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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 المساهمين في الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ع.ق.إلى السادة 
 

 تقرير حول البيانات المالية
والتي تتكون ) "الشركة" (  للشركة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ع.ق. ةالمرفقالبيانات المالية  تدقيققمنا بلقد 
وبيان اإليرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمين وبيان  2018ديسمبر  31كما في بيان المركز المالي من 

الفائض لحملة وثائق التأمين وبيانات الدخل للمساهمين والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة 
 المعلوماتولسياسات المحاسبية الهامة ا عن ملخصواإليضاحات التي تتألف من المنتهية في ذلك التاريخ 

 خر..األ احيةاإليض
 

 الحسابات مدقق مسؤولية كل من مجلس اإلدارة و
إن هذه البيانات المالية وتعهد الشركة بالعمل بموجب قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية هي من مسؤولية مجلس 

 هذه البيانات المالية وفقاً لما قمنا به من أعمال التدقيق. حولإدارة الشركة. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي 
 

 أساس الرأي
لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

أكيدات معقولة هدف الحصول على تالمالية اإلسالمية. تتطلب منا تلك المعايير القيام بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق ب
عن خلو البيانات المالية من أية معلومات جوهرية خاطئة. يشمل التدقيق القيام بإجراءات فحص، على أساس 
اختباري، وأدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة بالبيانات المالية. كما يشمل التدقيق أيضا تقييماً لمد. 

ية المطبقة ومد. معقولية التقديرات المحاسبية الهامة التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى مالءمة المبادئ المحاسب
تقييم العرض العام للبيانات المالية. إننا نر. أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس للرأي 

 الذي توصلنا إليه.
 

 الـرأي
 2018ديسمبر  31ة كما في شركة صحيحة وعادلة المركز المالي للبرأينا أن البيانات المالية تظهر بصور

تغيرات الدخل للمساهمين وال اتاإليرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمين والفائض لحملة وثائق التأمين وبيانو
إلسالمية التي اقواعد ومبادئ الشريعة لفي حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا 

لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات و تحددها هيئة الرقابة الشرعية بالشركة
 .المالية اإلسالمية

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تابع( - تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 
 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى حولالتقرير 

 لشركةالقد حصلنا على جميع المعلومات والتوضيحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض أعمال التدقيق. تمسك 
وف قمنا بقراءة تقرير مجلس اإلدارة والذي سبسجالت محاسبية منتظمة وتتفق البيانات المالية مع تلك السجالت. 

د إلى علمنا لم ير الشركة،مع دفاتر وسجالت  والمعلومات المالية الواردة فيه تتفق السنوي،يعرض ضمن التقرير 
أحكام قانون الشركات التجارية أو وتعليمات مصرف قطر المركزي المعمول بها  للوائح وقوع أية مخالفات

خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري  وتعديالته أو لبنود النظام األساسي 2015( لسنة 11القطري رقم )
 .2018ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  كما فيأدائها أو  كةشرللمركز المالي العلى 

 
 
 

 

 

 

 يعقوب حبيقة                                                     2019 فبراير 25

   جي مإ بي كي                                                                  الدوحة

 (289) رقم الحسابات يمراقب سجل                                                               قطر دولة

بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية: 
  120153مدقق خارجي، رخصة رقم 

 



 ش.م.ع.ق.للتأمين  اإلسالمية القطرية شركةال

  بيان المركز المالي

 

 باللاير القطري 2018ديسمبر  31كما في 

 

 .البيانات المالية جزًءا ال يتجزأ من هذه 42إلى  11في الصفحات من اإليضاحات تشكل 
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 2017  2018 اتإيضاح 
     

     حملة الوثائق موجودات 
 40,806,289  107,860,866 5 وأرصدة لد. البنوكنقد 

 48.638.625  51,505,630 6 اشتراكات مدينة
 29,076,389  30,791,344 11 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخر.

 22,179,357  29,666,061  من معيدي التأمينمطلوبات 
 2,084,306  -  مطلوب من المساهمين
 112,875,954  156,503,012 7 التأمينموجودات عقود إعادة 

 41,883,155  44,012,472 8 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 7,992,838  6,360,580 9 موجودات ثابتة

 123,736,187  121,393,475 )أ( 10 استثمارات عقارية
 33,620,841  33,620,841 12 استثمارات في شركات زميلة

 462,893,941  581,714,281  حملة الوثائق مجموع موجودات 

     
     موجودات المساهمين

 136,789,417  166,619,409 5 نقد وأرصدة لد. البنوك
 1,693,200  -  توزيعات أرباح مدينة

 11,554,018  9,867,373 8 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 135,660,299  132,249,076 )ب( 10 ريةعقااستثمارات 
 119,940,772  105,847,689 12 في شركات زميلة استثمارات

 405.637.706  414,583,547  مجموع موجودات المساهمين

 868.531.647  996,297,828  مجموع الموجودات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 بيان المركز المالي يتبع في الصفحة التالية

 

 

   

 

 

 

 

   



 ش.م.ع.ق.للتأمين  اإلسالمية القطرية شركةال

 )تابع( بيان المركز المالي

 

 باللاير القطري 2018ديسمبر  31كما في 

 

 .البيانات المالية جزًءا ال يتجزأ من هذه 42إلى  11في الصفحات من اإليضاحات تشكل 
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 2017  2018 اتإيضاح 
     

     التأمين وثائقحملة مطلوبات 
 28,825,907  30,343,894  لمعيدي التأمين مطلوبات

 267,819,534  355,615,633 7 مطلوبات عقود التأمين
 33,650,668  47,785,093 13 أخر. تدائنة ومطلوباذمم 

 35,227,929  39,518,746 16 فائض غير مطالب به
 16.275.736  - 14 فائض قابل للتوزيع

 381,799,774  473,263,366  حملة وثائق التأمينمطلوبات مجموع 

     
     التأمين وثائقحملة  حقوق

 (304,242)  5,931,070 21 القيمة العادلة احتياطي
احتياطي تقييم عمالت أجنبية من استثمارات بالقيمة 

 (2,091,666)  العادلة من خالل حقوق الملكية
 

(2,091,666) 
 83.490.075  104,611,511  فائض مدور 

 81,094,167  108,450,915  التأمين وثائقحملة  حقوقمجموع 

 462.893.941  581,714,281  حملة وثائق التأمين حقوقمجموع مطلوبات و

     
     مطلوبات المساهمين
 36,953,203  37,623,891  توزيعات أرباح دائنة

 16.226.523  17,176,063 17 ذمم دائنة أخر.و مطلوبات
 2,084,306  -  مستحق لحملة الوثائق

 55.264.032  54,799,954  مجموع مطلوبات المساهمين

     
     حقوق المساهمين

 150,000,000  150,000,000 18 رأس المال
 105.969.736  112,271,968 19 قانوني احتياطي
 1,540,888  1,540,888  عام احتياطي

استثمارات بالقيمة تقييم عمالت أجنبية من احتياطي 
 (2,091,666)  العادلة من خالل حقوق الملكية

 
(2,091,666) 

 (45,000)  418,162 21 القيمة العادلة احتياطي
 94.999.716  97,644,241  أرباح مدورة

 350.373.674  359,783,593  مجموع حقوق المساهمين

 414,583,547  المساهمين قوحقومجموع مطلوبات 
 

405.637.706 

حملة وثائق التأمين  حقوقمجموع مطلوبات و
 996,297,828  المساهمينو

 
868.531.647 

 
 ووقع عليها بالنيابة عنهم: 2019 فبراير 25 بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية اعتماد تم

 
 
 
 
 

 عبدالغني لآ لعبد الجلي نعبد الرحمالسيد/ 
 اإلدارة مجلس رئيسنائب 

 

 عبدالغنيال إبراهيمالسيد/ علي  
 التنفيذي الرئيس



 ش.م.ع.ق.للتأمين  اإلسالمية القطرية شركةال

 بيان اإليرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمين 

 

 باللاير القطري 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 .البيانات المالية جزًءا ال يتجزأ من هذه 42إلى  11في الصفحات من اإليضاحات تشكل 
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 2017  2018 اتإيضاح 
     

     التأمين اشتراكات
 316,667,293  382,373,619 )ج( 22 اشتراكات التأمينإجمالي 

 (79,166,822)  (95,593,405) 23)ج( ،22 أجر الوكالة
 (101,181,100)  (104,969,843) )ج( 22 حصة إعادة التأمين من إجمالي االشتراكات

 136,319,371  181,810,371  االشتراكاتصافي 
 9,126,487  (36,657,123) )ج( 22 في االشتراكات غير المحققة التغيرات

 145,445,858  145,153,248  المكتسبة االشتراكات
 (18,113,840)  (13,442,402) 24)ج( ،22 العموالت، بالصافي

التأمين صافي اشتراكات   131,710,846  127,332,018 

     
     مصروفات التأمين
)ج( 22 المدفوعةإجمالي المطالبات   148,909,095  119,246,213 

)ج( 22 حصة إعادة التأمين في المطالبات المدفوعة  (46,017,800)  (31,385,150) 
)ج( 22 التغيرات في المطالبات القائمة  7,511,918  14,705,960 

 102,567,023  110,403,213  إجمالي مصروفات التأمين

 24,764,995  21,307,633  صافي الفائض من عمليات التأمين

 1,834,489 25  االستثماراتإيرادات صافي 
 

1,534,003 
االستثمارات بالقيمة العادلة من  االنخفاض في

 (508,100) 8 خالل حقوق الملكية 
 

(8,473,575) 
 (1,528.729)  (1,512,586) 6 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 16.296.694  21,121,436  الفائض من اإليرادات مقابل المصروفات

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ش.م.ع.ق.للتأمين  اإلسالمية القطرية شركةال

  بيان الفائض لحملة وثائق التأمين

 

 باللاير القطري 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 .البيانات المالية جزًءا ال يتجزأ من هذه 42إلى  11في الصفحات من اإليضاحات تشكل 
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 2017  2018 اتإيضاح 
     
     

السنةفي بداية  المدور الفائضرصيد    83,490,075  83,469,117 

السنةالفائض    21,121,436  16.296.694 

السنةإجمالي الفائض في نهاية    104,611,511  99.765.811 
     

 (16.275.736)  - 14 السنةالموزع لحملة وثائق التأمين خالل 

 83.490.075  104,611,511  في نهاية السنةر رصيد الفائض المدو  

 
 
 
 
 
 
 



 ش.م.ع.ق.للتأمين  اإلسالمية القطرية شركةال

 بيان الدخل

 

 باللاير القطري 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 .البيانات المالية جزًءا ال يتجزأ من هذه 42إلى  11في الصفحات من اإليضاحات تشكل 
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 2017  2018 اتإيضاح 
     

     اإليرادات
 1,223,312  1,898,449 15 المساهمين استثمارات من إيرادات

 3.676.770  600,117 12 زميلةح شركات اربفي أحصة ال
 79,166,822  95,593,405 23 وكالةأجر ال

 8,954,250  7,819,800  اتإيراد إيجار
رسوم مضاربة للمساهمين من إدارة محفظة استثمار 

 لحملة الوثائق 
 
25 7,337,952 

 
6,136,009 

 754,515  94,374  إيرادات أخر.
 -  (622,219)  استثمارات عقاريةخسارة من بيع 

 99.911.678  112,721,878  يراداتاإل أجمالي

     
     المصروفات

 (2,831,099)  (2,789,004) )ب( 10 استثمارات عقارية إهالك
 (31,337,508)  (32,766,490) 26 مصاريف إدارية وعمومية

 -  (10,000,000)  شركات زميلةفي  لالستثمارات احتياطي
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  االنخفاض في
 (1,636,462) 8 حقوق الملكية 

 
(1,340,000) 

 (2.457.997)  (2,507,607) 27 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (37.966.604)  (49,699,563)  المصاريف إجمالي

 61.945.074  63,022,315  صافي الدخل

     
 4.13  4.20 29 للسهم )لاير قطري(العائد األساسي 



 ش.م.ع.ق.للتأمين  اإلسالمية القطرية شركةال

 لمساهمينالتغيرات في حقوق ابيان 

 

 باللاير القطري 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 .البيانات المالية جزًءا ال يتجزأ من هذه 42إلى  11في الصفحات من اإليضاحات تشكل 
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  عام احتياطي  قانوني احتياطي  المرأس ال 
 احتياطي

  القيمة العادلة

احتياطي تقييم 
عمالت أجنبية من 
استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
 حقوق الملكية

 

 المجموع  أرباح مدورة
              

 344.568.893  93.297.776  -  (45.000)  1.540.888  99.775.229  150.000.000 2017يناير  1الرصيد في 

 -  -  -  -  - الدخل للسنة صافي
 

61.945.074  61.945.074 
احتياطي تقييم عمالت المحول إلى 

أجنبية من استثمارات بالقيمة العادلة 
 (2,091,666)  -  -  -  - من خالل حقوق الملكية

 

-  (2,091,666) 

 -  -  -  6.194.507  - المحول إلى االحتياطي القانوني
 

(6.194.507)  - 

المساهمة في صندوق دعم األنشطة 
 -  -  -  -  - (28والرياضية )إيضاح االجتماعية 

 

(1.548.627)  (1.548.627) 

 (52,500,000)  (52,500,000)  -  -  -  -  - * 2016توزيعات أرباح لسنة 

 350.373.674  94,999,716  (2,091,666)  (45,000)  1,540,888  105.969.736  150,000,000 2017 ديسمبر 31الرصيد في 

 63,022,315  63,022,315  -  -  -  -  - ةللسنالدخل  صافي

 -  -  -  6,302,232  - المحول إلى االحتياطي القانوني
 

(6,302,232)  - 

 -  463,162  -  -  - الحركة على احتياطي القيمة العادلة
 

-  463,162 

المساهمة في دعم صندوق األنشطة 
 -  -  -  -  - (28االجتماعية والرياضية )إيضاح 

 

(1,575,558)  (1,575,558) 

 -  -  -  -  - ** 2017 توزيعات أرباح لسنة
 

(52,500,000)  (52,500,000) 

 359,783,593  97,644,241  (2,091,666)  418,162  1,540,888  112,271,968  150,000,000 2018 ديسمبر 31الرصيد في 

              

 لاير قطري لكل سهم. 3.5لاير قطري بما يعادل  52.500.000على توزيع أرباح نقدية بقيمة  2017مارس  29افق مساهمي الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في و *

  .لاير قطري لكل سهم 3.5لاير قطري بما يعادل  52.500.000بقيمة أرباح نقدية  توزيععلى  2018مارس  26خالل اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في وافق مساهمي الشركة * *



 ش.م.ع.ق.للتأمين  اإلسالمية القطرية شركةال

 التدفقات النقديةبيان 

 

 باللاير القطري 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 .البيانات المالية جزًءا ال يتجزأ من هذه 42إلى  11في الصفحات من اإليضاحات تشكل 
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 2017  2018 إيضاحات 
     

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 61.945.074  63,022,315  صافي دخل السنة

 16.296.694  21,121,436  الفائض لحاملي وثائق التأمين 

  84,143,751  78.241.768 
     التعديالت:

 2,115,095  2,122,160 26 موجودات ثابتةإهالك 
 5,173,238  5,131,716  إهالك استثمارات عقارية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق  ربح من بيع
 الملكية

 
(1,554,964) 

 
(502,741) 

 951,253  800,779  الخدمة للموظفين مخصص مكافأة نهاية
 1.528.729  1,512,586 6 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (1,890)  -  ربح من بيع موجودات ثابتة
 -  622,219  استثمارات عقاريةمن بيع خسارة 

 (3.676.770)  (600,117) 12 شركات زميلةأرباح  فيحصة ال
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق نخفاض في اال

 الملكية
 

8 2,144,562 
 

9,813,575 
 -  10,000,000  احتياطي لالستثمارات في شركات زميلة

 93.642.257  104,322,692  العامل رأس المالالتغيرات في  أرباح التشغيل قبل

 تغيرات في:
 

 
 

 
 23,122  (4,379,591)  اشتراكات مدينة 

 (12,557,362)  (1,714,955)  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخر.
 (24,473,703)  (43,627,058)  موجودات عقود إعادة التـامين

 1,693,200  1,693,200  توزيعات أرباح مدينة
 (3,316,367)  (5,968,717)  من / إلى من معيدي التامين مطلوب

 30,053,176  87,796,099  مطلوبات عقود التأمين
 5.989.957  13,317,338  ذمم دائنة ومطلوبات أخر.

 91.054.280  151,439,008  من األنشطة التشغيلية النقد
 (104,234)  (609,710)  للموظفين ةالخدمة المدفوعنهاية  أةمكاف

 90,950,046  150,829,298  من األنشطة التشغيلية النقدصافي 

     األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
 (573,800)  (489,902) 9 شراء موجودات ثابتة

 (2,000)  -  شراء استثمارات عقارية 
 -  (50,000,000)  الحركة على ودائع استثمارية

 1,900  -  من بيع موجودات ثابتة متحصالت
 -  4,693,200  محصلةتوزيعات أرباح 

 (57.820)  -  قصيرة االجل صافي الحركة في الودائع االستثمارية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل في  صافي الحركة
 5,666,204  حقوق الملكية

 
1,870,523 

 1.238.803  (40,130,498)  يةاالستثمار من األنشطة/  )المستخدم في( النقدصافي 

 
 
 
 

 بيان التدفقات النقدية يتبع في الصفحة التالية
 



 ش.م.ع.ق.للتأمين  اإلسالمية القطرية شركةال

 التدفقات النقدية )تابع(بيان 

 

 باللاير القطري 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 .البيانات المالية جزًءا ال يتجزأ من هذه 42إلى  11في الصفحات من اإليضاحات تشكل 
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 2017  2018 اتإيضاح 
     

     األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 
 (13,851,115)  (11,984,919) 16 لحاملي وثائق التأمين فائض موزع

 (49,714,147)  (51,829,312)  أرباح مدفوعة توزيعات 

 (63,565,262)  (63,814,231)  في األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم

     
 28.623.587  46,884,569  في النقد وشبه النقد الزيادة  صافي

 148.354.314  176,977,901  يناير 1النقد وشبه النقد في 

 176.977.901  223,862,470 5 ديسمبر 31النقد وشبه النقد في 
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 التأسيس واألنشطة .1

ي فمساهمة قطرية مقفلة في دولة قطر  ة"( كشرك)"الشركة (قع.ش.م.للتأمين ) ةاإلسالمية القطري ةتأسست الشرك
تحت سجل تجاري وقيدت  1981 سنة( ل11القطري رقم )التجارية قانون الشركات  وفقاً ألحكام1993أكتوبر 30

، شركة مساهمة عامة مدرجة حالقانوني لتصبالوضع غيرت الشركة  ،1999ديسمبر  12بتاريخ  (.16584رقم )
 إدراج أسهمها في بورصة قطر.وبناًء عليه تم 

فقاً و الصرررحيوالتأمين والتكافل والسررريارات  والممتلكات ةالعامالتأمينات ة بصرررفة أسررراسرررية في أعمال تعمل الشررررك
. تسرررتثمر الشرررركة رأسرررمالها أيضررراً في كما تحددها هيئة الفتو. والرقابة الشررررعية لنصررروص الشرررريعة اإلسرررالمية

 في جميع األنشطة ذات الصلة.موارد أخر. استثمارات إسالمية و
 

سم  2018سبتمبر  11قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقد في  الموافقة على تغيير ا
الشرررركة إلى "المجموعة اإلسرررالمية القطرية للتأمين ش.م.ع.ق." وتأسررريس شرررركة تابعة مملوكة بالكامل للشرررركة 

، ال تزال الشررركة في مرحلة اسررتكمال المتطلبات القانونية 2018ديسررمبر  31في لغرض إدارة االسررتثمارات. كما 
 لتعكس هذه التغييرات.

 
 اإلعداد أسس .2

 االلتزامبيان  

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  تم إعداد البيانات المالية وفقا
وبالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها معايير المحاسبة  مصرف قطر المركزي المعمول بها.اإلسالمية وأحكام لوائح 

ايير الدولية معبال باالسترشادالمالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية تقوم الشركة 
 .للتقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

 البيانات المالية الرئيسية 

 اإلسالمية" والصادرة ي القوائم المالية لشركات التكافل( "العرض واإلفصاح ف12وفقاً لمعيار المحاسبة المالية رقم )
عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، يجب على الشركة تقديم بيان المركز المالي موضحاً 

اإليرادات والمصروفات لحملة الموجودات والمطلوبات للمساهمين وحملة الوثائق، بيان الدخل للمساهمين وبيان 
 جز لحملة الوثائق، بيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية.، بيان الفائض أو العوثائق التأمين

 اإلعدادأسس  

 ،ائقوحملة الوث المساهمينوالحسابات بين المعامالت  فصلحكام النظام األساسي للشركة، والتي تتطلب وفقاً أل
لى ع وبناءاتحملة الوثائق،  يتحملهايمكن أن  يوالت تأمينالن أعمال مجميع المخاطر والمنافع  يجب الفصل بين

 .القوائم المالية إعداد تم ذلك،

من يمة العادلة بالق االستثماراتبعض تم إعداد البيانات المالية استناًدا إلى طريقة التكلفة التاريخية فيما عدا قياس 
 .التالية الهامةلسياسات المحاسبية وفقا لوالتي تم إظهارها بالقيمة العادلة،  خالل حقوق الملكية

 لة الوظيفية وعملة العرض للشركة.تم عرض هذه البيانات المالية بالرياالت القطرية وهي العم

 السياسات المحاسبية الهامة .3

 المعايير والتفسيرات الجديدة

 2018يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية من 

 .2018يناير  1في أصبحت سارية التأثير ليس هناك معايير جديدة وتعديالت وتفسيرات صادرة 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تابع( المعايير والتفسيرات الجديدة

  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية بعد

: المرابحة ومبيعات الدفع المؤجل األخرى28 معيار المحاسبة المالية رقم  
حول المرابحة  28أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 

معيار المحاسبة المالية رقم  28. يلغي معيار المحاسبة المالية رقم 2017ومبيعات الدفع المؤجل األخر. في سنة 
حول "مبيعات الدفع  20ل " المرابحة والمرابحة بالنسبة لطالب الشراء" ومعيار المحاسبة المالية رقم السابق حو 2

المؤجل". الهدف من هذا المعيار هو النص على مبادئ محاسبة وتقارير مناسبة لالعتراف والقياس واإلفصاحات 
رين في ؤجل األخر. بالنسبة للبائعين والمشتالتي سيتم تطبيقها فيما يتعلق بمعامالت المرابحة ومبيعات الدفع الم

مع السماح  2019يناير  1هذه المعامالت. سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 .بالتطبيق المبكر للمعيار

 .حاليا بتقييم أثر هذا المعيار الشركةتقوم 

 ار )الوكالة باالستثمار(وكالة االستثم 31معيار المحاسبة المالية رقم 

حول وكالة  31أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
. الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادئ الخاصة بإعداد تقارير 2018االستثمار )الوكالة باالستثمار( في سنة 

ستثمار )الوكالة باالستثمار( والموجودات والمطلوبات ذات الصلة بوجهات محاسبية ومالية حول أدوات وكالة اال
نظر كل من الموكل )المستثمر( والوكيل. سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  .مع السماح بالتطبيق المبكر للمعيار 2020يناير  1

 حاليا بتقييم أثر هذا المعيار. الشركةتقوم 

  : احتياطيات الخسائر35معيار المحاسبة المالية رقم 

"احتياطيات  35أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
القيمة والخسائر االئتمانية  "انخفاض 30. هذا المعيار بجانب معيار المحاسبة المالية رقم 2018المخاطر" في عام 

 .""المخصصات واالحتياطيات 11وااللتزامات ذات المخاطر العالية" اللذان يلغيان معيار المحاسبة المالية رقم 

يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ التقارير المحاسبية والمالية حول احتياطيات الخسائر الموضوعة لتخفيف مختلف 
نيون، وبصفة أساسية المستثمرين المتقبلين للربح والخسارة لد. المؤسسات المالية المخاطر التي تواجه المع

اإلسالمية )المؤسسات المالية اإلسالمية/ المؤسسات(. سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ 
قم مبكر لمعيار المحاسبة المالية رال شركةمع السماح بتطبيقه مبكرا فقط في حالة تبني ال 2021يناير  1في أو بعد 

 ."انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية 30

 حاليا بتقييم أثر هذا المعيار. الشركةتقوم 

 : انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية30معيار المحاسبة المالية رقم 

حول انخفاض  30المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم أصدرت هيئة 
. يهدف هذا المعيار إلى وضع المبادئ 2017القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية في 

مانية لمختلف الموجودات اإلسالمية الخاصة بإعداد تقارير محاسبية ومالية حول انخفاض القيمة والخسائر االئت
التمويلية واالستثمارية وبعض الموجودات األخر. للمؤسسات المالية اإلسالمية )المؤسسات(، وتكوين مخصصات 
مقابل االلتزامات ذات المخاطر العالية من أجل تمكين مستخدمي البيانات المالية على وجه الخصوص من تقييم 

لنقدية المستقبلية ذات الصلة بتلك الموجودات والمعامالت وتوقيتها والشكوك حولها المبالغ الخاصة بالتدفقات ا
الخاص بالمخصصات  11محل معيار المحاسبة المالية رقم  30بصورة عادلة. سيحل معيار المحاسبة المالية رقم 

سهم واألدوات المالية حول االستثمار في الصكوك واأل 25واالحتياطيات، وأجزاء من معيار المحاسبة المالية رقم 
 المماثلة فيما يتعلق بانخفاض القيمة.
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تابع( المعايير والتفسيرات الجديدة

)تابع( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية بعد  
 والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية )تابع(: انخفاض القيمة 30معيار المحاسبة المالية رقم 

الموجودات والتعرضات للمخاطر إلى ثالث فئات استناداً إلى طبيعة المخاطر  30يُصنّف معيار المحاسبة المالية رقم 
ييم لتق التي تتعرض لها تلك الموجودات والتعرضات )مثل مخاطر االئتمان والمخاطر األخر.( ويُحدد ثالث طرق

  :خسائر كل فئة من فئات تلك الموجودات والتعرضات

 طريقة الخسائر االئتمانية؛ (1

 طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق؛ و (2

 .طريقة انخفاض القيمة (3

طريقة الخسائر االئتمانية مع نموذج استشرافي عن "الخسائر االئتمانية  30يدخل معيار المحاسبة المالية رقم 
". تستخدم طريقة الخسائر االئتمانية للذمم المدينة والتعرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية طريقة المتوقعة

قياس مزدوجة، يتم وفقًا لها قياس مخصص الخسارة إما كخسارة ائتمانية متوقعة على مدار اثني عشر شهراً أو 
الجديد على الموجودات المالية التي تتعرض  خسارة ائتمانية على مد. عمر االئتمان. سيطبق نموذج انخفاض القيمة

للمخاطر االئتمانية، ويجب إجراء العديد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية 
 :المتوقعة مثل

 تحديد معايير الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية؛ •

 ة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛اختيار النماذج واالفتراضات المناسب •

وضع الرقم والترجيحات النسبية للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع مخاطر المنتجات/ السوق  •
 والمخاطر المصاحبة للخسائر االئتمانية المتوقعة؛ و

 .المتوقعةإنشاء مجموعة من موجودات مالية متماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية  •

 .يسمح بالتطبيق المبكر للمعيار 2020يناير  1يسري المعيار من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  حاليا بتقييم أثر هذا المعيار. الشركةتقوم 

 الزميلةفي الشركات  االستثمارات

تأثيراً هاماً على أعمالها وهي ليست بشركة تابعة أو حصة في مشروع  الشركة سمنشأة تمارالشركة الزميلة هي 
المستثمر فيها،  ةللمنشأمشترك. والتأثير الهام يتمثل في القدرة على المشاركة في إقرار السياسات المالية والتشغيلية 

ر. سائأرباح أو خ نالشركة مبحصة  االعتراف مالسياسات. يتولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك 
ية لإن حصة الشركة في نتائج األعمال والموجودات والمطلوبات الزميلة تم اإلفصاح عنها في تلك البيانات الما

ميلة في في شركات ز باالستثمار االعترافطريقة حقوق الملكية يتم طريقة حقوق الملكية. عند تطبيق  باستخدام
له بحصة الشركة في صافي الموجودات في الشركة الزميلة ناقص أي خسائر بيان المركز المالي بالتكلفة ويتم تعدي

 .فرديةبصورة  االستثمارقيمة  انخفاض في

لغ الزميلة بحيث ال يزيد مب ةالشركة والشركغير متحققة على المعامالت بين أو الخسائر أي أرباح  استبعاديتم 
 الشركة الزميلة. يالشركة فعلى حصة  االستبعاد
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .3

 موجودات ثابتة 

ً  موجودات ثابتةيتم تسجيل  لفة القيمة. تتضمن التك نخفاض فياالالمتراكم وخسائر  هالكاإلبالتكلفة ناقصا
أحد مكونات  ستبدالابالتكاليف الالحقة بتكلفة  االعتراف ماألصل. يت اقتناءإلى بصفة مباشرة  تتعلقالمصروفات التي 

المستقبلية  ديةاالقتصاإذا كان من المحتمل تدفق المنافع  أو كبند منفصل العقارات والمعدات في القيمة الدفترية للبند
ة للجزء القيمة الدفتري استبعادالمضمنة في ذلك المكون للشركة وإمكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. يتم 

 عند تكبدها. الدخلبيان اليومية للعقارات والمعدات في  الصيانةبتكاليف  االعترافالمستبدل. يتم 

كون عندما ي موجودات الماليةالمقدرة لل اإلنتاجاألعمار  .على مدبموجب طريقة القسط الثابت  هالكاإل احتسابيتم 
 وقيمتها الدفترية المتبقية وطرقموجودات ثابتة . تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لللالستخداماألصل جاهزاً 

تأثير أي من التغييرات الحاصلة على التقديرات المتبعة  احتمال، مع المتبعة في تاريخ كل مركز مالي هالكاإل
 على أسس متوقعة. بناءات

 على أساس القسط الثابت على مد. األعمار اإلنتاجية للموجودات كالتالي: هالكيحتسب اإل

 %4 انيبم

 %25 ومعدات كمبيوترأجهزة 

 %25 أثاث وتركيبات           

 %25 سيارات

ن على أساس الفرق بي موجودات ثابتة من بنود بند حذف أييتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو 
 .الدخلف به في بيان اعترحيث يتم االعائدات البيع والقيمة الدفترية لألصل، 

فورا  لرية لألصالدفت ةتخفيض القيمفيتم القابلة لالسترداد المقدرة  ةقيمالالدفترية لألصل أكبر من كانت القيمة إذا 
 إلى قيمته القابلة لالسترداد.

 العقارية االستثمارات

تعتبر األرضي والمباني على أنها استثمارات عقارية فقط عندما يتم االحتفاظ بها بغرض تحصيل إيجارات أو 
 الرأسمالية طويلة األجل أو لكال الغرضين معاً.للزيادة 

يتم تسجيل االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً اإلهالك المتراكم وأية خسارة انخفاض في القيمة. ال يحتسب إهالك 
على األرض. تتضمن تكلفة العقارات جميع التكاليف المنسوبة بصفة مباشرة متضمنة تكاليف االقتراض التي تنسب 

 ة مباشرة إلى إنشاء الموجودات وباستثناء تكلفة الخدمة اليومية لالستثمارات العقارية.بصف

 سنة. 25يحتسب إهالك المباني بطريقة القسط الثابت على مد. العمر اإلنتاجي المقدر بـ 

شير األحداث تتتم مراجعة القيم الدفترية لالستثمارات العقارية لتحديد وجود مؤشر على االنخفاض في قيمتها عندما 
أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تصبح قابلة لالسترداد عند وجود هذه المؤشرات على االنخفاض في القيمة 
 وعندما تزيد القيمة الدفترية عن المبلغ القابل لالسترداد المقدر يتم تخفيض الموجودات إلى مبلغها القابل لالسترداد.

ار العقاري عند استبعاده أو عندما يكون من غير المتوقع الحصول على منافع اقتصادية يتم إلغاء االعتراف باالستثم
يان بمستقبلية من استخدامه أو استبعاده. أي ربح أو خسارة ناشئة عن استبعاد االستثمار العقاري يتم إدراجها في 

 السنة التي يتم فيها االستبعاد. يالدخل ف

 استثمارات عقارية قيد اإلنشاء 

تكلفة القيمة. تشمل ال انخفاض فيأي خسارة من بالتكلفة ناقصا  رتسجل الممتلكات تحت اإلنشاء لغرض التأجي
بية تكاليف االقتراض وفقا للسياسة المحاس تتم رسملة ةإلى األصول المؤهلالمهنية، وبالنسبة االستشارية واألتعاب 
ن عندما تكو ويبدأ إهالكها، ستثمارات العقارية األخر.باستخدام أسس مماثلة لالهذه األصول  يتم إهالكللشركة. 

 .جاهزة لالستخدام
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 الموجودات  انخفاض قيمة 

ة الشركة بمراجعة القيم مالي. تقومتاريخ مركز  كل تم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الشركة الملموسة فيت
في قيمتها. و انخفاض فيفيما إذا كان هناك أية مؤشرات على وجود خسارة  دالملموسة لتحديالدفترية للموجودات 

حال  في نخفاضلهذه الموجودات لتقدير خسائر االالقابلة لالسترداد يتم تقدير القيمة  ،حال وجود مثل هذه المؤشرات
للوحدات المولدة للنقد التي ينتمي لها األصل عندما ال يكون من  سترداديةا. تقوم الشركة بتقدير القيمة االوجوده

يضاً أ وثابتة، يتم تحديد أصول الشركة المستردة ألصل معين. عندما يمكن تحديد أسس متطفيةالممكن تقدير القيمة 
أسس  ها تحديدتوزيعها على مجموعة من وحدات توليد النقد التي يمكن من مأو خالف ذلك يت للنقد،للوحدات المولدة 

 منطقية وثابتة.

ً  كالً من القيمة المستردة هي األعلى بين  لمستخدمة،اتكلفة البيع والقيمة المستخدمة. لتحديد القيمة  القيمة العادلة ناقصا
وق الحالية قديرات السمعدل خصم يعكس ت باستخداميتم خصم التدفقات النقدية المشتقة المقدرة إلى قيمتها المالية 

 ة للنقد والمخاطر المحددة لألصل.الزمنيللقيمة 

الدفترية  مةالقي فإن الدفترية،أقل من القيمة  ويتضمنهاتقدير القيمة المستردة لألصل )أو وحدات توليد النقد(  عند
الفور  علىمة في القي انخفاضعتراف بخسائر االلألصل )وحدات توليد النقد( يتم تخفيضها لقيمتها المستردة. يتم 

إال إذا كان األصل بالقيمة المعاد تقييمها، في هذه الحالة يتم معالجة خسارة انخفاض القيمة كانخفاض  الدخل بيانفي 
 .مإعادة التقيي

 المخصصات

من ويتم تكوين مخصصات عندما يكون لد. الشركة التزام حالي )قانوني أو فعلي( نتيجة لحدث في الماضي، 
 االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.المحتمل أن يطلب من الشركة تسوية 

تمثل المخصصات المبالغ النقدية المسجلة على أفضل تقدير لتسوية االلتزامات الحالية كما في تاريخ المركز المالي، 
ات قآخذين في االعتبار عوامل المخاطرة وعدم التأكد المحيط بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدف

 النقدية المتوقعة لتسوية االلتزام الحالي، فإن القيمة الدفترية تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

لمستحق ا بالمبلغ يتم االعتراف. االقتصادية المطلوبة من طرف ثالث بعض المنافعأو  استرداد كل توقع وفي حال
 .االستحقاق بطريقة معقولةقياس مبلغ  من الممكنحدوث عملية السداد وكان كأصل إذا كان من المؤكد 

 القائمةخصص المطالبات م -

يتم تكوين مخصص للمطالبات القائمة، في تاريخ العلم بالمطالبات وتغطي االلتزامات الناشئة عن الخسائر أو 
حتساب هذه عملية اتعديالت الخسائر بناءات على تقارير خبراء تقييم الخسائر وكذلك تقديرات اإلدارة. تتم مراجعة 

 التقديرات بصورة مستمرة.

بصفة خاصة يتم عمل تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في نهاية فترة التقرير، 
( كما في تاريخ المركز المالي. إن الطريقة IBNRوالتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة التي لم يبلّغ عنها )

األساسية التي تستخدمها اإلدارة بتقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وغير المبلغ عنها هي استخدام طريقة تسوية 
 المطالبات السابقة للتنبؤ بطرق تسوية المطالبات المستقبلية.

 كافأة نهاية الخدمة للموظفينم -

ري وفقا لقانون العمل القط المخصصيتم حساب نهاية الخدمة للموظفين والتي تدفع عند االنتهاء من العمل.  مكافأة
 على أساس رواتب الموظفين وفترات الخدمة المتراكمة.

بشأن التقاعد والمعاشات، يتعين على الشركة أن تقدم مساهمات إلى صندوق  2002لسنة  (24)بموجب القانون رقم 
ر رواتب الموظفين القطريين. وتقتصتحتسب كنسبة مئوية من حيث لموظفين القطريين عن االتقاعد والمعاشات 

 التزامات الشركة على هذه المساهمات، والتي يتم دفعها عند االستحقاق.

ال تتوقع الشركة أن تقوم بتسوية مكافآت نهاية الخدمة للموظفين في األجل القريب. ال يتم خصم المخصص نظرا  
 لقيمة الحالية ال يتوقع أن يكون فرقا جوهريا.ألن الفرق بين المخصص الوارد في بيان المركز المالي وصافي ا
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 غير المحققة االشتراكات مخصص 

ذات  من تاريخ بدء سريان الوثيقة تأمينبموجب وثيقة التأمين على مد. فترة الاالشتراكات يتم االعتراف بإيراد 
 .الصلة وحتى تاريخ انتهائها

صلة ذات ال إعادة التأمينبعد خصم حصة االشتراكات يمثل احتياطي المخاطر السارية الجزء المقدر لصافي إيراد 
 .بالفترة الالحقة لتاريخ التقرير

 الموجودات المالية 

وجودات المعندما يصبح هناك حق لشراء بها كما في تاريخ عملية المتاجرة أو شط بالموجودات المالية االعترافيتم 
 ،في غضون فترة زمنية حددها السوق المعني بهذا الشأن الموجود الماليبموجب عقد يتطلب توفير  اأو لبيعه المالية

ً  الموجود المالييتم قياس   لموجوداتا باستثناءباإلضافة إلى تكاليف الشراء  للموجود المالي بالقيمة العادلة مبدئيا
 ة.بها مبدئياً بالقيمة العادل االعترافل األرباح والخسائر والتي يتم المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خال

 الدخليتم تصنيف الموجودات المالية ضمن المجموعات التالية: موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 
 (مدينة و نقد لد. البنوك تالقروض و الذمم المدينة )اشتراكا .استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةو

هذه األولي ب االعترافيعتمد تصنيف الموجودات المالية على طبيعة الغرض من هذه الموجودات، ويتم تحديده عند 
 الموجودات.

 الدخلمالية بالقيمة العادلة من خالل بيان ال موجوداتال -

غايات بها ل االحتفاظعندما يتم الدخل من خالل بيان  بالقيمة العادلة كاستثماراتالمالية  الموجوداتيتم تصنيف 
 .الدخلبالقيمة العادلة من خالل بيان  كاستثماراتالمتاجرة أو أنها تم تصنيفها 

 عندما: الدخلبالقيمة العادلة من خالل بيان يتم تصنيف الموجودات المالية المحتفظ بها 

 لغرض بيعها في المستقبل القريب. تم الحصول عليها بغرض أساسي وهو (أ)

في نمط  االشركة ولهالمالية التي تديرها  األدواتالمبدئي كانت جزء من محفظة محددة من  االعترافعند  (ب)
 القصير. .على المدتحصيل األرباح 

 أنها مشتقات محتفظ بها لغايات أخر. تختلف عن التحوط. (ج)

 مدرجة - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية -

لقيمة العادلة تستند ا ويتم تقديرها بالقيمة العادلة. ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةااليتم تصنيف 
 احاألربتدرج  .وكيلالتقييمات المحددة من قبل  متوسطأسواق األوراق المالية على سعر أو  فيالمالي  للموجود

لملكية امنفصل ضمن بيان التغيرات في حقوق  دالموجودات كبنوالخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لهذه 
الفعال ة طريقة معّدل الفائد باستخدامالفائدة المحتسبة خسائر تدني القيمة.  باستثناءالقيمة العادلة  احتياطيفي 

. لدخلاالنقدية والتي تم إدراجها مباشرة في بيان  تأجنبية للموجوداواألرباح الناتجة من تحويل عمالت  والخسائر
 حتياطيافإنه يتم تحويل المجموع التراكمي للربح والخسارة المدرجة سبقاً في  انخفاض،أو  استبعادفي حال وجود 

 .الدخلالقيمة العادلة إلى بيان 
 
 غير مدرجة – استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية -

ال يمكن قياس القيمة العادلة لهذه الموجودات بشكل موثوق فيه نظرا لطبيعة تدفقاتها النقدية، لذلك يتم تسجيل تلك 
 األصول بالتكلفة مطروحاً منها مخصص تدني القيمة.

 
 لنقد وشبه النقدا -

 .قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل والبنوك وودائعد من نقدية في الصندوق يتكون النقد وشبه النق

 مدينة اشتراكات -
يتم  ا.قيمة الديون المشكوك في تحصيله انخفاض فيالمدينة بقيمة الشراء األصلية ناقصا ً أي  االشتراكاتيتم قيد 
الديون  بشطالمخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون تحصيل المبلغ الكامل غير ممكن. يتم  احتساب

 الغير قابلة للتحصيل.
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 (تابعالموجودات المالية ) 

 قيمة الموجودات المالية انخفاض في -

جود و احتماليتم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل مركز مالي لتحديد فيما إذا كان هنالك أية مؤشرات على 
الموجودات المالية إذا كان هناك دليل موضوعي. يتم  انخفاض قيمةهذه الموجودات المالية. يحدث  انخفاض قيمة

 القيمة قد يكون على النحو التالي: نخفاض في. االالدخلالقيمة في بيان  نخفاض فيباال االعتراف

د خصم والقيمة العادلة، بعبالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، يكون االنخفاض هو الفرق بين التكلفة  (أ)
 .الدخلأي خسارة انخفاض مدرجة سابقاً في بيان 

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات  (ب)
 النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة.

للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية بالنسبة  (ج)
 .الفعال للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بسعر الفائدة

 صورةب انخفاض القيمةالمالية مثل الذمم المدينة التجارية والتي ال يتم تقدير  الموجوداتبالنسبة لفئات أخر. من 
شمل قيمة المحفظة المدينة ي انخفاض فيفإنه يتم تقديرها بصورة جماعية. إن الدليل الموضوعي على وجود  فردية،

ى تغيرات إضافة إل االئتمان،خبرة الشركة السابقة في تحصيل الدفعات، زيادة الدفعات المتأخرة بعد متوسط فترة 
 نية والتي لها تأثير على الذمم المدينة.المحلية أو الوط االقتصاديةممكن مالحظتها في الظروف 

حيث  التجارية،نة الذمم المدي باستثناء القيمة نخفاض فييتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع األصول المالية بخسارة اال
إنه أي من المبالغ التي تم حذفها سابقاً ف استردادوعند  ،المكون لهايتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل المخصص 

بيان  يبها ف االعترافيتم  بها من خالل المخصص. إن التغيرات في القيمة الدفترية للمخصص االعترافيتم 
 .اإليرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمين بيان  /الدخل

لقيمة في ا المستمرالجوهري أو  انخفاض القيمةفإن الملكية حقوق  االستثمارات بالقيمة العادلة من خاللفي حالة 
 لسهم قد تعرض النخفاض في قيمته.العادلة للسهم لما دون تكلفته يعتبر مؤشر على أن ا

اكمة أو الخسائر المتر األرباحيتم إعادة تصنيف  القيمة، نخفاض فيأن الموجودات المالية تعرضت ال اعتبارعند 
 للسنة.التأمين وثائق إيرادات ومصروفات حملة  الدخل / بيانفي  الملكيةالمعترف بها سابقاً في حقوق 

 اض قيمةانخفقيمة خسائر  انخفضتفإنه في حالة  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية باستثناء
 االعترافبشكل موضوعي لحدث ما وقع بعد  االنخفاضفي الفترة الالحقة وكان من الممكن ربط هذا  الموجود

بعد  تثماراالسوبحيث ال تتجاوز قيمة  الدخلبالخسائر، فإنه يتم عكس قيمة الخسارة المعترف بها سابقاً في بيان 
 .انخفاض القيمةبخسائر  االعترافعكس الخسارة قيمته وفقاً لطريقة التكلفة المطفأة فيما لو لم يتم 

بقاً إن خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها مس الملكية،وق الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقفيما يتعلق با
الدخل، ال يتم عكسها من خالل بيان الدخل. إن أي زيادة في القيمة العادلة الحقاً لتدني خسارة تدرج بيان من خالل 

ي استثمارات ملكية فتحت عنوان احتياطي القيمة العادلة. وفيما يتعلق باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق ال
الدخل في حال حدوث زيادة في القيمة العادلة بيان أوراق مديونية، يتم عكس تدني خسارة في القيمة الحقاً من خالل 

 لالستثمار التي يمكن أن تكون ذات صلة موضحة إلى حدث وقع بعد االعتراف بخسار االنخفاض في القيمة.

 الموجودات المالية استبعاد -

الموجودات المالية عندما تتوقف حقوق الشركة التعاقدية التي تمثل الموجودات المالية، وهي في العادة يلغي تحقيق 
 عندما يتم بيع األصل أو عند تحويل جميع التدفقات النقدية المرتبطة باألصل إلى طرف ثالث مستقل عن الشركة.
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 دائنة ذمم 

بغض النظر  حقاقهااستوالمتعلقة بالبضائع والخدمات المستلمة بمجرد  مستقبالً  المستحقة الدفع االلتزاماتيتم تسجيل 
 الفواتير المؤيدة لها. استالمأو عدم  استالمعن 

 إعادة التأمين 

بالشركة.  ينتأملكافة أنشطة ال تأمينإلى معيدي ال تأمينأعباء ال بعض تقوم الشركة بتحويل االعتيادينشاطها خالل 
 . يتم تقدير المبالغ الممكن استردادهاإعادة التأميناألرصدة المستحقة من شركات  إعادة التأمينتمثل موجودات عقود 

 .إعادة التأمينبطريقة تتطابق مع المخصص للمطالبات غير المسددة ووفقاً لعقد 

ندما ع متكررةأو بصورة  بيانات الماليةاللتحديد انخفاض قيمتها في تاريخ  إعادة التأمينموجودات  يتم مراجعة
. يحدث االنخفاض عند وجود دليل فعلي نتيجة لحدث معين خالل البيانات السنوية في القيمةيوجد مؤشر لالنخفاض 

يشير إلى أن الشركة قد ال تحصل جميع المبالغ المستحقة بموجب  إعادة التأمينبعد التحقيق المبدئي لموجودات 
عادة إشروط العقد وأن الحدث له تأثير يمكن قياسه بصورة موثوقة على المبالغ التي تتسلمها الشركة من شركة 

 .اإليرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمينبيان . تدرج خسارة االنخفاض في التأمين

 .الوثائقال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة  ادة التأمينإعإن ترتيبات عقود 

يتم تحقيقها كإيرادات  إعادة التأمينوالمطالبات الناشئة من عقود  تأمينالمدفوعة إلى معيدي ال شتراكاتاال
صنيف المباشر بالشركة ويؤخذ في االعتبار ت تأمينومطالبات ال اشتراكاتومصروفات بنفس الطريقة التي تحقق بها 

 .إعادة التأمينالنشاط الخاص بمنتج 

غ . يتم تقدير هذه المبالإعادة التأميندة والمبالغ المستحقة إلى شركات ، األرصإعادة التأمينتمثل التزامات عقود 
 .إعادة التأمينوفقاً لشروط عقود 

ذي تقبله ال تأمينالمحولة وال تأمينجمالي بالنسبة لكل من أعباء العلى أساس اإل تأمينومطالبات ال اشتراكاتتظهر 
 الشركة.

 حاملي وثائق التأمين حسابالفائض في 

حاملي وثائق التأمين األرباح المتراكمة عن أنشطة تأمين وتوزع بين المشاركين في تاريخ  حسابيمثل الفائض في 
 تعهد التأمين وفقا لتطور األعمال. تقرر هيئة الرقابة الشرعية بالشركة توقيت التوزيع وكميته وأساسه.
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 اإليرادات ب االعتراف 

 وسوف تتدفق للشركة. االقتصاديةباإليرادات عندما يتم تحويل المنافع  االعترافيتم 

 االشتراكاتإجمالي  
 اتالخصومو المردودة المبالغ بعد ( الوثائق المكتتب بها خالل السنة بالصافيشتراكات)اال االشتراكاتيمثل إجمالي 

 .التكافلي عند استحقاقها تأمينال اشتراكاتبإجمالي  االعترافالممنوحة، يتم 

لودائع إيراد ا إدراج ماإليرادات. يتعند نشوء الحق في تلك  في محافظ وأسهم االستثماراتبإيرادات  االعترافيتم 
لي المبلغ األص االعتبارلد. بنوك إسالمية على أساس الربح المعلن عنه من جانب البنوك اإلسالمية باألخذ في 

 القائم.

 إعادة التأمين اشتراكاتحصة  
ً لعقود  التأمينهي المبالغ المدفوعة إلى معيدي  إعادة التأمين اشتراكاتحصة  م للشركة. يت إعادة التأمينوفقا

 في التاريخ الذي تبدأ فيه الوثيقة. إعادة التأمينبحصة  االعتراف

 صافي مصاريف العموالت ورسوم العموالت المقدمة 
ي إيراد ذات الصلة. تدرج صاف االشتراكاتيتم إطفاء صافي نفقات العموالت على الفترة التي يتم تحقيق إيرادات 

دينة "ذمم تكافل مدينة وذمم م اسمالعموالت والتي تتعلق بفترة المخاطر التي تمتد إلى ما بعد السنة المالية تحت 
 " في بيان المركز المالي.أخر.

 أجر الوكالة 
م المحققة خالل السنة. يت التأمين اشتراكاتمن  احتسابهايستحق صندوق حملة األسهم مصاريف إدارة سنوية يتم 

. يتم تحديد أجر الوكالة من قبل هيئة الرقابة الشرعية التأمين اشتراكاتمن  %25أجر الوكالة بنسبة  احتساب
 .الشركةبالتنسيق مع مجلس إدارة 

 حصة المضارب 
 استثماراتتمثل حصة المضارب مصاريف إدارية مدفوعة لحملة األسهم من قبل حملة الوثائق في مقابل إدارة 

لحملة الوثائق. يتم تحديد النسبة سنوياً من  االستثمارمن صافي إيرادات  %80بنسبة  احتسابهايتم و حملة الوثائق
 قبل هيئة الرقابة الشرعية بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة.

 إيراد توزيعات األرباح 
  تلك التوزيعات. استالمالحق في  عند نشؤبإيراد توزيعات األرباح  االعترافيتم 

 فوائد إيراد
وهو  لمطبق،االمبلغ المتبقي وسعر الفائدة الفعلي  االعتباردورية مع األخذ في  بصورةإيرادات الفوائد  استحقاقيتم 

 .المعّدل الذي يضم اإليرادات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصول المالية إلى صافي القيمة الدفترية لتلك األصول
 
 إيراد اإليجار 

 يجار.القسط الثابت على مد. فترة اإل ةبطريق الدخلبيان العقارية في  االستثماراتبإيراد اإليجار من  االعترافيتم 

 المطالبات 

وأطراف أخر. ومصاريف تعديل الخسائر ذات الصلة، مطروح منها  الوثائقتمثل ذمم دائنة لحاملي  المطالبات
ر إجمالي التعويضات غي .بيان الدخل عند تكبدهاوتقيد في  مستردة،قيمة المستردات من الحادث وأي مبالغ أخر. 

المدفوعة تمثل التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة والتي لم تسدد كما في نهاية الفترة المالية سواء تم التبليغ عنها أم 
تقدير  على أساس فترة التقرير. تحتسب المخصصات للمطالبات المبلّغ عنها وغير المسددة كما في نهاية لم يتم

 دها.حالة بمفر فردي لكل

 ثنياالمتعلقة بالمطالبات غير المسددة حيث يتوقع سداد جميع المطالبات خالل  مطروباتهاال تقوم الشركة بخصم 
 .المركز الماليمن نهاية  عشر شهراً 
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 المصاريف اإلدارية والعمومية 

 .نللمساهمي الدخلبيان ليتم تحميل المصاريف اإلدارية والعمومية 

 العمالت األجنبية 

ً بسعر الصرف كما في تاريخ  المعامالت فيإن  إن الموجودات  المعاملة،عمليات أجنبية يتم تسجيلها مبدئيا
والمطلوبات النقدية يتم تحويلها في سعر الصرف السائد كما في تاريخ البيانات المالية. إن البنود الغير نقدية يتم 

ي للعملية معدل سعر الصرف كما في التاريخ المبدئ باستخداممبدأ التكلفة التاريخية يتم إعادة تقييمها  باستخدامقياسها 
إذا كانت  إال الدخلبيان وال يتم إعادة تعديلها في تاريخ الحق. إن جمع فروق إعادة التغير يتم إدراجها ضمن 

 ائرباألرباح والخس االعترافيتم عندها  ،بها ضمن حقوق الملكية االعترافيتم  وخسائرهاأرباحها مرتبطة ببنود 
 مطروحاً منها بند فروقات العمالت المدرجة في حقوق الملكية. الدخلبيان في 

 العادلة القيم 

المالية التي يتم تداولها في سوق نشط ومنتظم يتم تقديرها بالرجوع إلى أسعار السوق  للموجوداتإن القيمة العادلة 
 المركزالمدرجة لشراء الموجودات واألسعار المعروضة للمطلوبات في تاريخ إغالق األسواق في نهاية تاريخ 

 المالي.

تقنيات تقنيات تقييم وتلك ال باستخدام يتم تحديد القيمة العادلة نشط،المالية التي ال يوجد لها سوق  الموجوداتإن 
تختلف عنها بصورة  للموجودات الأساس تجاري بحت وقيم سوقية حالية  ىقائمة علمعامالت  استخدامتتضمن 

تحليل التدفقات النقدية المخصومة. إن تقنيات التدفقات النقدية المخصومة للتدفقات النقدية  باستخدامجوهرية أو 
 تثماراتالسعلى أفضل تقديرات لإلدارة ومعدل الخصم المستخدم هو معدل السوق  بناءاتالمستقبلية المقدرة تتم 

 مشابهة.

 .الستثمارا قمدير صندوإلى تقييم  باالستناددلة العا بالنسبة للموجودات المالية غير المدرجة، يتم تحديد القيمة

 فإنه يتم قياس تلك األدوات المالية بالتكلفة. موثوقة،إذا تعذر قياس القيمة العادلة بصورة 

  الهامةوالتقديرات األحكام  .4

 أحكام، يتوجب على اإلدارة عمل (3)، والظاهرة ضمن اإليضاح رقم للشركةتطبيق السياسات المحاسبية  لغرض
معينة خاصة بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال يمكن الحصول عليها من  وافتراضاتوتقديرات 

ة على الخبرات السابقة وعلى عوامل أخر. ذات عالقة. ومن بنيم واالفتراضاتمصادر أخر.. إن التقديرات 
ها بشكل مستمر المتعلقة ب واالفتراضاتعة التقديرات يتم مراج الممكن أن تختلف النتائج الحقيقية عن تلك التقديرات.

قديرات بالتعديالت على الت االعترافيتم  ويتم تعديل التقديرات المحاسبية خالل السنة التي تتم فيها المراجعة.
السنوات والمحاسبية في السنة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط في تلك السنة أو في سنة التعديل 

 على كل من السنوات الحالية والمستقبلية. ةؤثرالمالمقبلة 

التي قد تؤدي و المالي، المركزوغيرها من المصادر الرئيسية للتقديرات في تاريخ  ،فيما يلي االفتراضات الرئيسية
 .الالحقةعلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية  جوهريةإلى تعديالت 

 االستثماراتتصنيف  -

خالل  كاستثمارات بالقيمة العادلة منفيما إذا كان سيتم تصنيفها  للموجودات الماليةتقرر اإلدارة عند شرائها وتملكها 
ل بيان بقيمتها العادلة من خال االستثماراتبتصنيف هذه  الشركة. تقوم الدخلبالقيمة العادلة من خالل  حقوق الملكية

اسطة بوالدخل بالقيمة العادلة من خالل  كاستثماراتبغرض المتاجرة بها أو تم تصنيفها  مشتراهكانت  الدخل إذا
كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق األخر.  االستثماراتتصنف كافة والمبدئي.  االعترافعند  الشركة
 الملكية.

 



 ش.م.ع.ق.للتأمين  اإلسالمية القطرية شركةال

 إيضاحات حول البيانات المالية

 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

- 21 - 

 الهامة )تابع(والتقديرات األحكام  .4

 الموجودات الملموسة انخفاض قيمة -

ً للسياسات المحاسبية  والغير ملموسة بمراجعة تعرض الموجودات الملموسةشركة تقوم إدارة ال للتدني وفقا
 .ستخدامااليتم تحديدها وفقاً لطريقة القيمة قيد  الستردادالقابلة  لقيمة األص(. إن 3المنصوص عليها في إيضاح رقم )

سعار أ باستخدامتستخدم هذه الطريقة توقعات التدفقات النقدية المقدرة على مد. العمر اإلنتاجي المقدر لألصل 
 السوق.

 
 للموجودات الملموسة األعمار اإلنتاجية -

أو اإلطفاء  هالكاإلفإن قيمة  اإلطفاء،أو  هالكاإل تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية وما يتصل بها من قيمة
 للسنة تتغير بشكل ملحوظ إذا كان العمر الفعلي يختلف عن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

 المدينة االشتراكات انخفاض قيمة -

فاض انخيدعو لتسجيل خسارة  حدثتقوم إدارة الشركة بمراجعة دورية على الذمم المدينة حتى تقيّم ما إذا كان هناك 
وتقدير اإلدارة المبلغ وتوقيت للتدفقات النقدية المستقبلية عندما تقوم بتحديد المخصص المطلوب،  الدخلقائمة  في

 لعدة عوامل تتضمن درجات مختلفة من الحكم وعدم التأكد. افتراضاتتلك التقديرات تقوم بصفة أساسية على 

 ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةاال انخفاض قيمة -

لتقييم  "االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة "( 25الشركة متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )تتبع 
. تقوم الشركة بتقييم وجود دليل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةقيمة  انخفاض فيوجود 

لتقدير، مؤثرة أثناء القيام بتلك التقديرات. للقيام بذلك ايتطلب التقييم تقديرات  .انخفاض القيمةموضوعي على حدوث 
 تقوم الشركة بتقييم العوامل األخر. إلمكانية وجود دليل موضوعي على وجود تدني.

 التأمينلعقود  القائمةالمخصص للمطالبات  -

قدرة التعويضات الم ىعل بناءبها في قائمة الدخل حين حدوثها  االعترافإن مصاريف ومطلوبات التعويضات يتم 
ة يتم غير المدفوعلحملة الوثائق أو أطراف أخر. تعرضوا للضرر نتيجة لحدث قام به حملة الوثائق. إن المطالبات 

المعطيات الفردية التي تم إبالغها للشركة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها.  بناء علىتقديرها 
ديد تلك التقديرات وتكوين تلك المطالبات يتم تقييمها بصفة دورية. أي فروق ناتجة بين إن الطريقة المتبقية لتح

ي ف اإليرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمينبها في بيان  االعترافالمكون يتم  صالتعويض الفعلي والمخص
 سنة الدفع.

 

 ختبار كفاية االلتزاما -

كفاية االلتزام للتأكد من دقة مطالبات التأمين. في إجراء ذلك االختبار في تاريخ كل مركز مالي يتم القيام باختبار 
يراعى استخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ومصاريف اإلدارية للمطالبات، أي عدم كفاية يتم 

 عرضها بجودة منفصلة تحت حقوق ملكية حملة الوثائق في قائمة بيان المركز المالي.
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 وأرصدة لدى البنوكنقد  .5

ع ألجل مع ودائوالنقد في الصندوق ولد. البنوك  أرصدة ألغراض بيان التدفقات المالية، النقد وشبه النقد تتضمن
كن وشبه النقد في نهاية السنة المالية في بيان التدفقات النقدية ويم ديظهر النقل. لثالثة أشهر أو أق ةأصلي استحقاقمدة 

 تسويته مع بنود ذات الصلة في بيان المركز المالي كما يلي:

 2018  2017 
    

    :وثائقالحملة 

 236,098  365,406 في الصندوق النقد

 6,687,202  56,687,202 (1استثمارية )بنوك إسالمية( )ودائع 

 2,211,276  6,346,091 (2حسابات جارية )

 31,671,713  44,462,167 حسابات توفير )بنوك إسالمية(

 40,806,289  107,860,866 المجموع

    

    :المساهمين

 136,789,417  166,619,409 (1إسالمية( )استثمارية )بنوك ودائع 

 136,789,417  166,619,409 المجموع

    

 177,595,706  274,480,275 البنوكأرصدة و النقد إجمالي

ً  90يطرح: ودائع تستحق ألكثر من   (617,805)  (50,617,805) يوما

 176,977,901  223,862,470 إجمالي النقد وشبه النقد في نهاية السنة

 (.%2لى إ %1.75: 2017) %2لى إ %1.5تتراوح من  بنسبة أرباح االستثماريةالودائع  تكتسب (1)
 

 .ةائتمانيالتي تتم من خالل بطاقات  باالشتراكاتتتعلق  غير إسالميةأرصدة حسابات جارية في بنوك  (2)
 

 مدينة اشتراكات .6

 2018  2017 
    
    

 53.163.544  57,543,135 اشتراكات مدينة 
 (4,524,919)  (6,037,505) يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 48.638.625  51,505,630 الصافي

أربع شركات من الذمم المدينة تمثل من عدد كبير من العمالء معظمهم من داخل قطر.  االشتراكات المدينةتتكون 
 (.%24: 2017) 2018ديسمبر  31كما في المدينة القائم  تمن إجمالي رصيد االشتراكا 28%

 2018  2017 
    أعمار الذمم المدينة الغير متأخرة والغير متدنية القيمة

    

 7,724,910  7,181,629 يوم 30أقل من 

 6,651,775  5,185,216 يوم 60 – 31

 5,814,255  5,456,778 يوم 90 – 61

 28.447.685  33,682,007 يوم 120أكثر من  – 91

 48.638.625  51,505,630 المجموع
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 )تابع(  اشتراكات مدينة .6

 
    القيمة والمنخفضة أعمار الذمم المدينة المتأخرة

    
 4.524.919  6,037,505 يوم 365أكثر من 

 

 هي كما يلي: مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاإن الحركة على 

 2018  2017 
    

 2,996,190  4,524,919 يناير 1الرصيد في 
 1.528.729  1,512,586 المكون للفترة

 4.524.919  6,037,505 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 التأمينعقود ومطلوبات  إعادة التأمينموجودات عقود  .7

 2018  2017 
    

    التأمينإجمالي مطلوبات عقود 
 81,188,700  139,891,046 مطالبات مبلغ عنها غير مسددة

 20,889,506  19,509,298 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 165,741,328  196,215,289 اشتراكات غير مكتسبة

 355,615,633  267,819,534 

    
    حصة إعادة التأمين من مطلوبات عقود التأمين

 59,452,859  109,263,079 مطالبات مبلغ عنها غير مسددة
 53,423,095  47,239,933 اشتراكات غير مكتسبة

 156,503,012  112,875,954 

    
    التأمينصافي مطالبات 

 21,735,841  30,627,967 مطالبات مبلغ عنها غير مسددة
 20,889,506  19,509,298 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 112,318,233  148,975,356 اشتراكات غير مكتسبة

 199,112,621  154,943,580 

 هي عقود مستحقة خالل مدة أقصاها ثالث شهور من تاريخ دفع المطلوبات. التأمينمن معيدي  المستحقالمبالغ إن 
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 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية .8

 

2018 2017 

 المساهمين حملة الوثائق المساهمين حملة الوثائق

     
 6,965,746 43,418,458 4,489,275 42,268,162 استثمارات مدرجة )أ(

يطرح: خسارة انخفاض القيمة 
 (1,340,000) (8,473,575) (1,636,462) (508,100) للسنة

يطرح: التغير التراكمي في القيمة 
 - - (463,162) (6,235,312) العادلة

بالقيمة  –استثمارات مدرجة 
 5,625,746 34,944,883 2,389,651 35,524,750 العادلة

 8.324.180 9.334.180 9,873,630 10,883,630 استثمارات غير مدرجة )ب(
يطرح: التغير التراكمي في 

احتياطي العمالت األجنبية من 
استثمارات بالقيمة العادلة من 

 (2,091,666) (2,091,666) (2,091,666) (2,091,666) خالل حقوق الملكية
قيمة اليطرح: التغير التراكمي في 

 (304,242) (304,242) (304,242) (304,242) العادلة

 8,487,722 7,477,722 6.938.272 5.928.272 

 44,012,472 9,867,373 41,883,155 11,554,018 

 من أوراق مالية مدرجة في بورصة قطر. بصقة رئيسية كونالمدرجة تتالموجودات المالية  (أ)

 . لها المؤسسين من الشركة تكون شركات في ستثماراتاال تمثل جةمدرال غيرالموجودات المالية  (ب)

 

 هي كما يلي: ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةاال على كةرحإن ال

 2018 2017 
   

 67.699.149 53,437,173 يناير 1الرصيد في 

 7.636.514 3,098,899 اإلضافات
 (9.004.296) (7,210,139) االستبعادات

 (9.813.575) (2,144,562) خسارة انخفاض القيمة

 1.102.713 6,698,474 التغير في القيمة العادلة
ادلة ستثمارات بالقيمة العال التغير في احتياطي العمالت األجنبية

 (4.183.332) - من خالل حقوق الملكية

 53.437.173 53,879,845 (1ديسمبر )إيضاح  31الرصيد في 

 :1إيضاح 

 كما يلي: بيان المركز الماليفي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية يتم عرض 

 

2018 2017 

 المساهمين حملة الوثائق المساهمين حملة الوثائق

     

 11,554,018 41,883,155 9,867,373 44,012,472 ديسمبر 31
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 موجودات ثابتة .9

 المجموع
أعمال تحت  

 التنفيذ
 

 سيارات
 

 أثاث وتركيبات
 أجهزة  

 كمبيوتر ومعدات
 

 مباني
 

  أراضي
 التكلفة:             

 2017يناير  1في  2.097.093  6.235.853  9.324.063  3.683.132  545.699  36.900  21.922.740
 إضافات خالل السنة -  -  517,846  38,799  -  17,155  573,800

 استبعادات -  -  (58,650)  -  -  -  (58,650)
 المحول -  -  -  36,900  -  (36,900)  -

 2017ديسمبر  31في  2,097,093  6,235,853  9,783,259  3,758,831  545,699  17,155  22,437,890

 إضافات خالل السنة -  -  356,193  22,225  -  111,484  489,902

 2018ديسمبر  31في  2,097,093  6,235,853  10,139,452  3,781,056  545,699  128,639  22,927,792

              
 اإلهالك المتراكم:             

 2017يناير  1في  -  3.426.880  6.167.114  2.628.941  165.662  -  12.388.597
 (26)إيضاح   إهالك السنة -  249,227  1,325,566  403,876  136,426  -  2,115,095

 إستبعادات -  -  (58,640)  -  -  -  (58,640)

 2017ديسمبر  31في  -  3,676,107  7,434,040  3,032,817  302,088  -  14,445,052
 (26)إيضاح  إهالك السنة -  249,227  1,343,393  403,616  125,924  -  2,122,160

 2018ديسمبر  31في  -  3,925,334  8,777,433  3,436,433  428,012  -  16,567,212

              
 صافي القيمة الدفترية:             

 2018ديسمبر  31في  2,097,093  2,310,519  1,362,019  344,623  117,687  128,639  6,360,580

 2017ديسمبر  31في  2,097,093  2,559,746  2,349,219  726,014  243,611  17,155  7,992,838
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 عقاريةال ستثماراتاال 10

في األراضي والمباني في قطر لكسب إيرادات اإليجار وتحقيق أرباح  االستثمارالعقارية تشمل  اتاالستثمار
 على النحو التالي: سنةالعقارية خالل ال االستثماراترأسمالية من هذه الممتلكات. إن الحركة في 

 حملة الوثائق أ(

 المجموع  المباني  أراضي 
      

      التكلفة:
 140.688.303  66.138.094  74.550.209 2017يناير  1في 

 1,000  1,000  - إضافات خالل السنة

 140,689,303  66,139,094  74,550,209 2018/  2017ديسمبر  31في 

      
      

      المتراكم:اإلهالك 
 14.610.977  14.610.977  - 2017يناير  1في 

 2,342,139  2,342,139  - إهالك للسنة 

 16,953,116  16,953,116  - 2017ديسمبر  31في 
 2,342,712  2,342,712  - إهالك للسنة 

 19,295,828  19,295,828  - 2018ديسمبر  31في 

  القيمة الدفترية
 

 
 

 
 121,393,475  46,843,266  74,550,209 2018ديسمبر  31في 

 123,736,187  49,185,978  74,550,209 2017ديسمبر  31في 
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 عقارية )تابع(الستثمارات اال 10

 المساهمين ب(

 مجموع  المباني  أراضي 
      

      التكلفة:
 157.841.197  78.753.350  79.087.847 2017يناير  1في 

 1,000  1,000  - خالل السنةإضافات 

 157,842,197  78,754,350  79,087,847 2017ديسمبر  31في 
 (1,166,667)  (1,166,667)  - خالل السنة إستبعادات

 156,675,530  77,587,683  79,087,847 2018ديسمبر  31في 

  اإلهالك المتراكم:
 

 
 

 
 19.350.799  19.350.799  - 2017يناير  1في 

 2,831,099  2,831,099  - اإلهالك خالل السنة

 22,181,898  22,181,898  - 2017ديسمبر  31في 
 2,789,004  2,789,004  - إهالك للسنة

 (544,448)  (544,448)  - إستبعادات

 24,426,454  24,426,454  - 2018ديسمبر  31في 

  القيمة الدفترية
 

 
 

 
 132,249,076  53,161,229  79,087,847 2018ديسمبر  31في 

 135,660,299  56,572,452  79,087,847 2017ديسمبر  31في 
 

م من على أساس التقييم الذي ت بناءالعقارية الشركة  الستثماراتالقيمة العادلة تم تقييم  ،2018ديسمبر  31كما في 
ات لعملينهج السعر السوقي  أساسلة على الشركة. وتم تحديد القيمة العادعن  مستقلو خارجي ومؤهلقبل مقيم 

به ما بين  لاألصمشابهه. تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يتم استبدال عقارية  الستثماراتالتي حدثت مؤخرا السوق 
يمة العادلة الق توفي تاريخ التقييم. بلغ تجاري بحت أساسعلى معرفة واستعداد المشتري ومعرفة ورغبة البائع 

للمساهمين وحملة  ستثمارات العقاريةلال (مليون لاير قطري 379.15: 2017) مليون لاير قطري 337.55
 .2018ديسمبر  31كما في  الوثائق

 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 11

 2018  2017 
    

 4,671,540  3,623,858 أرصدة وسطاء وأخر.
 ً  3,273,162  4,788,152 مصاريف مدفوعة مقدما

 1,400,926  4,041,884 استثماريذمم مدينة من وسيط 
 -  785,300 مستردات وحطام سيارات

 300,001  715,278 إيرادات استثمارات مستحقة
 15,759,271  6,134,211 شيكات تحت التحصيل

 -  6,913,822 مأجلة عموالت
 3,409,889  3,322,439 أرصدة موظفين مدينة

 261,600  466,400 إيرادات إيجارات مستحقة

 30,791,344  29,076,389 
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 في شركات زميلة استثمارات 12

 :كما يليفي شركات زميلة  االستثماراتتمتلك الشركة 

 2017  2018 بلد التأسيس النشاط األساسي اسم الشركة الزميلة
      

شركة التسهيالت اإلسالمية 
 %51 قطر التمويل اإلسالمي )ذ.م.م(

 
51% 

 %51  %51 قطر المقاوالت شركة المقاول )ذ.م.م(

المكتب القطري الموحد للتأمين 
 %25 قطر تأمين تكافلي )ذ.م.م( 

 

25% 

 %10  %10 قطر استثمار عقاري شركة مكين القابضة )ش.م.خ(
 

 إن الحركة على استثمارات في شركات زميلة كانت كما يلي:

 2018 2017 

 المساهمين حملة الوثائق المساهمين حملة الوثائق

     
 116,264,002 33,620,841 119,940,772 33,620,841 يناير 1الرصيد في 

 3,676,770 - 600,117 - حصة من األرباح خالل السنة
توزيعات أرباح مستلمة خالل 

 - - (4,693,200) - السنة
ي ستثمارات فلال احتياطيناقصا: 

 - - (10,000,000) - (1) شركات زميلة

 119,940,772 33,620,841 105,847,689 33,620,841 ديسمبر  31الرصيد في 
 

 2018ديسمبر  31كما في  الزميلةاالستثمارات في الشركات  أداءقامت اإلدارة بتقييم ، 2018سنة خالل  (1)
 لاير قطري على القيمة الدفترية الستثمارات الشركة في الشركات الزميلة 10,000,000 قررت تسجيلو

 .ستثمارات في شركات زميلةلالكاحتياطي 

 زميلة:الشركات الالشركة في  الستثماراتالية المختصرة مفيما يلي جدول يوضح المعلومات ال

 2018  2017 
    

 1.135.538.384  1,110,445,608 مجموع الموجودات

 388.088.726  370,571,951 مجموع المطلوبات

    
 747.449.658  739,873,657 صافي الموجودات

 149,884,843  153,561,613 حصة الشركة في صافي موجودات الشركات الزميلة

    
 29.495.994  14,285,125 اإليرادات

 3.767.770  600,117 حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة

 

 ومطلوبات أخرىذمم دائنة  .13

 2018  2017 
    

 22,036,829  30,678,296 ذمم دائنة لموردين
 10,839,918  16,609,897 أرصدة دائنة لحملة الوثائق

 773,921  496,900 ذمم دائنة أخر.

 47,785,093  33,650,668 
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 فائض قابل التوزيع .14

ريـال  16.275.736قطري ) لاير ................ مبلغبتخصيص  2019فبراير  ......بتاريخ قام مجلس اإلدارة 
. تم ثائقالوكفائض قابل للتوزيع على حملة للسنة المنسوبة  كافل( من إجمالي نتائج عمليات الت2017في  قطري

القادمة  في السنواتالوثائق حملة والذي سيتم توزيعه على  المدورإلى الفائض  كافلتحويل الباقي من عمليات الت
 وفقاً لقرار مجلس الرقابة الشرعية.

 مساهمينال استثمارات إيرادات من.    15

 2018  2017 
    

أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 266,849 حقوق الملكية

 
222,061 

 248,251  109,663 توزيعات أرباح مستلمة
 753,000  1,521,937 أرباح ودائع

 1,898,449  1,223,312 

 
 مطالب بهفائض غير  .16

 2018  2017 
    

 31,158,839  35,227,929 الرصيد في بداية السنة
 17.920.205  16,275,736 محول خالل السنة
 (13.851.115)  (11,984,919) موزع خالل السنة 

 39,518,746  35.227.929 
 

 دائنة أخرى ذمممطلوبات و .17

 2018  2017 
    

 2,750,000  3,542,921 مخصص حوافز الموظفين
 7,954,913  8,145,982 (1نهاية خدمة للموظفين )مكافأة 

 2.457.997  2,507,607 (27)إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 3.063.613  2,979,553 ذمم دائنة أخر.

 16.226.523  17,176,063 اإلجمالي
 

 2018  2017 
    ( مكافأة نهاية خدمة الموظفين1)

    

 7,107,894  7,954,913 الرصيد في بداية السنة
 951,253  800,779 المحمل للسنة

 (104,234)  (609,710) مدفوعة –مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 7,954,913  8,145,982 الرصيد في نهاية السنة
 

 رأس المال .18

  
 2017  2018 مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل

    
 150.000.000  150.000.000 رأس المال 

 15.000.000  15.000.000 ريـال قطري( 10عدد األسهم )القيمة األسمية للسهم 
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 القانوني االحتياطي .19

 ون الشركات التجارية القطريقان وأحكام المركزي قطر مصرف لتعليماتالقانوني وفقاً  االحتياطي احتساب يتم
من راس المال المدفوع وهو  %100حتى يصل إلى  من صافي ربح السنة %10والنظام األساسي للشركة بنسبة 

الحاالت المنصوص عليها في تعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون في  غير قابل للتوزيع فيما عدا
 من صافي الدخل لالحتياطي القانوني. %10خالل السنة قامت الشركة بتحويل  الشركات التجارية القطري.

 أرباح مقترح توزيعها .20
 

على الجمعية العامة القادمة للمساهمين  ح، االقترا2019فبراير  25قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 
 ديسمبر 31لاير قطري لكل سهم للسنة المنتهية في  XXو تبلغ من رأس المال  %XXبتوزيع أرباح نقدية بنسبة 

المقترحة تخضع لموافقة المساهمين في  ن التوزيعاتإ. لاير قطري XXXXXXXو بقيمة اجمالية تبلغ  2018
 اجتماع الجمعية العمومية القادم.

 

على اقتراح مجلس اإلدارة لتوزيعات  2018مارس  26وافقت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في تاريخ 
وبقيمة  2017ديسمبر  31لاير قطري لكل سهم للسنة المنتهية في  3.5وتبلغ من رأس المال  %35نقدية بنسبة 

  لاير قطري. 52.500.000تبلغ  اجمالية

 احتياطي القيمة العادلة .21

 :الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةمن ا في احتياطي القيمة العادلة التغير -أ

 2018 2017 

 المساهمين حملة الوثائق المساهمين حملة الوثائق

     
     استثمارات مدرجة

 - (1,102,713) - - يناير 1الرصيد في 
 - 1,102,713 463,162 6,235,312 صافي الحركة خالل السنة

 - - 463,162 6,235,312 (1ديسمبر ) 31الرصيد في 

     
     غير مدرجةاستثمارات 
 (304.242) (304.242) (304,242) (304,242) يناير 1الرصيد في 

 - - - - صافي الحركة خالل السنة

 (304.242) (304.242) (304,242) (304,242) (2ديسمبر ) 31في  الرصيد

     
     

 (304,242) (304,242) 158,920 5,931,070 (2+1ديسمبر) 31الرصيد في 

 
 :شركات زميلةفي الستثمارات من ا في احتياطي القيمة العادلة التغير -ب

 

     في شركات زميلة استثمارات
 259.242 - 259,242 - يناير 1الرصيد في 

 - - - - صافي الحركة خالل السنة

 259.242 - 259,242 - (3ديسمبر ) 31الرصيد في 

     
 31الرصيد في 
 (45.000) (304,242) 418,162 5,931,070 (3+2+1ديسمبر)
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 معلومات القطاعات .22

 ات األعمالقطاع أ(

 هي كما يلي: للمساهمين وحملة الوثائق إن قطاعات أعمال الشركة

 

  2018  2017 

 المجموع  محددة غير  عقارات  استثمارات  التكافل  المجموع  غير محددة  عقارات  استثمارات  التكافل  

                     
صافي 
 الدخل

 
21,307,633 

 
(473,555) 

 
4,209,043 

 
59,100,630 

 
84,143,751 

 
24,764,995 

 
2.756.519 

 
5,707,795 

 
45.012.459 

 
78.241.768 

إجمالي 
 الموجودات

 
409,947,754 

 
326,346,943 

 
253,642,551 

 
6,360,580 

 
996,297,828 

 
287.197.455 

 
313.944.868 

 
259,396,486 

 
7,992,838 

 
868.531.647 

إجمالي 
 المطلوبات

 
577,874,877 

 
41,463,295 

 
- 

 
17,176,063 

 
636,514,235 

 
465.289.849 

 
36.641.601 

 
- 

 
16.226.523 

 
518.157.973 

 
 
 القطاعات الجغرافية ب(

 تزاول الشركة أعمالها في دولة قطر فقط.
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 معلومات القطاعات )تابع( .22

 تكافلصافي إيرادات ال ج(
 2018  2017 

 اإلجمالي التكافل والصحي الحوادث العامة السيارات البحري والجوي 
 

 اإلجمالي التكافل والصحي العامة الحوادث السيارات البحري والجوي

            
 316,667,293 86,485,710 81,702,991 141,306,524 7,172,068  382,373,619 109,699,345 71,476,955 193,497,992 7,699,327 إجمالي االشتراكات
 (79,166,822) (21,621,427) (20,425,747) (35,326,631) (1,793,017)  (95,593,405) (27,424,836) (17,869,239) (48,374,498) (1,924,832) ناقص: أجر الوكالة
 (101,181,100) (23,120,611) (55,326,724) (17,540,123) (5,193,642)  (104,969,843) (33,571,571) (49,620,232) (15,207,523) (6,570,517) حصة إعادة التأمين

 136,319,371 41,743,672 5,950,520 88,439,770 185,409  181,810,371 48,702,938 3,987,484 129,915,971 (796,022) صافي االشتراكات
الحركة على 

االشتراكات الغير 
 مكتسبة

 
 
(996,170) 

 
 
(12,008,626) 

 
          

(9,509,462  ) 

 
         

(14,142,865) (36,657,123) 

 

1,853,542 (2,066,216) 12,993,406 (3,654,245) 9,126,487 

صافي االشتراكات 
 المكتسبة

 
(1,792,192) 117,907,345 

 
(5,521,978) 34,560,073 145,153,248 

 
2,038,951 86,373,554 18,943,926 38,089,427 145,445,858 

 (18,113,840) (10,611,973) (1,287,115) (6,458,847) 244,095  (13,442,402) (10,245,246) 4,191,234 (8,255,917) 867,527 العموالت صافي

إجمالي إيرادات 
 131,710,846 24,314,827 (1,330,744) 109,651,428 (924,665) (1التكافل )

 
2,283,046 79,914,707 17,656,811 27,477,454 127,332,018 

إجمالي المطالبات 
 148,909,095 32,300,079 21,895,350 94,590,854 122,812 المدفوعة

 
50,997 82,387,053 14,419,988 22,388,175 119,246,213 

المسترد من إعادة 
 (46,017,800) (20,317,928) (17,203,684) (8,415,821) (80,367) التأمين

 
(34,434) (6,167,165) (10,427,644) (14,755,907) (31,385,150) 

 علىالحركة 
 7,511,918 - (6,952,031) 14,605,954 (142,005) المطالبات القائمة

 
(14,310) 5,170,972 9,549,298 - 14,705,960 

صافي المطالبات 
 110,403,213 11,982,151 (2,260,365) 100,780,987 (99,560) (2المتكبدة )

 
2,253 81,390,860 13,541,642 7,632,268 102,567,023 

/  الفائضصافي 
عمليات من  )العجز(
 21,307,633 12,332,676 929,621 8,870,441 (825,105) (2-1)التأمين 

 

2,280,793 (1,476,153) 4,115,169 19,845,186 24,764,995 
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  أجر الوكالة .23

بعد موافقة مجلس اإلدارة  االشتراكاتمالي من إج (%25: 2017) %25 يبلغأجر الوكالة المقدم للمساهمين  إن
 .وهيئة الرقابة الشرعية للشركة

  وثائق التأمينحملة  – صافي العموالت .24

 2018  2017 
    

 394,390  5,058,761 أرباح من معيدي التكافل
 (18,508,230)  (18,501,163) عموالت مدفوعة إلى الوكالء ومعيدي التكافل

 (18,113,840)  (13,442,402) المجموع

 
 وثائق التأمينحملة  – االستثماراتصافي إيرادات .    25

 2018  2017 
    

 6,978,100  6,139,200 إيرادات اإليجار
 2,428,251  2,309,663 إيرادات توزيع األرباح

أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
 1,288,115 الملكية

 
280,680 

 752,929  1,521,937 إيرادات من الودائع االستثمارية
 (427,809)  (148,428) نفقات الصيانة
 -  404,666 إيرادات أخر.

 (2,342,139)  (2,342,712) (10إهالك االستثمارات العقارية )إيضاح 

 7,670,012  9,172,441 إيرادات من استثمارات حاملي الوثائق 
 (6,136,009)  (7,337,952) حصة المساهمين من إيرادات االستثمارات لحاملي الوثائق*

 1,534,003  1,834,489 صافي اإليرادات من استثمارات حاملي الوثائق 

 %80حملة الوثائق. تحتسب هذه األتعاب بنسبة  استثماراتيمثل هذا المبلغ أتعاب مستحقة للمساهمين مقابل إدارة * 
ة يتم تحديدها بواسطة هيئ لكل سنة حملة الوثائق. إن النسبة الفعلية استثمارات( من صافي ربح 80% :2017)

 .الرقابة الشرعية بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة

 ت عمومية وإداريةامصروف .26

 2018  2017 
    

 22,620,441  23,472,112 رواتب وأجور موظفين
 2,115,095  2,122,160 (9إهالك موجودات ثابتة )إيضاح 

 343,497  566,795 دعاية وتسويق
 6,258,475  6,605,423 .مصروفات أخر

 32,766,490  31,337,508 
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 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة .27

 2,507,607ا مكافأة قدره اقتراحتم ، 2015لسنة  11الشركات رقم  قانون ولوائح بموجب النظام األساسي للشركة
 ريـال قطري(. 2.457.997 :2017) 2018لسنة قطري ألعضاء مجلس اإلدارة لاير 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة خاضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم.ان مخصص 

 األنشطة االجتماعية والرياضيةالمساهمة في الصندوق  .28

جميع  فإنه يتوجب على 2010والتوضيحات التابعة التي أصدرت في  2008( لسنة 13رقم ) بموجب القانون
وق األنشطة صند لدعممن صافي الربح  %2،5أن تدفع نسبة  بورصة قطرفي الشركات القطرية المدرجة 

 .والرياضية االجتماعية

 للسهم والمخفف العائد األساسي .29

سهم المتوسط المرجح لعدد األعلى  إلى المساهمينالعائد  حبقسمة الرب للسهم والمخفف األساسي العائد احتسابيتم 
 .خالل السنة القائمة

 2018  2017 
    

 61.945.074  63,022,315 الربح العائد إلى المساهمين

 15,000,000  15,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 4.13  4.20 العائد األساسي للسهم

 
 .سهملل للسهم الواحد يساوي العائد األساسي لذلك فإن العائد المخفف ،خالل السنة ال توجد أسهم مخففة محتملة

 الرأسمالية واالرتباطاتالمحتملة  االلتزامات .30

 2018  2017 
    

 10,000  580,000 بنكية تخطابات ضمانا

 4,881,551  10,434,994 ضمانات مقابل تنفيذ أعمال

 770,786  588,500 ضمانات مقابل مناقصات

 األطراف ذات العالقة .31

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة أ(

ن األطراف تعتبر ذات عالقة لو كان لد. أحد األطراف المقدرة إالتعامالت مع األطراف ذات العالقة،  لوهي تمث
على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على ذلك الطرف اآلخر في إصدار قراراته المالية والتشغيلية 

ذه سياسات التسعير وشروط ه اعتمادرة. يتم ومديري الشركة والشركات التي يعملون فيها ضمن كبار موظفي اإلدا
. توعلى أساس تجاري بح االعتياديةالمعامالت من جانب إدارة الشركة ويتم التفاوض عليها وفقاً للبنود التجارية 

 كانت المعامالت الهامة على النحو التالي:
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 األطراف ذات العالقة )تابع(  .31

 ذات العالقة )تابع( المعامالت مع األطرافأ(     

 2017  2018 طبيعة المعامالت اسم الطرف ذو عالقة

     

 992  3.884 تأمين ومطالبات شركة مكين القابضة ش.م.ق

 8.862.780  11.481.441 تأمين ومطالبات شركة إزدان القابضة ش.م.ع.ق

 47.032.151  3.262.275 تأمين ومطالبات بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ع.ق

 16.259  8.456 تأمين ومطالبات شركة التسهيالت اإلسالمية ذ.م.م

(16.164.563)  62.994.030 تأمين ومطالبات عبد الغني وإخوانه ذ.م.م شركة عبد هللا  

 3.272.754  663.317 تأمين ومطالبات شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م

ومطالباتتأمين  المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.   11.932.714  259.011 

 :المتضمنة في االشتراكات المدينة واألرصدة الدائنةأرصدة األطراف ذات العالقة (    ب

 2017  2018 اسم الطرف ذو عالقة

  
 

 

 2,946  2.429 شركة مكين القابضة ش.م.ق

 736.265  2,607,988 شركة إزدان القابضة ش.م.ع.ق

(1,333,696) ش.م.ع.قبنك قطر الدولي اإلسالمي    (567,787) 

 10,661  10,501 شركة التسهيالت اإلسالمية ذ.م.م

(468,433) عبد الغني وإخوانه ذ.م.م شركة عبد هللا   (2,552,217) 

 183,334  6,130,183 المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق. 

 1,903,160  553,848 شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م

 ومكافآت ومنافع اإلدارة العليارواتب (    ج

 2018  2017 
    

 2.457.997  2,507,607 (27)إيضاح  مكافآت مجلس اإلدارة
 4.981.716  5,492,508 رواتب ومنافع أخر. قصيرة األجل

 278.801  191,069 مخصص نهاية خدمة الموظفين

 8,191,184  7.718.514 

 ل الشركة مقابلها على أي ضمانات.عالقة ال تحمل أي فوائد ولم تحصإن األرصدة المطلوبة من أطراف ذات 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية .32

عض وب استثمارات مالية ومدينين ودائنيناألدوات المالية تشتمل على ودائع لد. البنوك ونقد في الصندوق و
 الموجودات والمطلوبات األخر..

 ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةللموجودات والمطلوبات المالية، ما عدا بعض االإن القيمة العادلة 
 ، ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية.العادلة ةلقيمالمدرجة با

 تستخدم الشركة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق عاملة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : 1المستو. 
تقنيات تقييم أخر. والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة،  :  2المستو. 

 واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
التي تستخدم البيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد تقنيات التقييم  : 3المستو. 

 على بيانات السوق.

 يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة عن طريق تدرج القيمة العادلة:

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
        2018ديسمبر  31

استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
 54,488,329  14,488,788  2,085,140  37,914,401 حقوق الملكية

 54,488,329  14,488,788  2,085,140  37,914,401 المجموع

        
        2017ديسمبر  31

استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 

 54.045.657  13.475.028  -  40,570,629 حقوق الملكية

 54.045.657  13.475.028  -  40,570,629 المجموع

 2والمستو.  1تو. لم تحدث تحويالت بين المس 2017 و 2018 ديسمبر 31 المالية المنتهية في واتخالل السن
 للقيمة العادلة. 3، ولم تحدث تحويالت إلى أو من المستو. للقيمة العادلة
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر .33

 الحوكمةإطار  

مساهمي الشركة من األحداث التي تعوق تحقيق الهدف األساسي للشركة من إطار إدارة المخاطر المالية هو حماية 
أنظمة إدارة مخاطر  امتالكأهمية مد. يل المالية بصورة مستدامة. تدرك اإلدارة العليا غمجموعة من أهداف التش

 تتسم بالفعالية والكفاءة.

 سالمجل يجتمعف على إطار إدارة المخاطر للشركة. عن الوضع واإلشرا الكاملةتقع على مجلس اإلدارة المسؤولية 
المناسبة وتنويع الموجودات وتوحيد عمليات لضمان الجودة  أثرهاعلى نحو منتظم لتحديد مخاطر الشركة والحد من 

مع أهداف وسياسات الشركة. تقع على مجلس اإلدارة المسؤولية الكلية  لتتالءم إعادة التأمينو االستراتيجية االكتتاب
 تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر ورصد المخاطر.لتحديد وتحليل المخاطر التي 

 إطار إدارة رأس المال 

ظة على والسوق والمحاف والدائنينللمحافظة على ثقة المستثمرين  ةبقاعدة رأسمال قوي االحتفاظسياسة الشركة هي 
والذي تعرفه الشركة على أنه صافي التطور المستقبلي لألعمال. يقوم مجلس اإلدارة برصد العائد على رأس المال 

 حقوق المساهمين. إن هدف الشركة عند إدارة رأس المال هو: إجماليمقسوماً على  يةالتشغيل اتيراداإل

  في تقديم عائدات لمساهميها  االستمرارفي أعمالها بحيث يمكن لها  االستمراريةحماية مقدرة الشركة على
 .لألطراف األخر.والمنفعة 

 طر.الخلتتناسب مع مستو.  واالستثمار كافلمناسب للمساهمين عن طريق تسعير عقود الت تقديم عائد 

 واألرباح المدورة. واالحتياطياتهيكل رأس مال الشركة من رأس المال المصدر  نيتكو

 خاطر.المفيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المستخدمة من قبل اإلدارة للتخفيف من أثار هذه 

 كافلمخاطر الت. 

  إعادة التأمينمخاطر. 

  االئتمانمخاطر. 

 مخاطر السيولة. 

 مخاطر السوق. 

 .مخاطر أسعار األسهم 

 مخاطر التكافل -

ة أو توقيتها المطالبات الفعلي اختالف احتمالفي  كافلتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود الت
عن التوقعات. يتأثر ذلك بتكرار المطالبات ومد. خطورة المطالبات والمنافع الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة 

 الكافية لتغطية هذه المطلوبات. االحتياطياتللمطالبات طويلة األجل. لذا تهدف الشركة إلى ضمان توفر 

 كافللتوالخطوط اإلرشادية ل الشركة الستراتيجيةالدقيق والتنفيذ  االختيارمن خالل  كافلتدير الشركة مخاطر الت
 المناسبة والمتابعة الجدية للمطالبات. إعادة التأمينلد. الشركة بجانب ترتيبات 
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 مخاطر التكافل )تابع( -

حريق البحري والجوي وال كافلبصفة رئيسية مخاطر الت تشمل كافلتتقوم الشركة بصفة أساسية بإصدار عقود 
 االكتتاب يجيةاستراتالدقيق لتنفيذ  االختيارمن خالل  كافلالتواألخطار العامة. يتم تخفيف تركيز التعرض لمخاطر 

المخاطر المكتتب فيها بشكل جيد عبر محفظة كبيرة من حيث نوع ومستو.  علضمان تنويلد. الشركة والتي تسعى 
 المنافع المؤمنة ومقدار المخاطر ومجال النشاط.

قود ، تدخل الشركة في ععن مطالبات ضخمة تخفيف المخاطر الناشئة، وبغرض تقليص االعتياديفي إطار نشاطها 
شاط النفي المذكورة على التنوع الكبير  عادة التأمينإ. تنص ترتيبات إعادة التأمينمع أطراف أخر. ألغراض 

وفر مقدرة كما تالتجاري وتسمح لإلدارة بالسيطرة على التعرض للخسائر المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة 
بات بصورة تنسجم مع مخصص المطال كافلمن معيدي الت لالسترداد. يتم تقدير المبالغ القابلة إضافية على النمو

 .إعادة التأمينقائمة وهي وفقاً لعقود ال

التالي يوجد وب المؤّمنينالمباشرة تجاه  بالتزاماتهاتحتفظ لد. الشركة إال أنها  كافلبالرغم من وجود ترتيبات إعادة ت
الوفاء  لىغير قادر ع كافلالمتنازل عنه إلى الحد الذي يكون فيه كل معيد ت كافلفيما يتعلق بالت لالئتمانتعرض 

الشركة  واحد كما أن عمليات كافلعلى معيد ت االعتماد. ال يتم إعادة التأمينالمنصوص عليها في ترتيبات  بمطلوبات
 فردي. كافلال تعتمد بشكل كبير على أي عقد إعادة ت

لد. الشركة سياسات صارمة لمراجعة المطالبات لتقييم جميع المطالبات الجديدة والمستمرة مع مراجعة مفصلة 
ركة المحتملة لتخفيف تعرض الش االحتياليةمة إلجراءات معالجات المطالبات وتحقيقات متكررة عن المطالبات منتظ

ً بفرض سياسة إدار  ، وذلك بغرض تخفيفة نشطة وسريعة لمتابعة المطالباتللمخاطر. كما تقوم الشركة أيضا
 من الممكن أن تؤثر سلباً على الشركة. تعرضها لمخاطر التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها والتي

ل بأعمال التكافل حيث يتم تحميلها لصندوق التكاف الشركة طبقا لنظام التكافل للمخاطر المرتبطة ال يتحمل مساهمي
فإن الشركة تقوم بمنحه قرض  التزاماته،داد سوالفائض المدور ومعيدي التأمين. في حالة عدم عجز الصندوق عن 

 ة الفتوي والرقابة الشرعية.ئمع هيبالتشاور عدد من السنوات يحددها مجلس إدارة الشركة  علىحسن ويسدد 

 مخاطر التكافل –الرئيسية االفتراضات

يما يتعلق ف االفتراضالمطالبات السابقة. يتضمن ذلك  تقديراألساسي للتقديرات هو خبرة الشركة في  االفتراض
. يتم أيضاً لكل سنة حوادثوالخبرة السابقة المتعلقة بالمطالبات بمتوسط تكاليف المطالبة وتكاليف معالجة المطالبة 

، في الماضي على المستقبل، وكمثال االتجاهاتأحكام كمية إضافية لتقييم المد. الذي قد ال تنطبق عليه  استخدام
ة إضاف االقتصاديةامل السوق مثل مواقف الناس تجاه المطالبات واألحوال التغيرات في عو واحدة،الحدوث لمرة 

اً األحكام أيض استخدامإلى عوامل داخلية مثل مزيج المحفظة وشروط الوثيقة وإجراءات معالجة المطالبات. كما يتم 
يرات. تتضمن ة على التقدلتقييم المد. الذي تؤثر فيه العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومي

الرئيسية األخر. التغيرات في معدالت الفائدة وحاالت التأخير في السداد والتغير في أسعار صرف  االفتراضات
 العمالت األجنبية.

 تحليل الحساسية

الرئيسية الوارد ذكرها أعاله. لم يكن باإلمكان تحديد مقدار  لالفتراضاتالعام حساس  كافلإن مخصص مطالبات الت
 مثل التغييرات في التشريعات أو الشكوك حول عملية التقدير. االفتراضاتحساسية بعض 

 :تطور المطالبات

لديها بغرض الحماية من تجارب وتطورات المطالبات  كافلفيما يتعلق بنشاط الت كافي باحتياطيتحتفظ الشركة 
المستقبلية الضارة. يتم التأكد من العوامل الغير مؤكدة والمتعلقة بمبلغ وتوقيت دفعات المطالبات في العادة خالل 

 سنة واحدة.
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 إعادة التأمينمخاطر  -

ضمن أعمالها والكبيرة  كافليةالت المطالباتخسائر مالية ناتجة عن  إلىالتعرض مخاطر تخفيض تقوم الشركة لغرض 
توفر تنوع أكبر في األنشطة،  إعادة التأمينإن عقود . إعادة التأميناالعتيادية، بالدخول مع أطراف أخر. في عقود 

بما يسمح لإلدارة بالتحكم بعملية التعرض لمخاطر الخسارة الناتجة عن مخاطرة كبيرة ال يمكن للشركة تحملها، كما 
 متنوعة.مختلفة و كافلمتمثل باتفاقيات ت إعادة التأمينتمنح الشركة قدرة على النمو والتوسع. إن جزء جوهري من 

المالي لشركات  بتقييم الوضع، إعادة التأمينشركات  لتعثرخسائر كبيرة نتيجة لمخاطر  تعرضهاتقوم الشركة لتقليل 
لسمات االتي تتعامل معها ورصد تركيزات مخاطر االئتمان الناتجة من المناطق الجغرافية واألنشطة و إعادة التأمين

 االقتصادية المماثلة لتلك الشركات.

والتي تكون مصنفة من قبل وكاالت  اإلدارةالموافق عليها من قبل  إعادة التأمينتقوم الشركة بالتعامل مع شركات 
 التصنيف العالمي أو وكاالت دول مجلس التعاون الخليجي.

الغ فان الشركة تبقى ملزمة بمب الوثائق وبالتاليال تعفي الشركة من التزاماتها اتجاه حملة  إعادة التأمينإن عقود 
 وفقا لعقد إعادة التأمين. إعادة التأمينوالتي لم يتم تغطيتها من قبل شركات  هاكافلالمطالبات المعاد ت

 االئتمانمخاطر  -

داة المالية عن الوفاء بمطلوباته بالصورة التي األهي المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف  االئتمانمخاطر 
النسبة لجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها الشركة، بخالف تلك ب تتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخر.

ح هو القيمة الدفترية حسبما هي مفص االئتمان، فإن أقصى حد لتعرض الشركة لمخاطر إعادة التأمينالمتعلقة بعقود 
 عنها في البيانات المالية في تاريخ المركز المالي.

التي تحدد تقييم وتحديد ما يشكل مخاطر االئتمان للشركة، كما تم وضع سياسات  تم وضع سياسة مخاطر اإلئتمان
 وإجراءات للحد من تعرض الشركة لمخاطر االئتمان

 
تظم بشكل من مخاطر التعرض وعدم االلتزام بصورة منتظمة ومراجعةااللتزام بسياسة مخاطر اإلئتمان  مراجعةيتم 

 التغيرات في بيئة المخاطر. مالئمتهاللتأكد من 
 

 :المالية تتحليل أعمار الموجودا
 

 2018ديسمبر  31
 

 يوم 90 – 61 يوم 60 – 31 يوم 30أقل من 
إلى ما  91من 

 المجموع يوم 120يزيد عن 

 274,114,869 50,000,000 617,805 - 223,497,064 أرصدة في البنوك
 اشتراكات تكافل مدينة

 51,505,630 33,682,007 5,456,778 5,185,216 7,181,629 (6)إيضاح 
مطلوب من معيدي 

 29,666,061 - 29,666,061 - - تأمين
موجودات عقود 

 156,503,012 - 156,503,012 - - التأمين
 شيكات تحت التحصيل

 6,134,211 - - - 6,134,211 (11)إيضاح 

 517,923,783 83,682,007 192,243,656 5,185,216 236,812,904 المجموع
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 )تابع( مخاطر االئتمان  -

 

 2017ديسمبر  31

 
 يوم 90 – 61 يوم 60 – 31 يوم 30أقل من 

إلى ما  91من 
 المجموع يوم 120يزيد عن 

 177,359,608 - 617,805 - 176,741,803 أرصدة في البنوك
اشتراكات تكافل مدينة 

 53,163,544 32,972,604 5,814,255 6,651,775 7,724,910 (6)إيضاح 
مطلوب من معيدي 

 22,179,357 - 22,179,357 - - تأمين
 112,875,954 - 112,875,954 - - موجودات عقود التأمين
شيكات تحت التحصيل 

 15,759,271 - - - 15,759,271 (11)إيضاح 

 381,337,734 32,972,604 141,487,371 6,651,775 200,225,984 المجموع
 

 مخاطر السيولة -

وفاء ا الشركة من الحصول على أموال للمخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في الصعوبات التي تواجهه
 المصاحبة لمطلوباتها المالية. بارتباطاتها

يومي / أسبوعي / شهري وتضمن اإلدارة توفر أموال كافية للوفاء بأية  يتم رصد متطلبات السيولة على أساس
 عند نشوئها. ارتباطات

 االستحقاق تواريخ -

ير إلى المطلوبات التعاقدية غ استناداالموجودات والمطلوبات المالية للشركة  استحقاق تواريخيلخص الجدول أدناه 
إعادة موجودات و كافلالمخصومة المتبقية متضمنة الفائدة المستحقة الدفع والذمم المدينة. بالنسبة لمطلوبات عقود الت

للتقدير الزمني لصافي التدفقات النقدية الخارجة من مطلوبات  استنادايتم تحديدها  االستحقاقتواريخ فإن  التأمين
ر المكتسبة غي شتراكاتمن اال كافلغير المكتسبة وحصة معيدي الت شتراكاتاال استبعادترف بها. تم المع كافلالت

 تعاقدية. التزاماتمن التحليل إذ أنها ليست 

 المجموع  سنوات 5 – 1  حتى سنة واحدة 2018ديسمبر  31
      

      موجودات مالية
 51,505,630  6,037,505  45,468,125 اشتراكات مدينة

 6,134,211  -  6,134,211 شيكات تحت التحصيل
 156,503,012  -  156,503,012 موجودات عقود إعادة التأمين

 29,666,061  -  29,666,061 مطلوب من معيدي التأمين
 274,480,275  50,000,000  224,480,275 النقد وأرصدة البنوك

 518,289,189  56,037,505  462,251,684 اإلجمالي

      
 المجموع  سنوات 5 – 1  حتى سنة واحدة 2018ديسمبر  31
      

      مطلوبات مالية
 30,343,894  -  30,343,894 مطلوب لمعيدي التأمين
 355,615,633  -  355,615,633 مطلوبات عقود التأمين

 47,785,093  -  47,785,093 مطلوبات وذمم دائنة أخر.

 433,744,620  -  433,744,620 اإلجمالي
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 مخاطر السيولة )تابع( -

 المجموع  سنوات 5 – 1  حتى سنة واحدة 2017ديسمبر  31
      

      موجودات مالية
 53,163,544  4,574,919  48,588,625 اشتراكات مدينة

 15,759,271  -  15,759,271 شيكات تحت التحصيل
 112,875,954  -  112,875,954 موجودات عقود إعادة التأمين

 22,179,357  -  22,179,357 مطلوب من معيدي التأمين
 177.595.706  -  177.595.706 النقد وأرصدة البنوك

 381.573.832  4,574,919  376.998.913 اإلجمالي

      
 المجموع  سنوات 5 – 1  حتى سنة واحدة 2017ديسمبر  31
      

      مطلوبات مالية
 28,825,907  -  28,825,907 مطلوب لمعيدي التأمين

 267,819,534  -  267,819,534 مطلوبات عقود إعادة التأمين
 33,650,668  -  33,650,668 مطلوبات وذمم دائنة أخر.

 330,296,109  -  330,296,109 اإلجمالي

 مخاطر السوق -

مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات 
في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل محددة خاصة بورقة مالية معينة أو مصدرها أو 

بمحفظة  باالحتفاظفي السوق. تحد الشركة من مخاطر السوق عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المدرجة 
متنوعة والرصد المستمر للتطورات في أسواق األسهم والسندات العالمية والمحلية. باإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة 

 ءبالرصد النشط للعوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات أسواق األسهم والسندات، متضمناً إجراء تحليل لألدا
 التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها.

 مخاطر العمالت. 1

تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب الناتجة عن مخاطر العمالت في المخاطر تمثل ت
الريـال القطري مربوط بصورة فعالة بالدوالر األمريكي وبالتالي  في معدالت صرف العمالت األجنبية. التغيرات

اطر تعرض الشركة لمخ ن. إالدوالر األمريكيت األخر. بخالف فإن مخاطر العمالت تحدث فقط فيما يتعلق بالعمال
 بالدوالر األمريكي.محدود ألن معظم العمليات تتم بالريـال القطري أو  العمالت األجنبية
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 مخاطر السوق )تابع( -

 . مخاطر معدالت الربح2

 .فيما يخص الودائع اإلسالميةجوهرية معرضة لمخاطر معدالت ربح غير إن الشركة 

 مخاطر أسعار األسهم

ق )غير بالسو تتمثل مخاطر أسعار األسهم في الخطر من تقلبات القيمة العادلة ألداة مالية بسبب تغيرات األسعار
سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل تتعلق باألداة  (،تلك الناتجة من مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت

 المالية المعينة أو بمستخدمها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.

 مالية تتقلب قيمتها العادلة نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تتعلق مخاطر أسعار األسهم لد. الشركة بموجودات

تحد الشركة من مخاطر أسعار األسهم عن طريق االحتفاظ بمحفظة استثمارية متنوعة وعن طريق مراقبة التطورات 
 في األسواق المالية. تتكون معظم االستثمارات الرأسمالية للشركة من أوراق مالية متداولة في بورصة قطر.

الجـدول التالي يعكس حساسية تأثير مجموع التغيرات في القيمة العادلة بالشركة لتغيرات معقولة محتملة في أسعار 
األسهم، مع ثبات جميع المتغيرات األخر.. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم معادالً ومعاكساً لتأثير 

 الزيادة المبينة.

 
تغيرات في أسعار 

 األسهم
التأثير على حقوق 

 لالدخالتأثير على  الملكية
 ريـال قطري ريـال قطري  

2018    
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

 - 1,895,720 %5± الملكية

    
2017    

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
 - 2,028,531 %5± الملكية

 الزكاة .34

 اتقعال تفوض بنود النظام األساسي للشركة اإلدارة بدفع زكاة بالنيابة عن المساهمين. تقع مسؤولية دفع الزكاة على 
 المساهمين.

 أرقام المقارنة .35

تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة المعروضة عند االقتضاء بحيث تظل متفقة مع أرقام الفترة الحالية. بالرغم من ذلك 
 .ة التصنيف تلك أي أثر على صافي الربح أو إجمالي حقوق المساهمين لفترة المقارنةلم يكن إلعاد

 البياناتالموافقة على  .36

 .2019 فبراير 25بتاريخ  إلصدارهاتمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة 


