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 المحترمین     السادة / المساهمین  
   شر�ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. 

 قطر   –الدوحة  
 

 تقر�ر عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة 

 رأي متحفظ 

("الشر�ة") وشر�اتها التا�عة (و�شار إلیهم بـ "المجموعة")   البیانات المالیة الموحدة المرفقة لشر�ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. لقد قمنا بتدقیق  
و�یان إیرادات ومصروفات حملة وثائق التأمین الموحد، بیان فائض    ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١والتي تتكون من بیان المر�ز المالي الموحد �ما في  

ي ذلك  وثائق التأمین الموحد، بیان الدخل الموحد، بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد، و�یان التدفقات النقد�ة الموحد للسنة المنتهیة فحملة 
 و��ضاحات حول البیانات المالیة الموحدة متضمنة ملخصًا للسیاسات المحاسبیة الهامة.، التار�خ

 
ل لألمر الموضح في فقرة أساس الرأي المتحفظ من تقر�رنا ، فإن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تظهر   �استثناء التأثیر المحتم  و في رأینا ،  

، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها    ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١�صورة عادلة ، من جمیع النواحي الجوهر�ة ، المر�ز المالي الموحد للمجموعة �ما في  
 بذلك التار�خ وفًقا لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة.النقد�ة الموحدة للسنة المنتهیة 

 
 أساس الرأي المتحفظ 

ملیون ر�ال قطري, تتضمن ذمم   ١٤٢٬٧٧الذمم المدینة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدمًا المدرجة في بیان المر�ز المالي الموحد والبالغة  
ملیون ر�ال قطري. لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقیق �افیة ومناسبة حول القیمة الدفتر�ة للذمم المدینة المذ�ورة أعاله إذ    116مدینة �قیمة  

كن من تحدید ما إذا �انت أي تعدیالت على  لم نتم  د اإلدارة أن هذه الذمم المدینة قابلة لالسترداد. و�التالي، ی أننا  لم نتمكن من التحقق من تأك
 هذه المبالغ ضرور�ة.

 
مسؤولیة مدقق الحسا�ات حول تدقیق البیانات    فقرة لقد قمنا بتدقیقنا وفًقا للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مسؤولیاتنا �موجب تلك المعاییر موضحة في  

وفقًا لمعاییر السلوك الدولیة لمجلس المحاسبین "قواعد السلوك للمحاسبین المهنین"  المالیة الموحدة في تقر�رنا. �ما أننا مستقلون عن المجموعة  
حدة في دولة قطر. هذا, وقد إلتزمنا أ�ضًا �مسؤولیاتنا األخالقیة  و وفقًا لمتطلبات قواعد السلوك المهني ذات العالقة بتدقیقنا للبیانات المالیة المو 

ومالئمة  األخرى وفقًا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك الدولیة لمجلس المحاسبین. ونعتقد �أن بیانات التقدیق الثبوتیة التي حصلنا علیها �افیة  
 لتوفر أساسًا لرأینا حول التدقیق.

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 (تتمة) المستقل  تقر�ر مدقق الحسا�ات  

 أمور التدقیق الرئیسیة

د�ســـــــــیمبر   ٣١�ما في    إن أمور التدقیق الرئیســـــــــیة، �حســـــــــب تقدیرنا المهني، هي األمور األكثر أهمیة في تدقیقنا لهذه البیانات المالیة الموحدة
 رأینا حولها، ونحن ال نبدي رأ�ًا منفصًال �شأنها. . وقد تناولنا تلك األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة �كل، وفي تكو�ن  ٢٠٢٠

 

 أمور التدقیق الرئیسیة كیف تناول تدقیقنا أمور التدقیق الرئیسیة 
 تقییم المطالبات المبلغ عنها وغیر المسددة، اإلشتراكات غیر المكتسبة، و�حتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن لم یبلغ عنها 

التصمیم والفعالیة التشغیلیة   تدقیق تضمن �ًال من اختبار  لقد أنشأنا نهج 
من   والحصة  التأمین  عقود  مطالبات  قیاس  على  الداخلیة  الرقا�ة  لضوا�ط 
على   بناءًا  الموضوعیة  التدقیق  إجراءات  إلى  �اإلضافة  القائمة  المطالبات 

�ة الداخلیة  مستو�ات  المخاطر. �جزء من إجراءاتنا الخاصة �ضوا�ط الرقا 
، قمنا بتقییم مدى مالءمة الضوا�ط التي وضعتها المجموعة لغرض اختیار  
�عض   لقیاس  تقدیرات  وعمل  االفتراضات،  تحدید  االكتوار�ة،  األسالیب 
المطالبات القائمة، واتساق تطبیق السیاسات المحاسبیة. تضمنت اإلجراءات  

سي هذا، على سبیل المثال  األساسیة التي قمنا بها لمعالجة أمر التدقیق الرئی
 ال الحصر، ما یلي:  

المقدرة   المبالغ  �انت  إذا  مما  القائمة،  المطالبات  من  عینة  من  تحققنا   •
لحاالت محددة موثقة ومثبتة �شكل �اٍف ، على سبیل المثال، من خالل  

 ;تقار�ر من مقیمي الخسائر
 

المطالبات   بیانات  بین  التسو�ات  من  تحققنا  لقد  أنظمة  •  في  المسجلة 
 ;المجموعة والبیانات المستخدمة في حسا�ات اإلحتیاطات اإلكتوار�ة

 
االكتواري   الخبیر  وموضوعیة  ومؤهالت  قدرات،  �فاءة،   بتقییم  قمنا   •

 ;الخارجي المعین من قبل المجموعة لتقییم اإلحتیاطات الفنیة
 

لیب اإلكتوار�ة  • بدعم من متخصصینا في تقییم التأمین، قمنا �مقارنة األسا
المطبقة واإلفتراضات الجوهر�ة مع الممارسات اإلكتوار�ة المتعارف علیها  
عموًما وقمنا �فحص إلى أي مدى تكون هذه األسالیب مناسبة للتقییم ومتسقة  

 ;بین فترات إعداد التقار�ر

حول البیانات المالیة الموحدة    ١٠كما هو موضح في اإل�ضاح  
ملیون    ١١٠٬٠٦�ات عقود التأمین  للمجموعة، بلغ صافي مطلو 

ملیون ر�ال قطري) والتي تتضمن    ٩٧٬٢٦:  ٢٠١٩ر�ال قطري ( 
ملیون ر�ال   ٣٠٬٨٦المطالبات المبلغ عنها وغیر المسددة �مبلغ 

ملیون ر�ال قطري)، اإلشتراكات غیر    ٣٠٬٢٦:  ٢٠١٩قطري ( 
�مبلغ  (   ٦٢٬٠٦ المكتسبة  قطري  ر�ال    ٥٤٬٤١:  ٢٠١٩ملیون 

) والمطالبات المتكبدة ولكن لم یبلغ عنها �مبلغ  ملیون ر�ال قطري 
ملیون ر�ال قطري)    ١٣٬٤:  ٢٠١٩ملیون ر�ال قطري (   ١٧٬٣١

 كما في تار�خ التقر�ر.

تمثل مطلو�ات عقود التأمین للمجموعة جزًءا �بیًرا من إجمالي  
 ) التزامات  83المطلو�ات  تمثل  المطلو�ات).  إجمالي  من   ٪

تار�خ التقر�ر توقعات المجموعة فیما  المطالبات القائمة �ما في  
یتعلق �المدفوعات المستقبلیة للمطالبات المعروفة وغیر المعروفة  
المجموعة طرًقا   تستخدم  الصلة.  المصار�ف ذات  �ما في ذلك 
مختلفة لتقدیر هذه اإللتزامات. �عتبر قیاس هذه المطالبات القائمة  

عدًدا   استخدام  و�تطلب   ، �بیرة  بدرجة  االفتراضات  تقدیرً�ا  من 
التي تتضمن عدم �قین �بیر في التقدیر. هذا هو الحال �شكل  
خاص �النسبة لتلك االلتزامات التي تم االعتراف بها فیما یتعلق  
�المطالبات المتكبدة ولكن لم یبلغ عنها للمجموعة . تحتوي �عض  
الیقین الكامن،   خطوط األعمال أ�ًضا على قدر أكبر من عدم 

ل، تلك التي تظهر فیها المطالبات �شكل أ�طأ  على سبیل المثا
تسو�ة   مبالغ  في  أكبر  تباین  یوجد  حیث  أو  الوقت،  �مرور 
حسا�ات   تقود  التي  الرئیسیة  االفتراضات  تتضمن  المطالبات. 
المطالبات القائمة نسب الخسارة، تقدیرات تكرار وشدة المطالبات،  

ت التي  األعمال  لخطوط  الخصم  معدالت  االقتضاء،  تسم  وعند 
 �طبیعة زمنیة طو�لة.

المطالبات القائمة على بیانات دقیقة حول    التزامات �عتمد تقییم  
یتم   حیث  والتار�خیة  الحالیة  المطالبات  ونمط  مبلغ،  حجم، 

 استخدامها غالًبا لتكو�ن توقعات حول المطالبات المستقبلیة.
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 الرئیسیةأمور التدقیق  
 

 أمور التدقیق الرئیسیة كیف تناول تدقیقنا أمور التدقیق الرئیسیة 
 متكبدة ولكن لم یبلغ عنها المطالبات و إحتیاطي ال   غیر المكتسبة واإلشتراكات تقییم المطالبات المبلغ عنها وغیر المسددة ، 

الثالث   للطرف  االكتواري  التقییم  نتائج  االعتبار  في  أخذنا  اللتزامات  • 
المطالبات القائمة لتحدید وفهم أي فروق جوهر�ة في المطلو�ات �المقارنة  

 ;مع تقدیرات اإلدارة ومبالغ الفترة السا�قة
 

• قمنا �إعادة حساب مبلغ المخصصات لعینة محددة من المنتجات، ال سیما  
في   الیقین  عدم  ز�ادة  تتضمن  أو  الكبیرة  االحتیاطیات  ذات  المنتجات 
المعاد   المخصصات  �مقارنة  قمنا  المنتجات،  لهذه  �النسبة  التقدیرات. 

   ;احتسابها �المخصصات التي تحتسبها المجموعة وتقییم أي فروق 
 

• قمنا �مقارنة معامالت المطالبات على أساس العینة مع المستندات الداعمة  
تسجیلها    لتقییم ما إذا �انت المطالبات المبلغ عنها خالل فترة التقر�ر قد تم 

 ;وفًقا للسیاسة الداخلیة للمجموعة
 

• قمنا �التحقق من الترتیبات الهامة مع معیدي التأمین لفهم شروط العقود  
وتقییم أن المبالغ المستردة من معیدي التأمین على حساب المطالبات المبلغ  

 و  ;عنها قد تم احتسابها بناًء على الشروط واألحكام السائدة
 

اإل بتقییم  قمنا  رقم  •  اإل�ضاح  في  المدرجة  یتعلق    ١٠فصاحات  فیما 
لمعاییر   وفًقا  الصلة  ذات  اإلفصاح  متطلبات  مقابل  القائمة  �المطالبات 

 المحاسبة المالیة والمعاییر الدولیة إلعداد التقار�ر المالیة.

المطالبات   التزامات  حساب  في  المستخدمة  البیانات  �انت  إذا 
على  األحكام  لتشكیل  أو   ، غیر    القائمة  الرئیسیة،  االفتراضات 

هذه   تقییم  على  جوهر�ة  تأثیرات  تنشأ  فقد  ودقیقة،  كاملة 
من    الشر�ة  حصة  تقییم  فإن  ذلك،  إلى  �اإلضافة  المطلو�ات. 
تقییم   على  مباشر  غیر  �شكل  ولو  �عتمد  القائمة  المطالبات 
المطالبات األساسیة القائمة. هناك حكم متضمن في التحقق من  

التأمین المحتفظ بها من إحتیاطي المطالبات    مستوى حصة إعادة 
المتكبدة ولكن لم یبلغ عنها، والتي تعتمد على الشروط المحددة  

 لعقود إعادة التأمین المعمول بها.

لقد اعتبرنا قیاس التزامات المطالبات القائمة �أمر تدقیق رئیسي  
للموجودات   �النسبة  االلتزامات  لهذه  الكمیة  األهمیة  �سبب 

�ات واألداء المالي للمجموعة و�ذلك األحكام الهامة وعدم  والمطلو 
التقدیرات التي أجرتها اإلدارة في تحدید   بها في  الیقین المرتبط 

 مبلغ المطلو�ات.

 

�أمر   المتعلقة  المحاسبیة  السیاسات  المعلومات حول  من  لمز�د 
اإل�ضاح   إلى  الرجوع  یرجى   ، هذا  الرئیسي  و�ذلك    ٣التدقیق 

صاحات حول المصادر الرئیسیة لتقدیرات عدم  لإلف  ٤اإل�ضاح  
 الیقین.

 
 أمر آخر

من قبل مدقق حســـــا�ات آخر والذي أبدى رأي تدقیق غیر   ٢٠١٩د�ســـــمبر   ٣١تم تدقیق البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للســـــنة المنتهیة في  
 . ٢٠٢٠مارس   ٣معدل على هذه البیانات في  

 
 معلومات أخرى 

المســـؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقر�ر مجلس اإلدارة، الذي حصـــلنا علیه قبل تار�خ تقر�ر مدقق  إن اإلدارة هي  
ا �عد الحســا�ات هذا.ال تتضــمن المعلومات األخرى البیانات المالیة الموحدة وتقر�ر مدقق الحســا�ات الخاص بنا. یتوقع تســلیم التقر�ر الســنوي لن

 مدقق الحسا�ات هذا. تار�خ تقر�ر 
 

 إن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة ال �غطي المعلومات األخرى، حیث أننا ال نبدي أي تأكید أو إستنتاج حولها. 
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 معلومات أخرى (تتمة) 

على المعلومــات األخرى، حیــث نقوم بتحــدیــد فیمــا إذا �ــانــت هــذه    فیمــا یتعلق بتــدقیقنــا للبیــانــات المــالیــة الموحــدة، تتمثــل مســــــــــــــؤولیتنــا �ــاإلطالع
تلك التي    المعلومات األخرى غیر متوافقة جوهر�ًا مع البیانات المالیة الموحدة أو المعلومات التي حصـلنا علیها خالل قیامنا �أعمال التدقیق، أو

 یتضح �طر�قة أخرى أنها تتضمن أخطاء جوهر�ة. 
 

لى العمل الذي قمنا �ه على المعلومات األخرى التي حصـــــــلنا علیها قبل تار�خ تقر�ر مدقق الحســـــــا�ات، �أن هذه المعلومات  إذا تبین لنا بناءًا ع
 تحتوي على أخطاء جوهر�ة فإننا مطالبون �اإلفصاح عن ذلك. ال یوجد لدینا أي مالحظات في هذا الصدد. 

 
 مالیة الموحدةمسؤولیة اإلدارة والقائمین على الحو�مة حول البیانات ال

حاســـبة  إن اإلدارة مســـؤولة عن إعداد هذه البیانات المالیة الموحدة وعرضـــها �صـــورة عادلة وفقًا لمعاییر المحاســـبة المالیة الصـــادرة عن هیئة الم
ــســــــــات المالیة اإلســــــــالمیة, األحكام المطّبقة لقوانین وقواعد مصــــــــرف قطر المر�زي، أحكام قانون الشــــــــر�ات الت جار�ة القطري  والمراجعة للمؤســــــ

ن أخطاء  المعمول بها، وأنظمة الرقا�ة الداخلیة التي �عتبرها مجلس اإلدارة ضـرور�ة لغرض إعداد البیانات المالیة الموحدة �صـورة عادلة خالیة م
 جوهر�ة سواء �انت ناشئة عن إحتیال أو عن خطأ. 

 
ییم قدرة المجموعة على اإلسـتمرار�ة واإلفصـاح، حسـبما �قتضـیه الحال، عن عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، فإن اإلدارة تكون مسـؤولة عن تق

لم �كن األمور المتعلقة �اإلســـتمرار�ة و�ســـتخدام مبدأ اإلســـتمرار المحاســـبي، إال إذا �انت اإلدارة تنوي تصـــفیة المجموعة أو إ�قاف نشـــاطاتها أو  
 لدیها حل بدیل واقعي إال القیام بذلك. 

 
 القائمین على الحو�مة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقار�ر المالیة للمجموعة. و�عتبر  

 
 مسؤولیة مدقق الحسا�ات حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة

اء �انت ناشئة  إن غایتنا تتمثل �الحصول على تأكید معقول فیما إذا �انت البیانات المالیة الموحدة خالیة �صورة عامة من أخطاء جوهر�ة، سو 
التأكید المعقول هو مستوى عاٍل من التأكید، وال �ضمن أن عملیة التدقیق   عن إحتیال أو عن خطأ، و�صدار تقر�ر المدقق الذي �شمل رأینا. إن

 التي تّمت وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده.
 
متخذة  وقد تنشأ األخطاء عن إحتیال أو عن خطأ، وتعتبر جوهر�ة �شكل فردي أو ُمجّمع إذا �ان من المتوقع تأثیرها على القرارات اإلقتصاد�ة ال 

 من المستخدمین بناءًا على هذه البیانات المالیة الموحدة.
 

مهني طوال فترة التدقیق، وذلك وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق، �ما  كجزء من عملیة التدقیق، فإننا نمارس التقدیر المهني ونحافظ على الشك ال
 نقوم أ�ضًا:  

   بتحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوهر�ة في البیانات المالیة الموحدة، سواء �انت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ، من خالل تصمیم والقیام
أدلة تدقیق �افیة ومناسبة توفر أساسًا لرأینا. إن مخاطر عدم إكتشاف خطأ    �إجراءات التدقیق �ما ینسجم مع تلك المخاطر والحصول على

جوهري ناتج عن اإلحتیال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حیث �شمل اإلحتیال التواطؤ، التزو�ر، الحذف المتعمد، سوء التمثیل أو تجاوز  
 نظام الرقا�ة الداخلي.  

  ت الصلة �التدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مالئمة حسب الظروف، ولكن لیس �غرض  �الحصول على فهم لنظام الرقا�ة الداخلیة ذا
 إبداء رأي حول فعالیة الرقا�ة الداخلیة للمجموعة.  

 .بتقییم مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واإل�ضاحات المتعلقة بها المّعدة من قبل اإلدارة 

 
 
 



 

 

 ق الحسا�ات المستقل (تتمة) تقر�ر مدق

 مسؤولیة مدقق الحسا�ات حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

 لة  �إستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرار�ة المحاسبي، و�ناءًا على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیها، في حال وجود حا
ظـــروف قد تثیر شكو�ًا جوهر�ة حول قدرة المجموعة على اإلستمرار. وفي حال اإلستنتاج بوجود  جوهر�ة من عدم التیقن متعلقة �أحداث أو  

و،  حالة جوهر�ة من عدم التیقن، یتوجب علینا لفت اإلنتباه في تقر�رنا إلى اإل�ضاحات ذات الصلة الواردة في البیانات المالیة الموحدة، أ
علینا تعدیل رأینا. هذا ونعتمد في إستنتاجاتنا على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیها    في حال �انت هذه اإل�ضاحات غیر �افیة یتوجب

 حتى تار�خ تقر�رنا. ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلیة �المجموعة إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ اإلستمرار�ة.

   الموحدة وهیكلها والبیانات المتضمنة فیها، �ما في ذلك اإل�ضاحات، وفیما إذا �انت البیانات المالیة  تقییم العرض الشامل للبیانات المالیة
 الموحدة تظهر العملیات واألحداث ذات العالقة �طر�قة تحقق العرض العادل.

 ر�ة داخل المجموعة إلبداء الرأي  الحصول على أدلة تدقیق �افیة ومناسبة فیما یتعلق �المعلومات المالیة من الجهات أو األنشطة التجا
نا  حول البیانات المالیة الموحدة. نحن مسؤولون عن التوجیه واإلشراف و�جراء التدقیق للمجموعة، ونحن ال نزال المسؤولین الوحیدین عن رأی

 حول التدقیق.

مخطط للتدقیق وتوقیته ونتائجه الهامة، �ما في  نقوم �التواصل مع القائمین على الحو�مة فیما یتعلق، �األمور األخرى، و�ما �خص النطاق ال
 ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقا�ة الداخلیة یتبین لنا من خالل تدقیقنا.

 
العالقات    كما نقوم بتزو�د القائمین على الحو�مة ببیان �ظهر إمتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة �اإلستقاللیة، والتواصل معهم �خصوص جمیع 

 من األمور التي �حتمل اإلعتقاد أنها قد تؤثر تأثیرًا معقوًال على إستقاللیتنا و�جراءات الحما�ة ذات الصلة حیثما �ان ذلك مناسبًا.  وغیرها 
 

یة  لمالمن األمور التي تم التواصل �شأنها مع القائمین على الحو�مة، نقوم بتحدید هذه األمور التي �ان لها األثر األهم في تدقیق البیانات ا
و األنظمة  الموحدة للفترة الحالیة، والتي تعد أمور تدقیق رئیسیة. نقوم �اإلفصاح عن هذه األمور في تقر�رنا حول التدقیق إال إذا حال القانون أ
اإلفصاح   دون اإلفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغا�ة، أن ال یتم اإلفصاح عن أمر معین في تقر�رنا في حال ترتب على

 عنه عواقب سلبیة قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.
 

 تقر�ر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى 

تحتفظ �سجالت محاسبیة منتظمة. �ما وقد حصلنا على �افة المعلومات والتفسیرات التي رأیناها ضرور�ة ألغراض    المجموعةبرأینا أ�ضًا، إن  
الشر�ات  تدقیقنا. وأنه، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدینا، لم تقع خالل السنة المالیة مخالفات ألحكام قوانین بنك قطر المر�زي و قانون  

المجموعة أو في مر�زها المالي    أنشطة ل بها أو ألحكام النظام األساسي للشر�ة على وجه قد یؤثر �شكل جوهري في  التجار�ة القطري المعمو 
 الموحد.

 
  ١١٦ملیون ر�ال قطري، منها مبلغ    ١٤٦، قامت المجموعة بتحو�ل أوراق مالیة استثمار�ة إلى الرئیس التنفیذي السابق �مبلغ    ٢٠١٨خالل عام  

د�سمبر    ٣١م �قم الرئیس التنفیذي بتسو�تها، و�التالي ظلت مبالغ مستحقة من الرئیس التنفیذي في دفاتر الشر�ة �ما في  ملیون ر�ال قطري ل
. ینص القانون المذ�ور على أنه "ال �جوز للشر�ة منح قرض نقدي  ١١٠، األمر الذي �خالف قانون الشر�ات التجار�ة القطري ، المادة    ٢٠٢٠

عضاء مجلس إدارتها أو ضمان أي قرض یبرمه أحدهم مع طرف ثالث. لكن ، استثناًء من ذلك، �جوز للبنوك وشر�ات  من أي نوع إلى أي من أ 
كام  االئتمان األخرى منح أي من أعضاء مجلس إدارتها قرًضا أو فتح تسهیل ائتماني له أو ضمان القروض بین العضو والغیر وفًقا للشروط واألح

لمر�زي. �عتبر أي تعامل �خالف أحكام هذه المادة �اطًال دون المساس �حق الشر�ة في مطالبة الطرف  المنصوص علیها في مصرف قطر ا
 من البیانات المالیة الموحدة. ١١المخالف بدفع تعو�ض عند الضرورة ". تم توضیح ذلك �مز�د من التفصیل في إ�ضاح رقم 

 قطر   –في الدوحة  دیلو�ت آند توش عن
 ٢٠٢٠ ابر�ل ١٦ فرع قطر 
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  شر�ــــــــــك 
  )٣١٩الحسا�ات رقم (  مراقبي سجل

سجل مدقق الحسا�ات لدى هیئة قطر  
 )١٢٠١٥٦لألسواق المالیة رقم ( 

 

 
 



  شركة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. 
  د الموح مركز المالي البیان 

  ۲۰20دیسمبر    ۳۱كما في 
 

 

 تشكل اإل�ضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  
 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 

 
1 

 

 

 

 د�سیمبر  ٣١ إیضاحات 
 ٢٠٢٠  

 د�سیمبر  ٣١
 (معدل) ٢٠١٩ 

 ینایر   ١ 
 (معدل) ٢٠١٩

 لایر قطري   لایر قطري   ر�ال قطري   
       حملة وثائق التأمین  موجودات

  14,386,771   ٢٦٬٢٣٣٬١٣٦  59,095,275 ٥ النقد وما �عادله

  20,300,000   ٣٬٦٥٠٬٠٠٠  -- ٥ ودائع ألجل

 19,501,483   ٢١٬٨٩٩٬٠٧٧  17,228,094 (أ) ٦ الملكیةاستثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق  

 4,089,956  ٢٬٨٠٦٬١٢٨  1,251,975 (ب) ٦ استثمارات �القیمة العادلة من خالل بیان الدخل

 44,849,033  ٦٧٬٦٢٦٬٢٣٤  57,783,903 ٧ مدینة  تكافلأرصدة  

 23,438,092  ٣٥٬٣٩١٬٧٢٩  35,807,642 ٩ مدینة  تكافلأرصدة معیدي  

  59,256,215   ٥٤٬٦٤٤٬٧٣٩  60,808,289 ١٠ من االشتراكات غیر المكتسبة  تكافلحصة معیدي  

 134,012,677  ١٥٥٬٤٤١٬٥٧٧  121,705,909 ١٠ القائمةمن إجمالي المطالبات    تكافلحصة معیدي  

 29,855,596  ٣٢٬٤١١٬٦٤٩  31,641,699 ١٠ المطالبات المتكبدة ولم یبلغ عنها من  تكافلحصة معیدي  

 ٦٬٤٩٢٬٠٤٦  ٨٬٥٦٤٬٩٥٥  8,643,852  عموالت مؤجلة
 ٢٨٬٩٠٩٬٣٢٢  ١٥٬٧٩١٬١٩٨  11,199,099 ١١ ذمم مدینة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً 

  32,290,698   ٣١٬٣١٧٬٧٨٧  30,442,893 ١٢ استثمارات عقار�ة

 417,381,889    ٤٥٥٬٧٧٨٬٢٠٩  435,608,630  حملة وثائق التأمینإجمالي موجودات  

       
       موجودات المساهمین

  19,245,486    34,095,143  135,538,213 ٥ النقد وما �عادله

  5,100,000   3,750,000  100,000 ٥ ودائع ألجل

 119,452,481  157,535,039  80,089,475 (أ) ٦ العادلة من خالل حقوق الملكیةاستثمارات �القیمة  

 --  3,650,000  7,300,000 (ب) ٦ استثمارات �القیمة العادلة من خالل بیان الدخل

  6,182   6,882  58,258 ٧ مدینة تأمینأرصدة  

  206,211   199,137  136,808 ٩ مدینة  التأمینأرصدة معیدي  

  541,067   541,067  398,721 ١٠ القائمة  من إجمالي المطالبات  التأمینحصة معیدي  

 ١٦٧٬٩٤٤٬٥٩٧  ١٣٣٬١٣٧٬٦٨٣  129,510,984 ١١ ذمم مدینة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً 
  202,334,038   198,684,450  195,031,343 ١٢ استثمارات عقار�ة

  13,245,086   9,934,289  11,420,719 ١٣ موجودات ثابتة

 412,958  256,820  84,920 ١٤ قید التطو�ر  عقارات

 ٦٬٥٠٩٬٢٥٣  6,509,253  6,509,253 ١٥ ستثمارات في شر�ة شقیقةا
  566,178,694  548,299,763  534,997,359 

  21,454,007  21,454,007  21,454,007 ٨ موجودات محتفظ بیها للبیع

 556,451,366  569,753,770  587,632,701  إجمالي موجودات المساهمین

 973,833,255  1,025,531,979  1,023,241,331  إجمالي الموجودات
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 تشكل اإل�ضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  
 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
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 وتم ختمھ من قبل مدقق الحسابات ألغراض التعریف فقط   المجموعةتم إعداد ھذا البیان من قبل إدارة 
 

 
 : كل من ووقعھا بالنیابة عن المجلس ۲۰۲۰ مارس  ٤ مجلس إدارة الشركة بتاریخ اعتماد ھذه البیانات المالیة الموحدة من قبل تم
 
 
 

.................... ...................... .......  ............................ ......................... 

 

 د�سیمبر  ٣١ إیضاحات 
 ٢٠٢٠  

 د�سیمبر  ٣١
 (معدل) ٢٠١٩ 

 ینایر   ١ 
 (معدل) ٢٠١٩

 لایر قطري   لایر قطري   ر�ال قطري   
       التأمین حقوق حملة وثائق

  15,172,993   16,713,452  28,663,298  محتجز فائض  
  2,849,375   5,948,182  4,256,094 ۲۲ احتیاطي القیمة العادلة

  18,022,368   22,661,634  32,919,392  التأمین إجمالي حقوق حملة وثائق
       

       حملة وثائق التأمینمطلو�ات  
  108,184,598   109,059,293  122,864,974 ۱۰ كات غیر مكتسبةاشتر ا

  156,010,216   185,710,379  152,566,954 ۱۰ المطالبات القائمةإجمالي  
 41,461,800  45,811,235  48,946,753 ۱۰ مطالبات متكبدة ولكن لم یبلغ عنها

 9,424,626  7,777,539  8,478,710  إیرادات عموالت مؤجلة
 32,480,632  17,995,203  16,701,529 ۱٦ ذمم دائنة ومطلو�ات أخرى 

 وأنشطة التكافل  التكافلأرصدة دائنة لمعیدي  
 47,350,393  60,941,143  45,867,274 

 5,930,375  5,821,783  5,779,925 ۱۷ فائض قابل للتوز�ع
 399,359,521  433,116,575  402,689,238  حملة وثائق التأمینإجمالي مطلو�ات  

 417,381,889  455,778,209  435,608,630  التأمینت وحقوق حملة وثائق إجمالي مطلو�ا
       

       مطلو�ات المساهمین
 338,321  747,289  400,000 ۱۰ القائمةمطالبات  الإجمالي  

  29,643,939    26,071,401  28,465,417 ۱٦ ذمم دائنة ومطلو�ات أخرى 
 ۲٬۱۲٦٬٥۹۸  ١٬٤٣٣٬٤٢٧  1,433,427  التأمینوأنشطة    التأمینأرصدة دائنة لمعیدي  

  --  12,246  22,522 ۲٤ مخصص ضر�بة الدخل
 4,266,198  4,822,943  5,064,498 ۱۸ مكافآت نها�ة الخدمة للموظفین
 36,375,056  33,087,306  35,385,864  إجمالي مطلو�ات المساهمین

       

       لكیةحقوق الم
  255,279,024   255,279,024  255,279,020 ۱۹ رأس المال

  235,050,025   237,935,418  241,552,033 ۲۰ احتیاطي قانوني
  75,477   75,477  75,477 ۲۱ احتیاطي عام

 (2,731,611)   (1,493,772)  (6,272,956) ۲۲ احتیاطي القیمة العادلة
 32,403,395  44,870,317  61,613,263  أر�اح مدورة

 520,076,310  536,666,464  552,246,837  لكیةإجمالي حقوق الم
 556,451,366  569,753,770  587,632,701  لكیةالم  مطلو�ات وحقوق إجمالي  

إجمالي مطلو�ات وحقوق الملكیة لحملة وثائق التأمین  
  والمساهمین 

1,023,241,331  ٩٧٣٬٨٣٣٬٢٥٥  ١٬٠٢٥٬٥٣١٬٩٧٩ 
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 تشكل اإل�ضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  
 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
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 عبدهللا بن أحمد عبدهللا آل ثاني   /الشیخ
 رئیس مجلس اإلدارة 

 علي العسیري عبد هللا /  السید
 الرئیس التنفیذي

 
وتم ختمھ من قبل مدقق الحسابات ألغراض التعریف فقط   المجموعةتم إعداد ھذا البیان من قبل إدارة 



  شركة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. 
  إیرادات ومصروفات حملة وثائق التأمین الموحد بیان 

  ۲۰20دیسمبر    ۳۱كما في 
 

 تشكل اإل�ضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  
 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 

 
1 

 

 
 

 إیضاحات  

 د�سیمبر  ٣١
 ٢٠٢٠  

 د�سیمبر  ٣١
 ٢٠١٩  

 لایر قطري   ر�ال قطري   إیرادات التكافل
 296,467,246   303,618,079 ۲۹ إجمالي االشتراكات

  (172,722,588)  (170,004,267) ۲۹ إجمالي االشتراكاتحصة معیدي التكافل من  
 123,744,658   133,613,812  صافي االشتراكات المحتجزة

 (6,322,848)   (8,332,857) ۲۹ الحر�ة على االشتراكات غیر المكتسبة
 117,421,810   125,280,955  االشتراكات المكتسبة

 21,484,058  20,542,965 ۲۹ تكافل أخرى عموالت إعادة التكافل و�یرادات  
 3,719,996  (622,273) ۲۹ التغیر في العموالت المؤجلة

  142,625,864  145,201,647  إجمالي إیرادات التكافل
     

     مصروفات التكافل
  (131,753,837)  (144,614,193) ۲۹ إجمالي المطالبات المدفوعة
 73,428,294  89,095,985 ۲۹ المطالبات المدفوعةحصة معیدي التكافل من  
 (58,325,543)  (55,518,208)  صافي المطالبات المدفوعة

 (8,271,263)  (592,243) ۲۹ الحر�ة على المطالبات القائمة
 (1,793,382)  (3,905,466) ۲۹ الحر�ة على المطالبات القائمة ولكن لم یبلغ عنها

 (23,876,548)  (23,973,378)   ۲۹ التكافل أخرى عموالت ومصروفات  
 (92,266,736)  (83,989,295)  إجمالي مصروفات التكافل

     
  50,359,128  61,212,352      صافي الفائض من عملیات التكافل

     
     التكافل  إیرادات استثمار لحملة الوثائق

 984,713  326,974  إیرادات ودائع
 1,490,589  1,312,925  إیرادات توز�عات أر�اح

 (300,770)  1,827,351  صافي خسارة محققة من بیع استثمارات
 1,994,303  847,742  إیرادات إ�جار

  54,527,963  65,527,344  إجمالي الفائض
     

     المصروفات األخرى 
 (44,592,771)  (43,418,147) ۳۳ رسوم الو�الة

 (2,918,184)  (3,020,494) ۳۳ المضارب  مصروفات
 (972,911)  (874,894)  اإلهالك

  (4,503,638)  (6,263,963)  مصروفات أخرى 
  (52,987,504)  (53,577,498)  إجمالي المصروفات األخرى 

     
 1,540,459   11,949,846  فائض اإلیرادات على المصروفات

 
 

 
 
 

 وتم ختمھ من قبل مدقق الحسابات ألغراض التعریف فقط   المجموعةتم إعداد ھذا البیان من قبل إدارة 
 
 
 



  الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. شركة 
  بیان فائض حملة وثائق التأمین الموحد 

  ۲۰20دیسمبر    ۳۱كما في 
 

 تشكل اإل�ضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  
 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 

 
1 

 

 
 د�سیمبر  ٣١ 

 ٢٠٢٠  
 د�سیمبر  ٣١
 ٢٠١٩  

 ر�ال قطري   ر�ال قطري  
    

 15,172,993  16,713,452 رصید الفائض المحتجز في بدا�ة السنة
 1,540,459  11,949,846 فائض السنة

   16,713,452  28,663,298 رصید الفائض المحتجز في نها�ة السنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  شركة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. 
  بیان الدخل الموحد 

  ۲۰20دیسمبر    ۳۱كما في 
 

 تشكل اإل�ضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  
 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
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 إیضاحات  
 د�سیمبر  ٣١
 ٢٠٢٠  

 د�سیمبر  ٣١
 ٢٠١٩  

 ر�ال قطري   ر�ال قطري   إیرادات ومصروفات المساهمین
 --  56,160  مطالبات مدفوعة

 --  56,160  صافي المطالبات المدفوعة
 (408,968)   204,941  الحر�ة في المطالبات القائمة

 (408,968)  261,101  التأمین  إجمالي (مصروفات) / إیرادات
     

 (408,968)  261,101  عملیات التأمین  (عجز) /  فائض
     

     األخرى إیرادات االستثمار واإلیرادات  
 44,592,771  43,418,147 ٣٣ أجر الو�الة

 2,918,184  3,020,494 ٣٣ ر�ح المضارب
صافي أر�اح محققة من بیع استثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق  

 6,636,649   3,883,318  الملكیة
 3,851,709  5,561,049  إیرادات توز�عات أر�اح

 13,227,996  9,211,422  إیرادات إ�جار
 736,198  317,853  إیرادات ودائع

 (1,165,489)  307,965  ر�ح استبعاد موجودات ثابتة(خسارة) /  
 450,377  8,412  إیرادات أخرى 

 71,248,395  65,728,660  إجمالي إیرادات االستثمارات واإلیرادات األخرى 
     

     المصروفات
  (30,534,679)  (26,534,044) ٢٣ و�دار�ةمصروفات عمومیة 

 (5,886,408)  (4,568,809)  إهالك
ــتثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق   ــارة انخفاض في قیمة اســـــ خســـــ

 (4,899,447)  --  الملكیة
 (652,718)  ) ۸۸۱٬۲۰۸( ٢٥ مكافآت مجلس اإلدارة
 (41,973,252)  ) ۳۱٬۹۸٤٬۰٦۱(  إجمالي المصروفات

     
   28,866,175  34,005,700  ضر�بة الدخلصافي الدخل قبل  

 (12,246)  (10,276) ٢٤ ضر�بة الدخل
  28,853,929  33,995,424  ضر�بة الدخلصافي الدخل �عد 

     
 0.11  0.13 ٣١ العائد األساسي والمخفف للسهم (ر�ال قطري للسهم) 

 
 
 
 
 
 

 وتم ختمھ من قبل مدقق الحسابات ألغراض التعریف فقط   المجموعةتم إعداد ھذا البیان من قبل إدارة 



  شركة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. 
  الموحد  المساھمینبیان التغیرات في حقوق 

  ۲۰20دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 تشكل اإل�ضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  
 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
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  االحتیاطي العام  االحتیاطي القانوني  رأس المال 
ـیمـــــة   ـق اـل یـــــاطـي  احــت

  األر�اح المدورة  العادلة
 

 اإلجمالي
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  
            

  520,943,050    33,270,135   (2,731,611)    75,477    235,050,025    255,279,024  عنه مسبقًا)   اإلفصاح(كما تم   ٢٠١٩ینایر    ١الرصید في 
 (866,740)  (866,740)  --  --  --  -- ) ٣٧أثر التعدیل على الرصید اإلفتتاحي (إ�ضاح  

 520,076,310  32,403,395  (2,731,611)  75,477  235,050,025  255,279,024 (َمعدل)  ٢٠١٩ینایر    ١الرصید في 
 28,853,929     28,853,929  --  --  --  -- السنةصافي دخل  

 1,237,839  --  1,237,839    --  --  -- الحر�ة على احتیاطي القیمة العادلة
 --  (2,885,393)  --  --  2,885,393  -- لى االحتیاطي القانونيإالمحول  

 (737,666)   (737,666)  --  --  --  -- والر�اضیةالمساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة  
 (12,763,948)  (12,763,948)  --  --  --  -- ) ٣٦توز�عات أر�اح  (إ�ضاح  

 536,666,464  44,870,317  (1,493,772)  75,477  237,935,418  255,279,024 ٢٠٢٠ ١ / ٢٠١٩د�سمبر   ٣١الرصید �ما في  
            

 33,995,424  33,995,424  --  --  --  -- السنةصافي دخل  
 (4,779,184)  --  (4,779,184)  --  --  -- الحر�ة على احتیاطي القیمة العادلة

 --  --  --  --  4  (4) التعدیل عىل رأس المال
 --  (3,616,611)  --  --  3,616,611  -- لى االحتیاطي القانونيإالمحول  

 )۸۷۱٬۹۱٦(  )۸۷۱٬۹۱٦(  --  --  --  -- المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والر�اضیة
 (12,763,951)  (12,763,951)  --  --  --  -- ) ٣٦توز�عات أر�اح  (إ�ضاح  

 552,246,837  61,613,263  (6,272,956)  75,477  241,552,033  255,279,020 ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١الرصید �ما في  
 



 
  شركة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. 

  الموحد دفقات النقدیة بیان الت 
 باللایر القطري  ۲۰20دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 تشكل اإل�ضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  
 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
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  ٢٠١٩د�سیمبر  ٣١  ٢٠٢٠د�سیمبر  ٣١ إیضاحات                                                                
 لایر قطري   ر�ال قطري   التدفقات النقد�ة من األنشطة التشغیلیة  

  28,866,175  34,005,700  صافي إیرادات السنة
 1,540,459  11,949,846  فائض السنة لحملة وثائق التأمین

  45,955,546  30,406,634 
     التعدیالت للبنود التالیة: 

 6,859,319  5,443,703  إهالك موجودات ثابتة واستثمارات عقار�ة 
 (1,720,911)  (644,827)  إیرادات الودائع

 (5,342,298)  (6,873,974)  إیرادات أر�اح موزعة
 --  ۱۷۱٬۹۰۰  التطو�رالمحول من ممتلكات قید  

 )٦٬۳۳٥٬۸۷۹(  ) ٥٬۷۱۰٬٦٦۹(  صافي الر�ح المحقق من بیع استثمارات �القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  1,165,489  (307,965)  من بیع موجودات ثابتة  ) ر�حخسارة / ( 

  695,706  480,102  مخصص مكافأة نها�ة الخدمة للموظفین
 4,899,447  --  االنخفاض في قیمة استثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیةخسارة  

 1,480,148  1,106,417  مخصص دیون مشكوك في تحصیلها ألرصدة التكافل ومعیدي التكافل
 (15,222,299)  (10,059,164)  إ�جار   إیرادات

 16,885,356  29,561,069  أر�اح التشغیل قبل التغیرات في رأس المال العامل
     تغییرات في: 

 (24,250,975)  12,102,138  أرصدة تكافل مدینة
 (11,953,637)  (3,771,184)  أرصدة معیدي التكافل مدینة

 4,611,476  (6,163,550)  حصة معیدي التكافل من االشتراكات غیر المكتسبة
 (21,428,900)  33,878,014  حصة معیدي التكافل من المطالبات القائمة

 (2,072,909)  (78,897)  عموالت مؤجلة
 47,925,038  8,218,798  ذمم مدینة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً 

 874,695  13,805,681  اشتراكات غیر مكتسبة  
 30,109,131  (33,490,714)  إجمالي مطالبات قائمة

 1,793,382  3,905,468  عنهامطالبات متكبدة ولكن لم یبلغ  إحتیاطي  
 (1,647,087)  701,170  إیرادات عموالت مؤجلة

 (18,795,633)  228,427  ذمم دائنة ومطلو�ات أخرى 
 14,380,698  (13,590,749)  أرصدة دائنة لمعیدي التكافل

 36,430,635  45,305,671  األنشطة التشغیلیة (المستخدم في)    /  لناتج مناالنقد  
 (138,961)  (238,547)  مدفوعةمكافآت نها�ة الخدمة للموظفین  

 36,291,674  45,067,124  (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة  /  لناتج مناصافي النقد  
     التدفقات النقد�ة من األنشطة االستثمار�ة

 )۱۱٦٬٥۱۲٬٦٦٤(  ) ۱۱۸٬۳۷۳٬۱۱٤(  الملكیةمن خالل حقوق   صافي الحر�ة في االستثمارات �القیمة العادلة
  81,805,590   ۱۹۹٬۷۲۹٬۰٥۷  متحصالت من بیع استثمار �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة

 (3,650,000)   ) ۳٬٦٥۰٬۰۰۰(  اضافات استثمارات �القیمة العادلة من خالل بیان الدخل
 1,283,828  ۱٬٥٥٤٬۱٥۳  العادلة من خالل بیان الدخلصافي المتحصالت من استرداد استثمار �القیمة  

 (563,941)  (2,542,167)  شراء موجودات ثابتة
 472,429  448,000  متحصالت من استبعاد موجودات ثابتة

 156,138  --  عقارات قید التطو�ر صافي الحر�ة في
 1,720,911  644,827  إیرادات أر�اح الودائع المستلمة
 5,342,298  6,873,974  إیرادات توز�عات أر�اح مستلمة

 15,222,299  10,059,164  إیرادات إ�جار مستلمة
 18,000,000  7,300,000  صافي الحر�ة في الودائع اآلجلة  

 ٣٬٢٧٦٬٨٨٨  ۱۰۲٬۰٤۳٬۸۹٤  األنشطة االستثمار�ة (المستخدم في)   /صافي النقد الناتج من
     النقد�ة من األنشطة التمو�لیةالتدفقات  

 (12,763,948)  (12,763,951)  توز�عات أر�اح مدفوعة للمساهمین
 (108,592)  (41,858)  لحملة الوثائقفائض مدفوع  

 (12,872,540)  (12,805,809)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمو�لیة
  26,696,022  134,305,209 5 في النقد وما �عادله    ) النقص(  /الز�ادة  صافي  



 
  شركة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. 

  الموحد دفقات النقدیة بیان الت 
 باللایر القطري  ۲۰20دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 تشكل اإل�ضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  
 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
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 33,632,257  60,328,279  ینایر  ۱النقد وما یعادلھ في 
 60,328,279  194,633,488 ٥ د�سمبر                                        ٣١النقد وما �عادله في  



  شركة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. 
  ة الموحد المالیة  اتبیانإیضاحات حول ال

 2020دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
 
۹ 

 الوضع القانوني واألنشطة  ۱

مسجلة في  شر�ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق ("الشر�ة") (المعروفة سا�ًقا �اسم "مجموعة الخلیج التكافـلي ش.م.ع.ق") شر�ة مساهمة عامة  
 ، وهي مدرجة في بورصة قطر. ١٩٧٨د�سمبر  ٢١الصادر في  ٥٣دولة قطر وتم تأسیسها �موجب المرسوم األمیري رقم 

 ، قطر.٤٥٥٥�قع العنوان المسجل للشر�ة في شارع حمد الكبیر، الدوحة 
 عادة التأمین والتأمین التكافلي واالستثمار العقاري.تعمل الشر�ة وشر�اتها التا�عة (�شار إلیها مجتمعة �اسم "المجموعة") في مجال التأمین و� 

 
 األنشطة األساسیة  دولة التأسیس  الملكیة  اسم الشر�ة التا�عة 

    

التأمین قطر ٪ ١٠٠ ذ.م.م  الشر�ة القطر�ة للتكافل مجاالت  جمیع  في  أساسًا  للشر�عة    تعمل  وفقًا 
 .ةاإلسالمیة على أسس غیر ر�و�

 .تعمل أساسًا في مجال االستثمارات  قطر ٪ ١٠٠ ذ.م.م  لالستثمارات شر�ة میثاق 
    
 

 أسس اإلعداد 2

 بیان االلتزام أ) ( 

وفقًا لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة وأحكام لوائح    الموحدة المالیة  المعلوماتتم إعداد  
ؤسسات  مصرف قطر المر�زي المعمول بها. و�النسبة للمواضیع التي ال تغطیها معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للم

 �االسترشاد �المعاییر الدولیة للتقار�ر المالیة ذات الصلة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة.  المجموعةتقوم المالیة اإلسالمیة 
 

طر  وفقًا ألحكام النظام األساسي للشر�ة، والتي تتطلب فصل المعامالت والحسا�ات بین المساهمین وحملة الوثائق، �جب الفصل بین جمیع المخا
 ل التكافل والتي �مكن أن یتحملها حملة الوثائق، و�ناءا على ذلك، تم إعداد القوائم المالیة الموحدة.والمنافع من أعما

 
  ١، قامت الشر�ة بتحو�ل أعمالها إلى أعمال تأمین التكافل بتار�خ  ٢٠١٠، �انت الشر�ة تقوم �أعمال التأمین التقلید�ة. في عام  ٢٠١٠قبل عام  

ذلك، اعتباًرا من ذلك التار�خ أوقفت الشر�ة أعمال التأمین التقلید�ة وتم نقل جمیع وثائق التأمین القائمة إلى حسا�ات  . و�ناء على  ٢٠١٠ینایر  
 المساهمین. یتم إظهار أي مطالبات/ استردادات ناتجة عن هذه الوثائق �شكل منفصل ضمن بیان دخل الموحد للمساهمین.

 
 

 والتقدیرات واالفتراضاتاألحكام المحاسبیة الهامة   ب) ( 

) "العرض واإلفصاح في القوائم المالیة لشر�ات التكافل اإلسالمیة" الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة  ١٢وفقًا لمعیار المحاسبة المالیة رقم ( 
بیان المر�ز المالي للمساهمین وحملة الوثائق،  موضحًا الموجودات والمطلو   الموحد  للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، �جب على الشر�ة تقد�م  �ات 

حقوق الملكیة  التغیرات في  والفائض أو العجز لحملة الوثائق، و اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمین،  للمساهمین و   والبیانات الموحدة للدخل 
 والتدفقات النقد�ة.

 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض ج) ( 

 

 �الر�ال القطري وهو العملة الوظیفیة وعملة العرض المجموعة، وتم تقر�ب جمیع المبالغ إلى أقرب ر�ال قطري.تعرض البیانات المالیة الموحدة 
 
 

 أسس القیاس (د) 

الملكیة  الل حقوق  تم إعداد هذه البیانات المالیة الموحدة استناًدا إلى طر�قة التكلفة التار�خیة فیما عدا قیاس �عض االستثمارات �القیمة العادلة من خ
 .مذ�ورة أدناهواستثمارات �القیمة العادلة من خالل بیان الدخل والتي تم إظهارها �القیمة العادلة، وفقا للسیاسات المحاسبیة الهامة ال
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 (تتمة) اإلعداد    سأس  ٢

 األحكام المحاسبیة الهامة والتقدیرات واالفتراضات (هـ)

 

ــات تؤثر على تطبیق  یتطلب إعداد البیانات المالیة   ــع أحكام وتقدیرات وافتراضـ ــبة المالیة والتي تتطلب من اإلدارة وضـ الموحدة وفقا لمعاییر المحاسـ
 . السیاسات المحاسبیة والمبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلو�ات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن هذه التقدیرات

 
االفتراضــات المتعلقة بها على نحو مســتمر. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاســبیة في الســنة التي تتم فیها مراجعة  تتم مراجعة التقدیرات و  

 التقدیرات وفي أ�ة فترات مستقبلیة تتأثر بذلك. 
 

 

السیاسات المحاسبیة التي لها األثر األهم على  تم اإلفصاح عن المعلومات حول األمور الهامة التي تتضمن افتراضات وأحكام جوهر�ة في تطبیق  
 .٤المبالغ المعترف بها في البیانات المالیة الموحدة في اإل�ضاح 

 توحید البیانات المالیة  سأس  )و ( 

 ) الشر�ات التا�عة ١

 

تمتلك الشر�ة  . تتحقق السیطرة عندما  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١تشتمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للشر�ة والشر�ات التا�عة لها �ما في  
ا على الشر�ة  عائدات متغیرة من مشار�تها مع الشر�ة المستثمر فیها ولدیها القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سلطتهل  حقوق او تتعرض

 المجموعة: لدى المجوعة المستثمر فیها. على وجه التحدید ، تسیطر المجموعة على الشر�ة المستثمر فیها إذا ، وفقط إذا ، �ان

 

 ؛  فیها) ِ ذات الصلة للشر�ة المستثمر سیطرة على المؤسسة المستثمر فیها فمثًال (حقوق قائمة تعطیها القدرة على إدارة األنشطة  •
  و قتها مع المؤسسة المستثمر فیها؛دات متغیرة أو حقوق في عائدات متغیرة من عاللها عائ •
 .ستثمر فیها للتأثیر على عائداتهاالمقدرة الستخدام سلطتها على المؤسسة الم •

المجموعة أقل من أغلبیة حقوق  �شكل عام ، هناك افتراض �أن غالبیة حقوق التصو�ت تؤدي إلى السیطرة. لدعم هذا االفتراض وعندما �كون لدى  
دیها  التصو�ت أو حقوق مماثلة للشر�ة المستثمر فیها ، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا �انت ل

 سلطة على الشر�ة المستثمر فیها ، �ما في ذلك:
 
 مر فیها؛صو�ت في المؤسسة المستثالترتیبات التعاقد�ة مع الشر�اء اآلخر�ن ممن لهم حقوق ت  •
 ق ناشئة من ترتیبات تعاقد�ة أخرى؛ وحقو  •
 حقوق تصو�ت المجموعة وحقوق تصو�ت محتملة. •

عنصر  تقوم المجموعة �إعادة تقییم ما إذا �انت تسیطر على المؤسسة المستثمر فیها أم ال إذا �انت الحقائق والظروف تدل على وجود تغیرات في  
ناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید بیانات شر�ة تا�عة عندما تسیطر المجموعة على الشر�ة التا�عة وتنتهي عندما تفقد المجموعة  واحد أو أكثر من ع

بیان  السیطرة على الشر�ة التا�عة. تدرج موجودات ومطلو�ات و�یرادات ومصار�ف الشر�ة التا�عة المستحوذ علیها أو المستبعدة خالل السنة في  
من التار�خ الذي تسیطر فیه المجموعة على الشر�ة التا�عة حتى التار�خ الذي    إیرادات ومصروفات حملة وثائق التامین الموحدوحد و�یان الدخل الم

 تنتهي فیه سیطرة المجموعة على الشر�ة التا�عة.

أدى ذلك إلى وجود رصید عجز في الحقوق    ینسب الر�ح أو الخسارة إلى مساهمي الشر�ة األم للمجموعة و�لى الحقوق غیر المسیطرة ، حتى لو 
ت المحاسبیة  غیر المسیطرة. عند الضرورة ، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشر�ات التا�عة لجعل سیاساتها المحاسبیة متوافقة مع السیاسا

یتم حذف جمیع الموجودات والمطلو�ات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات وا المتعلقة �المعامالت بین أعضاء  للمجموعة.  النقد�ة  لتدفقات 
 المجموعة �الكامل عند التوحید.
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 اإلعداد (تتمة)   سأس  ٢

 (تتمة)   توحید البیانات المالیة  سأس  (و)

 ) الشر�ات التا�عة ١

 ، �معاملة حقوق ملكیة. علیها یتم المحاسبة عن التغییر في حصة ملكیة شر�ة تا�عة دون فقدان السیطرة

 

ر  إذا فقدت المجموعة السیطرة على شر�ة تا�عة ، فإنها تلغي االعتراف �الموجودات ذات الصلة (�ما في ذلك الشهرة) والمطلو�ات والحقوق غی
م إثبات أي استثمار محتفظ  المسیطرة ومكونات حقوق الملكیة األخرى ، بینما یتم االعتراف �أي مكسب أو خسارة ناتجة في الر�ح أو الخسارة. یت

 �ه �القیمة العادلة.

 

 الحقوق غیر المسیطرة ) ٢

تعامل المجموعة المعامالت مع حقوق الملكیة غیر المسیطرة على أنها معامالت مع مساهمي المجموعة. �النسبة للمشتر�ات من حقوق الملكیة  
ذات الصلة المقتناة من القیمة الدفتر�ة لصافي موجودات الشر�ة التا�عة في حقوق  غیر المسیطرة ، یتم تسجیل الفرق بین أي مقابل مدفوع والحصة  

 الملكیة. یتم أ�ًضا تسجیل األر�اح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد حقوق الملكیة غیر المسیطرة في حقوق الملكیة.

محتفظ بها في الشر�ة إلى قیمتها العادلة ، مع االعتراف  عندما تتوقف المجموعة عن السیطرة أو التأثیر الجوهري ، یتم إعادة قیاس أي حصة  
القیمة الدفتر�ة المبدئیة ألغراض المحاسبة الالحقة للحصة ال محتفظ بها  �التغییر في القیمة الدفتر�ة في بیان الدخل الموحد. القیمة العادلة هي 

مبالغ معترف بها سا�ًقا في حقوق الملكیة فیما یتعلق بتلك الشر�ة  مالي. �اإلضافة إلى ذلك ، فإن أي    موجودكشر�ة زمیلة أو ترتیب مشترك أو  
عترف  یتم المحاسبة عنها �ما لو أن المجموعة قد قامت �استبعاد الموجودات أو المطلو�ات ذات الصلة �شكل مباشر. قد �عني هذا أن المبالغ الم

 لموحد.بها سا�ًقا في حقوق ملكیة أخرى یتم إعادة تصنیفها إلى بیان الدخل ا

في  إذا تم تخفیض حصة الملكیة في شر�ة زمیلة مع االحتفاظ بنفوذ هام ، یتم إعادة تصنیف حصة تناسبیة فقط من المبالغ المعترف بها سا�ًقا  
 حقوق الملكیة إلى بیان الدخل الموحد حیثما �ان ذلك مناسًبا.

 المعامالت المستبعدة عند التوحید ) ٣

واإلیرادات والمصروفات داخل المجموعة (�استثناء أر�اح أو خسائر معامالت العمالت األجنبیة) الناتجة عن المعامالت داخل  یتم حذف األرصدة 
ة ، ولكن  المجموعة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة. یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطر�قة التي یتم بها حذف األر�اح غیر المحقق

 .لحد الذي ال یوجد فیه دلیل على انخفاض القیمة فقط إلى ا 

 الشر�ات الشقیقة (الشر�ات المستثمر فیها �طر�قة حقوق الملكیة)) ٤

 

هو القدرة على المشار�ة في قرارات السیاسة المالیة والتشغیلیة    البارزالتأثیر    . علیها   �ارز الشر�ة الزمیلة هي الشر�ة التي �كون للمجموعة تأثیر  
 ستثمر فیها ، ولكن لیس السیطرة أو السیطرة المشتر�ة على تلك السیاسات.للشر�ة الم 

م االعتراف  تم إدراج نتائج الشر�ات الزمیلة في هذه البیانات المالیة �استخدام طر�قة حقوق الملكیة في المحاسبة. �موجب طر�قة حقوق الملكیة ، یت 
المر�ز المالي الموحد �التكلفة و�تم تعدیله �عد ذلك لالعتراف �حصة المجموعة في الر�ح أو الخسارة  �االستثمار في شر�ة زمیلة مبدئًیا في بیان  

لتي  والدخل الشامل اآلخر للشر�ة الزمیلة. عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر في شر�ة زمیلة حصة المجموعة في تلك الشر�ة الزمیلة (وا
ث الجوهر جزًءا من صافي استثمار المجموعة في الشر�ة الزمیلة) ، تتوقف المجموعة عن االعتراف  تشمل أي حصص طو�لة األجل تشكل من حی

ة أو تسدد  �حصتها في الخسائر اإلضافیة . یتم االعتراف �الخسائر اإلضافیة فقط إلى الحد الذي تتحمل فیه المجموعة التزامات قانونیة أو استداللی 
 مدفوعات نیا�ة عن الشر�ة الزمیلة.
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 اإلعداد (تتمة)   سأس  ٢

 (تتمة)   توحید البیانات المالیة  سأس  (و)

 (تتمة) الشر�ات الشقیقة (الشر�ات المستثمر فیها �طر�قة حقوق الملكیة)) ٤

 

عند    یتم المحاسبة عن االستثمار في شر�ة زمیلة �استخدام طر�قة حقوق الملكیة من التار�خ الذي تصبح فیه الشر�ة المستثمر فیها شر�ة زمیلة. 
للموجودات  �  القیام   العادلة  القیمة  المجموعة في صافي  االستثمار عن حصة  تكلفة  في  ز�ادة  �أي  االعتراف  یتم   ، زمیلة  في شر�ة  االستثمار 

أي ز�ادة �عد إعادة التقییم في حصة    والمطلو�ات المحددة للشر�ة المستثمر فیها �شهرة ، والتي یتم تضمینها ضمن القیمة الدفتر�ة لالستثمار.
ا مباشرة في  المجموعة في صافي القیمة العادلة للموجودات والمطلو�ات القابلة للتحدید عن تكلفة االستثمار ، �عد إعادة التقییم ، یتم االعتراف به

 الر�ح أو الخسارة في الفترة التي تم فیها شراء االستثمار.

لتحدید ما إذا �ان من الضروري االعتراف �أي خسارة انخفاض في القیمة فیما یتعلق �استثمار    ٣٦یتم تطبیق متطلبات معیار المحاسبة الدولي  
وفًقا    یمةالمجموعة في شر�ة زمیلة. عند الضرورة ، یتم اختبار القیمة الدفتر�ة الكاملة لالستثمار (�ما في ذلك الشهرة) من أجل االنخفاض في الق

على من القیمة المستخدمة والقیمة العادلة ناقًصا تكالیف  األواحد من خالل مقارنة قیمته القابلة لالسترداد (  �موجود   ٣٦لمعیار المحاسبة الدولي  
من القیمة الدفتر�ة  االستبعاد) مع قیمته الدفتر�ة . ال یتم تخصیص أي خسارة انخفاض معترف بها ألي أصل ، �ما في ذلك الشهرة التي تشكل جزًءا  

إلى الحد الذي یز�د فیه المبلغ القابل لالسترداد    ٣٦لخسارة االنخفاض في القیمة وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم    إسترداد لالستثمار. یتم إثبات أي  
 لالستثمار الحًقا.

التار�خ الذي یتوقف فیه االستثم الملكیة من  المجموعة عن استخدام طر�قة حقوق  شر�ة زمیلة. عندما تحتفظ    إستثمار في   ار عن �ونهتتوقف 
لك التار�خ  المجموعة �حصة في الشر�ة الزمیلة السا�قة وتكون الحصة المحتجزة أصًال مالًیا ، تقیس المجموعة الحصة المحتجزة �القیمة العادلة في ذ

. یتم تضمین الفرق بین القیمة الدفتر�ة للشر�ة الزمیلة  ٣٠اسبة المالیة رقم  وتعتبر القیمة العادلة قیمتها العادلة عند االعتراف األولي وفًقا لمعیار المح
د  في تار�خ إ�قاف طر�قة حقوق الملكیة ، والقیمة العادلة ألي حصة محتفظ بها وأي عائدات من استبعاد جزء من حصة الشر�ة الزمیلة في تحدی

، تقوم المجموعة �المحاسبة عن جمیع المبالغ المعترف بها سا�ًقا في الدخل الشامل  الر�ح أو الخسارة عند البیع. من المنتسب. �اإلضافة إلى ذلك  
مطلو�ات  اآلخر فیما یتعلق بتلك الشر�ة الزمیلة على نفس األساس الذي قد �كون مطلوً�ا إذا قامت تلك الشر�ة الزمیلة �استبعاد الموجودات أو ال

ف الر�ح أو الخسارة المعترف �ه سا�ًقا في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشر�ة الزمیلة  ذات الصلة �شكل مباشر. لذلك ، إذا تم إعادة تصنی 
یة إلى  إلى الر�ح أو الخسارة عند استبعاد الموجودات أو المطلو�ات ذات الصلة ، تقوم المجموعة �إعادة تصنیف الر�ح أو الخسارة من حقوق الملك

 عندما یتم التخلص من الشر�ة الزمیلة. الر�ح أو الخسارة (كإعادة تصنیف التعدیل) 

  عندما تقوم المجموعة بتخفیض حصة ملكیتها في شر�ة زمیلة ولكن المجموعة تستمر في استخدام طر�قة حقوق الملكیة ، تقوم المجموعة �إعادة 
مل اآلخر فیما یتعلق بذلك التخفیض في حصة  التصنیف إلى الر�ح أو الخسارة لنسبة الر�ح أو الخسارة التي تم االعتراف بها سا�ًقا في الدخل الشا

 الملكیة إذا �ان سیتم إعادة تصنیف هذا الر�ح أو الخسارة إلى الر�ح أو الخسارة عند التخلص من الموجودات أو المطلو�ات ذات الصلة.

تجة عن المعامالت مع الشر�ة الزمیلة في  عندما تتعامل إحدى شر�ات المجموعة مع شر�ة زمیلة للمجموعة ، یتم االعتراف �األر�اح والخسائر النا 
 البیانات المالیة الموحدة للمجموعة فقط في حدود الحصص في الشر�ة الزمیلة التي ال تتعلق �المجموعة.
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 السیاسات المحاسبیة الهامة      ٣

 المعاییر والتفسیرات الجدیدة 

 ٢٠٢٠ینایر  ١من سار�ة لاو المعدلة المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة   )١

 و�الة االستثمار (الو�الة �االستثمار) ٣١معیار المحاسبة المالیة رقم 

�االستثمار) في  حول و�الة االستثمار (الو�الة    ٣١أصدرت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم  
. الهدف من هذا المعیار هو وضع المبادئ الخاصة �إعداد تقار�ر محاسبیة ومالیة حول أدوات و�الة االستثمار (الو�الة �االستثمار)  ٢٠١٩ سنة 

 والموجودات والمطلو�ات ذات الصلة بوجهات نظر �ل من المو�ل (المستثمر) والو�یل.  

 "االستثمارات في صكوك وأسهم وأدوات مماثلة" ٣٣معیار المحاسبة المالیة رقم 

" االستثمارات في صكوك    ٣٣، أصدرت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم  ٢٠١٨في د�سمبر  
سبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة  الصادر عن هیئة المحا  ٢٥وأسهم وأدوات مماثلة"، الذي �حسن و�تخطى معیار المحاسبة المالیة رقم  

حول "االستثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة". یهدف هذا المعیار إلى وضع مبدأ لتصنیف واالعتراف وقیاس وعرض    ٢٠١٠في  
ات المالیة اإلسالمیة. �عرف هذا المعیار  و�فصاحات االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات األخرى المماثلة لالستثمارات التي تقوم بها المؤسس

التي تتم  األنواع الرئیسیة لالستثمارات المتوافقة مع الشر�عة و�عرف المعالجات المحاسبیة األساسیة المتناسبة مع خصائص المؤسسة ونموذج عملها  
 االستثمارات وتدار و�حتفظ بها وفقا له.

 ارات في الصكوك واألسهم واألدوات الممامثلة  اإلستثم – ٣3معیار المحاسبة المالیة رقم تطبیق 

االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة التي أصدرتها هیئة المحاسبة والمراجعة    -  ٣٣طبقت المجموعة معیار المحاسبة المالیة رقم  
المنسوب إلى    "إن وجد"ذلك ، فإن األثر التراكمي  . وسینطبق المعیار �أثر رجعي. ومع  ٢٠٢٠ینایر    ١للمؤسسات المالیة اإلسالمیة اعتباًرا من  

یمة  أصحاب المصلحة الذین �قومون بتحصیل األر�اح والخسائر ، �ما في ذلك أصحاب االستثمار فیما یتعلق �الفترات السا�قة ، �جب تعدیله �الق
 العادلة لالستثمارات المتعلقة بهذه الفئة من أصحاب المصلحة.

في الصكوك واألسهم    ات  لسیاسات المحاسبیة لالعتراف والتصنیف والقیاس لالستثمار إلى تغییرات في ا  ٣٣أدى تطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم  
لم �كن له أي تأثیر جوهري على أي مبالغ تم اإلبالغ عنها    ٣٣واألدوات المماثلة األخرى ؛ ومع ذلك ، فإن تطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم  

 . ٢٠١٩د�سمبر  ٣١المنتهیة في مسبًقا في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة 

 المطبقة في الفترة الحالیة. ٣٣فیما یلي تفاصیل السیاسات المحاسبیة المحددة لمعیار المحاسبة المالیة رقم 

مر�ظ  � هئكئ سضن  ئكئ

تي تعكس نموذج األعمال  على نهج التصنیف والقیاس لالستثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة ال  ٣٣�حتوي معیار المحاسبة المالیة رقم  
 الذي تدار فیه هذه االستثمارات وخصائص التدفقات النقد�ة األساسیة.

 �موجب المعیار ، �جب تصنیف �ل استثمار على أنه استثمار في:

 (أ) أدوات من نوع حقوق الملكیة.

 (ب) أدوات الدین (�ما في ذلك (النقد�ة وغیر النقد�ة)          

 (ج) أدوات االستثمار األخرى.
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 (تتمة)   السیاسات المحاسبیة الهامة     ٣

 (تتمة)  المعاییر والتفسیرات الجدیدة

 (تتمة) ٢٠٢٠ینایر  ١سار�ة من ال و المعدلة   المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة )١
 

 اإلستثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات الممامثلة (تتمة) – ٣٣المحاسبة المالیة رقم معیار 

مر�ظ � هئكئ سضن ب)  ئكئ  (ةئص

  ما لم یتم ممارسة خیارات االعتراف المبدئي غیر القابلة لإللغاء المنصوص علیها في المعیار ، �جب على المؤسسة تصنیف االستثمارات على
على  ) القیمة العادلة من خالل بیان الدخل ،  ٣) القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة أو ( ٢) التكلفة المطفأة أو ( ١أنها تقاس الحًقا �أي من ( 

 ما یلي:أساس على 

 (أ) نموذج أعمال المجموعة إلدارة االستثمارات 

 (ب) خصائص التدفقات النقد�ة المتوقعة لالستثمار �ما یتماشى مع طبیعة عقود التمو�ل اإلسالمي األساسیة.

ذ  � ئألزئبصئ سضح  ة

خالله االستثمارات ، وتقییم ما إذا �انت الشروط التعاقد�ة  یتم تصنیف االستثمارات على أساس تقییم المجموعة لنموذج األعمال الذي تدار من  
 لالستثمار تمثل إما أداة من نوع الدین أو أداة استثمار أخرى لها عائد فعال �مكن تحدیده �شكل معقول.

 " التقار�ر المالیة لحاملي الصكوك" ٣٤معیار المحاسبة المالیة رقم 

. والهدف من هذا المعیار هو وضع  ٢٠١٨في عام    ٣٤مالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم  أصدرت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ال
المحاسبة والتقار�ر المالیة   المصلحة    للموجوداتمبادئ  تقار�ر شفافة وعادلة لجمیع أصحاب  تقد�م  واألعمال التي تقوم علیها الصكوك لضمان 

 وخاصة حملة الصكوك.

ولیس لها تأثیر مادي على البیانات المالیة الموحدة    ٢٠٢٠ینایر    ١المفعول لفترات التقار�ر السنو�ة التي تبدأ في أو �عد    المعاییر الجدیدة سار�ة 
 للمجموعة.

 : انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر العالیة ٣٠معیار المحاسبة المالیة رقم 

حول انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات    ٣٠سسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم  أصدرت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤ 
. یهدف هذا المعیار إلى وضع المبادئ الخاصة �إعداد تقار�ر محاسبیة ومالیة حول انخفاض القیمة والخسائر  ٢٠١٧ذات المخاطر العالیة في  

لمختلف   (المؤسسات)، وتكو�ن  االئتمانیة  المالیة اإلسالمیة  للمؤسسات  األخرى  الموجودات  التمو�لیة واالستثمار�ة و�عض  الموجودات اإلسالمیة 
مخصصات مقابل االلتزامات ذات المخاطر العالیة من أجل تمكین مستخدمي البیانات المالیة على وجه الخصوص من تقییم المبالغ الخاصة  

بلیة ذات الصلة بتلك الموجودات والمعامالت وتوقیتها والشكوك حولها �صورة عادلة. سیحل معیار المحاسبة المالیة رقم  �التدفقات النقد�ة المستق
حول االستثمار في    ٢٥الخاص �المخصصات واالحتیاطیات، وأجزاء من معیار المحاسبة المالیة رقم    ١١محل معیار المحاسبة المالیة رقم    ٣٠

 المالیة المماثلة فیما یتعلق �انخفاض القیمة. الصكوك واألسهم واألدوات
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 السیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة)      ٣

 المعاییر والتفسیرات الجدیدة (تتمة)

 (تتمة) ٢٠٢٠ینایر  ١سار�ة من ال و المعدلة   المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة )١

 

 (تتمة)   والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر العالیة : انخفاض القیمة ٣٠معیار المحاسبة المالیة رقم 

المالیة رقم   المحاسبة  تلك    ٣٠ُ�صّنف معیار  لها  التي تتعرض  المخاطر  إلى طبیعة  استنادًا  فئات  إلى ثالث  للمخاطر  الموجودات والتعرضات 
 ثالث طرق لتقییم خسائر �ل فئة من فئات تلك الموجودات:الموجودات والتعرضات (مثل مخاطر االئتمان والمخاطر األخرى) وُ�حدد 

 طر�قة انخفاض القیمة ) ٣, طر�قة صافي القیمة القابلة للتحقق) ٢, طر�قة الخسائر االئتمانیة  ) ١ 

 خسائر اإلئتمان المتوقعة 

االئتمانیة المتوقعة". تستخدم طر�قة الخسائر    طر�قة الخسائر االئتمانیة مع نموذج استشرافي عن "الخسائر   ٣٠یدخل معیار المحاسبة المالیة رقم  
ة ائتمانیة  االئتمانیة للذمم المدینة والتعرض للمخاطر خارج المیزانیة العمومیة طر�قة قیاس مزدوجة، یتم وفًقا لها قیاس مخصص الخسارة إما �خسار 

نموذج انخفاض القیمة الجدید على الموجودات المالیة التي    متوقعة على مدار اثني عشر شهرًا أو خسارة ائتمانیة على مدى عمر االئتمان. سیطبق
 مثل: تتعرض للمخاطر االئتمانیة، و�جب إجراء العدید من األحكام الهامة عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 تحدید معاییر الز�ادة الكبیرة في المخاطر االئتمانیة؛ •

 النماذج واالفتراضات المناسبة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة؛اختیار   •

للخسائر   • المصاحبة  والمخاطر  السوق  المنتجات/  مخاطر  أنواع  من  نوع  لكل  المستقبلیة  للسینار�وهات  النسبیة  والترجیحات  األرقام  وضع 
 االئتمانیة المتوقعة؛ و 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة. إنشاء مجموعة من موجودات مالیة متماثلة ألغراض قیاس  •

 �سمح �التطبیق المبكر للمعیار. تقوم المجموعة حالیا بتقییم أثر هذا المعیار.  ٢٠٢٠ینایر    ١�سري المعیار من الفترات المالیة التي تبدأ في أو �عد  
 

 الموجودات المالیة  

 یر مادي على موجوداتها المالیة.قامت المجموعة بتقییم تأثیر المعاییر المذ�ورة أعاله ولم تالحظ أي تأث
 

 المالیة   المطلو�ات 

 لم تكن هناك تغییرات في تصنیف وقیاس المطلو�ات المالیة.
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 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الهامة       ٣

 المعاییر والتفسیرات الجدیدة (تتمة)

 سار�ة المفعول �عد الصادرة ولكنها لم تصبح  و المعدلة   المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة )٢

 لم تطبق المجموعة حتى اآلن معاییر المحاسبة المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سار�ة المفعول �عد:
 

 اإلجارة: ٣٢معیار المحاسبة المالیة رقم 

. �حّسن معیار المحاسبة المالیة  ٢٠١٩في عام    ٣٢رقم  أصدرت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة  
ر  . و�هدف هذا المعیا١٩٩٧صدر أصًال في عام    الذي اإلجارة واإلجارة المنتهیة �التملیك    -  ٨  رقم  و�حل محل المعیار المحاسبي المالي  ٣٢رقم  

دخلها  إلى وضع مبادئ لتصنیف المعامالت من نوع اإلجارة واالعتراف بها وقیاسها وعرضها واإلفصاح عنها ، �ما في ذلك أشكالها المختلفة التي ت
 المؤسسة ، في �ل من صفة المؤجر والمستأجر.

 
 بیق المبكر.مع السماح �التط ٢٠٢١ینایر  ١�سري هذا المعیار للفترات المالیة التي تبدأ في أو �عد 

 
 إحتیاطیات المخاطر : ٣٥معیار المحاسبة المالیة رقم 

. هذا المعیار إلى جانب معیار  ٢٠١٨في عام    ٣٥رقم  أصدرت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة  
المخصصات    - السابق    ١١المرهقة �حل محل معیار المحاسبة المالیة رقم    انخفاض القیمة وخسائر االئتمان وااللتزامات   -   ٣٠المحاسبة المالیة رقم  

م للتخفیف  إنشاؤها  تم  التي  المخاطر  المالیة الحتیاطیات  التقار�ر  المحاسبة و�عداد  مبادئ  المعیار هو وضع  الهدف من هذا  ن  واالحتیاطیات. 
المستثمر�ن ا ، وخاصة  المصلحة  التي یواجهها أصحاب  المختلفة  المالیة اإلسالمیة  المخاطر  المؤسسات  ، من  األر�اح والخسائر  لذین �جرون 

 (المؤسسات المالیة اإلسالمیة / المؤسسات).
 

مع السماح �التطبیق المبكر ، فقط إذا اعتمدت    ٢٠٢١ینایر    ١�جب أن �كون هذا المعیار ساري المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أو �عد  
 انخفاض القیمة وخسائر االئتمان وااللتزامات المرهقة. - ٣٠معیار المحاسبة المالیة رقم المجموعة في وقت مبكر 

 

 وعد وخیار و تحوط : ٣٨معیار المحاسبة المالیة رقم 

. الهدف من هذا المعیار هو تحدید  ٢٠٢٠في عام    ٣٨رقم  أصدرت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة  
لمالیة  الخاصة �المؤسسات ا  للترتیبات مبادئ المحاسبة والتقر�ر لالعتراف والقیاس واإلفصاح فیما یتعلق �الوعد المتوافق مع الشر�عة اإلسالمیة  

 اإلسالمیة.
 مع السماح �التطبیق المبكر. ٢٠٢٢ینایر  ١�سري هذا المعیار للفترات المالیة التي تبدأ في أو �عد 

 تقوم المجموعة حالًیا بتقییم تأثیر المعاییر المذ�ورة أعاله.
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۱۷ 

 

 الموجودات المالیة      أ)(  

بها عندما  التعاقد�ة لألداة و�تم االعتراف  األحكام  المجموعة طرًفا في  فیه  الذي تصبح  الوقت  المالیة في  الموجودات  تفقد    تم االعتراف �جمیع 
موجودات  المجموعة السیطرة على الحقوق التعاقد�ة التي تشتمل على الموجودات المالیة. یتم إدراج أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن عدم االعتراف �ال

 الدخل مباشرة. بیان المالیة في 

القیمة العادلة  یتم تصنیف الموجودات المالیة إلى الفئات المحددة التالیة: الموجودات المالیة �القیمة العادلة من خالل بیان الدخل ، واالستثمارات � 
المالیة و�تم تحدیده في وقت االعتراف المبدئي    من خالل حقوق الملكیة والقروض والمدینین. �عتمد التصنیف على طبیعة وغرض الموجودات 

 �صافي القیمة الدفتر�ة عند التحقق المبدئ

 حقوق الملكیة  أدوات من نوع )١(
) �القیمة العادلة من خالل  ٢) �القیمة العادلة من خالل بیان الدخل أو  ١یتم تصنیف االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة إلى الفئات التالیة:  

 حقوق الملكیة.

العادلة    تتضمن االستثمارات في األسهم المصنفة والمقاسة �القیمة العادلة من خالل بیان الدخل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة �القیمة
 من خالل بیان الدخل.

التقلبات قصیرة األجل في األسعار.  یتم تصنیف االستثمار على أنه محتفظ �ه للمتاجرة إذا تم شراؤه أو نشأ �شكل أساسي لغرض تحقیق ر�ح من  
 ".یتم أ�ًضا تصنیف أي استثمارات تشكل جزًءا من محفظة یوجد بها نمط فعلي لجني األر�اح على المدى القصیر على أنها "محتفظ بها للمتاجرة

االستثمارات التي تتم إدارتها وتقییمها داخلًیا لألداء على  تشمل االستثمارات من نوع حقوق الملكیة المصنفة �القیمة العادلة من خالل بیان الدخل  
 أساس القیمة العادلة.

غیر قابل للنقض لتخصیص �عض أدوات حقوق الملكیة غیر المصنفة �القیمة العادلة من خالل    �إختبارعند التحقق المبدئي ، تقوم المجموعة  
 حقوق الملكیة. بیان الدخل لتصنیفها �استثمارات �القیمة العادلة من خالل

 االعتراف و�لغاء االعتراف 

، وفي ذلك    اإلستثمار الماليیتم االعتراف �استثمارات األوراق المالیة في تار�خ المتاجرة ، أي التار�خ الذي تتعاقد فیه المجموعة لشراء أو بیع  
 التار�خ تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقد�ة لألداة.

ثمارات األوراق المالیة عند انتهاء الحق في استالم التدفقات النقد�ة من الموجودات المالیة أو عندما تقوم المجموعة بتحو�ل  یتم إلغاء االعتراف �است 
 جمیع مخاطر ومزا�ا الملكیة �شكل �بیر.

 القیاس 

 المبدئي االعتراف 

كالیف المعاملة ، �استثناء تكالیف المعاملة المتكبدة للحصول على  یتم االعتراف �استثمارات األوراق المالیة مبدئًیا �القیمة العادلة مضاًفا إلیها ت
 استثمارات �القیمة العادلة من خالل بیان الدخل والتي یتم تحمیلها على بیان الدخل الموحد.
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۱۸ 

 (تتمة)الموجودات المالیة      (أ)  

 (تتمة) أدوات من نوع حقوق الملكیة  )١(
 الالحق  القیاس 

یاس  االستثمارات �القیمة العادلة من خالل بیان الدخل �القیمة العادلة في نها�ة �ل فترة تقر�ر و�تم االعتراف �أر�اح أو خسائر إعادة الق�عاد قیاس 
لفة المطفأة  تكالناتجة في بیان الدخل الموحد في الفترة التي نشأت فیها. �عد التحقق المبدئي ، یتم قیاس االستثمارات المصنفة �التكلفة المطفأة �ال 

�استخدام طر�قة الر�ح الفعلي ناقًصا أي مخصص انخفاض في القیمة. یتم إثبات جمیع المكاسب أو الخسائر الناتجة عن عملیة اإلطفاء وتلك  
 الناتجة عن إلغاء االعتراف أو انخفاض قیمة االستثمارات في بیان الدخل الموحد.

خالل حقوق الملكیة �قیمتها العادلة في نها�ة �ل فترة تقر�ر و�تم االعتراف �األر�اح أو الخسائر الناتجة  �عاد قیاس االستثمارات �القیمة العادلة من 
من  عن التغییر في القیمة العادلة لالستثمارات في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد و�تم عرضها في احتیاطي منفصل للقیمة العادلة ض

الستثمارات المصنفة �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة أو انخفاض قیمتها أو تحصیلها أو التخلص منها �أي  حقوق الملكیة. عندما یتم بیع ا
 الموحد. طر�قة أخرى ، یتم تحو�ل األر�اح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سا�ًقا في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد إلى بیان الدخل

س لها سعر سوق مدرج أو طرق أخرى مناسبة �مكن من خاللها اشتقاق مقیاس موثوق للقیمة العادلة عندما یتعذر تحدیدها  االستثمارات التي لی
 على أساس مستمر ، یتم بیانها �التكلفة ناقًصا مخصص انخفاض القیمة (إن وجد).

 أساسیات القیاس 

 قیاس التكلفة المطفأة 

مالي هي المبلغ الذي �قاس �ه األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف األولي ، مطروًحا منه أقساط سداد  أو االلتزام ال  للموجودات التكلفة المطفأة 
مطروًحا   رأس المال ، زائد أو ناقص االستهالك التراكمي �استخدام طر�قة الر�ح الفعلي ألي فرق بین المبلغ األولي المعترف �ه و مبلغ االستحقاق

یمة. �شمل حساب معدل الر�ح الفعلي جمیع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًءا ال یتجزأ من  منه أي تخفیض النخفاض الق
 معدل الر�ح الفعلي.

 قیاس القیمة العادلة 

أو تسو�ة التزام بین أطراف مطلعة وراغبة (البائع والمشتري) في معاملة على أسس    الموجوداتالقیمة العادلة هي المبلغ الذي �مكن �موجبه تبادل  
لمدرجة ،  تجار�ة �حتة. تقیس المجموعة القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة �استخدام سعر إغالق السوق لتلك األداة. �النسبة لالستثمارات غیر ا

ما �كون لدیها مؤشرات موثوقة لدعم هذه الز�ادة ولتقییم القیمة العادلة لهذه االستثمارات. تقتصر  تعترف المجموعة �أي ز�ادة في القیمة العادلة عند
ف  هذه المؤشرات الموثوقة على أحدث المعامالت لالستثمار المحدد أو االستثمارات المماثلة التي تتم في السوق على أساس تجاري بین األطرا 

 الراغبة والمطلعة.

 د النقد وشبه النق )٢( 
یتم تسجیل النقد وما    ثالثة أشهر أو أقل. ذات فترات استحقاق أصلیة ل یتكون النقد وشبه النقد من نقد�ة في الصندوق والبنوك وودائع قصیرة األجل 

 في حكمه �التكلفة المطفأة في بیان المر�ز المالي الموحد.

 اشتراكات مدینة  )٣( 
األصلیة ناقصاً  أي انخفاض في قیمة الدیون المشكوك في تحصیلها. یتم احتساب المخصص للدیون    الفاتورةیتم قید االشتراكات المدینة �قیمة  

 المشكوك في تحصیلها عندما �كون تحصیل المبلغ الكامل غیر ممكن. یتم شطب الدیون الغیر قابلة للتحصیل.
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۱۹ 

 مة)(تتالموجودات المالیة      (أ)  

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة  )٤( 
  . أن موجود مالي محدد قد انخفضت قیمتهعلى    إثبات موضوعي  لتحدید ما إذا �ان هنالك أي تقر�ر  تار�خ  نها�ة �ل  یتم تقییم الموجودات المالیة في  

 في بیان الدخل. یتم تحدید انخفاض القیمة �ما یلي:  قیمة في الانخفاض في حالة وجود مثل هذا اإلثبات یتم االعتراف �أ�ة خسارة  

�النسبة للموجودات المدرجة �القیمة العادلة، �كون االنخفاض هو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة، �عد خصم أي خسارة انخفاض مدرجة   )أ(
 .الوثائق ومصروفات حملة بیان إیرادات  / یان الدخل سا�قًا في ب 

صومة  �النسبة للموجودات المدرجة �التكلفة، �كون االنخفاض هو الفرق بین القیمة الدفتر�ة والقیمة الحالیة للتدفقات النقد�ة المستقبلیة مخ  )ب(
 �معدل العائد السوقي لموجود مالي مماثل.

المدرجة   ) ج( للموجودات  المستقبلیة  �النسبة  النقد�ة  للتدفقات  الحالیة  والقیمة  الدفتر�ة  القیمة  بین  الفرق  االنخفاض هو  �كون  المطفأة،  �التكلفة 
 مخصومة �سعر الفائدة الفعال.

ة لها، فإنه یتم  �النسبة لفئات أخرى من الموجودات المالیة مثل الذمم التجار�ة المدینة فإن الموجودات التي ال یتم تقدیر انخفاض القیمة �صورة فرد�
تقدیرها �صورة جماعیة. إن الدلیل الموضوعي على وجود انخفاض في قیمة محفظة الذمم المدینة �شمل الخبرة السا�قة للمجموعة في تحصیل  

القتصاد�ة  الدفعات، ز�ادة في عدد الدفعات المتأخرة في المحفظة �عد متوسط فترة االئتمان، إضافة إلى تغیرات ممكن مالحظتها في الظروف ا 
 المحلیة أو الوطنیة ذات الصلة �الذمم المدینة.

قیمة الدفتر�ة  یتم تخفیض القیمة الدفتر�ة لجمیع الموجودات المالیة �خسارة االنخفاض في القیمة �استثناء الذمم المدینة التجار�ة، حیث یتم تخفیض ال
للتحصیل یتم شطبها مقابل رصید المخصص المكون.  عند استرداد أي    من خالل المخصص المكون لها. عندما تعتبر الذمم المدینة غیر قابلة

ف بها  من المبالغ التي تم شطبها سا�قًا فإنه یتم االعتراف بها من خالل المخصص. إن التغیرات في القیمة الدفتر�ة لحساب المخصص یتم االعترا 
 .في بیان الدخل الموحد/ بیان إیرادات ومصروفات حملة الوثائق الموحد

فته �عتبر  في حالة االستثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة فإن االنخفاض الهام أو طو�ل األجل في القیمة العادلة للسهم لما دون تكل
 مؤشر على أن السهم قد تعرض النخفاض في قیمته.

في القیمة، فإنه یتم االعتراف �األر�اح والخسائر المتراكمة    عند اعتبار أن االستثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة تعرضت النخفاض
 والمسجلة سا�قا في حقوق الملكیة ضمن بیان الدخل / بیان اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمین للسنة.

یمة الموجود في فترة الحقة و�ان من  �استثناء االستثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة فإنه في حالة انخفضت قیمة خسائر انخفاض ق
الممكن ر�ط هذا االنخفاض �شكل موضوعي لحدث ما وقع �عد االعتراف �الخسائر، فإنه یتم عكس قیمة الخسارة المعترف بها سا�قًا من خالل  

مار �عد عكس الخسارة قیمته وفقًا لطر�قة  بیان الدخل / بیان اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمین إلى الحد الذي ال تتجاوز فیه قیمة االستث
 التكلفة المطفأة فیما لو لم یتم االعتراف �خسائر انخفاض القیمة.

خل، ال یتم  فیما یتعلق �االستثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، إن خسارة االنخفاض في القیمة المعترف بها مسبقًا من خالل بیان الد
الدخل. إن أي ز�ادة في القیمة العادلة الحقًا النخفاض القیمة تدرج �احتیاطي القیمة العادلة. وفیما یتعلق �استثمارات أوراق  عكسها من خالل بیان  

ن ذات  مدیونیة، یتم عكس خسارة انخفاض القیمة الحقًا من خالل بیان الدخل في حال حدوث ز�ادة في القیمة العادلة لالستثمار التي �مكن أن تكو 
 حة إلى حدث وقع �عد االعتراف �خسار االنخفاض في القیمة.صلة موض
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۲۰ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الهامة        ٣

 (تتمة)الموجودات المالیة   (أ)

 استبعاد الموجودات المالیة  )٥(  
أو عند    یلغي تحقیق الموجودات المالیة عندما تتوقف حقوق الشر�ة التعاقد�ة التي تمثل الموجودات المالیة، وهي في العادة عندما یتم بیع األصل

 . المجموعةتحو�ل جمیع التدفقات النقد�ة المرتبطة �األصل إلى طرف ثالث مستقل عن 

 ذمم دائنة (ب) 

المطلو�ات �النسبة للمبالغ التي �جب دفعها مستقبًال مقابل �البضائع والخدمات سواء صدرت عنها فاتورة من المورد أم لم  یلغى االعتراف عن  
 ر.   تصد

 إعادة التأمین   (ج) 

وجودات عقود  خالل نشاطها االعتیادي تقوم المجموعة بتحو�ل �عض أعباء التأمین إلى معیدي التأمین لكافة أنشطة التأمین �المجموعة. تمثل م
یر  إعادة التأمین األرصدة المستحقة من شر�ات إعادة التأمین. یتم تقدیر المبالغ الممكن استردادها �طر�قة تتطابق مع المخصص للمطالبات غ 

 المسددة ووفقًا لعقد إعادة التأمین.

متكررة عندما یوجد مؤشر لالنخفاض في القیمة خالل  تتم مراجعة موجودات إعادة التأمین لتحدید انخفاض قیمتها في تار�خ �ل تقر�ر أو �صورة  
وعة  سنة التقر�ر. �حدث االنخفاض عند وجود دلیل موضوعي نتیجة لحدث معین �عد االعتراف المبدئي �موجودات إعادة التأمین �شیر إلى أن المجم

كن قیاسه �صورة موثوق بها على المبالغ التي تستلمها  قد ال تستلم جمیع المبالغ القائمة المستحقة �موجب شروط العقد وأن الحدث له تأثیر �م
 التأمین. تدرج خسارة االنخفاض في بیان اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمین الموحد.المجموعة من شر�ة إعادة  

 إن ترتیبات عقود إعادة التأمین ال تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق.

عة إلى معیدي التأمین والمطالبات الناشئة من عقود إعادة التأمین یتم االعتراف بها �إیرادات ومصروفات بنفس الطر�قة التي  االشتراكات المدفو 
 تحقق بها اشتراكات ومطالبات التأمین المباشر �المجموعة و�ؤخذ في االعتبار تصنیف النشاط الخاص �منتج إعادة التأمین.

 ین األرصدة والمبالغ المستحقة إلى شر�ات إعادة التأمین. یتم تقدیر هذه المبالغ وفقًا لشروط عقود إعادة التأمین.تمثل التزامات عقود إعادة التأم

 یتم عرض اشتراكات ومطالبات التأمین على أساس اإلجمالي �النسبة لكل من أعباء التأمین المحولة والتأمین الذي تقبله المجموعة.

 المحتفظ بها للبیعالموجودات        (د) 

دام  یتم تصنیف الموجود �محتفظ �ه للبیع إذا �ان من الممكن استرداد القیمة الدفتر�ة �صفة أساسیة خالل معاملة البیع ولیس من خالل االستخ
لمصنف على أنه متاح  المستمر. قد �كون الموجود بند من بنود المجموعة، أو مجموعة استبعاد أو موجودات فرد�ة غیر متداولة. �عرض الموجود ا

�متاح للبیع فقط  للبیع �القیمة الدفتر�ة أو القیمة العادلة أیهما أقل ناقصًا تكالیف البیع. �عتبر أنه قد تم استیفاء متطلبات معاییر تصنیف الموجود  
 عندما تكون عملیة البیع مرجحة �شكل �بیر و�ان الموجود متاح مباشرة للبیع على حالته الراهنة.
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۲۱ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الهامة       ٣

 ثابتةالموجودات  ال ) ه(  

ثابتة �التكلفة ناقصًا اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكم. تتضمن التكلفة المصروفات التي تتعلق �صفة  الموجودات  الیتم تسجیل  
د منفصل إذا  مباشرة إلى اقتناء األصل. یتم االعتراف �التكالیف الالحقة بتكلفة استبدال أحد مكونات الموجودات في القیمة الدفتر�ة للموجود أو �بن

و�مكانیة قیاس تكلفتها �صورة موثوق بها. یتم استبعاد    للمجموعةمن المحتمل تدفق المنافع االقتصاد�ة المستقبلیة المضمنة في ذلك المكون  كان  
 عند تكبدها. الموحدالقیمة الدفتر�ة للجزء المستبدل. یتم االعتراف بتكالیف الصیانة الیومیة في بیان الدخل  

 

طر�قة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاج المقدرة للموجودات المالیة عندما �كون األصل جاهزًا لالستخدام. تتم  یتم احتساب اإلهالك �موجب 
مال تأثیر أي  مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات ثابتة وقیمتها الدفتر�ة المتبقیة وطرق اإلهالك المتبعة في تار�خ �ل مر�ز مالي، مع احت

 ات الحاصلة على التقدیرات المتبعة بناءات على أسس متوقعة.من التغییر 
 

 على األعمار اإلنتاجیة للموجودات �التالي:المستخدمة اإلهالك تستند معدالت 

 ٪ ٥    مباني 
 ٪ ٢٠ أجهزة �مبیوتر ومعدات 

 ٪ ٢٠ أثاث وتر�یبات            
 ٪ ٢٠ سیارات 

استبعاد أو حذف أي بند من بنود موجودات ثابتة على أساس الفرق بین عائدات البیع والقیمة الدفتر�ة  یتم تحدید الر�ح أو الخسارة الناتجة عن  
 .الموحد  لألصل، حیث یتم االعتراف �ه في بیان الدخل 

 

 قیمته القابلة لالسترداد.  إذا �انت القیمة الدفتر�ة لألصل أكبر من القیمة القابلة لالسترداد المقدرة فیتم تخفیض القیمة الدفتر�ة لألصل فورا إلى 

 االستثمارات العقار�ة ) و( 

جل أو  تعتبر األرضي والمباني على أنها استثمارات عقار�ة فقط عندما یتم االحتفاظ بها �غرض تحصیل إ�جارات أو للز�ادة الرأسمالیة طو�لة األ
 لكال الغرضین معًا.

 

اإلهالك المتراكم وأ�ة خسارة انخفاض في القیمة. ال �حتسب إهالك على األرض. تتضمن تكلفة  یتم تسجیل االستثمارات العقار�ة �التكلفة ناقصًا  
الخدمة  العقارات جمیع التكالیف المنسو�ة �صفة مباشرة متضمنة تكالیف االقتراض التي تنسب �صفة مباشرة إلى إنشاء الموجودات و�استثناء تكلفة  

 الیومیة لالستثمارات العقار�ة.
 

 سنة. ٢٠ك المباني �طر�قة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر بـ �حتسب إهال
 

قیمة  تتم مراجعة القیم الدفتر�ة لالستثمارات العقار�ة لتحدید وجود مؤشر على االنخفاض في قیمتها عندما تشیر األحداث أو الظروف إلى أن ال
شرات على االنخفاض في القیمة وعندما تز�د القیمة الدفتر�ة عن المبلغ القابل لالسترداد  الدفتر�ة قد ال تصبح قابلة لالسترداد عند وجود هذه المؤ 

 المقدر یتم تخفیض الموجودات إلى مبلغها القابل لالسترداد.
 

یة من استخدامه  االستثمار العقاري عند استبعاده أو عندما �كون من غیر المتوقع الحصول على منافع اقتصاد�ة مستقبلبند  یتم إلغاء االعتراف ب 
 في السنة التي یتم فیها االستبعاد.الموحد أو استبعاده. أي ر�ح أو خسارة ناشئة عن استبعاد االستثمار العقاري یتم إدراجها في بیان الدخل 
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 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الهامة       ٣

 (تتمة)  االستثمارات العقار�ة ) و( 

 استثمارات عقار�ة قید اإلنشاء 
الممتلكات تحت اإلنشاء لغرض التأجیر �التكلفة ناقصا أي خسارة انخفاض في القیمة معترف بها. تشمل التكلفة على األتعاب االستشار�ة  تسجل  

م أسس  والمهنیة، و�النسبة إلى األصول المؤهلة تتم رسملة تكالیف االقتراض وفقا للسیاسة المحاسبیة للمجموعة. یتم إهالك هذه األصول �استخدا
 اثلة لالستثمارات العقار�ة األخرى، و�بدأ إهالكها عندما تكون جاهزة لالستخدام.مم

 

 انخفاض قیمة الموجودات   ) ز(  

هناك أ�ة مؤشرات على وجود خسارة    ت لتحدید ما إذا �ان  لموجودات الملموسةلمراجعة القیمة الدفتر�ة  �  قوم المجموعةتفي �ل تار�خ مر�ز مالي  
(إن  خسائر االنخفاض  مدى  انخفاض في قیمتها. وفي حال وجود مثل هذه المؤشرات، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات لتقدیر  

قابلة  عندما ال �كون من الممكن تقدیر القیمة ال  التي ینتمي لها األصلالمنتجة للنقد  للوحدات    القابلة لالستردادبتقدیر القیمة    المجموعة. تقوم  وجدت)
أو خالف ذلك یتم    للنقد،المنتجة  أ�ضًا للوحدات    المجموعةیة وثابتة، یتم تحدید أصول  ق طنمعین. عندما �مكن تحدید أسس م  لالسترداد لموجود 

 النقد التي �مكن منها تحدید أسس منطقیة وثابتة.  انتاجمجموعة من وحدات أصغر توز�عها على  
 

هي األعلى بین �ًال من القیمة العادلة ناقصًا تكلفة البیع والقیمة المستخدمة. لتحدید القیمة المستخدمة، یتم خصم التدفقات    القابلة لالستردادالقیمة 
 تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقد والمخاطر المحددة لألصل.الیة �استخدام معدل خصم �عكس حالنقد�ة المشتقة المقدرة إلى قیمتها ال

 

  انتتاج أقل من القیمة الدفتر�ة، فإن القیمة الدفتر�ة لألصل (وحدات    على أنها النقد)    انتاجلألصل (أو وحدات    القابلة لالستردادعند تقدیر القیمة  
ال إذا �ان األصل  إالموحد  العتراف �خسائر انخفاض في القیمة على الفور في بیان الدخل  د. یتم اداتر قابلة لالس النقد) یتم تخفیضها لقیمتها ال

 تم معالجة خسارة انخفاض القیمة �انخفاض إعادة التقییم.ت�القیمة المعاد تقییمها، في هذه الحالة  
 

 المخصصات ) ح( 

  المجموعةالتزام حالي (قانوني أو فعلي) نتیجة لحدث في الماضي، ومن المحتمل أن �طلب من    المجموعةیتم تكو�ن مخصصات عندما �كون لدى  
 لمبلغ االلتزام.�ه تسو�ة االلتزام، و�مكن إجراء تقدیر موثوق 

 

، آخذین في االعتبار  �رالتقر مخصص المبالغ النقد�ة المسجلة على أفضل تقدیر لتسو�ة االلتزامات الحالیة �ما في تار�خ  �مثل المبلغ المعترف �ه �
  تهفإن قیم  عوامل المخاطرة وعدم التأكد المحیط �االلتزام. عندما یتم قیاس المخصص �استخدام التدفقات النقد�ة المتوقعة لتسو�ة االلتزام الحالي،

 الدفتر�ة تمثل القیمة الحالیة لهذه التدفقات النقد�ة.
 

یتم االعتراف �المبلغ المستحق �أصل إذا �ان من المؤ�د    ، اد�ة المطلو�ة من طرف ثالث وفي حال توقع استرداد �ل أو �عض المنافع االقتص
 حدوث عملیة السداد و�ان من الممكن قیاس مبلغ االستحقاق �طر�قة معقولة.
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 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الهامة       ٣

 المخصصات (تتمة)  ) ح( 

 مخصص المطالبات القائمة  )١( 
للمطالبات القائمة، في تار�خ العلم �المطالبات وتغطي االلتزامات الناشئة عن الخسائر أو تعدیالت الخسائر بناًءا على تقار�ر  یتم تكو�ن مخصص 

 خبراء تقییم الخسائر المستقلین و�ذلك تقدیرات اإلدارة. تتم مراجعة عملیة احتساب هذه التقدیرات �صورة مستمرة.
 

التكلفة النهائیة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في نها�ة فترة التقر�ر، والتكلفة النهائیة المتوقعة للمطالبات    �صفة خاصة یتم عمل تقدیرات لكل من
) �ما في تار�خ المر�ز المالي. إن الطر�قة األساسیة التي تستخدمها اإلدارة بتقدیر تكلفة المطالبات المبلغ عنها  IBNRالمتكبدة التي لم یبّلغ عنها ( 

 مبلغ عنها هي استخدام طر�قة تسو�ة المطالبات السا�قة للتنبؤ �طرق تسو�ة المطالبات المستقبلیة.وغیر ال
 

 مكافأة نها�ة الخدمة للموظفین  )٢( 
یتم تكو�ن مخصص لمكافآت نها�ة الخدمة للموظفین والتي تدفع عند االنتهاء من العمل. یتم حساب المخصص وفقا لقانون العمل القطري على  

 أساس رواتب الموظفین وفترات الخدمة المتراكمة.
 

أن تقدم مساهمات إلى صندوق التقاعد والمعاشات عن الموظفین القطر�ین حیث تحتسب �نسبة مئو�ة    المجموعة�موجب قانون العمل، یتعین على  
 عند االستحقاق. لها �مصروفتسجیمن رواتب الموظفین القطر�ین. تقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهمات، والتي یتم 

 

ال تتوقع المجموعة أن تقوم بتسو�ة مكافآت نها�ة الخدمة للموظفین في األجل القر�ب. ال یتم خصم المخصص نظرا ألن الفرق بین المخصص   
 الوارد في بیان المر�ز المالي الموحد وصافي القیمة الحالیة ال یتوقع أن �كون فرقا جوهر�ا.

 

 المخاطر السار�ةمخصص   ) ط(  

 .ئهایتم االعتراف �إیراد االشتراكات �موجب وثیقة التأمین على مدى فترة التأمین من تار�خ بدء سر�ان الوثیقة ذات الصلة وحتى تار�خ انتها

المخاطر السار�ة جزء   احتیاطي  التقر�ر. �حتسب مخصص القسط  المتعلق �المخاطر السار�ة �ما في تار�خ  صافي إیراد االشتراكات  من  �مثل 
 الساري استنادا إلى نموذج خدمة التكافل الذي یوفره عقد التكافل و�تم االعتراف �ه �إیراد على مدى فترة العقد.

 الفائض في حساب حاملي وثائق التأمین ) ي (  

مشار�ین في تار�خ تعهد التأمین وفقا لتطور األعمال.  �مثل الفائض في حساب حاملي وثائق التأمین األر�اح المتراكمة عن أنشطة تأمین وتوزع بین ال
 توقیت التوز�ع و�میته وأساسه. جموعةم�التقرر هیئة الرقا�ة الشرعیة 
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 السیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة)     ٣

 االعتراف �اإلیرادات   ) ك( 

 .للمجموعةالحد الذي �كون من المحتمل معه أن تتدفق المنافع االقتصاد�ة  إلى یتم االعتراف �اإلیرادات 
 
 إجمالي االشتراكات  )١(

الممنوحة والخصومات  المردودة  المبالغ  �عد  �الصافي  السنة  بها خالل  المكتتب  الوثائق  (االشتراكات)  االشتراكات  إجمالي  االعتراف    .�مثل  یتم 
 �إجمالي اشتراكات التأمین التكافلي عند استحقاقها.

 
 حصة اشتراكات إعادة التأمین  )٢( 

. یتم االعتراف �حصة إعادة التأمین في  للمجموعةحصة اشتراكات إعادة التأمین هي المبالغ المدفوعة إلى معیدي التأمین وفقًا لعقود إعادة التأمین 
 الوثیقة.التار�خ الذي تبدأ فیه 

 
 صافي مصار�ف العموالت ورسوم العموالت المقدمة  )٢(

إیرادات االشتراكات ذات الصلة. تدرج صافي إیراد العموالت والتي تتعلق  �  فیها االعتراف الفترة التي یتم  مدى  یتم إطفاء صافي نفقات العموالت على  
 .الموحد  ل مدینة وذمم مدینة أخرى" في بیان المر�ز المالي�فترة المخاطر التي تمتد إلى ما �عد السنة المالیة تحت اسم "ذمم تكاف

 
 أجر الو�الة  )٤( 

یتم تقد�م رسوم الو�الة للمساهمین بنسبة  خالل العام. المستلمة  �حق لصندوق المساهمین الحصول على رسم سنوي ثابت إلدارة مساهمات التكافل 
  إلى�اإلضافة  من صافي االشتراكات المحتفظ بها    ٢٠١٨في    ٪٣(من إجمالي القسط المكتتب �ه �عد خصم القسط من أعمال المواجهة    ٪٢٠

 حسب اعتماد مجلس اإلدارة وهیئة الرقا�ة الشرعیة. )واإلدار�ةالمصروفات العمومیة 
 
 حصة المضارب  )٥( 

من صافي    ٪٧٠تحتسب رسوم المضارب بنسبة    .ن من قبل حملة الوثائق إلدارة استثماراتهمتمثل حصة المضارب رسوم اإلدارة المستحقة للمساهمی
 . المجموعة ة  اإلیرادات المستلمة عن استثمارات حملة وثائق التأمین. تحدد هیئة الرقا�ة الشرعیة النسبة الفعلیة لكل سنة �عد التنسیق مع مجلس إدار 

 
 إیراد توز�عات األر�اح  )٦( 

 نشؤ الحق في استالم تلك التوز�عات.  عند  من االستثمارات یتم االعتراف �إیراد توز�عات األر�اح 
 
 إیراد اإل�جار  )٧( 

 �طر�قة القسط الثابت على مدى فترة اإل�جار. الموحد یتم االعتراف �إیراد اإل�جار من االستثمارات العقار�ة في بیان الدخل 
 
 إیراد الودائع  )٨( 

األر�اح الموزعة من قبل البنوك مع األخذ في االعتبار المبلغ الرئیسي  یتم احتساب إیرادات الودائع لدى البنوك على أساس حصة المجموعة من  
 المستحق.
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۲٥ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الهامة       ٣

 المطالبات ) ل( 

تمثل المطالبات ذمم دائنة لحاملي الوثائق وأطراف أخرى ومصار�ف تعدیل الخسائر ذات الصلة، مطروح منها قیمة المستردات من الحادث وأي  
تمثل التكلفة التقدیر�ة    القائمةالغ أخرى مستردة، وتقید في بیان إیرادات ومصروفات حملة وثائق التأمین الموحد عند تكبدها. إجمالي التعو�ضات  مب

عنها وغیر    للمطالبات المتكبدة والتي لم تسدد �ما في نها�ة الفترة المالیة سواء تم التبلیغ عنها أم لم یتم. تحتسب المخصصات للمطالبات المبّلغ 
 المسددة �ما في نها�ة فترة التقر�ر على أساس تقدیر فردي لكل حالة �مفردها.

عنها غیر المدفوعة في نها�ة فترة التقر�ر یتم وضعها على أساس التقدیرات الفرد�ة لكل حالة. تستند تقدیرات الحالة  مخصصات المطالبات المبلغ 
حالي  على المبالغ المقدرة للخسائر الفرد�ة وفي حالة عدم إجراء تقییمات للخسارة یتم وضع التقدیرات في ضوء المعلومات المتاحة في الوقت ال

دور�ا لضمان أن مبالغ  حل المطالبات المماثلة وفي �عض الحاالت فیما یتعلق �المبالغ المؤمن علیها. تتم مراجعة تقدیرات الحالة والخبرة التار�خیة 
  ها متى توفرتالمطالبات القائمة المعترف بها �افیة لتغطیة المدفوعات المستقبلیة المتوقعة متضمنة تكالیف تسو�ة المطالبات المتوقعة وأن یتم تحدیث

 معلومات جدیدة.

مطلو�اتها المتعلقة �المطالبات غیر المسددة حیث یتوقع سداد جمیع المطالبات خالل اثني عشر شهرًا من نها�ة المر�ز    المجموعة �خصمال تقوم  
 المالي.

 العموالت المستلمة والمدفوعة ) م(  

 التأمین. اشتراكات یتم االعتراف �العموالت المستلمة والمدفوعة في وقت اكتتاب  

 العموالت مؤجلة ) ن( 

ا فیها  یتم  التي  الفترة  مدار  على  و�طفاءها  العمولة  هذه  تأجیل  و�تم  التأمین،  اشتراكات  عن  الناتجة  والمدفوعة  المستلمة  العموالت  كتساب  تمثل 
 ذات الصلة. االشتراكات 

 المصار�ف اإلدار�ة والعمومیة ) س( 

 للمساهمین.  الموحد  میة لبیان الدخلیتم تحمیل المصار�ف اإلدار�ة والعمو 

 ضر�بة الدخل ) ع( 

 ضر�بة الدخل 

�ین  تشتمل مصروفات ضر�بة الدخل المعترف بها في بیان الر�ح أو الخسارة الموحد على ضر�بة حالیة وضر�بة مؤجلة منسو�ة للمساهمین غیر القطر 
 في الشر�ات التا�عة للمجموعة.

ب  ثئكن ب ئك شد�ٮ  ئك

الحالیة على الضر�بة المتوقعة المستحقة الدفع عن الدخل الخاضع للضر�بة للسنة. یتم احتسابها على أساس القوانین الضر�بیة  تشتمل الضر�بة  
) أو التي یتم تطبیقها على نحو واسع في تار�خ التقر�ر في دولة قطر. تقوم اإلدارة دور�ا �مراجعة  ٢٠١٨لسنة    ٢٤المطبقة (قانون ضر�بة الدخل رقم  

فیها  ز المتخذة في اإلقرارات الضر�بیة فیما یتعلق �الحاالت التي تخضع فیها اللوائح الضر�بیة المطبقة إلى التفسیر. في الحالة التي تكون  المراك
للتفسیر تقوم المجموعة بتكو�ن مخصص متى �ان ذلك مالئما على أساس المبالغ التي یتوقع دفعها لإلدارة   الالئحة الضر�بیة المطبقة خاضع 

 لعامة للضرائب.ا
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 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الهامة         ٣

 (تتمة) ضر�بة الدخل   ) ع( 

ب  ب ئكص�جك شد�ٮ  ئك

في البیانات  یتم االعتراف �الضر�بة المؤجلة فیما یتعلق �الفروق المؤقتة الناشئة بین القیم الدفتر�ة للموجودات والمطلو�ات الصادر عنها التقر�ر  
ها المستخدمة ألغراض ضر�بیة. تقاس أصول والتزامات الضر�بة المؤجلة �المعدالت التي یتوقع تطبیقها في السنة التي یتم  للمجموعة ومبالغالمالیة  

ار�خ  لول تفیها تحقیق األصل أو سداد االلتزام �استخدام المعدالت الضر�بیة التي تستند إلى القوانین الضر�بیة التي تم تطبیقها على نحو واسع �ح
 التقر�ر في دولة قطر.  

 ال یتم االعتراف �ضر�بة مؤجلة لـ:

سارة  الفروق المؤقت عند االعتراف المبدئي �األصول أو االلتزامات في معاملة ال تعتبر �مثا�ة تجمیع أعمال والتي ال تؤثر على الر�ح أو الخ -
 المحاسبیة أو الخاضع للضر�بة.

في شر�ات تا�عة أو شقیقة أو ترتیبات مشتر�ة إلى الحد الذي تكون في المجموعة قادرة على السیطرة  الفروق المؤقتة المتعلقة �االستثمارات   -
 على توقیت رد الفروق المؤقتة ومن المحتمل أنها لن تنعكس في المستقبل المنظور؛ و 

 الفروق المؤقتة الخاضعة للضر�بة الناشئة عن االعتراف المبدئي �الشهرة.   -

الضر�بة المؤجلة للخسائر الضر�بیة غیر المستخدمة وأرصدة الضر�بة غیر المستخدمة والفروق المؤقتة القابلة للخصم إلى   ات�موجودیتم االعتراف  
عة  الحد الذي �كون من المحتمل معه توفر أر�اح مستقبلیة خاضعة للضر�بة �مكن استخدامها في مقابلها. یتم تحدید األر�اح المستقبلیة الخاض

لى رد الفروق الخاضعة للضر�بة المؤقتة. في الحالة التي ال �كون فیها مبلغ الفروق المؤقتة الخاضعة للضر�بة �افیا لالعتراف  للضر�بة استنادا إ 
ستنادا  كأصل ضر�بة مؤجلة �الكامل، یتم وضع اعتبار لألر�اح المستقبلیة الخاضعة للضر�بة، معدلة �استردادات الفروق المؤقتة الموجودة، وذلك ا

األعمال للشر�ات التا�عة الفرد�ة �المجموعة. تتم مراجعة األصول الضر�بیة المؤجلة في تار�خ �ل تقر�ر و�تم تخفیضها إلى الحد الذي    إلى خطط 
تحقیق المنفعة الضر�بیة ذات الصلة. یتم رد هذه التخفیضات عند تحسن احتمالیة وجود أر�اح مستقبلیة خاضعة  �صبح من غیر المحتمل معهد  

 للضر�بة.

الضر�بة المؤجلة غیر المعترف بها في تار�خ �ل تقر�ر و�تم االعتراف بها إلى الحد الذي �صبح من المحتمل معه توفر أر�اح    موجودات �عاد تقییم  
 مستقبلیة خاضعة للضر�بة لیتم استخدامها في مقابلها.

ؤقتة عند ردها �استخدام المعدالت الضر�بیة المطبقة أو التي تطبق  تقاس الضر�بة المؤجلة �المعدالت الضر�بیة التي یتوقع تطبیقها على الفروق الم 
 على نحو واسع في تار�خ التقر�ر والتي تعكس الشكوك المتعلقة �ضرائب الدخل، إن وجدت.

القیمة الدفتر�ة ألصولها    �عكس قیاس الضر�بة المؤجلة النتائج التي ستتبع من الطر�قة التي تتوقع بها المجموعة، في تار�خ التقر�ر، استرداد أو سداد
ض المجموعة  والتزاماتها. لهذا الغرض �فترض أن القیمة الدفتر�ة لالستثمار العقاري المقاس �القیمة العادلة على أنه مسترد من خالل البیع ولم تدح 

 هذا االفتراض.

 تتم مقاصة أصول والتزامات الضر�بة المؤجلة فقط عند استیفاء �عض المعاییر.

مة  �خ التقر�ر لم �كن لدى المجموعة فروق مؤقتة هامة بین القیمة الدفتر�ة لألصول وااللتزامات في بیان مر�زها المالیة ومبالغها المستخدكما في تار 
 ألغراض الضر�بة.
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 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الهامة       ٣

 العمالت األجنبیة ) ف(  

المقیمة  إن الموجودات والمطلو�ات النقد�ة    . في تار�خ المعاملة   سعر صرف العملة الوظیفیة السائد مبدئیًا � عمالت أجنبیة یتم تسجیلها  �إن المعامالت  
یتم قیاسها �استخدام مبدأ  التي  . إن البنود الغیر نقد�ة  نها�ة فترة التقر�رالسائد �ما في  عملة الوظیفیة  الصرف  سعر  �تحو�لها  �عمالت أجنبیة �عاد  

  �استخدام معدل سعر الصرف �ما في التار�خ المبدئي للعملیة وال یتم إعادة تعدیلها في تار�خ الحق.  حو�لهایتم ت العمالت األجنبیة  �التكلفة التار�خیة  
إن جمع   . التي یتم قیاسها �القیمة العادلة �عملة أجنبیة یتم تحو�لها �استخدام سعر العملة السائد في تار�خ قیاس القیمة العادلة   إن البنود الغیر نقد�ة 

إال إذا �انت مرتبطة ببنود أر�احها وخسائرها یتم االعتراف بها ضمن حقوق الملكیة، عندها  والخسائر األر�اح  فروق إعادة التغیر یتم إدراجها ضمن  
 یتم االعتراف �األر�اح والخسائر في حقوق الملكیة.

 
 القیم العادلة ) ص( 

المالیة التي یتم تداولها في سوق نشط ومنتظم یتم تقدیرها �الرجوع إلى أسعار السوق المدرجة لشراء الموجودات واألسعار    دوات إن القیمة العادلة لأل
 .فترة التقر�رالمعروضة للمطلو�ات في تار�خ إغالق األسواق في نها�ة 

  السعر لدي إلى    �الرجوعتحلیل التدفقات النقد�ة المخصومة أو    تحدید القیمة العادلة �استخدام  یتم وات المالیة التي ال یوجد لها سوق نشط،  دإن األ
إلدارة ومعدل  ا أفضل تقدیرات  تستند إلى  لتدفقات النقد�ة المستقبلیة المقدرة  فإن االتدفقات النقد�ة المخصومة  �النسبة لتحلیل  .  السمسار أو    الوسیط

   . مماثلة  ألداة الخصم المستخدم هو معدل السوق 

 غیر المدرجة، یتم تحدید القیمة العادلة �االستناد إلى تقییم مدیر صندوق االستثمار.االستثمار  لصنادیق�النسبة  

 إذا تعذر قیاس القیمة العادلة �صورة موثوقة، فإنه یتم قیاس تلك األدوات المالیة �التكلفة.

 عائد على السهمال ) ق( 

اد�ة  یتم احتساب ر�حیة السهم األساسیة �قسمة ر�ح الخسارة المنسوب إلى حملة األسهم العاد�ة للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم الع
   القائمة خالل الفترة. یتم احتساب ر�حیة السهم المخففة عن طر�ق تعدیل األر�اح وعدد األسهم لتأثیر أي أدوات مخففة. 

 معلومات القطاعات ر) ( 

  قطاع التشغیل هو أحد مكونات المجموعة التي تشارك في أنشطة األعمال التي قد تحقق منها إیرادات وتتكبد نفقات ، �ما في ذلك اإلیرادات
لتشغیل �شكل منتظم  والمصروفات التي تتعلق �المعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى. تتم مراجعة النتائج التشغیلیة لجمیع قطاعات ا 

 من قبل اإلدارة التخاذ قرارات �شأن الموارد التي سیتم تخصیصها للقطاع وتقییم أدائه والتي تتوفر �شأنها معلومات مالیة منفصلة.

 المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والر�اضیة ) ش( 

، والتي تنطبق على جمیع الشر�ات المساهمة القطر�ة    ٢٠١٢في عام    واإل�ضاحات ذات الصلة الصادرة  ٢٠٠٨لسنة    ١٣وفًقا لقانون قطر رقم  
 .صنوق دعم األنشطة اإلجتماعیة والر�اضیة٪ من صافي أر�احها المعدلة إلى  ٢٬٥المدرجة ذات األسهم المتداولة علًنا ، قامت المجموعة بتخصیص  

 توز�ع األر�اح ) ت( 

الشر�ة �التزام في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في الفترة التي یتم فیها اعتماد توز�عات األر�اح  یتم االعتراف بتوز�ع األر�اح على مساهمي  
 من قبل مساهمي المجموعة.
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 السیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة)     ٣

 هیئة الرقا�ة الشرعیة ) ث(  

�عینها   لجنة شرعیة  المجموعة إلشراف  أنشطة أعمال  إذا �انت عملیات  تخضع  ما  لتحدید  الشرعیة دوًرا رقابًیا  الرقا�ة  المساهمون. تؤدي هیئة 
 المجموعة تتم وفًقا لقواعد ومبادئ الشر�عة اإلسالمیة.

 لتقدیرات عدم الیقین  الرئیسیةالمصادر  واألحكام والتقدیرات الهامة   ٤

لل  عند السیاسات المحاسبیة  أحكام وتقدیرات وافتراضات معینة    وضع)، یتوجب على اإلدارة  ٣ضمن اإل�ضاح رقم (  مذ�ورة ، والمجموعةتطبیق 
ت  خاصة �القیمة الدفتر�ة للموجودات والمطلو�ات التي ال �مكن الحصول علیها من مصادر أخرى. إن التقدیرات واالفتراضات مبنیة على الخبرا

تم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة  ت النتائج الحقیقیة عن تلك التقدیرات.    السا�قة وعلى عوامل أخرى ذات عالقة. ومن الممكن أن تختلف 
من السنوات    بها �شكل مستمر یتم فیها تعدیل التقدیر إذا �ان التعدیل یؤثر فقط في تلك السنة أو في سنة التعدیل والسنوات المقبلة المؤثرة على �ل 

   الحالیة والمستقبلیة.

الرئیسیة، وغیرها من المصادر الرئیسیة للتقدیرات في تار�خ المر�ز المالي، والتي قد تؤدي إلى تعدیالت جوهر�ة على القیمة    فیما یلي االفتراضات
 الدفتر�ة للموجودات والمطلو�ات خالل السنة المالیة الالحقة.

ة - ذئ � ئإلزئبصئ سضن  ة

ه �أداة مالیة القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة أو موجودات مالیة �القیمة  تقرر اإلدارة عند استحواذها على االستثمار فیما إذا �ان سیتم تصنیف 
غرض  العادلة من خالل بیان الدخل. تصنف المجموعة هذه االستثمارات �موجودات مالیة �قیمتها العادلة من خالل بیان الدخل إذا �انت مشتراه �

ة من خالل الدخل بواسطة المجموعة عند االعتراف المبدئي. وتصنف �افة االستثمارات  المتاجرة بها أو تم تصنیفها �استثمارات �القیمة العادل
 األخرى �استثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة.

ب - ة ئكصكصمز ب ئكصمجمخئ  ئمجفئص فنص

النخفاض القیمة وفقا للسیاسات المحاسبیة المذ�ورة في  تقوم إدارة المجموعة �اختبار ما إذا �انت الموجودات الملموسة والغیر ملموسة قد تعرضت  
). إن قیمة األصل القابلة لالسترداد یتم تحدیدها وفقًا لطر�قة القیمة قید االستخدام. تستخدم هذه الطر�قة توقعات التدفقات النقد�ة  ٣إ�ضاح رقم ( 

 المقدرة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل �استخدام أسعار السوق.

بئ - ة ئكصكصمز ب ككصمجمخئ ذ ئألمئئجن  آلعصئ

لحوظ إذا  تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجیة وما یتصل بها من قیمة اإلهالك أو اإلطفاء، فإن قیمة اإلهالك أو اإلطفاء للسنة تتغیر �شكل م 
 كان العمر الفعلي �ختلف عن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

ب   - بئمجفئص فنص ة ئكصتيض دئقئ  ئإلسئ

اإلدارة  تقوم إدارة المجموعة �مراجعة دور�ة على الذمم المدینة لتقییم ما إذا �ان هناك حدث یدعو لتسجیل خسارة انخفاض في قائمة الدخل وتقدر  
راضات لعدة عوامل تتضمن  مبلغ وتوقیت التدفقات النقد�ة المستقبلیة عند تحدید المخصص المطلوب، تلك التقدیرات تقوم �صفة أساسیة على إفت

 درجات مختلفة من الحكم وعدم التأكد.
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۲۹ 

  (تتمة) لتقدیرات عدم الیقین   والمصادر الرئیسیةاألحكام والتقدیرات الهامة   ٤

ة ئكئ - �صمج�  كصضئكٮئ ب  ل لنكصقت  عقمخ ئكئآ

بناء على التعو�ضات المقدرة لحملة الوثائق أو    عند تكبدها ومطلو�ات التعو�ضات یتم االعتراف بها في الدخل  تعدیالت الخسائر  إن مصار�ف  
تم  أطراف أخرى تعرضوا للضرر نتیجة لحدث قام �ه حملة الوثائق. إن المطالبات غیر المدفوعة یتم تقدیرها بناء على المعطیات الفرد�ة التي  

دارة للمطالبات المتكبدة والغیر مبلغ عنها. إن الطر�قة المتبقیة لتحدید تلك التقدیرات وتكو�ن تلك المطالبات یتم  وتقدیرات اإل  للمجموعةإبالغها  
  تقییمها �صفة دور�ة. أي فروق ناتجة بین التعو�ض الفعلي والمخصص المكون یتم االعتراف بها في بیان اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق 

 الدفع.  في سنة  الموحد  التأمین

ب ئإلكئذئل  - � ذ �فئ  ئخئٮئ

تقدیرات الحالیة  في تار�خ �ل مر�ز مالي یتم القیام �اختبار �فا�ة االلتزام للتأكد من دقة مطالبات التأمین. في إجراء ذلك االختبار یراعى استخدام ال 
حملة الوثائق في  وحقوق    مطالبات منفصلة تحت    �صورة للتدفقات النقد�ة المستقبلیة ومصار�ف اإلدار�ة للمطالبات، أي عدم �فا�ة یتم عرضها  

 .الموحد  قائمة بیان المر�ز المالي 

ب  -  لٮتآ ئإلزئصدئذ�

ال التجار�ة  قامت اإلدارة �إجراء تقییم لقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرار�ة وهي متقنعة �أن لدى المجموعة موارد األعم
ن أي شكوك  للمستقبل المنظور. ظلت الشر�ة تحقق أر�احا ولدیها صافي أصول ومراكز رأس مال عامل إ�جابیة. إضافة إلى ذلك، ال تعلم اإلدارة ع

المالیة    جوهر�ة قد تلقي �ظالل من الشك الكبیر حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرار�ة. لذا یتواصل إعداد البیانات
 على أساس مبدأ االستمرار�ة.  
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۳۰ 

 نقد وأرصدة لدى البنوك ٥ 

ة  ألغراض بیان التدفقات النقد�ة، �شتمل النقد والنقد المعادل على النقد في الصندوق وفي البنوك والودائع ألجل ذات فترات استحقاق أصلی
للبنود ذات  الموحد  أقل من ثالثة أشهر. �مكن تسو�ة النقد والنقد المعادل في نها�ة السنة المالیة �ما هو موضح في بیان التدفقات النقد�ة  

 الصلة في بیان المر�ز المالي �ما یلي:

 
 ٢٠20 

 
2019 

 ر�ال قطري   ر�ال قطري  حملة وثائق التأمین
 --  222,591 نقـد في الصندوق 

 3,650,000  -- ) ١ودائع ألجل (بنوك إسالمیة) ( 
 19,907,597  53,632,141 ) ٢حسا�ات تحت الطلب (بنوك إسالمیة) ( 

 6,325,539  5,240,543 ) ٣إسالمیة) ( حسا�ات جار�ة (بنوك  
 29,883,136  59,095,275 اإلجمالي

    المساهمین
 20,598  16,976 نقـد في الصندوق 

 18,750,000  100,000 ) ١ودائع استثمار (بنوك إسالمیة) ( 
 16,358,190  93,728,195 ) ٢حسا�ات تحت الطلب (بنوك إسالمیة) ( 

 2,716,355  41,793,042 ) ٣إسالمیة) ( حسا�ات جار�ة (بنوك  
 37,845,143  135,638,213 اإلجمالي

 ٦٧٬٧٢٨٬٢٧٩  ١٩٤٬٧٣٣٬٤٨٨ النقد وما �عادله في بیان المر�ز المالي الموحد
 )٧٬٤٠٠٬٠٠٠(   ) ١٠٠٬٠٠٠(  ناقصا: ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة أكثر من ثالثة شهور

 ٦٠٬٣٢٨٬٢٧٩  ١٩٤٬٦٣٣٬٤٨٨ التدفقات النقد�ة الموحدالنقد وما �عادله في بیان 

 ).2019د�سمبر  ٣١في  ٪٣.٦إلى  ٪٣.٣من (  ٪١٬٢إلى   ٪٠٬٩ من تحتسب أر�اح على ودائع االستثمار بنسبة )١(

 ).٢٠١٩د�سمبر  ٣١ في  ٪١.٧إلى  ٪٠.٢٥(  ٪٠.٧٥إلى   ٪٠.٢٥تحتسب أر�اح على حسا�ات تحت الطلب بنسبة من  )٢(

 طة �طاقات االئتمان.بواس  لة وثائق التأمین التي تدفعحسا�ات جار�ة لدى بنوك غیر إسالمیة تستخدم الشتراكات حممتضمنة في   )٣(

األرصدة لدى البنوك على أنها منخفضة ألن هذه البنوك تخضع لرقا�ة عالیة من قبل مصرف    مخاطر التخلف عن السدلد في  یتم تقییم
قطر المر�زي. و�ناًء علیه ، فإن إدارة المجموعة تقدر مخصص الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نها�ة فترة التقر�ر �مبلغ �عادل  

ن األرصدة لدى البنوك في نها�ة فترة التقر�ر متأخرًا عن موعد استحقاقه ، ومع  شهًرا. لم �عد أي م  ١٢الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة  
دم وجود  األخذ في االعتبار الخبرة التار�خیة في التخلف عن السداد والتصنیفات االئتمانیة الحالیة للبنك ، فقد قامت إدارة المجموعة بتقییم ع

 هذه األرصدة.  مقابلت خسارة انخفاض في القیمة ، و�التالي لم یتم تسجیل أي مخصصا
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۳۱ 

 مالیةاستثمارات   ٦

 استثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة (أ) 

 ٢٠20   2019 
 المساهمین   وثائق التأمین  حملة  المساهمین  حملة وثائق التأمین 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  

        )١استثمارات مدرجة ( 
 123,236,769   19,686,966  48,765,985  1,5135,541 محلیة أسهم 

 946,824  473,411  935,330  467,664 أسهم أجنبیة 
 124,183,593  20,160,377  49,701,315  15,603,205 ) ١اإلجمالي ( 

        )٢استثمارات غیر مدرجة ( 
 33,315,046  1,600,000  30,351,760  1,494,894 أسهم محلیة 
 36,400  138,700  36,400  ۱۲۹٬۹۹٥ أسهم أجنبیة 
 33,351,446  1,738,700  30,388,160  1,624,889 ) ٢اإلجمالي ( 

إجمالي االستثمارات �القیمة  
العادلة من خالل حقوق الملكیة  

 )٢+١( 17,228,094  80,089,475  21,899,077  157,535,039 

 المدرجة �صورة أساسیة من أوراق مالیة مدرجة في بورصة قطر.تتكون االستثمارات  )أ( 

 أحد المساهمین المؤسسین. المجموعةتمثل االستثمارات غیر مدرجة استثمارات في شر�ات تكون فیها  )ب( 

  ر�ال قطري   ٢،١١٠،٠٠٠من استثمارات المساهمین المدرجة �قیمة    المالیة �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة تتكون االستثمارات  *   
 تم تجمیدها و�التالي ال �مكن التخلص منها على الفور.

 االستثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة هي �ما یلي: فيإن الحر�ة  

 ٢٠20   2019 
 المساهمین   حملة وثائق التأمین   المساهمین  حملة وثائق التأمین 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  

 119,452,481  19,501,483   157,535,039     21,899,077    ینایر  ١الرصید في 
 114,293,745   2,218,869   114,563,831    3,809,282     إضافات 

 (72,549,629)  (2,920,082)  (187,230,211)  (6,788,177)    استبعادات 

 انخفاض القیمة 
                        -

-     
                        -

-     --  (4,899,447) 
 1,237,889  3,098,807  (4,779,184)      (1,692,088)    التغیر في القیمة العادلة

د�سمبر (إ�ضاح   ٣١الرصید في 
١ (    17,228,094      80,089,475   21,899,077  157,535,039 
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۳۲ 

 استثمارات مالیة (تتمة)  ٦

 :١ مالحظة

 �ما یلي: الموحد یتم عرض االستثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة في بیان المر�ز المالي

 

٢٠20  2019 

 المساهمین  حملة الوثائق  المساهمین  حملة الوثائق 
 ر�ال قطري  قطري ر�ال   ر�ال قطري  ر�ال قطري  

     

 ١٥٧٬٥٣٥٬٠٣٩ ٢١٬٨٩٩٬٠٧٧ 80,089,475 17,228,094 د�سمبر*  ٣١

 

 استثمارات �القیمة العادلة من خالل الدخل )ب( 

 یتم عرض االستثمارات �القیمة العادلة من خالل الدخل في بیان المر�ز المالي الموحد �ما یلي: 

 

٢٠20  2019 

 المساهمین  حملة الوثائق  المساهمین  حملة الوثائق 
 ر�ال قطري  قطري ر�ال   ر�ال قطري  ر�ال قطري  

     

 3,650,000 2,806,128 7,300,000 1,251,975 د�سمبر*  ٣١
 

اإل * الدخلتتضمن  العادلة من خالل  �القیمة  �یو    ستثمارات  بواسطة  تدار  استثمار  وصنادیق  أجنبیة  في صكوك  االستثمارات  هذه 
 إنفست.

 التغیرات في االستثمارات �القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر �ما یلي: 

 2020   2019 
 المساهمین   حملة وثائق التأمین   المساهمین  حملة وثائق التأمین 
 ر�ال قطري   قطري ر�ال   ر�ال قطري   ر�ال قطري  
        

 -  ٤٬٠٨٩٬٩٥٦  3,650,000  2,806,128 ینایر  ١الرصید في 
 ٣٬٦٥٠٬٠٠٠  -  3,650,000  -- إضافات خالل السنة 

 -  )١٬٢٨٣٬٨٢٨(   --  (1,554,153) استردادات خالل السنة 
 ٣٬٦٥٠٬٠٠٠  ٢٬٨٠٦٬١٢٨  7,300,000  1,251,975 د�سمبر  ٣١الرصید في 

 

 فئات االستثمار �العمالت المعنیة �الر�ال القطري هي �ما یلي: تصینف  

 اإلجمالي   أخرى   ر�ال قطري   دوالر أمر�كي  ٢٠٢٠د�سبمر  ٣١

 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  

استثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق  
 الملكیة 

       

 65,304,521  1,402,995  63,901,526  -- أسهم محلیة 
 32,013,050  --  31,846,655  166,395 أسهم أجنبیة 

 166,395 
 95,748,181 

 1,402,995 
 97,317,569 

 استثمارات �القیمة العادلة من خالل الدخل 
     

 

  

 8,551,975  --  --  8,551,975 أسهم أجنبیة 
 8,551,975  --  --  8,551,975 
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۳۳ 

 

 مدینة   تكافلأرصدة  ٧

 تتكون أرصدة التكافل المدینة مما یلي:

 2020  2019 
 المساهمین   وثائق التأمین  حملة  المساهمین   وثائق التأمین  حملة  
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  
        

 ١١٣٬٨٨٥  ٦٨٬٦٢٦٬٥٠٠  58,258  56,136,159 شر�ات
 ٢٬٤٠٠  ١٬٦٤٧٬٢٧٢  --  1,060,980 أفراد 

 -  ١٬٢٨٨٬٣٩١  --  2,320,913 هیئات حكومیة 
 59,518,052  58,258  ١١٦٬٢٨٥  ٧١٬٥٦٢٬١٦٣ 

�طرح: مخصص دیون مشكوك  
 ) ١٠٩٬٤٠٣(   )٣٬٩٣٥٬٩٢٩(   --  ) ١٬٧٣٤٬١٤٩(  في تحصیلها 

 ٦٬٨٨٢  ٦٧٬٦٢٦٬٢٣٤  58,258  57,783,903 د�سمبر   ٣١في 
 

 :أعمار أرصدة التكافل المدینة أدناه یوضح الجدول 

 2019  2020 أعمار الذمم المدینة  
 ر�ال قطري   ر�ال قطري  

 ٢٩٬٢٢٠٬٣٠٣  ٢١٬٩٧٤٬٨٧٩ یوما  ٦٠من صفر إلى 
 ١٣٬١٩٠٬٩٦٠  12,956,492 یوما  ١٢٠إلى  ٦١من 
 ٧٬٧٢٨٬٠٨٢  8,469,888 یوما  ١٨٠إلى  ١٢١من 
 ١٨٬٧٠٨٬٥٨٢  12,839,931 یوما  ٣٦٥إلى  ١٨١من 

 ٢٬٨٣٠٬٥٢١  3,335,120 یوما  ٣٦٥أكثر من 
 ٧١٬٦٧٨٬٤٤٨  59,576,310 المجموع 

 

ممارسات  مضن من المتوقع أن تكون ذمم التكافل المدینة غیر منخفضة القیمة قابلة لالسترداد �الكامل. لیس من بناءأ على الخبرة السا�قة 
موجودات المالیة ، و�التالي فهي جمیًعا غیر مضمونة. تتكون ذمم التكافل المدینة من عدد �بیر من  للالمجموعة الحصول على ضمانات  

جة صافیة من أي مخصص انخفاض في القیمة وهي قصیرة األجل �طبیعتها. المبالغ المستحقة  العمالء �شكل رئیسي داخل قطر وهي مدر 
ر�ال قطري). ذمم    ٦٧٬٦٢٦٬٢٣٤:  ٢٠١٩ر�ال قطري (   ٥٧٬٧٨٣٬٩٠٣على حاملي الوثائق صافیة من مخصص انخفاض القیمة �مبلغ  

 .التكافل المدینة 

 یلي:التغیر في مخصص الذمم المدینة المشكوك في تحصیلها �ما 

 2019  2020 أعمار الذمم المدینة  
 ر�ال قطري   ر�ال قطري  

 ٢٬٥٧٢٬٢٥٨  4,045,332 ینایر  ١في 
 ١٬٤٧٣٬٠٧٤  (2,311,183) مصروف السنة 

 ٤٬٠٤٥٬٣٣٢  1,734,149 د�سمبر    ٣١الرصید في 

هذه الذمم المدینة �التكلفة. عادة ما تتطلب  تتطلب شروط عمل المجموعة دفع مبالغ خالل سنة االكتتاب ، وعلى هذا النحو یتم قیاس  
 الترتیبات مع شر�ات إعادة التأمین تسو�ة على أساس ر�ع سنوي.

 الموجودات المتاحة للبیع   8

یاة  قررت إدارة المجموعة بناء على توصیة "مجلس الرقا�ة الشرعیة " بیع أسهمهم في الشر�ة الزمیلة "شر�ة البحر�ن الوطنیة للتامین على الح 
الموحد. جاري التفاوض   " �سبب ممارسة الشر�ة ألعمال تامین تقلیدي وقد تم تسجیل االستثمار �موجودات متاحة للبیع في بیان المر�ز المالي 

 موضح أدناه ملخص لالستثمار في شر�ة البحر�ن الوطنیة للتامین على الحیاة  النهائي على البیع بهدف الوصول ألفضل سعر بیع،
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 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
 
۳٤ 

 (تتمة)الموجودات المتاحة للبیع   8

 2019   2020  دولة التأسیس   

 ٪ ٢٥  ٪ ٢٥  مملكة البحر�ن   شر�ة البحر�ن الوطنیة للتامین على الحیاة 
 

 مدینة المعیدي التكافل   أرصدة    ٩

 ٢٠20   2019 

 
 حملة  

 وثائق التأمین
 

 المساهمین
 حملة   

 وثائق التأمین 
 

 المساهمین 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  
        

 ٢٠٦٬٢١١  ٣٠٬٨٣٤٬٥٩٨  246,211  29,274,790 معیدي تكافل محلیین
 ٩٦٬٩٨٥  ٤٬٧٣٠٬٦٨٤  96,985  10,021,676 معیدي تكافل خارجیین 

 39,296,466  343,196  ٣٠٣٬١٩٦  ٣٥٬٥٦٥٬٢٨٢ 
�طرح: مخصص دیون مشكوك في  

 ) ١٠٤٬٠٥٩(   ) ١٧٣٬٥٥٣(   (206,388)  ) ۳٬٤۸۸٬۸۲٤( تحصیلها 
 ١٩٩٬١٣٧  ٣٥٬٣٩١٬٧٢٩  136,808  35,807,642 د�سمبر   ٣١في 

 التكافل ومطلو�ات عقود التكافل  موجودات عقود إعادة ١٠

 ٢٠20   2019 
 المساهمین   حملة وثائق التأمین   المساهمین   حملة وثائق التأمین  
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  

        إجمالي مطلو�ات عقود التكافل 
 ٧٤٧٬٢٨٩  ١٨٥٬٧١٠٬٣٧٩  400,000  152,566,954 مطالبات مبلغ عنها لم یتم تسو�تها 
 -  ٤٥٬٨١١٬٢٣٥  --  48,946,753 مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنها 

 -  ١٠٩٬٠٥٩٬٢٩٣  --  122,864,974 اشتراكات غیر مكتسبة 
   7,777,539    ٨٬٤٧٨٬٧١٠ عموالت مؤجلة 

 ٧٤٧٬٢٨٩  348,358,446  400,000  332,857,391 اإلجمالي 
        

حصة معیدي التكافل من مطلو�ات  
        عقود التكافل 

 ٥٤١٬٠٦٧  ١٥٥٬٤٤١٬٥٧٧  398,721  121,705,909 مطالبات مبلغ عنها لم یتم تسو�تها 
 -  ٣٢٬٤١١٬٦٤٩  --  31,641,699 عنها مطالبات متكبدة وغیر مبلغ 

 -  ٥٤٬٦٤٤٬٧٣٩  --  60,808,289 اشتراكات غیر مكتسبة 
 -  8,564,955  --  8,643,852 عموالت مؤجلة 

 ٥٤١٬٠٦٧  251,062,920  398,721  222,799,749 اإلجمالي 
        

        صافي مطلو�ات التكافل 
 ٢٠٦٬٢٢٢  ٣٠٬٢٦٨٬٨٠٢  1,279  30,861,045 تسو�تها مطالبات مبلغ عنها لم یتم  

 -  ١٣٬٣٩٩٬٥٨٦  --  17,305,054 مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنها 
 -  ٥٤٬٤١٤٬٥٥٤  --  62,056,685 اشتراكات غیر مكتسبة 

 (165,142)  --  (787,416)  -- 

 ٢٠٦٬٢٢٢  97,295,526  ۱٬۲۷۹  110,057,642 اإلجمالي 
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  ۲۰20دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
 
۳٥ 

 (تتمة)   التكافل ومطلو�ات عقود التكافل  موجودات عقود إعادة ١٠

 ۲۰۲۰  2019 
 الصافي   حصة معیدي التأمین   اإلجمالي   الصافي   التأمین حصة معیدي   اإلجمالي  

 لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري 
 ینایر  ۱كما في 

     
 

     
 مطالبات 

186,457,668  155,982,644  30,475,024 
 

156,348,537  134,553,744   21,794,793 
 11,606,204   29,855,596  41,461,800  13,399,586  32,411,649  45,811,235 ولكن لم یبلغ عنھا متكبدة مطالبات 

 
232,268,903  188,394,293  43,874,610 

 
197,810,337  164,409,340   33,400,997 

 مطالبات تأمین خالل السنة 
(33,490,714)  (33,878,014)  387,302 

 
30,109,131   21,428,900  8,680,231  

 1,793,382   2,556,053  4,349,435  3,905,466  (769,950)  3,135,518 متكبدة خالل السنة 
 دیسمبر  ۳۱كما في 

201,913,707  153,746,329  48,167,378 
 

232,268,903  188,394,293   43,874,610 
 
 

 تحلیل للمطالبات القائمة: 
 
 ۲۰۲۰  2019 
 الصافي   حصة معیدي التأمین   اإلجمالي   الصافي   حصة معیدي التأمین   اإلجمالي  

 لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري 
 

     
 

     
 مطالبات 

152,966,954  122,104,630   30,862,324  186,457,668  155,982,644  30,475,024 
 13,399,586  32,411,649  45,811,235  17,305,054   31,641,699  48,946,753 ولكن لم یبلغ عنھا متكبدة مطالبات 
 دیسمبر  ۳۱كما في 

201,913,707  153,746,329  48,167,378  232,268,903  188,394,293  43,874,610 
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  ۲۰20دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
 
۳٦ 

 (تتمة)   التكافل ومطلو�ات عقود التكافل  موجودات عقود إعادة ١٠

 
 :  تحلیل مخاطر األقساط غیر المكتسبة

 
 ۲۰۲۰  2019 
مطلوبات إعادة    مطلوبات عقود التأمین  

 التأمین 
مطلوبات عقود    الصافي  

 التأمین 
مطلوبات إعادة   

 التأمین 
 الصافي  

 لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري 
 48,928,383  59,256,215  108,184,598  54,414,554   54,644,739  109,059,293 ینایر  ۱كما في 
 133,613,812   170,004,267  303,618,079 مطالبات 

 
296,467,246  172,722,588  

123,744,658 

  (118,258,487)  (177,334,064)   (295,592,551)   (125,971,681)  (163,840,717)   (289,812,398) ولكن لم یبلغ عنھا متكبدة مطالبات 
 54,414,554   54,644,739  109,059,293  62,056,685   60,808,289  122,864,974 دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تتمة) التكافل ومطلو�ات عقود التكافل    موجودات عقود إعادة ١٠



  شركة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. 
  ة الموحد المالیة  اتبیانإیضاحات حول ال

  ۲۰20دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
 
۳۷ 

 2020تطور المطالبات 

 �جانب المدفوعات المتراكمة حتى تار�خه.یوضح الجدول التالي المطالبات المتكبدة المتراكمة المقدرة متضمنة المطالبات المبلغ عنها عن �ل سنة حوادث في نها�ة �ل فترة تقر�ر،  
 

 2020 -جدول تطور المطالبات   (أ) 

 سنة الحادث  
 اإلجمالي   ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  وما قبلها  ٢٠١٦ 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  

            تقدیر المطالبات المتراكمة 
 --  44,477,315  65,389,878  61,760,753  60,341,182  428,804,910 في نها�ة سنة الحوادث 

 --  --  44,409,777  52,327,805  37,891,494  65,689,975 �عد سنة 
 --  --  --  38,464,778  5,386,307  19,441,462 �عد سنتین 

 --  --  --  --  2,118,575  8,636,139 �عد ثالث سنوات 
 --  --  --  --  --  12,176,555 �عد أر�ع سنوات 

 1,146,948,104  109,083,704  154,145,122  224,441,556  110,788,615  548,489,107 التقدیر الحالي للمطالبات المتراكمة 
 (947,316,908)  (44,477,315)  (109,799,655)  (152,553,336)  (105,737,559)  (534,749,043) المدفوعات المتراكمة حتى تار�خه 

إجمالي المطالبات المتراكمة المعترف بها في  
د�سمبر    ٣١بیان المر�ز المالي �ما في 

٢٠٢٠ 13,740,065  5,051,056  71,888,220  44,345,467  64,606,388  199,631,196 
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  ۲۰20دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
 
۳۸ 

 (تتمة) التكافل ومطلو�ات عقود التكافل    موجودات عقود إعادة ١٠

 2019 -جدول تطور المطالبات   (ب) 

 سنة الحادث  
 اإلجمالي   ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  وما قبلها  ٢٠١٥ 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  

            تقدیر المطالبات المتراكمة 
   ٦٥٬٣٨٩٬٨٧٨  ٦١٬٧٦٠٬٧٥٣  ٦٠٬٣٤١٬١٨٢  ٧٥٬٦٦٩٬٤٧١  ٢٢٤٬٦٤٦٬٨٤٢ في نها�ة سنة الحوادث 

     ٥٢٬٣٢٧٬٨٠٥  ٣٧٬٨٩١٬٤٩٤  ٤٤٬٠٥٠٬٦٩١  ١٠٩٬٨٦٥٬٢٤٩ �عد سنة 
       ٥٬٣٨٦٬٣٠٧  ٨٬٦٩٥٬٦٠٩  ٢٦٬٦٦١٬٨٥٤ �عد سنتین 

         ٤٬٢١٣٬١٦٧  ١٨٬٣٤٨٬٣١٠ �عد ثالث سنوات 
           ٨٬٧٨٧٬٨٠٧ �عد أر�ع سنوات 
 ١٬٠٤٧٬١٣٩٬٦٢٤  ١٥٢٬٣٩١٬١٤١  ٢٣٠٬٧٥٦٬٢٤١  ١١٤٬٠٣٠٬٩٤٨  ١٤٠٬٣٩٦٬٠١٠  ٤٠٩٬٥٦٥٬٢٨٤ للمطالبات المتراكمة التقدیر الحالي 

 ) ٨٠٤٬٠٣٦٬٤١٩(   ) ٦٥٬٣٨٩٬٨٧٨(   ) ١١٤٬٠٨٨٬٥٥٨(   ) ١٠٣٬٦١٨٬٩٨٣(   ) ١٣٢٬٦٢٨٬٩٣٨(   ) ٣٨٨٬٣١٠٬٠٦٢(  المدفوعات المتراكمة حتى تار�خه 
            

المطالبات المتراكمة المعترف بها في بیان  إجمالي 
 ٢٤٣٬١٠٣٬٢٠٥  ٨٧٬٠٠١٬٢٦٣  ١١٦٬٦٦٧٬٦٨٣  ١٠٬٤١١٬٩٦٥  ٧٬٧٦٧٬٠٧٢  ٢١٬٢٥٥٬٢٢٢ ٢٠١٩د�سمبر  ٣١المر�ز المالي �ما في 
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  2020دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
 
۳۹ 

 ذمم مدینة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً  ١١

 2020   2019 

 
 حملة 

 وثائق التأمین 
 

 المساهمین 
 حملة 

 وثائق التأمین 
 المساهمین  

 (معدل)
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  
        

 329,461  --  61,950  17,568 تأمینات مستردة 
 680  583,175  147,720  1,103,639 سلف للموظفین 

 1,017,243  --  1,710,109  -- مبالغ ومصار�ف مدفوعة مقدماً 
 67,005  28,090  42,367  -- ایرادات مستحقة 
 131,723,294  15,179,933  127,548,840  10,077,890 )١أرصدة أخرى ( 

 133,137,683  15,791,198  129,510,986  11,199,097 د�سمبر    ٣١في 
        

 
من   )١(  مدینة  ذمم  المبلغ  هذا  التنفیذيیتضمن  �مبلغ  ال   المدیر  قطري   ١١٦٬٠٠٠٬٠٠٠سابق  في    ,ر�ال    ٢٠٢٠    د�سمبر  ٣١�ما 

  ٢٠١٨إسثمارات مالیة خالل العام  ), نتجت هذه الذمة المدینة من بیع  ٢٠١٩د�سمبر    ٣١ر�ال قطري �ما في    ١١٦٬٠٠٠٬٠٠٠( 
مبلغ   إجمالي  مبلغ    ١٤٤مقابل  المجموعة  إستلمت   , قطري  ر�ال  المتفق    ٣٠ملیون  السداد  جدول  على  بناء  قطري  ر�ال  ملیون 

ل  بناء علیه لم یتم تكو�ن مخصص مقاب  ,الرصید  هذاإدارة المجموعة متأكدة من استرداد    إنف  و�نتیجة لوضع المباحثات الجار�ة ,علیه
 .هذا الرصید

 االستثمارات العقار�ة  ١٢

إن    , االستثمار في األراضي والمباني لكسب إیرادات اإل�جار وتحقیق أر�اح رأسمالیة من هذه الممتلكاتعلى  االستثمارات العقار�ة  تشتمل  
 الحر�ة في االستثمارات العقار�ة خالل السنة على النحو التالي:

 حملة وثائق التأمین  أ)( 

 مجموع   مباني  أراضي  
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  

      التكلفة:
في   د�سمبر    ٣١/  ٢٠١٩ینایر    ١الرصید 

 35,237,617  ١٧٬٨٨٥٬٠٧٧  ١٧٬٣٥٢٬٥٤٠ ٢٠٢٠ینایر  ١/ ٢٠١٩
      

      اإلهتالك المتراكم:
 2,946,919  2,946,919  - ٢٠١٩ینایر  ١الرصید في 

 972,911  972,911  - اإلهتالك 
 3,919,830  3,919,830  - ٢٠١٩د�سمبر  ٣١الرصید في 

 874,894  874,894  - إهالك 
 4,794,724  4,794,724  - ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١الرصید في 

     - الدفتر�ة القیمة 
 31,317,787  13,965,247  17,352,540 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١في 
 30,442,893  13,090,353  17,352,540 ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١في 
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  2020دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
 
٤۰ 

 (تتمة)االستثمارات العقار�ة  ١٢

 المساهمین  ب)( 

 مجموع   مباني  أراضي  
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  التكلفة:

      
في   د�سمبر    ٣١/  ٢٠١٩ینایر    ١الرصید 

 147,701,028 ٢٠٢٠ینایر  ١/ ٢٠١٩
 

73,047,794  
 

220,748,822 
 -  -  - 

 220,748,822   73,047,794  147,701,028 اإلهتالك المتراكم:

 - ٢٠١٩ینایر  ١الرصید في 
 

18,414,784 
 

18,414,784 
 3,649,588  3,649,588  - اإلهتالك 

 22,064,372  22,064,372  - ٢٠١٩د�سمبر  ٣١الرصید في 
 3653107  3,653,107  - إهالك 

 25,717,479  25,717,479  - ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١الرصید في 
      القیمة الدفتر�ة 

 198,684,450  50,983,422  147,701,028 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١في 
 195,031,343  47,330,315  147,701,028 ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١في 

العقار�ة بناء على أساس التقییم الذي تم من قبل مقیم خارجي    المجموعة ، تم تقییم القیمة العادلة الستثمارات  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١كما في  
وتم تحدید    ,وفئة العقار الذي خضع للتقییم  علد�ه المؤهالت المهنیة المعترف بها والخبرة الحدیثة في موق   المجموعةومؤهل ومستقل عن  

تمثل القیمة العادلة المبلغ الذي   ,مماثلةالقیمة العادلة على أساس نهج السعر السوقي لعملیات السوق التي حدثت مؤخرا الستثمارات عقار�ة  
ي  كما ف , أساس تجاري �حت في تار�خ التقییم�ائع راغب ومطلع في معاملة على  و مشتري راغب ومطلع  بین  فیما  یتم استبدال األصل �ه  

 ,ملیون ر�ال قطري  ٢٣٩في تار�خ التقییم مبلغ لالستثمارات ، بلغ القیمة العادلة  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١

 موجودات ثابتة ١٣

 حملة وثائق التأمین  أ)( 

 المجموع   أجهزة �مبیوتر  
 ر�ال قطري   ر�ال قطري  

    التكلفة:
 ٢٬٧٧٧٬٦٢٨  ٢٬٧٧٧٬٦٢٨ ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  / ٢٠١٩ د�سمبر  ٣١  / ٢٠١٩ ینایر ١في 

    
    اإلهالك المتراكم:

 ٢٬٧٧٧٬٦٢٨  ٢٬٧٧٧٬٦٢٨ ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  / ٢٠١٩د�سمبر   ٣١  / ٢٠١٩ ینایر ١في 
    

    صافي القیمة الدفتر�ة:
 -  - ٢٠١٩د�سمبر  ٣١في 
 -  - ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١في 
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  2020دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
 
٤۱ 

 (تتمة) موجودات ثابتة  ١٣

 المساهمین  ب)

 حق إنتفاع أراضي   
 

 مباني
 أجهزة   

 كمبیوتر ومعدات 
 

 أثاث وتر�یبات
 

 سیارات 
 

 أعمال تحت التنفیذ
 

 المجموع 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  

              التكلفة:
 40,702,620  81,989  2,707,500  11,148,342  5,606,618  14,906,671  6,251,500   ٢٠١٩ینایر  ١الرصید في 

 563,941  --  170,003  119,060  130,855  144,023  -- إضافات  
 (3,146,081)  --  (941,533)  (2,199,050)  (5,498)  --  -- استبعادات 

    ٢٠١٩د�سمبر  ٣١الرصید في 
                          

6,251,500   
            

15,050,694   
                  

5,731,975   
                  

9,068,352   
                

1,935,970   81,989             38,120,480 

 إضافات 
                                         

   -  
                             

   -  
                  

2,045,565   
                          

3,569   
                   

493,033     2,542,167 

 استبعادات 
                                         

   -  
                             

   -  (3,359)     (1,926,003)     (1,929,362) 

  ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١الرصید في 
                          

6,251,500   
            

15,050,694   
                  

7,774,181   
                  

9,071,921   
                   

503,000   81,989             38,733,285 
              

              اإلهالك المتراكم:

   2019ینایر  ١الرصید في 
                                         

   -  12,084,597  5,302,484  7,801,457  2,187,007  81,989  27,457,534 

 إهالك  
                                         

   -  177,989  124,352  1,671,973  262,506     -                      2,236,820 

 استبعادات 
                                         

   -  
                             

   -  (1,032)  (769,671)  (737,460)     -                      (1,508,163) 

  2019د�سمبر  ٣١الرصید في 
                                         

   -  
            

12,262,586   
                  

5,425,804   
                  

8,703,759   
                

1,712,053   81,989             28,186,191              

   إهالك 
                 

184,514   
                     

457,444   
                      

121,955   
                   

151,789      2915,70                   
 (1,789,327)     (1,789,327)             استبعادات 

  2020د�سمبر   ٣١الرصید في 
                                         

   -  
            

12,447,100   
                  

5,883,248   
                  

8,825,714   
                      

74,515   81,989              627,312,56             
              

              صافي القیمة الدفتر�ة:
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٤۲ 

 s9,934,289                      -     223,917  364,593  306,171  2,788,108  6,251,500 (مدقق) 2019د�سمبر  ٣١في 

 (مدقق) 2020د�سمبر   ٣١في 
                          

6,251,500   
              

2,603,594   
                  

1,890,933   
                      

246,207   
                   

428,485   
                    -

   -  
                   

11,420,719  
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٤۳ 

 عقارات قید التطو�ر   ١٤

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري  

 ٤١٢٬٩٥٨  256,820 ینایر ١في  
 ٨٤٬٩٢٠  -- إضافات  

 ) ٢٤١٬٠٥٨(   -- أستبعاد
 --  ) ١٧١٬٩٠٠(  شطب

 ٢٥٦٬٨٢٠  84,920 د�سمبر   ٣١في  

 شقیقة   ةاستثمارات في شر� ١٥

�صفة أساسیة في    المكتب �عمل    ,٪٢٥نسبة  شر�ة شقیقة للمجموعة والذي تملك فیه المجموعة    م هو,م,ذالمكتب الموحد القطري للتأمین  
 , وهو لیس شر�ة مدرجة مجال التأمین التكافلي

 : الشقیقة  الشر�ةفیما یلي الحر�ة في االستثمار في  

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري  

 ٦٬٥٠٩٬٢٥٣  6,509,253 ینایر ١القیمة الدفتر�ة في  
 -  -- توز�عات أر�اح مستلمة خالل السنة

 -  -- مخصص خسائر انخفاض في القیمة  
 ٦٬٥٠٩٬٢٥٣  6,509,253 د�سمبر   ٣١في  القیمة الدفتر�ة  

 الزمیلة: ةفي الشر� المجموعةفیما یلي جدول یوضح المعلومات المالیة المختصرة الستثمارات 

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري  

 11,590,531  13,542,010 مجموع الموجودات 
 2,783,131  3,735,699 مجموع المطلو�ات 

    
 8,807,400  9,806,311 )٪١٠٠صافي الموجودات ( 

 2,201,850  2,451,578 )٪٢٥حصة المجموعة في صافي موجودات الشر�ات الزمیلة ( 

 1,799,532  1,832,273 اإلیرادات 
 --  - )٪٢٥المجموعة من األر�اح ( حصة  
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٤٤ 

 ذمم دائنة ومطلو�ات أخرى  ١٦

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 المساهمین   ق ثائ الو حملة   المساهمین  وثائق الحملة   
        

 ٣٬٩٥٠  ٤٬٤١٧  --  107,900 المبالغ المستحقة الدفع والمخصصات 
 ٩٬٣٦٨٬٩٩٧  -  11,027,650  -- أر�اح مستحقة الدفع 

 ٧٥٬٩٠٠  -  2,290,247  -- مخصص حافز للموظفین 
 -  -  1,994,601  -- مخصص إجازة للموظفین

مخصص األنشطة االجتماعیة  
 ٧٣٧٬٦٦٦  -  871,916  -- والر�اضیة 

 ٧١٤٬٤٦٢  -  881,208  -- مكافأة مجلس اإلدارة 
 ١٬٠٠١٬٨٠٥  -  5,588,193  -- إیراد إ�جار مؤجل 

 ١٤٬١٦٨٬٦٢١  ١٧٬٩٩٠٬٧٨٦  5,811,602  16,593,629 أخرى 

 ٢٦٬٠٧١٬٤٠١  ١٧٬٩٩٥٬٢٠٣  28,465,417  16,701,529 د�سمبر   ٣١في كما 

 الفائض القابل للتوز�ع  ١٧

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 ر�ال قطري   ر�ال قطري  

    

 5,930,375  5,821,783 ینایر   ١كما في 

 (108,592)  (41,858) موزع خالل السنة 

 5,821,783  5,779,925 ٣١كما في د�سمبر 

 

 مكافأة نها�ة خدمة الموظفین ١٨

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري  

 ٤٬٢٦٦٬١٩٨  4,822,943 ینایر  ١الرصید في 
 ٦٩٥٬٧٠٦  480,102 المحمل للسنة 

 ) ١٣٨٬٩٦١(   (238,547) المدفوع خالل السنة 
 ٤٬٨٢٢٬٩٤٣  5,064,498 د�سمبر  ٣١الرصید في 
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٤٥ 

 رأس المال ١٩

في   الواحد  للسهم  واحد  لهم صوت  و�حق  وقت آلخر،  من  عنها  اإلعالن  یتم  التي  األر�اح  على  �الحصول  مخولون  األسهم  هذه  حملة 
 ,االجتماعات العامة للشر�ة

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري  رأس المال المصرح �ه والمصدر والمدفوع

 255,279,024  ٢٥٥٬٢٧٩٬٠٢٠ ر�ال قطري للسهم الواحد    ١رأس مال �قیمة  
 ٢٥٥٬٢٧٩٬٠٢٠  ٢٥٥٬٢٧٩٬٠٢٠ ر�ال قطري للسهم الواحد  ١عدد األسهم �قیمة 

    

 

 االحتیاطي القانوني ٢٠

التجار�ة القطري والنظام األساسي للشر�ة  یتم احتساب االحتیاطي القانوني وفقًا لتعلیمات مصرف قطر المر�زي وأحكام قانون الشر�ات  
من راس المال المدفوع وهو غیر قابل للتوز�ع فیما عدا في الحاالت المنصوص   ٪١٠٠من صافي ر�ح السنة حتى �صل إلى  ٪ ١٠بنسبة 

من صافي    ٪١٠خالل السنة قامت الشر�ة بتحو�ل    ,علیها في تعلیمات مصرف قطر المر�زي وأحكام قانون الشر�ات التجار�ة القطري 
 , الدخل لالحتیاطي القانوني

 االحتیاطي العام  ٢١

في صندوق حملة    للوفاء �العجزحقوق الملكیة  لنظام األساسي للشر�ة، �جوز لمجلس اإلدارة بتخصیص مبلغ الحتیاطي العام في  لوفقًا  
 , العام لإلحتیاطي  مبالغ سنة المقارنة لم یتم تحو�ل أي خالل السنة الحالیة و  ,الوثائق ان وجد

 احتیاطي القیمة العادلة  ٢٢

�شتمل احتیاطي القیمة العادلة على صافي التغیر التراكمي في القیمة العادلة لألوراق المالیة المخصصة �القیمة العادلة من خالل حقوق  
 التغیر في احتیاطي القیمة العادلة من االستثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة:   ,الملكیة

 
٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 المساهمین  حملة الوثائق  المساهمین  حملة الوثائق 
 ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  

     استثمارات مدرجة 
 ) ٤٦٩٬٥١٧(  ٢٬٨٤٩٬٣٧٥ (1,493,772) 5,948,182 ینایر  ١الرصید في 

 ١٬٢٣٧٬٨٣٩ ٣٬٠٩٨٬٨٠٧ 446,195 (1,586,982) صافي الحر�ة خالل السنة 
 ٧٦٨٬٣٢٢ ٥٬٩٤٨٬١٨٢ (1,047,577) 4,361,200 )١د�سمبر (   ٣١الرصید في 

     
     استثمارات غیر مدرجة 

 )٢٬٢٦٢٬٠٩٤(  -- (5,225,379) (105,106) )٢د�سمبر (   ٣١  /ینایر    ١ الرصید في
     

 )١٬٤٩٣٬٧٧٢(  ٥٬٩٤٨٬١٨٢ (6,272,956) ٤٬٢٥٦٬٠٩٤ )٢+١د�سمبر(   ٣١الرصید في 
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٤٦ 

 مصروفات عمومیة و�دار�ة  ٢٣

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري  

 22,848,467  20,585,198 رواتب وأجور موظفین
 607,404  -- مصروفات سفر 

 194,000  200,000 الرقا�ة الشرعیة أتعاب هیئة  
 1,037,993  1,142,695 إصالح وصیانة 

 818,657  1,231,906 أتعاب مهنیة 
 263,483  206,591 مصروفات تأمین 

 509,794  544,267 مصروفات حكومیة 
 284,022  275,930 مصروفات بنكیة 

 352,282  974,322 دعا�ة وتسو�ق 
 ٥۲۷٬۰٤۸  ۷۰۲٬٥۹۳ مصروفات �هر�اء وهاتف  

 ٤٤٦٬٦۳۸  ٤۱۳٬٦۱۲ مرطبات وقرطاسیة 
 2,644,891  256,930 مصروفات أخرى 

 26,534,044  30,534,679 
 

 مصروفات ضر�بة الدخل  ٢٤

التا�عة والشر�ات المملو�ة لكیانات  )، �جب أن تخضع الشر�ات  ٢٠١٨لسنة    ٢٤استنادا إلى اللوائح التنفیذ�ة الجدیدة لقانون ضر�بة الدخل ( 
 , مدرجة إلى ضر�بة الدخل إلى حد مساهمة المساهمین غیر القطر�ین في الشر�ة المدرجة

 
یتم احتساب    , لذا، وحیث أن لدى المجموعة استثمار في شر�ات تا�عة وشر�ات أخرى �التالي فهي تخضع للضر�بة خالل السنة الحالیة

 , الخاضع للضر�بة على حد مساهمة المساهمین غیر القطر�ین  من الدخل ٪١٠الضر�بة �معدل 
 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  ٢٥

الشر�ات   قانون  ولوائح  للشر�ة  األساسي  النظام  مكافأة٢٠١٥لسنة    ١١رقم  القطري  �موجب  اقتراح  تم  اإلدارة  ،  مجلس  قدرها    ألعضاء 
لسنةر�ال    ٨٨١٬٢٠٨ لموافقة  إ   , قطري) ر�ـال    ٦٥٢٬٧١٨:  9٢٠١(   2020  قطري  خاضع  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  مخصص  ن 

 ,المساهمین في اجتماع الجمعیة العمومیة القادم
 

 هیئة الرقا�ة الشرعیة  ٢٦

تؤدي هیئة الرقا�ة الشرعیة دوًرا إشرافًیا لتحدید ما إذا �انت عملیات    ,تخضع أنشطة أعمال المجموعة إلشراف لجنة شرعیة �عینها المساهمون 
 , المجموعة تتم وفًقا لقواعد ومبادئ الشر�عة اإلسالمیة

 
 المساهمة في الصندوق األنشطة االجتماعیة والر�اضیة  ٢٧

  المدرجة،  المساهمة   على جمیع الشر�اتوالتي تنطبق    ٢٠١٠والتوضیحات التا�عة التي أصدرت في    ٢٠٠٨) لسنة  ١٣�موجب القانون رقم ( 
 ,من صافي الر�ح لدعم صندوق األنشطة االجتماعیة والر�اضیة ٪٢٬٥ قامت المجموعة بتسجیل 
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٤۷ 

 األطراف ذات العالقة ٢٨

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  (أ)

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا �ان لدى أحد األطراف قدرة على السیطرة    ,هذه المعامالت تمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة
  المجموعة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على ذلك الطرف اآلخر في إصدار قراراته المالیة والتشغیلیة وأعضاء مجلس إدارة  

تعتمد إدارة المجموعة سیاسات وأحكام تسعیر هذه المعامالت و�تم التفاوض �شأنها   ,والشر�ات التي �عملون فیها ضمن �بار موظفي اإلدارة
 �انت المعامالت الهامة خالل السنة على النحو التالي: , على أساس شروط تجار�ة عاد�ة

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ العالقة  االسم
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   أقساط

 ٣٤٬٠٠١  40,586 مساھم  مجموعة الباكر
 ٢٤٢٬٩٠٣  158,272 مساھم  الخلیج للتجارة والمقاوالت

 ٩٥٬٩١١  183,100 مساھم  الخلیج للحلول المكتبیة
 ١٦٦٬٦٨٩  74,932 مساھم  شراكة القا�ضة

 ٧٣٬٣١٤  66,871 مساھم  میراج الستشارات العقارات العالمیة
 ٥٥٬٨٢٥  67,253 مساھم  مدرسة إقرأ اإلنجلیز�ة

 ٩١٦٬٧٧٩  ١٬٣٩٦٬٢١٥ مساھم  التأمینالقار�ة لوساطة  
 ٢٦٬٧٦٣٬٠٧٣  ٢٥٬٣٣٨٬٤٢٥ مساھم  بنك الدوحة

 ٢٤٬٤٢٨  ١١٣٬١٠٧ ین مساھم أخرى 
     

     مطالبات مدفوعة
 10,401,925 مساھم  بنك الدوحة

 
 ١٢٬٩٨٦٬٧٦٦ 

 --  ٤٥١٬٤٦٣ مساھم  القار�ة لوساطة التأمین
 

 األطراف ذات العالقة   لدى   األرصدة )ب( 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ العالقة  االسم
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   

 --  5,250 مساھم  المجموعة للتوز�ع
 4,869  (786) مساھم  مجموعة الباكر
 109,628  100,121 مساھم  شراكة القا�ضة

 317,596  240,661 مساھم  الخلیج للتجارة والمقاوالت
 6,043  13,730 مساھم  العقارات العالمیةمیراج الستشارات  

 14,329  7,100 مساھم  الخلیج للحلول المكتبیة
 15,112  11,649 مساھم  مدرسة إقرأ اإلنجلیز�ة

 122,248  298,063 مساھم  القار�ة لوساطة التأمین
 (67,524)  (257,061) مساھم  بنك الدوحة

 (33,570)  (11,618) ین مساھم أخرى 
) ، وتضاف المطالبات المستحقة الدفع إلى  ٧ذمم التكافل المدینة من األطراف ذات العالقة إلى ذمم التكافل المدینة (إ�ضاح  * تضاف  

 األطراف ذات العالقة إلى ذمم إعادة التكافل الدائنة.



  شركة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. 
  ة الموحد المالیة  اتبیانإیضاحات حول ال

  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 
 
٤۸ 

 (تتمة)   األطراف ذات العالقة ٢٨

 رواتب ومكافآت ومنافع اإلدارة العلیا ) ج( 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري  

 653,718  881,208 مكافآت مجلس اإلدارة 
 3,020,872  3,480,642 رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل 

 17,500  17,549 مخصص نها�ة خدمة الموظفین 
 4,379,399  3,692,090 
    



  شركة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. 
  ة الموحد المالیة  اتبیانإیضاحات حول ال

  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 

 
٤۹ 
 

 ت القطاعات معلوما ٢٩

القطاعات هي األساس الذي تقوم المجموعة على  یارات والتكافل والطب. هذه  ألغراض إدار�ة ، تم تنظیم المجموعة في خمسة قطاعات أعمال ، البحر�ة والجو�ة ، والحرائق ، والطاقة والحوادث العامة والهندسة ، والس 
 معامالت بین القطاعات. البیانات المتعلقة �معلومات المقطع هي �ما یلي. أساسه بتقر�ر المعلومات القطاعیة الرئیسیة. تشتمل العملیات األخرى للمجموعة على االستثمار والخزانة لحساب المجموعة الخاص. ال توجد

 

   ) والمساهمین وثائق ال إیرادات التكافل (حملة صافي  (أ)    

 ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١المنتهیة في   للسنة

  الحر�ق   البحري والجوي  
الحوادث العامة والطاقة  

 المجموع   التكافل والطبي   السیارات   والهندسي 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  
  

 303,618,079  88,065,983  100,208,820  35,653,140  64,832,515  14,857,621 االشتراكات إجمالي 
 (170,004,267)  (54,334,658)  (9,664,381)  (30,761,608)  (62,300,811)  (12,942,809) حصة إعادة التكافل من إجمالي االشتراكات

 133,613,812  33,731,325  90,544,439  4,891,532  2,531,704  1,914,812 صافي االشتراكات المحتجزة 
 (8,332,857)  (995,371)  (7,452,428)  48,447  (186,406)  252,901 الحر�ة على االشتراكات غیر المكتسبة 

 125,280,955  32,735,954  83,092,011  4,939,979  2,345,298  2,167,713 صافي االشتراكات 
 20,542,965  749,270  3,666,189  5,979,758  8,239,384  1,908,364 عموالت إعادة تكافل و�یرادات تكافل أخرى 

 (622,273)  41,305  647,556  (1,421,981)  (267,807)  378,654 التغییر في العموالت المؤجلة 
 145,201,647  33,526,529  87,405,756  9,497,756  10316,875  4,454,731 )١إجمالي إیرادات التكافل ( 

 (144,558,033)  (34,955,786)  (39,191,423)  (29,895,502)  (29,657,685)  (10,857,637) إجمالي المطالبات المدفوعة 
 89,095,985  17,269,928  4,167,576  29,027,373  28,195,691  10,435,417 حصة معیدي التكافل من المطالبات المدفوعة

 (55,462,048)  (17,685,858)  (35,023,847)  (868,129)  (1,461,994)  (422,220) صافي المطالبات المدفوعة 
 (387,302)  (795,615)  754,029  (492,605)  608,192  (461,303) الحر�ة على المطالبات القائمة 

 (3,905,466)  (1,181,933)  (1,785,419)  (560,865)  (309,637)  (67,612) الحر�ة على االحتیاطیات الفنیة 
 (23,973,378)  (7,140,352)  (12,680,618)  (1,330,687)  (2,101,361)  (720,360) عموالت ومصروفات التكافل أخرى 

 (83,728,194)  (26,803,758)  (48,735,855)  (3,252,286)  (3,264,800)  (1,671,495) )٢إجمالي مصروفات التكافل ( 
 61,473,453  6,722,771  38,669,901  6,245,470  7,052,075  2,783,236 ) ٢+ ١صافي فائض من عملیات التكافل ( 

 
 



  شركة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. 
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  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 

 
٥۰ 
 

 (تتمة) معلومات القطاعات  ٢٩

 صافي إیرادات التكافل (حملة الوثائق والمساهمین)   (أ)      

 

 ٢٠١٩د�سمبر   ٣١للسنة المنتهیة في 

  الحر�ق   البحري والجوي  
الحوادث العامة والطاقة  

 المجموع   التكافل والطبي   السیارات   والهندسي 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  
  

 ٢٩٦٬٤٦٧٬٢٤٦  ٨٩٬٥٧٥٬٨١٩  ٩٠٬٩٩٦٬٠٦٢  ٥٧٬٩٧٥٬٤٩٤  ٤٤٬٠٦٨٬١٧٩  ١٣٬٨٥١٬٦٩٢ إجمالي االشتراكات 
 ) ١٧٢٬٧٢٢٬٥٨٨(   )٥٨٬٨٧٨٬٧٩٢(   )١٠٬٣٥٣٬٢٠٧(   )٥١٬٣٠٢٬٧٣٨(   )٤٠٬٦١٩٬٤٢٢(   )١١٬٥٦٨٬٤٢٩(  حصة إعادة التكافل من إجمالي االشتراكات

 ١٢٣٬٧٤٤٬٦٥٨  ٣٠٬٦٩٧٬٠٢٧  ٨٠٬٦٤٢٬٨٥٥  ٦٬٦٧٢٬٧٥٦  ٣٬٤٤٨٬٧٥٧  ٢٬٢٨٣٬٢٦٣ صافي االشتراكات المحتجزة 
 )٦٬٣٢٢٬٨٤٨(   ١٬٤٤٦٬٣٨٢  )٧٬٢٤٩٬٥٨٣(   ) ١١٦٬٥٥٨(   ) ٢١١٬١٠٨(   ) ١٩١٬٩٨١(  الحر�ة على االشتراكات غیر المكتسبة 

 ١١٧٬٤٢١٬٨١٠  ٣٢٬١٤٣٬٤٠٩  ٧٣٬٣٩٣٬٢٧٢  ٦٬٥٥٦٬١٩٨  ٣٬٢٣٧٬٦٤٩  ٢٬٠٩١٬٢٨٢ صافي االشتراكات 
 ٢١٬٤٨٤٬٠٥٨  ٣٬٣٠٩٬٦٩٥  ٢٬٧٤٧٬٤٨٨  ٧٬٢٦٠٬٨٣٠  ٦٬٤٦٦٬٢٤٠  ١٬٦٩٩٬٨٠٥ عموالت إعادة تكافل و�یرادات تكافل أخرى 

 ٣٬٧١٩٬٩٩٦  ) ٣١٥٬٤٥٥(   ٢٬٣٩٥٬٩٧٠  ٢٬٥٨٣٬٠٥٣  ) ٨٦٢٬١٩٠(   )٨١٬٣٨٢(  التغییر في العموالت المؤجلة 
 ١٤٢٬٦٢٥٬٨٦٤  ٣٥٬١٣٧٬٦٤٩  ٧٨٬٥٣٦٬٧٣٠  ١٦٬٤٠٠٬٠٨١  ٨٬٨٤١٬٦٩٩  ٣٬٧٠٩٬٧٠٥ )١إجمالي إیرادات التكافل ( 

 )١٣١٬٧٥٣٬٨٣٧(    )٣٧٬٤٤٧٬٤٧٤(    )٤٩٬٤٠٥٬٣٠٨(    )٢٥٬٥٣٢٬٠٣٦(   )١٨٬٠٠٦٬٨٩٤(   )١٬٣٦٢٬١٢٥(  إجمالي المطالبات المدفوعة 
  ٧٣٬٤٢٨٬٢٩٤    ٢٣٬٤٦٠٬١٦٠    ٧٬٨٢٦٬٩٠٩    ٢٤٬١٣٨٬٨٨٦    ١٦٬٩٦٩٬٥٩٢    ١٬٠٣٢٬٧٤٧  المطالبات المدفوعةحصة معیدي التكافل من 
 ) ٥٨٬٣٢٥٬٥٤٣(    ) ١٣٬٩٨٧٬٣١٤(    ) ٤١٬٥٧٨٬٣٩٩(    )١٬٣٩٣٬١٥٠(    )١٬٠٣٧٬٣٠٢(    )٣٢٩٬٣٧٨(   صافي المطالبات المدفوعة 

 )٨٬٦٨٠٬٢٣١(    )٧٧٥٬٠٧٠(    )٦٬٢٨٨٬٣٤٦(    )٤٤٠٬٥٨١(    )٨٩٢٬٣١٣(    )٢٨٣٬٩٢١(   الحر�ة على المطالبات القائمة 
 )١٬٧٩٣٬٣٨٢(    )١٦٦٬٦٤٧(    )٥٦٠٬٨٨٠(    )٧٩٥٬١٤٥(    )٢٣٠٬٩٧٣(    )٣٩٬٧٣٧(   الحر�ة على االحتیاطیات الفنیة 

 )٢٣٬٨٧٦٬٥٤٨(    )٧٬٤٣١٬٣٢٥(    )١١٬٠٦٠٬٢٩٤(    )٢٬٣٦٦٬٠٣٩(    )٢٬٣٣٥٬٧٧٨(    )٦٨٣٬١١٢(   عموالت ومصروفات التكافل أخرى 
 ) ٩٢٬٦٧٥٬٧٠٤(    ) ٢٢٬٣٦٠٬٣٥٦(    ) ٥٩٬٤٨٧٬٩١٩(    )٤٬٩٩٤٬٩١٥(    )٤٬٤٩٦٬٣٦٦(    )١٬٣٣٦٬١٤٨(   )٢إجمالي مصروفات التكافل ( 

  ) ٢+ ١صافي فائض من عملیات التكافل ( 
 ٢٬٣٧٣٬٥٥٧   

 
 ٤٬٣٤٥٬٣٣٣   

 
 ١١٬٤٠٥٬١٦٦   

 
 ١٩٬٠٤٨٬٨١١   

 
 ١٢٬٧٧٧٬٢٩٣   

 
 ٤٩٬٩٥٠٬١٦٠  
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 ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

٥۱ 

 (تتمة)معلومات القطاعات  ٢٩

 قطاعات األعمال  (ب)

 :للمجموعةعمال الرئیسیة قطاعات األ�عرض الجدول التالي 

 : ٢٠٢٠د�سمبر ٣١للسنة المنتهیة في  كما في و 

 اإلجمالي  غیر محددة  عقارات  استثمارات  اكتتاب 

 
 ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري 

 45,945,270 (33,373,114) 4,615,461 13,229,470 61,473,453 صافي الدخل 
 1,023,241,331 346,849,210 225,474,236 133,932,804 316,985,081 إجمالي الموجودات 
 438,075,102 50,253,966 -- -- 387,821,136 إجمالي المطلو�ات 

 : ٢٠١٩د�سمبر   ٣١للسنة المنتهیة في  كما في و 

 اإلجمالي  غیر محددة  عقارات  استثمارات  اكتتاب  

 ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  

 ٣٠٬٣٩٤٬٣٨٨ )٣٨٬٦٥٥٬٢١٣(  ١٠٬٥٩٩٬٨٠٠ ٨٬٤٩٩٬٦٤١ 49,950,160 صافي الدخل 
 ١٬٠٢٦٬٣٩٨٬٧١٩ ١٩٤٬٤٤٥٬٦١٧ ٢٣٠٬٢٥٩٬٠٥٧ ٢١٦٬٩٨٢٬٩٤٠ 354,827,969 إجمالي الموجودات 
 ٤٦٦٬٢٠٣٬٨٨١ ٤٨٬٨٨٩٬٥٤٧ - - 417,302,088 إجمالي المطلو�ات 

 

 قطاعات جغرافیة  (ج)

 ,تمارس المجموعة نشاطاتها داخل دولة قطر فقط

 المحتملة واالرتباطات الرأسمالیة االلتزامات  ٣٠

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 

 ر�ال قطري 

 

 ر�ال قطري 

 

 
 

 
 ١٤٠٬٩٦٥  1,760,279 خطا�ات ضمانات بنكیة 

 ٧٧٠٬٠٠٠  17,568 ضمانات مقابل مناقصات 

 

 المطالبات القانونیة

تخضع المجموعة لدعاوى قضائیة ومطالبات في سیاق أعمالها العاد�ة. ال تعتقد المجموعة ، بناًء على مشورة قانونیة مستقلة ، أن نتیجة  
 هذه القضا�ا سیكون لها تأثیر جوهري على دخل المجموعة أو مر�زها المالي.

 للسهم الواحد فض  مخالعائد األساسي وال ٣١

المنسوب إلى المساهمین على المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد�ة القائمة    السنةُ�حتسب العائد األساسي للسهم الواحد �قسمة صافي ر�ح  
 , السنةخالل 

 

 

 

 

 

 



  للتأمین التكافلي ش.م.ع.ق. شركة الخلیج 
  ة الموحد المالیة  اتبیانإیضاحات حول ال

  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 

 
٥۲ 
 

 (تتمة)  فض للسهم الواحدمخالعائد األساسي وال ٣١

 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 

 ر�ال قطري 

 

 ر�ال قطري 

    
 ٢٨٬٨٥٣٬٩٢٩  33,995,424 صافي الدخل المنسوب إلى المساهمین  

 ٢٥٥٬٢٧٩٬٠٢٤  255,279,020 المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد�ة

 ٠٬١١  0,13 العائد األساسي للسهم الواحد (ر�ـال قطري) 

 

تقسیم السهم    ٢٠١٩أبر�ل    ١٧حسب تعلیمات الهیئة العامة لألسواق المالیة اعتمدت الجمعیة العامة غیر العاد�ة للشر�ة التي عقدت بتار�خ  
ر�ال قطري تتم مبادلتها مقابل سهم واحد قد�م �قیمة اسمیة تبلغ    ١أسهم جدیدة ذات قیمة اسمیة �مبلغ   ١٠أسهم، أي أن   ١٠الواحد لیصبح  

 , سهم  ٢٥٥٬٢٧٩٬٠٢٠سهم إلى    ٢٥٬٥٢٧٬٩٠٢أدى هذا التقسیم إلى ز�ادة في عدد األسهم المصرح بها والقائمة من    ,االت قطر�ةر�  ١٠
نتیجة لذلك، تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسهم     ,٢٠١٩یولیو    ١أصبح إدراج األسهم الجدیدة ساري المفعول في بورصة قطر بدءا من  

 .القائمة �أثر رجعي

 

 األدوات المالیة و�دارة المخاطر  ٣٢

 إطار الحو�مة  

الهدف األساسي للمجموعة من إطار إدارة المخاطر المالیة هو حما�ة مساهمي المجموعة من األحداث التي تعوق تحقیق مجموعة من  
 , تدرك اإلدارة العلیا مدى أهمیة امتالك أنظمة إدارة مخاطر تتسم �الفعالیة والكفاءة , أهداف التشغیل المالیة �صورة مستدامة

�جتمع المجلس على نحو منتظم    ,تقع على مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة عن الوضع واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة
وتنو�ع الموجودات وتوحید عملیات االكتتاب االستراتیجیة و�عادة التأمین    لتحدید مخاطر المجموعة والحد من أثرها لضمان الجودة المناسبة 

تقع على مجلس اإلدارة المسؤولیة الكلیة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع    ,لتتالءم مع أهداف وسیاسات المجموعة
 , حدود وضوا�ط مناسبة للمخاطر ورصد المخاطر

 التنظیمي طار اإل 

لیمات التأمین التنفیذ�ة الصادرة عن مصرف قطر المر�زي اإلطار التنظیمي لقطاع التأمین في قطر. یتعین على جمیع شر�ات  توفر تع
 التأمین العاملة في قطر اتباع هذه القواعد واللوائح.

 فیما یلي اللوائح الرئیسیة التي تحكم عمل المجموعة:

 • األنظمة والضوا�ط الداخلیة.

 .• إدارة المخاطر

 • المحاسبة والمراجعة والتقار�ر االكتوار�ة. و 

 • المتطلبات االحتراز�ة.

بتفو�ض الصالحیات والمسؤولیات من مجلس اإلدارة   قام  المذ�ورة أعاله وقد  للوائح  المجموعة مسؤول عن مراقبة االمتثال  إدارة  مجلس 
 لضمان االمتثال.
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٥۳ 
 

 (تتمة)  األدوات المالیة و�دارة المخاطر ٣٢

   إطار إدارة رأس المال  

سیاسة المجموعة هي االحتفاظ �قاعدة رأسمال قو�ة للمحافظة على ثقة المستثمر�ن والدائنین والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي  
ًا على إجمالي  �قوم مجلس اإلدارة برصد العائد على رأس المال والذي تعرفه المجموعة على أنه صافي اإلیرادات التشغیلیة مقسوم  ,لألعمال

 إن هدف المجموعة عند إدارة رأس المال هو: , حقوق المساهمین

 , حما�ة مقدرة المجموعة على االستمرار�ة في أعمالها �حیث �مكن لها االستمرار في تقد�م عائدات لمساهمیها والمنفعة لألطراف األخرى  •
 , واالستثمار لتتناسب مع مستوى الخطرتقد�م عائد مناسب للمساهمین عن طر�ق تسعیر عقود التكافل  •

 , المحتجزةیتكون هیكل رأس مال المجموعة من رأس المال المصدر واالحتیاطیات واألر�اح 

تتعرض    ,تستمد المجموعة في سیاق أعمالها العاد�ة إیراداتها �شكل رئیسي من تحمل و�دارة مخاطر التكافل واالستثمارات من أجل الر�ح
 خطوط عمل المجموعة �شكل رئیسي للمخاطر التالیة؛

 , مخاطر التكافل •
 , مخاطر إعادة التأمین •
 , مخاطر االئتمان •
 , مخاطر السیولة •
 , مخاطر السوق  •
 , مخاطر أسعار األسهم •

 مخاطر التكافل 

ت الفعلیة أو توقیتها عن التوقعات, یتأثر  تتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجهها المجموعة �موجب عقود التكافل في احتمال اختالف المطالبا 
ة  ذلك بتكرار المطالبات ومدى خطورة المطالبات والمنافع الفعلیة المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طو�لة األجل, لذا تهدف المجموع

 إلى ضمان توفر االحتیاطیات الكافیة لتغطیة هذه المطلو�ات, 

ل االختیار الدقیق والتنفیذ الستراتیجیة المجموعة والخطوط اإلرشاد�ة للتكافل لدى المجموعة �جانب  تدیر المجموعة مخاطر التكافل من خال 
 ترتیبات إعادة التأمین المناسبة والمتا�عة الجد�ة للمطالبات, 

البحري والجوي والحر�ق واألخط التكافل  ار العامة, یتم  تقوم المجموعة �صفة أساسیة �إصدار عقود تكافل تشمل �صفة رئیسیة مخاطر 
تخفیف تر�یز التعرض لمخاطر التكافل من خالل االختیار الدقیق لتنفیذ استراتیجیة االكتتاب لدى المجموعة والتي تسعى لضمان تنو�ع  

 المخاطر المكتتب فیها �شكل جید عبر محفظة �بیرة من حیث نوع ومستوى المنافع المؤمنة ومقدار المخاطر ومجال النشاط, 

طها االعتیادي، و�غرض تقلیص تخفیف المخاطر الناشئة عن مطالبات ضخمة، تدخل المجموعة في عقود مع أطراف أخرى  في إطار نشا 
ض  ألغراض إعادة التأمین, تنص ترتیبات إعادة التأمین المذ�ورة على التنوع الكبیر في النشاط التجاري وتسمح لإلدارة �السیطرة على التعر 

من المخاطر الكبیرة �ما توفر مقدرة إضافیة على النمو, یتم تقدیر المبالغ القابلة لالسترداد من معیدي التكافل  للخسائر المحتملة التي تنشأ 
 �صورة تنسجم مع مخصص المطالبات القائمة وهي وفقًا لعقود إعادة التأمین, 

اشرة تجاه حملة الوثائق و�التالي یوجد تعرض لالئتمان  �الرغم من وجود ترتیبات إعادة تكافل لدى المجموعة إال أنها ال تحتفظ �التزاماتها المب
فیما یتعلق �التكافل المتنازل عنه إلى الحد الذي �كون فیه �ل معید تكافل غیر قادر على الوفاء �مطلو�ات المنصوص علیها في ترتیبات  

 د �شكل �بیر على أي عقد إعادة تكافل فردي,إعادة التأمین, ال یتم االعتماد على معید تكافل واحد �ما أن عملیات المجموعة ال تعتم
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٥٤ 
 

 (تتمة)  األدوات المالیة و�دارة المخاطر ٣٢

 (تتمة)  مخاطر التكافل

لدى المجموعة سیاسات صارمة لمراجعة المطالبات لتقییم جمیع المطالبات الجدیدة والمستمرة مع مراجعة مفصلة منتظمة إلجراءات معالجات  
متكررة عن المطالبات االحتیالیة المحتملة لتخفیف تعرض المجموعة للمخاطر, �ما تقوم المجموعة أ�ضًا �فرض سیاسة  المطالبات وتحقیقات  

التنبؤ بها والتي من   التي ال �مكن  لمتا�عة المطالبات، وذلك �غرض تخفیف تعرضها لمخاطر التطورات المستقبلیة  إدارة نشطة وسر�عة 
 عة, الممكن أن تؤثر سلبًا على المجمو 

طبقا لنظام التكافل للمخاطر المرتبطة �أعمال التكافل حیث یتم تحمیلها لصندوق التكافل والفائض المدور    مجموعةال یتحمل مساهمي ال
تقوم �منحه قرض حسن و�سدد على عدد من السنوات    مجموعةداد التزاماته، فإن الفي حالة عدم عجز الصندوق عن س  ,ومعیدي التأمین

 , �التشاور مع هیئة الفتوي والرقا�ة الشرعیة مجموعة �حددها مجلس إدارة ال

 مخاطر التكافل  – االفتراضات الرئیسیة 

سط تكالیف المطالبة  یتضمن ذلك االفتراض فیما یتعلق �متو   , في تقدیر المطالبات السا�قة مجموعةاالفتراض األساسي للتقدیرات هو خبرة ال
یتم أ�ضًا استخدام أحكام �میة    , والخبرة السا�قة المتعلقة �المطالبات لكل سنة حوادث  وعوامل تضخم المطالبات  وتكالیف معالجة المطالبة

في عوامل    إضافیة لتقییم المدى الذي قد ال تنطبق علیه االتجاهات في الماضي على المستقبل، و�مثال، الحدوث لمرة واحدة، التغیرات
السوق مثل مواقف الناس تجاه المطالبات واألحوال االقتصاد�ة إضافة إلى عوامل داخلیة مثل مز�ج المحفظة وشروط الوثیقة و�جراءات  

لحكومیة  �ما یتم استخدام األحكام أ�ضًا لتقییم المدى الذي تؤثر فیه العوامل الخارجیة مثل القرارات القضائیة والتشر�عات ا  ,معالجة المطالبات
تتضمن االفتراضات الرئیسیة األخرى التغیرات في معدالت الفائدة وحاالت التأخیر في السداد والتغیر في أسعار صرف    ,على التقدیرات

 , العمالت األجنبیة

 تحلیل الحساسیة 
لم �كن �اإلمكان تحدید مقدار حساسیة �عض االفتراضات    ,ادناهإن مخصص مطالبات التكافل العام حساس لالفتراضات الرئیسیة الوارد ذ�رها  

 ,مثل التغییرات في التشر�عات أو الشكوك حول عملیة التقدیر

 المطالبات: تغیر قیمة 

یتم التأكد من    ,المطالبات المستقبلیة الضارة  تغیر قیمةلدیها �غرض الحما�ة من  �احتیاطي �افي فیما یتعلق بنشاط التكافل    مجموعة تحتفظ ال
 , العوامل الغیر مؤ�دة والمتعلقة �مبلغ وتوقیت دفعات المطالبات في العادة خالل سنة واحدة

 التكافل مخاطر إعادة 

كافلیة الكبیرة وضمن أعمالها االعتیاد�ة، �الدخول  تقوم المجموعة لغرض تخفیض مخاطر التعرض إلى خسائر مالیة ناتجة عن المطالبات الت
مع أطراف أخرى في عقود إعادة التأمین, إن عقود إعادة التأمین توفر تنوع أكبر في األنشطة، �ما �سمح لإلدارة �التحكم �عملیة التعرض  

درة على النمو والتوسع, إن جزء جوهري من  لمخاطر الخسارة الناتجة عن مخاطرة �بیرة ال �مكن للمجموعة تحملها، �ما تمنح المجموعة ق
 إعادة التأمین متمثل �اتفاقیات تكافل مختلفة ومتنوعة, 

  تقوم المجموعة لتقلیل تعرضها لمخاطر خسائر �بیرة نتیجة لتعثر شر�ات إعادة التأمین، بتقییم الوضع المالي لشر�ات إعادة التأمین التي 
 االئتمان الناتجة من المناطق الجغرافیة واألنشطة والسمات االقتصاد�ة المماثلة لتلك الشر�ات,تتعامل معها ورصد تر�یزات مخاطر 

تقوم المجموعة �التعامل مع شر�ات إعادة التأمین الموافق علیها من قبل اإلدارة والتي تكون مصنفة من قبل و�االت التصنیف العالمي أو  
 و�االت دول مجلس التعاون الخلیجي, 
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٥٥ 
 

 (تتمة)  ات المالیة و�دارة المخاطراألدو  ٣٢

 إعادة التكافل (تتمة)مخاطر 

عاد  إن عقود إعادة التأمین ال تعفي المجموعة من التزاماتها اتجاه حملة الوثائق و�التالي فان المجموعة تبقى ملزمة �مبالغ المطالبات الم
 عادة التأمین,تكافلها والتي لم یتم تغطیتها من قبل شر�ات إعادة التأمین وفقا لعقد إ 

 المخاطر المالیة  

تدخل    األدوات الرئیسیة للمجموعة هي االستثمارات المالیة والذمم المدینة الناشئة من عقود التأمین و�عادة التأمین والنقد وما في حكمه. ال
 المجموعة في معامالت مشتقات.

ر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر أسعار  تتمثل المخاطر الرئیسیة الناشئة عن األدوات المالیة للمجموعة في مخاط
 السوق ومخاطر السیولة.

 یراجع مجلس اإلدارة و�وافق على سیاسات إدارة �ل من هذه المخاطر والتي تم تلخیصها على النحو التالي.

م   لجئصد ئإلئئصئ

المالیة عن الوفاء �مطلو�اته �الصورة التي تتسبب في خسارة مالیة  مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة  
�النسبة لجمیع فئات الموجودات المالیة التي تحتفظ بها المجموعة، �خالف تلك المتعلقة �عقود إعادة التأمین، فإن أقصى حد    ,للطرف اآلخر

 ,ا في البیانات المالیة في تار�خ المر�ز الماليلتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان هو القیمة الدفتر�ة حسبما هي مفصح عنه

تم وضع سیاسة مخاطر اإلئتمان التي تحدد تقییم وتحدید ما �شكل مخاطر االئتمان للمجموعة، �ما تم وضع سیاسات و�جراءات للحد من  
 تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 

ة مخاطر التعرض وعدم االلتزام �شكل منتظم للتأكد من مالئمتها التغیرات  یتم مراقبة االلتزام �سیاسة مخاطر اإلئتمان �صورة منتظمة ومراجع 
 ,في بیئة المخاطر

 :تحلیل أعمار الموجودات المالیة

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١

 یوم  ١٢٠ – ٦١ یوم ٦٠أقل من  
١٨٠ – ١٢١ 

 یوم 
إلى ما   ١٨١من 

 المجموع  یوم ٣٦٥یز�د عن 
 ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  
      

 59,576,310 16,175,051 8,469,888 12,956,492 21,974,879 أرصدة تكافل مدینة 
أرصدة معیدي تكافل  

 39,639,662 13,832,306 7,247,516 7,614,080 10,945,760 مدینة 
 99,215,972 30,007,357 15,717,404 20,570,572 32,920,639 المجموع 
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٥٦ 

 (تتمة)  األدوات المالیة و�دارة المخاطر ٣٢

 تتمة)االئتمان ( مخاطر 

 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١

 یوم  ١٨٠ – ١٢١ یوم  ١٢٠ – ٦١ یوم ٦٠أقل من  
إلى ما   ١٨١من 

 المجموع  یوم ٣٦٥یز�د عن 
 ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  

 ٧١٬٦٧٨٬٤٤٨ ٢١٬٥٣٩٬١٠٣ ٧٬٧٢٨٬٠٨٢ ١٣٬١٩٠٬٩٦٠ ٢٩٬٢٢٠٬٣٠٣ أرصدة تكافل مدینة 
أرصدة معیدي تكافل  

 ٣٥٬٨٦٨٬٤٧٨ ٧٬١٦٧٬٨٩٨ ٩٬٣١٩٬٤٦٣ ١١٬٣٤١٬٥٣٤ ٨٬٠٣٩٬٥٨٣ مدینة 
 ١٠٧٬٥٤٦٬٩٢٦ ٢٨٬٧٠٧٬٠٠١ ١٧٬٠٤٧٬٥٤٥ ٢٤٬٥٣٢٬٤٩٤ ٣٧٬٢٥٩٬٨٨٦ المجموع 

ب  مك  لجئصد ئكحن

التي   الصعو�ات  في  المتمثلة  المخاطر  هي  السیولة  المخاطر  المصاحبة    مجموعةتواجهها  �ارتباطاتها  للوفاء  أموال  على  الحصول  من 
   , لمطلو�اتها المالیة

 , یتم رصد متطلبات السیولة على أساس یومي / أسبوعي / شهري وتضمن اإلدارة توفر أموال �افیة للوفاء �أ�ة ارتباطات عند نشوئها

 توار�خ االستحقاق 
استنادا إلى المطلو�ات التعاقد�ة غیر المخصومة المتبقیة    مجموعة موجودات والمطلو�ات المالیة للیلخص الجدول أدناه توار�خ استحقاق ال 

فإن توار�خ االستحقاق یتم تحدیدها    التكافل �النسبة لمطلو�ات عقود التكافل وموجودات إعادة   ,متضمنة الفائدة المستحقة الدفع والذمم المدینة
تم استبعاد االشتراكات غیر المكتسبة وحصة    , استنادا للتقدیر الزمني لصافي التدفقات النقد�ة الخارجة من مطلو�ات التكافل المعترف بها

 , معیدي التكافل من االشتراكات غیر المكتسبة من التحلیل إذ أنها لیست التزامات تعاقد�ة

 المجموع   سنوات  ٥ – ١  حتى سنة واحدة  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  

      موجودات مالیة 
 59,576,310  3,335,120  56,241,190 اشتراكات مدینة 

 223,198,470  --  223,198,470 كافل التموجودات عقود إعادة 

 39,639,662  7,156,079  32,483,584 كافل التأرصدة معیدي 

 100,000  100,000  -- ودائع آلجل 

 194,633,488  --  194,633,488 النقد وما �عادل النقد 

 517,147,930  10,591,199  506,556,732 اإلجمالي 
      

 المجموع   سنوات  ٥ – ١  حتى سنة واحدة  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١
      

      مطلو�ات مالیة 
        48,783,820   9,351,262  39,432,558 كافل دائنة لمعیدي التأرصدة 

 333,257,391          1,583,713  331,673,678 كافل التمطلو�ات عقود  

 64,512,609  27,060,186  37,452,423 مطلو�ات وذمم دائنة أخرى 
 446,553,820  37,995,162  408,558,659 اإلجمالي 
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٥۷ 
 

 (تتمة)األدوات المالیة و�دارة المخاطر   ٣٢

 (تتمة)مخاطر السیولة  

 المجموع   سنوات  ٥ – ١  حتى سنة واحدة  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١
 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  

      موجودات مالیة 
 71,678,448  2,830,521  68,847,927 اشتراكات مدینة 

 251,603,987  --  251,603,987 كافل موجودات عقود إعادة الت
 35,868,478  2,324,093  33,544,385 كافل أرصدة معیدي الت

 7,400,000  7,400,000  -- ودائع آلجل 
 60,328,279  --  60,328,279 النقد وما �عادل النقد 

 426,879,192  12,554,614  414,324,578 اإلجمالي 
      

 المجموع   سنوات  ٥ – ١  واحدة حتى سنة  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١
      

      مطلو�ات مالیة 
 62,374,570  -  62,374,570 كافل أرصدة دائنة لمعیدي الت

 349,105,735  -  349,105,735 كافل مطلو�ات عقود الت
 44,066,604  -  44,066,604 مطلو�ات وذمم دائنة أخرى 

 455,546,909  -  455,546,909 اإلجمالي 

 مخاطر السوق 

السوق،  مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقد�ة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار 
جمیع األوراق المالیة المدرجة  سواء �انت هذه التغیرات ناتجة عن عوامل محددة خاصة بورقة مالیة معینة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على  

من مخاطر السوق �االحتفاظ �محفظة متنوعة والرصد المستمر للتطورات في أسواق األسهم والسندات العالمیة    مجموعةتحد ال  ,في السوق 
�الرصد النشط للعوامل الرئیسیة التي تؤثر على تحر�ات أسواق األسهم والسندات، متضمنًا    مجموعة�اإلضافة إلى ذلك تقوم ال  , والمحلیة

 , للشر�ات المستثمر فیها إجراء تحلیل لألداء التشغیلي والمالي
 

 مخاطر العمالت  , ١

الت  تتمثل مخاطر العمالت في المخاطر الناتجة عن تقلب القیمة العادلة للتدفقات النقد�ة المستقبلیة لألداة المالیة �سبب التغیرات في معد
األجنبیة العمالت  یتعلق    , صرف  فیما  فقط  تحدث  العمالت  فإن مخاطر  و�التالي  �الدوالر األمر�كي  فعالة  القطري مر�وط �صورة  الر�ـال 

لمخاطر العمالت األجنبیة محدود ألن معظم العملیات تتم �الر�ـال القطري    مجموعةإن تعرض ال  ,�العمالت األخرى �خالف الدوالر األمر�كي
 , أو �الدوالر األمر�كي

 

 معدالت الر�حمخاطر  , ٢

 , اإلسالمیةالتأمینات إن المجموعة معرضة لمخاطر معدالت ر�ح جوهر�ة فیما �خص ودائع  

 تحلیل حساسیة القیمة العادلة لمعدالت الر�ح المتغیرة 

بـ   التغییر  التقر�ر إلى ز�ادة (نقصان) حقوق الملكیة والر�ح أو    ١٠٠سیؤدي  تار�خ  �المبالغ  نقطة أساس في معدالت الر�ح في  الخسارة 
 �فترض هذا التحلیل �قاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة:  ,الموضحة أدناه

 الر�ح أو (الخسارة) 
  
 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري  

 ٢٢٤٬٠٠٠  1,000 حساسیة التدفق النقدي
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٥۸ 
 

 (تتمة)األدوات المالیة و�دارة المخاطر   ٣٢

 (تتمة)مخاطر معدالت الر�ح         , ٢

 مخاطر أسعار األسهم 

تتمثل مخاطر أسعار األسهم في الخطر من تقلبات القیمة العادلة ألداة مالیة �سبب تغیرات األسعار �السوق (غیر تلك الناتجة من مخاطر  
ت تلك التغیرات �سبب عوامل تتعلق �األداة المالیة المعینة أو �مستخدمها أو عوامل تؤثر  أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت)، سواء حدث

 ,على جمیع األدوات المالیة المماثلة المتداولة في السوق 

 , �موجودات مالیة تتقلب قیمتها العادلة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق  مجموعةتتعلق مخاطر أسعار األسهم لدى ال

  ,من مخاطر أسعار األسهم عن طر�ق االحتفاظ �محفظة استثمار�ة متنوعة وعن طر�ق مراقبة التطورات في األسواق المالیة مجموعةتحد ال
 , ي بورصة قطرمن أوراق مالیة متداولة ف مجموعةتتكون معظم االستثمارات الرأسمالیة لل

لتغیرات معقولة محتملة في أسعار األسهم، مع ثبات    مجموعةالجـدول التالي �عكس حساسیة تأثیر مجموع التغیرات في القیمة العادلة �ال
 , یتوقع أن �كون تأثیر النقص في أسعار األسهم معادًال ومعاكسًا لتأثیر الز�ادة المبینة ,جمیع المتغیرات األخرى 

 الر�ح التأثیر على  التأثیر على حقوق الملكیة  تغیرات في أسعار األسهم  

 ر�ـال قطري  ر�ـال قطري   
٢٠٢٠    

 - ٤٬٨٦٥٬٨٧٨ ٪ ٥+ استثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

    
٢٠٢٠    

 - ٨٬٩٧١٬٧٠٦ ٪ ٥+ استثمارات �القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 
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٥۹ 
 

 األدوات المالیة و�دارة المخاطر (تتمة) ٣٢

 التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة 

  :یوضح الجدول أدناه القیم الدفتر�ة والقیم العادلة للموجودات والمطلو�ات المالیة للمجموعة

القیمة العادلة من   
 خالل بیان الدخل 

القیمة العادلة من   
 حقوق الملكیة خالل 

إجمالي القیمة    التكلفة المطفأة  
 الدفتر�ة 

 القیمة العادلة  

 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  

د�سمبر    ٣١
٢٠٢٠ 

         

وأرصدة   النقد 
 --  194,733,488  194,733,488  --  -- البنوك 

 105,869,544  105,869,544  --  97,317,569  8,551,975 إستثمارات مالیة 

عقود   موجودات 
 --  223,198,470  223,198,470  --  -- إعادة التكافل 

وذمم   التكافل  ذمم 
 --  239,926,055  239,926,055  --  -- مدینة أخرى 

 8,551,975  97,317,569  657,858,013  763,727,557   

          

وذمم   التكافل  ذمم 
 --  93,950,766  93,950,766  --  -- دائنة أخرى 

عقود   مطلو�ات 
 --  333,257,391  333,257,391  --  -- التأمین 

 --  --  427,208,157  427,208,157   
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٦۰ 
 

 (تتمة)األدوات المالیة و�دارة المخاطر   ٣٢

 (تتمة) التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة 

 

القیمة العادلة من   
 خالل بیان الدخل 

القیمة العادلة من   
 حقوق الملكیة خالل 

إجمالي القیمة    التكلفة المطفأة  
 الدفتر�ة 

 القیمة العادلة  

 ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري   ر�ال قطري  

د�سمبر    ٣١
٢٠١٩ 

         

وأرصدة   النقد 
 --  67,728,279  67,728,279  --  -- البنوك 

 185,890,244  185,890,244  --  179,434,116  6,456,128 إستثمارات مالیة 

عقود   موجودات 
 --  243,039,032  243,039,032  --  -- إعادة التكافل 

وذمم   التكافل  ذمم 
 --  256,475,807  256,475,807  --  -- مدینة أخرى 

 6,456,128  179,434,116  567,243,118  753,133,362   

          

وذمم   التكافل  ذمم 
 --  106,441,174  106,441,174  --  -- دائنة أخرى 

عقود   مطلو�ات 
 --  341,328,196  341,328,196  --  -- التأمین 

 --  --  447,769,370  447,769,370   
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٦۱ 
 

 المضارب ورسوم الو�الة حصة  ٣٣

تحدد هیئة    ,صافي اإلیرادات المستلمة عن استثمارات حملة وثائق التأمین  ) من٢٠١٩في    ٪٧٠(  ٪٧٠ب بنسبة  تحتسب رسوم المضار 
 ,مجموعةالرقا�ة الشرعیة النسبة الفعلیة لكل سنة �عد التنسیق مع مجلس إدارة ال

 
إبتدائًا    ٪ ٢٥تم إعتماد ز�ادة النسبة إلى    ,٢٠٢٠نوفمبر    ١٠ینایر وحتى   ١(من   ٪٢٠وضع مخصص لرسوم الو�الة للمساهمین بنسبة  یتم  
حسب اعتماد مجلس اإلدارة    المواجهة)سط المكتتب �ه �عد خصم القسط من أعمال  من إجمالي الق  وحتى نها�ة العام)   ٢٠٢٠نوفمبر    ١١من  

بناءًا على توجیهات هیئة    ٢٠٢٠نوفمبر    ١١, تم تعدیل النسبة في  ٢٠١٩ینایر    ١٠وهیئة الرقا�ة الشرعیة في اجتماعهم الذي عقد بتار�خ  
 ,) من صافي االشتراكات المحتجزة �اإلضافة إلى المصروفات العمومیة واإلدار�ة  ٢٠١٩في   ٪٣(  الرقا�ة الشرعیة 

 لألدوات المالیة    القیمة العادلة ٣٤

 تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلو�ات المالیة.

 ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة �شكل جوهري عن قیمتها الدفتر�ة.

 عادلة  ترتیب القیمة ال

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

 ,األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق عاملة لموجودات أو مطلو�ات مماثلة : ١المستوى 

بیاناتها التي لها تأثیر هام على القیمة العادلة المسجلة، واضحة �صورة  تقنیات تقییم أخرى والتي تكون جمیع   :   ٢المستوى 
 , مباشرة أو غیر مباشرة

 ,تقنیات التقییم التي تستخدم البیانات لها تأثیر هام على القیمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بیانات السوق  : ٣المستوى 

  المقاسة �القمیة العادلة التالیة : كما في نها�ة السنة ، احتفظت المجموعة �األدوات المالیة  

 ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

 لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري 

وثائق   حملة  موجودات 
بالقمیة  المقاسة  التأمین   

 العادلة  

    

 1,624,889 -- 16,855,180 18,480,069 إستثمارات مالیة 

     حملة األسھم  

 30,388,160 -- 57,001,315 87,389,475 إستثمارات مالیة 
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٦۲ 

 لألدوات المالیة (تتمة)  القیمة العادلة ٣٤

 ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري 

وثائق   حملة  موجودات 
بالقمیة  المقاسة  التأمین   

 العادلة  

    

 1,738,700 -- 22,966,505 24,705,205 إستثمارات مالیة 

     حملة األسھم  

 33,351,446 -- 127,833,593 161,185,039 إستثمارات مالیة 

 

قیاسات القیمة العادلة ولم    ٢والمستوى    ١تحو�الت بین المستوى  ، لم تكن هناك    ٢٠١٩و    ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١خالل السنة المنتهیة في  
 . ما ورد أعاله ال �شمل االستثمارات المحتفظ بها �التكلفة.٣�كن هناك تحو�الت من و�لى قیاسات القیمة العادلة من المستوى 

 الز�اة  35

 , تقع مسؤولیة دفع الز�اة على عاتق المساهمین ,اهمیناإلدارة بدفع ز�اة �النیا�ة عن المس مجموعةال تفوض بنود النظام األساسي لل

 توز�عات األر�اح المعلنة والمدفوعة         ٣٦

  ١٢٬٧٦٣٬٩٥١ر�ال قطري للسهم الواحد �قیمة    ٠٬٠٥توز�ع أر�اح نقد�ة �قیمة    2021مارس    ٣اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعهم بتار�خ  
 , تخضع توز�عات األر�اح المقترحة لموافقة المساهمین في اجتماع الجمعیة العامة القادم , ر�ال قطري 

الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد في   المنتهیة في    ٢٠٢٠أبر�ل    ٥في اجتماع  د�سمبر    ٣١، تمت الموافقة على توز�عات أر�اح للسنة 
ر�ال قطري. تم دفع توز�عات األر�اح خالل السنة    ١٢٬٧٦٣٬٩٥١ر�ال قطري للسهم �إجمالي توز�عات أر�اح قدرها    ٠٬٠٥�قیمة    ٢٠١٩

 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١المنتهیة في 

 والتعدیل على المعلومات المالیة للسنوات السا�قة أرقام المقارنة   ٣٧

المدینة األخرى   المدفوعات المقدمة  بتعدیل قامت المجموعة   الفترة    والذمم  التا�عة في  واألر�اح المحتجزة لتصحیح خطأ في دفاتر الشر�ة 
م  السا�قة. دفعت الشر�ة التا�عة توز�عات أر�اح إلى الشر�ة األم ولكن لم یتم إدخالها في دفاتر الشر�ة التا�عة وتم الخصم من الشر�ة األ

ح التي لم یتم حذفها في البیانات المالیة الموحدة. تم المبالغة في  الشر�ة األم إیرادات توز�عات األر�ا  إحتسبت عند سداد أر�اح األسهم.  
الدولي    اإلیرادات األخرى والذمم المدینة األخرى في البیانات المالیة الموحدة �سبب األخطاء المذ�ورة أعاله. وفًقا لمتطلبات معیار المحاسبة 

محاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء ، تم إعادة بیان  السیاسات ال  ٨عرض البیانات المالیة ومعیار المحاسبة الدولي    ١
 ، على النحو الملخص أدناه: ٢٠١٩و  ٢٠١٨د�سمبر   ٣١األرقام "المقارنة" المذ�ورة أدناه للسنة المنتهیة في 
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٦۳ 
 

 (تتمة)  والتعدیل على المعلومات المالیة للسنوات السا�قة  أرقام المقارنة ٣٧

 

  ١اإلفصاح عنه �ما في ما تم  
 ٢٠١٩ینایر 

الرصید المعدل �ما في   التعدیل 
 ٢٠١٩ینایر  ١

 ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  

    

 32,403,395 (866,740) 33,270,135 األر�اح المحتجزة 

 167,944,597 (866,740) 168,811,337 المدفوعات المقدمة والذمم المدینة األخرى 

 

في  ما تم اإلفصاح عنه �ما   
 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١

الرصید المعدل �ما في   التعدیل 
 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١

 ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  

    

 44,870,317 (866,740) 45,737,057 األر�اح المحتجزة 

 133,137,683 (866,740) 134,004,423 المدفوعات المقدمة والذمم المدینة األخرى 

 

 .٢٠١٩د�سمبر  ٣١التعدیل أعاله على األر�اح والتدفقات النقد�ة الُمعلن عنها سا�ًقا للسنة المنتهیة في  یؤثرلم 

 ١٩-تأثیر �وفید ٣٨

  ,على أنه جائحة مما سبب تعطل األعمال واألنشطة اإلقتصاد�ة  ١٩-، أعلنت منظمة الصحة العالمیة و�اء �وفید  ٢٠٢٠مارس    ١١في  
یة  أعلنت السلطات المالیة والنقد�ة ، المحلیة والدولیة على السواء ، عن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلب

عن قرب مع تقدم الوضع ، وقد نشطت في عملیة تخطیط إستمرار�ة أعمالها    ١٩-ستستمر المجموعة في مراقبة تأثیر �وفید  , المحتملة
 ,٢٠٢٠ارة المخاطر األخرى إلدارة تعطل األعمال المحتمل وأدائها المالي في عام وممارسات إد 

تخطیط استمرار�ة األعمال وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة أي تعطل محتمل    بتحدیث تراقب المجموعة الموقف عن �ثب وقامت  
 , ١٩-�وفید�سبب تفشي  على عملیاتها وأدائها المالي

على النتائج المالیة للمجموعة ، في ضوء اإلرشادات المتاحة لمعاییر المحاسبة الدولیة    ١٩-�وفیدجراء تقییم لتأثیرات  قامت المجموعة �إ
 وحدة,والمعاییر الدولیة إلعداد التقار�ر المالیة ، وأدرجت النتیجة في هذه المعلومات المالیة المرحلیة الم

 

 



  التكافلي ش.م.ع.ق. شركة الخلیج للتأمین 
  ة الموحد المالیة  اتبیانإیضاحات حول ال

 ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 تم إعتماد  البیانات المالیة من قبل مجلس  اإلدارة- خاضعة  للحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي 

 
٦٤ 
 

 ١٩-تأثیر �وفید ٣٨

 التكافل مطالبات عقود   )أ

�سبب الظروف االستثنائیة وظروف السوق غیر المؤ�دة    ,یتعین على المجموعة تقییم مدى �فا�ة مطلو�ات عقود التأمین في تار�خ �ل تقر�ر
، ومصروف تعدیل الخسائر  هاالمطالبات المطلو�ة المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنإحتصاطي  ، قامت المجموعة �إشراك خبیر اكتواري لتقییم  

 ,٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ي ف �ما   بناًء على المدخالت واالفتراضات المحدثة اإلشتراكاتغیر المخصصة واحتیاطي عجز 

وخلصت إلى أنه ال یوجد تأثیر مادي على المطالبات    ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١من    �ما في   القائمةأ�ًضا ، أجرت المجموعة تقییًما للمطالبات  
 ,١٩-�وفید�سبب   القائمة

نظًرا ألن    ,التجاري وتعو�ضات العمال لألعمالعالوة على ذلك ، قامت المجموعة �إجراء تقییم لوثائق التأمین النشطة الحالیة لالئتمان  
النشاط التجاري في مجاالت األعمال هذه محدود للغا�ة وال �شمل المطالبات في ظل حاالت الو�اء ، لذلك ال تتوقع المجموعة أي مطالبات  

إلى منشأة    ١٩-كوفیدرضى المتأثر�ن بـو�المثل �النسبة لخط العمل الطبي ، تتم إحالة جمیع الم  ,تأمین غیر عاد�ة تنشأ عن هذه األعمال
 ,١٩-�وفیدطبیة تا�عة للدولة ، و�التالي ، ال تتوقع المجموعة أي مطالبات مهمة تتعلق �مرضى 

 األثر على المحفظة اإلستثمار�ة  )ب

العادلة �القیمة  مدرجة  استثمارات  من  للمجموعة  الرئیسیة  المحفظة  المد   ,تتكون  العادلة  القیم  أن  المجموعة  لتقییم  تعتقد  المستخدمة  رجة 
 ,١٩-�وفید، و�التالي یتم تعدیل المحفظة االستثمار�ة لتأثیر ١٩-�وفیداالستثمارات تتضمن تأثیر 

، قامت المجموعة بتقییمها �الرجوع إلى الظروف االقتصاد�ة الحالیة والتأثیر ذي الصلة على توقعات    المدرجة�النسبة لالستثمارات غیر  
 ,١٩-�كوفیدجوهرً�ا  تتأثر  مت إلى أن االستثمارات لالتدفقات النقد�ة وخلص

 لموجودات والمطلو�ات األخرى األثر على ا )ت

بتقییم   أ�ًضا  المجموعة  المناسبة واإلفصاحات    ١٩-تأثیر �وفیدقامت  التعدیالت  والتأكد من إجراء  الموجودات والمطلو�ات األخرى  على 
 , الكافیة في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة

 حداث الرئیسیة األ )ث

للظروف التي نشأت �عد  مستمرة ونتائج هذا الحدث غیر معروفة و�التالي فإن التأثیر على المجموعة    ١٩-�وفیداآلثار المترتبة على جائحة  
یتم قیاسها �شكل معقول    أن  "األحداث الالحقة") ال �مكن  ١٠نها�ة الفترة ("األحداث غیر المعدلة" �ما یتماشى مع المعیار المحاسبي الدولي 

جموعة في المستقبل  على المجموعة في تحدید تقدیرات الم  ١٩-�وفیدسیتم إدراج تأثیر    ,في تار�خ إصدار هذه المعلومات المالیة المرحلیة
 ,٢٠٢٠د�سمبر  ٣١في البیانات المالیة السنو�ة الموحدة للسنة المنتهیة في 

 

 الموافقة على البیانات الموحدة   ٣٩

 ,٢٠٢١مارس  4بتار�خ تمت الموافقة على البیانات المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وصرح �إصدارها 
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