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المحترمين

الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين (ش.م.ق)
الدوحة – قطر
تقرير عن البيانات المالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة للشركة اإلسالمية القطرية للتأمين (ش.م.ق) ( "الشركة" ) ،والتي تتكون من بيان
المركز المالي كما في  13ديسمبر  4132وكالا من بيانات األرباح أو الخسائر والفائض المدور لحملة وثائق التأمين واألرباح
أو الخسائر للمساهمين واألرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى للمساهمين والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات

النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وايضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية اإلدار نن البيانات المالية

إن اإلدار مسؤولة نن إنداد هذه البيانات المالية ونرضها بصور نادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وقانون الشركات

التجارية القطري ،واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدار ضرورية لغرض إنداد ونرض البيانات المالية بصور

نادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة نن إحتيال أو نن خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية إستنادا إلى تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفق ا للمعايير الدولية للتدقيق،
وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواند السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول نلى تأكيد معقول
فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول نلى ّبينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية .تستند اإلجراءات
المختار إلى تقدير مدقق الحسابات ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية ،سواء كانت ناشئة نن

احتيال أو نن خطأ .ونند القيام بتقييم تلك المخاطر ،يأخذ مدقق الحسابات في االنتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
والمتعلقة باإلنداد والعرض العادل للبيانات المالية ،وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف ،وليس
لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة .يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة

ومعقولية التقديرات المحاسبية المعد من قبل اإلدار  ،وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية.
نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا نليها كافية ومناسبة لتوفر أساس ا لرأينا حول التدقيق.

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)

الـرأي

في رأينـا ،أن البيانـات الماليـة المرفقة تظهـر بصور نادلـة في كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة اإلسالمية

القطرية للتأمين (ش.م.ق) كما في  13ديسمبر  4132وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفق ا
للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

برأينا أيض ا ،أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة ،وأن المعلومات الوارد في تقرير مجلس اإلدار تتفق مع البيانات
المالية .كما وقد حصلنا نلى كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا وأنه ،وفي حدود المعلومات

التي توافرت لدينا ،لم تقع خالل السنة المالية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم ( )5لسنة  4114التي

تنطبق نلى الشركة والنظام األساسي للشركة نلى وجه قد يؤثر بشكل جوهري في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.

الدوحة – قطر في

 33فبراير 1032

نن ديلويت آند توش
فــــرع قطــــــر

مدحـــــت صالحـــــه
شـــــريــــــــك

سجل مراقبي الحسابات رقم ()122

الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين (ش.م.ق)
بيان المركز المالي
كما في  13ديسمبر 4132
إيضاحات
موجودات حملة وثائق التأمين

نقد وأرصد لدى البنوك

5

إشتراكات مدينة

6

مصاريف مدفونة مقدما وموجودات أخرى

11

مطلوب من معيدي التأمين
مطلوب من المساهمين

موجودات نقود التأمين

موجودات مالية متاحة للبيع

1034

4131

ريـال قطري

ريـال قطري

2131313215
153.083181
3031003101
3435113188

34

130833225

7

.231243804

7624812998
4526622287
621872421
522912991
--

8329252426

(8أ)

ممتلكات ومعدات

9

52348.3110
3031813450

إستثمارات نقارية

(31أ)

30131523030

8325372413

4043.023841

19928162375

مجموع موجودات حملة وثائق التأمين
موجودات المساهمين

نقد وأرصد لدى البنوك

5

توزيعات أرباح مدينة

(8أ)

موجودات مالية متاحة للبيع

ممتلكات ومعدات
إستثمارات نقارية

9

(31ب)

2131553488
230103400

1838803501
1833143310

33232123..2

33125552333
829622899

31727782518

--

6229192333

--

9521292327

31532483204

7122262565

مجموع موجودات المساهمين

182385834.5

12322812113

مجموع الموجودات

22032.43340

72324892516

إستثمارات في شركات زميلة

11

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية
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الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين (ش.م.ق)
بيان المركز المالي
كما في  13ديسمبر 4132
إيضاحات
المطلوبات وفائض حملة وثائق التأمين

مطلوب لمعيدي التأمين

7

مطلوبات نقود التأمين

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

31
32

فائض قابل للتوزيع

(8ب)

التغيرات المتراكمة في إحتياطي القيمة العادلة

إحتياطي العمالت األجنبية لإلستثمارات المتاحة للبيع

36

فائض غير مطالب به

1034

4131

ريـال قطري

ريـال قطري

1031383522

11431543155

103422323.

3434283225

()3031183328
()4383031..
1238583201

4425312127
38828512855
2429452151
3528962389
()323962389
()523962612
4623432551

فائض مدور

33138343122

31928952112

مجموع المطلوبات وفائض حملة وثائق التأمين

4043.023841

19928162375

مطلوبات المساهمين

توزيعات أرباح دائنة
أرصد دائنة أخرى

37

مستحق لحملة الوثائق

34

مجموع مطلوبات المساهمين
حقوق المساهمين

38

رأس المال

إحتياطي قانوني

إحتياطي نام

التغيرات المتراكمة في إحتياطي القيمة العادلة

1534843825

1433223145

4629142192
4127152739

130833225

--

2432013884

2726182331

32030003000

39

5230003000

(8ب)

()33313321.

332403555

35121112111
7521112111

325212888

()424532326

إحتياطي العمالت األجنبية لإلستثمارات المتاحة للبيع

()438303101

أرباح مدور

503181331.

7227842333

مجموع حقوق المساهمين

13333833.28

49128752438

182385834.5

12322812113

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وفائض حملة وثائق التأمين وحقوق

22032.43340

المساهمين

()523962615

72324892516

تمت الموافقة نلى هذه البيانات المالية من قبل مجلس االدار بتاريخ  33فبراير  4135ووقع نليها بالنيابة ننهم:

السيد /علي ابراهيم العبدالغني

الشيخ /عبدهللا بن ثاني بن عبدهللا آل ثاني

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس االدار

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية
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الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين (ش.م.ق)
بيان األرباح أو الخسائر والفائض المدور لحملة وثائق التأمين
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 4132
إيضاحات

إجمالي اإلشتراكات

(43ج)

حصة معيدي التأمين

(43ج)

(43ج) و44

أجر الوكالة

صافي اإلشتراكات

الحركة نلى اإلشتراكات غير المكتسبة

(43ج)

صافي اإلشتراكات المكتسبة

صافي العموالت

(43ج) و41

مجموع إيرادات التكافل ()3
إجمالي المطالبات المدفونة

(43ج)

الحركة في المطالبات القائمة

(43ج)

مستردات من إناد تأمين وأخرى

1034

4131

ريـال قطري

ريـال قطري

1123.553431

43421112127

()2834423511

()2225182172

()2331153825

()5226552813

30531313.31

33123692324

()113.023323

()124952515

5434053283

31928712617

()234253522

()629262519

253.1.3.04

31429472348

5232143.58

31224772418

()135033028

()123652398

()3530343413

()3129782163

صافي المطالبات المتكبدة ()1

82320.345.

9123112929

صافي إيرادات التكافل ()1-3

3131103432

3427912379

(43ج)

صافي إيرادات إستثمار

42

232203143

3121662619

خسار التدني في قيمة إستثمارات متاحة للبيع واحتياطي آخر

()332243212

()624182785

إجمالي الفائض للسنة

3233.23.1.

3626532111

الرصيد كما في  3يناير

30.35.23004

31923212361

إجمالي الفائض للسنة

32

فائض قابل للتوزيع

3233.23.1.

()3434283225

3626532111

()3528962389

المحول من الفائض الغير مطالب به

--

--

رصيد الفائض المدور كما في  13ديسمبر

33138343122

31928952112
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الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين (ش.م.ق)
بيان األرباح أو الخسائر للمساهمين
للسنة المنتهية في 13ديسمبر 4132
إيضاحات
اإليرادات

إيرادات من إستثمارات المساهمين

35

الحصة في أرباح شركات زميلة

34
44

أجر الوكالة

إيراد إيجارات

42

حصة المساهمين في إيراد إستثمارات حملة وثائق التأمين

1034

4131

ريـال قطري

ريـال قطري

.3324335.
3330323.14
2834423511

531513210

728472411

3423572712
2225182172

921832992

إيرادات أخرى

3.3201323.

1123992937

335183222

423152753

اجمالي اإليرادات

3083422322.

31529312971

()132043488

()425912481

(31ب)

إستهالك إستثمارات نقارية

45

مصاريف إدارية ونمومية
صيانة مباني

()1432023243
()1103245

خسار التدني في قيمة إستثمارات متاحة للبيع واحتياطي أخر

46

مكافأ أنضاء مجلس اإلدار

()332243212

()4425812119
()3642921

()624182785

()138823482

()122832711

إجمالي المصاريف

()1130503242

()1521472122

صافي ربح السنة

2131283531

7128812946

4،5.

2،71

48

العائد األساسي والمعدل على السهم

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية
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الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين (ش.م.ق)
بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل االخرى للمساهمين
للسنة المنتهية في 13ديسمبر 4132

صافي ربح السنة

1034

4131

ريـال قطري

ريـال قطري

2131283531

7128812946

بنود الدخل الشامل األخرى:
بنود من الممكن إعادة إدراجها ضمن بيان الربح أو الخسارة:

صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

صافي التغير في إحتياطي العمالت األجنبية لإلستثمارات المتاحة للبيع

3333.3402

226362137

2583111

()523962615

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

332023240

()5812138

إجمالي الدخل الشامل للسنة

2230513221

7121112618

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية
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الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين (ش.م.ق)
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 13ديسمبر 4132
إحتياطي العمالت

الرصيد في  13ديسمبر 4134
إجمالي الدخل الشامل للسنة

المساهمة في دنم األنشطة اإلجتمانية والرياضية (إيضاح رقم
)47

األجنبية

إحتياطي

لإلستثمارات المتاحة

رأس المال

إحتياطي قانوني

إحتياطي عام

القيمة العادلة

للبيع

أرباح مدورة

المجموع

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

35121112111

7521112111

--

--

325212888

--

()628672261
226362137

--

()523962615

--

5729952559
7128812946

47726682982
7121112618

توزيعات أرباح مدفونة

--

--

--

--

--

--

--

--

--

الرصيد في  13ديسمبر 4131

35121112111

7521112111

325212888

()424532326

()523962615

7227842333

المحول إلى اإلحتياطي القانوني

--

3121112111

--

--

--

()3121112111

--

توزيعات أرباح مدفونة

--

--

--

--

()327422916

()327422916

--

--

--

--

()5624512111

()5624512111

الرصيد في  13ديسمبر 1034

332403555 5230003000 32030003000

5033513.52

1303.513514

إجمالي الدخل الشامل للسنة

المساهمة في دنم األنشطة اإلجتمانية والرياضية (إيضاح رقم
)47

--

--

--

323392217

---

()438303101( )33313321.

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية
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5862111

()325972172

()325972172

()5425112111

()5425112111
49128752438

7125612527

7121762834

الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين (ش.م.ق)
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 4132

األنشطة التشغيلية

ربح السنة

الفائض من نمليات التأمين

التعديالت:

استهالك ممتلكات ومعدات واستثمارات نقارية

إيراد االستثمار

1034

4131

ريـال قطري

ريـال قطري

2131283531

7128812946

3233.23.1.

3626532111

.032213243

8725122959

238003202

527142174

()18331.3525

مخصص مكافأ نهاية الخدمة للموظفين

8223342

الحصة في أرباح شركات زميلة

()31302238.1

مخصص إشتركات مدينة مشكوك في تحصيلها

2003000

()2128332849
6152316

()3423572712
1112111

خسار تدني في قيمة إستثمارات متاحة للبيع واحتياطي آخر

1324.3424

3422372571

أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

83382034.2

5126412272

اشتراكات مدينة

()132433228

()323682498

مصاريف مدفونة مقدم ا وموجودات أخرى وتوزيعات أرباح مدينة

()13.313080

إحتياطي األخطار السارية

113.023323

المطلوب من معيدي التأمين

().31433128

221692234
124952515
()126142114

المستحق إلى معيدي التأمين

()131.133.1

مخصصات وذمم دائنة ومطلوبات أخرى

()10333233.1

()424532974

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

41318.3.28

5327572124

مكافأ نهاية الخدمةالمدفونة للموظفين

()313110

()4872153

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

4131283828

5322692993

مخصص مطالبات قائمة

()135033028

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية
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6592243

()123652398

الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين (ش.م.ق)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 4132
إيضاح
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
شراء استثمارات نقارية
المحصل من بيع استثمارات نقارية
ّ
إستحواذ نلى شركة زميلة
صافي الحركة في الودائع اإلستثمارية
توزيعات أرباح محصلة من شركات زميلة
صافي الحركة في الموجودات المالية المتاحة للبيع
صافي التدفقات النقدية الناتجة من ( /المستخدمة في) االنشطة

1034

4131

ريـال قطري

ريـال قطري

()1531383442

()121462257

()4833813815

()5228572868

--

6923112199

--

()3125112111

8030003000

()1121112111

130003000

629432261

1032433058

4421412392

.31813031

االستثمارية

()121192474

األنشطة التمويلية
فائض موزع لحملة وثائق التأمين

()3431133112

()3126372621

المساهمة في دنم األنشطة اإلجتمانية والرياضية  -مدفونة

--

()322572421

توزيعات أرباح مدفونة

()2432443.44

()2923592872

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()8.30283353

()6224122757

النقص في النقد وشبه النقد

()3231223231

()3621722118

النقد وشبه النقد في بداية السنة

84302.3208

8123112522

4832033..4

6221592516

النقد وشبه النقد في نهاية السنة

5
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