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  المستقل الحسابات تقرير مدقق
  

  الكرام،،       المساهمين / إلى السادة
  )ق.م.ش(الخليج التكافلي  مجموعة
  قطر –الدوحة 

  
  تقرير عن البيانات المالية 
") الشــــركة(") ق.م.ش(الخلــــيج التكــــافلي  لمجموعــــةالمرفقــــة الموحــــدة لقــــد دققنــــا البيانــــات الماليــــة 

بيــان المركــز المــالي الموحــد والتــي تتضــمن ") المجموعــة"بـــيشــار إليهــا مجتمعــة و (وشــركاتها التابعــة 
وكـــًال مـــن بيـــان الـــربح او الخســـارة الموحـــد وبيـــان الـــربح او الخســـارة  ٢٠١٥ديســـمبر  ٣١كمـــا فـــي 

وبنود الدخل الشامل االخـرى الموحـد وبيـان التغيـرات فـي أمـوال المشـتركين الموحـد وبيـان التغيـرات 
للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التــاريخ ، وبيــان التــدفقات النقديــة الموحــد  الموحــد فــي حقــوق المســاهمين

الموحـدة البيانـات الماليـة إن  .واإليضـاحات المتممـة األخـرى الهامـة محاسـبيةسياسـات اللل اً وملخص
إدارة والتــزام المجموعــة بالعمــل وفقــًا لمبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســالمية هــي مــن مســؤولية مجلــس 

لـى أعمـال التـدقيق إاسـتنادًا الموحـدة وليتنا هي إبداء رأي حول البيانـات الماليـة إن مسؤ . المجموعة
  .نا بهاالتي قم

 

  أساس الرأي
المتعلقة بالمؤسسات المالية اإلسالمية والصادرة عن هيئة  لقد تم تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق

بتخطيط وتنفيذ أعمال  القيامالتي تتطلب المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
  .ماديةخالية من أخطاء  الموحدة دات معقولة بأن البيانات الماليةـالتدقيق للحصول على تأكي

  

لمبالغ واإلفصاحات التي ل المؤيدةدلة بفحص ، على أساس العينة ، لاليشتمل التدقيق على القيام 
ويشتمل التدقيق أيضًا على تقييم مدى مالئمة السياسات . الموحدة تتضمنها البيانات المالية

المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية 
  .الموحدة العام للبيانات المالية

  

  .حول التدقيق توفر أساسًا معقوًال  يمكننا من إبداء رأيناالتي قمنا بها  أن أعمال التدقيقبأعتقادنا 
   



  

  
  )تتمة( المستقل الحسابات مدققتقرير 

  
  

  الرأي
مـــن كافـــة النـــواحي الماديـــة ، بصـــورة عادلـــة تظهـــر الموحـــدة المرفقـــة أن البيانـــات الماليـــة  ، رأينـــاب

والتغيــرات  وأداءهـا المـالي وتـدفقاتها النقديـة ٢٠١٥ديســمبر  ٣١كمـا فـي  للمجموعـةالمركـز المـالي 
معـايير وفقـًا لللسنة المنتهيـة فـي ذلـك التـاريخ  في حقوق المساهمينفي أموال المشتركين والتغيرات 

 . لصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالمحاسبة المالية ا

  
  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

تحــتفظ بســجالت محاســبية منتظمــة وأن المعلومــات الماليــة الــواردة فــي  المجموعــةأن  برأينــا ايضــًا،
 وأن البيانــــات الماليــــة مجموعــــةللالتقريــــر الســــنوي لمجلــــس اإلدارة تتفــــق مــــع الســــجالت المحاســــبية 

. للشـركةوالنظـام األساسـي  ٢٠١٥لسـنة ) ١١(أحكام قانون الشركات التجاريـة رقـم  الموحدة تراعي
المعلومــــات واإليضــــاحات التــــي طلبناهــــا ألداء مهمتنــــا ، وحســــب علمنــــا  كافــــةلقــــد حصــــلنا علــــى 

ه أو النظــــام األساســــي واعتقادنــــا لــــم تقــــع خــــالل الســــنة مخالفــــات ألحكــــام القــــانون المــــذكور أعــــال
  .أو مركزها المالي المجموعةعلى وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط  للمجموعة

  
  

              قطر في –الدوحة 
  ٢٠١٦فبراير  ١٥

 رودل آند بارتنر
 الشرق االوسط

  حكمت مخيمر  
زميل جمعية المحاسبين القانونيين 
  المعتمدين في المملكة المتحدة

  )٢٩٧(رقم  ترخيص
  
  



  ق.م.شالخليج التكافلي  مجموعة
  

  .جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ٣٥الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 
٣ 

  

  
  )المشتركين(الموحد و الخسارةالربح أبيان 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ة المنتهية في نللس
  
    ٢٠١٤    ٢٠١٥  

  لایر قطري   لایر قطري  إيضاحات  المشتركينٕايرادات ومصاريف إشتراكات و 
          

  ٣١٤,٩٧٨,٣٩٥    ٣٣٣,٠٦٩,٠٥٢  ٣٢  إجمالى اإلشتراكات
  (١٩١,١٥٦,٤٨١)   (٢٠١,٨٤٩,٤٦٧)  ٣٢  التكافلحصة معيدي 

          
  ١٢٣,٨٢١,٩١٤    ١٣١,٢١٩,٥٨٥  ٣٢  المحتفظ بهااالشتركات 

 (٣,١١٠,٩١٤)  (٢٥٧,١٧٣)  ٣٢  الحركة في االشتراكات غير المكتسبة
          

 ١٢٠,٧١١,٠٠٠  ١٣٠,٩٦٢,٤١٢  ٣٢  المحتفظ بهاصافي االشتركات 
 ٣١,٤٨٦,٣٦٤  ٣٣,٧١٥,٣٦٤  ٣٢  عموالت إعادة التكافل وٕايرادات تكافل أخرى

       
 ١٥٢,١٩٧,٣٦٤  ١٦٤,٦٧٧,٧٧٦    التكافل صافي اشتراكات

       
 (١٤٣,٨٦٠,٩٢٤) (١٥٦,١٢٤,٦٢٩)  ٤ تعويضات مسددة

 ٥٦,٠١٦,٢٠٢  ٧٧,٢٥٣,٠٨٥  ٤حصة معيدي التكافل من التعويضات المسددة
       

  (٨٧,٨٤٤,٧٢٢)   (٧٨,٨٧١,٥٤٤)  ٤  صافي التعويضات المسددة
  ٢,٩٢٢,٦٥٧   (٢,٥٠٨,٤٠٧)  ٤  الحركة في التعويضات تحت التسوية 

 ٢,١٧٣,٣٥٨   (٤٠١,٣٩٣)    الحركة في اآلحتياطات الفنية
  (٢٨,٨٣٢,٨٣٥)   (٢٨,٥٨٧,٢٢٤)  ٣٢  عموالت و مصاريف تكافل أخرى

       
  (١١١,٥٨١,٥٤٧)  (١١٠,٣٦٨,٥٦٨)    مصاريف التكافل صافي

         
  ٤٠,٦١٥,٨١٨   ٥٤,٣٠٩,٢٠٨  ٣٢  فائض من عمليات التكافلال
         

  ٨,٤٢٣,٣٧٩   ٢,٣٥١,٣٥٩    إيرادات االستثمار للمشتركين 
       

 ٦٨,٦٤٣  ١٢٤,٧٢١    أرباح الودائع
       

  ٤٩,١٠٧,٨٤٠   ٥٦,٧٨٥,٢٨٨    أجمالي الفائض
         

         مصروفات أخرى
  (٣٩,١٥٤,٤٣٩)   (٣٧,٩٧٦,٧٣٢)    رسوم الوكالة

 (١,٥٦٣,٠٨٢)  --    تكاليف التمويل
 (٣,٣٦٩,٣٥٢)  )٩٤٠,٥٤٣(    المضاربة أجر

 --  (١,٠٧١,٣٢٢)    ىمصاريف أخر 
 (٤٥٦,٥٩٥)  (١,٣٦١,٢٣٧) ١٦،  ١٥  االستهالك

       
    )(٤٤,٥٤٣,٤٦٨)  )٤١,٣٤٩,٨٣٤ 
          

 ٤,٥٦٤,٣٧٢  ١٥,٤٣٥,٤٥٤    السنة محول إلى صندوق المشتركين فائض
    



  ق.م.شالخليج التكافلي  مجموعة
  

  .جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ٣٥الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 
٤ 

  

  
  )لمساهمينا( الموحد الربح او الخسارةبيان 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ة المنتهية في نللس
    ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  لایر قطري   لایر قطري  إيضاحات  

          إيرادات ومصاريف المساهمين
          

  -    -  ٣٢  إجمالي االشتراكات
  -    -  ٣٢  حصة معيدي التكافل

          
  -    -  ٣٢  المحتفظ بهااالشتركات 

  -   -  ٣٢  الحركة في االشتركات غير المكتسبة
          

  -   -  ٣٢  المحتفظ بهاصافي االشتركات 
 (٢٣٧,٨٦٢)  -  ٣٢  عموالت إعادة التكافل وٕايرادات تكافل أخرىصافي 

       
 (٢٣٧,٨٦٢)  -    إيرادات التكافل) مصاريف( إجمالي

       
  (١,٤٥٩,٩١٣)   (٢,٢٢٦,٠٥٩)  ٤ تعويضات مسددة

 ١,٢٤٦,٢٣٤  ٢,٠٨٢,٠٩٨  ٤ حصة معيدي التكافل من التعويضات المسددة
       

  (٢١٣,٦٧٩)   (١٤٣,٩٦١)  ٤  صافي التعويضات المسددة
  ١,٦٣١,٩٩٠   ١٣٦,٤٠٨  ٤  الحركة في التعويضات تحت التسوية 

       
  ١,٤١٨,٣١١   (٧,٥٥٣)    إجمالي مصاريف التكافل

       
  ١,١٨٠,٤٤٩   (٧,٥٥٣)  ٣٢  فائض عمليات التكافلعجز او  
         

  ٣٩,١٥٤,٤٣٩   ٣٧,٩٧٦,٧٣٢    الوكالةإيرادات 
  ٢٨,٣٨٧,٤٠٤   ١١,٩٠٠,٩٢٨  ٥  صافي أرباح محققة من بيع إستثمارات مالية

  ٢٤,٣٥٧,٨٨٢   ٢٦,٢٩٠,٩٣٣    إيرادات من األرباح الموزعة
  ٩,٣٧٨,٣١٣   ٦,٥٦٢,٦٧٥    إيرادات إيجارات

  ٣,٣٦٩,٣٥٢   ٩٤٠,٥٤٣    المضاربة ربح
  ١,٧٦٠,٦٧٦   ٢,٢٦٨,٦٧٤    أرباح من بيع إستثمارات عقارية 

  ٣٤,٩٠٦   ١٨,٩٦٠    إيرادات من الودائع 
  ٣٧,٦٩٧   ٤٣,٢٦٨    أرباح من بيع عقارات ومعدات 

  ٨,٧٠٨,٢٩١   ١,٤٦٥,٩٨٩    إيرادات أخرى
       

  ١١٥,١٨٨,٩٦٠   ٨٧,٤٦٨,٧٠٢    إجمالي االستثمارات واإليرادات األخرى
         

 (٣٨,٣٢٧,٨٤٤)  (٣٥,٦٢٩,٣٤١)    مصاريف عمومية وٕادارية
 (١,٤٩٧,٥١٠)  (٤,٩٧٣,٢٦٩)    تكاليف التمويل

 (٢,١٣٧,٨٦٤)  (٣,٤٦٩,٧٦٣)  ١٦، ١٥  االستهالك
       

 (٤١,٩٦٣,٢٤٨)  (٤٤,٠٧٢,٣٧٣)    إجمالي المصروفات
          

 ٧٤,٤٠٦,١٦١  ٤٣,٣٨٨,٧٧٦    ربح المساهمين للسنة
 ٢,٩١  ١,٧  ٨  المخفف للسهم والعائد األساسي 



  ق.م.شالخليج التكافلي  مجموعة
  

  .جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ٣٥الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 
٥ 

  

  الموحد الخرا  الشامل الدخلبنود و  الربح او الخسارة بيان
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنة

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

 ٧٤,٤٠٦,١٦١   ٤٣,٣٨٨,٧٧٦  الربح للسنة
       

       :شاملة أخرى) خسائر(ارباح 
  محققة من استثمارات مالية مصنفة بالقيمة العادلة خسائر

  )٦,١٤٣,٢٨٤(    -- من خالل حقوق الملكية  
 

  صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المالية 
  ٥,٠٨٥,٠٠٩    (٩٥,٠٦٨,٨٧١) مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

        
  (١,٠٥٨,٢٧٥)   (٩٥,٠٦٨,٨٧١) للسنة صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة خالل

        
 ٧٣,٣٤٧,٨٨٦  )٥١,٦٨٠,٠٩٥(  للسنة الربح الشامل) خسائر(  إجمالي

  
   



  ق.م.شالخليج التكافلي  مجموعة
  

  .جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ٣٥الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 
٦ 

  

  بيان المركز المالي الموحد
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
    ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  قطري لایر    قطريلایر   إيضاحات  
         

          الموجودات
          المشتركينموجودات 

 ٥,٢٤٨,٩٩٥  ١٣,٧٥٨,٤٤٣  ٧  أرصدة لدى البنوك ونقد 
 ١٥,٣٨٤,٠٤٠  ١٤,٥٢٨,٧٧٧  ٩  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 ٥٧,٦٠٢,٩٧١  ٦٥,٩٧٠,٠٧٥  ١٢  أرصدة تكافل مدينة
 ٣٧,٠٣٧,٩٥٣  ٣٦,٠٢٢,٧٥٠  ١٣  أرصدة معيدي التكافل مدينة

 ٧٢,٩١٥,٠٣٩  ٦٧,٠٩٥,٠١٨  ٢١  غير المكتسبةحصة معيدي التكافل من االشتركات 
 ٦٠,٢٠٤,٧٩٤  ٨٤,٣٧٥,٣٠٧  ٢٢  حصة معيدي التكافل من إجمالي التعويضات تحت التسوية

 ٣٣,٨٦٨,٨٢٥  ٤٦,٨٢٢,٠٩٧  ١٤  ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً 
 ٤٩,٦٦٣,٨١٧  ٣١,٦٥٨,٤٥٢  ١٥  عقارات استثمارية

 ٢٠,١٨٨,٧٥١  --     أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
 ٣٧,٠٤٦  ١,٧٧٢,١٦٤  ١٦  عقارات ومعدات

       
 ٣٥٢,١٥٢,٢٣١  ٣٦٢,٠٠٣,٠٨٣    موجودات المشتركينإجمالي 

         
          موجودات المساهمين

 ٤١,٦٧٦,١٦٧  ٦٣,٥٧٦,٢٣٢  ٧  أرصدة لدى البنوك ونقد 
 ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠  ٧  ودائع ألجل

 ٣٦٧,٥٤٣,٦٩٠  ٣٢٠,٤٥٤,٧٠٢  ٩  العادلة من خالل حقوق الملكية استثمارات مالية بالقيمة
 ٢١,٤٥٤,٠٠٧  ٢١,٤٥٤,٠٠٧  ١٠  الموجودات المتاحة للبيع

 --  --   ١٢  أرصدة تكافل مدينة
 ٣,٥٨١,١٣٥  ٣,٥٦٢,٩١٤  ١٣  أرصدة معيدي التكافل مدينة

 ٢,٤٩٨,٠٦١  ١,٧٧٨,٨٣٤  ٢٢  حصة معيدي التكافل من إجمالي التعويضات تحت التسوية
 ١٨,٢٩٤,٦٩٨  ٨,٢١٢,٠٧٩  ١٤  ى ومصاريف مدفوعة مقدماً ر ذمم مدينة أخ

 ٢٦٥,٢٨٣,٥٥٥  ٢٢٥,٨٠٠,٦٣٨  ١٥  عقارات استثمارية
 ١٤,٨٥٩,٣٩٥  ١٤,٣٢٢,٧٥٣  ١٦  عقارات ومعدات

 ١٧٣,٧٠٠  ٤٧,٤٧٦,٥٥٠  ١٧  عقارات قيد التطوير
       

 ٧٣٥,٤٦٤,٤٠٨  ٧٠٦,٧٣٨,٧٠٩    موجودات المساهمينإجمالي 
       

 ١,٠٨٧,٦١٦,٦٣٩ ١,٠٦٨,٧٤١,٧٩٢    إجمالي الموجودات
   



  ق.م.شالخليج التكافلي  مجموعة
  

  .جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ٣٥الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 
٧ 

  

  تتمة –بيان المركز المالي الموحد 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
    ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  قطري لایر    قطري لایر  إيضاحات  
          

       والمطلوبات  المشتركينوأموال حقوق المساهمين 
          

          المساهمينحقوق 
 ٢٢١,٩٨١,٧٦٠ ٢٥٥,٢٧٩,٠٢٤ ١٨  رأس المال

 ٢٢٩,٤٢٢,٣٧٦ ٢٣١,٦٠٢,٦٤١ ١٩  احتياطي قانوني
 ٤٨,٩٧١  ٧٥,٤٧٧  احتياطي عام

 ٣٣,٢٩٧,٢٦٤  ٢٥,٥٢٧,٢٠٩ ٢٠  أرباح نقدية مقترح توزيعها
 ١٤٣,١٧٩,٢٤٣  ٤٨,١١٠,٣٧٢  القيمة العادلة إحتياطي

 ٢٩,٩٥٩,٧١٣  ٩,٧٠٢,٤٠٧  أرباح مدورة
     

 ٦٥٧,٨٨٩,٣٢٧ ٥٧٠,٢٩٧,١٣٠  إجمالي حقوق المساهمين
          

          المساهمين مطلوبات
      :التكافلذمم دائنة ناشئة من عقود 

 ٢,٥١٢,٣٩٦  ١,٦٥٦,٧٦١ ٢٢  تعويضات تحت التسويةالإجمالي 
          

 ٣٢,٠٠٠,٠٠٠  ٩٥,٥٢١,٦٠٠  ٢٣  تسهيالت بنكية إسالمية
 ٣٦,٥٣٧,٢٦٤  ٣١,٠٩٦,٤٠٥ ٢٤  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 ١,١٤٤,٠٤٩  ١,١٤٤,٠٤٩ ٢٥  لمعيدي التكافل وأنشطة التكافلأرصدة دائنة 
 ٥,٣٨١,٣٧٢  ٧,٠٢٢,٧٦٤ ٢٦  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

     
   ٧٥,٠٦٢,٦٨٥ ١٣٤,٧٨٤,٨١٨ 
     

 ٧٧,٥٧٥,٠٨١ ١٣٦,٤٤١,٥٧٩   المساهمين إجمالي مطلوبات
      

 ٧٣٥,٤٦٤,٤٠٨ ٧٠٦,٧٣٨,٧٠٩   المساهمين حقوق ومطلوباتإجمالي 
  

    



  ق.م.شالخليج التكافلي  مجموعة
  

  .جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ٣٥الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 
٨ 

  

  تتمة –بيان المركز المالي الموحد 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
    ٢٠١٤   ٢٠١٥  
  قطري لایر   قطري يالر  إيضاحات  
         

          المشتركينأموال 
 (٢٤,٢٤٣,٨٠٠)  )٨,٨٠٨,٣٤٦(  عجز في أموال المشتركين

 (٥٤,٩٥٧)  ٥,٥٧٩,٨٤٤  إحتياطي القيمة العادلة
     
  )(٢٤,٢٩٨,٧٥٧)  )٣,٢٢٨,٥٠٢ 
          

          مطلوبات المشتركين
      :من عقود التأميندائنة ناشئة  ذمم

 ١٣٨,٧٠٠,٣٦٣  ١٣٢,٨٢٨,٩٢٥ ٢١  االشتركات غير المكتسبة
 ٨١,٩٣٢,٥٤٩  ١٠٨,٦١١,٤٧٣ ٢٢  تعويضات تحت التسويةالإجمالي 

 ٣,٢٦٧,٦٩٢  ٣,٦٥٧,٤٤٠ ٢٢  تعويضات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها
     
    ٢٢٣,٩٠٠,٦٠٤    ٢٤٥,٠٩٧,٨٣٨  
          

 ٢١,٣١٢,٧٣٨  --  ٢٣  تسهيالت بنكية إسالمية
 ٨٩,١٤٤,٣٨٤  ٨٨,١٠٥,١٨٥ ٢٤  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 ٤٠,٩٤٠,٥٦٥  ٣٢,٠٢٨,٥٦٢ ٢٥  التكافللمعيدي التكافل وأنشطة أرصدة دائنة 
 ١,١٥٢,٦٩٧  -- ٢٦  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

     
   ١٥٢,٥٥٠,٣٨٤  ١٢٠,١٣٣,٧٤٧ 
     

 ٣٥٢,١٥٢,٢٣١  ٣٦٢,٠٠٣,٠٨٣   المشتركينمطلوبات المشتركين وأموال 
      

 ١,٠٨٧,٦١٦,٦٣٩  ١,٠٦٨,٧٤١,٧٩٢   والمطلوبات المشتركينإجمالي حقوق المساهمين وأموال 
  
  

....................................    ..............................  
  جاسم علي عبد الرحمن المفتاح    حمد جبر آل ثانيمعبد اهللا سعود بن 

  الرئيس التنفيذي    العضو المنتدب
 
   



  ق.م.شالخليج التكافلي  مجموعة
  

  .جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ٣٥الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 
٩ 

  

  
  الموحد بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ة المنتهية في نللس
    ٢٠١٤   ٢٠١٥  
  قطري لایر   قطري لایر  اتإيضاح  
          

         األنشطة التشغيلية 
  ٤,٥٦٤,٣٧٢   ١٥,٤٣٥,٤٥٤    المشتركين للسنة فائض

  ٧٤,٤٠٦,١٦١   ٤٣,٣٨٨,٧٧٦    ربح المساهمين للسنة
          
    ٧٨,٩٧٠,٥٣٣    ٥٨,٨٢٤,٢٣٠   

          :التعديالت للبنود التالية 
  --    (٥,٨٧١,٤٣٨)    الحركة في االشتركات غير المكتسبة 

  ٢,٥٩٤,٤٥٩    ٤,٨٣١,٠٠٠  ١٦، ١٥  االستهالك
  (١٠٣,٥٤٩)     (١٨,٩٦٠)    إيرادات من الودائع 

  (٢٨,٣٨٧,٤٠٤)    (١١,٩٠٠,٩٢٨)  ٥  صافي أرباح محققة من بيع استثمارات مالية
  (٣,٣٦٩,٣٥٢)     )٩٤٠,٥٤٣(    مضاربةال ربح

  (٢٤,٣٥٧,٨٨٢)    (٢٦,٢٩٠,٩٣٣)    األرباح الموزعةإيرادات من 
  (٩,٣٧٨,٣١٣)     (٦,٥٦٢,٦٧٥)    إيرادات إيجارات

  (٣٧,٦٩٧)     (٤٣,٢٦٨)    أرباح من بيع عقارات ومعدات
 (١,٧٦٠,٦٧٦)    (٣,٦٣٣,٦٢٣)    أرباح من بيع عقارات استثمارية

   ٩٣١,٣٢٩    ٢,٧٧٢,٣٥٨  ٢٦  مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين
          

  ١٥,١٠١,٤٤٨    ١١,١٦٥,٢٢٠    التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل أرباح
  ٦,٨٦٥,٠٢٥    (٨,٣٦٧,١٠٤)    أرصدة تكافل مدينة

  ١٣,٣١٥,٠٩٨    ١,٠٣٣,٤٢٤    أرصدة معيدي التكافل مدينة
  ٢١,٠٢٨,٤٨٨    (٢٣,٤٥١,٢٨٦)    حصة معيدي التكافل من إجمالي التعويضات تحت التسوية

  ١,٨٩٣,٦٨٦    ٥,٨٢٠,٠٢١    التغير في حصة معيدي التكافل من االشتراكات غير المكتسبة
  (٣,٨٦٨,٣٥١)     )٢,٦٤٨,٣٥٨(    ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً 

  (٢٥,٣١١,٥٧٥)    ٢٥,٨٢٣,٢٨٩    إجمالي التعويضات تحت التسوية
  (٢,٤٤٤,٩١٣)     ٣٨٩,٧٤٨    تعويضات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها

  (١٨,٦٣٤,٥٧٨)    (٨,٩٧٥,٤٧٠)    ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
  (٤,٨٨٥,٢٥٤)     (٨,٩١٢,٠٠٣)    أرصدة دائنة لمعيدي التكافل وأنشطة التكافل

  ٢,٧٠٦,٤٠٤    )٢,٢٨٣,٦٦٣(  ٢٦  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
          

  ٥,٧٦٥,٤٧٩    )١٠,٤٠٦,١٨٥(    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    



  ق.م.شالخليج التكافلي  مجموعة
  

  .جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ٣٥الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 
١٠ 

  

  تتمة –الموحد  بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ة المنتهية في نللس
  
    ٢٠١٤    ٢٠١٥ 

  لایر قطري    لایر قطري  إيضاحات  

    
          االستثماريةاألنشطة 

  (٦٦,٦٩٣,٨٤٦)    )٣٦,٤٢٠,٥٤١(    صافي الحركة في االستثمارات المالية
  (١٥,٧٢٩,٢٥١)    (٣٧,٣١٣,٠٩٩)    عقارات قيد التطوير

 --   (١٧,٩٨٢,٩٢٨)    مدفوعات في شراء عقارات استثمارية
   ٣٢,٧٨١,٢٦١    ٢٦,٢٩٠,٩٣٣    إيرادات من األرباح الموزعة

  (٦,٦٥٤,٥١١)    )٤,٧٧٩,٠٨٥(  ١٦  شراء عقارات ومعدات
  ٣٧,٦٩٧    ٧٨,٤٨٢    متحصالت من بيع عقارات ومعدات
  ٤٠,٦٥٠,٨٣١    ٩٥,٤٤٨,٧٠٣    متحصالت من بيع عقارات استثمارية

  ٩,٣٧٨,٣١٣    ٦,٥٦٢,٦٧٥    إيرادات إيجارات مستلمة
  ١٠٣,٥٤٩    ١٨,٩٦٠    إيرادات من الودائع

          
  (٦,١٢٥,٩٥٧)    ٣١,٩٠٤,١٠٠    االستثمارية األنشطة ) المستخدم في( من الناتج صافي النقد

          
          التمويلية األنشطة

  (٤٤,٥٣٦,٦٤١)    ٤٢,٢٠٨,٨٦٢  ٢٣  صافي الحركة في التسهيالت البنكية اإلسالمية 
  --    (٣٣,٢٩٧,٢٦٤)    توزيعات أرباح مدفوعة

          
  (٤٤,٥٣٦,٦٤١)    ٨,٩١١,٥٩٨    األنشطة التمويلية )المستخدم في( الناتج منالنقد صافي 

          
  (٤٤,٨٩٧,٦٤١)    ٣٠,٤٠٩,٥١٣    والبنود المماثلة للنقد في النقد  )النقص( الزيادة صافي

          
   ٩١,٨٢٢,٢٨١    ٤٦,٩٢٥,١٦٢    يناير ١النقد والبنود المماثلة للنقد في 

          
   ٤٦,٩٢٥,١٦٢    ٧٧,٣٣٤,٦٧٥    ديسمبر ٣١النقد والبنود المماثلة للنقد في 

  
    



  ق.م.شالخليج التكافلي  مجموعة
  

  .جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ٣٥الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 
١١ 

  

  الموحد المشتركينبيان التغيرات في أموال 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

    كينأموال المشتر 
القيمة إحتياطي 
  اإلجمالي    العادلة

  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري  
            

  (٥٨,٣٢٠,٨٢٤)    ٣٠٤,٣٥٧    (٥٨,٦٢٥,١٨١)  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد كما في 
  صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل المالية المصنفة 
  --  حقوق الملكية

  
(٣٥٩,٣١٤)  

  
(٣٥٩,٣١٤) 

  ٤,٥٦٤,٣٧٢  --   ٤,٥٦٤,٣٧٢ العجز للسنة
  ٢٩,٨١٧,٠٠٩  --   ٢٩,٨١٧,٠٠٩  فروق اجر الوكالة

            

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 

(٢٤,٢٤٣,٨٠٠)   (٥٤,٩٥٧)  
 

(٢٤,٢٩٨,٧٥٧) 
            

  صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات 
المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 ٥,٦٣٤,٨٠١  ٥,٦٣٤,٨٠١  --  حقوق الملكية
 ١٥,٤٣٥,٤٥٤  --  ١٥,٤٣٥,٤٥٤ العجز للسنة /ئض الفا

 --  --  --  فروق اجر الوكالة
            

 )٣,٢٢٨,٥٠٢(  ٥,٥٧٩,٨٤٤  )٨,٨٠٨,٣٤٦(  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 



  ق.م.شالخليج التكافلي  مجموعة
  

  .ة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالي ٣٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -١٢- 

  الموحدالتغيرات في حقوق المساهمين بيان 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

   رأس المال
االحتياطي 
   القانوني

  االحتياطي
    العام

أرباح نقدية مقترح 
    توزيعها

القيمة  إحتياطي
    العادلة 

  األرباح
  المدورة

  
  اإلجمالي

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

   ٦٥٧,٨٨٩,٣٢٧   ٢٩,٩٥٩,٧١٣      ١٤٣,١٧٩,٢٤٣   ٣٣,٢٩٧,٢٦٤  ٤٨,٩٧١         ٢٢٩,٤٢٢,٣٧٦   ٢٢١,٩٨١,٧٦٠    ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
                            

  ٤٣,٣٨٨,٧٧٦    ٤٣,٣٨٨,٧٧٦    --    --    --    --    --  ربح السنة
  (٩٥,٠٦٨,٨٧١)    --   (٩٥,٠٦٨,٨٧١)    --    --    --    --  شاملة أخرى للسنة أرباح

                   

  )٥١,٦٨٠,٠٩٥(    ٤٣,٣٨٨,٧٧٦   (٩٥,٠٦٨,٨٧١)    --    --    --    --  إجمالي الربح الشامل للسنة
  فرق زائدة في زيادة راس المال 

 ٢٦,٥٠٦   --   --  --   ٢٦,٥٠٦   --   --  محول الي االحتياطي العام
 (١٤٥,٩٣٢)   (١٤٥,٩٣٢)   --   --           رد ما تم تحويلة إلي الشركة اآلم بالزيادة

 --   (٢,١٨٠,٢٦٥)   --   --   --   ٢,١٨٠,٢٦٥     المحول إلى االحتياطي القانوني
 (٣٣,٢٩٧,٢٦٤)   --   --   (٣٣,٢٩٧,٢٦٤)   --   --   --  توزيعات نقدية مدفوعة

 --    )٢٥,٥٢٧,٩٠٢(   --    ٢٥,٥٢٧,٩٠٢   --    --    --   )٢٠(توزيعات نقدية مقترحة ايضاح رقم 
 )١,٤١٠,٠٠٠(   )١,٤١٠,٠٠٠(   --   --   --   --   --  )٢٩(ايضاح رقم  مجلس االدارةمكافأة 

  مخصص لألنشطة االجتماعية والرياضية
  )١,٠٨٤,٧١٩(    )١,٠٨٤,٧١٩(    --    --    --    --    --  )٢٧إيضاح (

  --   (٣٣,٢٩٧,٢٦٤)    --     --     --     --     ٣٣,٢٩٧,٢٦٤  ٢٠١٥خالل عام  س المالأزيادة ر 
                   

  ٥٧٠,٢٩٧,١٣٠   ٩,٧٠٢,٤٠٧  ٤٨,١١٠,٣٧٢  ٢٥,٥٢٧,٩٠٢  ٧٥,٤٧٧ ٢٣١,٦٠٢,٦٤١  ٢٥٥,٢٧٩,٠٢٤  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  
  
  



  ق.م.شالخليج التكافلي  مجموعة
  

  .ة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالي ٣٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -١٣- 

  
  
  

  تتمة -الموحد التغيرات في حقوق المساهمين بيان 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  القانونياالحتياطي    رأس المال

  االحتياطي
    العام

أرباح نقدية مقترح 
    توزيعها

إحتياطي القيمة 
   العادلة 

  األرباح
  المدورة

  
  اإلجمالي

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

 ٦٢١,٥٢٩,٦٦٩    ٢٢٤,٥٦٦,٤٤٨    ١٤٤,٢٣٧,٥١٨    -    ٤٨,٩٧١    ٨١,٩٢١,٥٣٢    ١٧٠,٧٥٥,٢٠٠  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
                            

  ٧٤,٤٠٦,١٦١    ٧٤,٤٠٦,١٦١    --    --    --    --    --  ربح السنة
  (١,٠٥٨,٢٧٥)    --     (١,٠٥٨,٢٧٥)    --    --    --    --  شاملة أخرى للسنة أرباح

                            

  ٧٣,٣٤٧,٨٨٦    ٧٤,٤٠٦,١٦١    (١,٠٥٨,٢٧٥)   --    --    --    --  إجمالي الربح الشامل للسنة
  --    (١٤٠,٠٦٠,٢٢٨)    --    --    --   ١٤٠,٠٦٠,٢٢٨    --  الزيادة في االحتياطيات من األرباح المدورة

 --   (٧,٤٤٠,٦١٦)   --    --    --    ٧,٤٤٠,٦١٦   --   المحول إلى االحتياطي القانوني
 --    (٣٣,٢٩٧,٢٦٤)   --    ٣٣,٢٩٧,٢٦٤   --    --    --   )٢٠(ايضاح رقم  توزيعات نقدية مقترحة
 (٥,٥٥٠,٠٠٠)   (٥,٥٥٠,٠٠٠)   --   --   --    --    --   )٢٩(ايضاح رقم  مكافأة مجلس االدارة

  مخصص لألنشطة االجتماعية 
  (١,٨٦٠,١٤٥)    (١,٨٦٠,١٤٥)    --    --    --    --    --  )٢٧إيضاح (والرياضية  

  --   (٥١,٢٢٦,٥٦٠)    --    --    --    --    ٥١,٢٢٦,٥٦٠      زيادة رأس المال
  (٢٩,٨١٧,٠٠٩)    (٢٩,٨١٧,٠٠٩)    --    --    --    --    --    نمحول لصندوق المشتركي
  ٢٣٨,٩٢٦    ٢٣٨,٩٢٦    --    --    --   --   --  محول من شركات تابعة 

                            
 ٦٥٧,٨٨٩,٣٢٧   ٢٩,٩٥٩,٧١٣  ١٤٣,١٧٩,٢٤٣   ٣٣,٢٩٧,٢٦٤  ٤٨,٩٧١        ٢٢٩,٤٢٢,٣٧٦  ٢٢١,٩٨١,٧٦٠    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-١٤- 

  

  
  نشاط الشركةانشاء و   ١

مسجلة في دولة قطر كشركة مساهمة عامة وقد تم تأسيسها بموجب المرسـوم األميـري ") الشركة("ق ,م,مجموعة الخليج التكافلي ش  
فـــي مجـــال ") المجموعـــة"ـبـــ مجتمعـــة و يشـــار إليهـــا( مـــع شـــركاتها التابعـــةتعمـــل الشـــركة  ,١٩٧٨ديســـمبر  ٢١الصـــادر فـــي  ٥٣رقـــم 

  .واالستثمار العقاريالتكافل وٕاعادة  التكافل
  

تتضمن البيانات الماليـة الموحـدة البيانـات الماليـة للشـركة وشـركاتها التابعـة التاليـة ، وتنتهـي السـنة الماليـة لجميـع هـذه الشـركات فـي     
  :ديسمبر ٣١

 

  الملكية  اسم الشركة التابعة
دولة 
  األساسيةاألنشطة   التأسيس

  ٢٠١٤    ٢٠١٥      
            
وفقـــًا التـــأمين  تعمـــل أساســـًا فـــي أنشـــطة  قطر  ٪١٠٠    ٪١٠٠  للتكافل يةقطر الشركة ال

للشـــريعة اإلســـالمية علـــى أســـاس غيـــر 
  .ربوي في جميع مجاالت التأمين

            
ـــــــــــــــــــــــــــاق  شـــــــــــــــــــــــــــركة ميث

  لإلستثمارات
تعمــــل أساســــًا فــــي مجــــال االســــتثمارات   قطر  ٪١٠٠    ٪١٠٠

  .والمالية العقارية
 

  :بالنسب التالية المشتركينمع م األرباح المحققة كمضارب وتتقاسللمشتركين  صناديق االستثمارتقوم الشركة بإدارة  
  

  ٪٤٠  حصة المساهمين
  ٪٦٠  المشتركينحصة 

  
الرقابــة  هيئــةكامــل الخســارة حســبما أجــازت  المشــتركينفــي حالــة تحقيــق صــافي خســائر علــى االســتثمار فــي ســنة معينــة ، يتحمــل   

  .الشرعية
  

يــتم تحويــل أي  ,المشــتركينأرباحــًا متراكمــة مــن عمليــات ) خســائر(يمثــل  المشــتركينأمــوال العائــد إلــى صــندوق الفــائض ) العجــز(إن   
وفــي األربــاح المحققــة عــن  ةالمضــارب عمولــةحصــة فقــط مــن خــالل  المســاهمين يأخــذ بالكامــل المشــتركينفــائض خــالل الســنة إلــى 

  .المشتركينالعائدة إلى  اراتاالستثم
  

بقـرار  ٢٠١٥ديسـمبر  ٣١ق للسنة المنتهية في .م.شلمجموعة الخليج التكافلي الموحدة تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية   
  .٢٠١٦فبراير ١٥من مجلس اإلدارة بتاريخ 

    



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-١٥- 

  

 السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  ٢

  
 أسس أعداد البيانات المالية  ٢/١  

الصادرة عن هيئة المحاسبة المالية معايير لوفقًا  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدةالبيانات المالية  تم اعداد    
ووفقا لمبادئ واحكام الشريعة االسالمية المحدده من قبل هيئة الرقابة  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

المحاسبة معايير بما يتماشى مع متطلبات  ,٢٠١٥لسنة  ١١الشرعية ومتطلبات قانون الشركات التجاريه القطري رقم 
معايير ع التي ال تغطيها وبالنسبة للمواضي الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالمالية 

تقوم المجموعة باالسترشاد بالمعايير  الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالمحاسبة المالية 
  .ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةالدولية للتقارير المالية 

  
  .مجموعةالقطري والتي تمثل العملة التي تستخدم في مزاولة أنشطة ال باللایرالموحدة  الماليةتم إعداد البيانات     

  
بإستثناء اإلستثمارات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية  الماليةتم إعداد البيانات     

  .خالل حقوق الملكية والتي تم قياسها بإستخدام القيمة العادلة
  

  البيانات المالية توحيدأسس   ٢/٢  
كمـــــا ") المجموعـــــة"يشـــــار إلـــــيهم بــــــ (الماليـــــة الموحـــــدة البيانـــــات الماليـــــة للشـــــركة وشـــــركتها التابعـــــة  البيانـــــاتتتضـــــمن هـــــذه     

 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
حصل فيه المجموعة على السيطرة ويستمر تيتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االستحواذ وهو التاريخ الذي     

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وباستخدام  ,حتى تاريخ إنتهاء السيطرة التوحيد
ر غير جميع األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة واألرباح والخسائكامل ليتم استبعاد  ,سياسات محاسبية متطابقة

 .المحققة  الناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة وكذلك األرباح الموزعة

    



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-١٦- 

  

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  ٢

  
  تتمة - البيانات المالية توحيدأسس   ٢/٢  
 التابعةإن أي تغير في حصة ملكية الشركة  ,تسجل خسائر الشركة التابعة في حقوق األقلية حتى لو نتج عن ذلك عجز في الرصيد    

 :وٕاذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فستقوم المجموعة باآلتي ,بدون فقدان السيطرة يتم احتسابه كمعاملة ملكية

  
  ومطلوبات الشركة التابعة) وتشمل الشهرة(إلغاء تحقيق موجودات. 

 األقلية إلغاء تحقيق القيمة الدفترية ألي من حصص. 

 إلغاء تحقيق الفروقات المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية ، المدرجة في حقوق المساهمين. 

 تحقيق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة. 

 تحقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به. 

 تحقيق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة. 

  الخسارة أو األرباح المدورة أيهما /األم المدرجة سابقًا في إيرادات شاملة أخرى إلى الربحإعادة تبويب البنود الخاصة بالشركة
 .أنسب

تم تطبيق هذة السياسات المحاسبية بطريقة ). ٣(ان السياسات المحاسبية الهامة التى طبقت فى إعداد هذة البيانات المالية تم عرضها في إيضاح رقم 
  .ما لم يتم التنويه عنها فيما عدا. مماثلة للسنة السابقة

 والتى تم إصدارها وتبنيها من مجلس معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية  (IFRS) تم إعداد البيانات المالية وفقٌا للمعايير الدولية للتقارير المالية
(IASB).  

ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم   (IFRIC)ارير الماليةكما تم مراعاة تطبيق التفسيرات التى اصدرتها لجنة تفسير المعايير الدولية للتق
  .٢٠٠٢لسنة  ٥
  فقرة اآللتزام  - أ

  .اعدت البيانات المالية وفقٌا للمعايير الدولية للتقارير المالية
  أساس القياس  - ب

  .بالقيمة العادلةاعدت البيانات المالية وفقٌا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الموجودات الماليه المسجلة 
  العملة الوظيفية وعملة العرض  -ج

تم تقريب جميع البيانات المالية . القطري وهي العملة المستخدمة في معامالت وعرض البيانات المالية للشركة باللایرتم إعداد البيانات المالية 
  .قطري لایرالقطري إلى أقرب  باللایرالمعروضة 

  استخدام التقديرات واآلحكام -د
من اآلدارة وضع احكام وتقديرات وافتراضات مالية مهمة تؤثر على تطبيق  IFRSيتطلب اعداد البيانات المالية وفقٌا المعايير الدولية للتقارير المالية 

  .ة عن تلك التقديراتقد تختلف النتائج الفعلي. اليساسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات
يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية فى السنة التى تتم فيها مراجعة التقديرات . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة على نحو مستمر

  .او في اية سنوات مستقبلية تتأثر بذلك
ك حول التقديرات واالحكام الحرجة فى تطبيق السياسات المحاسبية التى لها وصف المعلومات عن المجاالت الهامة للشكو  ٣تم في اآليضاح رقم 

  .التاليةاآلثر اآلهم على المبالغ المعترف بها فى البيانات المالية والمخاطر الجوهرية التى تستدعي ادخال تعديالت مالية خالل السنة المالية 
  

  
  
  



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-١٧- 

  

  تتمة –السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  ٢
  .المعايير الدولية الجديدة والمعايير المعدله-ه
  ٢٠١٥ يناير ١سارية المفعول من  المعدلة والمعايير المعايير الجديدة) أ

  :فيما يلى المعايير الجديدة والمعايير المعدلة التى تم تطبيقها فى اعداد البيانات المالية
  "اآلدوات المالية) "٩(الدولى للتقارير المالية رقم  معيارال

ضمن إيرادات  عرضهامتطلبات  همتطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة ، مع السماح بتبنيه مبكرٌا وتضمين ه ليتضمناعادة اصدار 
  .الدخل الشامل اآلخرى

  )المعدل( "اآلدوات المالية التحقق والقياس" )٣٩(رقم  معيار المحاسبة الدولي
تخص تحوط  التي) ٣٩(تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في معيار المحاسبة الدولي رقم ى تعديالت تسمح للمنشأة لتختار االستمرار ف

للتقارير  ة عندما يتم تطبيق المعيار الدوليالفائدة لجزء من محفظة الموجودات المالية والمطلوبات المالي السعارالقيمة العادلة للتعرض 
  ".استخدام خاص"النطاق  استثناءات التي تلبي العقودالقيمة العادلة لبعض  اختيار، وتمديد ) ٩(المالية رقم 

 
ابقٌا ، حولها س تقاريرتم اصدار  او حقوق الملكية التي )الخسارة(الربح   عايير اعاله لم يكن لها اثر جوهري على صافيان تطبيق الم

  .عرض البيانات المالية وااليضاحات للشركة بأستثناء بعض التغيرات في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-١٨- 

  

  تتمة –السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  ٢
  :لم تدخل حيز التنفيذ بعد والتيالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الصادرة ) ب

لم تدخل حيز التنفيذ بعد ومن المتوقع ان ال يكون لها اثر مهم على  ذلك التعديالت على المعايير والتيان المعايير المشار إليها ادناه وك
  .البيانات المالية

  تاريخ السريان  التفاصيل
 :المعايير الجديدة - 

  
  

  الحسـابات التنظيميـة " )١٤(المعيار الصـادر عـن مجلـس معـايير المحاسـبة الدوليـة رقـم
  " المؤجلة

١/١/٢٠١٦  

  ١/١/٢٠١٧  "إيرادات عقود العمالء" )١٥(المحاسبة الدولية رقم المعيار الصادر عن مجلس معايير  
  

    :التعديالت على 
 موجهات منقحة حول  "اآلدوات المالية): "٩(للتقارير المالية رقم  المعيار الدولي

تصنيف وقياس اآلدوات المالية متضمنا نموذج خسائر اآلئتمان ومتطلبات محاسبة 
  .التحوط العامة الجديدة وٕالغاء االعتراف لآلدوات المالية

١/١/٢٠١٨  

 تعديالت متعلقة " البيانات المالية الموحدة: ")١٠(للتقارير المالية رقم  المعيار الدولي
  الموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشتركببيع أو مساهمة 

١/١/٢٠١٦  

 تعديالت متعلقة " الترتيبات المشتركة): "١١(للتقارير المالية رقم  المعيار الدولي
  بحسابات االستحواذ على مصلحه من عملية مشتركة

١/١/٢٠١٦  

 افصاح جديدة إدخال متطلبات ): "١٢(للتقارير المالية رقم  المعيار الدولي
، تعديالت لتقديم استثناء من متطلبات التوحيد للشركات التابعة "للكياناتاالستثمارية
  .لمؤسسة االستثمار

١/١/٢٠١٦  

 التعــديالت الناتجــة عــن ، "عــرض البيانــات الماليــة): "١(رقــم  معيــار المحاســبة الــدولي
 ياآليضاح المبدئ

  

١/١/٢٠١٦  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-١٩- 

  

  :تتمه - لم تدخل حيز التنفيذ بعد  والتيالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الصادرة ) ب
  تاريخ السريان  التفاصيل

 تعديالت متعلقة بتوضيح طرق مقبولة ):١٦(رقم  عديالت على معيار المحاسبة الدوليالت
معيار ة ضمن نطاق من االستهالك واالطفاء وتعديالت لتصبح االشجار المثمر 

  )١٦(رقم  المحاسبة الدولي

  
١/١/٢٠١٦  

 ريقة حقوق تعديالت على إعادة ط: )٢٧(رقم  عديالت على معيار المحاسبة الدوليالت
لالستثمارات فى الشركات التابعة والمشاريع المشتركة  الملكية كاختيار محاسبي

  .والشركات الزميلة فى البيانات المالية المنفصلة للمنشأة

  
١/١/٢٠١٦  

 شركات زميلة  استثمارات في: ")٢٨(رقم  عديالت على معيار المحاسبة الدوليالت
التعديالت المتعلقة ببيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ": ومشاريع مشتركة

  التعديالت بخصوص التطبيق على استثناءات التوحيد. وشركات زميلة ومشارع مشتركة

  
١/١/٢٠١٦  

  الموجــودات غيــر الملموســة"): ٣٨(رقــم  المحاســبة الــدوليالتعــديالت علــى معيــار"  :
  مقبولة لالستهالك واالطفاءمتعلقة بااليضاحات حول طرق  تعديالت

١/١/٢٠١٦  

 التعـديالت لتصـبح االشـجار المثمـرة ضـمن :  "الزراعـة")٤١(رقم  معيار المحاسبة الدولي
  )١٦(رقم  معيار المحاسبة الدولينطاق 

١/١/٢٠١٦  

- IFRS for SME ١/١/٢٠١٧  التعديالت المتعلقة بنتائج المراجعة المبدئية لاليرادات الشاملة  
    ٢٠١٤التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية من سبتمبر  - 

IFRS الموجودات غير المتداولة المتاحة للبيع وكذلك النشاطات المتوقفة:  ٥    
١/١/٢٠١٦   IFRS االيضاحات: اآلدوات المالية : ٧  

IFRS منافع الموظفين:  ١٩  
IFRS تقارير عن البيانات المالية المرحلية:  ٣٤  

  
ن المعايير او بعد تاريخ اعالنها ، كما وا سات المحاسبية للشركة للفترة التي تبدأ فيتتوقع اآلدارة ان يتم تطبيق المعايير ضمن السيا

  . ط الشركة وغير المتوقع ان يكون لها اثر مهم على البيانات المالية للشركة فمن غير المتوقع تبنيهابنشا ال تتعلق الجديدة الصادرة والتي
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-٢٠- 

  

  
  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة  ٢/٥  

  
  المشاركات    
إجمالي المشاركات المدينة لكامل الفترة المقدمة من قبل الموردين المشتركين خالل  كتتبةماليشمل إجمالي المشاركات     

  .يتم تحقيقها في تاريخ بداية البوليصةو الفترات المحاسبية 
  

غير المكتسبة اإلشتراكات  ,التكافلإلى اإليرادات على مدى الفترة المتعلقة بوثائق  إعادة التكافل اآلشتراكاتيتم تحويل   
من صافي  ٪٤٠بنسبة محتسبة  التكافليالمكتتبة المتعلق بالفترة السارية من الغطاء  اإلشتراكاتمن صافي  الجزءتمثل 

يؤخذ التغير في المخصص  , ٪٢٥البحري حيث يحتسب بنسبة  التكافلما عدا قسم  لتكافلللجميع أقسام  اإلشتراكات
 .اإليرادات على مدى فترة المخاطرالمكتسبة إلى بيان الدخل وذلك لكي تحقق  لإلشتراكات غير

 
ويتم االحتساب  نهاية الفترة الماليةكما في ) تأمين على الحياة(كذلك يتم تكوين مخصص حسابي لنشاط التكافل     

 .والمصادقة من قبل مقّيم اكتواري
   



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٢١- 

  

  تتمة –السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  ٢
  

  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة  ٢/٥  
 

  والمدفوعة المستلمةالعموالت   
 .التكافلالمستلمة والمدفوعة في وقت إصدار وثائق  العموالتتدرج   

  
  التعويضات  
وأطراف أخرى ومصاريف تعديل الخسائر ذات الصلة ، مطروح  التكافلذمم دائنة لحاملي عقود  تمثل المتكبدة التعويضات   

  .تكبدها حسبمنها قيمة المستردات من الحادث وأي مبالغ أخرى مستردة ، وتقيد في بيان الدخل 
  

بيان المركز إجمالي التعويضات غير المدفوعة تمثل التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة والتي لم تسدد كما في تاريخ   
بيان تحتسب المخصصات للمطالبات المبّلغ عنها وغير المسددة كما في تاريخ  ,سواء تم التبليغ عنها أم الالموحد المالي

باإلضافة لذلك ، يتم تسجيل مخصص يقدر بناء على الخبرة  ,على أساس تقدير لكل حالة بمفردهاالموحد  المركز المالي
  .لتي حدثت ولم يبلغ عنها كما في تاريخ الميزانية العموميةلسداد تعويضات الحوادث ا للمجموعةالسابقة 

  
والمبالغ المدفوعة والمخصصات خالل السنة التالية  الموحد بيان المركز المالييدرج أي فرق بين المخصصات في تاريخ     

  .لتلك السنة التكافلضمن حساب عقود 
  

ير المسددة حيث يتوقع سداد جميع المطالبات خالل سنة واحدة بخصم مطلوباتها المتعلقة بالمطالبات غ المجموعةال تقوم     
  .الموحد بيان المركز الماليمن تاريخ 

  
  المطلوباتاختبار كفاية     
باستخدام وذلك كافَية  المحققةالتكافل كانت التزامات  إذاما  بتقييم المجموعةتقوم ، بيان للمركز المالي في تاريخ كل     

على إذا نتج عن هذا التقييِم أّن المبالغ المحملة  ,التكافلعقود بموجب  المستقبلية النقدية للتدفقات الحاليةَ  التوقعات
 في بيان الدخل فورا العجزتحقيق كامل ، يتم التقديرية  المستقبليةتدفقات المطالبات ضوء في غير كافية  التكافلالتزامات 
  .الموحد
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-٢٢- 

  

 تتمة -الهامةالسياسات المحاسبية أسس اإلعداد و  ٢
  

  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  التكافلإعادة     
خطر التعرض لمطالبات مالية كبيرة خالل لكي تقلل  التكافلمع اطراف اخرى بهدف إعادة  إتفاقياتبإبرام  المجموعةتقوم     

يتم تقدير المبالغ  ,التكافلاألرصدة المستحقة من شركات إعادة  التكافلتمثل موجودات عقود إعادة  ,سير األعمال العادية
  .التكافلالممكن استردادها بطريقة تتطابق مع المخصص للمطالبات غير المسددة ووفقًا لعقد إعادة 

  
  .ثائقالو من التزاماتها تجاه حملة  مجموعةال تعفي ال التكافلإن ترتيبات عقود إعادة     

  
يتم تحقيقها كإيرادات ومصروفات بنفس  التكافلوالمطالبات الناشئة من عقود إعادة  التكافلمعيدي األقساط المدفوعة إلى     

 التكافل، مع األخذ في االعتبار تبويب خدمة إعادة  مجموعةالمباشر بال التكافلمطالبات تحقق بها أقساط و  التيالطريقة 
  .المقدمة

  
بيانات مالية أو أكثر في حالة وجود دليل على االنخفاض خالل السنة في تاريخ كل  التكافلتراجع موجودات إعادة     

، بأن التكافليحدث انخفاض عند وجود دليل فعلي ناتج من حدث وقع بعد اإلدراج المبدئي لموجودات إعادة  ,المالية
ر يمكن قياسه بصورة المستحقة بموجب شروط العقد وأن الحدث له تأثي تحت التسويةالمجموعة قد ال تستلم جميع المبالغ 

  .الموحد تدرج خسارة االنخفاض في بيان الدخل ,التكافلموثوقة على المبالغ التي تستلمها المجموعة من معيدي 
  

يتم تقدير هذه المبالغ وفقًا  ,التكافلاألرصدة والمبالغ المستحقة إلى شركات أعادة  التكافلتمثل التزامات عقود إعادة     
  .افلالتكلشروط عقود إعادة 

  
الذي تقبله  التكافلٕاعادة المحولة و  التكافلعلى أساس اإلجمالي بالنسبة لكل من أعباء  التكافلتظهر أقساط ومطالبات     

  .مجموعةال
 

  الودائعإيرادات   
  .القائماإليرادات من الودائع لدى البنوك تحتسب على أساس األرباح التي تعلنها البنوك وتأخذ في األعتبار المبلغ األصلي   

 

  إيجاراتإيرادات   
  .تقيد إيرادات التأجير على أساس القسط الثابت على مدى مدة العقد  
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-٢٣- 

  

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  ٢
  

  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
 

  إيرادات أرباح األسهم  
  .استالم األرباحيتم تحقيق إيرادات أرباح األسهم عند إعالن الحق في   

 

  رسوم الوكالة  
  

  ق.م.ش التكافلي مجموعة الخليج    
قامت الشركة بإدارة عمليات التكافل نيابة عن المشاركين مقابل رسوم الوكالة التي تم احتسابها كمبالغ تساوي التكاليف     

خالل السنة السابقة، تم احتساب رسوم الوكالة كجزء من إجمالي  ,اإلدارية والعامة وتكاليف االستهالك والتمويل للسنة
  .التكافل أقساط

  
  و.ش.الشركة القطرية للتكافل ش    
  .تحتسب رسوم الوكالة كنسبة من إجمالي المشاركات للسنة    

 

  والبنود المماثلة للنقدالنقد   
من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع والبنود المماثلة للنقد ألغراض بيان التدفقات النقدية يتكون النقد   

  .حسابات السحب على المكشوف القائمةقصيرة األجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل بعد خصم 
  

  الماليةاالستثمارات   
  .المدفوع زائدًا مصاريف الشراءيتم قيد جميع االستثمارات مبدئيًا بالتكلفة وهي القيمة العادلة للمبلغ   

 

طرفًا في عقد األداة االستثمارية أو في  المجموعةفي تاريخ المتاجرة عندما تصبح  الماليةأو إلغاء االستثمارات  تحقيقيتم    
  .حالة خروجها من العقد

  
قق مبدئيًا بالتكلفة والحقًا يعاد تح, المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية, في ادوات حقوق الملكيةاالستثمارات     

تدرج التغيرات في القيمة العادلة في بند  ,قياسها بالقيمة العادلة ، إال إذا لم يمكن تحديد القيمة العادلة بصورة موثوقة
 عند إلغاء التحقيق أو تدني ,منفصل ضمن حقوق المساهمين حتى يتم إلغاء تحقيق االستثمار أو يعتبر االستثمار متدنياً 

 ,للفترةالموحد القيمة يتم تحويل مجموع األرباح أو الخسائر المدرجة سابقًا في حقوق المساهمين إلى بيان الدخل 
 لقيمة العادلةاالستثمارات التي ليس لها سعر مدرج بالسوق أو طرق مناسبة أخرى يمكن منها اشتقاق قياس موثوق به ل

  .على أساس مستمر فإنه يتم تسجيلها بالتكلفة
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  ٢
  

  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  تتمة - الماليةاالستثمارات   
بعد (، يتم تحويل مبلغ يمثل الفرق بين تكلفتها  قيمة استثمارات مالية مصنفة من خالل حقوق الملكيةض في حالة انخفا    

ها العادلة حاليًا ، ناقص أي خسارة انخفاض مدرجة سابقًا في بيان ـوقيمت) واإلطفاء األصلخصم أي مدفوعات لسداد 
ال تعكس خسائر تدني األدوات الرأسمالية المصنفة متاحة للبيع في بيان  ,الدخل ، من حقوق المساهمين إلى بيان الدخل

  .ة على أساس العائد التعاقدياإلستثمارات في ادوات الدين يتم تصنيفها و قياسها بالتكلفة المطفأ,الدخل
 

  االستثمار في الشركات الزميلة    
تمارس المجموعة  منشأةالشركة الزميلة هي أي  ,حقوق الملكيةتحتسب استثمارات المجموعة في شركاتها الزميلة وفقًا لمبدأ     

  .هامًا والتي ال تكون شركة تابعة أو مشروع مشترك تأثيراً عليها 
  

بالتكلفة زائدًا التغيرات بعد الشراء في حصة المجموعة الموحد بيان المركز المالي تدرج االستثمارات في الشركة الزميلة في     
تدرج حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة  ,منها أي إنخفاض في القيمة مخصوماً  منصافي موجودات الشركة الزميلة

  .الموحد الزميلة في بيان الدخل
  

في حصة المجموعة من المعامالت بين المجموعة وشركتها الزميلة يتم استبعادها بنسبة غير المحققة رباح والخسائر األ    
ة لنفس الفترة المالية للمجموعة األم ، وٕاذا لزم األمر تدخل تعديالت ليتم إعداد البيانات المالية للشركة الزمي ,الشركة الزميلة

  .السياسات المستخدمة من قبل المجموعةلتتطابق السياسات المحاسبية مع 
  

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية تقرر المجموعة ما  إذا كان ضروريًا تحقيق خسارة انخفاض إضافية الستثمار المجموعة     
في تاريخ كل بيان للمركز المالي تقرر المجموعة ما إذا كان يوجد أي دليل موضوعي بأن استثمارها  ,في شركاتها الزميلة

المبلغ الذي يمكن في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته ، فإذا ثبت ذلك تحتسب المجموعة قيمة االنخفاض كفرق بين 
  .والقيمة الدفترية ويتم  إدراج المبلغ في بيان الدخل الموحد إسترداده لإلستثمار في الشركة الزميلة

  
على الشركة الزميلة تقوم بقياس وٕادراج أي استثمار يتبقى لها في الشركة الزميلة بالقيمة  عندما تفقد المجموعة تأثيرها    

أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لالستثمار المتبقى والعائدات من  ,العادلة
  .االستبعاد يتم إدراجه في الربح أو الخسارة

  
تثمار في شركات زميلة المحتفظ بها للبيع خالل سنة واحدة يتم تسجيلها بالتكلفة ناقص خسائر اإلنخفاض في القيمة اإلس    

  .)إن وجد(
    



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٢٥- 

  

 تتمة - السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  ٢
  

  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  العقارات االستثمارية    
فقط في حالة استخدامها لغرض التأجير أو الزيادة في قيمة العقار أو كليهما كعقارات استثمارية تعامل األراضي والمباني     

  .معاً 
  

في السجالت بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقارات االستثمارية تدرج     
  .عقارات استثماريةكال يحتسب استهالك على األراضي المحتفظ بها  ,سنة ٢٠

  
تـــم اســـتبعادها أو عنـــدما يســـحب العقـــار االســـتثماري مـــن االســـتخدام وال يتوقـــع  إذا مـــايلغـــى تحقيـــق العقـــارات االســـتثمارية     

الفرق بـين عائـدات االسـتبعاد والقيمـة الدفتريـة للموجـودات يـتم إدراجـه فـي  ,الحصول على أي منافع اقتصادية من استبعادها
  .بيان الدخل للفترة التي تم فيها االستبعاد

  
  العقارات والمعدات    
ال يحتســب اســتهالك علــى  ,بعــد خصــم االســتهالك المتــراكم وأي انخفــاض فــي القيمــة التكلفــةب أوالً والمعــدات  العقــاراتتــدرج     

  .األراضي
  

  :تسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات كالتالي يح    
  

  سنوات  ٢٠                         المباني    
  سنوات  ٥    والمعدات المكتبية األثاث والتركيبات    
  سنوات  ٥                        أجهزة كمبيوتر    
  سنوات  ٥                        السيارات    

  سنوات  ٥                        ديكورات               
  سنوات  ٥                           الموجودات الثابتة األخرى    

  
  .ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ    
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٢٦- 

  

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  ٢
  

  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  تتمة - العقارات والمعدات    
الدفترية للعقارات والمعدات لتحديد االنخفاض عنـد وجـود أحـداث أو تغيـرات ظرفيـة يحتمـل معهـا عـدم  القيمةيعاد النظر في     

في حالة وجـود مؤشـر كهـذا وعنـدما تكـون القيمـة الدفتريـة أعلـى مـن القيمـة الممكـن اسـتردادها ، يـتم  ,استرداد القيمة الدفترية
إن القيمـة الممكـن اسـتردادها مـن الموجـودات هـي صـافي قيمـة البيـع أو   ,تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن اسـتردادها

  .قيمتها في حال االستخدام ، أيهما أكبر
  

ي جزء من العقارات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصـادية مسـتقبلية مـن يتم إلغاء تحقيق أ    
وتـدرج أي أربــاح أو خسـائر ناشــئة مـن اسـتبعاد الموجــودات فـي بيــان الـدخل الشـامل الموحــد للسـنة التــي يـتم فيهــا  ,اسـتخدامه
  .االستبعاد

  
زء مــن بنــود العقــارات والمعــدات يكــون محتســبًا بصــورة منفصــلة وتشــطب القيمــة الســتبدال أي جــ المتكبــدة المصــاريفترســمل     

المصـــروفات األخــرى الالحقـــة تــتم رســـملتها فقــط عنـــدما تزيــد مـــن المنــافع االقتصـــادية المســـتقبلية  ,الدفتريــة للجـــزء المســتبدل
  .تكبدهايتم تحقيق جميع المصاريف األخرى في بيان الدخل حين  ,للعقارات والمعدات ذات الصلة

  
  انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها    
يجــرى تقيــيم لتحديــد مــا إذا كــان يوجــد دليــل فعلــي علــى احتمــال انخفــاض دائــم لقيمــة بعــض  بيــان مركــز مــاليفــي تــاريخ كــل     

يــتم تحديــد قيمــة  ,الموحــد فــي حالــة وجــود دليــل كهــذا تــدرج خســارة انخفــاض الموجــودات فــي بيــان الــدخل ,الموجــودات الماليــة
  :االنخفاض كالتالي

  
، يكـــون االنخفـــاض هـــو الفـــرق بـــين التكلفـــة  مـــن خـــالل حقـــوق الملكيـــة بالنســـبة للموجـــودات المدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة  )أ 

  .والقيمة العادلة ، بعد خصم أي خسارة انخفاض مدرجة سابقًا في بيان الدخل
االنخفـــاض هـــو الفـــرق بـــين القيمـــة الدفتريـــة والقيمـــة الحاليـــة للتـــدفقات بالنســـبة للموجـــودات المدرجـــة بالتكلفـــة ، يكـــون   )ب 

 .النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة

بالنســـبة للموجـــودات المدرجـــة بالتكلفـــة المطفـــأة ، يكـــون االنخفـــاض هـــو الفـــرق بـــين القيمـــة الدفتريـــة والقيمـــة الحاليـــة   )ج 
  .العائد التعاقديستقبلية مخصومة بسعر للتدفقات النقدية الم
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-٢٧- 

  

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  ٢
  

  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  قيمة الموجودات غير الماليةانخفاض     
الموجــودات  ,االنخفــاضالموجــودات التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة غيــر محــددة ال تخضــع لإلطفــاء ويــتم اختبارهــا ســنويًا لتحديــد     

الخاضعة لإلطفاء تتم مراجعتهـا لتحديـد االنخفـاض عنـدما تكـون هنالـك أحـداث وظـروف تـدل علـى أن القيمـة الدفتريـة قـد ال 
االنخفــاض بــالمبلغ الــذي تزيــد بــه القيمــة الدفتريــة للموجــودات علــى قيمتهــا الممكــن يــتم األعتــراف بخســارة  ,يمكــن اســتردادها

ة الممكـــن اســـتردادها هـــي القيمـــة العادلـــة للموجـــودات نـــاقص التكـــاليف حتـــى البيـــع أو القيمـــة فـــي حـــال إن القيمـــ ,اســـتردادها
ألغراض تقييم االنخفاض يـتم تصـنيف الموجـودات فـي مجموعـات علـى أدنـى مسـتويات تكـون لهـا  ,االستخدام ، أيهما أعلى

فــي المعرضــة لإلنخفــاض ماليــة بخــالف الشــهرة الموجــودات غيــر ال ,)وحــدات إيــرادات نقديــة(تــدفقات نقديــة محــددة منفصــلة 
  .قيمتها تتم مراجعتها لتحديد إمكانية عكس االنخفاض في تاريخ كل بيان للمركز المالي

  
  إلغاء تحقيق األدوات المالية    
  الموجودات المالية    
التعاقديـة التـي تمثـل الموجـودات الماليـة ، وهـي تفقد المجموعة السيطرة على الحقـوق ي تحقيق الموجودات المالية عندما ـيلغ    

فــي العــادة عنــدما يــتم بيــع األصــل أو عنــد تحويــل جميــع التــدفقات النقديــة المرتبطــة باألصــل إلــى طــرف ثالــث مســتقل عــن 
  .المجموعة

  
  المطلوبات المالية    
  .المطالبةيلغي تحقيق المطلوبات المالية عندما يتم التخلي عن أو إلغاء أو انتهاء الحق في     

  
  الموجودات المحتفظ بها كمتاحة للبيع    
البيــع  بصــفة أساســية خــالل معاملــةيــتم تصــنيف الموجــودات كمحــتفظ بهــا للبيــع إذا كانــت القيمــة الدفتريــة يمكــن اســتردادها     

 موجـودات فرديـةسـتبعاد أو إمجموعـة أو بنـود الشـركة،  تكون الموجـودات بنـد مـنقد يكون  ,وليس خالل االستخدام المستمر
يعتبر أنـه قـد تـم  ,يعرض الموجود المتاح للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة أيهما أقل ناقصًا تكاليف البيع ,ةغير متداول

اســتيفاء متطلبــات معيــار تصــنيف الموجــود كمتــاح للبيــع فقــط عنــدما تكــون عمليــة البيــع مرجحــة بشــكل كبيــر وكــان الموجــود 
يجب على اإلدارة االلتزام بالبيع، والذي يجب توقعه ليتم التحقيـق كعمليـة بيـع مكتملـة  ,على حالته الحالية متاح مباشرة للبيع

  .خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف
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-٢٨- 

  

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  ٢
  

  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  تسهيالت بنكية إسالمية    
تحقيـــق جميـــع القـــروض والتســـهيالت مبـــدئيا بالقيمـــة العادلـــة للمقابـــل المســـتلم ناقصـــا التكـــاليف المتعلقـــة بصـــورة مباشـــرة يـــتم     

يـتم تحقيـق المكاسـب  ,علـى أسـاس العائـد التعاقـديبعد التحقيق المبدئي، تقـاس القـروض والسـلف بالتكلفـة المطفـأة  ,للمعاملة
  .حقيق المطلوباتوالخسائر في الربح أو الخسائر عند إلغاء ت

  
  المخصصات    
ناتج من أحـداث سـابقة ، وعنـدما يكـون محـتمًال  المجموعةعلى ) قانوني أو حكمي(يتم تكوين مخصصات عند وجود التزام     

  .سداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ محددة بصورة موثوقة
  

  المقاصة    
حـق شـرعي  فقـط عنـد وجـوديتم إجراء مقاصة بغرض موازنة موجودات مقابل مطلوبات وموازنـة مطلوبـات مقابـل موجـودات     

أو لتحقيـق الموجـودات وسـداد المطلوبـات  الصـافي،أو قانوني لتسوية المبالغ المدرجة أو أن هنالك نية للتسوية علـى أسـاس 
أو مســموحًا بــه بموجــب أي  امطلوبــ يكــن ذلــكيف فــي بيــان الــدخل مــا لــم ال تــتم مقاصــة لإليــرادات والمصــار  ,بصــورة متزامنــة

  .معيار أو تفسير محاسبي
  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين    
  

  نظام مكافأة نهاية الخدمة     
يتم احتساب مخصص المكافأة على  ,مكافأة نهاية خدمة لموظفيها المجموعة، تخصص  ٢٠٠٤لعام  ١٤طبقا للقانون رقم     

التكلفـة المتوقعــة لتلــك المكافـآت يــتم اســتحقاقها  ,أسـاس آخــر مرتــب للموظـف ومــدة الخدمــة بعـد إكمــال حــد أدنـى مــن الخدمــة
  .على طول فترة الخدمة للموظف

  
  صندوق التقاعد    
مة فـي صـندوق حكـومي للتقاعـد للمـوظفين بالمسـاه المجموعـةللتقاعـد والمعاشـات ، تلتـزم  ٢٠٠٢لعام  ٢٤طبقا للقانون رقم     

محدود بهذه المساهمات ، ويتم دفعهـا للصـندوق  المجموعةإن التزام  ,القطريين وتحسب كنسبة من راتب الموظفين القطريين
  .في وقت استحقاقها
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-٢٩- 

  

  
 تتمة -السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  ٢
  

  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  العمالت األجنبية    
 ,تنفيــذ المعاملــة الصــرف الســارية فــي تــاريخبالعملــة الرســمية للمجموعــة بأســعار األجنبيــة مالت عالمعــامالت بــال تــدرجمبــدئيًا     

بـالعمالت األخـرى فـي نهايـة السـنة الماليـة علـى أسـاس أسـعار الصـرف الماليـة أرصـدة الموجـودات والمطلوبـات تحويـل ويتم 
أما البنـود غيـر الماليـة بـالعمالت األجنبيـة التـي تقـاس بالتكلفـة التاريخيـة فهـي  ,الموحد بيان المركز الماليتاريخ  السارية في

أما البنود غير الماليـة بـالعمالت  ,تحول باستخدام أسعار العمالت السائدة في تاريخ المعاملة األساسية وال يتم تعديلها الحقاً 
يـتم إدراج كافـة  ,يتم تحويلها باستخدام أسعار العمالت السائدة عند تحديد القيمـة العادلـةاألجنبية التي تقاس بالقيمة العادلة ف

، إال فـــي حالـــة ارتباطهـــا بأربـــاح وخســـائر أدرجـــت مباشـــرة فـــي حقـــوق الموحـــد فروقـــات أســـعار الصـــرف فـــي بيـــان الـــدخل 
  .في حقوق المساهمينالمساهمين ، وفي هذه الحالة تدرج األرباح والخسائر بعد خصم فرق الصرف المدرج 

  
  القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة ٣
 

  القيمة العادلة  
بالســـوق الشـــراء األســـواق الماليـــة الرســمية يـــتم تحديـــد قيمتهـــا العادلــة علـــى أســـاس آخــر أســـعار  فــياالســتثمارات الماليـــة المتداولـــة   

  .الموحد بيان المركز الماليفي تاريخ عند اإلغالق لألصول و على أساس آخر أسعار العرض للمطلوبات 
  

 األسـاليبتشـمل هـذه  ,التقيـيم أسـاليبأسواق نشطة ، يتم تحديـد القيمـة العادلـة باسـتخدام لها بالنسبة لألدوات المالية التي ال توجد   
ن مشـابهة إلـى حـد كبيـر والرجوع إلـى القيمـة السـوقية ألداة أخـرى تكـو  ,استخدام الصفقات التي تمت حديثًا باألسعار الحرة بالسوق

أو تحليـل التــدفقات النقديــة المخصــومة ، تحتسـب التــدفقات النقديــة المســتقبلية علــى أسـاس تقــديرات اإلدارة ويكــون ســعر الخصــم /و
  .المستخدم هو السعر السوقي ألداة مماثلة

  
  .كلفةيمكن قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة ، يتم قياس هذه األدوات المالية بالتلم إذا   
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  تتمة -القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة ٣
  

  القرارات   
ولهــذه  ,، غيــر السياســات التــي تتضــمن عمــل تقــديرات للمجموعــةالقــرارات التاليــة خــالل تطبيــق السياســات المحاســبية  اإلدارةاتخــذت   

  .القرارات تأثير هام على المبالغ المدرجة في البيانات المالية
  

  االستثماراتانخفاض   
كاســـتثمارات منخفضـــة القيمـــة عنـــد وجـــود  المقيمـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل حقـــوق الملكيـــةاســـتثمارات األســـهم  المجموعـــةتعامـــل   

إن تحديــد  ,انخفــاض هــام أو مســتمر فــي القيمــة العادلــة إلــى أقــل مــن التكلفــة أو عنــد وجــود أدلــة موضــوعية أخــرى علــى االنخفــاض
مقابـل الفتـرة التـي " المسـتمر"مقابـل التكلفـة األصـلية لالسـتثمار وتقـدير  "الهام"تقدير يتم  ,يحتاج إلى اتخاذ قرار" المستمر"أو " الهام"

ديـة بتقييم عوامـل أخـرى وتشـمل التقلبـات العا المجموعةباإلضافة إلى ذلك تقوم  ,يةلكانت فيها القيمة العادلة أدنى من تكلفتها األص
  .في سعر األسهم المتداولة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لألسهم غير المتداولة

  
  التقديرات  
بيـان المركـز فيما يلي شرح تفصيلي لالفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والرئيسية لعدم دقة التقديرات كما في تـاريخ   

ًا هامــًا يســتدعي إدخــال تعــديالت جوهريــة علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات فــي الســنة والتــي تمثــل خطــر الموحــد  المــالي
  :كما يلي المالية المقبلة

  
  المخصص للمطالبات غير المدفوعة  
وأطـراف أخـرى  التكافـلالمطالبات غير المدفوعة بناءًا علـى االفتراضـات المتعلقـة بتقـدير المبـالغ المسـتحقة لحـاملي وثـائق  تقديريتم   

تحتســب هــذه التقــديرات بالضــرورة علــى افتراضــات تتعلــق بعوامــل عديــدة وبــدرجات  ,التكافــلوالناشــئة مــن المطالبــات بموجــب عقــود 
  .والتي يتم تعديلها في المستقبلعن المطلوبات التقديرية هذا وقد تختلف القيم الفعلية  ,متفاوتة من التقدير وعدم التيقن

  
تقـديرات لكـل مـن التكلفـة النهائيـة المتوقعـة للمطالبـات المبلّـغ عنهـا والمطالبـات المتكبـدة والتـي لـم يبّلـغ عنهـا  بصفة خاصة يتم عمل  

، حيث تقوم اإلدارة بتقـدير تكلفـة المطالبـات المبلّـغ عنهـا وغيـر المبّلـغ عنهـا باسـتخدام الموحد بيان المركز المالي حتى تاريخ إعداد 
  .سابقة للتنبؤ بقيم المطالبات المستقبليةإحصائيات تسوية المطالبات ال

  
وفــي العــادة يقــوم خبــراء مســتقلون بتقــدير  ,إن المطالبــات التــي تحتــاج إلــى أحكــام مــن المحكمــة أو التحكــيم يــتم تقــديرها بصــورة فرديــة  

لبـات المتكبـدة ولكـن لـم وتقـوم اإلدارة كـل ثالثـة أشـهر بمراجعـة المخصصـات للمطالبـات المتكبـدة والمطا ,خسائر المطالبات العقاريـة
  .يبلغ عنها

  
  كافلالتإعادة عقود   
ة كــل ثالثــة أشــهر بمراجعــة ســير مجموعــوتقــوم ال ,والحتمــال فشــلهم فــي الســداد التكافــللمنازعــات مــع معيــدي  معرضــةة مجموعــإن ال  

  .تهم الماليةدر ومراجعة ق التكافلالمنازعات مع معيدي 
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  تتمة -الهامة القرارات والتقديرات المحاسبية  ٣
  

  تتمة - التقديرات  
  

  غير المكتسبة اإلشتراكاتاحتياطي   
فــي قطــر ولــوائح  التكافــلغيــر المكتســبة يــتم بنــاء علــى الممارســات الحاليــة فــي صــناعة  اإلشــتراكاتالحتيــاطي  المجموعــةن تقــدير إ  

دوريًا بمراقبة النمو في تأميناتها والتأكد مـن أن الفـرق غيـر جـوهري بـين  المجموعةتقوم  ,وزارة االقتصاد والتجارة والتحليالت األخرى
لجميــع القطاعــات باســتثناء قطــاع الشــحن البحــري الــذي  عقــود التكافــل٪ مــن صــافي ٤٠االحتيــاطي التقــديري محتســبًا علــى أســاس 

  .على أساس البيانات الواقعية٪ ، واالحتياطي على أساس البيانات الواقعية في حال قامت باحتسابه ٢٥يحتسب على أساس 
  

  عقود التكافل التأمينية  
تعتبـر هـذه االفتراضـات  ,التـأمين التكافليـةيجب أن يتخذ قرار مادي عند تحديد المطلوبات وعند اختيار االفتراضـات المتعلقـة بعقـود   

  .إيجابية لالنسحابات الطوعيةمالئمة والتقديرات معقولة في تاريخ التقييم وال يحتسب أي إيراد الحتمال حدوث تأثيرات 
  

  :فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي يتأثر بها بصفة خاصة تقدير المطلوبات  
  

  معدالت الوفاة والمرض  
وفئـة ) أنثـى/ذكـر(تختلـف االفتراضـات بحسـب الجـنس  ,التكافـلتتخذ افتراضـات الوفـاة بنـاء علـى التجـارب السـابقة وتجـارب صـناعة   

 ٧٠-A٦٧وتتخذ افتراضات المرض بناء على الجدول البريطاني غير المعدل   ,البوليصةونوع  التكافل

  
يـؤدي ارتفـاع معـدل الوفيـات إلـى عـدد أكبـر مـن المطالبـات وٕالـى تقـديم مطالبـات ) تـأمين علـى الحيـاة(بالنسبة لوثائق تـأمين التكافـل   

  .للمساهمينخالل فترات أقصر من المتوقع وٕالى زيادة المصاريف وخفض األرباح 
  

  عائد االستثمار  
يحتسب المتوسط المرجح لمعدل العائد بناء على افتراضـات متفقـة مـع إسـتراتيجية تخصـيص الموجـودات طويلـة األجـل والمبينـة فـي   

  .وثيقة تفاصيل المنتج الموزع على العمالء
  

  معدل الخصم  
الخصم بناء على المعدالت المعمـول بهـا حاليـًا فـي السـوق بعـد تتخذ افتراضات معدل  ,تتعلق معدالت الخصم بالقيمة الزمنية للمال  

 التكافــلتختلــف افتراضــات معــدل الخصــم اعتمــادًا علــى الموجــودات المحــتفظ بهــا لــدعم مخصصــات  ,تعــديلها بمخــاطر عــدم الســداد
  .الموحد لمركز الماليلبيان يتم تعديل االفتراضات في تاريخ كل  ,على الحياة

  
  .على أساس سنوي) تامين على الحياة(تأمين اكتواري مستقل لعقود تأمين التكافل يتم إجراء تقييم   
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  تتمة -القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة  ٣
  تتمة - التقديرات  

  
  انخفاض قيمة الذمم المدينة  
يــتم  ,تحصــيل المبــالغ بالكامــل بعمــل تقــدير للــذمم التجاريــة المدينــة الممكــن تحصــيلها عنــدما ال يكــون مــن المحتمــل المجموعــةتقــوم   

التقدير للمبالغ الهامة على أساس فردي، أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها مستحقة السـداد منـذ مـدة طويلـة فيـتم تقـديرها 
  .بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول الفترة الزمنية التي مضى عليها على أساس فئات استرداد تاريخية

  
 لایر ٨٦,٢٩٧,٩٤٦:  ٢٠١٤( قطري لایر ١٠٧,٦٠٥,٥٨٥ بلغت الذمم المدينة التجاريةالموحد  بيان المركز الماليفي تاريخ   

  .الموحد وأي فرق بين المبالغ المحصلة فعًال مستقبًال والمبالغ المتوقعة يتم تحقيقه في بيان الدخل ,)قطري
  

  األعمار اإلنتاجية للموجودات  
الموجـودات تكرار أعمال تجديـد في االعتبار المجموعة تأخذ والعقارات االستثمارية اإلنتاجية للعقارات والمعدات  األعمارعند تقدير   

.للمجموعةوالخطط المستقبلية 
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  المتكبدة التعويضات  ٤

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    إجمالي  
حصة معيدي 

   إجمالي    صافي    التكافل
حصة معيدي 

  صافي   التكافل
  لایر قطري  لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري  

  المشتركين
  

                      

  ٨٧,٨٤٤,٧٢٢    (٥٦,٠١٦,٢٠٢)   ١٤٣,٨٦٠,٩٢٤   (٧٨,٨٧١,٥٤٤)  ٧٧,٢٥٣,٠٨٥  (١٥٦,١٢٤,٦٢٩)  تعويضات مدفوعة 
  ٢,٩٢٢,٦٥٣    (١٨,٩٢٥,٨٧٥)    ٢١,٨٤٨,٥٢٨   ٢,٥٠٨,٤٠٧  (٣١,٢٩٣,٨١٩)  ٣٣,٨٠٢,٢٢٦  التغير في المخصص للتعويضات تحت التسوية 

                        
  (١٢٢,٣٢٢,٤٠٣ )   ٩٠,٧٦٧,٣٧٥    (٧٤,٩٤٢,٠٧٧)    ١٦٥,٧٠٩,٤٥٢    )٧٦,٣٦٣,١٣٧(  ٤٥,٩٥٩,٢٦٦  
  

 
  ونالمساهم

                      

  ٢١٣,٦٧٩    (١,٢٤٦,٢٣٤)    ١,٤٥٩,٩١٣   ( ١٤٣,٩٦١ )  ٢,٠٨٢,٠٩٨  ( ٢,٢٢٦,٠٥٩ )  تعويضات مدفوعة 
  ١,٦٣١,٩٩٠    (١,٧٧٢,١٣٦)    ٣,٤٠٤,١٢٦   ١٣٦,٤٠٨  ( ٧١٩,٢٢٨ )  ٨٥٥,٦٣٦   التغير في المخصص للتعويضات تحت التسوية 

                   

  ( ١,٣٧٠,٤٢٣ )   ١,٨٤٥,٦٦٩    (٣,٠١٨,٣٧٠)    ٤,٨٦٤,٠٣٩   ( ٧,٥٥٣ )  ١,٣٦٢,٨٧٠  
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  الماليةاالستثمارات  بيع صافي األرباح المحققة من  ٥

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  قطري لایر    قطريلایر   
  

  المساهمين
      

  ٣١,٤٠٩,٥٢٠    ١١,٩٠٠,٩٢٨  أرباح محققة من بيع استثمارات مالية
  (٣,٠٢٢,١١٦)    --  استثمارات مالية خسائر محققة من بيع

        
  ٢٨,٣٨٧,٤٠٤    ١١,٩٠٠,٩٢٨  

  
  للسنةربح   ٦

  :يظهر ربح السنة بعد تحميل المصاريف باألتي  
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  قطري لایر    قطري يالر  
        

  ٢٤,٢٨٥,١٥٤    ٢٤,٨٦٩,٧٧٩  مرتبات ومكافآت الموظفين
        

  
  :الموحد كالتاليتم إدراج قسط االستهالك في بيان الدخل 

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

        المشتركين
  -    ١,٩٨٧  )١٤إيضاح (عقارات إستثمارية 
 ٤٥٦,٥٩٤    ١,٣٥٩,٢٥٠  )١٥إيضاح (عقارات و معدات 

  ٤٥٦,٥٩٤   ١,٣٦١,٢٣٧ 

  
        المساهمين

  ١,٣٤٨,٨٦٥    ١,٢٨٣,٦١٧  )١٤إيضاح (عقارات إستثمارية 
  ٧٨٩,٠٠٠    ٢,١٨٦,١٤٦  )١٥إيضاح (عقارات و معدات 

  ٢,١٣٧,٨٦٥    ٣,٤٦٩,٧٦٣  
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  ارصدة لدى البنوك ونقد  ٧
  .تتمثل االرصدة لدى البنوك ونقد في ودائع لدى بنوك اسالمية وحسابات جارية لدى بنوك تقليدية

    
  حصة السهم من الربح  ٨

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة العائد للمساهمين تحتسب حصة السهم من صافي الربح بتقسيم ربح السنة   
  .العامخالل 

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

        
  ٧٤,٤٠٦,١٦١   ٤٣,٣٨٨,٧٧٦  ) قطري لایر( ربح السنة العائد للمساهمين

        
  

  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام 
  

٢٥,٥٢٧,٩٠٢    
  

٢٥,٥٢٧,٩٠٢  
        

  ٢,٩١    ١,٧  )قطري لایر(المخفف للسهم  أو الربح األساسي
  

وذلك وفقًا لمتطلبات معايير  ٢٠١٤بأسهم المنحة المصدرة خالل عام  ٢٠١٤تم تأثير عدد االسهم القائمة خالل عام (*) 
  .المحاسبة الدولية
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  من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلةمالية  ستثماراتا  ٩

  :ديسمبر هي على النحو التالي  ٣١كما في  مجموعةللستثمارات االقيمة إن   
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  لایر قطري    لایر قطري  

        المشتركين
        استثمارات متداولة في أسواق المال 

  ١٤,٠٦٣,٩٠٤    ١١,٤٤٣,١٦٩  أسهم في شركات محلية
  ١,٣٢٠,١٣٦   ١,٠١٠,٤٠٨   أسهم في شركات خارجية

        استثمارات غير متداولة في أسواق المال 
  -    ١,٩٠٠,٠٠٠  أسهم في شركات محلية 
  -    ١٧٥,٢٠٠  أسهم في شركات خارجية

        
  ١٥,٣٨٤,٠٤٠    ١٤,٥٢٨,٧٧٧  

        المساهمون
        استثمارات متداولة في أسواق المال 

  ٢٨٩,٨٩٧,٠٤٢    ٢٤٨,٩١١,٧٢٧  أسهم في شركات محلية
  ٥٣٧,٦٨٦    ٤٧٠,٥٢٦   أسهم في شركات خارجية

  ١,١٢٧,٨٥٠    ٣٦٠,٨٥٥   سندات دين
        

        استثمارات غير متداولة في أسواق المال 
  ٧٠,٣٢١,٩١٠    ٦٦,٧٤٥,٢٤٠   أسهم في شركات محلية
  ٥,٣١٣,٠١٧   ٣,٦٢٠,١٦٨   أسهم في شركات خارجية

  ٣٤٦,١٨٥    ٣٤٦,١٨٦   استثمارات لدى مدراء محافظ
        
  ٣٦٧,٥٤٣,٦٩٠    ٣٢٠,٤٥٤,٧٠٢

   

ـــــــدى مـــــــدراء محـــــــافظ بقيمـــــــة  ماليـــــــةأدرجـــــــت ضـــــــمن اســـــــتثمارات    ـــــــة واســـــــتثمارات ل  لایر ٧٢,٧٨٦,٧٩٤أســـــــهم غيـــــــر متداول
ـــــــــة ) قطـــــــــري لایر ٧٥,٩٨١,١١٢:  ٢٠١٤(قطـــــــــري  ـــــــــ، مدرجـــــــــة بالتكلف ـــــــــاقص أي ت ـــــــــي القيمـــــــــة ، دن نظـــــــــرًا لطبيعـــــــــة ني ف

مناســـــبة للتوصـــــل إلـــــى قيمـــــة عادلـــــة يوثـــــق التـــــدفقات النقديـــــة المســـــتقبلية غيـــــر الممكـــــن تقـــــديرها ولعـــــدم وجـــــود طريقـــــة أخـــــرى 
  .بها

  

بالمجموعة خالل  المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةلم تسجل خسائر من إنخفاض قيمة اإلستثمارات   
  .)م تسجل خسائر أيضال: ٢٠١٤(السنة 
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  الموجودات المتاحة للبيع   ١٠
من المقرر أن  ,"البحرين الوطنية للتأمين على الحياة  شركة"الشركة الزميلة  خالل السنة، قررت الشركة استبعاد حصتها في  

بلغت الموجودات المتاحة للبيع  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١وكما في  ٢٠١٥يكون االستبعاد من الشركة الزميلة كامًال في 
  .التنفيذ النهائية للبيع قيد المفاوضات، فإن )قطري لایر ٢١,٤٥٤,٠٠٧: ٢٠١٤(قطري  لایر ٢١,٤٥٤,٠٠٧

  
  استثمار في شركة زميلة    ١١

  :في الشركة الزميلةللمجموعة االستثمار التالي   
  بنسبة الملكية  بلد التأسيس  
      ٢٠١٤    ٢٠١٥  
            

  %٢٥    %٢٥    البحرين  )ب.م.ش(الشركة الوطنية للتأمين على الحياة 
  

تم إدراج االستثمار بالتكلفة حيث أن حصة المجموعة في األرباح  ,على الحياةالتكافل تعمل الشركة الزميلة أساسًا في أعمال   
وبالتالي تم إدراج هذا االستثمار تحت  ٢٠١٢ عام قررت المجموعة استبعاد حصتها في الشركة الزميلة في .ال تعتبر هامة

  .)٩إيضاح (بند الموجودات المتاحة للبيع في بيان المركز المالي للمساهمين 
  

  مدينةارصدة تكافل   ١٢
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  قطري لایر    قطري لایر  

        المشتركين
  ٥٥,٥١٩,٥٠٠    ٥٥,٤٦٠,٨٢٥   مبالغ مستحقة من شركات
  ١,٣٩٩,٩٨٣    ١,٣٥٠,٨٤٠   مبالغ مستحقة من أفراد

 مبالغ مستحقة من هيئات حكومية

  : يخصم منة
  تحصيلها مخصص ديون مشكوك في

 ١١,٨٦٩,٣٨٥  
  
)٢,٧١٠,٩٧٥( 

  ٦٨٣,٤٨٨  
  

--  
        
  ٥٧,٦٠٢,٩٧١   ٦٥,٩٧٠,٠٧٥  

        مونالمساه
 ١,٢١١,٩٢٢    ٧٠,٨٤٠   .مبالغ مستحقة من شركات
 ٧٣,٩٢٥    ٣٨,٥٤٥   مبالغ مستحقة من أفراد

 ١٨    ١٨   مبالغ مستحقة من هيئات حكومية
  :يخصم منة

 (١,٢٨٥,٨٦٥)    )١٠٩,٤٠٣(  تحصيلها يمخصص ديون مشكوك ف
        
   -    -  
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  التكافل مدينةمعيدي أرصدة   ١٣
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  قطري لایر    قطري لایر  

        المشتركين
  ٨,٠٤٩,١٨٠    ١٣,٥١٩,٦٠٣   مبالغ مستحقة من معيدي تأمين محليين
  مبالغ مستحقة من معيدي تأمين خارجيين

  :يخصم منة
  مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها

 ٢٢,٥٧٩,٧١٥   
  
)٧٦,٥٦٨( 

  ٢٨,٩٨٨,٧٧٣  
  

--  
        
  ٣٧,٠٣٧,٩٥٣    ٣٦,٠٢٢,٧٥٠  

        مونالمساه
  ٣,٤٨٤,١٥٠    ٣,٥٦٢,٩١٤   مبالغ مستحقة من معيدي تأمين محليين
  مبالغ مستحقة من معيدي تأمين خارجيين

  :يخصم منة
  تحصيلها يمخصص ديون مشكوك ف

 ٩٦,٩٨٥   
  
)٩٦,٩٨٥( 

  ٩٦,٩٨٥  
  

--  
        
  ٣,٥٨١,١٣٥    ٣,٥٦٢,٩١٤  

  
وعموالت إعادة  المجموعةوالمتعلقة بمطالبات تم دفعها من قبل  التكافلالمستحقة من شركات إعادة  المبالغيمثل الرصيد   

  .الموحد بيان المركز الماليشهر من تاريخ  ١٢ويتوقع أن تستلم هذه المبالغ خالل تأمين مستحقة 
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  ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة أخرى  ١٤

  

    

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  قطري لایر    قطري لایر  

        المشتركين
  ٦,١٧١,٣٤٦   ١٧,٣٩٧,٢٩٩  مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين

  ٨,٨١٤,٠٧٥   ٩,١٧٧,٣٨٧ المساهمين مبالغ مستحقة من
  ٤,٤٨٥,٩٣٤   ٣٥٦,٠٠٠  تأمينات مستردة
  ٦١١,١٤٩   ٧٢٦,٩٣٠  سلف للموظفين

  ٣,٠٠٠,٩٥٨   ٩٠,٢٤٧  مصاريف مدفوعة مقدماً 
  ١٠,٧٨٥,٣٦٣   ١٩,٠٧٤,٢٣٤  أخرىأرصدة مدينة 

        
  ٣٣,٨٦٨,٨٢٥    ٤٦,٨٢٢,٠٩٧  
  

  مونالمساه
      

 ٢,٠٤١,٨٦٢   --   اطراف ذات عالقة
  ٥٠٥,١٦٠   ٨٠٢,١٥٠  سلف للموظفين
  ٤٥,٤٠٠   ٦٧٦,١٤٢  تأمينات مستردة

  ٣,٩٦٤,٠١٠   ٧٠٨,٢٧٥  مصاريف مدفوعة مقدماً 
 --   ٤١٦,٩٤٥  ايرادات مستحقة 

  ١١,٧٣٨,٢٦٦   ٥,٦٠٨,٥٦٧  أخرىأرصدة مدينة 
  ١٨,٢٩٤,٦٩٨    ٨,٢١٢,٠٧٩  
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  عقارات استثمارية  ١٥
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  قطري لایر    قطري لایر  

        المشتركين
        :التكلفة 

  ٨٨,٠٧٣,٥١٦    ٤٩,٦٦٣,٨١٧  يناير ١الرصيد في 
 (١٧,٦٢٩,٤٧٤)   (٤٩,٦٦٣,٨١٧)  محول الى مشروعات

 --   ٣١,٦٦٠,٤٣٩  إضافات
  (٢٠,٧٨٠,٢٢٥)    --   إستبعادات 

  ٤٩,٦٦٣,٨١٧    ٣١,٦٦٠,٤٣٩  ديسمبر  ٣١كما في 
        

        :االستهالك
  -    ٤٩,٦٦٣,٨١٧  يناير ١في 

  -    ١,٩٨٧  االستهالك للسنة
  -    (٤٩,٦٦٣,٨١٧)  استهالك المحول

  -    ١,٩٨٧  ديسمبر  ٣١كما في 
        

  :صافي القيمة الدفترية
  ٤٩,٦٦٣,٨١٧    ٣١,٦٥٨,٤٥٢  ديسمبر  ٣١كما في 

        
        ونالمساهم
        :التكلفة 

  ١٧٧,٢٧٨,١٨٧    ٢٦٩,١١٠,٥٣٨  يناير ١الرصيد في 
 ١٢٦,٧١١,٩٢٠   ١٠,٧٣١,٨٥١  أضافات

  )٢,٥٥٩,٢٧٧(    --  محول الى مشروعات
  (١٤,٢١٠,٣٦٢)    --  تحويل أرض الوكير للمشتركين

  (١٨,١٠٩,٩٣٠)    (٤٨,٩٣١,١٥١)  إستبعادات
  ٢٦٩,١١٠,٥٣٨    ٢٣٠,٩١١,٢٣٨  ديسمبر  ٣١كما في 

        
        :االستهالك

  ٦,٥٤١,٤٤٩    ٣,٨٢٦,٩٨٣  يناير ١في 
  ١,٣٤٨,٠٦٤    ١,٢٨٣,٦١٧  االستهالك للسنة

  (٤,٠٦٢,٥٣٠)    --  اإلستبعادات 
  ٣,٨٢٦,٩٨٣    ٥,١١٠,٦٠٠  ديسمبر ٣١كما في 

        
  :صافي القيمة الدفترية

  ٢٦٥,٢٨٣,٥٥٥    ٢٢٥,٨٠٠,٦٣٨  ديسمبر  ٣١كما في 
  

   مبلغ طبقا للمقيم الخارجي :٢٠١٤( اعلي من التكلفةالقيمة العادلة للعقارات االستثمارية  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
  .)قطري لایر ٣٧٢,٠٢٩,٠٤٠

.)قطري لایر ٩,٣٧٨,٣١٣:  ٢٠١٤(قطري  لایر ٦,٥٦٢,٦٧٥ايجار بلغت  حققت االستثمارات العقارية ايرادات
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  عقارات ومعدات  ١٦

  
المعدات 
  واألالت

األثاث   
  اإلجمالي    تكيفات    السيارات    أجهزة كمبيوتر    والتركيبات

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

                        المشتركين
                        :التكلفة 

 ٥٧٤,٤٤٧  --  --  ٥٧٤,٤٤٧  --  --  ٢٠١٥يناير  ١في 
 ٣,١٢٧,٨٠٠  ٤٣٥,٠٠٠  --  ٢,٦٩٢,٨٠٠  --  --  خالل السنةأضافات 
 (٤٨٩,٦١٩)  --    (٤٨٩,٦١٩)  --  --  استبعادات

                        
 ٣,٢١٢,٦٢٨  ٤٣٥,٠٠٠  --  ٢,٧٧٧,٦٢٨  --  --  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

                        
                        :االستهالك 

 ٥٣٧,٤٠١  --  --  ٥٣٧,٤٠١  --  --  ٢٠١٥يناير  ١في 
 ١,٣٥٩,٢٥٠  ٩,٢٣٦  --  ١,٣٥٠,٠١٤  --  --  االستهالك خالل السنة
 (٤٥٦,١٨٧)  --  --  (٤٥٦,١٨٧)  --    األستهالك لألستبعادات

                        
 ١,٤٤٠,٤٦٤  ٩,٢٣٦  --  ١,٤٣١,٢٢٨  --  --  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
                        

                        :صافي القيمة الدفترية
 ١,٧٧٢,١٦٤  ٤٢٥,٧٦٤  --  ١,٣٤٦,٤٠٠  --  --  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
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  تتمة  -عقارات ومعدات  ١٦

    المبنى    أرض  
األثاث 
الموجودات األخرى    السيارات   أجهزة كمبيوتر    والتركيبات

  
  اإلجمالي

  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   قطريلایر    لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري  

                            ونالمساهم
                            : التكلفة

 ٣٣,٥٧٠,٢٦١  ٩٥,٩٨٩  ١,٦٣٠,٥٠٠  ٤,٨٩٨,٢٤٢  ٨,١٠٨,٦٤٧  ١٢,٥٨٥,٣٨٣  ٦,٢٥١,٥٠٠  ٢٠١٥يناير  ١في 
 ١,٦٥١,٢٨٥   --  ١,٢٢٢,٥٠٠  ٢٦٤,٢٤١  ١٦٤,٥٤٤  --  --  ضافات خالل السنةإ

 (٣٨٠,٥٤٩)   --  (٣٧٢,٠٠٠)  --  (٨,٥٤٩)  --  --  استبعادات
                            

 ٣٤,٨٤٠,٩٩٧  ٩٥,٩٨٩  ٢,٤٨١,٠٠٠  ٥,١٦٢,٤٨٣  ٨,٢٦٤,٦٤٢  ١٢,٥٨٥,٣٨٣  ٦,٢٥١,٥٠٠  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
                            

                            :االستهالك 
 ١٨,٧١٠,٨٦٦  ٩٥,٩٨٩  ١,٠٥٤,٧٨٣  ٣,٨٧٠,١١٧  ١,٨٦٢,٤٢٨  ١١,٨٢٧,٥٤٩  --  ٢٠١٥يناير  ١في 

 ٢,١٨٦,١٤٦  --  ٣٣٧,٣٦٤  ٤٨٩,٥١٦  ١,٢٩٧,٣٤٢  ٦١,٩٢٤  --  االستهالك خالل السنة
 (٣٧٨,٧٦٨)  --  (٣٧١,٩٩٩)  --  (٦,٧٦٩)  --  --  استبعادات

                            
 ٢٠,٥١٨,٢٤٤  ٩٥,٩٨٩  ١,٠٢٠,١٤٨  ٤,٣٥٩,٦٣٣  ٣,١٥٣,٠٠١  ١١,٨٨٩,٤٧٣  --  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
    

                          
  :صافي القيمة الدفترية

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  
 

٦,٢٥١,٥٠٠ 
  

٦٩٥,٩١٠ 
  

٥,١١١,٦٤١ 
  

٨٠٢,٨٥٠ 
  

١,٤٦٠,٨٥٢ 
   

-- 
  

١٤,٣٢٢,٧٥٣ 
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-٤٣- 

  

  تتمة - عقارات ومعدات  ١٦

  
  

  المعدات واألالت
األثاث   

  اإلجمالي    ديكورات   السيارات أجهزة كمبيوتر   والتركيبات
  لایر قطري   لایر قطري لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري   لایر قطري  

                        المشتركين
                        :التكلفة 

  ٢,٠٧٠,٨٠٠    ١,٠٦٩,٠٥٥    ٨٢,٠٠٠    ٥٤٦,٧٦٢    ٤٥,٦٦١  ٣٢٧,٣٢٢  ٢٠١٤يناير  ١في 
  ٤٢,٠٥٤    --    --   ٢٧,٦٨٥    --    ١٤,٣٦٩  خالل السنةأضافات 
 (١,٥٣٨,٤٠٧)   (١,٠٦٩,٠٥٥)   (٨٢,٠٠٠)   --    (٤٥,٦٦١)  (٣٤١,٦٩١)  استبعادات

                        
  ٥٧٤,٤٤٧    - -    - -    ٥٧٤,٤٤٧    - -  - -  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

                        
                        :االستهالك 

  ١,٦١٩,٢١٢    ٨٠٨,٦٩٥    ٨٢,٠٠٠    ٤٨٤,١٣١    ٢٠,٨٦٧   ٢٢٣,٥١٩  ٢٠١٤يناير  ١في 
  ٤٥٦,٥٩٥   ٢٦٠,٣٦٠    --    ٥٣,٢٧٠    ٢٤,٧٩٣   ١١٨,١٧٢  االستهالك خالل السنة
 (١,٥٣٨,٤٠٦)   (١,٠٦٩,٠٥٥)   (٨٢,٠٠٠)   --    (٤٥,٦٦٠)  (٣٤١,٦٩١)  األستهالك لألستبعادات

                        
  ٥٣٧,٤٠١    - -    - -    ٥٣٧,٤٠١    - -   - -  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
                        

                        :صافي القيمة الدفترية
  ٣٧,٠٤٦    - -    - -    ٣٧,٠٤٦    - -  - -  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
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  تتمة –عقارات ومعدات  ١٦
  

    المبنى    أرض  
األثاث 
الموجودات األخرى    السيارات   أجهزة كمبيوتر    والتركيبات

  
  اإلجمالي

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

                            ونالمساهم
                            : التكلفة

  ٢٧,٠٨٠,٣٠٤    ٩٥,٩٨٩    ١,٤٥٩,٠٠٠    ٤,٦٦٩,٥٥٨    ٢,٠١٨,٨٧٤    ١٢,٥٨٥,٣٨٣    ٦,٢٥١,٥٠٠  ٢٠١٤يناير  ١في 
  ٦,٦١٢,٤٥٧    -    ٢٩٤,٠٠٠    ٢٢٨,٦٨٤    ٦,٠٨٩,٧٧٣    -    -  ضافات خالل السنةإ

  (١٢٢,٥٠٠)    -    (١٢٢,٥٠٠)    -    -    -    -  استبعادات
                            

  ٣٣,٥٧٠,٢٦١    ٩٥,٩٨٩    ١,٦٣٠,٥٠٠   ٤,٨٩٨,٢٤٢    ٨,١٠٨,٦٤٧    ١٢,٥٨٥,٣٨٣    ٦,٢٥١,٥٠٠  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
                            

                            :االستهالك 
  ١٨,٠٤٣,٥٦٥    ٩٥,٩٨٩    ٩٨٩,٢٢٢    ٣,٤٢٥,٢٠٤    ١,٧٦٧,٥٢٧    ١١,٧٦٥,٦٢٣    -  ٢٠١٤يناير  ١في 

  ٧٨٩,٨٠٠    -    ١٨٨,٠٦٠    ٤٤٤,٩١٣    ٩٤,٩٠١    ٦١,٩٢٦    -  االستهالك خالل السنة
  (١٢٢,٤٩٩)    -    (١٢٢,٤٩٩)    -    -    -    -  استبعادات

                            
  ١٨,٧١٠,٨٦٦    ٩٥,٩٨٩    ١,٠٥٤,٧٨٣    ٣,٨٧٠,١١٧    ١,٨٦٢,٤٢٨    ١١,٨٢٧,٥٤٩    -  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
                            

  :صافي القيمة الدفترية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  

  
٦,٢٥١,٥٠٠      

٧٥٧,٨٣٤      
٦,٢٤٦,٢١٩      

١,٠٢٨,١٢٥     
٥٧٥,٧١٧      

 -      
١٤,٨٥٩,٣٩٥  
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-٤٥- 

  

  عقارات قيد التطوير   ١٧
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  قطري لایر    قطري لایر  
        

  ٤,٦٣٣,٢٠٠    ١٧٣,٧٠٠  يناير  ١كما في 
 (٥,٠٩٨,٦٧٧)   --  أستبعادات

 (١,٠٠٩,٩٥٠)   --  تحويل إلي العقارات األستثمارية
  ١,٦٤٩,١٢٧    ٤٧,٣٠٢,٨٥٠  اإلضافات 

        
  ١٧٣,٧٠٠    ٤٧,٤٧٦,٥٥٠  ديسمبر  ٣١كما في 

     

  رأس المال  ١٨
المال رأس   

  المصرح به
المصدر والمدفوع   

  بالكامل
المصدر والمدفوع   

  بالكامل
      ٢٠١٤    ٢٠١٥  
            

  ٢٢١,٩٨١,٧٦٠    ٢٥٥,٢٧٩,٠٢٤  ٢٥٥,٢٧٩,٠٢٤  )لایر( قطري للسهم لایر ١٠رأس المال بواقع 
            

  ٢٢,١٩٨,١٧٦    ٢٥,٥٢٧,٩٠٢    ٢٥,٥٢٧,٩٠٢  ) عدد( قطري للسهم لایر ١٠عدد األسهم بواقع 
  

  احتياطي قانوني  ١٩
 يجبوتعليمات مصرف قطر المركزي والنظام األساسي للشركة  ٢٠١٥لسنة  ١١وفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم   

أن تقرر إيقاف التحويالت السنوية  للمجموعةيجوز  ,علي األقل من صافي ربح السنة إلى االحتياطي القانوني ٪١٠تحويل 
هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في  و المدفوع بالكامل ، من رأس المال المصدر ٪١٠٠عندما يبلغ إجمالي االحتياطي 

  .الحاالت المنصوص عنها في قانون الشركات
    

  

  المقترح توزيعهااألرباح   ٢٠
  

  توزيعات أرباح مقترحة   
بمبلغ ) قطري للسهم لایر ١(من القيمة االسمية للسهم % ١٠أقترح مجلس االدارة القيام بتوزيع ارباح نقدية بنسبة   

عية قة عليه من قبل الجم، وذلك االقتراح خاضع للمواف٢٠١٥ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للمن رأس المال  ٢٥,٥٢٧,٢٠٩
: ٢٠١٤( )ريـال قطري للسهم ١.٥(القيمة االسمية للسهم من % ١٥بنسبة  نقدية ات أرباحتوزيعب مقارنةالعمومية ، 

ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لمن رأس المال في ا% ١٥و توزيعات أسهم مجانية بنسبة ) قطري  لایر ٣٣,٢٩٧,٢٦٤
٢٠١٤.  
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-٤٦- 

  

  
  احتياطي األخطار السارية  ٢١

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    إجمالي  المشتركين
حصة معيدي 

   إجمالي    صافي    التكافل
حصة معيدي 

  صافي   التكافل
  قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر  

                        
  ٤٠,١١٠,٨٥١   (٧٢,٩١٥,٠٣٩)    ١١٣,٠٢٥,٨٩٠   ٤٦,٠١٣,٠٦٣   (٦٧,٠٩٥,٠١٨)    ١١٣,١٠٨,٠٨١  أشتراكات غير مكتسبة

  ٢٥,٦٧٤,٤٧٣    -    ٢٥,٦٧٤,٤٧٣   ١٩,٧٢٠,٨٤٤    --    ١٩,٧٢٠,٨٤٤  احتياطي لبوالص التكافل
                        
  ٦٥,٧٨٥,٣٢٤   (٧٢,٩١٥,٠٣٩)   ١٣٨,٧٠٠,٣٦٣   ٦٥,٧٣٣,٩٠٧   (٦٧,٠٩٥,٠١٨)   ١٣٢,٨٢٨,٩٢٥  
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-٤٧- 

  

  تحت التسويةالتعويضات   ٢٢
  :كالتاليالتكافل وحصة معيدي  تحت التسويةالحركة في المخصص للتعويضات   

  

    

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

   إجمالي    صافي    التكافلحصة معيدي     إجمالي  المشتركين
حصة معيدي 

  صافي    التكافل
  قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر  

                        
                        يناير ١في 

  ٢٤,٥٦١,١٥٦   (٧٩,٤٦١,١٤٦)    ١٠٤,٠٢٢,٣٠٢    ٢١,٧٢٧,٧٥٤   (٦٠,٢٠٤,٧٩٤)    ٨١,٩٣٢,٥٤٨   التعويضات تحت التسوية  
  ٥,٧١٢,٦٠٥    -    ٥,٧١٢,٦٠٥    ٣,٢٦٧,٦٩٣      -    ٣,٢٦٧,٦٩٣   تعويضات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها

   ٣٠,٢٧٣,٧٦١   (٧٩,٤٦١,١٤٦)    ١٠٩,٧٣٤,٩٠٧    ٢٤,٩٩٥,٤٤٧   (٦٠,٢٠٤,٧٩٤)    ٨٥,٢٠٠,٢٤١  
                        

(٨٧,٨٤٤,٧٢٢)    ٥٦,٠١٦,٢٠٢    (١٤٣,٨٦٠,٩٢٤)   (٨٦,٢٩٢,٠٨٤)   ٦٩,٨٣٢,٥٤٥   (١٥٦,١٢٤,٦٢٩)  تعويضات مسددة خالل السنة
  ٨٢,٥٦٦,٤٠٨   (٣٦,٧٥٩,٨٥٠)    ١١٩,٣٢٦,٢٥٨    ٨٥,٨٧٠,١٦٤   (٩٤,٠٠٣,٠٥٨)    ١٧٩,٨٧٣,٢٢٢   تعويضات متكبدة خالل السنة 

                        
  ٢٤,٩٩٥,٤٤٧   (٦٠,٢٠٤,٧٩٤)    ٨٥,٢٠٠,٢٤١    ٢٤,٥٧٣,٥٢٧   (٨٤,٣٧٥,٣٠٧)    ١٠٨,٩٤٨,٨٣٤   ديسمبر  ٣١في 
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  تتمة -التعويضات تحت التسوية   ٢٢
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    إجمالي  ونالمساهم
حصة معيدي 

    إجمالي    صافي    التأمين
حصة معيدي 

  صافي   التأمين
  قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطريلایر     قطري لایر    قطريلایر   

                        
                        يناير ١في 

  ١,٦٤٦,٣٢٤    (٤,٢٧٠,١٩٧)    ٥,٩١٦,٥٢١    ١٤,٣٣٥   (٢,٤٩٨,٠٦١)    ٢,٥١٢,٣٩٦   التعويضات تحت التسوية  
  -    -    -      -      -      -   تعويضات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها

                        
  ٢١٣,٦٧٩    (١,٢٤٦,٢٣٤)    ١,٤٥٩,٩١٣    ١٤٣,٩٦١   (٢,٠٨٢,٠٩٨)    ٢,٢٢٦,٠٥٩   تعويضات مسددة خالل السنة
  (١,٨٤٥,٦٦٨)    ٣,٠١٨,٣٧٠    (٤,٨٦٤,٠٣٨)   (٢٨٠,٣٦٩)    ٢,٨٠١,٣٢٥   (٣,٠٨١,٦٩٤)   تعويضات متكبدة خالل السنة

                        
  ١٤,٣٣٥    (٢,٤٩٨,٠٦١)    ٢,٥١٢,٣٩٦   (١٢٢,٠٧٣)   (١,٧٧٨,٨٣٤)    ١,٦٥٦,٧٦١   ديسمبر  ٣١في 
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  تتمة -التعويضات تحت التسوية   ٢٢
  :ديسمبر ٣١كما في  غير المدفوعةتحليل التعويضات   

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    إجمالي    صافي  حصة معيدي التأمين    إجمالي  المشتركين
حصة معيدي 

  صافي   التأمين
  قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر  

                        
  ٢١,٧٢٧,٧٥٥   (٦٠,٢٠٤,٧٩٤)    ٨١,٩٣٢,٥٤٩   ٢٤,٢٣٦,١٦٦  (٨٤,٣٧٥,٣٠٧)  ١٠٨,٦١١,٤٧٣  التعويضات تحت التسوية

  ٣,٢٦٧,٦٩٢    -    ٣,٢٦٧,٦٩٢   ٣,٦٥٧,٤٤٠  --  ٣,٦٥٧,٤٤٠  تعويضات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها
                        

  ٢٤,٩٩٥,٤٤٧   (٦٠,٢٠٤,٧٩٤)    ٨٥,٢٠٠,٢٤١    ٢٧,٨٩٣,٦٠٦    (٨٤,٣٧٥,٣٠٧)    ١١٢,٢٦٨,٩١٣  ديسمبر ٣١في 
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-٥٠- 

  

  تتمة –التعويضات تحت التسوية   ٢٢
  تتمة –ديسمبر  ٣١تحليل التعويضات غير المدفوعة كما في   

 

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    إجمالي  ونالمساهم
حصة معيدي 

    إجمالي    صافي    التأمين
حصة معيدي 

  صافي    التأمين
  قطري لایر    قطريلایر     قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر  

                        
  ١٤,٣٣٥    (٢,٤٩٨,٠٦١)    ٢,٥١٢,٣٩٦    ١٤,٣٥٥    (٢,٤٩٨,٠٦١)    ٢,٥١٢,٣٩٦  التعويضات تحت التسوية

                        
  ١٤,٣٣٥    (٢,٤٩٨,٠٦١)    ٢,٥١٢,٣٩٦    ١٤,٣٥٥    (٢,٤٩٨,٠٦١)    ٢,٥١٢,٣٩٦  ديسمبر  ٣١كما في 

  
  ، التعويضات التي تتطلب قرارات من المحكمة أو التحكيم يتم تقديرها على أساس كل حالة ,السابقة أساساً الخبرة بتقدير مطلوبات التأمين وموجودات إعادة التأمين بناء على المجموعة تقوم     
.تقوم جهات مستقلة بتقييم خسائر التعويضات العقارية 
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-٥١- 

  

  تسهيالت بنكية إسالمية  ٢٣
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  قطري لایر    قطري لایر  المشتركين

        
 ٢١,٣١٢,٧٣٨   --  )١(إسالمي تسهيل 

        
  --    ٢١,٣١٢,٧٣٨  

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

  قطري لایر    قطري لایر  المساهمون
  ٣٢,٠٠٠,٠٠٠    ٥٥,٨٠٠,٠٠٠  )٢(تسهيل إسالمي 
  --   ٣٩,٧٢١,٦٠٠  )٣(تسهيل إسالمي 

  ٣٢,٠٠٠,٠٠٠   ٩٥,٥٢١,٦٠٠ 
  
  

من إحدى مؤسسات التمويل اإلسالمية لتمويل عمليات الشركة التابعة للمجموعة  التسهيلحصلت المجموعة على هذا  .١
، بداية التسهيل  مضمون برهن ممتاز من الدرجة األولى على العقارات االستثمارية ، التسهيل "القطرية للتكافل "

 .قسط ٢٤و يسدد على  ٢٠١٤خالل شهر يوليو 

من إحدى مؤسسات التمويل اإلسالمية لتمويل عمليات الشركة التابعة للمجموعة  التسهيلحصلت المجموعة على هذا  .٢
 .٢٠١٦خالل عام  التسهيلمة تم سداد كامل قيسوف ي,"ميثاق لالستثمارات"

من إحدى مؤسسات التمويل اإلسالمية لتمويل عمليات الشركة التابعة للمجموعة  التسهيلحصلت المجموعة على هذا  .٣
 أه على سبع سنوات على ان يبدتم سدادسوف ي, )ارض الوكير( لتمويل شراء استثمارات عقارية  "ميثاق لالستثمارات"

 .٢٠١٦اول قسط في مارس 

 

  

   



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٥٢- 

  

  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى  ٢٤
  

    ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  قطري لایر    قطري لایر  

        المشتركين
 ٦٢,٠٨٨,٢٩٤   ٦٥,٣٩٢,٩١٥  المبالغ المستحقة الدفع والمخصصات

  ٢٧,٠٥٦,٠٩٠    ٢٢,٧١٢,٢٧٠  ذمم دائنة أخرى
        
  ٨٩,١٤٤,٣٨٤    ٨٨,١٠٥,١٨٥  

  
        المساهمون

  ٤,٠٣٦,٠١٤    ٦,١٠٢,٥٤٨  أرباح موزعة مستحقة الدفع 
  ١,٠٣٣,٥٠٠    --   ذمم دائنة للمشتركين 

  ١,٩٥٥,٤٥٨    ١,٠٨٤,٧١٩  مخصص األنشطة اإلجتماعية والرياضية 
  ٥,٥٥٠,٠٠٠    ١,٤١٠,٠٠٠  مكافأة مجلس اإلدارة

  ٢٣,٩٦٢,٢٩٢    ٢٢,٤٩٩,١٣٨  ذمم دائنة أخرى
        
  ٣٦,٥٣٧,٢٦٤    ٣١,٠٩٦,٤٠٥  

  
  أرصدة دائنة لمعيدي التكافل وأنشطة التكافل   ٢٥

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  قطري لایر    قطري لایر  

        المشتركين
  ٢٩,٨٥٤,١٦٩    ٢٤,٣٤٩,٥٦٠  مستحقات للشركات ولألفراد والوسطاء

  ٢,٣٣٠,٣٣٠    ٧,٦٧٩,٠٠٢  أرصدة إعادة تكافل دائنة
  ٨,٧٥٦,٠٦٦    --  اشتركات محتجزة من معيدي التكافل

        
  ٤٠,٩٤٠,٥٦٥    ٣٣,٠٢٨,٥٦٢  

        
        المساهمون

  ١,١٤٤,٠٤٩    ١,١٤٤,٠٤٩  مستحقات للشركات ولألفراد والوسطاء
        
  ١,١٤٤,٠٤٩    ١,١٤٤,٠٤٩  



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٥٣- 

  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ٢٦
  :على النحو التالي الموحد  بيان المركز الماليفي  الحركة في المخصص المدرجإن   

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

  قطري لایر    قطري لایر  المشتركين
        

  ١,٦٧٩,٠٤٣    ١,١٥٢,٦٩٧  يناير ١الرصيد في 
  ٤٥١,١٨٠    --  المخصص خالل السنة

  (٩٧٧,٥٢٦)    (١,١٥٢,٦٩٧)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
        

  ١,١٥٢,٦٩٧    --  ديسمبر ٣١رصيد المخصص كما في 
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  لایر قطري    لایر قطري  ونالمساهم

        
  ٦,٦٣٠,١٠١    ٥,٣٨١,٣٧٢  يناير ١الرصيد في 

  ٤٨٠,١٤٩    ٢,٧٧٢,٣٥٨  المخصص خالل السنة
  (١,٧٢٨,٨٧٨)    (١,١٣٠,٩٦٦)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

        
  ٥,٣٨١,٣٧٢    ٧,٠٢٢,٧٦٤  ديسمبر ٣١رصيد المخصص كما في 

   



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٥٤- 

  

  صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية   ٢٧
 لایر ١,٨٦٠,١٥٤: ٢٠١٤(قطري  لایر ١,٠٨٤,٧١٩مخصصًا من األرباح المدورة بمبلغ خالل السنة أحتسبت المجموعة     

٪ من صافي األرباح العائدة إلى المساهمين ٢,٥يمثل هذا المبلغ  ,لصندوق األنشطة األجتماعية والرياضية القطري) قطري
إلى إدارة اإليرادات العامة  ٢٠١٤خالل السنة تم تحويل مبلغ المخصص لسنة  ,٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  .والضرائب
  

  الفائض الموزع خالل السنة  ٢٨
قطري عن  لایر ٣,٨١١,٧٧٢توزيع فوائض بمبلغ , " الشركة القطرية للتكافل", ، قررت الشركة التابعة ٢٠١٣عام خالل   

يتم إدراج المبالغ غير المدفوعة من الفوائض تحت بند مخصصات ومطلوبات  ,ناتج أعمال التأمين عن األعوام السابقة
  .بالميزانية العمومية

  
  األطراف ذات العالقة المعامالت مع  ٢٩

سياسة األسعار يتم اعتماد  ,للمجموعةواإلدارة العليا س اإلدارة لوأعضاء مج الرئيسيين األطراف ذات العالقة تمثل المساهمين  
  .المجموعةمن قبل إدارة  المعامالتقة بهذه المتعلوالشروط 

  
  :هي كاألتي  الموحد إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل  

  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥  
  تعويضات    أقساط   تعويضات    أقساط  

  قطري لایر   قطري لایر   قطري لایر   قطري لایر  
               

  ٣٥٠,٠٠٠    ٦٩١,٦٦٠    --    ٥٠٢,١٠٩  مساهمون رئيسيون
  ٥٨٢,٠٠٠    ٥٩٨,٠٣٠    --    ٣٨٢,٢٦٥  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

                
  ٩٣٢,٠٠٠    ١,٢٨٩,٦٩٠    --    ٨٨٤,٣٧٤  

  
  :كالتالي الموحد  بيان المركز الماليمع األطراف ذات العالقة المدرجة في  األرصدةإن   

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    ذمم مدينة  
ضات وذمميتعو 

   ذمم مدينة    دائنة
ضات يتعو 

  وذمم دائنة
  قطري لایر   قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر  
                

  -    ١,٦٤٥,٤٤٨    (٥١,٨٧٥)    ١,٦٦٢,٨٦٥  مساهمون رئيسيون
  (١٤٤,٨٤٣)    ٨٧٥,٥٨٧    (٤١,٢٧٨)    ٧٧٣,٥٢٥  أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين

                
  (١٤٤,٨٤٣)    ٢,٥٢١,٠٣٥    (٩٣,١٥٣)    ٢,٤٣٦,٣٩٠  

لها حق قانوني  المجموعةألطراف ذات العالقة تدرج على أساس الصافي حيث أن إلى ااألرصدة المستحقة من والمستحقة   
  .وترغب في تسوية هذه المبالغ على أساس الصافي

   



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٥٥- 

  

  تتمة  -المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ٢٩
  

  مجموعةاإلدارة العليا لل مكافآت  
  :لسنة كالتالي لأعضاء مجلس اإلدارة مكافأة   

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

  قطري لایر    قطري لایر  
        

  ٥,٥٥٠,٠٠٠    ١,٤١٠,٠٠٠  مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة
  ٣,٩٥٣,٠٠٠    ٣,٤٤٦,٠٠٠  منافع قصيرة االجل

        
  ٩,٥٠٣,٠٠٠    ٤,٨٥٦,٠٠٠  

  
   ٢٠١٥قطري كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة لسنة  لایر ١,٤١٠,٠٠٠مجلس اإلدارة توزيع مبلغ اقترح 

  .٢٠١٥عن عام إدراج المكافأة كتوزيع للربح سيتم و  ،)٥,٥٥٠,٠٠٠: ٢٠١٤(
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية   ٣٠
والمطلوبات ونقد في الصندوق واستثمارات ومدينين ودائنين وبعض الموجودات لدى البنوك األدوات المالية تشتمل على ودائع   

  .األخرى
  

 المتاحةإن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف ماديًا عن قيمتها الدفترية ، ما عدا بعض االستثمارات   
  .)٨إيضاح (للبيع المدرجة بالتكلفة 

  
  :التقييم أساليبالتدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تستخدم المجموعة   

  
  .في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة) غير المعدلة(األسعار المتداولة   :  ١المستوى 
واضحة ام على القيمة العادلة المسجلة ، أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هتقييم  أساليب  :   ٢المستوى 

  .بصورة مباشرة أو غير مباشرة
التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات  تقييم  أساليب  :  ٣المستوى 

  .سوقية واضحة
  



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٥٦- 

  

  تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية   ٣٠
  

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

  اإلجمالي   ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى 
  الف

   قطريلایر 
  الف
   قطري لایر

  الف
   قطري لایر

  الف
  قطريلایر 

  
          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

             الموجودات المالية
استثمارات مالية بالقيمة العادلة

 من خالل حقوق الملكيه
٣٢٠,٤٥٤,٧٠١  --  --  ٣٢٠,٤٥٤,٧٠١ 

            
 ٣٢٠,٤٥٤,٧٠١  --  --  ٣٢٠,٤٥٤,٧٠١  اإلجمالي

            
            ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

              الموجودات المالية
استثمارات مالية بالقيمة العادلة

 من خالل حقوق الملكية
٣٦٧,٥٤٣,٦٩٠  -  -  ٣٦٧,٥٤٣,٦٩٠ 

            
 ٣٦٧,٥٤٣,٦٩٠  -  -  ٣٦٧,٥٤٣,٦٩٠  اإلجمالي

  
للقيمة العادلة ، ولم  ٢والمستوى  ١لم تحدث تحويالت بين المستوى  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خالل السنة المالية المنتهية في   

  .للقيمة العادلة ٣تحدث تحويالت إلى أو من المستوى 
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٥٧- 

  

  إدارة المخاطر  ٣١
  

  .والطرق المستخدمة من قبل اإلدارة للتخفيف من أثار هذه المخاطر المجموعةفيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها 
  

  التكافلخطر 
هو الخطر من أن تختلف المبالغ الفعلية للتعويضات ومواعيد دفعها عن  المجموعةالرئيسي الذي تواجهه  التكافلخطر   

لمطالب بها والمنافع المدفوعة والتطورات يمكن أن يحدث هذا في حال تكرار المطالبات أو زيادة المبالغ ا ,المجموعةتوقعات 
األساسي هو ضمان وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه  المجموعةوبالتالي فإن هدف  ,المستقبلية للمطالبات طويلة األجل

  .المطالبات
  

لديها ، وكذلك تحسين تنوع المخاطر باالختيار الدقيق  التكافلللتخفيف من المخاطر أعاله بتنويع عقود  المجموعةتعمل 
  .التكافلوتنفيذها بعناية ، وأيضًا باستخدام اتفاقيات إعادة  التكافلالستراتيجيات وموجهات 

    
  تكرار المطالبات ومبلغها

التأمين ضد مخاطر  هي للمجموعةأعمال التأمين الرئيسية  ,يمكن أن تتكرر المطالبات وأن تتأثر مبالغها بعدد من العوامل
تعتبر عقود التأمين هذه قصيرة األجل ويتم سدادها في العادة  ,الحريق والحوادث العامة والسيارات والمخاطر البحرية والجوية

  .التكافلخالل سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث المؤمن ، وهذا يساعد في التقليل من خطر 
  

  العقارات -الحريق والحوادث العامة
 ,التأمين العقاري الغرض منه تعويض حاملي وثائق التأمين عن الدمار الذي يلحق بعقاراتهم أو عن قيمة العقارات المفقودة

  .وأيضًا يمكن أن يقبض حملة الوثائق تعويضات عن فقدان األرباح بسبب عدم استطاعتهم استعمال عقاراتهم المؤمنة
  

خالل السنوات األخيرة  المجموعةقامت  ,العقارات هي الحريق وتعطل األعمال تكافلإن المخاطر الرئيسية بالنسبة لعقود 
  .بإصدار بوالص تأمين فقط لعقارات مزودة بمعدات إنذار بالحريق

  
تعتبر تكلفة إعادة بناء العقارات  ,يتم إبرام عقود التأمين هذه على أساس قيمة االستبدال للعقارات ومحتوياتها المؤمن عليها

ئل لمحتوياتها والوقت المطلوب إلعادة تشغيل العمليات المتوقفة هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم وتوفير بدا
   .المطالبات
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  تتمة - إدارة المخاطر  ٣١
  

  السيارات
الغرض منه تعويض حاملي وثائق التأمين عن التلف الذي يلحق بسيارتهم أو المسؤولية ضد الغير الناشئة  السياراتتأمين 

  .أيضًا يمكن أن يقبض حاملي الوثائق تعويضًا عن احتراق أو سرقة سياراتهم ,من الحوادث
  

الشخصية واستبدال أو إصالح  بالنسبة لتأمين السيارات تعتبر المخاطر الرئيسية هي التعويضات عن الوفاة واإلصابات
 ٢١السائقين الذين يتجاوز أعمارهم /بوالص تأمين شاملة فقط للمالكين  المجموعةفي السنوات األخيرة أصدرت  ,السيارات

  .وفعليًا تتعلق كافة عقود التأمين بسيارات مملوكة ألفراد ,سنة
  

اليف استبدال السيارات هي العوامل الرئيسية المؤثرة على إن المبالغ التي تدفع كتعويضات في حوادث الوفاة وللمصابين وتك
  .حجم المطالبات

  
  الجويو  البحري

والمسئولية ضد الغير الذي يلحق بالقطع البحرية وعن التلف عن  قالتأمين البحري الغرض منه تعويض حاملي الوثائ
  .نتج خسارة كلية أو جزئية للبضائعتالحوادث البحرية التي 

  
للتأمين البحري تعتبر المخاطر الرئيسية هي خسارة أو تلف الوحدات البحرية والحوادث التي ينتج عنها فقدان كلي أو بالنسبة 

  .المشحونة جزئي للبضائع
  

ستراتيجية المتبعة بالنسبة لقطاع التأمين البحري هو التأكد من أن بوالص التأمين متنوعة فيما يتعلق بالسفن والطرق اإلإن 
  .التكافللتي يغطيها المالحية ا
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  تتمة - إدارة المخاطر  ٣١
  

  التكافلمخاطر إعادة 
كما هو متبع لدى شركات التأمين األخرى ولتقليل احتمال التعرض لمخاطر الخسارة الناتجة عن مطالبات كبيرة ، تدخل 

إن ترتيبات إعادة التأمين  ,التكافلفي اتفاقيات خالل النشاط العادي ألعمالها مع أطراف أخرى ألغراض إعادة  المجموعة
تلك توفر تنوعًا أكبر في األعمال وتمكن اإلدارة من السيطرة على الخسائر المحتملة الناتجة من المخاطر الكبيرة وتوفر 

إن جزءًا كبيرًا من معامالت إعادة التأمين يتم إنجازها بموجب عقود إعادة التأمين االختيارية وٕاعادة  ,فرصًا إضافية للنمو
  .المجموعةمين الخسائر الزائدة عن تقديرات تأ
  

بتقييم األوضاع المالية لمعيدي  المجموعة، تقوم التكافلللحد من مخاطر تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة لعدم مالءة معيدي 
ص مخاطر االئتمان الناتجة من مناطق جغرافية أو أنشطة متماثلة أو الخصائالذين تتعامل معهم وتراقب تركز  التكافل

  .التكافلاالقتصادية لمعيدي 
  

مسئولة أمام حاملي  المجموعةلديها وتظل  المشتركينمن التزاماتها تجاه  المجموعةالصادرة ال تعفي  التكافلإن عقود إعادة 
 بتعهداته بموجب عقد التكافلوثائقها عن الجزء المعاد التأمين عليه من التعويضات غير المدفوعة في حال عدم التزام معيد 

 ٣١األعلى من المخاطر االئتمانية كما في  ٪ من الحد٣٧نسبة  مجموعةال تكافليمثل أكبـر أثنين مـن معيدي  ,التكافلإعادة 
  .)٪٤٠: ٢٠١٤(٢٠١٥ديسمبر 

  
  تركز المخاطر

  .تركزات مخاطر التأمين بالقطاعات ٣٢يبين اإليضاح  ,المجموعة ببوالص تصدر في دولة قطر فقطبتتعلق مخاطر التأمين 
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  تتمة - إدارة المخاطر  ٣١
  

  مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات المستقبلية
المجموعة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عنها التي  ,تدفع مطالبات عقود التأمين العام على أساس حدوث المطالبة

نتيجة لذلك يتعلق مكون كبير من مخصص  ,حدثت خالل فترة العقد، حتى ولو تم اكتشاف الخسارة بعد انتهاء فترة العقد
  .المطالبات بالمطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها والتي يتم سدادها خالل فترات زمنية قصيرة أو متوسطة

  
يتعلق ذلك بصفة رئيسية بالمخاطر  ,هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود

التعويض  ,المصاحبة ألنشطة األعمال التي تتم مزاولتها من جانب حاملي العقد الفرديين وٕاجراءات إدارة المخاطر المتبعة
فز نقدية يتم منحها مقابل الخسارة المتكبدة من جانب حاملي الوثائق أو األطراف الثالثة المدفوع مقابل هذه العقود هي حوا

  .)بالنسبة للتغطية التأمينية للطرف الثالث(
  

تتضمن التكاليف المقدرة للمطالبات المصروفات المباشرة التي يجب تكبدها في سداد المطالبات بالصافي من قيم الحلول في 
تقوم المجموعة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات المناسبة لديها  ,لمستردة األخرىااللتزام والمبالغ ا

برغم ذلك، وبسبب الشكوك في وضع مخصصات للمطالبات، من المحتمل أن تثبت النتيجة  ,بخصوص التعرض للمطالبات
لتزام تجاه مثل هذه العقود مخصص المطالبات المتكبدة يشتمل اال ,النهائية على أنها مختلفة من االلتزام األصلي الموضوع

ولم تتم المطالبة بها ومخصص للمطالبات المبلغ عنها ولكنها لم تدفع بعد ومخصص للمخاطر السارية كما في تاريخ بيان 
  .المركز المالي

  
  تطور المطالبات

ية من تجارب و تطورات المطالبات المستقبلية تحتفظ الشركة بإحتياطي قوي فيما يتعلق بنشاط التأمين لديها بغرض الحما
  .يتم حل الشكوك عن مبلغ و توقيت دفعات المطالبات في العادة خالل سنة واحدة ,الضارة

  
  حساسية التغيرات في االفتراضات

الزالزل ، ليس لدى المجموعة أي عقد تأمين أو عدد من العقود الصغيرة المرتبطة يغطي مخاطر قليلة الحدوث وشديدة مثل 
لقد قامت المجموعة بإعادة  ,أو عقود تأمين تغطي مخاطر لحوادث فردية والتي تعرض المجموعة لمخاطر تأمين مضاعفة

في متوسط نسبة المطالبات سوف لن  ٪٥إن التغير بنسبة  ,التأمين على المخاطر التي قد تتضمن دعاوى قضائية هامة
  .)نفس التأثير:  ٢٠١٤(حد يكون له تأثير جوهري على بيان الدخل المو 
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  تتمة - إدارة المخاطر  ٣١
  
  مالية المخاطر ال

والعائدات  المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة حقوق الملكيههي االستثمارات  المجموعةإن األدوات المالية الرئيسية لدى 
  .الناتجة من عقود التأمين وٕاعادة التأمين والنقد والبنود المماثلة للنقد

  
  .في معامالت مشتقات األدوات المالية المجموعةال تدخل 

  
هي مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر األسعار بالسوق ومخاطر  للمجموعةالمخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية 

  .ملخص لهايقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر والموافقة علها وفيما يلي  ,السيولة
  

  مخاطر العمالت األجنبية
  ,تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار العمالت األجنبية

 المجموعةوعليه ال تقوم  ,تعتقد اإلدارة أنه يوجد خطر ضئيل من تكبد خسائر هامة بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية
  .بالتحوط ضد مخاطر العمالت األجنبية

  

القطري ، ال توجد موجودات مالية هامة مستحقة بالعمالت  اللایرباستثناء األرصدة بالدوالر األمريكي الذي يرتبط به سعر 
  .التكافلاألجنبية مدرجة تحت بند ذمم مدينة من معيدي 
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  تتمة - إدارة المخاطر  ٣١
 

  تتمة -مالية المخاطر ال
  

  االئتمان مخاطر
إن  ,تتمثل مخاطر االئتمان في فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزام ما ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية

بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية التي لدى المجموعة يتمثل في  المجموعةأقصى مخاطر االئتمان التي تتعرض لها 
  .بيان المركز المالي الموحدر في القيمة الدفترية التي تظه

  
والذمم  التكافلتتعلق أقساط  ,تعمل المجموعة للحد من مخاطر االئتمان من جهة العمالء بمراقبة الحسابات المدينة القائمة

 ٣١٪ من أرصدة المدينين كما في ٢٤تمثل ثالث شركات نسبة  ,المدينة بعدد كبير من العمالء معظمهم داخل دولة قطر
 ٣١كما في  التكافل٪ من الذمم المدينة من معيدي ٣٧نسبة إعادة تأمين  ي، وتمثل شركت) ٪٢٠:  ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر 
  .)٪٤٠:  ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر 

  
 ,هم تصنيف ائتماني قويتقوم المجموعة بإدارة المخاطر على استثماراتها بالتأكد بأنها تتعامل في استثماراتها فقط مع عمالء ل

  .تصنيف ائتماني داخلي للعمالء وتعتبر أن جميع عمالئها بنفس الجودة االئتمانية للمجموعةليس 
  

وقد تم عرض الحد األقصى باإلجمالي  ,الموحد يبين الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي
  .قبل تأثير التخفيف عن طريق استخدام الصافي اإلجمالي

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

  قطري لایر    قطريلایر  
        

 ٤٦,٩٢٥,١٦٢    ٧٧,٣٣٤,٦٧٥  النقد لدى المصارف
  ١,١٢٧,٨٥٠    ٣٦٠,٨٥٥  استثمارات في ادوات الدين

  ١٧٦,٢٣٦,٩٨٢    ١٩٢,٨٣٤,٨٢٣  موجودات عقود إعادة التكافل
  ١٠٩,٧٦٦,٤٩٤    ١٢٠,٧٨١,٩٥٦  ذمم عقود التكافل وأرصدة مدينة أخرى

        
  ٣٣٤,٠٥٦,٤٨٨    ٣٩١,٣١٢,٣٠٩  
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  تتمة - إدارة المخاطر  ٣١

  تتمة -المخاطر المالية 
  تتمة -مخاطر االئتمان 

  :ديسمبر ٣١الموجودات التي لم تنخفض قيمتها كما في  الجدول التالي يبين أعمار  
  

  متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة          

    اإلجمالي  
غير متأخرة أو 
 شهر ١٢أكثر من     شهر ١٢ – ٩    شهور ٨ – ٥    شهور ٤أقل من     منخفضة القيمة

 قطري لایر  

  
  يقطر  لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر  

١٢٧,٣١١,٧١٣  ٢٠١٥ 
  

٥١,٣٨٢,٩٤٧  
  

٢٦,٩٧٤,٨٥٠    ٨,٩٥١,٢٢٢    ١٨,٠٧٨,١٩٣    ٢١,٩٢٤,٥٠١  
١٠٤,٣٢٥,٠٩٢    ١١,٥١٠,٨٧٨    ١٤,٥٨٤,١٩٢    ١٢,٦٦٧,٤٩٠    ٦٢,٩٤٨,٢٥٦    ٢٠٦,٠٣٥,٩٠٨  ٢٠١٤  

  
  .عادة بطلب أية ضمانات مقابل الموجودات المالية وبالتالي فهي غير مضمونة المجموعةال تقوم  ,السابقة ، يتوقع أن تسترد بالكامل الموجودات المالية غير المنخفضة القيمة المجموعةبناء على خبرة   
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  مةتت -إدارة المخاطر   ٣١
  

  مخاطر السيولة  
  .من الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية عند استحقاقها المجموعةتتمثل مخاطر السيولة في أن ال تتمكن   

  
 .مستثمرة في أسهم محلية متداولة المجموعةإن مبالغ هامة من أموال  ,احتياجاتها للسيولة بشكل منتظم وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات عند نشوئهااإلدارة تراقب   

  
تم التعامل مع الدفعات التي تخضع إلشعار من قبل الدائنين على أساس أن اإلشعار  ,بناءًا على االلتزامات التعاقدية المتبقية غير المخصومة للمجموعةيلخص الجدول أدناه ، استحقاقات المطلوبات المالية   

  .يقدم حالياً 
  

  ٢٠١٤ديسمبر ٣١    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
  اإلجمالي    بدون مدة    أكثر من سنة    أقل من سنة    اإلجمالي    بدون مدة    سنةأكثر من     أقل من سنة  
  قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطريلایر     قطريلایر     قطريلایر   

                                
  ٢٢٦,٤١٣,٠٠٠    ٩٤,٩٦١,٣٩٢    -    ١٣١,٤٥١,٦٠٨   ٢٤٦,٧٥٤,٥٩٩   ١٠٣,٤٩٢,٩٩٨    --   ١٤٣,٢٦١,٦٠١  مطلوبات عقود التكافل

  ٤٢,٠٨٤,٦١٤    -    -    ٤٢,٠٨٤,٦١٤    ٣٣,١٧٢,٦١١    --    --    ٣٣,١٧٢,٦١١  رصيد مطلوبات معيدي التكافل
  ٥٣,٣١٢,٧٣٨    -    ٧,١٠٤,٢٥٢    ٤٦,٢٠٨,٤٨٦    ٩٥,٥٢١,٦٠٠    --   ٥٥,٨٠٠,٠٠٠    ٣٩,٧٢١,٦٠٠  تسهيالت بنكية إسالمية

  مخصصات والتزامات التكافل
  ١٢٣,٦٥٢,٨٧٥    -    -    ١٢٣,٦٥٢,٨٧٥   ١٥١,٧٥١,٥٦٣    --    --   ١٥١,٧٥١,٥٦٣  وذمم دائنة أخرى

                               
  ٤٤٥,٤٦٣,٢٢٧    ٩٤,٩٦١,٣٩٢    ٧,١٠٤,٢٥٢    ٣٤٣,٣٩٧,٥٨٣   ٥٢٧,٢٠٠,٣٧٣   ١٠٣,٤٩٢,٩٩٨   ٥٥,٨٠٠,٠٠٠   ٣٦٧,٩٠٧,٣٧٥  
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  تتمة - إدارة المخاطر  ٣١

  
  أسعار األسهممخاطر   
لة ألداة مالية بسبب تغيرات األسعار بالسوق ، سواء حدثت في الخطر من تقلبات القيمة العاد تتمثل مخاطر أسعار األسهم  

المماثلة أو عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية  بمصدرهاتلك التغيرات بسبب عوامل تتعلق بالورقة المالية المعينة أو 
  .المتداولة في السوق

  
  .بموجودات مالية تتقلب قيمتها العادلة نتيجة للتغيرات في أسعار السوق المجموعةق مخاطر أسعار األسهم لدى لتتع  

  
من مخاطر أسعار األسهم عن طريق االحتفاظ بمحفظة استثمارية متنوعة وعن طريق مراقبة التحوالت في  المجموعةتحد   

  .بورصة قطريتكون معظم استثمارات المجموعة من أوراق مالية متداولة في  ,األسواق المالية
  

٪ في أسعار األسهم ، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ، سوف يؤثر على حقوق المساهمين بمبلغ ٥إن أي تغير بنسبة   
سوف ال يكون هنالك تأثير على بيان الدخل حيث أن  ,)قطري لایر ١٨,٣٢٠,٧٩٢:  ٢٠١٤(قطري  لایر ١٦,٠٠٤,٦٩٢
  .لم تنخفض قيمتها ، ما" العادلة من خالل حقوق الملكيةمقيمة بالقيمة "ت في األسهم مصنفة جميع االستثمارا

  
  إدارة رأس المال  
توضع هذه المتطلبات  ,بورصة قطريتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال بموجب قانون الشركات التجارية القطري ولوائح   

رأس مالية صحية لضمان تصنيف ائتماني قوي ونسب  المجموعةوتحدد أهداف أخرى من قبل  ,لضمان مالءة مالية كافية
  .من أجل دعم أنشطتها ولزيادة قيمة حقوق المساهمين

  
يتم تعديل  ,بإدارة متطلباتها الرأسمالية بتقييم العجز بين قيم رأس المال المدرجة والضرورية ، بصورة منتظمة المجموعةتقوم   

بغية  ,المجموعةأحوال السوق ومكونات المخاطر التي تؤثر على أنشطة  مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في
بتعديل توزيعات األرباح للمساهمين أو بإصدار أسهم رأس  المجموعةالمحافظة على أو تعديل قاعدة رأس المال ، قد تقوم 

  .المال
  

تمامًا بالمتطلبات الرأسمالية المطلوبة من جهات خارجية خالل الفترات المالية السابقة ولم يتم إجراء أي  المجموعةلقد التزمت   
  .تعديالت على أهدافها وسياساتها وعملياتها المعمول بها منذ السنة السابقة
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-٦٦- 

  

  تتمة - إدارة المخاطر  ٣١
  

  تتمة - إدارة رأس المال    
  :بمراقبة رأس المال بناءًا على القيمة المدرجة لحقوق المساهمين ناقصًا أرصدة النقد والبنوك على النحو التالي المجموعةتقوم   

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

  قطري لایر    قطري لایر  
        

 ٦٥٧,٨٨٩,٣٢٧   ٥٧٠,٢٩٧,١٣٠  إجمالي حقوق المساهمين
  (٤٦,٩٢٥,١٦٢)    (٧٧,٣٣٤,٦٧٥)  نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

        
  ٦١٠,٩٦٤,١٦٥    ٤٩٢,٩٦٢,٤٥٥  

  
  التحليل القطاعي  ٣٢

البحري والجوي، والحريق، والسيارات، والحوادث  التكافلألغراض إدارية تنتظم المجموعة في خمسة قطاعات تجارية هي   
  .والتكافلالعامة، 

  
يتم تقييم أداء  ,الموارد وتقييم األداءتراقب اإلدارة نتائج قطاعات التشغيل بصورة منفصلة بهدف اتخاذ قرارات حول توزيع   

  .التكافلالقطاعات بناء على صافي نتائج 
  

تشتمل العمليات األخـرى بالمجموعة على االستثمارات وٕادارة األموال النقدية الخاصة بالمجموعة، وال توجد معامالت بين   
  .القطاعات

  



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٦٧- 

  

  تتمة -التحليل القطاعي   ٣٢
  :البيانات المتعلقة بمعلومات القطاع كالتاليإن   

  

    
 المجموع  السيارات  والطبيالحياة   والحوادث العامة والھندسية الحريق  البحري والجوي 

  ٢٠١٤    ٢٠١٥    ٢٠١٤    ٢٠١٥    ٢٠١٤    ٢٠١٥    ٢٠١٤    ٢٠١٥    ٢٠١٤    ٢٠١٥  

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

                                      اإليرادات

 ٣١٤,٩٧٨,٣٩٥   ٣٣٣.٠٦٩,٠٥٢   ١٢٨,٠١٢,٨٧٧   ١٢٩,٩٩٣,٣٢٥   ٦٣,٩٦٠,٩٧٧   ٦٤,٩٧٧,٣٨٧   ١١١,١٩٤,١٣٥   ١٢٦,١٥٢,٧٨٢   ١١,٨١٠,٤٠٦   ١١,٩٤٥,٥٥٨  إجمالي االشتركات
(١٩١,١٥٦,٤٨١)   (٢٠١,٨٤٩,٤٦٧)   (٢٧,٥٩٥,٣٨٨)   (٢٤,٧٧٧,٠٦٠)   (٤٨,٥١١,٦٨٧)   (٤٦,١٥٠,٥١٨)   (١٠٤,٥٧١,٧٠٩)   (١٢٠,٣٦٩,٩٩٢)   (١٠,٤٧٧,٦٩٧)   (١٠,٥٥١,٨٩٧)  دي التكافلحصة معي

 ١٢٣,٨٢١,٩١٤   ١٣١,٢١٩,٥٨٥   ١٠٠,٤١٧,٤٨٩   ١٠٥,٢١٦,٢٦٥   ١٥,٤٤٩,٢٩٠   ١٨,٨٢٦,٨٦٩    ٦,٦٢٢,٤٢٦    ٥,٧٨٢,٧٩٠   ١,٣٣٢,٧٠٩   ١,٣٩٣,٦٦١  المحتفظ بهااالشتركات 
 (٣,١١٠,٩١٤)   (٢٥٧,١٧٣)   (٤,٠٣٢,٠١١)   (٢,١١٨,٢١١)   (٢,٠٠٣,٦٨٨)   ١,٢٠٩,٤٨٠    ٢,٩٦٨,٤٨٥    ٦٥٥,٩٤٣   (٤٣,٧٠٠)   (٤,٣٨٥)  غير المكتسبة كة في االشتراكاتالحر 

 ١٢٠,٧١١,٠٠٠   ١٣٠,٩٦٢,٤١٢   ٩٦,٣٨٥,٤٧٨   ١٠٣,٠٩٨,٠٥٤   ١٣,٤٤٥,٦٠٢   ٢٠,٠٣٦,٣٤٩   ٩,٥٩٠,٩١١   ٦,٤٣٨,٧٣٣   ١,٢٨٩,٠٠٩   ١,٣٨٩,٢٧٦  المحتفظ بهاصافي االشتراكات 
 ٣١,٢٤٨,٥٠٢   ٣٣,٧١٥,٣٦٤   ١٠,٠٥٧,٨٨٢   ٨,٦١٢,٩٧٤   ١,٥٣٣,٢٧١   ٨,٠٤٥,٧٠٤   ١٥,٩٤٨,٩٨٨   ١٣,٥٧٩,٩٨٨   ٣,٧٠٨,٣٦١   ٣,٤٧٦,٦٩٨  ت إعادة تكافل وٕايرادات تكافل أخرىعموال

  ١٥١,٩٥٩,٥٠٢    ١٦٤,٦٧٧,٧٧٦   ١٠٦,٤٤٣,٣٦٠   ١١١,٧١١,٠٢٨   ١٤,٩٧٨,٨٧٣   ٢٨,٠٨٢,٠٥٣    ٢٥,٥٣٩,٨٩٩    ٢٠,٠١٨,٧٢١    ٤,٩٩٧,٣٧٠   ٤,٨٦٥,٩٧٤  إجمالي اإليرادات
                              المصاريف

(١٤٥,٣٢٠,٨٣٧)   (١٥٨,٣٥٠,٦٨٨)   (٩٧,٦١١,٧٤٢)   (٨٨,٢٣٤,٠٣٩)   (٢٤,٦٥٣,٤٠١)   (٤٦,١٢١,٥٧٤)   (٢٠,٧٧٥,٧٩٦)   (١٩,٩٥٨,٧٧٤)   (٢,٢٧٩,٨٩٨)   (٤,٠٣٦,٣٠١)  ضات مسددةتعوي
 ٥٧,٢٦٢,٤٣٦   ٧٩,٣٣٥,١٨٣   ١٤,٩١٢,٦٧٢   ١٦,٠٥٢,٩٢٨   ٢١,٧٥٢,٠٧٣   ٤٢,١٩٣,٨٥٢   ١٨,٦٦٧,٥١٠   ١٧,٣٤٨,٢٨٠   ١,٩٣٠,١٨١   ٣,٧٤٠,١٢٣  معيدي التكافل من التعويضات المسددةحصة 

 (٨٨,٠٥٨,٤٠١)   (٧٩,٠١٥,٥٠٥)   (٨٢,٦٩٩,٠٧٠)   (٧٢,١٨١,١١١)   (٢,٩٠١,٣٢٨)   (٣,٩٢٧,٧٢٢)   (٢,١٠٨,٢٨٦)   (٢,٦١٠,٤٩٤)   (٣٤٩,٧١٧)   (٢٩٦,١٧٨)  صافي التعويضات المسددة 
 ٤,٥٥٤,٦٤٣   (٢,٣٧١,٩٩٩)   ٣,٩١٦,٥٧٨   (٣٤٥,٨٨٠)   (٩١,٤١٢)   (٩٤,٨٢٢)   ٨١٣,٥٤٧   (١,٧٠٢,٥٩٢)   (٨٤,٠٧٠)   (٢٢٨,٧٠٥)  كة في التعويضات تحت التسويةالحر 

 ٢,١٧٣,٣٥٨   (٤٠١,٣٩٣)   ١,٧٤٦,٥٢٢   (١٠٧,٩١٨)   (١١,٧٦٢)   (٢٥,٨٦٩)   ٤٢٥,٥٤٥   (٢٣٠,١٠١)   ١٣,٠٥٣   (٣٧,٥٠٥)  الحركة في االحتياطيات الفنية صافي
 (٢٨,٨٣٢,٨٣٥)   (٢٨,٥٨٧,٢٢٤)   (١٢,٥١٥,٩٨٨)   (١٣,٨٨٤,٠٣٨)   (١١,٨٤٨,١٨١)   (١١,٠٤٣,٥٩٢)   (٣,٧١٦,٢٤٥)   (٢,٩٣٠,٠٨٦)    (٧٥٢,٤٢١)   (٧٢٩,٥٠٨)  ت ومصاريف تكافل أخرىعموال

 (١١٠,١٦٣,٢٣٥)    (١١٠,٣٧٦,١٢١)   (٨٩,٥٥١,٩٥٨)   (٨٦,٥١٨,٩٤٧)   (١٤,٨٥٢,٦٨٣)   (١٥,٠٩٢,٠٠٥)    (٤,٥٨٥,٤٣٩)    (٧,٤٧٣,٢٧٣)    (١,١٧٣,١٥٥)   (١,٢٩١,٨٩٦)  إجمالي المصاريف
  ٤١,٧٩٦,٢٦٧    ٥٤,٣٠١,٦٥٥   ١٦,٨٩١,٤٠٢   ٢٥,١٩٢,٠٨١   ١٢٦,١٩٠   ١٢,٩٩٠,٠٤٨   ٢٠,٩٥٤,٤٦٠   ١٢,٥٤٥,٤٤٨   ٣,٨٢٤,٢١٥   ٣,٥٧٤,٠٧٨  فائض عمليات التكافل

  
  .حيث أن أنشطة المجموعة يتم أداؤها على أساس تكاملي ، فإن توزيع الموجودات والمطلوبات بين هذه القطاعات ال معنى له



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٦٨- 

  

  تتمة -التحليل القطاعي   ٣٢
  :كالتالي ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنةتوزع إيرادات ومصاريف وموجودات ومطلوبات الشركة األم وشركاتها التابعة   

  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  

    الشركة القطرية للتكافل    مجموعة الخليج التكافلي  
شركة ميثاق 
      اإلجمالي    لإلستثمارات

  اإلجمالي الكلي    المساهمين    المشتركين    المساهمين    المساهمين    المشاركين    المساهمين    المشتركين   
  قطري يالر    قطري لایر    قطريلایر     قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطريلایر   

                               اإليرادات
 ٣٣٣,٠٦٩,٠٥٢    --   ٣٣٣,٠٦٩,٠٥٢    --    --   ٢,٣٥٨,٣٥٧    -- ٣٣٠,٧١٠,٦٩٥  إجمالي االشتراكات

(٢٠١,٨٤٩,٤٦٧)    --   (٢٠١,٨٤٩,٤٦٧)    --    --   (٢,٦٨٠,٨٨٠)    -- (١٩٩,١٦٨,٥٨٧)  التكافل معيديحصة 
 ١٣١,٢١٩,٥٨٥    --   ١٣١,٢١٩,٥٨٥    --    --   (٣٢٢,٥٢٣)    -- ١٣١,٥٤٢,١٠٨  االشتراكات المحتفظ بها

 (٢٥٧,١٧٣)    --   (٢٥٧,١٧٣)    --    --   ٧,١٧٣,٠٢٤    -- (٧,٤٣٠,١٩٧)  الحركة في االشتركات غير المكتسبة
 ١٣٠,٩٦٢,٤١٢    --   ١٣٠,٩٦٢,٤١٢    --    --   ٦,٨٥٠,٥٠١    -- ١٢٤,١١١,٩١١  صافي االشتركات المحتفظ بها

 ٣٣,٧١٥,٣٦٤    --   ٣٣,٧١٥,٣٦٤    --    --   ٦,٩١٣,٦٠٥    -- ٢٦,٨٠١,٧٥٩  عموالت إعادة التكافل وٕايرادات تكافل أخرى
 ١٦٤,٦٧٧,٧٧٦    --   ١٦٤,٦٧٧,٧٧٦    --    --   ١٣,٧٦٤,١٠٦    -- ١٥٠,٩١٣,٦٧٠  إجمالي إيرادات التكافل

                            المصاريف
(١٥٨,٣٥٠,٦٨٨)   (٢,٢٢٦,٠٥٩)   (١٥٦,١٢٤,٦٢٩)    --    --   (١٦,٨٤٨,٤٩١)   (٢,٢٢٦,٠٥٩) (١٣٩,٢٧٦,١٣٨)  تعويضات مسددة

 ٧٩,٣٣٥,١٨٣   ٢,٠٨٢,٠٩٨   ٧٧,٢٥٣,٠٨٥           ٧,٤٢٠,٥٥١   ٢,٠٨٢,٠٩٨ ٦٩,٨٣٢,٥٣٤  معيدي التكافل من التعويضات المسددةحصة 
 (٧٩,٠١٥,٥٠٥)   (١٤٣,٩٦١)   (٧٨,٨٧١,٥٤٤)    --    --   (٩,٤٢٧,٩٤٠)   (١٤٣,٩٦١) (٦٩,٤٤٣,٦٠٤)  صافي التعويضات المسددة

 (٢,٣٧١,٩٩٩)   ١٣٦,٤٠٨   (٢,٥٠٨,٤٠٧)    --    --   ٩٧٤,٨٩٥   ١٣٦,٤٠٨ (٣,٤٨٣,٣٠٢)  الحركة في التعويضات تحت التسوية 
 (٤٠١,٣٩٣)   --   (٤٠١,٣٩٣)    --    --   --   --  (٤٠١,٣٩٣)  صافي الحركة في االحتياطيات الفنية

 (٢٨,٥٨٧,٢٢٤)   --   (٢٨,٥٨٧,٢٢٤)    --    --   (٥١٦,٩٩٤)   -- (٢٨,٠٧٠,٢٣٠)  عموالت ومصاريف تكافل أخرى
(١١٠,٣٧٦,١٢١)    (٧,٥٥٣)   (١١٠,٣٦٨,٥٦٨)    --    --   (٨,٩٧٠,٠٣٩)   (٧,٥٥٣) (١٠١,٣٩٨,٥٢٩)  إجمالي مصروفات التكافل

 ٥٤,٣٠١,٦٥٥    (٧,٥٥٣)   ٥٤,٣٠٩,٢٠٨    --    --   ٤,٧٩٤,٠٦٧   (٧,٥٥٣) ٤٩,٥١٥,١٤١  التكافل نتائجصافي 



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٦٩- 

  

  تتمة -التحليل القطاعي   ٣٢
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

    الشركة القطرية للتكافل    مجموعة الخليج التكافلي  
شركة ميثاق 
      اإلجمالي    لإلستثمارات

  اإلجمالي الكلي    المساهمين    المشتركين    المساهمين    المساهمين    المشاركين    المساهمين    المشتركين   
  قطري يالر    قطري لایر    قطريلایر     قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطريلایر   

                               اإليرادات
 ٣٩,٨٧٩,٥٣٨      --    ٢٧٥,٠٩٨,٨٥٧  إجمالي االشتراكات

  --    --    
٣١٤,٩٧٨,٣٩٥  

  
--  

  
٣١٤,٩٧٨,٣٩٥  

 (٢٠,٦٩٦,٦٥٣)    --   (١٧٠,٤٥٩,٨٢٨)  التكافل معيديحصة 
  --    --    

(١٩١,١٥٦,٤٨١)   --  
  

(١٩١,١٥٦,٤٨١) 

   ١٩,١٨٢,٨٨٥      --    ١٠٤,٦٣٩,٠٢٩  االشتراكات المحتجزة
  --    --    

١٢٣,٨٢١,٩١٤   --  
  

١٢٣,٨٢١,٩١٤ 

  ١,٨٩٤,٤٧٧    --   (٥,٠٠٥,٣٩١)   الحركة في االشتركات غير المكتسبة
  --    --    

(٣,١١٠,٩١٤)   --  
  

(٣,١١٠,٩١٤) 

  ٢١,٠٧٧,٣٦٢    --   ٩٩,٦٣٣,٦٣٨  صافي االشتركات المحتجزة
  --    --    

١٢٠,٧١١,٠٠٠   --  
  

١٢٠,٧١١,٠٠٠ 

  ٧,٥٧٣,٨٦٠    (٢٣٧,٨٦٢)   ٢٣,٩١٢,٥٠٤  عموالت إعادة التكافل وٕايرادات تكافل أخرى
  --    --    

(٢٣٧,٨٦٢)   ٣١,٤٨٦,٣٦٤  
  ٣١,٢٤٨,٥٠٢  

  ٢٨,٦٥١,٢٢٢    (٢٣٧,٨٦٢)    ١٢٣,٥٤٦,١٤٢  إجمالي إيرادات التكافل
  --    --    

(٢٣٧,٨٦٢)    ١٥٢,١٩٧,٣٦٤  
  ١٥١,٩٥٩,٥٠٢  

            المصاريف
          

      
    

  (٣٠,٨٨٢,١٥٤)      (١,٤٥٩,٩١٣)   (١١٢,٩٧٨,٧٧٠)  تعويضات مسددة
  --    --    

(١٤٣,٨٦٠,٩٢٤)   (١,٤٥٩,٩١٣)  
  (١٤٥,٣٢٠,٨٣٧)  

معيدي التكافل من التعويضات حصة 
  ١٣,٣٥٢,٥٣٦      ١,٢٤٦,٢٣٤    ٤٢,٦٦٣,٦٦٦  المسددة

  --    --    
١,٢٤٦,٢٣٤    ٥٦,٠١٦,٢٠٢  

  ٥٧,٢٦٢,٤٣٦  

  (١٧,٥٢٩,٦١٨)       (٢١٣,٦٧٩)   (٧٠,٣١٥,١٠٤)   صافي التعويضات المسددة
  --    --    

(٨٧,٨٤٤,٧٢٢)   (٢١٣,٦٧٩)  
  (٨٨,٠٥٨,٤٠١)  

  (١,٦٠٤,٦٧٢)    ١,٦٣١,٩٩٠    ٤,٥٢٧,٣٢٩  الحركة في التعويضات تحت التسوية 
  --    --    

١,٦٣١,٩٩٠   ٢,٩٢٢,٦٥٣  
  ٤,٥٥٤,٦٤٣  

 --   --   ٢,١٧٣,٣٥٨  اآلحتياطات الفنيةالحركة في 
        

٢,١٧٣,٣٥٨    
  

٢,١٧٣,٣٥٨ 

  (٥,٩١٧,٦٠٣)    --   (٢٢,٩١٥,٢٣٢)  عموالت ومصاريف تكافل أخرى
  --    --    

(٢٨,٨٣٢,٨٣٥)   --  
  

(٢٨,٨٣٢,٨٣٥) 

  (٢٥,٠٥١,٨٩٣)    ١,٤١٨,٣١١    (٨٦,٥٢٩,٦٥٣)   إجمالي مصروفات التكافل
  --    --    

(١١١,٥٨١,٥٤٦)    ١,٤١٨,٣١١  
  (١١٠,١٦٣,٢٣٥)  

  ٣,٥٩٩,٣٢٩        ١,١٨٠,٤٤٩    ٣٧,٠١٦,٤٨٩  التكافل نتائجصافي 
  --    --    

١,١٨٠,٤٤٩    ٤٠,٦١٥,٨١٨  
  ٤١,٧٩٦,٢٦٧  



  ق.م.التكافلي شمجموعة الخليج 
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٧٠- 

  وااللتزامات المحتملةاالرتباطات   ٣٣
  

  الضمانات   
قطري  لایر ٢١,٧١٦,١٥٨للمجموعة التزامات محتملة تتعلق بمناقصات وضمانات أخرى بقيمة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في   
  .التزام مادي هام يأومن المتوقع ان ال تمثل )  قطري لایر ٢٣,٨١٩,٤٨٦: ٢٠١٤(

  
  دعاوى قضائية  
بناء على استشارة قانونية  ,للمقاضاة أمام المحاكم خالل أعمالها العادية التكافلتتعرض المجموعة مثل غالبية شركات   

  .مستقلة ال تعتقد المجموعة أن هذه القضايا سوف يكون لها تأثير هام على أرباح المجموعة أو على مركزها المالي
  

  تصنيف أرقام المقارنة إعادة  ٣٤
لـيس إلعـادة التصـنيف  ,أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعـة فـي البيانـات الماليـة للسـنة الحاليـة

  .المذكورة أي أثر على صافي الربح أو إجمالي الموجودات وحقوق الملكية لفترة المقارنة

  اخرىاحداث   ٣٥
يتم تحويـل وثـائق تأمينـات الممتلكـات والمسـؤوليات بمـا لهـا  ،  ٢٠١٤لسنة ) ١(المركزي رقم  طبقًا لقرار محافظ مصرف قطر

  .من حقوق وما عليها من إلتزامات من الشركة القطرية للتكافل إلى شركة مجموعة الخليج التكافلي

  
  


