
 

 

 

 مجمـــوعة الخــــليج التــكافلي

 
 الموحدة البيانات المالية
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 (المشتركين) الموحدالمختصر  بيان الدخل
 3001 سبتمبر 30ي المنتهية ف أشهر تسعةل

 
 سبتمبر 30  سبتمبر 30  
  3001  2001 
 طريلاير ق  

 )غير مدققة(
 لاير قطري 

 )غير مدققة(
 إيرادات ومصاريف المشتركين

  
   

 013,303,312  000,261,022  إجمالى اإلشتراكات
 (133,323,231)  (130,000,106)  التكافلحصة معيدي 
     

 87,202,377  00,002,000  االشتركات المحتجزة
 (1,703,838)  (5,100,006)  حركة في االشتراكات غير المكتسبة

     
 88,300,231  26,363,006  صافي االشتركات المحتجزة

يرادات تكافل أخرى       00,717,373  12,303,250  عموالت من معيدي التكافل وا 
 28,217,308  105,666,266  مجموع إيرادات التكافل

     
 82,783,388  03,036,215  تعويضات متكبدة مسددة

 (07,103,027)  (00,600,002)  دي التكافل من التعويضات المتكبدةحصة معي
     

 73,381,382  65,335,206  صافي التعويضات المتكبدة
 3,707,101  (550,000)  حركة في التعويضات تحت التسوية 

      17,337,237  12,022,512  عموالت ومصروفات أخرى
 82,307,337  21,163,600  التكافلمصاريف مجموع 

     
 17,020,182  03,003,165  فائض من عمليات التكافل

     
      1,137,070  020,030  ستثمار المشتركين ارباح ا

  05,023,105  12,377,331 
     

     مصروفات أخرى
 (02,383,713)  (00,032,200)  اجر الوكالة
 (327,327)  (103,230)  االستهالك

 (1,112,133)  (0,000,621)  تمويلتكاليف 
     
  (30,603,320)  (31,023,383) 

     
 (11,732,037)  (2,020,120)  للفترة محول إلى صندوق المشتركين العجز



 

 

 
 
  
 
 
 

 لمساهمين(االموحد ) المختصر بيان الدخل
 3001 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةل

 
 

 سبتمبر 30  سبتمبر 30  
  3001  2001 
 لاير قطري  لاير قطري  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     المساهمين اتفإيرادات ومصرو 

 
 02,383,713  00,032,200  إيرادات الوكالة
 -  302,032  إيرادات المضاربة

 73,788,070  05,522,230  صافي أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع
 3,380,838  5,060,020  إيرادات إيجارات
 77,213  213,612  ايرادات بيع اصول

 30,711  0,200  من مصارف اسالميةعوائد 
      818,728  1,212,125  إيرادات أخرى

 20,007,203  61,100,500  إجمالي االستثمارات واإليرادات األخرى
     

دارية  (03,188,030)  (00,616,001)  مصاريف عمومية وا 
 (1,228,008)  (0,000,022)  تاستهالكا

الحركة في التعويضات عن سنوات قبل التحول الى 
 (133,077)  (001,223)  النشاط التكافلي
 (303,888)  (355,520)  تكاليف تمويل

     
 (07,837,023)  (02,000,002)  إجمالي المصروفات

     
 33,033,730  30,055,250  ربح الفترة للمساهمين

     
 3,37  1,03  العائد األساسي أو المخفف للسهم

 



 

 

 
 
 
 

 الموحد المختصر المالي بيان المركز  
 3001 سبتمبر 30في كما 

 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30  
  3001  2001 
 لاير قطري  لاير قطري  
 )مدققه(  )غير مدققة(  

     الموجودات
     المشتركينموجودات 

 07,308,118  03,622,066   أرصدة لدى البنوك ونقد
 3,703,303  0,232,011  ماليةاستثمارات 

 71,323,187  26,633,610  أرصدة تكافل مدينة

 00,700,137  10,030,500  أرصدة معيدي التكافل مدينة

 30,023,180  63,000,200  غير المكتسبة شتركاتحصة معيدي التكافل من اال

 77,372,378  05,010,100  التعويضات تحت التسوية حصة معيدي التكافل من إجمالي

 31,072,777  15,205,000  ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما  

 118,000,017  55,003,520  عقارات استثمارية
      737,723  526,002  و معداتعقارات 

 381,333,300  350,022,200  المشتركينموجودات إجمالي 

     
     موجودات المساهمين

 18,030,833  05,610,602  أرصدة لدى البنوك ونقد 

 100,000  100,000  ودائع ألجل

 383,301,831  303,010,010  ماليهاستثمارات 

 01,373,008  01,505,002  الموجودات المتاحة للبيع

 0,823,080  350,200  أرصدة تكافل مدينة

 3,273,280  3,033,620  ةأرصدة معيدي التكافل مدين

 3,038,320  5,625,201  حصة معيدي التكافل من إجمالي التعويضات تحت التسوية

 2,707,032  10,026,502  ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما  

 133,031,873  163,066,000  عقارات استثمارية

 11,303,220  0,000,203  عقارات ومعدات

      13,773,733  12,102,200  ويرعقارات قيد التط
      303,730,323  603,216,600  موجودات المساهمينإجمالي 

 227,183,217  006,205,531  إجمالي الموجودات



 

 

    
  
 تتمة -الموحد  المختصر بيان المركز المالي  

 3001 سبتمبر 30في كما 
 

 ديسمبر 31  سبتمبر 30  
  3001  2001 
 لاير قطري  طريلاير ق  
 )مدققه(  )غير مدققة(  

     والمطلوبات  و أموال المشتركينحقوق المساهمين 

     
     حقوق المساهمين

 130,023,000  170,755,200  رأس المال

 83,373,372  25,325,500  احتياطي قانوني

 37,281  52,021  احتياطي عام

 13,002,300  -  أرباح نقدية مقترح توزيعها

 102,320,702  150,302,220  القيمة العادلة إحتياطي

      127,807,808  000,121,300  أرباح مدورة
 773,178,733  005,202,230  إجمالي حقوق المساهمين

     
     المساهمين مطلوبات

     :كافلذمم دائنة ناشئة من عقود الت

 7,338,770  6,005,222  إجمالي تعويضات تحت التسوية

  6,005,222  7,338,770 
 00,733,037  -  اسالميه مصارفتسهيالت 

 30,238,003  56,000,160  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 3,330,330  1,155,050  لمعيدي التكافل وأنشطة التكافلأرصدة دائنة 

 7,383,130  0,210,601  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
     

  00,223,000  31,217,070 
     

 80,370,230  00,022,200  المساهمين إجمالي مطلوبات

     

 303,730,323  603,216,600  المساهمين حقوق ومطلوباتإجمالي 

 



 

 

 
 
 
 
  

 تتمة -الموحد  المختصر بيان المركز المالي
 3001 سبتمبر 30في كما 

 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30  
  3001  2001 
 لاير قطري  ريلاير قط  
 )مدققه(  )غير مدققة(  

     ركينتالمشأموال 
 (02,331,333)  (50,000,021)  ركينفي أموال المشت عجز 

 330,200  012,065  تغيرات تراكمية في القيمة العادلة
     
  (51,203,102)  (02,020,333) 

     المشتركينمطلوبات 
     :من عقود التأمينناشئة ذمم 

 103,113,130  102,025,010  اشتركات غير مكتسبة

 87,337,307  26,250,511  إجمالي تعويضات تحت التسوية

 7,887,383  0,206,635  تعويضات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها
     

  010,056,000  008,007,033 
     

 106,689,966  20,250,322  إسالمية مصارفتسهيالت 
 03,887,317  33,000,000  وبات أخرىذمم دائنة ومطل

 31,838,023  62,222,300  لمعيدي التكافل وأنشطة التكافلأرصدة دائنة 

 1,371,180  1,615,330  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
     

  125,035,361  123,323,370 
     

 381,333,300  350,022,200  مطلوبات المشتركين

     

 227,183,217  006,205,531  المساهمين وأموال المشتركين والمطلوبات إجمالي حقوق

 
 

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

                جاسم علي عبد الرحمن المفتاح                           ل ثانيعبد اهلل محمد جبر ا سعود         

                          

 الرئيس التنفيذي                              العضو المنتدب               
     

 


