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  تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

)المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج  شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق. إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة

 التكافـلي ش.م.ع.ق."(

 الدوحة، دولة قطر

 المقدمة

"الشركة"( ) شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.لالمرفقة الموحدة لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة 

التي  و"المجموعة"( ويشار إليهم بـ وشركاتها التابعة ) )المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج التكافـلي ش.م.ع.ق."(

يرادات إلالموحدة المختصرة  ، والبيانات2018مارس  31كما في لموحد اختصر بيان المركز المالي المتتضمن 

 ،المساهمينوالتغيرات في حقوق  ،وبيان الدخل ،وفائض حملة وثائق التأمين ملة وثائق التأمينومصروفات ح

المختصرة ية المرحلالبيانات المالية  حولريخ، واإليضاحات الثالثة أشهر المنتهية بذلك التا والتدفقات النقدية لفترة

 الموحدة.

ً لمعايير الموحدة المختصرة المرحلية مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الشركة إدارة إن مجلس  وفقا

 تيجةبداء ن. إن مسئوليتنا هي إالمحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

 استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. الموحدةالمختصرة المرحلية حول هذه البيانات المالية 

 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية   (2410رقم ) لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة

المالية المرحلية إجراء استفسارات من األشخاص  بيانات. تتضمن مراجعة الالمستقل للمؤسسة"من قبل المدقق 

، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة ين عن األمور المالية والمحاسبيةالمسؤول

اجعة المرسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة وللمؤسسات المالية اإل تدقيقوفقاً لمعايير اليقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم 

األمور  ميعجد الذي يمكن أن نحصل عليه عن ، وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيللمؤسسات المالية اإلسالمية

تدقيق. ا ال نبدي رأيخالل أعمال تدقيق. وعليه فإنن التي يمكن تحديدها الهامة



 

 

 )تابع(جعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مرا

 أسس النتيجة المتحفظة

خسائر انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  المجموعة، لم تسجل إدارة 2018مارس  31كما في  .1

 في القيمةفي حال قامت إدارة المجموعة بتسجيل االنخفاض لاير قطري.  38.080.941حقوق الملكية بمبلغ 

، النخفض االستثمار بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية وصافي الدخل للمساهمين 2018مارس  31كما في 

االستثمار بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية وفائض اإليرادات  والنخفض ،لاير قطري 36.897.378بمبلغ 

 لاير قطري. 1.183.563على المصروفات لحملة وثائق التأمين بمبلغ 

لاير قطري. ونظًرا  43.721.600قيمة األعمال قيد التنفيذ )مجمع سكني( بمبلغ  ،يتضمن االستثمار قيد التنفيذ .2

لحالة السوق غير المواتية في قطاع العقارات، علقت إدارة المجموعة بناء المشروع وقررت أن تستبدله باستثمار 

وكما في  2017ديسمبر  31جراء أي تقييم النخفاض القيمة كما في آخر بنفس التكلفة. لم تقم إدارة المجموعة بإ

"االستثمار في العقارات". ومن ثم، لم  26الستيفاء متطلبات معيار المحاسبة المالية رقم  2018مارس  31

 نتمكن من تحديد ما إذا كانت من الضروري إجراء أي تعديالت على هذه المبالغ.

إعادة تصنيف استثمارها في شركة شقيقة إلى "موجودات محتفظ بها للبيع".  2012قررت إدارة المجموعة في  .3

معيار الدولي للوفقا معايير تصنيفه كمحتفظ به للبيع االستثمار هذا لم يستوفي  2018مارس  31غير أنه كما في 

 للبيع واألنشطة المستبعدة". "الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها 5للتقارير المالية رقم 

 النتيجة

م يرد إلى علمنا لفي فقرة "أسس النتيجة المتحفظة"،  لألمور المذكورةبناًء على مراجعتنا، باستثناء التأثيرات المحتملة 

، يتم إعدادها لم 2018مارس  31كما في ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة 

ً ، احي الجوهريةة النوـمن كاف  .34لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقا

 أمر آخر

 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في رحلية المختصرة الموحدة كما في وتمت مراجعة البيانات المالية الم

اسطة مدقق حسابات آخر والذي بو 2017ديسمبر  31وتم تدقيق البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 2017أبريل  27 بتاريخفي تقريري مراجعته وتدقيقه في عن نتيجة مراجعة غير معدلة ورأي تدقيق معدل أعرب 

 على التوالي. 2018فبراير  21و

 
 

 يعقوب حبيقة      2018أبريل  29
 289 سجل مراقبي الحسابات رقم       الدوحة

 كي بي إم جي       دولة قطر
 مرخص من هيئة قطر لألسواق المالية:       
 120153رخصة مدقق خارجي رقم        



 شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
 )المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج التكافـلي ش.م.ع.ق."(

 بيان المركز المالي المختصر الموحد
 باللاير القطري       2018مارس  31كما في 
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 إيضاحات 
 مارس 31

2018  
 ديسمبر  31

2017 
 )مدققة(  (مراجعة)  
     

     حملة وثائق التأمين موجودات
 25.802.938  30.325.741 6 نقد وأرصدة لدى بنوك

 19.289.219  22.505.610 8 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةاستثمارات 
 47.056.304  49.461.628  أرصدة تكافل مدينة

 37.574.871  39.148.407  أرصدة معيدي التكافل مدينة
 59.695.530  53.453.402 7 حصة معيدي التكافل من االشتراكات غير المكتسبة

 78.241.712  72.883.869 7 القائمة المطالباتحصة معيدي التكافل من إجمالي 
ً  مصروفاتذمم مدينة أخرى و  29.922.801  32.953.410  مدفوعة مقدما
 33.261.198  33.019.245 9 استثمارات عقارية

 673.200  589.050  موجودات ثابتة

 331.517.773  334.340.362  حملة وثائق التأمينموجودات إجمالي 

     
     موجودات المساهمين

 12.212.025  15.069.648 6 أرصدة لدى البنوكنقد و
 100.000  100.000  ودائع ألجل

 243.533.755  257.541.686 8 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 21.454.007  21.454.007  الموجودات المتاحة للبيع

 10.509.253  7.509.253 10 ستثمارات في شركة شقيقةا
 253.264  3.880  أرصدة تكافل مدينة

 384.821  246.211  أرصدة معيدي التكافل مدينة
 1.613.823  1.590.364 7 القائمة المطالباتحصة معيدي التكافل من إجمالي 

ً  مصروفاتذمم مدينة أخرى و  33.536.008  34.537.621  مدفوعة مقدما
 222.770.682  221.862.685 9 استثمارات عقارية

 13.283.796  12.631.066  موجودات ثابتة
 45.821.069  45.919.820  قيد التطوير عقارات

 605.472.503  618.466.241  موجودات المساهمينإجمالي 

 936.990.276  952.806.603  إجمالي الموجودات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة التالية. بيان المركز المالي المختصر الموحد يتبع في



 شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
 )المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج التكافـلي ش.م.ع.ق."(

 بيان المركز المالي المختصر الموحد )تابع(
 باللاير القطري       2018مارس  31كما في 

 

 .الموحدةالمرحلية المختصرة  البيانات المالية منال يتجزأ  اجزءً  18إلى  10من  في الصفحاتتشكل اإليضاحات 

   4 

 

 إيضاحات 
 مارس 31

2018  
 ديسمبر 31

2017 
 )مدققة(  (مراجعة)  

     حملة وثائق التأمينأموال 
 10.568.495  27.355.271  حملة وثائق التأمينفائض 

 (1.889.000)  1.501.834  القيمة العادلة احتياطي

  28.857.105  8.679.495 

     حملة وثائق التأمينمطلوبات 
 112.463.193  107.560.798 7 كات غير مكتسبةاشترا

 97.889.681  91.042.232 7 المطالبات القائمةإجمالي 
 3.730.697  3.507.694 7 متكبدة ولكن لم يبلغ عنها مطالبات

 30.918.153  34.109.474  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
 65.336.554  58.038.459  أرصدة دائنة لمعيدي التكافل وأنشطة التكافل

 12.500.000  11.224.600  توزيعات مستحقة لحملة وثائق التأمين

 322.838.278  305.483.257  حملة وثائق التأمينإجمالي مطلوبات 

 331.517.773  334.340.362  وفائض حملة وثائق التأمينت إجمالي مطلوبا

     

     مطلوبات المساهمين

 1.411.152  1.387.618 7 تحت التسوية مطالباتإجمالي 

 73.761.268  69.359.945  تسهيالت بنكية إسالمية

 31.608.650  39.976.947  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 2.104.545  2.221.903  وأنشطة التكافلأرصدة دائنة لمعيدي التكافل 

 4.799.268  4.583.238  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 113.684.883  117.529.651  إجمالي مطلوبات المساهمين

     

     حقوق المساهمين

 255.279.024  255.279.024  رأس المال

 232.951.190  232.951.190  احتياطي قانوني

 75.477  75.477  عاماحتياطي 

 (1.474.400)  1.845.535  احتياطي القيمة العادلة

 4.956.329  10.785.364  أرباح مدورة

 491.787.620  500.936.590  إجمالي حقوق المساهمين

 605.472.503  618.466.241  المساهمين مطلوبات وحقوقإجمالي 

إجمالي مطلوبات وفائض حملة وثائق التأمين 
 936.990.276  952.806.603  وحقوق المساهمين

 ووقعها بالنيابة عن المجلس: 2018أبريل  29اعتمد مجلس إدارة الشركة هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية بتاريخ 
 
 
 
 

................................................. 
 عبد هللا علي محمد األنصاري/  السيد

 إدارةمجلس  عضو

..................................................... 
 سعود بن عبد هللا محمد جبر آل ثانيالشيخ / 

 الرئيس التنفيذي



 ش.م.ع.ق.شركة الخليج للتأمين التكافلي 
 )المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج التكافـلي ش.م.ع.ق."(

 المختصر الموحد بيان إيرادات ومصروفات حملة وثائق التأمين
 باللاير القطري       2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 .الموحدةالمرحلية المختصرة  البيانات المالية منال يتجزأ  اجزءً  18إلى  10من  في الصفحاتتشكل اإليضاحات 
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 مارس 31المنتهية في  أشهرلثالثة فترة ال  

  2018  2017 
 (مراجعة)  )مراجعة(  

     دات التكافلإيرا
 100.523.436  87.612.928  إجمالي االشتراكات

 (69.673.512)  (52.467.848)  من إجمالي االشتراكات حصة معيدي التكافل

 30.849.924  35.145.080  المدورةاالشتراكات 
 (1.008.418)  (1.632.021)  المكتسبةاالشتراكات غير  على الحركة

 29.841.506  33.513.059  المدورةصافي االشتراكات 
 7.672.606  7.113.479  وإيرادات تكافل أخرى إعادة تكافلعموالت 

 (603.270)  414.147  العموالت المؤجلةالتغير في 

 36.910.842  41.040.685  إجمالي إيرادات التكافل

     
     مصروفات التكافل

 (31.275.678)  (30.624.932)  المدفوعة المطالباتإجمالي 
 17.105.010  17.546.871  المدفوعة المطالباتالتكافل من  معيديحصة 

 (14.170.668)  (13.078.061)  المدفوعة المطالباتصافي 
 (2.290.224)  1.489.606  القائمة المطالبات علىالحركة 

 (507.360)  223.003  االحتياطات الفنيةعلى صافي الحركة 
 (6.018.096)  (4.899.270)  عموالت ومصروفات تكافل أخرى

 (22.986.348)  (16.264.722)  التكافل مصروفاتإجمالي 

 13.924.494  24.775.963  من عمليات التكافل فائضالصافي 

     
 105.217  972.233  االستثمار إيرادات
 60.923  48.243  ودائع إيرادات

 612.000  612.000  إيرادات تأجير

 14.702.634  26.408.439  الفائضإجمالي 

     
     األخرى المصروفات

 (10.741.466)  (8.101.917)  رسوم الوكالة
 (241.953)  (326.103)  اإلهالك

 (63.021)  (51.477)  مصروفات أخري
 (544.698)  (1.142.166)  مضاربة مصروفات

 (11.591.138)  (9.621.663)  األخرى جمالي المصروفاتإ

 3.111.496  16.786.776  اإليرادات على المصروفاتفائض 



 شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
 )المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج التكافـلي ش.م.ع.ق."(

 المختصر الموحد بيان فائض حملة وثائق التأمين
 باللاير القطري       2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 .الموحدةالمرحلية المختصرة  البيانات المالية منال يتجزأ  اجزءً  18إلى  10من  في الصفحاتتشكل اإليضاحات 
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 مارس 31المنتهية في  أشهرلثالثة ا فترةل  

  2018  2017 

 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

 8.562.036  10.568.495  رصيد الفائض المحتجز في بداية الفترة
 3.111.496  16.786.776  فائض الفترة

 11.673.532  27.355.271  إجمالي الفائض في نهاية الفترة

     
     

 -  -  توزيعات أرباح لحملة وثائق التأمين خالل الفترة

 11.673.532  27.355.271  الفائض المحتجز في نهاية الفترةرصيد 

 
 

 
 



 شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
 )المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج التكافـلي ش.م.ع.ق."(

 المختصر الموحدالدخل بيان 
 باللاير القطري       2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 .الموحدةالمرحلية المختصرة  البيانات المالية منال يتجزأ  اجزءً  18إلى  10من  في الصفحاتتشكل اإليضاحات 

   7 

 
 مارس 31المنتهية في  أشهرلثالثة فترة ال إيضاح 

  2018  2017 
 (مراجعة)  )مراجعة(  

     المساهمين مصروفاتإيرادات و
 (12.767)  -  مدفوعة مطالبات

 -  -  المدفوعة المطالباتحصة معيدي التكافل من 

 (12.767)  -  المدفوعة المطالباتصافي 
 -  75  القائمة المطالباتالحركة في 

 (12.767)  75  التكافل روفاتمص إجمالي
     

 (12.767)  75  من عمليات التكافل/ )عجز( فائض 

     
     واإليرادات األخرى االستثمارإيراد 

 10.741.466  8.101.917  إيرادات وكالة
 544.698  1.142.166  إيرادات مضارب

 5.902  959  إيرادات ودائع
 9.992.756  7.613.929  إيرادات توزيعات أرباح

بيع استثمار بالقيمة العادلة من )خسارة( / ربح صافي 
 655.241  (2.789.219)  خالل حقوق الملكية

 200.000  -  رباح بيع استثمارات عقاريةأ
 944.294  456.807  إيرادات تأجير
 -  1.129  إيرادات أخرى

 23.084.357  14.527.689  االستثمار واإليرادات األخرىإجمالي 

     
     المصروفات
 (7.210.542)  (6.211.574)  عمومية وإدارية مصروفات
 (1.099.842)  (923.731)  تكلفة تمويل

 (890.390)  (1.563.424)  إهالك

 (9.200.774)  (8.698.729)  إجمالي المصروفات
     

 13.870.816  5.829.035  صافي الدخل

     
 0.54  0.23 15 )لاير قطري للسهم( العائد األساسي والمخفف للسهم
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  رأس المال 
االحتياطي 
  القانوني

االحتياطي 
  العام

توزيعات نقدية 
  مقترحة

القيمة  احتياطي
  العادلة

 األرباح
  المدورة

 
 اإلجمالي

              
يناير  1الرصيد في 

 491.787.620  4.956.329  (1.474.400)  -  75.477  232.951.190  255.279.024 )مدقق( 2018
              

الحركة على احتياطي 
 3.319.935  -  3.319.935  -  -  -  - القيمة العادلة

 5.829.035  5.829.035  -  -  -  -  - صافي دخل الفترة

 31في كما الرصيد 

 2018مارس 

 )مراجع(
255.279.02

4  
232.951.19

0  75.477  -  1.845.535  10.785.364  500.936.590 

              
يناير  1الرصيد في 

 539.716.394  4.786.403  31.326.979  15.316.741  75.477  232.931.770  255.279.024 )مدقق( 2017
 9.795.953  13.870.816  (4.074.863)  -  -  -  - صافي دخل الفترة

 (15.316.741)  -  -  (15.316.741)  -  -  - توزيعات أرباح معلنة

 31في كما الرصيد 

 2017مارس 

 534.195.606  18.657.219  27.252.116  -  75.477  232.931.770  255.279.024 )مراجع(
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 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  إيضاح                                                                      

                                                                     2018  2017 
 )مراجعة(  )مراجعة( 

    األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 
 13.870.816  5.829.035 صافي إيرادات الفترة

 3.111.496  16.786.776 فائض الفترة لحملة وثائق التأمين

 22.615.811  16.982.312 
    :التعديالت للبنود التالية

 1.132.343  1.889.527 اإلهالك
 (66.825)  (49.203) الودائعإيرادات 

 (9.992.756)  (8.586.162) إيرادات أرباح موزعة
 (1.556.294)  (1.068.807) إيجار إيرادات

 6.498.780  14.801.166 رأس المال العاملأرباح التشغيل قبل التغيرات في 
    تغييرات في:

 (19.644.950)  (2.155.940) أرصدة تكافل مدينة
 768.595  (1.434.926) التكافل مدينة أرصدة معيدي

 (151.510)  6.242.128 غير المكتسبة االشتراكاتحصة معيدي التكافل من 
 (2.255.899)  5.381.302 القائمة المطالباتحصة معيدي التكافل من 

ً  مصروفاتذمم مدينة أخرى و  6.114.260  (4.032.222) مدفوعة مقدما
 4.546.123  (4.902.395) غير مكتسبة  اشتراكات

 876.688  (6.870.983) القائمة مطالباتإجمالي 
 449.107  (223.003) متكبدة ولكن لم يبلغ عنها مطالبات

 (13.559.765)  11.559.618 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
 3.882.885  (7.180.737) التكافل لمعيديأرصدة دائنة 

 (12.475.686)  11.184.008 التشغيلية)المستخدم في( األنشطة من / النقد 
 (267.959)  (216.030) صافي –مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 (12.743.645)  10.967.978 صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

    
    األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

 10.154.642  (10.513.553) من خالل حقوق الملكية الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة
 (8.279)  (2.697) موجودات ثابتة شراء

 (310.032)  (98.751) أعمال رأسمالية قيد التنفيذإضافات إلى 
 66.825  49.203 رباح الودائعأإيرادات 
 9.992.756  8.586.162 مستلمةأرباح توزيعات إيرادات 

 -  3.000.000 شركات شقيقةتوزيعات أرباح مستلمة من 
 1.556.294  1.068.807 إيرادات تأجير

 21.452.206  2.089.171 األنشطة االستثمارية صافي النقد من

    
    األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

 (4.227.133)  (4.401.323) إسالميةصافي الحركة في تسهيالت بنكية 
 (15.316.741)  (1.275.400) التأمينفائض موزع على حملة وثائق 

 (19.543.874)  (5.676.723) األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 

    
 (10.835.313)  7.380.426  وما يعادلهفي النقد ( النقص) الزيادة / صافي
 54.790.391  38.014.963 يناير 1في  وما يعادلهالنقد 

 43.955.078  45.395.389 6                                      مارس  31في  وما يعادلهالنقد 
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 الوضع القانوني واألنشطة 1

 )المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج التكافـلي ش.م.ع.ق."()"الشركة"( شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق. 
ديسمبر  21الصادر في  53تم تأسيسها بموجب المرسوم األميري رقم ومسجلة في دولة قطر  شركة مساهمة عامة

"المجموعة"( في يشار إليها مجتمعة باسم شركاتها التابعة )و تعمل الشركة .وهي مدرجة في بورصة قطر ،1978
 .واالستثمار العقاريي تكافلالالتأمين وإعادة التأمين والتأمين  مجال

 األنشطة األساسية دولة التأسيس الملكية اسم الشركة التابعة
    

 الشركة القطرية للتكافل
 ذ.م.م

ً في جميع مجاالت التأمين قطر 100٪ وفقاً  تعمل أساسا
 .ةللشريعة اإلسالمية على أسس غير ربوي

 لالستثماراتشركة ميثاق 
 ذ.م.م

 .تعمل أساساً في مجال االستثمارات قطر 100٪

 بريلأ 29 يانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخـالب تمت الموافقة على إصدار
2018. 

 أسس اإلعداد 2

  بيان اإللتزام أ(

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة  الموحدةالمختصرة حلية رالمتم إعداد البيانات المالية  وفقا
ستخدم ت ،وبالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية .والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

ة. بناء وليالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدذات الصلة إرشادات المعايير الدولية للتقارير المالية  المجموعة
 -34وفقا إلرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم  الموحدةالمختصرة المرحلية تم إعداد البيانات المالية  ،عليه

 "التقارير المالية المرحلية".

 ياناتالب إلعدادالضرورية المعلومات واإليضاحات  كافة الموحدة البيانات المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن
إضافة  ،2017ديسمبر  31 السنوية للمجموعة كما في، وبالتالي يجب أن تقرأ مع البيانات المالية السنوية المالية

مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة  2018مارس  31المنتهية في  الثالث شهورذلك ليس بالضرورة أن تعطي نتائج  إلى
 .2018ديسمبر  31التي ستنتهي في 

، لمجموعةاالوظيفية وعملة العرض تعرض البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة باللاير القطري وهو العملة 
 وتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب لاير قطري.

 األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات ب(

وجب معايير المحاسبة المالية من اإلدارة وضع أحكام بم الموحدة يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة
وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات 

 واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

لقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتع
 التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك. الفترةفي 

كوك حول والمصادر الرئيسية للش للشركةتتفق األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية 
 .2017ديسمبر  31مع تلك المطبقة في البيانات المالية السنوية كما في  التقديرات



 شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
 ش.م.ع.ق."()المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج التكافـلي 

 ةالموحد ةالمختصر ةالمرحليالمالية  اتبيانإيضاحات حول ال
 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

11 

 السياسات المحاسبية الهامة 3

 المعايير والتفسيرات الجديدة

 2018يناير  1من سارية ألالمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 

 2018يناير  1تفسيرات صادرة في وتعديالت وليس هناك معايير جديدة 

 بعدسارية  ها لم تصبحولكن الصادرةالمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 

 انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية - 30معيار المحاسبة المالية رقم 

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

الخاصة بإعداد تقارير محاسبية ومالية حول انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية لمختلف الموجودات اإلسالمية 
رى للمؤسسات المالية اإلسالمية )المؤسسات(، وتكوين مخصصات التمويلية واالستثمارية وبعض الموجودات األخ

مقابل االلتزامات ذات المخاطر العالية من أجل تمكين مستخدمي البيانات المالية على وجه الخصوص من تقييم 
 االمبالغ الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ذات الصلة بتلك الموجودات والمعامالت وتوقيتها والشكوك حوله

الخاص بالمخصصات  11محل معيار المحاسبة المالية رقم  30بصورة عادلة. سيحل معيار المحاسبة المالية رقم 
حول االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المالية  25واالحتياطيات، وأجزاء من معيار المحاسبة المالية رقم 

 المماثلة فيما يتعلق بانخفاض القيمة.

الموجودات والتعرض للمخاطر في ثالث فئات على أساس طبيعة المخاطر  30اسبة المالية رقم يُصنّف معيار المح
  المشمولة )مثل مخاطر االئتمان ومخاطر أخرى( ويُحدد ثالث طرق لتقييم خسائر كل فئة من فئات الموجودات:

 نخفاض القيمة.( طريقة ا3( طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق، 2( طريقة الخسائر االئتمانية، 1

طريقة الخسائر االئتمانية مع نموذج استشرافي عن "الخسائر االئتمانية  30يُدخل معيار المحاسبة المالية رقم 
إجراء  ويجب ،المتوقعة لألصول المالية المعرضة لمخاطر االئتمانالمتوقعة". تستخدم طريقة الخسائر االئتمانية 

 العديد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:

 تحديد معايير الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية؛ 

 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ 

 سوق / ال ة للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع مخاطر المنتجاتوضع الرقم والترجيحات النسبي
 والمخاطر المصاحبة للخسائر االئتمانية المتوقعة؛ و

 .إنشاء مجموعة من موجودات مالية متماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 قيمة القابلة لالسترداد.خسارة انخفاض القيمة هي المبلغ الذي تتخطى به القيمة الدفترية ال

في  المجموعة تقومويسمح بتطبيقه مبكراً.  2020يناير  1يسري المعيار من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 30بتقييم التأثير المقدر لنهج الخسائر االئتمانية الذي قد ينتج عن تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم  الوقت الحالي

 .ليةعلى بياناتها الما

 إدارة المخاطر المالية 4

لموحدة امع تلك المفصح عنها في البيانات المالية  للمجموعةاألهداف والسياسات المالية إلدارة المخاطر المالية  تتفق
 .2017ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

 هيئة الرقابة الشرعية 5

إلى رقابة لجنة شرعية يُعينها المساهمين. تؤدي هيئة الرقابة الشرعية دور رقابي من أجل  المجموعةتخضع أنشطة 
 تتم بما يتفق مع قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية. المجموعة عملياتتحديد ما إذا كانت 
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 نقد وأرصدة لدى البنوك 6

قل من من األرصدة التالية بفترات استحقاق أ، يتكون النقد وما يعادله الموحد لغرض بيان التدفقات النقدية المختصر
 ثالثة أشهر.

 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    
    التأمين حملة وثائق

 289.020  580.008 في الصندوق نقـد
 9.907.173  8.635.118 (1) بنوك إسالمية() حسابات تحت الطلب

 15.606.745  21.110.615 (2) حسابات جارية )بنوك إسالمية(

 25.802.938  30.325.741 اإلجمالي

    
    المساهمين

 24.889  24.417 في الصندوق نقـد
 11.473.059  14.624.284 (1) بنوك إسالمية() حسابات تحت الطلب

 714.077  420.947 (2) حسابات جارية )بنوك إسالمية(

 12.212.025  15.069.648 إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك
ً  90ناقصا: ودائع تستحق بعد   -  - يوما

 38.014.963  45.395.389 إجمالي النقد وما يعادله

ديسمبر  31في  %1.7إلى  %0.25) %1.7إلى  %0.25 من االستثمار بنسبةودائع أرباح على  تحتسب (1)
2017.) 

طة واسب لة وثائق التأمين التي تدفعالشتراكات حممتضمنة في حسابات جارية لدى بنوك غير إسالمية تستخدم  (2)
 بطاقات االئتمان.

 التأمين دومطلوبات عقوإعادة التأمين  دموجودات عقو 7

 
 2018مارس  31

  )مراجعة(
 2017ديسمبر  31

 )مدققة(

 المساهمين  حملة وثائق التأمين  المساهمين  حملة وثائق التأمين 

        
        التأمينعقود مطلوبات إجمالي 

 1.411.152  97.889.681  1.387.618  91.042.232 مطالبات مبلغ عنها لم يتم تسويتها

 -  3.730.697  -  3.507.694 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 -  112.463.193  -  107.560.798 غير مكتسبة تاشتراكا

 1.411.152  214.083.571  1.387.618  202.110.724 اإلجمالي

        
حصة معيدي التأمين من مطلوبات 

        عقود التأمين
 1.613.823  78.241.712  1.590.364  72.883.869 مطالبات مبلغ عنها لم يتم تسويتها

 -  59.695.530  -  53.453.402 غير مكتسبة تاشتراكا

 1.613.823  137.937.242  1.590.364  126.337.271 اإلجمالي

        
        صافي مطلوبات التأمين

 (202.671)  19.647.969  (202.746)  18.158.363 مطالبات مبلغ عنها لم يتم تسويتها
 -  3.730.697  -  3.507.694 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 -  52.767.663  -  53.453.402 غير مكتسبة تاشتراكا

 (202.671)  76.146.329  (202.746)  75.119.459 اإلجمالي
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 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 8

 
 2018 مارس 31

 )مراجعة(
 2017ديسمبر  31 

 )مدققة(

 
 حملة 

 وثائق التأمين
 

 المساهمين
 حملة  

 وثائق التأمين
 

 المساهمين

        
        (أ)استثمارات مدرجة 

 146.733.891  11.299.925  160.937.028  14.844.333 أسهم محلية
 1.588.698  1.107.830  1.393.492  954.257 أسهم أجنبية

 148.322.589  12.407.755  162.330.520  15.798.590 (1اإلجمالي )
        

        أسهم غير مدرجة
 52.886.739  1.900.000  52.886.739  1.900.000 أسهم محلية
 41.617.386  4.981.464  41.617.386  4.807.020 أسهم أجنبية

 707.041  -  707.041  - محفظة استثمار مدارة

 95.211.166  6.881.464  95.211.166  6.707.020 (2اإلجمالي )

 بالقيمة االستثمارات إجمالي
العادلة من خالل حقوق 

 243.533.755  19.289.219  257.541.686  22.505.610 (2+1الملكية )

 االستثمارات المدرجة بصورة أساسية من أوراق مالية مدرجة في بورصة قطر.تتكون  (أ)

 استثمارات عقارية 9

 
 2018 مارس 31

 )مراجعة(
 2017ديسمبر  31 

 )مدققة(

 
 حملة 

 وثائق التأمين
 

 المساهمين
 حملة  

 وثائق التأمين
 

 المساهمين

        
        التكلفة:

 231.480.671  32.095.439  233.467.598  35.237.617 يناير 1في 
إضافات خالل الفترة / 

 7.486.927  3.142.178  -  - السنة
استبعادات خالل الفترة / 

 (5.500.000)  -  -  - السنة

 31مارس /  31في 
 233.467.598  35.237.617  233.467.598  35.237.617 ديسمبر

        
        اإلهالك المتراكم:

 6.397.734  995.165  10.696.916  1.976.419 يناير 1في 
 4.299.182  981.254  907.997  241.953 إهالك الفترة / السنة

 31مارس /  31في 
 10.696.916  1.976.419  11.604.913  2.218.372 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية في 
 222.770.682  33.261.198  221.862.685  33.019.245 ديسمبر 31مارس /  31

 شقيقةفي شركات  استثمارات 10

 في الشركات الشقيقة التالية: استثماراتالشركة لدى 

  النشاط األساسي  الشقيقةالشركة  اسم
بلد 

 2017  2018   التأسيس

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



 شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
 )المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج التكافـلي ش.م.ع.ق."(

 ةالموحد ةالمختصر ةالمرحليالمالية  اتبيانإيضاحات حول ال
 باللاير القطري       2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تابع( شقيقةفي شركات  استثمارات 10

 :الشقيقةفيما يلي الحركة في االستثمار في الشركات 

 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    
 6.870.000  10.509.253 يناير 1في 

 3.639.253  - حصة من أرباح الفترة / السنة
 -  (3.000.000) توزيعات أرباح مستلمة خالل الفترة / السنة

 10.509.253  7.509.253 ديسمبر 31/  مارس 31في 

 رأس المال 11

 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع
 255.279.024  255.279.024 للسهم الواحدقطري لاير  10رأس مال بقيمة 

 25.527.902  25.527.902 للسهم الواحدلاير قطري  10عدد األسهم بقيمة 

 األطراف ذات العالقة 12

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )أ(

كان لدى أحد األطراف  إذاذات عالقة األطراف أنها تعتبر ذات العالقة. األطراف المعامالت مع  تمثلهذه المعامالت 
درة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على ذلك الطرف اآلخر في إصدار قراراته المالية ق

ة تعتمد إدارالتي يعملون فيها ضمن كبار موظفي اإلدارة.  توأعضاء مجلس إدارة الشركة والشركا والتشغيلية
 كانتعلى أساس شروط تجارية عادية.  سياسات وأحكام تسعير هذه المعامالت ويتم التفاوض بشأنها المجموعة

 على النحو التالي:خالل السنة المعامالت الهامة 

 2017 مارس 31  2018مارس  31 
 (راجعةم)  (مراجعة) 

    
 6.559.300  5.267.671 اشتراكات تأمين – أقساط

 5.297.439  5.710.743 مطالبات

 أرصدة األطراف ذات العالقة )ب(

 مدرجة في بيان المركز المالي ما يلي:الذمم المدينة والذمم الدائنة من وإلى األطراف ذات العالقة 

 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 
 (مدققة)  (مراجعة) مستحق من أطراف ذات عالقة

    

 2.005.144  1.047.883 مساهمون رئيسيون
 184.636  208.563 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفو اإلدارة

 1.256.446  2.189.780 



 شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
 )المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج التكافـلي ش.م.ع.ق."(

 ةالموحد ةالمختصر ةالمرحليالمالية  اتبيانإيضاحات حول ال
 باللاير القطري       2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تابع( األطراف ذات العالقة 12

 )تابع( أرصدة األطراف ذات العالقة )ب(

 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 
 (مدققة)  (مراجعة) مستحق ألطراف ذات عالقة

    
 4.002.352  3.502.590 مساهمون رئيسيون

    

 معلومات القطاعات 13

القطاعات فيما يتعلق بقطاعات الشركة التشغيلية للفترة موجودات ومطلوبات  جدول التالي معلوماتاليعرض 
 :2017مارس  31 الفترة المنتهية في / 2017ديسمبر  31السنة المنتهية في /  2018مارس  31المنتهية في 

 :2018 مارس 31للفترة المنتهية في 

 اإلجمالي غير محددة عقارات استثمارات اكتتاب 

      
صافي 
 22.615.811 (9.075.180) 1.069.676 5.845.186 24.776.038 الدخل

إجمالي 
 الموجودات

247.113.50
2 

309.010.55
6 

300.801.75
0 95.880.795 952.806.603 

إجمالي 
 المطلوبات

302.338.57
5 1.501.834 - 148.029.604 451.870.013 

 
 :2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في / ل 2017مارس  31للفترة المنتهية في 

 اإلجمالي غير محددة عقارات استثمارات اكتتاب 

      
صافي 
 16.982.312 (9.305.748) 1.562.196 10.814.137 13.911.727 الدخل

إجمالي 
 936.990.276 89.727.830 301.852.949 294.786.234 250.623.263 الموجودات

إجمالي 
 445.202.656 141.087.339 - (1.889.000) 306.004.317 المطلوبات

 



 ش.م.ع.ق.شركة الخليج للتأمين التكافلي 
 )المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج التكافـلي ش.م.ع.ق."(

 ةالموحد ةالمختصر ةالمرحليالمالية  اتبيانإيضاحات حول ال
 باللاير القطري                     2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 (والمساهمينوثائق الإيرادات التكافل )حملة صافي  14

  الحريق  البحري والجوي 
 الحوادث العامة

 المجموع  والطبي التكافل  السيارات  الطاقةو

 ------------------------------------2018مارس  31------------------------------- 

  
 87.612.928  32.083.703  24.025.356  17.852.399  11.737.801  1.913.669 االشتراكاتإجمالي 
التكافل من إجمالي  إعادةحصة 

 (52.467.848)  (21.522.825)  (3.481.961)  (15.176.717)  (10.670.902)  (1.615.443) االشتراكات

 35.145.080  10.560.878  20.543.395  2.675.682  1.066.899  298.226 المدورةاالشتراكات 
غير  االشتراكاتالحركة على 

 (1.632.021)  (2.936.217)  1.504.323  (185.998)  2.321  (16.450) مكتسبةال

 33.513.059  7.624.661  22.047.718  2.489.684  1.069.220  281.776 المدورةصافي االشتراكات 
إعادة تكافل وإيرادات  عموالت

 7.113.479  1.375.954  1.077.827  2.692.924  1.633.014  333.760 تكافل أخرى
 414.147  115.033  110.188  147.586  12.005  29.335 التغيير في العموالت المؤجلة

 41.040.685  9.115.648  23.235.733  5.330.194  2.714.239  644.871 (1) التكافلإجمالي إيرادات 

 (30.624.932)  (9.842.906)  (15.901.799)  (2.138.242)  (2.429.551)  (312.434) المطالبات المدفوعة يجمالإ
حصة معيدي التكافل من 

 17.546.871  8.988.014  4.089.871  1.735.240  2.428.632  305.114 المطالبات المدفوعة

 (13.078.061)  (854.892)  (11.811.928)  (403.002)  (919)  (7.320) صافي المطالبات
 1.489.681  260.240  968.561  203.510  62.274  (4.904) القائمةالمطالبات  علىالحركة 
 223.003  39.036  145.284  30.515  9.341  (1.173) االحتياطيات الفنية علىالحركة 

عموالت ومصروفات تكافل 
 (4.899.270)  (1.464.071)  (2.546.603)  (521.080)  (307.797)  (59.719) أخرى

 (16.264.647)  (2.019.687)  (13.244.686)  (690.057)  (237.101)  (73.116) (2) إجمالي مصروفات التكافل

 فائض من عمليات التكافلصافي 
(1+2) 571.755  2.477.138  4.640.137  9.991.047  7.095.961  24.776.038 



 ش.م.ع.ق.شركة الخليج للتأمين التكافلي 
 )المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج التكافـلي ش.م.ع.ق."(

 ةالموحد ةالمختصر ةالمرحليالمالية  اتبيانإيضاحات حول ال
 باللاير القطري                     2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تابع( (والمساهمينوثائق الإيرادات التكافل )حملة صافي  14

  الحريق  البحري والجوي 
الحوادث العامة 

 المجموع  والطبي التكافل  السيارات  الطاقةو

 ------------------------------------2017مارس  31------------------------------- 

  
 100.523.436  26.466.597  28.995.412  28.427.124  14.875.572  1.758.731 االشتراكاتإجمالي 
التكافل من إجمالي  إعادةحصة 

 (69.673.512)  (22.807.869)  (5.402.434)  (26.012.006)  (13.928.444)  (1.522.759) االشتراكات

 30.849.924  3.658.728  23.592.978  2.415.118  947.128  235.972 المدورةاالشتراكات 
غير  االشتراكاتالحركة على 

 (1.008.418)  31.171  (66.862)  (732.829)  (240.138)  240 مكتسبةال

 29.841.506  3.689.899  23.526.116  1.682.289  706.990  236.212 المدورةصافي االشتراكات 
إعادة تكافل وإيرادات  عموالت

 7.672.606  591.706  1.342.029  3.754.199  1.502.100  482.572 تكافل أخرى
 (603.270)  (866.644)  11.930  163.080  78.631  9.733 التغيير في العموالت المؤجلة

 36.910.842  3.414.961  24.880.075  5.599.568  2.287.721  728.517 (1) التكافلإجمالي إيرادات 

 (31.275.678)  (7.752.400)  (14.680.354)  (4.055.631)  (4.498.339)  (288.954) المطالبات المدفوعة يجمالإ
حصة معيدي التكافل من 

 17.092.243  6.185.204  1.773.466  4.848.175  4.096.021  189.377 المطالبات المدفوعة

 (14.183.435)  (1.567.196)  (12.906.888)  792.544  (402.318)  (99.577) صافي المطالبات
 (2.290.224)  209.211  (2.571.100)  (156.983)  195.236  33.412 القائمةالمطالبات  علىالحركة 
 (507.360)  (26.871)  (521.414)  7.066  29.286  4.573 االحتياطيات الفنية علىالحركة 

عموالت ومصروفات تكافل 
 (6.018.096)  (1.661.719)  (2.637.191)  (1.280.057)  (358.190)  (80.939) أخرى

 (22.999.115)  (3.046.575)  (18.636.593)  (637.430)  (535.986)  (142.531) (2) إجمالي مصروفات التكافل

 فائض من عمليات التكافلصافي 
(1+2) 585.986  1.751.735  4.962.138  6.243.482  368.386  13.911.727 

 



 

 شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
 )المعروفة سابقًا باسم "مجموعة الخليج التكافـلي ش.م.ع.ق."(

 ةالموحد ةالمختصر ةالمرحليالمالية  اتبيانإيضاحات حول ال
 باللاير القطري       2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 للسهم الواحد والمخفضالعائد األساسي  15

جح لعدد على المتوسط المر نمساهميالالمنسوب إلى  الفترةيُحتسب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي ربح 
 .خالل الفترةاألسهم العادية القائمة 

 2017 مارس 31  2018مارس  31 
 (راجعةم)  (مراجعة) 

    
 13.870.816  5.829.035 ن مساهميالالمنسوب إلى  الدخلصافي 

 25.527.902  25.527.902 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 0.54  0.23 العائد األساسي للسهم الواحد )ريـال قطري(

اوي العائد يسالعائد المخفض للسهم الواحد  لم يكن هناك أسهم مخفضة قائمة في أي وقت خالل الفترة. وبالتالي، فإن
 .األساسي للسهم الواحد

 الوكالة  ورسوم حصة المضارب 16

ات حملة استثمارصافي اإليرادات المستلمة عن من  (2017في  %70) %70بنسبة رسوم المضارب تحتسب 
 مع مجلس إدارة الشركة. تحدد هيئة الرقابة الشرعية النسبة الفعلية لكل سنة بعد التنسيق. وثائق التأمين

حسب اعتماد  المحتجزة تاالشتراكا صافي من (2017في  %3) %3يتم تقديم رسوم الوكالة للمساهمين بنسبة 
 مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشركة.

 أرقام المقارنة 17

بحيث تظل متفقة مع أرقام الفترة الحالية. بالرغم من  الضرورةإعادة تصنيف أرقام المقارنة المعروضة عند  تتم
 لفترة المقارنة. الملكية ذلك لم يكن إلعادة التصنيف تلك أي أثر على صافي الربح أو إجمالي حقوق

 


