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  المقدمة

") الشركة("ق .م.ش التكافليالخليج  لمجموعةالمرفقة الموحدة لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة 
بيان المركز المالي والتي تتضمن  ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في ") المجموعة"ويشار إليهم بـ (وشركاتها التابعة 
والتغيرات في  للدخل والدخل الشاملالموحدة والبيانات المرحلية  ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في المرحلي الموحد 
لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين أموال المشاركين 

عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة مسؤول مجلس اإلدارة إن . واإليضاحات المتممة لها
حول نتيجة مراجعة هي إصدار إن مسئوليتنا . ٢للسياسات المحاسبية التي أفصح عنها باإليضاح وفقاً الموحدة 

  .المراجعة التي قمنا بها أعمالاستناداً إلى الموحدة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  

  المراجعةنطاق 
مراجعة المعلومات المالية " ٢٤١٠ لمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعةلوفقاً تمت مراجعتنا لقد 

تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات ". المرحلية من قبل المدقق المستقل للمؤسسة
ة ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة عن األمور المالية والمحاسبيالمسؤولين األشخاص  من أساساً
إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع . أخرى

وعليه فإننا ال . الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق
  .الموحدة المختصرة حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحليةنبدي رأياً 

  
  المراجعةنتيجة 

الموحدة لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة  ,مراجعتنا  استناداً إلى
التي أفصح عنها في للسياسات المحاسبية ، وفقاً  الجوهريةة النواحي ـالمرفقة لم يتم إعدادها ، من كاف

  .٢اإليضاح 
  
  
  

  عـن إرنســت ويــونــغ  
  
  
  
  

  فـــــراس قســـــوس  
  ٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١٢أغسطس  ١الدوحة في   



  ق.م.ش التكافلي الخليج مجموعة
  

  .ة المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالي ٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٢- 

  
  بيان المركز المالي المرحلي الموحد

   ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 
  

    
  يونيو  ٣٠

٢٠١٢  
  ديسمبر  ٣١  

٢٠١١  
  ريال قطري    قطري ريال  إيضاحات  
  )مدققة(    )غير مدققة(    
          

          الموجودات
          موجودات حملة البوالص
 ٣٨,١٩٩,٠٣٥  ١٧,٠٤٤,٩٣٥    أرصدة لدى البنوك ونقد 

 ٢,٣٨٠,٣٧١  ٤,١٧٣,١٠٥  ٣  استثمارات متاحة للبيع
 ٤١,٣٠٥,٨٣٥  ٥٦,١٩٣,٧٧٠    أرصدة تكافل مدينة

 ١٦,٥٢٦,٢٦٤  ٢٢,٨٥٠,٢٨٢    أرصدة معيدي التكافل مدينة
 ٦٢,٦٦٨,٥٥٧  ٦٣,٨٠٣,٨٠٧    حصة معيدي التكافل من المساهمات غير المكتسبة

 ٣٠,٧٤٤,٣٣٧  ٥٠,٣٧٠,٧٥٧    حصة معيدي التكافل من إجمالي التعويضات تحت التسوية
 ٥,٩١٥,٠٥٩  ١٤,٣٢٧,٤٣٢    ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً

 ٧٩,٠١٥,٠٩١  ١٩٥,٧٢٢,٧٣٠    عقارات استثمارية
 ٥٨٦,٩٨٩  ٢,٦٩٤,١٢٩    عقارات ومعدات

       
 ٢٧٧,٣٤١,٥٣٨  ٤٢٧,١٨٠,٩٤٧    موجودات حملة البوالصإجمالي 

          
          موجودات المساهمين

 ٧,٦٦٢,١٦٧  ٢٢,٢٩٠,٩١٥    أرصدة لدى البنوك ونقد 
 ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠    ودائع ألجل

 ٣٩٩,٤١٦,١٣٩  ٣٨٤,٧٠٢,٥٧٩  ٣  استثمارات متاحة للبيع
 ٢١,٤٥٤,٠٠٧  ٢١,٤٥٤,٠٠٧    استثمار في شركة زميلة

 ٥,٩١٢,٩٠٧  ٣,١٦٢,٣٧٤    أرصدة تكافل مدينة
 ٤,١٠٨,٧٧٣  ٣,٩٨٣,٧١٣    أرصدة معيدي التكافل مدينة

 ١٢,٤٧٧,٧١٦  ٩,٢٣٤,٢٨٧    حصة معيدي التكافل من إجمالي التعويضات تحت التسوية
 ٦,٦١٢,٥٤٤  ٤,٨٦٥,٩٧٩    ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً

 ١٦٦,١٥٥,٤٥١  ١٦٥,٢٢٨,٠٤٣    عقارات استثمارية
 ٧,٧٩٦,٢٠٧  ٩,٤٩٢,٤٠٩    عقارات ومعدات

 ١٠,٥٠٠,١١٥  ١٣,٨١٣,٢٥٩    أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
       

 ٦٤٢,١٩٦,٠٢٦  ٦٣٨,٣٢٧,٥٦٥    موجودات المساهمينإجمالي 
       

 ٩١٩,٥٣٧,٥٦٤  ١,٠٦٥,٥٠٨,٥١٢    إجمالي الموجودات
  



  ق.م.ش التكافلي الخليج مجموعة
  

  .ة المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالي ٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٣- 

  
  تتمة - بيان المركز المالي المرحلي الموحد

   ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 
  

    
  يونيو ٣٠

٢٠١٢    
  ديسمبر ٣١

٢٠١١  
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
  )مدققة(    )غير مدققة(    
          

                 والمطلوبات  وأموال المشاركينحقوق المساهمين 
          حقوق المساهمين

 ١٤٢,٢٩٦,٠٠٠  ١٤٢,٢٩٦,٠٠٠   رأس المال
 ٧٤,٣٨٤,٤٥٩  ٧٤,٣٨٤,٤٥٩   احتياطي قانوني

 ٤٨,٩٧١  ٤٨,٩٧١   احتياطي عام
 ٤٢,٦٨٨,٨٠٠  -   أرباح نقدية مقترح توزيعها

 ١٨٩,٤٧٠,٤٠١  ١٤٠,١٨٤,٣٦٥   تغيرات متراكمة في القيمة العادلة
 ١٣٣,٥٩٣,٤٥٠  ١٩٢,٦١٧,٠٢٢   أرباح مدورة

      
 ٥٨٢,٤٨٢,٠٨١  ٥٤٩,٥٣٠,٨١٧   إجمالي حقوق المساهمين

          
          مطلوبات المساهمين

      :ذمم دائنة ناشئة من عقود التأمين
 ٢٠,٨٨٠,٣٢٠  ١٦,٢١٠,١٢٩   إجمالي تعويضات تحت التسوية

       
 ٣٠,٣١٨,٢٩١  ٢٩,١٨٨,٢٠٥   ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 ٣,٢٧٨,٩٦٣  ١,٢٩٤,٠٤٩   أرصدة دائنة لمعيدي التكافل وأنشطة التكافل

 ٥,٢٣٦,٣٧١  ٥,٣٦٧,٦٧٤   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  -   ٣٦,٧٣٦,٦٩١   قروض وسلف 
      
   ٣٨,٨٣٣,٦٢٥  ٧٢,٥٨٦,٦١٩ 
      

 ٥٩,٧١٣,٩٤٥  ٨٨,٧٩٦,٧٤٨   إجمالي مطلوبات المساهمين
      

 ٦٤٢,١٩٦,٠٢٦  ٦٣٨,٣٢٧,٥٦٥   إجمالي حقوق ومطلوبات المساهمين
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  .ة المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالي ٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٤- 

  
  تتمة - بيان المركز المالي المرحلي الموحد

   ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 
  

    
  يونيو ٣٠

٢٠١٢    
  ديسمبر ٣١

٢٠١١  
  ريال قطري    قطري ريال    
  )مدققة(    )غير مدققة(    
          

          أموال المشاركين
 )٤,٥٠٦,٥١٢(  )١١,٠٥٣,٩١١(   في أموال المشاركين عجز

 )١,٢١٠(  ٤٣٦,٥٢٣   تغيرات تراكمية في القيمة العادلة
      
   )٤,٥٠٧,٧٢٢(  )١٠,٦١٧,٣٨٨( 
          

          مطلوبات حملة البوالص
      :التأمين ذمم ناشئة من عقود

 ١٢٤,٥٤٦,١٥٣  ١٢٣,٨٩٠,٥٩٥   اشتركات غير مكتسبة
 ٥١,٧٨٥,٠٤٢  ٧٤,٤١٦,٩٦١   إجمالي تعويضات تحت التسوية

 ٥,٦٩٦,٨٣٩  ٥,٧٥٣,٨٧٠   تعويضات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها
      
    ١٨٢,٠٢٨,٠٣٤    ٢٠٤,٠٦١,٤٢٦  
          

 ١٢,١٦٠,٠٩٧  ٤٣,٨٤٥,٧٠٢   ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
 ٤٠,٠٥٣,٩٠٥  ٤١,٥٠٤,٢٩٩   أرصدة دائنة لمعيدي التكافل وأنشطة التكافل

 ١,٢٧٤,٠٣١  ١,٣٤٧,٦٢٧   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  ٤٦,٣٣٣,١٩٣   ١٤٧,٠٣٩,٢٨١   قروض وسلف 

      
   ٩٩,٨٢١,٢٢٦  ٢٣٣,٧٣٦,٩٠٩ 
      

 ٢٧٧,٣٤١,٥٣٨  ٤٢٧,١٨٠,٩٤٧   مطلوبات حملة البوالص وأموال المشاركين

 ٩١٩,٥٣٧,٥٦٤  ١,٠٦٥,٥٠٨,٥١٢   إجمالي حقوق المساهمين وأموال المشاركين والمطلوبات

  
  
  

...............................    ...............................  
   عبد الرحمن المفتاحجاسم علي     آل ثاني محمد جبرعبد اهللا سعود بن 

  الرئيس التنفيذي    المنتدبالعضو 
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  .ة المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالي ٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٥- 

  
  )حاملى البوالص( المرحلي الموحدبيان الدخل 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  
   يونيو ٣٠ منتهية فيالأشهر  الستة    
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاح  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
          

          حاملي البوالصإيرادات ومصروفات 
     

 ١٤٣,٩٨٧,٧٢٦  ١٤٥,٣٦٢,٢٦٠  االشتراكاتإجمالي 
 )٨٥,٣٢٩,٦٥١(  )٨٥,٢٤٣,٠٦٩(  حصة معيدي التكافل 

     
 ٥٨,٦٥٨,٠٧٥  ٦٠,١١٩,١٩١  االشتراكات المحتجزة 

 ١,٥٩٤,٥٨٧  )٤١٢,١٦٩(  المكتسبةغير االشتراكات الحركة في 
          

 ٦٠,٢٥٢,٦٦٢   ٥٩,٧٠٧,٠٢٢    االشتراكات المحتجزةصافي 
 ١٥,٢٨٤,٩٣٠   ١٤,٤٣١,١٦٩    عموالت من معيدي التكافل وإيرادات تكافل أخرى

     
  ٧٥,٥٣٧,٥٩٢    ٧٤,١٣٨,١٩١    إجمالي إيرادات التكافل

          
 ٦٣,٦٥٥,٥٤١   ٥٦,٥٤٣,٩٣٥    تعويضات متكبدة مدفوعة

 )٢٠,٦١٠,٨٣٤(   )١٧,٠٥١,٠٤٦(    المدفوعة  حصة معيدي التكافل من التعويضات المتكبدة
          

 ٤٣,٠٤٤,٧٠٧   ٣٩,٤٩٢,٨٨٩    صافي التعويضات المتكبدة
 ٧,٣٥٥,٦٥٢   ١٤,٠٢٧,٣٦٧    عموالت ومصروفات تكافل أخرى

  )١,٥٧٥,٤٧٠(    ١,٨٨٤,١٩٩     التعويضات تحت التسويةالحركة في 
          

  ٤٨,٨٢٤,٨٨٩    ٥٥,٤٠٤,٤٥٥    إجمالي مصروفات التكافل
          

  ٢٦,٧١٢,٧٠٣    ١٨,٧٣٣,٧٣٦  ٤  فائض من عمليات التكافل
          

  ٢٥٨,٦٧٨    ٥٣٦,٥٢١    إيرادات استثمار لحاملي بوالص التكافل
  -    ٢٤,٥٦٨    إيرادات من ودائع بنكية

          
  ٢٥٨,٦٧٨    ٥٦١,٠٨٩    إجمالي إيراد اإلستثمار وإيرادات أخرى

          
          مصروفات أخرى

 )٢٥,٩١٧,٧٩٠(   )١٩,٦٨١,٧٢١(    اتعاب الوكالة
 )٣٢٠,٢٥٥(   )٣٣٠,٩٨٧(    االستهالك

  -    )٢,١٣٦,١١٣(    مصاريف تمويلية
  )١٣٩,٩٤١(    -    ستثماراتاإلخسارة من إنخفاض قيمة 

          
    )٢٦,٣٧٧,٩٨٦(   )٢٢,١٤٨,٨٢١( 
          
 ٥٩٣,٣٩٥   )٢,٨٥٣,٩٩٦(    للفترة محول إلى أموال المشاركينفائض ) عجز(
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  )المساهمون( المرحلي الموحدبيان الدخل 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستة    
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
  )مراجعة(    )مراجعة(    

          إيرادات ومصروفات المساهمين
          

  -    -    إجمالي االشتراكات
  -    -    حصة معيدي التكافل

          
  -    -    راكات محتجزةاشت

  -    -    الحركة في االشتراكات غير المكتسبة
          

  -    -    صافي االشتراكات المحتجزة
  -    -    عموالت معيدي التكافل وإيرادات تكافل أخرى

          
  -    -    إجمالي إيرادات التكافل

          
  ٩,٩٥٣,٥٨٤    ١,٥٣١,٤٨٠    تعويضات متكبدة مدفوعة

  )٥,٠٨٩,٩٢٣(    )٥١,٧٣٢(    حصة معيدي التكافل من التعويضات المتكبدة المدفوعة
          

  ٤,٨٦٣,٦٦١    ١,٤٧٩,٧٤٨    المدفوعة  التعويضات المتكبدةصافي 
  -    -    عموالت ومصاريف تكافل أخرى

  )١,٠٥٨,٤٠٠(    )١,٤٢٦,٧٦٢(    التعويضات تحت التسويةالحركة في 
          

  ٣,٨٠٥,٢٦١    ٥٢,٩٨٦    إجمالي مصروفات التكافل
          

  )٣,٨٠٥,٢٦١(    )٥٢,٩٨٦(  ٤  عمليات التكافلعجز من 
          

  ٢٥,٩١٧,٧٩٠    ١٩,٦٨١,٧٢١    إيرادات الوكالة
 ٢٦٤,٦٦٦   ٣٣٤,٤٤٣    إيرادات المضاربه

 ٣٥٦,٠٧٦   ٢٨,٨٥٦    إيرادات فوائد الودائع
 ٢٣,٢٥٧,٤٩٦   ١٨,٦٧٤,٩١٣    إيرادات توزيعات أرباح

 ٢,٥٩٦,٧٨٤   ٣٥,٣١٥,٩٣٩    صافي أرباح من بيع استثمارات متاحة للبيع
 ٣,٤٣٨,٤٣٨   ٣,١٤٩,٠٤٧    إيرادات التأجير

 ٢١,٣١٦,٢٦٤   -    ربح من بيع عقارات إستثمارية
 ١,١٠٤,٢٠١   ٤٥٥,٠٠٢    إيرادات أخرى

          
 ٧٨,٢٥١,٧١٥   ٧٧,٦٣٩,٩٢١    إجمالي إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى

          
  )١٦,١١١,٥٢١(    )١٧,٠٩٧,٨٧٥(    مصاريف عمومية وإدارية

 )١,٣١٥,٦٩٧(   )١,٣٠٣,٠٠٩(    استهالكات
  -    )١٦٢,٤٧٩(    مصاريف تمويلية

          
  )١٧,٤٢٧,٢١٨(    )١٨,٥٦٣,٣٦٣(    إجمالي المصروفات

          
  ٥٧,٠١٩,٢٣٦    ٥٩,٠٢٣,٥٧٢    ربح المساهمين للفترة

          
  ٤,٠١    ٤,١٥  ٥  العائد األساسي المخفف للسهم من الربح

  



  ق.م.ش التكافلي الخليج مجموعة
  

  .ة المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالي ٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٧- 

  
  الدخل الشامل المرحلي الموحدبيان 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠لستة أشهر المنتهية في لفترة ا
  
   يونيو ٣٠ لستة أشهر المنتهية فيا    
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
          

  ٥٧,٠١٩,٢٣٦    ٥٩,٠٢٣,٥٧٢    للفترة الربح العائد للمساهمين
         

         خرىاألشاملة ال الخسارة
  )٢,٥٩٦,٧٨٤(    )٣٥,٣١٥,٩٣٩(   أرباح وخسائر محققة من إستثمارات متاحة للبيع خالل الفترة
تحويل إلى بيان الدخل الموحد من إنخفاض قيمة إستثمارات 

  ١٣٩,٩٤١    -    متاحة للبيع 
  صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 

  )٣٥,٣٥٨,٧٦٢(    )١٣,٩٧٠,٠٩٧(   خالل الفترة   
          

  )٣٧,٨١٥,٦٠٥(   )٤٩,٢٨٦,٠٣٦(  خسائر شاملة أخرى للفترة
          

  ١٩,٢٠٣,٦٣١    ٩,٧٣٧,٥٣٦    إجمالي الدخل الشامل للفترة 
  



  ق.م.ش التكافلي الخليج مجموعة
  

  .ة المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالي ٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٨- 

  
   المرحلي الموحدبيان التدفقات النقدية 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  
 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة    
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
          

         األنشطة التشغيلية 
  ٥٩٣,٣٩٥    )٢,٨٥٣,٩٩٦(    المشاركين للفترة) عجز(فائض 
  ٥٧,٠١٩,٢٣٦    ٥٩,٠٢٣,٥٧٢    الفترة العائد للمساهمينربح 

          
    ٥٧,٦١٢,٦٣١    ٥٦,١٦٩,٥٧٦  

          :التعديالت للبنود التالية 
  )٢,٧٥٠,٤٨٣(    )١,٧٩٠,٨٠٨(    )صافي(محققة الغير االشتركات الحركة في 
  ١,٦٣٥,٩٥٢    ١,٦٣٣,٩٩٦    االستهالك

  ١٣٩,٩٤١    -    خسارة إنخفاض القيمة 
  )٣٥٦,٠٧٦(    )٥٣,٤٢٤(    إيرادات الفوائد

  )٢,٤١١,٠٣٣(    )٣٥,٣١٥,٩٣٩(    استثمارات متاحة للبيعبيع من  محققربح صافي 
  )٢٣,٢٥٧,٤٩٦(    )١٨,٧٠٢,٧٤٢(    إيرادات أرباح موزعة

  )٢١,٨١٤,٨٢٠(    )٥٤٢,٤٩٨(    ربح من إستبعاد عقارات إستثمارية 
  )٣,٤٣٨,٤٣٨(    )٣,٣٠٠,٩٢٢(    إيرادات تأجير

  )٤٠,٦٢٤(    )٤٨,١٦٠(    عقارات ومعداتربح من إستبعاد 
  -    ٢,٢٩٨,٥٩٢    تمويليةمصاريف 

  ٦٤٣,٨٩٧    ٤٤٢,٩٢٧    مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين
          

  ٥,٩٦٣,٤٥١    ٧٩٠,٥٩٨    أرباح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل
          

  )٣,٣٥٢,٨٠٠(    )١٨,٣٣٦,٣٦٠(    أرصدة مدينة من التكافل وإعادة التكافل
  )٦٦,٤٤٢(    )١٦,٣٨٢,٩٩١(    من التعويضات تحت التسوية التكافلحصة معيدي 

  ٥٩,٣٦٦,١٦٥    )٦,٦٦٥,٨٠٨(    ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
  )٢,٦٠٩,٠٨٩(    ١٧,٩٦١,٧٢٨    إجمالي تعويضات تحت التسوية

  ٤١,٦٦١    ٥٧,٠٣١    تعويضات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها
  )٥٩,٦٠٤,٢٧١(    ٢٩,٢٨٤,٦٧١    ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

  )٨٥٤,٤١٤(    )٥٣٤,٥٢٠(    التكافل والتكافلعادة إلأرصدة دائنة 
  )٩١,٧١١(    )٢٣٨,٠٢٨(    مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

          
  )١,٢٠٧,٤٥٠(    ٥,٩٣٦,٣٢١    األنشطة التشغيلية )المستخدم في(من صافي النقد 
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  .ة المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالي ٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٩- 

  
  تتمة -  المرحلي الموحدبيان التدفقات النقدية 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  
  
 يونيو ٣٠ستة أشهر المنتهية في لا    
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مراجعة(    )مراجعة(    

          االستثماريةاألنشطة 
  )٢٢,٣٤٥,٩٣٩(    )٦١١,٥٣٨(    استثمارات متاحة للبيعصافي الحركة في 

  )٤١,٥٠١,٤١٩(    )١٧٢,٤٥٨,٦٧٥(    شراء عقارات استثمارية
  )٦٠٣,٤٣١(    )٤,٢٨٢,٤٨٢(    شراء عقارات ومعدات

  ٦٢,٢٤٨    ٨٩,٣٤٠    عقارات ومعدات  إستبعادمتحصالت من 
  ٦١,٢٣٠,٢٥٦    ٥٦,٠٢٤,٩٠٣    متحصالت من إستبعاد عقارات إستثمارية

  )٣,٧٩٣,٥٠٧(    )٣,٣١٣,١٤٤(    أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
  ٣٥٦,٠٧٦    ٥٣,٤٢٤    إيرادات فوائد

  ٢٣,٢٥٧,٤٩٦    ١٨,٧٠٢,٧٤٢    إيرادات أرباح موزعة
  ٣,٤٣٨,٤٣٨    ٣,٣٠٠,٩٢٢    موزعة  إيرادات تأجير

  ٧,٠٠٠,٠٠٠    -    شهور ٣بعد أكثر من ودائع ألجل تستحق 
          

  ٢٧,١٠٠,٢١٨    )١٠٢,٤٩٤,٥٠٨(    االستثمارية من األنشطة) المستخدم في(صافي النقد 
          

          التمويلية األنشطة
  -    ١٣٧,٤٤٢,٧٧٩    صافي الحركة في القروض والسلف 

  )٤٣,٠٤٦,٤١١(    )٤١,٤١٧,٩٥٢(    توزيعات أرباح مدفوعة
  -    )٢,٢٩٨,٥٩٢(    مصاريف تمويلية مدفوعة

  )٢,٩٣٩,٠٧٤(    )٣,٦٩٣,٤٠٠(    لحاملي البوالص صافي الفائض الموزع
          

  )٤٥,٩٨٥,٤٨٥(    ٩٠,٠٣٢,٨٣٥    األنشطة التمويلية )فيالمستخدم (من  النقدصافي 
          

  )٢٠,٠٩٢,٧١٧(    )٦,٥٢٥,٣٥٢(    والبنود المماثلة للنقد في النقد  النقص
          

  ٥٨,٩٨٦,٢٧٤    ٤٥,٨٦١,٢٠٢    يناير ١النقد والبنود المماثلة للنقد في 
          

  ٣٨,٨٩٣,٥٥٧    ٣٩,٣٣٥,٨٥٠    يونيو ٣٠النقد والبنود المماثلة للنقد في 
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  .ة المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالي ٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -١٠- 

  
  بيان التغيرات في أموال المشاركين المرحلي الموحد

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠لستة أشهر المنتهية في ل
  
التغيرات التراكمية     أموال المشاركين    

في القيمة العادلة 
  المجموع  

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    )غير مدققة(    
              

  ٢٧٦,٩٥٦    ٢,٧٥٤    ٢٧٤,٢٠٢    ٢٠١١يناير  ١الرصيد كما في 
  ٥٩٣,٣٩٥    -    ٥٩٣,٣٩٥   للفترة الفائض

  )٦٤,١٤٠(    )٦٤,١٤٠(    -    صافي حركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع 
  )٢,٩٣٩,٠٧٤(    -    )٢,٩٣٩,٠٧٤(   الفائض الموزع خالل الفترة

              
  )٢,١٣٢,٨٦٣(    )٦١,٣٨٦(    )٢,٠٧١,٤٧٧(    ٢٠١١يونيو  ٣٠في كما الرصيد 

              
  )٤,٥٠٧,٧٢٥(    )١,٢١٠(    )٤,٥٠٦,٥١٥(    ٢٠١٢يناير  ١الرصيد كما في 

  )٢,٨٥٣,٩٩٦(    -    )٢,٨٥٣,٩٩٦(   العجز للفترة
  ٤٣٧,٧٣٣    ٤٣٧,٧٣٣    -    صافي حركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع 

  )٣,٦٩٣,٤٠٠(    -    )٣,٦٩٣,٤٠٠(   الفائض الموزع خالل الفترة
              

  )١٠,٦١٧,٣٨٨(    ٤٣٦,٥٢٣    )١١,٠٥٣,٩١١(    ٢٠١٢يونيو  ٣٠الرصيد كما في 
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  .ة المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالي ٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -١١- 

  
  الموحدالمرحلي التغيرات في حقوق المساهمين بيان 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  

  
    رأس المال 

االحتياطي 
    االحتياطي العام    القانوني

توزيعات نقدية 
    مقترحة

المتراكمة التغيرات 
    في القيمة العادلة

  األرباح
  المدورة

    
  اإلجمالي

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                            

  ٥٨٢,٤٨٢,٠٨١    ١٣٣,٥٩٣,٤٥٠    ١٨٩,٤٧٠,٤٠١    ٤٢,٦٨٨,٨٠٠    ٤٨,٩٧١    ٧٤,٣٨٤,٤٥٩    ١٤٢,٢٩٦,٠٠٠  ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
                            

  ٥٩,٠٢٣,٥٧٢    ٥٩,٠٢٣,٥٧٢    -    -    -    -    -  الربح العائد للمساهمين
  )٤٩,٢٨٦,٠٣٦(    -    )٤٩,٢٨٦,٠٣٦(    -    -    -    -  أخرى للفترةخسائر شاملة 

                            
  ٩,٧٣٧,٥٣٦    ٥٩,٠٢٣,٥٧٢    )٤٩,٢٨٦,٠٣٦(    -    -    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

  )٤٢,٦٨٨,٨٠٠(    -    -    )٤٢,٦٨٨,٨٠٠(    -    -    -  أرباح نقدية موزعة
                            

  ٥٤٩,٥٣٠,٨١٧    ١٩٢,٦١٧,٠٢٢    ١٤٠,١٨٤,٣٦٥    -    ٤٨,٩٧١    ٧٤,٣٨٤,٤٥٩    ١٤٢,٢٩٦,٠٠٠  ٢٠١٢يونيو  ٣٠الرصيد في 
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  .ة المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالي ٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -١٢- 

 
   تتمة - المرحلي الموحدالتغيرات في حقوق المساهمين بيان 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  

  
    رأس المال 

االحتياطي 
    االحتياطي العام    القانوني

توزيعات نقدية 
    مقترحة

المتراكمة التغيرات 
    في القيمة العادلة

  األرباح
  المدورة

    
  اإلجمالي

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                            

  ٥٧٥,٩٧٢,٤٣١    ١١٥,٧٢٣,٥٥٦    ٢٠٢,١٤٠,٥٧٣    ٤٢,٦٨٨,٨٠٠    ٤٨,٩٧١    ٧٣,٠٧٤,٥٣١    ١٤٢,٢٩٦,٠٠٠  ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
                            

  ٥٧,٠١٩,٢٣٦    ٥٧,٠١٩,٢٣٦    -    -    -    -    -  للمساهمينالعائد الربح 
  )٣٧,٨١٥,٦٠٥(    -    )٣٧,٨١٥,٦٠٥(    -    -    -    -  خسائر شاملة أخرى للفترة

                            
  ١٩,٢٠٣,٦٣١    ٥٧,٠١٩,٢٣٦    )٣٧,٨١٥,٦٠٥(    -    -    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

  )٤٢,٦٨٨,٨٠٠(    -    -    )٤٢,٦٨٨,٨٠٠(    -    -    -  أرباح نقدية موزعة
                            

  ٥٥٢,٤٨٧,٢٦٢    ١٧٢,٧٤٢,٧٩٢    ١٦٤,٣٢٤,٩٦٨    -    ٤٨,٩٧١    ٧٣,٠٧٤,٥٣١    ١٤٢,٢٩٦,٠٠٠  ٢٠١١يونيو  ٣٠الرصيد في 
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  المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

  -١٣- 

  
  الوضع القانوني واألنشطة  ١

مسجلة فـي دولـة   ") الشركة(" )ق.م.ش( التكافلي شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين(ق .م.ش التكافليمجموعة الخليج   
وهـي   ، ١٩٧٨ديسـمبر   ٢١الصادر في  ٥٣قطر كشركة مساهمة عامة وقد تم تأسيسها بموجب المرسوم األميري رقم 

في مجال التأمين وإعادة التأمين والتـأمين  ") المجموعة("مع شركاتها التابعة  األم  تعمل الشركة. مدرجة في بورصة قطر
  .واالستثمار العقاري) تكافل(على الحياة 

  
  :التاليةوشركاتها التابعة األم الموحدة البيانات المالية للشركة المرحلية المختصرة تتضمن البيانات المالية   

 
  األنشطة األساسية  دولة التأسيس  الملكية  اسم الشركة التابعة

        
 الشـركة القطريـة للتكافــل  

  و.ش.ش
تعمل أساساً في أنشطة وفقاً للشريعة اإلسـالمية علـى     قطر  ٪١٠٠

  .في جميع مجاالت التأمين ةأسس غير ربوي
        

  .االستثمارات العقاريةتعمل أساساً في مجال   قطر  ٪١٠٠  شركة ميثاق القابضة
  
أغسـطس   ١ يانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبـل مجلـس اإلدارة بتـاريخ   ـالب تمت الموافقة على إصدار  

٢٠١٢.  
  
 الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية   ٢
  

  أسس اإلعداد  
المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لمعايير وفقاً الموحدة المرحلية المختصرة  أعدت البيانات المالية  

بالنسبة لألمور التي  .المرحلية الخاص بالتقارير المالية ٣٤الدولي رقم المحاسبة لمعيار  للمؤسسات المالية اإلسالمية ووفقاًَ
المجموعة المعايير الدولية تطبق  اإلسالمية،المالية ال توجد لها معايير صادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

  .للتقارير المالية ذات الصلة
  

  .تعرض البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري وهو العملة المستخدمة ألعمال المجموعة  
  

السنوية ، ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية 
إضافة الى ذلك ليس . ٢٠١١ديسمبر  ٣١وبالتالي يجب أن تقرأ هذه البيانات المالية مع البيانات المالية للسنة المنتهية في 

ديسمبر  ٣١مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  ٢٠١٢يونيو  ٣٠بالضرورة أن تعطي نتائج الفترة المنتهية في 
٢٠١٢.  



  ق.م.ش التكافلي الخليج مجموعة
  

  المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

  -١٤- 

  
 تتمة -اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة أسس   ٢
  

  الهامةالسياسات المحاسبية   
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة متفقة مع السياسات المحاسبية   

، بإستثناء إطار المبادئ الجديد والمعدل لمعايير ٢٠١١ديسمبر  ٣١المتبعة في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 
المحاسبة المالية ، وقد تم إعدادها بإستخدام معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

طلبات قانون المالية اإلسالمية ومبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة ومت
ال أمور تطبق المعايير الدولية للتقارير المالية في حالة وجود . ذات الصلة ٢٠٠٢لسنة  ٥الشركات التجارية القطري رقم 

  ".التقارير المالية المرحلية"تغطيها معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بما في ذلك 
  

  واإلطار المحاسبي  المعايير الجديدة والمعدلة   
مع تلك المتبعة في  الموحدة تتطابقالمختصرة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية   

تطبيق معايير وتفسيرات جديدة  ، باستثناء٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  السنوية الموحدة إعداد البيانات المالية
  :كالتالي ٢٠١٢يناير  ١ للفترة المالية التى تبدأ في أو بعديسري مفعولها 

     
  :٢٠١٢يناير  ١خالل الفترة ، طبقت المجموعة المعايير التالية السارية المفعول للفترة المالية التي تبدأ في أو بعد 

  
  )اإلفصاحات(األدوات المالية :  ٧المعيار الدولي للتقارير المالية   
  :تتعلق بتحويالت الموجودات المالية ، عندماإضافية يتطلب هذا التعديل إفصاحات كمية ونوعية   

  
خيارات أو ضمانات على : مثالً( بهالمؤسسة إرتباط مستمر ا تملكيتم إلغاء تحقيق موجودات مالية بكاملها ، ولكن  •

  ).الموجودات المحولة
  

 .ال يتم إلغاء تحقيق موجودات مالية بكاملها •
  

  .لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على المجموعة. إن اإلفصاحات المعدلة أكثر توسعاً وصعوبة من اإلفصاحات السابقة
  

، ولكن لم يكن لها أي تأثير على السياسات المحاسبية  ٢٠١٢التالية على المعايير أصبحت سارية المفعول في  التعديالت  
  .أو أدائها لمجموعةلأو المركز المالي 

  
  المحتوى  المعيار 

  )تعديل(إسترداد الضريبة الخاصة بالموجودات األساسية  –ضرائب الدخل   ١٢ الدولي المحاسبة معيار
التضخم الحاد وإلغاء التواريخ الثابتة بالنسبة للمؤسسات التي تتبناه  –التطبيق ألول مرة   ١المعيار الدولي للتقارير المالية 

  )تعديل(للمرة األولي 
  



  ق.م.ش التكافلي الخليج مجموعة
  

  المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

  -١٥- 

  

 تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  المعايير والتعديالت والتفسيرات المصدرة ولكن لم تطبق
تدرس المجموعة آثار المعايير الدولية الجديدة للتقارير المالية والتي يسري مفعولها للفترات المالية المستقبلية ، ولم تطبق   

  :مبكراً أي من المعايير المذكورة أدناه
  

  السريانتاريخ   المحتوى  التفسير / المعيار 
  ٢٠١٥يناير  ١  )الجزء األول(التصنيف والقياس : األدوات المالية  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠١٣يناير  ١   الموحدة البيانات المالية  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠١٣يناير  ١  الترتيبات المشتركة   ١١المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠١٣يناير  ١  اإلفصاحات عن الحقوق في مؤسسات أخرى   ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠١٣يناير  ١  قياس القيمة العادلة   ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

  ٢٠١٣ يناير ١  )تعديل(عرض بنود إيرادات شاملة أخرى   ١معيار المحاسبة الدولي 
  ٢٠١٣يناير  ١  )معدل(منافع الموظفين   ١٩معيار المحاسبة الدولي 

 



  ق.م.ش التكافلي الخليج مجموعة
  

  المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

  -١٦- 

    
  متاحة للبيعالستثمارات اال  ٣

  :على النحو التالي يونيو ٣٠كما في  المتاحة للبيعإن القيمة الدفترية لالستثمارات   
  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )مراجعة(  
        

        حملة البوالص
        اإلستثمارات المتداولة

  ٣٧٣,٦٩٧    ٢,٠١٤,٢٠٦  أسهم محلية 
        

        إستثمارات غير متداولة
  ٩٠٠,٠٠٠    ٩٠٠,٠٠٠  أسهم محلية 

  ١,١٠٦,٦٧٤    ١,٢٥٨,٨٩٩  أسهم في شركات أجنبية
        
  ٢,٣٨٠,٣٧١    ٤,١٧٣,١٠٥  
        

        المساهمون
        :متداولة في أسواق المالاستثمارات 

  ٣٦١,٥١٢,٦٠٧    ٣٤٦,٦٥٤,٥٣٩  أسهم في شركات محلية
  ٦٧٨,٨٢٠    ٨٢٣,٣٢٨  أسهم في شركات أجنبية

  ٣,٩١٢,٤٥٠    ٣,٩١٢,٤٥٠  أوراق دين
        

        :استثمارات غير متداولة في أسواق المال
  ٢١,٨٧٣,٦٢٧    ٢١,٨٧٣,٦٢٧  أسهم في شركات محلية
  ١١,٠٩٢,٤٤٩    ١١,٠٩٢,٤٤٩  أسهم في شركات أجنبية

  ٣٤٦,١٨٦    ٣٤٦,١٨٦  استثمارات لدى مدراء محافظ
        
  ٣٩٩,٤١٦,١٣٩    ٣٨٤,٧٠٢,٥٧٩  

 
  التحليل القطاعي  ٤

 والسيارات، والحريق، والجوي،في خمسة قطاعات تجارية هي التأمين البحري  المجموعةألغراض إدارية تنتظم   
  .التأمين على الحياةو العامة،والحوادث 

  
يتم تقييم . تراقب اإلدارة نتائج قطاعات التشغيل بصورة منفصلة بهدف اتخاذ قرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء  

  .أداء القطاعات بناء على صافي نتائج التأمين
  

عامالت وال توجد م بالمجموعة،األموال النقدية الخاصة إدارة تشتمل العمليات األخـرى بالمجموعة على االستثمارات و  
  .بين القطاعات



  ق.م.ش التكافلي الخليج مجموعة
  

  المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

  -١٧- 

  
  تتمة -التحليل القطاعي   ٤

البوالص  بعمليات كل من حامليتتعلق  ٢٠١١يونيو  ٣٠و  ٢٠١٢يونيو  ٣١إن البيانات لفترة الستة أشهر المنتهية في . تم اإلفصاح فيما يلي اتإن البيانات المتعلقة بمعلومات القطاع
  . نوالمساهمي

    
 المجموع  الحياة  السيارات  العامة الحوادث  الحريق  والجوي البحري 
  ٢٠١١يونيو     ٢٠١٢يونيو     ٢٠١١يونيو     ٢٠١٢يونيو     ٢٠١١يونيو     ٢٠١٢يونيو     ٢٠١١يونيو     ٢٠١٢يونيو     ٢٠١١يونيو     ٢٠١٢يونيو     ٢٠١١يونيو     ٢٠١٢يونيو   
  قطريريال     ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                                                اإليرادات
  ١٤٣,٩٨٧,٧٢٦    ١٤٥,٣٦٢,٢٦٠    ٤,٤٢٩,٠٢٤    ٥,٩٧٤,١١٥    ٥٥,٤٥٣,٩٨٠    ٥٨,٢٧١,٠٢٤    ٦١,٦١٥,٣٨٨    ٥٨,٨٦٢,٢٥٦    ١٦,٤٦٩,٠٥٨    ١٦,٣٢٩,٦٠٣    ٦,٠٢٠,٢٧٦    ٥,٩٢٥,٢٦٢  إجمالي االشتركات

من  التكافل معيديحصة 
  )٨٥,٣٢٩,٦٥١(    )٨٥,٢٤٣,٠٦٩(    )٨٦٢,١٢٧(    )١,٢٠٨,٧٠٧(    )٩,٠٤٨,٩٣٣(    )١١,٢٢٩,٠٢٢(    )٥٤,٢٠٩,١٥٦(    )٥١,٨٠٥,٢٧٥(    )١٥,٩٥٦,٥٠٢(    )١٥,٧١٦,٠٢٩(    )٥,٢٥٢,٩٣٣(    )٥,٢٨٤,٠٣٦(  إجمالي اإلشتراكات

                                                
  ٥٨,٦٥٨,٠٧٥    ٦٠,١١٩,١٩١    ٣,٥٦٦,٨٩٧    ٤,٧٦٥,٤٠٨    ٤٦,٤٠٥,٠٤٧    ٤٧,٠٤٢,٠٠٢    ٧,٤٠٦,٢٣٢    ٧,٠٥٦,٩٨١    ٥١٢,٥٥٦    ٦١٣,٥٧٤    ٧٦٧,٣٤٣    ٦٤١,٢٢٦  االشتركات المحتجزة

  عموالت إعادة التكافل 
  ١٥,٢٨٤,٩٣٠    ١٤,٤٣١,١٦٩    -     ٢,٨٠٨    ٤,٨٠٨,٣٢٥    ٤,٩٧٩,٩٠٤    ٦,٢٥٩,١٣٨    ٤,٩٥٥,٤٨٤    ٢,٦٨٥,٠٧٨    ٣,١٥٨,٢٥٩    ١,٥٣٢,٣٨٩    ١,٣٣٤,٧١٤  وإيرادات تكافل أخرى   
                                                

  ٧٣,٩٤٣,٠٠٥    ٧٤,٥٥٠,٣٦٠    ٣,٥٦٦,٨٩٧    ٤,٧٦٨,٢١٦    ٥١,٢١٣,٣٧٢    ٥٢,٠٢١,٩٠٦    ١٣,٦٦٥,٣٧٠    ١٢,٠١٢,٤٦٥    ٣,١٩٧,٦٣٤    ٣,٧٧١,٨٣٣    ٢,٢٩٩,٧٣٢    ١,٩٧٥,٩٤٠  ي اإليراداتإجمال
                                                

                                                المصاريف
  ٧٣,٦٠٩,١٢٦    ٥٨,٠٧٥,٤١٥    ٢,٠٨٠,٠٦٥    ٢,٩١٥,١٩٧    ٤٧,٧٨٨,٩٥٠    ٤٢,٤٠٧,٦٨٦    ١٥,٣٣٢,٨٤٥    ١٠,٦٨٨,٩٨٥    ٧,٨٨٢,٤٢٠    ١,٣٦١,٥١٨    ٥٢٤,٨٤٦    ٧٠٢,٠٢٩  مدفوعة تعويضات

من  معيدي التكافلحصة 
  )٢٥,٧٠٠,٧٥٧(    )١٧,١٠٢,٧٧٨(    )١,٤١٧,٣٤٨(    )١,٢٨٥,٢٢٥(    )١,٨٦٢,١٩٠(    )٤,٢١٦,١١١(    )١٤,٤٠٦,٧٢٢(    )٩,٧٦١,٦٤٩(    )٧,٥٥٣,٧٠٢(    )١,٢٣١,١٤٥(    )٤٦٠,٧٩٥(    )٦٠٨,٦٤٨(  المدفوعةالتعويضات 

                                                
  ٤٧,٩٠٨,٣٦٩    ٤٠,٩٧٢,٦٣٧    ٦٦٢,٧١٧    ١,٦٢٩,٩٧٢    ٤٥,٩٢٦,٧٦٠    ٣٨,١٩١,٥٧٥    ٩٢٦,١٢٣    ٩٢٧,٣٣٦    ٣٢٨,٧١٨    ١٣٠,٣٧٣    ٦٤,٠٥١    ٩٣,٣٨١  التعويضات المدفوعةصافي 

  ومصاريف تكافل عموالت 
  ٧,٣٥٥,٦٥٢    ١٤,٠٢٧,٣٦٧    ٥٤٢,٧٢٦    ٥٤٨,٧٤٩    ٤,٣٤٢,٩٣٩    ٥,٤٩٣,٩٥٣    ١,٧٩٧,٤٥٢    ٧,٣١٢,٤٦٨    ٤٢٥,٧٢٣    ٣٦٧,٠٥٦    ٢٤٦,٨١٢    ٣٠٥,١٤١  أخرى   
                                                

  ٥٥,٢٦٤,٠٢١    ٥٥,٠٠٠,٠٠٤    ١,٢٠٥,٤٤٣    ٢,١٧٨,٧٢١    ٥٠,٢٦٩,٦٩٩    ٤٣,٦٨٥,٥٢٨    ٢,٧٢٣,٥٧٥    ٨,٢٣٩,٨٠٤    ٧٥٤,٤٤١    ٤٩٧,٤٢٩    ٣١٠,٨٦٣    ٣٩٨,٥٢٢  إجمالي المصاريف
                                                

  ٤,٢٢٨,٤٥٨    )٨٦٩,٦٠٦(    )١,٢٤٩,٣٤٤(    )٤٣٢,٢٨٠(    ٦,٥٨٧,١٢١    )٩,٨٦٣(    )١,١٠٣,٦٩٧(    )٦٥,٣٥٨(    ٥٥,٤٨٦    )٣٧٩,٥٦٧(    )٦١,١٠٨(    ١٧,٤٦٢  الحركة في احتياطيات التأمين
                                                

  ٢٢,٩٠٧,٤٤٢    ١٨,٦٨٠,٧٥٠    ١,١١٢,١١٠    ٢,١٥٧,٢١٥    ٧,٥٣٠,٧٩٤    ٨,٣٢٦,٥١٥    ٩,٨٣٨,٠٩٨    ٣,٧٠٧,٣٠٣    ٢,٤٩٨,٦٧٩    ٢,٨٩٤,٨٣٧    ١,٩٢٧,٧٦١    ١,٥٩٤,٨٨٠  التأمين نتائجصافي 
  

  .ن توزيع الموجودات والمطلوبات بين هذه القطاعات ال معنى لهإيتم أداؤها على أساس تكاملي ، ف المجموعةحيث أن أنشطة 



  ق.م.ش التكافلي الخليج مجموعة
  

  المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

  -١٨- 

  
  تتمة -التحليل القطاعي   ٤

  :كالتالييونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في وشركاتها التابعة توزع إيرادات ومصاريف وموجودات ومطلوبات الشركة   
  

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠  
  

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 
    الشركة القطرية للتكافل    التكافلي 

شركة ميثاق 
      اإلجمالي    القابضة

  
حاملي 
    المساهمون    البوالص

 حاملي
  اإلجمالي الكلي    المساهمون    حاملي البوالص    المساهمون    المساهمون    البوالص

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                                اإليرادات

  ١٤٥,٣٦٢,٢٦٠    -    ١٤٥,٣٦٢,٢٦٠    -    -    ٢٩,٦٩٧,١٦٤    -   ١١٥,٦٦٥,٠٩٦  إجمالي االشتراكات
من إجمالي  التكافل معيديحصة 

  )٨٥,٢٤٣,٠٦٩(    -    )٨٥,٢٤٣,٠٦٩(    -    -    )٩,٢٠٦,٨٤١(    -    )٧٦,٠٣٦,٢٢٨(  اإلشتراكات
                                

  ٦٠,١١٩,١٩١    -    ٦٠,١١٩,١٩١    -    -    ٢٠,٤٩٠,٣٢٣    -    ٣٩,٦٢٨,٨٦٨  االشتراكات المحتجزة
  )٤١٢,١٦٩(    -    )٤١٢,١٦٩(    -    -    )١,٣٤٣,٢٦٣(    -    ٩٣١,٠٩٤  الحركة في االشتركات المحتجزة

                                
  ٥٩,٧٠٧,٠٢٢    -    ٥٩,٧٠٧,٠٢٢    -    -    ١٩,١٤٧,٠٦٠    -    ٤٠,٥٥٩,٩٦٢  صافي االشتركات المحتجزة

  عموالت إعادة التكافل وإيرادات 
  ١٤,٤٣١,١٦٩    -    ١٤,٤٣١,١٦٩    -    -    ٥,٨١٣,٢٧٣    -    ٨,٦١٧,٨٩٦  تكافل أخرى   
                                

  ٧٤,١٣٨,١٩١    -    ٧٤,١٣٨,١٩١    -    -    ٢٤,٩٦٠,٣٣٣    -    ٤٩,١٧٧,٨٥٨  إيرادات التكافلإجمالي 
                                

                                المصاريف
  ٥٨,٠٧٥,٤١٥    ١,٥٣١,٤٨٠    ٥٦,٥٤٣,٩٣٥    -    -    ١٤,٢٠٦,٢٣١    ١,٥٣١,٤٨٠    ٤٢,٣٣٧,٧٠٤  مدفوعةتعويضات 

من معيدي التكافل حصة 
  )١٧,١٠٢,٧٧٨(    )٥١,٧٣٢(    )١٧,٠٥١,٠٤٦(    -    -    )٣,٥٩٦,٦٢٢(    )٥١,٧٣٢(    )١٣,٤٥٤,٤٢٤(  المدفوعة التعويضات 

                                
  ٤٠,٩٧٢,٦٣٧    ١,٤٧٩,٧٤٨    ٣٩,٤٩٢,٨٨٩    -    -    ١٠,٦٠٩,٦٠٩    ١,٤٧٩,٧٤٨    ٢٨,٨٨٣,٢٨٠  التعويضات المدفوعة صافي 

  ١٤,٠٢٧,٣٦٧    -    ١٤,٠٢٧,٣٦٧    -    -    ٣,٦٦٢,٧٠٧    -    ١٠,٣٦٤,٦٦٠  ومصاريف تكافل أخرىعموالت 
الحركة من التعويضات تحت 

  ٤٥٧,٤٣٧    )١,٤٢٦,٧٦٢(    ١,٨٨٤,١٩٩    -    -    ٦٣١,٩٦٢    )١,٤٢٦,٧٦٢(    ١,٢٥٢,٢٣٧  التسوية
                                

  ٥٥,٤٥٧,٤٤١    ٥٢,٩٨٦    ٥٥,٤٠٤,٤٥٥    -    -    ١٤,٩٠٤,٢٧٨    ٥٢,٩٨٦    ٤٠,٥٠٠,١٧٧  مصروفات التكافلإجمالي 
                                

  ١٨,٦٨٠,٧٥٠    )٥٢,٩٨٦(    ١٨,٧٣٣,٧٣٦    -    -    ١٠,٠٥٦,٠٥٥    )٥٢,٩٨٦(    ٨,٦٧٧,٦٨١  التأمين نتائجصافي 
 



  ق.م.ش التكافلي الخليج مجموعة
  

  المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

  -١٩- 

  
  تتمة -التحليل القطاعي   ٤
  

  ٢٠١١يونيو  ٣٠  
  

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 
    الشركة القطرية للتكافل    التكافلي 

شركة ميثاق 
      اإلجمالي    القابضة

  اإلجمالي الكلي    نوالمساهم    حاملي الوثائق    نوالمساهم    نوالمساهم    حاملي الوثائق    نوالمساهم    الوثائقو حامل  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                                اإليرادات
                                

  ١٤٣,٩٨٧,٧٢٦    -    ١٤٣,٩٨٧,٧٢٦    -    -    ٢٩,٩٦٥,٩٠٣    -   ١١٤,٠٢١,٨٢٣  إجمالي االشتراكات
من إجالي  التكافل معيديحصة 

  )٨٥,٣٢٩,٦٥١(    -    )٨٥,٣٢٩,٦٥١(    -    -    )١٢,٩٥٥,٢٧٩(    -    )٧٢,٣٧٤,٣٧٢(  اإلشتراكات
                                

  ٥٨,٦٥٨,٠٧٥    -    ٥٨,٦٥٨,٠٧٥    -    -    ١٧,٠١٠,٦٢٤    -    ٤١,٦٤٧,٤٥١  االشتراكات المحتجزة
من التعويضات تحت الحركة 
  ١,٥٩٤,٥٨٧    -    ١,٥٩٤,٥٨٧    -    -    )١,٨٨٥,٣٥٢(    -    ٣,٤٧٩,٩٣٩  التسوية

                                
  ٦٠,٢٥٢,٦٦٢    -    ٦٠,٢٥٢,٦٦٢    -    -    ١٥,١٢٥,٢٧٢    -    ٤٥,١٢٧,٣٩٠  صافي االشتركات المحتجزة

  عموالت إعادة التكافل وإيرادات 
  ١٥,٢٨٤,٩٣٠    -    ١٥,٢٨٤,٩٣٠    -    -    ٧,٠٣٩,٩٨٤    -    ٨,٢٤٤,٩٤٦  تكافل أخرى   
                                

  ٧٥,٥٣٧,٥٩٢    -    ٧٥,٥٣٧,٥٩٢    -    -    ٢٢,١٦٥,٢٥٦    -    ٥٣,٣٧٢,٣٣٦  إجمالي إيرادات التكافل
                                

                                المصاريف
  ٧٣,٦٠٩,١٢٥    ٩,٩٥٣,٥٨٤    ٦٣,٦٥٥,٥٤١    -    -    ١٢,٥٠٠,٠٣٢    ٩,٩٥٣,٥٨٤    ٥١,١٥٥,٥٠٩  تعويضات مدفوعة

من  معيدي التكافلحصة 
  )٢٥,٧٠٠,٧٥٧(    )٥,٠٨٩,٩٢٣(    )٢٠,٦١٠,٨٣٤(    -    -    )٤,٥٦٩,٣٥١(    )٥,٠٨٩,٩٢٣(    )١٦,٠٤١,٤٨٣(  التعويضات المدفوعة

                                
  ٤٧,٩٠٨,٣٦٨    ٤,٨٦٣,٦٦١    ٤٣,٠٤٤,٧٠٧    -    -    ٧,٩٣٠,٦٨١    ٤,٨٦٣,٦٦١    ٣٥,١١٤,٠٢٦  المدفوعة صافي التعويضات

  عموالت مدفوعة ومصاريف 
  ٧,٣٥٥,٦٥٢    -    ٧,٣٥٥,٦٥٢    -    -    ٣,٨٨٩,٣٢٩    -    ٣,٤٦٦,٣٢٣  تكافل أخرى   

الحركة من التعويضات تحت 
  )٢,٦٣٣,٨٧٠(    )١,٠٥٨,٤٠٠(    )١,٥٧٥,٤٧٠(            )١,٠٦٠,٥٨٢(    )١,٠٥٨,٤٠٠(    )٥١٤,٨٨٨(  التسوية

                                
  ٥٢,٦٣٠,١٥٠    ٣,٨٠٥,٢٦١    ٤٨,٨٢٤,٨٨٩    -    -    ١٠,٧٥٩,٤٢٨    ٣,٨٠٥,٢٦١    ٣٨,٠٦٥,٤٦١  إجمالي مصروفات التكافل

                                
  ٢٢,٩٠٧,٤٤٢    )٣,٨٠٥,٢٦١(    ٢٦,٧١٢,٧٠٣    -    -    ١١,٤٠٥,٨٢٨    )٣,٨٠٥,٢٦١(    ١٥,٣٠٦,٨٧٥  التأمين نتائجصافي 

 



  ق.م.ش التكافلي الخليج مجموعة
  

  المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

  -٢٠- 

  
  تتمة -التحليل القطاعي   ٤
  

  ٢٠١١يونيو  ٣٠    ٢٠١٢يونيو  ٣٠  

  

شركة الخليج 
للتأمين وإعادة 
    التأمين التكافلي

  شركة قطر
    لتكافلل

شركة ميثاق 
    اإلجمالي    القابضة

شركة الخليج 
للتأمين وإعادة 
    التأمين التكافلي

  شركة قطر
    للتكافل

شركة ميثاق 
  اإلجمالي    القابضة

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    قطري ريال  
                                

                                الموجودات
  ٨٧٢,٥٨٣,٢٥٠    ٢١,٩٤٦,٨٤٦    ١١٨,٦١٢,١٠٥   ٧٣٢,٠٢٤,٢٩٩    ١,٠٦٥,٥٠٨,٥١٢    ١٠٣,٢٠١,١٦٢    ٢٨٢,٦٩٣,٨٨٣   ٦٧٩,٦١٣,٤٦٧  إجمالي الموجودات

                                
                                المطلوبات

  )٢١٧,٠٦٢,٠٥٧(    -    )٤٨,٩٤٠,٢٥٦(    )١٦٨,١٢١,٨٠١(    )٢٢٠,٢٧١,٥٥٥(    -    )٤٩,٨٢٥,٢٣٩(    )١٧٠,٤٤٦,٣١٦(  أموال التأمين
العائد ) الفائض(صافي العجز 

  لحاملي بوالص التكافل
٢,١٣٢,٨٦٤    -    )١٦,١٥٤,٤٩٢(    ١٨,٢٨٧,٣٥٦    ١٠,٦١٧,٣٨٨    -    )١٧,٨٦٧,٩٩٩(    ٢٨,٤٨٥,٣٨٧  

  )١٠٥,١٦٦,٧٩٥(    -    )١٦,٦٦١,٦٣٨(    )٨٨,٥٠٥,١٥٧(    )٣٠٦,٣٢٣,٥٢٨(    -    )١٦٩,٥١٢,٧٨٤(    )١٣٦,٨١٠,٧٤٤(  )غير أموال التأمين(التزامات 
                                

  ٥٥٢,٤٨٧,٢٦٢    ٢١,٩٤٦,٨٤٦    ٣٦,٨٥٥,٧١٩    ٤٩٣,٦٨٤,٦٩٧    ٥٤٩,٥٣٠,٨١٧    ١٠٣,٢٠١,١٦٢    ٤٥,٤٨٧,٨٦١    ٤٠٠,٨٤١,٧٩٤  صافي الموجودات



  ق.م.ش التكافلي الخليج مجموعة
  

  المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

  -٢١- 

  
  الربح األساسي للسهم   ٥

يتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم صافي األرباح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية   
  .المصدرة خالل الفترة

  
  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
        

  ٥٧,٠١٩,٢٣٦    ٥٩,٠٢٣,٥٧٢  )ريال قطري(العائد للمساهمين  الفترةربح 
        

  ١٤,٢٢٩,٦٠٠    ١٤,٢٢٩,٦٠٠  )١(الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
        

  ٤,٠١    ٤,١٥  )بالريال للسهم(للسهم  المخفف الربح األساسي
  

وعليه يكون الربح األساسي  .يحتمل أن يكون لها تأثير مخفف الفترةال توجد أسهم قائمة في أي وقت خالل   
  .المخفف للسهم معادالً للربح األساسي العائد للسهم الواحد

  
  وااللتزامات المحتملة االرتباطات  ٦
  

  الضمانات  
مطلوبات محتملة تتعلق بضمانات للمناقصات وضمانات أخرى  المجموعةتوجد على  ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في   

، وال يتوقع أن ) ريال قطري ١,٩١٣,٦٨٥مدققة  -  ٢٠١١ديسمبر  ٣١(ريال قطري  ١,٤٧٤,١٦٠بمبلغ 
  .تنشأ التزامات جوهرية من هذه المطلوبات المحتملة

  
  المطالبات القانونية  

بناء على استشارة  .المحاكم خالل أعمالها العادية ممثل غالبية شركات التأمين للمقاضاة أماالمجموعة تتعرض    
أو مركزها المجموعة أن هذه القضايا سوف يكون لها تأثير هام على أرباح المجموعة ونية مستقلة ال تعتقد قان

  .المالي
  
  المقارنةأرقام   ٧

أدخلت التعديالت . ٢٠١٢لعام لتتماشى مع طريقة العرض بيان المركز المالي تم إعادة تصنيف بعض أرقام   
على صافي الربح أو حقوق المساهمين التي عرضت في البيانات لتحسين جودة عرض المعلومات ، وال تؤثر 

  .المالية السابقة
  


