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 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 ش.م.ع.ق. شركة الخليج للتأمين التكافليإلى السادة المساهمين في 

 الموحدة البيانات الماليةعن تدقيق تقرير 

وشركاتها التابعة  )"الشركة"( ش.م.ع.ق. شركة الخليج للتأمين التكافليل ةالمرفققمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لقد 

 الموحدة اتبيانالو 2019ديسمبر  31كما في  الموحد بيان المركز الماليوالتي تتكون من  ("المجموعة"ـ )ويشار إليهم ب

حقوق  والتغيرات في الدخل للمساهمينو الفائض لحملة وثائق التأمينو إليرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمينل

ات المحاسبية لسياسل ملخص تشتمل علىواإليضاحات التي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  والتدفقات النقديةالملكية 

 خر..األ ات التفسيريةاإليضاحوالهامة 

 الحسابات  يمدققكل من مجلس اإلدارة ومسؤوليات 

بالعمل بموجب قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية هي من مسؤولية  المجموعةوتعهد  الموحدة إن هذه البيانات المالية

وفقاً لما قمنا به من أعمال  الموحدة هذه البيانات المالية حول. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي المجموعةمجلس إدارة 

 التدقيق.

 أساس الرأي

لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

يير القيام بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف الحصول على تأكيدات معقولة عن خلو اإلسالمية. تتطلب منا تلك المعا

من أية معلومات جوهرية خاطئة. يشمل التدقيق القيام بإجراءات فحص، على أساس اختباري، الموحدة  البيانات المالية

مة ما يشمل التدقيق أيضا تقييماً لمد. مالء. كالموحدة وأدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة بالبيانات المالية

المبادئ المحاسبية المطبقة ومد. معقولية التقديرات المحاسبية الهامة التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم العرض 

 صلنا إليه.والعام للبيانات المالية. إننا نر. أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس للرأي الذي ت

 الـرأي

ديسمبر  31كما في  للمجموعة الموحد تظهر بصورة صحيحة وعادلة المركز المالي الموحدة برأينا أن البيانات المالية

قواعد ومبادئ لوالتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا  لكيةوالتغيرات في حقوق الم ونتائج أعمالها 2019

لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة و بالمجموعةالشريعة اإلسالمية التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية 

 .والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية



 

 

 )تابع( - تقرير مدقق الحسابات المستقل

 ش.م.ع.ق. التكافليشركة الخليج للتأمين 

 تأكيد على أمر

البيانات المالية الموحدة والذي يذكر فيه أن الذمم المدينة األخر.  حول11نود أن نلفت االنتباه  إلى اإليضاح رقم 
لاير قطري في  144.000.000) لاير قطري 114.000.000تتضمن ذمم مدينة من طرف ذي عالقة سابق بمبلغ 

الرصيد. بناء عليه لم يتم تكوين ذلك كانت إدارة المجموعة متأكدة من استرداد  2019ديسمبر  31. كما في (2018
 مخصص في مقابل هذا الرصيد. رأينا غير معدل حول هذا األمر.

 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى حولالتقرير 

بسجالت  ةالشركضرورية ألغراض أعمال التدقيق. تمسك لقد حصلنا على جميع المعلومات والتوضيحات التي نعتبرها 

قمنا بقراءة تقرير مجلس اإلدارة والذي سوف يعرض ضمن المالية مع تلك السجالت.  هامحاسبية منتظمة وتتفق بيانات

 فاتلم يرد إلى علمنا وقوع أية مخال .التقرير السنوي، والمعلومات المالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر وسجالت الشركة

أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم أو  2012لسنة  13قانون مصرف قطر المركزي رقم حكام ولوائ  أل

ي مركز المالالخالل السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري على  وتعديالته أو لبنود النظام األساسي 2015( لسنة 11)

 .2019ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  ا فيكمأدائها أو  شركةلل
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  شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.

  بيان المركز المالي الموحد

 باللاير القطري 2019ديسمبر  31كما في 

 

 2018   2019 إيضاحات 
     

     حملة وثائق التأمين موجودات
 14,386,771  26,233,136 5 النقد وما يعادله

 20,300,000  3,650,000 5 ودائع ألجل
 19,501,483   21,899,077 )أ( 6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 4,089,956  2,806,128 )ب( 6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 44,849,033  67,626,234 7 مدينة تكافلأرصدة 
 23,438,092  35,391,729 9 مدينة تكافلأرصدة معيدي 
 59,256,215   54,644,739 10 من االشتراكات غير المكتسبة تكافلحصة معيدي 
 134,012,677  155,441,577 10 القائمةمن إجمالي المطالبات  تكافلحصة معيدي 
  29,855,596  32,411,649 10 المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها من تكافلحصة معيدي 
 6,492,046  8,564,955  عموالت مؤجلة

 28,909,322  15,791,198 11 ذمم مدينة أخر. ومصروفات مدفوعة مقدماً 
 32,290,698  31,317,787 12 استثمارات عقارية

  417,381,889    455,778,209  حملة وثائق التأمينموجودات إجمالي 

     
     موجودات المساهمين

 19,245,486   34,095,143 5 النقد وما يعادله
 5,100,000  3,750,000 5 ودائع ألجل

 119,452,481  157,535,039 )أ( 6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 -  3,650,000 )ب( 6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 21,454,007  21,454,007 8 موجودات متاحة للبيع
 6,182  6,882 7 مدينة تأمينأرصدة 

 206,211  199,137 9 مدينة التأمينأرصدة معيدي 
 541,067  541,067 10 القائمة من إجمالي المطالبات التأمينحصة معيدي 

 168,811,337  134,004,423 11 ذمم مدينة أخر. ومصروفات مدفوعة مقدماً 
 202,334,038  198,684,450 12 استثمارات عقارية
 13,245,086  9,934,289 13 موجودات ثابتة

 412,958  256,820 14 قيد التطوير عقارات
 6,509,253  6,509,253 15 ستثمارات في شركة شقيقةا

 557,318,106   570,620,510  موجودات المساهمينإجمالي 

 974,699,995   1,026,398,719  إجمالي الموجودات

 
 
 
 
 
 
 
 

 بيان المركز المالي الموحد يتبع في الصفحة التالية.
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  شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.

  )تابع( بيان المركز المالي الموحد

 باللاير القطري 2019ديسمبر  31كما في 

 
 2018   2019 إيضاحات 
     

     التأمين حملة وثائق حقوق
 15,172,993  16,713,452  محتجز فائض 

 2,849,375  5,948,182 22 احتياطي القيمة العادلة

 18,022,368  22,661,634  التأمين حملة وثائقإجمالي حقوق 

     
     حملة وثائق التأمينمطلوبات 

 108,184,598   109,059,293 10 كات غير مكتسبةاشترا
 156,010,216  185,710,379 10 المطالبات القائمةإجمالي 

 41,461,800  45,811,235 10 مطالبات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها
 9,424,626  7,777,539  إيرادات عموالت مؤجلة

 32,480,632  17,995,203 16 ذمم دائنة ومطلوبات أخر.
 45,867,274  60,941,143  التكافلوأنشطة  التكافلأرصدة دائنة لمعيدي 
 5,930,375  5,821,783 17 فائض قابل للتوزيع

 399,359,521  433,116,575  حملة وثائق التأمينإجمالي مطلوبات 

 417,381,889  455,778,209  حملة وثائق التأمين وحقوقت إجمالي مطلوبا

     

     مطلوبات المساهمين

 338,321  747,289 10 القائمةمطالبات الإجمالي 

 29,643,939   26,071,401 16 ذمم دائنة ومطلوبات أخر.

 2,126,598  1,433,427  التأمينوأنشطة  التأمينأرصدة دائنة لمعيدي 

 -  12,246 24 مخصص ضريبة الدخل

 4,266,198  4,822,943 18 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 36,375,056  33,087,306  إجمالي مطلوبات المساهمين

     

     لكيةحقوق الم

 255,279,024  255,279,024 19 رأس المال

 235,050,025  237.935.418 20 احتياطي قانوني

 75,477  75,477 21 احتياطي عام

 (2,731,611)  (1,493,772) 22 احتياطي القيمة العادلة

 33,270,135    45,737,057  أرباح مدورة

 520,943,050    537,533,204  لكيةالمإجمالي حقوق 

 557,318,106   570,620,510  لكيةالم مطلوبات وحقوقإجمالي 

حملة وثائق لحقوق الملكية إجمالي مطلوبات و
 974,699,995    1,026,398,719  والمساهمين التأمين

 ووقعها بالنيابة عن المجلس 2020 مارس 3 مجلس إدارة الشركة بتاريخ المالية الموحدة من قبلهذه البيانات تم اعتماد 
 :كل من

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

 عبدهللا بن أحمد عبدهللا آل ثاني   /الشيخ
 رئيس مجلس اإلدارة

..................................................... 
 علي العسيريعبد هللا /  السيد

 الرئيس التنفيذي
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  شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.

  الموحد بيان إيرادات ومصروفات حملة وثائق التأمين
 باللاير القطري 2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 
 2018   2019 إيضاحات 

     إيرادات التكافل
 267,679,767  296,467,246 29 إجمالي االشتراكات

 (159,761,438)  ( 172,722,588) 29 إجمالي االشتراكاتحصة معيدي التكافل من 

 107,918,329  123,744,658  صافي االشتراكات المحتجزة
 2,847,087  (6,322,848) 29 المكتسبةالحركة على االشتراكات غير 

 110,765,416  117,421,810  االشتراكات المكتسبة
 20,227,782  21,484,058 29 عموالت إعادة التكافل وإيرادات تكافل أخر.

 (2,178,126)  3,719,996 29 التغير في العموالت المؤجلة

 128,815,072   142,625,864  إجمالي إيرادات التكافل

     
     مصروفات التكافل

 (119,029,665)  ( 131,753,837) 29 إجمالي المطالبات المدفوعة
 62,848,638  73,428,294 29 حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

 (56,181,027)  (58,325,543)  صافي المطالبات المدفوعة
 (2,349,569)  (8,271,263) 29 الحركة على المطالبات القائمة

 (7,875,507)  (1,793,382) 29 المطالبات القائمة ولكن لم يبلغ عنها علىالحركة 
 (22,140,093)  (23,876,548) 29 عموالت ومصروفات التكافل أخر.

 (88,546,196)  (92,266,736)  إجمالي مصروفات التكافل

 40,268,876   50,359,128  صافي الفائض من عمليات التكافل

     
 670,477  -  التكافل إيرادات استثمار لحملة الوثائق

 488,675  984,713  إيرادات ودائع
 1,215,075  1,490,589  إيرادات توزيعات أرباح

 -  (300,770)  صافي خسارة محققة من بيع استثمارات
 2,448,000  1,994,303  إيرادات إيجار
 490  -  إيرادات أخر.

 45,091,593   54,527,963  إجمالي الفائض

     
     المصروفات األخرى

 ( 34,336,385)  (44,592,771) 33 رسوم الوكالة
 (3,375,860)  (2,918,184) 33 المضارب مصروفات
 (1,643,700)  (972,911)  اإلهالك
انخفاض في قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من  ةخسار

 (1,650,934)  -  خالل حقوق الملكية
 (2,280,209)  ( 4,503,638)  مصروفات أخر.

 ( 43,287,088)  ( 52,987,504)  إجمالي المصروفات األخرى

 1,804,505  1,540,459   اإليرادات على المصروفاتفائض 
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  شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.

  الموحد بيان فائض حملة وثائق التأمين
 باللاير القطري 2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 
 2019   2018 
    

 10,568,495  15,172,993 رصيد الفائض المحتجز في بداية السنة
  1,804,505  1,540,459 السنةفائض 

 2,799,993  - المحول من الفائض القابل للتوزيع

 15,172,993    16,713,452 رصيد الفائض المحتجز في نهاية السنة
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  شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.

  الموحد الدخلبيان 
 باللاير القطري 2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 
 2018   2019 إيضاحات 

     إيرادات ومصروفات المساهمين
 -  -  مطالبات مدفوعة

 -  -  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 -  -  صافي المطالبات المدفوعة

 75  (408,968)  الحركة في المطالبات القائمة

 75  (408,968)  التأمين إيرادات)مصروفات( / إجمالي 

 75  (408,968)  عمليات التأمين فائض)عجز( /  

     
     االستثمار واإليرادات األخرى اتإيراد

 34,336,385  44,592,771 33 أجر الوكالة
 3,375,860  2,918,184 33 رب  المضارب

صافي أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من 
  41,007,341  6,636,649  خالل حقوق الملكية

 9,044,205  3,851,709  إيرادات توزيعات أرباح
 29,918,527  18,302,836  إيرادات إيجار
 101,705  736,198  إيرادات ودائع

  11,682,034  -  أرباح استبعاد استثمارات عقارية
 17,027  (1,165,489)  موجودات ثابتةرب  استبعاد )خسارة( / 
 274,485  450,377  أخر.إيرادات 

 129,757,569  76,323,235  إجمالي إيرادات االستثمارات واإليرادات األخرى

     
     المصروفات

 (34,280,198)  ( 30,534,679) 23 مصروفات عمومية وإدارية
 (3,754,268)  -  تكلفة تمويل

 (27,124,574)  (5,074,840)  مصروفات إيجار
 ( 10,192,565)  (5,886,408)  إهالك

خسارة انخفاض في قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من 
 (33,872,102)  (4,899,447)  خالل حقوق الملكية

 (258,213)  (652,718) 25 مكافآت مجلس اإلدارة

 (109,481,920)  (47,048,092)  إجمالي المصروفات

 20,275,724    28,866,175  ضريبة الدخلقبل  صافي الدخل
 -  (12,246) 24 ضريبة الدخل

 20,275,724   28,853,929  ضريبة الدخلبعد  صافي الدخل

 0.08  0.11 31 العائد األساسي والمخفف للسهم )لاير قطري للسهم(

 
 



 

 جزًءا ال يتجزأ من البيانات المالية الموحدة. 52إلى  10تشكل اإليضاحات في الصفحات من 
9 

 

  شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.

  الموحدملكية البيان التغيرات في حقوق 
 باللاير القطري 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  االحتياطي العام  االحتياطي القانوني  رأس المال 
احتياطي القيمة 

  األرباح المدورة  العادلة
 

 اإلجمالي

            

 498,914,897  15,600,139   (4,990,933)   75,477  232,951,190  255,279,024 2018يناير  1الرصيد في 

            

 20,275,724  20,275,724  -  -  -  - السنةصافي دخل 

 2,259,322  -   2,259,322  -  -  - الحركة على احتياطي القيمة العادلة

 -  (2,098,835)  -  -  2,098,835  - لى االحتياطي القانونيإالمحول 
المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية 

 (506,893)  (506,893)  -  -  -  - والرياضية

 520,943,050  33,270,135  (2,731,611)  75,477  235,050,025  255,279,024 2019يناير 1/ 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

            

            

 28,853,929     28,853,929  -  -  -  - السنةصافي دخل 

 1,237,839  -  1,237,839    -  -  - الحركة على احتياطي القيمة العادلة

 -  (2,885,393)  -  -  2,885,393  - لى االحتياطي القانونيإالمحول 
صندوق دعم األنشطة االجتماعية المساهمة في 
 (737,666)  ( 737,666)  -  -  -  - والرياضية

 (12,763,948)  (12,763,948)  -  -  -  - (36إيضاح ) توزيعات أرباح 

 537,533,204     45,737,057  (1,493,772)  75,477  237,935,418  255,279,024 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
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  شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.

  الموحددفقات النقدية بيان الت
 باللاير القطري 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 2018   2019 إيضاحات                                                              
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 20,275,724   28,866,175  صافي إيرادات السنة
 1,804,505  1,540,459  فائض السنة لحملة وثائق التأمين

  30,406,634  22,080,229 
     التعديالت للبنود التالية:

 11,836,265  6,859,319  إهالك موجودات ثابتة واستثمارات عقارية 
 (590,380)  (1,720,911)  إيرادات الودائع

 (10,259,280)  (5,342,298)  إيرادات أرباح موزعة
 (17,027)   1,165,489  من بيع موجودات ثابتة (رب خسارة / )

 (11,682,034)  -  رب  من استبعاد استثمارات عقارية
 720,952   695,706  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 35,523,036  4,899,447  االنخفاض في قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةخسارة 
 (5,241,953)  (15,222,299)  إيجار  إيرادات

 42,369,808  21,741,087  أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
     تغييرات في:

 2,454,353  (22,777,901)  أرصدة تكافل مدينة
 (2,444,383)  (11,946,563)  أرصدة معيدي التكافل مدينة

 439,315  4,611,476  حصة معيدي التكافل من االشتراكات غير المكتسبة
 (54,698,209)  (21,428,900)  حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

 1,627,481  (2,072,909)  عموالت مؤجلة
ً ذمم   (131,167,206)  47,925,038  مدينة أخر. ومصروفات مدفوعة مقدما

 (4,278,595)  874,695  اشتراكات غير مكتسبة 
 57,047,704  30,109,131  إجمالي مطالبات قائمة

 7,875,507  1,793,382  مطالبات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها
 550,644  (1,647,087)  إيرادات عموالت مؤجلة

 10,489,140  (18,795,633)  دائنة ومطلوبات أخر.ذمم 
 (2,687,455)  14,380,698  أرصدة دائنة لمعيدي التكافل

 (72,421,896)  42,766,514  األنشطة التشغيلية )المستخدم في( /  لناتج مناالنقد 
 (1,254,022)  (138,961)  مدفوعةمكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 (73,675,918)  42,662,345  األنشطة التشغيلية)المستخدم في( /  من لناتجاصافي النقد 
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 85,642,538  (43,409,125) 6 من خالل حقوق الملكية صافي الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة
 43,086,823  156,138  عقارات قيد التطوير صافي الحركة في

 590,380  1,720,911  إيرادات أرباح الودائع المستلمة
 3,000,000  -  توزيعات أرباح مستلمة من شركة شقيقة

 10,259,280  5,342,298  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
 24,400,810  -  استثمارات عقاريةبيع متحصالت من 

 17,027  472,429  متحصالت من استبعاد موجودات ثابتة
 (114,699)  (563,941)  شراء موجودات ثابتة

 (25,300,000)  18,000,000  صافي الحركة في الودائع اآلجلة 
 5,241,953  15,222,299  إيرادات إيجار مستلمة

 146,824,112  (3,058,991)  األنشطة االستثمارية المستخدم في() /صافي النقد الناتج من

     التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 (73,761,268)  -  صافي الحركة في تمويالت مصرفية إسالمية

 -  (12,763,948)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
 (3,769,632)  (108,592)  لحملة الوثائق فائض مدفوع

 (77,530,900)  (12,872,540)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (4,382,706)   26,696,022  في النقد وما يعادله  (النقص) /الزيادة صافي 
 38,014,963  33,632,257  يناير 1النقد وما يعادله في 

 33,632,257  60,328,279 5 ديسمبر                                        31النقد وما يعادله في 

  



  التكافلي ش.م.ع.ق.شركة الخليج للتأمين 

  ةالموحد المالية اتبيانإيضاحات حول ال

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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