
ة )ق..عم.ش(التكافلي للتأمین الخلیج  شر
قًا) (مجموعة الخلیج التكافلي سا

قطر -الدوحة 

ة انات المال ة  الموحدة الب للسنة المنته
سمبر  ٣١ في ٧٢٠١د

ات المستقل ر مدق الحسا مع تقر
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ة    ق..عم.شالتكافلي  للتأمین الخلیجشر
  

ضاحات المرفقة من  ل اال ة الموحدة.جزءًا من هذه  ٣٤الى  ١تش انات المال   الب
٣ 

  

  
ان  ین الموحد و الخسارةالرح أب    )(المشتر
ة في نللس سمبر  ٣١ة المنته   ٢٠١٧د
  

    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ینٕایرادات ومصارف إشتراكات و  ضاحات  المشتر ال قطر   إ   رال قطر     ر

          

 ٣٠١٬٤٢٩٬٤١٥   ٢٨٣٬٩٦٣٬٢٢٣  ٣١  إجمالي اإلشتراكات
 (٢٠١٬٥٦٦٬٣١٩)   (١٨٣٬١٣٠٬٩٩٨)  ٣١  حصة معید التكافل

ات المحتفظ بها  ٩٩٬٨٦٣٬٠٩٦   ١٠٠٬٨٣٢٬٢٢٥  ٣١  االشتر
ة تس ة في االشتراكات غیر الم  ١٢٬٢٣٧٬٢١٨  (٢٬٢٢٦٬٨٩٦)  ٣١  الحر

ات المحتفظ بها  ١١٢٬١٠٠٬٣١٤  ٩٨٬٦٠٥٬٣٢٩  ٣١  صافي االشتر
 ٢٤٬١٢٠٬١١٦  ٢٤٬٣٢٥٬١٨٧  ٣١  عموالت إعادة التكافل وٕایرادات تكافل أخر 

 ٢٤٣٬١٠٤  (٩٩٧٬٥٥٩)  ٣١  التغیر في العموالت المؤجلة
 ١٣٦٬٤٦٣٬٥٣٤  ١٢١٬٩٣٢٬٩٥٧    صافي اشتراكات التكافل

ضات   (١٣٤٬١٢٠٬٩٢٩)  (١٢٥٬٩٨٦٬٣٧٦)  ٤ مسددةتعو
ضات المسددة  ٦٦٬٩٠٤٬٩٥٦  ٧١٬٤١٥٬٣١٧  ٤ حصة معید التكافل من التعو

ضات المسددة  (٦٧٬٢١٥٬٩٧٣)  (٥٤٬٥٧١٬٠٥٩)  ٤  صافي التعو
ة  ضات تحت التسو ة في التعو  ١٬٦٣٣٬٦٠٢  ٢٬٩٥٤٬٥٩٤  ٤  الحر

ة اطات الفن ة في االحت  (٤٦٧٬٢٠٠)  ٣٨٦٬٣٠١  ٣١  الحر
 (٢٣٬٩٨١٬٠٦٠)  (٢١٬١٩٥٬٧٨٩)  ٣١  عموالت ومصارف تكافل أخر 

 (٩٠٬٠٣٠٬٦٣١)  (٧٢٬٤٢٥٬٩٥٣)    صافي مصارف التكافل
ات التكافلال  ٤٦٬٤٣٢٬٩٠٣  ٤٩٬٥٠٧٬٠٠٤  ٣١  فائض من عمل
       

ین  ١٦٤٬٦٢٢   ١٣٧٬٠٢٨     إیرادات االستثمار للمشتر
 ٢٬٠٤٠٬٠٠٠   ٢٬٤٤٨٬٠٠٠     یجاراتاإلإیراد 

ة  ١٣٩٬٢٦٥   ٢٠١٬٠٥٦     إیراد الودائع المصرف
 ٤٧١٬٦٧٦   ٩٤٨٬٧٢١     أراح مستلمةتوزعات إیراد 

 --   ٨٤٤٬٦٢١     إیرادات أخر 
 ٤٩٬٢٤٨٬٤٦٦  ٥٤٬٠٨٦٬٤٣٠    جمالي الفائضإ
       

       أخر  فارمص
الة أجر  )٣٤٬٠٨٤٬٧٠٠(  (٣٤٬٤٦١٬٦٤٥)     الو

 )١٬٤٠٧٬٧٨٢(  (٣٬٢٠٤٬٦٧٥)     المضارب نصیب
 )٢٬١٦٧٬٢٤٧(  )٦١٩٬٤٨٣(    مصارف أخر 

 )١٬٣٢٠٬٥٤٢(  )١٬٣١٧٬٨٥٤( ١٦،  ١٥  اتاالستهالك
 )٣٨٬٩٨٠٬٢٧١(  )٣٩٬٦٠٣٬٦٥٧(    إجمالي المصارف األخر 

ین  ١٠٬٢٦٨٬١٩٥  ١٤٬٤٨٢٬٧٧٣    فائض السنة محول إلى صندوق المشتر
    



ة    ق..عم.شالتكافلي  للتأمین الخلیجشر
  

ضاحات المرفقة من  ل اال ة الموحدة.جزءًا من هذه  ٣٤الى  ١تش انات المال   الب
٤ 

  

ان    لمساهمین)االموحد ( و الخسارةالرح أب
ة في نللس سمبر  ٣١ة المنته   ٢٠١٧د
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ضاحات   ال قطر   إ   رال قطر     ر

          إیرادات ومصارف المساهمین
ضات مسددة   )٣٣٩٬٥٧٦(  (٨١٬٣١٤)   ٤ تعو

ضات المسددة  --   ٣٬٧١٤   ٤ حصة معید التكافل من التعو
ضات المسددة   )٣٣٩٬٥٧٦(   )٧٧٬٦٠٠(  ٤  صافي التعو

ة  ضات تحت التسو ة في التعو   ٨٠٬٥٨٨   --  ٤  الحر
فإجمالي مص   )٢٥٨٬٩٨٨(   )٧٧٬٦٠٠(    التكافل ار

ات التكافلعجز    )٢٥٨٬٩٨٨(   )٧٧٬٦٠٠(  ٣١  عمل
الة أجر إیرادات  ٣٤٬٠٨٤٬٧٠٠   ٣٤٬٤٦١٬٦٤٥     الو
ةالراح األصافي  ع إستثمارات مال  ٩٬٧٦٥٬٢٩٣   ٢٨٬٦٧٩٬٣٤٣   ٥  محققة من ب
 ٢١٬٧٧٨٬٥٩٠   ١٢٬٦٨٠٬١٤٥     توزعات أراح مستلمة إیراد

ة ال  --   ٣٬٦٣٩٬٢٥٣   ١١  زمیلةحصة من أراح الشر
 ٢٨٬٦٣٥٬٨٩٩   ١٢٬٩٨٢٬٧٥٩     یجاراتاإلإیراد 
 ١٬٤٠٧٬٧٨٢   ٣٬٢٠٤٬٦٧٥     ضاربالم نصیب
ع إستثمارات عقارةمحققة أراح   --   ٢٠٠٬٠٠٠     من ب
ة إیراد  ٣٨٬٣٧٧   ١٤٬٢٩٤     الودائع المصرف
ع عقارات ومعدات محققة راح أ  --   ٣٠٬٣٩٥     من ب

 ٤٧٠٬٨١٢   ٣٦٢٬٩١٠     إیرادات أخر 
  ٩٦٬١٨١٬٤٥٣   ٩٦٬٢٥٥٬٤١٩    واإلیرادات األخر  ستثماراإلإیرادات إجمالي 

ة وٕادارة  )٣٢٬٢٤١٬٨٥٦(  (٢٩٬٣٩٨٬٣٨٢)     مصارف عموم
  )٢٧٬٤٨٤٬٨١٨(  (٢٢٬٩٨٧٬١٨٨)     مصارف اإلیجارات 

ل ة تكالیف التمو  )٤٬٣٣٢٬٢٩٥(  (٤٬٢٢٠٬٢٦٤)     المصرف
 (٣٬٦٧١٬٥٦٧)  (٦٬٤٩٠٬٨١٠)  ١٦، ١٥  اتستهالكاإل

مة العادلة  خسائر إنخفاض الق ة    إستثمارات مال
ة   ٩  من خالل حقوق الملك

  
(١٨٬٣٨٦٬٩٧٤)  )١٤٬٩٠٠٬٦٣٩(  

فإجمالي المص  )٨٢٬٦٣١٬١٧٥(  (٨١٬٤٨٣٬٦١٨)     ار
 ١٣٬٢٩١٬٢٩٠   ١٤٬٦٩٤٬٢٠١    رح المساهمین للسنة

  ٠٬٥٢    ٠,٥٨  ٨  للسهم ساسيالعائد األ



ة    ق..عم.شالتكافلي  للتأمین الخلیجشر
  

ضاحات المرفقة من  ل اال ة الموحدة.جزءًا من هذه  ٣٤الى  ١تش انات المال   الب
٥ 

  

ان   الموحد الخرا الشامل الدخلنود و  و الخسارةالرح أ ب
ة في  السنة سمبر  ٣١المنته   ٢٠١٧د

  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر
        

 ١٣٬٢٩١٬٢٩٠    ١٤٬٦٩٤٬٢٠١  الرح للسنة
       

:        (خسائر) شاملة أخر
ة  مة العادلة لالستثمارات المال ة في الق   صافي الحر

ة مة العادلة من خالل حقوق الملك الق   )١٦٬٧٨٣٬٣٩٣(    (٤٧٬٣٠١٬٣٧٩)  مصنفة 
        

 )٣٬٤٩٢٬١٠٣(  )٣٢٬٦٠٧٬١٧٨(  للسنة ةالشامل خسائرالإجمالي 
  

   



ة    ق..عم.شالتكافلي  للتأمین الخلیجشر
  

ضاحات المرفقة من  ل اال ة الموحدة.جزءًا من هذه  ٣٤الى  ١تش انات المال   الب
٦ 

  

ز المالي الموحد ان المر   ب
سمبر  ٣١في    ٢٠١٧د
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ضاحات   ال قطر   إ   رال قطر     ر
          

          الموجودات
ینموجودات            المشتر

 ٤٬٦٩٣٬٦٥٥   ٢٥٬٨٠٢٬٩٣٨   ٧  الصندوق ونقد  مصارفأرصدة لد ال
ة مة العادلة من خالل حقوق الملك الق ة   ٢٠٬٤٦٠٬٦٨٠   ١٩٬٢٨٩٬٢١٩   ٩  استثمارات مال

 ٥٠٬٨٩٩٬٠٧١   ٤٧٬٠٥٦٬٣٠٤   ١٢  أرصدة تكافل مدینة
 ٤٥٬٤١٠٬٣٢٩   ٣٧٬٥٧٤٬٨٧١   ١٣  تكافل مدینةأرصدة معید 

ة تس ات غیر الم  ٦٦٬٨٦١٬٦٠٢   ٥٩٬٦٩٥٬٥٣٠   ٢١  حصة معید التكافل من االشتر
ة ضات تحت التسو  ٨٩٬٦٨٧٬٢٣٣   ٧٨٬٢٤١٬٧١٢   ٢٢  حصة معید التكافل من إجمالي التعو

 ٦٩٬٢٤٧٬٣٤٦  ٢٩٬٩٢٢٬٨٠١     ١٤  ذمم مدینة أخر ومصارف مدفوعة مقدماً 
 ٣١٬١٠٠٬٢٧٤  ٣٣٬٢٦١٬١٩٨   ١٥  عقارات استثمارة
 ١٬٠٠٩٬٨٠٠   ٦٧٣٬٢٠٠   ١٦  عقارات ومعدات

ینإجمالي   ٣٧٩٬٣٦٩٬٩٩٠  ٣٣١٬٥١٧٬٧٧٣     موجودات المشتر
          

          موجودات المساهمین
  ٥٠٬٠٩٦٬٧٣٦    ١٢٬٢١٢٬٠٢٥   ٧  الصندوق ونقد  مصارفأرصدة لد ال

ة ودائع    ١٠٠٬٠٠٠    ١٠٠٬٠٠٠   ٧  ألجلمصرف
ة مة العادلة من خالل حقوق الملك الق ة    ٣٠٨٬٨٥١٬٢٨٦    ٢٤٣٬٥٣٣٬٧٥٥   ٩  استثمارات مال

عالموجودات المتاحة    ٢١٬٤٥٤٬٠٠٧    ٢١٬٤٥٤٬٠٠٧   ١٠  للب
ة  رإستثما   ٦٬٨٧٠٬٠٠٠    ١٠٬٥٠٩٬٢٥٣   ١١  زمیلةفي شر

  ٧٠٥٬٩٠٠    ٢٥٣٬٢٦٤   ١٢  أرصدة تكافل مدینة
  ٣٨٤٬٨٢١    ٣٨٤٬٨٢١   ١٣  أرصدة معید التكافل مدینة

ة ضات تحت التسو   ١٬٦١٧٬٤٣٩    ١٬٦١٣٬٨٢٣   ٢٢  حصة معید التكافل من إجمالي التعو
  ١٩٬٧٣٣٬٢١٤    ٣٣٬٥٣٦٬٠٠٨   ١٤   ومصارف مدفوعة مقدماً ر ذمم مدینة أخ

  ٢٢٥٬٠٨٢٬٩٣٧   ٢٢٢٬٧٧٠٬٦٨٢   ١٥  عقارات استثمارة
  ١٢٬٨٤٣٬٤٢٠    ١٣٬٢٨٣٬٧٩٦   ١٦  عقارات ومعدات

ر   ٤٦٬٩٠٩٬٢٣٥    ٤٥٬٨٢١٬٠٦٩   ١٧  عقارات قید التطو
       

 ٦٩٤٬٦٤٨٬٩٩٥  ٦٠٥٬٤٧٢٬٥٠٣     موجودات المساهمینإجمالي 
ین موجوداتإجمالي   ١٬٠٧٤٬٠١٨٬٩٨٥  ٩٣٦٬٩٩٠٬٢٧٦     المساهمین والمشتر

   



ة    ق..عم.شالتكافلي  للتأمین الخلیجشر
  

ضاحات المرفقة من  ل اال ة الموحدة.جزءًا من هذه  ٣٤الى  ١تش انات المال   الب
٧ 

  

ز المالي الموحد  ان المر   تتمة –ب
سمبر  ٣١في    ٢٠١٧د

  
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ضاحات   ال قطر   إ   رال قطر     ر
          

ینوأموال حقوق المساهمین  ات  المشتر        والمطلو
          

          حقوق المساهمین
 ٢٥٥٬٢٧٩٬٠٢٤   ٢٥٥٬٢٧٩٬٠٢٤  ١٨  رأس المال

اطي اإل  ٢٣٢٬٩٣١٬٧٧٠   ٢٣٤٬٤٠١٬١٩٠ ١٩  قانونيالحت
اطي اإل  ٧٥٬٤٧٧   ٧٥٬٤٧٧    عامالحت
ة الراح األ  ١٥٬٣١٦٬٧٤١   ١٢٬٧٦٣٬٩٥١ ٢٠  مقترح توزعهاالنقد
اطي إ مة العادلةاحت  ٣١٬٣٢٦٬٩٧٩  (١٥٬٩٧٤٬٤٠٠)    لق

 ٤٬٧٨٦٬٤٠٣   ٤٬٨٧٩٬٨٧٨   مدورةالراح األ
 ٥٣٩٬٧١٦٬٣٩٤   ٤٩١٬٤٢٥٬١٢٠   إجمالي حقوق المساهمین

          

ات المساهمین           مطلو
      ذمم دائنة ناشئة من عقود التكافل:
ة ضات تحت التسو  ١٬٤١٤٬٧٨٠  ١٬٤١١٬١٥٢ ٢٢  إجمالي التعو

التت ة  مو ةمصرف   ٩٠٬٧٨٨٬٠٣٦    ٧٣٬٧٦١٬٢٦٨   ٢٣  إسالم
ات أخر   ٥٥٬٥٢٢٬٧٨٢   ٣١٬٩٧١٬١٥٠ ٢٤  ذمم دائنة ومطلو

  ٣٧٢٬٦٦٨    ٢٬١٠٤٬٥٤٥  ٢٥  أرصدة دائنة لمعید التكافل وأنشطة التكافل
ة  افآت نها   ٦٬٨٣٤٬٣٣٥    ٤٬٧٩٩٬٢٦٨  ٢٦  لموظفیناخدمة م

   ١٥٣٬٥١٧٬٨٢١   ١١٢٬٦٣٦٬٢٣١ 
      

ات المساهمین  ١٥٤٬٩٣٢٬٦٠١   ١١٤٬٠٤٧٬٣٨٣   إجمالي مطلو
      

ات المساهمین  ٦٩٤٬٦٤٨٬٩٩٥  ٦٠٥٬٤٧٢٬٥٠٣    إجمالي حقوق ومطلو
  

    



ة    ق..عم.شالتكافلي  للتأمین الخلیجشر
  

ضاحات المرفقة من  ل اال ة الموحدة.جزءًا من هذه  ٣٤الى  ١تش انات المال   الب
٨ 

  

ز المالي الموحد  ان المر   تتمة –ب
سمبر  ٣١في    ٢٠١٧د

  
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ضاحات   ال قطر   إ   رال قطر     ر
          

ینأموال            المشتر
ین صندوق  فائض   ٨٬٥٦٢٬٠٣٦    ١٠٬٥٦٨٬٤٩٥   المشتر

مة العادلة اطي الق   ٦٬٠٣٧٬٩٥٤   (١٬٨٨٩٬٠٠٠)    إحت
      

   ١٤٬٥٩٩٬٩٩٠   ٨٬٦٧٩٬٤٩٥ 
          

ین ات المشتر           مطلو
      :كافلذمم دائنة ناشئة من عقود الت

ةااالشتر  تس   ١١٨٬٥٥٢٬٩١٦    ١١٢٬٤٦٣٬١٩٣  ٢١  كات غیر الم
ةإجمالي  ضات تحت التسو   ١١٢٬٢٨٩٬٧٩٦    ٩٧٬٨٨٩٬٦٨١  ٢٢  التعو

ضات متكبدة و    ٤٬١١٦٬٩٩٨    ٣٬٧٣٠٬٦٩٧  ٢٢  لم یبلغ عنها التيتعو
      

    ٢٣٤٬٩٥٩٬٧١٠    ٢١٤٬٠٨٣٬٥٧١  
          

ات أخر    ٧٤٬٣٨٨٬٧٢٣    ٣٠٬٩١٨٬١٥٣ ٢٤  ذمم دائنة ومطلو
  ٥٥٬٤٢١٬٥٦٧    ٦٥٬٣٣٦٬٥٥٤ ٢٥  أرصدة دائنة لمعید التكافل وأنشطة التكافل

ین   --   ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠   فائض موزع للمشتر
      

ین ات المشتر  ١٢٩٬٨١٠٬٢٩٠   ١٠٨٬٧٥٤٬٧٠٧   إجمالي مطلو
      

ات وأموال  ینإجمالي مطلو  ٣٧٩٬٣٦٩٬٩٩٠  ٣٣١٬٥١٧٬٧٧٣   المشتر
      

ینإجمالي حقوق المساهمین وأموال  ات المشتر  ١٬٠٧٤٬٠١٨٬٩٨٥  ٩٣٦٬٩٩٠٬٢٧٦   والمطلو
  
 

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

  سعود بن عبد هللا محمد جبر آل ثاني    آل ثاني عبد هللاعبد هللا بن أحمد 
س             س التنفیذ                         دارةمجلس اإل نائب رئ   الرئ

  والعضو المنتدب                 
 
   
  



ة    ق..عم.شالتكافلي  للتأمین الخلیجشر
  

ضاحات المرفقة من  ل اال ة الموحدة.جزءًا من هذه  ٣٤الى  ١تش انات المال   الب
٩ 

  

  
ة ان التدفقات النقد   الموحد ب

ة في نللس سمبر  ٣١ة المنته   ٢٠١٧د
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ضاح   ال قطر   اتإ   رال قطر     ر
          

ة           األنشطة التشغیل
ین للسنة فائض  ١٠٬٢٦٨٬١٩٥   ١٤٬٤٨٢٬٧٧٣     المشتر

 ١٣٬٢٩١٬٢٩٠  ١٤٬٦٩٤٬٢٠١    رح المساهمین للسنة
    ٢٣٬٥٥٩٬٤٨٥  ٢٩٬١٧٦٬٩٧٤ 

ة : الت للبنود التال        التعد
ات على األراح المدورة  (٨٤٢٬٨٦٩)  --    تسو

ات على فائض  ینصندوق تسو  ٧٬١٠٢٬١٨٧  ٢٣٬٦٨٦    المشتر
 ٤٬٩٩٢٬١٠٩  ٧٬٨٠٨٬٦٦٤  ١٦، ١٥  اتاالستهالك

ة داإیرا  )١٧٧٬٦٤٢(  )٢١٥٬٣٥٠(    الودائع مصرف
 )٢٢٬٢٥٠٬٢٦٦(  )١٣٬٦٢٨٬٨٦٦(    توزعات أراح مستلمة إیراد
ع عقارات ومعدات محققة أراح  --  )٣٠٬٣٩٥(    من ب

عمحققة أراح    --   )٢٠٠٬٠٠٠(    عقارات استثمارة من ب
ة مخصص ل افآت نها   ٨٦٠٬٠٤٣   ٦١٧٬٣٢٧  ٢٦      لموظفیناخدمة م

       
ات التشغیلالتشغیل قبل التغیرات في موجودات أراح   ١٣٬٢٤٣٬٠٤٧  ٢٣٬٥٥٢٬٠٤٠    ومطلو

  ١٤٬٣٦٥٬١٠٤    ٤٬٢٩٥٬٤٠٣     أرصدة تكافل مدینة       
 (٦٬٢٠٩٬٤٨٦)    ٧٬٨٣٥٬٤٥٨     أرصدة معید التكافل مدینة

ة تس   ٢٣٣٬٤١٦    ٧٬١٦٦٬٠٧٢     حصة معید التكافل من االشتراكات غیر الم
ضات  ةحصة معید التكافل من إجمالي التعو  (٥٬١٥٠٬٥٣١)    ١١٬٤٤٩٬١٣٧     تحت التسو

 (٣٦٬٣٠٨٬٧٧٥)   ٢٥٬٥٢١٬٧٥١    ذمم مدینة أخر ومصارف مدفوعة مقدماً 
ة تس  )١٤٬٢٧٦٬٠٠٩(  (٦٬٠٨٩٬٧٢٣)     االشتراكات غیر الم

ة ضات تحت التسو   ٣٬٤٣٦٬٣٤٢   (١٤٬٤٠٣٬٧٤٣)     إجمالي التعو
ضات متكبدة و    ٤٥٩٬٥٥٦   (٣٨٦٬٣٠١)     لم یبلغ عنها التيتعو

ات أخر    ١٢٬٣٥٤٬٤٤٤   (٦٧٬٣٨٩٬٥٥٧)        ذمم دائنة ومطلو
  ٢٢٬٦٢١٬٦٢٦    ١١٬٦٤٦٬٨٦٤     أرصدة دائنة لمعید التكافل وأنشطة التكافل

ة  افآت نها  (١٬٠٤٨٬٤٧٢)   (٢٬٦٥٢٬٣٩٤)   ٢٦  مدفوعة للموظفینالخدمة الم
       

ةصافي النقد الناتج من األنشطة   ٣٬٧٢٠٬٢٦٢  ٥٤٥٬٠٠٧    التشغیل
    



ة    ق..عم.شالتكافلي  للتأمین الخلیجشر
  

ضاحات المرفقة من  ل اال ة الموحدة.جزءًا من هذه  ٣٤الى  ١تش انات المال   الب
١٠ 

  

ة ان التدفقات النقد   تتمة –الموحد  ب
ة في نللس سمبر  ٣١ة المنته   ٢٠١٧د
  
    ٢٠١٦    ٢٠١٧ 
ضاحات   ال قطر   إ   رال قطر     ر
    

ة           األنشطة االستثمار
ة ة في االستثمارات المال  (٨٬٧٧٣٬٧٧٠)  ١١٬٢٦٠٬٦٥٩     صافي الحر

ة في   (٦٬٧٥٠٬٠٠٠)  (٣٬٦٣٩٬٢٥٤)       ة زمیلةشرفي  إستثمارصافي الحر
ر  (١٬٤٣٢٬٦٨٥)   ١٬٠٨٨٬١٦٦       عقارات قید التطو

 (٥٦٩٬٤٣٣)  (١٠٬٦٢٩٬١٠٥)    شراء عقارات استثمارةلمدفوعات 
ع عقارات استثمارة  --   ٥٬٧٠٠٬٠٠٠     متحصالت من ب
ع عقارات ومعدات  --   ٣٢٬٥٠٠     متحصالت من ب

 (٩٠٥٬١٠٠)  (٢٬٦٣٤٬١٠٨)     شراء عقارات ومعدات
 ٢٢٬٢٥٠٬٢٦٦   ١٣٬٦٢٨٬٨٦٦       توزعات أراح مستلمة دإیرا
ة إیراد  ١٧٧٬٦٤٢   ٢١٥٬٣٥٠     الودائع المصرف

          

 ٣٬٩٩٦٬٩٢٠  ١٥٬٠٢٣٬٠٧٤    األنشطة االستثمارةمن الناتج  صافي النقد
          

ة ل           األنشطة التمو
ة في  التصافي الحر ة التمو  (٤٬٧٣٣٬٥٦٤)    (١٧٬٠٢٦٬٧٦٨)      المصرف

 (٢٥٬٥٢٧٬٩٠٢)    (١٥٬٣١٦٬٧٤١)       للمساهمین توزعات أراح مدفوعة
          

ة )(المستخدم فيصافي النقد  ل  (٣٠٬٢٦١٬٤٦٦)   )٣٢٬٣٤٣٬٥٠٩(    األنشطة التمو
          

 (٢٢٬٥٤٤٬٢٨٤)   )١٦٬٧٧٥٬٤٢٨(    النقد والبنود المماثلة للنقد  في )النقص( صافي
          

  ٧٧٬٣٣٤٬٦٧٥   ٥٤٬٧٩٠٬٣٩١    ینایر ١النقد والبنود المماثلة للنقد في 
          

سمبر ٣١النقد والبنود المماثلة للنقد في    ٥٤٬٧٩٠٬٣٩١   ٣٨٬٠١٤٬٩٦٣  ٧  د
  



ة    ق..عم.شالتكافلي  للتأمین الخلیجشر
  

ضاحات المرفقة من  ل اال ة الموحدة.جزءًا من هذه  ٣٤الى  ١تش انات المال   الب
١١ 

  

ان التغیرات في أموال  ینب   الموحد المشتر
ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته  ٢٠١٧د

  
اطي     ینأموال المشتر    مة العادلةإحت   اإلجمالي    الق
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر   ر
            

ما في   (٣٬٢٢٨٬٥٠٢)  ٥٬٥٧٩٬٨٤٤  (٨٬٨٠٨٬٣٤٦)  ٢٠١٦ینایر  ١الرصید 

مة العادلة لالستثمارات  ة في الق   صافي الحر
ة المصنفة  ةالمال مة العادلة من خالل حقوق الملك   الق

--  ٤٥٨٬١١٠  ٤٥٨٬١١٠ 

 ١٠٬٢٦٨٬١٩٥  --  ١٠٬٢٦٨٬١٩٥ للسنة الفائض
محول من فائض توزعات لم یتم إستالمه من 

ین قة المشتر   في سنوات سا
٧٬١٠٢٬١٨٧  --  ٧٬١٠٢٬١٨٧ 

سمبر  ٣١الرصید في   ١٤٬٥٩٩٬٩٩٠  ٦٬٠٣٧٬٩٥٤  ٨٬٥٦٢٬٠٣٦  ٢٠١٦د
            

مة العادلة لالستثمارات  ة في الق   صافي الحر
ة مة العادلة من خالل حقوق الملك الق ة المصنفة    المال

--  )٧٬٩٢٦٬٩٥٤(  )٧٬٩٢٦٬٩٥٤( 

 ١٤٬٤٨٢٬٧٧٣  --  ١٤٬٤٨٢٬٧٧٣ لسنةا فائض

ین  )٥٬٥٠٠٬٠٠٠(  --   )٥٬٥٠٠٬٠٠٠(   ٢٠١٦ توزعات للمشتر
ین    (٧٬٠٠٠٬٠٠٠)       (٧٬٠٠٠٬٠٠٠)   ٢٠١٧توزعات للمشتر

محول من فائض توزعات لم یتم إستالمه من 
ین قة المشتر   في سنوات سا

٢٣٬٦٨٦  --  ٢٣٬٦٨٦ 

ما في  سمبر  ٣١الرصید    ٨٬٦٧٩٬٤٩٥  )١٬٨٨٩٬٠٠٠(   ١٠٬٥٦٨٬٤٩٥  ٢٠١٧د



ة    ق..عم.شالتكافلي  للتأمین الخلیجشر
  

ضاحات المرفقة من  ل اإل انات المال ٣٤إلى  ١تش   ة الموحدة.جزءًا من هذه الب
-١٢- 

ان    الموحدالتغیرات في حقوق المساهمین ب
ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠١٧د

  
  

اطي القانوني    رأس المال   االحت
اطي   االحت
    العام

احاأل  ة ال ر نقد
عهاال    مقترح توز

اطي مة  إحت الق
   العادلة 

اح   األر
  المدورة

 
  اإلجمالي

ال قطر    ال قطر     ر ال قطر    ر ال قطر     ر ال قطر    ر ال قطر    ر ال قطر    ر   ر
                            

  ٥٣٩٬٧١٦٬٣٩٤    ٤٬٧٨٦٬٤٠٣   ٣١٬٣٢٦٬٩٧٩   ١٥٬٣١٦٬٧٤١   ٧٥٬٤٧٧   ٢٣٢٬٩٣١٬٧٧٠   ٢٥٥٬٢٧٩٬٠٢٤  ٢٠١٧ینایر  ١الرصید في 
                            

  ١٤٬٦٩٤٬٢٠١     ١٤٬٦٩٤٬٢٠١    --    --    --    --    --  رح السنة
 (٤٧٬٣٠١٬٣٧٩)     --    (٤٧٬٣٠١٬٣٧٩)     --    --    --    --  شاملة أخر للسنة خسائر
  )٣٢٬٦٠٧٬١٧٨(    ١٤٬٦٩٤٬٢٠١    )٤٧٬٣٠١٬٣٧٩(    --    --    --    --  للسنة ةالشامل خسارةي الإجمال

اطي القانوني   --    (١٬٤٦٩٬٤٢٠)     --    --    --     ١٬٤٦٩٬٤٢٠    --  المحول إلى االحت
ة مدفوعة   )١٥٬٣١٦٬٧٤١(    --    --    )١٥٬٣١٦٬٧٤١(    --    --    --  توزعات نقد

ضاح رقم ( ة مقترحة ا   --    (١٢٬٧٦٣٬٩٥١)    --     ١٢٬٧٦٣٬٩٥١    --    --    --  )٢٠توزعات نقد
ضاح رقم ( افأة مجلس االدارة ا   --    --    --    --    --    --    --  )٢٨م

ة ة والراض   مخصص لألنشطة االجتماع
ضاح    (٣٦٧٬٣٥٥)     (٣٦٧٬٣٥٥)     --    --    --    --    --  )٢٧(إ

                            

سمبر  ٣١الرصید في     ٤٩١٬٤٢٥٬١٢٠     ٤٬٨٧٩٬٨٧٨   (١٥٬٩٧٤٬٤٠٠)     ١٢٬٧٦٣٬٩٥١   ٧٥٬٤٧٧   ٢٣٤٬٤٠١٬١٩٠   ٢٥٥٬٢٧٩٬٠٢٤  ٢٠١٧د
  
  
  
  
  



ة    ق..عم.شالتكافلي  للتأمین الخلیجشر
  

ضاحات المرفقة من  ل اإل انات المال ٣٤إلى  ١تش   ة الموحدة.جزءًا من هذه الب
-١٣- 

ان    تتمة -الموحد التغیرات في حقوق المساهمین ب
ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠١٦د

اطي القانوني   رأس المال   اطي  االحت   االحت
اح األ     العام ة الر نقد

عهاال مة    مقترح توز اطي الق إحت
اح   العادلة    األر

  اإلجمالي   المدورة

ال قطر    ال قطر    ر ال قطر    ر ال قطر     ر ال قطر    ر ال قطر    ر ال    ر   قطر ر
                            

  ٥٧٠٬٢٩٧٬٨٢٣   ٩٬٧٠٢٬٤٠٧  ٤٨٬١١٠٬٣٧٢  ٢٥٬٥٢٧٬٩٠٢  ٧٥٬٤٧٧  ٢٣١٬٦٠٢٬٦٤١  ٢٥٥٬٢٧٩٬٠٢٤  ٢٠١٦ینایر  ١الرصید في 
                            

  ١٣٬٢٩١٬٢٩٠    ١٣٬٢٩١٬٢٩٠    --    --    --    --    --  رح السنة
  )١٦٬٧٨٣٬٣٩٣(    --    )١٦٬٧٨٣٬٣٩٣(    --    --    --    --  شاملة أخر للسنة خسائر
  )٣٬٤٩٢٬١٠٣(    ١٣٬٢٩١٬٢٩٠    )١٦٬٧٨٣٬٣٩٣(    --    --    --    --  للسنة ةالشامل خسارةي الإجمال

ات على األراح المدورة   )٨٤٢٬٨٦٩(    )٨٤٢٬٨٦٩(    --    --    --    --    --  تسو
اطي القانوني   --    )١٬٣٢٩٬١٢٩(    --    --    --    ١٬٣٢٩٬١٢٩    --  المحول إلى االحت

ة    )٢٥٬٥٢٧٬٩٠٢(    --    --    )٢٥٬٥٢٧٬٩٠٢(    --    --    --  مدفوعةتوزعات نقد
ضاح رقم ( ة مقترحة ا   --    )١٥٬٣١٦٬٧٤١(    --    ١٥٬٣١٦٬٧٤١    --    --    --  )٢٠توزعات نقد
ضاح رقم ( افأة مجلس االدارة ا   )٣٨٦٬٢٧٣(    )٣٨٦٬٢٧٣(    --    --    --    --    --  )٢٨م

ة ة والراض   مخصص لألنشطة االجتماع
ضاح    )٣٣٢٬٢٨٢(    )٣٣٢٬٢٨٢(    --    --    --    --    --  )٢٧(إ

                            

سمبر  ٣١الرصید في    ٥٣٩٬٧١٦٬٣٩٤    ٤٬٧٨٦٬٤٠٣   ٣١٬٣٢٦٬٩٧٩   ١٥٬٣١٦٬٧٤١   ٧٥٬٤٧٧   ٢٣٢٬٩٣١٬٧٧٠   ٢٥٥٬٢٧٩٬٠٢٤  ٢٠١٦د



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-١٤- 

  

ةانشاء و   ١   نشاط الشر
قًا) ق.ع.م.ش التكافلي للتأمین الخلیج مجموعة   ة  (مجموعة الخلیج التكافلي ســــــا شــــــر ة") مســــــجلة في دولة قطر  ("الشــــــر

موجب المرســـــوم األمیر رقم  ســـــها  ســـــمبر  ٢١الصـــــادر في  ٥٣مســـــاهمة عامة وقد تم تأســـــ ة  ,١٩٧٨د مع تعمل الشـــــر
عة اتها التا شار إلیها( شر   .التكافلوٕاعادة  التكافلفي مجال "المجموعة") ـب مجتمعة و 

  
ات      ع هذه الشر ة لجم ة ، وتنتهي السنة المال عة التال اتها التا ة وشر ة للشر انات المال ة الموحدة الب انات المال تتضمن الب

سمبر ٣١في  ل عام د   :من 
 

عة ة التا   اسم الشر
  

ة  ةنس   الملك
دولة   

س   التأس
  

ة   األنشطة األساس
  ٢٠١٦    ٢٠١٧          
                  

ة القطرة للتكافل ذ.م.م تعمل أســاســًا في أنشــطة التأمین وفقًا     قطر    ٪١٠٠    ٪١٠٠    الشر
ة على أســاس غیر  للشــرعة اإلســالم

ع مجاالت التأمین.   رو في جم
                  

ة میثاق لإلستثمارات ذ.م.م تعمل أســـاســـًا في مجال االســـتثمارات     قطر    ٪١٠٠    ٪١٠٠    شر
ــة إلســــــــــــــتثمــار أموال  العقــارــة والمــال

  .المساهمین
 

ة بإدارة   ین صــــنادی االســــتثمارتقوم الشــــر ینو  للمشــــتر ة على نصــــیب المضــــارب من المشــــتر األراح من  تحصــــل الشــــر
ة: المحققة النسب التال ة  ة الشرع   من إیراد اإلستثمارات والمحددة من قبل هیئة الفتو والرقا

  
ین   ٪٣٠  حصة المشتر
  ٪٧٠  حصة المساهمین

  
ینفي حالة تحقی صافي خسائر على االستثمار في سنة معینة ، یتحمل    ما أجازت  المشتر الفتو  هیئةامل الخسارة حس
ةو  ة الشرع   .الرقا

  
ین العائد إلى صــــــندوق الفائض (العجز) إن    ات (خســــــائر) مثل  المشــــــتر ل أ  ،التشــــــغیلأراحًا متراكمة من عمل یتم تحو

ینفائض خالل الســنة إلى  األراح المحققة  منالمضــارب  نصــیبحصــة فقط من خالل  المســاهمین أخذو  الكامل المشــتر
ینارات العائدة إلى عن االستثم   .المشتر

  
ة    انات المال ةلالموحدة تمت الموافقة على إصـــــــــــدار الب ة في ع..م.شالتكافلي  الخلیج للتأمین شـــــــــــر  ٣١ق للســـــــــــنة المنته

سمبر    .٢٠١٨فبرایر  ٢١قرار من مجلس اإلدارة بتارخ  ٢٠١٧د
    



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-١٥- 

  

ة الهامةاإلعداد و  أسس ٢ اسات المحاسب   الس
ة  ٢/١   انات المال   أسس أعداد الب

ة  تم اعداد انات المال ة في  الموحدةالب سمبر  ٣١للسنة المنته ة معاییر لوفقًا  ٢٠١٧د ة المال الصادرة عن هیئة المحاس
ة ة اإلسالم ة والمراجعة للمؤسسات المال ة  المحاس ة المحدده من قبل هیئة الرقا ام الشرعة االسالم ادئ واح ووفقا لم

ات التجاره القطر رقم  ات قانون الشر ة ومتطل ز  ٢٠١٥لسنة  ١١الشرع مات مصرف قطر المر    .وتعل

ة الهامة  اسات المحاسب قت  التيإن الس ضاح رقم ( فيط ة تم عرضها في إ انات المال م تطبی هذة ). ت٣إعداد هذة الب
ه عنها. ما عدا ما لم یتم التنو قة. ف طرقة مماثلة للسنة السا ة  اسات المحاسب   الس

  لتزامفقرة اإل   -أ

ة وفقاً أ  انات المال ة عدت الب ة اإلسالم ة والمراجعة للمؤسسات المال ة الصادرة عن هیئة المحاس ة المال  لمعاییر المحاس
ات التجارة ال ات قانون الشر   .٢٠١٥لسنة  ١١قطر رقم ومتطل

اس  -ب   أساس الق

ة وفقاً أ  انات المال ما عداعدت الب ة ف مة العادلة من خالل حقوق   لمبدأ التكلفة التارخ الق ة المصنفة  اإلستثمارات المال
مة العادلة. اسها بإستخدام الق ة والتي تم ق   الملك

  

ة وعملة العرض  -ج ف   العملة الوظ
ة  انات المال ة. تم تقرب  الرالتم إعداد الب ة للشر انات المال القطر وهي العملة المستخدمة في معامالت وعرض الب

ة المعروضة  انات المال ع الب . رالالقطر إلى أقرب  الرالجم   قطر
  

اماستخدام التقدیرات واأل -د   ح
ة  انات المال ة لمعاییر المح وفقاً یتطلب اعداد الب ة اإلسالم ة والمراجعة للمؤسسات المال ة الصادرة عن هیئة المحاس ة المال اس

ام وتقدیرات وافتراضمن اإل ة مهمة تؤثر على تطبی الدارة وضع اح الغ الصادر عنها سات مال ة والم اسات المحاسب
ات واالیرادات والمصارفالتقرر للموجودات  ةوالمطلو   عن تلك التقدیرات. . قد تختلف النتائج الفعل

ة ف الت على التقدیرات المحاسب  يالسنة الت يتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة على نحو مستمر. یتم إدراج التعد
ة تتأثر بذلك.أتتم فیها مراجعة التقدیرات  ة سنوات مستقبل   و في ا

ضاح رقم  وك ٣تم في اإل ام الحرجة فحول التقدیرات وا وصف المعلومات عن المجاالت الهامة للش اسات يالح  تطبی الس

ة الت الغ المعترف بها فاألثر األ لها يالمحاسب ة والمخاطر الجوهرة الت يهم على الم انات المال تستدعي ادخال  يالب
ة. ة التال ة خالل السنة المال الت مال   تعد

  
  
  
  



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-١٦- 

  

ة الهامةأسس اإلعداد و  ٢ اسات المحاسب   تتمة -الس
ة توحیدأسس   ٢/٢   انات المال   الب
انـــــاتتتضـــــمن هـــــذه      ة وشـــــر الب ـــــة للشـــــر انـــــات المال ـــــة الموحـــــدة الب شـــــار إلـــــیهم بــــــ"المجموعة") االمال عـــــة ( تها التا

سمبر  ٣١ما في   .٢٠١٧د

  
الكامل من تارخ االستحواذ وهو التارخ الذ      عة  ات التا ستمر تیتم توحید الشر طرة و ه المجموعة على الس حصل ف

طرة التوحید استخدام  ,حتى تارخ إنتهاء الس ة األم و ة للشر عة لنفس الفترة المال ات التا ة للشر انات المال یتم إعداد الب
قة ة متطا اسات محاسب عاد  ,س ات المجموعة واألراح والخسائامل لیتم است ع األرصدة والمعامالت بین شر ر جم

ذلك األراح الموزعة ات المجموعة و  .غیر المحققة  الناتجة من المعامالت بین شر

      
ة      ة حتى لو نتج عن ذلك عجز في الرصید, إن أ تغیر في حصة ملك عة في حقوق األقل ة التا تسجل خسائر الشر

ة, وٕاذا فقدت  معاملة ملك ه  طرة یتم احتسا عة بدون فقدان الس ة التا عة، الشر ة التا طرة على الشر المجموعة الس
اآلتي:   فستقوم المجموعة 

 .عة ة التا ات الشر  إلغاء تحقی موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلو

 .ة مة الدفترة أل من حصص األقل  إلغاء تحقی الق

 .ة ، المدرجة في حقوق المساهمین ل العمالت األجنب  إلغاء تحقی الفروقات المتراكمة من تحو

 .الغ المستلمة مة العادلة للم  تحقی الق

 .ه حتفظ  مة العادلة أل استثمار   تحقی الق

 .تحقی أ فائض أو عجز في الرح أو الخسارة 

  قًا في إیرادات شاملة أخر إلى الرح/الخسارة أو األراح المدورة ة األم المدرجة سا الشر ب البنود الخاصة  إعادة تبو
 أیهما أنسب.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-١٧- 

  

ة الهامةأسس اإلعداد و  ٢ اسات المحاسب   تتمة -الس
  

  المعاییر والتفسیرات الجدیدة ٣/٢ 

ارا من   سر مفعولها اعت الت والتفسیرات الجدیدة التي    ٢٠١٧ینایر  ١المعاییر والتعد
سر مفعولها من   الت وتفسیرات  ست هناك معاییر وتعد   ٢٠١٧ینایر  ١ل

  
الت   ة المفعول سیراتوالتفالمعاییر والتعد ح سار   الجدیدة المصدرة ولكنها لم تص

ة رقم  ة المال ار المحاس ة  ٣٠مع مة والخسائر االئتمان ة: انخفاض الق  .وااللتزامات ذات المخاطر العال

ة رقم  ة المال ار المحاس ة مع ة اإلسالم ة والمراجعة للمؤسسات المال مة  ٣٠أصدرت هیئة المحاس حول انخفاض الق
ة في  ة وااللتزامات ذات المخاطر العال   . ٢٠١٧والخسائر االئتمان

عد   ة التي تبدأ في أو  ار على الفترات المال رًا ب ٢٠٢٠ینایر  ١سر المع قه م سمح بتطب ة من و   .٢٠١٨ینایر  ١دا

ة  مة والخسائر االئتمان ة حول انخفاض الق ة ومال ادئ الخاصة بإعداد تقارر محاسب ار إلى وضع الم یهدف هذا المع
ة المؤسسات،  ة اإلسالم ة واالستثمارة وعض الموجودات األخر للمؤسسات المال ل ة التمو لمختلف الموجودات اإلسالم

ن مخصصات مقاب ة على وجه وتكو انات المال ین مستخدمي الب ة من أجل تم ل االلتزامات ذات المخاطر العال
ة ذات الصلة بتلك الموجودات والمعامالت وتوقیتها  ة المستقبل التدفقات النقد الغ الخاصة  م الم الخصوص من تقی

ة رقم  ة المال ار المحاس حل مع صورة عادلة. س وك حولها  ار  ٣٠والش ة رقم محل مع ة المال الخاص  ١١المحاس
ة رقم  ة المال ار المحاس ات، وأجزاء من مع اط وك واألسهم واألدوات  ٢٥المخصصات واالحت حول االستثمار في الص

ة رقم  ة المال ار المحاس صنف مع مة.  انخفاض الق ما یتعل  ة المماثلة ف الموجودات والتعرض للمخاطر في  ٣٠المال
م خسائر  ثالث فئات على حدد ثالث طرق لتقی ، و عة المخاطر المشمولة مثل مخاطر االئتمان ومخاطر أخر أساس طب

  ل فئة من فئات الموجودات:

ة   -١   طرقة الخسائر االئتمان

مة القابلة للتحق  -٢   طرقة صافي الق

مة.  -٣   طرقة انخفاض الق

  
  
  
  
  
  
  

  



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-١٨- 

  

ة الهامةأسس اإلعداد و  ٢ اسات المحاسب   تتمة -الس
ة الهام ٤/٢ اسات المحاسب   ةالس
  

ات       المشار
ات      ةمالشمل إجمالي المشار ین خالل  تت ات المدینة لكامل الفترة المقدمة من قبل الموردین المشتر إجمالي المشار

ة  صةو الفترات المحاسب ة البول قها في تارخ بدا   .یتم تحق
ل    ة التكافل, اإلشتراكات إلى اإلیرادات على مد الفترة المتعلقة بوثائ  اشتراكات إعادة التكافلیتم تحو تس غیر الم

الفترة السارة من الغطاء  اإلشتراكاتمن صافي  الجزءتمثل  ة المتعل  تت ة  التكافليالم ة محتس من  ٪٤٠بنس
ع أقسام  اإلشتراكاتصافي  حتسب بنس التكافلما عدا قسم  التكافللجم حر حیث  یؤخذ التغیر في ,  ٪٢٥ة ال

ان الدخل وذلك لكي تحق اإلیرادات على مد فترة المخاطر. ة إلى ب تس ذلك  المخصص لإلشتراكات غیر الم
تم االحتساب  ة و ة الفترة المال ما في نها اة)  ن مخصص حسابي لنشا التكافل (تأمین على الح والمصادقة یتم تكو

.   من قبل مقّم اكتوار
   
  والمدفوعة المستلمةالعموالت   
  .التكافلالمستلمة والمدفوعة في وقت إصدار وثائ  العموالتتدرج   

  
  المؤجلة  عموالتال  
نفس نسب اإلشتراكات غیر التأمین تؤجل ب في وثائكتتاب االوالناتجة عن  العموالت المستملة والمدفوعةهي تلك     

ة تس ة الم ة بنس ع األقسام و  %٤٠ محتس حر  %٢٥لجم في الفترة  العموالتإطفاء هذه  تمو . لقسم التكافل ال
ان الرح أو الخسارة. التي تخصها   بب

 
ضات     التعو
ضات    وأطراف أخر ومصارف تعدیل الخسائر ذات الصلة ،  التكافلذمم دائنة لحاملي عقود  تمثل المتكبدة التعو

ان الدخل  الغ أخر مستردة ، وتقید في ب مة المستردات من الحادث وأ م   .تكبدها حسبمطروح منها ق
ما في تارخ    ات المتكبدة والتي لم تسدد  ضات غیر المدفوعة تمثل التكلفة التقدیرة للمطال ز إجمالي التعو ان المر ب

غ عنها أم الالموحد  المالي ما في تارخ  ,سواء تم التبل ات المبّلغ عنها وغیر المسددة  تحتسب المخصصات للمطال
ز المالي ان المر مفردهاالموحد  ب قدر بناء  ,على أساس تقدیر لكل حالة  اإلضافة لذلك ، یتم تسجیل مخصص 
قة  ضات الحوادث  للمجموعةعلى الخبرة السا ةلسداد تعو ة العموم ما في تارخ المیزان   .التي حدثت ولم یبلغ عنها 

ز الماليیدرج أ فرق بین المخصصات في تارخ      ان المر الغ المدفوعة والمخصصات خالل السنة  الموحد ب والم
ة ضمن حساب عقود    .لتلك السنة التكافلالتال

ات غی المجموعةال تقوم      المطال اتها المتعلقة  ات خالل سنة بخصم مطلو ع المطال ر المسددة حیث یتوقع سداد جم
ز الماليواحدة من تارخ  ان المر   .الموحد ب

  
   



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-١٩- 

  

ة الهامةأسس اإلعداد و  ٢ اسات المحاسب   تتمة -الس
ة الهامة  ٤/٢   اسات المحاسب   تتمة -الس

  
ة      فا ار  اتاخت   المطلو
ل      ز المالي في تارخ  ان للمر متقوم المجموعة ، ب استخدام وذلك افَة  التكافل المحققةانت التزامات  إذاما  بتقی

ةَ التوقعات  ة للتدفقات الحال ة النقد الغ المحملة  ,التكافلعقود موجب  المستقبل ِم أّن الم على إذا نتج عن هذا التقی
ة التزامات التكافل  اف ات ضوء في غیر  ةتدفقات المطال امل العجز  ، یتمالتقدیرة  المستقبل ان  فوراتحقی  في ب

  الموحد. الدخل
  

  التكافلإعادة     
اتبإبرام  المجموعةتقوم      بیرة لكي تقلل  التكافلمع اطراف اخر بهدف إعادة  إتفاق ة  ات مال خطر التعرض لمطال

ة ات إعادة  التكافلتمثل موجودات عقود إعادة  ,خالل سیر األعمال العاد یتم  ,التكافلاألرصدة المستحقة من شر
ات غیر المسددة ووفقًا لعقد إعادة  طرقة تتطاب مع المخصص للمطال ن استردادها  الغ المم   .التكافلتقدیر الم

ات عقود إعادة      من ل أو جزء حیث یتم إسترداد  ثائالو من التزاماتها تجاه حملة  مجموعةال تعفي ال التكافلإن ترتی
  .هذا اإللتزام من معید التكافل

ات الناشئة من عقود إعادة  التكافلاألقسا المدفوعة إلى معید      إیرادات ومصروفات  التكافلوالمطال قها  یتم تحق
ات تحق بها أقسا و  التيبنفس الطرقة  ال التكافلمطال اشر  ب خدمة  مجموعةالم ار تبو ، مع األخذ في االعت

  .المقدمة التكافلإعادة 
ة أو أكثر في حالة وجود دلیل على االنخفاض خالل السنة  التكافلتراجع موجودات إعادة      انات مال ل ب في تارخ 

ة عد اإلدراج المبدئي لموجودات إعادة  ,المال أن التكافلحدث انخفاض عند وجود دلیل فعلي ناتج من حدث وقع   ،
ع الم ةالغ المجموعة قد ال تستلم جم اسه  تحت التسو ن ق م موجب شرو العقد وأن الحدث له تأثیر  المستحقة 

الغ التي تستلمها المجموعة من معید  ان الدخل ,التكافلصورة موثوقة على الم  تدرج خسارة االنخفاض في ب
  .الموحد

ات أعادة  التكافلتمثل التزامات عقود إعادة      الغ المستحقة إلى شر الغ وفقًا  یتم تحدید ,التكافلاألرصدة والم هذه الم
  .التكافللشرو عقود إعادة 

ات      اء  التكافلتظهر أقسا ومطال ة لكل من أع النس الذ  التكافلٕاعادة المحولة و  التكافلعلى أساس اإلجمالي 
  .مجموعةتقبله ال

 
ة     إیراد الودائع المصرف
ار المبلغ  أســـاس العوائد التي تعلنها المصـــارفالمصـــارف تحتســـب على اإلیرادات من الودائع لد    وتأخذ في األعت

  .األصلي القائم
 

  إیجاراتإیرادات   
 .تقید إیرادات التأجیر على أساس القسط الثابت على مد مدة العقد  
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عات أراح مستلمةإیرادات      توز
  .عند إعالن الح في استالم األراحتوزعات األراح المستلمة یتم تحقی إیرادات   

 

الة أجر     الو
ة بإدا تقوم     ة عن المشالشر ا ات التكافل ن ینترة عمل مبت،یالة الو  أجرمقابل  ر  مصارفساو الغ لم حتساب 

ة واإلدارة ة العموم ة للسنة %٣ اإلضافة إلي نس   .من إجمالي اإلشتراكات الصاف
قة       الة  أجر، تم احتساب  خالل السنة السا ة واإلدارةغ مبلالو   .ساو المصارف العموم
 

  والبنود المماثلة للنقدالنقد   
ة یتكون النقد    ان التدفقات النقد  المصارفمن النقد في الصندوق واألرصدة لد والبنود المماثلة للنقد ألغراض ب

عد خصم  ات السحب على والودائع قصیرة األجل التي تستح خالل ثالثة أشهر أو أقل  شوف القائمةحسا بین  الم
ین في سجالت المجموعة ات المساهمین والمشتر   .حسا

  
ةاالستثمارات      المال
التكلفة    ًا  ع االستثمارات مبدئ مة العادلة للمبلغ المدفوع زائدًا مصارف الشراءیتم قید جم   .وهي الق

 

ةأو إلغاء االستثمارات  تحقییتم     ح  المال طرفًا في عقد األداة االستثمارة  المجموعةفي تارخ المتاجرة عندما تص
  .أو في حالة خروجها من العقد

  
ة, االستثمارات      مة العادلة من خالل حقوق الملك الق ة, المصنفة  التكلفة والحقًا في ادوات حقوق الملك ًا  تحق مبدئ

صورة موثوقة مة العادلة  ن تحدید الق م مة العادلة ، إال إذا لم  الق اسها  مة العادلة  ,عاد ق تدرج التغیرات في الق
اً في بند منفصل ضمن حقوق المساهمین حتى یتم إلغا عتبر االستثمار متدن عند إلغاء  ,ء تحقی االستثمار أو 

ان الدخل  قًا في حقوق المساهمین إلى ب ل مجموع األراح أو الخسائر المدرجة سا مة یتم تحو التحقی أو تدني الق
ن منها اشتقاق ق ,للفترةالموحد  م ة أخر  السوق أو طرق مناس س لها سعر مدرج  اس موثوق االستثمارات التي ل

مة العادلةه ل التكلفة لق   .على أساس مستمر فإنه یتم تسجیلها 
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ةاالستثمارات      تتمة - المال
ةض في حالة انخفا     ة مصنفة من خالل حقوق الملك مة استثمارات مال مثل الفرق بین تكلفتها  ق ل مبلغ  ، یتم تحو

عد خصم أ مدفوعات لسداد  متواإلطفاء األصل( قًا ـ) وق ًا ، ناقص أ خسارة انخفاض مدرجة سا ها العادلة حال
ان الدخل ان الدخل ، من حقوق المساهمین إلى ب ة المصنفة متاحة  ,في ب س خسائر تدني األدوات الرأسمال ال تع

ع في ب التكلفة المطفأة على أساس العائد التعاقد,ان الدخلللب اسها  فها و ق   .اإلستثمارات في ادوات الدین یتم تصن
 

ات الزمیلة       االستثمار في الشر
اتها الزمیلة وفقًا لمبدأ      ةتحتسب استثمارات المجموعة في شر ة الزمیلة هي أ  ,حقوق الملك تمارس  منشأةالشر

عة أو مشروع مشترك تأثیراً المجموعة علیها  ة تا   .هامًا والتي ال تكون شر
  

ة الزمیلة في      ز المالي تدرج االستثمارات في الشر ان المر عد الشراء في حصة الموحد ب التكلفة زائدًا التغیرات 
ة الزمیلة منالمجموعة  مة مخصوماً  صافي موجودات الشر تدرج حصة المجموعة من  ,منها أ إنخفاض في الق

ان الدخل ة الزمیلة في ب   .الموحد نتائج أعمال الشر
  

ة غیر المحققة األراح والخسائر      عادها بنس تها الزمیلة یتم است حصة المجموعة من المعامالت بین المجموعة وشر
ة الزمیلة ة الزمی ,في الشر ة للشر انات المال ة للمجموعة األم ، وٕاذا لزم األمر تدخل ة لنفس الفترة لیتم إعداد الب المال

اسات المستخدمة من قبل المجموعة ة مع الس اسات المحاسب الت لتتطاب الس   .تعد
  

ة الستثمار      ان ضرورًا تحقی خسارة انخفاض إضاف ة تقرر المجموعة ما  إذا  عد تطبی طرقة حقوق الملك
اتها الزمیلة ان یوجد أ دلیل موضوعي  في تارخ ,المجموعة في شر ز المالي تقرر المجموعة ما إذا  ان للمر ل ب

فرق بین  مة االنخفاض  مته ، فإذا ثبت ذلك تحتسب المجموعة ق ة الزمیلة قد انخفضت ق أن استثمارها في الشر
ة الزمیلة ن إسترداده لإلستثمار في الشر م تم  إدراج المب المبلغ الذ  مة الدفترة و ان الدخل الموحدوالق   .لغ في ب

  
مة  عندما تفقد المجموعة تأثیرها     الق ة الزمیلة  قى لها في الشر اس وٕادراج أ استثمار یت ق ة الزمیلة تقوم  على الشر

قى والعائد ,العادلة مة العادلة لالستثمار المت ة الزمیلة عند فقدان التأثیر الهام والق مة الدفترة للشر ات أ فرق بین الق
عاد یتم إدراجه في الرح أو الخسارةمن    .االست

  
التكلفة ناقص خسائر اإلنخفاض في      ع خالل سنة واحدة یتم تسجیلها  ات زمیلة المحتفظ بها للب اإلستثمار في شر

مة (إن وجد)   .الق
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ة       العقارات االستثمار
اني      مة العقار أو عقارات استثمارة تعامل األراضي والم فقط في حالة استخدامها لغرض التأجیر أو الزادة في ق

  .لیهما معاً 
  

عد خصم االستهالك المتراكم على أساس القسط الثابت على مد العقارات االستثمارة تدرج      التكلفة  في السجالت 
حتسب استهالك على األراضي المحتفظ بها  ,سنة ٢٠فترة    .عقارات استثمارةال 

  
ســحب العقار االســتثمار من االســتخدام وال یتوقع  إذا مایلغى تحقی العقارات االســتثمارة      عادها أو عندما  تم اســت

عادها ة من اســـــــت عاد وال ,الحصـــــــول على أ منافع اقتصـــــــاد مة الدفترة للموجودات یتم الفرق بین عائدات االســـــــت ق
عاد ان الدخل للفترة التي تم فیها االست   .إدراجه في ب

  
  العقارات والمعدات    
مة التكلفة أوالً والمعدات  العقاراتتدرج      حتســــب اســــتهالك  ,عد خصــــم االســــتهالك المتراكم وأ انخفاض في الق ال 

  .على األراضي
  

التالي :حتسب االستهالك على أساس القسط      ة للموجودات    الثابت على مد األعمار اإلنتاج
  

اني %٥:  %٢ الم  
ة تب ات والمعدات الم ی %٢٠  األثاث والتر  

مبیوتر %٢٠  أجهزة   
ارات %٢٠  الس  
ورات %٢٠  د  

%٢٠  الموجودات الثابتة األخر   
  

ة قید التنفیذ       .ال یتم استهالك األعمال الرأسمال
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  تتمة - العقارات والمعدات    
مــةعــاد النظر في      حتمــل  الق ــة  الــدفترــة للعقــارات والمعــدات لتحــدیــد االنخفــاض عنــد وجود أحــداث أو تغیرات ظرف

مة الدفترة ن  ,معها عدم اســــترداد الق مة المم مة الدفترة أعلى من الق هذا وعندما تكون الق في حالة وجود مؤشــــر 
ن استردادها مة المم ض الموجودات إلى الق ن استردادها من الموجودات هي   ,استردادها ، یتم تخف مة المم إن الق

متها في حال االستخدام ، أیهما أكبر ع أو ق مة الب   .صافي ق
  

ة یتم إلغاء تحقی أ     عاده أو عندما ال یتوقع أ منافع اقتصــــــــــــــاد  جزء من العقارات واآلالت والمعدات عند اســــــــــــــت
ة من اســـتخدامه ان الدخل الشـــامل الموحد  ,مســـتقبل عاد الموجودات في ب وتدرج أ أراح أو خســـائر ناشـــئة من اســـت

عاد   .للسنة التي یتم فیها االست
  

صــورة منفصــلة وتشــطب الســتبدال أ ج المتكبدة المصــارفترســمل      ًا  ون محتســ زء من بنود العقارات والمعدات 
مة الدفترة للجزء المســــتبدل ة  ,الق المصــــروفات األخر الالحقة تتم رســــملتها فقط عندما تزد من المنافع االقتصــــاد

ة للعقارات والمعدات ذات الصلة ان الدخل حین  ,المستقبل ع المصارف األخر في ب   .تكبدهایتم تحقی جم
  

ن استردادها     الغ غیر المم ة والم   انخفاض الموجودات المال
ــل      ز مــاليفي تــارخ  ــان مر مــة  ب ــان یوجــد دلیــل فعلي على احتمــال انخفــاض دائم لق م لتحــدیــد مــا إذا  یجر تقی

ة ان الدخل ,عض الموجودات المال هذا تدرج خســـــــــــارة انخفاض الموجودات في ب یتم  ,الموحد في حالة وجود دلیل 
التالي: مة االنخفاض    تحدید ق

  
مة العادلة  )أ الق ة للموجودات المدرجة  ة النس ون االنخفاض هو الفرق بین التكلفة  من خالل حقوق الملك  ،

ان الدخل قًا في ب عد خصم أ خسارة انخفاض مدرجة سا مة العادلة ،    .والق
ون ا  )ب ــالتكلفــة ،  ــة للموجودات المــدرجــة  ــة ــالنســــــــــــــ مــة الحــال مــة الــدفترــة والق النخفــاض هو الفرق بین الق

ة مماثلة معدل العائد السوقي لموجودات مال ة مخصومة  ة المستقبل  .للتدفقات النقد

ة   )ج مة الحال مة الدفترة والق ون االنخفاض هو الفرق بین الق التكلفة المطفأة ،  ة للموجودات المدرجة  النســـ
ة المس سعر للتدفقات النقد ة مخصومة    .العائد التعاقدتقبل
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ةانخفاض      مة الموجودات غیر المال   ق
ــًا لتحــدیــد      ــارهــا ســــــــــــــنو تم اخت ــة غیر محــددة ال تخضــــــــــــــع لإلطفــاء و  ,االنخفــاضالموجودات التي لهــا أعمــار إنتــاج

الموجودات الخاضــــــــــــــعة لإلطفاء تتم مراجعتها لتحدید االنخفاض عندما تكون هنالك أحداث وظروف تدل على أن 
ن اســــــــــــــتردادها م ة قد ال  مة الدفتر ة یتم األعتراف بخســـــــــــــــارة  ,الق مة الدفتر ه الق د  المبلغ الذ تز االنخفاض 

ن اســــــــــــــتردادها متها المم م ,للموجودات على ق مة العادلة للموجودات ناقص إن الق ن اســــــــــــــتردادها هي الق ة المم
مة في حال االســـــتخدام ، أیهما أعلى ع أو الق م االنخفاض یتم تصـــــنیف الموجودات  ,التكالیف حتى الب ألغراض تقی

ة) ة محددة منفصلة (وحدات إیرادات نقد ات تكون لها تدفقات نقد الموجودات غیر  ,في مجموعات على أدنى مستو
ة بخالف الشــــهرة ال ل المعرضــــة لإلنخفاض مال س االنخفاض في تارخ  ة ع ان متها تتم مراجعتها لتحدید إم في ق

ز المالي ان للمر   .ب
  

ة       إلغاء تحقی األدوات المال
ة       الموجودات المال
ة عندما ـــــیلغ     طرة على الحقوق ي تحقی الموجودات المال ة، تفقد المجموعة الس ة التي تمثل الموجودات المال التعاقد

األصــــــــــــــل إلى طرف ثالث  طة  ة المرت ع التدفقات النقد ل جم ع األصــــــــــــــل أو عند تحو وهي في العادة عندما یتم ب
  .المجموعةمستقل عن 

  
ة     ات المال   المطلو
ة عندما یتم التخلي عن أو إلغاء أو انتهاء الح في ا     ات المال ةیلغي تحقی المطلو   .لمطال

  
ع     متاحة للب   الموجودات المحتفظ بها 
ن اســــتردادها      م مة الدفترة  انت الق ع إذا  محتفظ بها للب ة خالل معاملةیتم تصــــنیف الموجودات   صــــفة أســــاســــ

س خالل االســـــــتخدام المســـــــتمر ع ول ون  ,الب ة،  تكون الموجودات بند منقد  عاد أو إمجموعة أو بنود الشـــــــر ســـــــت
ة موجودات مة العادلة أیهما أقل ناقصـــــــــــــــًا  ,ةغیر متداول فرد ة أو الق مة الدفتر الق ع  عرض الموجود المتاح للب

ع ع  ,تكالیف الب ة الب ع فقط عندما تكون عمل متاح للب ار تصـــــنیف الموجود  ات مع فاء متطل عتبر أنه قد تم اســـــت
ع على حا اشــــــــرة للب ان الموجود متاح م بیر و ل  شــــــــ ةمرجحة  ع، والذ  ,لته الحال الب یجب على اإلدارة االلتزام 

تملة خالل سنة واحدة من تارخ التصنیف ع م ة ب عمل   .یجب توقعه لیتم التحقی 
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ة الهامةأسس اإلعداد و  ٢ اسات المحاسب  تتمة -الس

ة الهامة  ٤/٢   اسات المحاسب   تتمة -الس
  

ة     الت مصرف   تمو
ع      التیتم تحقی جم اشـــرة للمعاملة التمو صـــورة م مة العادلة للمقابل المســـتلم ناقصـــا التكالیف المتعلقة  الق ا   ,مبدئ

التعد التحقی المبدئي، تقاس  اســـب والخســـائر  ,على أســـاس العائد التعاقدالتكلفة المطفأة  التمو یتم تحقی الم
ات   .في الرح أو الخسائر عند إلغاء تحقی المطلو

  
  صصاتالمخ    
مي) على      ن مخصـــصـــات عند وجود التزام (قانوني أو ح ون  المجموعةیتم تكو قة ، وعندما  ناتج من أحداث ســـا

صورة موثوقة الغ محددة  م   .محتمًال سداد تكالیف هذا االلتزام 
  

  المقاصة    
ات مقابل موجودات      ات وموازنة مطلو غرض موازنة موجودات مقابل مطلو ح  فقط عند وجودیتم إجراء مقاصـــــــــة 

ة على أســـــاس  ة للتســـــو الغ المدرجة أو أن هنالك ن ة الم أو لتحقی الموجودات  الصـــــافي،شـــــرعي أو قانوني لتســـــو
صــــورة متزامنة ات  ان الدخل ما لم ال تتم مقاصــــة لإلیرادات والمصــــار  ,وســــداد المطلو أو  امطلو ن ذلكف في ب

ار أو تفسیر محاسبي موجب أ مع ه    .مسموحًا 
  

ة      افأة نها   لموظفیناخدمة م
  

ة الخدمة      افأة نها   نظام م
قا للقانون رقم      ة ٢٠٠٤لعام  ١٤ط ة خدمة لموظفیها المجموعة، تخصـــص واللوائح الداخل افأة نها ب یتم احتســـا ,م

افأة على أســـــاس آخر راتب أســـــاســـــيمخصـــــص  عد إكمال حد أدنى من الخدمة الم التكلفة  ,للموظف ومدة الخدمة 
افآت یتم استحقاقها على طول فترة الخدمة للموظف   .المتوقعة لتلك الم

  
  صندوق التقاعد    
قا للقانون رقم      ومي للتقاعد  المجموعةللتقاعد والمعاشــــــــات ، تلتزم  ٢٠٠٢لعام  ٢٤ط المســــــــاهمة في صــــــــندوق ح

ة من راتب الموظف ومواطني دول مجلس التعاون الخلیجي،للموظفین القطرین  نســ  المجموعةإن التزام  ،وتحســب 
تم دفعها للصندوق في وقت استحقاقها   .محدود بهذه المساهمات ، و

   



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٢٦- 

  

ة الهامةأسس اإلعداد و  ٢ اسات المحاسب   تتمة -الس
اسات  ٤/٢   ة الهامة الس   تتمة -المحاسب

  
ة       العمالت األجنب
ًا      ال تدرجمبدئ ة مالت عالمعامالت  أســــــــعار األجنب ة للمجموعة  تنفیذ  الصــــــــرف الســــــــارة في تارخالعملة الرســــــــم

تم  ,المعاملة ل و ات تحو ة أرصــــدة الموجودات والمطلو ة على أســــاس المال ة الســــنة المال العمالت األخر في نها
ز الماليتارخ  أســـعار الصـــرف الســـارة في ان المر ة التي تقاس  ,الموحد ب العمالت األجنب ة  أما البنود غیر المال

ة وال یتم تعدیلها الحقاً  اســـتخدام أســـعار العمالت الســـائدة في تارخ المعاملة األســـاســـ ة فهي تحول   ,التكلفة التارخ
العمالت األجنب ة  اســــتخدام أســــعار العمالت الســــائدة أما البنود غیر المال لها  مة العادلة فیتم تحو الق ة التي تقاس 

مة العادلة ان الدخل  ,عند تحدید الق افة فروقات أســـــــــعار الصـــــــــرف في ب اطها الموحد یتم إدراج  ، إال في حالة ارت
اشــــــرة في حقوق المســــــاهمین ، وفي هذه الحالة تدرج األراح والخســــــ عد خصــــــم فرق أراح وخســــــائر أدرجت م ائر 

  .الصرف المدرج في حقوق المساهمین
  
ة الهامة ٣   القرارات والتقدیرات المحاسب
 

مة العادلة     الق
السوق    متها العادلة على أساس آخر أسعار الشراء  ة یتم تحدید ق ة الرسم ة المتداولة في األسواق المال االستثمارات المال

ز المالي الموحدلألصول وعلى أساس آخر أسعار العرض  ان المر ات عند اإلغالق في تارخ ب   .للمطلو
  

ة التي ال توجد    ة لألدوات المال اســــتخدام لها النســــ مة العادلة  م أســــالیبأســــواق نشــــطة ، یتم تحدید الق تشــــمل هذه  ,التقی
الســــــوق  األســــــالیب األســــــعار الحرة  مة  ,اســــــتخدام الصــــــفقات التي تمت حدیثًا  ة ألداة أخر تكون والرجوع إلى الق الســــــوق

ة على أســاس تقدیرات  ة المســتقبل ة المخصــومة ، تحتســب التدفقات النقد بیر و/أو تحلیل التدفقات النقد مشــابهة إلى حد 
ون سعر الخصم المستخدم هو السعر السوقي ألداة مماثلة   .اإلدارة و

  
اس هذلم إذا    صورة موثوقة ، یتم ق مة العادلة  اس الق ن ق التكلفةم ة    .ه األدوات المال
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-٢٧- 

  

ة الهامة ٣   تتمة -القرارات والتقدیرات المحاسب
  

  القرارات   
ة  اإلدارةاتخذت    اســات المحاســب ة خالل تطبی الســ اســات التي تتضــمن عمل تقدیرات للمجموعةالقرارات التال  ,، غیر الســ

ة انات المال الغ المدرجة في الب   .ولهذه القرارات تأثیر هام على الم
  

  انخفاض االستثمارات  
ةاســتثمارات األســهم  المجموعةتعامل    مة العادلة من خالل حقوق الملك الق مة  مة عند وجود  المق اســتثمارات منخفضــة الق

مة العادلة إلى أقل من التكلفة ة أخر على االنخفاض انخفاض هام أو مســـــــــــتمر في الق إن  ,أو عند وجود أدلة موضـــــــــــوع
حتاج إلى اتخاذ قرار ة لالســـــــتثمار وتقدیر "المســـــــتمر"  "الهامتقدیر "یتم  ,تحدید "الهام" أو "المســـــــتمر"  مقابل التكلفة األصـــــــل

مة العادلة أدنى من تكلفتها األصــ انت فیها الق م عوامل أخر  المجموعةاإلضــافة إلى ذلك تقوم  ,ةلمقابل الفترة التي  بتقی
ة وعوامل الخصم لألسهم غیر المتداولة ة المستقبل ة في سعر األسهم المتداولة والتدفقات النقد ات العاد   .وتشمل التقل

  
  التقدیرات  
ما في    ة لعدم دقة التقدیرات  س ة والرئ المصادر المستقبل ة المتعلقة  س ما یلي شرح تفصیلي لالفتراضات الرئ ان تارخ ف ب

ز المالي ات الموحد  المر مة الدفترة للموجودات والمطلو الت جوهرة على الق ســـــتدعي إدخال تعد والتي تمثل خطرًا هامًا 
ة المقبلة   ما یلي: في السنة المال

  
ة مخصص   ضات تحت التسو   التعو
ة تقدیریتم    ضــــــات تحت التســــــو الغ المســــــتحقة لحاملي وثائ  مخصــــــص التعو بناءًا على االفتراضــــــات المتعلقة بتقدیر الم

موجب عقود  التكافل ات  الضـــــــرورة على افتراضـــــــات  ,التكافلوأطراف أخر والناشـــــــئة من المطال تحتســـــــب هذه التقدیرات 
قن درجات متفاوتة من التقدیر وعدم الت عوامل عدیدة و م الفع ,تتعل  ة هذا وقد تختلف الق ات التقدیرة ل والتي عن المطلو

ون التقدیر للتعوض على أساس فرضي أو تقدیر  یتم تعدیلها في المستقبل ات التأمین  ه في شر   .ما هو متعارف عل
  

ات المتكبدة والتي لم یبلّ    ات المبّلغ عنها والمطال ة المتوقعة للمطال غ صـــــفة خاصـــــة یتم عمل تقدیرات لكل من التكلفة النهائ
ز المــالي عنهــا حتى تــارخ إعــداد  ــان المر ــات المبّلغ عنهــا وغیر المبّلغ الموحــد ب ، حیــث تقوم اإلدارة بتقــدیر تكلفــة المطــال

ة ات المستقبل م المطال ق قة للتنبؤ  ات السا ة المطال ات تسو استخدام إحصائ   .عنها 
  

م    مة أو التح ام من المح ات التي تحتاج إلى أح ةإن المطال صــــــــــورة فرد قوم خبراء مســــــــــتقلون  ,یتم تقدیرها  وفي العادة 
ات العقارة ات  ,بتقدیر خســـــــائر المطال ات المتكبدة والمطال مراجعة المخصـــــــصـــــــات للمطال ل ثالثة أشـــــــهر  وتقوم اإلدارة 

  .المتكبدة ولكن لم یبلغ عنها
  

  كافلالتإعادة عقود   
مراجعة مجموعوتقوم ال ,والحتمال فشـــلهم في الســـداد التكافللمنازعات مع معید  معرضـــةة مجموعإن ال   ل ثالثة أشـــهر  ة 

ةدر ومراجعة ق التكافلسیر المنازعات مع معید    .تهم المال
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ة الهامة  ٣   تتمة -القرارات والتقدیرات المحاسب
  

  تتمة - التقدیرات  
  

اطي    ة اإلشتراكاتاحت تس   غیر الم
اطي  المجموعةن تقدیر إ   ة في صـــــناعة  اإلشـــــتراكاتالحت ة یتم بناء على الممارســـــات الحال تســـــ في قطر  التكافلغیر الم

الت األخر  ة النمو في تأمیناتها والتأكد من أن الفرق  المجموعةتقوم  ,ولوائح وزارة االقتصــــــــــــــاد والتجارة والتحل مراق ًا  دور
ًا على أســاس  اطي التقدیر محتســ اســتثناء قطاع  عقود التكافلفي ٪ من صــا٤٠غیر جوهر بین االحت ع القطاعات  لجم

حتســـب على أســـاس  حر الذ  ه على ٢٥الشـــحن ال احتســـا ة في حال قامت  انات الواقع اطي على أســـاس الب ٪ ، واالحت
ة انات الواقع   .أساس الب

  
ة     عقود التكافل التأمین
ار االفت   ات وعند اخت عقود یجب أن یتخذ قرار ماد عند تحدید المطلو ةراضـــــــــــــــات المتعلقة  تعتبر هذه  ,التأمین التكافل

ات  ة لالنســـــحا حتســـــب أ إیراد الحتمال حدوث تأثیرات إیجاب م وال  االفتراضـــــات مالئمة والتقدیرات معقولة في تارخ التقی
ة   .الطوع

  
ات:   صفة خاصة تقدیر المطلو ة التي یتأثر بها  س ما یلي االفتراضات الرئ   ف

  
  الوفاة والمرضمعدالت   
قة وتجارب صــناعة    ر/أنثى)  ,التكافلتتخذ افتراضــات الوفاة بناء على التجارب الســا حســب الجنس (ذ تختلف االفتراضــات 

صة التكافلوفئة   ٧٠-A٦٧وتتخذ افتراضات المرض بناء على الجدول البرطاني غیر المعدل   ,ونوع البول

  
ة لوثائ تأمین التكافل (   م تأمین الالنســــــــــــــ ات وٕالى تقد ات إلى عدد أكبر من المطال اة) یؤد ارتفاع معدل الوف على الح

ات خالل فترات أقصر من المتوقع وٕالى زادة ین مطال   .المصارف وخفض األراح للمشتر
  

  عائد االستثمار  
ص الموجود   ة تخصـــــــ لة األجل حتســـــــب المتوســـــــط المرجح لمعدل العائد بناء على افتراضـــــــات متفقة مع إســـــــتراتیج ات طو

قة تفاصیل المنتج الموزع على العمالء   .والمبینة في وث
  

  معدل الخصم  
ة للمال   مة الزمن الق ًا في  ,تتعل معدالت الخصـــــــــم  تتخذ افتراضـــــــــات معدل الخصـــــــــم بناء على المعدالت المعمول بها حال

مخاطر عدم الســــــــداد عد تعدیلها  تختلف افتراضــــــــات معدل الخصــــــــم اعتمادًا على الموجودات المحتفظ بها لدعم  ,الســــــــوق 
اة التكافلمخصصات  ل  ,على الح ان یتم تعدیل االفتراضات في تارخ  ز الماليلب   .الموحد لمر

  
م مستقل   اة) على أساس سنو الالتكافل ( من قبل خبیر إكتوار لعقود یتم إجراء تقی   .تامین على الح
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ة الهامة  ٣   تتمة -القرارات والتقدیرات المحاسب
  تتمة - التقدیرات  

  
مة الذمم المدینة     انخفاض ق
الكامل المجموعةتقوم    الغ  ون من المحتمل تحصـــــیل الم ن تحصـــــیلها عندما ال   ,عمل تقدیر للذمم التجارة المدینة المم

ة  النســـ ، أما  الغ الهامة على أســـاس فرد لة یتم التقدیر للم ة غیر الهامة ولكنها مســـتحقة الســـداد منذ مدة طو الغ الفرد للم
ة التي مضــــــى علیها على أســــــاس فئات  حتســــــب لها مخصــــــص بناء على طول الفترة الزمن ة و صــــــورة جماع فیتم تقدیرها 

ة   .استرداد تارخ
  

ز الماليفي تارخ    ان المر  ٩٧٬٤٠٠٬١٢١ :٢٠١٦( قطر  لایر  ٨٥٬٢٦٩٬٢٦٠  بلغت الذمم المدینة التجارةالموحد  ب

ان الدخل ، )قطر  لایر قه في ب الغ المتوقعة یتم تحق ًال والم الغ المحصلة فعًال مستق   .الموحد وأ فرق بین الم
  

ة للموجودات     األعمار اإلنتاج
ة للعقارات والمعدات  األعمارعند تقدیر    ار المجموعة تأخذ والعقارات االســــــــــــــتثمارة اإلنتاج تكرار أعمال تجدید في االعت

ة  .للمجموعةالموجودات والخطط المستقبل
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ضات  ٤   المتكبدة التعو
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  

    إجمالي  
حصة معید 

    إجمالي    صافي    التكافل
حصة معید 

  صافي    التكافل
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر   رال قطر     رال قطر     رال قطر     ر

ین   المشتر
  

                      

ضات مدفوعة   (٦٧٬٢١٥٬٩٧٣)    ٦٦٬٩٠٤٬٩٥٦   (١٣٤٬١٢٠٬٩٢٩)    (٥٤٬٥٧١٬٠٥٩)    ٧١٬٤١٥٬٣١٧   (١٢٥٬٩٨٦٬٣٧٦)   تعو
ة  ضات تحت التسو   ١٬٦٣٣٬٦٠٢    ٥٬٣٠٩٬٠٠٤   (٣٬٦٧٥٬٤٠٢)     ٢٬٩٥٤٬٥٩٤   (١١٬٤٤٥٬٥٢١)    ١٤٬٤٠٠٬١١٥   التغیر في المخصص للتعو

  (١١١٬٥٨٦٬٢٦١)   (٦٥٬٥٨٢٬٣٧١)   ٧٢٬٢١٣٬٩٦٠   (١٣٧٬٧٩٦٬٣٣١)   (٥١٬٦١٦٬٤٦٥)   ٥٩٬٩٦٩٬٧٩٦ 
  

 
  ون المساهم

                      

ضات مدفوعة   (٣٣٩٬٥٧٦)      --   (٣٣٩٬٥٧٦)    (٧٧٬٦٠٠)    ٣٬٧١٤   (٨١٬٣١٤)   تعو
ة  ضات تحت التسو   ٨٠٬٥٨٨    ٢٤١٬٩٨٢   (١٦١٬٣٩٤)       --      --      --   التغیر في المخصص للتعو

   (٨١٬٣١٤)   (٢٥٨٬٩٨٨)    ٢٤١٬٩٨٢   (٥٠٠٬٩٧٠)    (٧٧٬٦٠٠)    ٣٬٧١٤ 
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ع صافي األراح المحققة من  ٥ ةستثمارات ا ب   المال
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر
  

  المساهمین
      

ة ع استثمارات مال   ١٠٬٣٣٩٬٤٩٧     ٣٠٬١٧٩٬٥٧٩   أراح محققة من ب
ة ع استثمارات مال  (٥٧٤٬٢٠٤)    (١٬٥٠٠٬٢٣٦)   خسائر محققة من ب

  ٩٬٧٦٥٬٢٩٣    ٢٨٬٦٧٩٬٣٤٣  
  
  للسنةرح   ٦

األتي:   عد تحمیل المصارف    ظهر رح السنة 
  

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر
        

افآت الموظفین ات وم   ٢٤٬٢٩٥٬٠٠٣    ٢٢٬٣٥٤٬٩٧٦  مرت
        

  
التالي: ان الدخل الموحد    تم إدراج قسط االستهالك في ب

  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر
        

ین         المشتر
ضاح    ٩٨٣٬٩٤٢     ٩٨١٬٢٥٤   )١٥عقارات إستثمارة (إ
ضاح    ٣٣٦٬٦٠٠     ٣٣٦٬٦٠٠   )١٦عقارات ومعدات (إ

   ١٬٣٢٠٬٥٤٢    ١٬٣١٧٬٨٥٤  
  

        المساهمین
ضاح    ١٬٢٨٧٬١٣٤    ٤٬٢٩٩٬١٨٢  )١٥عقارات إستثمارة (إ
ضاح    ٢٬٣٨٤٬٤٣٣     ٢٬١٩١٬٦٢٨   )١٦عقارات ومعدات (إ

  ٣٬٦٧١٬٥٦٧   ٦٬٤٩٠٬٨١٠  
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  الصندوق  ونقد ارصدة لد المصارف  ٧
ة.مصارف في ودائع لد  الصندوق  ونقد تتمثل االرصدة لد المصارف ات جارة لد بنوك تقلید   وحسا

    
  حصة السهم من الرح  ٨

م رح السنة    ة القائمة العائد للمساهمین تحتسب حصة السهم من صافي الرح بتقس على المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد
  .العامخالل 

  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر
        

 (  ١٣٬٢٩١٬٢٩٠   ١٤٬٦٩٤٬٢٠١  رح السنة العائد للمساهمین (رال قطر
        

  
  ٢٥٬٥٢٧٬٩٠٢    ٢٥٬٥٢٧٬٩٠٢  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام 

        

)األساسي  عائدال   ٠٬٥٢    ٠,٥٨  للسهم (رال قطر
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ة  ستثماراتا  ٩ مة العادلةمال ة الق   من خالل حقوق الملك
مة إن    سمبر هي على النحو التالي : ٣١ما في ستثمارات االق   د

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر

ین         المشتر
        **استثمارات متداولة في أسواق المال 

ة أسهم في ات محل   ١٢٬٠٠٨٬١٨٤     ١١٬٢٩٩٬٩٢٥   شر
ة ات خارج   ٩٠٣٬٥٠٤     ١٬١٠٧٬٨٣٠   أسهم في شر

        استثمارات غیر متداولة في أسواق المال *
ة  ات محل   ١٬٩٠٠٬٠٠٠     ١٬٩٠٠٬٠٠٠   أسهم في شر
ة ات خارج   ٥٬٦٤٨٬٩٩٢     ٤٬٩٨١٬٤٦٤   أسهم في شر

  ٢٠٬٤٦٠٬٦٨٠   ١٩٬٢٨٩٬٢١٩  
        المساهمون 

        استثمارات متداولة في أسواق المال **
ة ات محل   ٢٢٨٬٣٧٤٬٠٥٧   ١٤٦٬٧٣٣٬٨٩١   أسهم في شر
ة ات خارج   ١٬٢٦٦٬٠٨٣    ١٬٥٨٨٬٦٩٨   أسهم في شر

        استثمارات غیر متداولة في أسواق المال *
ة ات محل   ٤٠٬٩٩١٬٠٤٦    ٥٢٬٨٨٦٬٧٣٩   أسهم في شر

ات  ةأسهم في شر   ٣٧٬٥١٣٬٠٥٩    ٤١٬٦١٧٬٣٨٦   خارج
 ٧٠٧٬٠٤١  ٧٠٧٬٠٤١  استثمارات لد مدراء محافظ

  ٣٠٨٬٨٥١٬٢٨٦   ٢٤٣٬٥٣٣٬٧٥٥  
  

مبلـــــغ  ـــــر متداولـــــة فـــــي أســـــواق المـــــال  المســـــاهمین أســـــتثمارات غی ـــــة الخاصـــــة  رـــــال  ٢٢٬٢٥٦٬٠٨٠ * ضـــــمن االســـــتثمارات المال
  المجموعة.جار تسجیل هذه اإلستثمارات بإسم ، قطر 

ــــــةالســــــتثمارات االضــــــمن  * التكلفــــــة أســــــهم غیــــــر متداولــــــة واســــــتثمارات لــــــد مــــــدراء محــــــافظ مال مــــــة مدرجــــــة   ١٠٢٬٠٩٢٬٦٣٠ ق
مـــــــــــة  قطـــــــــــر  لایر )  لایر ٨٦٬٧٦٠٬١٣٨:  ٢٠١٦(نـــــــــــاقص أ تـــــــــــدني فـــــــــــي الق ـــــــــــة ،  قطـــــــــــر عـــــــــــة التـــــــــــدفقات النقد نظـــــــــــرًا لطب

ن تقدیرها ولعدم وجود طرقة  ة غیر المم مة عادلة یوث بهاالمستقبل ة للتوصل إلى ق   .أخر مناس
ســـــــمبر  ٣١فـــــــي **  مـــــــة العادلـــــــة تـــــــم تســـــــجیل  ٢٠١٧د الق ـــــــة  مـــــــة اإلســـــــتثمارات المال المتداولـــــــة فـــــــي و خســـــــائر إنخفـــــــاض فـــــــي ق

مبلـــــــــغ  ـــــــــة  ) لایر ١٤٬٩٠٠٬٩٣٦:  ٢٠١٦( قطـــــــــر  لایر ١٨٬٣٨٦٬٩٧٤الســـــــــوق المحل وتـــــــــم إدراج خســـــــــائر اإلنخفـــــــــاض   قطـــــــــر
ان الرح   (المساهمین). أو الخسارة الموحد ضمن ب
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ع   ١٠   الموجودات المتاحة للب
ة"مجموعة ال إدارة قررت   ة الشرع ة هیئة الفتو والرقا ع حصتها في  "حسب توص ة الزمیلة "ب ةالشر ة ال شر حرن الوطن

اة ه تم " ش.م.ب للتأمین على الح ناًء عل ة تمارس أعمال التأمین التقلید و إدراج هذا اإلستثمار تحت بند لكون الشر
ز المالي للمساه ان المر ع في ب ع مالموجودات المتاحة للب ة للب قید التنفیذ للحصول على أعلي سعر ین والمفاوضات النهائ

اة : ة للتأمین على الح حرن الوطن ة ال ما یلي ملخص المساهمة في شر    -وف
س   ة     بلد التأس ة الملك   نس
        ٢٠١٦    ٢٠١٧  
              

اة  ة للتأمین على الح حرن الوطن ة ال شر
حرن  (ش.م.ب)   %٢٥    %٢٥      ال

سمبر  ٣١في  اة ش.م.ب  ٢٠١٧د ة للتأمین على الح حرن الوطن ة ال رال قطر  ٢١٬٤٥٤٬٠٠٧بلغ رصید اإلستثمار في شر
التم إدراج اإل قدو ) ٢١٬٤٥٤٬٠٠٧: ٢٠١٦( ة تكلفة حیث أن حصة ستثمار  في األراح ال تعتبر  التكافلي للتأمین الخلیجشر

  .هامة

ة      ١١   زمیلةإستثمار في شر
تب   س الم ة في تأس المشار س  القطر  قامت المجموعة  انت حصة المجموعة وقت التأس مة  %٢٠الموحد للتأمین و ق

مة من أ %٥ شراءبزادة حصتها قامت المجموعة  ٢٠١٦رال قطر وخالل عام  ١٢٠٬٠٠٠ ق تب الموحد  سهم الم
ون إجمالي حصتها ٦٬٧٥٠٬٠٠٠ ذلك  تب و  مجموعةالعام قامت ال خاللو ،  %٢٥ رال قطر مقابل حصتها في أراح الم
ات نصیبها تب الموحد بإث الغة ٢٠١٧عن سنة  من أراح الم مة اإلستثمار. إضافتهابوذلك رال قطر  ٣٬٦٣٩٬٢٥٣ ال   على ق

  تكافل مدینةرصدة أ     ١٢
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر

        ینالمشتر
ات الغ مستحقة من شر   ٤٨٬٦٣٤٬٣٤٤     ٤٣٬٣٤٤٬١٣٦   م
الغ مستحقة من أفراد   ١٬٥٥٣٬٤٨٩     ١٬٧١٦٬٠٧٨   م

ة وم الغ مستحقة من هیئات ح   ٣٬١٧٤٬٠٩٣     ٤٬٤٥٨٬٩٤٥   م
      یخصم منه :

وك في تحصیلها  )٢٬٤٦٢٬٨٥٥(   )٢٬٤٦٢٬٨٥٥(  مخصص دیون مش
  ٥٠٬٨٩٩٬٠٧١   ٤٧٬٠٥٦٬٣٠٤ 

        ینالمساهم
ات الغ مستحقة من شر   ٧٧٦٬٧٥٨     ٣٢٤٬١٢٢   م
الغ مستحقة من أفراد   ٣٨٬٥٤٥     ٣٨٬٥٤٥   م

        یخصم منه :
وك في تحصیلها   )١٠٩٬٤٠٣(    )١٠٩٬٤٠٣(  مخصص دیون مش

  ٧٠٥٬٩٠٠     ٢٥٣٬٢٦٤  
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  التكافل مدینةمعید أرصدة   ١٣
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر

ین         المشتر
الغ مستحقة من معید تأمین محلیین   ٢٢٬٠٢٥٬١٩٩     ١٥٬٥٥٣٬٠٤٣   م
الغ مستحقة من معید تأمین خارجیین   ٢٣٬٥٥٨٬٦٨٣     ٢٢٬١٩٥٬٣٨١   م

      یخصم منه:
وك   (١٧٣٬٥٥٣)    )١٧٣٬٥٥٣(  تحصیلها فيمخصص دیون مش

  ٤٥٬٤١٠٬٣٢٩   ٣٧٬٥٧٤٬٨٧١ 
        ینالمساهم

الغ مستحقة من معید تأمین محلیین   ٣٨٤٬٨٢١     ٣٨٤٬٨٢١   م
الغ مستحقة من معید تأمین خارجیین   ٩٦٬٩٨٥     ٩٦٬٩٨٥   م

      یخصم منه:
وك   )٩٦٬٩٨٥(   )٩٦٬٩٨٥(  تحصیلها فيمخصص دیون مش

  ٣٨٤٬٨٢١    ٣٨٤٬٨٢١  
  

الغمثل الرصید    ات إعادة  الم ات تم دفعها من قبل  التكافلالمستحقة من شر مطال وعموالت  المجموعةوالمتعلقة 
الغ خالل إعادة تأمین مستحقة  توقع أن تستلم هذه الم ز الماليشهر من تارخ  ١٢و ان المر   .الموحد ب

  ومصارف مدفوعة مقدماً  ذمم مدینة أخر   ١٤
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر

ین         المشتر
الغ مدفوعة مقدمًا للموردین  ١٧٬٩٩٨٬٩٦١    ١٦٬٩٧١٬٣٩٤   م
الغ مستحقة من المساهمین  ٢٨٬٤٧٨٬٧٩٠      -  م

 ٣٥٦٬٠٠٠      -   تأمینات مستردة
 ٦٤٣٬٢٦٥    ٣٩٣٬٩٧٤   سلف للموظفین

 ٩٠٬٢٤٧      -   مصارف مدفوعة مقدماً 
 ٢١٬٦٨٠٬٠٨٣   ١٢٬٥٥٧٬٤٣٣  أرصدة مدینة أخر 

  ٦٩٬٢٤٧٬٣٤٦   ٢٩٬٩٢٢٬٨٠١ 
        ینالمساهم

  --    ٧٬٠٤١٬٣٩٧  * مطلوب من أطراف ذات عالقة
 ٧٣١٬٤٤٢   ٢٩٢٬٠٢١  سلف للموظفین
 ٢٥٧٬٥١٩   ١٧٧٬٤٠٠  تأمینات مستردة

 ٩٠٬٢٢١   ٤٣٦٬٧٢٨  مصارف مدفوعة مقدماً 
  ٢٩٠٬٢٠٦    ٢٬٧٩٥٬٠٢٤  ایرادات مستحقة 

 ١٨٬٣٦٣٬٨٢٦   ٢٢٬٧٩٣٬٤٣٨  أرصدة مدینة أخر 
  ١٩٬٧٣٣٬٢١٤    ٣٣٬٥٣٦٬٠٠٨  
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  (تتمة) ومصارف مدفوعة مقدماً  ذمم مدینة أخر   ١٤
ع أسهم لصالح   ة (طرف ذو عالقة) مقابل ب * یتمثل المطلوب من أطراف ذات عالقة في المبلغ المستح من مجموعة االستثمارات الخلیج

ة الخلیج للتأمین التكافلي حیث أن مجموعة االستثمارات  ة شر أعمال الوساطة في األسهمالخلیج   .تقوم 
ة  ١٥   عقارات استثمار

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال      رال قطر     قطر ر

ین         المشتر
        التكلفة :

 ٣٢٬٠٩٥٬٤٣٩   ٣٢٬٠٩٥٬٤٣٩  ینایر ١الرصید في 
 --   ٣٬١٤٢٬١٧٨  إضافات
سمبر  ٣١ما في   ٣٢٬٠٩٥٬٤٣٩   ٣٥٬٢٣٧٬٦١٧  د

      

      االستهالك:
 ١١٬٢٢٣    ٩٩٥٬١٦٥   ینایر ١في 

 ٩٨٣٬٩٤٢    ٩٨١٬٢٥٤   االستهالك للسنة
سمبر  ٣١ما في   ٩٩٥٬١٦٥   ١٬٩٧٦٬٤١٩  د

ة: مة الدفتر   صافي الق
سمبر  ٣١ما في    د

  
٣٣٬٢٦١٬١٩٨   

  
٣١٬١٠٠٬٢٧٤ 

        
        ینالمساهم
        التكلفة :

 ٢٣٠٬٩١١٬٢٣٨    ٢٣١٬٤٨٠٬٦٧١   ینایر ١الرصید في 
 ٥٦٩٬٤٣٣    ٧٬٤٨٦٬٩٢٧   أضافات

عادات   --   (٥٬٥٠٠٬٠٠٠)   إست
سمبر  ٣١ما في    ٢٣١٬٤٨٠٬٦٧١    ٢٣٣٬٤٦٧٬٥٩٨  د

        

        االستهالك:
 ٥٬١١٠٬٦٠٠    ٦٬٣٩٧٬٧٣٤   ینایر ١في 

 ١٬٢٨٧٬١٣٤   ٤٬٢٩٩٬١٨٢   االستهالك للسنة
سمبر ٣١ما في    ٦٬٣٩٧٬٧٣٤    ١٠٬٦٩٦٬٩١٦  د

ة: مة الدفتر   صافي الق
سمبر  ٣١ما في    د

  
٢٢٢٬٧٧٠٬٦٨٢    

  
٢٢٥٬٠٨٢٬٩٣٧  

المساهین قطعتین أرض  تضمنت*  تسجیل   وجار رال قطر  ١٢٬٧١٨٬٧٨١بتكلفة  خارج دولة قطر ، العقارات االستثمارة الخاصة 
  .سم المجموعةهذه األراضي بإ

  



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٣٧- 

  

  عقارات ومعدات  ١٦
  

مبیوتر       اإلجمالي    أجهزة 

ال قطر      ال قطر     ر   ر
ین           المشتر

          التكلفة :
 ٢٬٧٧٧٬٦٢٨  ٢٬٧٧٧٬٦٢٨   ٢٠١٧ینایر  ١في 

          

سمبر  ٣١في   ٢٬٧٧٧٬٦٢٨  ٢٬٧٧٧٬٦٢٨   ٢٠١٧د
          

          االستهالك :
 ١٬٧٦٧٬٨٢٨  ١٬٧٦٧٬٨٢٨   ٢٠١٧ینایر  ١في 

 ٣٣٦٬٦٠٠  ٣٣٦٬٦٠٠   االستهالك خالل السنة
عاداتستهالك لالاال  --  --   ست

          

سمبر  ٣١في   ٢٬١٠٤٬٤٢٨  ٢٬١٠٤٬٤٢٨   ٢٠١٧د
          

ة: مة الدفتر           صافي الق
سمبر  ٣١في   ٦٧٣٬٢٠٠  ٦٧٣٬٢٠٠   ٢٠١٧د



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٣٨- 

  

  تتمة  -عقارات ومعدات  ١٦

ات    المبنى    أرض   ی مبیوتر    األثاث والتر ارات    أجهزة    اإلجمالي    الموجودات األخر     الس

ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال     ر ال قطر     قطر ر ال قطر     ر   ر
                            مینالمساه
                            : التكلفة

  ٣٥٬٧٤٦٬٠٩٧    ٩٥٬٩٨٩    ٢٬٧٧٣٬٠٠٠    ٥٬٣٩٧٬١٨٦    ٨٬٦٤٣٬٠٣٩    ١٢٬٥٨٥٬٣٨٣    ٦٬٢٥١٬٥٠٠   ٢٠١٧ینایر  ١في 
  ٢٬٦٣٤٬١٠٨   --  --   ١٢٤٬٩٩٠    ٢٬٥٠٩٬١١٨   --  --  إضافات خالل السنة

عادات  (٨٨٬٠٠٠)  -- (٨٨٬٠٠٠) -- -- -- --  إست
سمبر  ٣١في   ٣٨٬٢٩٢٬٢٠٥  ٩٥٬٩٨٩  ٢٬٦٨٥٬٠٠٠  ٥٬٥٢٢٬١٧٦  ١١٬١٥٢٬١٥٧  ١٢٬٥٨٥٬٣٨٣  ٦٬٢٥١٬٥٠٠  ٢٠١٧د

                            

                            االستهالك :
  ٢٢٬٩٠٢٬٦٧٧    ٩٥٬٩٨٩    ١٬٤٨٤٬٨٤٢    ٤٬٨٣٤٬٩٧٥    ٤٬٥٣٥٬٣٠٣    ١١٬٩٥١٬٥٦٨   --  ٢٠١٧ینایر  ١في 

  ٢٬١٩١٬٦٢٨   --   ٤١٤٬٣٨٠    ٢٨٦٬٧٨١    ١٬٤٢٨٬٥٤٢    ٦١٬٩٢٥   --  االستهالك خالل السنة
عادات  (٨٥٬٨٩٦)   --  (٨٥٬٨٩٦)   --  --  --  --  إستهالك االست

سمبر  ٣١في   ٢٥٬٠٠٨٬٤٠٩   ٩٥٬٩٨٩    ١٬٨١٣٬٣٢٦    ٥٬١٢١٬٧٥٦   ٥٬٩٦٣٬٨٤٥    ١٢٬٠١٣٬٤٩٣   --  ٢٠١٧د
ة: مة الدفتر   صافي الق

سمبر  ٣١في     ١٣٬٢٨٣٬٧٩٦   --   ٨٧١٬٦٧٤    ٤٠٠٬٤٢٠    ٥٬١٨٨٬٣١٢    ٥٧١٬٨٩٠    ٦٬٢٥١٬٥٠٠   ٢٠١٧د



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٣٩- 

  

  تتمة - عقارات ومعدات  ١٦
مبیوتر       اإلجمالي    أجهزة 
ال قطر      ال قطر     ر   ر

ین           المشتر
          التكلفة :

 ٢٬٧٧٧٬٦٢٨  ٢٬٧٧٧٬٦٢٨   ٢٠١٦ینایر  ١في 
 --  --   خالل السنةأضافات 
عادات  --  --   است

سمبر  ٣١في   ٢٬٧٧٧٬٦٢٨  ٢٬٧٧٧٬٦٢٨   ٢٠١٦د
          

          االستهالك :
 ١٬٤٣١٬٢٢٨  ١٬٤٣١٬٢٢٨   ٢٠١٦ینایر  ١في 

 ٣٣٦٬٠٠٠  ٣٣٦٬٠٠٠   االستهالك خالل السنة
عاداتستهالك لالاال  --  --   ست

سمبر  ٣١في   ١٬٧٦٧٬٨٢٨  ١٬٧٦٧٬٨٢٨   ٢٠١٦د
          

ة: مة الدفتر           صافي الق
سمبر  ٣١في   ١٬٠٠٩٬٨٠٠  ١٬٠٠٩٬٨٠٠   ٢٠١٦د

   



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٤٠- 

  

  
  تتمة –عقارات ومعدات  ١٦
  

األثاث     المبنى    أرض  
ات ی مبیوتر    والتر ارات    أجهزة    اإلجمالي    الموجودات األخر     الس

ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر
                            ینالمساهم
                            : التكلفة

 ٣٤٬٨٤٠٬٩٩٧  ٩٥٬٩٨٩  ٢٬٤٨١٬٠٠٠  ٥٬١٦٢٬٤٨٣  ٨٬٢٦٤٬٦٤٢  ١٢٬٥٨٥٬٣٨٣  ٦٬٢٥١٬٥٠٠  ٢٠١٦ینایر  ١في 
 ٩٠٥٬١٠٠  --  ٢٩٢٬٠٠٠  ٢٣٤٬٧٠٣  ٣٧٨٬٣٩٧  --  --  إضافات خالل السنة

سمبر  ٣١في   ٣٥٬٧٤٦٬٠٩٧  ٩٥٬٩٨٩  ٢٬٧٧٣٬٠٠٠  ٥٬٣٩٧٬١٨٦  ٨٬٦٤٣٬٠٣٩  ١٢٬٥٨٥٬٣٨٣  ٦٬٢٥١٬٥٠٠  ٢٠١٦د
                            

                            االستهالك :
 ٢٠٬٥١٨٬٢٤٤  ٩٥٬٩٨٩  ١٬٠٢٠٬١٤٨  ٤٬٣٥٩٬٦٣٣  ٣٬١٥٣٬٠٠١  ١١٬٨٨٩٬٤٧٣  --  ٢٠١٦ینایر  ١في 

 ٢٬٣٨٤٬٤٣٣  --  ٤٦٤٬٦٩٤  ٤٧٥٬٣٤٢  ١٬٣٨٢٬٣٠٢  ٦٢٬٠٩٥  --  االستهالك خالل السنة
سمبر  ٣١في   ٢٢٬٩٠٢٬٦٧٧  ٩٥٬٩٨٩  ١٬٤٨٤٬٨٤٢  ٤٬٨٣٤٬٩٧٥  ٤٬٥٣٥٬٣٠٣  ١١٬٩٥١٬٥٦٨  --  ٢٠١٦د

ة: مة الدفتر   صافي الق
سمبر  ٣١في    ١٢٬٨٤٣٬٤٢٠  --  ١٬٢٨٨٬١٥٨  ٥٦٢٬٢١١  ٤٬١٠٧٬٧٣٦  ٦٣٣٬٨١٥  ٦٬٢٥١٬٥٠٠  ٢٠١٦د



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٤١- 

  

ر   ١٧   عقارات قید التطو
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر

        

  ٤٥٬٤٧٦٬٥٥٠    ٤٦٬٩٠٩٬٢٣٥   ینایر  ١ما في 
  ١٬٤٣٢٬٦٨٥   ١٬٢٤٠٬٨٨٤   اإلضافات 

ة للمصارف  --   (١٣٠٬٠٠٠)   تسو
  --   )٢٬١٩٩٬٠٥٠(  محول للعقارات والمعدات

سمبر  ٣١ما في    ٤٦٬٩٠٩٬٢٣٥    ٤٥٬٨٢١٬٠٦٩  د

ني بتكلفة  ر مجمع س قاف تشیید المجمع نظرًا لظروف السوق  ٤٣٬٧٢١٬٦٠٠* تتضمن العقارات قید التطو رال قطر ، تم إ
مةإستبداله بإستثمار آخر بنفس ال  العقار وجار   .ق

  رأس المال  ١٨
المصدر والمدفوع     

  الكامل
المصدر والمدفوع   

  الكامل
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  

          

  ٢٥٥٬٢٧٩٬٠٢٤    ٢٥٥٬٢٧٩٬٠٢٤    رال قطر للسهم (رال) ١٠رأس المال بواقع 
          

  ٢٥٬٥٢٧٬٩٠٢    ٢٥٬٥٢٧٬٩٠٢    رال قطر للسهم (عدد)  ١٠عدد األسهم بواقع 
  

اطي قانوني  ١٩   احت
ات التجارة القطر رقم    ز بند ( ٢٠١٥لسنة  ١١وفقًا لقانون الشر مات مصرف قطر المر النظام األساسي و  )٩,٤,٤وتعل

ة  ه  للشر رحل إل اطي قانوني ینقل و اإلحتفا بإحت ة التأمین  على األقل من صافي  %١٠والذ ینص على أن تلتزم شر
ة  اطي نس ة المدققة ، وذلك حتى یبلغ اإلحت ة المدفوع ١٠٠األراح السنو اطي غیر  ،% من مقدار رأس مال الشر هذا االحت

ات ز  قابل للتوزع إال في الحاالت المنصوص عنها في قانون الشر مات مصرف قطر المر   .وتعل
  

ة األراح  ٢٠ عها النقد   المقترح توز
ة   ة بنس ام بتوزع اراح نقد ة للسهم ( %٥ أقترح مجلس االدارة الق مة االسم  مبلغ قطر للسهم)  لایر ٠,٥٠من الق

ة في للمن رأس المال قطر  لایر ١٢٬٧٦٣٬٩٥١ سمبر  ٣١سنة المنته ه من ، وذلك االقتراح خاضع للمواف٢٠١٧د قة عل
ة ،  ة العموم ة ات أراحتوزعب مقارنةقبل الجمع ة  نقد ة للسهم (من  %٦بنس مة االسم : ٢٠١٦( رـال قطر للسهم) ٠,٦٠الق

) لایر ١٥٬٣١٦٬٧٤١   .قطر



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٤٢- 

  

  
ة  ٢١ اطي األخطار السار   احت

  

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  

ین   المشتر
  صافي    التكافلحصة معید     إجمالي

  
    إجمالي

حصة معید 
  التكافل

  صافي  

ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر   رال قطر     رال قطر     رال قطر     ر
                        

ةا تس  ٣٤٬٧٤٣٬٩٩٠  (٦٦٬٨٦١٬٦٠٢)    ١٠١٬٦٠٥٬٥٩٢    ٣٦٬٩٧٠٬٨٨٦   (٥٩٬٦٩٥٬٥٣٠)    ٩٦٬٦٦٦٬٤١٦   شتراكات غیر م

اطي وثائ التكافل  ١٦٬٩٤٧٬٣٢٤  --   ١٦٬٩٤٧٬٣٢٤     ١٥٬٧٩٦٬٧٧٧   --   ١٥٬٧٩٦٬٧٧٧   احت

   ٥١٬٦٩١٬٣١٤  (٦٦٬٨٦١٬٦٠٢)   ١١٨٬٥٥٢٬٩١٦    ٥٢٬٧٦٧٬٦٦٣   (٥٩٬٦٩٥٬٥٣٠)    ١١٢٬٤٦٣٬١٩٣  
  

    



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٤٣- 

  

ضات   ٢٢ ةالتعو   تحت التسو
ضات    ة في المخصص للتعو ةالحر   التالي:التكافل وحصة معید  تحت التسو

  
      ٢٠١٦    ٢٠١٧  

ین   المشتر
  صافي    حصة معید التكافل    إجمالي    صافي    حصة معید التكافل    إجمالي

ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر   رال قطر     رال قطر     رال قطر     ر
                        

                        ینایر ١في 
ة   ضات تحت التسو   ٢٤٬٢٣٦٬١٦٦   (٨٤٬٣٧٥٬٣٠٧)    ١٠٨٬٦١١٬٤٧٣     ٢٢٬٦٠٢٬٥٦٣   (٨٩٬٦٨٧٬٢٣٣)    ١١٢٬٢٨٩٬٧٩٦   التعو

ضات متكبدة ولكن لم یبلغ عنها   ٣٬٦٥٧٬٤٤٢   --   ٣٬٦٥٧٬٤٤٢     ٤٬١١٦٬٩٩٨   --   ٤٬١١٦٬٩٩٨   تعو
   ٢٧٬٨٩٣٬٦٠٨  (٨٤٬٣٧٥٬٣٠٧)    ١١٢٬٢٦٨٬٩١٥    ٢٦٬٧١٩٬٥٦١   (٨٩٬٦٨٧٬٢٣٣)    ١١٦٬٤٠٦٬٧٩٤  
                        

ضات مسددة خالل السنة  (٦٧٬٢١٥٬٩٧٣)   ٦٦٬٩٠٤٬٩٥٦   (١٣٤٬١٢٠٬٩٢٩)   (٥٤٬٥٧١٬٠٥٩)    ٧١٬٤١٥٬٣١٧   (١٢٥٬٩٨٦٬٣٧٦)   تعو
ضات متكبدة خالل السنة    ٦٦٬٠٤١٬٩٢٦   (٧٢٬٢١٦٬٨٨٢)    ١٣٨٬٢٥٨٬٨٠٨     ٥١٬٢٣٠٬١٦٤   (٥٩٬٩٦٩٬٧٩٦)    ١١١٬١٩٩٬٩٦٠   تعو

سمبر  ٣١في    ٢٦٬٧١٩٬٥٦١  (٨٩٬٦٨٧٬٢٣٣)    ١١٦٬٤٠٦٬٧٩٤    ٢٣٬٣٧٨٬٦٦٦   (٧٨٬٢٤١٬٧١٢)    ١٠١٬٦٢٠٬٣٧٨   د



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٤٤- 

  

ة   ٢٢ ضات تحت التسو   تتمة -التعو
  

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  

  المساهمین
  صافي    حصة معید التكافل    إجمالي    صافي    حصة معید التكافل    إجمالي

ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر   رال قطر     رال قطر     رال قطر     ر
                        

                        ینایر ١في 
ة   ضات تحت التسو  (١٢٢٬٠٧٣)  (١٬٧٧٨٬٨٣٤)  ١٬٦٥٦٬٧٦١  (٢٠٢٬٦٥٩)   (١٬٦١٧٬٤٣٩)    ١٬٤١٤٬٧٨٠   التعو

ضات متكبدة ولكن لم یبلغ   --  --  --  --  --  --  عنهاتعو
   (١٢٢٬٠٧٣)  (١٬٧٧٨٬٨٣٤)  ١٬٦٥٦٬٧٦١  (٢٠٢٬٦٥٩)   (١٬٦١٧٬٤٣٩)    ١٬٤١٤٬٧٨٠ 
                        

ضات مسددة خالل السنة  (٣٣٩٬٥٧٦)  --  (٣٣٩٬٥٧٦)  (٧٧٬٦٠٠)    ٣٬٧١٤   (٨١٬٣١٤)   تعو
ضات متكبدة خالل السنة   ٢٥٨٬٩٩٠  ١٦١٬٣٩٥  ٩٧٬٥٩٥   ٧٧٬٥٨٨   (٩٨)    ٧٧٬٦٨٦   تعو

سمبر  ٣١في   (٢٠٢٬٦٥٩)  (١٬٦١٧٬٤٣٩)  ١٬٤١٤٬٧٨٠  (٢٠٢٬٦٧١)   (١٬٦١٣٬٨٢٣)    ١٬٤١١٬١٥٢   د



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٤٥- 

  

ة   ٢٢ ضات تحت التسو   تتمة -التعو
ضات    سمبر: ٣١ما في  غیر المدفوعةتحلیل التعو   د

  

  ٢٠١٦   ٢٠١٧  

  
  صافي    معید التكافلحصة     إجمالي    صافي    حصة معید التكافل    إجمالي

ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر   رال قطر     رال قطر     رال قطر     ر
ین                         المشتر

ة ضات تحت التسو   ٢٢٬٦٠٢٬٥٦٣   (٨٩٬٦٨٧٬٢٣٣)    ١١٢٬٢٨٩٬٧٩٦    ١٩٬٦٤٧٬٩٦٩   (٧٨٬٢٤١٬٧١٢)    ٩٧٬٨٨٩٬٦٨١   التعو
ضات متكبدة ولكن لم یبلغ عنها   ٤٬١١٦٬٩٩٨   --   ٤٬١١٦٬٩٩٨    ٣٬٧٣٠٬٦٩٧   --   ٣٬٧٣٠٬٦٩٧   تعو

سمبر ٣١في    ٢٦٬٧١٩٬٥٦١   (٨٩٬٦٨٧٬٢٣٣)    ١١٦٬٤٠٦٬٧٩٤    ٢٣٬٣٧٨٬٦٦٦   (٧٨٬٢٤١٬٧١٢)    ١٠١٬٦٢٠٬٣٧٨   د

        
                        المساهمین

ة ضات تحت التسو  (٢٠٢٬٦٥٩)   (١٬٦١٧٬٤٣٩)    ١٬٤١٤٬٧٨٠   (٢٠٢٬٦٧١)   (١٬٦١٣٬٨٢٣)    ١٬٤١١٬١٥٢   التعو
سمبر ٣١في   (٢٠٢٬٦٥٩)   (١٬٦١٧٬٤٣٩)    ١٬٤١٤٬٧٨٠   (٢٠٢٬٦٧١)   (١٬٦١٣٬٨٢٣)    ١٬٤١١٬١٥٢   د

  
ات التأمین وموجودات إعادة التأمین بناء على المجموعة تقوم      قة أساساً الخبرة بتقدیر مطلو ل حالة ،السا م یتم تقدیرها على أساس  مة أو التح ضات التي تتطلب قرارات من المح   ، التعو
ضات العقارة  م خسائر التعو .تقوم جهات مستقلة بتقی



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٤٦- 

  

ة  ٢٣ الت مصرف ة تمو   إسالم
    
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  

ال قطر   ینالمساهم   رال قطر     ر
ل   ٥٥٬٨٠٠٬٠٠٠    ٤٤٬٤٩٥٬١١٩   )١( إسالمي مصرفيتمو

ل مصرفي  ٣٤٬٩٨٨٬٠٣٦    ٢٩٬٢٦٦٬١٤٩   )٢( إسالمي تمو
   ٩٠٬٧٨٨٬٠٣٦    ٧٣٬٧٦١٬٢٦٨ 

  

لتتم الحصول على  )١( ة عام  مو مبلغ  ٢٠١٥مصرفي إسالمي في بدا غرض  لایرملیون  ٩٣سقف إئتماني  قطر 
ة دیتم سداعلى أن المضارة في األسهم  مبلغ  %٤٠سداد ه خالل عام وقد قامت الشر ل   لایرملیون  ٣٧,٢من التمو

قي مبلغ  ،قطر  قي ابتداء من شهر ینایر  لایرملیون  ٥٥,٨وت ة ب  ٢٠١٧قطر تم إعادة جدولة المبلغ المت رح نس
ات إعادة الشراء قطر اإلضافة للسعر المعلن من مصرف %٤,٧٥ ز لعمل  .المر

لتم الحصول  )٢( ل بناء إستثمارات عقارة  ٢٠١٥ عام منتصف مصرفي على تمو مة وذلك لتمو  لایرملیون  ٣٩٬٧ق
ل ١٠,٥تم سداد  قطر  قي منه رال قطر من التمو ة رح  لایرملیون  ٢٩٬٢بلغ  والمبلغ المت اإلضافة %  ٤قطر بنس

ات إعادة الشراء،  ز لعمل لتم دفع للسعر المعلن من مصرف قطر المر مة التمو اشرة ق من قبل  لمقاول البناء م
 .٢٠٢٢سنوات تنتهي في یولیو  ٧فترة سداد التسهیل و  ،على دفعتان المصرف

  

ات أخر   ٢٤   ذمم دائنة ومطلو
    
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر

ین         المشتر
الغ المستحقة الدفع والمخصصات   ٥٩٬٦٣٢٬٠٣٤    ١٨٬٤٦٥٬٤٦٢   الم

  ١٤٬٧٥٦٬٦٨٩    ١٢٬٤٥٢٬٦٩١   دائنة أخر ذمم 
  ٧٤٬٣٨٨٬٧٢٣   ٣٠٬٩١٨٬١٥٣  اإلجمالي 

  
        ینالمساهم

  ٧٬٧٦٢٬٧٤٠    ٨٬٤٠٢٬٩٧٤   أراح موزعة مستحقة الدفع 
ین    ٢٨٬٤٧٨٬٧٩٠   --  ذمم دائنة للمشتر

ة  ة والراض   ٣٣٢٬٢٨٢   ٣٦٧٬٣٥٥  مخصص األنشطة اإلجتماع
افأة مجلس اإلدارة   ٣٨٦٬٢٧٣   --  م

  ١٨٬٥٦٢٬٦٩٧   ٢٣٬٢٠٠٬٨٢١   ذمم دائنة أخر 
  ٥٥٬٥٢٢٬٧٨٢    ٣١٬٩٧١٬١٥٠  اإلجمالي 

 



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٤٧- 

  

  أرصدة دائنة لمعید التكافل وأنشطة التكافل   ٢٥
    
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر

ین         المشتر
ات والوسطاء   ٥٥٬٤٢١٬٥٦٧    ٦٥٬٣٣٦٬٥٥٤  مستحقات للشر

  ٥٥٬٤٢١٬٥٦٧    ٦٥٬٣٣٦٬٥٥٤  
        

        ینالمساهم
ات والوسطاء   ٣٧٢٬٦٦٨    ٢٬١٠٤٬٥٤٥  مستحقات للشر

  ٣٧٢٬٦٦٨    ٢٬١٠٤٬٥٤٥  

  
ة الخدمة للموظفین  ٢٦ افأة نها   م

ة في المخصص المدرجإن    ز الماليفي  الحر ان المر   على النحو التالي :الموحد  ب
  

    
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر

        ینالمساهم
        

  ٧٬٠٢٢٬٧٦٤    ٦٬٨٣٤٬٣٣٥   ینایر ١الرصید في 
  ٨٦٠٬٠٤٣     ٦١٧٬٣٢٧   المخصص خالل السنة

ة الخدمة المدفوعة افأة نها  (١٬٠٤٨٬٤٧٢)    (٢٬٦٥٢٬٣٩٤)   م

ما في  سمبر ٣١رصید المخصص   ٦٬٨٣٤٬٣٣٥    ٤٬٧٩٩٬٢٦٨   د
 

 
 
 
 
 
 

  
 

  



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٤٨- 

  

ة   ٢٧ اض ة والر   صندوق األنشطة اإلجتماع
مبلغ خالل السنة أحتسبت المجموعة      )  ٣٣٢٬٢٨٢: ٢٠١٦(رال قطر  ٣٦٧٬٣٥٥مخصصًا من األراح المدورة  رال قطر

ة القطر  ة والراض ٪ من صافي األراح العائدة إلى المساهمین للسنة ٢٬٥مثل هذا المبلغ  ،لصندوق األنشطة األجتماع
ة في  سمبر  ٣١المنته ل مبلغ المخصص لسنة  خالل السنة،  ٢٠١٧د   .إلى إدارة اإلیرادات العامة والضرائب ٢٠١٦تم تحو

  
  األطراف ذات العالقة المعامالت مع  ٢٨

سیین األطراف ذات العالقة تمثل المساهمین   ا س اإلدارة لوأعضاء مج الرئ اسة األسعار یتم اعتماد  ,للمجموعةواإلدارة العل س
ة المعامالتالمتعلقة بهذه والشرو  اقي عمالء الشر   .بنفس األسعار المحددة ل

  
ان الدخل   األتي : الموحد إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في ب   هي 

  
  

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ضات     أقساط   ضات     أقسا    تعو   تعو

ال قطر    ال قطر     ر   رال قطر     رال قطر     ر
                

سیون    ٢٠٬٣٨٧٬٧٦٩    ٣٧٬٠٩١٬١٤٣    ٢١٬٩٢٦٬٨٥١    ٣٩٬٤٥٥٬٦٢١  مساهمون رئ
ا   --    ٢٤٢٬١٩٢    --    ٢٢٨٬٣٨٧  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العل

  ٢٠٬٣٨٧٬٧٦٩    ٣٧٬٣٣٣٬٣٣٥    ٢١٬٩٢٦٬٨٥١    ٣٩٬٦٨٤٬٠٠٨  
  

ز الماليمع األطراف ذات العالقة المدرجة في  األرصدةإن    ان المر   التالي :الموحد  ب

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  

ضات وذمم تعو    ذمم مدینة  
    ذمم مدینة    دائنة

ضات وذمم تعو 
  دائنة

ال قطر    ال قطر     ر   رال قطر     رال قطر     ر
                

سیون    )٣٬٦٧٣٬٨٧١(    ٨٠٥٬٧٢١    )٤٬٠٠٢٬٣٥٢(    ٢٬٠٠٥٬١٤٤  مساهمون رئ
ار المسئولین   --    ٣١١٬٨٣٩    --    ١٨٤٬٦٣٦  أعضاء مجلس اإلدارة و

  ٣٬٦٧٣٬٨٧١(    ١٬١١٧٬٥٦٠    )٤٬٠٠٢٬٣٥٢(    ٢٬١٨٩٬٧٨٠(  
  

لها ح قانوني  المجموعةألطراف ذات العالقة تدرج على أساس الصافي حیث أن إلى ااألرصدة المستحقة من والمستحقة   
الغ على أساس الصافي ة هذه الم   .وترغب في تسو

   



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٤٩- 

  

  تتمة  -العالقة المعامالت مع األطراف ذات   ٢٨
  

افآت   ا لل م   مجموعةاإلدارة العل
افأة    التالي لأعضاء مجلس اإلدارة م   :لسنة 

  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  

ال قطر      رال قطر     ر
        

افأة ألعضاء مجلس اإلدارة   ٣٨٦٬٢٧٣    --  م
  ١٧٠٬٠٠٠    --  منافع قصیرة االجل

  --    ٥٥٦٬٢٧٣  
  

افآت ألعضاء مجلس اإلدارة لسنة  لایر شئ)(ال  مجلس اإلدارة توزع مبلغاقترح  م  ٣٨٦٬٢٧٣: ٢٠١٦(، ٢٠١٧قطر 
  ).قطر  لایر

  
ة   ٢٩ مة العادلة لألدوات المال   الق

ة تشتمل على ودائع    ات  لد المصارفاألدوات المال ونقد في الصندوق واستثمارات ومدینین ودائنین وعض الموجودات والمطلو
  .األخر 

  
عض االستثمارات    متها الدفترة ، ما عدا  ًا عن ق ة ال تختلف ماد ات المال مة العادلة للموجودات والمطلو ع  المتاحةإن الق للب

ضاح  التكلفة (إ   .)٩المدرجة 
  

ة حسب تستخدم المجموعة    مة العادلة لألدوات المال م: أسالیبالتدرج التالي لتحدید واإلفصاح عن الق   التقی
  

ات مماثلة  :  ١المستو    .األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلو
م  أسالیب  :   ٢المستو  اناتها التي لها تأثیر هتقی ع ب مة العادلة المسجلة ، أخر والتي تكون جم واضحة ام على الق

اشرة اشرة أو غیر م   .صورة م
م  أسالیب  :  ٣المستو  انات  تقی مة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على ب انات لها تأثیر هام على الق التي تستخدم ب

ة واضحة   .سوق
  



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٥٠- 

  

ة   ٢٩ مة العادلة لألدوات المال   تتمة -الق
مة العادلة:   مة العادلة عن طر تدرج الق الق ة المسجلة    یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المال

  

  اإلجمالي    ٣المستو     ٢المستو     ١المستو  
  الف 

ال قطر      ر
  الف

ال قطر      ر
  الف

ال قطر      ر
  الف

ال قطر    ر
ین         المشتر

سمبر  ٣١             ٢٠١٧د
ة               الموجودات المال

مة العادلة الق ة    استثمارات مال
ه  من خالل حقوق الملك

١٩٬٢٨٩٬٢١٩  ٦٬٨٨١٬٤٦٤  --  ١٢٬٤٠٧٬٧٥٥ 

 ١٩٬٢٨٩٬٢١٩  ٦٬٨٨١٬٤٦٤  --  ١٢٬٤٠٧٬٧٥٥  اإلجمالي
            
سمبر  ٣١             ٢٠١٦د

ة               الموجودات المال
مة العادلة  الق ة   استثمارات مال

ة  من خالل حقوق الملك
٢٠٬٤٦٠٬٦٨٠  ٧٬٥٤٨٬٩٩٢  --  ١٢٬٩١١٬٦٨٨ 

 ٢٠٬٤٦٠٬٦٨٠  ٧٬٥٤٨٬٩٩٢  --  ١٢٬٩١١٬٦٨٨  اإلجمالي
 

        المساهمین
سمبر  ٣١             ٢٠١٧د

ة                الموجودات المال
مة العادلة الق ة    استثمارات مال

ه  من خالل حقوق الملك
٢٤٣٬٥٣٣٬٧٥٥  ٩٥٬٢١١٬١٦٦  --  ١٤٨٬٣٢٢٬٥٨٩ 

 ٢٤٣٬٥٣٣٬٧٥٥  ٩٥٬٢١١٬١٦٦  --  ١٤٨٬٣٢٢٬٥٨٩  اإلجمالي
            

سمبر  ٣١             ٢٠١٦د
ةالموجودات                المال

مة العادلة  الق ة   استثمارات مال
ة  من خالل حقوق الملك

٣٠٨٬٨٥١٬٢٨٦  ٧٩٬٢١١٬١٤٦  --  ٢٢٩٬٦٤٠٬١٤٠ 

 ٣٠٨٬٨٥١٬٢٨٦  ٧٩٬٢١١٬١٤٦  --  ٢٢٩٬٦٤٠٬١٤٠  اإلجمالي
  

ة في    ة المنته سمبر  ٣١خالل السنة المال الت بین المستو  ٢٠١٧د مة العادلة ، ولم تحدث  ٢والمستو  ١لم تحدث تحو للق
الت إلى أو من المستو  مة العادلة ٣تحو   .للق

    



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٥١- 

  

  إدارة المخاطر  ٣٠
  

ما یلي ملخص للمخاطر التي تواجهها    .والطرق المستخدمة من قبل اإلدارة للتخفیف من أثار هذه المخاطر المجموعةف
  

  التكافلخطر 
سي الذ تواجهه  التكافلخطر    ضات ومواعید دفعها عن توقعات  المجموعةالرئ ة للتعو الغ الفعل هو الخطر من أن تختلف الم

ة  ,المجموعة الغ المطالب بها والمنافع المدفوعة والتطورات المستقبل ات أو زادة الم حدث هذا في حال تكرار المطال ن أن  م
لة األجل ات طو التال ,للمطال ات المجموعةي فإن هدف و ة هذه المطال ة لتغط اف ات  اط   .األساسي هو ضمان وجود احت

  
ع عقود  المجموعةتعمل  ار الدقی  التكافلللتخفیف من المخاطر أعاله بتنو االخت ذلك تحسین تنوع المخاطر  لدیها ، و

ات وموجهات  استخدام اتفاق التكافلالستراتیج ضاً  ة ، وأ عنا ة حصة المجموعة  ،التكافلات إعادة وتنفیذها  تعزز من تقلیل نس
اسة  اإلضافة لوضع س ة  ة جدیدة ذات نسب مخاطر متدن ضًا بدراسة طرح منتجات تأمین ات المدفوعة وأ الغ المطال من م

ة ذات خبرة بنفس المجال. ات عالم التعاقد مع شر   مخاطر لكافة قطاعات التأمین 
    

ات    ومبلغهاتكرار المطال
عدد من العوامل الغها  ات وأن تتأثر م ن أن تتكرر المطال ة  ,م س هي التأمین ضد مخاطر  للمجموعةأعمال التأمین الرئ
ة حرة والجو ارات والمخاطر ال تم سدادها في العادة  ,الحر والحوادث العامة والس تعتبر عقود التأمین هذه قصیرة األجل و

ساعد في التقلیل من خطر خالل سنة واحدة من تار    .التكافلخ وقوع الحادث المؤمن ، وهذا 
  

  العقارات -الحر والحوادث العامة
مة العقارات المفقودة عقاراتهم أو عن ق  ,التأمین العقار الغرض منه تعوض حاملي وثائ التأمین عن الدمار الذ یلح 

ضات عن فقدا ض حملة الوثائ تعو ق ن أن  م ضًا  سبب عدم استطاعتهم استعمال عقاراتهم المؤمنةوأ وغیرها  ن األراح 
ات   .من التغط

  
ة لعقود  النس ة  س الل السنوات األخیرة خ المجموعةقامت  ,العقارات هي الحر وتعطل األعمال تكافلإن المخاطر الرئ

الحر بإصدار وثائ معدات إنذار  ةوشهادة إعتماد  تأمین فقط لعقارات مزودة    .من الجهات الرسم
  

اتها المؤمن علیها مة االستبدال للعقارات ومحتو تعتبر تكلفة إعادة بناء العقارات  ,یتم إبرام عقود التأمین هذه على أساس ق
ات ة التي تؤثر على حجم المطال س ات المتوقفة هي العوامل الرئ اتها والوقت المطلوب إلعادة تشغیل العمل    .وتوفیر بدائل لمحتو

    



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
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  تتمة - إدارة المخاطر  ٣٠
  

ارات   الس
اراتتأمین  ة ضد الغیر الناشئة من  الس ارتهم أو المسؤول س الغرض منه تعوض حاملي وثائ التأمین عن التلف الذ یلح 

اراتهم ,الحوادث ضًا عن احتراق أو سرقة س ض حاملي الوثائ تعو ق ن أن  م ضًا    .أ
  

ارات  ة لتأمین الس ة واستبدال أو إصالح النس ات الشخص ضات عن الوفاة واإلصا ة هي التعو س تعتبر المخاطر الرئ
ارات  ,سنة ٢١تأمین شاملة فقط للمالكین /السائقین الذین یتجاوز أعمارهم  وثائ المجموعةفي السنوات األخیرة أصدرت  ,الس

ة ألفراد ارات مملو س افة عقود التأمین  ًا تتعل    .وفعل
  

ة المؤثرة على إن ا س ارات هي العوامل الرئ ضات في حوادث الوفاة وللمصابین وتكالیف استبدال الس تعو الغ التي تدفع  لم
ات   .حجم المطال

  
حر    الجو و  ال

حر الغرض منه تعوض حاملي الوثائ حرة وعن الحوادث التلف عن  التأمین ال القطع ال ة ضد الغیر الذ یلح  والمسئول
حرة التي  ضائعتال ة لل ة أو جزئ ل   .نتج خسارة 

  
لي أو  حرة والحوادث التي ینتج عنها فقدان  ة هي خسارة أو تلف الوحدات ال س حر تعتبر المخاطر الرئ ة للتأمین ال النس

ضائع   .المشحونة جزئي لل
  

ة لقطاع التأستراتیاإلإن  النس عة  ة المت حر هو التأكد من أن وثائج السفن والطرق  مین ال ما یتعل  التأمین متنوعة ف
غطیها  ة التي    .التكافلالمالح
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  تتمة - إدارة المخاطر  ٣٠
  التكافلمخاطر إعادة 

بیرة ، تدخل  ات  ات التأمین األخر ولتقلیل احتمال التعرض لمخاطر الخسارة الناتجة عن مطال ع لد شر ما هو مت
ات خالل النشا العاد ألعمالها مع أطراف أخر ألغراض إعادة  المجموعة ات إعادة التأمین تلك  ,التكافلفي اتفاق إن ترتی

ن اإل طرة على الخسائر المحتملة الناتجة من المخاطر الكبیرة وتوفر فرصًا توفر تنوعًا أكبر في األعمال وتم دارة من الس
ة للنمو ارة وٕاعادة تأمین  ,إضاف موجب عقود إعادة التأمین االخت بیرًا من معامالت إعادة التأمین یتم إنجازها  إن جزءًا 

  .المجموعةالخسائر الزائدة عن تقدیرات 

بیرة نتیجة لعدم مالءة معید  ة لمعید  المجموعة، تقوم التكافلللحد من مخاطر تعرضها لخسائر  م األوضاع المال بتقی
ز  التكافل ة أو أنشطة متماثلة أو الخصائص الذین تتعامل معهم وتراقب تر مخاطر االئتمان الناتجة من مناط جغراف

ة لمعید  ات متخصصة  ع معید التكافلتعامل موحصر ال التكافلاالقتصاد ة من شر ملكون شهادات تصنیف عال ممن 
ة.   عالم

ینمن التزاماتها تجاه  المجموعةالصادرة ال تعفي  التكافلإن عقود إعادة  مسئولة أمام حاملي  المجموعةلدیها وتظل  المشتر
ضات غیر المدفوعة في حال عدم التزام معید وثائقها عن الجزء  ه من التعو موجب عقد  التكافلالمعاد التأمین عل بتعهداته 

ة  مجموعةال تكافلمثل أكبـر أثنین مـن معید  ,التكافلإعادة  ما في ٢٧نس ة   ٣١٪ من الحد األعلى من المخاطر االئتمان
سمبر    .٪)٣٠: ٢٠١٦( ٢٠١٧د

ز المخاطر   تر

ضاح  ,تصدر في دولة قطر فقط المجموعة بوثائطر التأمین تتعل مخا القطاعات ٣١یبین اإل زات مخاطر التأمین    .تر

  تتمة - إدارة المخاطر  ٣٠

ة ات المستقبل وك حول تقدیرات مدفوعات المطال   مصادر الش

ة ات عقود التأمین العام على أساس حدوث المطال ع األحداث المؤمن عنها التي حدثت  ,تدفع مطال المجموعة مسؤولة عن جم
عد انتهاء فترة العقد ات  ,خالل فترة العقد، حتى ولو تم اكتشاف الخسارة  بیر من مخصص المطال ون  نتیجة لذلك یتعل م

ة قصیرة أو متوسطة ات المتكبدة ولكن لم یبلغ عنها والتي یتم سدادها خالل فترات زمن   .المطال

ة من هذه العقوده المخاطر  ,ناك العدید من المتغیرات التي تؤثر على مبلغ وتوقیت التدفقات النقد ة  س صفة رئ یتعل ذلك 
عة ة ألنشطة األعمال التي تتم مزاولتها من جانب حاملي العقد الفردیین وٕاجراءات إدارة المخاطر المت التعوض  ,المصاح

ة یتم منحها مقابل الخسارة المتكبدة من جانب حاملي الوثائ أو األطراف الثالثة المدفوع مقابل هذه العقود هي حواف ز نقد
ة للطرف الثالث) ة التأمین ة للتغط النس ).  
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  تتمة - إدارة المخاطر  ٣٠

ة ات المستقبل وك حول تقدیرات مدفوعات المطال   تتمة - مصادر الش

ات المصروفات  م الحلول في تتضمن التكالیف المقدرة للمطال الصافي من ق ات  اشرة التي یجب تكبدها في سداد المطال الم
الغ المستردة األخر  ة لدیها  ,االلتزام والم ع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات المناس اتخاذ جم تقوم المجموعة 
ات ات، من ,بخصوص التعرض للمطال وك في وضع مخصصات للمطال سبب الش المحتمل أن تثبت النتیجة  برغم ذلك، و

ة على أنها مختلفة من االلتزام األصلي الموضوع ات المتكبدة ولم  ,النهائ شتمل االلتزام تجاه مثل هذه العقود مخصص المطال
ز  ان المر ما في تارخ ب عد ومخصص للمخاطر السارة  ات المبلغ عنها ولكنها لم تدفع  ة بها ومخصص للمطال تتم المطال

  .ليالما

ات   تطور المطال

ة  ات المستقبل ة من تجارب و تطورات المطال غرض الحما ما یتعل بنشا التأمین لدیها  اطي قو ف ة بإحت تحتفظ الشر
ات في العادة خالل سنة واحدة ,الضارة وك عن مبلغ و توقیت دفعات المطال   .یتم حل الش

ة التغیرات في االفتراضات   حساس

س لد المجموعة أ غطي مخاطر قلیلة الحدوث وشدیدة مثل الزالزل ،  عقد تأمین أو عدد ل طة  من العقود الصغیرة المرت
ة والتي تعرض المجموعة لمخاطر تأمین مضاعفةتأمین تغطي أو عقود  لقد قامت المجموعة بإعادة  ,مخاطر لحوادث فرد

ة هامة ة  ,التأمین على المخاطر التي قد تتضمن دعاو قضائ ون ٥إن التغیر بنس ات سوف لن  ة المطال ٪ في متوسط نس
ان الدخل الموحد (   .: نفس التأثیر) ٢٠١٦له تأثیر جوهر على ب

ة المخاطر ال   مال
ة لد  س ة الرئ ههي االستثمارات المجموعة إن األدوات المال مة العادلة من خالل قائمة حقوق الملك الق مة  والعائدات  المق

  .من عقود التأمین وٕاعادة التأمین والنقد والبنود المماثلة للنقد الناتجة
  

ة المجموعةال تدخل    .في معامالت مشتقات األدوات المال
  

ة  ة الناشئة من األدوات المال س السوق ومخاطر  للمجموعةالمخاطر الرئ ة ومخاطر األسعار  هي مخاطر العمالت األجنب
مرا ,السیولة ما یلي ملخص لهاقوم مجلس اإلدارة  ل من هذه المخاطر والموافقة علها وف اسات إلدارة    .جعة الس
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  تتمة - إدارة المخاطر  ٣٠
  

ة   مخاطر العمالت األجنب
ة ات في أسعار العمالت األجنب سبب التقل ة  مة األدوات المال ة في الخطر من تذبذب ق   ,تتمثل مخاطر العمالت األجنب

ةتعتقد اإلدارة أنه یوجد  ات أسعار العمالت األجنب سبب تقل ه ال تقوم  ,خطر ضئیل من تكبد خسائر هامة   المجموعةوعل
ة   .التحو ضد مخاطر العمالت األجنب

  

ه سعر  ط  ي الذ یرت الدوالر األمر العمالت  اللایراستثناء األرصدة  ة هامة مستحقة  القطر ، ال توجد موجودات مال
ة مدرجة تحت بن   .التكافلد ذمم مدینة من معید األجنب

  مخاطر االئتمان

ة تسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مال التزام ما و ة في الوفاء  إن  ,تتمثل مخاطر االئتمان في فشل أحد أطراف أداة مال
ة التي لد المجموعة یتمثل في  المجموعةأقصى مخاطر االئتمان التي تتعرض لها  ع فئات الموجودات المال ة لجم النس

مة الدفترة التي تظهر في  ز المالي الموحدالق ان المر   .ب
  

ات المدینة القائمة ة الحسا مراق والذمم  التكافلتتعل أقسا  ,تعمل المجموعة للحد من مخاطر االئتمان من جهة العمالء 
بیر من ا عدد  ة  أرعةتمثل  ,لعمالء معظمهم داخل دولة قطرالمدینة  ات نس ما في ٢٠شر  ٣١٪ من أرصدة المدینین 

سمبر  ت٢٥:  ٢٠١٦( ٢٠١٧د ة إعادة تأمین  ا٪) ، وتمثل شر  ٣١ما في  التكافل٪ من الذمم المدینة من معید ٢٨نس
سمبر    .٪)٣٠:  ٢٠١٦( ٢٠١٧د

  
أنها تتعامل في استثماراتها فقط مع عمالء لهم تصنیف ائتماني قو تقوم المجموعة بإدارة المخاطر على  التأكد   ,استثماراتها 

س  ة للمجموعةل ع عمالئها بنفس الجودة االئتمان   .تصنیف ائتماني داخلي للعمالء وتعتبر أن جم
  

ز المالي ان المر اإلجمالي  ,الموحد یبین الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لبنود ب وقد تم عرض الحد األقصى 
  .قبل تأثیر التخفیف عن طر استخدام الصافي اإلجمالي

  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  

ال قطر      رال قطر     ر
        

  ٥٤٬٧٩٠٬٣٩١    ٣٨٬٠١٤٬٩٦٣   النقد لد المصارف
  ٢٠٣٬٩٦١٬٤٢٤    ١٧٧٬٥١٠٬٧٥٧   موجودات عقود إعادة التكافل

  ١٤٠٬٥٨٥٬٥٣١   ١١٠٬٧٦٨٬٣٧٧   أخر ذمم عقود التكافل وأرصدة مدینة 
  ٣٩٩٬٣٣٧٬٣٤٦   ٣٢٦٬٢٩٤٬٠٩٧  
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  تتمة - إدارة المخاطر  ٣٠

ة    تتمة -المخاطر المال
  تتمة -مخاطر االئتمان 

ما في    متها  سمبر: ٣١الجدول التالي یبین أعمار الموجودات التي لم تنخفض ق   د
  

مةمتأخرة            في السداد ولكن غیر منخفضة الق

  
و غیر متأخرة أ    اإلجمالي

مة   منخفضة الق
شهر ١٢أكثر من     شهر ١٢ – ٩    شهور ٨ – ٥   شهور ٤أقل من   

 قطر  لایر  

  
   قطر  لایر    قطر  لایر    قطر  لایر   قطر  لایر   قطر  لایر 

١٣٬٠٧٩٬٧٨٢    ٤٬٣٦٦٬٤٧١    ١٦٬٥٦٤٬٩٧٩    ٢٠٬٦٧٧٬٢١٠    ٣٠٬٥٨٠٬٨١٨    ٨٥٬٢٦٩٬٢٦٠  ٢٠١٧  
١٨٬٢١٢٬٥٣٠    ٨٬٥٠٣٬٢٠٥    ١٣٬٢٩٦٬٨٢١    ١٥٬٤٣١٬٨٦١   ٤١٬٩٥٥٬٧٠٤   ٩٧٬٤٠٠٬١٢١  ٢٠١٦  

  
مة المجموعةبناء على خبرة    ة غیر المنخفضة الق الكامل الموجودات المال قة ، یتوقع أن تسترد  التالي فهي غیر مضمونة المجموعةال تقوم  ,السا ة و ة ضمانات مقابل الموجودات المال طلب أ   .عادة 
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  مةتت -إدارة المخاطر   ٣٠
  

  مخاطر السیولة  
ن    ة عند استحقاقها المجموعةتتمثل مخاطر السیولة في أن ال تتم ات المال المطلو طة  التزاماتها المرت   .من الوفاء 

  
اجاتها للسیولةاإلدارة تراقب    ة لمقابلة أ التزامات عند نشوئها احت اف التأكد من توفر أموال  ل منتظم وتقوم اإلدارة  الغ هامة من أموال  ,ش ة متداولة المجموعةإن م  .مستثمرة في أسهم محل

  
ة    ات المال ة غیر الم للمجموعةیلخص الجدول أدناه ، استحقاقات المطلو ق ة المت تم التعامل مع الدفعات التي تخضع إلشعار من قبل الدائنین على أساس أن اإلشعار  ,خصومةبناءًا على االلتزامات التعاقد

اً    .قدم حال
  

سمبر  ٣١   سمبر ٣١    ٢٠١٧د   ٢٠١٦ د
  اإلجمالي    بدون مدة    أكثر من سنة    أقل من سنة    اإلجمالي    بدون مدة    أكثر من سنة    أقل من سنة  
  قطر  لایر    قطر  لایر    قطر  لایر    قطر  لایر    قطر  لایر    قطر لایر     قطر لایر     قطر لایر   

                                
ات عقود التكافل   ٢٣٦٬٣٧٤٬٤٩٠    ١١٧٬٨٢١٬٥٧٤    --    ١١٨٬٥٥٢٬٩١٦   ٢١٥٬٤٩٤٬٧٢٣  ١٠٣٬٠٣١٬٥٣٠  --  ١١٢٬٤٦٣٬١٩٣  مطلو

ات معید التكافل   ٥٥٬٧٩٤٬٢٣٥    --    --    ٥٥٬٧٩٤٬٢٣٥   ٦٧٬٤٤١٬٠٩٩  --  --  ٦٧٬٤٤١٬٠٩٩  رصید مطلو
التت ة مو ة مصرف   ٩٠٬٧٨٨٬٠٣٦    --    ٧٢٬٥٠٥٬٠٧٨    ١٨٬٢٨٢٬٩٥٨   ٧٣٬٧٦١٬٢٦٨  --   ٥٦٬٢٣٦٬٥٣٨  ١٧٬٥٢٤٬٧٣٠  إسالم

  مخصصات والتزامات التكافل
  ١٣٦٬٧٤٥٬٨٤٠    --    --    ١٣٦٬٧٤٥٬٨٤٠   ٦٧٬٦٨٨٬٥٧١  --  --  ٦٧٬٦٨٨٬٥٧١  وذمم دائنة أخر 

  ٥١٩٬٧٠٢٬٦٠١    ١١٧٬٨٢١٬٥٧٤    ٧٢٬٥٠٥٬٠٧٨    ٣٢٩٬٣٧٥٬٩٤٩   ٤٢٤٬٣٨٥٬٦٦١  ١٠٣٬٠٣١٬٥٣٠  ٥٦٬٢٣٦٬٥٣٨  ٢٦٥٬١١٧٬٥٩٣  



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٥٨- 

  

  
  تتمة - إدارة المخاطر  ٣٠

  
  أسعار األسهممخاطر   
مة العاد تتمثل مخاطر أسعار األسهم   ات الق السوق ، سواء حدثت تلك في الخطر من تقل سبب تغیرات األسعار  ة  لة ألداة مال

ة المعینة أو  الورقة المال سبب عوامل تتعل  ة  مصدرهاالتغیرات  ع األوراق المال المتداولة المماثلة أو عوامل تؤثر على جم
  .في السوق 

  
متها العادلة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق  المجموعة مخاطر أسعار األسهم لد لتتع   ة تتقلب ق   .موجودات مال

  
محفظة استثمارة متنوعة وع المجموعةتحد    ة التحوالت في من مخاطر أسعار األسهم عن طر االحتفا  ن طر مراق

ة ة متداولة في ت ,األسواق المال   .بورصة قطرتكون معظم استثمارات المجموعة من أوراق مال
  

ة    مبلغ ٥إن أ تغیر بنس ع المتغیرات األخر ، سوف یؤثر على حقوق المساهمین  ات جم   ٪ في أسعار األسهم ، مع ث
) لایر ١٥٬٤٤٢٬٥٦٤:  ٢٠١٦(قطر  لایر ١٢٬١٧٦٬٦٨٨ ان الدخل حیث أن  ،قطر ون هنالك تأثیر على ب سوف ال 
ع االستثمارا ةت في األسهم مصنفة "جم مة العادلة من خالل حقوق الملك الق مة  متها ، ما" مق   .لم تنخفض ق

  
  إدارة رأس المال  
ات التجارة القط   موجب قانون الشر ات رأس المال  م متطل مات مصرف قطر  بورصة قطرر ولوائح یتم تحدید وتنظ وتعل

ز  ة ,المر اف ة  ات لضمان مالءة مال لضمان تصنیف ائتماني  المجموعةوتحدد أهداف أخر من قبل  ,توضع هذه المتطل
ة قو ونسب  ة صح مة حقوق المساهمینرأس مال   .من أجل دعم أنشطتها ولزادة ق

  
صورة منتظمة المجموعةتقوم    م رأس المال المدرجة والضرورة ،  م العجز بین ق ة بتقی اتها الرأسمال یتم تعدیل  ,بإدارة متطل

ونات المخاطر التي تؤثر على أنشطة  ة في ضوء التغیرات في أحوال السوق وم ات رأس المال الحال ة  ,المجموعةمستو غ
بتعدیل توزعات األراح للمساهمین أو بإصدار أسهم رأس  المجموعةقوم المحافظة على أو تعدیل قاعدة رأس المال ، قد ت

  .المال
قة ولم یتم إجراء أ  المجموعةلقد التزمت    ة السا ة خالل الفترات المال ة من جهات خارج ة المطلو ات الرأسمال المتطل تمامًا 

اتها المعمول بها منذ السنة ال اساتها وعمل الت على أهدافها وس قةتعد   .سا
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سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٥٩- 

  

  تتمة - إدارة المخاطر  ٣٠
  

  تتمة -إدارة رأس المال    
ة رأس المال بناء  المجموعةتقوم    مة المدرجة لحقوق المسمراق المصارف على الق   اهمین ناقصًا أرصدة النقد 
  على النحو التالي:       

  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  

ال قطر      رال قطر     ر
        

 ٥٣٩٬٧١٦٬٣٩٤   ٤٩١٬٤٢٥٬١٢٠  إجمالي حقوق المساهمین
  )٥٤٬٧٩٠٬٣٩١(   (٣٨٬٠١٤٬٩٦٣)   مصارفنقد في الصندوق وأرصدة لد ال

  ٤٨٤٬٩٢٦٬٠٠٣   ٤٥٣٬٤١٠٬١٥٧  
  

  التحلیل القطاعي  ٣١
ارات، والحوادث العامة،  التكافلألغراض إدارة تنتظم المجموعة في خمسة قطاعات تجارة هي    ، والس ، والحر حر والجو ال

  .قطاعین هما التكافل والطبي والقطاعات األخر في وتم عرض القطاعات  والتكافل
  

م األداء   صورة منفصلة بهدف اتخاذ قرارات حول توزع الموارد وتقی م أداء  ,تراقب اإلدارة نتائج قطاعات التشغیل  یتم تقی
ات المدفوعة ونسب اإلحت التكافلالقطاعات بناء على صافي نتائج  ةوالمطال   .فا وغیرها من األمور الفن

  
المجموعة، وال توجد معامالت بین    ة الخاصة  المجموعة على االستثمارات وٕادارة األموال النقد ات األخـر  تشتمل العمل

  .القطاعات
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سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٦٠- 

  

  تتمة -التحلیل القطاعي   ٣١
التالي:   معلومات القطاع  انات المتعلقة    إن الب

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ات بین هذه القطاعات ال معنى له.   حیث أن أنشطة المجموعة یتم أداؤها على أساس تكاملي ، فإن توزع الموجودات والمطلو
  
  

  اإلجمالي    القطاعات األخر   والطبي تكافلال 
  ٢٠١٦  ٢٠١٧    ٢٠١٦    ٢٠١٧   ٢٠١٦    ٢٠١٧ 

ال قطر    ال قطر    رال قطر     ر ال قطر     رال قطر     ر   رال قطر     ر
                      اإلیرادات

ات  ٣٠١٬٤٢٩٬٤١٥  ٢٨٣٬٩٦٣٬٢٢٣  ٢٢٠٬٢٥٨٬٩٧٨   ٢٠٣٬٠٩٤٬٨٥١   ٨١٬١٧٠٬٤٣٧   ٨٠٬٨٦٨٬٣٧٢  إجمالي االشتر
 (٢٠١٬٥٦٦٬٣١٩)  (١٨٣٬١٣٠٬٩٩٨)  (١٣٨٬٣٦٥٬٥٥٩)   (١١٦٬٥٣٠٬٢٦٢)   (٦٣٬٢٠٠٬٧٦٠)   (٦٦٬٦٠٠٬٧٣٦)  حصة معید التكافل

ات المحتفظ بها  ٩٩٬٨٦٣٬٠٩٦  ١٠٠٬٨٣٢٬٢٢٥  ٨١٬٨٩٣٬٤١٩   ٨٦٬٥٦٤٬٥٨٩   ١٧٬٩٦٩٬٦٧٧   ١٤٬٢٦٧٬٦٣٦  االشتر
ة تس ة في االشتراكات غیر الم  ١٢٬٢٣٧٬٢١٨  (٢٬٢٢٦٬٨٩٦)  ١٢٬٥١٤٬٦٤١   (٢٬٢٤٨٬١١١)   (٢٧٧٬٤٢٣)   ٢١٬٢١٥  الحر

 ١١٢٬١٠٠٬٣١٤  ٩٨٬٦٠٥٬٣٢٩  ٩٤٬٤٠٨٬٠٦٠   ٨٤٬٣١٦٬٤٧٨   ١٧٬٦٩٢٬٢٥٤   ١٤٬٢٨٨٬٨٥١  صافي االشتراكات المحتفظ بها
 ٢٤٬١٢٠٬١١٦  ٢٤٬٣٢٥٬١٨٧  ٢٣٬٣٦٢٬٠٥١   ٢٣٬١٤٢٬٤٨٨   ٧٥٨٬٠٦٥   ١٬١٨٢٬٦٩٩  عموالت إعادة تكافل وٕایرادات تكافل أخر 

 ٢٤٣٬١٠٤  (٩٩٧٬٥٥٩)  (٣٬٩١٣٬٤٦٧)   ٢٦٧٬٧٦٧   ٤٬١٥٦٬٥٧١   (١٬٢٦٥٬٣٢٦)  التغیر في العموالت المؤجلة
 ١٣٦٬٤٦٣٬٥٣٤   ١٢١٬٩٣٢٬٩٥٧  ١١٣٬٨٥٦٬٦٤٤   ١٠٧٬٧٢٦٬٧٣٣   ٢٢٬٦٠٦٬٨٩٠   ١٤٬٢٠٦٬٢٢٤  صافي إشتراكات التكافل

                المصارف
ضات مسددة  (١٣٤٬٤٦٠٬٥٠٥)  (١٢٦٬٠٦٧٬٦٩٠)  (٩٨٬٢٣٤٬٤٧٩)   (٩٤٬٩٤٦٬٧٩٧)   (٣٦٬٢٢٦٬٠٢٦)   (٣١٬١٢٠٬٨٩٣)  تعو

ضات المسددة  ٦٦٬٩٠٤٬٩٥٦  ٧١٬٤١٩٬٠٣١  ٣٣٬٧٧٨٬٢٨٠   ٤٤٬٢٦٠٬٠٣٧   ٣٣٬١٢٦٬٦٧٦   ٢٧٬١٥٨٬٩٩٤  حصة معید التكافل من التعو
ضات المسددة   (٦٧٬٥٥٥٬٥٤٩)  (٥٤٬٦٤٨٬٦٥٩)  (٦٤٬٤٥٦٬١٩٩)   (٥٠٬٦٨٦٬٧٦٠)   (٣٬٠٩٩٬٣٥٠)   (٣٬٩٦١٬٨٩٩)  صافي التعو

ة ضات تحت التسو ة في التعو  ١٬٧١٤٬١٩٠  ٢٬٩٥٤٬٥٩٤  ١٬٨٨٤٬٨٨٠   ٣٬١٣٤٬٥٨٦   (١٧٠٬٦٩٠)   (١٧٩٬٩٩٢)  الحر
ة ات الفن اط ة في االحت  (٤٦٧٬٢٠٠)  ٣٨٦٬٣٠١  (٤٢٦٬٨٣٠)   ٤١٣٬٣٠٠   (٤٠٬٣٧٠)   (٢٦٬٩٩٩)  صافي الحر

 (٢٣٬٩٨١٬٠٦٠)  (٢١٬١٩٥٬٧٨٩)  (١٣٬٥٦٨٬١٤٧)   (١٣٬٤٦٤٬١١٣)   (١٠٬٤١٢٬٩١٣)   (٧٬٧٣١٬٦٧٦)  أخر عموالت ومصارف تكافل 
 )٩٠٬٢٨٩٬٦١٩(   (٧٢٬٥٠٣٬٥٥٣)  (٧٦٬٥٦٦٬٢٩٦)   (٦٠٬٦٠٢٬٩٨٧)   (١٣٬٧٢٣٬٣٢٣)   (١١٬٩٠٠٬٥٦٦)  إجمالي المصارف

ات التكافل  ٤٦٬١٧٣٬٩١٥   ٤٩٬٤٢٩٬٤٠٤  ٣٧٬٢٩٠٬٣٤٨   ٤٧٬١٢٣٬٧٤٦   ٨٬٨٨٣٬٥٦٧   ٢٬٣٠٥٬٦٥٨  فائض عمل
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-٦١- 

  

  
  تتمة -التحلیل القطاعي   ٣١

    
عة للسنة  اتها التا ة األم وشر ة في توزع إیرادات ومصارف الشر التالي: ٣١المنته سمبر    د

  
سمبر  ٣١     ٢٠١٧د
ة الخلیج للتأمین التكافلي   ة للتكافل    شر ة القطر       اإلجمالي   میثاق لإلستثمارات    الشر
ین    ین    المساهمین    المشتر ین    المساهمین    المساهمین    المشار   اإلجمالي الكلي    المساهمین    المشتر

  قطر  یالر    قطر  لایر    قطر لایر     قطر  لایر    قطر  لایر    قطر  لایر    قطر  لایر    قطر لایر   
                              اإلیرادات

 ٢٨٣٬٩٦٣٬٢٢٣   --   ٢٨٣٬٩٦٣٬٢٢٣   --   --   --   -- ٢٨٣٬٩٦٣٬٢٢٣  إجمالي االشتراكات
 (١٨٣٬١٣٠٬٩٩٨)   --   (١٨٣٬١٣٠٬٩٩٨)   --   --   --   -- (١٨٣٬١٣٠٬٩٩٨)  معید التكافلحصة 

 ١٠٠٬٨٣٢٬٢٢٥   --   ١٠٠٬٨٣٢٬٢٢٥   --   --   --   -- ١٠٠٬٨٣٢٬٢٢٥  االشتراكات المحتفظ بها
ة تس ات غیر الم ة في االشتر  (٢٬٢٢٦٬٨٩٦)   --   (٢٬٢٢٦٬٨٩٦)   --   --   --   -- (٢٬٢٢٦٬٨٩٦)  الحر

ات المحتفظ بها  ٩٨٬٦٠٥٬٣٢٩   --   ٩٨٬٦٠٥٬٣٢٩   --   --   --   -- ٩٨٬٦٠٥٬٣٢٩  صافي االشتر
 ٢٤٬٣٢٥٬١٨٧   --   ٢٤٬٣٢٥٬١٨٧   --   --   --   -- ٢٤٬٣٢٥٬١٨٧  عموالت إعادة التكافل وٕایرادات تكافل أخر 

 (٩٩٧٬٥٥٩)   --   (٩٩٧٬٥٥٩)   --   --   --   -- (٩٩٧٬٥٥٩)  التغیر في العموالت المؤجلة
 ١٢١٬٩٣٢٬٩٥٧   --   ١٢١٬٩٣٢٬٩٥٧   --   --   --   --   ١٢١٬٩٣٢٬٩٥٧  إجمالي إیرادات التكافل

                            المصارف
ضات مسددة  (١٢٦٬٠٦٧٬٦٩٠)   (٨١٬٣١٤)   (١٢٥٬٩٨٦٬٣٧٦)   --   --   --   (٨١٬٣١٤) (١٢٥٬٩٨٦٬٣٧٦)  تعو

ضات المسددةحصة   ٧١٬٤١٩٬٠٣١   ٣٬٧١٤   ٧١٬٤١٥٬٣١٧   --   --   --   ٣٬٧١٤ ٧١٬٤١٥٬٣١٧  معید التكافل من التعو
ضات المسددة  (٥٤٬٦٤٨٬٦٥٩)   (٧٧٬٦٠٠)   (٥٤٬٥٧١٬٠٥٩)   --   --   --   (٧٧٬٦٠٠) (٥٤٬٥٧١٬٠٥٩)  صافي التعو

ة  ضات تحت التسو ة في التعو  ٢٬٩٥٤٬٥٩٤   --   ٢٬٩٥٤٬٥٩٤   --   --   --   -- ٢٬٩٥٤٬٥٩٤  الحر
ة ات الفن اط ة في االحت  ٣٨٦٬٣٠١   --   ٣٨٦٬٣٠١   --   --   --   -- ٣٨٦٬٣٠١  صافي الحر

 (٢١٬١٩٥٬٧٨٩)   --   (٢١٬١٩٥٬٧٨٩)   --   --   --   -- (٢١٬١٩٥٬٧٨٩)  تكافل أخر عموالت ومصارف 
 )٧٢٬٥٠٣٬٥٥٣(   )٧٧٬٦٠٠(   )٧٢٬٤٢٥٬٩٥٣(   --   --   --   )٧٧٬٦٠٠( )٧٢٬٤٢٥٬٩٥٣(  إجمالي مصروفات التكافل

  ٤٩٬٤٢٩٬٤٠٤   )٧٧٬٦٠٠(   ٤٩٬٥٠٧٬٠٠٤   --   --   --   )٧٧٬٦٠٠(   ٤٩٬٥٠٧٬٠٠٤  نتائج التكافلصافي 
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  تتمة -التحلیل القطاعي   ٣١

سمبر  ٣١     ٢٠١٦د

ة   ة للتكافل    التكافليالخلیج للتأمین  شر ة القطر میثاق     الشر
      اإلجمالي    لإلستثمارات

ین    ینالمشت    المساهمین    المشتر ین    المساهمین    المساهمین    ر   اإلجمالي الكلي    المساهمین    المشتر
  قطر  یالر    قطر  لایر    قطر لایر     قطر  لایر    قطر  لایر    قطر  لایر    قطر  لایر    قطر لایر   

                               اإلیرادات
 ٣٠١٬٤٢٩٬٤١٥   --   ٣٠١٬٤٢٩٬٤١٥   --   --    ١٬٩٧٦٬٧١٢   -- ٢٩٩٬٤٥٢٬٧٠٣  إجمالي االشتراكات

 (٢٠١٬٥٦٦٬٣١٩)   --   (٢٠١٬٥٦٦٬٣١٩)   --   --   (١٬٣٤٠٬٢٩٢)   -- (٢٠٠٬٢٢٦٬٠٢٧)  معید التكافلحصة 
 ٩٩٬٨٦٣٬٠٩٦   --   ٩٩٬٨٦٣٬٠٩٦   --   --   ٦٣٦٬٤٢٠   -- ٩٩٬٢٢٦٬٦٧٦  االشتراكات المحتجزة

ة تس ات غیر الم ة في االشتر  ١٢٬٢٣٧٬٢١٨   --   ١٢٬٢٣٧٬٢١٨   --   --   ١٤٩٬٤١٥   -- ١٢٬٠٨٧٬٨٠٣  الحر
ات المحتجزة  ١١٢٬١٠٠٬٣١٤   --   ١١٢٬١٠٠٬٣١٤   --   --   ٧٨٥٬٨٣٥   -- ١١١٬٣١٤٬٤٧٩  صافي االشتر

 ٢٤٬١٢٠٬١١٦   --   ٢٤٬١٢٠٬١١٦   --   --   ٤٦٨٬٤٩٢   -- ٢٣٬٦٥١٬٦٢٤عموالت إعادة التكافل وٕایرادات تكافل 
 ٢٤٣٬١٠٤   --   ٢٤٣٬١٠٤   --   --   )١١٥٬١٠٧(   -- ٣٥٨٬٢١١  التغیر في العموالت المؤجلة

 ١٣٦٬٤٦٣٬٥٣٤   --   ١٣٦٬٤٦٣٬٥٣٤   --   --   ١٬١٣٩٬٢٢٠   --   ١٣٥٬٣٢٤٬٣١٤  إجمالي إیرادات التكافل
                           المصارف

ضات مسددة  (١٣٤٬٤٦٠٬٥٠٥)   (٣٣٩٬٥٧٦)   (١٣٤٬١٢٠٬٩٢٩)   --   --   (٥٬٨٤٦٬٧٨١)   )٣٣٩٬٥٧٦( (١٢٨٬٢٧٤٬١٤٨)  تعو
ضات حصة    ٦٦٬٩٠٤٬٩٥٦   --    ٦٦٬٩٠٤٬٩٥٦   --   --    ٦٧٤٬٣٨٥   -- ٦٦٬٢٣٠٬٥٧١معید التكافل من التعو

ضات المسددة  (٦٧٬٥٥٥٬٥٤٩)   (٣٣٩٬٥٧٦)   (٦٧٬٢١٥٬٩٧٣)   --   --   )٥٬١٧٢٬٣٩٦(   )٣٣٩٬٥٧٦( (٦٢٬٠٤٣٬٥٧٧)  صافي التعو
ة  ضات تحت التسو ة في التعو   ١٬٧١٤٬١٩٠   ٨٠٬٥٨٨    ١٬٦٣٣٬٦٠٢   --   --   ٢٬١٩٥٬٣٥٤   ٨٠٬٥٨٨ (٥٦١٬٧٥٢)  الحر

ة في  ةالحر اطات الفن  (٤٦٧٬٢٠٠)   --   (٤٦٧٬٢٠٠)   --   --   (١٤٩٬٨٥٩)   -- (٣١٧٬٣٤١)  اآلحت
 (٢٣٬٩٨١٬٠٦٠)   --   (٢٣٬٩٨١٬٠٦٠)   --   --   (٩٥٬٤٢٣)   -- (٢٣٬٨٨٥٬٦٣٧)  عموالت ومصارف تكافل أخر 

 (٩٠٬٢٨٩٬٦١٩)   (٢٥٨٬٩٨٨)   (٩٠٬٠٣٠٬٦٣١)   --   --   )٣٬٢٢٢٬٣٢٤(   )٢٥٨٬٩٨٨( (٨٦٬٨٠٨٬٣٠٧)  إجمالي مصروفات التكافل
  ٤٦٬١٧٣٬٩١٥   (٢٥٨٬٩٨٨)    ٤٦٬٤٣٢٬٩٠٣   --   --   )٢٬٠٨٣٬١٠٤(   )٢٥٨٬٩٨٨(   ٤٨٬٥١٦٬٠٠٧  نتائج التكافلصافي 



ة الخلیج للتأمین التكافلي ش.م   .ق.عشر
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
سمبر  ٣١   ٢٠١٧د

-٦٣- 

اطات   ٢٣   وااللتزامات المحتملةاالرت
  

  الضمانات   
سمبر  ٣١ما في    مة  ٢٠١٧د ق مناقصات وضمانات أخر  قطر  لایر ٥٨٢٬٩٩٩للمجموعة التزامات محتملة تتعل 
)  ومن المتوقع ان ال تمثل  لایر  ١٬٣٧٠٬٣٠٥: ٦٢٠١(   . التزام ماد هامأقطر

  
ة     دعاو قضائ
ات    ة شر ة التكافلتتعرض المجموعة مثل غالب ة مستقلةبناء  ,للمقاضاة أمام المحاكم خالل أعمالها العاد  على استشارة قانون

زها المالي ون لها تأثیر هام على أراح المجموعة أو على مر ا سوف  ات لوجود  ال تعتقد المجموعة أن هذه القضا اط إحت
ة ات القضائ ة لمواجهة مثل هذه المطال   .اف

  
  إعادة تصنیف أرقام المقارنة  ٣٣

عض أرقام المقارنة لتتف مع طرقة ة أعید تصــــنیف  ة للســــنة الحال انات المال عة في الب س إلعادة التصــــنیف  ,العرض المت ل
ة لفترة المقارنة ورة أ أثر على صافي الرح أو إجمالي الموجودات وحقوق الملك   .المذ

  اخر حداث أ  ٣٤
ز رقم ( قًا لقرار محافظ مصـــرف قطر المر ما لها  ،  ٢٠١٤) لســـنة ١ط ات  ل وثائ تأمینات الممتلكات والمســـؤول یتم تحو

ة القطر ة الخلیج للتأمینمن حقوق وما علیها من إلتزامات من الشر   التكافلي. ة للتكافل إلى شر

  
 




