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 . م.بش. ةالدولي ل تكافالشركة 

 

 

 معلومات عامة  
 

 3230:  . ب.ص  يرئيسلا تبمكال

 + 973 17565656 : هاتف  ، 2811 يق رقمرط ، 680 مبنى رقم

 + 973 17582688:  فاكس  ، 428 السيف ضاحية

 @hb.afulkgigtatakaful:  البريد اإللكتروني  البحرين  مملكة

 bh.takafulgig.www:  اإللكتروني  موقعال 
   

  1989يل ربأ  11يخ بتار  ول عليهتم الحص 21100: السجل التجاري
   

   ق  حرالممجمع السيف فرع  

   مجمع السيف المحرق   بوابة أ 

 3230:  . ب.ص 44 طريق، 83 محل

 + 973 17565405:  هاتف  243المحرق 

   بحرين  ة المملك 
   

     دنسفرع 
 3230:  . ب.ص   د، 2420 محل رقم
 + 973 17565447:  هاتف  0745، سند 4571طريق 

   ن ة البحريلكمم
   

   البنوك الرئيسية
   ش.م.ب. اإلسالمي نالبحري بنك

   ش.م.ب. المالس مصرف
   

   األسهم  مسجلو
 3203:  ب .ص حرين للمقاصة الب شركة
 + 973 17108833:  هاتف  المنامة،
 + 973 17228061:  فاكس  رين البح  مملكة

   
   مدققو الحسابات 

 140:  ب .ص ألوسط  االشرق  – ونغنست ويرإ

 + 973 17535455 : تف ها  مة، المنا 

 + 973 17535405:  كس فا  مملكة البحرين 
   

   تواري الخبير االك
 371557 : ب .ص  واالستشارات االكتواريةللخدمات  لوكس شركة 

 + 971 48768530:  هاتف    1بنى رقم مباي سكوير 

     الخليج التجاري، 705تب كم

   لعربية المتحدة  رات ااإلما  ،دبي
 



 ب. . ش.م الدوليةل افالتكركة ش
 إلدارة اوارة إلدا لسمج ءضاعأ

 

 
   مجلس اإلدارة 

  دارةاإل  سمجل رئيس -  ريسلريف اهيم محمد شاالسيد إبر 

   لس اإلدارةئيس مجب رنائ -  محمددهللا ن عبمح عبدالريد الس

   دارةلس اإلج عضو م -   السيد خالد سعود الحسن

 س اإلدارة  عضو مجل -   چيريوب عبدالرحمن مدد أح يالس

 اإلدارة  مجلسعضو  -   كامل كشكة أساميد الس

 اإلدارة عضو مجلس  - رنة البحا  أسامة تورالدك

 اإلدارة   مجلسعضو  - عبدالرحيم   عليالسيد راشد 

   عضو مجلس اإلدارة -  ربيعه محمد ربيعه دهللاد عبيسلا

   عضو مجلس اإلدارة - لح فهد الزومان  ا صالسيد 

   دارةلس اإلمج  عضو - سلطان  الدكتور عبدهللا 

 اإلدارة  س مجل سكرتير - ان  ي حسن فردد علالسي
   

   يذية نفالت   اللجنة
 ة اللجن رئيس - ن سح د سعود الالسيد خال

   اللجنة  نائب رئيس - دهللا محمدالرحمن عبعبد السيد
  نةلج عضو ال - ي بوچير حمنرعبدال  مدأح د السي

  نةلج لاو ضع - صالح فهد الزومان  السيد 
  نةلج لاو ضع - سلطان  دكتور عبدهللا لا
   

     حوكمةالو  لتدقيقلجنة ا

  نةلجل ارئيس  - يم ح الربدع  يعلد راشد سيال
   نةاللج   نائب رئيس - الدكتور أسامة البحارنة

  اللجنةو عض - شك ة كامل كأسام السيد
  عضو اللجنة - ربيعه  مدح م ربيعه دهللاد عبسيلا
   
     آت افالمكترشيح وال  نةلج

  اللجنة رئيس - س مد شريف الريح مالسيد إبراهيم 
   ةاللجن  نائب رئيس - د الحسن وعس دلا خ  ديالس

  لجنةال وضع - م عبدالرحي علياشد رالسيد 
  عضو اللجنة -   نسلطا الدكتور عبدهللا 

   
   طر  االمخلجنة 

 ة رئيس اللجن - نةالبحار ة امالدكتور أس
   نائب رئيس اللجنة - كامل كشك السيد أسامة 

  اللجنة عضو -   رييچ وب منح رعبدال  د أحمدسيال
   
     عيةلشرة ائة الرقابيه

  الهيئة يسرئ - ودممح  محمود آل طيفاللعبد الدكتور الشيخ

   ةئالهينائب رئيس   - إسحاق  مد ح مام ص عالشيخ 

   الهيئةو عض - ر ح مد بة مح ما سأالشيخ ر تودكال
   
     يذيةالتنفة داراإل

 ي ذفيتنلالرئيس ا - ارينصاألمحمد السيد عصام 

 التنفيذي  لرئيسا ئبا ن - العثمان  مدح أ دالعزيزعبيد الس

 المالي  المدير - و ببرا سشرنيفا  نتوشسا د يسال

 ام لعا دائرة التكافل - با رئيس االكتت  - جيجان ابراهام ستيفن السيد 

 التكافل العائلي والصحي  دائرة -تاب يس االكتئر - وز ريما نورالسيدة 

 المركبات تكافل  -االكتتاب س رئي - ن حسيم اء إبراهـيملة يدالس

 وماتالمعل ةنيتقرة دائ -أول  مدير - سين جعفر خليل ح د سييد الس

 لتزام خاطر واالمإدارة ال ،وكمةالح مدير  - نجاة الوادي السيدة 
 









 ب.  ش.م. ةفل الدوليكة التكا رش

 . ةالمرحلية المختصر ةلمالي ذه القوائم اهمن جزءا   7ى إل  1من  ةلمرفقت اا يضاح اإل لتشك
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 الملكية ق و قح لتغيرات فيلالمرحلية قائمة ال
 )مراجعة(  2022مارس  31ة في يالمنتهأشهر  ةالثالث لفترة 

 

 
 س رأ
 ل الما 

 حتياطي  ا
 انوني  ق

 ي  طحتيا ا
 عام 

  مستبقاةأرباح 
 (خسائر متراكمة)

احتياطي القيمة 
 العادلة لالستثمارات 

 مجموع 
   ةالملكيحقوق 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 دينار بحريني   حريني  دينار ب  دينار بحريني   ي  ني حرب  را ندي ر بحريني  نا دي   ينري بح  ناريد 
       

 11,645,670 96,519 1,985,487 200,000 863,664 8,500,000   2022يناير  1في  صيدرال
       

 280,600 - 280,600 - - - للفترة  الربح 

 ( 31,768) ( 31,768) - - - -   األخرى ةشاملال ةرساالخ 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 248,832 (31,768) 280,600 - - - ة للفترة الشامل الخسارة / ( الدخل)مجموع 

 ( 425,000) - ( 425,000) - - -  2021ة أرباح أسهم مدفوعة لسن
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 11,469,502 64,751 1,841,087 200,000 863,664 8,500,000   2022 سمار  31في الرصيد كما 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
       

 11,164,133 115,199 1,578,365 200,000 770,569 8,500,000  (معاد عرضه) 2021ر يناي  1ي يد فالرص 

 255,336 - 255,336 - - -   للفترةالربح 

 20,454 20,454 - - - -   راآلخ  ملا شالدخل ال
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 275,790 20,454 255,336 - - - رة  للفت مل الشا  موع الدخلج م

 ( 425,000) - ( 425,000) - - -  2020لسنة  أرباح أسهم مدفوعة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 11,009,194 135,653 1,402,972 200,000 770,569 8,500,000   2021 مارس 31في الرصيد كما 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
 



 ب.  ش.م. ةفل الدوليكة التكا رش

 . تصرةرحلية المخ المالمالية  ئمالقوه اجزءا  من هذ 7إلى  1ن مفقة لمر ت اا يضاح اإلل كتش
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 وال المشاركين م أ في راتيللتغمرحلية ال  ةمالقائ 
 ( ةعاج)مر  2022مارس  31في منتهية أشهر ال الثالثة لفترة

 

 
 في  الفائض  

  ادلة لالستثمارات ة العمياطي القتي اح   ركين وال المشا مأ

 

 التكافل 
 عام ال

 تكافل لا
  ئلي العا 

 ل اف تكلا
 عام لا

 التكافل 
 المجموع  ئلي عا لا

 ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 
   رينيح دينار ب    نيري ر بح دينا  دينار بحريني      يبحرينار ندي   نينار بحري يد 
       

 855,898 112,999 98,499  79,490 564,910   2022يناير  1في الرصيد 

 14,493 ( 10,314) 24,807  - -  راتتثما ساال على ةققمح لا ة لعادليمة اقلا)خسائر(   / مكاسب

 ( 40,107) 31,660 ( 71,767)  - -  االستثمارات علىة ققمح الالقيمة العادلة غير  سب( / مكا خسائر)

 221,739 - -  1,434 220,305   للفترة  ائضفلا
 ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 1,052,023 134,345 51,539  80,924 785,215   2022مارس   31 كما فيالرصيد 
 ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

       

 110,432 63,629 74,192  132,449 ( 159,838) 2021ر يناي  1في الرصيد 

 6,981 6,981 -  - -   االستثمارات علىققة ح الم عادلةالقيمة الر ائخس

 8,914 647 8,267  - - ثمارات  االستى ل ع ةمحققاللة غير العاد القيمة مكاسب

 201,162 - -  3,715 197,447   للفترة  ائضالف
 ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 327,489 71,257 82,459  136,164 37,609   2021مارس  31رصيد كما في لا
 ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

 



 .ب.  .مش يةلدولا  افلتكلكة ارش

 . رةصحلية المخت لمرا ةلي لما وائم اقاله من هذ جزءا   7ى إل  1من ة رفقمت الا إليضاح كل اتش
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   فقات النقديةتدللية رحلمالقائمة ال 
 ( اجعة)مر  2022مارس  31ي منتهية فأشهر ال الثالثة لفترة
 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2022 2021 
 ي دينار بحرين ي نار بحرينيد  
    لتشغيليةاألنشطة ا

 255,336 280,600  للفترة صافي الربح 
 201,162 221,739  كين  را مشت ال ياعملمن الناتج   فائض لا
    : لتالية د البنول  تعديالت

 (2,950) 6,128  ة زميلة  ن شركم  (دخل)/   خسارة 
 20,293 -  يلة  ميع شركة زخسارة من ب

 (186,494) ( 199,448)  ر ام تثاإلسل دخ
 (5,093) ( 13,737)  ات  ر اثم ستيع امن ب  مكاسب

 17,687 24,884  ت  راثما تاس على  الل حمضا  ارة سخ
 18,387 16,805  دات  موجولاام  حق في استخدإطفاء ال
 8,725 8,462  إستهالك  
 80,126 10,994  مستحقة القبض  ة التكافل ال لتكافل وإعادا  دةرصأ  لحالإضم مخصص
 11,978 10,756    ارةتكلفة اإلج 

 2,505,666 2,381,644  ة سبراكات غير المكتشتالتغير في اال
 (130,082) ( 143,459)  ت غير المكتسبة العموالر في التغي 
 144,874 135,452  للتكافل العائلي    الفنية االحتياطيات التحول إلى  في  التغير

  ───────── ───────── 
 2,939,615 2,740,820   يةغيلشت المطلوبات جودات والو ملفي ا غيراتالت ل قب يتشغيلال ح ربال

    يلية: لمطلوبات التشغي الموجودات وا ت فارالتغي 
 (2,406,926) ( 3,447,039)  ض فل وإعادة التكافل المستحقة القبتكالارصدة  أ

 (193,555) ( 158,899)    ا  قدمم  وعةمدفومبالغ  حق مست ودخل أرصدة أخرى مستحقة القبض 
 (22,476) 339,921  تحقة مسال  تا لبلمطاا  منل  فاالتك   إعادةات شركة صح

 250,891 ( 225,979)  المستحقة  البات طإجمالي الم
 1,477,866 1,281,982  فع كافل وإعادة التكافل المستحقة الدالت   رصدةأ

 (13,388) 509,470  مطلوبات أخرى ومخصصات 
 (3,917) 10,896  ينفظوملل خدمة  ية المكافآت نها

  ───────── ───────── 
 2,028,110 1,051,172  غيليةالتشقد الناتج من األنشطة الن فيصا
  ───────── ───────── 
    ةيألنشطة االستثمارا

 191,587 213,185  م لار المستدخل االستثم 
 (12,670) ( 3,880)  ت معدات و شراء عقارا
 (363,079) ( 779,644)    رات شراء استثما 

 110,380 162,664    ارات ستثممن بيع ات حصالتم
 417,336 ( 3,100,000)  شهر أ  ةمن ثالثر ثكأل ق حقااستخ  يرا وبت ع مصرفيةئادو

 58,536 -  استثمارات في شركة زميلة   من بيع متحصالت 
  ───────── ───────── 
 402,090 ( 3,507,675)  يةراتثمساألنشطة اال ناتج منال / )المستخدم في( قد ي النفاص

  ───────── ───────── 
    ةالتمويلي ةطنشاأل
 (425,000) ( 425,000)  مدفوعة ية  دقنأسهم   حأربا 
 (24,851) ( 23,351)  ارة ج تزامات عقد اإللا سداد
  ───────── ───────── 
 (449,851) ( 448,351)  األنشطة التمويلية المستخدم في  قدلنا
  ───────── ───────── 

 1,980,349 ( 2,904,854)  في النقد وما في حكمه  الزيادة /( النقص)صافي 

 8,641,681 17,331,266  الفترة في بداية في حكمه  النقد وما
  ───────── ───────── 
 10,622,030 14,426,412  رة فتالة اينهي حكمه فما في لنقد وا

  ═════════ ═════════ 
    ى: لتملة عمشال
    د وأرصدة لدى البنوك قن

 4,025,344 7,559,357  نقد وأرصدة في حسابات جارية 
 6,596,686 6,867,055  أو أقل  هرشأ  ةثالث لفترة ة  ليأص واريخ استحقاق بتودائع مصرفية 

  ───────── ───────── 
 10,622,030 14,426,412  هحكمفي  ماو النقد

 9,232,235 7,842,000  من ثالثة أشهر ثر  كأل  أصلية قودائع مصرفية بتواريخ استحقا

  ───────── ───────── 
 19,854,265 22,268,412  لي الما زركلملية مرحللاقائمة ل ل وفقا  ك بنو لدى أرصدةونقد 

  ═════════ ═════════ 



 .ب.  .مش يةلدولا  افلتكلكة ارش
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 مرحلية المختصرة  ال  لماليةوائم اإيضاحات حول الق
   2022مارس  31في 

 
 

 شطة ناألو الشركة 1
 
رة والسياحة  التجا وناعة  صرة الى وزادل مسجلة عامة ةينيربح  همةا مس كة رش هي شركة"(  )"ال.  ش.م.بلية  دولا كافلتلا ةكشر
ة شركتقدم ال.  1989 يلأبر  11 ريخبتاالذي تم الحصول عليه    21100رقم   تجاريال لج سال بموجبل  وتعم نالبحري مملكة في

   .مينتأ الب ت الصلةاذت والمنتجات ما دخ ل والتكاف خدمات ال
 

 والعائلي العام التكافل ةشطأن ة رادإفي   ةللشرك  يسيرئال شاطالن  لثيتم  .ةالمياإلس يعةرالش لمبادئ وفقا    كةالشر شطةنأ  تدار
 الشريعة بادئمل  ا  قوفالمشاركين   عن يابةلنبا لي،  اتولاى  عل  والمضاربةلة  الوكا  نموذج تطبيق طريق نع وذلك اتثمارواالست

يتمةيمالساإل  فبهد كوذل همكاتراباشت ناركيشمال ساهمةم  في لتمثتو التأمين ةسن أساس ىعل  لتكاف لا  إعادة ةطنشأم  ظينت  . 
   .ددحم وقوع حدث عن  وعاء التكافلت بلحق رائخس أية عن مويضهعت
 

   19 - دكوفي تأثير
)كوفيد    لجائحةتفشى    هناككان  ،  2020  سنةخالل   التأثير   (.19-كورونا  تستمر  أن  المتوقع  لت  تامن  والمتوقعة  فشي الحالية 
ق ومدة وال يزال نطا ،  بينما تستمر هذه التطورات في التأثير على عمليات الشركة  على االقتصاد العالمي في التطور.  الجائحة
يمكن الات المالتطورات الفيروس غير مؤكدة حيث أنها تعتمد على  تأثير  . وقد تنبؤ بها بدقة في الوقت الحاليستقبلية التي ال 

 .  في المستقبلوالتدفقات النقدية  الماليواألداء  المالي للشركةمركز لاذه التطورات على ثر هؤت
 
 لكة البحرين. ي ممالمكتب المسجل للشركة فع يق
 
   .2022 أبريل 26  خرياتبر صاد لة ا رااإلد  لسمجار روفقا  لق شركةلل ية المختصرة رحل الم عتماد إصدار القوائم المالية ا تم
 

  امةلها ةيبالمحاسالسياسات و دادعاإلأسس  2
 

 عداد أسس اإل
ويجب أن   ."رير المالية المرحليةا ق تلبا "  الخاص  34الدولي رقم    معيار المحاسبةلوفقا   المختصرة  لية  المرح الية  مال  ئمواالق  أعدت
الما القوائتقرأ   المرح يل م  القومن  ازت بالة  ختصرالم  ةيلة  يسمبر  د  31في    المنتهيةلسنة  لو  فيكما    ةالسنوي  قةقمدلاة  يلام ال  ائممع 
ا لما   ييرا عمل  قا  وفت  أعدالتي  و  2021 عن    ةماليلحاسبة  والمرا الصادرة  المحاسبة  للمؤسسات  هيئة  اإلساجعة   ةمياللمالية 

والقي إلاائل  لمس  نسبةبال  .("أيوفي") ت  التي  اسثبات  م  نطويال  ذلك  مب  يوفيأظلة  تحت  في  المر ال مال  اريرتقلا  دادعإا    ، حلية ية 
   .محاسبة الدوليمجلس معايير الن الصادرة ع لية ما ال يرارالتق معايير الدولية إلعداد لاهات الشركة توجي مدخ تست
 

 ةهامال يةالمحاسبت اس السيا
وائم اد القعدإ  يفمها  ادخ استم ت تيال  لتلك طابقةم يه لمختصرةمرحلية الا ةيمالال د القوائمإعدا فية ة المتبعسبيمحا ت الا سا ي إن الس

 لة معدلالمعايير الجديدة وابيق  ء تطاستثنا ب   2021مبر  ديس  31ة في  منتهيال  سنةولل،  فيا  مك  ةلسنلشركة  للققة  المدنوية  لسا   ةيلمالا
 .  2022ير ينا 1و بعد في أ ةدئبتسنوية الملفترات اللة يمواإللزا ادرةالص

 
 2022يناير   1من اعتبارا  إلزامية ومعدلة جديدة معايير 

 
 " باحتياطي المخاطر"علق  تالم  35م رقلي  ام بة اليار المحاسعم

المحاسب رقم  معيار  المالي  الم   35ة  الحتياطيات  المالية  التقارير  وإعداد  المحاسبة  مبادئ  وضع  إلى  الموضوعة  يهدف  خاطر 
المخاطر ا  أالتي ي  لمختلفةللتخفيف من  في    صحاب المصلحة، وباألخص المستثمرين الذين يستثمرون الربح والخسارةواجهها 

 المرحلية المختصرة للشركة. ليةتأثير على القوائم الما  ال يوجد لهذا المعيار أي ة اإلسالمية.يسسات المالمؤلا
 

   فالوق ؤسسات م ن قبل المالية المعدة م رير ابالتقالمتعلق   37رقم   لماليسبة امعيار المحا
بادئ م  بما يتماشى معم إنشاؤها وتشغيلها  تي   تي، وال فيةقوالات المالية  التقارير المالية من قبل المؤسسد  داعإيحدد المعيار مبادئ  

 والتي تم تأسيسها وفقا  ت األخرى  ؤسسا والم  الوقفيةلمؤسسات  ا ينطبق هذا المعيار على جميع أنواع    . الشريعة اإلسالميةم  أحكا و
الوقفلمفهو اإلسالمية،  م  الشريعة  وأحكام  لمبادئ  وفقا   عملياتها  وضعهوتزاول  عن  النظر  بغض  ذلك  القانوني  ا ،  في  بما   ،

 . المرحلية المختصرة للشركة ال يوجد لهذا المعيار أي تأثير على القوائم المالية مؤسسات الوقف االفتراضية.
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 رة  م المالية المرحلية المختصول القوائ إيضاحات ح
   2022مارس  31في 
 
 

 ( تتمة) امةالهة بيالمحاس اساتالسيو عدادأسس اإل 2
 

 ( مةت ت) ةماهال ةيسبالمحات االسياس 
 

 ( تتمة) 2022يناير   1من اعتبارا  إلزامية ومعدلة جديدة معايير 
 

  وط تحالوخيار الووعد ال لق بعتم ال 38محاسبة المالي رقم ر المعيا
  ا ذ ينطبق ه  .اليةملا  تسسا ؤملل   طتحوال و  لخياروا  وعدالت  ومتطلبات ترتيبا ية  المالداد التقارير  عة وإحاسبالمدئ  ر مبا لمعياد ايحد
التي تتم  الوعد والخيار والتحوط  لجميع المعامالت التي تنطوي على ترتيبات  ة  يالمحاسبوإعداد التقارير المالية  يار على  المع

 ة.للشرك  المرحلية المختصرة لمعيار أي تأثير على القوائم الماليةهذا اوجد لي ال اعد الشريعة اإلسالمية.بموجب مبادئ وقو
 

   وفيأي من قبل    م تأجيلهات نكولصادرة جديدة معايير 
جعة شروع مرااكتمال محين ل أنه 2020 يونيو 23 -22 في اجتماعه المنعقد فيأليوفي  ع التابوالتدقيق  سبة محا ال  وضح مجلسأ

المحاسبةمبعض   شركتخض  ،اليةلما   عايير  لع  التكافل  والتصنيف    اضمحاللبات  متطلات  المعيا ب  بموج االستثمار  سبة محا ر 
ا ت  ارمااالستثب"ق  المتعل  25رقم    اليالم واألدواواألسه  "كوكلصفي  المماثلةم  تم  ولذلك  ."ت  اإللزامي  ديدتم  معايير  ل  التاريخ 

 . تكافلبعض معايير المراجعة هاء من تحتى تاريخ االني  وفعن أي لصادرةالية االتالمالية ة المحاسب
 

 ائر بالخسة المحمل مات وااللتزا ية تمانئر االائسالخول  الحمضالباق تعل الم - 30الي رقم م ة الحاسب معيار الم
الي  مسبة الحا لمار اال معيدعن طريق استبالمالية    داتوجوالم  حاللضماب خسائر  ا ة احتسعملي  أساسييار بشكل  عالمر  غي  دقل

الذمم   عبشأن جمية  يقبلمستلا  ةوقعتمال  يةن سائر االئتما خ ج البنه  تكبد الخسارة نهج    "تا يياطتإلح اوصات  مخص بال"لق  عمتلا  11رقم  
في  زانمي ال  يف ة  رج دالم  ريغعرضات  تالودينة  الم بما  وخطمانلضا  كذلية  اا ات  األالمكز  والمراد  العتما بات  التي  ماثلة  خرى 

 . ر االئتمانلمخاط  عتخض
 

 :يةل التا الث المراحل الث في يةمانتالئار ئ ا سخ للالخاضعة  تادوجوملا يتم تصنيف س
 

سيتم تسجيل حها.  مان منذ مناالئت  ةدوج ي  ي فجوهر  لكهور بشدتت  ي لمتالمدينة الة: الذمم  تج ننة الميدملمم االذ : 1 المرحلة
 .ا  شهر 12دة لمقعة وئتمانية المتالخسائر اال اسسأعلى  لخصص اإلضمحال م

  
يتم  س  ا.منحه  ذنمن  ئتمااال  دةل جوهري في جوكبش  تدهورتمدينة التي  الم  مذلا :  ةج نت ملا  ينة غير دالممم  ذال : 2المرحلة 

 . ى العمردمعلى  المتوقعة نيةما ئتاالر سائ الخ  سا أسعلى  ةينماالئتالخسائر ا لتسجي
  

على    ل الح ضمإلت مخصص ا ا إثب   ميت، سإضمحاللها   تمي  لمدينة الت ا   لذممنسبة للة: بالدينة المضمح المالذمم   : 3المرحلة 
 ر. معالى وقعة على مدتالم انيةخسائر االئتمالس ا أس

 

االفاألخذ    ةكشرال  من  بليطس ال   يمها تقي  يف  ليةستقبملا   رةالنظ  تمعلوما عتبار  ي  منذ   يةتماناالئ  مخاطرالفي    جوهريللتدهور 
  اد الكلي قتصاال  املمثل عو  صرا نع   ة علىيتقبلسالم  رةظالن  معلوماتتضمن  تسلمتوقعة.  ة اانيتماالئ  رئالخسا  لك قياسكذو  ا هح من
 خارجية. ال  درصا ملا ن م ا عليه لصولحتم ا ي ة التياالقتصاديت اوالتنبؤ (فطالن را عسوأسهم األار  سعأ الالمث  بيلعلى س)
 

منيبتقي  الشركةستقوم   المحتملة.  سيناريوهلاو  جئ لنتا ا  م مجموعة  سيناريوبة  لنسبا ات  كة  الشر  دتستمس  ،هاتوسيناريالمن   لكل 
 ل. محالضاإلمخصص  ديحدلت  وذلكحة ج ر مالية المحتنهج اال قعة وتطبوقالمت ةينا ئتمالائر خسا ال
 

 ل ضمحالج اإلهن
  ف بخال مخاطر لة لالخاضع اتعرض تلاو ةرياالستثما ات دوالموجوخرى جميع التمويالت األى  علل حالاإلضمر ئ ا خست ا إثب متسي
 دخل(. القائمة من خالل دلة عا ال يمةالقب رجة دالم تماراتثساال اءتثن )باس ةيطر االئتمانمخا ال
 

لالسترداد    القيمة القابلة  إند.  رداتسالل  ةقابللا  ا تهد قيموج للمو  مدرجةالة  ميقاليها  ف  جاوزتت  يت لال  ال ح ضمإلار  ائ خسم قياس  تسي
 ة.متخدالمس ا وقيمتهالبيع  ليفتكا ناقصا  العادلة  ا قيمتهن بي نم لىعألاة القيمعد ت
 

  جوداتء موالقتنا ر المحملة بالخسائت اما زلت اال وأ ودقعص الخصم
لتي يجوز  العقود المستقبلية ا  وأ  اتاط االرتب  بج ووجود بم م  تناءاق ب  ةملزم  ةكشرال  نوكتا  عندم  صصمخ   تا بثبإ   ةكالشر  قومتس
متوقع أن  ال نم لتيدية اصا تقال ا عفنا الم ن لى مأع باطاالرت لعقد أوب ام بموج زايكون االلتوقع بأن المت منو بل،ستقالما في  رامهإب

س عكي  الحساب  اذهى  صص علخ مبعمل    كةشرال  موقتسة،  لا الح  هذه  لمث  يفو  .توجوداك المناء تل تية اق عمل  خالل  من  تتدفق
 . ملةالمعا تلك  تجة عن مثل ائر المتوقعة النا لخسا
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 تصرة  قوائم المالية المرحلية المخإيضاحات حول ال 
   2022مارس  31في 

 
 

 ( تتمة) بية الهامةالسياسات المحاسو عداداإل أسس 2
 

 ( تتمة) ةهامال المحاسبيةالسياسات 
 

 ( تتمة) 2022يناير   1من اعتبارا  لزامية إ ومعدلة  جديدةمعايير 
 

 ( تتمة) ائربالخسة لالمحم  مات وااللتزا ية تمانر االئائسالخول  الحمضالباق تعل الم - 30الي رقم م ة الحاسب معيار الم
 شركة.أعاله على القوائم المالية المرحلية المختصرة لل ر المذكورا يتقيّم إدارة الشركة حاليا  بتقييم تأثير المع

 
   اثلةممال  ألدوات اهم وسواألك و كلصر في اثما ستاالب  المتعلق - 33ي رقم للمحاسبة المار اايعم
ههي إ المع  اذدف  ولاوالقياس  و  باتثإل اونيف  لتصامبادئ  ع  وضلى  يار  ا  فصاحاإلعرض  ا فر  ستثما العن  واألسصكلي  هم  وك 
ا األخرى    يةاالستثماروات  دألاو بلالمماثلة  تقوم  المؤستي  االيملاسة  ها  المالمسإلة  يحدد  ال نوااأليار  عية.   وات ألدل  يةرئيسع 

مع  وافقتالم  يةرا ثماالست والاإلس  ةلشريعا  مكا أح ة  ي بم  ةساسياألة  محاسبيالت  لجا المعا مية  خص  تناسبا  عمموذونئص  ا مع  ل ج 
  .فاظ بها ا واالحترات وإدارتهثماستالاراء إجيتم ا بهج بمو تيسسة الؤمال
 
 .ةللشركتصرة  المخالمرحلية لمالية االقوائم أعاله على  المذكور  المعيارير  تأثييم تقب  اليا  ح ة الشرك  ةإدار ميّقت
 

 للسهم  عائدال 3
 
ي دينار بحرين   280,600غ  بالوال  2022مارس    31ة في  نتهيشهر المأ  الثالثةلفترة  ح  ساس الربأ  هم علىلسل  دالعائاحتساب  يتم  
  ، ائمةة القعاديالاألسهم    ددمتوسط عيون(  مل  85:  2021ون )ملي  85عائد إلى  ( الدينار بحريني  255,336  :2021  مارس  31)

يب النص ي فإن  تال بالو  ،ملةمخفضة محت  ديةعا  أسهم أيةشركة  ال لدى وجدت اللفترة.  خالل ا لقائمة  اية  العاد ألسهم  ادد  والذي يعد ع
 لة. ماثتم تكوناح األرب ي  ف لسهممخفض للاألساسي وا

 

  نيةأميتل نتائج القطاعات ا 4
 

 اسية ساأل ل امعاأل عات طاير قتقار - لاألعما قطاعات 
  التي   كةالشرل  عما ت أعا طا يلي ق  منة. فيما مخاطر المؤال  فئاتعلى    ء  ا بن تالية  لقسام الى األ إ  ةشركال  يمتم تقس  ارية،ألغراض إد

 ها: لتقرير بشأنا عملتم ي
 

العامةوالحو  الحريق مختلفغ تل  التأمين  وثائقدمات  خ تكافل  تقدم    ادث  وتخريواليق  الحر  طرمخا   طية    سةدنهلاو  ابهراإلب 
 .ةلحوادث العاماو
 

 . ةطبيال المصروفات طارئة والت الالحا ر مخاط غطيةتي للصحا ين مأ تلمات ادخ  دمتق حي التكافل الص
 

 . موسعالوشامل مان الالضوبات للمركثالث الطرف طر الا مخ ن لتغطية يمتأ ال وثائقخدمات افل كتم قدت بات رك مال
 

 . انر والطيي بحرال  فنري وأجسام السبح لحن االشر  مخاطتغطية مين ل التأ  ئقوثا  اتم خدمتقد انلطيراو  البحري
 

المتناقص /    قتن المؤالتأمي)  حمايةالجماعي والن  تما الئ واماعي  لج ا كافل  التطر  خا ية ملتغطالتأمين    تقدم خدمات  يللعائ فل ا لتكاا
 . دنقلا  عترجا ساو يموالتعلالفردي ر وفيلتاوي الجماعفير ولتادى الحياة( وكذلك مالتأمين 

 
  تم داء. ياأليم قي د وتموارتخصيص ال قرارات حولال تخاذرض ال لغصنفشكل مبشغيلية  تال تاعا إكتتاب القط ائج رة نت دا تراقب اإل

اأدام  تقيي علقء  بناء   ال طاع  المكربلى  يح  إفصاح تتب.  التالي  الجدول  القطاعا وضح  إيرادات  اوت  ات  ربح    ة ترللفع  لقطا قياس 
 .ركةشلل  لفترةاربح ول خ دوتسويتها مع 
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 تصرة  خحلية الملمرا يةقوائم المالل ال ات حوضاحيإ
   2022مارس  31 في

 
 

 ة( تم)ت  ةنييمنتائج القطاعات التأ 4

 
 )تتمة( اسيةسل األألعمااير قطاعات ارتق - لمااألع اتقطاع

 :العائلي و مالعا  لافللتك  يةسيالرئ  تئالفا ائجتن بقاة وصافيلمستا  شتراكات اال فيكين وصار المشا اكاتاشتر  إجمالي  تحليلفيما يلي 

 
 )مراجعة(  2022مارس   31 المنتهية في ر أشه ثةلثالارة فت ل 

 

 وادث حريق وح
   باتركلما   لصحيا   امةع

   حريالب 
 والطيران  

 موع  مج
 ام  فل العاالتك

 لتكافل  ا
   المجموع   ليالعائ 

 نيحري ب  ران دي  ين ري بحنار دي  ار بحرينين ي د ينار بحرينيد نيري ينار بحد نيار بحري ين د ينار بحرينيد 

        
 9,541,939 367,700 9,174,239 85,022 1,953,927 4,275,579 2,859,711   تإلشتراكاا  اليمجإ

 (2,853,628) ( 133,449) (2,720,179) ( 56,790) ( 71,597) ( 8,616) (2,583,176)   شتراكات إلإجمالي امن   تكافلال ةد اإعة حص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 6,688,311 234,251 6,454,060 28,232 1,882,330 4,266,963 276,535   قاة تب لمسا اإلشتراكات

 (2,381,644) ( 623) (2,381,021) ( 3,221) 53,660 (2,289,930) ( 141,530)   صافي  –غير المكتسبة ي اإلشتراكات ف تسوية
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 4,306,667 233,628 4,073,039 25,011 1,935,990 1,977,033 135,005 ة المكتسب  إلشتراكاتصافي ا
        

 241,762 7 241,755 13,576 8 32,397 195,774 ت  موالالعوالرسوم دخل 
        
 4,548,429 233,635 4,314,794 38,587 1,935,998 2,009,430 330,779   عاالقط  داتارإي 
        

 (2,946,189) ( 87,466) (2,858,723) ( 2,661) (1,228,468) (1,639,778) 12,184   دةكبتات المي المطالبصاف

 ( 147,307) ( 2,529) ( 144,778) ( 38) ( 48,674) ( 94,168) ( 1,898) خرى  األ فلفات التكامصرو

 ( 135,452) ( 135,452) - - - - -   لي العائ للتكافل يةفنال طياتتيااالحمحول إلى  

 ( 10,994) - ( 10,994) - ( 4,893) ( 2,843) ( 3,258)   لةمحلمضا نةالمدي  افللتكم اذم  مخصص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 1,308,487 8,188 1,300,299 35,888 653,963 272,641 337,807   الوكالة أتعاب قبل المكتتب  الفائض
        

 (1,173,670) ( 40,739) (1,132,931) ( 23,069) ( 566,639) ( 258,673) ( 284,550)   ةالوك التعاب  أروفات مص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 134,817 ( 32,551) 167,368 12,819 87,324 13,968 53,257 لة  كاو ب الفل بعد أتعالتكااعمليات  ن م( العجز) / لفائضا

 115,896 45,313 70,583     صافي    – الستثمار ا دخل

 ( 28,974) ( 11,328) ( 17,646)     ب  ضار المأتعاب   مصروفات
     ─────────── ────────── ─────────── 

 221,739 1,434 220,305       الفائضصافي 
     ═════════════ ═══════════ ════════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة  
   2022مارس  31في 

 
 

 )تتمة(  نيةالقطاعات التأمي نتائج 4

 
 )تتمة(  ساسيةاألال ماألع ات عاير قطارق ت - مالعقطاعات األ

 

 ة()مراجع 2021س مار  31المنتهية في  ر أشه ةالثالث  لفترة 

 

 حريق وحوادث 
   باتركلما   لصحيا عامة 

  حريالب
 والطيران  

 مجموع 
 ام  فل الع التكا

 لتكافل  ا
   المجموع   ليالعائ 

 ني بحري ر ادين ي نريبح ينار د ينار بحريني د ني ينار بحريد ينار بحريني د ار بحريني يند ينار بحريني د 
        

 9,539,736 418,875 9,120,861 88,755 2,179,603 4,241,553 2,610,950 ت إلشتراكاجمالي اإ

 (2,566,622) ( 116,923) (2,449,699) ( 73,411) ( 71,051) - (2,305,237) إلشتراكات من إجمالي ا تكافلال ةد اإعة حص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 6,973,114 301,952 6,671,162 15,344 2,108,552 4,241,553 305,713 قاة تبلمساإلشتراكات ا

 (2,505,665) ( 21,837) (2,483,828) 2,127 ( 21,476) (2,331,355) ( 133,124) صافي   –غير المكتسبة ي اإلشتراكات ف تسوية
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 
 4,467,449 280,115 4,187,334 17,471 2,087,076 1,190,198 172,589 اإلشتراكات المكتسبة في صا
        

 188,312 - 188,312 18,096 17 5 170,194 ت  موالالعالرسوم ودخل 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 
 4,655,761 280,115 4,375,646 35,567 2,087,093 1,190,203 342,783   عاالقط   داتراإي
        

 (2,873,762) ( 113,799) (2,759,963) ( 3,115) (1,278,000) (1,446,057) ( 32,791)   دةكبتصافي المطالبات الم

 ( 167,245) ( 1,904) ( 165,341) - ( 62,825) ( 101,513) ( 1,003) األخرى   لفات التكافرومص

 ( 144,874) ( 144,874) - - - - - لي العائ للتكافل الفنية االحتياطياتمحول إلى  

 ( 80,126) - ( 80,126) - ( 65,126) - ( 15,000) لة محلمضا نةالمدي  افلذمم التك مخصص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 1,389,754 19,538 1,370,216 32,452 681,142 362,633 293,989 أتعاب الوكالة  قبلالفائض المكتتب 
        

 (1,255,016) ( 37,351) (1,217,665) ( 22,189) ( 603,334) ( 327,841) ( 264,301) ة الوك التعاب  أمصروفات 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 134,738 ( 17,813) 152,551 10,263 77,808 34,792 29,688 كالة  ب الوفل بعد أتعالتكااعمليات  من  (العجز ) /  الفائض

 88,566 28,704 59,862     صافي    – الستثمار دخل ا

 ( 22,142) ( 7,176) ( 14,966)     ب  ضار المب  أتعامصروفات 
     ─────────── ─────────── ─────────── 

 201,162 3,715 197,447       الفائضصافي 
     ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة  
   2022مارس  31في 

 
 

 )تتمة(  يةين ملتأا طاعاتلقتائج ا ن 4

 
 وبات: والمطل وداتج طاع الموق حاتاصإف ليل التاالجدو يقدم
 

 
 وادث حيق وحر

 ات ركبالم الصحي  عامة 
 حري  الب
 المجموع  لتكافل العائلي ا ان لطيراو

 دات/ موجو
غير  ت امطلوب 

 مجموع ال مخصصة 

 يني ار بحر دين ي نر بحريايند ي رينبحينار د بحريني ر يناد يني ر ر بحيناد ينار بحريني د يني ر بحار يند يني ينار بحر د 

         

       (مراجعة) 2022مارس  31في ما كمحددة وبات اللمطلاوجودات وملا

         

 50,890,025 41,383,905 9,506,120 3,286,641 104,499 739,500 259,582 5,115,898 دات المحددة لموجوا
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         

 38,368,500 10,594,639 27,773,861 6,854,026 199,078 8,994,924 5,377,959 6,347,874 دة المحد وباتلالمط
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         

       (ةقدق)م 2021يسمبر د 31 ما فيك محددةلات ابطلولماو اتودالموج 

         

 45,586,881 37,109,942 8,476,939 3,373,222 101,605 704,579 66,561 4,230,972 ة محددالت وجوداالم
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         

 33,085,313 8,828,213 24,257,100 6,753,649 190,910 8,821,805 3,201,519 5,289,217 ة حددم لت اوبا لطلما
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 اعات الجغرافية.رض معلومات القط ثلة وعليه لم يتم عمما ئد هي معرضة لمخاطر وعواي ويج الخل تعاونفي دول مجلس التركز توسالمية، كة على التكافل طبقا  لمبادئ الشريعة اإلتقتصر أنشطة الشر
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة  
   2022مارس  31في 

 
 

 لية  ت المااألدوا 5
 

 : 2021 ديسمبر 31و 2022مارس  31 يلشركة كما فمن قبل ا محتفظ بها ال ت الماليةاألدوان نظرة عامة ع ياه هأدن ييل  ما في
 

 ( جعةمرا) 2022مارس  31 

 

ة  استثمارات مدرج
لة من  بالقيمة العاد

 خالل حقوق الملكية 

  ةليموجودات ما 
بالتكلفة   رجةدم
 ع مجمولا فأة مطال

 بحريني ار دين دينار بحريني  يني بحر ر دينا 
    

 22,268,412 22,268,412 - ك د وأرصدة لدى بننق

 125,000 125,000 - ةنيودائع قانو

 7,930,384 7,930,384 - القبض  ستحقة مال لافدة التكا افل وإعالتك أرصدة
مدفوعة ومبالغ  تحقودخل مس القبضة حقمبالغ أخرى مست

 840,458 840,458 -  ا  مقدم
 ت التكافل  طلوبا من م مينتأ لي ادعيمحصة 

 1,725,307 1,725,307 - ت تم عمل تقرير بشأنهامطالبا  – ات المستحقةلبالمطا  - 

 8,777,308 738,473 8,038,835 ت  ستثماراا
 ───────── ───────── ───────── 
 8,038,835 33,628,034 41,666,869 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
    
 ات  لوبمطال   
 ي بحرينينار د   
 كافل طلوبات التم
 4,376,673   تم عمل تقرير بشأنها اتمطالب –ة حقتست الما مطالبال - 

 7,333,997   تحقة الدفع ل المسفكاتدة الإعا وتكافل دة الأرص

 1,270,828    ى ومخصصاتت أخرلوبا مط

 516,929   جارة التزامات عقد اإل 
   ───────── 
   13,498,427 
   ═════════ 
 

 ( مدققة) 2021 رديسمب 31 

  

  رجةرات مداستثما 
يمة العادلة من بالق

 ملكيةخالل حقوق ال

لية  دات ما موجو
لفة لتكة با مدرج 
  مجموعال فأة المط

 يني حرار ب دين دينار بحريني  يني بحرنار دي  
     

 22,073,266 22,073,266 -  بنك لدى  دةد وأرصنق

 125,000 125,000 -  ةقانوني ودائع

 4,494,339 4,494,339 -  بض  الققة مستح الوإعادة التكافل ل اف التك أرصدة
مدفوعة ومبالغ تحق ودخل مس القبض ةحقمبالغ أخرى مست

 588,898 588,898    ا  مقدم
 كافل  ت التبا ومطل تأمين منلي ادمعيحصة 

 2,065,228 2,065,228 -  مطالبات تم عمل تقرير بشأنها – ت المستحقةا المطالب - 

 8,242,584 738,472 7,504,112  استثمارات  
  ───────── ──────── ───────── 
  7,504,112 30,085,203 37,589,315 
  ═════════ ════════ ═════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة  
   2022مارس  31في 

 
 ( مة تت) يةمالوات الاألد 5
 ات  مطلوبال    
 حريني ب دينار     
 لتكافل طلوبات ام
 4,702,652    مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –حقة ستمبات الالمطال - 

 6,052,000    تحقة الدفع ل المسفكادة التالتكافل وإعا دة صأر

 1,234,886    ت صصا ت أخرى ومخ لوبا مط

 529,525    جارة التزامات عقد اإل 
    ───────── 
    12,519,063 
    ═════════ 
 

   ت اضافتراالييم وتقل ا قطر
السوق   كيشارمبين    ةظممنة  ملمعا في    حويل مطلوبلت   عهدفتم  ي  الذي   أوموجود  يع  لبالمه  تم استسيلذي  ار  لسعهي ا   ادلةالع   مةالقي
 ياس. قالتاريخ   في
 

  مالية لااق  ورلأل  لنسبةبا  ت.رإذا توف،  ةشطلنا  سواقي األف  ةلمعلنا  من أسعار السوقالية المدرجة  الم  اقر والعادلة لأل  شتقاق القيما  يتم
ق ولسدام أحدث معامالت استخ إ على تيا قنلتا شمل تلكسبة. وقد تناالمم قييإستخدام تقنيات التعادلة ب يمة الير القتقدتم جة، يلمدرير ا غ

   .خرىاأل م ييقت لانماذج  أو ؛ةريوهرة ج ا بصوله شابهةم لية ألداة أخرىالعادلة الحا قيمةال ىل بالرجوع إ وذلكفضيلية؛ ت روطش دون
 

دلة لألموال لعا ا  ةقيملا  ندستت  .لمعلنةاالعطاءات  ر  سعا أ  إلىاق النشطة بالرجوع  ي األسودرجة فال الممولأل  عادلةال  ةلقيما  تحديد  ميت
الموجوداي  صاف ى  عل  جةر مدالغير   تم  قيم  التي  ميددح تت  الها  مدير  قبل  بإستخدامن  األسعا ا  صندوق  فيلمدرج ر   وقلسا  ة 

إعنمال  موجوداتلل أي  أ  رت،توفذا  ية،  مقبأخر  اليبأسو  أحدثمث  ولةى  م  ل  منسعر  مس  دفوع  أوقبل  آخر  سوقية المة  قيال  تثمر 
 ة. نار مقللة قابل اتلشرك

 

 ادلة عاللسل الهرمي للقيمة لتسا
 : مالتقيي يةنتق ب يةلمالوات األددلة لعا ح عن القيمة التحديد واإلفصا ي للال ت لاسل الهرمي التسلالشركة م تخدتس
 

 ة؛ اثلممال جودات أو المطلوباتطة للموق النشاألسوافي ة( لمعدلير ا ة )غلنالمع را سعاأل :1 مستوىال

 

صورة  المسجلة إما بادلة  عال  على القيمةأثير الجوهري  لتت اذاتها  خاليمكن مالحظة جميع مدي  ى والت رألخاات  ني: التق2المستوى  
   رة.اشغير مبو مباشرة أ

 

مكن ت يما معلو  والتي ال تستند على لمسجلة  ادلة امة العلقياعلى    وهريير الج التأث  ذات  التم مدخ تستخد  لتياقنيات  لت: ا3  وىلمستا
 وق. لسها في امالحظت

 ( مراجعة) 2022مارس  31 
 المجموع  3توى لمسا 2ى وستالم 1ى مستوال 
 ريني دينار بح بحريني ينار د يني دينار بحر  ي نار بحريدين 

جة  رمدالدين ال وأدواتة لكيحقوق المم هأدوات أس
     ملكية ال قل حقوالن خ مة دللعا يمة اقبال

     ية المدرجة وق الملكأسهم حق تماراثاست

 1,458,201 - - 1,458,201 ة أعمال مصرفي

 3,669,685 - - 3,669,685 ية حكوم

 1,280,934 - - 1,280,934 ةلتحتية ا البني

 261,538 - - 261,538 لكتهلمسخدمة ا

 1,138,934 - - 1,138,934 أخرى 

     رى مدارة صناديق أخ 
 186,912 186,912 - - تهلكمة المسخد

 42,631 42,631 - - أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 7,809,292 - 229,543 8,038,835 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 مرحلية المختصرة  ال  إيضاحات حول القوائم المالية
   2022مارس  31في 

 
 

 ة( متت)لمالية ات ادوألا 5
 

   2021 رديسمب 31 
 المجموع 3توى لمسا 2ى وستالم 1ى مستوال 
 ريني دينار بح  بحريني ينار د يني دينار بحر ي ندينار بحري  

جة  رمدالدين ال وأدواتة لكيحقوق المهم أدوات أس
     ية ملكال قل حقوالن خ مة دللعا يمة ابالق

     ة لمدرج ية الملكاستثمارات أسهم حقوق ا

 1,695,676 - - 1,695,676 ة أعمال مصرفي

 3,260,762 - - 3,260,762 ية حكوم

 1,546,920 - - 1,546,920 ةلتحتية ا البني

 79,221 - - 79,221 لكتهلمسخدمة ا

 672,308 - - 672,308 أخرى 

     رى مدارة صناديق أخ 
 189,468 189,468 - - تهلكمة المسخد

 17,228 17,228 - - ةيتالبنية التح

 42,529 42,529 - - أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 7,254,887 - 249,225 7,504,112 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

تأثير جوهري  ذا  مدخالت  أ  ميلتقي  هاال يمكن مالحظتت  الملكيسهأدوات  بالقيمة  مدرال  ةم حقوق  ق  حقو  عادلة من خاللالجة 
   ةجلمدرغير افي الحقوق  ملكيةال
 
  22,954  رقدابم)نقصان(  زيادة /    إلى  %10بنسبة    ئيسيةرال  راضاتفتاالفي    مكنةلما  حتملة( الم)النقصان  /  دةالزيا   ف تؤدي سو

   (ار بحرينيدين  24,923 بمقدار (نقصانال)ة / ادي الز: 2021ديسمبر  31) دينار بحريني
 

   3توى مسوال  2ى والمستو 1المستوى  تحويالت بين
فت  في  نتمالأشهر    الثالثةرة  خالل  ه،  2022مارس    31هية  تكن  تحويالناك  لم  بينأية  التسلسل   2  المستوىو  1لمستوى  ا  ت  في 

 توجد : ال2021 مارس 31) لقيمة العادلةسل الهرمي ل سلللت 3توى المسإلى أو من  تحويالت أية ك ا لم تكن هنلهرمي للقيمة العادلة، ا
 .تحويالت(

 
 لة القيمة العادب  ةجمدر  غيرلية الما  ات ة لألدودللعام اية والق مدرجمة اليالق
ال  رةادإلامت  قي ولنقاو  نونيةا الق   عللودائالعادلة  م  يقبأن  المساتكال  أرصدةوك  ونالب  لدىرصدة  األد  التكافل  وإعادة  القفل  بض  تحقة 
الوأ الدوات  بادين  التكا شروحصة  طفأة  الملتكلفة  مدرجة  إعادة  مكة  مفل  والت  لوباتطن  القبض    ستحقةلما   ىألخرا  الغالمبكافل 
 يعودة وج درالمتقارب قيمها    والتزامات عقد اإلجارة  مستحقة  لا ت  وبا مطلالئنة وداالمم  ذالوومطلوبات التكافل    مستحقال  لخ دالو

حٍد   إلى  لالسذلك  األجل  تحقاقا كبير  القصيرة  األدوات  ت  تصنيف    ية.لالما لتلك  اتم  ا دواألهذه  ضماللمت    من   2وى  تسمال  نية 
 ة.لعادمة السل الهرمي للقيلسالت
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة  
   2022مارس  31في 

 
   عالقةذات الأطراف  6
 

  رة إلدامجلس اء  ضا وأعزميلة  لت اا والشركين  مين الرئيسيوالمساهاألم    ية والشركةألساسالشركة األم االقة  العطراف ذات  ألا  يمثل
  ن ركة أو المتأثرة متة المشالسيطرة أو  لسيطر ات الخاضعة لكوالشر  بين المقرهم  ائالتاد ع وأفر  للشركةئيسيين  رة الارداإل  فيوظمو

تم  ي  .بة الشرعيةالرقا ضاء هيئة  وأعرعي  لمراقب الشوارجيين للشركة  ات الخا قي الحسابمدقشتمل على  كما تراف.  طألقبل هذه ا
 . عتياديةاوط وبنود س شرا أس علىة شركلدارة اإقبل من  التملمعا ا ذهله ريلتسعت اياسا لى شروط وسلموافقة عا
 

 : 2021 مارس 31و 2022مارس  31ل الفترة المنتهية في خال العالقة ذات افاألطر مع  تمت التي تامالالمعلي ي فيما 
 

 مراجعة() 2021 مارس 31  مراجعة( ) 2022ارس م 31 
 أخرى  نيملمساها  أخرى مين لمساها 
 ي ندينار بحري  ار بحريني ندي  حريني ب ينار د ي حرينب دينار  

      
 773 84,435  4 81,765 شتراكات االإجمالي 

 - 83,775  67,603 97,018 تاالشتراكا مالي إج مين من أ حصة معيدي الت

 - 1,238  - 755 دفوعةمبات الالط ي المإجمال 

 7,936 1,435  954 - فوعة دالبات الملمطا من  نيملتأ حصة معيدي ا

 - 4,094  13,757 3,113 عموالت الرسوم وال دخل

 - 4,409  - 3,313   تناءقالكاليف ات

 - 25,570  - 24,778 إداريةمصروفات عمومية و

 6,150 -  6,000 - شركة ت الفا ورمص

 ( 17,343) -  (6,128) - يلة زم شركة من سارةخ 
 

 ( قةمدق) 2021 ديسمبر 31  ( مراجعة) 2022مارس  31 
 رى أخ  ينمساهمال  ىأخر ين ساهمالم 
 ني دينار بحري  بحريني  دينار  يني دينار بحر  بحريني ر دينا 
      
 - 508,058  - 493,814 داتموجوام الد خ ي استفق  الح 

 - 516,055  - 506,238 ت عقد اإلجارة ا مزاتال

 47,427 164,397  24,364 201,817 مستحقة القبض فل الكاإعادة التفل وكا تالدة صرأ

 16,546 106,678  49,922 221,267 فع دال ةستحقالم لتكافلدة ا إعا و كافلصدة التأر

 184,856 -  178,728 - في شركة زميلة ثمارات است

 10,854 31,175  7,820 47,129 ة الدفعمستحق ىأخر مبالغ

 2,258 -  2,258 - قبض مستحقة ال أخرىالغ مب
 

 يسيين  تعويضات موظفي اإلدارة الرئ
 

يليف اإلدارة    يما  مجلس  أعضاء  له  لوا  إلدارةامجلس    عاتااجتمحضور  وأتعاب  مكافآت  التابعة  مجلس لجان  المدفوعة ألعضاء 
 : روفات األخرىلمصوا السنةخالل اإلدارة  

 ة(مراجع) جعة( )مرا 
 مارس  31 مارس  31 
 2022 2021 
 حريني ينار ب د يني بحر  دينار  
   

 60,000 60,000  ترواتب ومكافآ 

 26,538 5,700 أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 
 ──────── ──────── 

 65,700 86,538 
 ════════ ════════ 
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   ضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرةإي
   2022مارس  31في 

 
 

 ( تتمة) عالقةذات الأطراف  6
 

 ( تتمة)دارة الرئيسيين تعويضات موظفي اإل
 

اإلدارة  مكافآت    يفيما يل خدمات و  المكافآت  لا أخرى مث ومزاي   عالواتوشهرية ثابتة  التي تتكون من رواتب    ئيسيينالرموظفي 
 : دالتأمين على الحياة ومزايا التقاعخدمات وي الصح  التأمين

 
 ة(مراجع) )مراجعة(  
 مارس  31 مارس  31 

 2022 2021 
 ينار بحريني د دينار بحريني  
   

 46,710 46,710 ت ومكافآ رواتب 
 1,630 1,630  فينوظملل لخدمةاية امكافآت نه

 ──────── ──────── 
 48,340 48,340 
 ═════════ ═════════ 
 

،  التكافل العام رة دائ -، ورئيس االكتتاب ، والمدير المالي، ونائب الرئيس التنفيذينفيذيالتالرئيس   ينارة الرئيسيوظفو اإلدم يتضمن
 .المركباتتكافل ة ردائ –االكتتاب ئيس ور ،الصحيوالتكافل العائلي ة ئردا –اب ورئيس االكتت
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 صرة  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المخت
   2022مارس  31في 

 
 

   لمال الشمجموع الدخ 7
 ( ةجعمرا) 2021 مارس 31 ة فيهيتن الم رأشه الثالثة   ( مراجعة )  2022مارس  31 ة فيتهيالمن  رأشه الثالثة  

 وعجمالم ئلي  العا كافلالت تكافل العام  ال مين المساه  المجموع    ليائالعفل اكلتا م  العالتكافل ا مساهمين  ال 

 ي ر بحريندينا  ر بحريني ا ندي ي بحريندينار  ريني ح ار ب دين  يني حر ب ر نادي دينار بحريني  بحريني  دينار  يني ر بح ار دين 

          

 456,498 3,715 197,447 255,336  502,339 1,434 220,305 280,600 لفترة ل لفائضوا  حبرافي ال ص
 ───────── ───────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 

شامل  ل الخلدا /  األخرى()الخسارة الشاملة 
  ةى قائمإل صنيفهم تسيت الذير خاآل
          الالحقة:  الفترات ي ف الخسائر أو حابراأل
الل  خ  ادلة منجة بالقيمة العردم ماراتثتاس

          : ملكيةحقوق ال

 31,256 647 8,267 22,342  (71,110) 31,660 (71,767) (31,003)   الفترةل الناتجة خال ةلرات القيمة العادتغي
  ليةالمرح ئمة قا ل ا لىويرها إد تدمعا 

د  عنر أو الخسائ  احبرأل ة لالمختصر
 5,093 6,981 - (1,888)  13,728 (10,314) 24,807 (765)  لال ح ضماإلد / االستبعا 

 ───────── ───────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 
شامل  خل اللدا /األخرى(   )الخسارة الشاملة

  ةم قائلاإلى  صنيفهم تتسيي ذالر اآلخ
  أو الخسائر  حابر أللالمختصرة ة ليحالمر
 36,349 7,628 8,267 20,454  (57,382) 21,346 (46,960) (31,768) الالحقة:  ت لفتراا في
 ───────── ───────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 

 492,847 11,343 205,714 275,790  444,957 22,780 173,345 248,832   رةللفت مللشاا دخلالمجموع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════  ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 
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 لية  المالتكميلية حول القوائم اإلفصاحات ا
   2022 مارس 31 يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ية المختصرةالمرحل  ليةالماقوائم  من ال   ا  جزءمرفقة  ة الي ماللومات ال عالمتشكل ال )
 



   ب..م.شة يللدوتكافل ا كة الرش
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 القوائم المالية  لية حول ياإلفصاحات التكم 
 2022 مارس 31كما في   19 –د كوفي عنج أثير المالي الناتفيما يتعلق بالت 

 
 

  عمالاألفي  نمو  ال   ف توقة إلى  لجائح ا   يشتف  ىأدد  فق  .ملعالا  ءحا نجميع أ  في   المنشآتن  م  دديعلل  ا  تحدي  ثلمت  19  -يد  كوفئحة  جا التزال  
 ،19 -كوفيد ئحة جا ضع و ن كثبعشركة لا  راقبت .ان التأثير المالي ضئيال  ، كومع ذلك .ةالشركأنشطة خفض   عنه نتجمما ة تجاريال

 .ي ا وأدائها الماله عمليات  فيل ث من تعطدح ي قد  ا ة مرإدا لتتمكن من
 
 لة يو سلاأزمة من  يف فخ لت لوذلك  19 – وفيدتفشي جائحة كثير أ تة كافح لفة لمتعن اتخاذ إجراءات مخ   ين المركزريبح ن مصرف الأعل
 . لتنظيميةبات اطلتملل  لمتثا االي ية فمالات اللمؤسسا ةلمساعد لككذو، اديةقتص الا
 

 : 2022 مارس 31في  كما  كةعلى الشر تأثيرا  ضئيال  الناتجة عنها   اإلجراءات والسياساتك ة وكذلكان للجائح 
 
 .اكاتتر في االشك خسارة جوهرية ا كن هنلم ت   -
  اتودالموج ض في  ا انخف هناك  يكنلم    -
 . لوضعذا اهل ةيج تنالشركة  ةلر سيوتأثتلم    -
 لمال.ا  أساألدنى لر لحدل نظيميةلمتطلبات التية ا الشركة تلبل صوات   -
 19 –يد كوفعلى المطالبات نتيجة  ا  باشر م ا  ري ناك تأثهلم يكن    -
 . 2022ى من سنة شهر األولصروفات العمومية خالل الثالثة أعلى الم 19-لوضع جائحة كوفيد  جوهريا   ا  لم يكن هناك تأثير   -
 

 قييم الشركة: لتوفقا   2022 مارس 31على القوائم المالية كما في  19 -فيما يلي أدناه التأثير اإلجمالي لوضع كوفيد 
 

 المساهمين   

 ي نريحبار دين  
   

   يرادات إلنفقات ا

 388    فينللموظع سريال 19 –كوفيد  نفقات اختبار
  ───────── 

 388  دات ايراإلات مجموع نفق
  ══════════ 
 

بإعداد تعلق  مال)ن المركزي ير البح  در عن مصرف صا ال OG / 259/2020م رق معميتلل  لمتثالاله أعال  ضافيةاإلت وما لمعلاتم تقديم  
 . 2020و يولي 14 يف  ، المؤرخ(19 - يدكوفة ائح جل  ماليال رلتأثيا عن   قريرت
 

 ائحةج   ضعأن و  ما خرى. وبغراض أأ  ألي  و االعتماد عليها أكملها أب  الفترة  جائ نتى  لشر عمؤبمثابة    االفصاحهذا    اعتبار  بغيوال ين
  قد تتغير  .لوماتهذه المععداد  ريخ إن تا بارا  متهو اعه  لمذكور أعالا  ير، فإن التأثروة التطفي مرحل  زالال يد ومؤكغير    19  –د  كوفي
ممالظ قد يروف  تلكت  أن  إلى  ديؤا  إفا اإلضوب  قديمة.ت  ا المعلوم  كون  هذه، ال  ذلك  لىة  تقييم  تمثل  شا المعلومات  كاممال  ا  لتأ   ر  ثيال  
 ارجيين.خات الاب مدققي الحس بلق عة رسمية منجامرات لالمعلوم هذهخضع ت م. لالشركة لىع 19 – وفيدك حةجائ 


