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  دارةاإل سمجل رئيس - علي الهزيم السيد جمال 
  لس اإلدارةئيس مجنائب ر -  دهللا محمدحمن عبعبدالريد الس

  عضو مجلس اإلدارة -  السيد خالد سعود الحسن
  عضو مجلس اإلدارة -  ريسلريف اهيم محمد شالسيد إبرا
 س اإلدارة عضو مجل -  چيريوب عبدالرحمن السيد أحمد

 اإلدارة مجلسعضو  -   كامل كشكأسامة السيد 
 عضو مجلس اإلدارة - رنة البحا  أسامة تورالدك

 عضو مجلس اإلدارة  - عبدالرحيم  عليالسيد راشد 
 رة س اإلداعضو مجل -  السيد خالد جمال المزيرعي

  عضو مجلس اإلدارة -   ربيعه محمد ربيعه دهللاد عبيالس
 اإلدارة مجلس  سكرتير - ان ي حسن فردالسيد عل

   
   يذية التنف اللجنة

 ة اللجنرئيس  - نسح د سعود الالسيد خال
 اللجنة نائب رئيس - دهللا محمدالرحمن عبعبد السيد

  عضو اللجنة - ربيعه  محمد ربيعه السيد عبدهللا
  عضو اللجنة - سمحمد شريف الريالسيد إبراهيم 
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 رئيس اللجنة   الدكتور أسامة البحارنة
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 المعلومات تقنيةرة دائ مدير - سينجعفر خليل ح د سيالسيد 
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 الملكيةحقوق لتغيرات في اقائمة 
 ققة()مد 2020ديسمبر  31 فيلسنة المنتهية ا

 

 
 رأس
 لالما 

حتياطي ا
 انوني ق

 ي طحتيا ا
 عام

 / مستبقاةأرباح 
 خسائر)

 ( متراكمة

احتياطي القيمة 
العادلة 

 لالستثمارات 

لعائدة الحقوق ا
لى مساهمي إ

 األم الشركة 
حقوق غير 
 مسيطرة 

 مجموع 
  ةالملكيحقوق 

 ─────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ────── ─────── 
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  ي دينار بحرين ر بحريني نا دي نار بحريني يد 
         

 10,078,971 - 10,078,971 174,142 548,670 200,000 656,159 8,500,000  2020يناير  1الرصيد في 

 1,144,105 - 1,144,105 - 1,144,105 - - - الربح للسنة

 (58,943) - (58,943) (58,943) - - - -  األخرى ةشاملال رةالخسا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ─────── ──────── 

 1,085,162 - 1,085,162 (58,943) 1,144,105 - - - نة)الخسارة الشاملة( للس /الشامل  مجموع الدخل

 - - - - (114,410) - 114,410 - (19نوني )إيضاح إلحتياطي القا إلى ا ولمح 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ─────── ──────── 

 11,164,133 - 11,164,133 115,199 1,578,365 200,000 770,569 8,500,000   2020ديسمبر  31في الرصيد كما 
 ═════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ══════════ ════════ ══════════ 
         

 9,279.268 101,280 9,177,988 (36,397) (72,730) 200,000 587,115 8,500.000  2019يناير  1الرصيد في 

 690,765 321 690,444 - 690,444 - - - الربح للسنة

 210,539 - 210,539 210,539 - - - - اآلخر شامل الدخل ال
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ─────── ─────── 

 901,304 321 900,983 210,539 690,444 - - - للسنة الشامل مجموع الدخل

 (101,601) (101,601) - - - - - - تابعة ة الالشرك حيدتو إلغاء

 - - - - (69,044) - 69,044 - (19محول إلى اإلحتياطي القانوني )إيضاح 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ─────── ──────── 

 10,078,971 - 10,078,971 174,142 548,670 200,000 656,159 8,500,000  2019ديسمبر  31في الرصيد كما 
 ═════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ══════════ ════════ ══════════ 

 



 ة ش.م.ب.  ركة التكافل الدوليش

 المالية الموحدة. جزءاً من هذه القوائم 39إلى  1من فقة لمرت اا تشكل اإليضاح 
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 نال المشاركيلتغيرات في أمواقائمة 
 )مدققة( 2020ديسمبر  31تهية في لسنة المنا

    
احتياطي القيمة العادلة 

  لالستثمارات

  
 افلتكال

 العام
 افلالتك

 العائلي
 التكافل
 العام

 التكافل
 المجموع  العائلي

  ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 
 حريني دينار ب يني دينار بحر  دينار بحريني ي دينار بحرين حريني ر بدينا   
       

 (290,696) 6,917 130,039 163,939 (591,591)  2020يناير  1في الرصيد 

 246,443 214,532 31,911 - -  االستثماراتعلى لقيمة العادلة المحققة ا خسائر

 (245,578) (157,820) (87,758) - -  ماراتستثاالعلى ة ققمح الالقيمة العادلة غير  خسائر

 400,263 - - (31,490) 431,753  للسنة( العجز) / ائضالف
  ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 

 110,432 63,629 74,192 132,449 (159,838)  2020ديسمبر  31في الرصيد كما 
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       

 (804,731) (60,586) 23,667 139,898 (907,710)  2019يناير  1في د الرصي

 74,445 22,425 52,020 - -  االستثماراتى لعلقيمة العادلة المحققة ا خسائر

 99,430 45,078 54,352 - -  اتاالستثمارعلى محققة الالقيمة العادلة غير أرباح 

 340,160 - - 24,041 316,119  للسنة الفائض
  ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 

 (290,696) 6,917 130,039 163,939 (591,591)  2019 ديسمبر 31في الرصيد كما 
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



 .م.ب.  ش يةلتكافل الدولكة ارش

 الموحدة. من هذه القوائم المالية جزءاً  39ى إل 1ة من ت المرفقا تشكل اإليضاح 
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 ةالنقديلتدفقات اائمة ق
 )مدققة( 2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا
 مبر سيد 31تهية في المن ةسنلل  
 2019 2020 إيضاح  
 دينار بحريني  يدينار بحرين  
    لتشغيليةاألنشطة ا

 690,765 1,144,105  صافي الربح للسنة 
 340,160 400,263  الناتج من عمليات المشاركين  الفائض

    : لتاليةلبنود ات لعديالت
 ( 51,116) ( 54,136) 8 دخل من شركة زميلة  

 ( 3,120) -  ة تابعة  لغاء توحيد شركمن إح بر
 33,229 71,006 23 للموظفين  دمة اية الخمكافآت نهات مستحق

 ( 89,903) ( 231,457) 25 أرباح من بيع استثمارات  
 - ( 543,902) 26 ومعدات من بيع عقارات  ربح

 78,478 - 16 ومعدات عقارات اضمحالل
 115,058 578,184 25 ت رااستثما على اللخسارة اضمح

 138,262 115,849 16 إستهالك 
 115,146 704,094 9 دة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض رصأ حاللإضم مخصص

 ( 216,508) ( 337,503)  التغير في االشتراكات غير المكتسبة 
 50,574 28,594  ت غير المكتسبة التغير في العموال

 59,495 332,343  للتكافل العائلي   الفنية االحتياطياتالتحول إلى في  التغير
  ───────── ───────── 

 1,260,520 2,207,440  مطلوبات التشغيلية  غيرات في الموجودات والالربح التشغيلي قبل الت
    يلية: التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغ    
 ( 191,033) 3,282,609  ض فل وإعادة التكافل المستحقة القبالتكارصدة أ

 ( 920,452) ( 27,422)  ( أاح إيض )قدماً م وعةمدفومبالغ  أرصدة أخرى مستحقة القبض
 2,789,372 632,044  لمطالبات المستحقةا منشركات إعادة التكافل حصة 

 ( 1,944,674) 147,269  إجمالي المطالبات المستحقة 

 81,015 ( 401,950)  فع كافل وإعادة التكافل المستحقة الدالت رصدةأ
 1,184,318 ( 419,948)  ( أاح )إيضمطلوبات أخرى ومخصصات 

 26,355 68,148  ( أ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 
  ───────── ───────── 

 2,285,421 4,488,190  ية التشغيل الربح التشغيلي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات
  ───────── ───────── 

 ( 26,489) ( 2,858)  للموظفين   المدفوعة الخدمة نهاية مكافآت
  ───────── ───────── 

 2,258,932 5,485,332  ألنشطة التشغيلية الناتج من اصافي النقد 
  ───────── ───────── 

    ألنشطة االستثماريةا
 ( 58,499) ( 34,125)  تمعدات وشراء عقارا

 600,758 1,550,000  معداتمتحصالت من بيع عقارات و
 ( 1,175,386) ( 1,618,428) 16 شراء استثمارات 

 1,708,718 1,354,960  )إيضاح أ( حصالت من بيع استثمارات تم

 ( 4,249,486) ( 686,783) 7 )إيضاح أ(   ألكثر من ثالثة أشهرأصلية ائع مصرفية بتواريخ استحقاق ود

 ( 941,296) -  أ(  اح)إيض تابعةشركة  توحيد ي الناتج من إلغاءدفق النقد الت صافي
  ───────── ───────── 

 ( 4,115,191) 565,624  األنشطة االستثمارية  (المستخدم في) /من الناتج صافي النقد 
  ───────── ───────── 

 ( 1,856,259) 6,050,956  في النقد وما في حكمه )النقص( /الزيادة 
 4,446,984 2,590,725  السنة في بداية في حكمه  النقد وما    

  ───────── ───────── 
 2,590,725 8,641,681 6 ة السنةي نهايحكمه فما في لنقد وا
  ══════════ ══════════ 

    تملة على:مشال

    نقد وأرصدة لدى البنوك

 2,590,725 5,211,681  نقد وأرصدة في حسابات جارية 

 - 3,430,000  أو أقل  هرثة أشالث لفترةة ليأصواريخ استحقاق بتودائع مصرفية  
  ───────── ───────── 

 2,590,725 8,641,681  في حكمهوما  النقد

 8,962,788 9,649,571 6 من ثالثة أشهر ألكثر  أصلية ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق
  ───────── ───────── 

 11,553,513 18,291,252 6 ليز المالمركاقائمة وفقاً لك بنو لدى أرصدةنقد و
  ══════════ ══════════ 



   ة ش.م.ب.ركة التكافل الدوليش

 الموحدة. المالية من هذه القوائم جزءاً  39ى إل 1ة من ت المرفقا تشكل اإليضاح 
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 )تتمة( ت النقديةفقالتداائمة ق
 )مدققة( 2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 
 

 معامالت غير نقدية   –أ إيضاح 
" أو 360ث م.م. )"هيلساندة ذ.مات المالخد 360 لثعلى شركتها التابعة شركة هيسيطرتها ، فقدت الشركة 2019 سنة في
 النقدية:قات لتدفاقائمة  التالية في غير النقدية التسوياتتم إجراء . بعة"(التا  الشركة"

  

 نتهية في لما للسنة
 ديسمبر   31

  2020 2019 
 دينار بحريني دينار بحريني   
    

 100,000 -  ودائع 

 30,092 -  عقارات ومعدات 

 48,253 -  ةزميل شركة ار فياستثم

 1,507,030 -  ذمم مدينة أخرى

 (19,615) -  لخدمة للموظفيننهاية امكافآت 

 (2,353,051) -  أخرىائنة ذمم د
  ──────── ──────── 
  - (687,291) 

  ════════ ════════ 
 



   ة ش.م.ب.ركة التكافل الدوليش
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 ()مدققة 2020ديسمبر  31 في

 
 

 شطةناألو الشركة 1
 

 فيرة والسياحة ناعة والتجا لدى وزارة الص مسجلة  عامة  ةينيبحر همة مسا  شركة  هي الدولية ش.م.ب. )"الشركة"(  كافلالت ة شرك

 . 1989 أبريل 11 بتاريخالذي تم الحصول عليه  21100رقم  تجاريال سجلال بموجبل وتعم البحرين مملكة
 

 والعائلي العام التكافل ةشطأن إدارةفي  للشركةالرئيسي  النشاطثل يتم .ة المياإلس الشريعة لمبادئ  وفقاً  الشركة أنشطة تدار

 الشريعة بادئلم وفقاً المشاركين  عن يابةلنبا على التوالي،  والمضاربةلة الوكا  نموذج تطبيق طريق عن وذلك واالستثمارات

 متعويضه فبهد وذلك باشتراكاتهم اركينمشال ساهمةم في وتتمثل التأمين سنة أساس على التكافل إعادة اإلسالمية. يتم تنظيم أنشطة
 .ددح م وقوع حدث عنوعاء التكافل ت بلحق رائخس أية عن
 

  19 - دكوفي تأثير
، مما تسبب في تعطيل األعمال ت على الصعيد العالميلى مختلف االقتصاديا ( بشدة ع19-ا )كوفيد ر جائحة كورونلقد أثر انتشا

عدم التيقن في البيئة  االتد ح وجوالمي مع اطؤ في االقتصاد العحدوث تبى ذلك إلى ية. وقد أدالتجارية واألنشطة االقتصاد
الحكومات والمصارف جع جوهري. واستجابت لبات االقتصادية وترازيادة في التقرصة العالمية ودت أسواق البدية. كما شهاالقتصا 

 دية.اع االقتصا مركزية بتدخالت نقدية ومالية من أجل تحقيق استقرار األوضال

 

ي ا بدقة فنبؤ به يمكن التال تية التقبليتطورات المسلعلى اأنها تعتمد  حيثكدة غير مؤروس يفال تأثيراتومدة  اقنطوال يزال 
وقد تؤثر هذه التطورات على النتائج المتخذة. اء حتوجراءات االعالية إومدى وفكورونا وس ريف، مثل معدل انتقال الحالي تالوق

 .ركةمالي للشوالوضع ال ةفقات النقديوالتد المستقبليةالمالية 
 
 .2 رقم صفحةلافي مل عنوان بالكا لاتم بيان  .البحرين مملكة في للشركةلمسجل ب المكتقع اي
 

 .2021 فبراير 16وفقاً لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  للشركةتم اعتماد إصدار القوائم المالية 
 

 عداد أسس اإل 2
 

 بيان االلتزام  
وقانون  ميةاإلسال اليةمسات الللمؤساجعة المحاسبة والمر ة عن هيئةالصادر المالية ير المحاسبةوفقاً لمعايوائم المالية الق أعدت

من المجلد  ةم النافذواألحكا  3في المجلد رقم الواردة أنظمة التأمين و، 2006لسنة مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية 
رسوم تجارية البحريني، الملشركات القانون اومتطلبات ن المركزي مصرف البحرير عن تأمين الصادللدليل اإلرشادي لل 6رقم 
لألمور التي ال تنطوي تحت مظلة معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات . 2001 لسنة 21رقم 

  .وليةالمالية الد ر الدولية إلعداد التقاريرق المعايي، تم تطبيالمالية اإلسالمية
 

 اسبي  محال  العرف
المدرجة بالقيمة العادلة لعادلة لالستثمارات القيمة ا ياستضمن قبحيث يالمعدل خية وفقاً لمبدأ التكلفة التاري يةم المالعدت القوائأ

 .حقوق الملكيةمن خالل 
 

 ما يتطلب من اإلدارةرات المحاسبية الهامة. كيلتقدعض ااستخدام بلية لمعايير المحاسبة الما  وفقاً إعداد القوائم المالية يتطلب 
 .للشركةاسبية سياسات المح في عملية تطبيق الداتها اجتها  ممارسة

 
" أو  360لث للخدمات المساندة ذ.م.م. )"شركة هي 360 بعة للشركة شركة هيلثء توحيد الشركة التا ، تم إلغا 2019في سنة 
فقدان  اعتباراً من تاريخزميلة  ار في شركةكاستثمبه تساتم اح على الشركة التابعة،  طرةلسيكة التابعة"( نتيجة لفقدان ا"الشر
 رة.السيط

 
 سية  الرئي  العملة

 ذلك. فخال ذكرإال إذا  ةالشرك بالدينار البحريني لكونها العملة الرئيسية لعملياتعرض القوائم المالية  مت
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 ة(دقق)م 2020ديسمبر  31في 

 
 

 الهامة المحاسبيةالسياسات  3
 

للشركة نوية اد القوائم المالية السإعد يفاستخدامها تي تم ال لتلك طابقةم هية المالي د القوائمإعداة في ة المتبعسبيمحا ت الإن السياسا 
ة دئبتسنوية الملفترات المية في االصادرة واإللزا لةلمعايير الجديدة والمعدء تطبيق ا، باستثنا .2019 برسميد 31ة في تهيالمن ةلسنل

 اإلسالمية والمراجعة للمؤسسات المالية ةاسبهيئة المح بل تالية من قلايدة معايير الجدتم إصدار ال. 2020ير ينا  1و بعد في أ
تابع ال قتدقيوال اسبةجلس المحم ، قرر19 –في أعقاب جائحة كوفيد  إال أنه، 2020اير ين 1ن اراً معتب ائياً مبدالنافذة  ("أيوفي")

، 2021يناير  1ى لامي إاإللزلتاريخ واحدة من ا ديد لمدة سنةيم تمتقدلى ع 2020 مارس 18 بتاريخد عقه المنعما في في اجتأليو
 :أدناه رةكومذهو  ا كمأيوفي  عنصادرة المحاسبة التطبيق المبكر لمعايير مع السماح بال

 
 زامات لتباالقلة لمثاالرتباطات اية وتمانائر االئل والخسالح مضق باالتعلالم - 30معيار المحاسبة المالي رقم 

الي رقم لمحاسبة المدال معيار اعن طريق استبوجودات المالية الم حاللاب خسائر إضمة احتسعملي أساسييار بشكل المعر غي لقد
الذمم المدينة  قبلية بشأن جميعمستلا وقعةمتال نيةبنهج الخسائر االئتما نهج تكبد الخسارة  "تا يياطإلحتاوبالمخصصات "لق متعلا 11
ع لمخاطر ماثلة األخرى التي تخضكز الموالمراد العتما ابات اات وخطمانلضا كزانية بما في ذلميال فيرجة ير المدعرضات غالتو

 .االئتمان
 

 :في المراحل الثالث التالية يةمانتالئر اائخسلالخاضعة ل تادوجوملاسيتم تصنيف 
 

سيتم تسجيل االئتمان منذ منحها.  ةدجوهري في جو لهور بشكتتدي لم المدينة التتجة: الذمم نة المنيدمالذمم ال :1 المرحلة
 .اً شهر 12لمدة وقعة الخسائر االئتمانية المتاس سأعلى  لمخصص اإلضمحال

  
 يتم تسجيلس منحها. ذنماالئتمان  دةبشكل جوهري في جو تتدهورالمدينة التي م ذملا: ةلمنتج ا المينة غيرمم الذ :2المرحلة 

 .ى العمردمنية المتوقعة على ما ئتالخسائر االاس على أس نيةالخسائر االئتما 
  

س أسا على  حاللضمإلت مخصص ام إثبا يت، ستم إضمحاللهاي المدينة الت لذممنسبة لدينة المضمحلة: بالالمالذمم  :3المرحلة 
 ر.معالى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مد

 
 ا حهمنمنذ  يةتماناالئ مخاطرالفي  جوهريللتدهور ال يمها تقي يف لمستقبليةالنظرة ا تعتبار معلوما في االاألخذ شركة ال من بلسيط

على قتصاد الكلي )اال املمثل عوصر نا عالمستقبلية على ظرة النمعلومات تضمن تسة المتوقعة. تمانياالئ رئوكذلك قياس الخسا
 خارجية.ال درصا مالمن  ل عليها يتم الحصو االقتصادية التيات ( والتنبؤالنفط رسعا سهم وأاألار سعأ السبيل المث

 
خسائر ال، ستستمد الشركة هاتسيناريوالمن  بالنسبة لكل سيناريوالسيناريوهات المحتملة. ئج ولنتا ا يم مجموعة منبتقي الشركةستقوم 

 ل.ضمحالمخصص اإل ديلتحد وذلكجحة رحتمالية المق نهج االوقعة وتطبالمت ةينا ئتمالا
 

 نهج اإلضمحالل
 فبخالمخاطر لالخاضعة ل اتتعرضلاة ورياالستثما دات والموجوخرى جميع التمويالت األى علل اإلضمحالر ائخسات إثب مسيت
 الدخل(.قائمة من خالل دلة عا البالقيمة درجة المت ستثمارااء االتثن)باس ةيمخاطر االئتمانال
 

تعد لالسترداد  القيمة القابلة إند. رداستالل ةالقابل ا د قيمتهوالمدرجة للموج مة قيالفيها تتجاوز  التيل الح ضمإلار ائخسسيتم قياس 
 مة. تخدالمس ا وقيمتهالبيع تكاليف  ناقصاً العادلة  ا قيمتهمن بين  علىألاة القيم
 

 القتناء موجودات بااللتزامات قلة مثال االرتباطات وعقود أمخصص ال
لتي يجوز العقود المستقبلية ا وأ اتاطجب االرتبموجود بمو باقتناء ةملزم كةشرالكون تعندما  مخصص تا بثبإ  ةكالشر قومتس
متوقع أن الن متصادية التي ع االقالمناف لى منأع م بموجب العقد أو االرتباطزاوقع بأن يكون االلتومن المت بل،ستقالمرامها في إب

ائر لخسس اعكي الحسابذا ى هخصص علمبعمل شركة قوم التسل هذه الحالة، مث فيو .توجوداك المخالل عملية اقتناء تل منتتدفق 
 .ملةتلك المعا تجة عن مثل المتوقعة النا 

 
 تقيم إدارة الشركة حالياً تأثير المعيار المذكورة أعاله على القوائم المالية للشركة.
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 قوائم المالية حول ال إيضاحات
 ة(دقق)م 2020ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة(مة الها محاسبيةسات الالسيا 3
 

 ثمار(باالست وكالة)الار بالوكالة باالستثملق متعلا 31الي رقم اسبة الممحالمعيار 

 (لة باالستثماراالستثمار )الوكا  لةبوكا ية الخاصة عداد التقارير المالالمبادئ المحاسبية ومتطلبات إ يهدف هذا المعيار إلى تحديد
يعة االستثمار م طبتقييالمال من رب معيار ب اليتطليل. والوك ل من رب المالمن جانب ك ت المالية،ألدوات واعامالللم
تقيم إدارة  (.wakala ventureمشروع الوكالة ) -( أو بa pass-through investmentستثمار )بتمرير اال -أإما  ارهعتببا 

 شركة.الشركة حالياً تأثير المعيار المذكورة أعاله على القوائم المالية لل
 

 المماثلة  واألسهم واألدواتكوك ثمار في الصستاالالمتعلق ب - 33لي رقم لمحاسبة الما ر اعيا م
ي الصكوك واألسهم  عرض واإلفصاح عن االستثمار فلاوالقياس و اإلثباتولتصنيف امبادئ لى وضع يار إالمع ادف هذهي
وات ألدل رئيسيةع النوااألعيار ية. يحدد المالمإلسة الماليها المؤسسة اتي تقوم بلالمماثلة ااألخرى  يةاالستثماردوات ألوا

ونموذج عمل ئص ا مع خصبما يتناسب األساسية ة محاسبيلجات الالمعا مية واإلسال الشريعةم كا أح المتوافقة مع  اريةاالستثم
  .فاظ بها رات وإدارتها واالحتالستثماإجراء ايتم بموجبها مؤسسة التي ال
 

 للشركة.مالية القوائم ال المذكورة أعاله على رعياالمر ياً تأثيشركة حالرة الم إداتقي
 

 وكالصك حامليارير المالية لالتقداد بإعق تعلالم 34 رقم بة الماليمعيار المحاس

من لب طتوجودات األساسية ألداة الصكوك. وهو ياد التقارير المالية للمبات إعدهذا المعيار المبادئ المحاسبية ومتطليحدد 
ر تأثيعيار أي لهذا المجد ال يويار. اجة بموجب هذا المعحسب الح إلعدادها  وةالدعتقارير التمويل أو  داإعدصدرة المالجهة 
 القوائم المالية للشركة.على 

 

  ألول مرةالصادرة عن أيوفي المالية المتعلق بتطبيق معايير المحاسبة  36معيار المحاسبة المالي رقم 

لية لقوائم الماالتي سيتم تطبيقها على ا )المؤسسات(  ةسات المالية اإلسالميالمالية للمؤس داد التقاريرعإمبادئ المعيار  هذا ميقد
نتقال في وقت تطبيق يار تأثير عملية اال، ويتناول هذا المعوفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفيل مرة والمعدة أل
 ية للشركة.لمالالقوائم اأي تأثير ا المعيار ذهل يوجد ال. المعيار

 

  "فمؤسسات الوق معدة من قبلبالتقارير المالية ال"علق المت 37رقم سبة المالي معيار المحا 
بادئ مبما يتماشى مع ، والتي يتم إنشاؤها وتشغيلها التقارير المالية من قبل المؤسسات المالية الوقفيةد إعدايحدد المعيار مبادئ 

 .للشركة تأثير القوائم الماليةي ا المعيار أال يوجد لهذ .الشريعة اإلسالميةم أحكا و
 

 التحوطو خيارووعد البالمتعلق  38معيار المحاسبة المالي رقم 
)التحوط(  طتحوالوعد )الوعد( والخيار )الخيار( والومتطلبات ترتيبات ية الماللمعيار مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير د ايحد

ال ، لي، وبالتا  2020ديسمبر  31 لمنتج كما فيها مثل هذا ايهذه المنتجات وليس لد شركة فيامل الال تتع .المالية للمؤسسات
 ركة.المالية للش القوائمأي تأثير على ر المعيا هذا ل جديو
 

 ولكنها غير إلزامية بعد ادرةدة صجدي تفسيرات وتعديالت و  معايير
القوائم حتى تاريخ إصدار بعد  غير إلزاميةلكنها القائمة و معاييرلعلى ادخلت ي أالتالمعايير والتفسيرات والتعديالت أدناه يلي  وفيما 
المعايير التي أدخلت صادرة ت الديالالتعالتفسيرات وعايير وهذه المتم تطبيق بشكل معقول بأنه سي الشركةقع تووت. للشركة المالية

ئمة، إن وجدت،  على المعايير القاالتي أدخلت ت يالدعتفسيرات والتالمعايير والتطبيق هذه  الشركةتنوي . تقبليخ مستاريالقائمة في 
 :إلزاميةما تصبح عند

 

 ؛ و(2021ير ينا 1مي اعتبارًا من لزا)إ "باحتياطي المخاطر"المتعلق  35م بة المالي رقيار المحاسعم -

خاطر مالحتياطيات الوإعداد التقارير المالية وضع مبادئ المحاسبة ى إلهدف ي 35رقم معيار المحاسبة المالي  -
ن ين يستثمروتثمرين الذمسالوباألخص  أصحاب المصلحة، ها واجهيلتي المختلفة اللتخفيف من المخاطر الموضوعة 

 .ؤسسات المالية اإلسالميةالربح والخسارة، في الم
 

 (2022يناير  1 من اعتبارًا  يإلزام) "ؤسسات الوقفمالمالية المعدة من قبل  بالتقارير "المتعلق   37سبة المالي رقم معيار المحا
بادئ مبما يتماشى مع م إنشاؤها وتشغيلها تي يت، والالوقفيةات المالية التقارير المالية من قبل المؤسسد إعدايحدد المعيار مبادئ 

  الشريعة اإلسالمية.م أحكا و
 

 (2022يناير  1ن امي اعتبارًا م" )إلز التحوطوخيار ووعد الالمتعلق ب 38معيار المحاسبة المالي رقم 
)التحوط(  طتحواليار( و)الخ  لخياروعد( واوعد )الالت ومتطلبات ترتيبا ية المالداد التقارير لمعيار مبادئ المحاسبة وإعد ايحد

  .المالية للمؤسسات
 

 .ةللشركالمالية القوائم سيرات والتعديالت المذكورة أعاله على فتوال اييرالمعتأثير  حالياً الشركة إدارة  ميّتق
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 م المالية ول القوائإيضاحات ح
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 ()تتمة هامةلا ةمحاسبيالسياسات ال 3

 
 يلة  ي شركة زمإستثمار ف

وذ دى الشركة نفالشركة الزميلة هي مؤسسة ل .حقوق الملكيةطريقة  في شركتها الزميلة باستخدام الشركةات استثمار اباحتسيتم 
 مؤثر عليها. 

 
ما بعد  ات إليها تغيرفة مضافاً تكلباللمركز المالي اقائمة الزميلة في  ةالشرك مار فياإلستثإدراج يتم  ،كيةلالمحقوق ريقة موجب طب

مة المدرجة قيالشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة يتم تضمينها في ال الشركة الزميلة.من صافي موجودات  الشركةفي حصة  االقتناء
 لإلضمحالل بشكل فردي. ا هفحص يتم وال وهي غير مطفأةلإلستثمار 

 
باشرةً في الدخل الشامل اآلخر قد أثبتت م ت تغييراتأينما وجدة. ميلشركة الزمليات الفي نتائج عالشركة حصة لدخل ا قائمةتعكس 

الشامل  خللدا ائمةق فيحسب مقتضى الحال، ن هذا، وتفصح ع بإثبات حصتها في هذه التغييراتالشركة تقوم للشركة الزميلة، 
إلى حد حصة  ا الزميلةهتكة وشركشرالبين  عامالتمن المالناتجة  غير المحققة الخسائرو األرباح دبعا استيتم . (37خر )إيضاح اآل
 .الزميلة ةفي الشركشركة ال
 

إلى سارة العائدة . هذا هو الربح أو الخ للدخ اقائمة ة دممقالزميلة في  شركةنتائج الفي أرباح أو خسائر الشركة يتم إظهار حصة 
 التابعة للشركةفي الشركات ر المسيطرة يغحقوق الة وبح أو الخسارة بعد الضريبتالي فهو الرالزميلة وبالحاملي أسهم الشركة 

 الزميلة. 
 

تعديالت في  إجراءاستلزم األمر، يتم نما . أيللشركةمالية في نفس فترة إعداد التقارير الالزميلة  لمالية للشركةيتم إعداد القوائم ا
 .الشركةت مع سياسا  اسبية لتتماشىلسياسات المحا
 

 شركةالمار ما إذا كان ضرورياً إثبات خسارة اضمحالل إضافية لحصة إستث ديدبتح  شركةلم اكية، تقوبيق طريقة حقوق الملتط بعد
ل اإلستثمار في حالاضمبت ضوعي يثدليل موما إذا كان هناك  ديدبتح إعداد كل تقرير خ تاريب في شركتها الزميلة. تقوم الشركة

الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد للشركة  دي تعوالتل المح يمة االضلة تقوم الشركة بإحتساب قففي هذه الحاالشركة الزميلة. 
 .لدخلاقائمة ها المدرجة ومن ثم إثبات المبلغ في الزميلة وقيمت

 
تم إثبات أي فرق بين القيمة ي إسثتمار محتفظ به بقيمته العادلة.ي أ الشركةتثبت ، تقيس وعلى الشركة الزميلة عند فقدان نفوذ مؤثر

  .لدخلاقائمة لمتحصالت من االستبعاد في لمؤثر والقيمة العادلة لإلستثمار المحتفظ به واان النفوذ ايلة عند فقدمالزركة للش المدرجة
 

 التكافل  عمليات 

و  ية أالمال أو المخاطرالمخاطر  ني بتقاسمعتمد على النشاط التعاوي تالت العقود  كةالشر تصدر إسالمية، تأمينة باعتبارها شرك

سياسة /   امل الوثيقة( فيمشارك )ح يساهم ال فردي إما كعقود تكافل أو عقود استثمارية.دها بشكل جميع عقو كة رشلاتصنف  .ا ميهكل

  ع، فإن مبلغمن هذا النوثيقة، أو أي عملية أخرى لتنازل عن الوالوثيقة بإنهاء/ ايام حامل في حالة قمعين. التكافل الخدمة منتج 

فق عليها بين المت حكامأللكل نوع من المنتجات/ الخدمات وفقاً للشروط وادفعه م يتاك الذي ترشالمن ا درا صالم مبلغو السترداد أاال

   رك والشركة في الوثيقة.المشا 

 
 حامل تعويض على فقةموابال وذلك قةالوثي حامل من الجوهرية التأمين مخاطر المؤمن فيها يقبل التي قودالع هي التكافل عقود

 التأمين مخاطر الشركة تحدد عام، بشكل الوثيقة. حامل على سلبي ويؤثر بشكل ممعلو غير ددح م مستقبلي فظر يأل قةوثيلا
طر م من خاللها تحويل مخا لعقود التي يتاالستثمار هي تلك ا عقود .هوقوع حدث للمؤمن علي حال في تعويض دفع باحتمال ةالمؤثر

  .ةالشرك ىإل ةيقوثال حامل ر الجوهرية منالتأمين غي
 

 العام  ل فالتكا

 
 االشتراكات  اليإجم
 مل فترة التغطية الموضحة في العقود المبرمة خاللكا ل القبضالمستحقة ات االشتراكشتمل إجمالي االشتراكات على مجموع ي

اسبية المح ترة الف ة فيناتج أي تعديالت على  تاكا االشتر. تتضمن الوثيقةريان تاريخ س تم إثباتها منالفترة المحاسبية والتي ي
 ية السابقة. القبض فيما يتعلق باألعمال المكتتبة في الفترات المحاسبتحقة المس شتراكالل
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 المالية  ل القوائمات حوإيضاح
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(الهامة  اسبيةالسياسات المح 4

 
 تتمة()العام  التكافل 

 
 (تتمة)شتراكات إجمالي اال

لمركز ا قائمةطر بعد تاريخ تتبة في السنة والمتعلقة بفترات المخا مكالات تراكاالشلنسب من ابة هي تلك غير المكتس راكاتاالشت
 بة وتحسب كالتالي: لمكتسغير الالشتراكات مخصصات الفترات الالحقة هي مؤجلة كى ب إلتنس المالي. النسب التي

 

 ؛ ولجوياوالبحري  ين على الشحنتثناء التأمود التكافل السنوية بإسع عقلجمية نسبلبا 1/365طريقة وفقاً لل •

 يةبالتقريطريقة هذه التستخدم . يالجوو ريألعمال تأمين الشحن البح ن دة التأميوعقود إعا  االشتراكاتمن إجمالي  %25نسبة  •
مدى  لى المكتسبة عتراكات شاالمن أجل توزيع  ةتقل عن سنة واحدمتفاوتة تغطي فترات  ويوالج لبحري التأمين ا وثائقألن 
  ين.التأم وثائق فترة

 
 ة التكافلإعادحصة 

خالل الفترة  في العقود المبرمةضحة الموطية ستحقة الدفع لكامل فترة التغكات الماالشتراعلى مجموع  حصة إعادة التكافلشتمل ت
يتعلق حاسبية فيما الفترة الم تعديالت ناتجة في يأعلى  تا االشتراكن . تتضمالوثيقةي يتم إثباتها من تاريخ سريان والت اسبيةالمح 
  السابقة.في الفترات المحاسبية ادة التكافل د إعبعقو

 

 موالتصافي الع
على مدى فترة عقود التأمين على المكتسبة ات العموالت جل توزيع دخل ومصروفمن أالت لعمودخل ومصروفات ا الشركةتؤجل 

 النحو التالي:
 

 ؛ ووالجويالتأمين على الشحن البحري  أعمالاء ستثنة بإ السنوي عقود التكافلميع لج  1/365طريقة  للقاً وف •

 .لجوياو البحري الشحنعلى تأمين  %25نسبة  •
 

تم  .مكتسبةال يرغ اكاتشتراالخدمة في حساب على نفس األسس المست يتم تأجيل دخل عموالت إعادة التكافل والعموالت المدفوعة
 العموالت. خل منها دوماً ، محسمن قبل الشركة عادة التكافلحصة إتسوية 

 

  سددةإجمالي المطالبات الم
ليف و لم يعد، وتكا بات التي حدثت خالل السنة، سواًء أعد تقرير بشأنها أمسددة على جميع المطالن إجمالي المطالبات الضمتت

ة بالغ المستردعويض والملتبات بعد حسم تخفيض قيمة اوية المطالتسبتجهيز والصلة والتي تتعلق مباشرةً  لمطالبات ذاتمعالجة ا
 ة. ة من السنوات السابقستحقات مبطاللم تسويات األخرى وأي

 
ددة ذات الصلة مطالبات المسات إجمالي العندما يتم إثب يتم إثبات المطالبات المستردة من عقود إعادة التكافل واألطراف األخرى

 العقود ذات الصلة.يها في علالمنصوص شروط لوفقاً ل
 

 لعام التكافل ا تاحتياطيا 
 
 المطالبات المستحقةمالي ( إج 1
قائمة ويتها في تاريخ لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تس  المقدرةهائية قة على التكلفة الني المطالبات المستح جمالند إيست
 يمةالقة وتخفيض ذات الصل اتإلضافة إلى تكاليف معالجة المطالببا ، سواًء تم إعداد تقرير بشأنها أو لم يعدمالي، ز اللمركا

ة بعض أنواع المطالبات، وبالتالي فإن ر في خطابات اإلشعار وفي تسويتردادات األخرى. قد يحدث تأخياالسدة وللخرالمتوقعة 
. لم يتم ودنية للنقيمة الزمتم خصم المطلوب للقي لمركز المالي. الاقائمة يخ على وجه اليقين في تارائية ال يمكن تحديدها النه التكلفة

 .إلغائهأو المطلوبات عند انتهاء العقد أو إخالئه  ادلة أو إحتياطيات الكوارث. يتم إستبعادالمعيات طتيا الح لثبات مخصص إ
 

 ةمكتسب( اشتراكات غير 2
اكات ترشاالطي مع ه  بعد. يتم مطابقة اإلحتيا نتستلمة للمخاطر التي لم تالمكتسبة االشتراكات الم يمثل مخصص االشتراكات غير

 فاة.والمعمكتسبة ال
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 ة إيضاحات حول القوائم المالي
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية 4

 
 )تتمة( العام التكافل 

 

 (تتمة)لعام التكافل ا احتياطيات
 
 ية المطلوبلكفا فحص ( 3

ما إذا كان ديد ب لتح لمطلوص لكفاية اتم إجراء فح يومالي قرير ة بتاريخ إعداد كل تها غير المنتهياطربمراجعة مخ  الشركةتقوم 
حساب التقديرات لذا دم هسبة. ويستخ اكات غير المكتمؤجلة لالشترهناك فائض عام من المطالبات المتوقعة وتكاليف االقتناء ال

ة متعلقات الوجودمن المينشأ  وقع أنن المتلذي مألخذ في االعتبار عائد االستثمار اد اقات النقدية التعاقدية المستقبلية بعلتدفية للحالا
تكاليف )بعد حسم  جة لالشتراكات غير المكتسبةإذا أظهرت هذه التقديرات بأن القيمة المدروبمخصصات التقنية ذات الصلة. 

 بعمل مخصص لكفاية المطلوب. لدخل ا ةئمقا ير كافية فإنه يتم إثبات العجز في ة( غالصلذات قتناء المؤجلة اال
 

 عائلي لا التكافل 

 السارية بتاريخعائلي فل البعقود التكا فيما يتعلق  مستقبليةالمنافع ال اللتزامات الحالية القيمة العائلي للتكافل نيةالف االحتياطياتتمثل 

  .التوفير وتكافل ايةحملا تكافلالصناديق وهما من االحتياطي من نوعين كون . يتماليز اللمركاقائمة 
 

يتم احتساب االحتياطيات . وتكافل التوفير سنوياً حتياطي تكافل الحماية اقيمة  بتحديد الشركةل ن من قبالمعياالكتواري  يقوم الخبير
 %4ل خصم قدره معدباستخدام التدفقات النقدية المخصومة ب االلتزاماتيتم تقييم  .ليةبستقالمة طريقالباستخدام تكافل العائلي عقود الل

 (.وياً سن %4: 2019سنوياً )
 
داالت المالية ستبالااستحقاقها. يتم احتساب  عند الفني االحتياطي مقابل الحياة قيد على والبقاءقة الوثي استحقاق عمناف احتساب متي

 .بهما  الشركة رطاخ إ يتم حينما  والعجز الوفاة مطالبات ن. يتم احتسابانقطاع التأمي دنعو عها أوالتنازالت عند دف
 

  كاتااالشترإجمالي 
 .االشتراكاتبتاريخ استحقاق لدخل اقائمة  في اتتراكاالش إجمالي يتم إثبات

 

 حصة إعادة التكافل
مة خالل الفترة في العقود المبر وضحةالم الدفع لكامل فترة التغطيةراكات المستحقة على مجموع االشتة التكافل صة إعادتشتمل ح 

جة في الفترة المحاسبية فيما يتعلق الت ناتأي تعديى لع تالشتراكا . تتضمن اقةوثيلامن تاريخ سريان لتي يتم إثباتها المحاسبية وا
 المحاسبية السابقة. فتراتفي البعقود إعادة التكافل 

 

 ت لعموالصافي ا
 ل.دار عقود إعادة التكافعموالت المدفوعة عند إصوال كافليتم إثبات دخل عموالت إعادة الت

 

  لبات المسددةإجمالي المطا 
 في السنة التي نتجت فيها.لدخل اقائمة في  ددةبات المساب المطالتساح م يت
 

الصلة ات دة ذراف األخرى عندما يتم إثبات إجمالي المطالبات المسدود إعادة التكافل واألطيتم إثبات المطالبات المستردة من عق
 لة.ات الصالعقود ذالمنصوص عليها في لشروط لوفقاً 
 

  ائليالتكافل الع احتياطيات
 
 المستحقةلمطالبات ا يل( إجما 1

في ضوء مطالبة غير مدفوعة ت الخسارة المتوقعة لكل يتم احتساب مخصص المطالبات المستحقة من قبل اإلدارة بناًء على تقديرا
اليين لحين االدائيأوضاع في  التي تظهريرات تغللحيث يتم تعديل المخصص  ،ن واقع خبرتها السابقةمواً حاليالمتوفرة المعلومات 

مخصصات خصم ال يتم كان ذلك مناسبا.  حيثما اليف المطالبات وتعدد تكرار حدوثها. وزيادة تكالخسائر  احتماالت ةدا يوز
 .للقيمة الزمنية للنقود المستحقةلبات المطا 
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 قوائم المالية إيضاحات حول ال
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(الهامة  لمحاسبيةسات اسياال 4

 
 (تتمة) العائلي افل التك

 
 (تتمة) ائليالتكافل الع ياتياطاحت
 
 بةت غير مكتس( اشتراكا 2

شتراكات الا تياطي معبقة اإلح امط تنته  بعد. يتمالمستلمة للمخاطر التي لم يمثل مخصص االشتراكات غير المكتسبة االشتراكات 
 المكتسبة والمعفاة.

 
 المطلوبلكفاية ( فحص 3

إذا كان  فاية المطلوب لتحديد ما مالي ويتم إجراء فحص لك اد كل تقريرريخ إعدهية بتا المنتها غير خاطرعة مراج بم الشركةتقوم 
لتقديرات ستخدم هذا الحساب اوي مكتسبة. ت غير الا راكالمؤجلة لالشت المتوقعة وتكاليف االقتناءهناك فائض عام من المطالبات 

الموجودات المتعلقة ستثمار الذي من المتوقع أن ينشأ من ائد االعتبار عي االخذ فبعد األتقبلية اقدية المستدفقات النقدية التعالحالية لل
 سم تكاليف االقتناءح  سبة )بعدير المكتغات مدرجة لالشتراكه التقديرات بأن القيمة الا أظهرت هذبمخصصات التقنية ذات الصلة. إذ

 . فاية المطلوببعمل مخصص لك دخللائمة اقجز في إثبات الع غير كافية فإنه يتم المؤجلة ذات الصلة(
 

 القرض الحسن
وارد في أنظمة لة اماليلوب لهامش المالءة اللحد األدنى المطلغرض الوفاء با  الوثائقالمساهمين لحاملي  ض من قبلهذا القريمنح 
صندوق ي في ز نقدأي عج  لتغطية مصرف البحرين المركزي أو در عنالصا  الثالثالتعليمات ص عليها في مجلد افل المنصوالتك
  حالل.داد محددة. يتم فحص القرض الحسن سنوياً لإلضمروط سله ش وليستالقرض بدون ربح  ليكونن. لمشاركيا
 

 عجز في أموال المشاركين فائض/
ين مشاركبين الالفائض ية، يتم توزيع نسبة من ه الكفا بما في اً ي نهاية فترة ثالث سنوات كبيرلمشاركين فالفائض في أموال ا نكا  إذا

مجلس لى التوزيعات من قبل عقة موافيتم ال .االحتياطياتاحتساب بعد  كوذلي األموال ففي المخاطر شتراكهم مع نسبة ابالتناسب 
 أموالفي ع لتوزيد اعبمتبقي ي فائض حتفاظ بأ . سيتم االالمركزي البحرينومصرف  شركةللهيئة الرقابة الشرعية اإلدارة و
  المشاركين.

 
. يتم سداد هذه القرض ق المساهمينوقبل صندحسن من القرض العن طريق تقديم مشاركين أموال ال فيز النقدي جعالالجة مع يتم

ء ويتم احتساب الجز ضمحالللإلص هذا القرض ة. يتم فح التكافل على أساس األولوي جة عن عملياتقبلية الناتفوائض المستمن ال
 .لدخلاائمة قفي الً ح مضمالذي يعتبر 

 
بما في ذلك جميع االلتزامات )الوفاء ببعد  ،جدإن و، ينالمشاركالفائض المتراكم في أموال ل مع التعام تمسي الصندوق، عند تصفية

سوف لن كم، امترال في حالة العجزو. للشركة يةابة الشرعهيئة الرقمع  وذلك بعد التشاور(، الحسن لقرضلبالغ المستحقة الم سداد
 .تحقةمسالمبالغ عن تلك الموال مالك األوسيتنازل اركين وال المشمالتصفية من أق في وقت تح مسحسن أي قرض يسدد 

 
 نقد وما في حكمه ال

أشهر أو لفترة ثالثة إستحقاق أصلية يخ جل بتواردائع قصيرة األلدى البنك ووفي الصندوق ونقد  على مهالنقد وما في حك يشتمل
  .لقأ
 

 اد  المحاسبة بتاريخ المتاجرة والسد
 الشركةوهو التاريخ الذي تلتزم فيه  المتاجرةتاريخ  الية فيجودات الممبيعات بالطريقة العادية للمووال ترياتالمش ات جميعيتم إثب

ية خالل اإلطار الزمني لا ملتسليم الموجودات اللموجودات المالية دية العا  اتالمبيع وأالمشتريات تتطلب بشراء أو بيع الموجود. 
 .السوق حسب أعرافالقوانين أو ه عامةً في المنصوص علي
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 مالية إيضاحات حول القوائم ال
 )مدققة( 2020سمبر دي 31في 

 
 

 )تتمة(الهامة  حاسبيةسات المسياال 3

 
 االستثمارات  

 
   ةالملكي ة من خالل حقوقبالقيمة العادل المدرجة   ةلكيحقوق الم أدوات أسهم أ. 

  حقوقأسهم تشتمل أدوات مباشرةً للمعاملة. التكاليف المنسوبة  ي ذلكبما ف عادلة،يمة البالق المالية مبدئياً يتم إثبات الموجودات 
  المدارةموال األة ولمسعرر اوغيالمسعرة ر في األسهم ة على االستثما بالقيمة العادلالمدرجة للمنشأة لكية مال
 

لدخل اة قائممنفصل في بند دلة كة العا القيم وخسائررباح تسجيل ألة. يتم مة العادياسها بالقيق دةلمبدئي، يتم إعا قياس ابعد ال
ستبعاد أو اإل. عند مارات مضمحلةعندما تصبح االستثأو  اتاالستثمارإستبعاد يتم  ىحت (37الشامل اآلخر )إيضاح 

( إلى 37ر )إيضاح خل الشامل اآلخ دلاقائمة في ة مسبقاً لسج المراكمة ئر القيمة العادلة المتل أرباح وخسا ويتح  ، يتماللاإلضمح 
كية من خالل حقوق المللى أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة عهم يتم تضمن دخل أرباح األس .لدخلاقائمة 

 لدخل.اقائمة ضمن دخل اإلستثمار في 
 

 ية ك ملال  رجة بالقيمة العادلة من خالل حقوقدين المدالات أدوب. 
المنسوبة تكاليف ال كذل بالقيمة العادلة، بما فيإثباتها مبدئياً م لدين التي يتفي أدوات ا استثمارات ماليةعبارة عن هذه هي 
 .المسعرةلصكوك ا في ستثماراتبالقيمة العادلة على االمدرجة المنشأة استثمارات دين تتضمن . ةلمعاملمباشرةً ل

 
لدخل اقائمة كبند منفصل في ادلة القيمة الع رأرباح وخسائدلة. يتم تسجيل قياسها بالقيمة العا ة ادبعد اإلثبات المبدئي، يتم إع
د أو ثمارات مضمحلة. عند اإلستبعا ( حتى يتم إستبعاد االستثمارات أو عندما تصبح االست37الشامل اآلخر )إيضاح 

( إلى 73ح خر )إيضا شامل اآللدخل الاقائمة ة مسبقاً في جلمسئر القيمة العادلة المتراكمة الل أرباح وخسا حويم تحالل، يتاإلضم
ستثمار ضمن دخل االالملكية لدخل. يتم تضمين دخل القسيمة على أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق ا قائمة
 لدخل.اقائمة في 
 

 ة المطفأة كلف التمدرجة ب أدوات ّدينج. 
عادلة من مة الصنيفها بالقيرة ولم يتم تلغرض المتاج يتم االحتفاظ بها  مللى أسس تعاقدية ويتم تصنيف أدوات الّدين التي تدار ع

لتكلفة المطفأة، بعد حسم مخصص  خالل قائمة الدخل كأدوات ّدين مدرجة بالتكلفة المطفأة. تدرج هذه االستثمارات با 
تناء. يتم مات من اإلقاالعتبار أي عالوات أو خصوتكلفة المطفأة  باألخذ في . يتم حساب الوجدت ن، أل من قيمتها اإلضمحال

 ضمحالل.إللدخل عند االستبعاد أو ااقائمة أو خسارة ناتجة من هذه االستثمارات في  ربحثبات أي إ
 

 المستحقة القبض  التكافل  ادةع إو التكافل أرصدة 

بالغ  و كممستلم أقابل البالقيمة العادلة للم ت المبدئيعند اإلثبا  ويتم قياسها القبض عند إستحقاقها  تحقةالمسأرصدة التكافل يتم إثبات 
اث أو  دأح  اككون هنعندما ت لضمحالالقبض من حيث اإل ةالمستحقل ألرصدة التكافمة المدرجة يتم مراجعة القي القبض.مستحقة 

 . لدخلاقائمة خسارة اإلضمحالل في تسجيل رجة، مع ظروف تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة المد
 

خالل تنويع  نمخسارتها المحتملة افي لغرض الحد من ص التأمينمع معيدي  كةالشربرمتها عقود إعادة التكافل هي العقود التي أ
ت لموجودات والمطلوبا الصادرة. يتم عرض االتكافل عقود الناتجة عن عن الخسائر  ركةالشيض وتع وجبها ، والتي يتم بمها مخاطر

ات طلوبات واإليرادوالمات جودل عن الموبشكل منفصا المتخلي عنهعن عقود إعادة التكافل جة الناتواإليرادات والمصروفات 
. الوثائقمن التزاماتها المباشرة لحاملي  الشركة ال تعفي التكافل ةعادت إترتيبا ألن نظراً ذات الصلة افل تكالد والمصروفات من عقو

من ات الموجودتتكون هذه . ادة التكافلكموجودات إعالخاصة بها عادة التكافل إوجب عقود بم الشركةالتي تستحقها إثبات المنافع م يت
األرباح عموالت األخرى مثل  لقبضغ المستحقة الا بموالتسوية المطالبات بشأن لتكافل إعادة ا مستحقة من شركاتلا رصدةاأل

لتكافل ذات عن عقود إعادة االناتجة ضات ة والتعويت المتوقعت المستحقة التي تعتمد على المطالبا البا المط منوحصة إعادة التكافل 
األساسية التكافل ود قعبالمرتبطة  غلابالتكافل بما يتوافق مع المإعادة شركات ن المستحقة ممن أو المستردة الغ مبالبات ثإالصلة. يتم 

 كافل.إعادة التمن عقود لشروط كل عقد  وفقاً 
 

 الوثيقة تكاليف اقتناء 
ناء تبطة مباشرةً باقتألخرى المريرة االمتغن التأميكاليف والوساطة وتالمتضمنة على العموالت  الوثيقةناء قتتكاليف ايتم إطفاء 

ة السنة المالية فترات المخاطر التي تمتد إلى ما بعد نهايالتي تتعلق ب اءقتناالتكاليف  لسجيت ى مدى فترة السياسة. يتمعمال علاأل
 ة. كتكاليف االقتناء المؤجل
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 ت حول القوائم المالية احاإيض
 قة()مدق 202بر ديسم 31في 

 
 

 )تتمة(الهامة  المحاسبيةاسات السي 3

 
 عقارات ومعدات 

بعد حسم يومية، دمات الم الخ تقدي يفتكالفة، باستثناء ل المالك بالتكلالعقار المستخدم من قب بما في ذلك المعداتالعقارات وتدرج 
كان من  وإذام تكبدها سية عندما يتمعاينة الرئيتبدال أو اليتم رسملة تكاليف االس .متراكمةال اللضمح اإلخسائر و المتراكم كهالستإلا

 . بواقعيةقياس تكلفة البند نشأة ويمكن الم إلى المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند
 

 األمر. لها إذا لزم ، ويتم تعديوطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة ماليةر اإلنتاجية ودات واألعما ج وملالمتبقية ل عة القيميتم مراج 
 

ات إثب يتم مدرجة.مة الالقي استردادكون هناك أحداث أو ظروف تشير إلى عدم إمكانية تعندما  ضمحاللإلة ليتم إجراء مراجع
 كمصروفات.ل الدخقائمة ي ف محاللضخسائر اإل

 
خدامه أو بيعه. يتم تضمين أي تتصادية من اسلى منافع اقأو عندما ال يتوقع الحصول ععند البيع ات والمعدات د العقاربعاد بنيتم إست

 في مدرجة للموجود(قيمة البيع والحصالت النه الفرق بين صافي متأعلى  المحتسبموجود ) إستبعادربح أو خسارة ناتجة عن 
 .إستبعاد الموجودلسنة التي تم فيها ل لدخلا قائمة

 
 معدات النتاجية لفئات العقارات والاألعمار افيما يلي 

 
 مة على أراضي مملوكة ملكاً حراً قا م مباني سنة  25
 معدات وأثاث وتركيبات  سنوات  10 – 3
 سيارات سنوات 4

 
 أموال التكافل  نينة مذمم مد

لي وال التكافل العام والعائالقبض من أم خرى المستحقةارة والرسوم األالة واإلدمبالغ الوك وال التكافلمأ من تمثل الذمم المدينة
 .للشركة

 
 ية نبجاألت عمالاليل تحو
 . الشركةمليات عل العملة الرئيسيةونها لبحريني لكبالدينار اة ماليعرض القوائم الم يت
 

يعاد تحويل . المعاملةإجراء  تاريخبالسائدة الرئيسية  ف العملةأسعار صراألجنبية ببالعمالت  تيتم مبدئياً تسجيل المعامال
 .لمركز الماليا قائمةتاريخ بالسائدة ملة الرئيسية الع ة بأسعار صرفيباألجن العمالتوضة بالمعر ديةنقالالموجودات والمطلوبات 

 .لدخلاقائمة الفروق إلى  جميع ترحل
 

المعامالت الصرف السائدة بتاريخ بإستخدام أسعار لفة التاريخية بالعمالت األجنبية البنود غير النقدية المقاسة بالتكل تحوييتم 
باستخدام أسعار  ةيبالقيمة العادلة بالعمالت األجنب. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة ا رضهع ةدإعا الحقاً  وال يتم ئيةالمبد

ستثناء بإ ، لدخلامة قائإلى  . ترحل جميع فروق تحويل العمالت األجنبيةلتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلةالصرف السائدة با 
أو  ح، ففي هذه الحالة يتم إثبات الربالملكية ائر مباشرةً في حقوقباح أو الخسربات األفيها إثيتم  البنود التيالفروق المتعلقة ب
 .لكيةالم الخسارة في حقوق

 
 سهم على رأس المال األأرباح 

يتم  .كةالشرمساهمي يتم الموافقة عليها من قبل كية عندما لعادية كمطلوب وتخصم من حقوق الملاح على األسهم ايتم إثبات األرب
 م دفعها.من حقوق الملكية عندما يت سهم المرحليةألاأرباح خصم 

 
 ير المالية. فترة إعداد التقار كز المالي كحدث بعدلمراقائمة موافقة عليها بعد تاريخ لهم السنة التي تمت اسأيتم التعامل مع أرباح 

 
 رأس المال 

 من حقوقم العادية كخصم األسه ر المنسوبة إلصدا ًةرلمباشفية اف اإلضاالتكاليبات ملكية. يتم إثالحقوق كنيف رأس المال صت يتم
  .الملكية
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 قوائم المالية حول ال إيضاحات
 )مدققة( 2020ر ديسمب 31 في

 
 

 )تتمة(الهامة  سبيةالسياسات المحا 3

 
 د إثبات اإليرا

 
 دخل االستثمار

 دام طريقة معدل الربح الفعلي.تخ ب الزمني باسأساس التناسمار من ودائع المرابحة على دخل االستثيتم إثبات 
 

 جار دخل اإلي
 يتم إثبات دخل اإليجار على أساس مبدأ االستحقاق.

 

  سهمألاأرباح 
 مدفوعاتها. ماستالالحق في  الشركةا يوجد لدى يتم إثبات أرباح األسهم كدخل عندم

 
  أتعاب الوكالة

إثباتها على أساس مبدأ  يتم ن المشاركين نظير أتعاب وكالة والتيع بةئلي بالنيا العام والعا بإدارة عمليات التكافل  الشركةتقوم 
 لحقوق المساهمين خللداقائمة  يفللمشاركين وكدخل لدخل اقائمة روفات في صماالستحقاق. يتم إثبات أتعاب الوكالة ك

 
  ة المضاربصح 

المضاربة. نموذج  أساسات على الستثمارفي دخل اارب المضلى حصة استثمارات المشاركين مقابل الحصول ع ةالشرككما تدير 
 .لحقوق المساهمينلدخل اقائمة  يفللمشاركين وكدخل لدخل اقائمة كمصروفات في  يتم احتساب حصة المضارب

 
 فل عموالت إعادة التكا

 .فعة الدقح توقعة المستاألقساط المعلى مدى فترة الخارجية إعادة التكافل تم تأجيل وإطفاء العموالت المستحقة على عقود ي
 
 مقاصة ال

لتنفيذ لإذا كان هناك حق قانوني قابل  طلمركز المالي فقاقائمة  غ فيالمبلصافي إظهار بات المالية وتتم مقاصة الموجودات والمطلو
  .ذاته الوقت المطلوب في الموجود وسداد المبلغ أو أن يتم تحقق التسوية على أساس صافي الشركةوتنوي  المثبتةبالغ صة الملمقا 
 

 ل أي معيار أو تفسير محاسبي. قببذلك من  تم السماحإال إذا تطلب األمر أو ل لدخ اقائمة والمصروفات في  الدخلصة م مقا ال تت
 

 لة لعادا القيم

 ما فيأو د نقالمبلغ أو  بيع موجودمقابل سيتم استالمه مه الذي ما في حكنقد أو ال مبلغتقدير ثل ي القيمة التي تمالقيمة العادلة ه
 ائع لديه الرغبة ومشتري لديه رغبة بتاريخ القياس.معاملة منظمة بين بأو تحويل مطلوب في  إلطفاء لذي يتم دفعها حكمه

 
 على حدة وفقاً لسياسات التقييم الموضحة أدناه:ي يتم تحديد القيمة العادلة لكل موجود مال

 
معلنة المنظمة بالرجوع إلى أسعار العطاءات ال الماليةفي األسواق  ت المتداولةيتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارا (1)

 مركز المالي.القائمة السوق بتاريخ  في السائدة

 
طراف بالرجوع إلى أحدث معاملة بيع أو شراء هامة مع األيتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المسعرة  (2)

لتنفيذ، فإنه يتم معاملة هامة تم االنتهاء منها أو قيد ا جد أحدثذ. إذا لم توقيد التنفي األخرى سواء تم االنتهاء منها أو
ت األخرى، فإن القيمة ثمارالالستبالنسبة السوقية الحالية الستثمارات مشابهة.  بالرجوع إلى القيمةتحديد القيمة العادلة 
 خرى.األتقييم العلى نماذج  ءً أو بنا  ية المتوقعة،ية المستقبلافي القيمة الحالية للتدفقات النقدى صعل العادلة تكون بناءً 
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 لية ائم الماحول القو حاتإيضا
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية 3

 

 (تتمة) لةلعادا القيم
 

 قيمة الحاليةعلى صافي ال تكون بناءً  إن القيمة العادلةأو قابلة للتحديد ف التي لديها تدفقات نقدية ثابتةتثمارات لالس (3)
ات لها نفس الستثمارباستخدام معدالت الربح الحالية  الشركةللتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المحددة من قبل 

 المخاطر. لشروط وخصائصا
 
لتكلفة، م إدراجها با رة أعاله يتمن التقنيات المذكو عادلة باستخدام أيلتي ال يمكن إعادة قياسها بالقيمة الا اتالستثمارا (4)

 ضمحالل.إلصص احسم مخ بعد 

 
   ودات الماليةموج لا  إضمحالل

  لموجودات المالية.عة من اومجمأو ود مالي وج م إضمحالل تمذا ما إلتحديد  قائمة مركز ماليتاريخ كل تقييم ب بإجراء الشركةتقوم 
 

  ة(يالمالحقوق وأسهم  )الدين كيةلحقوق الم ة بالقيمة العادلة من خاللرج مدموجودات مالية 
تها ين تكلفالفرق بعلى  المبلغ يتضمنمضمحلة، فإن  حقوق الملكيةالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل إذا كانت الموجودات المالية 

لشامل لدخل افي ا قاً مسب ةتالمثب ضمحاللد حسم خسارة اإلعادلة الحالية، بعوعة واإلطفاء( وقيمتها الدفم يةأصلي مبالغ د حسم أ)بع
ق اعات فيما يتعل. ال يتم إثبات االسترجلدخلاقائمة إلى ( 37)إيضاح ، يتم تحويلها من الدخل الشامل اآلخر (37 )إيضاح اآلخر

جاعات خسائر ستر. الدخلاقائمة في الملكية من خالل حقوق  يمة العادلةبالقكمدرجة ية المصنفة بأدوات أسهم حقوق الملك
كانت  إذا، لدخلاقائمة من خالل  استرجاعهايتم الملكية ادلة من خالل حقوق لقيمة العكمدرجة با  فةصنلدين المال أدوات إضمحال
ها باتبعد إثبات خسائر اإلضمحالل فإنه يتم إث عقودث ق بصورة موضوعية لح ة لألداة المالية يمكن أن تتعلادلمة العي القيالزيادة ف

 . لدخلاقائمة في 
 

 لمالية  ات اات والمطلوب إستبعاد الموجود
 

 الموجودات المالية 
ية لما لاموجودات الن مجموعة من المالي أو جزء مجزء من الموجود مقتضى الحال سب ، ح أوالمالي ) يتم إستبعاد الموجود

 :عند المشابهة(
 

 أو؛ قوق في إستالم التدفقات النقدية من الموجوداء الح انقض -

ري إلى ون تأخير جوهكنها تعهدت بدفعها بالكامل دالموجود ول نالنقدية م اتم التدفقتالإسبنقل حقوقها في  الشركةقيام  -
ود وج علقة بالمهرية المتمخاطر والمكافآت الجولع ابنقل جمي الشركةسواًء )أ( قامت داد"؛ "ترتيب سطرف ثالث بموجب 
ل السيطرة ت بنقمات ولكنها قا موجودرية للالجوه اء جميع المخاطر والمكافآتو إبقنقل أب الشركةتقم أو )ب( عندما لم 
 على الموجودات.

 

خاطر الم جميعيتم نقل أو إبقاء  مل، ودترتيب سداقدية من الموجود أو الدخول في بنقل حقوقها من التدفقات الن الشركةم عند قيا 
ار مشاركة رالى حد استم جودبات الموه يتم إثل السيطرة على الموجودات، فإنالجوهرية المتعلقة بالموجود ولم يتم نقافآت والمك
 في الموجود. الشركة

 

 ة ت الماليالمطلوبا 
من نفس  خري حالي بآمطلوب مال. عندما يتم استبدال نها ء منتها خالء أو الغاء أو االيتم إلمالية عندما يتم إستبعاد المطلوبات ا

أو التعديل يعتبر بمثابة  لهذا االستبدا جوهري، فإنحالي بشكل أو عندما يتم تعديل مطلوب  المقترض بشروط مختلفة جوهرياً 
 .لدخلامة قائفي  يتم إثبات فروق المبالغ المدرجة المعنيةد، وي ويتم إثبات مطلوب جديألصلوب المطلإستبعاد ل

 

 ظفينلموالخدمة ل  مكافآت نهاية
ظفين عند إنهاء تب المواعلى رو بناءً  تي تستحقالو ،لصلة لألنظمة ذات ااألجانب وفقاً  ا همكافآت نهاية الخدمة لموظفي ركةالشتقدم 

فترة ت كمستحقات على عة لهذه المكافآ متوقتدرج التكاليف الالخدمة.  حد األدنى من ، شريطة إتمامةات الخدمالتوظيف وعدد سنو
 المالي.كز لمراقائمة  لموظفين العمل في تاريخإذا ترك جميع امبالغ اإلعتبارية المستحقة الدفع في حال  على الظيف بناءً وتال
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 المالية القوائم إيضاحات حول 
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(ة الهام السياسات المحاسبية 3

 
 (تتمة) ظفينالخدمة للمو مكافآت نهاية

 

 واتبكنسبة من ر ي والتي تحسبتماعج العامة للتأمين اال شتراكات إلى الهيئةا بدفع ركةالشالمواطنين، تقوم ما يتعلق بموظفيها يف
 .د استحقاقها صرفها عن والتي يتمتكون محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها  الشركةإن التزامات ن. الموظفي

 

 المخصصات 

د أن يتطلب وجوومن المحتمل ، سابقث حدعن  تجنا  الشركة توقع( علىالتزام )قانوني أو ميتم إثبات المخصصات عند وجود 
 وثوق لمبالغ هذه اإللتزامات.عمل تقدير مويمكن امات اإللتز سوية هذهصادية لتإلقتل المنافع اارجي للموارد يشمفق خ تد
 

 المالية  بات طلو الم

 ومخصصات. يتم مبدئياً  خرىات أتحقة الدفع ومطلوبمسال التكافل وإعادة لالتكاف على أرصدة للشركة المالية تشتمل المطلوبات
 أة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.كلفة المطفها بالتادة قياسحقاً إعتم الالعادلة وي ات المالية بالقيمةطلوبإثبات تلك الم

 

 التكافل المستحقة الدفع وإعادة ة التكافل صدأر

صروفات عند كم ا ويتم إثباته ل،التكاف إعادة قودع لعالدفحقة شتراكات مستأساساً احقة الدفع هي المست لتكافلإن أرصدة إعادة ا
 .ها استحقاق

 

الحالية  التقديرات لتكافل باستخدام أفضللضمان كفاية التزامات ا مالي قائمة مركز كل يخاربت االلتزامات ةفحص كفايراء يتم إج 
من خالل عمل مخصص ل دخ لاقائمة أي عجز في حتساب ا ةً افل. يتم مباشرلتكتقبلية بموجب عقود االنقدية التعاقدية المس للتدفقات

 لتزامات.اال ن فحص كفايةللخسائر الناتجة م
 

 والمستحقات   الذمم الدائنة
موردين أو قبل ال بها من  الشركةلخدمات المستلمة، سواء تمت مطالبة لفي المستقبل  ا دفعهالتي يتوجب الغ للمبيتم إثبات المطلوبات 

 .تمت لم
 

 إيرادات محظورة شرعاً  

ادات التي ال تتوافق اإليرترحيل جميع  اً لذلك، يتمإسالمي. وفقمكتسب من مصدر غير إثبات أي دخل تجنب ملتزمة ب الشركةإن 
  باستخدام هذه األموال لألغراض الخيرية. الشركةم لخيرية حيث تقوالمية إلى حساب األعمال اع الشريعة اإلسم
 

 ةية الهامالمحاسب واالفتراضاتتقديرات لاو اآلراء 4
 

سالمية يتطلب ية اإلالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال هيئةالصادرة عن  لماليةسبة االمحا وفقاً لمعايير  وائم الماليةالق إن إعداد
صروفات والموجودات المت وتؤثر على المبالغ المدرجة لإليراداالتي  واالفتراضاتتقديرات الاء وراآل ارإصد الشركةمن إدارة 
 االفتراضاتن بشأن هذه إن عدم التيق. ومع ذلك، فاد التقاريرإللتزامات المحتملة، بتاريخ إعدح عن ااإلفصا ت المالية وبا والمطلو

ر تأثالمطلوبات التي قد ت وأعمل تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات ء راإج  ن يؤدي إلى نتائج قد تتطلبأ رات يمكنقديوالت
 والتقديرات:اء اآلراستخدامات أوجه أهم فيما يلي ي المستقبل. ف
 

 ود التأمين لناتجة عن عقللمطالبات اااللتزامات النهائية  
وجد ي. وللشركةمن أهم التقديرات المحاسبية مين التأ عقود المقدمة بموجب مطالبات تجة عن النا الية النهائااللتزامات تقدير يعد 

عن تلك  ةالشركتدفعها ات التي سااللتزام تقدير ار عندالعتبا بعين ايجب أخذهالتي غير المؤكدة ر دا مصالهناك العديد من 
المتوقع أن يتم عمل  ي منتها هو تقدير للمطالبات المل تقرير بشأنعولكن لم يتم المتكبدة صات المطالبات مخصإن مطالبات. ال

  المالي.كز لمراقائمة تاريخ ل بقفيها الحدث المؤمن عليه  وقعتي ال، لمركز المالياقائمة تقرير بشأنها بعد تاريخ 
 

ل العائلي تكافلتكافل العام والا اتالمحاسبية الحتياطيهو موضح في السياسة  المطلوب، كما لفحص كفاية تخضع جميع عقود التأمين 
  كورة أعاله.المذ
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 
 
 

 تمة(ت ) ةالهام ةيحاسبالم واالفتراضاتت والتقديراراء آلا 4

 
 الملكية  حقوق  خالل ة العادلة مندرجة بالقيماالستثمارات الم إضمحاللخسائر 
انخفاض  ديها مضمحلة إذا كان يوجد لهي الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق المدرجة  وق الملكية وأدوات الدينقح بأن  الشركة تحدد

"  طويل األمدستثمار و"لإلة فة األصلي" مقابل التكلتقييم "االنخفاض الهامب يج  .تها من تكلف ىالعادلة أدنل األمد في القيمة ويهام أو ط
كسنة  " ألمدو"طويل ا %30"االنخفاض الهام" بنسبة  الشركةالقيمة العادلة أدنى من تكلفتها األصلية. تعامل  يها ت فمقابل الفترة التي كان

هذه  ارإصد. عند اللضمحفحص اإللاإلستثمارات  تلكسترداد لمثل ابلة لاليمة القوفر القيم العادلة، يتم تقدير القعدم ت الفي ح. واحدة
لمستثمر ة اكرالوضع المالي للش تدهورهم واألدلة على وامل األخرى، طبيعة تقلبات أسعار األسمن بين العبالتقييم  الشركة، تقوم اآلراء

 دية. للتدفقات النق ياء التشغيلي والتمويلألدوا فيها وأداء القطاع
 

 تحقة القبض تكافل المسل اة كافل وإعادأرصدة الت إضمحاللخسائر 
ض القبرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة أوالهامة بشكل فردي ة القبض دة التكافل المستحقأرصدة التكافل وإعا بتقييم  الشركةوم قت

وإعادة  افللتكأرصدة اين . ال يتم تضمضمحاللة لإلئتمانية لديها نفس خصائص المخاطر االدات الماليجومن المو الشركةالمتضمنة في 
أو يستمر إثباتها في التقييم والتي يتم إثبات خسارة إضمحاللها  ضمحاللي لإلالتي يتم تقييمها بشكل فردالقبض تحقة المس التكافل
 مان التيخصائص مخاطر اإلئت شركةلاتقيّم رأياً. عند إصدار هذا الرأي، إصدار طلب يتضمحالل الل. إن تقييم هذا اإلضمح ماعي لإلالج 
  قدية.لتعا ع جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط ايعطي مؤشراً على عدم القدرة على دف ها اقموعد استحقفوات  ر بأنتعتب
 

 مبدأ االستمرارية  
در لديها المصا  الشركةبأن  مقتنعة صلة على أساس مبدأ االستمرارية وهيالمواى عل الشركةتقييم لقدرة  بإجراء الشركةقامت إدارة 
كدة التي من غير مؤ ليست على علم بأية أمور جوهرية وعالوة على ذلك، فإن اإلدارةالمنظور. في المستقبل  في أعمالهالالستمرار 

ة ات كفايبمتطلب كما أن الشركة ملتزمةمبدأ االستمرارية. س على المواصلة على أسا  الشركةول قدرة ية ح جوهرالممكن أن تسبب شكوكاً 
المالية على  القوائمد ر إعدا، يستم. لذلك30، راجع إيضاح مركزيبحرين المصرف ال عن ةالصادرة اليالمش المالءة المال وهامرأس 

  أساس مبدأ االستمرارية.
 

 ية للتكافل العائلي يات الفناالحتياط
ة، المالياد التقارير ي تاريخ إعدقبلية فيما يتعلق بالعقود السارية فستلمة لاللتزامات امة الحالية للتكافل العائلي القيتمثل االحتياطيات الفني

 .واري خارجياكت يربل خبمن ق التي تتم مراجعتها وتقييمها الداخلية  المحسوبة على أساس الحسابات
 

 قانونية  ودائع 5
 

 ئعالودا هذهال يمكن سحب . 2006سنة  في رادالص المالية اتالمؤسس وقانون المركزي البحرين فمصر ألنظمة القانونية الودائع تخضع

لغ وقدره مب عتم إيدا كزي.المر البحرين مصرف موافقة ىعل حصولال بعد إال أعمال التكافل وعدد الفروع ةطبيع على دتمتع والتي
 البحرين رفمص ر وألم الشركة ب باسم .م.ش اإلسالمي البحرين بنكبحريني( لدى  دينار 125,000: 2019بحريني ) دينار 125,000

 المركزي.
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 ة وائم الماليإيضاحات حول الق
 )مدققة( 2020مبر ديس 31في 

 
 

  وأرصدة لدى بنوكنقد  6
 2020ديسمبر  31 

 المجموع    يالعائل التكافل  التكافل العام   المساهمين   

 ريني  ر بحدينا يني  نار بحر دي   نيحرير بنادي دينار بحريني   

     

 1,040 - 541 499 نقد في الصندوق

 5,210,641 288,988 3,935,973 985,680 ريةوحسابات جاأرصدة لدى بنوك 

 لفترة أصلية ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق
 3,430,000 1,000,000 1,270,000 1,160,000 أو أقل  ثالثة أشهر

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,146,179 5,206,514 1,288,988 8,641,681 

     

ر ألكثصلية حقاق أودائع مصرفية بتواريخ است
 9,649,571 811,500 3,305,855 5,532,216 شهرثة أثال من

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 18,291,252 2,100,488 8,512,369 7,678,395 كدة لدى بنووأرصنقد 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 2019مبر ديس 31 
 وعمجملا عائلي فل الالتكا  التكافل العام  المساهمين  

 دينار بحريني  نار بحريني دي  دينار بحريني دينار بحريني  

     

 1,862 - 1,262 600 نقد في الصندوق

 2,588,863 668,352 1,680,682 239,829 ةوحسابات جاريأرصدة لدى بنوك 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 240,429 1,681,944 668,352 2,590,725 

 ر منألكثرفية بتواريخ استحقاق ع مصودائ
 8,962,788 680,612 3,182,374 5,099,802 ثالثة أشهر

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 11,553,513 1,348,964 4,864,318 5,340,231 بنوك صدة لدىنقد وأر
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 (.سنوياً  %1,16: 2019)سنوياً  %0,90بنسبة فعلية ت ربح الطلب معدالت ة حسابات تح أرصدتكتسب 

 
 %0,35و %0,20 ني: تتراوح ب2019) اً سنوي %0,21 تتراوح بينفعلية الت ربح دتوفير لدى البنوك معالأرصدة حساب تكتسب 

 سنوياً(.

 
 .أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوكى أرباح علأية ال تستحق 
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 لية القوائم المات حول احايضإ
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 استثمارات  7
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31   
 ريني دينار بح  دينار بحريني     
     

 6,060,268 5,574,931   (1-7) ملكيةال خالل حقوقين المدرجة بالقيمة العادلة من لدأدوات احقوق الملكية وأدوات أسهم 

 - 344,000   (2-7)مطفأة بالتكلفة ال مدرجة ت دينأدوا
   ────────── ────────── 
   5,918,931 6,060,268 

   ══════════ ══════════ 

 ل حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالأدوات أسهم حقوق الملكية  7-1
 

 2019ديسمبر  31    2020سمبر دي 31 
 المجموع التكافل العائلي  التكافل العام  المساهمين  لمجموع ا العائلي   التكافل  عام  الافل التك المساهمين   

 ريني دينار بح  ريني ر بح دينا  دينار بحريني  نار بحريني دي دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني     دينار بحريني 
         

 6,282,594 1,936,497 934,535 3,411,562 6.060,268 1,645,939 1,699,240 2,715,089 احيتتفالرصيد اإل

 1,175,386 - 805,821 369,565 1,274,428 - 379,073 895,391 إضافات خالل السنة

 (1,547,068) (327,053) (83,525) (1,136,490) (1,123,503) (226,300) (233,834) (663,369) استبعادات خالل السنة
ن بيع لة المحققة ميمة العادلقا أرباح / )خسائر(
مدرجة الدين الالملكية وأدوات حقوق أدوات أسهم 

 (12,409) (8,583) (11,943) 8,117 (200,739) (8,865) (68,801) (123,073) لكيةبالقيمة العادلة من خالل حقوق الم

 (115,058) (31,008) (63,963) (20,087) (578,184) (223,397) (100,712) (254,075) للسنة خسارة اإلضمحالل 
ر المحققة المثبتة في القيمة العادلة غي ائرخس

 396,823 76,086 118,315 202,422 142,661 65,577 12,954 64,130 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 
 (120,000) - - (120,000) - - - - ركة تابعةإلغاء توحيد ش

 ───────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── ──────── 
 6,060,268 1,645,939 1,699,240 2,715,089 5,574,931 1,252,954 1,687,884 2,634,093 الختامي الرصيد

 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ت حول القوائم المالية احاضإي
 ة()مدقق 2020 ديسمبر  31في 

 
 

 (تتمة)ارات استثم 7
 
   بالتكلفة المطفأةمدرجة   أدوات دين 7-2
 التكافل العام   
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31   
 يني ردينار بح  دينار بحريني     
     

 - -   الرصيد االفتتاحي 

 - 344,000   خالل السنة  إضافات
   ────────── ────────── 

 - 344,000   ختامي الرصيد ال
   ══════════ ══════════ 

 
 تثمارات  تحليل االس

  2019ديسمبر  31     2020 ديسمبر 31 
 المجموع التكافل العائلي  التكافل العام  المساهمين  ع المجمو العائلي  التكافل  التكافل العام   ساهمين  الم 

 ريني دينار بح  دينار بحريني  نار بحريني دي بحريني ر دينا  حريني  دينار ب ريني  بحدينار  دينار بحريني   ني  دينار بحري 
         

 1,709,478 503,069 95,909 1,110,500 920,387 431,119 71,584 417,684 ليةدرجة في أسواق األوراق الما م همأس

 206,594 29,920 27,213 149,461 211,894 26,892 25,355 159,647 صناديق مدارة مدرجة 

 572,358 169,968 195,671 206,719 188,572 6,773 35,824 145,975 ةارة غير مدرج صناديق مد

 80,267 - - 80,267 - - - - الملكية غير المدرجة مارات أسهم حقوقاستث

 3,491,571 942,982 1,380,447 1,168,142 4,254,078 788,170 1,555,121 1,910,787 صكوك مدرجة

 - - - - 344,000 - 344,000 - المطفأةة بالتكلفة مدرج  أدوات دين
 ───────── ──────── ──────── ───────── ───────── ──────── ───────── ───────── 

 6,060,268 1,645,939 1,699,240 2,715,089 5,918,931 1,252,954 2,031,884 2,634,093 الرصيد الختامي 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 
 

. ةلح مضم األدوات واستنتجت أن بعض تلك الملكية  عادلة من خالل حقوقة القيمبال المدرجةبها الدين الخاصة وأدوات الملكية وق حقأدوات أسهم ى ضمحالل علخالل السنة بإجراء فحص إ ةالشركقامت 
 .لدخلاقائمة دينار بحريني( في  115,058: 2019حريني )نار بيد 578,184بإجمالي  إضمحاللب خسارة ي، تم احتسا وبالتال
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 حات حول القوائم المالية إيضا
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 ميلة ثمار في شركة زاست 8
 

في حقوق  االكتتاب. ونتيجة لعدم لشركةها اتكتتب فيتي لم رض حقوق اإلصدار البع 360شركة هيلث قامت ، 2019سنة في 
درتها على ركة قفقدت الشكما و %40,5إلى  %60من  360للشركة في شركة هيلث فعلية الملكية ال حصةنخفضت ، اصدار تلكإلا

 .360لشركة هيلث مالية السياسات التشغيلية والالسيطرة على 
 

 المتبقي في ثمارستتصنيف اال ميطرة"(.، ت)"تاريخ فقدان الس 2019و يولي 16اراً من اعتب 360ركة هيلث وبالتالي تم إلغاء توحيد ش
 . مؤثرا على الشركة المستثمر فيها وذاً ال تزال تمارس الشركة نف حيثشركة زميلة استثمار في ك 360ركة هيلث ش
 

بيع لنتيجة  دينار بحريني 58,536 قدرها  اً دممقمدفوعة مبالغ اجمالي ، استلمت الشركة 2020ديسمبر  31المنتهية في  خالل السنة
 تحويل تحدث عمليةولم  يذالتنفاألسهم قيد  لتحويلاإلجراءات القانونية المطلوبة  بما أن .360 شركة هيلثأسهم من سهم  20,5%
كمبالغ بيع األسهم مقابل مقدماً  ةلغ المستلما مبالولذلك تم تصنيف ، 2020ديسمبر  31في  كما  360شركة هيلث  من سجالتاألسهم 
 . من قبل الشركةمخصصات الواألخرى مطلوبات الضمن  مقدماً  مدفوعة

 
 لتغيرات في القيمة المدرجة للشركة الزميلة: فيما يلي ا

 2020 2019 
 دينار بحريني   يني  بحر ار دين 
   

 - 206,640 يناير 1في 

 155,524 - التوحيد ة عند إلغاء تثبم
 51,116 54,136 ج نتائلحصة الشركة في ا

 ──────── ──────── 
 206,640 260,776 بر ديسم 31 في

 ════════ ════════ 
 

للشركة  ة يعامة. فيما يلي ملخص المعلومات المال في أي بورصة ةالزميلة هي شركة ذات مسئولية محدودة وغير مدرج الشركة 
 : ةيستثمار في القوائم الماللقيمة المدرجة لالوتسويتها مع اغير المدققة الية الم وائمها يلة، بناًء قمالز

 

 

 دققة()غير م
2020 

 دققة()غير م
2019 

 بحريني دينار  بحريني دينار  ركز المالي للشركة الزميلة ئمة المملخص قا

   

 2,692,672 1,274,642 موجودات متداولة  
 70,542 425,594 متداولة  رموجودات غي

 (2,229,067) (679,935) مطلوبات غير متداولة 

 (23,928) (376,411) مطلوبات متداولة 
 ──────── ──────── 

 510,219 643,890 (%100حقوق الملكية )
 ════════ ════════ 

 %40,50 %40,50 لكية الشركة بة حصة منس
   

 206,640 260,776 حصة ملكية الشركة 
 ──────── ──────── 

 206,640 260,776 ة في الشركة الزميلدرجة لالستثمارات مالقيمة ال
 ════════ ════════ 

 51,116 54,136 ة حصة الشركة من نتائج الشركة الزميل
 ════════ ════════ 
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 ية لقوائم المالإيضاحات حول ا
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 
 

 المستحقة القبض والتكافل فل  التكاادة إعة أرصد 9
 

 2019مبر ديس 31    2020ديسمبر  31 
 وعالمجم التكافل العائلي  ل العام التكاف  المجموع ي  التكافل العائل فل العام  التكا 

 دينار بحريني   ار بحريني  دين دينار بحريني     دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  

        
 3,618,336 - 3,618,336  1,714,548 - 1,714,548 فلتكاالشركات  مستحقة منغ المب

 701,509 41,971 659,538  424,928 41,903 383,025 كافلحقة من شركات إعادة التستمبالغ م

 3,053,310 60,567 2,992,743  2,721,902 34,700 2,687,202 لغ مستحقة من مشاركي التكافلمبا

 3,397,245 594,419 2,802,826  2,532,119 487,660 2,044,459 سمسار  منة مستحق بالغم

 (697,088) (5,744) (691,344)  ( 1,306,888) ( 77,378) ( 1,229,510) ركات إعادة التكافلمبالغ مستحقة من شالل من مخصص اإلضمح
 ───────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 10,073,312 691,213 9,382,099  6,086,609 486,885 5,599,724 يامختد الالرصي
 ═════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 
 

 .ألوسطرق الشا قةمنط دة بصورة رئيسية فيلتكافل الموجوكافل وشركات اادة التإع تفل المستحقة القبض من أرصدة مستحقة من شركاإعادة التكاالتكافل وأرصدة تتكون 
 

 : لةمحالمضعادة التكافل المدينة م التكافل وإغير في مخصص ذملي التيما يوفذمم التكافل وإعادة التكافل المضمحلة.  دينار بحريني( مقابل 697,088: 2019دينار بحريني ) 1,306,888خصص بمبلغ وقدره من الشركة عمل م يتطلبلرأي إدارة الشركة،  ، وفقاً 2020مبر ديس 31في 

     

 ديسمبر   31

2020 

 ديسمبر  31

2019 

 نار بحريني دي دينار بحريني     
       

 771,018 697,088     يناير  1في 

 115,146 704,094     المخصص خالل السنة 

 (189,076) ( 94,294)     مبالغ مشطوبة خالل السنة 

     ──────── ──────── 
     1,306,888 697,088 

     ════════ ═════════ 
 :لتاليكا مضمحلة هيالغير تكافل إعادة اللتكافل واألرصدة التحليل الزمني  ديسمبر، 31ما في ك

 ستحقاقها وغير مضمحلة فات موعد ا 

 جموعالم 2020
 لم يحين موعد  

 استحقاقها وغير مضمحلة
 من أقل 

 يوماً  120 
 إلى 121من 

 يوماً  180 
 يوماً  181من 
 ماً يو 365إلى 

   ر منأكث
 يوماً  365

 دينار بحريني نار بحرينيدي دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني ر بحرينيدينا 
       

 1,449,710 1,539,389 496,246 443,515 1,670,864 5,599,724 لعام  التكافل ا

 189,597 272,178 6,264 5,144 13,702 486,885 لي  التكافل العائ

 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── 
 6,086,609 1,684,566 448,659 502,510 1,811,567 1,639,307 

 
 

 
 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 
 

 محلة فات موعد استحقاقها وغير مض 

 موعالمج 2019
 لم يحين موعد 

 ةلاستحقاقها وغير مضمح
 نل مأق
 ماً يو 120 

 إلى 121من 
 يوماً  180 

 يوماً  181من 
 وماً ي 365إلى 

 أكثر من 
 ماً يو 365

 نار بحريني دي دينار بحريني  ني دينار بحري  دينار بحريني  ني بحري  دينار دينار بحريني  

       
 2,652,271 1,832,248 718,977 1,973,426 2,205,177 9,382,099 التكافل العام 

 42,091 228,583 43,538 167,532 209,469 691,213 ئلي لعال افاالتك

 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── 
 10,073,312 2,414,646 2,140,958 762,515 2,060,831 2,694,362 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 
 مدينيها. مع  يوماً  60ا مان مدتهسط فترة ائتولمتا في الشركةلدى 
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 ائم المالية إيضاحات حول القو
 )مدققة( 2020يسمبر د 31في 

 
 

  المطالبات المستحقة 10
 2020  2019 

 إجمالي   
 حصة  

 إجمالي  صافي   لتكافل  يدي امع
 حصة 
 صافي  دي التكافل  معي

 نار بحرينيدي حرينيدينار ب بحريني اريند يني دينار بحر  دينار بحريني  بحريني  دينار  
       يناير 1في 

 2,396,767 (6,017,164) 8,413,931 2,733,464 (3,227,793) 5,961,257 عمل تقرير بشأنها مطالبات تم
 1,145,589 (961,407) 2,106,996 1,653,590 (961,406) 2,614,996 ولم يتم عمل تقرير بشأنها كبدةمطالبات مت

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 8,576,253 (4,189,199) 4,387,054 10,520,927 (6,978,571) 3,542,356 
       

 11,417,300 (2,309,322) 13,726,622 11,769,190 (2,047,425) 13,816,615 مطالبات متكبدة خالل السنة 
 (10,572,602) 5,098,694 (15,671,296) (10,989,877) 2,679,469 (13,669,346) مطالبات مدفوعة خالل السنة 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 4,387,054 (4,189,199) 8,576,253 5,166,367 (3,557,155) 8,723,522 ديسمبر 31في  

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 
       سمبردي 31في  

 2,733,464 (3,227,793) 5,961,257 2,664,388 (3,026,034) 5,690,422 امطالبات تم عمل تقرير بشأنه
 1,653,590 (961,406) 2,614,996 2,501,979 (531,121) 3,033,100 قرير بشأنهامطالبات متكبدة ولم يتم عمل ت

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 8,723,522 (3,557,155) 5,166,367 8,576,253 (4,189,199) 4,387,054 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
ى عل ضمانات ىالحصول عل كةالشرقع الخبرة السابقة. ليس من ممارسة او لكامل مناستردادها با قع وتويهي غير مضمحلة بالمطالبات المستحقة  كات إعادة التكافل المرتبطةجميع المبالغ المستحقة من شر

 . بات المستحقةت إعادة التكافل المرتبطة بالمطالشركا  المبالغ المستحقة من
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

  طالباتالم تطور 11
 

 بدقة.  الباتتقدير لتلك المط على الشركةسيوفر مقياساً لقدرة  نةس كلااللتزامات الفعلية ل ات معذه التقديره نةمقار عملية إن المتعلقة بالسنة. للمطالبات لنهائية ا بتقدير القيمةة كل سن شركةال تقوم
 

 ات إجمالي المطالب
 

 مجموع  ال 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 سنة الحادث 

 دينار بحريني ر بحرينيدينا يدينار بحرين بحرينيدينار  يينار بحريند دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني يار بحريندين ينار بحرينيد 
           نهاية في 
  12,233,140 13,570,513 14.435.647 14.857.761 19.543.039 14.114.518 15.944.216 16.566.910 13.505.069 لحادثسنة ا

  - 13,374,401 15,580,562 16.694.848 21.003.651 15.616.005 17.929.940 18.467.530 14.836.499 واحدة بعد سنة 
  - - 15,982,434 15,616,761 21.583.396 16.067.346 18.473.773 19.107.107 14.844.483 بعد سنتين  
  - - - 16,239,426 21,775,999 15.716.811 18.684.098 19.199.346 15.079.279 سنوات  بعد ثالثة

  - - - - 22,351,720 15,787,158 18.606.886 19.252.601 15.125.422 بعد أربعة سنوات  
  - - - - - 15,912,950 18,784,111 19.183.033 15.165.432 بعد خمسة سنوات
  - - - - - - 18,802,592 19,171,941 15.179.870 بعد ستة سنوات  
  - - - - - - - 19,175,325 15,211,280 بعد سبعة سنوات

  - - - - - - - - 15,217,489 ة سنواتبعد ثماني 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── 

ير الحالي  التقد
لمطالبات المتراكمة  ل

 149,289,477 12,233,140 13,374,401 15,982,434 16,239,426 22,351,720 15,912,950 18,802,592 19,175,325 15,217,489 دةالمتكب

عات المتراكمة المدفو
 ( 140,649,948) ( 7,371,589) ( 12,209,750) ( 14,818,127) ( 15,559,710) ( 21,902,844) ( 15,785,799) ( 18,727,677) ( 19,080,080) ( 15,194,372) حتى تاريخه 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── 

مطلوب مثبت في 
 8,639,529 4,861,551 1,164,651 1,164,307 679,716 448,876 127,151 74,915 95,245 23,117 قائمة المركز المالي

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
           

تعلق بسنوات مطلوب م
 83,993          2012ما قبل 

          ───────── 

ياطي  مجموع االحت
قائمة  المتضمن في 

 8,723,522          ز الماليلمركا
          ═════════ 
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 مالية الل القوائم حو حاتإيضا
 )مدققة( 2020سمبر دي 31 في

 
 

 )تتمة( المطالبات تطور 11
 

 ة المستحق المطالباتفي صا

 
 المجموع   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 سنة الحادث 

 رينيدينار بح حرينيدينار ب ييندينار بحر ر بحرينييناد دينار بحريني يحرينينار بد ر بحرينيادين دينار بحريني رينيدينار بح نار بحرينيدي 
           في نهاية 

  9,984,213 10,303,419 9.193.914 8.439.795 9.953.127 7.693.376 7.969.734 6.818.786 5.754.752 سنة الحادث
  - 10,458,641 10.045,603 9.871.667 10.465.456 8.550.662 8.680.302 7.724.461 6.473.256 د سنة واحدة بع

  - - 10,236,573 9,549,773 10.744.175 8.754.427 9.042.943 8.149.743 6.528.240 بعد سنتين  
  - - - 9,928,976 10,943,724 8.765.793 9.164.204 8.178.844 6.715.210 بعد ثالثة سنوات 

  - - - - 11,504,098 8,857,700 9.228.359 8.284.188 6.710.736 عد أربعة سنوات  ب
  - - - - - 8,998,767 9,341,886 8.361.783 6.828.502 خمسة سنواتد بع

  - - - - - - 9,375,743 8,380,391 6.892.184 بعد ستة سنوات  
  - - - - - - - 8,396,207 6,925,849 بعد سبعة سنوات

  - - - - - - - - 6,921,700 د ثمانية سنواتبع
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── 

الحالي للمطالبات  التقدير 
 85,804,918 9,984,213 10,458,641 10.236,573 9,928,976 11,504,098 8,998,767 9,375,743 8,396,207 6,921,700 اكمة المتكبدة ترالم

متراكمة حتى  المدفوعات ال
 ( 80,607,600) ( 6,190,992) ( 9,576,031) ( 9,853,222) ( 9,812,778) ( 11,453,486) ( 8,990,319) ( 9,394,222) ( 8,402,757) ( 6,933,793) خه تاري

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── 

مطلوب مثبت في قائمة 
 5,197,318 3,793,221 882,610 383,351 116,198 50,612 8,448 ( 18,479) ( 6,550) ( 12,093) ركز الماليلما

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 
           

بسنوات ما مطلوب متعلق 
 ( 30,951)          2012قبل 

          ───────── 

اطي  االحتيموع مج
قائمة  ن في ضمالمت
 5,166,367          يكز المالمرلا
          ═════════ 
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  ئم الماليةواإيضاحات حول الق
 )مدققة( 2020بر ديسم 31في 

 
 

  كافل المؤجلةت إعادة التبة واشتراكااشتراكات غير مكتس 12
 2020 

 إجمالي   
 حصة  

 افي  ص معيدي التكافل  
 ار بحريني  يند   دينار بحريني   ر بحرينيدينا 
    

 7,148,606 (2,178,745) 9,327,351 نايري 1في 

 16,432,716 (6,426,670) 22,859,386 تراكات مكتتبة اش
 (16,770,218) 6,278,285 (23,048,503) كات مكتسبة اشترا

 ──────── ──────── ───────── 
 6,811,104 (2,327,130) 9,138,234  ديسمبر 31في 

 ════════ ════════ ═════════ 
    

 2019 

 إجمالي  
 حصة 

  صافي  معيدي التكافل
  دينار بحريني نار بحريني دي بحريني دينار  
    

 7,365,114 (1,990,708) 9,355,822 يناير 1في 

 15,432,295 (6,288,291) 21,720,586 كتتبة م اشتراكات
 (15,648,803) 6,100,254 (21,749,057) كتسبة ات ماشتراك

 ──────── ──────── ───────── 
 7,148,606 (2,178,745) 9,327,351 ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ ═════════ 

  مؤجلةالقتناء االتكاليف  13
   2020 2019 

 ر بحريني دينا  ريني  بحدينار    
     

 600,206 573,803   ر يناي 1في 

 1,185,328 1,344,435   سنةقتناء خالل الاليف االتك

 (1,211,731) (1,425,077)   طفاء للسنة اإل
   ──────── ──────── 
 573,803 493,161   سمبر دي 31في 

   ════════ ════════ 

  مكتسبةير تكافل غالعموالت إعادة  14
   2020 2019 

 ني دينار بحري   نار بحرينيدي   
     

 313,639 337,810   يناير  1في 

 869,647 722,733    المستلمة التكافل ت إعادةعموال

 (845,476) (774,781)   ة دة التكافل المكتسبعموالت إعا 
   ──────── ──────── 
 337,810 285,762   ديسمبر  31في 

   ════════ ════════ 
 



 ركة التكافل الدولية ش.م.ب.  ش

41 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 )مدققة( 2020ديسمبر  31 في

 
 

  فوعة مقدماً دمبالغ ممستحقة القبض و رىمبالغ أخ 15
 2020ديسمبر  31 

   المساهمين 
 التكافل  

 العام  
 التكافل  
 وع المجم العائلي  

 بحريني   دينار  دينار بحريني   دينار بحريني   بحريني  دينار  

     

 637 - - 637 مبالغ مستحقة القبض متعلقة بالموظفين 

 184,937 27,070 65,353 92,514 ستحقدخل م

 103,013 - 81,045 21,968 دماً قدفوعة ممصروفات م

 116,674 - 116,674 - اقصةودائع المن

 127,530 - 67,441 60,089 قة القبضمبالغ أخرى مستح 
 68,750 - 43,156 25,594 فة المستحقة القبضضريبة القيمة المضا

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 601,541 27,070 373,669 200,802 ديسمبر 31في 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 2019بر ديسم 31 

 ساهمين الم 
 كافل الت

 العام 
 تكافل ال

 المجموع العائلي 
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  ي بحريندينار  
     

 1,454 - - 1,454  ة القبض متعلقة بالموظفينقح مبالغ مست

 170,643 16,772 94,610 59,261 دخل مستحق

 89,728 - 81,733 7,995 دماً مصروفات مدفوعة مق

 59,925 - 59,925 - ةائع المناقصود

 169,807 - 109,329 60,478 مبالغ أخرى مستحقة القبض
 150,710 - 128,923 21,787 ضريبة القيمة المضافة المستحقة القبض

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 642,267 16,772 474,520 150,975 ديسمبر 31في 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
قائمة اً من تاريخ رهش 12قع الخبرة السابقة وذلك خالل ايتوقع استردادها بالكامل من وحلة واألخرى المستحقة القبض هي غير مضمالمبالغ 

 لمركز المالي. ا
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 ية ئم المالت حول القواضاحاإي
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 معداتت وعقارا 16

 

 ملوكة ضي مأرا
 ملكاً حراً 

لى  ع مباني
أراضي مملوكة  

 ملكاً حراً 
 ث  أثا

 وتركيبات 

 دات مع
 المجموع  مركبات   بية  مكت

 ريني  بحر دينا دينار بحريني  بحريني   دينار  ني  بحري ر ادين دينار بحريني   دينار بحريني   

       التكلفة 

 4,869,066 75,509 1,582,780 883,708 1,255,201 1,071,868 2019 يناير 1ي ف

 58,499 - 45,510 12,989 - - اتإضاف

 (78,478) - - - (11,463) (67,015) اضمحالل

 (639,522) (18,000) - - (108,817) (512,705) استبعادات
شركة التوحيد  إلغاء
 (60,412) - (38,640) (11,191) (10,581) - تابعةال
 ─────── ──────── ─────── ─────── ────── ──────── 
 4,149,153 57,509 1,589,650 885,506 1,124,340 492,148 2020 يناير 1في 
       

  (412) (20,195) 10,026 10,581 - تحويالت

 34,125 - 30,156 3,969 - - فاتا إض

 (3,142,150) - (1,219,766) (295,315) (1,134,921) (492,148) استبعادات
 ─────── ──────── ─────── ─────── ────── ──────── 

 1,041,128 57,097 379,845 604,186 - - 2020ديسمبر  31ي ف
       

       اإلستهالك المتراكم 

 2,919,425 70,546 1,463,073 855,913 529,893 - 2019 يناير 1في 

 138,262 4,193 73,574 10,895 49,600 - نةلسصص لالمخ 

 (38,764) (17,642) - - (21,122) - لسنة استبعادات ل

شركة التوحيد  إلغاء
 (30,320) - (24,341) (4,921) (1,058) - تابعةال
 ─────── ──────── ─────── ─────── ────── ──────── 
 2,988,603 57,097 1.512,306 861,887 557,313 - 2020 يناير 1في 

       

 - - (3,357) 2,710 647 - تحويالت

 115,849 - 37,713 15,125 63,011 - المخصص للسنة

 (2,136,052) - (1,219,766) (295,315) (620,971) - استبعادات للسنة
 ─────── ──────── ─────── ─────── ────── ──────── 

 968,400 57,097 326,896 584,407 - - 2020ديسمبر  31في 
 ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ══════ ════════ 

       الدفترية القيمة صافي 

 72,728 - 52,949 19,779 - - 2020يسمبر د 31في 
 ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ══════ ════════ 

 1,160,550 412 77,344 23,619 567,027 492,148 2019ديسمبر  31في 
 ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ══════ ════════ 
 

 أموال التكافل مم مدينة من ذ 17
 
 الوكالة والتكافل العائلي على حساب أتعاب التكافل العام وثائقلي حام ة منمستحق ذمم المدينة من أموال التكافل على مبالغتضمن الت

 .ار بحريني(دين 954,185 :2019) ار بحرينيدين 955,382غة الوأتعاب المضاربة واألرصدة البنيية الب
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 لية القوائم الما حول إيضاحات
 مدققة() 2020سمبر دي 31في 
 
 

  قةعالال ذاتأطراف  18
 

مجلس ء وأعضالشركات التابعة والشركات الزميلة وامين الرئيسيين والمساهالشركة األم األساسية والشركة األم القة ألطراف ذات العا يمثل
كما تشتمل قبل هذه األطراف.  نة المشتركة أو المتأثرة ملسيطرة أو السيطر رئيسيين للشركة والشركات الخاضعة لدارة الوظفي اإلمو اإلدارة
يتم الموافقة على شروط وسياسات  .رييجبة الشرعية وأعضاء هيئة الرقاوالمراقب الشرعي رجيين للشركة قي الحسابات الخامدقعلى 
 .س شروط وبنود اعتياديةاعلى أس شركة دارة الإمن قبل  المعامالت لهذهر التسعي

 

  :2019بر ديسم 31و 2020بر ديسم 31في  تينالمنتهي سنتينلا خالل ةالعالق ذات مت مع األطرافت  التي المعامالتفيما يلي 
 

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 

 

 وظفي م
اإلدارة 
 أخرى  المساهمين ين الرئيسي

 ظفي مو 
ة اإلدار 

 أخرى ن لمساهميا ئيسيينر ال
 يندينار بحري دينار بحريني بحريني دينار   دينار بحريني يبحريندينار  ينيدينار بحر 
        

 - 149,531 693  12,075 229,434 - االشتراكات  إجمالي 

حصة معيدي التأمين من 
 - 54,376 -  - 89,211 - تاالشتراكاإجمالي 

 - 303,474 -  - 41,180 - مدفوعةبات الالإجمالي المط
من  حصة معيدي التأمين

 - 4,443 -  - 7 - فوعة البات المدالمط
 - 8,209 -  - 7,541 - عموالتدخل الرسوم وال

 - 31,097 -  - 37,276 -  تناءقالتكاليف ا
 - 600,400 -  - 1,550,000 - بيع أرض ومبنى 

 - - -  - 543,902 - دخل آخر 
 - - -  - 6,784 - روفات عامة وإداريةمص
 101,006 - -  117,092 - - ت الشركة فارومص

 51,116 - -  54,136 - - دخل من شركة زميلة 
 

  :هذه القوائم المالية، والمتضمن في لدى األطراف ذات العالقة فيما يلي األرصدة
 

 2019 ديسمبر  31  2020 ديسمبر 31 
 رىأخ ين المساهم أخرى المساهمين 
 دينار بحريني بحرينيدينار  ينيدينار بحر ر بحرينيدينا 
     

 206,640 - 260,776 - ميلةثمارات في شركة ز است

 ة العادلةممدرجة بالقيدين الت لملكية وأدواحقوق اأسهم ت وأدوا
 - 163,968 - -  حقوق الملكيةن خالل م
 - 286,798 - 119,110 فل وإعادة التكافل المستحقة القبض كاتالدة رصأ

 - 30,073 580 62,035 فع ة الدلتكافل المستحقدة اوإعا كافلأرصدة الت
 ً  - - 118 13,568 مبالغ أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق ومبالغ مدفوعة مقدما

 - 1,846 1,343 18,952 ة الدفعمستحق أخرىمبالغ 
 

 إلدارة الرئيسين  ظفي اموتعويضات 
في ذلك  بما الشركة رة على أنشطةسيطلوا وجيهيات للتخطيط والت ئولات والمس يحهم الصاللديالذين األشخاص يين هم دارة الرئيس اإل وظفوم
 .للشركةنفيذية التإلدارة ا
 

 :السنةل خال ئيسيين المدفوعةدارة الر اإلموظفي مكافأة يما يلي ف

 

 ديسمبر  31
2020 

  مبر يس د 31
2019 

 ار بحرينيندي دينار بحريني 
   

 180,283 186,840 رواتب ومكافآت 
 18,123 6,700   لخدمة للموظفيناية امكافآت نه

 ──────── ──────── 
 193,540 198,406 
 ═════════ ═════════ 



 دولية ش.م.ب.  ركة التكافل الش

44 

 ة يائم المالقوإيضاحات حول ال
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

   طياتياتحلملكية واالحقوق ا 19

 
ر  ديسمب 31

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 يدينار بحرين يني دينار بحر  

   صرح به: س المال المرأ

   ية  لعاداألسهم ا
: 2019فلس للسهم ) 100ا سهم عادي بقيمة إسمية قدره 200,000,000

 20,000,000 20,000,000 م(فلس للسه 100قدرها  ة إسميةبقيمعادي  سهم 200,000,000

 ════════ ════════ 
   الكامل  الصادر والمدفوع ب  لمالرأس ا

   

   دية  األسهم العا
: 2019فلس للسهم )  100قدرها  سميةدي بقيمة إسهم عا  85,000,000

 8,500,000 8,500,000 فلس للسهم(  100ادي بقيمة إسمية قدرها سهم ع 85,000,000

 ════════ ════════ 
 

 همة  نمط المسا افية عنمعلومات إض
ثر من كأو أ %5بة ها حصة بنسيف متلكونحتفظ بها والتي ياألسهم المالرئيسيين وعدد  المساهمين اء وجنسياتفيما يلي أسم (1)

 التوالي: على 2019سمبر دي 31و 2020ديسمبر  31فوع بالكامل كما في رأس المال الصادر والمد
 
 2020ديسمبر  31  

 الجنسية  أسماء المساهمين 
 عدد

 م األسه
 سبة حصة  ن

   ةالملكي 
    

 %81,94 69,651,974 نيبحري أمين نية الكويتية للتركة البحريالش

 %6,18 5,250,000 كويتي دولة الكويت  –قاف وة لألمانة العاماأل

 
 2019ديسمبر  31  

 الجنسية مينأسماء المساه
 ددع

 األسهم 
 نسبة حصة 

  ةالملكي
    

 %81,94 69,651,974 بحريني مين للتأ الكويتية  بحرينيةالشركة ال

 %6,18 5,250,000 كويتي كويت دولة ال – ة العامة لألوقافاألمان
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 ائم المالية والق ولات حإيضاح
 )مدققة( 2020يسمبر د 31في 

 
 

 )تتمة( حتياطياتحقوق الملكية واال 19

 
 تساوية.  وق تصويت مديهم حقهم للكية وحاملي هذه األسقوق المفئة واحدة فقط من أسهم ح  الشركةلدى  (2)
 
 الفئات التالية: ئوية فيالم لنسبواالمساهمين دد ع دد، الذي يح حقوق الملكية أسهمتوزيع ي نمط فيما يل (3
    

 2020ديسمبر  31 

 
 عدد 

 المساهمين  
 د عد

 األسهم 

من   نسبة الملكية
عدد  إجمالي 

 األسهم القائمة   
    

 %7,29 6,195,820 203 %1من أقل 

 %4,59 3,902,206 2 %5لى أقل من إ 1%

 %6,18 5,250,000 1 %10لى أقل من إ 5%

 %81,94 69,651,974 1 وما فوق 10%
 ──────── ──────── ──────── 
 207 85,000,000 100,00% 
 ════════ ════════ ════════ 
 
 2019بر ديسم 31 

 
 عدد 

   المساهمين
 عدد 

 األسهم 

من   نسبة الملكية
عدد  إجمالي 
 القائمة    األسهم

    

 %7,29 6,195,820 195 %1من  أقل

 %4,59 3,902,206 2 %5 نم إلى أقل 1%

 %6,18 5,250,000 1 %10قل من إلى أ 5%

 %81,94 69,651,974 1 وما فوق 10%
 ──────── ──────── ──────── 
 199 85,000,000 100,00% 
 ════════ ════════ ════════ 
 
 انوني ق حتياطيا

 لمصرف البحرين يشاديل اإلرللدل 3م في المجلد رقدة رواالوأنظمة التأمين حريني جارية البكات التحكام قانون الشر ألوفقاً 
رأس المال  من %50حتى يبلغ االحتياطي  انونيحتياطي القالسنة إلى اللربح المن  %10المركزي، فإنه يتطلب تحويل مبلغ يعادل 

حصول د العوب يتجارية البحرينلات قانون الشركا في عليها  التي ينصت الحاالفي  إالللتوزيع  قابل غير ياطياالحتذا ن هإالمدفوع. 
 114,410وقدره  بتحويل مبلغ 2020ديسمبر  31منتهية في لسنة الخالل ا الشركةقامت  .حرين المركزيى موافقة مصرف البعل
 ياطي القانوني.إلى االحت يني(دينار بحر 69,044 :2019)نار بحريني دي
 

 م احتياطي عا
اعتماده من قبل المساهمين. يمثل  مجلس اإلدارة وتممن قبل احه ترم اقالنحو الذي ت لعام علىاي ات إلى االحتياطيتم عمل التخصيص

 المركزي.ة مصرف البحرين موافقلحصول على ل زيعها خاضعوتو المدورةاالحتياطي األرباح  هذا
 

 أرباح أسهم 
في  (يءال ش :2019دينار بحريني ) 425,000بإجمالي مبلغ وقدره فلس  5ة بواقع ى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح أسهم نقديأوص

 23موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ل، والتي تخضع 2021فبراير  16تاريخ االجتماع المنعقد ب
 .2021رس ما 
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 وائم المالية لقت حول اضاحاإي
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

  مخصصاتلوبات أخرى ومط 20
   2020 ديسمبر 31 

 المجموع  العائلي  التكافل  عام  لاكافل الت المساهمين   

 نار بحريني دي دينار بحريني  نار بحريني دي بحريني  دينار  
وردي قطع الغيار مو مستحقة لكراجات مبالغ

 76,363 - 76,363 -  وأخرى

 306,361 - - 306,361 آت نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكاف

 669,434 - 154,078 515,356 مصروفات مستحقة

 83,974 - 83,223 751 لمستحقة الدفع ة ايبة المضافضرمة القي

 9,394 - - 9,394 زاتمخصص رواتب إجا 

 955,382 173,206 782,176 - المساهمين وقمستحقة الدفع لصندمبالغ 

 166,620 2,154 90,884 73,582 لوبات أخرىمط
 ──────── ─────── ─────── ──────── 
 905,444 1,186,724 175,360 2,267,528 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 

 
  2019سمبر دي 31 
 مجموعال التكافل العائلي  م التكافل العا  المساهمين  

 ينار بحرينيد ر بحرينيا يند دينار بحريني دينار بحريني 
اجات وموردي قطع الغيار لكرمبالغ مستحقة 

 476,903 - 476,903 -  وأخرى

 238,213 - - 238,213 ظفينة الخدمة للموايآت نهكافممخصص 

 373,300 - 84,316 288,984 مصروفات مستحقة

 102,950 - - 102,950 لم يطالب بها بعد أرباح أسهم

 245,782 - 245,004 778 الدفع المستحقة  فةقيمة الضريبة المضا 

 27,297 - - 27,297 مخصص رواتب إجازات

 954,185 222,399 731,786 - اهمينمسوق الصندلحقة الدفع مبالغ مست

 199,501 2,067 129,097 68,337 مطلوبات أخرى
 ──────── ─────── ─────── ──────── 
 726,559 1,667,106 224,466 2,618,131 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 

 إجمالي االشتراكات 21
 2020ر بسمدي 31 
 المجموع  ئلي  عافل التكالا ل العام  التكاف 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

    

 22,359,964 1,448,522 20,911,442 المبالغ المستردة وم منها محس –بترتيب من الشركة 

 499,422 - 499,422 الشركة حصة  –ن شركات التأمين األخرى م بترتيب
 ───────── ───────── ───────── 
 21,410,864 1,448,522 22,859,386 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 2019ديسمبر  31 
 المجموع لعائلي لتكافل اا م التكافل العا  

 دينار بحريني ر بحرينيدينا  ار بحرينيدين 
    

 21,210,309 1,383,454 19,826,855 غ المستردة المبالمحسوم منها  –بترتيب من الشركة 

 510,277 - 510,277 ة الشركة حص –األخرى  نميالتأ  كاترترتيب من شب
 ───────── ───────── ───────── 
 20,337,132 1,383,454 21,720,586 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 حول القوائم المالية ت إيضاحا
 مدققة() 2020ديسمبر  31في 
 
 

 ة الشركوفات مصرإدارية ومصروفات و 22
 يسمبرد 31 ديسمبر  31 
 2020 2019 
 نييحردينار ب دينار بحريني  
   

 1,509,198 1,395,836 تكاليف متعلقة بالموظفين 
 797,551 736,193 مصروفات إدارية عامة 

 136,558 112,706 إستهالك 
 78,478 - إضمحالل المبنى 

 ───────── ───────── 
 2,244,735 2,521,785 
 ═════════ ═════════ 

   للموظفينخدمة نهاية الت مكافآ 23
 

 في مملكة البحرينتأمين االجتماعي الهيئة العامة لل قبللمدار من اين البحريني نفيللموظفي نظام التقاعد  الشركةت مساهما  بلغت
 دينار بحريني(. 95,792: 2019) 2020ر ديسمب 31للسنة المنتهية في ينار بحريني د 88,429

 

 لموظفين:لخدمة فآت نهاية الا مكامات تزلاالتغير في فيما يلي 

 

 ديسمبر  31
2020 

 ديسمبر 31
2019 

 دينار بحريني  ينار بحريني  د 
   

 231,473 238,213  يالرصيد اإلفتتاح 

 33,229 71,006 المستحقات للسنة 

 (26,489) (2,858) وعات خالل السنة مدف
 ─────── ─────── 

 238,213 306,361 مي ختا الرصيد ال
 ═════════ ═════════ 

 87 93 بالشركة موظفين موع عدد المج
 ═════════ ═════════ 

  حصة المضاربو لةأتعاب الوكا 24
 

 %17نسبتها أتعاب وكالة ذلك اضون نظير ل العائلي لصالح المشاركين ويتقافديـر المساهمون عمليات التكافـل العام والتكي
مون صندوق عاب وكالة. كما يدير المساهراكات كأتـالشتي من إجمالي االالتو على (%11: 2019) %12وو( 18%: 2019)

دخل استثمار  من (%25: 2019) %25ير ذلك حصة المضارب بنسبة ارب ويتقاضـون نظمض فةبصاركين المشإستثمارات 
ت لة التي تملوكا قصى ألتعاب ااألالحد إن  ى التوالي.اركين، علالمشأموال ستثمارات المكتسب من ا عائليوالتكافل ال لتكـافل العـاما

( على %25: 2019) %25و (%35: 2019) %35افل هي تكلا ة عملياتدارئة الرقابة الشرعية إلالموافقة عليها من قبل هي
 .التوالي

 

  ل االستثماردخ 25
 2020ر ديسمب  31في السنة المنتهية  

 وع مالمج ئلي  ا تكافل العال التكافل العام   المساهمين   

 دينار بحريني   بحريني   دينار  يني  ر بحر دينا بحريني   ار دين 

     
 370,366 72,062 163,790 134,514 دخل الوديعة

 204,770 52,078 87,678 65,014 الية استثمارية مق أوراربح من 

 86,332 23,648 2,950 59,734  دخل أرباح األسهم

 231,457 8,569 9,855 213,033 مارية استث اليةأوراق ممن بيع  ربح

 (116,447) - - (116,447)  مصروفات االستثمار

 (578,184) (223,397) (100,712) (254,075) تثمارات االسإضمحالل ناتج من 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 101,773 163,561 (67,040) 198,194 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  اليةلمائم اقولاحات حول اإيض
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( دخل االستثمار 25

 2019مبر ديس 31 ة فيالسنة المنتهي 
 المجموع التكافل العائلي  التكافل العام  المساهمين  

 بحريني  دينار يني دينار بحر دينار بحريني  ار بحريني دين 
     

 273,177 7,970 180,470 84,737 ةدخل الوديع

 180,032 64,857 60,959 54,216 اق مالية استثمارية أورمن  حرب

 86,034 28,442 2,684 54,908 دخل أرباح األسهم
أوراق مالية من بيع  ربح/ )خسارة(
 89,903 - (298) 90,201 مارية استثاستثمارية 

 (104,679) - - (104,679) تثمارمصروفات االس

 (115,058) (31,008) (63,963) (20,087) ت تثمارااالستج من ل نا إضمحال
 ────── ────── ─────── ─────── 
 159,296 179,852 70,261 409,409 
 ══════ ══════ ═══════ ═══════ 

 صافي  – آخر دخل 26

 

ية في  سنة المنتهال
ديسمبر   31

2020 

 منتهية فيلالسنة ا
ديسمبر  31

2019 

 دينار بحريني ني ريدينار بح 
   ر آخ خلد

 6,161 543,902 ت ومعداتعقارامن بيع  حبر

 - 164,543 19 -منحة حكومة متعلقة بكوفيد 

 288,844 - خرى ودخل آخر األراف طاألمدراء  بعا أت

 23,100 825 جار دخل اإلي

 1,024 1,670  دخل آخر
 ───────── ───────── 
 710,940 319,129 
 ═════════ ═════════ 

  هملسل  دالعائ 27
 
 لى المتوسط المرجح لعددعاألم  الشركةمساهمين د إلى ئعا الربح صافي الم في األرباح بقسمة لسهاألساسي لب النصي احتسابم تي
 ة.السنخالل  العادية الصادرةسهم األ

 

 ة  هي السنة المنت 
ديسمبر   31في 

2020 

 المنتهية السنة 
ديسمبر  31في 

2019 

 دينار بحريني حريني ينار بد 
   

 690,444 1,144,105 بح لرا صافي
 ═════════ ═════════ 

 85,000,000 85,000,000 لصادرةا يةاألسهم العاد لعدد المرجح المتوسط
 ═════════ ═════════ 

  فلس 8,12 فلس  13,46 للسهم العائد
 ═════════ ═════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 ة(قق)مد 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( ملسهل  عائدلا 27
 
 .متطابقةباح هي األرنصيب األساسي والمخفض للسهم في فإن ال يالوبالت عادية مخفضة، أسهم أية الشركة لدى توجد ال
 

 
 ديسمبر   31 

2020 
 ديسمبر  31

2019 
    معلومات أخرى

 - -  نقدية موصى بتوزيعها أرباح أسهم 

 س لف 119 لس ف 131  الموجود للسهمصافي قيمة 

  لسف 90 فلس  90  ديسمبر  31ين في لبورصة البحر ر السهم وفقاً سع

 ة مر 11 ة  مر 7  ديسمبر  31عر إلى األرباح في نسبة الس

 7,650 7,650  دينار بحريني(مبر )ألف ديس 31قية في مجموع القيمة السو
 

 نيةنتائج القطاعات التأمي 28
 

 اسية ل األسامعاأل عات طاتقارير ق - األعمالقطاعات 

التي  الشركةت أعمال طاعا المخاطر المؤمنة. فيما يلي ق ء على فئاتا بنإلى األقسام التالية  الشركةيم ألغراض إدارية، تم تقس
 ها:التقرير بشأن يتم عمل

 
  سةندهلوا ابهراإلوالتخريب والحريق  غطية مختلف مخاطرالتأمين لت وثائقدمات خ تكافل تقدم  والحوادث العامة الحريق -

 ؛ الحوادث العامةو
 

 . موسعوالشامل مان الالضوللمركبات ثالث الطرف اطر المخين لتغطية متأ ال وثائقخدمات تكافل تقدم  مركبات ال -
 

 .والطيرانبحري الري وأجسام السفن لبحالشحن امخاطر التأمين لتغطية  وثائقات  م خدمتقد والطيران البحري -
 

 .المصروفات الطبيةالت الطارئة ومخاطر الحا لصحي لتغطية ين اأمتلمات ادخ  دمتق التكافل الصحي -
 

 ن المؤقتالتأمي) حمايةن الجماعي والواالئتماالجماعي التكافل خاطر ية متقدم خدمات التأمين لتغط ليلتكافل العائ ا -
 .نقدال عسترجا او يموالتعلوفير الفردي التوالجماعي فير التودى الحياة( وكذلك مالتأمين المتناقص / 

 
قييم األداء. يتم د وتالقرارات حول تخصيص الموار ل لغرض اتخاذصنفإكتتاب القطاعات التشغيلية بشكل متراقب اإلدارة نتائج 

للسنة قياس ربح القطاع ات إيرادات القطاعات وتتب. يوضح الجدول التالي إفصاحربح المكلى اللقطاع بناًء عتقييم أداء ا
 .ركةللش نةسلربح اول دخ وتسويتها مع 
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  قوائم الماليةيضاحات حول الإ
 )مدققة( 2020 ر مبديس 31في 

 
 

 )تتمة( ةمينينتائج القطاعات التأ 28
 

 )تتمة( ساسيةل األارير قطاعات األعماتق - قطاعات األعمال

 :العائليو العام  للتكافل يةسيالرئ ت ئالفا  تائجن بقاة وصافيالمست االشتراكات  كين وصافيالمشار  اكاتاشتر  إجمالي  تحليل تم فيما يلي 
 

 ة( )مدقق 2020مبر سدي  31للسنة المنتهية في  

 
 حريق وحوادث 

 المركبات   لصحي ا عامة  

 البحري  
 والطيران  

 مجموع  
 ام  التكافل الع

 لتكافل  ا
 المجموع  لي العائ 

 بحريني رادين  ين ري بحدينار  ينار بحرينيد ينار بحرينيد ينار بحرينيد ار بحرينيين د ينار بحرينيد 

        

 22,859,386 1,448,522 21,410,864 370,873 8,813,210 6,467,378 5,759,403 إجمالي اإلشتراكات 

 (6,426,670) (565,893) (5,860,777) (269,971) (337,546) (164,401) (5,088,859) من إجمالي اإلشتراكات  التكافل ةاد حصة إع
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 16,432,716 882,629 15,550,087 100,902 8,475,664 6,302,977 670,544 تبقاة اإلشتراكات المس

 337,501 (5,068) 342,569 (8,388) (213,306) 588,354 (24,091) صافي   –غير المكتسبة ي اإلشتراكات ف تسوية
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 16,770,217 877,561 15,892,656 92,514 8,262,358 6,891,331 646,453 صافي اإلشتراكات المكتسبة 
        

 795,028 12 795,016 69,715 97 63 725,141 ت  موالالعالرسوم ودخل 
        
 17,565,245 877,573 16,687,672 162,229 8,262,455 6,891,394 1,371,594   عاالقط  داتراإي 
        

 (11,769,190) (259,829) (11,509,361) (17,724) (6,105,926) (4,936,978) (448,733)   كبدةصافي المطالبات المت

 (508,808) (5,720) (503,088) - (160,477) (322,828) (19,783) األخرى   فات التكافلمصرو

 (332,343) (332,343) - - - - - لي العائ للتكافل الفنية االحتياطياتمحول إلى  

 (704,094) (72,481) (631,613) (14,754) (407,883) (72,104) (136,872) لمضمحلة ذمم التكافل المدينة ا مخصص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 4,250,810 207,200 4,043,610 129,751 1,588,169 1,559,484 766,206 الفائض المكتتب قبل أتعاب الوكالة 
        

 (3,906,178) (171,650) (3,734,528) (92,059) (1,474,450) (1,455,160) (712,859) ة الأتعاب الوك مصروفات 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 344,632 35,550 309,082 37,692 113,719 104,324 53,347 فل بعد أتعاب الوكالة  لتكاا عمليات من   الفائض

 96,521 (67,040) 163,561     صافي    – الستثمار دخل ا
 (40,890) - (40,890)     ب  ضار المأتعاب  مصروفات 

     ─────────── ─────────── ─────────── 

 400,263 ( 31,490) 431,753     ( العجز) / الفائضصافي 
     ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
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 ية القوائم المالإيضاحات حول 
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( نتائج القطاعات التأمينية 28
 

 )تتمة( األساسيةات األعمال عاير قطقارت - مالقطاعات األع
 

 )مدققة( 2019ديسمبر  31سنة المنتهية في لل 

 

 حريق وحوادث 
 المركبات   صحي لا عامة 

 البحري 
 والطيران  

 مجموع 
 التكافل العام  

 لتكافل  ا
 المجموع  لي العائ 

 بحريني ر ادين يرينبحينار د ينار بحرينيد حرينيينار بد ينار بحرينيد ار بحرينييند رينيينار بحد 
        

 21,720,586 1,383,454 20,337,132 389,545 8,432,320 6,302,102 5,213,165 اكات إجمالي اإلشتر 

 (6,288,291) (848,114) (5,440,177) (322,196) (428,084) (174,082) (4,515,815) من إجمالي اإلشتراكات  حصة إعادة التكافل
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ──────────

─ 
─────────── 

 15,432,295 535,340 14,896,955 67,349 8,004,236 6,128,020 697,350 اكات المستبقاة تر اإلش

 216,508 10,803 205,705 24 15,470 231,415 (41,204) صافي   –غير المكتسبة ي اإلشتراكات ف تسوية
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ──────────

─ 
─────────── 

 15,648,803 546,143 15,102,660 67,373 8,019,706 6,359,435 656,146 صافي اإلشتراكات المكتسبة 
        

 877,076 11 877,065 86,453 - 342 790,270 ت  العموالالرسوم ودخل 
        
 16,525,879 546,154 15,979,725 153,826 8,019,706 6,359,777 1,446,416 اع  قط ات الإيراد 

        
 (11,417,299) (143,403) (11,273,896) (7,461) (6,079,276) (4,988,938) (198,221)   بدةكمتصافي المطالبات ال

 (738,884) (12,774) (726,110) (1,176) (342,539) (369,253) (13,142) فل األخرى  ات التكامصروف

 (269,763) (269,763) - - - - - العائلي  للتكافل الفنية محول إلى االحتياطيات

 (115,146) (2,101) (113,045) (8,149) (73,451) (12,129) (19,316) لمضمحلة ذمم التكافل المدينة ا صصمخ
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 3,984,787 118,113 3,866,674 137,040 1,524,440 989,457 1,215,737 ةض المكتتب قبل أتعاب الوكالالفائ 

 (3,832,212) (146,768) (3,685,444) (105,268) (1,482,855) (931,447) (1,165,874) أتعاب الوكالة مصروفات         
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 152,575 (28,655) 181,230 31,772 41,585 58,010 49,863 فل بعد أتعاب الوكالة  تكالا  )العجز( من عمليات الفائض/ 

 250,113 70,261 179,852     صافي    – مار خل االستثد

 (62,528) (17,565) (44,963)     ارب  ض المأتعاب  مصروفات 
     ─────────── ─────────── ─────────── 

 340,160 24,041 316,119       ئضالفاصافي 
     ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
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 ية القوائم المالإيضاحات حول 
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( يةنتائج القطاعات التأمين  28

 
 ودات والمطلوبات:طاع الموج ق صاحاتإف ليل التايقدم الجدو

 

 
 وادث حيق وحر

 المركبات  الصحي  عامة 

 حري  الب

 المجموع  التكافل العائلي  لطيران او

 موجودات/ 
مطلوبات غير  

 المجموع  مخصصة 

 يني دينار بحر  ني ينار بحريد دينار بحريني  ينار بحريني د ينار بحريني د ينار بحريني د يني ر بحينار د يني ينار بحر د 

         

       (ققةمد) 2020مبر ديس 31في لمطلوبات المحددة كما وجودات واملا

         

 41,239,917 32,312,219 8,927,698 2,855,434 102,189 1,546,471 50,564 4,373,040 الموجودات المحددة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         

 29,965,352 6,765,506 23,199,846 5,550,538 152,215 9,473,676 2,784,584 5,238,833 المطلوبات المحددة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         

       (ة)مدقق 2019يسمبر د 31كما في  لمطلوبات المحددةاو الموجودات

         

 38,287,733 30,775,734 7,511,999 931,080 113,398 1,703,515 299,357 4,464,649 ة محددالموجودات ال
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         

 28,499,458 7,518,059 20,981,399 3,177,258 160,284 8,736,586 3,591,577 5,315,694 لوبات المحددة طلما
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 المالية  لقوائمإيضاحات حول ا
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 ة()تتم يةلقطاعات التأمين نتائج ا  28

 
 الثانوية طاعات األعمال ق رريقات  -القطاعات الجغرافية 

وعوائد تختلف عن تلك التي لمخاطر  معرضة معينة اقتصادية بيئة ضمننتجات أو خدمات م تقديمفي  الجغرافي لقطاعيشارك ا

 .أخرى اقتصادية بيئاتعات التي تعمل في طا تتعرض لها الق

 
اربة الوكالة والمض وذلك عن طريق تطبيق نموذجعائلي الل فكا التارات التكافل العام واستثمطة وشفي إدارة أن الشركةنشطة ثل أتتم

 سالمية.عة اإللمبادئ الشري ركين وفقاً لمشا توالي، نيابة عن اعلى ال
 

 :2019و 2020 ديسمبر 31في ما ك للشركةرافية الجغقطاع تقديم التقارير فيما يلي 
 

  
 االشتراكات   إجمالي

 ع موقلحسب ا
ع  موق ب حس وجودات غير المتداولةالم 

   ت الموجودا
  2020 2019  2020 2019 
 حريني ار بندي حريني  ار بدين  ار بحريني دين بحريني  دينار   
       

 1,160,550 72,728  21,720,586 22,859,386  مملكة البحرين
  ═══════════ ═══════════  ═══════════ ═══════════ 

 

 اطر إدارة المخ 29
 

 تقة.ة مشأدوات ماليأيه  الشركة. ال توجد لدى ت والمطلوبات الماليةاودى الموج علالية الممل األدوات تشت
 

سهم  أدوات أو أرصدة لدى البنكو نقدقانونية و ائعودلمركز المالي على اقائمة المالية المدرجة في  اتبوتتضمن الموجودات والمطل
فل تكا وأرصدة الة مدرجة بالتكلفة المطفأ ال دينالوأدوات الملكية  قحقول خالبالقيمة العادلة من  ةمدرج ال يندالحقوق الملكية وأدوات 

  مكافآت نهاية الخدمة مخصصات ورى الدفع ومطلوبات أخ  ةتحقالتكافل المس التكافل المستحقة القبض وأرصدة التكافل وإعادة دةوإعا 
 .حدةعلى ود من البنكل بند ب قةتعللما بيةحاسالم السياساتفي  تمدةالمعمحددة طرق االثبات الم اإلفصاح عن . تللموظفين

 
 اطر  مخالإدارة 
ن ويحتفظ حين أنهم . فيبالشركةاصة الخ المخاطر عن تحديد أهداف وسياسات إدارة المسئولية العامة رةاإلدا ى عاتق مجلستقع عل

إلى لجنة ات ف والسياسألهدافعال للا تنفيذال التي تضمن ذ العملياتوتنفي صميمم، فقد فوضت سلطة عمليات التبالمسئولية النهائية لديه
ات ن آخر المستجدبشأ  دوريةمجلس اإلدارة تقارير صلة ويقدم إلى والجوانب ذات الطر امخ مخاطر عن كثب التراقب لجنة ال .طرالمخا 
لي الداخ  ققيالتد قسميقوم  المجلس. كما بل ة من قوضوعالم والسياسات األهداف الئمة مالموضوعة ومدى  عملياتال ةيفعال مدىحول 

  .التدقيق لجنةتوصلوا إليها إلى  التي النتائجير بشأن رقاتقدم تو مخاطرال إدارةعمليات و اتسياسبمراجعة  كةللشرتابع ال
 

 والقدرة لمرونةا على رأثيالت دوناإلمكان بقدر  لمخاطرا من الحد إلى تسعى سياساتع ضفي واإلدارة  سلمجلالعام  هدفالل يتمث
 . ةركللش ةفسيالتنا 
 
 :هأدنا  إلدارة هذه المخاطر الشركةونهج  األدوات المالية ليها ر التي تنطوي عالمخاطناقشة م تم
 

 التكافل  مخاطر

سب طبيعة ح غ الناتج عن هذه المطالبة. لمؤمن عليه وعدم التيقن من المبللقوع الحدث هي إحتمال ولتكافل ود ابموجب عقمخاطر ال
بموجب  الشركة ها ي تواجهتالالرئيسية  المخاطرتتمثل بها. نبؤ ال يمكن الت وائية وبالتاليصورة عشب دثتح  اطرفإن المخ التكافل قود ع

يق تنويع خسائر هذه  عن طر الشركةيتم تحسين بيان مخاطر  لغ عنها.المبوحجم المطالبات  عليهوقوع الحدث للمؤمن في هذه العقود 
 حادثة غير متنبأ بها. قوع ي حالة واً فتأثرن أقل تكو وعةتنفظة محم عقود كبيرة باعتبارها إلى محفظة خاطر الم
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 حول القوائم المالية  اتإيضاح 
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(دارة المخاطر إ 29

 
 (تتمةكافل )تلا  مخاطر

 طرالعامة. تغطي المخا ثدالحواق وت والحريصحي والمركبا كافل: اللتتالية من عقود ار األنواع البصورة رئيسية بإصدا الشركةتقوم 
ر تنجم عن الحوادث وتغيرات مخاطفل الحوادث العامة فإن أهم العشر شهراً. بالنسبة لعقود تكا  يثنموجب هذه السياسات عادة مدة أب
من  ا هن عليمؤممخاطر الالعلق بموقع فيما يتري بشكل جوهتختلف  ه المخاطر الوهذوالكوارث الطبيعية واألنشطة اإلرهابية.  ناخمال

 . طاعقالالمخاطر المؤمن عليها أو حسب نوع ، والشركةقبل 
 

خاطر إلى أطراف أخرى عن طريق ه المذلق بمخاطر التأمين هو تحويل هيتع النسبة لمقياس الرقابة فيما المخاطر الرئيسية بتتمثل 
. حسب خطوط العملتلف ظ بالحدود التي تخ ا فاإلحتع مير تناسبي تناسبي وغ على أساسل عمال إعادة التكافيتم وضع أ التكافل.إعادة 

 د. واح افل كتواحدة أو عقد إعادة تكافل ة إعادعلى شركة  الشركة تعتمد يتم تنويعها بحيث الة التكافل عادإد إن توظيف عقو
 

ي يعف ء الأن هذا اإلجرا إال، لكافالتيبات إعادة ها ترتلدي الشركة. وعلى الرغم من أن لتأمينيةإلدارة المخاطر ا التكافليستخدم إعادة 
 لتكافلافيما يتعلق بإعادة  اً ظل قائمينية تعرض للمخاطر اإلئتما مؤمن األساسي وبالتالي فإن الال تبارها عبا من المسئولية  الشركة

ن م الشركةقلل ت .تلك افلكة التعادإرتيبات ب تبموج  زاماتهالوفاء بالتمن التكافل يدي إلى الحد الذي قد ال يتمكن فيه مع تنازل عنهالم
ها تئتمانية جيدة والتي تتم مراجعات إالذين لديهم تصنيفل التكافل مع معيدي التكافعادة ترتيبات إ يف لمخاطر عن طريق الدخولتلك ا

قد.  العل إتمام ساس سنوي قبأالمالي على  عن طرق مراجعة وضعها كافل تالاإلئتمانية لمعيدي  ة. تتم مراجعة الجدارةبصورة منتظم
تسويتها من  يتم تم تقديمها ولكن لم لمخصصات مطالبات التأمين التيالمستمرة  ةقبالتأمين من خالل المرامخاطر  على السيطرة تمي

 ك ضرورياً. ات، إذا كان ذلصخالل تعديل المخص
 

منخفضة ت اللتردداا تن ذاأميطي مخاطر تلة التي تغصعقود ذات الين واحد أو عدد قليل من المأي عقد تأ  الشركة ال يوجد لدى 
عددة.  تمالتكافل الإلى مخاطر  الشركةض حادثة واحدة وتعر التي تغطي مخاطرالتكافل عقود الزالزل أو  لمث ةخاطر عالية الخطوروم

  سبةفي متوسط ن  %5 بمقدارتغير . إن يةجوهرن ينتج عنها مطالبات أممكن التي من الالتكافل بإعادة تأمين مخاطر  الشركةقامت 
ركز والتركز الجغرافي (. تم توضيح التنفس الشيء: 2019)الدخل قائمة  ىعلأي تأثير جوهري ف لن يكون له ت سوبا الطالم

  .28إيضاح  يفلمخاطر التكافل القطاعي 
 

 التكافل  عادةمخاطر إ

 الشركةعفي ا اإلجراء ال ين هذأ الإ، لكافتيبات إعادة التها ترلدي كةالشرن خاطر التكافل. بالرغم من أرة مستخدم إعادة التكافل إلدات
شركة  يلدرجة أن أ تظللمتضمنة ان فيما يتعلق بإعادة التكافل ئتما مخاطر اال وبالتالي فإن .المؤمن األساسي باعتبارها لمسئولية ان م

ثل ال تزال تم الشركة نث أحيلك ت التكافلعادة إيبات تبموجب تر شركةالإلى وفاء بالتزاماتها درة على القد تكون غير قا كافل تإعادة 
ئتمانية االجدارة ال يالتكافل ذ تيبات إعادة التكافل مع معيديبتر دخولمن تلك المخاطر بال الشركةلل تق. ات إلجمالي المطالبةمزاااللت
يتم العقد.  امإتمل قب المالي على أساس سنوي ضعهمومراجعة  لخالن مالتكافل  إعادةت لشركا اإلئتمانية  جيدة. تتم مراجعة الجدارةلا

يتها من خالل وتي تم تقديمها ولكن لم يتم تست الالبا ة المخصصات بصورة مستمرة للمطمراقبمن خالل  ةاطر المالءخ م رة علىالسيط
 ا كان ذلك ضرورياً. تعديل المخصصات، إذ

 
 معدل الربح   مخاطر
 السوق لمخاطر  لشركةا رضعتتسوق .  الفي ربح  دالت المعفي    تيرالتغ نتيجة المالية اةاألد قيمةتقلب   رمخاط معدل الربح هي طرمخا 
 اتللتطور المستمرة تابعةوالم متنوعة استثمارية محفظةب الحتفاظا ب السوق مخاطر من  الشركةحد ت .ةمياإلسال باستثماراتها  يتعلق ما في
سوق األسهم،  كات رتح ة التي تؤثر على سيلرئيامل واالع بشكل فعال شركةال، تراقب ذلك ىإل افةوباإلض ة. الدولي االستثمار أسواق في

غير بأنها ، في رأي اإلدارة، للشركةطلوبات األخرى مالموجودات والتعتبر تثمارات. سلالل األداء التشغيلي والمالي بما في ذلك تحلي
 مخاطر معدل الربح.حساسة ل
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 م المالية ت حول القوائإيضاحا
 قة()مدق 2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة(ر لمخاطة اإدار 29

 

 عملة خاطر الم
تجرى  ألجنبية. لتقلبات في معدالت صرف العمالت ااة المالية نتيجة دلمستقبلية لألدفقات النقدية اللت ر القيمة العادلةإن مخاطر العملة هي مخاطر تغي

لقطري مثبتان بالدوالر األمريكي، واللاير ا نيبحري ال ينار الدإن  مريكي. بما األ ر القطري والدوالواللايرني ينار البحري لدبا للشركةالمعامالت الرئيسية 
أسعار صرف العمالت األجنبية طر لمخا الشركةيلخص الجدول أدناه تعرضات . هامشياً لة يعد ملمخاطر الع الشركةن تعرض بأارة ذلك تعتبر اإلدول

 . العمالت الرئيسيةب ية حسدنقت الوجودات والمطلوبا فئات المنيف تص  لمركز المالي عن طريقا ائمةقبتاريخ 
 

 2020ديسمبر   31 
 جموع  مال أخرى  ري لاير قط ر أمريكيدوال دينار بحريني 

 ر بحرينيدينا نيدينار بحري دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

      الموجودات 
 18,291,252 173 - 984,403 17,306,676 ك ونبوأرصدة لدى نقد 

 125,000 - - - 125,000 ة ودائع قانوني 

 6,086,609 - - 1,143,674 4,942,935 لقبض  قة ال المستحفكاالتكافل وإعادة الت أرصدة
حصة معيدي التكافل من المطالبات المستحقة 

 3,026,034 - - 1,608,360 1,417,674 بشأنها تقرير  مطالبات تم عمل –
 5,918,931 468,182 - 3,998,935 1,451,814 اتاستثمار

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 25,244,099 7,735,372 - 468,355 33,447,826 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
      المطلوبات 

ة معيدي التكافل من المطالبات المستحقة حص
 5,690,422 -  - 5,690,422 نها شأالبات تم عمل تقرير بمط –
 285,762 - - 119,183 166,579 بة تسمك يرغ تموالع

      ومطلوبات مستحقة: مبالغ مستحقة الدفع
 3,048,273 - - 899,850 2,148,423 كافل شركات التكافل وإعادة الت

 1,449,704 - - - 1,449,704 المشاركين
 2,267,528 - - 25,822 2,241,706 أخرى

 ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 11,696,834 1,044,855 - - 12,741,689 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 20,706,137 468,355 - 6,690,517 13,547,265 صافي التعرض 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 2019ديسمبر  31 
 ع موجمال ى رأخ لاير قطري   أمريكي ر دوال ريني دينار بح 

 دينار بحريني  ني دينار بحري  دينار بحريني  ني نار بحري دي دينار بحريني  
      وجوداتالم
 11,553,513 180 7,483 442,779 11,103,071 ك ووأرصدة لدى بننقد 

 125,000 - - - 125,000 ودائع قانونية 

 10,073,312 - - 1,892,775 8,180,537 بض  لققة المستحصدة التكافل وإعادة التكافل اأر
المطالبات المستحقة  منالتكافل حصة معيدي 

 3,227,793 - - 1,031,719 2,196,074 شأنها البات تم عمل تقرير بمط –
ة من خالل مدرجة بالقيمة العادلارات استثم

 6,060,268 946,312 - 3,516,946 1,597,010 الملكية حقوق 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 23,201,692 6,884,219 7,483 946,492 31,039,886 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
      المطلوبات

ستحقة التكافل من المطالبات الم حصة معيدي
 5,961,257 - 116,448 - 5,844,809 ها مطالبات تم عمل تقرير بشأن –
 337,810 - - 119.183 218,627 كتسبة م غير موالتع

      ت مستحقة:اوبدفع ومطلمبالغ مستحقة ال
 3,418,305 - - 1,009,084 2,409,221 ل لتكافل وإعادة التكافشركات ا
 1,481,623 - - - 1,481,623 نالمشاركي
 2,618,131 - - 24,354 2,593,777 أخرى

 ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 12,548,057 1,152,621 116,448 - 13,817,126 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 17,222,760 946,492 ( 108,965) 5,731,598 10,653,635 التعرض صافي 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 
 
 

 (تتمة)ر اطلمخة اإدار 29
 

 ر مخاطر السع
مل محددة التغيرات نتيجة عوافي أسعار السوق سواء كانت هذه لتغيرات يجة المالية نت ةمخاطر تقلب قيمة األدا السعر هياطر خ م

 عرسلر المخاط شركةالسوق. تتعرض ولة في الداالمت األوراق الماليةجميع  أو عوامل تؤثر علىصدرة الجهة المأو  ةفردية بأوراق مالي
هم المدرجة )األس الل حقوق الملكيةالمدرجة بالقيمة العادلة من خ بها  الخاصةوأدوات الدين الملكية حقوق أدوات أسهم بفيما يتعلق 

 ناديق المدارة(.الصكوك والصووغير المدرجة 
 

 -ألسعار +/ في ا %1معدل ب اضنخفيادة / االالز ق الملكيةقوهم ح مة العادلة لالستثمارات وأسالقي يسيكون التأثير على احتياط
 دينار بحريني(. 60,603: 2019ني )دينار بحري 55,749

 

 بمحفظة االحتفاظ طريق عن السعر مخاطر من شركةالتحد ر إلدارة محفظتها االستثمارية. ما بوضع سياسة لالستث اإلدارةقامت 

 بشكل فعال الشركةذلك، تراقب  إلى باإلضافةو. ةالدوليت دانلساألسهم وا اق أسو في وراتللتط تمرة المس والمتابعة متنوعةارية ثمتاس
 مالي للشركات المستثمر فيها.اء الدواأل عمليات التشغيليةفي ذلك تحليل ال ما سوق األسهم، بحركات تالعوامل الرئيسية التي تؤثر على 

 

 : الشركةالستثمارات جغرافي الليل ح تال فيما يلي

 
ديسمبر   31

2020 
ديسمبر  31

2019 
 دينار بحريني ينار بحريني د 
   

 3,429,739 3,292,439 ين البحر مملكة

 2,211,429 2,325,384 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 212,872 175,723  آسيا 

 206,228 125,385  أخرىدول 
 ──────── ─────── 
 5,918,931 6,060,268 
 ════════ ═══════ 

 ن  اتممخاطر االئ
اآلخر تحمل الطرف  همر الذي ينتج عناأل بالتزاماته،وفاء ت المالية من الأحد أطراف األدوا التزامفي عدم  االئتمانر اطمخ ثل تتم

 تعيين هذه عة. تمموضوالحدود ال نمان ضمتئاال اطراءات من أجل الحفاظ على التعرض لمخوإجر سياسات الشركةتطبق لخسائر مالية. 
 من قبل اإلدارة.بتها بانتظام والتصنيف االئتماني للطرف اآلخر وتتم مراق طرخا المس أنواع ا أسالحدود على 

 

مخاطر  في موضحهو متعلقة بعقود إعادة التكافل كما لك الخالف ت، بالشركةلية المحتفظ بها من قبل نسبة لجميع فئات الموجودات المابال
لمركز ائمة قا ه في هي القيمة المدرجة كما هو مفصح عن للشركةن ما ئتاالوى لمخاطر صلقالتعرضات اا أعاله، إن ر إليهلمشا التكافل ا

 لمالي.ا
 

قد تتخذ خطوات دية لفرفي بعض الحاالت ا من أنالرغم خاطر االئتمان، وعلى لية إلدارة مفي عقود المشتقات الما  الشركةال تدخل 
ق الكمية لتعرض مخاطر االئتمان فيما يتعل اتاح فصافية. فيما يلي أدناه اإلك رةاطر إذا كانت تتركز بصوه المخ ف هذيفلتخ 
 .الموجودات الماليةب
 2020ديسمبر  31في  

 
 القيمة  

 المدرجة  
ات  التعرض

 القصوى 
 دينار بحريني  ريني نار بحدي لموجودات المالية  ا
   

 18,291,252 18,291,252 كورصدة لدى بند وأنق
 344,000 344,000 لتكلفة المطفأةأدوات دين مدرجة با 

 6,086,609 6,086,609 لقبضا ةحقالتكافل وإعادة التكافل المستصدة أر
 3,026,034 3,026,034 عمل تقرير بشأنها تم  –قة المستح  مطالباتن الم التكافل حصة إعادة

 498,528 498,528 قدماً معة مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفو
 125,000 125,000  وديعة قانونية

 ───────── ───────── 
 28,371,423 28,371,423 ع الموجودات المالية  مومج

 ═════════ ═════════ 
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  يةماليضاحات حول القوائم الإ
 (قة)مدق 2020ديسمبر  31في 

 

 )تتمة(المخاطر دارة إ 29
 

 تمة()ت مخاطر االئتمان 
 2019ديسمبر  31في  

 
 القيمة  

 المدرجة 
 د حال
 للتعرض قصى األ

 حرينيدينار ب دينار بحريني   ماليةالت وداالموج
   
 11,553,513 11,553,513 كووأرصدة لدى بن نقد

 10,073,312 10,073,312 كافل المستحقة القبضالت إعادةأرصدة التكافل و

 3,227,793 3,227,793 عمل تقرير بشأنها تم  -لمستحقة من المطالبات ا التكافل حصة إعادة

 552,539 552,539 بالغ مدفوعة مقدماً مو ضبالققة تح مبالغ أخرى مس

 125,000 125,000 يةة قانونوديع
 ───────── ───────── 

 25,532,157 25,532,157 الموجودات الماليةمجموع 

 ═════════ ═════════ 
 

راقبة الذمم المدينة وم ةيانتمائ ن عن طريق وضع حدودالمشاركيبفيما يتعلق الخاصة بها ئتمان مخاطر االللحد من  الشركةتسعى 
 .تحقةالمس

 

 ولةمخاطر السي
بما أن ال يوجد لدى  .ةصومالمخ ية غير المتبقتعاقدية ال تماااللتزاعلى أساس  ركةالش لخص الجدول أدناه بيان استحقاق موجودات ومطلوبات ي

 ز المالي.ركلماة قائمق طابور في الجدول يتستحق عليها فائدة، فإن المجموع المذك ي مطلوباتأ الشركة
 

 2020ديسمبر  31 

 
 واحدة سنة

 أقل  أو

 أكثر من 
 سنة واحدة

 ال يوجد 
 المجموع  اق إستحق

 رينيبح ارندي دينار بحريني ينار بحرينيد نيريينار بحد 

      الموجودات

 125,000 125,000 - - ودائع قانونية 

 18,291,252 - - 18,291,252 ك ونقد وأرصدة لدى بن 

 5,918,931 - 4,589,200 1,329,731 تراثمااست

 6,086,609 - 1,639,307 4,447,302 تحقة القبض مس تكافل وإعادة التكافل أرصدة ال

 3,557,155 - - 3,557,155 ستحقةمال اتمطالبمن ال لفكاالت إعادة حصة

 2,327,130 - - 2,327,130 المؤجلة لتكافلا إعادة تاشتراكا

 493,161 - - 493,161 مؤجلة  اقتناء تكاليف

 2,550,251 - - 2,550,251  يلعائلاطيات الفنية للتكافل ااالحتيمن  التكافل إعادة صةح

 72,728 72,728 - - قارات ومعدات ع

 601,541 - - 601,541 القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً   ستحقةأخرى ممبالغ 

 955,382 - - 955,382 تكافل ل المواذمم مدينة من أ

 260,776 260,776 - - شركة زميلة  فير ثماستا
 ───────── ──────── ──────── ───────── 

 34,552,905 6,228,507 458,504 41,239,916 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 

     المطلوبات 

 8,723,522 - - 8,723,522  المستحقة لمطالباتا إجمالي

 9,138,234 - - 9,138,234  مكتسبة غير  تراكاتاش 

 285,762 - - 285,762  مكتسبةال غير  التكافل إعادة عموالت

 5,052,328 - - 5,052,328   العائلي للتكافل نيةلفا االحتياطيات

 4,497,977 - - 4,497,977 ومطلوبات فع ة الدمستحق مبالغ

 1,005,785 - - 1,005,785  بات أخرى ومخصصاتوطلم

 306,361 - 306,361 - ظفين  موللمة الخد مكافآت نهاية

 955,382 - - 955,382 لدفع للمساهمين  مبالغ مستحقة ا
 ───────── ──────── ──────── ───────── 
 29,658,990 306,361 - 29,965,351 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 
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 مالية م الوائإيضاحات حول الق
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(المخاطر  رةداإ 29
 

 (تتمة) مخاطر السيولة
 2019ديسمبر  31 

 

 سنة واحدة
 قل أو أ

 أكثر من 
 واحدة سنة

  يوجدال 
 المجموع  إستحقاق  

 رينيدينار بح دينار بحريني ينير بحر دينا يرينحب دينار  
     الموجودات

 125,000 125,000 - - ودائع قانونية 

 11,678,513 - - 11,553,513   كونقد وأرصدة لدى بن 

 6,060,268 - 4,270,522 1,789,746 استثمارات 

 10,073,312 - 2,694,363 7,378,949   مستحقة القبضفل كالتأرصدة التكافل وإعادة ا

 4,189,199 - - 4,189,199  مستحقةال مطالباتمن ال التكافل ادةإع صةح

 2,178,745 - - 2,178,745  المؤجلة افلالتك إعادة راكاتاشت

 573,803 - - 573,803  مؤجلة اقتناء فتكالي

 570,251 - - 570,251  يتكافل العائلة للاالحتياطيات الفنيمن  تكافلال إعادة حصة

 1,160,550 1,160,550 - - معدات عقارات و

ً غ أخرى مستحقة القمبال  642,267 - - 642,267   بض ومبالغ مدفوعة مقدما

 954,185 - - 954,185 تكافل الل مواذمم مدينة من أ

 206,640 206,640 - - كة زميلة ستثمار في شر ا
 ───────── ──────── ──────── ───────── 

 29,830,658 6,964,885 1,492,190 38,287,733 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 

     المطلوبات  

 8,576,253 - - 8,576,253  المستحقة اتالمطالب إجمالي

 9,327,351 - - 9,327,351  مكتسبة غير  اتاشتراك

 337,810 - - 337,810  المكتسبة غير  التكافل عادةإ عموالت

 2,739,985 - - 2,739,985   ليالعائ للتكافل لفنيةا تاالحتياطيا

 4,899,928 - - 4,899,928 ومطلوبات  فع بالغ المستحقة الدم

 1,425,733 - - 1,425,733  بات أخرى ومخصصاتوطلم

 238,213 - 238,213 - وظفين  الخدمة للم مكافآت نهاية

 954,185 - - 954,185 همين  لمسالمبالغ مستحقة الدفع 
 ───────── ──────── ──────── ───────── 
 28,261,245 238,213 - 28,499,458 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 
 

  الماليةالءة هامش الم تطلباتوم لمالا  رأس كفاية 30
 

إلى رجوع بالها سابح م ويتعها مصرف البحرين المركزي ي وضنظيمية التاً للمتطلبات التوفق ليةالما  تطلبات هامش المالءةيتم تحديد م
على  اليةالمة ءلمالي على أن متطلبات هامش امركزمصرف البحرين الالدليل اإلرشادي ل ينص لبات المقررة.أساس المساهمات والمطا 

 .المطلوبالمالية الءة الم اح لتغطية هامشالمال المتس رأيلي معاً. فيما شاركين والمساهمين ن المن أموال كل مأساس مشترك م
 

 2020 2019 
 دينار بحريني بحريني  دينار  
   

 4,879,000 5,360,000 لمطلوباالمالية  مالءةالالمتوفر للمساهمين لتغطية هامش مجموع رأس المال 

 4,014,000 3,832,000 التكافل العام والتكافل العائليال ب ألمومالءة المالية المطلوش المجموع هام
 ───────── ───────── 

 865,000 1,528,000 اللمأس افائض ر
 ═════════ ═════════ 

 لرقابة الشرعية هيئة ا 31
 

ين في اجتماع المساهم قبل من تعيينهم أعضاء يتم ثةثال من لمكونةا عيةشرال بةالرقا  شراف من قبل هيئةلإل الشركة أنشطة تخضع
بادئ وفقاً لقواعد وم الشركةان يتم إجراء عمليات إذا كراً إشرافياً لتحديد ما دو الشرعية الرقابة هيئة يتؤد . الجمعية العمومية السنوي

 إلسالمية.ا ةيعالشر
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 القوائم المالية إيضاحات حول 
 )مدققة( 2020ر مبديس 31في 

 
 

 الزكاة  32
 
 2,65بواقع  بحريني  دينار225,401: 2019)  فلس للسهم3,33بواقع  بحريني  دينار283,707والبالغة  الزكاة فريضة أداء يتم

تخدام اسب كاةالزوعاء ساب تح ايتم  اة.مخصص للزكتتضمن القوائم المالية ك، ال لذل ووفقاً  همين، المسا  بلق مباشر للسهم( بشكل فلس
 العام حتياطيواال القانوني واالحتياطي المال رأس هي اةكالز حساب في المستخدمة المكونات إن .ة"تثمرصافي األموال المسطريقة "

 ويتم الشرعية، الرقابة هيئة من قبل الزكاة احتساب ريقةط على التصديق م تي .داتوالمع والعقارات لمشاركينا وقالمدورة وحق واألرباح

 .الدفع المستحق لغبالمب مساهمينال رخطاإ
 

  اإليرادات المحظورة شرعاً  33
 

 .ورة شرعاً ظمح المن المعامالت ( ءال شي: 2019ك أية إيرادات متحققة خالل السنة )ا م تكن هنل
 

  مات محتملةالتزا 34
 

أنه  من لرغما على عليها. نازعالمت طالباتلمبالق ي عقود التكافل فيما يتعحامل قبل من المرفوعة القضايا  من عدد يف عليها  دعىم ركةالش
القضايا،  كتل مقابلصات بعمل مخص اإلدارة عضاء مجلسأ قام فقد تلك القضايا، تنتج عن قد نهائية التيال بالنتيجةمن غير الممكن التنبؤ 

 .تقد تنتج عن تلك المطالبا لتغطية أية التزامات  كافية صصاتك المخ تل هم تعتبررنظ ة وجه منو
 

   ارتباطات 35
 
 التشغيلية  أجيرارتباطات عقود الت (أ

 القابلة للنقض: ية غيرات اإليجارات بموجب عقود التأجير التشغيلباطدنى الرتفيما يلي الحد األ
 

  

بر  ديسم 31
2020 

ديسمبر  31
2019 

 حرينيدينار ب يني ر بحر دينا  
    

 18,000 32,000  ليست أكثر من سنة واحدة
  ══════════ ══════════ 

 
 ت أخرى ارتباطا  ( ب
 .2020 ديسمبر 31أية ارتباطات كما في هناك تكن لم 
 

  القرض الحسن 36
 

 مبلغ يوجد ال أمين،ة التمنظفي أ ردةالوا يالمركز البحرين صرفم عن الصادرمجلد التعليمات ب المال رأس كفاية لمتطلبات وفقاً 

 .(: نفسه2019) التأمينية كةن خالل عوائد الشرم 2020 ديسمبر 31 في المنتهية ةالسن في للقرض مخصص
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  ات حول القوائم الماليةيضاحإ
 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

 
 

 مجموع الدخل الشامل 37
  )مدققة( 2019ديسمبر  31  ة المنتهية فيالسن    )مدققة(  2020ديسمبر  31 سنة المنتهية فيال  

 المجموع العائلي  كافلالت تكافل العام ال المساهمين   المجموع    ليائالعالتكافل  التكافل العام   المساهمين   

 ير بحريندينا  ر بحرينيدينا  دينار بحريني دينار بحريني  نار بحريني دي دينار بحريني  بحريني  دينار  يني ر دينار بح 

          

 1,030,925 24,041 316,119 690,765  1,544,368 (31,490) 431,753 1,144,105 للسنة والفائض / )العجز(    حبرصافي ال 
 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 

ملة  )الخسارة الشا الدخل الشامل اآلخر / 
ة  ا إلى قائمصنيفهم تسيت التياألخرى( 

          الالحقة:  الفترات في  أو الخسائر حابراأل
كية وأدوات الدين ملالوق حقأسهم  أدوات

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
          :الملكية

 281,765 45,078 54,352 182,335  (435,523) (157,820) (87,758) (189,945) ل السنة رات القيمة العادلة الناتجة خالتغي
ر اح أو الخسائبراألقائمة لى ويرها إد تدمعا 

 102,649 22,425 52,020 28,204  377,445 214,532 31,911 131,002 ل حالعند االستبعاد / اإلضم
 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 

ارة الشاملة  )الخس  /اآلخر الشامل الدخل
  لىإ ا تم تصنيفهي سية التسنلل ى(ألخرا

  ت الفترافي اح أو الخسائر األربقائمة 
 384,414 67,503 106,372 210,539  (58,078) 56,712 (55,847) (58,943) قة: حلالا
 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 

 1,415,339 91,544 422,491 901,304  1,486,290 25,222 375,906 1,085,162 للسنة املمجموع الدخل الش
 ═════════ ════════ ═════════ ═════════  ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 

          إلى: العائد 

 1,415,018 91,544 422,491 900,983  1,486,290 25,222 375,906 1,085,162 مي الشركة األم مساه

 321 - - 321  - - - - غير مسيطرة وقحق
 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 
 1,085,162 375,906 25,222 1,486,290  901,304 422,491 91,544 1,415,339 

 ═════════ ════════ ═════════ ═════════  ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 
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 حول القوائم المالية  إيضاحات
 ()مدققة 2020سمبر دي 31ي ف
 
 

 ت المالية  األدوا 38
 

 :2019ديسمبر  31و 2020 ديسمبر  31لشركة كما في المحتفظ بها من قبل ا ت الماليةاألدواي نظرة عامة عن أدناه ه يلي فيما
 

 2020مبر ديس 31 

  

 ةيمقمدرجة بال
العادلة من خالل 

 الملكية حقوق

لية موجودات ما
مدرجة بالتكلفة 

 مجموع ال  فأةالمط
 ار بحرينيدين دينار بحريني ينيبحردينار   
     

 125,000 125,000 -  ة ودائع قانوني
 18,291,252 18,291,252 -  نقد وأرصدة لدى بنك 

 5,918,931 344,000 5,574,931  استثمارات 
 6,086,609 6,086,609 -  مستحقة القبض  افل وإعادة التكافل الالتكأرصدة 
 ت التكافل تأمين من مطلوبالي ادمعيحصة 
 3,026,034 3,026,034 -  ر بشأنهامطالبات تم عمل تقري –ات المستحقة المطالب -   
 498,528 498,528 -  لقبض استحقة رى ملغ أخمبا
  ───────── ───────── ───────── 
  5,574,931 28,371,423 33,946,354 
  ═════════ ═════════ ═════════ 
     
 ة مطلوبات مالي    

 بحرينيدينار     
 طلوبات التكافل م
 5,690,422     م عمل تقرير بشأنهات مطالبات –حقة المطالبات المست - 

 4,497,978    ل المستحقة الدفع  فكادة التكافل وإعادة التأرص

 1,282,339    ت أخرى ومخصصات لوبامط
    ───────── 
    11,470,739 
    ═════════ 
 

 2019ر ديسمب 31 

 

ة بالقيمة مدرج
العادلة من خالل 

 الملكية  حقوق

الية م داتموجو
مدرجة بالتكلفة 

 مجموع لا ة  المطفأ
 دينار بحريني رينيحب دينار  دينار بحريني 
    

 125,000 125,000 -  نية قانو  ئعودا
 11,553,513 11,553,513 -  لدى بنك نقد وأرصدة 

 6,060,268 - 6,060,268  لملكيةال حقوق من خال بالقيمة العادلة درجةمت مارااستث
 10,073,312 10,073,312 -    ادة التكافل المستحقة القبضإعافل وأرصدة التك
 فل كا التأمين من مطلوبات الت ييدحصة مع

 3,227,793 3,227,793 -  عمل تقرير بشأنها مطالبات تم –المستحقة المطالبات  -   
 552,539 552,539 -    خرى مستحقة القبضلغ أامب
  ───────── ───────── ───────── 
  6,060,268 25,532,157 31,592,425 
  ══════════ ═════════ ═════════ 
     
 مطلوبات مالية      

 نار بحرينيدي    
 لوبات التكافل مط
 5,961,257     هاأنر بش لبات تم عمل تقريامط –البات المستحقة المط - 

 4,899,928    دة التكافل المستحقة الدفع  كافل وإعاالت أرصدة

 1,979,321    أخرى ومخصصات  اتلوبمط
    ──────── 
    12,840,506 
 ═════════ 
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 الية م المائإيضاحات حول القو
 )مدققة( 2020سمبر دي 31في 

 
 

 تتمة() ماليةاألدوات ال 38
 

   اضات فترتقييم واالق ال طر
السوق  شاركيمبين  ةمنظممعاملة لتحويل مطلوب في  عهدفيتم  الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي لسعر هي ا ادلةالقيمة الع

 ياس. قالتاريخ  في
 

لمالية اق اوربالنسبة لألرت. ، إذا توفالنشطة في األسواق ةالمعلنمن أسعار السوق اق المالية المدرجة ورالعادلة لأل يتم اشتقاق القيم
ق ولسستخدام أحدث معامالت اإ على تقنيا ناسبة. وقد تشمل تلك التالمم تم تقدير القيمة العادلة بإستخدام تقنيات التقييجة، يلمدرغير ا

  .خرىاألييم تقالأو نماذج  ؛وهريةلها بصورة ج  لية ألداة أخرى مشابهةالقيمة العادلة الحاى لبالرجوع إوذلك دون شروط تفضيلية؛ 
 
لعادلة لألموال ا ةقيملا ندتست. المعلنةر العطاءات سعا أ لألموال المدرجة في األسواق النشطة بالرجوع إلى عادلةال ةتحديد القيم يتم

السوق  ر المدرجة فيصندوق بإستخدام األسعا يدها من قبل مدير الحدتعلى صافي قيم الموجودات التي تم  جةرمدالغير 
السوقية مة قيتثمر آخر أو الولة مثل أحدث سعر مدفوع من قبل مسى مقبأخر أو أي أساليبرت، توفعنية، إذا الم للموجودات

 ة. نمقارقابلة لل اتلشرك
 
 ادلة عاللتسلسل الهرمي للقيمة ا

 :مية التقييية بتقنألدوات المالح عن القيمة العادلة لالي للتحديد واإلفصا لتاالتسلسل الهرمي الشركة تستخدم 
 

 ة؛اثلممة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات اللمعدلير ار المعلنة )غسعا األ :1المستوى 

صورة عادلة المسجلة إما بال تها ذات التأثير الجوهري على القيمةخالي يمكن مالحظة جميع مدى والتراألخ: التقنيات 2المستوى 
  اشرة.مباشرة أو غير مب

مكن ت يما القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلوعلى  وهريالتأثير الج  ذات التتستخدم مدخ لتي لتقنيات ا: ا3وى المست
 مالحظتها في السوق. 

 2020 ديسمبر 31 
 المجموع  3المستوى  2ى وستالم 1المستوى  
 دينار بحريني  بحريني دينار  دينار بحريني  ي ندينار بحري 

جة  رمدالدين ال وأدوات لكية حقوق المأدوات أسهم 
     الملكية   الل حقوقمن خدلة يمة العابالق
     رجة ثمارات مداست

 1,630,360 - - 1,630,360 أعمال مصرفية

 2,132,302 - - 2,132,302 حكومية 

 1,104,680 - - 1,104,680 ة التحتيةالبني

 77,518 - - 77,518 تهلكخدمة المس

 441,498 - - 441,498 أخرى

     إستثمارات غير مدرجة

 125,386 125,386 - - تهلكمة المسخد

 6,774 6,774 - - يةالبنية التحت

 56,413 56,413 - - أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 5,386,358 - 188,573 5,574,931 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 



 ب.  ش.م.تكافل الدولية ركة الش

63 

 المالية  ئمالقوات حول إيضاحا
 2020 سمبر دي 31 في
 
 

 ة(متت )لمالية ات ادواأل 38
 

 )تتمة(لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة ا

 2019ديسمبر  31 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1مستوى ال 
 حرينيدينار ب يدينار بحرين دينار بحريني رينير بح دينا  
 رجةمدالدين ال وأدواتلكية حقوق المت أسهم واأد

     الملكية خالل حقوق مندلة العا بالقيمة 
     جة مدر راتتثما اس

 1,341,691 - - 1,341,691 أعمال مصرفية
 1,752,124 - - 1,752,124 حكومية 

 925,146 - - 925,146 البنية التحتية
 564,302 - - 564,302 مستهلكخدمة ال
 530,582 - - 530,582 أخرى
     مارات غير مدرجة ثاست

 377,500 377,500 - - التحتيةالبنية 
 80,268 80,268 - - نتأمي
     اديق أخرى مدارة صن

 187,353 187,353 - - خدمة المستهلك
 174,137 174,137 - - البنية التحتية

 127,165 127,165 - - صناعي
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,113,845 - 946,423 6,060,268 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 لي.لتواالمقارنة على ا ةلفتر 2019ديسمبر  31الحالية و للفترة 2020 ديسمبر 31 في يملتقيخ ان تاريا ك
 

، سيعتمد اإلضمحالل المحتسب في كيةملقيمة العادلة من خالل حقوق المدرجة بالالدين ال وأدواتحقوق الملكية أدوات أسهم في حالة 
ي القيمة العادلة ستؤثر فقط على أسهم حقوق الملكية فإن أي زيادة ف .دألمل اهام أو طويخفاض إن هناك كانعلى ما إذا  لدخلا ةائمق

 لدخل.اقائمة ى أثير عللن يكون لها أي ت( وسوف 37ضاح إي رالشامل اآلخلدخل اقائمة ل )من خال
 

 3والمستوى  2لمستوى ا و 1مستوى التحويالت بين 
في التسلسل الهرمي للقيمة  2إلى المستوى  1الت بين المستوى تحويية تكن هناك أ مل ،2020مبر ديس 31ية في المنته لسنةا خالل

 : ال توجد تحويالت(.2019ة )مة العادللقياسات القي 3ن وإلى المستوى ت من هناك أية تحوياللم تكوالعادلة، 
 

 ة العادلة من خاللقيمبا لمدرجةاأدوات الدين وية أسهم حقوق الملك وات أدلتقييم  ت تأثير جوهري ال يمكن مالحظتهاذا مدخالت 
 كة ليحقوق الم 

 18,857بمبلغ وقدره )نقصان( زيادة إلى  %10بنسبة رئيسية ال االفتراضاتة في الزيادة )النقصان( المحتملة الممكنف تؤدي سو
ا قيمهعن جوهري  بشكلبات المالية ة للموجودات والمطلوالقيم العادلال تختلف . (دينار بحريني 94,642: 2019) دينار بحريني

 .يةمالال بتاريخ إعداد التقارير المدرجة كما هو
 

 في، سيعتمد اإلضمحالل المحتسب قيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةمدرجة بالالدين ال وأدواتالملكية  حقوقأدوات أسهم في حالة 
سهم حقوق الملكية ستؤثر فقط على أ ادلةالعفإن أي زيادة في القيمة  .دهام أو طويل األمخفاض إن هناككان على ما إذا  لدخلا ةائمق

 لدخل.اقائمة ى أثير عللن يكون لها أي ت ( وسوفرالشامل اآلخلدخل اقائمة )من خالل 
 

 القيمة العادلة ب  جةمدرغير  م العادلة لألدوات المالية يالقيمة المدرجة والق 
فل وإعادة التكافل المستحقة القبض التكا  أرصدةوك ونالب لدىرصدة األلنقد ووا انونيةللودائع القالعادلة م ارة بأن القيدإلقيمت ا

 خلدالوشركة إعادة التكافل من مطلوبات التكافل والمبالغ األخرة المستحقة القبض وحصة لتكلفة المطفأة دين المدرجة با وأدوات ال
تقارب قيمها مستحقة  لاوبات مطلالئنة وداالمم ذالالدفع وافل المستحقة التكافل وإعادة التكأرصدة دماً مدفوعة مقالمبالغ المستحق وال
ستوى الم دوات المالية ضمنتحقاقات القصيرة األجل لتلك األدوات المالية. تم تصنيف هذه األة ويعود ذلك إلى حٍد كبير لالسج درالم
 ة.مة العادلسل الهرمي للقيسلمن الت 2
 

 ارنة قأرقام الم 39
 

لك على ربح السنة مطبق في السنة الحالية. ولم تؤثر إعادة التجميع تتم إعادة تجميع بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض ال
 أو حقوق الملكية المسجلة مسبقاً.



 ب.  ش.م.تكافل الدولية ركة الش

 

 المالية لتكميلية حول القوائم اإلفصاحات ا
  2020 ر ديسمب 31ي ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ليةالماقوائم  من ال   اً جزءية المرفقة  لومات المالالمعتشكل ال )
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 2020ديسمبر  31كما في  19 –د فيما يتعلق بالتأثير المالي الناتج عن كوفييلية حول القوائم المالية اإلفصاحات التكم
  2020 ديسمبر  31
 
 

من الصعب تحديد إال أنه  .الشركةأنشطة خفض  نتج عنهمما ة عمال التجارياألفي نمو ال توقفالجائحة إلى شي ى تفأدد فق العالم. نحاءجميع أ في المنشآتن م ديدعلل اً تحدي تمثل 19 -يد كوفجائحة التزال 
من أجل ك لوذرة المخاطر مال وإدااألعتصريف واستمرارية  الكوارثمن افي لتعل ا خطتهفعيل بتشركة الت ام، قةلجائح اه هذ ة لتفشيونتيج ، 19 -كوفيد ئحة جا ضع و عن كثبشركة ال تتابع .ماليلاتأثير ال
 ي.ها وأدائها المالفي عملياتل دث من تعطيح  قد ة ما رإدا
 

متثال لمؤسسات المالية في االلمساعدة ا لككذ، وركةللش االقتصادية يولةسلامن أزمة يف فلتخ لوذلك  19 –وفيد تفشي جائحة كأثير تلفة لمكافحة عن اتخاذ إجراءات مختن مصرف البحرين المركزي أعل
 .متطلبات التنظيميةلل
 

وقد   عبة.وقات الص( في هذه األ19 -د يوفك ) كورونا يروس فالمترتبة ل اتتأثيرلاومواجهة خاص والقطاع الالبحرينيين ن لدعم المواطنيوذلك  ةيز اقتصاديتحف لكة البحرين عن حزمةمم علنت حكومةأ
  .19 -كوفيد الحكومية لجائحة دعم لاستجابة لخطط ا 2020يونيو أشهر أبريل ومايو وعن لماء وا ءلكهربا ان رسوم ماإلعفاء ين والموظفف تكاليمن داد جزء شكل س ة مالية فيساعدى معل حصلت الشركة

 .2020 نةسمن  بعلراوا الثالثفي الربع  ةالتحفيزيالية للحزمة الم للشركة استجابةً لية استحقاقات ما أية ناك لم تكن ه
 

 :ى الشركةر علثيلسياسات الناتجة عنها بعض التأوا راءاتاإلج للجائحة وكذلك كان 
 
 .تراكاتفي االشاك خسارة جوهرية لم تكن هن   -

 . مناسبةإضمحالل  مخصصات لها  الشركة اتخذتالستثمارات التي في اوباألساس ودات الموج انخفاض في    -

 .مناسبةإضمحالل  صصاتمخ  لها الشركة والتي اتخذت تحصيل ال عمليةبعض التأخيرات في  حدثت. وقد لوضعذا اله يجةتنالشركة  تأثر سيولةتلم    -

 المال. نظيمية للحد األدنى لرأسصل الشركة تلبية المتطلبات التتوا   -

 ي المطالبات.خفاض اسمي فتباطؤ االقتصاد المحلي إلى انأدى    -

المصروفات على  19-كوفيد جائحة لوضع  يكن هناك تأثير مباشرلم  ل.ما األعتصريف لبات خطة استمرارية متطزمة والوقائية الالاءات جرإلبا لمتعلقة فة اتكلال ببسبمومية صروفات العالمزيادة    -
 .2020 سنةمن رابع والخالل الربع الثالث  العمومية
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 2020ديسمبر  31كما في  19 –عن كوفيد  ناتجال اليا يتعلق بالتأثير الممالية فيمحول القوائم ال اإلفصاحات التكميلية
 2020ديسمبر  31

 
 

 :الشركة تقييمل وفقاً  2020 ديسمبر 31كما في  يةوائم المالعلى الق 19 -لوضع كوفيد تأثير اإلجمالي الأدناه  يليفيما 
 

 المجموع  ائلي افل العالتك م عالتكافل الا المساهمين  

 ي رينحبدينار  يني بحر ار دين ي دينار بحرين يني ر ار بحندي 
     
     م الحكوميالدعط خط –ة ليزايا الما الم

 164,543 - - 164,543 اءورسوم الكهرب لرواتب ل  ةكوميالحنحة  الم
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

     
     يراداتإلنفقات ا

 (20,000) - - (20,000) فينا خير – 19 -فيد س كوفيروحة كافلم ةالوطني الجهودني ة المالية واالقتصاد الوطالتبرع لوزار

 (1,816) - - (1,816) ذلك وما إلى الستهالكاو القفازاتو األقنعةو مطهراتالو لمبانيتطهير اوتعقيم 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (21,816) - - (21,816) اإليرادات مجموع نفقات 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
     

     سماليةأالنفقات الر

 (2,741) - - (2,741) الطارئة خطة لولة لمأجهزة الكمبيوتر المح  فةتكل
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (2,741) - - (2,741) سمالية الرأنفقات ال  مجموع
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (534,287) (38,569) (495,718) - لمدينة مم االذل اضمحال
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (304,635) (141,517) (18,835) (144,283) رات اضمحالل االستثما 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 

 14 يف ، المؤرخ(19 -يد كوفة ائح ج لمالي ال رالتأثيعن  تقريربإعداد متعلق ال)ن المركزي صادر عن مصرف البحريال OG / 259/2020رقم  متعميلل لمتثالالأعاله  اإلضافيةت المعلوما تم تقديم 
 . 2020يوليو 

 

 ير، فإن التأثورزال في مرحلة التطال يد ومؤكغير  19 –ائحة كوفيد ج  ضعما أن وغراض أخرى. وبو االعتماد عليها ألي أسنة بأكملها أج البمثابة مؤشر على نتائت ا اعتبار المعلوم وال ينبغي
ثير  كامالً لتأ المعلومات تقييما شامالً  ، ال تمثل هذهذلك ت قديمة. وباإلضافة إلىا كون تلك المعلومإلى أن ت روف مما قد يؤديالظ قد تتغير .هذه المعلوماتريخ إعداد ن تاالمذكور أعاله هو اعتباراً م

  بل مدققي الحسابات الخارجيين.ق عة رسمية منمراجهذه المعلومات لخضع ت م. لالشركةلى ع 19 –وفيد ك حةجائ


