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  المساهمينق في حقو لتغيراتلمرحلية لاقائمة ال
 ()مراجعة 2020 سبتمبر  30هية في تأشهر المن التسعةلفترة 

 

 
 رأس

 لما ال 
حتياطي ا

 قانوني 
 تياطي ح ا

 عام

قاة / أرباح مستب
 خسائر)

 ( متراكمة

احتياطي القيمة 
العادلة 

 لالستثمارات 

لى ائدة إالحقوق الع
  شركةهمي المسا 
 األم 

حقوق غير 
 مسيطرة 

 وع مجم
 كية حقوق المل

 ─────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ────── ─────── 
 دينار بحريني  دينار بحريني  ني يردينار بح  ريني نار بح يد دينار بحريني  ريني دينار بح  بحريني  رنا دي  بحرينيار دين 
         

 10,078,971 - 10,078,971 174,142 548,670 200,000 656,159 8,500,000  2020ر ايين 1ي يد فرصال
 580,161 - 580,161 - 580,161 - - - ةللفتر الربح
 (83,570) - (83,570) (83,570) - - - - األخرى ةلشامال ةالخسار

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

( الخسارة الشاملة) الشامل موع الدخلج م
 496,591 - 496,591 (83,570) 580,161 - - -  للفترة

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

 10,575,562 - 10,575,562 90,572 1,128,831 200.000 656,159 8,500,000   2020 برسبتم 30في رصيد كما لا
 ═════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ══════════ ════════ ═══════════ 
         

 9,279,268 101,280 9,177,988 (36,397) (72,730) 200,000 587,115 8,500,000  2019ناير ي 1الرصيد في 

 505,676 321 505,355 - 505,355 - - - ةللفتر الربح

 138,257 - 138,257 138,257 - - - - اآلخرشامل ال دخلال
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ─────── ───────── 

 643,933 321 643,612 138,257 505,355 - - -  للفترة لما شال لالدخ  مجموع

 (101,601) (101,601) - - - - - - تابعة الشركة التوحيد  ءغا إل
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ─────── ───────── 

 9,821,600 - 9,821,600 101,860 432,625 200,000 587,115 8,500,000  2019 سبتمبر 30في رصيد كما لا
 ══════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ══════════ ════════ ══════════ 

 



 كافل الدولية ش.م.ب.  لتركة اش

 المختصرة. لمرحليةمن هذه القوائم المالية ا جزءا   8لى إ 1من ت المرفقة ا اح اإليض كلتش

9 

 اركينأموال المشللتغيرات في القائمة المرحلية 
 مراجعة() 2020 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةة ر تلف

  
ي أموال ف الفائض / (العجز)

  شاركينالم
لعادلة مة االقي احتياطي
  ستثماراتلال

  
 التكافل
 العام

 تكافللا
 ليالعائ

 افلالتك
 معا ال

 لالتكاف
 المجموع  العائلي

  ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 
 دينار بحريني  ر بحريني نا دي ني دينار بحري دينار بحريني  ي ريندينار بح   
       

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

 182,811 165,277 17,534 - -  حقوق الملكيةات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االستثمارى علققة القيمة العادلة المح  خسارة

 (172,761) (134,602) (38,159) - -  حقوق الملكيةات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االستثمارى علققة مح غير الالقيمة العادلة  خسارة

 426,692 - - (50,707) 477,399  فترةلل (زالعج ) /الفائض 
  ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 146,046 37,592 109,414 113,232 (114,192)  2020 سبتمبر 30ي كما ف الرصيد
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       

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

 70,679 16,661 54,018 - -  حقوق الملكيةات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االستثمارى علققة القيمة العادلة المح  خسارة

 (6,705) 19,633 (26,338) - -  حقوق الملكيةات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االستثمارى علققة مح غير الالقيمة العادلة  ربح

 303,906 - - 11,927 291,979  للفترة الفائض
  ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (436,851) (24,292) 51,347 151,825 (615,731)  2019 سبتمبر 30في ما الرصيد ك
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



 ب.  كافل الدولية ش.م.ركة التش

 .لمختصرةاحلية لية المرائم الما من هذه القو ا  جزء 8ى إل 1من  لمرفقةت اا اإليضاح  شكلت
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 النقديةلتدفقات ل المرحليةائمة قال
 ة(اجع)مر  2020 سبتمبر  30المنتهية في هر أش التسعةلفترة 

  
 تهيةالمن أشهر  عةللتس
  مبر سبت 30 يف 

  2020 2019 
 دينار بحريني رينيدينار بح  
    لتشغيليةاة ألنشطا

 505,676 580,161  للفترة ح بر صافي ال
 303,906 426,692  الناتج من عمليات المشاركين  الفائض  

    يالت للبنود التالية: دعت
 ( 21,094) ( 43,031)  دخل من شركة زميلة 

 ( 3,120) -  ركة تابعة  اء توحيد ش ربح من إلغ
 ( 397,334) (495,519)  تثمار االس دخل
 ( 88,158) (137,344)  الملكية  العادلة من خالل حقوقالقيمة مدرجة ب يع استثماراتمن ب أرباح
 79,271 352,623  ة يكالمل وقة من خالل حقلقيمة العادلمدرجة با اتاستثمار   على لة اضمحالر اخس

 108,347 90,143  عدات  ات ومعقار  استهالك
 57,021 280,879  القبض  تحقة التكافل وإعادة التكافل المس  الل أرصدةحمخصص إضم

 537,924 821,623  المكتسبة شتراكات غير ي االير فالتغ
 110,623 22,768  ةسبتكمير الغ تعموالفي ال التغير 

 ( 10,268) 300,000  ئلي  للتكافل العا  الفنية  تااالحتياطي التحول إلى  التغير في
  ─────────── ───────── 

 1,182,794 2,198,995  ية غيلالتش لوبات في الموجودات والمط ات ير الربح التشغيلي قبل التغ
    : ةييلغت التشاب والمطلو تاالتغيرات في الموجود     

 ( 1,120,369) 1,293,204  المستحقة القبض  ادة التكافلرصدة التكافل وإعأ
 ( 945,154) 33,850  مقدما   بض ومبالغ مدفوعةصدة أخرى مستحقة القر أ

 2,185,486 ( 77,962)  حقةمن المطالبات المستة التكافل عادشركات إحصة 
 ( 1,507,609) 1,036,040  لمستحقة مطالبات ا إجمالي ال

 312,041 69,284  حقة الدفع تكافل المستالتكافل وإعادة الة  درصأ
 1,302,957 (561,131)  مخصصات طلوبات أخرى وم

 19,645 52,654  دمة للموظفين هاية الخ نمكافآت 
  ─────────── ───────── 
 1,429,791 4,044,934  األنشطة التشغيلية مند الناتج في النقاص 

  ─────────── ───────── 
    ألنشطة االستثماريةا

 397,334 632,863  م ر المستلدخل االستثما

 ( 54,565) ( 29,446)  عدات ارات ومشراء عق

 ( 1,175,386) ( 1,514,446)  الملكية  قوقل حن خالمدرجة بالقيمة العادلة مارات استثم شراء

 1,695,776 698,055  يةالملك  وقالل حقخ  نالعادلة م مدرجة بالقيمةت متحصالت من بيع استثمارا

 ( 2,492,820) ( 1,497,538)  ثة أشهر ر من ثالاق ألكثقودائع مصرفية بتواريخ استح

 ( 941,296) -  إلغاء توحيد شركة تابعة   نقدي الناتج منلصافي التدفق ا 
  ─────────── ───────── 

 (2,570,957) ( 1,810,512)  ثماريةشطة االست ن األ المستخدم في صافي النقد
  ─────────── ───────── 
    

 (1,141,166) 2,334,422  حكمه ي ا فوم النقد يف (النقص)  / الزيادةصافي 
 4,446,984 2,590,725  الفترة بداية   يفكمه ي حالنقد وما ف    

  ─────────── ───────── 
 3,305,818 4,825,147  الفترة اية لنقد وما في حكمه في نها

  ═══════════ ═════════ 

    

    ة على: المشتمل 

 3,305,818 4,825,147  اريةفي حسابات ج دةأرص نقد و

 7,206,120 10,560328  اق ألكثر من ثالثة أشهر قحبتواريخ است ودائع مصرفية
  ────────── ───────── 

 10,511,938 15,385,475  مركز المالي لل ةي لرحالمقائمة لل وفقا  نقد وأرصدة لدى بنوك 

  ══════════ ═════════ 



 .ب.  ش.م ركة التكافل الدوليةش
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 المختصرةة يلالمرحإيضاحات حول القوائم المالية 
 2020 سبتمبر  30 يف

 

 ةنشطاألو كةشرال 1
 

 البحرين مملكة في  ةحيالدى وزارة الصناعة والتجارة والس مسجلة عامة رينيةحب ةمساهم كةر ش هيكة"(  الدولية ش.م.ب. )"الشر  التكافل ةكر ش
ات  منتجات ذ التكافل وال تخدماالشركة  م. تقد1989 أبريل 11 بتاريخعليه  الحصول الذي تم 21100رقم  تجاريال سجلال بموجبوتعمل 

 صلة. ال
 

 وذلك  واالستثمارات  لي ئاعلا و  العام التكافل  أنشطة إدارةفي  للشركةالرئيسي  شاط النيتمثل  .ةميالاإلس  الشريعة لمبادئ وفقا   الشركة شطةنأ تدار 
 إعادة يم أنشطةظ. يتم تناإلسالمية ةعيالشر  لمبادئ فقا  و المشاركين عن بالنيابةالتوالي،  لىع والمضاربةالوكالة  نموذج تطبيق طريق عن
 عنكافل ء التاعوب لحقت خسائر  أية عن تعويضهم بهدف وذلك باشتراكاتهم نركيالمشا ةهمسام في ثلوتتم التأمين سنة أساس على تكافللا

 .محدد وقوع حدث
 

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

عدم التيقن في البيئة االقتصادية. كما شهدت  ية. وقد أدى ذلك إلى حدوث تباطؤ في االقتصاد العالمي مع وجود حاالت واألنشطة االقتصاد
مركزية بتدخالت نقدية ومالية الحكومات والمصارف الجع جوهري. واستجابت لبات االقتصادية وترازيادة في التقرصة العالمية أسواق البو

 اع االقتصادية. من أجل تحقيق استقرار األوض 
 

، الحالي تالوقي ا بدقة فتي ال يمكن التنبؤ بهة التطورات المستقبليلعلى اأنها تعتمد حيث غير مؤكدة فيروس ال تأثيراتومدة نطاق وال يزال 
فقات  والتدالمستقبلية وقد تؤثر هذه التطورات على النتائج المالية المتخذة. اء حتو جراءات االعالية إومدى وفكورونا وس ر يفمثل معدل انتقال 

 .مالي للشركةوالوضع ال النقدية
 

 .ينالبحر  مملكة  في للشركة مسجلب اللمكتقع اي
 

 .2020نوفمبر  4خ در بتارياإلدارة الصا جلس ر مقرا على المختصرة بناء  المرحلية ة  الماليإصدار القوائم    اعتماد مت د لق
 

 الهامة السياسات المحاسبيةس اإلعداد وأس 2
 

 داد اإلعس أس
  قرأيجب أن تلذا و .التقارير المالية المرحلية""ب الخاص  34دولي رقم ة ال محاسبللمعيار امختصرة وفقا  لمرحلية الالمالية ا علوماتالمأعدت 

تم تي وال 2019 ديسمبر  31 المنتهية في وللسنة كما في المدققةنوية لية السا القوائم الم باالقتران معختصرة مللمرحلية ا المالية ا المعلومات 
والقياس  باتة ألمور اإلث. وبالنسبات المالية اإلسالميةلمؤسسة لاجعسبة والمر لمحايئة ا هادرة عن المالية الص ير المحاسبةوفقا  لمعايادها إعد

ة المالي رير لتقااالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية متضمنا  سبة وة المحالصادرة عن هيئمعايير المحاسبة ا  ةلوي تحت مظ التي ال تنط
 . ماليةلا ير عداد التقار المعايير الدولية إل هيئةن قبل م اليةلم ر اتقاريد العدالية إلو الد ايير المع توجيهات من  شركة ال  تستخدمالمرحلية، 

 

كة التابعة"(  " أو "الشر 360للخدمات المساندة ذ.م.م. )"شركة هيلث  360 بعة للشركة شركة هيلثء توحيد الشركة التا، تم إلغا2019في سنة 
 ار في شركة زميلة اعتبارا  من تاريخ فقدان السيطرة. كاستثمتسابه نتيجة لفقدان السيطرة على الشركة التابعة، تم اح

 

 الهامة  حاسبية ملا  السياسات

اد القوائم المالية السنوية إعد يفاستخدامها تي تم  لتلك ال المختصرة هي مطابقةة المرحلية د القوائم الماليإعدا ة في محاسبية المتبعإن السياسات ال
لفترات  الصادرة واإللزامية في ا لمعايير الجديدة والمعدلةء تطبيق ا، باستثنا.2019 بر سميد 31ة في تهيالمن ةلسنلللشركة كما في والمدققة 

  والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ةهيئة المحاسبالتالية من قبل يدة معايير الجدتم إصدار ال. 2020ير ينا 1و بعد بتدئة في أسنوية المال
ه عمافي في اجتتابع أليوالاسبة جلس المح، قرر م19 –في أعقاب جائحة كوفيد  إال أنه ، 2020اير ين 1ن ارا  معتب ائيا  مبدالنافذة  ("أيوفي")

، مع السماح بالتطبيق المبكر  2021يناير  1ى اإللزامي إلديد لمدة سنة واحدة من التاريخ لى تقديم تمع  2020نيو يو 23و 22 عقد بتاريخالمن
 : أدناه  رةكومذهو ا كمأيوفي   عنصادرة المحاسبة اللمعايير 

 

 بااللتزامات  قلة االرتباطات المث ية وتمان ائر االئ حالل والخسمض ق باالتعلالم - 30معيار المحاسبة المالي رقم 
لق  متعلا  11الي رقم لمحاسبة المدال معيار ا عن طريق استبوجودات المالية أساسي عملية احتساب خسائر إضمحالل الميار بشكل المعر غي لقد 
عرضات غير الذمم المدينة والت قبلية بشأن جميعمستلاوقعة نية المتبنهج الخسائر االئتمانهج تكبد الخسارة  "تاي إلحتياطاوبالمخصصات "

 . ماثلة األخرى التي تخضع لمخاطر االئتمانكز الموالمراات وخطابات االعتماد الضمان كزانية بما في ذل ميال فيالمدرجة 
 

 : في المراحل الثالث التالية يةمانر االئتائخسلالخاضعة ل ت ادوجو ملاسيتم تصنيف 
 

مخصص  االئتمان منذ منحها. سيتم تسجيل  ة دجوهري في جو هور بشكلي لم تتد المدينة التتجة: الذمم نة المنيدالذمم الم : 1 المرحلة
 . ا  شهر  12لمدة الخسائر االئتمانية المتوقعة اس  سأعلى  اإلضمحالل

  
الخسائر  يتم تسجيلس منحها.  ذ ناالئتمان م دة بشكل جوهري في جو تتدهور المدينة التي م ذم لا : لمنتجةا  المينة غير مم الذ : 2المرحلة 

 . ى العمر مدنية المتوقعة على ئتماالخسائر االعلى أساس   االئتمانية
  

الخسائر س أسا على  حاللضمإلت مخصص ام إثبا يت، ستم إضمحاللها ي المدينة الت نسبة للذممدينة المضمحلة: بالالم الذمم  : 3المرحلة 
 عمر. الى  االئتمانية المتوقعة على مد
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 رةالمختصلية لية المرحلقوائم الماإيضاحات حول ا
 2020 سبتمبر  30في 

 
 

 (تتمة) الهامة السياسات المحاسبيةس اإلعداد وأس 2
 

 (تتمة)الهامة  ةبيحاسات المسياسال
 

 ( تتمة) مات بااللتزاعلق باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة تمال  - 30 معيار المحاسبة المالي رقم
منذ  يةمخاطر االئتمانالفي جوهري تقييمها للتدهور ال يفالنظرة المستقبلية  عتبار معلوماتفي االاألخذ شركة ال من بسيطل
قتصاد الكلي اال املمثل عوصر نا عالمستقبلية على ظرة النمعلومات تضمن تساالئتمانية المتوقعة.  رئوكذلك قياس الخسا ا حهمن
 خارجية.الصادر مالمن  يتم الحصول عليها االقتصادية التي ات ( والتنبؤالنفط رار األسهم وأسعا سعأ العلى سبيل المث)
 

، ستستمد الشركة  هاتسيناريوالمن  السيناريوهات المحتملة. بالنسبة لكل سيناريوئج ولنتا ستقوم الشركة بتقييم مجموعة من ا
 ل.ضمحالمخصص اإل دجحة وذلك لتحديرحتمالية المق نهج االوقعة وتطبالمت ةينا االئتمخسائر ال
 

 نهج اإلضمحالل
 فبخالمخاطر لالخاضعة ل اتتعرضلاة واالستثماريوالموجودات على جميع التمويالت األخرى ل اإلضمحالخسائر ات إثب سيتم
 الدخل(.قائمة من خالل دلة عا البالقيمة درجة المت ستثمارااء االتثن)باس ةيمخاطر االئتمانال
 

لالسترداد القيمة القابلة  إنرداد. ستالل ةالقابل ا د قيمتهالمدرجة للموجومة قيالفيها تتجاوز  التيل الح ضمإلار ائخسسيتم قياس 
 مة.تخدالمس ا وقيمتهالبيع تكاليف ناقصا  العادلة  ا قيمتهمن بين  األعلىة القيمتعد 
 

 القتناء موجودات بااللتزامات قلة مثالاالرتباطات  وعقود أمخصص ال
و العقود المستقبلية التي يجوز أ اتاطجب االرتبموجود بموباقتناء  ةملزم كةشرالكون تعندما  ت مخصصا بثبإ  ةكالشر قومتس

متوقع أن الن تصادية التي مع االقالمناف لى منأع م بموجب العقد أو االرتباطوقع بأن يكون االلتزاومن المت المستقبل،إبرامها في 
س عكي ى هذا الحسابخصص علبعمل مشركة قوم التسل هذه الحالة، وفي مث .تك الموجوداخالل عملية اقتناء تل منتتدفق 

 ملة.الخسائر المتوقعة الناتجة عن مثل تلك المعا 
 

 ثمار( باالست وكالة)الالمتعلق بالوكالة باالستثمار  31المحاسبة المالي رقم معيار  

 (لة باالستثماراالستثمار )الوكا  لةبوكا ية الخاصة عداد التقارير المالالمبادئ المحاسبية ومتطلبات إ يهدف هذا المعيار إلى تحديد
تقييم طبيعة االستثمار يتطلب المعيار من رب المال يل. والوك ت واألدوات المالية، من جانب كل من رب المالعامالللم

 (. wakala ventureمشروع الوكالة ) -( أو بa pass-through investmentستثمار )بتمرير اال -أإما  ارهباعتب
 

ثمر مستحمل الل، وكذلك خيارات قابلية تحويل األداة محدودة، ويتكة الوكيستثمار يكون فيه مشارإن تمرير االستثمار هو ا
اته في أدوات ج تمرير االستثمار الستثمارتثمر تطبيق نهالمس علىاألساسية. يجب للموجودات بشكل رئيسي التعرض المباشر 

 ق نهج مشروع الوكالة.كالة االستثمار، إال إذا اختار تطبيو
 

رتيبات الوكالة في دفاتر حساباته ا تد إليهالتي تستناألساسية لمال مبدئيا  إثبات الموجودات على رب اموجب هذا النهج، يجب ب
ويجوز لرب المال أن  .ية المعنيةالمحاسبة المالل، بما يتماشى مع المعايير سب مقتضى الحا دئي ح لمببتطبيق مبادئ اإلثبات ا

 ينة. ثمار يستوفي أي من الشروط المطلوبة بموجب شروط معالة، إذا كان عقد وكالة االستار تطبيق نهج مشروع الوكيخت
 

م إثبات حيث يت "؛في المحاسبة ملكيةطريقة حقوق الطبق "ي يبموجب هذا النهج، يجب حساب االستثمار في دفاتر المستثمر الذ
تعديله لتشمل حصة المستثمر في الربح ويتم مدرجة لمالية بالقيمة الترة اقياسه في نهاية الفمار مبدئيا  بالتكلفة وبعد ذلك يتم االستث

 .الوكالةمشروع أو الخسارة ل
 

يزانية رج المجب نهج خا الة بموترتيب الوكإثبات ل يجب على الوكياملة لمعمن وجهة نظر الوكيل، يتطلب المعيار أنه عند بدء ا
حيث قد ثناءات لنهج خارج الميزانية تذات الصلة. ومع ذلك، هناك اسعمال األ /لى الموجودات عيسيطر  الألن الوكيل نظرا  

قد  .في الميزانيةج مدرته كحساب مر ذااأل احتسابعلى وكالة االستثمار القائمة باألداة المرتبطة افية ضاإلات عتبارتنص اال
الة في عقد كبإعادة استثمار أموال الوكة شرم القوتهذا الترتيب، س االستثمار متعددة المستويات. بموجب لوكيل بترتيبات ظ ايحتف

 في دفاتر الوكيل.  ةالمعنيالمحاسبة المالية ر ييلبات المعا لمتطا  ثانوي. تحسب هذه العقود الثانوية وفق
 

 واألسهم واألدوات المماثلة ثمار في الصكوك ستاالالمتعلق ب  - 33لي رقم لمحاسبة الماعيار ام
عرض واإلفصاح عن االستثمار في الصكوك واألسهم  لاوالقياس و اإلثباتولتصنيف امبادئ المعيار إلى وضع  ايهدف هذ

وات ألدلنواع الرئيسية األعيار ية. يحدد المإلسالمة اها المؤسسة الماليلتي تقوم بالمماثلة ااألخرى  يةاالستثماردوات ألوا
ونموذج عمل  ئص ا مع خصبما يتناسب األساسية ة محاسبيمية والمعالجات الالشريعة اإلسالأحكام المتوافقة مع  االستثمارية

 .فاظ بها رات وإدارتها واالحتالستثماإجراء ايتم بموجبها مؤسسة التي ال
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 المختصرة ليةمرحال إيضاحات حول القوائم المالية
 2020 سبتمبر  30 يف

 

 (تتمة) الهامة المحاسبيةالسياسات عداد وس اإلأس 2

 
 (تتمة) الهامةالمحاسبية ت السياسا

 
 (تتمة) مماثلةدوات الستثمار في الصكوك واألسهم واألاالالمتعلق ب - 33 ممعيار المحاسبة المالي رق

 :ا طبيعتهالتالية حسب االستثمار فئات من واحدة ضمن تصنيف كل استثمار يتعين ، لغرض هذا المعيار
 
 ؛نقديةة الدين الأدا -

 ؛أداة الدين غير النقدية -

 ؛ وةأسهم حقوق الملكي ةأدا -

 ثمار األخرى ستأدوات اال -
 

 نيفصالت
ت ناه، يجب على الشركة تصنيف االستثمارادة أدالوارللنقض قابلة ير الغاإلثبات المبدئي ممارسة خيارات إال إذا تمت 

( 3أو ) ملكيةأسهم حقوق الخالل  القيمة العادلة منب( 2أو )ة أالمطف بالتكلفة( 1) إما ا  كما تم قياسها الحق را عة لهذا المعيلخاضا
فقات النقدية المتوقعة التدستثمارات وخصائص رة االعلى أساس نموذج أعمال الشركة إلدا الدخلقائمة ل الالقيمة العادلة من خ ب

 . ةاإلسالمية األساسي دع طبيعة العقوشى متما لالستثمار بما ي
 

،  في النهاية ملةعاحتى وقت تنفيذ الم، هايةي النف ا  ينيعكس د، حيث تكلفةبال النقديةالدين الستثمار في أداة صنيف وقياس اتيجب 
 وبالتكلفة المطفأة بعد ذلك.

 

نموذج أعمال  بس الفئات الثالث حن ة مفئأي غير نقدية أو أداة استثمارية أخرى ضمن الدين ستثمار في أداة نيف االيمكن تص
 الشركة.

 

تقم الشركة باختيار  الدخل ما لمة قائمالعادلة من خالل  بالقيمةمدرج ثمار تكاس الملكية  أسهم حقوقاالستثمار في أدوات إدراج  يتم
 .ةلكيملحقوق الة من خالل عادمة البالقيمدرج االستثمار على أنه استثمار  كذلتصنيف لات المبدئي اإلثبد تصنيف ال رجعة فيه عن

 

 .لدخلا يمة العادلة من خاللبالق رجتثمار المدنيف االس صمن تضدائما   ظ به لغرض المتاجرةفالمحت ار االستثمإدراج يجب 
 

 ياس المبدئيت والقاإلثبا
قائمة  ن خالل م بالقيمة العادلةة درجالمت التكاليف المعاملة باستثناء االستثمارامارات بقيمتها مضافا  االستث جميعمبدئيا  إثبات يتم 

الدخل عند خل إلى قائمة قائمة الددلة من خالل مة العابالقيدرجة المستثمارات تكاليف المعامالت المتعلقة باالتساب حيتم ا. الدخل
 السيطرة إلى المستثمر. عند نقلاالستثمارات ة العادي شراءالطريقة إثبات . يتم تكبدها

 
  ياس الالحقالق
 

 ة المطفأة لفكتتثمارات مدرجة بالاس  أ(
الخسائر ع األرباح أو يتم إثبات جمي حيث . ليعبح الفة معدل الر باستخدام طريقمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة ستثيعاد قياس اال

المدرجة  راتستثمايتم فحص االاالستثمار في قائمة الدخل. إضمحالل استبعاد أو ن ناتجة عالناتجة عن عملية اإلطفاء وتلك ال 
خسائر الضمحالل وإلبا" متعلقال 30رقم  محاسبة الماليعيار الوفقا  لم  رير ماليتقداد إعة ر في كل فتضمحالل لمطفأة لإلا بالتكلفة

  "رتباطات المثقلة بااللتزاماتاالو  يةالئتمانا
 

 قائمة الدخل ة العادلة من خاللمبالقيرجة ارات مد( استثمب
يتم يث ح. تقرير ماليإعداد مة العادلة في نهاية كل فترة يبالققائمة الدخل من خالل  ةلالعاد بالقيمةرجة لمدارات س االستثمايعاد قيا

 والقيمة العادلة في قائمة الدخل.  المدرجةالقيمة دت، والتي تعد الفرق بين ، إن وجاسعن إعادة القيرة الناتجة ساات الربح أو الخإثب
 

 ملكيةلاحقوق دلة من خالل لعايمة اج( استثمارات مدرجة بالق
يتم . ماليإعداد تقرير  نهاية كل فترةيمة العادلة في بالق ملكية وق الحققائمة العادلة من خالل  بالقيمةالمدرجة ت اس االستثمار يعاد قيا

ق وقحفي مباشرة  ادلة العقيمة القيمة المدرجة والدت، والتي تعد الفرق بين ، إن وجدة القياسعن إعا رة الناتجةإثبات الربح أو الخسا
كية لمحقوق الخالل  قيمة العادلة منباللمدرجة االستثمارات ايتم فحص . "يمة العادلة لالستثماراتقإحتياطي الالملكية ضمن "

  ةيخسائر االئتمانالإلضمحالل وبا" المتعلق 30حاسبة المالي رقم يار المعوفقا  لم رير ماليتقداد إعفي كل فترة ل ضمحاللإل
  "تزاماتل باطات المثقلة باالرتاالو
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 المختصرةلية ائم المالية المرحوإيضاحات حول الق
 2020 سبتمبر  30في 

 
 

 (تتمة) لهامةا ات المحاسبيةالسياس إلعداد وس اأس 2

 
 (تتمة)الهامة السياسات المحاسبية 

 
 (تتمة) لمماثلةت األدواستثمار في الصكوك واألسهم وااالالمتعلق ب  - 33 بة المالي رقمالمحاس  معيار

 
 ة التصنيفادعإ

من  الية المتأثرةالمالموجودات نيف جميع ادة تص، تقوم بإعة االستثماراتالشركة بتغيير نموذج أعمالها إلدار مفقط عندما، تقو
لك ي ذبما ف)مثبتة مسبقاَ ئر أو خسا أرباحأي عرض ال يجوز للشركة إعادة  لتصنيف،تاريخ إعادة التصنيف. في حالة إعادة ا

 األرباح. /و العوائد أ( تجة عن اإلضمحاللر النا ائساألرباح أو الخ 
 

 حاملي الصكوك داد التقارير المالية لق "بإعالمتعل 34 بة المالي رقممعيار المحاس

من تطلب اد التقارير المالية للموجودات األساسية ألداة الصكوك. وهو يبات إعدهذا المعيار المبادئ المحاسبية ومتطليحدد 
 يار. إلعدادها حسب الحاجة بموجب هذا المع الدعوةتقارير التمويل أو د اإعدصدرة الجهة الم

 
 المالية المستقبلية للشركة.م قوائذكورة أعاله على التأثير المعايير الم ا  كة حاليإدارة الشرتقييم 
 

  آخردخل  3
 

من  ةاليمكمساعدة لمة مستالحريني دينار ب 164,543متها قي البالغالكهرباء رواتب الموظفين وفواتير يشتمل الدخل اآلخر على 
   19 –وفيد ك ةجائحلتفشي  نتيجة تها التي اتخذلدعم اإلجراءات الحكومة استجابة 

 

  العائد للسهم 4
 

ينار د 580,161 البالغو 2020 سبتمبر 30في  المنتهتينأشهر والثالثة  التسعة تيلفتر لى أساس الربحهم عللس العائدساب يتم احت
 85إلى  لعائد( ادينار بحريني 148,658و دينار بحريني 505,355: 2019 سبتمبر 30)دينار بحريني  220,478و بحريني
 ةمخفض عادية سهمأ أيةالشركة  لدى وجدت الخالل الفترة.  ة القائمةعاديعدد األسهم العلى متوسط ن( يومل 85: 2019مليون )
 .ةمتماثلرباح هي في األ لسهمفض لوالمخ  اسيسبالتالي فإن النصيب األو ،ةمحتمل

 

 لتأمينية ت اائج القطاعانت 5
 

 ال األساسية ألعمير قطاعات اتقار - عمالقطاعات األ

شركة شغيلية للالتقطاعات الي يما يلالمؤمنة. ف المخاطر على فئات ناء  ى األقسام التالية بإل الشركةة، تم تقسيم ألغراض إداري
 أنها:بش تقاريرالتي يتم عمل 

 
  لهندسةإلرهاب واريب واخاطر الحريق والتخلتغطية مختلف م مينالتأ  وثائقمات خدتكافل تقدم  ادث العامةالحريق والحو -

 امة؛ والحوادث الع
 

 بية؛ والمصروفات الطئة طارالحاالت ال لتغطية مخاطر ين الصحيخدمات التأمتكافل م تقد التكافل الصحي -
 

 لشامل والموسع. ن امركبات والضما لل اطر الطرف الثالثتأمين لتغطية مخال ائقوث تا تقدم تكافل خدم المركبات  -
 

 .ن البحريأجسام السفن والطيراتغطية مخاطر الشحن البحري والتأمين ل وثائقمات خدتكافل  تقدم نالبحري والطيرا -
 

ين المؤقت والحماية )التأماعي جمال انية مخاطر التكافل الجماعي واالئتمت التأمين لتغطدما م خ تقد العائليالتكافل  -
 د.تعليم واسترجاع النقلفردي والوفير اوفير الجماعي والتحياة( وكذلك التال / التأمين مدى قصالمتنا

 
د وتقييم األداء. يتم ل تخصيص الموارحو راتقرااتخاذ الل منفصل لغرض يلية بشكالقطاعات التشغ تتابإكتراقب اإلدارة نتائج 

 للفترةوقياس ربح القطاع رادات القطاعات إي ل التالي إفصاحاتيوضح الجدوكتتب.  على الربح المع بناء  قطا التقييم أداء 
 .للشركة الفترةوتسويتها مع دخل وربح 



 ية ش.م.ب.  الدول لفركة التكا ش
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 رةالمختصم المالية المرحلية إيضاحات حول القوائ
  2020 سبتمبر  30في 

 
 

 )تتمة(ينية التأمالقطاعات نتائج  5

 
 )تتمة( اسيةل األساألعما تقارير قطاعات  - قطاعات األعمال

 :النحو التاليوالعائلي على  العام تكافللل الفئات الرئيسية جتائن يافوص المستبقاة االشتراكات فيالمشاركين وصا اتاشتراك إجمالي حليلت تم
 

 )مراجعة(  2020 تمبرسب  30ي ة فهيأشهر المنت سعةالتلفترة  

 

 ريق وحوادث ح
 المركبات  الصحي  عامة  

 البحري  
 ن  لطيراوا

   مجموع
 م  التكافل العا

 كافل  الت
 لمجموع ا ي العائل

 بحريني  دينار  دينار بحريني  بحريني ار يند ينار بحريني د ي بحرينينار د ينار بحريني د ر بحريني يناد 

        

 18,476,778 1,136,780 17,339,998 318,149 6,661,326 5,732,976 4,627,547 اإلشتراكات  إجمالي

 (5,194,790) (483,983) (4,710,807) (235,753) (262,602) (164,639) (4,047,813) شتراكاتمن إجمالي اإلالتكافل عادة إشركات حصة 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 

 13,281,988 652,797 12,629,191 82,396 6,398,724 5,568,337 579,734 المستبقاة  اإلشتراكات 

 (821,626) (18,670) (802,956) (10,797) (288,613) (402,045) (101,501) صافي  –سبة مكتغير ال تاإلشتراكا  تسوية
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 

 12,460,362 634,127 11,826,235 71,599 6,110,111 5,166,292 478,233 إلشتراكات المكتسبة  صافي ا

 603,834 7 603,827 52,111 81 60 551,575 ت  لرسوم والعموالل ادخ 
        
 13,064,196 634,134 12,430,062 123,710 6,110,192 5,166,352 1,029,808 ادات القطاع  إير
        

 (8,846,375) (218,503) (8,726,872) (19,574) (4,409,784) (3,794,028) (404,486) ات المتكبدة صافي المطالب

 (353,790) (4,260) (349,530) - (119,110) (235,887) 5,467 ت التكافل األخرى مصروفا 

 (300,000) (300,000) - - - - -  العائلي لتكافلل الفنية إلى االحتياطيات محول

 (280,879) (11,991) (268,888) (14,754) (130,203) (72,104) (51,827) نة المضمحلة ذمم التكافل المديمخصص 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 
 3,283,152 99,380 3,183,772 89,382 1,451,095 1,064,333 578,962 الة ئض المكتتب قبل أتعاب الوك الفا
        

 (2,938,861) (96,626) (2,842,235) (70,894) (1,320,275) (963,140) (487,926) روفات أتعاب الوكالةمص
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 
 344,291 2,754 341,537 18,488 130,820 101,193 91,036 ة  اب الوكالعد أتبع من عمليات التكافل ضالفائ
 127,688 (53,461) 181,149     صافي  –االستثمار  (فمصرو) /ل دخ 

 (45,287) - (45,287)      مصروفات أتعاب المضارب
     ────────── ───────── ────────── 

 426,692 (50,707) 477,399     ( لعجزا / ) صافي الفائض
     ══════════ ═════════ ══════════ 



 لدولية ش.م.ب.  ا لة التكافركش
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 رةالمختصلية المرحلية الما قوائمإيضاحات حول ال
  2020 سبتمبر  30في 

 
 

 )تتمة(قطاعات التأمينية نتائج ال 5

 
 )تتمة( عمال األساسيةات األاعتقارير قط - لاألعماقطاعات 

 جعة()مرا 2019سبتمبر  30هية في المنت أشهرالتسعة لفترة  

 

 حريق وحوادث
 المركبات  الصحي عامة 

 البحري 
 والطيران 

 مجموع 
 التكافل العام 

 التكافل 
 المجموع عائليال

 دينار بحريني ر بحرينيدينا  ينار بحرينيد نار بحرينييد ينار بحرينيد بحريني ينارد بحريني ناريد 

        

 17,075,473 1,026,105 16,049,368 240,235 6,217,708 5,320,166 4,271,259 إجمالي اإلشتراكات

 (4,977,015) (598,968) (4,378,047) (201,029) (304,286) (162,265) (3,710,467) إعادة التكافل من إجمالي اإلشتراكاتشركات حصة 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ─────────── 

 12,098,458 427,137 11,671,321 39,206 5,913,422 5,157,901 560,792 مستبقاةاإلشتراكات ال

 (537,924) 7,404 (545,328) 3,132 118,860 (535,176) (132,144)  صافي –ير المكتسبة غ اإلشتراكات تسوية
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ─────────── 

 11,560,534 434,541 11,125,993 42,338 6,032,282 4,622,725 428,648 اإلشتراكات المكتسبة  صافي

 576,735 5 576,730 46,237 34 326 530,133 الرسوم والعموالت  دخل 
        

 12,137,269 434,546 11,702,723 88,575 6,032,316 4,623,051 958,781 إيرادات القطاع
        

 (8,437,974) (139,092) (8,298,882) (1,449) (4,368,900) (3,747,309) (181,224) لمطالبات المتكبدة صافي ا

 (577,993) (11,831) (566,162) (1,176) (299,886) (249,272) (15,828) ألخرى ل امصروفات التكاف

 (200,000) (200,000) - - - - -  العائلي للتكافل الفنية اتمحول إلى االحتياطي

 (57,021) (2,101) (54,920) (5,949) (25,194) (12,129) (11,648) مخصص ذمم التكافل المدينة المضمحلة 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ─────────── 

 2,864,281 81,522 2,782,759 80,001 1,338,336 614,341 750,081 اب الوكالةالفائض المكتتب قبل أتع
        

 (2,697,982) (116,976) (2,581,006) (54,771) (1,274,630) (558,617) (692,988) مصروفات أتعاب الوكالة
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 

 )العجز(  /الفائض
 
 

 ة كالليات التكافل بعد أتعاب الومن عم

57,093 55,724 63,706 25,230 201,753 (35,454) 166,299 
 183,477 63,175 120,302     صافي  –دخل االستثمار 

 (45,870) (15,794) (30,076)     رب مضا ت أتعاب الوفا مصر
     ────────── ───────── ─────────── 

 303,906 11,927 291,979     الفائض صافي
     ══════════ ═════════ ═══════════ 

 



 ية ش.م.ب.  كافل الدولالت ركةش
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 المختصرةرحلية الية المول القوائم المإيضاحات ح
  2020 سبتمبر  30في 

 

 

 مة()تت أمينية التتائج القطاعات ن 5
 

 قطاع:الإفصاحات موجودات ومطلوبات  يوضح الجدول التالي

 

 

 دث حواحريق و
 المركبات    يالصح عامة   

 البحري  
 الطيران  و

 التكافل  
   مجموعال   العائلي

 جودات/ مو
ير  ت غمطلوبا

   موعالمج   مخصصة

 يني دينار بحر  بحريني  دينار  نار بحريني يد ينار بحريني د ي ر بحرينيناد ينار بحريني د ينار بحريني د حريني ينار بد 

         

 )مراجعة( 2020 رسبتمب 30في  كما المحددة  مطلوباتالموجودات وال

         

 42,848,649 33,022,548 9,826,101 2,867,412 132,976 1,582,592 100,047 5,143,074 الموجودات المحددة 
 ══════════ ═════════ ═══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 32,127,041 6,729,068 25,397,973 5,529,212 195,763 9,501,977 4,839,575 6,331,446 ة لمحددات االمطلوب
 ══════════ ═════════ ═══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

         

 (مدققة) 2019ديسمبر  31في  ات المحددة كما والمطلوب الموجودات
         

 38,287,733 30,775,734 7,511,999 913,080 113,398 1,703,515 299,357 4,464,649 محددة ال الموجودات
 ══════════ ═════════ ═══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 28,499,458 7,518,059 20,981,399 3,177,258 160,284 8,736,586 3,591,577 5,315,694 دة بات المحدالمطلو
 ══════════ ═════════ ═══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

عرض  يتم لم وعليه اثلةمم وعوائد طرمعرضة لمخا وهي  ليجيالخ  التعاون مجلس دول في شركةالمن أنشطة ري جوه جزء زويترك مية،سالاإل الشريعة لمبادئ ا  طبق التكافل على كةالشر أنشطة قتصرت
 .القطاعات الجغرافية معلومات



 ة ش.م.ب.  افل الدوليكة التكرش
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 رةتصالمخالمرحلية  ليةحول القوائم الما إيضاحات
  2020 سبتمبر  30في 
 
 

 األدوات المالية   6
 

 :2019ديسمبر  31و 2020 بر سبتم 30ي من قبل الشركة كما فالمحتفظ بها   ةات المالية عن األدو عامهي نظرة اه دنما يلي أ في
 

 )مراجعة( 2020 مبربت س 30 

  

استثمارات مدرجة  
دلة من  ة العابالقيم

 الملكية خالل حقوق 

دات مالية  جومو
بالتكلفة   مدرجة
 المجموع   فأة  المط

 ينيدينار بحر ينيار بحرين د دينار بحريني  
     
 15,385,475 15,385,475 -  ى بنك د وأرصدة لدنق

 125,000 125,000 -  نونيةودائع قا
 8,499,229 8,499,229 -  ل المستحقة القبض  لتكافل وإعادة التكافا  أرصدة

 458,940 458,940 -  ا  مدفوعة مقدمومبالغ  القبضة حقمبالغ أخرى مست
 التكافلات  من مطلوب  كافلعادة التحصة شركات إ

 3,622,058 3,622,058 -  طالبات تم عمل تقرير بشأنهام –المستحقة المطالبات  - 
 6,450,517 - 6,450,517  الملكية ة من خالل حقوق مدرجة بالقيمة العادلت ستثماراا
  ───────── ───────── ───────── 
  6,450,517 28,090,702 34,541,219 

  ═════════ ═════════ ═════════ 
     
 ات مالية مطلوب     

 دينار بحريني    

 كافل مطلوبات الت
 6,580,341      نهابات تم عمل تقرير بشأالمط –قة حمستالمطالبات ال - 

 4,969,212    لدفع  ا  افل وإعادة التكافل المستحقةة التك أرصد

 1,470,499    خرى ومخصصات  مطلوبات أ
    ───────── 
    13,020,052 
    ═════════ 
 

 (مدققة) 2019 ديسمبر  31 

  

  استثمارات مدرجة
ة العادلة من  بالقيم
 لكية لما  حقوق لخال

موجودات مالية  
درجة بالتكلفة  م

 ع  المجمو المطفأة  
 دينار بحريني نيريار بحدين دينار بحريني  

     
 11,553,513 11,553,513 -  رصدة لدى بنك نقد وأ

 125,000 125,000 -  ع قانونيةودائ
 10,073,312 10,073,312 -    إعادة التكافل المستحقة القبضدة التكافل وأرص
 492,614 492,614 -  القبض أخرى مستحقة   لغمبا

 افلتك إعادة التكافل من مطلوبات الشركات حصة 
 3,227,793 3,227,793 -  طالبات تم عمل تقرير بشأنهام –ت المستحقة المطالبا - 
 6,060,268 - 6,060,268  الملكية ل حقوق لعادلة من خالة بالقيمة ا مدرجمارات ستثا

  ───────── ───────── ───────── 
  6,060,268 25,472,232 31,532,500 

  ═════════ ═════════ ═════════ 
     
 وبات مالية  مطل    

 دينار بحريني    

 ل مطلوبات التكاف
 5,961,257      ر بشأنهاتم عمل تقريمطالبات  –قة ات المستحطالبالم  - 

 4,899,928    دفع  لة ا تكافل المستحقعادة الأرصدة التكافل وإ

 1,733,539    رى ومخصصات  مطلوبات أخ
    ───────── 
    12,594,724 
    ═════════ 



 م.ب.  ة ش.الدوليافل ة التككرش
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 المختصرةة المرحلية قوائم الماليإيضاحات حول ال
   2020 بتمبر س 30في 

 
 

 ()تتمةلمالية األدوات ا 6

 
 ييم واالفتراضات  طرق التق
وق الس مشاركيبين  ةمنظمعاملة ملتحويل مطلوب في  دفعه يتم الذي أوموجود يع لبتالمه سم اسيتالذي السعر هي دلة القيمة العا 

 خ القياس. تاري في
 
لنسبة لألوراق المالية ا توفرت. با، إذق النشطةفي األسوا لنةالمعسوق ار الة من أسعالعادلة لألوراق المالية المدرج  اشتقاق القيم يتم

السوق  دث معامالتإستخدام أح  على قنياتلك التيم المناسبة. وقد تشمل تإستخدام تقنيات التقيب لعادلةامة يتم تقدير القيمدرجة، غير ال
  خرى.األم تقييالماذج أو ن ؛جوهريةلها بصورة هة خرى مشابداة أحالية ألبالرجوع إلى القيمة العادلة ال وذلكتفضيلية؛  دون شروط

 
موال العادلة لأل ةالقيم ندتست. ةالمعلنى أسعار العطاءات اق النشطة بالرجوع إلسوفي األ رجةة لألموال المدالعادل ةيتم تحديد القيم

ي السوق المدرجة ف عاردام األسبإستخ الصندوق ت التي تم تحديدها من قبل مدير ي قيم الموجوداعلى صاف مدرجةالغير 
لقيمة السوقية تثمر آخر أو اقبل مس منمدفوع  سعربولة مثل أحدث أخرى مقية، إذا توفرت، أو أي أساليب جودات المعنللمو
 مقارنة. بلة للقا  اتلشرك
 

 ة العادلة هرمي للقيمالتسلسل ال 
 :لتقييمية الية بتقندوات الما لأل العادلة لقيمةصاح عن اسل الهرمي التالي للتحديد واإلفالتسلالشركة م تستخد

 
 لمماثلة؛جودات أو المطلوبات اموشطة للنال لة( في األسواقر المعداألسعار المعلنة )غي :1مستوى ال

بصورة  على القيمة العادلة المسجلة إما تأثير الجوهري مدخالتها ذات الحظة جميع األخرى والتي يمكن مالقنيات : الت2المستوى 
  شرة.مبا أو غير  باشرةم

ومات يمكن لتي ال تستند على معلوامسجلة لة االقيمة العادل هري علىتخدم مدخالت ذات التأثير الجويات التي تسلتقن: ا3توى المس
 لسوق. مالحظتها في ا

 جعة( امر) 2020 سبتمبر  30 
 المجموع  3المستوى  2لمستوى ا 1ستوى الم 
 بحريني ار دين يني ار بحر دين ريني دينار بح دينار بحريني  
     متاحة للبيع تثمارات سا

     تثمارات مدرجة  اس

 2,070,183 - - 2,070,183 ية حكوم
 1,591,790 - - 1,591,790 ال مصرفيةأعم

 1,324,632 - - 1,324,632 حتيةالبنية الت

 466,409 - - 466,409 خدمة المستهلك

 294,510 - - 294,510 أخرى

     مارات غير مدرجة ستثا

 250,000 250,000 - - ةنية التحتيالب

 80,267 80,267 - - تأمين

     ديق أخرى مدارة  صنا

 154,245 154,245 - - لبنية التحتيةا
 126,802 126,802 - - خدمة المستهلك

 91,679 91,679 - - أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,747,524 - 702,993 6,450,517 

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



 ة ش.م.ب.  افل الدوليكة التكرش
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 ختصرةلماية ية المرحلالمال وائمت حول القإيضاحا
  2020 سبتمبر  30في 

 
 مة()تت  دوات الماليةاأل 6

 (مدققة) 2019ديسمبر  31 
 المجموع 3المستوى  2 المستوى 1المستوى  

 ينيدينار بحر  دينار بحريني نيدينار بحري دينار بحريني 

 خالل حقوق لة منادالع قيمةمدرجة بالت ستثماراا
     الملكية 

     ات مدرجة استثمار 

 1,341,691 - - 1,341,691 ال مصرفيةأعم

 1,752,124 - - 1,752,124 حكومية 

 925,146 - - 925,146 البنية التحتية 

 564,302 - - 564,302 خدمة المستهلك

 530,582 - - 530,582 أخرى

     جةمارات غير مدرستثا

 377,500 377,500 - - ة تيالتحنية الب

 80,268 80,268 - - تأمين 

     دارة يق أخرى مداصن

 187,353 187,353 - - ة المستهلكخدم

 174,137 174,137 - - تية تحالبنية ال

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

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
  ةقعالالذات ف راطاأل 7
 

ارجيين الخالحسابات  ومدققيدارة الرئيسيين ة وموظفي اإلدار همين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلاف ذات العالقة المسامثل األطر ت
ت مع األطراف ماللمعاجري قيد جميع ايه األطراف. ذن قبل هالمتأثرة م تركة أوالمش طرة أو السيطرة يوالشركات الخاضعة للس  كةر للش 
 اعتيادية.  ودس شروط وبناس أ على العالقة اتذ
 

 :لفي القائمة المرحلية للدخ المتضمنو القةالع ذات فاألطرا عم تمت التي التالمعاملي فيما ي
 

 
 2020 سبتمبر 30

 (عةمراج)
 2019 سبتمبر  30 

 (جعةمرا)

 

 موظفي 
اإلدارة 

  أخرى المساهمين يسيينالرئ

 موظفي 
 اإلدارة
 رىأخ اهمين المس  يينالرئيس 

 
 دينار 
 بحريني 

 دينار 
 بحريني 

 دينار 
  بحريني 

 ينار د
 ينيبحر 

نار دي
 بحريني

 ار دين
 بحريني

        
 - 88,297 693  1,332 180,996 348 األقساطإجمالي 
 ن من إجماليالتأمي يدية معحص

 - 52,173 -  - 85,700 - األقساط

 - 182,057 -  - 39,688 - ات المدفوعةمالي المطالبإج
البات  المط من ي التأمينحصة معيد

 - 4,443 -  - 5 - مدفوعةال

 - 8,085 -  - 7,271 - تالعموالخل الرسوم ود

 - 18,614 -  - 32,507 - تكاليف االقتناء 

 79,068 - -  82,339 - - ركة الش  فاتمصرو

 21,094    43,031 - - زميلة شركة ن دخل م
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 ختصرةمالية المرحلية لالما وائمول القإيضاحات ح
  2020 سبتمبر  30في 

 
 

 (تمةت) عالقةالذات ف طرااأل 7

 
 :للمركز الماليالقائمة المرحلية المتضمن في ولدى األطراف ذات العالقة،  األرصدةفيما يلي 

 

 ( مدققة)  عة( راج)م 
 2019 ديسمبر 31  2020 مبر سبت 30 

 رىأخ  المساهمين أخرى المساهمين  
 دينار بحريني دينار بحريني يني دينار بحر  ر بحريني دينا 
     

 - 163,968 - 80,268  حقوق الملكيةن خالل م ة العادلةت مدرجة بالقيمراتثما اس

 206,640 - 249,669  ميلةاستثمارات في شركة ز

 - 286,798 - 101,850 فل وإعادة التكافل المستحقة القبضكا التأرصدة 

 - 30,073 776 55,940 ة الدفعدة التكافل المستحقكافل وإعا أرصدة الت

 - 1,846 1,372 966 ة الدفعمستحق مبالغ أخرى

 
 عويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين ت
 بما الشركة سيطرة على أنشطةليات للتخطيط والتوجيه واات والمسئولحيهم الصاللديالذين األشخاص دارة الرئيسيين هم اإل وظفوم

 .للشركةنفيذية التإلدارة افي ذلك 
 

 العليا خالل الفترة: ارةإلدخرين لاألعضاء اآلوة رادس اإلمكافأة أعضاء مجليلي فيما 

 مراجعة() )مراجعة(  

 

   سبتمبر  30
2020 

  سبتمبر 30
2019 

 ار بحرينيدين دينار بحريني  
   

 134.240 140,130 افآت مكواتب ور

 16.337 4,980 ة للموظفين الخدم ةمكافآت نهاي
 ──────── ──────── 
 145,110 150,577 

 ════════ ════════ 
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 ختصرةالمة لقوائم المالية المرحليل احو إيضاحات
  2020 سبتمبر  30في 

 
 الشامل ل مجموع الدخ 8
 ة(ع)مراج 2019 سبتمبر  30في المنتهية أشهر  للتسعة  عة()مراج 2020 رسبتمب 30هية في تأشهر المن للتسعة 

 المجموع ل العائلي كافتال التكافل العام  ن ياهمالمس   المجموع ائليافل العالتك مالتكافل العا المساهمين 

 بحريني دينار  رينيدينار بح بحريني دينار  بحرينيدينار   رينيبحدينار  دينار بحريني دينار بحريني رينيار بحندي 

          
 809,582 11,927 291,979 505,676  1,006,853 (50,707) 477,399 580,161 ترةفالعجز( لللفائض / )لربح واصافي ا

 ──────── ──────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 
الشاملة األخرى( / الدخل الشامل )الخسارة 

قائمة الدخل  خر الذي سيتم تصنيفه إلىاآل
          رات الالحقة:في الفت

من خالل  لعادلةدرجة بالقيمة ااستثمارات م
 لكية: حقوق الم

         

 114,073 19,633 (26,338) 120,778  (293,551) (134,602) (38,159) (120,790) فترة  لعادلة الناتجة خالل الت القيمة ااير تغ
المختصرة   لمرحليةاها إلى القائمة تدوير معاد 

 88,158 16,661 54,018 17,479  220,031 165,277 17,534 37,220 ل الاالستبعاد / االضمح عند للدخل
 ──────── ──────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 
األخرى( / الدخل الشامل الخسارة الشاملة )

ة الذي سيتم تصنيفه إلى اآلخر للفتر
ختصرة للدخل في القائمة المرحلية الم

 202,231 36,294 27,680 138,257  (73,520) 30,675 (20,625) (83,570) رات الالحقة:تالف
 ──────── ──────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 
ة( )الخسارة الشامل /ع الدخل الشامل مومج

 1,011,813 48,221 319,659 643,933  933,333 (20,032) 456,774 496,591 للفترة
 ════════ ════════ ═════════ ═════════  ════════ ════════ ═════════ ═════════ 

          العائد إلى:

 1,011,492 48,221 319,659 643,612  933,333 (20,032) 456,774 496,591 ي الشركة األم مساهم

 321 - - 321  - - - - رةطحقوق غير مسي
 ──────── ──────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 
 496,591 456,774 (20,032) 933,333  643,933 319,659 48,221 1,011,813 

 ════════ ════════ ═════════ ═════════  ════════ ════════ ═════════ ═════════ 
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 ختصرةمالة لمالية المرحليحول القوائم ا يضاحاتإ
  2020 سبتمبر  30في 

 
 (تتمة)الشامل ل مجموع الدخ 8
 

  2019 سبتمبر  30في أشهر المنتهية  للثالثة   2020 سبتمبر 30هية في أشهر المنت ثةلثالل 

 موعالمج تكافل العائلي لا التكافل العام  ن ياهمالمس   المجموع ائليافل العالتك ملعالتكافل اا المساهمين 

 بحريني دينار  دينار بحريني حرينيبر دينا بحرينيدينار   رينيبحدينار  دينار بحريني دينار بحريني رينيار بحندي 

          
 205,703 3,091 51,158 151,454  453,370 (5,153) 238,045 220,478 العجز( للفترةلربح والفائض / )صافي ا

 ──────── ──────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 
ارة الشاملة )الخس /الدخل الشامل اآلخر 

إلى قائمة  اسيتم تصنيفهالتي األخرى( 
          الدخل في الفترات الالحقة:

من خالل  لعادلةادرجة بالقيمة مارات ماستث
 كية: حقوق المل

         

 80,781 (9,788) 1,327 89,242  76,350 3,876 8,519 63,955 فترة  ادلة الناتجة خالل اللعات القيمة اتغير 
المختصرة  المرحلية رها إلى القائمة تدوياد مع

 39,668 16,661 23,007 -  20,883 48,629 16,158 (43,904) االستبعاد / االضمحالل  عند للدخل
 ──────── ──────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 
خل الشامل اآلخر للفترة الذي سيتم دال

المرحلية المختصرة تصنيفه إلى القائمة 
 120,449 6,873 24,334 89,242  97,233 52,505 24,677 20,051 للدخل في الفترات الالحقة:

 ──────── ──────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 
 326,152 9,964 75,492 240,696  550,603 47,352 262,722 240,529 رةتللف ع الدخل الشاملمجمو

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

          العائد إلى:

 323,356 9,964 75,492 237,900  550,603 47,352 262,722 240,529 الشركة األم  يمساهم

 2,796 - - 2,796  - - - - رةطمسي ر حقوق غي
 ──────── ──────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 
 240,529 262,722 47,352 550,603  240,696 75,492 9,964 326,152 

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



 كافل الدولية ش.م.ب.  الت ركةش

24 

 اإلفصاحات التكميلية حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
  2020سبتمبر  30ي ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( المختصرةلية المرحلية الماقوائم  من ال   ا  جزءالمعلومات المالية المرفقة  تشكل ال )
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 اإلفصاحات التكميلية حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
  2020 سبتمبر  30في 
 
 

من الصعب تحديد إال أنه  .الشركةأنشطة خفض نتج عنه مما األعمال التجارية في نمو ال توقفالجائحة إلى ى تفشي أدفقد  العالم. نحاءفي جميع أ المنشآتن ديد معلل ا  تحدي تمثل 19 -كوفيد جائحة التزال 
األعمال تصريف الكوارث واستمرارية لتعافي من ل خطتها فعيل بتشركة الامت ، قةلجائح اه هذ ونتيجة لتفشي، 19 -كوفيد ئحة جا ضع و عن كثبشركة ال تتابع .وقت الحاليالمالي حتى تأثير ل ألي المدى الكام

 ي.في عملياتها وأدائها المالل دث من تعطيح  ة ما قدرمن أجل إدالك وذوإدارة المخاطر 
 
للمتطلبات لك لمساعدة المؤسسات المالية في االمتثال ، وكذاالقتصادية يولةلسامن أزمة يف فلتخ لوذلك  19 –وفيد تفشي جائحة كأثير تعن اتخاذ إجراءات مختلفة لمكافحة ن مصرف البحرين المركزي أعل

 .التنظيمية
 

حصلت وقد  وقات الصعبة.( في هذه األ19 -د يوفك) كورونا يروس فالمترتبة ل اتتأثيرالومواجهة خاص والقطاع الالبحرينيين ن لدعم المواطنيوذلك  ةتحفيز اقتصادي لكة البحرين عن حزمةأعلنت حكومة مم
لم تكن   .19 -كوفيد الحكومية لجائحة دعم لاستجابة لخطط ا 2020أشهر أبريل ومايو ويونيو عن والماء  ءالكهربا عن رسوم اإلعفاء الموظفين وتكاليف من داد جزء ى مساعدة مالية في شكل س الشركة عل

 .2020 سنةالثالث من في الربع  ةالتحفيزيالية للحزمة الم للشركة استجابة  لية استحقاقات ما أية هناك 
 

 :ى الشركةوالسياسات الناتجة عنها بعض التأثير عل اإلجراءاتللجائحة وكذلك كان 
 
 .تراكاتفي االشلم تكن هناك خسارة جوهرية    -

 . مناسبةإضمحالل مخصصات  لها  الشركة اتخذتفي االستثمارات التي وباألساس ودات الموج انخفاض في    -

 .مناسبةإضمحالل  مخصصات لها الشركة والتي اتخذت التحصيل  عمليةبعض التأخيرات في  . وقد حدثتذا الوضعتيجة لهنالشركة  تتأثر سيولةلم    -

 المال. نظيمية للحد األدنى لرأستواصل الشركة تلبية المتطلبات الت   -

 خفاض اسمي في المطالبات.أدى تباطؤ االقتصاد المحلي إلى ان   -

المصروفات على  19-كوفيد جائحة لوضع يكن هناك تأثير مباشر لم  األعمال.تصريف متطلبات خطة استمرارية الوقائية الالزمة واءات جرباإلب التكلفة المتعلقة بسبمومية المصروفات العزيادة    -
 .2020 سنةخالل الربع الثالث من  العمومية
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 ختصرة لية المرحلية الموحدة المائم المايلية للقواإلفصاحات التكم
  2020سبتمبر  30ي ف
 

 

 :الشركة تقييمل وفقا   2020 سبتمبر 30كما في  وائم الماليةعلى الق 19 -لوضع كوفيد التأثير اإلجمالي أدناه  يليفيما 
 

 المجموع  ائلي افل العالتك م عالتكافل الا المساهمين  

 ريني حبدينار  دينار بحريني  ي دينار بحرين ريني ار بحندي 
     
     م الحكوميالدعخطط  –ة زايا الماليالم

 158,662 - - 158,662  نالبحرينيي –كلفة الموظفين ت

 5,881 - - 5,881 الكهرباء والماء 
 ──────── ──────── ───────── ───────── 
 164,543 - - 164,543 مي مزايا المالية من خطط الدعم الحكوموع ال مج
 ──────── ──────── ───────── ───────── 

     
     يراداتإلنفقات ا

 (20,000) - - (20,000) فينا خير – 19 -فيد لمكافحة فيروس كو ةالوطني الجهودالتبرع لوزارة المالية واالقتصاد الوطني 

 (1,678) - - (1,678) ذلك وما إلى الستهالكاو القفازاتو األقنعةو المطهراتو لمبانيتطهير اوتعقيم 
 ──────── ──────── ───────── ───────── 

 (21,678) - - (21,678) اإليرادات مجموع نفقات 
 ──────── ──────── ───────── ───────── 

 

     أسماليةالنفقات الر

 (2,741) - - (2,741) الطارئة خطة لمولة لفة أجهزة الكمبيوتر المح تكل
 ──────── ──────── ───────── ───────── 

 (2,741) - - (2,741) الرأسمالية نفقات ال  مجموع
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (227,732) (20,713) (207,019) - اضمحالل الذمم المدينة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 (286,978) (133,597) (16,151) (137,230) االستثمار اضمحالل 

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

 14 في ، المؤرخ(19 -يد كوفائحة ج لمالي ال التأثيرعن  تقريربإعداد المتعلق )الصادر عن مصرف البحرين المركزي  OG / 259/2020رقم  متعميلل لالمتثالأعاله  اإلضافيةت المعلوما تم تقديم 
 . 2020يوليو 

 

ير ور، فإن التأثال يزال في مرحلة التطغير مؤكد و 19 –جائحة كوفيد  ما أن وضعغراض أخرى. وبج السنة بأكملها أو االعتماد عليها ألي أبمثابة مؤشر على نتائت ا اعتبار المعلوم وال ينبغي
ثير  كامال  لتأ ذلك، ال تمثل هذه المعلومات تقييما شامال   ت قديمة. وباإلضافة إلىا كون تلك المعلومإلى أن ت روف مما قد يؤديقد تتغير الظ .ريخ إعداد هذه المعلوماتالمذكور أعاله هو اعتبارا  من تا

  قبل مدققي الحسابات الخارجيين. مراجعة رسمية منتخضع هذه المعلومات ل . لمالشركةلى ع 19 –كوفيد  جائحة


