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 . م.بش. ةدوليال ل تكافالشركة 

 

 معلومات عامة  
 

 3230:  . ب.ص  يرئيسلا تبمكال

 + 973 17565656 : تف ا ه ، 2811 يق رقمرط ، 680 مبنى رقم

 + 973 17582688:  فاكس  ، 428 السيف ضاحية

 @hb.afulkgigtatakaful:  البريد اإللكتروني  ن حريالب مملكة

 bh.takafulgig.www:  اإللكتروني  موقعال 
   

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

   ق  حرالممجمع السيف فرع  

 3230:  . ب.ص بوابة أ ، لمحرق لسيف امجمع ا

 + 973 17565405:  هاتف  44 طريق، 83 محل

   243المحرق 

   بحرين  ة المملك 
   

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

   ن ة البحريلكمم
   

   البنوك الرئيسية
   .ب.ش.م اإلسالمي نالبحري بنك

   ش.م.ب. المالس مصرف
   

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

   
   مدققو الحسابات 

 140:  ب .ص ألوسط  االشرق  – ونغنست ويرإ

 + 973 17535455 : تف ها  مة، المنا 

 + 973 17535405:  كس فا  مملكة البحرين 
   

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

 + 971 48768530:  هاتف    1بنى رقم م باي سكوير

     الخليج التجاري، 705تب كم

   لعربية المتحدة  رات ااإلما  ،دبي
 



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

 

 
   مجلس اإلدارة 

  دارةاإل  سمجل رئيس -  سير لريف اهيم محمد شاالسيد إبر 

   لس اإلدارةجئيس مب رنائ -  محمددهللا ن عبمح عبدالريد الس

   دارةلس اإلج معضو  -   السيد خالد سعود الحسن

 س اإلدارة  عضو مجل -   چيريوب عبدالرحمن مدد أح يالس

 اإلدارة  مجلسعضو  -   كامل كشكة أساميد الس

 ارة داإلعضو مجلس  - رنة البحا  أسامة تورالدك

 اإلدارة   مجلسعضو  - عبدالرحيم   عليالسيد راشد 

   عضو مجلس اإلدارة -  ربيعه محمد يعهبر دهللاد عبيسلا

   عضو مجلس اإلدارة - لح فهد الزومان  ا ص السيد

   دارةلس اإلمج  عضو - سلطان  الدكتور عبدهللا 

 اإلدارة  س مجل سكرتير - ان  ي حسن فردد علالسي
   

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

   اللجنة  نائب رئيس - مد مح دهللاالرحمن عبعبد السيد
  نةلج عضو ال - ي بوچير حمنرل عبدا مدأح د السي

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

     حوكمةالو  لتدقيقلجنة ا

  نةلجل ارئيس  - يم ح الربدع  يعلد د راشسيال
   نةلج ال  نائب رئيس - الدكتور أسامة البحارنة

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

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

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

   
   طر  اخالملجنة 

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

  اللجنة عضو -   رييچ وب منح رعبدال  د أحمدسيال
   
     عيةلشرة ابلرقائة ايه

  ئةالهي  يسرئ - ودممح  محمود آل طيفاللعبد الدكتور الشيخ

   ةئيالهنائب رئيس   - إسحاق  مد ح مام ص عالشيخ 

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

 ي ذفيتنلالرئيس ا - ارينصاألمحمد السيد عصام 

 التنفيذي  لرئيسا ئبا ن - مان عثال مدح أ دالعزيزعبيد الس

 الي الم  المدير - و ببرا سشرنيفا  نتوشسا د يسال

 ام لعا دائرة التكافل - با ت رئيس االكت - جيجان ابراهام ستيفن السيد 

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

 مركبات لا تكافل  -االكتتاب س رئي - ن حسيم اء إبراهـيملة يدالس

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

 لتزام خاطر واالملإدارة ا  ،وكمةالح مدير  - نجاة الوادي السيدة 
 











 ب.  ش.م. ةفل الدوليكة التكا رش

 . ةية المختصرالمرحل  ةلمالي ئم اواذه القهمن ءا  جز 7ى إل  1من  ةلمرفقت اا يضاح اإل لتشك
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 الملكية ق و قح لتغيرات فيلالمرحلية قائمة ال
 ة( )مراجع 2022 يووني 30ة في يالمنتهأشهر الستة لفترة 

 

 
 س رأ
 ل الما 

 حتياطي  ا
 ني  انوق

 ي  طحتيا ا
 مستبقاة أرباح  عام 

احتياطي القيمة 
 العادلة لالستثمارات 

  مجموع
   ةالملكيحقوق 

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

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

 501,569 - 501,569 - - - رة  فتللالربح 

 ( 301,347) ( 301,347) - - - -   األخرى ةشاملال ةرساالخ 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 200,222 (301,347) 501,569 - - - ة  ة للفترالشامل (الخسارة) / املالش الدخل مجموع 

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

 11,420,892 (204,828) 2,062,056 200,000 863,664 8,500,000  2022 يونيو  30في الرصيد كما 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
       

 11,158,404 115,199 1,572,636 200,000 770,569 8,500,000   2021ناير ي  1الرصيد في 

 481,584 - 481,584 - - - ة للفترالربح 

 47,054 47,054 - - - - ر  اآلخ  شاملالدخل ال
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 528,638 47,054 481,584 - - - للفترة  لمالشا  دخلال عومجم

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

 11,262,042 162,253 1,629,220 200,000 770,569 8,500,000   2021 يونيو 30في الرصيد كما 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 



 ب.  ش.م. ةفل الدوليكة التكا رش

 . تصرةلمخ رحلية االمالمالية  ئماولقه اجزءا  من هذ 7إلى  1ن مفقة لمر ت اا ح يضااإلل كتش
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 وال المشاركين م أ في راتيللتغمرحلية ال  ةمالقائ 
 ( ةعاج)مر  2022 يونيو 30في  تهيةنمالالستة أشهر  لفترة

 

 
 في  الفائض  

  ارات الستثمادلة ل ة العمياطي القتي اح   ركين وال المشا مأ

 

 التكافل 
 عام ال

 تكافل لا
  ئلي العا 

 ل اف كتلا
 عام لا

 افل التك
 ع جموالم ئلي عا لا

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

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

 18,029 (7,673) 25,702  - -  راتتثما ساال ىعل ةققمح لا ة لدا لعيمة اقلا خسائر / (مكاسب )

 ( 219,437) (1,209) ( 218,228)  - -  االستثمارات علىة ققمح الالقيمة العادلة غير  ( خسائر)

 314,423 - -  ( 77,498) 391,921   للفترة (العجز) / ائضفلا
 ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 968,913 104,117 (94,027)  1,992 956,831  2022يونيو   30 ا فيمكالرصيد 
 ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

       

 110,432 63,629 74,192  132,449 ( 159,838) 2021 ريناي  1في يد الرص 

 162,005 17,540 144,465  - - االستثمارات   علىققة القيمة العادلة المح خسائر 

 ( 100,523) 6,800 ( 107,323)  - - ثمارات  ستالاعلى  ةمحققالغير  لةادالقيمة الع سبمكا /  (ئرخسا )

 264,277 - -  ( 64,614) 328,891 للفترة  (جزالع ) / الفائض
 ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 436,191 87,969 111,334  67,835 169,053 2021يونيو   30في الرصيد كما 
 ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

 



 .ب.  .مش يةلدولا  افلتكلكة ارش

 . رةصحلية المخت لمرا ةلي لما وائم اقاله من هذ جزءا   7ى إل  1من ة رفقمت الا اح يضإلكل اتش
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   فقات النقديةتدللية رحلمالقائمة ال 
 ( اجعة)مر  2022 يونيو 30ي ف منتهيةأشهر ال الستة لفترة

    ى:لتملة عمشال
    د وأرصدة لدى البنوك قن

 4,876,792 4,648,682  جارية  باتحسا نقد وأرصدة في
 8,273,888 3,115,000  أو أقل  هرشأ ةث الث لفترةة ليأصواريخ استحقاق بت  رفيةودائع مص

  ───────── ───────── 
 13,150,680 7,763,682  ه حكمفي  ماو النقد

 7,762,455 14,394,050  من ثالثة أشهر ثر كأل أصلية قودائع مصرفية بتواريخ استحقا 
  ───────── ───────── 
 20,913,135 22,157,732  لي الما زركلمل ية مرحللاقائمة لل قا  وفك بنو لدى أرصدةود نق
  ═════════ ═════════ 

  
 هية منت ال  هرأش  ستةال

   يونيو 30 في 
  2022 2021 
 يني بحر دينار ي نيبحر دينار  

    تشغيليةطة النشألا
 481,584 501,569  ة ترلفل لربح صافي ا 

 264,277 314,423  ن  شاركيالم  تيامن عمل  جناتلا ئض فاال
    تعديالت للبنود التالية: 

 (2,994) ( 9,401)    زميلة  ةن شرك دخل م
 20,293 -  يلة  يع شركة زمخسارة من ب

 (268,796) ( 535,223)  تثمار اإلسل دخ
 (169,386) 4,327  ات  ر ستثمامن بيع ا  اسبمك 
 181,389 30,769  ت  رااستثما  على  ل الاضمح رة اخس

 36,774 33,609  موجودات  لاام  حق في استخدإطفاء ال
 16,606 17,177    استهالك

 112,972 95,259  لقبض  ستحقة افل المكافل وإعادة التكال أرصدة التمخصص إضمحال
 23,682 21,245  ارة  تكلفة اإلج 

 2,208,910 2,246,458  ة سبكتالم  راكات غيرالتغير في االشت
 (61,505) ( 123,771)  ة مكتسبالير ت غالوعملا  في  ري تغال

 339,567 277,452  للتكافل العائلي    يةالفن االحتياطياتلى إ  محول
  ────────── ────────── 

 3,183,373 2,873,893  لمطلوبات التشغيلية ات والموجودتشغيلي قبل التغيرات في االربح ال
    ية: يلالتشغ  تاب ولمطلت وا وداوجلمت في التغيراا    
 (957,970) ( 1,984,513)  لقبض تحقة ال المسافل وإعادة التكافالتكصدة  ر أ

 (179,769) ( 727,726)  دما  ستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقأخرى مأرصدة  
 354,903 ( 350,364)  طالبات المستحقة المفل من  التكا  ت إعادةشركاحصة 
 155,861 842,700  ة حقستلبات المالمطا  إجمالي 

 1,568,162 ( 330,040)  ع حقة الدفلمستفل اكاعادة التتكافل وإال  صدةر أ
 (128,388) 77,872    رى ومخصصات مطلوبات أخ 

 7,526 ( 10,308)    نللموظفيلخدمة  مكافآت نهاية ا
  ────────── ────────── 

 4,003,698 391,514  التشغيليةشطة ن األنصافي النقد الناتج م

  ────────── ────────── 
    مارية االستث  األنشطة

 438,182 530,896  لم دخل االستثمار المست
 (22,364) ( 16,252)  ات معدو قارات شراء ع

 (1,761,003) ( 1,041,076)  رات شراء استثما 
 355,537 691,086    ستثمارات من بيع ات حصالتم
 1,887,119 ( 9,652,050)    ره شة أثالث ر منكث أل أصلية ق حقاتاسخ  اريوبتفية ع مصرئادو

 82,533 -  ركة زميلة في شت من بيع استثمارات صالمتح
  ────────── ────────── 
 980,004 ( 9,487,396)  اريةن األنشطة االستثمج مناتال/  (المستخدم في )قد ي النفاص

  ────────── ────────── 
     ةيلي تموال ةطاألنش
 (425,000) ( 425,000)  مدفوعة نقدية  أسهم   حأربا 
 (49,703) ( 46,702)  ارة ج اإل  ات عقدالتزامد سدا
  ────────── ────────── 
 ( 474,703) ( 471,702)  األنشطة التمويلية فيدم ستخالملنقد ا

  ────────── ────────── 
 4,508,999 ( 9,567,584)  حكمهفي  النقد ومة في ا الزياد/  (صقالن) فيصا

 8,641,681 17,331,266  كمه في بداية الفترةفي ح د ومانقال    
  ────────── ────────── 

 13,150,680 7,763,682  لفترة اية انه يفمه كح وما فيالنقد 
  ══════════ ══════════ 



 .ب.  .مش يةلدولا  افلتكلكة ارش
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 مرحلية المختصرة  ال  لماليةوائم اإيضاحات حول الق
  2022 يونيو 30في 

 
 

 شطة ناألو الشركة 1
 

رة والسياحة  التجا و  عةنا صلرة اى وزادل جلةسم  عامة ةينيربح  همةا مس كة رش ي هشركة"(  )"ال.  ش.م.بلية  دولا كافلتلا ةكشر
ة شركتقدم ال.  1989 يلأبر  11 ريخبتاذي تم الحصول عليه  لا   21100رقم   تجاريال لج سال بموجبل  وتعم نالبحري مملكة في

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

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

 فبهد كوذل همتكا راباشت ناركيشملا ساهمةم  في لثتمتو ابكتت اال ةسن أساس ىعل لتكافلا إعادة ةطنشأم  ظينت  . يتمةيمالساإل
   .ددحم وقوع حدث عن  وعاء التكافلت بلحق رائخس أية عن مويضهعت
 

   19 - دكوفي تأثير
)كوفيد    لجائحةتفشى    هناككان  ،  2020  سنةخالل   التأثي  (.19-كورونا  تستمر  أن  المتوقع  لت  تار من  والمتوقعة  فشي الحالية 
ق ومدة وال يزال نطا ،  التأثير على عمليات الشركةورات في  لتط ه ا بينما تستمر هذ  ر.لتطوعالمي في االقتصاد الا  ى لع  الجائحة
يمكن الات المالتطورا تعتمد على  مؤكدة حيث أنه  ات الفيروس غيرتأثير   . وقد تنبؤ بها بدقة في الوقت الحاليستقبلية التي ال 

 .  لقبفي المستنقدية قات الوالتدف المالي واألداء ةكرلشل المالي مركز لاذه التطورات على ثر هؤت
 
 لكة البحرين. ي ممالمكتب المسجل للشركة فع يق
 
   .2022 يوليو 27  خرياتبر صاد لة ا رااإلد  لسمجار روفقا  لق شركةلل ية المختصرة رحل الم لمالية عتماد إصدار القوائم اا تم
 

  امةلها ةيبالمحاسالسياسات و دادعإلاأسس  2
 

 عداد اإلس سأ
رير  ا ق تلبا"  الخاص  34الدولي رقم    معيار المحاسبةالمقدمة من قبل  توجيهات  للوفقا   المختصرة    ليةالمرح ية  المال  ئمواالق  تأعد

 جب وي  .معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةباستخدام    "المالية المرحلية
الما القوائأن تقرأ   يسمبر  د  31في    المنتهيةلسنة  ا  فيكما    ةالسنوي  قةقمدلا ة  يلا مال  ائممع القومن  ازتبال ة  ختصرالم  ةيلة المرح يل م 
ا ح لما   ييرا عمل  ا  قوفت  أعد  تيال و  2021 عن  ا   ةماليلاسبة  والمرا لصادرة  المحاسبة  للمؤسسات  هيئة  اإلساجعة   ةمياللمالية 

والقي إلاائل  لمس  نسبةبال  .("أيوفي") ت  التي  اسثبات  م  نطويال  ذلك  مب  يوفيأظلة  تحت  في  المر ال مال  اريرتقلا  دادعإا    ، حلية ية 
   .محاسبة الدوليعايير الممجلس ن ادرة ع الصلية ما ال يررا التق داد عمعايير الدولية إللاهات الشركة توجي مدخ تست
 

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

 لة معدلالمعايير الجديدة وابيق  ء تطتثنا سا ب   2021مبر  يسد  31ة في  تهيمنلا  سنةولل  ،يفا  مك  ةلسنلشركة  للققة  المدنوية  لسا   ةيلمالا
 .  2022ير ينا 1و بعد أ في ةدئبتسنوية الملفترات اللة يمواإللزا ادرةالص

 
 2022يناير   1من اعتبارا  إلزامية ومعدلة جديدة معايير 

 
   فالوق ؤسسات م  قبلن المعدة م  المالية رير ابالتقالمتعلق   37رقم   ماليلسبة امعيار المحا
بادئ م  ماشى معتي  بما م إنشاؤها وتشغيلها  تي   تي، وال فيةقوالات المالية  التقارير المالية من قبل المؤسسد  داعإر مبادئ  يحدد المعيا

 يسها وفقا  والتي تم تأست األخرى  ؤسسا والم  الوقفيةلمؤسسات  ا ينطبق هذا المعيار على جميع أنواع    . يةالشريعة اإلسالمم  أحكا و
الوقفهولمف عملياتها و،  م  اإلسالمية  تزاول  الشريعة  وأحكام  لمبادئ  وضعهوفقا   عن  النظر  بغض  ذلك  القانوني  ا ،  في  بما   ،

 . المرحلية المختصرة للشركة ر على القوائم الماليةال يوجد لهذا المعيار أي تأثي  فتراضية.المؤسسات الوقف ا
 

  وط تحالويار خالووعد ال لق بعتم ال 38محاسبة المالي رقم ر المعيا
  ا ذ ينطبق ه  .اليةملا  تسسا ؤملل   طتحوال و  لخياروا  وعدالت  ومتطلبات ترتيبا ية  المالداد التقارير  عة وإحاسبالم  دئمبا ر  لمعياد ايحد
ي تتم  التالوعد والخيار والتحوط  على ترتيبات    لجميع المعامالت التي تنطوية  يالمحاسبوة  إعداد التقارير المالير على  يا المع

 ة.للشرك  المرحلية المختصرة لمعيار أي تأثير على القوائم الماليةهذا اوجد لي ال ية.لشريعة اإلسالماعد اادئ وقومب بموجب
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 رة  ية المختصم المالية المرحلول القوائ إيضاحات ح
  2022 يونيو 30في 
 
 

 ( تتمة) امةالهة يبالمحاس اساتالسيو عدادأسس اإل 2
 

 (ةمت ت ) ةما هال ةيسب المحات االسياس
 

   وفيأي من قبل    لهام تأجي ت نكولصادرة جديدة معايير 
مجلسأ اجتأليوفي  ع  التابوالتدقيق  سبة  محا لا  وضح  المنعقد  في  محين  ل  أنه  2020  يونيو  23  -22  بتاريخماعه  شروع اكتمال 

بعض  مرا المحا مجعة  شركخضت  ،اليةلما  سبةعايير  لات  ع  والتصنيف    اضمحاللات  بمتطلالتكافل  ر معيا ب  بموج االستثمار 
  التاريخ اإللزامي   د يدتمتم    ولذلك  ."ت المماثلةم واألدواواألسه  "كوكلصفي ا ت  ارما االستثب"ق  المتعل   25رقم    اليسبة الممحا ال
 . تكافلعايير البعض ماجعة مر هاء منتاالن حتى تاريخ ي  وفعن أي لصادرةالية االتالمالية ة معايير المحاسبل
 

 " باحتياطي المخاطر"علق  تالم  35م رقلي  ام بة اليار المحاسعم
المحاسبيهدف   رقم  معيار  المالي  الم   إلى  35ة  الحتياطيات  المالية  التقارير  وإعداد  المحاسبة  مبادئ  الموضوعة  وضع  خاطر 

أالتي ي  لمختلفةالمخاطر ا للتخفيف من   في    الربح والخسارة  الذين يستثمرونلمستثمرين  ص ا لحة، وباألخ صحاب المصواجهها 
   ة اإلسالمية.يسسات المالمؤلا
 

 ئر اسبالخة المحمل مات االلتزا وية تمانئر االائسالخول  الحمضالباق تعل الم - 30الي رقم م ة الحاسب معيار الم
الي  مسبة الحا لماار  ال معيدعن طريق استبالمالية    داتوجوالم  حاللضماب خسائر  ا حتساة  عملي  أساسيل  يار بشكعلمار  غي  دقل

الذمم   عبشأن جمية  يقبلمستلا  ةوقعتمال  يةن سائر االئتما خ ج البنه  تكبد الخسارة نهج    "تا يياطتإلح اوصات  مخص بال"لق  عمتلا  11رقم  
فانزمي ال  يف ة  رج دمال  ريغعرضات  تالودينة  لما بما  اا وخط  اتمانلضا  كذلي  ية  األالمكز  والمراد  العتما بات  التي  ماثلة  خرى 

 . الئتمانر المخاط  عتخض
 

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

يل ج سيتم تسحها.  منمان منذ  ئتاال  ةدوج ي  ف  ي رجوه  لكهور بشدتت  ي لمتالالمدينة  ة: الذمم  تج ننة الميدملمم االذ : 1 المرحلة
 .ا  شهر 12دة لمقعة وئتمانية المتالخسائر اال اسسأعلى  لخصص اإلضمحال م

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

 . رمى العدمعلى  عةالمتوق نيةما تئاالر سائ لخ ا سا أسعلى  ةينماالئتر االخسائ لتسجي
  

على    ل الح ضمإلت مخصص ا ا إثب   ميتس،  إضمحاللها   تمي  ينة الت لمدا   لذممنسبة للة: بالدينة المضمح المالذمم   : 3المرحلة 
 ر. معالى وقعة على مدتالم انيةخسائر االئتمالس ا أس

 

االفاألخذ    ةكشرال  من  بليطس منذ   يةتماناالئ  خاطرمالفي    جوهريال   للتدهور  ها يميتق  يف  ليةقبستملا   رةالنظ  تمعلوما ار  عتب ي 
  اد الكلي قتصاال  املمثل عو  صرا نع   ة علىيتقبلسالم  رةظنال  معلوماتتضمن  تسوقعة.  لمتة اانيتماالئ  رئالخسا  لك قياسكذو  ا هح من
 خارجية. ال  درا صملا ن م ا يهعل لصولحتم ا ي ة التيادياالقتص ت اوالتنبؤ (فطالن را عسوأسهم األار  سعأ الالمث  بيلعلى س)
 

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

 ل محالضج اإلهن
  ف بخال مخاطر لة لالخاضع اتعرض تلاو ةرياالستثما ات دموجول واخرى يالت األجميع التموى  لع ل حالضماإل ر ئ ا خست ا إثب متسي
 دخل(. القائمة من خالل دلة عا ال يمةالقب رجة دالم تماراتثساال اءتثن )باس ةياالئتمانطر مخا ال
 

داد  رلالست  القابلة  القيمة  إن  د.اردتسالل  ةبلقا لا  ا تهد قيموج للمو  رجةمدالة  ميقاليها  ف  جاوزتت  يت لال  ال ح ضمإلار  ائ خسم قياس  تسي
 ة.متخدالمس ا وقيمتهبيع ال ليفتكا ناقصا  العادلة  ا قيمتهن بي نم لىعألاة القيمعد ت
 

  جوداتء موالقتنا ر المحملة بالخسائت اما زلت اال وأ ودقعص الخصم
لتي يجوز  لية اود المستقبلعقا  وأ  اتاط تباالر  بج ووجود بم م  تناءاق ب  ةملزم  ةكشرال  نوكتا  عندم  صصمخ   تا بثبإ   ةكالشر  قومتس
متوقع أن  ال  نم  لتيدية اصا تقالا  عفنالما  نلى مأع  باطاالرت  أو  لعقد ب ام بموج زايكون االلت أن  وقع  المت  منو  بل،ستقالما في  رامهبإ

س عكي  با الحس  اذهى  صص علخ مبعمل    كةشرال  موقتسة،  لا الح  هذه  لمث  يفو  .توجوداك المناء تل تية اق عمل  خالل  من  تتدفق
 . ملةالمعا تلك   تجة عن مثلالنا المتوقعة  ائرلخسا
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   تصرةقوائم المالية المرحلية المخإيضاحات حول ال 
  2022يونيو  30في 

 
 

 ( تتمة) بية الهامةالسياسات المحاسو عداداإل أسس 2
 

 ( تتمة) ةهامال المحاسبيةالسياسات 
 
   اثلةممل ا ألدوات اهم وسواألك و كلصي ار فثما ستاالب  المتعلق - 33ي رقم لحاسبة المالما  رايعم
ههي إ المع  اذدف  ولاوالقياس  و  باتثإل اونيف  لتصامبادئ  ع  وضلى  يار  ا فر  ستثما الا  عن  فصاحاإلعرض  واألسصكلي  هم  وك 
ا األخرى    يةاالستثماروات  دألاو بلالمماثلة  تقوم  المؤستي  االيملاة  سها  الميالمسإلة  يحدد  ال نوااأليار  عة.   وات ألدل  يةرئيسع 
مع  وافقتمال  يةرا ثمالستا والاإلس  ةلشريعا  ما كأح ة  ي بم  ةساسياألة  محاسبيالت  لجا المعا مية  خص  تناسبا  عمموذونئص  ا مع  ل ج 
  .فاظ بها ا واالحترات وإدارتهثماستالاراء إجيتم ا بهج بمو تيسسة الؤملا
 
 . عند تطبيقها ألول مرة ةللشركالية لماالقوائم  أعاله على  ةالمذكور المعاييرير تأث اليا  ح  ةالشرك  ةإدار ميّقت

 

 للسهم  عائدال 3
 

ي  دينار بحرين   510,569غ  بالوال  2022  يونيو  30ة في  نتهيالم   شهرأ  الستةلفترة  ح  ساس الربأ  هم علىلسل   دالعائاحتساب  يتم  
 ، مةائة القديعا لااألسهم    ددمتوسط عيون(  مل  85:  2021)ون  ي مل  85عائد إلى  ( الدينار بحريني  481,584  :2021  يونيو  30)

يب النص فإن    يتال بالو  ،ملةحتمخفضة م  ديةعا  أسهم أيةشركة  ال لدى وجدت اللفترة.  خالل ا لقائمة  اية  عاد الألسهم  ادد  ع  والذي يعد
 لة. ماثتم تكوناح األرب ي  ف لسهممخفض للاألساسي وا

 

  نيةأميتل نتائج القطاعات ا 4
 

   سيةاساأل ل امعاأل عات طاير قتقار - لعمااأل ت قطاعا
  التي   كةالشرل  ا عمت أعا طا يلي ق  منة. فيما مخاطر المؤال  فئاتعلى    ء  ا بن تالية  لقسام ااأل   لىإ  ةشركال  يمستم تق  ارية،إدألغراض  

 ها: لتقرير بشأنا عملتم ي
 

العامةوالحو  الحريق مختلفغ تل  التأمين  وثائقدمات  خ تكافل  تقدم    ادث  وتخريواليق  حرال   طرمخا   طية    سةدنهلاو  ابهراإلب 
 .ةادث العامحولاو
 

 . ةطبيال المصروفات طارئة والت الالحا ر مخاط غطيةتي للصحا ين مأ تلا تما دخ  دمتق حي لصالتكافل ا
 

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

 . انر يوالطي بحرال  فنري وأجسام السبح لحن الشا  رمخاطتغطية مين ل التأ  ئقوثا  اتم خدمدتق انلطيراو  البحري
 

المتناقص /    قتن المؤالتأمي)  حمايةماعي والالج ن  تما الئ واعي  مالج ا كافل  التطر  خا ية ملتغطالتأمين    تقدم خدمات  يللعائ فل ا لتكاا
 . دنقلا  عترجا ساو يموالتعلفردي الر وفيلتاوي عالجمافير ولتادى الحياة( وكذلك مالتأمين 

 
  تم داء. ياأليم قي د وتموارتخصيص ال قرارات حولال تخاذرض ال لغصنفكل مشبشغيلية  تال تا اع إكتتاب القط ائج رة نت دا تراقب اإل

اأدام  قييت ع  طاعلقء  ال بناء   المكربلى  يح  إفصاح تتب.  التالي  الجدول  القطاعا وضح  إيرادات  ربح  وت  ات    ة ترللفع  لقطا اقياس 
 .ركةشلل  لفترةاربح ول خ دتها مع وتسوي
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 صرة  تخحلية الملمرا يةقوائم المالل ال ات حواحضيإ
  2022 يونيو 30 في

 
 

 ة( تم)ت  ةنييمنتائج القطاعات التأ 4
 

 )تتمة( اسيةسل األألعمااقطاعات  يرارتق - لمااألع اتقطاع
 :عائلي الو مالعا  لافللتك  يةسيالرئ  تئالفا ائجتن وصافي بقاةتلمسا  شتراكات الا فيكين وصار المشا اكاتاشتر  إجمالي  تحليلفيما يلي 

 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30  منتهية فيلا رأشه الستةة رفت ل 

 

 وادث حريق وح
   تباركلما   لصحيا   امةع

   حريالب 
 ران  والطي 

 موع  مج
 ام  فل العاالتك

 لتكافل  ا
   المجموع   ليالعائ 

 ين حري ب  ران دي  ين ري بحنار دي  ار بحرينين ي د ر بحرينييناد نيري ينار بحد ين ار بحري ين د ينار بحرينيد 

        
 15,051,111 774,636 14,276,475 153,740 3,856,430 6,132,437 4,133,868   تاإلشتراكا  اليمجإ

 (4,193,268) ( 381,797) (3,811,471) ( 101,853) ( 141,053) ( 8,516) (3,560,049)   شتراكات إلإجمالي امن   تكافللا  ةد اإعة حص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 10,857,843 392,839 10,465,004 51,887 3,715,377 6,123,921 573,819   قاة تب لمسا اإلشتراكات

 (2,246,458) ( 20,991) (2,225,467) ( 3,413) 146,618 (2,246,179) ( 122,493)   صافي  –غير المكتسبة اإلشتراكات  تسوية
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 8,611,385 371,848 8,239,537 48,474 3,861,995 3,877,742 451,326  ةالمكتسب  إلشتراكاتصافي ا
        

 467,934 7 467,927 27,718 10 32,442 407,757 ت  موالالعوالرسوم دخل 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 9,079,319 371,855 8,707,464 76,192 2,862,005 3,910,184 859,083   عاالقط  داتارإي 
        

 (6,077,753) ( 172,087) (5,905,666) ( 7,268) (2,583,103) (3,277,031) ( 38,264)   دةكبتالمات  ي المطالبصاف

 ( 312,973) ( 4,449) ( 308,524) ( 81) ( 90.500) ( 206,862) ( 11,081) خرى  األ لففات التكاصروم

 ( 277,452) ( 277,452) - - - - -   لي العائ للتكافل ةيفنال طياتتياالحامحول إلى  

 ( 95,259) ( 8,262) ( 86,997) - ( 49,652) ( 2,843) ( 34,502)   لةحملمضا نةالمدي  افللتكم اذم  مخصص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 2,315,882 ( 90,395) 2,406,277 68,843 1,138,750 423,448 775,236   ةالوكال أتعاب قبلالمكتتب ( لفائض / )العجزا
        

 (2,178,446) ( 59,647) (2,118,799) ( 40,066) (1,033,523) ( 367,946) ( 677,264)   ةالوك التعاب  أروفات مص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 137,436 (150,042) 287,478 28,777 105,227 55,502 97,972 لة  كاو ب الفل بعد أتعالتكااعمليات  ن م( العجز) / لفائضا

 235,983 96,726 139,257     صافي    – الستثمار ا دخل

 ( 58,996) ( 24,182) ( 34,814)     ب  ضار لمااب  أتع  مصروفات
     ─────────── ────────── ─────────── 

 314,423 ( 77,498) 391,921       الفائض / )العجز(صافي 
     ═════════════ ═══════════ ════════════ 
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 رة  ية المختصية المرحلإيضاحات حول القوائم المال
  2022 يونيو 30في 

 
 

 )تتمة(  نيةت التأميالقطاعا نتائج 4

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

 
 )مراجعة( 2021يونيو  30المنتهية في  ر أشه الستةرة فتل 

 

 حريق وحوادث 
   باتركملا لصحي ا امة ع

  حريالب
 والطيران  

 موع مج
 ام  لع فل االتكا

 افل  كلتا
 موع المج لي ائ الع

 ني بحري ر ادين ي نير بحدينار  نار بحريني يد ينار بحريني د ينار بحريني د ي نار بحرييند ار بحريني يند 

        
 14,953,831 711,508 14,242,323 179,704 4,183,952 6,088,808 3,789,859 ت إلشتراكاا مالي جإ

 (4,004,736) ( 229,161) (3,775,575) ( 141,474) ( 151,576) ( 142,867) (3,339,658) كات إلشتراإجمالي امن   تكافلال ةد اإعة حص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 10,949,095 482,347 10,466,748 38,230 4,032,376 5,945,941 450,201 قاة تبلمسا  اإلشتراكات

 (2,208,910) ( 31,183) (2,177,727) 297 142,172 (2,252,035) ( 68,161) صافي   –بة لمكتسير اغتراكات شي اإلف يةتسو
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 8,740,185 451,164 8,289,021 38,527 4,174,548 3,693,906 382,040 ة اكات المكتسبصافي اإلشتر 
        

 408,710 - 408,710 38,309 28 22 370,351 ت  موالالعالرسوم ودخل 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 
 9,148,895 451,164 8,697,731 76,836 4,174,576 3,693,928 752,391   عاالقط   داتراإي
        

 (5,857,495) ( 162.292) (5,695,203) ( 6,520) (2,713,648) (2,913,606) ( 61,429)   دةكبتات الملبصافي المطا

 ( 283,339) ( 3,564) ( 279,775) ( 37) ( 58,946) ( 217,124) ( 3,668) رى  خاأل فلفات التكامصرو

 ( 339,567) ( 339,567) - - - - - لي العائ للتكافل الفنية اتطيتيااالحول إلى  مح

 ( 112,972) - ( 112,972) - ( 89,271) - ( 23,701) لة محلمضا نةمديال  افللتكذمم ا مخصص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 2,555,522 ( 54,259) 2,609,781 70,279 1,312,711 563,198 663,593 الوكالة  ابأتعلمكتتب قبل ا (العجز ) /لفائض  ا
        

 (2,350,145) ( 64,036) (2,286,109) ( 44,926) (1,154,771) ( 487,105) ( 599,307) ة الوك التعاب  أروفات مص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 205,377 ( 118,295) 323,672 25,353 157,940 76,093 64,286 ة  كالب الوفل بعد أتعالتكاا عمليات ن م لفائضا

 78,534 71,575 6,959     صافي    – تثمار السدخل ا

 ( 19,634) ( 17,894) ( 1,740)     ب  ضار المأتعاب   مصروفات
     ─────────── ─────────── ─────────── 

 264,277 ( 64,614) 328,891     (العجز ) /  الفائضي صاف
     ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
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 حلية المختصرة  إيضاحات حول القوائم المالية المر
  2022يونيو  30في 

 
 

 )تتمة(  يةين ملتأا طاعاتلقائج ا تن 4

 
 : وباتلوالمط وداتج طاع الموق حاتاصإف ليل التاالجدو يقدم
 

 
 وادث حويق  حر

 ات ركبالم الصحي  عامة 
 ي  حرالب
 المجموع  عائلي ال لتكافل ا ان لطيراو

 دات/ موجو
غير  ت امطلوب 

 مجموع ال مخصصة 

 يني ار بحر دين ي نر بحريايند ي رينبحينار د حريني بر يناد يني ر ر بحنايد ينار بحريني د يني ر حبار يند يني ينار بحر د 

         

       ( مراجعة) 2022 يونيو 30في ما كة محددلوبات المطلاوجودات وملا

         

 49,236,007 39,632,030 9,603,977 3,413,673 92,648 760,701 207,457 5,129,498 ددة لمح دات الموجوا
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         

 36,846,2020 8,569,588 28,276,614 7,197,188 186,752 9,161,740 5,401,768 6,329,166 دة المحد وباتلالمط
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         

       (ةقدق)م 2021يسمبر د 31 ما فيك محددةلت اا بطلولماو اتودالموج 

         

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

         

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

 
 افية.اعات الجغرض معلومات القط رثلة وعليه لم يتم عمما ئد هي معرضة لمخاطر وعواي ويج الخل عاونتفي دول مجلس التركز توسالمية، يعة اإلشر كة على التكافل طبقا  لمبادئ التقتصر أنشطة الشر
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 المختصرة  ية وائم المالية المرحلإيضاحات حول الق
  2022 يونيو 30في 

 
 لية  ت المااألدوا 5
 

 :2021 ديسمبر  31و 2022 يونيو 30 يلشركة كما فمن قبل ا  محتفظ بهاال  ليةمات الاألدوان نظرة عامة ع ياه هأدن ييل مافي
 

 ( جعةمرا) 2022 يونيو 30 

 

  ةستثمارات مدرجا
لة من  لعاد بالقيمة ا

 خالل حقوق الملكية

  ةلي موجودات ما
بالتكلفة   رجةدم
 ع مجمولا فأة مطلا

 بحرينيار دين  دينار بحريني ينيبحرر دينا 
    
 22,157,732 22,157,732 - ك نب د وأرصدة لدىنق

 125,000 125,000 - ةنيونودائع قا

 8,059,060 488,473 7,570,587 استثمارات  

 6,383,593 6,383,593 - القبض  ستحقة مال لافدة التك ا افل وإعك الت  أرصدة

 1,374,396 1,374,396 -   ا  مدفوعة مقدمومبالغ  تحقودخل مس القبضة حقى مستمبالغ أخر 

 ت التكافل  طلوبامن م مينتألي ادعيمحصة 
 2,415,592 2,415,592 - شأنهات تم عمل تقرير بمطالبا – ات المستحقةلبا مطال - 
 ───────── ───────── ───────── 
 7,570,587 32,944,786 40,515,373 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 ات  وب لمطال       
 يبحرين ينار د   
 كافل طلوبات التم
 5,367,353   تم عمل تقرير بشأنها ات مطالب –ة حقتست المامطالبال - 

 5,721,960   لدفع  ة ا تحقلمسل افكاتدة الا إعوتكافل دة الأرص

 975,312     ى ومخصصاتت أخر لوبا مط

 504,067     اإلجارةالتزامات عقد 
   ───────── 
   12,568,692 
   ═════════ 

 

 ( مدققة) 2021 ر ديسمب 31 

  

  رجةرات مداستثما
دلة من  يمة العا بالق

 ملكية خالل حقوق ال

ية  لدات ما موجو
لفة  لتكة بامدرج
   مجموعلا فأة المط

 ني يحر ار بدين دينار بحريني  يني بحر ار ندي  
     
 22,073,266 22,073,266 -  بنك لدى   دةد وأرص نق

 125,000 125,000 -  ةقانوني ودائع 

 8,242,584 738,472 7,504,112  ت  ستثماراا

 4,494,339 4,494,339 -  بض  الققة مستحالوإعادة التكافل ل افالتك   أرصدة

 588,898 588,898     ا  مدفوعة مقدمومبالغ تحق ودخل مس القبض ةحقمست مبالغ أخرى

 ل  كافت التباومطل  ين منتأملي ادمعيحصة 
 2,065,228 2,065,228 -  مطالبات تم عمل تقرير بشأنها – المستحقةت االمطالب - 
  ───────── ──────── ───────── 
  7,504,112 30,085,203 37,589,315 

  ═════════ ════════ ═════════ 

     
 ات  مطلوبال    
 حريني بدينار     

 لتكافل طلوبات ا م
 4,702,652    تقرير بشأنها ملمطالبات تم ع –قة حستمبات الالمطال - 

 6,052,000    تحقة الدفع  ل المسفكادة التإعا فل والتكادة  صأر 

 1,234,886    ت  صصات أخرى ومخلوبا مط

 529,525      جارةاإلالتزامات عقد 
    ───────── 
    12,519,063 
    ═════════ 
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 ائم المالية المرحلية المختصرة  إيضاحات حول القو
  2022يونيو  30في 

 
 

 ( مة تت ) يةمالوات الداأل 5
 

   ت اضافتراالييم وتقل ا قطر
وق الس  كيشارمبين    ةظممنة  ملعا مفي    ويل مطلوبح لت   عهدفتم  ي  الذي   أوموجود  يع  لبالمه  تم استسيلذي  ار  لسعهي ا   ادلةلع ا  مةالقي
 ياس. قالريخ  تا في
 
  مالية لااق  ورلأل  لنسبةبا  ت.رإذا توف  ،ةشطلنا  سواقاأل  يف  ةلمعلنا  من أسعار السوقالية المدرجة  الم  اقر وادلة لألالع  شتقاق القيما  يتم
ق ولست ادث معامالدام أح ستخ إ على تيا قنلتا لكشمل تبة. وقد تسناالمم قييإستخدام تقنيات التعادلة ب يمة الير القتقدتم جة، يلمدرا  يرغ

   .خرىاأل م ييقت لانماذج  وأ ؛ةريوهرة ج بصو ا له شابهةم لية ألداة أخرىالعادلة الحا قيمةال ىل لرجوع إبا  وذلكفضيلية؛ ت روطش دون
 
موال دلة لأللعا ا  ةقيملا  ندستت  .ةلمعلنالعطاءات  ار  سعا أ  إلىاق النشطة بالرجوع  ي األسودرجة فال الممولأل  عادلةال  ةيملقا  تحديد  ميت
الموجوداي  صاف ى  عل  جةر مدالر  غي اقيم  تم  ت  ميددح تلتي  الها  مدير  قبل  بإستخدامن  فيمدرج لا  رألسعا ا  صندوق   وقلسا  ة 
إعنمال  موجوداتلل أي  أ  رت،توفذا  ية،  مقبأخر  يبالأسو  أحدثمث  ولةى  م  ل  منسعر  مس  دفوع  أوقبل  آخر  وقية سالمة  قيال  تثمر 

 ة. نار مقللة بلقا  اتلشرك
 
 ادلة عاليمة هرمي للق لسل ال لتسا
 : مالتقيي ةينتق ب يةلمالات اودألدلة لعا ح عن القيمة التحديد واإلفصا ي للال ت لاالهرمي سل التسلالشركة م تخدتس
 
 ة؛ اثلممال جودات أو المطلوباتطة للموق النشاألسوافي ة( لمعدلير ا )غة لنالمع را سعاأل :1 مستوىال
 

صورة  المسجلة إما بادلة  عال  ى القيمةعل أثير الجوهري  لتت اذاتها  خاليع مدالحظة جميمكن مي  ى والت رألخاات  نيتق: ال2المستوى  
   ة.راشغير مبو مباشرة أ

 
كن مت يما معلو  والتي ال تستند على لمسجلة  ادلة امة العلقياعلى    وهريالج   يرالتأث  ذات  التم مدخ تستخد  لتيا  قنياتلتا:  3  وىلمستا

 وق. لسا  ها فيمالحظت

 
حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة التي تم تحليلها  يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  

 . 2022يونيو  30في كما كل قياس للقيمة العادلة ه تصنيف يتم بموجبذي العادلة ال
 

 ( راجعة م)  2022يونيو  30 
 جموع الم 3توى لمسا 2ى وستالم 1ى تومسال 
 ريني بح دينار  بحريني ينار د يني دينار بحر  ي نار بحريدين 

جة  رمدالدين ال وأدواتة لكيحقوق الم مهأدوات أس
     ملكية ال قول حقالن خ مة دللعا يمة اقبال

     ية المدرجة وق الملكأسهم حق تماراثاست

 1,224,024 - - 1,224,024 ة ال مصرفيأعم

 3,475,290 - - 3,475,290 ية حكوم

 1,102,868 - - 1,102,868 ةلتحتية ا البني

 394,923 - - 394,923 لكتهسلمخدمة ا

 1,143,938 - - 1,143,938 أخرى 

     رى مدارة ناديق أخ ص
 186,912 186,912 - - تهلكمة المسخد

 42,631 42,631 - - رى أخ 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 7,341,043 - 229,543 7,570,586 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ية المرحلية المختصرة  احات حول القوائم المالإيض
  2022 يونيو 30في 

 
 (مةتت) يةمالوات الداأل 5
 ( مدققة) 2021 ر مبيس د 31 

 المجموع 3توى لمس ا 2ى وستالم 1ى مستوال 

 رينيار بحدين بحرينينار يد ينيدينار بحر  يندينار بحري 
جة  ر مدالدين لا وأدواتة لكيحقوق الم همأدوات أس 
     ية ملكال قل حقوالن خمة دللعايمة ابالق

     ةلمدرجاية لملكاستثمارات أسهم حقوق ا

 1,695,676 - - 1,695,676 ةصرفيأعمال م

 3,260,762 - - 3,260,762 ية حكوم

 1,546,920 - - 1,546,920 ة لتحتية االبني

 79,221 - - 79,221 لكتهمس لخدمة ا

 672,308 - - 672,308 أخرى

     رى مدارةصناديق أخ

 189,468 189,468 - - هلكتمة المس خد

 17,228 17,228 - - ة يت البنية التح

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

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

 3والمستوى  2لمستوى او 1مستوى اليالت بين حوت
في التسلسل الهرمي   2إلى المستوى    1الت بين المستوى  تحويية  تكن هناك أ  مل  ،2022يونيو    30فترة الستة أشهر المنتهية في    خالل

 (. : ال توجد تحويالت2021يونيو  30ة )ادلمة العسات القيلقيا 3ن وإلى المستوى ت من هناك أية تحوياللم تكوللقيمة العادلة، 
 

 القيمة العادلة ب جةمدرغير ة ليم العادلة لألدوات المايالقيمة المدرجة والق
وأدوات  فل وإعادة التكافل المستحقة القبض  التكا  أرصدةوك  و نالب  لدىرصدة  األلنقد ووا  انونيةدائع القللوالعادلة  م  ارة بأن القيدإلقيمت ا

باال المدرجة  المطفأة  دين  التكافل موحصة  لتكلفة  التكافل والمبالغ األخر شركة إعادة  مستحق ال  خلدالولقبض  ا  المستحقة  ىن مطلوبات 
ة ويعود جدر تقارب قيمها الممستحقة  لاوبات  مطلالئنة وداالمم  ذالالدفع وافل المستحقة  ادة التكالتكافل وإعأرصدة  دما   مدفوعة مقالمبالغ  الو

إلى   المالتحٍد كبير لالس ذلك  لتلك األدوات  القصيرة األجل  تم تصنيف هذه األحقاقات  المالية ضمنية.  الت  2  وىستالم  دوات  سل  سلمن 
 ة.مة العادلالهرمي للقي

 

   عالقةذات الأطراف  6
 

ذات  ألا  ليمث اكة  الشر القة  العطراف  الرئيسيوالمساهاألم    لشركةواية  ألساس األم  ااوالشركين  مين  اء  ضاعوأزميلة  لت   رةا إلدمجلس 
قبل    نركة أو المتأثرة متة المش السيطر ة أو  لسيطر ات الخاضعة لكوالشر   بينالمقر هم  ائالتاد عوأفر   للشركةئيسيين  ر ة الار داإل  فيظومو

ا الحسابمدقل على  شتمكما تراف.  طألهذه  الخاقي  للشركة  جيير ات  الش اقلمر وان  الشرعيةالرقاضاء هيئة  وأعرعي  ب  لموافقة اتم  ي  .بة 
 . عتياديةاوط وبنود س شر ا أس  علىة شركلدارة اإقبل من  التملمعاا ذهله ر يعلتس ت ااياس لى شروط وس ع
 

 :2021 نيويو 30و 2022 يونيو 30ية في ل الفترة المنتهخال لعالقةا ذات افاألطر  مع تمت التي تامالالمعلي ي مافي
 

 مراجعة( ) 2021 يونيو 30  مراجعة() 2022 ونييو 30 

 أخرى ن يملمساها  أخرى مينلمساها 

 ينحريدينار ب ار بحرينيندي  حرينيب ينارد يحرينب دينار 

      
 934 126,609  191 146,156 شتراكات  الاإجمالي 

 - 114,732  83,626 292,680 ت شتراكااالمالي إجمين من أعيدي التحصة م

 - 6,213  469 4,219 دفوعةمبات الالطمالي إجمال

 14,357 1,435  8,286 7,723 فوعة دات المالبلمطامن  نيملتأة معيدي احص

 - 10,134  13,642 8,468 تعموالالرسوم وال دخل

 - 12,791  - 15,841  تناءقالكاليف ات

 - 32,644  - 49,348 إدارية مصروفات عمومية و

 28,800 -  17,500 - ركةش الت فاور مص

 ( 17,299) -  9,401 - يلةزم  شركة  من (سارةخ دخل / )



   .م.ب.ش يةلدولكافل ا لتركة اش

20 

 ية المرحلية المختصرة  حول القوائم المال احاتإيض
  2022 يونيو 30في 

 
 

 ( تتمة) عالقةال ذاتأطراف  6
 

 يسيين  تعويضات موظفي اإلدارة الرئ
يليف مجلمكافآت    يما  اإلدارة  أعضاء  الت لوا  إلدارةامجلس    عاتااجتمحضور  عاب  وأتس  له  لجان  مجلس   المدفوعةابعة  ألعضاء 

 : فات األخرىورمصلوا السنة خاللاإلدارة  

   
 يونيو 30 يونيو  30 
 2022 2021 
 حريني ينار ب د يني بحر  دينار  
   

 60,000 60,000  ترواتب ومكافآ 

 47,574 24,300 اجتماعات مجلس اإلدارة أتعاب حضور 
 ──────── ──────── 

 84,300 107,574 
 ═════════ ═════════ 

 

اإلمكافآت    يفيما يل خدمات و  المكافآت  لا أخرى مث ومزاي   عالواتوية ثابتة  شهرالتي تتكون من رواتب    نئيسيي الررة  داموظفي 
 : دتقاعال يا التأمين على الحياة ومزاخدمات وي الصح  التأمين

 ة(مراجع) جعة( )مرا 
 يونيو 30 يونيو  30 

 2022 2021 
 ينار بحريني د دينار بحريني  
   

 163,020 163,020 ت ومكافآ رواتب 

 3,350 3,350  فينوظملل لخدمةية اا كافآت نهم
 ──────── ──────── 
 166,370 166,370 
 ═════════ ═════════ 
 

االكتتاب    دير المالي والم  الرئيس التنفيذيونائب    فيذينالتئيس  الر  ينيسيارة الرئ دوظفو اإلم  يتضمن  التكافل العام   رة دائ  -ورئيس 
 . المركباتافل تكة ردائ –االكتتاب ئيس ور صحيالوئلي فل العا التكا ة ئردا –اب ورئيس االكتت
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 صرة  الية المرحلية المختإيضاحات حول القوائم الم
  2022 يونيو 30في 

 
 

   لماشالل دخال مجموع 7
 (مراجعة) 2021يونيو  30 ة فيتهيالمن رأشه الستة   ( مراجعة) 2022 يونيو  30 ة فيتهيالمن ر أشه الستة  
 وعجمالم ي  ئلالعا كافلالت تكافل العام  ال مساهمين ال  المجموع    ليائالعافل التك لعام  ا التكافل  المساهمين   

 ي ر بحريندينا  حريني ر ب ا دين ي بحريندينار  ريني ح نار ب دي  ريني حب ر نادي بحريني دينار  ني بحري نار دي يني ر دينار بح 

          

 745,861 ( 64,614) 328,891 481,584  815,992 (77,498) 391,921 501,569 لفترةلعجز(  لوالفائض / )ا   حبرصافي ال 
 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 
شامل  الخل  لدا /خرى(  ألملة االشاة لخسارا)

  ةإلى قائم صنيفهم تسيت الذير خاآل
          الالحقة:  الفترات ي ف أو الخسائر حابراأل
ل  الخ ادلة من رجة بالقيمة العمد تتثمارااس

          : ملكيةحقوق ال

 ( 60,855) 6,800 ( 107,323) 39,668  (498,420) (1,209) (218,228) (278,983)   ترةالفل الناتجة خال لةمة العادرات القيتغي
  المرحليةئمة قا ال لى ويرها إد تدمعا 

د  عنر اح أو الخسائبرأل ة لالمختصر
 169,392 17,540 144,465 7,387  (4,335) (7,673) 25,702 (22,364) ل حال اإلضم بعاد /االست

 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 
شامل  خل اللدا /  ألخرى(املة ة الشاسارلخ)ا

  ةم قائالإلى  صنيفهم تسيت يذالر اآلخ
 فترات الفي   ائرالخس  أو حا برأل للية حالمر

 108,537 24,340 37,142 47,055  (502,755) (8,882) (192,526) (301,347) الالحقة: 
 ───────── ───────── ───────── ─────────  ───────── ───────── ───────── ───────── 

ارة )الخس / لشاملا دخلالمجموع 
 854,398 ( 40,274) 366,033 528,639  313,237 (86,380) 199,395 200,222   رةللفت ى(ألخرالشاملة ا

 ═════════ ════════ ════════ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

═════════  ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 
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   يةاللمئم اواحول الق اتحضايإ
  2022يونيو  30في 

 
 

 ( تتمة) ملال الشالدخ مجموع 7
   2021يونيو  30 ة فيتهيالمن  رأشه الثالثة    2022يونيو   30 ة فيتهيالمن  رأشه الثالثة  
 وعجممال ئلي  العا كافللتا عام  تكافل الال المساهمين   جموع الم   ليائالعالتكافل  التكافل العام   ن  المساهمي 

 ي ينر بحردينا  ر بحريني ا دين ي نبحري دينار  حريني دينار ب   حريني ب ر نادي نار بحريني دي بحريني  دينار  ي ينر دينار بح 

          

 289,363 ( 68,329) 131,444 226,248  313,653 (78,932) 171,616 220,969 لفترةلعجز(  والفائض / )ال  حبرال  صافي
 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 
خل  لدا /ألخرى(  ملة اشاة اللخسار)ا
إلى   هصنيفم تسيت يذالر شامل اآلخال

  الفترات في  أو الخسائر حابر األ ةقائم
          الالحقة: 

لة من اد رجة بالقيمة العمد تثماراتاس
          :ملكيةحقوق الالل خ 

 ( 92,111) 6,153 ( 115,590) 17,326  (427,310) (32,869) (146,461) (247,980)   فترةالل الناتجة خال لةعادرات القيمة التغي
  حليةمر المة ئقا ال ى لويرها إد تدمعا 

د  عنر اح أو الخسائبرأل ة لالمختصر
 164,299 10,559 144,465 9,275  (18,063) 2,641 895 (21,599) ل حال ضمالستبعاد / اإلا
 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 

)الخسارة الشاملة األخرى( / الدخل  
تصنيفه إلى  خر الذي سيتم  الشامل اآل

الفترات   قائمة األرباح أو الخسائر في
 72,188 16,712 28,875 26,601  (445,373) (30,228) (145,566) (269,579) الالحقة: 

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

  / ى(ألخرارة الشاملة ا)الخس مجموع
 361,551 ( 51,617) 160,319 252,849  (131,720) (109,160) 26,050 (48,610)   رةلفتل /خر اآل الشامل دخللا
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════  ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 

 


