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 م.ب.ش.التكافل الدولية شركة 
 ت عامة معلوما

 

 

 3230:  ص.ب.  تب الرئيسي مكال

 +973 17565656:  هاتف ،2811 طريق رقم ، 680 مبنى رقم

 +973 17582688:  فاكس ،428 السيف ضاحية

 @aful.bhgigtaktakaful:  البريد اإللكتروني البحرين مملكة

 .takaful.bhgigwww:  موقع اإلنترنت  

   
  1989أبريل  11يخ بتارتم الحصول عليه  21100السجل التجاري: 

   
   ق المحرمجمع السيف فرع 

 3230:  ص.ب.  154مبنى ، 5 محل

 +973 17565451:  هاتف عراد،، 240مجمع ، 29طريق 

   بحرين ة المملك

   
   جرداب فرع 

 3230:  ص.ب.  77، طريق جي 771مبنى 
 +973 17565444:  هاتف 729جرداب 

 + 973 17484390:  فاكس مملكة البحرين
   

   مجمع سار فرع 

 3230 : ص.ب.  133مبنى ، 24 كشك

 +973 17565447:  هاتف سار، 525مجمع ، 25طريق 

   حرين مملكة الب

   
   لريم ز امرك فرع
 3230:  ص.ب.  أ شارع أبو شاهين 0013محل 
 +973 17565448:  هاتف وره/ بوك الرفاع

  فاكس المحافظة الجنوبية
   مملكة البحرين

   
   البنوك الرئيسية

   اإلسالمي البحرين بنك
   السالم مصرف

   والكويت البحرين بنك
   

   األسهم مسجلو

 3203:  ب ص. البحرين بورصة
 +973 17108781:  هاتف المنامة،

 +973 17256362 : فاكس مملكة البحرين
   

   مدققو الحسابات 

 140:  ص.ب  إرنست ويونغ 

 +973 17535455:  هاتف المنامة، 

 +973 17535405:  كسفا  مملكة البحرين

   
   االكتواري

   - : ص.ب  عبدالرحيم عبدالوهاب 

 +92 2134993000:  هاتف وفيسرز سوسايتيه أي إيكي د 62-إيه

 - : سفاك كراتشي، باكستان 



 ش.م.ب.التكافل الدولية ة شرك
 أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

 

 

   مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة - السيد جمال علي الهزيم 

 لس اإلدارةئيس مجنائب ر - السيد عبدالرحمن عبدهللا محمد

 عضو مجلس اإلدارة - السيد خالد سعود الحسن

 عضو مجلس اإلدارة - ريسريف الهيم محمد شالسيد إبرا

 رة س اإلداعضو مجل - بوچيري عبدالرحمن السيد أحمد

 عضو مجلس اإلدارة - السيد أسامة كامل كشك 

 عضو مجلس اإلدارة - أسامة البحارنة  الدكتور

 عضو مجلس اإلدارة  - عبدالرحيم  عليالسيد راشد 

 رة س اإلداعضو مجل - السيد خالد جمال المزيرعي

 عضو مجلس اإلدارة - ربيعه  محمد ربيعه دهللاد عبالسي

 دارةعضو مجلس اإل - 

   
   اللجنة التنفيذية 

 رئيس اللجنة  - السيد خالد سعود الحسن

 اللجنة  نائب رئيس - السيد عبدالرحمن عبدهللا محمد

 عضو اللجنة  - ربيعه  محمد ربيعه السيد عبدهللا

  مجلس اإلدارةو عض - سمحمد شريف الريالسيد إبراهيم 

  عضو اللجنة - بوچيري عبدالرحمن السيد أحمد

   
   حوكمةوال نة التدقيقجل

 رئيس اللجنة  - السيد خالد جمال المزيرعي

 نائب رئيس اللجنة  - عبدالرحيم عليالسيد راشد 

 عضو اللجنة  - السيد أسامة كامل كشك 

 نة عضو اللج  - الدكتور أسامة البحارنة

   
   المكافآتترشيح وال نةلج

 رئيس اللجنة  - السيد جمال علي الهزيم

 نائب رئيس اللجنة  - د خالد سعود الحسنيالس

 اللجنة  عضو - السيد خالد جمال المزيرعي

 لجنة ال عضو - عبدالرحيم عليالسيد راشد 

   
   هيئة الرقابة الشرعية
 لجنة ال يسرئ - محمود محمود آل الدكتور الشيخ عبداللطيف

 الدكتور الشيخ عبدالستار عبدالكريم أبو غدة
 (2020مارس  24 ريخبتااستقال )

 اللجنة نائب رئيس  -

 الشيخ محسن عبدالحسين عصفور
 (2020مارس  24 بتاريخاستقال )

 عضو اللجنة -

 امة محمد بحرأسالشيخ دكتور ال
 (2020مارس  24 بتاريخ)تم تعيينه 

 اللجنة نائب رئيس  -

 إسحاق محمد عصام الشيخ 
 (2020مارس  24 بتاريخ)تم تعيينه 

 نةعضو اللج  -

   
   اإلدارة العامة
 تنفيذي الرئيس ال - األنصاريمحمد السيد عصام 

 نائب الرئيس التنفيذي - العثمان أحمد السيد عبدالعزيز

 المالي المدير - بوبرا سشرنيفا  نتوشالسيد سا 

 دائرة التكافل العام - رئيس االكتتاب - جيجان ابراهام ستيفنالسيد 

 التكافل العائلي والصحيدائرة  –االكتتاب  يسرئ - ريما نوروزالسيدة 

 رئيس االلتزام والشئون القانونية  - يم حسنلميـاء إبراهالسيدة 

 المعلومات تقنيةمدير دائرة  - سيد جعفر خليل حسينالسيد 
 









 ش.م.ب.  ة ركة التكافل الدوليش

 .المختصرةمالية المرحلية ال  القوائممن هذه   جزءا   8إلى   1ت المرفقة من ااإليضاح تشكل
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  المساهمينلتغيرات في حقوق لمرحلية لاقائمة ال
 ()مراجعة 2020 يونيو 30هية في تأشهر المن الستةلفترة 

 

 
 رأس

 لالما  
حتياطي ا

 قانوني 
 تياطي ح ا

 عام

أرباح مستبقاة / 
 خسائر)

 ( متراكمة

احتياطي القيمة 
العادلة 

 لالستثمارات 

دة إلى الحقوق العائ
ي الشركة  مساهم
 األم 

حقوق غير 
 مسيطرة 

 وع مجم
 حقوق الملكية 

 ─────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ────── ─────── 
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  ريني دينار بح  دينار بحريني  ريني دينار بح  ر بحريني نا دي  بحرينيار دين 
         

 10,078,971 - 10,078,971 174,142 548,670 200,000 656,159 8,500,000  2020يناير  1ي يد فالرص
 359,683 - 359,683 - 359,683 - - - ةللفتر الربح
 (103,621) - (103,621) (103,621) - - - - األخرى ةشاملال ةالخسار

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

 لة()الخسارة الشام / الشامل مجموع الدخل
 256,062 - 256,062 (103,621) 359,683 - - -  للفترة

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

 10,335,033 - 10,335,033 70,521 908,353 200.000 656,159 8,500,000  2020 يونيو  30في الرصيد كما 
 ═════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ══════════ ════════ ═══════════ 
         

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

 354,222 (2,475) 356,697 - 356,697 - - - ةللفتر (الخسارة) / الربح

 49,015 - 49,015 49,015 - - - - اآلخرشامل ال دخلال
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ─────── ─────── 

 )الخسارة الشاملة( / لمشا ال لالدخ  مجموع
 403,237 (2,475) 405,712 49,015 356,697 - - -  للفترة

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

 9,682,505 98,805 9,583,700 12,618 283,967 200,000 587,115 8,500,000  2019 يونيو 30في الرصيد كما 
 ═════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ══════════ ════════ ═════════ 

 



 كافل الدولية ش.م.ب.  ركة التش

 المختصرة.من هذه القوائم المالية المرحلية  جزءا   8لى إ  1ت المرفقة من ااحتشكل اإليض
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 أموال المشاركينللتغيرات في القائمة المرحلية 
 مراجعة() 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةة تر لف

    
لعادلة القيمة ا احتياطي
  ستثماراتلال

  
 التكافل
 العام

 التكافل
 العائلي

 افلالتك
 معا ال

 لالتكاف
 المجموع  العائلي

  ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 
 دينار بحريني  ر بحريني نا دي دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني   
       

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

 118,024 116,648 1,376 - -  المالية االستثمارية وراقألاى علققة القيمة العادلة المح  خسارة

 (185,156) (138,478) (46,678) - -  ةق المالية االستثماريااألورعلى محققة الالقيمة العادلة غير  ةخسار

 193,800 - - (45,554) 239,354  للفترة (العجز) /الفائض 
  ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 

 (164,028) (14,913) 84,737 118,385 (352,237)  2020 يونيو  30ي كما ف الرصيد
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       

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

 31,011 - 31,011 - -  االستثمارات على لة المحققة العاد القيمة خسارة

 1,756 29,421 (27,665) - -  االستثمارات علىمحققة الغير القيمة العادلة ح رب( / خسارة)

 249,657 - - 8,836 240,821  الفائض للفترة
  ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 

 (522,307) (31,165) 27,013 148,734 (666,889)  2019 يونيو 30في الرصيد كما 
  ════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 



 كافل الدولية ش.م.ب.  ركة التش

 .لمختصرةاحلية من هذه القوائم المالية المر جزءا   8ى إل 1 من لمرفقةت اا شكل اإليضاح ت
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 لتدفقات النقديةلالمرحلية ائمة قال
 )مراجعة( 2020 ويوني 30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 

    

    المشتملة على: 

      بنوكدى وأرصدة لنقد 

 5,421,673 3,308,894  في حسابات جارية دةأرص نقد و

 - 3,084,256  قلأو أ ر أشه  ثالثة لفترةأصلية ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق 
  ────────── ────────── 

 5,421,673 6,393,150  حكمه  النقد وما في

 6,320,836 7,941,310  أشهر  ثالثة ألكثر من أصلية ية بتواريخ استحقاقمصرف ودائع 
  ────────── ────────── 

 11,742,509 14,334,460  مركز المالي للالمرحلية قائمة لل وفقا  نقد وأرصدة لدى بنوك 

  ══════════ ═════════ 

  
 أشهر المنتهية للستة
  يونيو 30 يف 

  2020 2019 
 دينار بحريني رينيدينار بح  
    لتشغيليةاألنشطة ا

 354,222 359,683  للفترة ح بر صافي ال
 249,657 193,800  الناتج من عمليات المشاركين  الفائض  

    عديالت للبنود التالية: ت
 - ( 78,170)  يلة دخل من شركة زم
 (327,402) (350,459)  دخل االستثمار 

 (48,490) ( 35,904)  الملكية  العادلة من خالل حقوقالقيمة مدرجة ب أرباح من بيع استثمارات
 39.603 233,497  الملكية  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق على  لة اضمحالار خس

 81,097 47,614  إستهالك  
 83,021 279,096  القبض  ضمحالل أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة ص إ مخص
 260,718 1,411,303  المكتسبة شتراكات غير ي االير فالتغ

 153,872 ( 45,271)  ةسبمكتير الت غعموالفي ال التغير 
 (115,268) 210,000  االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي  التحول إلى  التغير في

  ─────────── ─────────

 731,030 2,225,189  ية غيلالتش لوبات يرات في الموجودات والمطالربح التشغيلي قبل التغ ──
    ة: يليغبات التشوالمطلو تاالتغيرات في الموجود     

 (1,463,591) 243,481  المستحقة القبض  رصدة التكافل وإعادة التكافلأ

 (554,731) 6,899  غ مدفوعة مقدما  أرصدة أخرى مستحقة القبض ومبال

 2,358,818 ( 93,848)  حقةمن المطالبات المستة التكافل شركات إعادحصة 

 (1,860,691) 549,550  إجمالي المطالبات المستحقة 

 1,411,863 285,358  حقة الدفع التكافل وإعادة التكافل المستة  رصدأ

 1,187,765 (370,850)  طلوبات أخرى ومخصصات م

 (11,592) 22,191  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

  ─────────── ─────────

 1,798,871 2,867,972  األنشطة التشغيلية مند الناتج في النقاص  ──
  ─────────── ─────────

    ألنشطة االستثماريةا ──

 375,892 386,363  ر المستلم دخل االستثما

 (43,235) ( 27,407)  شراء عقارات ومعدات 

 (1,172,657) ( 1,044,186)  الملكية  ن خالل حقوقمدرجة بالقيمة العادلة مشراء استثمارات 

 1,523,355 598,202  الملكية  وقالل حقن خ العادلة م مدرجة بالقيمةمتحصالت من بيع استثمارات 

 (1,507,534) 1,021,481  اق ألكثر من ثالثة أشهر ودائع مصرفية بتواريخ استحق
  ─────────── ─────────

 (824,179) 934,453  ثماريةاألنشطة االست  (المستخدم في) /الناتج من   صافي النقد ──
  ─────────── ─────────

──     
 974,692 3,802,425  حكمه ي ا فوم في النقد الزيادةصافي 

 4,446,981 2,590,725  الفترة النقد وما في حكمه في بداية      
  ─────────── ─────────

 5,421,673 6,393,150  الفترة اية لنقد وما في حكمه في نها ──
  ═══════════ ═════════ 



 ش.م.ب.   ركة التكافل الدوليةش
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 المختصرةلية إيضاحات حول القوائم المالية المرح
 2020 يونيو 30في 

 
 األنشطةو الشركة 1
 

 البحرين مملكة فيلدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   مسجلة عامة رينيةحب ةمساهم كةر ش كة"( هيالدولية ش.م.ب. )"الشر  التكافل ركةش

منتجات ذات  ت التكافل والخدمام الشركة . تقد1989 أبريل 11 بتاريخالذي تم الحصول عليه  21100رقم  تجاريال لجسال بموجبوتعمل 
 صلة. ال
 

 وذلك  واالستثمارات  والعائلي  العام  التكافل  أنشطة  إدارة في  للشركةالرئيسي  شاط النيتمثل  .ةمياإلسال الشريعة لمبادئ وفقا   الشركة أنشطة تدار 
 التكافل إعادة  يم أنشطة . يتم تنظاإلسالمية يعةالشر  لمبادئ فقا   والمشاركين   عن  بالنيابةعلى التوالي،    والمضاربةالوكالة   نموذج  يق تطب طريق  عن

 وقوع حدث  عنلحقت بوعاء التكافل  خسائر  أية  عن  تعويضهم  بهدف  وذلك باشتراكاتهم نركيالمشا ة همسافي م ثلوتتم التأمين  سنة أساس  على

 .محدد
 

  19 -ير كوفيد تأث
في تعطيل األعمال التجارية تسبب  القتصاديات على الصعيد العالمي، مما( بشدة على مختلف ا19-ر جائحة كورونا )كوفيد اشلقد أثر انت

شهدت  يئة االقتصادية. كما بدية. وقد أدى ذلك إلى حدوث تباطؤ في االقتصاد العالمي مع وجود حاالت عدم التيقن في الواألنشطة االقتصا 
الت نقدية  المركزية بتدخ جوهري. واستجابت الحكومات والمصارف جع االعالمية زيادة في التقلبات االقتصادية وتر  صةالبور اق أسو

 ضاع االقتصادية.ومالية من أجل تحقيق استقرار األو
 

  تالوقا بدقة في تي ال يمكن التنبؤ بهتطورات المستقبلية اللعلى ا أنها تعتمد حيث غير مؤكدة فيروس ال تأثيراتومدة نطاق وال يزال 
وقد تؤثر هذه التطورات على النتائج المالية المستقبلية  حتواء المتخذة. ومدى وفعالية إجراءات االكورونا وس فير ، مثل معدل انتقال الحالي
 . مالي للشركةوالوضع ال فقات النقديةوالتد

 

 . 2020 يويول 28ة الصادر بتاريخ اإلدار  ار مجلسقا  لقر وف للشركة صرةمختحلية اللية المر تم اعتماد إصدار القوائم الما
 

 .ينالبحر  مملكة  في للشركةيقع المكتب المسجل 
 

 الهامة  السياسات المحاسبيةد وعداس اإلأس 2
 

 اإلعدادس أس
يجب أن تقرأ  لذا و .التقارير المالية المرحلية""ب الخاص  34دولي رقم محاسبة ال المالية المرحلية المختصرة وفقا  لمعيار ال علوماتالمأعدت 

تم تي وال 2019 ديسمبر  31 المنتهية في وللسنة كما في المدققةباالقتران مع القوائم المالية السنوية لمختصرة المالية المرحلية ا  المعلومات 
ة ألمور اإلثبات والقياس . وبالنسبات المالية اإلسالميةلمؤسسة لاجعسبة والمر يئة المحاوفقا  لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هادها إعد

ة المالي لتقارير اسات المالية اإلسالمية متضمنا  ة للمؤسالمراجعلة معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والتي ال تنطوي تحت مظ 
 . عداد التقارير الماليةالمعايير الدولية إل هيئةن قبل م اليةلم ر اتقاريد اللية إلعداالمعايير الدو توجيهات من  شركة تستخدم الالمرحلية، 

 

 الشركة" أو "360شركة هيلث ") المساندة ذ.م.م. للخدمات 360شركة هيلث ابعة للشركة شركة الت التوحيد تم إلغاء ، 2019ي سنة ف
 زميلة اعتبارا  من تاريخ فقدان السيطرة.   كةر شفي  ر ثما استك هساباحت، تم على الشركة التابعة السيطرةنتيجة لفقدان  ("التابعة

 

 الهامة  السياسات المحاسبية 

اد القوائم المالية السنوية في إعداستخدامها تي تم  لتلك ال المختصرة هي مطابقةد القوائم المالية المرحلية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعدا 
، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة واإللزامية في الفترات  .2019 بر سميد 31ة في المنتهي ةلسنلللشركة كما في والمدققة 

  ة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة المحاسبالتالية من قبل يدة معايير الجدتم إصدار ال. 2020ير ينا 1السنوية المبتدئة في أو بعد 
ه عفي في اجتماتابع أليوال، قرر مجلس المحاسبة 19 –في أعقاب جائحة كوفيد إال أنه ، 2020اير ين 1ن ارا  م اعتبئيا  مبدالنافذة  ("أيوفي")

، مع السماح بالتطبيق المبكر  2021يناير  1ى اإللزامي إلديد لمدة سنة واحدة من التاريخ على تقديم تم 2020يونيو  23و 22عقد بتاريخ المن
 : أدناه  رةكومذهو ا كمأيوفي   المحاسبة الصادرة عنلمعايير 

 

 بااللتزامات  المتعلق باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة  - 30معيار المحاسبة المالي رقم 
المتعلق   11دال معيار المحاسبة المالي رقم عن طريق استبأساسي عملية احتساب خسائر إضمحالل الموجودات المالية كل يار بشغير المع

الذمم المدينة والتعرضات غير  وقعة المستقبلية بشأن جميع بنهج الخسائر االئتمانية المتنهج تكبد الخسارة  "تاي إلحتياطابالمخصصات و "
 . والمراكز المماثلة األخرى التي تخضع لمخاطر االئتمانات وخطابات االعتماد الضمان كفي ذل المدرجة في الميزانية بما 

 

 : في المراحل الثالث التالية يةمانر االئتائخسلالخاضعة ل الموجودات سيتم تصنيف 
 

مخصص  تسجيل منحها. سيتم  االئتمان منذ الذمم المدينة المنتجة: الذمم المدينة التي لم تتدهور بشكل جوهري في جودة : 1المرحلة 
 . ا  شهر  12لمدة الخسائر االئتمانية المتوقعة أساس  اإلضمحالل على 

الخسائر االئتمان منذ منحها. سيتم تسجيل  بشكل جوهري في جودة  ت تدهور المدينة التي م ذمل ا: لمنتجةالذمم المينة غير ا : 2المرحلة   
 . ى العمر مدعة على الخسائر االئتمانية المتوقعلى أساس  االئتمانية 

س  أساعلى  حاللإلضميتم إثبات مخصص ا، ستم إضمحاللهاي المدينة الت نسبة للذممدينة المضمحلة: بالالذمم الم : 3المرحلة   
 ى العمر. الخسائر االئتمانية المتوقعة على مد
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 المختصرةلية إيضاحات حول القوائم المالية المرح
 2020 يونيو 30في 

 

 

 ( تتمة) الهامة السياسات المحاسبيةو س اإلعدادأس 2

 
 (تتمة)الهامة  ةبيحاسات المالسياس

 
 ( تتمة) بااللتزامات المتعلق باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة  - 30معيار المحاسبة المالي رقم 

 منحهامنذ  يةفي مخاطر االئتمانجوهري ر الفي تقييمها للتدهواألخذ في االعتبار معلومات النظرة المستقبلية سيطلب من الشركة 
على سبيل قتصاد الكلي )اال املمثل عوصر عناالمستقبلية على النظرة معلومات تضمن تس االئتمانية المتوقعة.  رئوكذلك قياس الخسا

 خارجية.المصادر الأسعار األسهم وأسعار النفط( والتنبؤات االقتصادية التي يتم الحصول عليها من  الالمث

 
، ستستمد الشركة  سيناريوهاتالمن  ستقوم الشركة بتقييم مجموعة من النتائج والسيناريوهات المحتملة. بالنسبة لكل سيناريو

 ل.جحة وذلك لتحديد مخصص اإلضمحالحتمالية المرق نهج االوقعة وتطبالمت ةينا االئتمخسائر ال
 

 نهج اإلضمحالل
عدا مخاطر لالخاضعة ل اتتعرضالاالستثمارية ووالموجودات الت األخرى على جميع التموياإلضمحالل خسائر سيتم إثبات 
 الدخل(.قائمة من خالل دلة عا البالقيمة المدرجة ت )باستثناء االستثمارا ةيمخاطر االئتمانلالخاضعة ل

 
تعد لالسترداد مة القابلة قيال إنلالسترداد.  ةالقابل المدرجة للموجود قيمتهالقيمة فيها تتجاوز االضمحالل التي خسائر سيتم قياس 

 المستخدمة.  ا وقيمتهالبيع تكاليف ناقصا  العادلة  ا قيمتهمن بين  األعلىالقيمة 
 

 القتناء موجودات بااللتزامات قلة مثالاالرتباطات  عقود أومخصص ال
ة التي يجوز المستقبليو العقود أباقتناء موجود بموجب االرتباطات  ةملزم الشركةكون تبإثبات مخصص عندما  ةكالشرقوم تس

متوقع أن الن ع االقتصادية التي مم بموجب العقد أو االرتباط أعلى من المنافإبرامها في المستقبل، ومن المتوقع بأن يكون االلتزا
بعمل مخصص على هذا الحساب يعكس شركة قوم التخالل عملية اقتناء تلك الموجودات. وفي مثل هذه الحالة، س منتتدفق 

 لمتوقعة الناتجة عن مثل تلك المعاملة.الخسائر ا
 

 ثمار( المتعلق بالوكالة باالستثمار )الوكالة باالست 31معيار المحاسبة المالي رقم 

 (االستثمار )الوكالة باالستثمار بوكالةالمبادئ المحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير المالية الخاصة  يهدف هذا المعيار إلى تحديد
تقييم طبيعة االستثمار يتطلب المعيار من رب المال ل من رب المال والوكيل. المالية، من جانب ك للمعامالت واألدوات

 (. wakala ventureمشروع الوكالة ) -( أو بa pass-through investmentستثمار )بتمرير اال -باعتباره إما أ

 
ثمر قابلية تحويل األداة محدودة، ويتحمل المست ستثمار يكون فيه مشاركة الوكيل، وكذلك خياراتإن تمرير االستثمار هو ا

ج تمرير االستثمار الستثماراته في أدوات األساسية. يجب على المستثمر تطبيق نهللموجودات بشكل رئيسي التعرض المباشر 
 وكالة االستثمار، إال إذا اختار تطبيق نهج مشروع الوكالة.

 
رتيبات الوكالة في دفاتر حساباته التي تستند إليها تاألساسية بات الموجودات على رب المال مبدئيا  إثبموجب هذا النهج، يجب 

ويجوز لرب المال أن  .ل، بما يتماشى مع المعايير المحاسبة المالية المعنيةبتطبيق مبادئ اإلثبات المبدئي حسب مقتضى الحا 
 وبة بموجب شروط معينة. من الشروط المطلثمار يستوفي أي يختار تطبيق نهج مشروع الوكالة، إذا كان عقد وكالة االست

 
حيث يتم إثبات  "؛في المحاسبة ملكيةبموجب هذا النهج، يجب حساب االستثمار في دفاتر المستثمر الذي يطبق "طريقة حقوق ال

ويتم تعديله لتشمل حصة المستثمر في الربح مدرجة ترة المالية بالقيمة الاالستثمار مبدئيا  بالتكلفة وبعد ذلك يتم قياسه في نهاية الف
 .أو الخسارة لمشروع الوكالة

 
رج الة بموجب نهج خا بترتيب الوكإثبات ل من وجهة نظر الوكيل، يتطلب المعيار أنه عند بدء المعاملة يجب على الوكي

اك استثناءات لنهج خارج الميزانية عمال ذات الصلة. ومع ذلك، هناأل /يسيطر على الموجودات  الألن الوكيل نظرا  الميزانية 
في ج مدراحتساب األمر ذاته كحساب على وكالة االستثمار القائمة باألداة المرتبطة ضافية اإلعتبارات حيث قد تنص اال

ل بإعادة استثمار أمواشركة م القوتظ الوكيل بترتيبات االستثمار متعددة المستويات. بموجب هذا الترتيب، سقد يحتف .الميزانية
 في دفاتر الوكيل.  ةالمعنيالمحاسبة المالية ر ييلمتطلبات المعا ا  الوكالة في عقد ثانوي. تحسب هذه العقود الثانوية وفق
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 ( تتمة) الهامة السياسات المحاسبيةس اإلعداد وأس 2
 

 (تتمة) ةالهامالسياسات المحاسبية 
 

 ستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة االالمتعلق ب  - 33لي رقم معيار المحاسبة الما
العرض واإلفصاح عن االستثمار في الصكوك واألسهم  والقياس و اإلثباتولتصنيف امبادئ يهدف هذا المعيار إلى وضع 

ألدوات لنواع الرئيسية األعيار ة المالية اإلسالمية. يحدد المها المؤسسلتي تقوم بالمماثلة ااألخرى  يةدوات االستثمارواأل
ونموذج عمل  مع خصائص بما يتناسب األساسية محاسبية الشريعة اإلسالمية والمعالجات الأحكام المتوافقة مع االستثمارية 

 .فاظ بها مؤسسة التي يتم بموجبها إجراء االستثمارات وإدارتها واالحتال
 

 :على طبيعته ا  اه اعتماددناالستثمار أكإحدى فئات تم تصنيف كل استثمار ي، لغرض هذا المعيار
 

 ؛ة الدين النقديةأدا -

 ؛أداة الدين غير النقدية -

 ؛ وةة أسهم حقوق الملكيأدا -

 ثمار األخرى ستأدوات اال -
 

 التصنيف
لشركة تصنيف االستثمارات ناه، يجب على ادة أدالوارللنقض غير القابلة اإلثبات المبدئي ممارسة خيارات إال إذا تمت 

( 3أو )ملكية أسهم حقوق الالقيمة العادلة من خالل ب( 2أو )ة أبالتكلفة المطف( 1إما ) ا  كما تم قياسها الحق ارالخاضعة لهذا المعي
متوقعة فقات النقدية الالتدعلى أساس نموذج أعمال الشركة إلدارة االستثمارات وخصائص  الدخلقائمة القيمة العادلة من خالل ب

 . اإلسالمية األساسيد لالستثمار بما يتماشى مع طبيعة العقو
 

، وبالتكلفة حتى وقت تنفيذ المعاملة، فةبالتكلهاية في الن ا  ين، حيث يعكس دالنقديةالدين يتم تصنيف وقياس االستثمار في أداة 
 المطفأة بعد ذلك.

 

نموذج أعمال  سبالفئات الثالث ح فئة من تثمارية أخرى ضمن أي غير نقدية أو أداة اسالدين يمكن تصنيف االستثمار في أداة 
 الشركة.

 

الدخل ما لم تقم الشركة قائمة العادلة من خالل  بالقيمةمدرج تثمار كاسأسهم حقوق الملكية االستثمار في أدوات إدراج يتم 
بالقيمة العادلة من خالل مدرج ستثمار االستثمار على أنه ا كذلتصنيف لاإلثبات المبدئي باختيار تصنيف ال رجعة فيه عند 

 .ةلكيلمحقوق ا
 

 .الدخل يمة العادلة من خاللبالق نيف االستثمار المدرجصضمن تدوما   ظ به لغرض المتاجرةفاالستثمار المحت يقع أنيجب 
 

 ياس المبدئياإلثبات والق
ن خالل م بالقيمة العادلةالمدرجة ستثناء االستثمارات التكاليف المعاملة با جميع االستثمارات بقيمتها مضافا  مبدئيا  إثبات يتم 

قائمة الدخل إلى قائمة دلة من خالل بالقيمة العا المدرجة تكاليف المعامالت المتعلقة باالستثمارات يتم احتساب . قائمة الدخل
 ر.السيطرة إلى المستثم عند نقلاالستثمارات العادية شراء الطريقة إثبات . يتم الدخل عند تكبدها 

 

 ياس الالحق الق
 

 ة المطفأة لفتكأ( استثمارات مدرجة بال
يتم إثبات جميع األرباح أو الخسائر حيث . ليعة معدل الربح الفمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقيعاد قياس االستث

يتم فحص االستثمارات المدرجة لدخل. االستثمار في قائمة اإضمحالل استبعاد أو الناتجة عن عملية اإلطفاء وتلك الناتجة عن 
ضمحالل إلبا " المتعلق 30عيار المحاسبة المالي رقم وفقا  لم رير ماليتقداد إعفي كل فترة ضمحالل لمطفأة لإلا بالتكلفة

  "االرتباطات المثقلة بااللتزاماتو يةخسائر االئتمانالو
 

 قائمة الدخل ة العادلة من خاللمبالقي( استثمارات مدرجة ب
حيث . إعداد تقرير ماليبالقيمة العادلة في نهاية كل فترة قائمة الدخل من خالل  لةالعاد بالقيمةالمدرجة س االستثمارات عاد قيا ي

القيمة المدرجة والقيمة العادلة في قائمة دت، والتي تعد الفرق بين ، إن وج رة الناتجة عن إعادة القياسسا يتم إثبات الربح أو الخ 
 الدخل. 
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 المختصرةلية ت حول القوائم المالية المرحإيضاحا
 2020 يونيو 30في 

 
 

 ( تتمة) الهامة ات المحاسبيةالسياس س اإلعداد وأس 2
 

 (تتمة)الهامة السياسات المحاسبية 
 

 (تتمة) ستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلةاالالمتعلق ب  - 33 معيار المحاسبة المالي رقم
 

 ملكيةالحقوق القيمة العادلة من خالل ج( استثمارات مدرجة ب
إعداد تقرير نهاية كل فترة بالقيمة العادلة في وق الملكية حققائمة العادلة من خالل  بالقيمةالمدرجة س االستثمارات يعاد قيا 
والقيمة العادلة القيمة المدرجة دت، والتي تعد الفرق بين ، إن وج رة الناتجة عن إعادة القياسيتم إثبات الربح أو الخسا . مالي

 بالقيمة العادلة منيتم فحص االستثمارات المدرجة . "يمة العادلة لالستثماراتإحتياطي القق الملكية ضمن "قوح في مباشرة  
إلضمحالل با" المتعلق 30عيار المحاسبة المالي رقم وفقا  لم رير ماليتقداد إعفي كل فترة ضمحالل لإلكية لحقوق المخالل 

  "تزاماتلاالرتباطات المثقلة باالو يةانخسائر االئتمالو
 

 ة التصنيفعادإ
المالية المتأثرة من الموجودات نيف جميع فقط عندما، تقوم الشركة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة االستثمارات، تقوم بإعادة تص

)بما في ذلك مثبتة مسبقاَ ر ئأو خسا أرباحأي عرض تاريخ إعادة التصنيف. في حالة إعادة التصنيف، ال يجوز للشركة إعادة 
 األرباح. /( أو العوائد تجة عن اإلضمحاللر النا سائاألرباح أو الخ 

 

 داد التقارير المالية لحاملي الصكوك المتعلق "بإع 34معيار المحاسبة المالي رقم 

اة الصكوك. وهو يتطلب من هذا المعيار المبادئ المحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير المالية للموجودات األساسية ألديحدد 
 إلعدادها حسب الحاجة بموجب هذا المعيار.  الدعوةتقارير التمويل أو اد إعدصدرة الجهة الم

 

 بتقييم تأثير المعايير المذكورة أعاله على البيانات المالية المستقبلية للشركة. ا  تقوم إدارة الشركة حالي
 

  آخردخل  3
 

 ةماليكمساعدة المستلمة حريني دينار ب 164,543متها قي البالغوظفين وفواتير الكهرباء رواتب المن الدخل اآلخر على يتضم
 .19 –وفيد ة كجائح نتيجة لتفشي  التي اتخذتها الدعم إلجراءات من الحكومة استجابة 

 

  العائد للسهم 4
 

 30) ينار بحرينيد 359,683والبالغ  2020 يونيو 30في المنتهية أشهر  الستةرة لى أساس الربح لفتهم عللس العائديتم احتساب 
خالل  ة القائمةعاديعدد األسهم العلى متوسط يون( مل 85: 2019مليون )  85دينار بحريني( العائد إلى  356,697: 2019 يونيو

هي  في األرباح لسهمفض لوالمخ اسيبالتالي فإن النصيب األسو ،ةمحتمل ةمخفض عادية سهمأ أيةالشركة  لدى وجدت الالفترة. 
 مماثلة.

 

 نتائج القطاعات التأمينية  5
 

 ال األساسية ير قطاعات األعمتقار - قطاعات األعمال

شركة شغيلية للالتقطاعات الي المؤمنة. فيما يل على فئات المخاطر إلى األقسام التالية بناء   الشركةألغراض إدارية، تم تقسيم 
 أنها:بش التقريرالتي يتم عمل 

 

  لهندسةريب واإلرهاب واالتأمين لتغطية مختلف مخاطر الحريق والتخ وثائقمات تقدم خد العامةالحريق والحوادث  -
 والحوادث العامة؛ 

 

 بية؛ والمصروفات الطالحاالت الطارئة  خدمات التأمين الصحي لتغطية مخاطرتكافل تقدم  التكافل الصحي -
 

 مركبات والضمان الشامل والموسع. لالطرف الثالث لتأمين لتغطية مخاطر ال ائقوث تتقدم تكافل خدما  المركبات  -
 

 التأمين لتغطية مخاطر الشحن البحري وأجسام السفن والطيران البحري. وثائقمات خدتكافل تقدم  نالبحري والطيرا -
 

لمؤقت والحماية )التأمين ااعي جمال ية مخاطر التكافل الجماعي واالئتمانت التأمين لتغطتقدم خدما  العائليالتكافل  -
 تعليم واسترجاع النقد.وفير الفردي وال/ التأمين مدى الحياة( وكذلك التوفير الجماعي والت المتناقص

 

د وتقييم األداء. يتم ل تخصيص الموارقرارات حواتخاذ الالقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض  إكتتابتراقب اإلدارة نتائج 
 .  على الربح المكتتبع بناء  قطا تقييم أداء ال
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 المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 2020 ونييو 30في 

 
 

 )تتمة(ينية التأمالقطاعات نتائج  5

 
 )تتمة( اسيةاألعمال األس تقارير قطاعات  - قطاعات األعمال

 :والعائلي على النحو التالي العام للتكافل الفئات الرئيسية جتائن افيالمستبقاة وص االشتراكات المشاركين وصافي اشتراكات إجمالي تحليل تم
 

 )مراجعة(  2020 يونيو   30ي ة فهيأشهر المنت الستةلفترة  

 

 ريق وحوادث ح
 المركبات  الصحي  عامة  

 البحري  
 لطيران  وا

   مجموع
 التكافل العام  

 كافل  الت
 المجموع  العائلي 

 دينار بحريني  دينار بحريني  ينار بحريني د ينار بحريني د ي بحرينينار د ينار بحريني د ينار بحريني د 

        

 13,801,498 916,942 12,884,556 244,388 4,335,041 4,651,749 3,653,378 اإلشتراكات  إجمالي

 (4,135,590) (417,114) (3,718,476) (190,458) (141,696) (166,210) (3,220,112) من إجمالي اإلشتراكاتعادة التكافل إشركات حصة 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 

 9,665,908 499,828 9,166,080 53,930 4,193,345 4,485,539 433,266 المستبقاة  اإلشتراكات 

 (1,411,302) (37,655) (1,373,647) (6,166) (155,208) (1,117,556) (94,717) صافي  –غير المكتسبة  تاإلشتراكا  تسوية
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 

 8,254,606 462,173 7,792,433 47,764 4,038,137 3,367,983 338,549 إلشتراكات المكتسبة  صافي ا

 419,461 7 419,454 41,845 40 52 377,517 دخل الرسوم والعموالت  
        

 8,674,067 462,180 8,211,887 89,609 4,038,177 3,368,035 716,066 قطاع  إيرادات ال
        

 (275,885) ات المتكبدة صافي المطالب
 

(2,491,738) (2,943,213) (15,761) (5,726,597) (209,292) (5,935,889) 

 (294,776) (3,134) (291,642) - (85,140) (196,309) (10,193) مصروفات التكافل األخرى 

 (210,000) (210,000) - - - - -  العائلي للتكافل الفنية محول إلى االحتياطيات

 (279,096) (8,725) (270,371) (20,754) (115,203) (45,338) (89,076) نة المضمحلة ذمم التكافل المديمخصص 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 

 1,954,306 31,029 1,923,277 53,094 894,621 634,650 340,912 الفائض المكتتب قبل أتعاب الوكالة 
        

 (1,829,612) (36,678) (1,792,934) (49,032) (849,668) (600,076) (294,158) روفات أتعاب الوكالةمص
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 

 124,694 (5,649) 130,343 4,062 44,953 34,574 46,754 ة  اب الوكالد أتع بع  الفائض/ )العجز( من عمليات التكافل
 105,443 (39,905) 145,348     صافي  –االستثمار  (فمصرو) /ل دخ 

 (36,337) - (36,337)     مصروفات أتعاب المضارب 
     ────────── ───────── ────────── 

 193,800 (45,554) 239,354     ( العجز/ ) صافي الفائض
     ══════════ ═════════ ══════════ 
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 المختصرةالمالية المرحلية  قوائمإيضاحات حول ال
 2020 يونيو 30في 

 
 

 )تتمة(نتائج القطاعات التأمينية  5

 
 )تتمة( ساسيةات األعمال األتقارير قطاع  - لقطاعات األعما

 عة(راج )م 2019 يونيو 30هية في أشهر المنت الستةلفترة  

 

 ادثحريق وحو
 المركبات  يالصح عامة 

 البحري 
 والطيران 

  مجموع
 ل العام التكاف

 التكافل 
 المجموع العائلي

 رينيدينار بح  دينار بحريني ينيبحرينار د ينار بحرينيد بحرينيينار د ينار بحرينيد ينار بحرينيد 

        

 11,658,838 661,644 10,997,194 198,525 4,077,858 3,553,260 3,167,551 إجمالي اإلشتراكات

 (3,475,011) (402,644) (3,072,367) (168,246) (191,216) (25,139) (2,687,766) ي اإلشتراكاتمن إجمالإعادة التكافل شركات حصة 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 

 8,183,827 259,000 7,924,827 30,279 3,886,642 3,528,121 479,785 اةتبقاإلشتراكات المس

 (260,718) (11,838) (248,880) 3,093 120,035 (206,640) (165,368) صافي  –غير المكتسبة  اإلشتراكات ةتسوي
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 

 7,923,109 247,162 7,675,947 33,372 4,006,677 3,321,481 314,417 ة تراكات المكتسبإلشصافي ا

 404,508 5 404,503 36,283 - 287 367,933 دخل الرسوم والعموالت  
        

 8,327,617 247,167 8,080,450 69,655 4,006,677 3,321,768 682,350 ع إيرادات القطا
        

 (5,782,766) (113,212) (5,669,554) (1,061) (3,032,475) (2,498,000) (138,018) المتكبدة ات صافي المطالب

 (424,506) (10,835) (413,671) (2,175) (162,957) (204,888) (43,651) ألخرى مصروفات التكافل ا

 (95,000) (95,000) - - - - -  العائلي للتكافل الفنية اطياتمحول إلى االحتي

 (83,021) (2,101) (80,920) (5,949) (41,194) (18,129) (15,648) ة نة المضمحللمديذمم التكافل ا خصصم
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 

 1,942,324 26,019 1,916,305 60,470 770,051 600,751 485,033 اب الوكالةالفائض المكتتب قبل أتع
        

 (1,796,091) (62,856) (1,733,235) (39,926) (709,955) (550,755) (432,599) ب الوكالةروفات أتعا مص
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 
 146,233 (36,837) 183,070 20,544 60,096 49,996 52,434 اب الوكالة ئض/ )العجز( من عمليات التكافل بعد أتعالفا 

 137,900 60,898 77,002     صافي  –دخل االستثمار 
 (34,476) (15,225) (19,251)     لمضارب مصروفات أتعاب ا

     ────────── ───────── ────────── 
 249,657 8,836 240,821     صافي الفائض

     ══════════ ═════════ ══════════ 
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 المختصرةرحلية الية المول القوائم المإيضاحات ح
 2020 يونيو 30في 

 

 

 )تتمة(تائج القطاعات التأمينية ن 5
 

 القطاع:يوضح الجدول التالي إفصاحات موجودات ومطلوبات 

 

 

 دث حواحريق و
  المركبات    الصحي عامة   

 البحري  
 والطيران  

 التكافل  
   المجموع   العام

 جودات/ مو
ير  ت غمطلوبا

   موعالمج   مخصصة

 دينار بحريني  بحريني  دينار  ينار بحريني د ينار بحريني د ي ينار بحريند ينار بحريني د ينار بحريني د حريني ينار بد 

         

 ( )مراجعة 2020 يونيو 30في  كما مطلوبات المحددة الموجودات وال

         

 41,133,757 32,717,368 8,416,389 983,116 127,593 1,641,367 148,330 5,515,983 الموجودات المحددة 
 ══════════ ═════════ ═══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 30,962,752 7,045,228 23,917,524 3,505,700 187,138 9,233,024 4,326,848 6,664,814 لمحددة المطلوبات ا
 ══════════ ═════════ ═══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

         

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

 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 المطلوبات المحد
 ══════════ ═════════ ═══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

عرض  ميت لم مماثلة وعليه وعوائد طروهي معرضة لمخا  الخليجي التعاون مجلس دول في الشركةمن أنشطة ري جوه جزء ويتركز اإلسالمية، الشريعة لمبادئ طبقا   التكافل على كةالشر أنشطة قتصرت
 .القطاعات الجغرافية معلومات
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 رةتصالمخالمرحلية  ليةحول القوائم الما إيضاحات
   2020 يويون 30في 
 
 

 األدوات المالية   6
 

 :2019ديسمبر  31و 2020 يونيو 30ي المحتفظ بها من قبل الشركة كما ف  ةهي نظرة عامة عن األدوات المالياه ما يلي أدنفي
 

 ة( )مراجع 2020 يونيو 30 

  

استثمارات مدرجة  
بالقيمة العادلة من  

 الملكية خالل حقوق 

دات مالية  جومو
بالتكلفة   مدرجة
 المجموع   فأة  المط

 دينار بحريني ار بحرينيدين  دينار بحريني  
     

 14,334,460 14,334,460 -  ى بنك نقد وأرصدة لد
 125,000 125,000 -  ودائع قانونية

 9,550,735 9,550,735 -  لتكافل المستحقة القبض  أرصدة التكافل وإعادة ا

 426,367 426,367 -  ا  مدفوعة مقدمومبالغ  القبضة حقمبالغ أخرى مست
 من مطلوبات التكافل حصة شركات إعادة التكافل

 3,596,560 3,596,560 -  مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –المستحقة المطالبات  - 
 6,102,001 - 6,102,001  الملكية لعادلة من خالل حقوق مدرجة بالقيمة ا ستثمارات ا
  ───────── ───────── ───────── 
  6,102,001 28,033,122 34,135,123 

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

 دينار بحريني    

 مطلوبات التكافل 
 6,374,108      ر بشأنهامطالبات تم عمل تقري –قة حمستالمطالبات ال - 

 5,185,286    لدفع  ا  أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة

 1,633,170    خرى ومخصصات  مطلوبات أ
    ───────── 
    13,192,564 
    ═════════ 
 

 (مدققة) 2019 ديسمبر  31 

  

استثمارات مدرجة  
بالقيمة العادلة من  

 الملكية  حقوق لخال

لية  موجودات ما 
مدرجة بالتكلفة  

 المجموع   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 -  دة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض  أرص

 492,614 492,614 -  قبض المبالغ أخرى مستحقة 
 افلتك حصة شركات إعادة التكافل من مطلوبات ال

 3,227,793 3,227,793 -  طالبات تم عمل تقرير بشأنهام –ت المستحقة المطالبا - 
 6,060,268 - 6,060,268  الملكية لعادلة من خالل حقوق مدرجة بالقيمة ا استثمارات 

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

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

 دينار بحريني    

 مطلوبات التكافل 
 5,961,257      ر بشأنهامطالبات تم عمل تقري –ات المستحقة المطالب - 

 4,899,928    دفع  لة ا أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحق

 1,733,539    ات أخرى ومخصصات  مطلوب
    ───────── 
    12,594,724 
    ═════════ 
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 المختصرةة المرحلية قوائم الماليإيضاحات حول ال
   2020 يونيو 30في 

 
 

 ()تتمةاألدوات المالية  6

 
 طرق التقييم واالفتراضات  

وق الس مشاركيبين  ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع تالمه سم اسيتالذي هي السعر القيمة العادلة 
 خ القياس. تاري في
 
ا توفرت. بالنسبة لألوراق المالية ، إذفي األسواق النشطة المعلنةسوق العادلة لألوراق المالية المدرجة من أسعار ال اشتقاق القيم يتم

السوق  دث معامالتإستخدام أح  على لتقييم المناسبة. وقد تشمل تلك التقنياتلعادلة بإستخدام تقنيات اامة غير المدرجة، يتم تقدير القي
  خرى.األتقييم الماذج أو ن ؛خرى مشابهة لها بصورة جوهريةبالرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألداة أ وذلكتفضيلية؛  دون شروط

 
موال العادلة لأل ةالقيم تستند. المعلنةع إلى أسعار العطاءات في األسواق النشطة بالرجو رجةالعادلة لألموال المد ةيتم تحديد القيم

دام األسعار المدرجة في السوق ت التي تم تحديدها من قبل مدير الصندوق بإستخ ي قيم الموجوداعلى صاف مدرجةالغير 
أو القيمة السوقية تثمر آخر مدفوع من قبل مس سعرجودات المعنية، إذا توفرت، أو أي أساليب أخرى مقبولة مثل أحدث للمو
 قابلة للمقارنة.  اتلشرك

 
 ة العادلة هرمي للقيمالتسلسل ال 

 :لتقييمية االعادلة لألدوات المالية بتقن سل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمةالتسلالشركة م تستخد
 

 ات المماثلة؛شطة للموجودات أو المطلوبنال األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق :1المستوى 

على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة تأثير الجوهري مدخالتها ذات الحظة جميع : التقنيات األخرى والتي يمكن مال2المستوى 
  أو غير مباشرة. مباشرة

معلومات يمكن  مسجلة والتي ال تستند علىلة ايات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادللتقن: ا3المستوى 
 مالحظتها في السوق. 

 جعة( امر)  2020 يونيو 30 
 المجموع  3المستوى  2لمستوى ا 1ستوى الم 
 دينار بحريني  يني دينار بحر  دينار بحريني  دينار بحريني  

  قيمة العادلة من خالل حقوق مدرجة بالإستثمارات 
     ة الملكي 

     استثمارات مدرجة  

 1,710,639 - - 1,710,639 ية حكوم
 1,570,249 - - 1,570,249 أعمال مصرفية

 1,224,352 - - 1,224,352 البنية التحتية

 475,489 - - 475,489 أخرى

 207,525 - - 207,525 خدمة المستهلك

     إستثمارات غير مدرجة 

 250,000 250,000 - - نية التحتيةالب

 197,617 - 197,617 - خدمة المستهلك

 80,268 80,268 - - تأمين

     صناديق أخرى مدارة  

 151,198 - 151,198 - لبنية التحتيةا
 126,802 - 126,802 - خدمة المستهلك

 107,862 72,605 35,257 - أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,188,254 510,874 402,873 6,102,001 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ختصرةالمية المرحلية وائم المالت حول القإيضاحا
   2020 نيويو 30في 

 
 )تتمة( األدوات المالية 6

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

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

 ادلة من خالل حقوقالع قيمةمدرجة بالإستثمارات 
     الملكية 

     استثمارات مدرجة 

 1,341,691 - - 1,341,691 أعمال مصرفية

 1,752,124 - - 1,752,124 حكومية 

 925,146 - - 925,146 البنية التحتية 

 232,445 - - 232,445 خدمة المستهلك

 530,582 - - 530,582 أخرى

     إستثمارات غير مدرجة

 377,500 377,500 - - تية التحنية الب

 331,857 - 331,857 - خدمة المستهلك

 80,268 80,268 - - تأمين 

     دارة اديق أخرى مصن

 187,353 - 187,353 - ة المستهلكخدم
 174,137 11,326 162,811 - تية البنية التح

 127,165 72,895 54,270 - ىأخر 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,781,988 736,291 541,989 6,060,268 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
  قةعالالذات ف طرااأل 7
 

الحسابات الخارجيين  ومدققيدارة الرئيسيين همين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلمثل األطراف ذات العالقة المسات
ت مع األطراف يجري قيد جميع المعاماله األطراف. ذتركة أو المتأثرة من قبل هالمش يطرة أو السيطرة والشركات الخاضعة للس  كةر للش 
 ود اعتيادية. س شروط وبناأس  ات العالقة علىذ
 

 عويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين ت
بما في  ركةالش  لسيطرة على أنشطةيات للتخطيط والتوجيه واهم الصالحيات والمسئوللديالذين األشخاص وظفو اإلدارة الرئيسيين هم م

 .للشركةنفيذية تالاإلدارة ذلك 
 

 المختصرة هو: لية قوائم المالية المرحفي هذه ال المتضمنو عالقةاألطراف ذات الملخص األرصدة لدى 
 

 :2019 يونيو 30و 2020 ونيوي 30خالل الفترة المنتهية في  القةالع ذات األطراف مع تمت التي التالمعامفيما يلي 
 

 
 2020 يونيو 30
 (مراجعة)

 2019 يونيو 30 
 (راجعةم)

 

 موظفي 
اإلدارة 

  أخرى المساهمين الرئيسيين

 موظفي 
 اإلدارة
 رىأخ المساهمين  يينالرئيس 

 
 دينار 
 بحريني 

 دينار 
 بحريني 

 دينار 
  بحريني 

 دينار 
 بحريني

دينار 
 بحريني

 دينار 
 بحريني

        
 - 76,592 483  - 170,714 - األقساطإجمالي 
ن من إجمالي يدي التأمية معحص
 - 40,307 -  - 86,368 - شتراكاتاإل

 - 84,216 -  - 33,599 - ات المدفوعةمالي المطالبإج
المطالبات   من حصة معيدي التأمين

 - 2,774 -  - 5 - مدفوعةال

 - 5,851 -  - 7,404 - العموالتدخل الرسوم و

 - 16,092 -  - 30,853 - تكاليف االقتناء 

 50,470 - -  55,938 - - الشركة  فاتمصرو
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 ختصرةالمية المرحلية وائم المالإيضاحات حول الق
   2020 نيويو 30في 

 
 

 (تتمة) عالقةالذات ف طرااأل 7
 المساهمين  

 

   يونيو 30
2020 

 ديسمبر  31
2019 

 ( مدققة) )مراجعة(  
 دينار بحريني دينار بحريني  
   

 163,968 80,268  ن خالل حقوق الملكيةم استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
 286,798 101,832 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
 31,919 61,475 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع

 - 23,006 مبالغ أخرى مستحقة الدفع
 

   ئيسينتعويضات موظفي اإلدارة الر 
 دارة العليا خالل الفترة:إلخرين لاألعضاء اآلوة ردامكافأة أعضاء مجلس اإلفيما يلي 

 

   يونيو 30
2020 

  يونيو 30
2019 

 

 )مراجعة( 
 

 مراجعة()
 

 دينار بحريني دينار بحريني  
   

 89.030 93,420 مكافآت رواتب و

 14.773 3,350 ة للموظفين ة الخدممكافآت نهاي
 ──────── ──────── 
 96,770 103,803 

 ════════ ════════ 
 



 ركة التكافل الدولية ش.م.ب.  ش

21 

 ختصرةالمالقوائم المالية المرحلية حول  إيضاحات
  2020 يونيو 30في 

 
 

 الشامل ل مجموع الدخ 8
 )مراجعة( 2019 يونيو 30في أشهر المنتهية  للستة  )مراجعة( 2020 يونيو 30هية في أشهر المنت تةللس 

 المجموع ل العائلي تكافال التكافل العام  ن يالمساهم  المجموع ائلي التكافل الع م التكافل العا المساهمين  

 دينار بحريني دينار بحريني بحرينيدينار  بحرينيدينار   رينيبحدينار  دينار بحريني دينار بحريني رينينار بحدي 

          

 603,879 8,836 240,821 354,222  553,483 (45,554) 239,354 359,683 العجز( للفترةلربح والفائض / )صافي ا
 ──────── ──────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 

الشامل  لالدخ / سارة الشاملة األخرى()الخ
الدخل إلى قائمة  سيتم تصنيفه الذير اآلخ

          ترات الالحقة:في الف
لعادلة من خالل درجة بالقيمة ااستثمارات م

 حقوق الملكية: 
         

 33,292 29,421 (27,665) 31,536  (369,901) (138,478) (46,678) (184,745) فترة  الناتجة خالل ال لعادلةات القيمة اتغير 
المختصرة  تدويرها إلى القائمة المرحلية معاد 

 48,490 - 31,011 17,479  199,148 116,648 1,376 81,124 االستبعاد / االضمحالل  عند للدخل
 ──────── ──────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 
الدخل الشامل  / رى(خة الشاملة األخسار)ال

إلى  سيتم تصنيفهذي للفترة ال خراآل
في  للدخلالمختصرة ة يالمرحلقائمة ال
 81,782 29,421 3,346 49,015  (170,753) (21,830) (45,302) (103,621) :لالحقةالفترات ا
 ──────── ──────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 

)الخسارة الشاملة(  /ع الدخل الشامل مجمو
 685,661 38,257 244,167 403,237  382,730 (67,384) 194,052 256,062 للفترة

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

          ائد إلى:الع

 688,136 38,257 244,167 405,712  382,730 (67,384) 194,052 256,062 مساهمي الشركة األم 

 (2,475) - - (2,475)  - - - - طرةحقوق غير مسي
 ──────── ──────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 
 256,062 194,052 (67,384) 382,730  403,237 244,167 38,257 685,661 

 ════════ ════════ ═════════ ═════════  ════════ ════════ ═════════ ═════════ 
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 المختصرة  لمالية المرحليةحول القوائم ا إضافيةإفصاحات 
  2020يونيو  30في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( المختصرةالمالية المرحلية قوائم  من ال   ا  جزءالمعلومات المالية المرفقة  تشكل ال )
 
 
 
 
 
.
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 المختصرة  لمالية المرحليةحول القوائم ا إضافيةإفصاحات 
  2020يونيو  30في 
 
 
من الصعب تحديد المدى إال أنه  .الشركةأنشطة خفض نتج عنه مما األعمال التجارية في نمو ال توقفالجائحة إلى ى تفشي أدفقد  العالم. نحاءفي جميع أ المنشآتديد من علل ا  تحدي 19 -كوفيد مثل جائحة ت

األعمال وإدارة تصريف الكوارث واستمرارية لتعافي من ل خطتها فعيل بتشركة ال، قامت ةلجائح اه هذ ونتيجة لتفشي، 19 -كوفيد جائحة وضع  عن كثبشركة ال تتابع .الوقت الحاليمالي حتى تأثير الكامل ألي 
 ي.في عملياتها وأدائها المالدث من تعطل يح  ة ما قدرمن أجل إدالك وذالمخاطر 

 

لك لمساعدة المؤسسات المالية في االمتثال للمتطلبات ، وكذاالقتصادية يولةلسمن أزمة ايف فلتخلوذلك  19 –وفيد تأثير تفشي جائحة كأعلن مصرف البحرين المركزي عن اتخاذ إجراءات مختلفة لمكافحة 
 .التنظيمية

 
حصلت الشركة على  وقات الصعبة.( في هذه األ19 -د يكوف) كورونا فيروس تأثير ومواجهة والقطاع الخاص البحرينيين لدعم المواطنين وذلك  ةلكة البحرين عن حزمة تحفيز اقتصاديأعلنت حكومة مم

 .19 -كوفيد دعم لاستجابة لخطط  2020شهر أبريل ومايو ويونيو األعن والماء  ءالكهربا عن رسوم اإلعفاء الموظفين وتكاليف من داد جزء مساعدة مالية في شكل س
 

 :والسياسات الناتجة عنها بعض التأثير على الشركةاإلجراءات كان للجائحة وكذلك 
 

 .في االشتراكاتلم تكن هناك خسارة جوهرية  -

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

 .مناسبةإضمحالل مخصصات  لها الشركة والتي اتخذت عملية التحصيل . وقد حدثت بعض التأخيرات في ذا الوضعنتيجة لهتتأثر سيولة الشركة لم  -

 المال. تواصل الشركة تلبية المتطلبات التنظيمية للحد األدنى لرأس -

 أدى تباطؤ االقتصاد المحلي إلى انخفاض اسمي في المطالبات. -

 األعمال.تصريف الوقائية الالزمة ومتطلبات خطة استمرارية اءات جرباإلبسبب التكلفة المتعلقة المصروفات العمومية زيادة  -
 

 :الشركة تقييمل وفقا   2020يونيو  30كما في  على القوائم المالية 19 -لوضع كوفيد التأثير اإلجمالي أدناه  يليفيما 
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 المختصرة  لمالية المرحليةحول القوائم ا إضافيةإفصاحات 
  2020يونيو  30في 

 

 

 المجموع  التكافل العائلي  التكافل العام   همين المسا   
 ينار بحريني د ينار بحريني د ينار بحريني د ينار بحريني د   
       الدعم الحكوميخطط  –زايا المالية الم

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

 5,881 - - 5,881   الكهرباء والماء 
   ───────── ───────── ───────── ───────── 

 164,543 - - 164,543   مزايا المالية من خطط الدعم الحكومي مجموع ال 
   ───────── ───────── ───────── ───────── 

       يراداتنفقات اإل

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

 (1,426) - - (1,426)   وما إلى ذلك االستهالكو القفازاتو األقنعةو المطهراتو تطهير المبانيوتعقيم 
   ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (21,426) - - (21,426)   اإليرادات مجموع نفقات 
   ───────── ───────── ───────── ───────── 

       أسماليةالنفقات الر

 (2,741) - - (2,741)   الطارئة خطة لتكلفة أجهزة الكمبيوتر المحمولة ل
   ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (2,741) - - (2,741)   ت الرأسمالية  فقامجموع الن
   ───────── ───────── ───────── ───────── 
 (195,810) (17,810) (178,000) -   المدينة  ضمحالل الذمم إ
   ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (181,566) (84,303) - (97,263)   االستثمار إضمحالل 

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

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

 
ور، فإن التأثير المذكور ال يزال في مرحلة التطغير مؤكد و 19 –جائحة كوفيد  ما أن وضعج السنة بأكملها أو االعتماد عليها ألي أغراض أخرى. وببمثابة مؤشر على نتائوال ينبغي اعتبار المعلومات 

 –كوفيد  ثير جائحةذلك، ال تمثل هذه المعلومات تقييما شامال  كامال  لتأ  إلى أن تكون تلك المعلومات قديمة. وباإلضافة إلى روف مما قد يؤديقد تتغير الظ أعاله هو اعتبارا  من تاريخ إعداد هذه المعلومات.
 مراجعة رسمية من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.تخضع هذه المعلومات ل . لمالشركةلى ع 19

 


