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قـصــتــنـــــا

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت 
نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات 
التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد 
البحرين. ومن أجل تسهيل  أرجاء  الفروع في جميع  العمالء عبر شبكة واسعة من  المزيد من  الى  الوصول  بالتزاماتها من خالل  الدولية  التكافل  العام. وتفي شركة  العائلي والرعاية الصحية والتكافل  والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل 
المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت 
الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى 
من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل 
وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد 
منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية 
بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط 
الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف 
الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل 
الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء 
من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجل 
تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي 
ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق 
األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع 
أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية 
األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي 
شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر 
االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات 
عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين 
للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن 
أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات 
وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق 
األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع 
أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية 
األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي 
شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر 
االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات 
عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين 
للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمية الرائدة 
في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم 

حلول تأمينية متميزة.

عملياتها توسيع   نحو  لطموحها  تجسيدًا  التكافل،  شركة  اطالق  أعيد   ،1998 عام  وفي 

التأمينية داخل وخارج مملكة البحرين.

والشركات تحت  األفراد  للعمالء من  التأمين  حلول  التكافل مجموعة واسعة من  وتوفر 

تكافل السيارات، التكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام.

واسعة  شبكة  خالل  من  الزبائن  مع  التواصل  نحو  بإلتزامها  التكافل  وتفي 

قدمت  فقد  وتيسيرها،  المعامالت  اجراء  تسهيل  أجل  ومن  البحرين.  أنحاء  جميع  في  الفروع  من 

التكافل خدمة التكافل اإللكتروني »eTakaful« لتقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط 

العمالء،  رضا  في  التميز  لتحقيق  المستمر  سعيها  الشركة  وتواصل  التكافل.  لشركة  الساخن 

من خالل تقديم أحدث االبتكارات الذكية للتكافل مثل تطبيق الهاتف النقال الذي يقدم خدمات 

تأمينية شاملة لعمالئها الكرام. ومع هذه المنتجات والخدمات عالية الجودة، تقود شركة 

التكافل الطريق بفضل تميزها وتفردها.

نقــــــود الـطــــريـــق
نــحــــــو الـتـمــيـــــز
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أرض الفــــــــرص
الـالمـحـــدودة

تجسد مملكة البحرين الثقافة العربية 
المعروفة بتقاليدها الراسخة، وهي 

تحافظ على ذلك اإلرث وتطوره الى 
هوية مميزة وتنمو كمركز مالي في 
المنطقة يفتح آفاقًا متجددة للنمو.

تعكس الرؤية االستراتيجية لشركة التكافل قيمًا 
راسخة في هذه األرض المعطاء، ال سيما وإن 

الطريق نحو القيادة المسئولة يقتضي السير على 
نهج تلك القيم والمبادئ التوجيهية وهي قيم 

تلهم شركة التكافل كمزود حلول تأمينية متوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية في المقام األول. إن 

هذه العالقة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتقاليد العريقة 
هي ما تدفع بشركة التكافل قدمًا نحو تحقيق راحة 

البال لعمالئها الكرام.



www.takaful.bh
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تقــالـيـــد راســخــة
ومـــتـــــــأصــــــلـــــــــة

بــلــــد الـمـلـيـــــون نـخــلــــة ــ تـــــراث بـحـــــريــنــــي تــلـيـــــد يــدعـــــو لـلـفـخــــر
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تـــوطـــيـــــــد
عــالقــــات طــويــلــــة األمـــــد

رؤيـة البحـريـن 2030: االرتقـــاء بمـسـتـويات المعيشـة واالستـدامة. جسـر مدينـة عيسـى
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 تتمتع البحرين، وهي تتكون من أرخبيل 
رائع من الجزر، بأسس قوية وراسخة 

ورؤية ثاقبة تستهدف نماء وتطور البالد 
واالنطالق بها لمواجهة تحديات الحاضر 

والمستقبل بثبات وكفاءة عالية.

وتسعى التكافل دومًا إلى سد الفجوة بين توقعات 
عمالئها ومعايير الخدمات التي تقدمها. وتفي التكافل 
بوعودها بتحقيق أعلى معايير الجودة من خالل توفير 
حلول مبتكرة والحفاظ على شبكة واسعة من الفروع 

لسهولة التواصل واالستماع الدائم لعمالئها لفهم 
احتياجاتهم المختلفة.

نمـاء وتطـور لتحقيـق 
مســتــوى مـعـيـشـــي 

أفـضـــل
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

قّيمنا
إن قيمنا المشتركة هي جوهر قدرتنا على النجاح في تقديم خدمات متميزة تقوم 

على اإللتزام والجودة. وتتمثل قيمنا في:

التمسك بأعلى مستويات األمانة المهنية والسلوك المهني.  •
المساهمة بفعالية في االقتصاد المحلي.  •

المحافظة على نمو الشركة وربحيتها وتطويرها.  •
نـؤمن بوجود إمكانية للتطوير، ونحن ملتزمون نحو عمالئنا بتحقيق النجاح.  •

تعزيز الريادة من خالل تقديم الخدمات المتكاملة والمبتكرة.  •

رؤيتنا
أن نكون الشركة السباقة والرائدة في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تتوافق مع 

أسس الشريعة اإلسالمية السمحاء

رسالتنا
العمل على نشر الوعي التأميني التكافلي والريادة في طرح منتجات تكافلية 

وحلول متكاملة قائمة على المبادئ والقيم اإلسالمية الغراء.
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

التكافل الدولية أول شركة تأمين إسالمي في المنطقة، تقوم بتوفير خدمات تتناسب 
والمنتجات  الخدمات  ُصممت  لقد  الحديث.  العصر  ومتطلبات  اإلسالمية  قيمنا  مع 

التالية خصيًصا لعمالئنا بحيث تلبي احتياجاتهم الخاصة.

لقـد ُصـممـت الخـدمــات والمنتجـات التـالـيـة خصـيًصـا لعمـالئنـا بحيـث تلبـي احتـياجـاتهـم الخاصـة:

2. التكافل العائلي والرعاية الصحية1. التكافل العام

4. التكافل الذكي

5. التكافل اإللكتروني )التكافل أون الين(

6. الخط الساخن للتكافل )80008050(

3. تكافل السيارات )سيارتك(
أ تكافل السيارات الشامل ويشمل خيارات

متنوعة للتغطية

ب تكافل المسؤولية تجاه الطرف الثالث

التكافل العائلي )أسرتك (  •
التكافل العائلي )الجماعي(  •

تكافل التعليم )تعليمي(  •
تكافل اإلدخار )إدخاري(  •

تكافل العناية الصحية الجماعي )صحتك(  •
تكافل الدخل السنوي المحدود )ضماني(  •

تكافل إعادة السداد العادي )صندوقي(  •

التأمينات التجارية والرئيسية أ. 

تكافل الممتلكات  •
تكافل الطيران والنقل البحري  •

التكافل الهندسي  •
تكافل المؤسسات المالية  •

تكافل المسؤوليات اإلدارية لكبار الموظفين  •
تكافل المسؤولية المهنية  •

تكافل الحوداث العامة  •
تكافل تغطية األخطاء الطبية  •
تكافل ضمان تنفيذ المشاريع  •

تكفل المكاتب الشاملة  •
التأمينات الشخصية ب. 

تكافل السفر  •
تكافل المنـازل  •

التكافل المبـانـي  •
تكافل الحوادث الشخصية  •

تكافل العمالة المنزلية  •

المنتجـات والخـدمــات
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير مجلس اإلدارة 

لكم  استعرض  ان  االدارة  مجلس  اعضاء  عن  نيابة  يسرنى 
التقرير المالى السابع والعشرون لشركتكم عن الفترة المالية 

المنتهية فى 31 ديسمبر من عام 2016.

فى البداية اود ان اشكركم على دعمكم المتواصل للشركة.
احداثا  سواء  حد  على  والناشئة  النامية  االقتصاديات  شهدت 
والمستمر  المتسارع  اإلنخفاض  ,اهمها  متعددة  وتعقيدات 
واضحا  تحديا  ليشكل  سلبا  انعكس  والذى  النفط  السعار 
القتصاديات الدول المنتجة للنفط وبصفة خاصة على قطاع 

االعمال واالقتصاديات فى منطقة الخليج العربي.

شهد هذا العام تراجعا مستمرا فى اسعار النفط وكذلك فى 
اسعار السلع الدولية , كما ذكرنا انفا , وتعاظم تاثيرها نتيجة 
واالضطراب  االستقرار  وعدم  العالمى  االقتصادى  للتباطؤ 
القطاع  بان  علما  هذا   , المنطقة  فى  الجغرافى  السياسى- 

النفطى هو المحرك الفعلى القتصاديات دول المنطقة.

اتجاهات  أو  ظواهر  ثالثة  فهناك  العالمى،  المستوى  وعلى 

النمو  تباطؤ  االقتصادى، منها  المستوى  رئيسة سادت على 
المتبعة  النقدية  السياسات  وتشعب   , الصينى  االقتصادى 
اسعار  فى  الحاد  واالنخفاض  والناشئة،  النامية  الدول  في 
يواجهه   الذى  التحدى  الى  يشير  الذى  االمر  الدولية،  السلع 
ان  من  الدولى.وبالرغم  االقتصادى  النمو  فى  االنتعاش 
كثير  فى  تحسنا  اظهرت  االقليم  فى  االقتصاديات  بعض 
التضخم  معدل  مثل  الرئيسة  االقتصادية  المؤشرات  من 
, وذلك  الجارى  الحساب  الخارجية والعجز فى  واالستثمارات 
سياساتها  وتركيز  الحكومات  تلك  من  المبادرة  روح  بسبب 
االستثمار  وتشجيع  االقتصادى  للنمو  افضل  بيئة  لخلق 

واشراك المجتمع فى هذا االمر.

النظر  بغض  شركتكم,  فى  ثقتكم  بان  هنا  اضيف  ان  واود 
عن الوضع او المزاج السائد فى االسواق قد اعطتنا الكثير من 
التزامنا  هنا  لعملنا.ونؤكد  والمثابرة  والتشجيع  الدفع  ادوات 
المطلق الدارة المخاطر المصاحبة العمال الشركة والتخطيط 
قيمة  اعلى  لخلق  وذلك  بجد  والعمل  لنموها  المستقبلى 

مضافة للمساهمين فى هذه الشركة.

السادة المساهمين

فى هذا العام بلغ اجمالى االشتراكات 
المكتتبة حوالى 20.9 مليون دينار بحرينى 

بمعدل نمو بلغ 7% في عمليات الشركة 
التشغيلية مقارنة بالعام السابق. كما بلغ 
صافى ارباح الشركة 631 الف دينار بحرينى.
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

وفى خضم هذه المخاطر المذكورة، استطاعت شركتكم من تحقيق 
العموم  وجه  على  المالى  اداءها  تحسن  كما  طيبة  تشغيلية  نتائج 
اجمالى  بلغ  العام  هذا  الفائت.ففى  بالعام  مقارنة   2016 العام  فى 
نمو  بمعدل  بحرينى  دينار  مليون   20.9 حوالى   المكتتبة  االشتراكات 
بلغ 7% في عملياتها التشغيلية مقارنة بالعام السابق.كما بلغ صافى 
تكبدتها  التى  الخسارة  مقابل  بحرينى  دينار  الف   631 الشركة  ارباح 

الشركة فى العام السابق.

اكسبتنا  قد  تركيزنا  محور  هم  العمالء  بجعل  فلسفتنا  ان  والشك 
المنصات  استخدام  فى  المبادرة  زمام  اتخذنا  وقد  هذا  ثقتهم. 
عمالئنا  خدمة  فى  الالزمة  التحسينات  ادخال  بغرض  وذلك  الرقمية 
من  التوزيع.وبالرغم  لقنوات  المتاحة  االدوات  توفير  فى  والتوسع 
ايضا  انها كانت  اال   , السنة  الشركة فى هذه  التى واجهت  التحديات 

سنة للتغيير واستفادة من الفرص المتاحة.

اليزال  البحرين  لمملكة  العام  المناخ  فان   , المستقبل  الى  وبالنظر 
فى  وخاصة  الشركة  اعمال  فى  للتوسع  كبيرة  فرص  على  ينطوى 
للفرص  نظرا  وذلك  العائلي(  )التكافل  الحياة  على  التأمين  مجال 
الواسعة الكامنة وغير المستغلة حاليا فى مجاالت التخطيط االدخارى 
مقابلة  فى  واالستمرار  بالتركيز  سنقوم  فاننا  وعلية  واالستثمارى. 
مضافة  قيمة  خلق  وفى  لعمالئنا  والمتنوعة  المختلفة  االحتياجات 
مجلس  مصاريف  بلغت  وقد  هذا  العمل.  شركاء  لكافة  ومستدامة 

االدارة فى عام 2016 مبلغ وقدرة 65,343 دينارا بحرينيا.

بخالص  اتوجه  ان  االدارة  مجلس  اعضاء  زمالئى  عن  ونيابة  هنا  واود 
الشكر والتقدير واالمتنان الى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  وإلى  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  ال 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزاء الموقر وإلى صاحب السمو 
نائب  األمين  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
على  وحكومتهم  الوزاء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى،  القائد 
دعمهم  على  خاصة  وبصفة  البحرينى  لالقتصاد  المتواصل  دعمهم 

للقطاع المالى بالمملكة.كما نتوجه بالشكر الجزيل الى كافة اصحاب 
السعادة الوزراء ومحافظ مصرف البحرين المركزى على توجيهاتهم 

ودعمهم المتواصل للشركة.

كما اود نيابة عن جميع اعضاء مجلس االدارة ان اعبر عن خالص شكرى 
ومساندتهم  تفهمهم  على  الشركة  مساهمى  لجميع  وتقديرى 
الشركة  ثقتهم فى  الكرام على  لعمالئنا  ايضا  والشكر موصول  لنا. 
والخدمات التى تقدمها,كما نتوجه بالشكر لالدارة التنفيذية وموظفى 
تقديم  اود  كما   , ومثابرتهم  واخالصهم  اجتهادهم  على  الشركة 
المصلحة  عالقات  على  التكافل  اعادة  وشركات  للوسطاء  الشكر 
المتبادلة , والشكر موصول ايضا للسادة اعضاء اللجنة الشرعية لما 

يقدمونه من نصائح وتوجيهات .

شكرا جزيال

جمال علي الهزيم 
رئيس مجلس اإلدارة

البحرين  20 فبراير 2017 م
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يلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في 
تطور ونماء البحرين... وسوف ينطلق 

هذا النموذج الشامل الذي  تتضمنه 
رؤية 2030 بالبالد إلى مستويات أرحب 

من النمو مع القدرة على مواجهة 
التحديات المستقبلية بكفاءة وثبات.

وفيما تجسد التكافل رؤية البالد المستقبلية، 
فإنها تجدد إلتزامها  باعتماد نهج شامل نحو النمو 

والتطور، إذ تعمل على تنمية وتطوير عالقاتها مع  
المساهمين والموظفين والعمالء من خالل وضع 

معايير عالمية لتقديم األفضل دومًا. وفيما تمضي 
قدمًا في مسيرتها، فإن شركة التكافل ستواصل 

تحقيق المزيد من المكاسب، كعائلة واحدة 
متماسكة وتحقق التميز في كل ما تقوم به.

تحقـيــق التميـــز فـي كل 
مــا نـقــــوم بـه
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير الرئيس التنفيذي 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

لشركة  والفرص  التحديات  من  آخر  عاما  2016م  عام  شكل 
إال  عمومًا  األحوال  تحسن  من  الرغم  وعلى  الدولية.  التكافل 
في  االقتصادي  الضغط  تحت  يرزح  كان  التأمين  قطاع  أن 
وذلك  أخرى  قطاعات  مثل  ذلك  في  مثله  األخيرين  العامين 
واالقتصادية.  واإلقليمية  العالمية  األوضاع  العديد من  بسبب 
تأثير   ، النمو  التباطؤ في  تحديات من حيث  كانت هناك  وقد 
القطاعات  بعض  في  للسلع  المنخفضة  العالمية  األسعار 

الهامة والركود في االستثمارات.

 20.9 الدولية  التكافل  حققتها  التي  اإلشتراكات  حجم  بلغ 
مليون بنسبة نمو قدرها 7% مقارنة بالعام السابق. وقد كانت 
إعادة هيكلة محفظة  الشركة حذرة في سياسة االكتتاب مع 
للحفاظ  استراتيجيتها  مع  يتماشى  بما  أكبر  بصورة  أعمالها 
لالكتتاب  أفضل  سياسات  واعتماد  متوازنة،  محفظة  على 

لحماية مصالح شركاء العمل.

تحسنت النسبة الشاملة لصافي المطالبات من 77% في عام 
2015م  إلى 71% بنهاية العام 2016م. وقد طرأ التحسن   

بشكل رئيسي في كل من مجالي الرعاية الصحية والتأمين على 

السيارات. هذا وقد قامت الشركة باتخاذ خطوات حذرة في 
تحصيل المستحقات المتأخرة مما أدى إلى تحسين تصنيف 
هذه المستحقات بالعمر. باإلضافة إلى ذلك فقد تمكنت من 

تحسين سيولتها ومحفظتها االستثمارية بصورة أكبر.

لقد أثر انخفاض أسعار النفط على المنطقة وعلى اقتصادها 
في  كبيرة  تحديات  البحريني  االقتصاد  وشهد  وأعمالها، 
السنوات األخيرة بسبب الظروف العالمية والمحلية الصعبة. 
االقتصاد  في  الكامنة  القوة  ساعدت  فقد  ذلك،  رغم  ولكن 
لتحقيق  اتخاذها  تم  التي  السياسات  إلى  باإلضافة  البحريني 
اإلستقرار المالي والتوازن في عجز الحساب الجاري، ساعدت 
النمو  احتماالت  بشأن  والثقة  التفاؤل  على  الحفاظ  على 

االقتصادي على المدى الطويل.

رغم  أفضل  نتائج  تقديم  في  الدولية  التكافل  شركة  نجحت 
جميع  تمحور  على  التأكيد  نتيجة  وذلك  المتغيرة  العمل  بيئة 
المبادرات التي يتم تنفيذها حول العمالء ومتطلباتهم وتنفيذ 

كل ذلك بطريقة فعالة.
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

الماضي،  العقد  مدى  على  البحرين  مملكة  في  التأمين  قطاع  تطور 
على  ركزت  تنظيمية  ومبادرات  تنافسية  سوق  وجود  أدى  وقد 
األساس  وضع  إلى  العمالء  احتياجات  تلبي  الجودة  عالية  المنتجات 
للنمو في المستقبل. وفي ظل هذا السيناريو، تقوم أعمال شركة 
عمل  نموذج  ببناء  قمنا  وقد  ممتازًا.  تقدمًا  بتحقيق  الدولية  التكافل 
يعتمد على فرضية وجود منتج تنافسي، وجودة في خدمة العمالء مع 
شبكة توزيع جيدة. ومع استخدام التكنولوجيا الحديثة وفريق ملتزم 
من الموظفين فإننا نسعى إلى أن نكون الخيار المفضل للعمالء من 
أجل حمايتهم والحتياجاتهم اإلدخارية. حيث أننا نولي أهمية قصوى 
وإنما  ألنفسهم  فقط  فينا،ليس  وضعوها  التي  العمالء  ثقة  لكسب 
لعائالتهم أيضًا. لذلك، فإننا ملتزمون بضمان استجابتنا الحتياجات 

العمالء.

بخدمات  العمالء  مد  على  الدولية  التكافل  شركة  تركيز  يظل  سوف 
ذات قيمة، كما ستواصل منتجات الشركة المتعددة تلبية احتياجات 

العمالء المحددة من الحماية واألهداف المالية، وبتكلفة مقبولة.

ولتطبيق  لعمالئنا.  الراحة  تقديم  حول  استراتيجيتنا  تمحورت  وقد 

مجموعة  بتطوير  قمنا  فقد  الواقع  أرض  على  االستراتيجية  هذه 
تجربة  لتوفير  العمالء  باحتياجات  الصلة  ذات  المنتجات  من  واسعة 

ممتعة مقترنة بأرقى الخدمات.

تتمركز قوتنا في تنمية وإدارة قنوات توزيع متعددة وذات جودة عالية، 
جنبا إلى جنب مع خبراتنا في تقديم حلول مبتكرة لتحقيق وفورات 

لعمالئنا ضمن احتياجاتهم للحماية وتقديم الخدمة المتميزة.

الفريد  للدور  فهمنا  يحركه  الذي  العمل  لهذا  حماسنا  هو  يميزنا  وما 
الذي نقوم به في مجتمعنا. منتجات التكافل العائلي )الحياة( تعطي 
متوقعة  الغير  المخاطر  ضد  أنفسهم  حماية  على  القدرة  العائالت 
وآثارها المالية السلبية، بحيث نساعدهم في أحلك الظروف بازالة 
أحد همومهم على األقل. وقد ساهمت جميع هذه المعطيات في 
والحفاظ  الفرص  هذه  من  االستفادة  لمواصلة  شركتكم   مساعدة 
على موقعها الريادي في مجال التكافل في البحرين. ونحن شاكرون 
المفضلة  التأمين  كشركة  واختيارنا  دعمهم  على  عمالئنا  لجميع 

لديهم.

على أرض الواقع قمنا بتطوير مجموعة واسعة من المنتجات ذات الصلة باحتياجات العمالء 
لتوفير تجربة ممتعة مقترنة بأرقى الخدمات.
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير الرئيس التنفيذي 

وأود أن أسلط الضوء على بعض النتائج الهامة للشركة والتي 
تنعكس في الرسوم البيانية التالية:-

األداء المالي:

االشتراكات:
ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  االشتراكات  مجموع  بلغ 
2016م ما قدره 20.9 مليون دينار بحريني بنسبة نمو 7% عن 
إجمالي االشتراكات المكتتبة خالل عام 2015م. وبلغ صافي 
المنتهية في  للسنة  دينار  المكتسبة 14.1 مليون  اإلشتراكات 
صافي  مع  مقارنة   %13 قدرها  بزيادة  أي  2016م  ديسمبر   31
اإلشتراكات المكتسبة لعام 2015م. وسجلت الشركة إيرادات 
اكتتاب قدرها 15.5 مليون دينار في عام 2016م مقابل 14.1 

مليون دينار في عام 2015م.

لعام  واإلدارية  العمومية  المصروفات  فإن  العموم،  وعلى 
في  مثيلتها  من  أقل  دينار  مليون   3.1 بلغت  والتي  2016م  

العام السابق والتي بلغت 3.5 مليون دينار.

2016م  المالية  السنة  في  أفضل  أداء  الشركة  حققت  وقد 
قيادة  بجانب  العمالء،  على  تركز  التي  استراتيجيتها  بسبب 

قوية، باإلضافة إلى التفاني واإلخالص من قبل العاملين.

المتنامية  التوقعات  لتلبية  باستمرار  التكافل  سعت  وقد 
المصلحة.  الوثائق وغيرهم من أصحاب  لمساهميها وحملة 
إن رعاية العالقات الطويلة القائمة مع تقديم أفضل الخدمات 
شركة  تبنت  لقد  للتكافل.  القصوى  األولويات  من  دائما  لهو 
وسعت  والشفافية  النزاهة  ثقافة  تأسيسها  منذ  التكافل 
والتي  األساسية  مبادئها  حول  أعمالها  أنشطة  جميع  لمحورة 

تقوم على اإلنصاف والعدالة والكفاءة والفعالية.

الحوكمة  معايير  أعلى  على  بالحفاظ  إدارتنا  مجلس  يؤمن 
التنظيمية  بالتغييرات  علما  المجلس  أخذ  وقد  والمساءلة. 
ويبقى  للحوكمة  العام  النظام  على  طرأت  التي  المختلفة 

ملتزما بروح القانون واألنظمة.

على الرغم من أننا نقف حاليًا في خضم انخفاض أسعار النفط  
مع القضايا اإلقليمية األخرى، إال أنه توجد لدينا توقعات إيجابية 
األعمال.  مجال  في  معتدال  نموا  نتوقع  حيث  2017م   للعام 
وإدارة  الخدمات،  نوعية  على  الرئيسي  تركيزنا  يكون  وسوف 
الشركة  يساعد  مما  حكيمة  بصورة  والمصروفات  المطالبات 

على تحقيق نتائج أفضل.

 %77 من  الشركة  على  المطالبات  نسبة  تحسنت  المطالبات: 
في عام 2015م إلى 71% للعام 2016م.

نسبة المطالباتالنمو في  اإلشتراكات
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
على دعمهم وتوجيههم. وأود أيضا أن أعرب عن تقديري لموظفي 
تحقيق  سبيل  في  المتفانية  لجهودهم  الدولية  التكافل  شركة 
أهداف الشركة. كما أشكر عمالئنا الكرام، وشركات إعادة التأمين، 
وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والوسطاء وجميع شركائنا التجاريين 

على دعمهم الذي ساهم في نمو الشركة.

وشكرًا جزياًل

يونس جمال السيد
الرئيس التنفيذي

البحرين 20 فبراير 2017م

الوكالة  رسوم  خصم  قبل  اإلجمالية  االكتتاب  نتائج  تحسنت 
مقارنة بالعام السابق.

خليط األعمال: تضمن المزيد من التنوع خالل عام 2016م.
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لقد رحبت المملكة بكل ما يحمله 
القرن الحادي والعشرين من أحداث 

ومستجدات في شتى المجاالت... ال 
سيما وإن األجواء السائدة تحمل في 

طياتها مستقباًل مزدهرًا آلفاق من 
النمو واإلزدهار لمواطني البالد عبر 

التخطيط الطويل األمد وللمزيج الفريد 
من الرؤية العالمية والمعرفة المحلية 

المتعمقة.

تواصل شركة التكافل التركيز على االبتكارات التي 
تجعل من حلول وخدمات التأمين أكثر ذكاًء وتطورا، 
فيما تسعى الشركة، وبشكل مستمر، في التواصل 

مع عمالئها بشكل أكثر مالئمة وراحة ما يضمن 
رضاهم الدائم.

دعــم االبـتــكـار لـمسـتقبـل
أفـضــــــل
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التغير السريع الذي يطرأ على معالم البالد. انطباع فنان لمنظر خليج البحرين

الـمـضـــي قــدمـــًا
نـحــو المســـتــوى الـتـالــي
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير حوكمة الشركات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

المؤشرات المالية )األرقام باآلف الدنانير البحرينية(

فيما يلي المؤشرات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

2012  2013  2014  2015  2016 معدل النمو 15/2016  التفاصيل 

18.139  20.256  20.796  19.646  20.925  %7 إجمالي اإلشتراكات 

3.653  3.572  1.911  2.977  5.299  %78 أرباح اإلكتتاب 

170  69  )859(  )943(  228  %124 صافي فائض عمليات المشاركين 

204  231  )843(  )753(  403  %154 صافي ربح المساهمين 

374  300  )1.702(  )1.698(  631  %138 إجمالي الربح 

7.310  7.539  6.408  5.835  6.338  %9 حقوق المساهمين 

250  310  338  491  328  )%33( دخل اإلستثمار 

%73  %73  %90  %77  %71  )%8( نسبة صافي المطالبات المتحققة 
 

حوكمة الشركات

تعد الحوكمة أحد الدعائم المهمة واالساسية التي تمثل جزء ال يتجزء من اإلدارة وفلسفتها في شركة التكافل الدولية. تنتهج الشركة مبادئ 
حوكمة الشركات المعتبرة لتضمن اإلستقاللية والنزاهة والمساءلة والشفافية كقيم راسخة للشركة.

تبنى  وقد  القرار.  صنع  عملية  في  واإلستقاللية  الشفافية  ضمان  خالل  من  األعمال  أصحاب  جميع  تجاه  مسؤولياته  اإلدارة  مجلس  يمارس 
مجلس إدارة الشركة قيمًا ومعاييرًا عالية تحدد اإلنضباط المتوقع من الموظفين في تعاملهم مع المشاركين والعمالء والمساهمين والزمالء 
إيماننا  هو  الشركة  داخل  انتهاجها  يتم  التي  األساسية  القيم  أهم  أحد  بين  ومن  الشركة.  في  اآلخرين  األعمال  وأصحاب  التأمين  ووسطاء 
للمراجعة  للشركة تخضع بصورة دورية  اإلدارية  الحوكمة  إن  التجارية.  األعمال  أمر ضروري في مجال  النزاهة  التمتع بمستوى عال من  بأن 

المستمرة، من أجل تعزيز مستويات االلتزام وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات التطبيقية. 

مجلس اإلدارة

القيادة  توفير  والمساهمين،  للمشاركين  مضافة  قيمة  خلق  في  للمجلس  الرئيسي  الدور  ويكمن  اإلدارة.  مجلس  لسلطة  الشركة  تخضع 
الريادية، إعتماد أهداف الشركة اإلستراتيجية، وضمان توفير الموارد المالية الالزمة وغيرها لتمكين الشركة من تحقيق تلك األهداف ، حيث 

يجتمع المجلس بانتظام لمناقشة واعتماد قرارات األعمال ضمن جدول زمني محدد.
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير حوكمة الشركات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

مدونة قواعد السلوك

يغطي قانون قواعد السلوك للشركة سلوك أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة. ويلزم هذا القانون الموقعين والمطلعين عليه 
بأعلى مستويات معايير الكفاءة المهنية والمثابرة الالزمة ألداء واجباتهم. تشمل مدونة السلوك أيضا النزاعات المتعلقة بالمصالح واالفصاح 

عن المعلومات السرية الداخلية.

كفاية رأس المال وهامش المالءة

يتم تحديد رأس المال  وهامش المالءة المالية وفقًا لألحكام الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، والتي يتم حسابها على أساس مساهمات 
ومطالبات مقررة.

حيث أنه عندما ينتج من هذه الحسابات أن يهبط هامش المالءة عن الحد األدنى لحجم الصندوق كما هو مقرر في اللوائح التنظيمية، يعتبر 
هذا الحد األدنى للصندوق بمثابة الهامش المطلوب من المالءة.

بلغ رأس مال المساهمين المتاح 6.427.000 دينار بحريني بعد احستاب صافي األصول المعتمدة في صندوقي التكافل العام والعائلي لتغطية 
هامش المالءة المالية الذي بلغ )4.711.000( دينار بحريني وخصم هامش المالءة المالية المطلوب لصندوقي التكافل العام والعائلي والذي 

بلغ 2.922.000 دينار بحريني، وبالتالي يصبح صافي رأس المال المتاح )1.206.000( دينار بحريني.

سياسة تداوالت االشخاص الرئيسين

أعدت الشركة "سياسات التداول لالشخاص الرئيسين" لضمان أنهم على بينة من المتطلبات القانونية واإلدارية المتعلقة بتداول أسهم 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  ليشمل  الرئيسين"  "األشخاص  وتعرف  الداخلية.  المعلومات  إستخدام  إساءة  لمنع  الرئيسي  الهدف  مع  الشركة، 
واإلدارة العليا والموظفين المعينين وأي شخص أو شركة ذو عالقة باالشخاص الرئيسين التي تم تحديدها. ويعهد مسؤولية ضمان اإلمتثال 
لسياسة تداول األشخاص الرئيسين ألمين سر مجلس اإلدارة. تغطي هذه السياسة أحكام بورصة البحرين المتعلقة باألشخاص الرئيسين.

االشخاص المعنيين وذوي العالقة

الجدول أدناه يبين االشخاص المعنيين وذوي العالقة الذين يمتلكون أسهمًا في الشركة في 31 ديسمبر 2016

عدد األسهم الوظيفة  اإلسم 

39.087 رئيس هيئة الرقابة الشرعية  الدكتور الشيخ عبد اللطيف محمود آل محمود 

20.693 شخص ذو عالقة بالدكتور الشيخ عبد اللطيف محمود آل محمود  السيدة/ أمينة آل محمود 

لم يتداول المطلعين أعاله أسهم الشركة في العام 2016.
 

أو بأسماء  أو أي أعضاء آخرين يشغلون مناصب داخل الشركة أسهم الشركة بأسمائهم  العام  المدير  التنفيذي،  الرئيس  ال يحمل كل من 
أسرهم.
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير حوكمة الشركات )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

أعضاء مجلس اإلدارة

عدد إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م

عدد اإلجتماعات عدد اإلجتماعات  المنصب  أعضاء مجلس اإلدارة 
خالل السنة  التي تم حضورها   

2 رئيس مجلس اإلدارة   مراد على مراد 
)7 إبريل 2015 إلى 23 مارس 2016(   

4 رئيس مجلس اإلدارة   جمال علي الهزيم )من 23 مارس 2016( 

5 نائب رئيس مجلس اإلدارة   خليل ابراهيم نورالدين 

5 عضو مجلس اإلدارة   ابراهيم محمد شريف الريس 

5 عضو مجلس اإلدارة   ابراهيم حسين الجسمي 

5 5 اجتماعات  عضو مجلس اإلدارة  خالد سعود الحسن 

4 عضو مجلس اإلدارة   عثمان إبراهيم العسكر 

5 عضو مجلس اإلدارة   عبدالرحمن عبدالله محمد 

5 عضو مجلس اإلدارة   أحمد عبدالرحمن بوجيري 

4 عضو مجلس اإلدارة   خالد جمال المزيرعي 

2 عضو مجلس اإلدارة   عبدالله ربيعه محمد ربيعه 
)من 27 يونيو 2016(

إجتماعات لجنة التدقيق خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م

عدد اإلجتماعات عدد اإلجتماعات  المنصب  أعضاء مجلس اإلدارة 
خالل السنة  التي تم حضورها   

1 رئيس اللجنة   جمال علي الهزيم 
)من 7 إبريل 2015 إلى 23 مارس 2016(

4 4 اجتماعات  عضو  ابراهيم محمد شريف الريس 

3 رئيس اللجنة   خالد جمال المزيرعي )من 23 مارس 2016( 

3 عضو   خليل ابراهيم نورالدين )من 23 مارس 2016( 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير حوكمة الشركات )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

إجتماعات اللجنة التنفيذية خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م

عدد اإلجتماعات عدد اإلجتماعات  المنصب  أعضاء مجلس اإلدارة 
خالل السنة  التي تم حضورها   

4 رئيس اللجنة   خالد سعود الحسن 

4 نائب رئيس اللجنة   ابراهيم حسين الجسمي 

3 4 اجتماعات  عضو  عثمان إبراهيم العسكر 

4 عضو   عبدالرحمن عبدالله محمد 

4 عضو   أحمد عبدالرحمن بوجيري 

إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

عدد اإلجتماعات عدد اإلجتماعات  المنصب  أعضاء مجلس اإلدارة 
خالل السنة  التي تم حضورها   

1 رئيس اللجنة   خالد جمال المزيرعي 

جمال علي الهزيم
1 عضو   )من 7 إبريل 2015 إلى 23 مارس 2016( 

1 اجتماعين  عضو  خليل ابراهيم نورالدين )من 7 إبريل 2015 إلى 3 أغسطس 2016( 

1 عضو   ابراهيم حسين الجسمي )من 3 أغسطس 2016( 

1 عضو   عبدالله ربيعه محمد ربيعه )من 3 أغسطس 2016( 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير حوكمة الشركات )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي المناصب في مجالس إدارة شركات أخرى:

الشركات األخرى التي يشغل منصبا في مجلس إدارتها االسم 

رئيس مجلس اإلدارة – بنك البحرين والكويت – البحرين.  • مراد على مراد 
رئيس مجلس اإلدارة – الشركة البحرينية الكويتية للتأمين.  •  

رئيس مجلس اإلدارة – صندوق تنمية الموارد البشرية للقطاع المصرفي المالي.  •  
رئيس مجلس اإلدارة – شركة الجنبية – البحرين  )شركة عائلية(.  •  

عضو مجلس التدريب المهني للقطاع البنكي في البحرين.   •  

رئيس مجلس اإلدارة – المصرف الخليجي األفريقي - كينيا.  • جمال علي الهزيم 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق – ناس المؤسسة – البحرين.  •  

عضو مجلس اإلدارة – الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت – الكويت.  •  
نائب رئيس مجلس اإلدارة – المصرف العالمي - البحرين.  •  
شركة ايزي للخدمات المالية ش.م.ب. مقفلة - البحرين.  •  

رئيس مجلس اإلدارة – شركة أوما البحرين ذ.م.م. - البحرين.  •  
رئيس مجلس اإلدارة – جيم القابضة ش.ش.و. - البحرين.  •  

رئيس مجلس اإلدارة – جيم لتجارة األطعمة ذ.م.م. - البحرين.  •  
رئيس مجلس اإلدارة – جيم العقارية ذ.م.م. - البحرين.  •  

شريك إداري – كابيتال نولج - البحرين.  • خليل ابراهيم نورالدين 
عضو مجلس اإلدارة – بنك البحرين األسالمي - البحرين.  •  

عضو مجلس اإلدارة – آر أي القابضة.  •  
شريك إداري – مسك – البحرين.  •  

نائب رئيس مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية – شركة  • ابراهيم محمد شريف الريس 
المتحدة للتأمين – البحرين.    

عضو مجلس اإلدارة و لجنة التدقيق – شركة الشرق العربي للتأمين – األردن.  •  
عضو اللجنة الفنية ورئيس لجنة التدقيق – الصندوق العربي لتأمين أخطار     •  

الحرب – البحرين.   
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق – الشركة المصرية للتأمين  •  

التكافلي– مصر.    
عضو مجلس اإلدارة – جمعية التأمين البحرينية.  •  
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير حوكمة الشركات )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي المناصب في مجالس إدارة شركات أخرى: )تابع(

الشركات األخرى التي يشغل منصبا في مجلس إدارتها االسم 

عضو مجلس اإلدارة – بنك البحرين األسالمي- البحرين.  • ابراهيم حسين الجسمي 
عضو مجلس اإلدارة – مصرف إبدار- البحرين.  •  

العضو المنتدب – العضو المنتدب - إي إتش إي لالستشارات- البحرين..  •  

رئيس مجلس اإلدارة – الشركة السورية الكويتية للتأمين – سوريا.  • خالد سعود الحسن 
•   نائب رئيس مجلس اإلدارة – شركة إعادة التأمين الكويتية - الكويت  

نائب رئيس مجلس اإلدارة – شركة فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.  •  
لبنان.    

•   نائب رئيس مجلس اإلدارة – شركة الشرق العربي للتأمين – األردن.  
•   نائب رئيس مجلس اإلدارة – المجموعة العربية المصرية للتأمين – مصر.  

عضو مجلس اإلدارة – شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك. الكويت.  •  
عضو مجلس اإلدارة – شركة إعادة التأمين العربية ش.م.ل. لبنان.  •  

•   عضو مجلس اإلدارة – الشركة المصرية للتأمين التكافلي – الممتلكات  
والمسئوليات – مصر.   

•   العضو المنتدب – شركة بروج للتأمين التكافلي- السعودية.  
•   عضو مجلس إدارة – الشركة البحرينية الكويتية للتأمين- البحرين.  

•   عضو مجلس اإلدارة – الشركة الجزائرية للحياة - الجزائر  

•   عضو مجلس اإلدارة – آفاق التربوية – الكويت. عثمان إبراهيم العسكر 
•   عضو مجلس اإلدارة – بنك البحرين األسالمي- البحرين.  

•   عضو مجلس اإلدارة – بنك طيب- البحرين. عبدالرحمن عبدالله محمد 
•   عضو مجلس اإلدارة – بنك البركة األسالمي- البحرين.  

•   ال يوجد. أحمد عبدالرحمن بوجيري 

عضو مجلس اإلدارة – شركة أجوان الخليج العقارية – الكويت )استقال 2 يونيو 2016(.  • خالد جمال المزيرعي 

•  ال يوجد عبدالله ربيعه محمد ربيعه 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير حوكمة الشركات )تابع(

لجنة التدقيق:

تنبثق من مجلس اإلدارة لجنة للتدقيق لديها الصالحيات والتفويضات المعتمدة لتنفيذ المهام المسندة إليها.حيث فوض المجلس لجنة 
التدقيق للقيام بالمسؤوليات التالية:

المفصلة  الخارجية  التقارير  واستعراض  عليها  المجلس  موافقة  قبل  المرحلية  النتائج  وبيان  للشركة  المالية  البيانات  مسودة  مراجعة   -
لمدققي الحسابات.

مراجعة مدى مالئمة السياسات المحاسبية للشركة واإلجراءات التشغيلية األخرى.  -
الثابتة وقيمة التغييرات  البيانات المالية للشركة حول مسائل معينة مثل انخفاض قيمة األصول  مراجعة منتظمة للتأثير المحتمل في   -

المقترحة في معايير التقارير المالية الدولية ومعايير AAIOFI التي تنطبق على الشركة.
مراجعة واعتماد شروط التعاقد لتدقيق الحسابات.  -

مراجعة التقرير السنوي للشركة ورفع التقرير إلى المجلس حول نتائج المراجعة واستالم تحديثات منتظمة عن مناطق الخطر الرئيسية   -
للرقابة المالية، 

مراجعة وظائف تدقيق الحسابات الداخلي واالختصاصات، وبرنامج عملها وتقديم تقارير ربع سنوية عن أعمالها خالل السنة.  -

تجتمع اللجنة مع المدراء واإلدارة ، كما تجتمع أيضًا مع مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين على حد سواء كلما دعت الضرورة لذلك. 
يوجد لدى الشركة إدارة تدقيق حسابات / رقابة داخلية التي تراقب وتنفذ وتدير إجراءاتها باستمرار على جميع معامالت الشركة وفقا لمعايير 

التدقيق الدولية ولديها الرقابة والسيطرة الكافية وتقدم التقارير الدورية مباشرة إلى لجنة التدقيق.

الرقابة الداخلية

تلتزم اإلدارة بمراجعة فعالية نظام الشركة للرقابة المالية وغير المالية، بما في ذلك الرقابة التشغيلية وااللتزامية ، إدارة المخاطر والمستوى 
التدقيق  إدارة  الداخلية، من قبل  المالية  الرقابة  الداخلية، وخاصة  الرقابة  الداخلية. وشملت تلك المراجعات تقييم  الرقابة  العالي لترتيبات 

الداخلي وإدارة الضمان إلدامة السيطرة والتقارير الواردة من المدقق الخارجي حول مسألة محددة في مسار تدقيق عملها.

الغرامات والعقوبات

الشركة لم تدفع أي غرامات أو تتلقى أية عقوبات من قبل الجهات التنظيمية الحكومية خالل السنة قيد المراجعة.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير حوكمة الشركات )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

الهيكل التنظيمي

الرئيس التنفيذي: يونس جمال السيد رائد في قطاع التأمين وإعادة التأمين ولديه تجربة ثرية تتجاوز ثالثون عامًا تقلد خاللها عدة مناصب. بعد 
تخرجه من جامعة الكويت، بدأ حياته المهنية مع المجموعة العربية للتأمين )أريج( في عام 1982 وكان مسئوال عن عمليات االكتتاب لجميع 
جوانب تأمين الطيران في األسواق اإلقليمية والدولية. وانضم في عام 2001 إلى مركز دبي المالي العالمي )DIFC( بمنصب مدير إداري ولعب 
دورا بارزا في تأسيس البنية التحتية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي. كونه متخصص في التأمين اإلسالمي )التكافل( 
التنفيذي في عام 2008.  التكافل الدولية في عام 2003 كمدير عام وتمت ترقيته إلى منصب الرئيس  فقد انضم السيد يونس إلى شركة 

المدير العام: السيد عصام األنصاري صاحب مهنية عالية في مجال التأمين. وهو حاصل على دبلوم معهد التامين القانوني المتقدم )مشارك 
في معهد التأمين القانوني( من معهد التأمين القانوني بلندن. لديه أكثر من عشرين عاما من الخبرة الواسعة في مجال التأمين وإعادة التأمين، 
كما شارك خالل خدمته الطويلة في صناعة التأمين وإعادة التأمين في البحرين والمنطقة. وعمل في كادر اإلدارة التنفيذية لشركة البحرين 
الوطنية للتأمين، الشركة الوطنية للتأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية والشركة البحرينية الكويتية للتأمين قبل أن ينضم إلى شركة 

التكافل الدولية في عام 2006.

نائب المدير العام: السيد عبدالعزيز العثمان محاسب معتمد منذ عام 2002، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هال 
في المملكة المتحدة. وهو مهني متخصص في مجال التأمين اإلسالمي، لديه خبرة واسعة في مجال التأمين اإلسالمي التي حصل عليها من 
خالل خدمته الطويلة التي امتدت ألكثر من عشرين عاما في صناعة التأمين مع فهم متعمق ألسواق التكافل. بدأ العثمان مسيرته المتميزة مع 
شركة التكافل الدولية في عام 1989. بعد تقلده مناصب إدارية متنوعة في عام 2008 تم تعيينه بمنصب نائب المدير العام. كما يحتل منصب 
رئيس مجلس إدارة شركة هلث 360 للخدمات المساندة وقد ساعدت إسهاماته البارزة في تعزيز أداء الشركة خالل السنوات القليلة الماضية 

يمتلك السيد عبدالعزيز خبرات متراكمة في مجال تطوير وتقييم االستراتيجيات وتخطيط األعمال، وبيانات التأمين اإلحصائية والمالية.

نائب المدير العام – التكافل العائلي ومراكز خدمات التكافل: لدى السيد علي إبراهيم نور خبرة طويلة تتجاوز عشرين عامًا في مجال التأمين 
العائلي والرعاية الصحية، ترويج المنتجات التأمينية عن طريق البنوك وتطوير الخدمات التأمينية. حصل السيد نور على دبلوم التأمين من 
المعهد العالي للتأمين في المملكة المتحدة ويسعى حاليا إلى نيل شهادة زمالة التأمين من المعهد نفسه. ويعد من ذوي الكفاءات العالية 
في إدارة المشاريع، التسويق، إعادة التأمين وتوثيق المنتجات، اكتسبها خالل فترة عمله في شركة البحرين الوطنية. في عام 2006 إنضم 
الى شركة التكافل ،كما ترأس نور لجنة التأمين الصحي في جمعية التأمين البحرينية وله دور وثيق في ترويج ودعم تغطيات التأمين الصحي 

اإللزامية بالتعاون مع وزارة الصحة.
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير حوكمة الشركات )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

الهيكل التنظيمي )تابع(
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى مساهمي شركة التكافل الدولية وحملة الوثائق

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد

فبناء على تكليفنا بالقيام بأعمال الرقابة الشرعية على الشركة وبعد اطالعنا على نشاطاتها وأعمالها واستثماراتها عن الفترة المالية المذكورة 
فإننا نقدم التقرير التالي:

وناقشت  2016م  ديسمبر   31 في  المنتهية  السنة  عن  الميزانية  في  جاء  ما  وفق  بها  والمعمول  المعتمدة  اإلجراءات  بمراجعة  الهيئة  قامت 
المسؤولين عن الشركة في بنودها واإليضاحات المرفقة بها واطمأنت إلى أن الشركة قد التزمت بالفتاوى والقرارات واإلرشادات الصادرة عن 
الهيئة لضبط العالقة بين حملة الوثائق وحملة األسهم لتمييز حقوق كل طرف، وقدمت الهيئة توجيهاتها الشرعية لمعامالت التكافل وأجابت 

على استفتاءات اإلدارة المقدمة إليها.

وإن مسؤوليتنا هي  اإلدارة،  عاتق  على  يقع  اليومية  اإلسالمية في معامالتها  الشريعة  ومبادئ  أحكام  تعمل وفق  الشركة  أن  التأكد من  إن 
إبداء الرأي والتأكد من أن إعداد البيانات المالية قد تم على األسس الشرعية المعتمدة في هذا الخصوص وأن معامالت الشركة التكافلية 

واالستثمارية تمت وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة.

وفي رأينا

أن احتساب الفائض والعجز وتحميل المصروفات على حملة الوثائق وحملة األسهم يتفق مع األساس الذي تم اعتماده من قبلنا وفقًا   -1
ألحكام ومبادْى الشريعة اإلسالمية.

أنه ال توجد مكاسب تحققت من مصادر أو طرق محرمة.  -2

الزكاة  إخراج  بأن مسؤولية  علمًا  الشرعية،  الرقابة  اعتماد هيئة  اإلسالمية حسب  الشريعة  الزكاة تم وفقًا ألحكام ومبادْى  احتساب  أن   -3
الخاصة بالمساهمين تقع عليهم.

ونسأل الله عز وجل دوام التوفيق للشركة لتطهير المعامالت من الشبهات والمحرمات وتوثيق عرى التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

حرر في 22 جمادى األولى 1438هـ الموافق 19 فبراير 2017م

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

الدكتور الشيخ/عبد اللطيف محمود آل محمود  )رئيس هيئة الرقابة الشرعية(
الدكتور الشيخ/عبد الستار عبد الكريم أبو غدة )نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية(

الشيخ/ محسن عبد الحسين آل عصفور )عضو هيئة الرقابة الشرعية(
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

تقرير حول القوائم المالية الموحدة 
إليهما  )المشار  التابعة  الدولية ش.م.ب. )»الشركة«( وشركتها  التكافل  المرفقـة لشركة  المالي  للمركز  الموحدة  القائمة  بتدقيق  لقد قمنا 
أموال  في  والتغيرات  المساهمين  حقوق  في  والتغيرات  الخسائر  أو  لألرباح  الموحدة  والقوائم   ،2016 ديسمبر   31 كما  »بالمجموعة«(  معًا 
المشاركين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة والتزام الشركة بالعمل وفقًا لمبادئ 
وقواعد الشريعة اإلسالمية هو من مسئولية مجلس إدارة الشركة. إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادًا إلى 

أعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد تمت أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية. تتطلب منا هذه المعايير تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية 
أساس  على  الموحدة  المالية  القوائم  في  عنها  المفصح  واإليضاحات  للمبالغ  المؤيدة  األدلة  فحص  التدقيق  يتضمن  جوهرية.  أخطاء  من 
العينة. ويتضمن التدقيق أيضًا تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي قام بها مجلس اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام 

للقوائم المالية الموحدة. باعتقادنا أن إجراءات التدقيق التي قمنا بها توفر أساسًا معقواًل إلبداء رأينا.

الرأي
في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2016 
وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية والتغيرات في أموال المشاركين والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا 

لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

أمور أخرى 
الموحدة  غير  المالية  القوائم  مراجعة  أو  تدقيق  تم  عليه،  وبناًء  المالية.  قوائمها  توحيد  عدم  على  الشركة  اعتادت   ،2015 ديسمبر   31 حتى 
المؤرخ في 23 فبراير 2016 عن رأي غير  التدقيق  أبدى في تقرير  آخر والذي  المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من قبل مدقق  السابقة للسنة 

متحفظ على تلك القوائم المالية.

عالوة على ذلك، كما هو موضح في إيضاح 35 حول القوائم المالية الموحدة، لم تقم المجموعة بتوحيد قوائمها المالية في السابق ولذلك 
فإن أرقام المقارنة كما في 31 ديسمبر 2015 في القائمة الموحدة للمركز المالي المرفقة وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 المدرجة في 
القوائم الموحدة لألرباح أو الخسائر والتغيرات في حقوق المساهمين والتغيرات في أموال المشاركين والتدفقات النقدية واإليضاحات ذات 

الصلة المرفقة تم إعادة عرضها وبالتالي سوف لن تتوافق بالضرورة مع القوائم المالية المدققة الصادرة سابقًا.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
تحتفظ  الشركة  بأن  نفيد   ،)3 )المجلد  المركزي  البحرين  لمصرف  اإلرشادي  والدليل  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  لمتطلبات  وفقًا 
بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق مـع تلك السجالت وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة 

وتتفق مع القوائـم الماليـة الموحدة.

ولم يرد إلى علمنا خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو ألحكام قانون 
مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية أو الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي )المجلد رقم 3 واألحكام النافذة من 
عقد  ألحكام  أو  البحرين  بورصة  وإجراءات  وقواعد  بها  المتعلقة  والقرارات  والقوانين  المركزي  البحرين  مصرف  وتوجيهات   )6 رقم  المجلد 
التأسيس والنظام األساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلبًا على نشاط الشركة أو مركزها المالي. وقد حصلنا من اإلدارة 
على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. كما التزمت المجموعة  بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية المحددة 

من قبل هيئة الرقابة الشرعية للشركة.

سجل قيد الشريك رقم 115
20 فبراير 2017

المنامة، مملكة البحرين



Financial Statements 
For the year 2016 القوائم الموحـدة

للمركــز المالي لـســـنــة 2016



38

شـــــركــة التكافـــــل الـــدولــيــــــة ش.م.ب

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( في 31 ديسمبر 2016 

القائمة الموحدة للمركز المالي 

خالد جمال المزيرعي
عضو مجلس اإلدارة

خليل إبراهيم نورالدين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

المجموع التكافل العائلي    التكافل العام    التكافل العام  المساهمين      
معاد عرضها معاد عرضها  معاد عرضها          معاد عرضها     

1 يناير 31 ديسمبر  31 ديسمبر  يناير  31 ديسمبر  31 ديسمبر  1 يناير  31 ديسمبر  31 ديسمبر  1 يناير   31 ديسمبر  31 ديسمبر     
2015  2015  2016  2015  2015  2016  2015  2015  2016  2015  2015  2016 إيضاحات   

الموجودات              
النقد واالستثمارات:             

125.000  125.000  125.000  -   -  -  -  -  -  125.000  125.000  125.000  6 وديعة قانونية   
3.379.263  5.237.154  7.608.103  1.371.043  847.819  1.162.428  1.033.981  3.114.638  5.331.443  974.239  1.274.697  1.114.232  7 النقد وما في حكمه  
5.130.432  5.114.475  4.686.569  1.103.519  1.735.654  1.485.205  910.079  958.361  773.056  3.116.834  2.420.460  2.428.308  8 استثمارات متاحة للبيع   
8.634.695  10.476.629  12.419.672  2.474.562  2.583.473  2.647.633  1.944.060  4.072.999  6.104.499  4.216.073  3.820.157  3.667.540   

10.846.515  8.191.292  9.018.826  552.448  378.373  440.464  10.294.067  7.812.919  8.578.362  -  -  -  8 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 
مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة 

8.926.724  8.691.892  8.901.992  339.713  586.192  616.433  8.587.011  8.105.700  8.285.559  -  -  -  10 بمطالبات مستحقة 
3.741.314  2.160.164  3.030.352  -  84.912  327.386  3.741.314  2.075.252  2.702.966  -  -  -  12 اشتراكات إعادة التكافل المؤجلة 

795.605  769.705  706.739  81.638   -  -  713.967  -  -  -  769.705  706.739  13 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة باالحتياطيات

1.454.661  1.625.398  1.707.505  1.454.661  1.625.398  1.707.505  -  -  -  -  -  - الفنية للتكافل العائلي   
1.977.987  2.351.551  2.272.525  -   -  -  -  -  -  1.977.987  2.351.551  2.272.525  16 عقارات ومعدات  

707.076  33.439  983.532  -   -  -  -  -  -  707.076  33.439  983.532  17 ذمم مدينة من أموال التكافل  
188.886  163.861  448.406  6.526  9.632  10.936  54.762  67.230  104.982  127.598  86.999  332.488  15 مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا  

962  585  654  -   -  -  -  -  -  962  585  654  18  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
37.274.425  34.464.516  39.490.203  4.909.548  5.267.980  5.750.357  25.335.181  22.134.100  25.776.368  7.029.696  7.062.436  7.963.478 مجموع الموجودات   

حقوق المساهمين وأموال المشاركين
والمطلوبات              

حقوق المساهمين              
6.250.000  6.250.000  6.250.000  -   -  -  -  -  -  6.250.000  6.250.000  6.250.000  19 رأس المال 

480.066  480.066  519.727  -   -  -  -  -  -  480.066  480.066  519.727  19 احتياطي قانوني 
200.000  200.000  200.000  -   -  -  -  -  -  200.000  200.000  200.000  19 احتياطي عام  

)280.787(  )1.036.159(  )679.213(  -   -  -  -  -  -  )280.787(  )1.036.159(  )679.213( خسائر متراكمة   
)427.046(  )147.453(  )43.751(  6.442  )37.293(  )33.041(  )192.271(  )35.792(  12.833  )241.217(  )74.368(  )23.543( احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات   

6.222.233  5.746.454  6.246.763  6.442  )37.293(  )33.041(  )192.271(  )35.792(  12.833  6.408.062  5.819.539  6.266.971 الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم   
14.058  15.902  70.586  -   -  -  -  -  -  14.058  15.902  70.586 حقوق غير مسيطرة   

6.236.291  5.762.356  6.317.349  6.442  )37.293(  )33.041(  )192.271(  )35.792(  12.833  6.422.120  5.835.441  6.337.557 مجموع حقوق الملكية    

578.197  )365.153(  )137.262(  918.338  1.060.272  1.209.357  )340.141(  )1.425.425(  )1.346.619(  -  -  - )العجز(/ الفائض في أموال المشاركين  

المطلوبات              
12.311.941  12.848.760  11.738.496  388.223  732.458  733.691  11.923.718  12.116.302  11.004.805  -  -  -  10 إجمالي المطالبات المستحقة 

8.222.100  7.929.198  8.688.463  -  134.716  462.157  8.222.100  7.794.482  8.226.306  -  -  -  12 احتياطي اشتراكات غير مكتسبة 
739.956  343.477  485.316  315  2.880  5.027  739.641  340.597  480.289  -  -  -  14 عموالت إعادة التكافل غير مكتسبة 

2.270.828  2.527.505  2.780.866  2.270.828  2.527.505  2.780.866  -  -  -  -  -  - االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي  
4.834.718  4.103.431  6.824.812  1.176.676  817.740  581.770  3.658.042  2.750.330  5.675.492  -  535.361  567.550 مبالغ إعادة التكافل/ التكافل األخرى المستحقة الدفع   
1.189.131  1.068.186  1.562.963  3.514  1.102  1.966  762.228  588.767  748.294  423.389  478.317  812.703  20 مطلوبات أخرى ومخصصات 

184.187  213.317  245.668  -   -  -  -  -  -  184.187  213.317  245.668  21 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   
707.076  33.439  983.532  145.212  28.600  8.564  561.864  4.839  974.968  -  -  - مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين   

30.459.937  29.067.313  33.310.116  3.984.768  4.245.001  4.574.041  25.867.593  23.595.317  27.110.154  607.576  1.226.995  1.625.921 مجموع المطلوبات  

37.274.425  34.464.516  39.490.203  4.909.548  5.267.980  5.750.357  25.335.181  22.134.100  25.776.368  7.029.696  7.062.436  7.963.478 مجموع حقوق المساهمين وأموال المشاركين والمطلوبات  



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

www.takaful.bh39

الـتقــــــــــــــريــــر الســــــــــــنــــوي 2016

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( في 31 ديسمبر 2016 

القائمة الموحدة للمركز المالي 

    يونس جمال السيد
الرئيس التنفيذي

المجموع التكافل العائلي    التكافل العام    التكافل العام  المساهمين      
معاد عرضها معاد عرضها  معاد عرضها          معاد عرضها     

1 يناير 31 ديسمبر  31 ديسمبر  يناير  31 ديسمبر  31 ديسمبر  1 يناير  31 ديسمبر  31 ديسمبر  1 يناير   31 ديسمبر  31 ديسمبر     
2015  2015  2016  2015  2015  2016  2015  2015  2016  2015  2015  2016 إيضاحات   

الموجودات              
النقد واالستثمارات:             

125.000  125.000  125.000  -   -  -  -  -  -  125.000  125.000  125.000  6 وديعة قانونية   
3.379.263  5.237.154  7.608.103  1.371.043  847.819  1.162.428  1.033.981  3.114.638  5.331.443  974.239  1.274.697  1.114.232  7 النقد وما في حكمه  
5.130.432  5.114.475  4.686.569  1.103.519  1.735.654  1.485.205  910.079  958.361  773.056  3.116.834  2.420.460  2.428.308  8 استثمارات متاحة للبيع   
8.634.695  10.476.629  12.419.672  2.474.562  2.583.473  2.647.633  1.944.060  4.072.999  6.104.499  4.216.073  3.820.157  3.667.540   

10.846.515  8.191.292  9.018.826  552.448  378.373  440.464  10.294.067  7.812.919  8.578.362  -  -  -  8 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 
مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة 

8.926.724  8.691.892  8.901.992  339.713  586.192  616.433  8.587.011  8.105.700  8.285.559  -  -  -  10 بمطالبات مستحقة 
3.741.314  2.160.164  3.030.352  -  84.912  327.386  3.741.314  2.075.252  2.702.966  -  -  -  12 اشتراكات إعادة التكافل المؤجلة 

795.605  769.705  706.739  81.638   -  -  713.967  -  -  -  769.705  706.739  13 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة باالحتياطيات

1.454.661  1.625.398  1.707.505  1.454.661  1.625.398  1.707.505  -  -  -  -  -  - الفنية للتكافل العائلي   
1.977.987  2.351.551  2.272.525  -   -  -  -  -  -  1.977.987  2.351.551  2.272.525  16 عقارات ومعدات  

707.076  33.439  983.532  -   -  -  -  -  -  707.076  33.439  983.532  17 ذمم مدينة من أموال التكافل  
188.886  163.861  448.406  6.526  9.632  10.936  54.762  67.230  104.982  127.598  86.999  332.488  15 مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا  

962  585  654  -   -  -  -  -  -  962  585  654  18  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
37.274.425  34.464.516  39.490.203  4.909.548  5.267.980  5.750.357  25.335.181  22.134.100  25.776.368  7.029.696  7.062.436  7.963.478 مجموع الموجودات   

حقوق المساهمين وأموال المشاركين
والمطلوبات              

حقوق المساهمين              
6.250.000  6.250.000  6.250.000  -   -  -  -  -  -  6.250.000  6.250.000  6.250.000  19 رأس المال 

480.066  480.066  519.727  -   -  -  -  -  -  480.066  480.066  519.727  19 احتياطي قانوني 
200.000  200.000  200.000  -   -  -  -  -  -  200.000  200.000  200.000  19 احتياطي عام  

)280.787(  )1.036.159(  )679.213(  -   -  -  -  -  -  )280.787(  )1.036.159(  )679.213( خسائر متراكمة   
)427.046(  )147.453(  )43.751(  6.442  )37.293(  )33.041(  )192.271(  )35.792(  12.833  )241.217(  )74.368(  )23.543( احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات   

6.222.233  5.746.454  6.246.763  6.442  )37.293(  )33.041(  )192.271(  )35.792(  12.833  6.408.062  5.819.539  6.266.971 الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم   
14.058  15.902  70.586  -   -  -  -  -  -  14.058  15.902  70.586 حقوق غير مسيطرة   

6.236.291  5.762.356  6.317.349  6.442  )37.293(  )33.041(  )192.271(  )35.792(  12.833  6.422.120  5.835.441  6.337.557 مجموع حقوق الملكية    

578.197  )365.153(  )137.262(  918.338  1.060.272  1.209.357  )340.141(  )1.425.425(  )1.346.619(  -  -  - )العجز(/ الفائض في أموال المشاركين  

المطلوبات              
12.311.941  12.848.760  11.738.496  388.223  732.458  733.691  11.923.718  12.116.302  11.004.805  -  -  -  10 إجمالي المطالبات المستحقة 

8.222.100  7.929.198  8.688.463  -  134.716  462.157  8.222.100  7.794.482  8.226.306  -  -  -  12 احتياطي اشتراكات غير مكتسبة 
739.956  343.477  485.316  315  2.880  5.027  739.641  340.597  480.289  -  -  -  14 عموالت إعادة التكافل غير مكتسبة 

2.270.828  2.527.505  2.780.866  2.270.828  2.527.505  2.780.866  -  -  -  -  -  - االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي  
4.834.718  4.103.431  6.824.812  1.176.676  817.740  581.770  3.658.042  2.750.330  5.675.492  -  535.361  567.550 مبالغ إعادة التكافل/ التكافل األخرى المستحقة الدفع   
1.189.131  1.068.186  1.562.963  3.514  1.102  1.966  762.228  588.767  748.294  423.389  478.317  812.703  20 مطلوبات أخرى ومخصصات 

184.187  213.317  245.668  -   -  -  -  -  -  184.187  213.317  245.668  21 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   
707.076  33.439  983.532  145.212  28.600  8.564  561.864  4.839  974.968  -  -  - مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين   

30.459.937  29.067.313  33.310.116  3.984.768  4.245.001  4.574.041  25.867.593  23.595.317  27.110.154  607.576  1.226.995  1.625.921 مجموع المطلوبات  

37.274.425  34.464.516  39.490.203  4.909.548  5.267.980  5.750.357  25.335.181  22.134.100  25.776.368  7.029.696  7.062.436  7.963.478 مجموع حقوق المساهمين وأموال المشاركين والمطلوبات  
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شـــــركــة التكافـــــل الـــدولــيــــــة ش.م.ب

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

القائمة الموحدة لألرباح والخسائر

المجموع التكافل العائلي  التكافل العام  المساهمين   
معاد عرضها معاد عرضها  معاد عرضها   مراجعة  معاد عرضها    

31 ديسمبر   31 ديسمبر 31 ديسمبر  31 ديسمبر    31 ديسمبر    31 ديسمبر    31 ديسمبر    31 ديسمبر   إيضاح    
2015   2016  2015   2016  2015   2016  2015   2016   

 اإليرادات           
19.646.113  20.925.150  1.525.957  1.867.284  18.120.156  19.057.866  -  -  26 إجمالي االشتراكات 
)5.778.783(  )6.872.359(  )469.269(  )633.336(  )5.309.514(  )6.239.023(  -  -  26 حصة إعادة التكافل 

13.867.330  14.052.791  1.056.688  1.233.948  12.810.642  12.818.843  -  - اشتراكات مستبقاة  
)1.298.253(  110.923  )49.804(  )84.967(  )1.248.449(  195.890  -  -  12 التغير في االشتراكات غير المكتسبة 

12.569.077  14.163.714  1.006.884  1.148.981  11.562.193  13.014.733  -  - صافي االشتراكات المكتسبة   
صافي دخل/ )مصروفات( وعموالت

1.584.813  1.373.292  )86.248(  150  1.671.061  1.373.142  -  -  التكافل األخرى  
14.153.890  15.537.006  920.636  1.149.131  13.233.254  14.387.875  -  - مجموع إيرادات التكافل  

المصروفات            
)17.139.994(  )20.045.877(  )533.624(  )931.962(  )16.606.370(  )19.113.915(  -  -  10 إجمالي المطالبات المسددة 

المطالبات المستردة من إعادة التكافل
8.239.915  8.706.711  437.685  807.003  7.802.230  7.899.708  -  -  10  واألطراف األخرى 
)771.649(  1.320.364  )97.755(  29.008  )673.894(  1.291.356  -  -  10 صافي التغير في المطالبات المستحقة 

)9.671.728(  )10.018.802(  )193.694(  )95.951(  )9.478.034(  )9.922.851(  -  - صافي المطالبات المتكبدة  
المحول إلى االحتياطيات الفنية

)85.940(  )171.254(  )85.940(  )171.254(  -  -  -  -  للتكافل العائلي  
)رسوم محتسبة( للتنازل عن

)26.059(  )126.193(  )26.059(  )126.193(  -  -  -  -  وثائق التأمين   
)1.392.756(  78.043  )103.236(  )1.088(  )1.289.520(  79.131  -  -  9 مخصص ذمم التكافل المدينة  المضمحلة  

)11.176.483(  )10.238.206(  )408.929(  )394.486(  )10.767.554(  )9.843.720(  -  - مجموع مصروفات التكافل  

الفائض من عمليات التكافل
2.977.407  5.298.800  511.707  754.645  2.465.700  4.544.155  -  -  قبل  أتعاب الوكالة  

)3.754.171(  )4.977.520(  )389.119(  )653.549(  )3.365.052(  )4.323.971(  -  - أتعاب الوكالة   

الفائض / )العجز(/ من عمليات التكافل بعد
)776.764(  321.280  122.588  101.096  )899.352(  220.184  -  -  أتعاب الوكالة  

3.754.171  4.977.520  -  -  -  -  3.754.171  4.977.520  22 أتعاب الوكالة  
488.503  327.913  118.093  140.961  28.582  53.276  341.828  133.676  23 دخل االستثمار 

-  -  )17.714(  )35.240(  )8.382(  )13.319(  26.096  48.559  22 حصة المضارب 

4.242.674  5.305.433  100.379  105.721  20.200  39.957  4.122.095  5.159.755  -   
مصروفات اإلدارة ومصروفات عمومية

)3.595.860(  )3.180.092(  -  -  -  -  )3.595.860(  )3.180.092(  وإدارية ومصروفات االستهالك  
)929.710(  )1.637.016(  -  -  -  -  )929.710(  )1.637.016(  13 صافي تكاليف اإلقتناء  

خسارة إضمحالل من استثمارات 
)1.422.946(  )470.868(  )81.033(  )57.732(  )206.132(  )181.335(  )1.135.781(  )231.801(  8 متاحة للبيع    

785.728  292.445  -  -  -  -  785.728  292.445  24 دخل آخر – صافي  
صافي مصروفات اإلدارة ومصروفات 

)5.162.788(  )4.995.531(  )81.033(  )57.732(  )206.132(  )181.335(  )4.875.623(  )4.756.464( عمومية وإدارية  

)1.696.878(  631.182  141.934  149.085  )1.085.284(  78.806  )753.528(  403.291 صافي الربح )الخسارة( والفائض  )العجز(/ للسنة  

العائد إلى:          
        )755.372(  396.607 مساهمي الشركة األم   
        1.844  6.684 حقوق غير مسيطرة   

 
        )753.528(  403.291   

)12.09( فلس 6.35 فلس   العائد للسهم   

السيد خالد جمال المزيرعي
عضو مجلس اإلدارة

السيد خليل إبراهيم نورالدين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد يونس جمال السيد
الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

www.takaful.bh41

الـتقــــــــــــــريــــر الســــــــــــنــــوي 2016

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

الحقوق  احتياطي         
العائدة القيمة       

مجموع حقوق حقوق غير  إلى مساهمي  العادلة  خسائر  احتياطي  احتياطي  رأس   
الملكية مسيطرة  الشركة األم  لالستثمارات  متراكمة  عام  قانوني  المال   

  
الرصيد في 1 يناير 2016 كما هو

5.819.539  -  5.819.539  )74.368(  )1.036.159(  200.000  480.066  6.250.000  مسجل مسبقاً 

15.902  15.902  -  -  -  -  -  - أثر التغير الناتج عن التوحيد )إيضاح 35( 

5.835.441  15.902  5.819.539  )74.368(  )1.036.159(  200.000  480.066  6.250.000 الرصيد في 1 يناير 2016 – معاد عرضه  
403.291  6.684  396.607  -  396.607  -  -  - الربح للسنة  

50.825  -  50.825  50.825  -  -  -  - دخل شامل آخر  
 

مجموع الدخل الشامل
454.116  6.684  447.432  50.825  396.607  -  -  -  للسنة 

-  -  -  -  )39.661(  -  39.661  - محول إلى االحتياطي القانوني 
الزيادة في رأسمال شركة تابعة 

48.000  48.000  -  -  -  -  -  - )إيضاح 3( 

6.337.557  70.586  6.266.971  )23.543(  )679.213(  200.000  519.727  6.250.000 في 31 ديسمبر 2016 
        

الرصيد في 1 يناير 2015 كما هو 
6.408.062  -  6.408.062  )241.217(  )280.787(  200.000  480.066  6.250.000 مسجل مسبقاً 

أثر التغير الناتج عن التوحيد
14.058  14.058  -  -  -  -  -  -  )إيضاح 35( 

6.422.120  14.058  6.408.062  )241.217(  )280.787(  200.000  480.066  6.250.000 الرصيد في 1 يناير 2015 – معاد عرضه  
)753.528(  1.844  )755.372(  -  )755.372(  -  -  - )الخسارة( / الربح للسنة  

166.849  -  166.849  166.849  -  -  -  - دخل شامل آخر  
 

مجموع )الخسارة الشاملة( / الدخل
 الشامل للسنة 

)586.679(  1.844  )588.523(  166.849  )755.372(  -  -  - – معاد عرضه  

5.835.441  15.902  5.819.539  )74.368(  )1.036.159(  200.000  480.066  6.250.000 في 31 ديسمبر 2015 – معاد عرضه 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

القائمة الموحدة للتغيرات في أموال المشاركين

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

احتياطي استثمارات القيمة العادلة  

المجموع  التكافل العائلي  التكافل العام  التكافل العائلي  التكافل العام   
      

)438.238(  )37.293(  )35.792(  1.060.272  )1.425.425( في 1 يناير 2016 
أرباح القيمة العادلة المحققة على

28.903  13.632  15.271  -  - بيع استثمارات متاحة للبيع 
أرباح / )خسائر( القيمة العادلة الغير

23.974  )9.380(  33.354  -  -  محققة على استثمارات متاحة للبيع  
227.891  -  -  149.085  78.806 الفائض للسنة 

)157.470(  )33.041(  12.833  1.209.357  )1.346.619( في 31 ديسمبر 2016 
      

392.368  6.442  )192.271(  918.338  )340.141( في 1 يناير 2015 
أرباح /)خسائر( القيمة العادلة المحققة على 

14.706  )4.300(  19.006  -  - بيع استثمارات متاحة للبيع 
أرباح /)خسائر( القيمة العادلة الغير محققة 

98.038  )39.435(  137.473  -  - على استثمارات متاحة للبيع 
)943.350(  -  -  141.934  )1.085.284( )العجز(/ الفائض للسنة 

)438.238(  )37.293(  )35.792(  1.060.272  )1.425.425( في 31 ديسمبر 2015 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

www.takaful.bh43

الـتقــــــــــــــريــــر الســــــــــــنــــوي 2016

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

31 ديسمبر 31 ديسمبر   
2015  2016  

 
األنشطة التشغيلية   

)753.528(  403.291 صافي الربح / )الخسارة( للسنة 
)943.350(  227.891 الفائض / )العجز( الناتج من عمليات المشاركين  

تعديالت للبنود التالية:   
)582.110(  )262.744( دخل االستثمار  
1.422.946  470.868 خسارة اضمحالل من استثمارات متاحة للبيع  

)32.004(  )5.253( أرباح من استبعاد عقارات ومعدات 
276.328  210.975 استهالك  

25.483  - تكاليف التمويل 
93.607  )65.169( أرباح /)خسائر( من بيع استثمارات متاحة للبيع  

1.392.756  )78.043( مخصص اضمحالل أرصدة التكافل العام المستحقة القبض  
1.032.473  41.762 شطب أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 
1.288.248  )110.923( التغير في االشتراكات غير المكتسبة 
)370.579(  204.805 التغير في العموالت غير المكتسبة 

85.940  171.254 التغير في االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي  

 2.936.210  1.208.713 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:   

229.994  )791.253( أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 
25.025  )284.545( أرصدة أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً 

377  )69( مبالغ مستحقة من أطراف أخرى  

234.832  )210.100( مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة  
536.819  )1.110.264( إجمالي المطالبات المستحقة  

)731.287(  2.721.381 أرصدة معيدي التكافل والتكافل المستحقة الدفع 
)120.945(  494.777 مطلوبات أخرى ومخصصات 

29.130  32.351 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، صافي  

3.140.155  2.060.992 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية   
488.503  327.913 دخل االستثمار المستلم  

)755.370(  )131.949( شراء عقارات ومعدات 
137.482  5.253 متحصالت من بيع عقارات ومعدات 

)3.043.261(  )1.136.434( شراء استثمارات متاحة للبيع   
1.915.865  1.197.174 متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع   

)1.256.781(  261.957 صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية  

االنشطة التمويلية    

)25.483(  - تكاليف التمويل المدفوعة 

-  48.000 الزيادة في رأسمال شركة تابعة – حقوق غير مسيطرة  

)25.483(  48.000 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

1.857.891  2.370.949    صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 
3.379.263  5.237.154 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

5.237.154  7.608.103 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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شـــــركــة التكافـــــل الـــدولــيــــــة ش.م.ب

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

الشركة واألنشطة  1

شركة التكافل الدولية ش.م.ب. )“الشركة”( هي شركة مساهمة بحرينية عامة مسجلة في مملكة البحرين بموجب سجل تجاري رقم 21100 
الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بتاريخ 11 أبريل 1989. تقدم الشركة وشركتها التابعة )المشار إليهما معًا “بالمجموعة”( 

خدمات التكافل والمنتجات ذات الصلة.

تدار أنشطة المجموعة وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. إن النشاط األساسي للشركة هو إدارة أنشطة التكافل العام والعائلي واالستثمارات وذلك 
عن طريق تطبيق نموذج الوكالة والمرابحة على التوالي، نيابًة عن المشاركين طبقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. يتم تنظيم أنشطة إعادة التكافل 

على أساس سنة التأمين وتتمثل في مساهمة المشاركين باشتراكاتهم وذلك بهدف تعويضهم عن أية خسائر ناتجة عن أحداث محددة.

إن المقر الرئيسي للشركة مسجل في مملكة البحرين.

تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 20 فبراير 2017.

أسس اإلعداد  2

بيان االلتزام 

مصرف  وقانون  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقًا  المالية  القوائم  أعدت 
النافذة من المجلد رقم 6  التي تم إحتواؤها في المجلد رقم 3 واألحكام  التأمين  المالية لسنة 2006، وأنظمة  البحرين المركزي والمؤسسات 
للدليل اإلرشادي للتأمين الصادر عن مصرف البحرين المركزي ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني، المرسوم رقم 21 لسنة 2011. 
لألمور التي ال تنطوي تحت مظلة معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية تستخدم المجموعة 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

العرف المحاسبي 

أعدت القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل لتتضمن قياس القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمعايير المحاسبة المالية يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب من اإلدارة 
استخدام تقديراتها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.

العملة الرئيسية 
تم عرض القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني لكونها العملة الرئيسية لعمليات المجموعة وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب )ألف دينار 

بحريني( ما لم يذكر خالف ذلك.

أسس التوحيد  3

لدى  يكون  السيطرة عندما  تتحقق  التابعة كما في 31 ديسمبر 2016.  للشركة وشركتها  المالية  القوائم  الموحدة على  المالية  القوائم  تشتمل 
المجموعة تعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من 

خالل إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وباألخص، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:

للشركة  الصلة  ذات  األنشطة  لتوجيه  الحالية  القدرة  تمنحها  التي  القائمة  الحقوق  )أي  فيها  المستثمر  الشركة  على  السلطة   -
المستثمر فيها(؛   

تعرضات على أو حقوق في عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و  -
القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها.  -

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

أسس التوحيد )تتمة(  3 

عندما يكون لدى المجموعة حقوق أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع 
الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها السلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك: 

الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛   -
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و  -

حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة.  -

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك تغيرات على عنصر 
أو أكثر من العناصر الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد 
المستبعدة خالل  أو  المقتناة  التابعة  الشركة  يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات  التابعة.  الشركة  السيطرة على  المجموعة 

السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف السيطرة على الشركة التابعة.

ينسب الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرة، حتى لو 
إن النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. أينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى 
سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات 

والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

يتم احتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة أسهم حقوق. 

إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )متضمنة الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة والحقوق 
غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية في حين يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر. يتم إثبات 

أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

فيما يلي الشركة التابعة للمجموعة:

النشاط نسبة الملكية الفعلية  بلد    
الرئيسي   2015  2016 التأسيس  اســم الشركة التابعة 

   
إدارة األطراف األخرى  %60  %60 البحرين   شركة هيلث 360 للخدمات المساندة ذ.م.م 

على  والحصول   2015 نوفمبر   10 بتاريخ  المنعقد  العادية  غير  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  المجموعة  مساهمي  قبل  من  الصادر  للقرار  الحقًا 
الموافقات التنظيمية الالزمة، قامت المجموعة بضخ رأس مال إضافي بمبلغ وقدره 120.000 دوالر أمريكي في شركتها التابعة شركة هيلث 360 

للخدمات المساندة ذ.م.م. والتي تم اكتتابها بالتناسب من قبل كافة المساهمين في الشركة التابعة.

السياسات المحاسبية الهامة  4

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة هي مطابقة لتلك المستخدم في إعداد القوائم المالية السنوية المدققة 
للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. 

عمليات التكافل

كالهما.  أو  المالية  المخاطر  أو  المخاطر  بتقاسم  التعاوني  النشاط  على  تعتمد  التي  العقود  المجموعة  تصدر  إسالمية،  تأمين  خدمات  كمقدم 
تصنف المجموعة جميع عقودها بشكل فردي على أنها عقود تأمين أو عقود استثمار.

الوثيقة  حامل  تعويض  على  بالموافقة  وذلك  الوثيقة  حامل  من  الجوهرية  التأمين  مخاطر  المؤمن  فيها  يقبل  التي  العقود  هي  التكافل  عقود 
المؤثرة  التأمين  مخاطر  المجموعة  تحدد  عام،  بشكل  الوثيقة.  حامل  على  سلبي  بشكل  ويؤثر  معلوم  غير  محدد  مستقبلي  ظرف  ألي 
غير  التأمين  مخاطر  تحويل  خاللها  من  يتم  التي  العقود  تلك  هي  االستثمار  عقود  عليه.  للمؤمن  حدث  وقوع  حال  في  تعويض  دفع  باحتمال 
باألدوات  “المتعلق   :39 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  بموجب  مالية  كأدوات  احتسابها  ويتم  المجموعة.  إلى  الوثيقة  حامل  من  الجوهرية 
اإليراد”. بإثبات  “المتعلق   18 رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  العقود  تلك  من  الناتجة  اإليرادات  إثبات  ويتم  والقياس”  اإلثبات  المالية: 

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

التكافل العام

إجمالي االشتراكات 
يشتمل إجمالي االشتراكات على مجموع االشتراكات المستحقة الدفع لكامل فترة التغطية الموضحة في العقود المبرمة خالل الفترة المحاسبية 
والتي يتم إثباتها من تاريخ سريان الوثيقة. تتضمن االشتراكات أي تعديالت ناتجة في الفترة المحاسبية لألقساط المستحقة القبض فيما يتعلق 
باألعمال المكتتبة في الفترات المحاسبية السابقة. يتم تقييم االشتراكات المحصلة من قبل وسطاء التأمين، ولكن لم يتم استالمها بعد على 

أساس تقديرات من االكتتاب أو خبرة سابقة ويتم تضمينها في االشتراكات المكتتبة.

االشتراكات غير المكتسبة هي تلك النسب من االشتراكات المكتتبة في السنة والمتعلقة بفترات المخاطر بعد تاريخ القائمة الموحدة للمركز 
المالي. النسب التي تعود على الفترات الالحقة هي مؤجلة كمخصصات لالشتراكات غير المكتسبة وتحسب كالتالي: 

•    وفًقا لطريقة األربعة وعشرون لجميع عقود التكافل السنوية بإستثناء التأمين على الشحن البحري؛ و
•    وفًقا لطريقة السدس على تأمين الشحن البحري.

حصة إعادة التكافل
يشتمل إجمالي االشتراكات على مجموع االشتراكات المستحقة الدفع لكامل فترة التغطية الموضحة في العقود المبرمة خالل الفترة المحاسبية 
والتي يتم إثباتها من تاريخ سريان الوثيقة. تتضمن االشتراكات أي تعديالت ناتجة في الفترة المحاسبية لألقساط المستحقة القبض فيما يتعلق 

باألعمال المكتتبة في الفترات المحاسبية السابقة.

صافي العموالت 
النحو  على  التأمين  عقود  فترة  مدى  على  المكتسبة  العموالت  ومصروفات  دخل  توزيع  أجل  من  العموالت  ومصروفات  دخل  المجموعة  تؤجل 

التالي:

•    وفًقا لطريقة األربعة وعشرون لجميع عقود التكافل السنوية بإستثناء التأمين على الشحن البحري.
•    وفًقا لطريقة السدس على تأمين الشحن البحري.

يتم إثبات دخل عموالت إعادة التكافل والعموالت المدفوعة عند إصدار عقود إعادة التكافل.

إجمالي المطالبات المسددة 
تتضمن المطالبات على جميع المطالبات التي تم حدوثها خالل السنة، سواًء أعد تقرير بشأنها أو لم يعد، وتكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة 
لمطالبات مستحقة من  تعديالت  وأي  األخرى  المستردة  والمبالغ  التعويض  المطالبات وتخفيض قيمة  بتجهيز وتسوية  تتعلق مباشرًة  والتي 

السنوات السابقة. 

يتم إثبات مطالبات عقود إعادة التكافل عندما يتم إثبات إجمالي مطالبات إعادة التكافل ذات الصلة وفقًا للشروط المنصوص عليها في العقود

احتياطيات التكافل العام 
1( إجمالي المطالبات المستحقة

إن المطالبات المستحقة هي مبنية على التكلفة النهائية المتوقعة لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ القائمة الموحدة 
للمركز المالي، سواًء تم إعداد تقرير بشأنها أو لم يعد، باإلضافة إلى تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة وانخفاض القيمة المتوقعة للخردة 
واالستردادات األخرى. قد يحدث تأخير في خطابات اإلشعار وفي تسوية بعض أنواع المطالبات، وبالتالي فإن التكلفة النهائية ال يمكن تحديدها 
بتيقن بتاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي. ال يتم خصم المطلوب للقيمة الزمنية للنقد. لم يتم إثبات مخصص إلحتياطي المعادلة أو إحتياطي 

الكوارث. يتم إستبعاد المطلوبات عند انتهاء العقد أو إخالئه أو إلغائه.

2( اشتراكات غير مكتسبة
يمثل مخصص االشتراكات غير المكتسبة االشتراكات المستلمة للمخاطر التي لم تنتِه بعد. يتم مطابقة االحتياطي مع اشتراكات المكتسبة 

والمعفاة.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

التكافل العام )تتمة(

احتياطيات التكافل العام )تتمة(

3( فحص لكفاية المطلوب
تقوم المجموعة بمراجعة مخاطرها غير المنتهية بتاريخ إعداد كل تقرير من تقاريرها ويتم إجراء فحص لكفاية المطلوب لتحديد ما إذا كان هناك 
فائض عام من المطالبات المتوقعة وتكاليف االقتناء المؤجلة لالشتراكات غير المكتسبة. ويستخدم هذا لحساب التقديرات الحالية للتدفقات 
النقدية التعاقدية المستقبلية بعد األخذ في االعتبار عائد االستثمار الذي من المتوقع أن ينشأ من الموجودات المتعلقة بمخصصات التقنية ذات 
الصلة. إذا أظهرت هذه التقديرات بأن القيمة المدرجة لالشتراكات غير المكتسبة )بعد حسم تكاليف االقتناء المؤجلة ذات الصلة( غير كافية فإنه 

يتم إثبات العجز في قائمة األرباح أو الخسائر بعمل مخصص لكفاية المطلوب. 

التكافل العائلي

تمثل االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي القيمة الحالية اللتزامات المنافع المستقبلية فيما يتعلق بعقود التكافل العائلي السارية بتاريخ القائمة 
الموحدة للمركز المالي. يتكون االحتياطي من نوعين الصناديق وهما تكافل الحماية وتكافل التوفير. 

يتم تحديد قيمة احتياطي تكافل الحماية وتكافل التوفير سنويًا من قبل الخبير اإلكتواري المعين للمجموعة. يتم احتساب االحتياطيات لعقود 
التكافل العائلي باستخدام طريقة المطالبات المحتملة بالنسبة ألعمال األفراد. يتم تقييم االلتزامات باستخدام التدفقات النقدية المخصومة 

بمعدل خصم قدره 4.25% سنويًا )2015: 4.25% سنويًا(.

يتم احتساب منافع االستحقاق والبقاء على قيد الحياة مقابل االحتياطي الفني عند استحقاقها. يتم احتساب االستبداالت المالية والتنازالت عند 
دفعها أو عند انقطاع التأمين. يتم احتساب مطالبات الوفاة والعجز حينما يتم إخطار الشركة بهما

إجمالي االشتراكات 
يتم إثبات إجمالي االشتراكات في األرباح أو الخسائر بتاريخ استحقاق االشتراكات.

حصة إعادة التكافل
يشتمل إجمالي االشتراكات على مجموع االشتراكات المستحقة الدفع لكامل فترة التغطية الموضحة في العقود المبرمة خالل الفترة المحاسبية 
والتي يتم إثباتها من تاريخ سريان الوثيقة  . تتضمن االشتراكات أي تعديالت ناتجة في الفترة المحاسبية لألقساط المستحقة القبض فيما يتعلق 

باألعمال المكتتبة في الفترات المحاسبية السابقة.

صافي العموالت 
يتم إثبات دخل عموالت إعادة التكافل والعموالت المدفوعة عند إصدار عقود إعادة التكافل.

إجمالي المطالبات المسددة 
يتم احتساب المطالبات المسددة في قائمة األرباح أو الخسائر في السنة التي نتجت فيها.

احتياطيات التكافل العائلي 
1( إجمالي المطالبات المستحقة

إن المطالبات المستحقة هي مبنية على التكلفة النهائية المتوقعة لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ القائمة الموحدة 
للمركز المالي، سواًء تم إعداد تقرير بشأنها أو لم يعد، باإلضافة إلى تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة وانخفاض القيمة المتوقعة للخردة 
واالستردادات األخرى. قد يحدث تأخير في خطابات اإلشعار وفي تسوية بعض أنواع المطالبات، وبالتالي فإن التكلفة النهائية ال يمكن تحديدها 
بتيقن بتاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي. ال يتم خصم المطلوب للقيمة الزمنية للنقد. لم يتم إثبات مخصص إلحتياطي المعادلة أو إحتياطي 

الكوارث. يتم إستبعاد المطلوبات عند انتهاء العقد أو إخالئه أو إلغائه.

2( اشتراكات غير مكتسبة
يمثل مخصص االشتراكات غير المكتسبة االشتراكات المستلمة للمخاطر التي لم تنتِه بعد. يتم مطابقة االحتياطي مع اشتراكات المكتسبة 

والمعفاة.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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شـــــركــة التكافـــــل الـــدولــيــــــة ش.م.ب

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

التكافل العام )تتمة(

احتياطيات التكافل العام )تتمة(

3( فحص لكفاية المطلوب
تقوم المجموعة بمراجعة مخاطرها غير المنتهية بتاريخ إعداد كل تقرير من تقاريرها ويتم إجراء فحص لكفاية المطلوب لتحديد ما إذا كان هناك 
فائض عام من المطالبات المتوقعة وتكاليف االقتناء المؤجلة لالشتراكات غير المكتسبة. ويستخدم هذا لحساب التقديرات الحالية للتدفقات 
النقدية التعاقدية المستقبلية بعد األخذ في االعتبار عائد االستثمار الذي من المتوقع أن ينشأ من الموجودات المتعلقة بمخصصات التقنية ذات 
الصلة. إذا أظهرت هذه التقديرات بأن القيمة المدرجة لالشتراكات غير المكتسبة )بعد حسم تكاليف االقتناء المؤجلة ذات الصلة( غير كافية فإنه 

يتم إثبات العجز في قائمة األرباح أو الخسائر بعمل مخصص لكفاية المطلوب. 

القرض الحسن

هذا القرض ممنوح من قبل المساهمين لحاملي الوثائق لغرض تلبية الحد األدنى المطلوب لهامش المالءة المالية المشار إليه أنظمة التكافل 
إن  المشاركين.  نقدي في صندوق  أي عجز  لتغطية  أو  المركزي  البحرين  الصادر عن مصرف  اإلرشادي  للدليل   3 المجلد  عليها في  المنصوص 

القرض هو بدون ربح وال يوجد له شروط سداد محددة. يتم فحص القرض الحسن سنويا لالضمحالل في القيمة.

فائض/عجز في أموال المشاركين

إذا كان الفائض في أموال المشاركين في نهاية ثالث سنوات يكفي بأن يتم توزيعه، فأن نسبة الفائض توزع بين المشاركين الذين لم يقوموا 
بعمل مطالبة تتناسب إلى مخاطر مساهماتهم في الصندوق بعد احتساب االحتياطيات. يتم الموافقة على التوزيعات من قبل هيئة الرقابة 

الشرعية للمجموعة. سيتم االحتفاظ بأي فائض متبقي في صندوق المشاركين. 

القرض من  يتم سداد هذه  المساهمين.  تقديم قرض حسن من قبل صندوق  المشاركين عن طريق  األموال  النقدي في  العجز  يتم معالجة 
الجزء  القيمة ويتم احتساب  التكافل على أساس األولوية. يتم فحص هذا القرض لالضمحالل في  الناتجة عن عمليات  الفوائض المستقبلية 

المضمحل من القرض في قائمة األرباح أو الخسائر.

عند تصفية الصندوق، فأن الفائض المتراكم في أموال الصندوق، إذا وجدت، بعد استيفاء جميع االلتزامات )متضمنة سداد المبالغ المستحقة 
لقرض الحسن(، سيتم التبرع بها للجمعيات الخيرية وفقًا لموافقة هيئة الرقابة الشرعية. في حالة العجز المتراكم، فأن أي قرض حسن مستحق 

في وقت التصفية سوف لن يسدد من أموال المشاركين وسيتنازل المساهمين من سداد المبالغ المستحقة.    

النقد وما في حكمه

يشمل النقد وما في حكمه على نقد في الصندوق ولدى البنك وودائع قصيرة األجل بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل. 

المحاسبة بتاريخ المتاجرة والسداد

يتم إثبات جميع المشتريات والمبيعات بالطريقة العادية للموجودات المالية في تاريخ السداد وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو 
بيع الموجود. المشتريات أو المبيعات العادية التي تتطلب تسليم الموجودات المالية خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامًة في القوانين أو 

حسب أعراف السوق.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

استثمارات متاحة للبيع 

تصنف المجموعة استثماراتها إلى فئة متاحة للبيع. تحدد المجموعة تصنيفات موجوداتها المالية عند اإلثبات المبدئي.

يتم إثبات الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، متضمنة التكاليف المنسوبة مباشرًة للمعاملة. 

للبيع.  ثابتة كمتاحة  للتحديد وتواريخ استحقاق  قابلة  أو  ثابتة  لها مدفوعات  والتي  المشتقة  غير  للبيع  المتاحة  المالية  الموجودات  يتم تصنيف 
يتم تسجيل هذه االستثمارات مبدئيًا بالقيمة العادلة. بعد القياس المبدئي يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة. يتم تسجيل األرباح والخسائر كبند 
أو االضمحالل، فإن  االستبعاد  عند  االستثمارات مضمحلة.  أو عندما تصبح  االستثمارات  يتم استبعاد  اآلخر حتي  الشامل  الدخل  منفصل في 
األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة مسبقًا في الدخل الشامل اآلخر يتم تحويلها إلى قائمة األرباح أو الخسائر. يتم تضمين دخل أرباح األسهم 

الناتجة من االستثمارات المتاحة للبيع ضمن دخل االستثمار في قائمة األرباح أو الخسائر.

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

يتم إثبات مبالغ التأمين المستحقة القبض عند إستحقاقها وتقاس عند اإلثبات المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو كمبالغ مستحقة 
القبض. يتم مراجعة القيمة المدرجة لمبالغ التأمين المستحقة القبض من حيث اإلضمحالل عندما يكون هناك أحداث أو ظروف تشير إلى عدم 

إمكانية استرداد القيمة المدرجة، مع إثبات خسارة اإلضمحالل في قائمة األرباح أو الخسائر. 

عقود إعادة التكافل هي العقود التي أبرمتها المجموعة مع معيدي التأمين لغرض الحد من صافي الخسارة المحتملة  من خالل تنويع مخاطرها، والتي 
يتم بموجبها تعويض المجموعة عن الخسائر الناتجة عن عقود التكافل الصادرة. يتم عرض الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات 
الناتجة عن عقود إعادة التكافل المتخلي عنها بشكل منفصل عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات من عقود التكافل ذات الصلة 
بموجب  للمجموعة  المؤهلة  المنافع  إثبات  يتم  الوثيقة.  لحاملي  المباشرة  التزاماتها  المجموعة من  تعفي  ال  التي  التكافل  إعادة  لترتيبات  نظرًا 
عقود إعادة التكافل الخاصة بها كموجودات إعادة التكافل. تتكون هذه الموجودات من األرصدة المستحقة من شركات إعادة التكافل في تسوية 
المتوقعة  المطالبات  على  تعتمد  التي  المستحقة  المطالبات  من  التكافل  إعادة  وحصة  األرباح  عموالت  مثل  األخرى  والمستحقات  المطالبات 
والتعويضات الناتجة عن عقود إعادة التكافل ذات الصلة. يتم إثبات المبالغ المستردة من أو المستحقة من شركات إعادة التكافل بما يتوافق مع 

المبالغ المرتبطة عقود التكافل األساسية وفقا لشروط كل عقد من عقود إعادة التكافل.

تكاليف اقتناء الوثائق

يتم إطفاء تكاليف اقتناء الوثيقة المتضمنة على العموالت والوساطة وتكاليف االكتتاب المتغيرة األخرى المرتبطة مباشرًة باقتناء األعمال على 
مدى فترة السياسة. يتم تسجيل تكاليف اإلقتناء التي تتعلق بفترات المخاطر التي تمتد إلى ما بعد نهاية السنة المالية كتكاليف االقتناء المؤجلة.

عقارات ومعدات

تدرج العقارات والمعدات متضمنة العقار المستخدم من قبل المالك بالتكلفة، باستثناء تكلفة تقديم الخدمات اليومية، بعد حسم اإلستهالك 
المتراكم وأية خسائر إضمحالل متراكمة. يتم رسملة تكاليف االستبدال أو المعاينة الرئيسية عندما يتم تكبدها وإذا كان من المحتمل أن تتدفق 

المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المنشأة ويمكن قياس تكلفة البند بواقعية. 

يتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها إذا لزم األمر. 

يتم إجراء مراجعة لالضمحالل عندما تكون هناك أحداث أو ظروف تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة المدرجة. يتم إثبات خسائر االضمحالل 
في قائمة األرباح أو الخسائر كمصروفات.

يتم إستبعاد بند العقارات والمعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية من استخدامه أو بيعه. يتم تضمين أي ربح أو 
خسارة ناتجة عن استبعاد موجود )يتم احتسابه على أنه الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة المدرجة للموجود( في قائمة األرباح أو الخسائر 

في السنة التي تم فيها إستبعاد الموجود.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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شـــــركــة التكافـــــل الـــدولــيــــــة ش.م.ب

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

عقارات ومعدات )تتمة(

فيما يلي األعمار االنتاجية لفئات العقارات والمعدات 

30 سنة مباني مقامة على أراضي مملوكة ملكًا حراً 
5 - 10 سنة أثاث وتركيبات  

5 سنوات معدات مكتبية 
4 سنوات سيارات 

ذمم مدينة من أموال التكافل

تمثل الذمم المدينة من أموال التكافل مبالغ الوكالة واإلدارة والرسوم األخرى المستحقة القبض من أموال التكافل للمجموعة.

تحويل عمالت أجنبية

يتم عرض القوائم المالية بالدينار البحريني لكونها العملة الرئيسية لعمليات المجموعة. إال إن فرع المجموعة في قطر يستخدم الريال القطري 
كعملة رئيسية.

يتم مبدئيًا تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ المعاملة. يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات 
النقدية المعروضة بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. ترحل جميع الفروق إلى قائمة األرباح أو 

الخسائر.

إن البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها بإستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت المبدئية  وال 
يتم الحقًا إعادة بيانها. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي 
تم فيه تحديد القيمة العادلة. ترحل جميع فروق تحويل العمالت األجنبية إلى قائمة األرباح أو الخسائر، بإستثناء الفروق المتعلقة بالبنود التي يتم 

فيها إثبات األرباح أو الخسائر مباشرًة في حقوق الملكية، ففي هذه الحالة يتم إثبات الربح أو الخسارة في حقوق الملكية.

أرباح أسهم على رأس المال

يتم إثبات األرباح على األسهم العادية كمطلوب وتخصم من حقوق الملكية عندما يتم الموافقة عليها من قبل مساهمي المجموعة. يتم خصم 
أرباح األسهم المرحلية من حقوق الملكية عندما يتم دفعها.

يتم التعامل مع أرباح أسهم السنة التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي كحدث بعد فترة إعداد التقارير المالية. 

رأس المال

يتم تصنيف رأس المال كحقوق ملكية. يتم إثبات التكاليف اإلضافية المباشرةً  المنسوبة إلصدار األسهم العادية كخصم من حقوق الملكية .

الحقوق غير المسيطرة

تمثل الحقوق غير المسيطرة جزًء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل المجموعة ويتم 
الملكية، بشكل منفصل عن حقوق المساهمين الشركة  الموحدة للدخل والدخل الشامل وضمن حقوق  القوائم  عرضها بصورة منفصلة في 

األم.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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إثبات اإليراد

دخل االستثمار
يتم إثبات دخل االستثمار من ودائع المرابحة على أساس التناسب الزمني باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

دخل اإليجار 
يتم إثبات دخل اإليجار على أساس مبدأ االستحقاق.

أرباح األسهم 
يتم إثبات أرباح األسهم كدخل عندما يوجد لدى المجموعة الحق في إستالم مدفوعاتها.

أتعاب الوكالة 
تقوم المجموعة بإدارة عمليات التكافل العام والعائلي بالنيابة عن المشاركين نظير أتعاب وكالة والتي يتم إثباتها على أساس مبدأ االستحقاق. 

يتم إثبات أتعاب الوكالة كمصروفات في قائمة األرباح أو الخسائر للمشاركين وكدخل في قائمة األرباح أو الخسائر لحقوق المساهمين.

حصة المضارب
يتم  المضاربة  نموذج  أساس  على  االستثمارات  دخل  في  مضاربة  حصة  على  الحصول  مقابل  المشاركين  استثمارات  المجموعة  تدير  كما 
المساهمين. لحقوق  الخسائر  أو  األرباح  قائمة  في  وكدخل  للمشاركين  الخسائر  أو  األرباح  قائمة  في  كمصروفات  المضاربة  حصة  احتساب 

عموالت إعادة التكافل

يتم تأجيل وإطفاء العموالت المستحقة على عقود إعادة التكافل على مدى فترة األقساط المتوقعة المستحقة الدفع.

المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة للمركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ 
لمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقق الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته. 

ال تتم مقاصة األرباح أو الخسائر والمصروفات في قائمة األرباح أو الخسائر إال إذا تطلب األمر أو تم السماح بذلك من قبل أي معيار أو تفسير 
محاسبي. 

القيمة العادلة لألدوات المالية

تقيس المجموعة األدوات المالية مثل االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ كل ميزانية. 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق في تاريخ 
القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل المطلوب تحدث إما:

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب، أو  -  
في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي  -  

يجب إن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه من قبل المجموعة.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(

أو  الموجود  تسعير  عند  السوق  في  المشاركون  سيستخدمها  التي  االفتراضات  باستخدام  المطلوب  أو  للموجود  العادلة  القيمة  قياس  يتم 
المطلوب، على افتراض بأن مشاركي السوق يعملون بأفضل مصالحهم االقتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة مشاركي السوق على إدرار منافع اقتصادية عن طريق استخدام الموجودات 
بأعلى وأفضل استخداماتها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق الذي سيستخدم الموجودات بأعلى وأفضل استخداماتها. 

تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، والذي يزيد الحد االقصى 
الستخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها ويحد من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.

تقيم اإلدارة ما إذا كان هناك حاجة إلشراك مثمنين خارجيين لتقييم االستثمارات العقارية بتاريخ إعداد كل تقرير مالي.

اضمحالل الموجودات المالية 
 

تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل موجود مالي أو مجموعة 
من الموجودات المالية. 

موجودات مالية متاحة للبيع 
واإلطفاء(  رئيسية مدفوعة  مبالغ  أي  )بعد حسم  تكلفتها  بين  الفرق  يتضمن  المبلغ  فإن  للبيع مضمحلة،  المتاحة  المالية  الموجودات  كانت  إذا 
وقيمتها العادلة الحالية، بعد حسم خسارة اإلضمحالل المثبتة مسبقًا في الدخل الشامل اآلخر، يتم تحويلها من الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة 
األرباح أو الخسائر. ال يتم إثبات االسترجاعات فيما يتعلق بأدوات أسهم حقوق الملكية المصنفة كأسهم متاحة للبيع في قائمة األرباح أو الخسائر. 
استرجاعات خسائر إضمحالل أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع يتم إسترجاعها من خالل قائمة األرباح أو الخسائر، إذا كانت الزيادة في القيمة 

العادلة لألداة المالية يمكن أن تتعلق بصورة موضوعية لحدث وقع بعد إثبات خسائر اإلضمحالل فإنه يتم إثباتها في قائمة األرباح أو الخسائر. 

إستبعاد الموجودات والمطلوبات المالية 

الموجودات المالية 
يتم إستبعاد الموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة( عند:

انقضاء الحقوق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود؛ أو  -  
إلى  جوهري  تأخير  دون  بالكامل  بدفعها  تعهدت  ولكنها  الموجود  من  النقدية  التدفقات  إستالم  في  حقوقها  بنقل  المجموعة  قيام   -  
)ب(  أو  بالموجود  المتعلقة  الجوهرية  والمكافآت  المخاطر  جميع  بنقل  المجموعة  قامت  )أ(  سواًء  سداد«؛  »ترتيب  بموجب  ثالث  طرف    
الموجودات. السيطرة على  بنقل  ولكنها قامت  للموجودات  الجوهرية  والمكافآت  المخاطر  إبقاء جميع  أو  بنقل  المجموعة  عندما لم تقم    

عند قيام المجموعة بنقل حقوقها من التدفقات النقدية من الموجود أو الدخول في ترتيب سداد، ولم يتم نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت 
في  المجموعة  مشاركة  استمرار  حد  الى  الموجود  إثبات  يتم  فإنه  الموجودات،  على  السيطرة  نقل  يتم  ولم  بالموجود  المتعلقة  الجوهرية 

الموجود. 

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

إستبعاد الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( 

المطلوبات المالية 
يتم إستبعاد المطلوبات المالية عندما يتم اخالء أو الغاء أو االنتهاء منها. عندما يتم استبدال مطلوب مالي حالي بآخر من نفس المقترض بشروط 
مختلفة جوهريًا أو عندما يتم تعديل مطلوب حالي بشكل جوهري، فإن هذا االستبدال أو التعديل يعتبر بمثابة إستبعاد للمطلوب األصلي ويتم 

إثبات مطلوب جديد، ويتم إثبات فروق المبالغ المدرجة المعنية في قائمة األرباح أو الخسائر.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها األجانب وفقًا لألنظمة ذات الصلة، والتي تستحق بناًء على رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف 
وعدد سنوات الخدمة، شريطة إتمام حد األدنى من الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت كمستحقات على فترة التوظيف بناًء على 

المبالغ اإلعتبارية المستحقة الدفع في حال إذا ترك جميع الموظفين العمل في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي.

رواتب  من  كنسبة  تحسب  والتي  االجتماعي  للتأمين  العامة  الهيئة  إلى  اشتراكات  بدفع  المجموعة  تقوم  المواطنين،  بموظفيها  يتعلق  فيما 
الموظفين. إن التزامات المجموعة تكون محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها والتي يتم صرفها عند استحقاقها.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام )قانوني أو متوقع( على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب وجود تدفق خارجي 
للموارد يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات. 

المطلوبات المالية

تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع ومطلوبات أخرى ومخصصات. يتم مبدئيًا إثبات 
تلك المطلوبات المالية بالقيمة العادلة ويتم الحقًا إعادة قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع 

عند  كمصروفات  إثباتها  ويتم  التكافل،  إعادة  لعقود  الدفع  مستحقة  اشتراكات  ٍأساسي  بشكل  هي  الدفع  المستحقة  التكافل  إعادة  أرصدة  إن 
استحقاقها.

الحالية للتدفقات  التقديرات  التكافل باستخدام أفضل  التزامات  بتاريخ كل قائمة مركز مالي لضمان كفاية  االلتزامات  يتم إجراء فحص كفاية 
النقدية التعاقدية المستقبلية بموجب عقود التكافل. يتم مباشرًة احتساب أي عجز في قائمة الدخل من خالل عمل مخصص للخسائر الناتجة 

من فحص كفاية االلتزامات.

الذمم الدائنة والمستحقات 

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ التي يتوجب دفعها في المستقبل للخدمات المستلمة، سواء تمت مطالبة المجموعة بها من قبل الموردين أو لم 
تتم.

إيرادات محظورة شرعًا

إن المجموعة ملتزمة بتجنب إثبات أي دخل مكتسب من مصدر غير إسالمي. وفقًا لذلك، يتم ترحيل جميع اإليرادات التي ال تتوافق مع الشريعة 
اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية حيث تقوم المجموعة باستخدام هذه األموال لألغراض الخيرية.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

التقديرات والفرضيات واآلراء المحاسبية الهامة  5

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية يتطلب من 
إدارة المجموعة عمل تقديرات وفرضيات وآراء قد تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح 
عن اإللتزامات المحتملة، بتاريخ إعداد التقارير. ومع ذلك، فإن عدم التيقن بشأن هذه الفرضيات والتقديرات يمكن إن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب 
التي قد تتأثر في المستقبل. إن أهم استخدامات الفرضيات والتقديرات هي  عمل تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 

كالتالي:

االلتزامات النهائية للمطالبات الناتجة عن عقود التأمين
تقدير االلتزامات النهائية للمطالبات الناتجة عن عقود التأمين تعتبر من أهم التقديرات المحاسبية للشركة. وهناك العديد من العوامل غير المؤكدة 
التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي سوف تدفعها المجموعة عن تلك المطالبات. إن مخصصات المطالبات المتحققة ولكن 
لم يتم عمل تقرير بشأنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم عمل تقرير بشأنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي، لوقائع حدثت قبل تاريخ 

القائمة الموحدة للمركز المالي.

العائلي  العام والتكافل  التأمين لفحص كفاية المطلوبات، كما هو موضح في السياسة المحاسبية لالحتياطيات للتكافل  تخضع جميع عقود 
المذكورة أعاله.

خسائر اضمحالل األوراق المالية المتاحة للبيع 
تحدد المجموعة األوراق المالية في أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع غير المدرجة والصناديق المدارة كمضمحلة إذا كان يوجد لديها انخفاض 
األمد«  لإلستثمار و«طويل  األصلية  التكلفة  الهام« مقابل  »االنخفاض  تقييم  يجب  تكلفتها.  أدنى من  العادلة  القيمة  األمد في  أو طويل  هام 
مقابل الفترة التي كانت فيها القيمة العادلة أدنى من تكلفتها األصلية. تعامل المجموعة »االنخفاض الهام« بنسبة 30% و«طويل األمد« كاثني 
عشرة شهرًا. في حال عدم توفر القيم العادلة، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لمثل هذه اإلستثمارات لفحص االضمحالل. عند عمل هذه 
الفرضيات، تقوم المجموعة بالتقييم من بين العوامل األخرى، طبيعة تقلبات أسعار األسهم واألدلة على تراجع الوضع المالي للشركة المستثمر 

فيها وأداء القطاعات واألداء التشغيلي والتمويل للتدفقات النقدية. 

خسائر اضمحالل أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
تقوم المجموعة بتقييم أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض الهامة بشكل فردي وأرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 
وإعادة  التكافل  أرصدة  تضمين  يتم  ال  لالضمحالل.  االئتمانية  المخاطر  خصائص  نفس  لديها  المالية  الموجودات  من  مجموعة  في  المتضمنة 
التكافل المستحقة القبض التي يتم تقييمها بشكل فردي لالضمحالل والتي يتم إثبات خسارة إضمحاللها أو يستمر إثباتها في التقييم الجماعي 
لالضمحالل. إن تقييم هذا االضمحالل يتطلب رأيًا. عند إصدار هذا الرأي، تقّيم المجموعة خصائص مخاطر اإلئتمان التي تعتبر بأن فوات موعد 

استحقاقها يعطي مؤشرًا على عدم القدرة على دفع جميع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط التعاقدية.

مبدأ االستمرارية 
المصادر  لديها  المجموعة  بأن  المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة  المجموعة على  المجموعة بعمل تقييم لقدرة  إدارة  قامت 
لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأية أمور جوهرية غير مؤكدة التي من الممكن أن 
تسبب شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس 

مبدأ االستمرارية.  

االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي
تمثل االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي القيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية فيما يتعلق بعقود سارية المفعول في تاريخ إعداد التقارير المالية، 

المحسوبة على أساس الحسابات الداخلية التي تتم مراجعتها وتقييمها من قبل الخبير األكتواري الخارجي.

الودائع القانونية  6

على  تعتمد  والتي  الودائع  الصادر في سنة 2006. هذه  المالية  المؤسسات  وقانون  المركزي  البحرين  القانونية ألنظمة مصرف  الودائع  تخضع   
طبيعة أعمال التكافل وعدد الفروع ال يمكن سحبها إال بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. تم إيداع مبلغ وقدره 125.000 دينار 

بحريني )2015: 125.000 دينار بحريني( لدى بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب باسم المجموعة وألمر مصرف البحرين المركزي.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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النقد وما في حكمه  7
31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016     

التكافل  التكافل  التكافل  التكافل         
المجموع العائلي  العام  المساهمين  المجموع  العائلي  العام  المساهمين    

أرصدة حسابات تحت الطلب  
3.037.985  734.715  2.069.784  233.486  4.003.647  644.963  2.838.701  519.983 وأرصدة الودائع اإلسالمية   
2.195.473  113.104  1.042.383  1.039.986  3.601.163  517.465  2.490.378  593.320 أرصدة لدى بنوك   

3.696  -  2.471  1.225  3.293  -  2.364  929 نقد في الصندوق   

5.237.154  847.819  3.114.638  1.274.697  7.608.103  1.162.428  5.331.443  1.114.232 الرصيد الختامي   

تكتسب أرصدة حسابات تحت الطلب والودائع معدالت ربح فعلية تتراوح بين 1.15% و6% سنويًا )2015: تتراوح بين 1.25% و 3.8% سنويًا(.

تكتسب أرصدة حساب التوفير لدى البنوك معدالت ربح فعلية تتراوح بين 0.10% و 0.15% سنويًا )2015: تتراوح بين 0.15% و 0.25% سنويًا(.

ال تستحق أرباح على أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

استثمارات متاحة للبيع    8  

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016     

التكافل  التكافل  التكافل  التكافل         
المجموع العائلي  العام  المساهمين  المجموع  العائلي  العام  المساهمين    

   
        

5.130.432  1.103.519  910.079  3.116.834  5.114.475  1.735.654  958.361  2.420.460 الرصيد اإلفتتاحي    

3.043.261  1.446.909  158.726  1.437.626  1.136.434  75.500  -  1.060.934 إضافات خالل السنة   
)1.915.865(  )690.006(  )60.791(  )1.165.068(  )1.197.174(  )272.469(  )52.595(  )872.110( استبعادات خالل السنة   

أرباح / )خسائر( القيمة العادلة   
المحققة من بيع استثمارات   

)93.607(  )4.300(  19.006  )108.313(  65.169  13.632  15.271  36.266 متاحة للبيع )إيضاح 23(   
)1.422.946(  )81.033(  )206.132(  )1.135.781(  )470.868(  )57.732(  )181.335(  )231.801( خسارة اإلضمحالل للسنة    

أرباح / )خسائر( القيمة العادلة  
غير المحققة المثبتة في احتياطي  

373.200  )39.435(  137.473  275.162  38.533  )9.380(  33.354  14.559   القيمة العادلة لالستثمارات  

5.114.475  1.735.654  958.361  2.420.460  4.686.569  1.485.205  1.485.205  2.428.308 الرصيد الختامي   

قامت المجموعة خالل السنة بإجراء فحص اضمحالل على استثماراتها المتاحة للبيع واستنتجت أن بعض تلك االستثمارات مضمحلة. وبالتالي، 
تم احتساب خسارة االضمحالل البالغة 470.868 دينار بحريني )2015: 1.422.946 دينار بحريني( في قائمة االرباح أو الخسائر.

مدرجة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع هي عبارة عن أسهم بقيمة مدرجة قدرها 30.152 دينار بحريني )31 ديسمبر 2015: 53.030 دينار بحريني( 
محتفظ بها باسم طرف ذو عالقة بالنيابة عن ولحصة منفعة المجموعة. 

تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع على أسهم حقوق الملكية غير المدرجة والتي ال توجد لها أسعار سوقية معلنة في السوق النشطة، والتي ال 
يمكن قياس قيمها العادلة بموثوقية، ولذلك يتم إدراجها بسعر التكلفة. في رأي إدارة المجموعة، ال يتوقع بأن القيم العادلة لتلك أسهم حقوق 

الملكية غير المدرجة تختلف بشكل جوهري عن قيمها المدرجة.

تحليل االستثمارات في أوراق مالية

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016     

التكافل  التكافل  التكافل  التكافل         
المجموع العائلي  العام  المساهمين  المجموع  العائلي  العام  المساهمين    

   
 

أسهم مدرجة في أسواق   
 795.500  103.314  57.032  635.154  369.359  -  56.063  313.296 األوراق المالية   

412.246  47.881  18.638  345.727  422.408  73.920  18.643  329.845 صناديق مدارة مدرجة    
1.283.899  259.445  655.219  369.235  1.091.680  230.872  470.348  390.460 صناديق مدارة غير مدرجة   

استثمارات أسهم حقوق الملكية  
189.907  -  -  189.907  204,556  -  -  204.556   غير المدرجة 

2.432.923  1.325.014  227.472  880.437  2.598.566  1.180.413  228.002  1.190.151 صكوك مدرجة    
 5.114.475  1.735.654  958.361  2.420.460  4.686.569  1.485.205  773.056  2.428.308 الرصيد الختامي   

      

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

أرصدة إعادة التكافل والتكافل المستحقة القبض  9

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016     

التكافل   التكافل   التكافل    التكافل     
المجموع العائلي  العام  المجموع  العائلي  العام    

  
        

3.293.060  -  3.293.060  2.702.120  -  2.702.120 مبالغ مستحقة من شركات التكافل   
1.115.662  226.153  889.509  992.380  124.178  868.202 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل   
2.770.000  79.828  2.690.172  3.495.861  184.729  3.311.132 مبالغ مستحقة من مشاركي التكافل   
1.635.381  86.208  1.549.173  2.331.471  146.460  2.185.011 ذمم مدينة أخرى   
)622.811(  )13.816(  )608.995(  )503.006(  )14.903(  )488.103( مخصص االضمحالل    

8.191.292  378.373  7.812.919  9.018.826  440.464  8.578.362 الرصيد الختامي   

الموجودة  التكافل  وشركات  التكافل  إعادة  شركات  من  مستحقة  أرصدة  من  القبض  المستحقة  المبالغ  والتكافل  التكافل  إعادة  أرصدة  تتكون 
بصورة رئيسية في منطقة الشرق األوسط.

دينار   622.811  :2015( بحريني  دينار   503.006 وقدره  بمبلغ  مخصص  عمل  يتطلب  بأنه  المجموعة،  إدارة  رأي  في   ،2016 عام  ديسمبر   31 في 
بحريني( فيما يتعلق باضمحالل أرصدة إعادة التكافل والتكافل المستحقة القبض. فيما يلي التغير في مخصص ألرصدة إعادة التكافل والتكافل 

المستحقة القبض المضمحلة:
31 ديسمبر   31 ديسمبر    

2015  2016  
   
   

262.528  622.811 في 1 يناير   
1.392.756  )78.043( )استرجاع( / مخصص للسنة   

)1.032.473(  )41.762( مبالغ مشطوبة خالل السنة   

622.811  503.006 في 31 ديسمبر    

كما في 31 ديسمبر، التحليل الزمني ألرصدة إعادة التكافل والتكافل غير المضمحلة هي كالتالي:  

التكافل العائلي التكافل العام   

المتأخرة عن السداد وغير المضمحلة  الحالية  المتأخرة عن السداد وغير المضمحلة   الحالية    

2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016 التحليل الزمني باأليام   
  

لم يحن موعد استحقاقها   
-  -  148.127  295.364  -  -  2.325.082  3.279.746 وغير مضمحلة    

101.453  80.188  -  -  1.173.971  2.299.762  -  - من 91 يومًا إلى 180 يوماً   
22.957  52.353  -  -  1.483.952  2.070.809  -  - من 181 يومًا إلى 365 يوماً   

105.836  12.559  -  -  2.829.914  928.045  -  - أكثر من 365 يوماً   

230.246  145.100  148.127  295.364  5.487.837  5.298.616  2.325.082  3.279.746   

من المتوقع استرداد صافي أرصدة إعادة التكافل والتكافل المستحقة القبض بالكامل. ليس من ممارسة المجموعة الحصول على ضمانات على 
المبالغ المستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة بالمطالبات المستحقة. 

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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شـــــركــة التكافـــــل الـــدولــيــــــة ش.م.ب

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

المطالبات المستحقة   10

2015  2016  
حصة حصة          

صافي معيدي التكافل  إجمالي  صافي  معيدي التكافل  إجمالي   
 

في 1 يناير        
1.764.220  )5.634.014(  7.398.234  2.435.446  )5.077.024(  7.512.470 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها   
1.620.997  )3.292.710(  4.913.707  1.721.422  )3.614.868(  5.336.290 مطالبات تم تكبدها ولم يتم عمل تقرير بشأنها   
3.385.217  )8.926.724(  12.311.941  4.156.868  )8.691.892(  12.848.760   

 
9.671.730  )8.005.083(  17.676.813  10.018.802  )8.916.811(  18.935.613 مطالبات تم تكبدها خالل السنة  

)8.900.079(  8.239.915  )17.139.994(  )11.339.166(  8.706.711  )20.045.877( مطالبات مدفوعة خالل السنة    

4.156.868  )8.691.892(  12.848.760  2.836.504  )8.901.992(  11.738.496   في 31 ديسمبر 

في 31 ديسمبر         
2.435.446  )5.077.024(  7.512.470  1.664.892  )7.728.726(  9.393.618 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها   
1.721.422  )3.614.868(  5.336.290  1.171.612  )1.173.266(  2.344.878 مطالبات تم تكبدها ولم يتم عمل تقرير بشأنها   

4.156.868  )8.691.892(  12.848.760  2.836.504  )8.901.992(  11.738.496   

 
جميع المبالغ المستحقة من شركات إعادة التكافل المرتبطة بالمطالبات المستحقة هي غير مضمحلة ويتوقع استردادها بالكامل من وقع الخبرة 

السابقة. ال تقوم المجموعة بالحصول على ضمانات مقابل المبالغ المستحقة من شركات إعادة التكافل المرتبطة بالمطالبات المستحقة. 

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

تاريخ المطالبات  11

تقوم المجموعة كل سنة بتقدير القيمة النهائية للمطالبات المتعلقة بالسنة. إن عملية مقارنة هذه التقديرات مع االلتزامات الفعلية لكل سنة 
سيوفر مقياسًا لقدرة المجموعة على تقدير بتلك المطالبات بدقة.

إجمالي المطالبات   

مجموع   2016  2015  2014  2013  2012 سنة الحادث   
       

تقدير تكاليف المطالبات النهائية   
 19.313.479  14.514.832  15.946.367  16.567.011  13.646.905 في نهاية سنة إعداد التقارير المالية    

 -  16.017.019  17.932.091  18.467.631  14.978.334 بعد سنة واحدة    
 -  -  18.475.922  19.107.158  14.986.319 بعد سنتين    
 -  -  -  19.198.026  15.221.115 بعد ثالث سنوات   
 -  -  -  -  15.267.257 بعد أربع سنوات    

88.271.703  19.313.479  16.017.019  18.475.922  19.198.026  15.267.257 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة    
)79.273.049(  )13.330.577(  )14.585.898(  )17.596.728(  )18.756.542(  )15.003.304( المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه   

8.998.654  5.982.902  1.431.121  879.194  441.484  263.953 المجموع الفرعي   

394.964 احتياطي متعلق بالسنوات السابقة        
       

2.344.878 مطالبات تم تكبدها ولم يتم عمل تقرير بشأنها        
       

مجموع االحتياطي المتضمن في القائمة الموحدة  
11.738.496   للمركز المالي      

اشتراكات غير مكتسبة واشتراكات إعادة التكافل المؤجلة  12

2015  2016  

حصة    حصة          
صافي معيدي التكافل  إجمالي  صافي  معيدي التكافل  إجمالي   

      
4.480.786  )3.741.314(  8.222.100  5.769.034  )2.160.164(  7.929.198 في 1 يناير   

13.867.330  )5.778.783(  19.646.113  14.052.791  )6.872.359(  20.925.150 اشتراكات مكتتبة    
)12.579.082(  7.359.933  )19.939.015(  )14.163.714(  6.002.171  )20.165.885( اشتراكات مكتسبة    

5.769.034  )2.160.164(  7.929.198  5.658.111  )3.030.352(  8.688.463 في 31 ديسمبر    

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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شـــــركــة التكافـــــل الـــدولــيــــــة ش.م.ب

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة  13
2015  2016     

 
795.605  769.705 في 1 يناير    
903.810  1.574.049 تكاليف االقتناء خالل السنة   

)929.710(  )1.637.015( اإلطفاء للسنة     

769.705  706.739 في 31 ديسمبر    

صافي تكلفة االقتناء   14
2015  2016    

     
739.956  343.477 في 1 يناير  

1.188.334  1.515.131 تكاليف االقتناء    
)1.584.813(  )1.373.292( اإلطفاء للسنة     

343.477  485.316 في 31 ديسمبر    

مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا  15

2015  2016  

التكافل التكافل  التكافل      التكافل        
المجموع العائلي    العام   المساهمين   المجموع  العائلي    العام   المساهمين      

مبالغ مستحقة القبض متعلقة  
12.130  -  -  12.130  16.355  -  -  16.355 بالموظفين    
19.838  9.632  8.480  1.726  68.217  10.936  33.591  23.690 دخل مستحق   
50.679  -  -  50.679  64.306  -  -  64.306 مصروفات مدفوعة مقدماً   
51.288  -  51.288  -  50.788  -  50.788  - ودائع المناقصات   
29.926  -  7.462  22.464  248.740  -  20.603  228.137 مبالغ أخرى مستحقة القبض   

163.861  9.632  67.230  86.999  448.406  10.936  104.982  332.488 في 31 ديسمبر   

المبالغ األخرى المستحقة القبض هي غير مضمحلة ويتوقع استردادها بالكامل من وقع الخبرة السابقة وذلك خالل 12 شهرًا من تاريخ القائمة 
الموحدة للمركز المالي. 

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

عقارات ومعدات  16

مباني على        
أعمال رأسمالية معدات   أراضي مملوكة   أراضي مملوكة    

المجموع  قيد التنفيذ  مركبات   أثاث وتركيبات  مكتبية   ملكًا حراً  ملكًا حراً    

التكلفة         
4.157.354  66.963  188.780  1.251.331  891.367  1.266.765  492.148 في 31 ديسمبر 2014   

830.035  31.821  1.000  95.834  1.380  120.280  579.720 إضافات   
)74.665(  )74.665(  -  -  -  -  - تحويالت   

)216.344(  -  )84.500(  -  -  )131.844(  - استبعادات   

4.696.380  24.119  105.280  1.347.165  892.747  1.255.201  1.071.868 في 31 ديسمبر 2015   
156.068  -  32.000  122.059  2.009  -  - إضافات   
)38.119(  )24.119(  )14.000(  -  -  -  - استبعادات   

4.814.329  -  123.280  1.469.224  894.756  1.255.201  1.071.868 في 31 ديسمبر 2016   
       

اإلستهالك المتراكم         
2.179.367  -  111.478  1.050.017  638.387  379.485  - في 31 ديسمبر 2014   

276.328  -  29.805  124.492  77.159  44.872  - المخصص للسنة   
)110.866(  -  )74.124(  -  -  )36.742(  - االستبعادات للسنة    

2.344.829  -  67.159  1.174.509  715.546  387.615  - في 31 ديسمبر 2015   
210.975  -  25.328  71.215  72.501  41.931  - المخصص للسنة   
)14.000(  -  )14.000(  -  -  -  - االستبعادات للسنة   

2.541.804  -  78.487  1.245.724  788.047  429.546  - في 31 ديسمبر 2016   

صافي القيمة الدفترية    
     

2.272.525  -  44.793  223.500  106.709  825.655  1.071.868 في 31 ديسمبر 2016   

2.351.551  24.119  38.121  172.656  177.201  867.586  1.071.868 في 31 ديسمبر 2015   

تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل أساسي المبالغ المتكبدة لبناء المرافق الجديدة والتي لم يتم االنتهاء منها بعد.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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شـــــركــة التكافـــــل الـــدولــيــــــة ش.م.ب

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ذمم مدينة من أموال التكافل  17

الوكالة  أتعاب  العائلي على حساب  والتكافل  العام  التكافل  الوثائق  التكافل على مبالغ مستحقة من حاملي  أموال  المدينة من  الذمم  تتضمن 
واألرصدة الداخلية.

أطراف ذات العالقة  18

والشركات  األم،  وشركتها  للشركة  الرئيسيين  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الرئيسيين  المساهمين  العالقة  ذات  األطراف  يمثل 
الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. يجري قيد جميع المعامالت مع األطراف ذوي العالقة على أسس 

شروط وبنود اعتيادية.

فيما يلي المعامالت مع أطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة األرباح أو الخسائر:
31 ديسمبر 2016   

موظفي   
المساهمين اإلدارة الرئيسيين     

  
1.084.793  8.246 إجمالي االشتراكات     

31 ديسمبر 2015   
موظفي   

المساهمين اإلدارة الرئيسيين     
 

1.075.486  3.011 إجمالي االشتراكات     

فيما يلي األرصدة من أطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي:  
31 ديسمبر 2016   

موظفي   
المساهمين اإلدارة الرئيسيين     

  
125.000  - وديعة قانونية    
478.128  - النقد وما في حكمه    
140.304  - استثمارات متاحة للبيع    

58.506  4.235 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض   
654  - مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة    

31 ديسمبر 2015   
موظفي   

المساهمين اإلدارة الرئيسيين     
  

125.000  - وديعة قانونية    
150.000  - النقد وما في حكمه    
140.304  - استثمارات متاحة للبيع    

65.548  262 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض   
585  - مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة    

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

أطراف ذات العالقة )تتمة(  18

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين
فيما يلي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة:

2015  2016   
  

424.561  425.340 رواتب ومزايا   
60.894  65.343 مكافأة وأتعاب حضور االجتماعات ألعضاء مجلس اإلدارة    
15.765  15.765 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   

501.220  506.448   

حقوق الملكية واالحتياطيات  19

            
31 ديسمبر  31 ديسمبر    

2015  2016  
 

رأس المال المصرح به:  

األسهم العادية     
200.000.000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم )2015: 200.000.000 سهم  

20.000.000  20.000.000   عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم( 

رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل   
  

األسهم العادية     
62.500.000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم )2015: 62.500.000 سهم  

6.250.000  6.250.000   عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم( 

معلومات إضافية عن نمط المساهمة   

)1(  فيما يلي أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم المحتفظ بها والتي يمتلكون فيها حصة بنسبة 5% أو أكثر من رأس المال   
الصادر والمدفوع بالكامل كما في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2015 على التوالي:

نسبة     
حصة عدد     

الملكية  األسهم    الجنسية  أسماء المساهمين   

%40.93  25.582.845 بحريني  الشركة البحرينية الكويتية للتأمين    
%22.75  14.220.486 بحريني  بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.   

%8.40  5.250.000 كويتي  األمانة العامة لألوقاف   
%6.39  3.991.187 كويتي  المجموعة الدولية لالستثمار    

)2(  لدى المجموعة فئة واحدة فقط من أسهم حقوق الملكية وحاملي هذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية.   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

حقوق الملكية واالحتياطيات )تتمة(  19

معلومات إضافية عن نمط المساهمة )تتمة(

)3(  فيما يلي نمط توزيع أسهم حقوق الملكية، الذي يحدد عدد المساهمين والنسب المئوية في الفئات التالية:  

31 ديسمبر  2016   

نسبة الملكية      
من إجمالي     

عدد األسهم عدد   عدد     
القائمة   األسهم  المساهمين     

   
%13.51  8.440.776  224 أقل من %1   

%8.02  5.014.706  3 1% إلى أقل من %5   
%14.79  9.241.187  2 5% إلى أقل من %10   
%63.69  39.803.331  2 10% إلى أقل من %50   

 
%100.00  62.500.000  231   

 
31 ديسمبر  2015   

نسبة الملكية      
من إجمالي     

عدد األسهم عدد   عدد     
القائمة   األسهم  المساهمين     

%14.11  8.815.776  225 أقل من %1   
%7.62  4.764.706  3 1% إلى أقل من %5   

%14.59  9.116.187  2 5% إلى أقل من %10   
%63.68  39.803.331  2 10% إلى أقل من %50   

%100.00  62.500.000  232   

احتياطي قانوني

وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني وأنظمة التأمين التي تم احتوائها في المجلد رقم 3 للدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي، 
فإنه يتطلب تحويل مبلغ يعادل 10% من الربح للسنة إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ االحتياطي 50% من رأس المال المدفوع. إن هذا االحتياطي 
غير متوفر للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها في قانون الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. 

قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بتحويل مبلغ وقدره 39.677 دينار بحريني إلى االحتياطي القانوني.

احتياطي عام

يتم عمل التخصيصات إلى االحتياطي العام على النحو الذي تم اقتراحه من قبل مجلس اإلدارة وتم اعتماده من قبل المساهمين. يمثل هذا 
االحتياطي األرباح المدارة وتوزيعها خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

أرباح أسهم

ال توجد أرباح أسهم مستحقة الدفع للمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 )2015: ال شيء(.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

المخصصات والمطلوبات األخرى  20

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016     
 

التكافل التكافل   التكافل      التكافل        
المجموع العائلي   العام   المساهمين   المجموع  العائلي   العام   المساهمين     

128.750  -  -  128.750  229.971  -  -  229.971 مستحقات متعلقة بالموظفين   
151.718  -  7.588  144.130  117.715  -  7.590  110.125 حصة ربح لم يطالب بها    
787.718  1.102  581.179  205.437  1.215.277  1.966  740.704  472.607 مستحقات وذمم دائنة أخرى   

1.068.186  1.102  588.767  478.317  1.562.963  1.966  748.294  812.703   

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  21

بلغت مساهمات المجموعة في نظام التقاعد للموظفين البحرينيين المدار من قبل الهيئة العامة للتأمين االجتماعي في مملكة البحرين 141.369   
دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 )2015: 169.594 دينار بحريني( 

إن التغير في التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين هي كالتالي:  

 
31 ديسمبر 31 ديسمبر     

2015  2016   

182.686  213.317 الرصيد اإلفتتاحي   
47.838  42.115 المستحقات للسنة    

)17.207(  )9.764( مدفوعات خالل السنة    

213.317  245.668 الرصيد الختامي    

134  133 مجموع عدد الموظفين بالمجموعة   

أتعاب الوكالة وحصة المضارب  22

 )%18  :2015(  %23 نسبتها  وكالة  أتعاب  ذلك  نظير  ويتقاضون  المشاركين  لصالح  العائلي  والتكافل  العام  التكافـل  عمليات  المساهمون  يديـر 
و35% )2015: 25%( على التوالي من إجمالي االشتراكات كأتـعاب وكالة. كما يدير المساهمون صندوق إستثمارات المشاركين بصفة مضارب 
ويتقاضـون نظير ذلك حصة المضارب بنسبة 25% )2015: 25%( و25% )2015: 15%( للتكـافل العـام والتكافل العائلي من دخل االستثمار المكتسب 
من استثمارات المشاركين، على التوالي. إن الحد األقصى ألتعاب الوكالة التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية إلدارة عمليات 

التكافل هي 35% )2015: 35%( و25% )2015: 25%( على التوالي.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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شـــــركــة التكافـــــل الـــدولــيــــــة ش.م.ب

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

دخل االستثمار  23

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

التكافل  التكافل       
المجموع العائلي  العام  المساهمين     

    
89.895  28.611  49.752  11.532 دخل الوديعة   

159.119  97.115  )13.265(  75.269 ربح من استثمارات متاحة للبيع    
13.730  1.603  1.518  10.609 دخل أرباح األسهم   
65.169  13.632  15.271  36.266 أرباح القيمة العادلة المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع )إيضاح 8(   

327.913  140.961  53.276  133.676   

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015   

التكافل  التكافل       
المجموع العائلي  العام  المساهمين     

    
43.378  23.491  7.672  12.215 دخل الوديعة   

521.853  94.600  1.347  425.906 ربح من استثمارات متاحة للبيع    
16.879  4.302  557  12.020 دخل أرباح األسهم   

)93.607(  )4.300(  19.006  )108.313( أرباح القيمة العادلة المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع )إيضاح 8(   

488.503  118.093  28.582  341.828   

دخل آخر   24

السنة المنتهية  السنة المنتهية     
في 31 ديسمبر في 31 ديسمبر   

2015   2016   

دخل آخر    
209.926  268.230 أتعاب مسئول طرف ثالث ودخل آخر من شركة تابعة    

27.300  27.100 دخل اإليجار    
32.004  5.253 أرباح ناتجة من بيع عقارات ومعدات     

-  3.681 ربح ناتح من صرف عمالت أجنبية    
605.300  - أرباح على تسهيل اإلجارة المنتهية بالتمليك    

874.530  304.264   

مصروفات أخرى    
)44.568(  )11.819( مصروفات االستثمار   
)25.483(  - تكاليف التمويل على تسهيل  اإلجارة المنتهية بالتمليك   
)18.751(  - خسارة ناتجة من صرف العمالت األجنبية   

)88.802(  )11.819(   

785.728  292.445   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

الربح الموزع للسهم  25

يتم احتساب النصيب األساسي للسهم في األرباح بقسمة صافي الربح العائد إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
الصادرة خالل السنة.

السنة المنتهية  السنة المنتهية     
في 31 ديسمبر في 31 ديسمبر   

2015   2016   
  

)755.372(  396.607 صافي الربح / )الخسارة(   

62.500.000  62.500.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة   

)12.09 فلس(  6.35 فلس   الربح الموزع للسهم   

ال توجد لدى المجموعة أية أسهم عادية مخفضة، وبالتالي فإن النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح هي مماثلة.

نتائج القطاعات التأمينية  26

قطاعات األعمال - تقارير قطاعات األعمال األساسية
ألغراض إدارية، تم تقسيم المجموعة إلى األقسام التالية بناًء على فئات المخاطر المؤمنة. فيما يلي قطاعات أعمال المجموعة التي يتم عمل 

التقرير بشأنها:

السيارات والحوادث العامة وحوادث األعمال الهندسية   : السيارات والحوادث العامة    
الحريق والمخاطر المرتبطة به   : الحريق   

الشحن البحري وأجسام السفن   : البحري    
تغطية المصروفات الطبية  : التكافل الصحي    

أداء  يتم تقييم  األداء.  الموارد وتقييم  القرارات حول تخصيص  اتخاذ  التشغيلية بشكل منفصل لغرض  القطاعات  إكتتاب  نتائج  اإلدارة  تراقب 
القطاع بناًء على الربح المكتتب. يوضح الجدول التالي إفصاحات إيرادات القطاعات وقياس ربح القطاع للسنة وتسويتها مع دخل وربح السنة 

للمجموعة.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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شـــــركــة التكافـــــل الـــدولــيــــــة ش.م.ب

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

نتائج القطاعات التأمينية )تتمة(  26

قطاعات األعمال - تقارير قطاعات األعمال األساسية

أو  المنتجات  المشاركة في تقديم  الموجودات والعمليات  األعمال هو مجموعة من  األعمال. قطاع  القطاع األساسي للمجموعة هو قطاع  إن 
الخدمات التي تخضع لمخاطر وعوائد التي تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات األعمال األخرى. تنقسم قطاعات األعمال األساسية للمجموعة 

إلى التكافل العام )مع المزيد من خطوط األعمال( والتكافل العائلي.

النحو  على  والعائلي  العام  للتكافل  الرئيسية  الفئات  نتائج  وصافي  المستبقاة  االشتراكات  وصافي  المشاركين  اشتراكات  إجمالي  تحليل  تم 
التالي:

التكافل    
العائلي التكافل العام    

لألثنى عشرة    
    أشهر

    المنتهية
    في 31 ديسمبر 

2016 لألثنى عشرة شهرًا  المنتهية في 31 ديسمبر 2016    

سيارات   
   وحوادث عامة 

وهندسة    
المجموع المجموع   الصحي  البحري  الحريق  وطيران    

 
      

20.925.150  1.867.284  19.057.866  4.376.635  505.953  2.940.408  11.234.870 إجمالي االشتراكات   
)6.872.359(  )633.336(  )6.239.023(  )45.080(  )428.198(  )2.459.519(  )3.306.226( حصة إعادة التكافل   

14.052.791  1.233.948  12.818.843  4.331.555  77.755  480.889  7.928.644 االشتراكات المستبقاة   
التغير في االشتراكات   

110.923  )84.967(  195.890  121.741  )4.288(  )66.594(  145.031 غير المكتسبة    

14.163.714  1.148.981  13.014.733  4.453.296  73.467  414.295  8.073.675 صافي االشتراكات المكتسبة    
صافي عموالت إعادة التكافل  

1.373.292  150  1.373.142  28.694  85.748  510.313  748.387   ودخل التكافل اآلخر 
)10.018.802(  )95.951(  )9.922.851(  )3.884.322(  6.906  )114.060(  )5.931.375( صافي المطالبات المتكبدة    

محول إلى االحتياطيات   
)171.254(  )171.254(  -  -  -  -  - الفنية للتكافل العائلي   

)رسوم محتسبة( للتنازل  
)126.193(  )126.193(  -  -  -  -  - عن وثائق التأمين    

استرجاع / )مخصص( ذمم  
78.043  )1.088(  79.131  24.503  -  -  54.628   التكافل المدينة  المضمحلة    

5.298.800  754.645  4.544.155  622.171  166.121  810.548  2.945.315   

)4.977.520(  )653.549(  )4.323.971(  )787.794(  )118.632(  )748.476(  )2.669.069( أتعاب الوكالة   

الفائض/ )العجز( من   
321.28  101.096  220.184  )165.623(  47.489  62.072  276.246 عمليات التكافل   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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الـتقــــــــــــــريــــر الســــــــــــنــــوي 2016

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

نتائج القطاعات التأمينية )تتمة(  26

التكافل    
العائلي التكافل العام    

لألثنى عشرة    
    أشهر

    المنتهية
    في 31 ديسمبر 

2015 لألثنى عشرة شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2015    

سيارات   
   وحوادث عامة 

وهندسة    
المجموع المجموع   الصحي  البحري  الحريق  وطيران    

19.646.113  1.525.957  18.120.156  4.316.841  488.076  2.901.512  10.413.727 إجمالي االشتراكات   
)5.778.783(  )469.269(  )5.309.514(  )85.907(  )410.662(  )2.521.862(  )2.291.083( حصة إعادة التكافل   

13.867.330  1.056.688  12.810.642  4.230.934  77.414  379.650  8.122.644 االشتراكات المستبقاة   
التغير في االشتراكات   

)1.298.253(  )49.804(  )1.248.449(  )1.047.069(  )1.082(  21.477  )221.775( غير المكتسبة    

12.569.077  1.006.884  11.562.193  3.183.865  76.332  401.127  7.900.869 صافي االشتراكات المكتسبة    
صافي عموالت إعادة التكافل  

1.584.813  )86.248(  1.671.061  743.953  129.617  442.494  354.997 ودخل / )مصروفات( التكافل اآلخر   
)9.671.728(  )193.694(  )9.478.034(  )3.072.920(  )65.123(  )34.964(  )6.305.027( صافي المطالبات المتكبدة    

محول إلى االحتياطيات   
)85.940(  )85.940(  -  -  -  -  - الفنية للتكافل العائلي   

)رسوم محتسبة( للتنازل  
)26.059(  )26.059(  -  -  -  -  -   عن وثائق التأمين  

)مخصص( / استرجاع ذمم  
)1.392.756(  )103.236(  )1.289.520(  )506.967(  )28.330(  )121.590(  )632.633( التكافل المدينة المضمحلة      

2.977.407  511.707  2.465.700  347.931  112.496  687.067  1.318.206   
)3.754.171(  )389.119(  )3.365.052(  )690.695(  )73.211(  )580.302(  )2.020.844( أتعاب الوكالة   

)العجز( / الفائض من  
)776.764(  122.588  )899.352(  )342.764(  39.285  106.765  )702.638(   عمليات التكافل 

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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شـــــركــة التكافـــــل الـــدولــيــــــة ش.م.ب

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

نتائج القطاعات التأمينية )تتمة(  26

التكافل         
العائلي التكافل العام         

سيارات    
موجودات/ وحوادث عامة       

مطلوبات غير    وهندسة     
المجموع المجموع   مخصصة  الصحي  البحري  الحريق  وطيران    

        
الموجودات   

والمطلوبات
المحددة كما في

 31 ديسمبر 2016        
        

31.526.725  5.750.357  25.776.368  10.844.765  1.206.283  339.386  1.996.738  11.389.196 الموجودات المحددة    

المطلوبات  
31.684.195  4.574.041  27.110.154  8.317.069  77.183  397.073  2.845.487  15.473.342   المحددة  

الموجودات   
والمطلوبات  

  المحددة كما في
  31 ديسمبر 2015 – 

معاد عرضها          
        

27.402.080  5.267.980  22.134.100  4.458.473  6.296.129  724.723  3.153.260  7.501.515 الموجودات المحددة    

المطلوبات  
26.379.101  4.245.001  22.134.100  4.197.584  3.823.411  434.492  3.793.326  9.885.287   المحددة  

الموجودات   
والمطلوبات المحددة   
كما في 1 يناير 2015 –   

معاد عرضها          
        

30.244.729  4.909.548  25.335.181  5.062.122  7.476.445  858.287  3.501.995  8.436.332 الموجودات المحددة    

المطلوبات  
29.852.361  3.984.768  25.867.593  5.460.894  4.743.123  575.488  4.100.257  10.987.831   المحددة  

تقتصر أنشطة المجموعة  على التكافل طبًقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية، ويتركز جزء كبير في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تخضع لمخاطر 
وعوائد مماثلة وعليه لم يتم عرض معلومات القطاعات الجغرافية

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

نتائج القطاعات التأمينية )تتمة(  26

القطاعات الجغرافية - تقارير قطاعات األعمال األساسية

القطاعات الجغرافية هي تلك القطاعات التي تختص في إنتاج سلعة معينة أو تقديم خدمة معينة ضمن بيئة اقتصادية محددة وتكون تلك البيئة 
عرضة لمخاطر تجارية مختلفة وينتج عنها عوائد اقتصادية تختلف عن مثيالتها والتي تعمل في بيئات اقتصادية مختلفة.

تنحصر انشطة المجموعة في إدارة أنشطة التكافل العام والعائلي واالستثمارات وذلك عن طريق تطبيق نموذج الوكالة للعمليات التأمينية، 
المضاربة لعمليات االستثمار طبًقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. كما توجد عمليات في دولة قطر.

إن التوزيعات الجغرافية للمجموعة كما في31 ديسمبر 2016و2015 هي كالتالي:
 

الموجودات غير المتداولة إجمالي االشتراكات     
حسب موقع الموجودات  حسب الموقع     

2015  2016  2015  2016  

      
2.274.912  2.231.522  18.347.426  19.737.064 مملكة البحرين 

56.927  41.003  1.298.687  1.188.086 دولة قطر 

إدارة المخاطر   27

تشتمل األدوات المالية على الموجودات والمطلوبات المالية. ال توجد لدى المجموعة أيه أدوات مالية مشتقة.

تتضمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في القائمة الموحدة للمركز المالي على ودائع قانونية ونقد وما في حكمه واستثمارات متاحة 
للبيع وأرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض وأرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع ومطلوبات أخرى ومبالغ مستحقة الدفع 

للمساهمين. تم اإلفصاح عن طرق االثبات المحددة المطبقة في السياسات المحاسبية المتعلقة بكل بند على حدة.

تقع على عاتق مجلس اإلدارة كامل المسئولية عن تعريف مفهوم إدارة المخاطر في المجموعة ويعمل على التأكد من تطبيقها في إطار فعال. 
حيث أن المجلس ومن خالل تقديم الدعم من قبل لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية يصادقون على المراجعة الدورية لسياسات واستراتيجيات 
فعالية  مدى  بمراجعة  يقوم  خاللها  من  والتي  للمجموعة  المالي  المدير  من  شهرية  تقارير  اإلدارة  مجلس  يتلقى  للمجموعة.  في  المخاطر  إدارة 
إدارة  بهم مراجعة سياسات  الداخليين منوط  المجموعة  أن مدققي  المجلس. كما  التي يضعها  والسياسات  األهداف  تنفيذ  ومالئمة عمليات 

المخاطر والعمليات ويتم رفع تقرير بالنتائج إلى لجنة التدقيق.

التنافسية  والقدرة  المرونة  على  التأثير  دون  حد  أقصى  إلى  المخاطر  من  الحد  إلى  تسعى  سياسات  هو  اإلدارة  لمجلس  الرئيسي  الهدف  إن 
للمجموعة. 

تم توضيح المخاطر التي تنطوي عليها األدوات المالية ونهج المجموعة إلدارة هذه المخاطر أدناه:

مخاطر التكافل

مخاطر عقود التأمين هي إمكانية حدوث الواقعة المؤمن عليها مما ينتج عن مطالبة مالية. حسب طبيعة عقود التأمين فإن المخاطر تقع بصورة 
وحجم  عليها  المؤمن  الواقعة  حدوث  هو  العقود  هذه  بخصوص  المجموعة  تواجهه  التي  الرئيسية  المخاطر  إن  بها.  التنبؤ  يمكن  ال  عشوائية 
المطالبات المسجلة. يتم تحسين مستوى المخاطر التي تتعرض لها المجموعة عن طريق تنويع خسائر هذه المخاطر إلى محفظة عقود كبيرة 

لكون المحفظة المتنوعة تكون أقل تأثيًرا في حالة حدوث واقعة غير متنبأ بها.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



72

شـــــركــة التكافـــــل الـــدولــيــــــة ش.م.ب

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إدارة المخاطر )تتمة(  27

مخاطر التكافل )تتمة(
تقوم المجموعة بصورة رئيسية بإصدار األنواع التالية من عقود التأمين العامة: البحري والسيارات والحريق و الحوادث العامة. تغطي المخاطر 
بموجب هذه السياسات عادة مدة أثني عشر شهرًا. بالنسبة لعقود التكافل للحوادث العامة فإن أهم المخاطر تنجم عن الحوادث وتغيرات المناخ 
والكوارث الطبيعية واألنشطة اإلرهابية. وهذه المخاطر ال تختلف بشكل جوهري فيما يتعلق بموقع المخاطر المؤمن عليها من قبل الشركة، 

ونوع المخاطر المؤمن عليها أو حسب القطاع. 

إن المخاطر الرئيسية بالنسبة لمقياس الرقابة فيما يتعلق بمخاطر التأمين هو تحويل هذه المخاطر إلى أطراف أخرى عن طريق إعادة التكافل. 
يتم وضع أعمال إعادة التكافل على أساس تناسبي وغير تناسبي مع االحتفاظ بالحدود التي تختلف حسب خطوط العمل. إن توظيف عقود إعادة 

التكافل يتم تنويعها بحيث ال تعتمد المجموعة على شركة إعادة تكافل واحدة أو عقد إعادة تكافل واحد. 

المجموعة من  إال أن هذا اإلجراء ال يعفي  التكافل،  إعادة  المجموعة لديها ترتيبات  أن  بالرغم من  التكافل.  التكافل إلدارة مخاطر  إعادة  يستخدم 
المسئولية كونها المؤمن األساسي وبالتالي فإن التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بإعادة التكافل المتضمنة تبقى لدرجة أن أي شركة إعادة 
التكافل قد تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب ترتيبات إعادة التكافل. تقلل المجموعة من تلك المخاطر بالدخول بترتيبات إعادة التكافل 
مع معيدي التكافل ذو جدارة ائتمانية جيدة والتي تتم مراجعتها بصورة منتظمة. تتم مراجعة الجدارة اإلئتمانية لشركات إعادة التكافل عن طرق 
المخصصات بصورة  االحتياطيات عن طريق مراقبة  السيطرة على مخاطر  يتم  العقد.  إتمام  المالي على أساس سنوي قبل  مراجعة وضعها 

مستمرة للمطالبات التي تم تقديمها ولكن لم يتم تسويتها من خالل تعديل المخصصات، إذا كان ذلك ضروريًا. 

ال يوجد لدى المجموعة أي عقد تأمين واحد أو عدد قليل من العقود ذات الصلة التي تغطي مخاطر تأمين ذات الترددات المنخفضة ومخاطر عالية 
الخطورة مثل الزالزل أو عقود التكافل التي تغطي مخاطر حادثة واحدة وتعرض المجموعة إلى مخاطر التكافل المتعددة. قامت المجموعة بإعادة 
تأمين مخاطر التكافل التي من الممكن إن ينتج عنها مطالبات مؤثرة. إن تغير بمقدار 5% في متوسط نسبة المطالبات سوف لن يكون له أي تأثير 

جوهري على قائمة األرباح أو الخسائر )2015: بالمثل(. تم توضيح التركز الجغرافي والتركز القطاعي في إيضاح 26.

مخاطر إعادة التكافل

المجموعة من  إال أن هذا اإلجراء ال يعفي  التكافل،  إعادة  المجموعة لديها ترتيبات  أن  بالرغم من  التكافل.  التكافل إلدارة مخاطر  إعادة  يستخدم 
المسئولية كونها المؤمن األساسي وبالتالي فإن التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بإعادة التكافل المتضمنة تبقى لدرجة أن أي شركة إعادة 
التكافل قد تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب ترتيبات إعادة التكافل. تقلل المجموعة من تلك المخاطر بالدخول بترتيبات إعادة التكافل 
مع معيدي التكافل ذو جدارة ائتمانية جيدة والتي تتم مراجعتها بصورة منتظمة. تتم مراجعة الجدارة اإلئتمانية لشركات إعادة التكافل عن طرق 
المخصصات بصورة  االحتياطيات عن طريق مراقبة  السيطرة على مخاطر  يتم  العقد.  إتمام  المالي على أساس سنوي قبل  مراجعة وضعها 

مستمرة للمطالبات التي تم تقديمها ولكن لم يتم تسويتها من خالل تعديل المخصصات، إذا كان ذلك ضروريًا. 

مخاطر معدل الربح هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التقلبات في معدالت الربح في السوق . تتعرض المجموعة لمخاطر السوق فيما 
يتعلق باستثماراتها اإلسالمية. تحد المجموعة من مخاطر السوق عن طريق االحتفاظ بمحفظة متنوعة من االستثمارات والمتابعة المستمرة 
للتطورات في أسواق االستثمار الدولي. وباإلضافة إلى ذلك، تراقب المجموعة بنشاط العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق األسهم، 
بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي لالستثمارات. الموجودات والمطلوبات األخرى للمجموعة، في رأي اإلدارة، بأنها ليست حساسة 

لمخاطر معدل الربح

مخاطر العملة 

العمالت  صرف  معدالت  في  التقلبات  نتيجة  المالية  لألداة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  العادلة  القيمة  تغير  مخاطر  هي  العملة  مخاطر  إن 
األجنبية. تجرى المعامالت الرئيسية للمجموعة بالدينار البحريني والريال القطري والدوالر األمريكي. بما إن الدينار البحريني والريال القطري مثبتان 
بالدوالر األمريكي، ولذلك تعتبر اإلدارة بأن تعرض المجموعة لمخاطر العملة يعد غير جوهريًا. يلخص الجدول أدناه تعرضات المجموعة لمخاطر 
أسعار صرف العمالت األجنبية بتاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي عن طريق تصنيف فئات الموجودات والمطلوبات النقدية حسب العمالت 

الرئيسية.

صافي التعرض لمخاطر السوق في تاريخ إعداد التقارير المالية هو القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية المصنفة كاستثمارات متاحة 
للبيع:

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إدارة المخاطر )تتمة(  27

مخاطر العملة )تتمة(

31 ديسمبر 2016  

المجموع  أخرى   ريال قطري   دوالر أمريكي  دينار بحريني   
     

6.180.087  326.107  152.851  3.473.970  2.227.159 صافي التعرض   

31 ديسمبر 2015  

المجموع  أخرى   ريال قطري   دوالر أمريكي  دينار بحريني   
     

4.560.942  -  602.695  3.302.800  655.447 صافي التعرض   

مخاطر السعر

مخاطر السعر هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة تقلبات في أسعار السوق سواء كانت هذه التغيرات نتيجة عوامل محددة بسند فردي 
باستثماراتها )األسهم  يتعلق  السعر فيما  المجموعة  لمخاطر  السوق. تتعرض  المتداولة في  الصكوك  تؤثر على جميع  أو عوامل  أو مصدرها 

المدرجة وغير المدرجة الصكوك والصناديق المدارة(. 

على  التأثير  سيكون  والصكوك.  المدارة  والصناديق  الملكية  حقوق  أسهم  في  بإستثماراتها  يتعلق  فيما  السوق  لمخاطر  المجموعة  تتعرض 
احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات وأسهم حقوق الملكية الزيادة / االنخفاض بمعدل 1% في األسعار +/ - 46.866 دينار بحريني )2015: 51.144 

دينار بحريني(.

قامت المجموعة بوضع سياسة لالستثمار إلدارة محفظتها االستثمارية. تحد المجموعة من مخاطر السوق عن طريق االحتفاظ بمحفظة متنوعة 
من االستثمارات والمتابعة المستمرة للتطورات في أسواق االستثمار الدولي. وباإلضافة إلى ذلك، تراقب المجموعة بنشاط العوامل الرئيسية 

التي تؤثر على حركة سوق األسهم، بما في ذلك تحليل العمليات التشغيلية واألداء المالي للشركات المستثمر فيها. 

فيما يلي تحليل جغرافي لالستثمارات المتاحة للبيع  للمجموعة: 

31 ديسمبر 31 ديسمبر   
2015  2016  

  
2.152.857  2.498.846 مملكة البحرين  
1.673.620  1.177.080 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

778.298  936.723  آسيا/ البرازيل وروسيا والهند والصين 
92.595  - الواليات المتحدة األمريكية 

417.105  73.920 دول أخرى/ عالمية 
  

5.114.475  4.686.569  

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إدارة المخاطر )تتمة(  27

مخاطر االئتمان 

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف األدوات المالية من الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسائر مالية. 
على  الحدود  هذه  تعيين  تم  الموضوعة.  الحدود  ضمن  االئتمان  لمخاطر  التعرض  على  الحفاظ  أجل  من  وإجراءات  سياسات  المجموعة  تطبق 

أساس أنواع المخاطر والتصنيف االئتماني للطرف اآلخر وتتم مراقبتها بانتظام من قبل اإلدارة.

بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية المحتفظة بها المجموعة، فيما عدا تلك المتعلقة بعقود إعادة التكافل كما هو موضح في مخاطر التكافل 
المشار إليها أعاله، إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للمجموعة هي القيمة المدرجة كما هو مفصح عنه في القائمة الموحدة للمركز 

المالي.

ال تدخل المجموعة في المشتقات المالية إلدارة مخاطر االئتمان، وعلى الرغم من أن في بعض الحاالت الفردية قد تتخذ خطوات لتخفيف هذه 
المخاطر إذا كانت تتركز بصورة كافية. فيما يلي أدناه اإلفصاحات الكمية لتعرض مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالموجودات المالية 

31 ديسمبر 2016  

الحد القيمة     
األقصى  المدرجة   الموجودات المالية 

 
 

7.608.103  7.608.103 النقد وما في حكمه  
9.018.826  9.018.826 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 
8.901.992  8.901.992 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة 

448.406  448.406 مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا  
654  654 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

125.000  125.000 وديعة قانونية  

26.102.981  26.102.981 مجموع الموجودات المالية  

31 ديسمبر 2015  

الحد القيمة    
األقصى  المدرجة   الموجودات المالية 

  
5.237.154  5.237.154 النقد وما في حكمه  
8.191.292  8.191.292 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 
8.691.892  8.691.892 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة 

163.861  163.861 مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا  
585  585 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

125.000  125.000 وديعة قانونية  

22.409.784  22.409.784 مجموع الموجودات المالية 

تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمشاركين عن طريق وضع حدود االئتمان ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إدارة المخاطر )تتمة(  27

مخاطر السيولة

يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة على أساس الترتيبات التعاقدية المتبقية غير المخصومة. بما أن المجموعة 
ليس لديها أي مطلوبات تستحق عليها فائدة، فإن المجموع المذكور في الجدول يطابق القائمة الموحدة للمركز المالي.

31 ديسمبر 2016  

ال يوجد أكثر من  سنة واحدة   
المجموع  إستحقاق    سنة واحدة   أو أقل     

الموجودات    
7.733.103  125.000  -  7.608.103 النقد وما في حكمه  
4.686.569  -  4.236.943  449.626 استثمارات متاحة للبيع   
9.018.826  -  950.066  8.068.760 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 
8.901.992  -  -  8.901.992 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة 
3.030.352  -  -  3.030.352 اشتراكات إعادة التكافل المؤجلة 

706.739  -  -  706.739 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
1.707.505  -  -  1.707.505 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة باالحتياطيات الفنية للتكافل العائلي  
2.272.525  2.272.525  -  - عقارات ومعدات  

983.532  -  -  983.532 ذمم مدينة من أموال التكافل  
448.406  -  -  448.406 مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا  

654  -  -  654 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

39.490.203  2.397.525  5.187.009  31.905.669  

المطلوبات     
11.738.496  -  -  11.738.496 إجمالي المطالبات المستحقة 

8.688.463  -  -  8.688.463 احتياطي اشتراكات غير مكتسبة 
485.316  -  -  485.316 عموالت إعادة التكافل غير مكتسبة 

2.780.866  -  -  2.780.866 االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي 
6.824.812  -  -  6.824.812 مبالغ إعادة التكافل/ التكافل األخرى المستحقة الدفع  
1.562.963  -  -  1.562.963 مطلوبات أخرى ومخصصات 

245.668  -  245.668  - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   
983.532  -  -  983.532 مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين  

33.310.116  -  245.668  33.064.448  

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إدارة المخاطر )تتمة(  27

مخاطر السيولة )تتمة(

31 ديسمبر 2015  

ال يوجد أكثر من  سنة واحدة   
المجموع  إستحقاق    سنة واحدة   أو أقل     

الموجودات    
5.362.154  125.000  -  5.237.154 النقد وما في حكمه  
5.114.475  -  4.129.035  985.440 استثمارات متاحة للبيع   
8.191.292  -  3.558.561  4.632.731 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة
8.691.892  -  -  8.691.892  بمطالبات مستحقة 
2.160.164  -  -  2.160.164 اشتراكات إعادة التكافل المؤجلة 

769.705  -  -  769.705 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة باالحتياطيات

1.625.398  -  -  1.625.398  الفنية للتكافل العائلي  
2.351.551  2.351.551  -  - عقارات ومعدات  

33.439  -  -  33.439 ذمم مدينة من أموال التكافل  
163.861  -  -  163.861 مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا  

585  -  -  585 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

34.464.516  2.476.551  7.687.596  24.300.369  

المطلوبات     
12.848.760  -  -  12.848.760 إجمالي المطالبات المستحقة 

7.929.198  -  -  7.929.198 احتياطي اشتراكات غير مكتسبة 
343.477  -  -  343.477 عموالت إعادة التكافل غير مكتسبة 

2.527.505  -  -  2.527.505 االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي 
4.103.431  -  -  4.103.431 مبالغ إعادة التكافل/ التكافل األخرى المستحقة الدفع  
1.068.186  -  -  1.068.186 مطلوبات أخرى ومخصصات 

213.317  -  213.317  - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   
33.439  -  -  33.439 مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين  

29.067.313  -  213.317  28.853.996  

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كفاية رأس المال ومتطلبات هامش القدرة على إيفاء االلتزامات  28

أساس  إلى  بالرجوع  وتحسب  المركزي  البحرين  مصرف  وضعها  التي  التنظيمية  للمتطلبات  وفقًا  المالءة  هامش  متطلبات  تحديد  يتم 
المساهمات والمطالبات المقررة. حيث أن هذه العمليات الحسابية الناتجة من متطلبات هامش المالءة المالية التي تقع دون الحد األدنى لحجم 
بلغ رأس مال المساهمين المتوفر  المطلوب.  المالية  المالءة  لهامش  األدنى  الحد  هذا  يعتبر  حيث  األنظمة،  في  عليها  المنصوص  الصندوق 
لدى الشركة6.427.000 دينار بحريني.كما في 31 ديسمبر 2016 )2015: 5.918.000 دينار بحريني(. وبلغ العجز في رأس المال )1.206.000 دينار 
بحريني( كما في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بمبلغ وقدره )2015: 2.969.000( دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2015، بعد األخذ في االعتبار صافي 
البالغة )4.711.000 دينار بحريني(  المالية  المالءة  العائلي لتغطي هامش  العام والتكافل  التكافل  المسموح بها لمشاركي صندوق  الموجودات 

مقارنة بمبلغ وقدره 5.096.000 دينار بحريني وهامش المالءة المالية المطلوب 2.922.000 دينار بحريني )2015: 3.791.000 دينار بحريني(.

قدم مجلس إدارة المجموعة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 خطة الستعادة صافي رأس المال المتوفر للمصرف البحرين المركزي، 
الجمعية  اجتماع  في  الشركة  مساهمي  بتوصية   2017 يناير   4 بتاريخ  عقد  الذي  اجتماعه  في  المجموعة  إدارة  مجلس  قرر  ذلك،  على  باإلضافة 

العمومية السنوي لزيادة رأسمال الشركة بمقدار 3 مليون دينار بحريني.

هيئة الرقابة الشرعية   29

إن أنشطة المجموعة خاضعة لهيئة الرقابة الشرعية المكونة من ثالثة علماء شريعة تم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة .تقوم هيئة الرقابة 
الشرعية باإلشراف على عمليات المجموعة لغرض التأكد من أن هذه العمليات ال تتنافى مع قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

الزكاة    30

يتم أداء فريضة الزكاة والبالغة 103.568 دينار بحريني بواقع 1.66 فلس للسهم )2015: 91.812  دينار بحريني بواقع 1.47 فلس للسهم( بشكل 
مباشر من قبل المساهمين، ووفقًا لذلك، لم يتم تضمين الزكاة في القائمة الموحدة للمركز المالي. إن المكونات المستخدمة في حساب الزكاة 
المشاركين والعقارات والمعدات .يتم التصديق على طريقة  وحقوق  هي رأس المال واالحتياطي القانوني واالحتياطي العام واألرباح المدارة 

احتساب الزكاة من قبل هيئة الرقابة الشرعية، ويتم إخطار المساهمين بالمبلغ المستحق للدفع.

اإليرادات المحظورة شرعًا  31

لم تكن هناك أية إيرادات متحققة خالل السنة )2015: الشي( من المعامالت محضورة شرعًا.

التزامات محتملة   32

المجموعة مدعى عليها في عدد من القضايا المرفوعة من قبل حاملي عقود التكافل فيما يتعلق بالمطالبات المتنازع عليها. على الرغم من عدم 
إمكانية تقدير المبالغ التي قد تنتج عن تلك القضايا، فقد قام مجلس اإلدارة بعمل مخصص لمقابلة تلك القضايا، ومن وجهة نظرهم يعتبر ذلك 

المخصص كافي لتغطية أية التزامات قد تنتج عن تلك المطالبات.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ارتباطات    33

أ( ارتباطات عقود التأجير التشغيلية   
فيما يلي الحد األدنى الرتباطات اإليجارات بموجب عقود التأجير التشغيلية غير القابلة للنقض:  

31 ديسمبر  31 ديسمبر   
2015  2016  

   
76.440  63.239 خالل سنة واحدة 

ب(  ارتباطات أخرى   
فيما يلي االرتباطات مقابل االستثمارات المتاحة للبيع:

31 ديسمبر  31 ديسمبر   
2015  2016  

   
34.499  6.387 استثمارات في أوراق مالية 

القرض الحسن   34

وفًقا لمتطلبات كفاية رأس المال الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في أنظمة التأمين، ال يوجد مبلغ مخصص للقرض في السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2016 من خالل عوائد الشركة التأمينية.

أرقام المقارنة   35

غير  المالية على أسس  القوائم  أعدت  لذلك  وفقًا  المشترك،  المشروع  الحقوق الحتساب  الشركة طريقة  استخدمت   ،2015 31 ديسمبر  حتى 
موحدة. إال أنه، من 1 يناير 2016، قامت اإلدارة بإعادة تقييم السيطرة وتوصلت إلى توحيد المؤسسة التي كانت مصنفة مسبقًا على أنها مشروع 
مشترك. تم عمل التوحيد بأثر رجعي. تعد هذه أول مجموعة من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة، ولذلك فإن بعض أرصدة المقارنة 
في هذه القوائم المرحلية الموحدة للمركز المالي والدخل والدخل الشامل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية تم إعادة عرضها 

وسوف لن تتوافق بالضرورة مع القوائم المالية المدققة الصادرة سابقًا للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2014.

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 



تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

www.takaful.bh79

الـتقــــــــــــــريــــر الســــــــــــنــــوي 2016

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

أرقام المقارنة )تتمة(  35

فيما يلي مخلص تأثيرات التغيرات المذكورة أعاله:
1 يناير 2015 31 ديسمبر 2015     

مسجلة )معاد   مسجلة  )معاد    
مسبقًا( عرضها(  مسبقًا(  عرضها(   

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني   

القائمة الموحدة للمركز المالي    
- المساهمين     
    
النقد واالستثمارات:    

125.000  125.000  125.000  125.000 وديعة قانونية  
938.583  974.239  1.208.440  1.274.697 النقد وما في حكمة  

3.116.834  3.116.834  2.420.460  2.420.460 استثمارات متاحة للبيع  
21.088  -  24.003  - استثمارات في مشروع مشترك محتسب بموجب طريقة حقوق الملكية   

-  -  769.705  769.705 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
1.953.711  1.977.967  2.331.839  2.351.551 عقارات ومعدات 

707.076  707.076  33.439  33.439 ذمم مدينة من أموال التكافل  
113.254  127.598  85.403  86.999 مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا  

962  982  585  585 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

6.976.508  7.029.696  6.998.874  7.062.436 مجموع الموجودات  

    
-  -  532.426  535.361 مبالغ إعادة التكافل/ التكافل األخرى المستحقة الدفع  

385.760  423.389  437.683  478.317 مطلوبات أخرى ومخصصات 
182.686  184.187  209.226  213.317 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   

568.446  607.576  1.179.335  1.226.995 مجموع المطلوبات  

حقوق الملكية :    
6.408.062  6.408.062  5.819.539  5.819.539 - الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

-  14.058  -  15.902 - حقوق األقلية  

 6.976.508  7.029.696  6.998.874  7.062.436 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  

  53.188   63.562 صافي التأثير على صافي الموجودات 

3.754.171  3.754.171 أتعاب الوكالة  
344.743  341.828 دخل االستثمار 

26.096  26.096 حصة المضارب 
)3.390.543(  )3.595.860( مصروفات اإلدارة ومصروفات عمومية وإدارية ومصروفات االستهالك 

)929.710(  )929.710( صافي تكاليف االقتناء  
)1.135.781(  )1.135.781( خسارة إضمحالل من استثمارات متاحة للبيع    

575.652  785.728 دخل آخر  

)755.372(  )753.528(  
  
صافي الربح العائد إلى:  

)755.372(  )755.372( - مساهمي الشركة األم  
-  1.844 - حقوق غير مسيطرة  

)755.372(  )753.528(  

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة 
التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في 
جميع أرجاء البحرين. ومن أجل تسهيل المعامالت وتسريع انجازها، فقد دشنت الشركة خدمة التكافل اإللكتروني بهدف تقديم خدمات التأمين عبر االنترنت والخط الساخن للتكافل. وتسعى الشركة، وبشكل متواصل، لتحقيق التميز في رضا العمالء وتقديم أحدث االبتكارات وفي ذلك قدمت الشركة لعمالئها في هذا العام خدمات التكافل الذكية والتي توفر إتمام عمليات التأمين ومتابعة المطالبات عبر الهواتف الذكية. تأسست شركة التكافل الدولية، التي تعتبر واحدة من 
شركات التأمين اإلسالمي الرائدة في منطقة الشرق األوسط واألولى من نوعها في البحرين، في عام 1989، بهدف تقديم حلول تأمين عالية الجودة، وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الوقت نفسه. وفي عام 1998، أعيد تدشين شركة التكافل الدولية بشكل يجسد طموح الشركة في توسيع أعمالها التجارية داخل وخارج مملكة البحرين. وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين. أقرت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل الدولية منتجات التكافل التأمينية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفق قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية األخرى التي تعتمد منتجات التأمين المتبادل ومنتجات التأمين التعاونية. وتوفر التكافل الدولية مجموعة واسعة من حلول التأمين للعمالء من األفراد والشركات تحت منتجات تكافل السيارات، والتكافل العائلي والرعاية الصحية والتكافل العام. وتفي شركة التكافل الدولية بالتزاماتها من خالل الوصول الى المزيد من العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع في جميع أرجاء البحرين. ومن أجاللهواتف الذكية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

مجموع الدخل الشامل  36

معاد عرضها    
للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في    

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016   
   

)753.528(  403.291 صافي الربح )الخسارة( للسنة   

الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى(    
   

البنود التي سيتم أو يمكن إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 
   

)108.313(  36.266 صافي أرباح )خسائر( القيمة العادلة المحققة لالستثمارات المتاحة للبيع  
275.162  14.559 أرباح القيم العادلة غير المحققة لالستثمارات المتاحة للبيع  

166.849  50.825 الخسائر الشاملة األخرى للفترة 

)586.679(  454.116 مجموع الدخل الشامل للفترة  

العائد إلى:   
)588.523(  447.432 مساهمي الشركة األم  

1.844  6.684 حقوق غير مسيطرة  

)586.679(  454.116  

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 




