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يعكــس  مــا  وهــو  األرض  مــع  االرتبــاط  عمــق  التقريــر  موضــوع  يجســد 
الثالثــة  العقــود  طــوال  للشــركة  الممتــدة  المتراكمــة  الخبــرة  ســنوات 
ــي  ــل ف ــن تكاف ــركة تأمي ــركة كأول ش ــد الش ــل تواج ــذي يمث ــة وال المنصرم
مملكــة البحريــن والمنطقــة. كذلــك يعــزز موضــوع التقريــر ســعينا الدائــم 
للتطويــر مــن أجــل تقديــم أفضــل الخدمــات وتحقيــق أقصــى درجــات 

الرضــا لعمالئنــا األعــزاء.

مــن  يحملــه  بمــا  النخيــل”،  “ســعف  اتخــاذ  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــالوة 
خصائــص مميــزة، لتمثيــل هويتنــا الفريــدة يعكــس القــوة والتمــدد واإلنجــاز 

ويلهمنــا للمضــّي فــي تحقيــق رؤيتنــا. 

جذور عميقة االمتداد / شجرة راسخة األركان
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تفرع ممتد نحو 
مستقبل مثمر
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ترمــز  األرض،  وجــه  علــى  الثقافــات  جميــع  فــي 
األشــجار وأوراقهــا الوارفــة إلــى معــاٍن عميقــة. أمــا 
اتخــاذ شــركة التكافــل الدوليــة لســعف النخيــل، 
ــة  ــره فــي الثقافــة العربي ــه كبي ــذي يحظــى بأهمي ال
العريقــة هويــًة لهــا، فهــو تعبيــر عــن اإلنســجام 

والنجــاح. والتنميــة 

تســتمر  راســخة،  بجــذوٍر  الُمدّعــم  مكانهــا  ومــن 
شــركة التكافــل الدولية فــي النماء والعطــاء وتزدهر 
خدمــات  توفيــر  فــي  بالتوســع  واإلثمــار  ع  بالتفــرُّ
منهــا  ســعيًا  قطاعهــا  فــي  مبتكــرة  ومنتجــات 
لتقديــم كل مــا هــو أفضــل لعمالئهــا وذلــك مــن 
خــالل فهــم احتياجاتهــم ومتطلباتهــم. إن شــركة 
التكافــل الدوليــة تســير برؤيــة واضحــة تقــوم علــى 
اســتمرار النمــو والتنميــة كمــا االبتــكارات الجديــدة 

نحــو مســتقبل مشــرق ومثمــر.
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عبدالرحمن عبدالله محمد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

خالد سعود الحسن
عضو مجلس اإلدارة

 إبراهيم محمد رشيف الريس
عضو مجلس اإلدارة

جامل عيل الهزيم
رئيس مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
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 أحمد عبدالرحمن بوچريي
عضو مجلس اإلدارة

خالد جامل املزيرعي
عضو مجلس اإلدارة

 عثامن إبراهيم العسكر
عضو مجلس اإلدارة

عبدالله ربيعه محمد ربيعه
عضو مجلس اإلدارة
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هيئة الرقابة الشرعية:
الدكتور الشيخ عبداللطيف محمود آل محمود

الرئيس

الدكتور الشيخ عبدالستار عبد الكريم أبو غدة
نائب الرئيس

الشيخ محسن عبد الحسني آل عصفور
عضو

فريق اإلدارة:
سانتوش باربو

املراقب املايل

حيدر غلوم شهايب

مدير أول، تكافل السيارات واملراكز

جيجان ابراهام ستيفن
مدير أول دائرة التكافل العام

رميا غلوم نوروز
مدير أول دائرة التكافل العائيل والصحي

مليـاء إبراهيم حسن
مدير أول دائرة الرقابة الداخلية واإلنضباط

سيد جعفر خليل حسني
مدير دائرة تقنية املعلومات

وليد البنداري
مدير اإلستثامرات

يونس جامل السيد
الرئيس التنفيذي

عصام محمد األنصاري
املدير العام

عبدالعزيز أحمد العثامن
نائب املدير العام

عيل إبراهيم نور
نائب املدير العام تقنية املعلومات 

واالتصاالت، تكافل الوحدات 

االستثامرية وتطوير ا أْلعامل

أحمد إبراهيم سويلم
مساعد املدير العام

التكافل العام

اإلدارة التنفيذية



11

النخلــة هــي مــرادف النمــو. ويؤّكــد شــعارنا “معــًا ننمــو بقــوة” علــى تطــور 
شــركة التكافــل الدوليــة كشــركة بحرينيــة أصيلــة يقودهــا فــي اإلدارة العليــا 
فريــق عمــل بحرينــي بنســبة 100%، ممــا يؤكــد أن الشــركة تنمــو مــن خــالل 

الكفــاءات  والشــراكات البحرينيــة القويــة.

معًا ننمو ِبقوة
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رؤيتنا

“أن نكون الرشكة السباقة والرائدة يف تقديم حلول تأمينية مبتكرة تتوافق مع أسس الرشيعة اإلسالمية 

السمحاء”.

رسالتنا

“العمل عىل  نرش الوعي التأميني التكافيل والريادة  يف طرح منتجات تكافلية وحلول متكاملة قامئة 

عىل املبادئ والقيم اإلسالمية الغراء”.

قيمنا

إن قيمنا املشرتكة هي جوهر قدرتنا عىل النجاح يف تقديم خدمات متميزة تقوم عىل األلتزام والجودة. 

ومبادئنا هي:

التمسك بأعىل مستويات األمانة املهنية و والسلوك املهني.  )1

املساهمة بفعالية يف اإلقتصاد املحيل.  )2

املحافظة عىل منو الرشكة وربحيتها وتطويرها.   )3

نؤمن بوجود إمكانية للتطوير، ونحن ملتزمون نحو عمالئنا بتحقيق النجاح.  )4

تعزيز الريادة من خالل تقديم الخدمات املتكاملة واملبتكرة.  )5
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المنتجات والخدمات

التكافل الدولية ٔاول شركة تٔامين ٕاسالمي في المنطقة، تقوم بتوفير خدمات 
تتناسب مع قيمنا اإلسالمية ومتطلبات العصر الحديث. لقد ُصممت الخدمات 

والمنتجات التالية خصيصًا لعمالئنا بحيث تلبي احتياجاتهم الخاصة.

التكافل العام   .1

التأمينات التجارية والرئيسية  ا.  

تكافل املمتلكات   

تكافل الطريان والنقل البحري  

التكافل الهنديس   

تكافل املؤسسات املالية  

تكافل املسؤوليات اإلدارية لكبار املوظفني   

تكافل تغطية األخطاء الطبية   

تكافل ضامن تنفيذ املشاريع  

تكافل املكاتب الشاملة  

تكافل املسؤولية املهنية  

تكافل الحوادث العامة  

التأمينات الشخصية  ب.  

تكافل السفر  

تكافل املنازل  

تكافل املباين  

تكافل الحوادث الشخصية  

تكافل العاملة املنزلية  

التكافل العائيل والرعاية الصحية  .2

التكافل العائيل )أرستك( ا. 

التكافل العائيل )الجامعي( ب. 

تكافل التعليم )تعليمي( ت. 

تكافل اإلدخار ) إدخاري( ث. 

تكافل العناية الصحية الجامعي ) صحتك( ج. 

تكافل إعادة السداد العادي )صندوقي( ح. 

تكافل السيارات )سيارتك(  .3

تكافل السيارات الشامل ويشمل خيارات متنوعة للتغطية ا. 

تكافل املسؤولية تجاه الطرف الثالث ب. 

سامرت تكافل   .4

التكافل اإللكرتوين ) التكافل أون الين(  .5

الخط الساخن للتكافل )80008050(  .6
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تقرير مجلس االدارة
للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة / المساهمين
ــى 31  ــة ف ــة المنتهي ــرة المالي ــن الفت ــركتكم ع ــرون لش ــن والعش ــى الثام ــر المال ــم التقري ــتعرض لك ــس االدارة ان اس ــاء مجل ــن اعض ــة ع ــرنى نياب يس

ــام 2017. ــن ع ــمبر م ديس

فى البداية اود ان اشكركم على دعمكم المتواصل للشركة.

شــهد عــام 2017 اتجاهــات نمــو ضعيفــة فــي المنطقــة وســط اســتمرار ارتفــاع معــدالت التضخــم، حتــى مــع حــدوث بعــض التحســنات فــي بعــض 
المعالــم االقتصاديــة الرئيســية. ومــن المرجــح أن يتحســن النمــو االقتصــادي تدريجيــا، علــى الرغــم مــن أن تحقيــق إمكاناتنــا الكاملــة يتطلــب اتخــاذ 

تدابيــر أكثــر تركيــزًا إلحيــاء دورة االســتثمار وتعزيــز االســتهالك.

ــا علــى حــد الســواء.  ــات المتحــدة وأوروب ــل انتعــاش فــي الوالي ــا ومســتمرا مــع دالئ ــزال الســيناريو االقتصــادي العالمــي يظهــر تحســنا تدريجي وال ي
ومــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن االقتصــادات الناشــئة، التــي تعتبــر محــركات النمــو التــي تخــرج العالــم مــن التباطــؤ، تواجــه بعــض التحديــات مــن حيــث 
النمــو المحلــي المتواضــع والمخــاوف التضخميــة. ونعتقــد أن هــذه عقبــات مؤقتــة، وأن الســيناريو االقتصــادي ينبغــي أن يزيــد مــن التحســن فــي 

االقتصــادات المتقدمــة والناشــئة.

فــى خــالل العــام 2017، اعتمــدت شــركتكم بعــض التغييــرات علــى االكتتــاب وإدارة مخاطــر الشــركة مــن خــالل  التخلــص التدريجــي مــن بعــض 
األعمــال التــي كان لهــا تأثيــر ســلبي علــى ربحيــة االعمــال ككل. وبالتالــي، كان هنــاك انخفــاض فــي إجمالــي اإلشــتركات بنســبة 11% مقارنــة بالعــام 
الســابق. وخــالل الســنة الماليــة 2017، قامــت شــركة التكافــل الدوليــة باكتتــاب إجمالــي إشــتراكات بقيمــة 19.7 مليــون دينــار بحرينــي مقارنــة مــع ربــح 

قــدره 22.2 مليــون دينــار بحرينــي خــالل العــام الســابق.

كمــا أعتمــدت الشــركة تغييــرات فــي طريقــة اخــذ االحتياطيــات لإلشــتركات غيــر المكتســبة ومصاريــف المخصصــات وانخفــاض قيمة االســتثمارات 
ــار بحرينــي للســنة. ونحــن  واالحتياطيــات الفنيــة التــي كان لهــا تأثيــر عــام علــى ربحيــة الشــركة ممــا أدى إلــى خســارة شــاملة بلغــت 773 ألــف دين

نعتقــد أن اعتمــاد التدابيــر المذكــورة أعــاله هــي فــي مصلحــة الشــركة علــى المــدى الطويــل، وســوف تزيــد مــن تعزيــز احتياطيــات الشــركة.

مستمرين في تحسين 
استثماراتنا وتمهيد الطريق 

نحو نمو مستدام ومربح في 
المستقبل.
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التركيز على بناء شركة تكافل تضع 
المعايير وتخلق قيمة مستدامة للجميع

كمــا اننــا ســوف نســتمر فــي تحســين اســتثماراتنا وتمهيــد 
ــن  ــتقبل. ونح ــي المس ــح ف ــتدام ومرب ــو مس ــق لنم الطري
نركــز علــى بنــاء شــركة تكافــل تضــع المعاييــر وتخلــق قيمة 
مســتدامة لجميــع أصحــاب المصلحــة. وســنواصل أيضــا 
القطاعــات  تفيــد  التــي  االجتماعيــة  بالمبــادرات  التزامنــا 

األقــل حظــا فــي مجتمعنــا.

وفــي الســنوات القادمــة، ســنواصل إعــادة تطــور األداء 
وأفضــل  المبــادرة  وروح  الجماعــي  العمــل  خــالل  مــن 
الممارســات. مــع التركيــز الثابــت علــى خلــق قيمــة لجميــع 
دعمكــم  إلــى  أتطلــع  وأنــا  لدينــا،  المصلحــة  أصحــاب 

القادمــة. الســنوات  مــدى  علــى  المســتمر 

وأود هنــا ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أن 
اتوجــه بخالــص الشــكر والتقديــر والمتنــان إلــى صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى أل خليفــة ملــك مملكــة 
البحريــن وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان أل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر وإلــى صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد أل خليفــة ولــي 

ــد االعلــى، النائــب األول لرئيــس  العهــد األميــن نائــب القائ
لالقتصــاد  المتواصــل  دعمهــم  علــى  الــوزراء  مجلــس 

البحرينــي والقطــاع المالــي علــى وجــه الخصــوص.  

مصــرف  ومحافــظ  الحكومــة  وزراء  أشــكر  أن  أود  كمــا 
مســاعدة  مــن  قدمــوه  مــا  علــى  المركــزي  البحريــن 
الشــركة  أن  مــن  ثقــة  علــى  وإننــي  قيمــة.  وإرشــادات 
نمــو  وتقــود  اإلنجــازات  مــن  المزيــد  تحقيــق  ســتواصل 

المســتقبل. فــي  الواعــدة  التكافــل  صناعــة 

وختامــا، نيابــة عــن جميــع أعضــاء مجلــس االدارة، أود أن 
أعــرب عــن خالــص الشــكر والتقديــر للمســاهمين علــى 
هيئــة  إلــى  بالشــكر  أتوجــه  كمــا  ودعمهــم،  تفهمهــم 
الرقابــة الشــرعية علــى توجيهاتهــا وارشــاداتها. كمــا أود أن 
أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى عمالئنــا الكــرام علــى ثقتهــم  
مــا  علــى  والموظفيــن  واالدارة  وخدماتهــا  الشــركة  فــي 
يبذلونــه مــن جهــود دؤوبــة بتفــان وتصميــم. وأود أيضــا أن 
أشــكر الوســطاء وشــركات إعــادة التكافــل علــى عالقاتهــم 

المتبادلــة المفيــدة. 

شكرا جزيال،،،

جمال على الهزيم
رئيس مجلس االدارة

البحرين , 20 فبراير 2018 م

بلغــت مصاريــف مجلــس االدارة لعــام 2017 مبلــغ 36.200 دينــار بحرينــي لقــاء مصاريــف حضــور الجلســات و 14.968 دينــار 
بحرينــي للســفر والمصاريــف االخرى.

نحــن ملتزمــون بمبــداء الخدمــة المرتكــزة علــى العمــالء، واالســتفادة مــن التكنولوجيــا لتعزيــز راحــة العمــالء. وقــد اتخــذت 
ــي تشــمل التواصــل المباشــر مــع العمــالء فــى الوقــت الحقيقــى  الشــركة بالفعــل خطــوات هامــة فــي هــذا المجــال والت
وادخــال التحليــالت التنبؤيــة. وســوف نســتمر فــى التوســع فــي هــذا النطــاق وذلــك لمســاعدتنا علــى إثــراء تجربــة العمــالء.
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تقرير الرئيس التنفيذى عن
السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017

شــهد المؤشــر العــام لالقتصــاد البحرينــي تحســنا مســتمرا خــالل األشــهر القليلــة الماضيــة. وال تــزال مؤشــرات أداء األعمــال إيجابيــة، ويرجــع ذلــك 
لحــد كبيــر إلــى االســتقرار السياســي حيــث وبــدأت بعــض التحســنات فــي الظهــور. ومــع ذلــك، فــإن ضعــف الطلــب علــى االســتثمار، الــذي يتأتــى 
جزئيــا مــن قطــاع الشــركات المثقلــة بالديــون إلــى جانــب الضغوطــات الواقعــة علــى القطــاع المصرفــي ، ال يــزال يشــكل تحديــا. وفــي الوقــت الــذي 
يبــدو فيــه االقتصــاد العالمــي مســتعدا للتحــول بعــد ســنوات مــن النمــو البطــيء، نأمــل أن تتســارع وتيــرة دورة االســتثمار فــي وقــت أبكــر مســتندة 

إلــى تحســن العوامــل الكليــة المتحســنة. 

ــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي االخــرى تشــهد بعــض التحســنات فــي الوضــع االقتصــادى الكلــي خــالل هــذا العــام.  وظلــت مملكــة البحري
ــل  لالقتصــاد القومــى. ــة ومــن المتوقــع أن توفــر زخمــا للنمــو المســتدام فــي األجــل الطوي ــدأت الحكومــة عــدة إصالحــات هيكلي وب

ــة  ــة واإلقليمي ــاع العالمي ــن األوض ــد م ــبب العدي ــن بس ــن الماضيي ــي العامي ــة ف ــات اقتصادي ــال لضغوط ــات األعم ــن قطاع ــد م ــت العدي ــد تعرض وق
واالقتصاديــة. وكانــت هنــاك تحديــات مــن حيــث التباطــؤ فــي النمــو نتيجــة لتأثيــر أســعار الســلع االوليــة العالميــة علــى بعــض القطاعــات الهامــة 

ــاص. ــاع  الخ ــة للقط ــتثمارات الخاضع واالس

وكان عــام 2017 عامــا آخــر مــن التحديــات والفــرص لشــركة التكافــل الدوليــة. وقــد قامــت شــركة التكافــل الدوليــة بإكتتــاب إشــتراكات بقيمــة 19.7 
ــة  ــادة هيكل ــة وإع ــتها التأميني ــي سياس ــذرة ف ــركة ح ــت الش ــي. وكان ــار بحرين ــون دين ــغ 22.2 ملي ــابق البال ــام الس ــة بالع ــي مقارن ــار بحرين ــون دين ملي
محفظــة أعمالهــا بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجيتها للحفــاظ علــى محفظــة متوازنــة، واعتمــاد سياســات االكتتــاب الحكيمــة لحمايــة مصالــح أصحــاب 

المصلحــة. وبلغــت نســبة صافــي المطالبــات اإلجماليــة 73% لعــام 2017 مقابــل 68% للســنة المنتهيــة فــي 2016.

وقــد نجحــت شــركة التكافــل الدوليــة فــي الحفــاظ علــى اعمالهــا بالرغــم مــن بيئــة االعمــال الصعبــة. حيــث تبنــت الشــركة سياســات حكيمــة واتبعــت 
ــا أدى إلــى اخــذ احتياطيــات  ــن التكافلــي مم أفضــل الممارســات فــي مجــال انخفــاض قيمــة االســتثمارات واخــذ االحتياطيــات اللتزامــات التأمي
إضافيــة لمــرة واحــدة  ومصروفــات االنخفــاض فــى قيمــة االســتثمارات ادت لخســارة إجماليــة قدرهــا 773 ألــف دينــار بحرينــي للســنة مقارنــة مــع 

ربــح قــدره631 ألــف دينــار بحرينــي فــي العــام الســابق.

وقــد تطــور قطــاع التأميــن فــي البحريــن علــى مــدى العقــد الماضــي. ووضعــت الســوق التنافســية والمبــادرات التنظيميــة التــي تركــز علــى المنتجــات 
عاليــة الجــودة التــي تلبــي احتياجــات العمــالء األســاس للنمــو فــي المســتقبل. وتعــزز هــذه العوامــل آفــاق التكافــل لالســتفادة مــن اإلمكانيــات المتاحة 
فــي الســوق. لقــد قمنــا ببنــاء نمــوذج أعمــال يســتند إلــى مبــادئ المنتــج التنافســي وخدمــة عمــالء عاليــة الجــودة وشــبكة توزيــع جيــدة. مــع اســتخدام 
ــة  ــم التأميني ــة احتياجاته ــم وتلبي ــالء لحمايته ــل للعم ــار المفض ــون الخي ــن لنك ــعى جاهدي ــن نس ــن، ونح ــن الموظفي ــزم م ــق ملت ــا وفري التكنولوجي
ــا  ــك فإنن ــرهم. ولذل ــا ألس ــن أيض ــهم ولك ــط ألنفس ــس فق ــا، لي ــا فين ــا عمالئن ــي وضعه ــة الت ــز الثق ــوى لتعزي ــة قص ــي أهمي ــن نول ــة. ونح واالدخاري

ملتزمــون بضمــان اســتجابتنا الحتياجــات العمــالء.

بسم الله الرحمن الرحيم
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»منحت شركة التكافل الدولية
جائزة التميز الحكومي اإللكتروني 2017 

لتطبيقها التكافلي الذكي«

الراحــة  وســائل  تقديــم  علــى  اســتراتيجيتنا  وتعتمــد 
لعمالئنــا. ولتقديــم هــذه االســتراتيجية، قمنــا بتطويــر 
مجموعــة مــن المنتجــات ذات الصلــة باحتياجــات العمــالء 
وذلــك مــن أجــل تقديــم تجربــة مبهجــة لهــم وتزويدهــم 

ايضــا بخدمــات فائقــة الجــودة.

الدوليــة  التكافــل  شــركة  أن  أعلــن  بــأن  فخــور  وإننــي 
منحــت جائــزة التميــز الحكومــي االلكترونــي لعــام 2017 

التكافــل. مجــال  فــى  الذكيــة  لتطبيقاتهــا 

الراحــة  وســائل  لتوفيــر  رقميــة  منصــة  بنــاء  تــم  وقــد 
ونحــن  التوزيــع.  كفــاءة  وتحســين  وتمكينهــم  للعمــالء 
ــا  ــب أعمالن ــن جوان ــب م ــل كل جان ــتمرار لجع ــعى باس نس
ــا،  ــا بدعــم مــن التكنولوجي بســيطة وشــفافة. ونعتقــد انن

تقديــم  علــى  ومحافظــة  كفــاءة  أكثــر  نصبــح  أن  يمكــن 
العمــالء. خدمــة  فــى  متفوقــة  مســتويات 

ــع متعــددة  ــر وإدارة قنــوات توزي ــا فــي تطوي وتتمثــل قوتن
ــي  ــا ف ــع خبرتن ــب م ــى جن ــا إل ــك جنب ــودة ، وذل ــة الج وعالي
توفيــر حلــول مبتكــرة الحتياجــات عمالئنــا فــى مجــاالت 

االدخــار والحمايــة وتقديــم التميــز فــي الخدمــة.

وقــد ســاعدت كل هــذه االنجــازات علــى اســتغالل التكافــل 
الرياديــة فــى  الفــرص المتاحــة والحفــاظ علــى مكانتهــا 
ممتنــون  ونحــن  البحريــن.  فــى  التكافــل  أعمــال  مجــال 
علــى  المســاهمين  مــن  المصلحــة  أصحــاب  لجميــع 
التأميــن  مــزود  وجعلنــا  للشــركة  المتواصــل  دعمهــم 

لديهــم. المفضــل 

ويظــل تركيــز التكافــل الدوليــة علــى دعــم تقديــم العناصــر ذات القيمــة لعمالئــه لعمالئهــا وتواصــل مجموعــة منتجــات 
الشــركة تحقيــق أهــداف الحمايــة واالهــداف الماليــة المحــددة للعمــالء، بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة. وقــد ركــزت 
الشــركة باســتمرار علــى تميزهــا – وذلــك بتقديــم القيمــة التــي تركــز علــى العمــالء. وفــي الوقــت نفســه، اعتمــدت 
االســتراتيجية علــى اتبــاع نهــج يعتمــد علــى تصنيــف خطــوط اإلنتــاج, مــع التركيــز علــى خطــوط إنتــاج أكثــر ربحيــة. 
ــى  ــات, وه ــطة المطالب ــوية انش ــالء وتس ــة العم ــع وخدم ــات والتوزي ــالء والمنتج ــى العم ــز عل ــذى يرك ــا ال ــمل نهجن ويش

ــا. ــة لعمالئن ــة ثري ــر تجرب ــة لتوفي مصمم
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تقرير الرئيس التنفيذى عن
السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017

وأود أن أبرز بعض النتائج الهامة للشركة التي تنعكس في الرسومات البيانية التالية:

األداء المالي:
اإلشتراكات:

بلــغ إجمالــي اإلشــتراكات للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 مبلــغ 
19.7 دينــار بحرينــي مقابــل 22.2 مليــون دينــار بحرينــي لعــام 2016.       
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المطالبات: بلغت نسبة صافي المطالبات المتكبدة لعام 2017 حوالي %73 
مقارنة ب 68% لعام 2016.
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إجمالي نتائج االكتتاب: وبلغ اجمالى نتائج االكتتاب قبل رسوم الوكالة 3.2 مليون دينار 
بحريني مقارنة مع 5.2 مليون دينار بحريني للعام السابق.
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دخل االستثمار
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وبلــغ اجمالــى المصاريــف االداريــة والعموميــة لعــام 2017 مبلــغ 3.136 مليــون دينــار بحرينــي أقــل مــن الســنة الســابقة وقدرهــا 3.180 مليــون دينــار 
بحريني.

وقــد ســعت التكافــل إلــى الحفــاظ علــى توقعــات مســاهميها وحاملــي وثائــق التأميــن وأصحــاب المصلحــة االخريــن. وقــد كانــت رعايــة عالقــات 
العمــالء للمــدى الطويــل مــع تقديــم أفضــل الخدمــات دائمــا أولويــة قصــوى للتكافــل. ومنــذ تأسيســها، تؤمــن شــركة التكافــل باهميــة بنــاء ثقافــة 
النزاهــة والشــفافية ، وســعت فــى ذلــك إلــى تدعيــم جميــع أنشــطتها التجاريــة علــى أســاس مبادئهــا االساســية والتــى تشــمل اإلنصــاف والكفــاءة 

والفعاليــة علــى أســاس قواعــد التأميــن اإلســالمي المتعلقــة بالشــراكة والتعــاون ومبــادئ الرعايــة.

ويؤمــن مجلــس إدارتنــا بالتمســك بأعلــى معاييــر الحوكمــة والمســاءلة. وقــد احيــط علمــا بالتغييــرات التنظيميــة المختلفــة فــي إطــار الحوكمــة العامة 
, وســيظل ملتزمــا تمســح بــروح القانــون األنظمــة.

ونتوقــع افاقــا إيجابيــة للعــام 2018 , كمــا نتوقــع نمــوا مضطــردا فــي قطــاع األعمــال, وســيكون تركيزنــا الرئيســي علــى جــودة الخدمــات والمطالبــات 
الحــذرة والســيطرة علــى المصاريــف والنفقــات االداريــة , االمــر الــذى ســوف يســاعد الشــركة علــى تحقيــق نتائــج أفضــل.

وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألشــكر مجلــس إدارتنــا علــى دعمهــم وتوجيهاتهــم المتواصلــة. كمــا اود ان اعــرب عــن تقديــري وامتنانــى ألعضــاء هيئــة 
ــا الكــرام وشــركات إعــادة  ــة علــى جهودهــم المخلصــة لتحقيــق  أهــداف الشــركة. كمــا نشــكر عمالئن ــة الشــرعية وموظفــى التكافــل الدولي الرقاب

التأميــن والوســطاء وكافــة شــركائنا فــي العمــل علــى دعمهــم الــذي ســاهم فــي نمــو الشــركة.

شكرا لكم ,,,

السيد يونس جمال السيد
الرئيس التنفيذي

البحرين , 20 فبراير 2018 م
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تقرير حوكمة الشركات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

2013  2014  2015  2016  2017 معدل النمو  التفاصيل 

20.256  20.796  19.646  20.925  19.653  )%6( إجمالي اإلشتراكات 

3.572  1.911  2.977  5.299  3.223  )%39( أرباح اإلكتتاب 

69  )859(  )943(  228  )825(  )%462( صافي فائض عمليات المشاركين 

231  )843(  )755(  403  53  )%87( صافي ربح المساهمين 

300  )1.702(  )1.698(  631  )773(  )%222( إجمالي الربح 

7.539  6.408  5.835  6.338  6.477  %2 حقوق المساهمين 

310  338  491  328  368  %12 دخل اإلستثمار 

%73  %90  %77  %68  %73  %5 نسبة صافي المطالبات المتحققة 

المؤشرات المالية )األرقام باآلف الدنانير البحرينية(

فيما يلي المؤشرات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

حوكمة الشركات 

تعــد الحوكمــة أحــد الدعائــم المهمــة واالساســية التــي تمثــل جــزء ال يتجــزء مــن اإلدارة وفلســفتها فــي شــركة التكافــل الدوليــة. تنتهــج الشــركة مبــادئ 
حوكمــة الشــركات المعتبــرة لتضمــن اإلســتقاللية والنزاهــة والمســاءلة والشــفافية كقيم راســخة للشــركة.

يمــارس مجلــس اإلدارة مســؤولياته تجــاه جميــع أصحــاب األعمــال مــن خــالل ضمــان الشــفافية واإلســتقاللية فــي عمليــة صنــع القــرار. وقــد تبنــى 
مجلــس إدارة الشــركة قيمــًا ومعاييــرًا عاليــة تحــدد اإلنضبــاط المتوقــع مــن الموظفيــن فــي تعاملهــم مــع المشــاركين والعمــالء والمســاهمين 
ــي يتــم انتهاجهــا داخــل الشــركة  ــن أحــد أهــم القيــم األساســية الت ــن فــي الشــركة. ومــن بي ــن وأصحــاب األعمــال اآلخري والزمــالء ووســطاء التأمي
هــو إيماننــا بــأن التمتــع بمســتوى عــال مــن النزاهــة أمــر ضــروري فــي مجــال األعمــال التجاريــة. إن الحوكمــة اإلداريــة للشــركة تخضــع بصــورة دوريــة 

ــر الدوليــة وأفضــل الممارســات التطبيقيــة.  للمراجعــة المســتمرة، مــن أجــل تعزيــز مســتويات االلتــزام وفقــا للمعايي
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تقرير حوكمة الشركات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

مجلس اإلدارة 

تخضــع الشــركة لســلطة مجلــس اإلدارة. ويكمــن الــدور الرئيســي للمجلــس فــي خلــق قيمــة مضافــة للمشــاركين والمســاهمين، توفيــر القيــادة 
ــة الالزمــة وغيرهــا لتمكيــن الشــركة مــن تحقيــق تلــك األهــداف ،  ــر المــوارد المالي ــة، إعتمــاد أهــداف الشــركة اإلســتراتيجية، وضمــان توفي الريادي

حيــث يجتمــع المجلــس بانتظــام لمناقشــة واعتمــاد قــرارات األعمــال ضمــن جــدول زمنــي محــدد.

مدونة قواعد السلوك

يغطــي قانــون قواعــد الســلوك للشــركة ســلوك أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة. ويلــزم هــذا القانــون الموقعيــن والمطلعيــن 
عليــه بأعلــى مســتويات معاييــر الكفــاءة المهنيــة والمثابــرة الالزمــة ألداء واجباتهــم. تشــمل مدونــة الســلوك أيضــا النزاعــات المتعلقــة بالمصالــح 

واالفصــاح عــن المعلومــات الســرية الداخليــة.

كفاية رأس المال وهامش المالءة المالية

ــاس  ــى أس ــابها عل ــم حس ــي يت ــزي، والت ــن المرك ــرف البحري ــن مص ــادرة ع ــكام الص ــًا لألح ــة وفق ــالءة المالي ــش الم ــال  وهام ــد رأس الم ــم تحدي يت
اإلشــتراكات والمطالبــات المقــررة.

يحــدد مــن هــذه الحســابات الحــد األدنــى لهامــش المــالءة المطلــوب كمــا هــو مقــرر فــي اللوائــح التنظيميــة، يعتبــر هــذا الحــد األدنــى للصنــدوق 
ــة. ــة الهامــش المطلــوب للمــالءة المالي بمثاب

بلــغ رأس مــال المســاهمين المتــاح 6.314.000 دينــار بحرينــي ) 2016: 5.846.000( دينــار بحرينــي بعد احســتاب صافي األصول المســموح إحتســابها 
فــي صندوقــي التكافــل العــام والعائلــي لتغطيــة هامــش المــالءة الماليــة الــذي بلــغ )2.322.000( دينــار بحرينــي )2016: )1,163,000( ( دينــار بحرينــي 
بعــد خصــم هامــش المــالءة الماليــة المطلــوب لصندوقــي التكافــل العــام والعائلــي والــذي بلــغ 4.987.000 دينــار بحرينــي ) 2016: 3.282.000( دينــار 

بحرينــي ، يصبــح بالتالــي صافــي رأس المــال المتــاح )1.206.000( دينار بحرينــي )2.465.000:2016( .

سياسة تداوالت االشخاص الرئيسين

أعــدت الشــركة »سياســات التــداول لالشــخاص الرئيســين« لضمــان أنهــم علــى بينــة مــن المتطلبــات القانونيــة واإلداريــة المتعلقــة بتــداول أســهم 
الشــركة، مــع الهــدف الرئيســي لمنــع إســاءة إســتخدام المعلومــات الداخليــة. ويعــرف »األشــخاص الرئيســين« ليشــمل أعضــاء مجلــس اإلدارة 
واإلدارة العليــا والموظفيــن المعنييــن وأي شــخص أو شــركة ذو عالقــة باالشــخاص الرئيســين التــي تــم تحديدهــا. ويعهــد مســؤولية ضمــان 
اإلمتثــال لسياســة تــداول األشــخاص الرئيســين ألميــن ســر مجلــس اإلدارة. تغطــي هــذه السياســة أحــكام بورصــة البحريــن المتعلقــة باألشــخاص 

الرئيســين.
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االشخاص المعنيين وذوي العالقة

الجدول ٔادناه يبين االشخاص المعنيين وذوي العالقة الذين يمتلكون ٔاسهًما في الشركة في 31 ديسمبر 2017

عدد األسهم الوظيفة       اإلسم 
98,867 رئيس هيئة الرقابة الشرعية       الدكتور الشيخ عبد اللطيف محمود آل محمود 

لم يتداول المطلعين أعاله أسهم الشركة في العام 2017.
 

ال يحمــل كل مــن الرئيــس التنفيــذي، المديــر العــام أو أي أعضــاء آخريــن يشــغلون مناصــب داخــل الشــركة أســهم الشــركة بأســمائهم أو بأســماء 
أســرهم.

أعضاء مجلس اإلدارة
عدد إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م

عدد اجتماعات المنصبأعضاء مجلس اإلدارة
خالل السنة

6

عدد اإلجتماعات 
التي تم حضورها

تقرير حوكمة الشركات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

6 رئيس مجلس اإلدارة  جمال علي الهزيم 

3 نائب رئيس مجلس اإلدارة  خليل ابراهيم نورالدين )إستقال في 5 إبريل 2017م( 

6 نائب مجلس اإلدارة  عبدالرحمن عبدالله محمد 

5 عضو مجلس اإلدارة  خالد سعود الحسن 

5 عضو مجلس اإلدارة  ابراهيم محمد شريف الريس 

3 عضو مجلس اإلدارة  ابراهيم حسين الجسمي)إستقال في 10 إبريل 2017م( 

6 عضو مجلس اإلدارة  عثمان إبراهيم العسكر 

6 عضو مجلس اإلدارة  أحمد عبدالرحمن بوجيري 

6 عضو مجلس اإلدارة  خالد جمال المزيرعي 

6 عضو مجلس اإلدارة  عبدالله ربيعه محمد ربيعه 
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عدد اجتماعات المنصبأعضاء الجنة
خالل السنة

عدد االجتماعات 
التي تم حضورها

تقرير حوكمة الشركات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

إجتماعات اللجنة التنفيذية خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م

4 رئيس اللجنة  خالد سعود الحسن 

1 نائب رئيس اللجنة  ابراهيم حسين الجسمي )إستقال في 10 إبريل 2017م( 

4 عضــو  عثمان إبراهيم العسكر 

4 عضــو  عبدالرحمن عبدالله محمد 

4 عضــو  أحمد عبدالرحمن بوجيري 

4

عدد اجتماعات المنصبأعضاء لجنة 
خالل السنة

عدد االجتماعات 
التي تم حضورها

إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

2 رئيس اللجنة  خالد جمال المزيرعي 

1 عضــو  إبراهيم حسين الجسمي )إستقال في 10 إبريل 2017م( 

2 عضــو  عبدالله ربيعه محمد ربيعه 

2

عدد اجتماعات المنصبأعضاء الجنة
خالل السنة

عدد االجتماعات 
التي تم حضورها

إجتماعات لجنة التدقيق خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م

4 رئيس اللجنة  خالد جمال المزيرعي 

4 عضــو  ابراهيم محمد شريف الريس 

1 عضــو  خليل ابراهيم نورالدين )إستقال في 5 إبريل 2017م( 

4
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أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي املناصب يف مجالس إدارة رشكات أخري:

تقرير حوكمة الشركات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

رئيس مجلس اإلدارة – مصرف الخليج األفريقي - كينيا.  • جمال علي الهزيم 
عضو مجلس اإلدارة و رئيس لجنة التدقيق – مؤسسة ناس – مملكة البحرين.  • رئيس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة – الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت – دولة الكويت.  •  
نائب رئيس مجلس اإلدارة – المصرف العالمي - مملكة البحرين.  •  

رئيس مجلس اإلدارة – شركة ايزي للخدمات المالية ش.م.ب. مقفلة - مملكة البحرين.  •  
رئيس مجلس اإلدارة – شركة أوما البحرين ذ.م.م. - مملكة البحرين.  •  

رئيس مجلس اإلدارة – جيم القابضة ش.ش.و - مملكة البحرين.  •  
رئيس مجلس اإلدارة – جيم لتجارة األطعمة ذ.م.م - مملكة البحرين.  •  

رئيس مجلس اإلدارة – جيم العقارية ذ.م.م – مملكة البحرين.  •  
رئيس مجلس اإلدارة – شركة روكو للخدمات المالية - مملكة البحرين.  •  

شريك إداري – عاصمة المعرفة - مملكة البحرين.  • خليل إبراهيم نورالدين 
عضو مجلس اإلدارة – بنك البحرين األسالمي - مملكة البحرين.  • إستقال 5 إبريل 2018م 

عضو مجلس اإلدارة – آر أي القابضة - جزر كايمن.  •  
شريك إداري – مسك – مملكة البحرين.  •  

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

نائب رئيس مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية – شركة المتحدة للتأمين – مملكة البحرين.  • ابراهيم محمد شريف الريس 
عضو اللجنة الفنية ورٔييس لجنة التدقيق – الصندوق العربي لتٔامين ٔاخطار الحرب – مملكة البحرين.  •  

عضو مجلس اإلدارة – جمعية التأمين البحرينية.  •  

الشركات األخرى التي يشغل منصبا في مجلس إدارتها االسم 
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تقرير حوكمة الشركات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

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

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.  •  
نائب رئيس مجلس اإلدارة - جلف سيجورتا - تركي.  •  

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.  •  
نائب رئيس مجلس اإلدارة  – الشركة البحرينية الكويتية للتأمين   •  

عضو مجلس اإلدارة – الشركة الجزائرية الخليجية للتأمين على الحياة - مملكة البحرين.  •  

عضو مجلس اإلدارة – بنك البحرين األسالمي - مملكة البحرين.  • عثمان إبراهيم العسكر 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق لشركة إنفيتا ألدارة المطالبات - مملكة البحرين.  • أحمد عبدالرحمن بوجيري 

ال يوجد.  • خالد جمال المزيرعي 

ال يوجد.  • عبدالله ربيعه محمد ربيعه 

ابراهيم حسين الجسمي
عضو مجلس اإلدارة – بنك البحرين األسالمي - مملكة البحرين.  • إستقال في 10 إبريل 2017م 

عضو مجلس اإلدارة – مصرف إبدار - مملكة البحرين  •  
العضو المنتدب – بيت الخبرة لإلستشارات الهندسية - مملكة البحرين.  •  

الشركات األخرى التي يشغل منصبا في مجلس إدارتها االسم 
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تقرير حوكمة الشركات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

لجنة التدقيق:

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

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

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

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.  

تجتمــع اللجنــة مــع المــدراء واإلدارة ، كمــا تجتمــع أيضــًا مــع مدققــي الحســابات الداخلييــن والخارجييــن علــى حــد ســواء كلمــا دعــت الضــرورة لذلــك. 
ــا  ــركة وفق ــالت الش ــع معام ــى جمي ــتمرار عل ــا باس ــر إجراءته ــذ وتدي ــب وتنف ــي تراق ــة الت ــة داخلي ــابات / رقاب ــق حس ــركة إدارة تدقي ــدى الش ــد ل يوج

لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ولديهــا الرقابــة والســيطرة الكافيــة وتقــدم التقاريــر الدوريــة مباشــرة إلــى لجنــة التدقيــق.

الرقابة الداخلية

تلتــزم اإلدارة بمراجعــة فعاليــة نظــام الشــركة للرقابــة الماليــة وغيــر الماليــة، بمــا في ذلــك الرقابة التشــغيلية وااللتزاميــة ، إدارة المخاطر والمســتوى 
العالــي لترتيبــات الرقابــة الداخليــة. وشــملت تلــك المراجعــات تقييــم الرقابــة الداخليــة، وخاصــة الرقابــة الماليــة الداخليــة، مــن قبــل إدارة التدقيــق 

الداخلــي وإدارة الضمــان إلدامــة الســيطرة والتقاريــر الــواردة مــن المدقــق الخارجــي حــول مســألة محــددة فــي مســار تدقيــق عملهــا.

الغرامات والعقوبات
الشركة لم تدفع أي غرامات أو تتلقى أية عقوبات من قبل الجهات التنظيمية الحكومية خالل السنة قيد المراجعة.
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تقرير حوكمة الشركات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

الهيكل التنظيمي

الرئيــس التنفيــذي: يونــس جمــال الســيد رائــد فــي قطــاع التأميــن وإعــادة التأميــن ولديــه تجربــة ثريــة تتجــاوز 36 عامــًا تقلــد خاللهــا عــدة مناصــب. 
بعــد تخرجــه مــن جامعــة الكويــت، بــدأ حياتــه المهنيــة مــع المجموعــة العربيــة للتأميــن )أريــج( فــي عــام 1982 وكان مســئوال عــن عمليــات االكتتــاب 
لجميــع جوانــب تأميــن الطيــران فــي األســواق اإلقليميــة والدوليــة. وانضــم فــي عــام 2001 إلــى مركــز دبــي المالــي العالمــي )DIFC( بمنصــب مديــر 
إداري ولعــب دورا بــارزا فــي تأســيس البنيــة التحتيــة لقطــاع التأميــن وإعــادة التأميــن فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي. كونــه متخصــص فــي التأميــن 
ــس  ــب الرئي ــى منص ــه إل ــت ترقيت ــام وتم ــر ع ــام 2003 كمدي ــي ع ــة ف ــل الدولي ــركة التكاف ــى ش ــس إل ــيد يون ــم الس ــد انض ــل( فق ــالمي )التكاف اإلس
التنفيــذي فــي عــام 2008. كمــا شــغل الســيد يونــس منصــب رئيــس مجلــس إدارة فــي عــدد مــن المؤسســات والهيئــات التأمينيــة، حيــث ُأنتخــب 
لمنصــب رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة التأميــن البحرينيــة لدورتيــن متعاقبتيــن )2011 إلــى 2014(، ورئيســًا لالتحــاد الدولي لشــركات التكافــل والتأمين 
األســالمي )IFTI( منــذ العــام 2014 إلــى 2016، وكان عضــوًا فــي مجلــس إدارة الشــركة المصريــة الســعودية للتأميــن بجمهوريــة مصــر العربيــة مــن 

العــام 2005 إلــى 2008.

المديــر العــام: الســيد عصــام األنصــاري صاحــب مهنيــة عاليــة فــي مجــال التأميــن. وهــو حاصــل علــى شــهادة الزمالــة مــن معهــد التأميــن القانونــي 
ــن وإعــادة  ــة فــي صناعــة التأمي ــه الطويل ــن، كمــا شــارك خــالل خدمت ــن وإعــادة التأمي ــرة الواســعة فــي مجــال التأمي ــه 28 عامــا مــن الخب ــدن. لدي بلن
التأميــن فــي البحريــن والمنطقــة. وعمــل فــي كادر اإلدارة التنفيذيــة لشــركة البحريــن الوطنيــة للتأميــن، الشــركة الوطنيــة للتأميــن التعاونــي بالمملكــة 

العربيــة الســعودية والشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن قبــل أن ينضــم إلــى شــركة التكافــل الدوليــة فــي عــام 2006.

نائــب المديــر العــام: الســيد عبدالعزيــز العثمــان محاســب معتمــد منــذ عــام 2002، وحاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة 
هــال فــي المملكــة المتحــدة. ويحمــل دبلومــا التأميــن مــن المعهــد العالــي للتأميــن فــي المملكــة المتحــدة و هــو مهنــي متخصــص فــي مجــال التأمين 
اإلســالمي، لديــه خبــرة واســعة فــي مجــال التأميــن اإلســالمي التــي حصــل عليهــا مــن خــالل خدمتــه الطويلــة التــي امتــدت ألكثــر مــن عشــرين عامــا 
فــي صناعــة التأميــن مــع فهــم متعمــق ألســواق التكافــل. بــدأ العثمــان مســيرته المتميــزة مــع شــركة التكافــل الدوليــة فــي عــام 1989. بعــد تقلــده 
ــث 360  ــركة هل ــس إدارة ش ــس مجل ــب رئي ــل منص ــا يحت ــام. كم ــر الع ــب المدي ــب نائ ــه بمنص ــم تعيين ــام 2008 ت ــي ع ــة ف ــة متنوع ــب إداري مناص
للخدمــات المســاندة وقــد ســاعدت إســهاماته البــارزة فــي تعزيــز أداء الشــركة خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة يمتلــك الســيد عبدالعزيــز خبــرات 
متراكمــة فــي مجــال تطويــر وتقييــم االســتراتيجيات وتخطيــط األعمــال، وبيانــات التأميــن اإلحصائيــة والماليــة ويحمــل دبلومــا التأميــن مــن المعهــد 

العالــي للتأميــن فــي المملكــة المتحــدة.

ــر العــام – التكافــل العائلــي ومراكــز خدمــات التكافــل: لــدى الســيد علــي إبراهيــم نــور خبــرة طويلــة تتجــاوز عشــرين عامــًا فــي مجــال  نائــب المدي
التأميــن العائلــي والرعايــة الصحيــة، تســويق المنتجــات التأمينيــة عــن طريــق البنــوك وتطويــر الخدمــات التأمينيــة. حصــل الســيد نــور علــى دبلــوم 
ــة التأميــن مــن المعهــد نفســه. ويعــد مــن ذوي  ــى نيــل شــهادة زمال ــا إل ــي للتأميــن فــي المملكــة المتحــدة ويســعى حالي التأميــن مــن المعهــد العال
ــة.  ــن الوطني ــركة البحري ــي ش ــه ف ــرة عمل ــالل فت ــبها خ ــات، اكتس ــق المنتج ــن وتوثي ــادة التأمي ــويق، إع ــاريع، التس ــي إدارة المش ــة ف ــاءات العالي الكف
فــي عــام 2006 إنضــم الــى شــركة التكافــل ويعــد عضــوًا مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة ، كمــا تــرأس نــور لجنــة التأميــن الصحــي فــي جمعيــة التأميــن 

ــه دور وثيــق فــي ترويــج ودعــم تغطيــات التأميــن الصحــي اإللزاميــة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة. البحرينيــة ول
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املساهمني

هيئة الرقابة الرشعية مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

الرئيس التنفيذيالتدقيق الداخيل

املدير العام نائب املدير العام

تكافل السيارات

تطوير األعاملالتكافل العائيل

الرقابة الداخلية

االلتزام والشؤون

القانونية

التكافل العائيل 

الجامعي والصحي

تقنية املعلومات  

واالتصاالت

تكافل الوحدات 

االستثامرية

اللجنة التنفيذية
لجنة الرتشيحات 

واملكافآت

املوارد البرشيةالشؤون املالية

الشؤون اإلدارية

نائب املدير العام

التكافل العام

مركز تكافل ــ قطر

تقرير حوكمة الشركات
عن السنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2017م
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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:

فبنــاء علــى تكليفنــا بالقيــام بأعمــال الرقابــة الشــرعية علــى الشــركة وبعــد اطالعنــا علــى نشــاطاتها وأعمالهــا واســتثماراتها عــن الفتــرة الماليــة 
المذكــورة فإننــا نقــدم التقريــر التالــي:

قامــت الهيئــة بمراجعــة اإلجــراءات المعتمــدة والمعمــول بهــا وفــق مــا جــاء فــي الميزانيــة عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م وناقشــت 
المســؤولين عــن الشــركة فــي بنودهــا واإليضاحــات المرفقــة بهــا واطمأنــت إلــى أن الشــركة قــد التزمــت بالفتــاوى والقــرارات واإلرشــادات الصــادرة 
عــن الهيئــة لضبــط العالقــة بيــن حملــة الوثائــق وحملــة األســهم لتمييــز حقــوق كل طــرف، وقدمــت الهيئــة توجيهاتهــا الشــرعية لمعامــالت التكافــل 

وأجابــت علــى اســتفتاءات اإلدارة المقدمــة إليهــا.

إن التأكــد مــن أن الشــركة تعمــل وفــق أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية فــي معامالتهــا اليوميــة يقــع علــى عاتــق اإلدارة، وإن مســؤوليتنا هــي 
إبــداء الــرأي والتأكــد مــن أن إعــداد البيانــات الماليــة قــد تــم علــى األســس الشــرعية المعتمــدة فــي هــذا الخصــوص وأن معامــالت الشــركة التكافليــة 

واالســتثمارية تمــت وفقــًا ألحــكام ومبــادئ الشــريعة.

وفي رأينا:

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

أن ما وجد من مكاسب محرمة إتخذت الشركة التدابير الكفيلة بتجنيبها وصرفها في وجوه الخير.  -2
أن احتساب الزكاة تم وفقًا ألحكام ومبادْى الشريعة اإلسالمية حسب اعتماد هيئة الرقابة الشرعية، علمًا بأن مسؤولية إخراج الزكاة   -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 28 جمادى األولى 1439هـ الموافق 14 فبراير 2018م

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(

تقريـر هيئـة الرقابـة الشرعيــة
عن السنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2017م
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين
عن السنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2017م

 تقرير حول القوائم المالية الموحدة

 تقرير حول القوائم المالية الموحدة
 لقــد قمنــا بتدقيــق القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي المرفقـــة لشــركة التكافــل الدوليــة ش.م.ب. )“الشــركة”( وشــركتها التابعــة )المشــار إليهمــا
ــاح أو الخســائر والتغيــرات فــي حقــوق المســاهمين والتغيــرات فــي أمــوال  معــًا “بالمجموعــة”( كمــا 31 ديســمبر 2017، والقوائــم الموحــدة لألرب
 المشــاركين والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وملخــص ألهــم السياســات المحاســبية والمعلومــات اإليضاحيــة األخــرى. إن
 إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة والتــزام الشــركة بالعمــل وفقــًا لمبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســالمية هــو مــن مســئولية مجلــس إدارة الشــركة.

.إن مســئوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة اســتنادًا إلــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا

 لقــد تمــت أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا وفقــًا لمعاييــر التدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة
 للمؤسســات الماليــة اإلســالمية. تتطلــب منــا هــذه المعاييــر تخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى تأكيــدات معقولــة بــأن القوائــم المالية
 الموحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة. يتضمــن التدقيــق فحــص األدلــة المؤيــدة للمبالــغ واإليضاحــات المفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة
ــك ــس اإلدارة وكذل ــا مجل ــام به ــي ق ــة الت ــرات الهام ــة والتقدي ــبية المتبع ــادئ المحاس ــم المب ــًا تقيي ــق أيض ــن التدقي ــة. ويتضم ــاس العين ــى أس  عل

.تقييــم العــرض العــام للقوائــم الماليــة الموحــدة. باعتقادنــا أن إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا توفــر أساســًا معقــواًل إلبــداء رأينــا

الرأي
 فــي رأينــا، إن القوائــم الماليــة الموحــدة تظهــر بصــورة عادلـــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017
 وعــن نتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة والتغيــرات فــي أمــوال المشــاركين والتغيــرات فــي حقــوق المســاهمين للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ

.وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
ــظ ــركة تحتف ــأن الش ــد ب ــد 3(، نفي ــزي )المجل ــن المرك ــرف البحري ــادي لمص ــل اإلرش ــي والدلي ــة البحرين ــركات التجاري ــون الش ــات قان ــا لمتطلب  وفق
 بســجالت محاســبية منتظمــة وأن القوائــم الماليــة الموحــدة تتفــق مـــع تلــك الســجالت وإن المعلومــات الماليــة الموحــدة الــواردة فــي تقرير مجلس

.اإلدارة تتفــق مــع القوائـــم الماليـــة الموحــدة

ــة البحرينــي أو ألحــكام ــا خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 وقــوع أيــة مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات التجاري ــرد إلــى علمن  ولــم ي
 قانــون مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة أو الدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي )المجلــد رقــم 3 واألحــكام النافــذة
ــن أو ألحــكام ــن والقــرارات المتعلقــة بهــا وقواعــد وإجــراءات بورصــة البحري ــن المركــزي والقواني  مــن المجلــد رقــم 6( وتوجيهــات مصــرف البحري
 عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يؤثــر بشــكل جوهــري ســلبًا علــى نشــاط الشــركة أو مركزهــا المالــي . وقــد حصلنــا مــن
 اإلدارة علــى جميــع المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا. كمــا التزمــت المجموعــة بمبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســالمية

.المحــددة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية للشــركة

سجل قيد الشريك رقم 115
20 فبراير 2018

المنامة، مملكة البحرين
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القائمة الموحـدة
للمركــز المالي لـســـنــة 2017
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القائمة الموحدة للمركز المالي 
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(في 31 ديسمبر 2017

الموجودات 
النقد واالستثمارات:

وديعة قانونية 
نقد وارصدة لدى بنك  

استثمارات متاحة للبيع  

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
حصة إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة

اشتراكات إعادة التكافل المؤجلة
تكاليف األقتناء المؤجلة

حصة إعادة التكافل مرتبطة بإحتياطيات فنية للتكافل العائلي
عقارات ومعدات 

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

مجموع الموجودات 

حقوق المساهمين
وأموال المشاركين والمطلوبات

حقوق المساهمين 
رأس المال

احتياطي قانوني
احتياطي عام 

خسائر متراكمة 
احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
حقوق غير مسيطرة 

مجموع حقوق الملكية  
)العجز(/ الفائض في أموال المشاركين

المطلوبات 
إجمالي المطالبات المستحقة

إحتياطي اشتراكات غير مكتسبة
عموالت إعادة التكافل غير مكتسبة

إحتياطيات فنية للتكافل العائلي
مبالغ التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع 

مطلوبات أخرى ومخصصات
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين 
مجموع المطلوبات

مجموع حقوق المساهمين وأموال المشاركين والمطلوبات

إيضاحات

6
7
8

9
10
12
13

16
15
17

19
19
19

10
12
14

20
23

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2016

التكافل العام المساهمين

 125,000 
 1,255,696 
 2,907,441 
 4,288,137 

   - 
   - 
   - 

 464,402 
   - 

 2,083,013 
 162,942 
 916,585 

 7,915,079 

 6,250,000 
 522,041 
 200,000 

)658,387( 
 63,219 

 6,376,873 
 100,817 

 6,477,690 
   - 

   - 
   - 
   - 
   - 

 456,320 
 675,884 
 305,185 

   - 
 1,437,389 

 7,915,079 

 125,000 
 1,114,232 
 2,428,308 
 3,667,540 

   - 
   - 
   - 

 706,739 
   - 

 2,272,525 
 333,142 
 983,532 

 7,963,478 

 6,250,000 
 519,727 
 200,000 

)679,213( 
)23,543( 

 6,266,971 
 70,586 

 6,337,557 
   - 

   - 
   - 
   - 
   - 

 567,550 
 812,703 
 245,668 

   - 
 1,625,921 

 7,963,478 

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2016

   - 
 3,083,394 
 1,070,434 
 4,153,828 
 9,604,360 
 6,556,258 
 2,072,318 

   - 
   - 
   - 

 171,393 
   - 

 22,558,157 

   - 
   - 
   - 
   - 

 21,338 
 21,338 

   - 
 21,338 

)1,615,371( 

 9,889,079 
 8,045,087 

 332,568 
   - 

 4,489,678 
 595,318 

   - 
 800,460 

 24,152,190 

 22,558,157 

   - 
 5,331,443 

 773,056 
 6,104,499 
 8,578,362 
 8,285,559 
 2,702,966 

   - 
   - 
   - 

 104,982 
   - 

 25,776,368 

   - 
   - 
   - 
   - 

 12,833 
 12,833 

   - 
 12,833 

)1,346,619( 

 11,004,805 
 8,226,306 

 480,289 
   - 

 5,675,492 
 748,294 

   - 
 974,968 

 27,110,154 

 25,776,368 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 40 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

السيد عبدالرحمن عبدالله محمد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد جمال علي الهزيم
رئيس مجلس اإلدارة

السيد يونس جمال السيد
الرئيس التنفيذي
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)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

القائمة الموحدة للمركز المالي
في 31 ديسمبر 2017

المجموع التكافل العائلي

31 ديسمبر 
2016

31 ديسمبر 
2017

 125,000 
 5,534,986 
 5,604,387 

 11,264,373 
 9,889,067 
 7,294,499 
 2,157,078 

 464,402 
 383,892 

 2,083,013 
 361,687 
 916,585 

 34,814,596 

 6,250,000 
 522,041 
 200,000 

)658,387( 
 62,271 

 6,375,925 
 100,817 

 6,476,742 
)963,440( 

 10,786,929 
 8,195,744 

 332,568 
 2,063,704 
 5,427,410 
 1,273,169 

 305,185 
 916,585 

 29,301,294 

 34,814,596 

 125,000 
 7,608,103 
 4,686,569 

 12,419,672 
 9,018,826 
 8,901,992 
 3,030,352 

 706,739 
 1,707,505 
 2,272,525 

 449,060 
 983,532 

 39,490,203 

 6,250,000 
 519,727 
 200,000 

)679,213( 
)43,751( 

 6,246,763 
 70,586 

 6,317,349 
)137,262( 

 11,738,496 
 8,688,463 

 485,316 
 2,780,866 
 6,824,812 
 1,562,963 

 245,668 
 983,532 

 33,310,116 

 39,490,203 

31 ديسمبر 
2016

   - 
 1,162,428 
 1,485,205 
 2,647,633 

 440,464 
 616,433 
 327,386 

   - 
 1,707,505 

   - 
 10,936 

   - 
 5,750,357 

   - 
   - 
   - 
   - 

)33,041( 
)33,041( 

   - 
)33,041( 

 1,209,357 

 733,691 
 462,157 

 5,027 
 2,780,866 

 581,770 
 1,966 

   - 
 8,564 

 4,574,041 

 5,750,357 

31 ديسمبر 
2017

   - 
 1,195,896 
 1,626,512 
 2,822,408 

 284,707 
 738,241 

 84,760 
   - 

 383,892 
   - 

 27,352 
   - 

 4,341,360 

   - 
   - 
   - 
   - 

)22,286( 
)22,286( 

   - 
)22,286( 
 651,931 

 897,850 
 150,657 

   - 
 2,063,704 

 481,412 
 1,967 

   - 
 116,125 

 3,711,715 

 4,341,360 
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القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر  
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 40 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

السيد عبدالرحمن عبدالله محمد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد جمال علي الهزيم
رئيس مجلس اإلدارة

اإليرادات
إجمالي االشتراكات

حصة إعادة التكافل من إجمالي اإلشتراكات
اشتراكات مستبقاة

تعديل االشتراكات غير المكتسبة – اإلجمالي
تعديل االشتراكات غير المكتسبة – إعادة التكافل  

صافي االشتراكات المكتسبة 
دخل العموالت 

تعديل دخل عموالت إعادة التكافل غير المكتسبة  
صافي دخل العموالت المكتسبة  

دخل التكافل اآلخر 
مجموع إيرادات التكافل

المصروفات
إجمالي المطالبات المدفوعة 

المطالبات المستردة من إعادة التكافل واألطراف األخرى
تعديل للمطالبات المستحقة – إجمالي 

تعديل للمطالبات المستحقة – إعادة التكافل وأخرى  
صافي المطالبات المتكبدة
مصروفات التكافل األخرى 

المحول إلى اإلحتياطيات الفنية للتكافل العائلي
مخصص ذمم التكافل المدينة المضمحلة 

مجموع مصروفات التكافل
الفائض من عمليات التكافل قبل أتعاب الوكالة

دخل أتعاب الوكالة 
)العجز(/الفائض من عمليات التكافل بعد أتعاب الوكالة 

أتعاب الوكالة 
دخل االستثمار

حصة المضارب
دخل آخر - صافي

مصروفات اإلدارة ومصروفات عمومية وإدارية
ومصروفات االستهالك

إطفاء تكلفة االقتناء 
خسارة إضمحالل من استثمارات   

صافي مصروفات اإلدارة ومصروفات عمومية وإدارية
صافي الربح و)العجز( / الفائض للسنة 

العائد إلى:
مساهمي الشركة األم 

حقوق غير مسيطرة 

العائد للسهم

إيضاحات

21

12
12

10
10
10
10

9

24
25
24
26

22
13

8

27

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2016

   - 
   - 
   - 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 3,937,485 
 142,272 

 56,396 
 389,038 

 4,525,191 

)3,136,352( 
)1,214,255( 

)121,213( 
)4,471,820( 

 53,371 

 23,140 
 30,231 
 53,371 

0.37فلس 

   - 
   - 
   - 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 4,977,520 
 133,676 

 48,559 
 292,445 

 5,452,200 

)3,180,092( 
)1,637,016( 

)231,801( 
)5,048,909( 

 403,291 

 396,607 
 6,684 

 403,291 
6.35 فلس 

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2016

31 ديسمبر 
2016

31 ديسمبر 
2016

 18,069,815 
)5,439,179( 
 12,630,636 

 181,219 
)630,648( 

 12,181,207 
 856,945 
 147,721 

 1,004,666 
 4,597 

 13,190,470 

)16,250,399(
 7,748,909 
 1,115,726 

)1,729,301( 
)9,115,065( 

)477,596( 
   - 

)215,245( 
)9,807,906( 

 3,382,564 
)3,541,439( 

)158,875( 
   - 

 130,515 
)32,629( 

   - 
 97,886 

   - 

)207,763( 
)207,763( 
)268,752( 

 1,584,184 
)753,328( 

 830,856 
 311,500 

)242,626( 
 899,730 

 10,727 
 5,027 

 15,754 
 5,569 

 921,053 

)936,122( 
 512,244 

)164,159( 
 121,808 

)466,229( 
)3,049( 

)606,451( 
)5,367( 

)1,081,096(
)160,043( 
)396,046( 
)556,089( 

   - 
 95,068 

)23,767( 
   - 

 71,301 

   - 

)72,638( 
)72,638( 

)557,426( 

 19,653,999 
)6,192,507( 
 13,461,492 

 492,719 
)873,274( 

 13,080,937 
 867,672 
 152,748 

 1,020,420 
 10,166 

 14,111,523 

)17,186,521(
 8,261,153 

 951,567 
)1,607,493( 
)9,581,294( 

)480,645( 
)606,451( 
)220,612( 

)10,889,002(
 3,222,521 

)3,937,485( 
)714,964( 

 3,937,485 
 367,855 

   - 
 389,038 

 4,694,378 

)3,136,352( 
)1,214,255( 

)401,614( 
)4,752,221( 

)772,807( 

 20,290,466 
)6,632,333( 
 13,658,133 

)431,825( 
 627,715 

 13,854,023 
 1,076,852 
)139,692( 

 937,160 
 6,740 

 14,797,923 

)19,113,915( 
 7,899,708 
 1,111,496 

 179,860 
)9,922,851( 

)410,048( 
   - 

 79,131 
)10,253,768( 

 4,544,155 
)4,323,971( 

 220,184 
   - 

 53,276 
)13,319( 

   - 
 39,957 

   - 
   - 

)181,335( 
)181,335( 

 78,806 

 1,867,284 
)633,336( 

 1,233,948 
)327,441( 

 242,474 
 1,148,981 

 10,490 
)2,147( 

 8,343 
 7,510 

 1,164,834 

)1,058,155( 
 807,003 

)1,233( 
 30,241 

)222,144( 
)15,703( 

)171,254( 
)1,088( 

)410,189( 
 754,645 

)653,549( 
 101,096 

   - 
 140,961 
)35,240( 

   - 
 105,721 

  - 
   - 

)57,732( 
)57,732( 
 149,085 

 22,157,750 
)7,265,669( 
 14,892,081 

)759,266( 
 870,189 

 15,003,004 
 1,087,342 
)141,839( 

 945,503 
 14,250 

 15,962,757 

)20,172,070( 
 8,706,711 
 1,110,263 

 210,101 
)10,144,995( 

)425,751( 
)171,254( 

 78,043 
)10,663,957( 

 5,298,800 
)4,977,520( 

 321,280 
 4,977,520 

 327,913 
   - 

 292,445 
 5,597,878 

)3,180,092( 
)1,637,016( 

)470,868( 
)5,287,976( 

 631,182 

المجموع التكافل العائلي التكافل العام المساهمين

السيد يونس جمال السيد
الرئيس التنفيذي
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)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 40 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

رأس

املال 

 احتياطي

 قانوين

خسائر

مرتاكمة

 6,250,000 
   - 
   - 

   - 
   - 

 6,250,000 

 6,250,000 

   - 

 6,250,000 
   - 
   - 

   - 
   - 
   - 

 6,250,000 

 519,727 
   - 
   - 

   - 
 2,314 

 522,041 

 480,066 

   - 

 480,066 
   - 
   - 

   - 
 39,661 

   - 

 519,727 

 احتياطي

عام

 احتياطي

 القيمة العادلة

 لالستثامرات

 الحقوق

 العائدة إىل

 مساهمي

 الرشكة األم

 حقوق غري

 مسيطرة

 مجموع حقوق

 امللكية

 200,000 
   - 
   - 

   - 
   - 

 200,000 

 200,000 

   - 

 200,000 
   - 
   - 

   - 
   - 
   - 

 200,000 

)23,543( 
   - 

 86,762 

 86,762 
   - 

 63,219 

)74,368( 

   - 

)74,368( 
   - 

 50,825 

 50,825 
   - 
   - 

)23,543( 

 70,586 
 30,231 

   - 

 30,231 
   - 

 100,817 

   - 

 15,902 

 15,902 
 6,684 

   - 

 6,684 
   - 

 48,000 

 70,586 

)679,213( 
 23,140 

   - 

 23,140 
)2,314( 

)658,387( 

)1,036,159( 

   - 

)1,036,159(
 396,607 

   - 

 396,607 
)39,661( 

   - 

)679,213( 

 6,266,971 
 23,140 
 86,762 

 109,902 
   - 

 6,376,873 

 5,819,539 

   - 

 5,819,539 
 396,607 

 50,825 

 447,432 
   - 
   - 

 6,266,971 

 6,337,557 
 53,371 
 86,762 

 140,133 
   - 

 6,477,690 

 5,819,539 

 15,902 

 5,835,441 
 403,291 

 50,825 

 454,116 
   - 

 48,000 

 6,337,557 

في 1 يناير 2017 
الربح للسنة 

الدخل الشامل اآلخر

مجموع الدخل الشامل للسنة
محول إلى االحتياطي القانوني

في 31 ديسمبر 2017

في 1 يناير 2016 كما هو مسجل 
مسبقًا

أثر التغير الناتج عن التوحيد 

في 1 يناير 2016 
الربح للسنة 

الدخل الشامل اآلخر  

مجموع الدخل الشامل للسنة
محول إلى االحتياطي القانوني

الزيادة في رأسمال شركة تابعة

في 31 ديسمبر 2016 
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القائمة الموحدة للتغيرات في أموال المشاركين 
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

في 1 يناير 2017
أرباح / )خسائر( القيمة العادلة المحققة على بيع األوراق المالية االستثمارية 
أرباح / )خسائر( القيمة العادلة الغير محققة على األوراق المالية االستثمارية 

العجز للسنة

في 31 ديسمبر 2017

في 1 يناير 2016
أرباح القيمة العادلة المحققة على األوراق المالية االستثمارية

أرباح /)خسائر( القيمة العادلة الغير محققة على األوراق المالية االستثمارية
الفائض للسنة

في 31 ديسمبر 2016

التكافل
 العام

التكافل
 العائلي

احتياطي استثمارات القيمة العادلة
التكافل

 العام
التكافل 
المجموع العائلي

 1,209,357 
   - 
   - 

)557,426( 

 651,931 

 1,060,272 
   - 
   - 

 149,085 

 1,209,357 

)33,041( 
 20,036 
)9,281( 

   - 

)22,286( 

)37,293( 
 13,632 
)9,380( 

   - 

)33,041( 

)1,346,619( 
   - 
   - 

)268,752( 

)1,615,371( 

)1,425,425( 
   - 
   - 

 78,806 

)1,346,619( 

 12,833 
)421( 

 8,926 
   - 

 21,338 

)35,792( 
 15,271 
 33,354 

   - 

 12,833 

)157,470( 
 19,615 

)355( 
)826,178( 

)964,388( 

)438,238( 
 28,903 
 23,974 

 227,891 

)157,470( 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 40 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 40 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

األنشطة التشغيلية
صافي الربح للسنة

)العجز( / الفائض الناتج من عمليات المشاركين 
تعديالت للبنود التالية:

دخل االستثمار   
ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع  

خسارة اضمحالل من استثمارات متاحة للبيع   
أرباح من استبعاد عقارات ومعدات  

استهالك   
مخصص اضمحالل أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض   

شطب أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض  
التغير في االشتراكات غير المكتسبة  

التغير في العموالت غير المكتسبة  
التغير في االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي   

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

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض  
أرصدة أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا  

حصة معيدي التأمين من المطالبات المستحقة  
إجمالي المطالبات المستحقة   

أرصدة معيدي التكافل والتكافل المستحقة الدفع  
مطلوبات أخرى ومخصصات  

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
دخل االستثمار المستلم 

شراء عقارات ومعدات
متحصالت من بيع عقارات ومعدات

شراء استثمارات متاحة للبيع  
متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع  

ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة  االستثمارية

النشاط التمويلي 
الزيادة في رأسمال شركة تابعة – حقوق غير مسيطرة 

صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي

صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية السنة

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المشتملة على:
نقد وأرصدة في حسابات جارية

ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق لفترة ثالثة أشهر أو أقل

النقد وما في حكمه
ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر

نقد وأرصدة لدى بنوك كما في قائمة المركز المالي

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2016

 403,291 
 227,891 

)262,744( 
)65,169( 
 470,868 

)5,253( 
 210,975 
)78,043( 

 41,762 
)110,923( 

 204,805 
 171,254 

 1,208,714 

)791,253( 
)284,614( 
)210,100( 

)1,110,264( 
 2,721,381 

 494,777 
 32,351 

 2,060,992 

 327,913 
)131,949( 

 5,253 
)1,136,434( 

 1,197,173 
 475,990 

 737,946 

 48,000 

 48,000 

 2,846,938 

 3,945,637 

 6,792,575 

 3,604,456 
 3,188,119 

 6,792,575 
 815,528 

 7,608,103 

 53,371 
)826,178( 

)316,958( 
)50,897( 
 401,614 

   - 
 252,177 
 220,612 

   - 
 380,555 

 89,589 
 606,451 

 810,336 

)1,090,853( 
 87,373 

 1,607,493 
)951,567( 

)1,397,402( 
)289,794( 

 59,517 

)1,164,897( 

 367,855 
)62,707( 

 42 
)2,535,813( 

 1,322,403 
)1,402,547( 

)2,310,767( 

   - 

   - 

)3,475,664( 

 6,792,575 

 3,316,911 

 1,987,497 
 1,329,414 

 3,316,911 
 2,218,075 

 5,534,986 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

الشركة واألنشطة  1
 

شــركة التكافــل الدوليــة ش.م.ب. )“الشــركة”( هــي شــركة مســاهمة بحرينيــة عامــة مســجلة فــي مملكــة البحريــن تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 
21100 الــذي تــم الحصــول عليــه بتاريــخ 11 إبريــل 1989. تقــدم الشــركة وشــركتها التابعــة ) المشــار إليهمــا معــًا »بالمجموعــة«( خدمــات التكافــل والمنتجــات 

ذات الصلــة. 

تــدار أنشــطة المجموعــة وفقــًا لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية. إن النشــاط الرئيســي للمجموعــة هــو إدارة أنشــطة التكافــل العــام والعائلــي واالســتثمارات وذلــك 
عــن طريــق تطبيــق نمــوذج الوكالــة المضاربــة علــى التوالــي، نيابــًة عــن المشــاركين طبقــًا لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية. يتــم تنظيــم أنشــطة إعــادة التكافــل علــى 

أســاس ســنة التأميــن وتتمثــل فــي مســاهمة المشــاركين باشــتراكاتهم وذلــك بهــدف تعويضهــم عــن أيــة خســائر ناتجــة عــن أحــداث محــددة.

إن المقر الرئيسي للمجموعة مسجل في مملكة البحرين.

تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 20 فبراير 2018.

أسس اإلعداد  2

بيان االلتزام        
  

أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية وقانــون مصــرف 
البحريــن المركــزي والمؤسســات الماليــة لســنة 2006، وأنظمــة التأميــن التــي تــم إحتواؤهــا فــي المجلــد رقــم 3 واألحــكام النافــذة مــن المجلــد رقــم 6 للدليــل 
اإلرشــادي للتأميــن الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي ومتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي، المرســوم رقــم 21 لســنة 2001 لألمــور التــي ال 
تنطــوي تحــت مظلــة معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية. إن السياســات المحاســبية المتبعــة مــن 

قبــل المجموعــة هــي مطابقــة لتلــك التــي تــم اســتخدامها فــي الســنوات الســابقة.

العرف المحاسبي 
       

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

إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الماليــة اســتخدام بعــض التقديــرات المحاســبية الهامــة. كمــا يتطلــب مــن اإلدارة اســتخدام 
تقديراتهــا فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة.

العملة الرئيسية 

تم عرض القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني لكونها العملة الرئيسية لعمليات المجموعة ما لم يذكر خالف ذلك. 
        

 
أسس التوحيد  3

 
تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة علــى القوائــم الماليــة للشــركة وشــركتها التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. تتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون لــدى المجموعــة 
تعرضــات علــى أو حقــوق فــي عوائــد متغيــرة مــن خــالل مشــاركتها مــع الشــركة المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد من خالل إســتخدام 

ســلطتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا. وباألخــص، تســيطر المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا فقــط إذا كان لــدى المجموعــة:

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

ــع  ــار جمي ــي االعتب ــة ف ــذ المجموع ــا، تأخ ــتثمر فيه ــركة المس ــابهة للش ــوق مش ــت أو حق ــوق التصوي ــة حق ــن أغلبي ــل م ــوق أق ــة حق ــدى المجموع ــون ل ــا يك عندم
ــك:  ــي ذل ــا ف ــا، بم ــتثمر فيه ــركة المس ــى الش ــلطة عل ــا الس ــا إذا كان لديه ــم م ــي تقيي ــة ف ــروف ذات الصل ــق والظ الحقائ

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

حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة  -
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أسس التوحيد )تتمة(  3
 

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كان لديهــا ســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير بــأن هنــاك تغيــرات علــى عنصــر 
أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثــالث. يبــدأ توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ويتــم إيقــاف التوحيــد عندمــا 
ــاة أو المســتبعدة خــالل  ــات ودخــل ومصروفــات الشــركة التابعــة المقتن تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. يتــم تضميــن موجــودات ومطلوب

الســنة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة لغايــة تاريــخ إيقــاف الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.

ينســب الربــح أو الخســارة وكل عنصــر مــن عناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى حقــوق حاملــي الشــركة األم للمجموعــة والحقــوق غيــر المســيطرة، حتــى لــو إن 
ــى  ــة لتتماش ــركات التابع ــة للش ــم المالي ــي القوائ ــالت ف ــل تعدي ــم عم ــر، يت ــتلزم األم ــا اس ــيطرة. أينم ــر المس ــوق غي ــد الحق ــي رصي ــز ف ــى عج ــؤدي إل ــج ت النتائ
سياســاتها المحاســبية مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. تــم اســتبعاد جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمصروفــات 

ــد. ــد التوحي ــل عن ــة بالكام ــاء المجموع ــن أعض ــة بي ــالت البيني ــة بالمعام ــة المتعلق ــات النقدي والتدفق

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

إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة، فإنهــا تقــوم باســتبعاد الموجــودات )متضمنــة الشــهرة( والمطلوبــات للشــركة التابعــة والحقــوق غيــر 
المســيطرة والبنــود األخــرى لحقــوق الملكيــة فــي حيــن يتــم إثبــات أي مكســب أو خســارة ناتجــة فــي األربــاح أو الخســائر. يتــم إثبــات أي اســتثمار محتفــظ بــه 

بالقيمــة العادلــة.

فيما يلي الشركة التابعة للمجموعة:

السياسات المحاسبية الهامة  4
 

إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة هــي مطابقــة لتلــك المســتخدمة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الســنوية المدققــة 
للمجموعــة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. 

عمليات التكافل

كمقــدم خدمــات تأميــن إســالمية، تصــدر المجموعــة العقــود التــي تعتمــد علــى النشــاط التعاونــي بتقاســم المخاطــر أو المخاطــر الماليــة أو كالهمــا. تصنــف 
المجموعــة جميــع عقودهــا بشــكل فــردي علــى أنهــا عقــود تأميــن أو عقــود اســتثمار.

عقــود التكافــل هــي العقــود التــي يقبــل فيهــا المؤمــن مخاطــر التأميــن الجوهريــة مــن حامــل الوثيقــة وذلــك بالموافقــة علــى تعويــض حامــل الوثيقــة ألي ظــرف 
مســتقبلي محــدد غيــر معلــوم ويؤثــر بشــكل ســلبي علــى حامــل الوثيقــة. بشــكل عــام، تحــدد المجموعــة مخاطــر التأميــن المؤثــرة باحتمــال دفــع تعويــض فــي 
ــة مــن حامــل الوثيقــة إلــى  ــر الجوهري ــه. عقــود االســتثمار هــي تلــك العقــود التــي يتــم مــن خاللهــا تحويــل مخاطــر التأميــن غي حــال وقــوع حــدث للمؤمــن علي
المجموعــة. ويتــم احتســابها كأدوات ماليــة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39: »المتعلــق بــاألدوات الماليــة: اإلثبــات والقيــاس« ويتــم إثبــات اإليــرادات 

الناتجــة مــن تلــك العقــود وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 18 »المتعلــق بإثبــات اإليــراد«.

التكافل العام

إجمالي االشتراكات 
يشــتمل إجمالــي االشــتراكات علــى مجمــوع االشــتراكات المســتحقة الدفــع لكامــل فتــرة التغطيــة الموضحــة فــي العقــود المبرمــة خــالل الفتــرة المحاســبية والتي 
يتــم إثباتهــا مــن تاريــخ ســريان الوثيقــة. تتضمــن االشــتراكات أي تعديــالت ناتجــة فــي الفتــرة المحاســبية لألقســاط المســتحقة القبــض فيمــا يتعلــق باألعمــال 

المكتتبــة فــي الفتــرات المحاســبية الســابقة. 

االشــتراكات غيــر المكتســبة هــي تلــك النســب مــن االشــتراكات المكتتبــة فــي الســنة والمتعلقــة بفتــرات المخاطــر بعــد تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي. 
النســب التــي تعــود علــى الفتــرات الالحقــة هــي مؤجلــة كمخصصــات لالشــتراكات غيــر المكتســبة وتحســب كالتالــي: 

طريقة 365/1 لجميع عقود التكافل السنوية بإستثناء التأمين على الشحن البحري ؛ و  •
•  نسبة 25% من إجمالي األقساط وعقود إعادة التأمين ألعمال تأمين الشحن البحري. تستخدم طريقة التقريب هذه ألن الوثائق  التأمين البحري 

تغطي فترات متفاوتة تقل عن سنة واحدة من أجل توزيع األقساط المكتسبة على مدى فترة وثائق التأمين.  

اســم الرشكة التابعة

إدارة األطراف األخرىشركة هيلث 360 للخدمات المساندة ذ.م.م.

بلد

التأسيس
النشاط الرئييس 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4
 

حصة إعادة التكافل
يشــتمل إجمالــي االشــتراكات علــى مجمــوع االشــتراكات المســتحقة الدفــع لكامــل فتــرة التغطيــة الموضحــة فــي العقــود المبرمــة خــالل الفتــرة المحاســبية والتي 
يتــم إثباتهــا مــن تاريــخ ســريان الوثيقــة. تتضمــن االشــتراكات أي تعديــالت ناتجــة فــي الفتــرة المحاســبية لألقســاط المســتحقة القبــض فيمــا يتعلــق باألعمــال 

المكتتبــة فــي الفتــرات المحاســبية الســابقة.

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

طريقة 365/1 لجميع عقود التكافل السنوية بإستثناء التأمين على الشحن البحري ؛ و  •
نسبة 25% من إجمالي األقساط السنوية المحتفظ بها ألعمال تأمين الشحن البحري.  •

يتم تأجيل دخل عموالت إعادة التكافل والعموالت المدفوعة على نفس األسس المستخدمة في حساب االشتراكات غير المكتسبة.

إجمالي المطالبات المسددة 
تتضمــن المطالبــات علــى جميــع المطالبــات التــي تــم حدوثهــا خــالل الســنة، ســواًء أعــد تقريــر بشــأنها أو لــم يعــد، وتكاليــف معالجــة المطالبــات ذات الصلــة 
والتــي تتعلــق مباشــرًة بتجهيــز وتســوية المطالبــات وتخفيــض قيمــة التعويــض والمبالــغ المســتردة األخــرى وأي تعديــالت لمطالبــات مســتحقة مــن الســنوات 

الســابقة. 

يتم إثبات المطالبات 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

ــخ القائمــة الموحــدة  ــع المطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم يتــم تســويتها فــي تاري ــة المتوقعــة لجمي ــي المطالبــات المســتحقة علــى التكلفــة النهائي يســتند إجمال
للمركــز المالــي، ســواًء تــم إعــداد تقريــر بشــأنها أو لــم يعــد، باإلضافــة إلــى تكاليــف معالجــة المطالبــات ذات الصلــة وتخفيــض القيمــة المتوقعــة للخــردة 
واالســتردادات األخــرى. قــد يحــدث تأخيــر فــي خطابــات اإلشــعار وفــي تســوية بعــض أنــواع المطالبــات، وبالتالــي فــإن التكلفــة النهائيــة ال يمكــن تحديدهــا علــى 
وجــه اليقيــن فــي تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي. ال يتــم خصــم المطلــوب للقيمــة الزمنيــة للنقــود. لــم يتــم إثبــات مخصــص إلحتياطيــات المعادلــة أو 

إحتياطيــات الكــوارث. يتــم إســتبعاد المطلوبــات عنــد انتهــاء العقــد أو إخالئــه أو إلغائــه.

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

3( فحص لكفاية المطلوب
ــاك  ــد مــا إذا كان هن ــة المطلــوب لتحدي ــم إجــراء فحــص لكفاي ــر مــن تقاريرهــا ويت ــخ إعــداد كل تقري ــة بتاري ــر المنتهي تقــوم المجموعــة بمراجعــة مخاطرهــا غي
فائــض عــام مــن المطالبــات المتوقعــة وتكاليــف االقتنــاء المؤجلــة لالشــتراكات غيــر المكتســبة. ويســتخدم هــذا لحســاب التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة 
التعاقديــة المســتقبلية بعــد األخــذ فــي االعتبــار عائــد االســتثمار الــذي مــن المتوقــع أن ينشــأ مــن الموجــودات المتعلقــة بمخصصــات التقنيــة ذات الصلــة. إذا 
أظهــرت هــذه التقديــرات بــأن القيمــة المدرجــة لالشــتراكات غيــر المكتســبة )بعــد حســم تكاليــف االقتنــاء المؤجلــة ذات الصلــة( غيــر كافيــة فإنــه يتــم إثبــات 

العجــز فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر بعمــل مخصــص لكفايــة المطلــوب. 

التكافل العائلي

ــة  ــخ القائم ــارية بتاري ــي الس ــل العائل ــود التكاف ــق بعق ــا يتعل ــتقبلية فيم ــع المس ــات المناف ــة اللتزام ــة الحالي ــي القيم ــل العائل ــة للتكاف ــات الفني ــل االحتياطي تمث
الموحــدة للمركــز المالــي. يتكــون االحتياطــي مــن نوعيــن الصناديــق وهمــا تكافــل الحمايــة وتكافــل التوفيــر. 

ــات لعقــود  ــر ســنويًا. يتــم احتســاب االحتياطي ــة وتكافــل التوفي ــد قيمــة احتياطــي تكافــل الحماي ــل المجموعــة بتحدي ــن مــن قب ــواري المعي ــر االكت يقــوم الخبي
التكافــل العائلــي باســتخدام الطريقــة المســتقبلية. يتــم تقييــم االلتزامــات باســتخدام التدفقــات النقديــة المخصومــة بمعــدل خصــم قــدره 5% ســنويًا )2016: 

4.25% ســنويًا(.

ــد  ــازالت عن ــة والتن ــد اســتحقاقها. يتــم احتســاب االســتبداالت المالي ــي عن ــل االحتياطــي الفن ــاة مقاب ــد الحي يتــم احتســاب منافــع االســتحقاق والبقــاء علــى قي
ــات الوفــاة والعجــز حينمــا يتــم إخطــار الشــركة بهمــا. ــد انقطــاع التأميــن. يتــم احتســاب مطالب دفعهــا أو عن



41

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

التكافل العائلي )تتمة(

إجمالي االشتراكات 
ييتم ٕاثبات ٕاجمالي االشتراكات في القائمة الموحدة لألرباح والخسائر بتاريخ استحقاق االشتراكات.

حصة إعادة التكافل
يشــتمل إجمالــي االشــتراكات علــى مجمــوع االشــتراكات المســتحقة الدفــع لكامــل فتــرة التغطيــة الموضحــة فــي العقــود المبرمــة خــالل الفتــرة المحاســبية والتي 
يتــم إثباتهــا مــن تاريــخ ســريان البوليصــة. تتضمــن االشــتراكات أي تعديــالت ناتجــة فــي الفتــرة المحاســبية لألقســاط المســتحقة القبــض فيمــا يتعلــق باألعمــال 

المكتتبــة فــي الفتــرات المحاســبية الســابقة.

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

يتــم احتســاب مخصــص المطالبــات المســتحقة مــن قبــل اإلدارة بنــاًء علــى تقديــرات الخســارة المتوقعــة لــكل مطالبــة غيــر مدفوعــة فــي ضــوء المعلومــات 
المتوفــرة لديهــا ومــن واقــع خبرتهــا الســابقة، حيــث يتــم تعديــل المخصــص بحســب األوضــاع القائمــة وزيــادة احتماليــة الخســائر وزيــادة تكاليــف المطالبــات 

وتعــدد تكــرار حدوثهــا. حيثمــا كان ذلــك مناســبا. ال يتــم خفــض القيمــة الزمنيــة لألمــوال  لمخصصــات المطالبــات المســتحقة.

2( اشتراكات غير مكتسبة
ــبة  ــتراكات المكتس ــع االش ــي م ــة االحتياط ــم مطابق ــد. يت ــِه بع ــم تنت ــي ل ــر الت ــتلمة للمخاط ــتراكات المس ــبة االش ــر المكتس ــتراكات غي ــص االش ــل مخص يمث

والمعفــاة.

3( فحص لكفاية المطلوب
ــاك  ــد مــا إذا كان هن ــة المطلــوب لتحدي ــم إجــراء فحــص لكفاي ــر مــن تقاريرهــا ويت ــخ إعــداد كل تقري ــة بتاري ــر المنتهي تقــوم المجموعــة بمراجعــة مخاطرهــا غي
فائــض عــام مــن المطالبــات المتوقعــة وتكاليــف االقتنــاء المؤجلــة لالشــتراكات غيــر المكتســبة. ويســتخدم هــذا لحســاب التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة 
التعاقديــة المســتقبلية بعــد األخــذ فــي االعتبــار عائــد االســتثمار الــذي مــن المتوقــع أن ينشــأ مــن الموجــودات المتعلقــة بمخصصــات التقنيــة ذات الصلــة. إذا 
أظهــرت هــذه التقديــرات بــأن القيمــة المدرجــة لالشــتراكات غيــر المكتســبة )بعــد حســم تكاليــف االقتنــاء المؤجلــة ذات الصلــة( غيــر كافيــة فإنــه يتــم إثبــات 

العجــز فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر بعمــل مخصــص لكفايــة المطلــوب. 

القرض الحسن
ــواردة فــي أنظمــة التكافــل  ــة ال هــذا القــرض ممنــوح مــن قبــل المســاهمين لحاملــي الوثائــق  لغــرض الوفــاء بالحــد األدنــى المطلــوب لهامــش المــالءة المالي
المنصــوص عليهــا فــي المجلــد 3 للدليــل اإلرشــادي الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي أو لتغطيــة أي عجــز نقــدي فــي صنــدوق المشــاركين. إن القــرض هــو 

بــدون ربــح وال يوجــد لــه شــروط ســداد محــددة. يتــم فحــص القــرض الحســن ســنويًا لإلضمحــالل.

فائض/عجز في أموال المشاركين
إذا كان الفائــض فــي أمــوال المشــاركين فــي نهايــة ثــالث ســنوات ي ســنة تقويميــة هــي كبيــرة بمــا فيــه الكفايــة، فــأن نســبة الفائــض تــوزع بيــن المشــاركين 
بنســبة اإلشــتراك المدفــوع مقابــل المطالبــات المســجلة فــي الصنــدوق بعــد احتســاب االحتياطيــات. يتــم الموافقــة علــى التوزيعــات مــن قبــل هيئــة الرقابــة 

الشــرعية للمجموعــة. ســيتم االحتفــاظ بــأي فائــض متبقــي فــي صنــدوق المشــاركين. 

يتــم معالجــة العجــز النقــدي فــي أمــوال المشــاركين عــن طريــق تقديــم قــرض حســن مــن قبــل صنــدوق المســاهمين. يتــم ســداد هــذه القــرض مــن الفوائــض 
المســتقبلية الناتجــة عــن عمليــات التكافــل علــى أســاس األولويــة. يتــم فحــص هــذا القــرض لالضمحــالل فــي القيمــة ويتــم احتســاب الجــزء المضمحــل مــن 

القــرض فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

فائض/عجز في أموال المشاركين )تتمة(

عنــد تصفيــة الصنــدوق، فــإن الفائــض المتراكــم فــي أمــوال الصنــدوق، إذا وجــدت، بعــد اســتيفاء جميــع االلتزامــات )متضمنــة ســداد المبالــغ المســتحقة للقرض 
الحســن(، ســيتم التبــرع بهــا للجمعيــات الخيريــة وفقــًا لموافقــة هيئــة الرقابــة الشــرعية للمجموعــة. فــي حالــة العجــز المتراكــم، فــأن أي قــرض حســن مســتحق 

فــي وقــت التصفيــة ســوف لــن يســدد مــن أمــوال المشــاركين وســيتنازل المســاهمين مــن ســداد المبالــغ المســتحقة.    

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 
يتــم إثبــات جميــع المشــتريات والمبيعــات بالطريقــة العاديــة للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ الســداد وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه المجموعــة بشــراء أو بيــع 
الموجــود. المشــتريات أو المبيعــات العاديــة التــي تتطلــب تســليم الموجــودات الماليــة خــالل اإلطــار الزمنــي المنصــوص عليــه عامــًة فــي القوانيــن أو حســب 

أعــراف الســوق.

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.

يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع غيــر المشــتقة كمتاحــة للبيــع. يتــم تســجيل هــذه االســتثمارات مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة. بعــد القيــاس المبدئــي 
يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة. يتــم تســجيل األربــاح والخســائر كبنــد منفصــل فــي الدخــل الشــامل اآلخــر حتــي يتــم اســتبعاد االســتثمارات أو عندمــا تصبــح 
ــى  ــاح والخســائر المتراكمــة المســجلة مســبقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم تحويلهــا إل ــد االســتبعاد أو االضمحــالل، فــإن األرب االســتثمارات مضمحلــة. عن

قائمــة األربــاح أو الخســائر. يتــم تضميــن دخــل أربــاح األســهم الناتجــة مــن االســتثمارات المتاحــة للبيــع ضمــن دخــل االســتثمار فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 
يتــم إثبــات مبالــغ التأميــن المســتحقة القبــض عنــد إســتحقاقها وتقــاس عنــد اإلثبــات المبدئــي بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو كمبالــغ مســتحقة القبــض. 
ــة  ــدم إمكاني ــى ع ــير إل ــروف تش ــداث أو ظ ــاك أح ــون هن ــا يك ــالل عندم ــث اإلضمح ــن حي ــض م ــتحقة القب ــن المس ــغ التأمي ــة لمبال ــة المدرج ــة القيم ــم مراجع يت

اســترداد القيمــة المدرجــة، مــع إثبــات خســارة اإلضمحــالل فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر. 

عقــود إعــادة التكافــل هــي العقــود التــي أبرمتهــا المجموعــة مــع معيــدي التأميــن لغــرض الحــد مــن صافــي خســارة محتملــة  مــن خــالل تنويــع مخاطرهــا، والتي يتم 
بموجبهــا تعويــض المجموعــة عــن الخســائر الناتجــة عــن عقــود التكافــل الصــادرة. يتــم عــرض الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات الناتجــة عــن 
عقــود إعــادة التكافــل المتخلــي عنهــا بشــكل منفصــل عــن الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات مــن عقــود التكافــل ذات الصلــة نظــرًا لترتيبــات 
ــات المنافــع المؤهلــة للمجموعــة بموجــب عقــود إعــادة التكافــل  إعــادة التكافــل التــي ال تعفــي المجموعــة مــن التزاماتهــا المباشــرة لحاملــي الوثائــق. يتــم إثب
الخاصــة بهــا كموجــودات إعــادة التكافــل. تتكــون هــذه الموجــودات مــن األرصــدة المســتحقة مــن شــركات إعــادة التكافــل فــي تســوية المطالبــات والمســتحقات 
ــات المتوقعــة والتعويضــات الناتجــة عــن عقــود  ــى المطالب ــي تعتمــد عل ــات المســتحقة الت ــاح وحصــة إعــادة التكافــل مــن المطالب ــل عمــوالت األرب األخــرى مث
إعــادة التكافــل ذات الصلــة. يتــم إثبــات المبالــغ المســتردة مــن أو المســتحقة مــن شــركات إعــادة التكافــل بمــا يتوافــق مــع المبالــغ المرتبطــة فــي عقــود التكافــل 

األساســية وفقــا لشــروط كل عقــد مــن عقــود إعــادة التكافــل.

تكاليف اقتناء الوثيقة
يتــم إطفــاء تكاليــف اقتنــاء الوثيقــة المتضمنــة علــى العمــوالت والوســاطة وتكاليــف االكتتــاب المتغيــرة األخــرى المرتبطــة مباشــرًة باقتنــاء األعمــال علــى مــدى 

فتــرة السياســة. يتــم تســجيل تكاليــف االفتنــاء التــي تتعلــق بفتــرات المخاطــر التــي تمتــد إلــى مــا بعــد نهايــة الســنة الماليــة كتكاليــف االقتنــاء المؤجلــة. 

عقارات ومعدات
تــدرج العقــارات والمعــدات متضمنــة العقــار المســتخدم مــن قبــل المالــك بالتكلفــة، باســتثناء تكلفــة تقديــم الخدمــات اليوميــة، بعــد حســم اإلســتهالك 
المتراكــم وأيــة خســائر إضمحــالل متراكمــة. يتــم رســملة تكاليــف االســتبدال أو المعاينــة الرئيســية عندمــا يتــم تكبدهــا وإذا كان مــن المحتمــل أن تتدفــق المنافــع 

االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بالبنــد إلــى المنشــأة ويمكــن قيــاس تكلفــة البنــد بواقعيــة. 

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

يتــم إجــراء مراجعــة لالضمحــالل عندمــا تكــون هنــاك أحــداث أو ظــروف تشــير إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد القيمــة المدرجــة. يتــم إثبــات خســائر االضمحــالل فــي 
قائمــة األربــاح أو الخســائر كمصروفــات.
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ذمم مدينة من أموال التكافل
تمثل الذمم المدينة من أموال التكافل مبالغ الوكالة واإلدارة والرسوم األخرى المستحقة القبض من أموال التكافل العام والعائلي للمجموعة.

تحويل عمالت أجنبية
ــال  ــتخدم الري ــر يس ــي قط ــة ف ــرع المجموع ــة. إال إن ف ــات المجموع ــية لعملي ــة الرئيس ــا العمل ــي لكونه ــار البحرين ــدة بالدين ــة الموح ــم المالي ــرض القوائ ــم ع يت

ــية. ــة رئيس ــري كعمل القط

يتــم مبدئيــًا تســجيل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة بأســعار صــرف العملــة الرئيســية الســائدة بتاريــخ المعاملــة. يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقدية 
المعروضــة بالعمــالت األجنبيــة بأســعار صــرف العملــة الرئيســية الســائدة بتاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي. ترحــل جميــع الفــروق إلــى قائمــة األربــاح أو 

الخســائر.

إن البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالتكلفــة التاريخيــة بالعمــالت األجنبيــة يتــم تحويلهــا بإســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ المعامــالت المبدئيــة  وال يتــم 
الحقــًا إعــادة بيانهــا. يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالقيمــة العادلــة بالعمــالت األجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بالتاريــخ الــذي تــم فيــه 
تحديــد القيمــة العادلــة. ترحــل جميــع فــروق تحويــل العمــالت األجنبيــة إلــى قائمــة األربــاح أو الخســائر، بإســتثناء الفــروق المتعلقــة بالبنــود التــي يتــم فيهــا إثبــات 

األربــاح أو الخســائر مباشــرًة فــي حقــوق الملكيــة، ففــي هــذه الحالــة يتــم إثبــات الربــح أو الخســارة فــي حقــوق الملكيــة.

أرباح أسهم على رأس المال
يتــم إثبــات األربــاح علــى األســهم العاديــة كمطلــوب وتخصــم مــن حقــوق الملكيــة عندمــا يتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل مســاهمي المجموعــة. يتــم خصــم 

أربــاح األســهم المرحليــة مــن حقــوق الملكيــة عندمــا يتــم دفعهــا.

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 المباشرة ً المنسوبة إلصدار األسهم العادية كخصم من حقوق الملكية .

الحقوق غير المسيطرة 
تمثــل الحقــوق غيــر المســيطرة جــزًء مــن الربــح أو الخســارة وصافــي الموجــودات غيــر المملوكــة، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مــن قبــل المجموعــة ويتــم 
عرضهــا بصــورة منفصلــة فــي القوائــم الموحــدة للدخــل والدخــل الشــامل وضمــن حقــوق الملكيــة، بشــكل منفصــل عــن حقــوق المســاهمين الشــركة األم.

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.

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

عقارات ومعدات )تتمة(

يتــم إســتبعاد بنــد العقــارات والمعــدات عنــد البيــع أو عندمــا ال يتوقــع الحصــول علــى منافــع اقتصاديــة مــن اســتخدامه أو بيعــه. يتــم تضميــن أي ربــح أو خســارة 
ناتجــة عــن اســتبعاد موجــود )يتــم احتســابه علــى أنــه الفــرق بيــن صافــي متحصــالت البيــع والقيمــة المدرجــة للموجــود( فــي القائمــة الموحــدة األربــاح أو الخســائر 

فــي الســنة التــي تــم فيهــا إســتبعاد الموجــود.

فيما يلي األعمار االنتاجية لفئات العقارات والمعدات:

25 سنة ً مباني مقامة على أراضي مملوكة ملكًا حرا 

3 – 10 سنوات أثاث وتركيبات ومعدات  

4 سنوات سيارات 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

إثبات اإليراد )تتمة(

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

أتعاب الوكالة 
تقــوم المجموعــة بــإدارة عمليــات التكافــل العــام والعائلــي بالنيابــة عــن المشــاركين نظيــر أتعــاب وكالــة والتــي يتــم إثباتهــا علــى أســاس مبــدأ االســتحقاق. يتــم 

إثبــات أتعــاب الوكالــة كمصروفــات فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر للمشــاركين وكدخــل فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر لحقــوق المســاهمين.

حصة المضارب
كمــا تديــر المجموعــة اســتثمارات المشــاركين مقابــل الحصــول علــى حصــة مضاربــة فــي دخــل االســتثمارات علــى أســاس نمــوذج المضاربــة يتــم احتســاب 

ــاح أو الخســائر لحقــوق المســاهمين.  ــاح أو الخســائر للمشــاركين وكدخــل فــي قائمــة األرب حصــة المضاربــة كمصروفــات فــي قائمــة األرب

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

المقاصة 
تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وإظهــار صافــي المبلــغ فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي فقــط إذا كان هنــاك حــق قانونــي قابــل للتنفيــذ 

لمقاصــة المبالــغ المثبتــة وتنــوي المجموعــة التســوية علــى أســاس صافــي المبلــغ أو أن يتــم تحقــق الموجــود وســداد المطلــوب فــي الوقــت ذاتــه. 

ال تتم مقاصة األرباح 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. 

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع موجــود أو الــذي يتــم دفعــه لتحويــل مطلــوب فــي معاملــة منظمــة بيــن مشــاركي الســوق فــي تاريــخ 
القيــاس. ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض بــأن معاملــة بيــع الموجــود أو تحويــل المطلــوب تحــدث إمــا:

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.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــود أو المطلــوب باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير الموجــود أو المطلــوب، 
علــى افتــراض بــأن مشــاركي الســوق يعملــون بأفضــل مصالحهــم االقتصاديــة.

ــة عــن طريــق اســتخدام الموجــودات  ــار قــدرة مشــاركي الســوق علــى إدرار منافــع اقتصادي ــة بعيــن االعتب ــر المالي ــة للموجــودات غي يأخــذ قيــاس القيمــة العادل
بأعلــى وأفضــل اســتخداماتها أو عــن طريــق بيعهــا إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق الــذي سيســتخدم الموجــودات بأعلــى وأفضــل اســتخداماتها. 

ــى  ــد االقص ــد الح ــذي يزي ــة، وال ــة العادل ــاس القيم ــة لقي ــات كافي ــا معلوم ــر له ــي تتوف ــروف والت ــب الظ ــبة حس ــم المناس ــات التقيي ــة تقني ــتخدم المجموع تس
ــا. ــن مالحظته ــي ال يمك ــالت الت ــتخدام المدخ ــن اس ــد م ــا ويح ــن مالحظته ــي يمك ــة الت ــالت ذات الصل ــتخدام المدخ الس

تحــدد إدارة المجموعــة السياســات واإلجــراءات لــكاًل مــن قياســات القيمــة العادلــة المتكــررة مثــل االســتثمارات العقاريــة والموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع غيــر 
المدرجــة، وبالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة غيــر المتكــررة مثــل الموجــودات المحتفــظ بهــا بغــرض التوزيــع فــي العمليــات الموقوفــة.

اضمحالل الموجودات المالية 
تقــوم المجموعــة بعمــل تقييــم بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي موحــدة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت إضمحــالل موجــود مالــي أو مجموعــة مــن 

الموجــودات المالية. 

موجودات مالية متاحة للبيع 
إذا كانــت الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع مضمحلــة، فــإن المبلــغ يتضمــن الفــرق بيــن تكلفتهــا )بعــد حســم أي مبالــغ رئيســية مدفوعــة واإلطفــاء( وقيمتهــا 
ــاح أو  ــة الحاليــة، بعــد حســم خســارة اإلضمحــالل المثبتــة مســبقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر، يتــم تحويلهــا مــن الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى قائمــة األرب العادل
الخســائر. ال يتــم إثبــات االســترجاعات فيمــا يتعلــق بــأدوات أســهم حقــوق الملكيــة المصنفــة كأســهم متاحــة للبيــع فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر. اســترجاعات 
خســائر إضمحــالل أدوات الديــن المصنفــة كمتاحــة للبيــع يتــم إســترجاعها مــن خــالل القائمــة الموحــدة لألربــاح أو الخســائر، إذا كانــت الزيــادة فــي القيمــة العادلــة 

لــألداة الماليــة يمكــن أن تتعلــق بصــورة موضوعيــة لحــدث وقــع بعــد إثبــات خســائر اإلضمحــالل فإنــه يتــم إثباتهــا فــي القائمــة الموحــدة لألربــاح أو الخســائر. 
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

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  -  
قيام المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من الموجود ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث   -  

بموجب »ترتيب سداد«؛ سواًء )أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود أو )ب( عندما لم تقم    
المجموعة بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجودات.   

عنــد قيــام المجموعــة بنقــل حقوقهــا مــن التدفقــات النقديــة مــن الموجــود أو الدخــول فــي ترتيــب ســداد، ولــم يتــم نقــل أو إبقــاء جميــع المخاطــر والمكافــآت 
الجوهريــة المتعلقــة بالموجــود ولــم يتــم نقــل الســيطرة علــى الموجــودات، فإنــه يتــم إثبــات الموجــود الــى حــد اســتمرار مشــاركة المجموعــة فــي الموجــود. 

المطلوبات المالية 
يتــم إســتبعاد المطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم اخــالء أو الغــاء أو االنتهــاء منهــا. عندمــا يتــم اســتبدال مطلــوب مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس المقتــرض بشــروط 
مختلفــة جوهريــًا أو عندمــا يتــم تعديــل مطلــوب حالــي بشــكل جوهــري، فــإن هــذا االســتبدال أو التعديــل يعتبــر بمثابــة إســتبعاد للمطلــوب األصلــي ويتــم إثبــات 

مطلــوب جديــد، ويتــم إثبــات فــروق المبالــغ المدرجــة المعنيــة فــي القائمــة الموحــدة لألربــاح أو الخســائر.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
تقــدم المجموعــة مكافــآت نهايــة الخدمــة لموظفيهــا األجانــب وفقــًا لألنظمــة ذات الصلــة، والتــي تســتحق بنــاًء علــى رواتــب الموظفيــن عنــد إنهــاء التوظيــف 
وعــدد ســنوات الخدمــة، شــريطة إتمــام حــد األدنــى مــن الخدمــة. تــدرج التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت كمســتحقات علــى فتــرة التوظيــف بنــاًء علــى المبالــغ 

اإلعتباريــة المســتحقة الدفــع فــي حــال إذا تــرك جميــع الموظفيــن العمــل فــي تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي.

فيمــا يتعلــق بموظفيهــا المواطنيــن، تقــوم المجموعــة بدفــع اشــتراكات إلــى الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي والتــي تحســب كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن. 
إن التزامــات المجموعــة تكــون محصــورة فــي نطــاق المبالــغ المســاهم بهــا والتــي يتــم صرفهــا عنــد اســتحقاقها.

المخصصات
ــج عــن حــدث ســابق، ومــن المحتمــل أن يتطلــب وجــود تدفــق خارجــي  ــي أو متوقــع( علــى المجموعــة نات ــزام )قانون ــد وجــود الت ــات المخصصــات عن يتــم إثب

ــغ هــذه اإللتزامــات.  ــوق لمبال ــر موث ــة لتســوية هــذه اإللتزامــات ويمكــن عمــل تقدي للمــوارد يشــمل المنافــع اإلقتصادي

المطلوبات المالية
تشــتمل المطلوبــات الماليــة للمجموعــة علــى أرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة الدفــع ومطلوبــات أخــرى ومخصصــات. يتــم مبدئيــًا إثبــات تلــك 

المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة ويتــم الحقــًا إعــادة قياســها بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

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

يتــم إجــراء فحــص كفايــة االلتزامــات بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي موحــدة لضمــان كفايــة التزامــات التكافــل باســتخدام أفضــل التقديــرات الحاليــة للتدفقــات 
النقديــة التعاقديــة المســتقبلية بموجــب عقــود التكافــل. يتــم مباشــرًة احتســاب أي عجــز فــي قائمــة الدخــل مــن خــالل عمــل مخصــص للخســائر الناتجــة مــن 

فحــص كفايــة االلتزامــات.

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 
ــرادات التــي ال تتوافــق مــع الشــريعة  ــع اإلي ــر إســالمي. وفقــًا لذلــك، يتــم ترحيــل جمي إن المجموعــة ملتزمــة بتجنــب إثبــات أي دخــل مكتســب مــن مصــدر غي

ــة. ــة حيــث تقــوم المجموعــة باســتخدام هــذه األمــوال لألغــراض الخيري ــى حســاب األعمــال الخيري اإلســالمية إل
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اآلراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة  5

إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية يتطلــب مــن 
إدارة المجموعــة عمــل تقديــرات وفرضيــات وآراء قــد تؤثــر علــى المبالــغ المدرجــة لإليــرادات والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإلفصــاح عــن 
اإللتزامــات المحتملــة، بتاريــخ إعــداد التقاريــر. ومــع ذلــك، فــإن عــدم التيقــن بشــأن هــذه الفرضيــات والتقديــرات يمكــن إن يــؤدي إلــى نتائــج قــد تتطلــب عمــل 

تعديــل جوهــري للمبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات التــي قــد تتأثــر فــي المســتقبل. إن أهــم اســتخدامات الفرضيــات والتقديــرات هــي كالتالــي:

االلتزامات النهائية للمطالبات الناتجة عن عقود التأمين
تقديــر االلتزامــات النهائيــة للمطالبــات الناتجــة عــن عقــود التأميــن تعتبــر مــن أهــم التقديــرات المحاســبية للشــركة. وهنــاك العديــد مــن العوامــل غيــر المؤكــدة 
التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تقديــر االلتزامــات التــي ســوف تدفعهــا المجموعــة عــن تلــك المطالبــات. إن مخصصــات المطالبــات المتحققــة ولكــن لــم 
يتــم عمــل تقريــر بشــأنها هــو تقديــر للمطالبــات التــي مــن المتوقــع أن يتــم عمــل تقريــر بشــأنها بعــد تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي، لوقائــع حدثــت قبــل 

تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي.

تخضــع جميــع عقــود التأميــن لفحــص كفايــة المطلــوب، كمــا هــو موضــح فــي السياســة المحاســبية الحتياطيــات التكافــل العــام والتكافــل العائلــي المذكــورة 
أعــاله.

خسائر اضمحالل األوراق المالية المتاحة للبيع 
تحــدد المجموعــة األوراق الماليــة فــي أســهم حقــوق الملكيــة المتاحــة للبيــع غيــر المدرجــة والصناديــق المــدارة كمضمحلــة إذا كان يوجــد لديهــا انخفــاض هــام 
أو طويــل األمــد فــي القيمــة العادلــة أدنــى مــن تكلفتهــا. يجــب تقييــم »االنخفــاض الهــام« مقابــل التكلفــة األصليــة لإلســتثمار و«طويــل األمــد« مقابــل الفتــرة 
التــي كانــت فيهــا القيمــة العادلــة أدنــى مــن تكلفتهــا األصليــة. تعامــل المجموعــة »االنخفــاض الهــام« بنســبة 30% و«طويــل األمــد« كاثنــي عشــرة شــهرًا. فــي 
ــوم  ــات، تق ــذه الفرضي ــل ه ــد عم ــالل. عن ــص االضمح ــتثمارات لفح ــذه اإلس ــل ه ــترداد لمث ــة لالس ــة القابل ــر القيم ــم تقدي ــة، يت ــم العادل ــر القي ــدم توف ــال ع ح
المجموعــة بالتقييــم مــن بيــن العوامــل األخــرى، طبيعــة تقلبــات أســعار األســهم واألدلــة علــى تراجــع الوضــع المالــي للشــركة المســتثمر فيهــا وأداء القطاعــات 

واألداء التشــغيلي والتمويلــي للتدفقــات النقديــة. 

خسائر اضمحالل أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
تقــوم المجموعــة بتقييــم أرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة القبــض الهامــة بشــكل فــردي وأرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة القبــض 
المتضمنــة فــي مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة لديهــا نفــس خصائــص المخاطــر االئتمانيــة لالضمحــالل. ال يتــم تضميــن أرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل 
المســتحقة القبــض التــي يتــم تقييمهــا بشــكل فــردي لالضمحــالل والتــي يتــم إثبــات خســارة إضمحاللهــا أو يســتمر إثباتهــا فــي التقييــم الجماعــي لالضمحــالل. 
إن تقييــم هــذا االضمحــالل يتطلــب رأيــًا. عنــد إصــدار هــذا الــرأي، تقّيــم المجموعــة خصائــص مخاطــر اإلئتمــان التــي تعتبــر بــأن فــوات موعــد اســتحقاقها يعطــي 

مؤشــرًا علــى عــدم القــدرة علــى دفــع جميــع المبالــغ المســتحقة وفقــًا للشــروط التعاقديــة.

مبدأ االستمرارية 
قامــت إدارة المجموعــة بعمــل تقييــم لقــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وهــي مقتنعــة بــأن المجموعــة لديهــا المصــادر لالســتمرار 
فــي أعمالهــا فــي المســتقبل المنظــور. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بأيــة أمــور جوهريــة غيــر مؤكــدة التــي مــن الممكــن أن تســبب شــكوكًا 
جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. ولذلــك، تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. 

راجــع إيضــاح 30.

االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي
تمثــل االحتياطيــات الفنيــة للتكافــل العائلــي القيمــة الحاليــة لاللتزامــات المســتقبلية فيمــا يتعلــق بالعقــود الســارية فــي تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة، المحســوبة 

علــى أســاس الحســابات الداخليــة التــي تتــم مراجعتهــا وتقييمهــا مــن قبــل الخبيــر األكتــواري الخارجــي

الودائع القانونية  6

تخضــع الودائــع القانونيــة ألنظمــة مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة الصــادر فــي ســنة 2006. هــذه الودائــع والتــي تعتمــد علــى طبيعــة 
أعمــال التكافــل وعــدد الفــروع ال يمكــن ســحبها إال بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي. تــم إيــداع مبلــغ وقــدره 125.000 دينــار بحرينــي )2016: 

125.000 دينــار بحرينــي( لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي ش.م.ب باســم المجموعــة وألمــر مصــرف البحريــن المركــزي.



47

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

نقد وأرصدة لدى بنوك  7

تكتسب أرصدة حسابات تحت الطلب والودائع معدالت ربح فعلية تتراوح بين 1.9% و6% سنويًا )2016: تتراوح بين 1.15% و6% سنويًا(.

تكتسب أرصدة حساب التوفير لدى البنوك معدالت ربح فعلية تتراوح بين 0.10% و 0.25%  سنويًا )2016: تتراوح بين 0.10% و 0.25% سنويًا(.

ال تستحق أرباح على أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك.

نقد في الصندوق
أرصدة لدى بنوك وحسابات جارية

ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل

ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر 
نقد وأرصدة لدى بنوك

نقد في الصندوق
أرصدة لدى بنوك وحسابات جارية

ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل

ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر 
نقد وأرصدة لدى بنوك

المجموع
التكافل
 العائلي

31 ديسمبر 2017

31 ديسمبر 2016

 1,119 
 927,104 
 151,000 

 1,079,223 
 176,473 

 1,255,696 

 929 
 593,320 
 345,443 
 939,692 
 174,540 

 1,114,232 

 3,887 
 934,257 
 835,649 

 1,773,793 
 1,309,601 
 3,083,394 

 2,364 
 2,490,378 
 2,315,934 
 4,808,676 

 522,767 
 5,331,443 

التكافل
 المساهمين العام

المجموع
التكافل
 العائلي

التكافل
 المساهمين العام

   - 
 121,130 
 342,765 
 463,895 
 732,001 

 1,195,896 

   - 
 517,465 
 526,742 

 1,044,207 
 118,221 

 1,162,428 

 5,006 
 1,982,491 
 1,329,414 
 3,316,911 
 2,218,075 
 5,534,986 

 3,293 
 3,601,163 
 3,188,119 
 6,792,575 

 815,528 
 7,608,103 
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استثمارات متاحة للبيع    8

المجموع
التكافل
 العائلي

31 ديسمبر 2017

 2,428,308 
 1,312,474 
)798,890( 

 31,283 
)121,213( 

 55,479 
 2,907,441 

 773,056 
 583,974 
)87,338( 

)421( 
)207,763( 

 8,926 
 1,070,434 

التكافل
 المساهمين العام

 1,485,205 
 639,365 

)436,175( 

 20,036 
)72,638( 

)9,281( 
 1,626,512 

 4,686,569 
 2,535,813 

)1,322,403( 

 50,898 
)401,614( 

 55,124 
 5,604,387 

31 ديسمبر 2016

المجموع
التكافل

 العام
التكافل
 المساهمين العائلي

 2,420,460 
 1,060,934 
)872,110( 

 36,266 
)231,801( 

 14,559 
 2,428,308 

 1,735,654 
 75,500 

)272,469( 

 13,632 
)57,732( 

)9,380( 
 1,485,205 

 958,361 
   - 

)52,595( 

 15,271 
)181,335( 

 33,354 
 773,056 

 5,114,475 
 1,136,434 

)1,197,174( 

 65,169 
)470,868( 

 38,533 
 4,686,569 

المجموع
التكافل
 العائلي

31 ديسمبر 2017

التكافل
 المساهمين العام

 670,743 
 426,144 
 323,297 
 200,268 

 1,286,989 
 2,907,441 

 216,604 
 21,003 

 229,259 
   - 

 603,568 
 1,070,434 

   - 
 29,920 

 219,794 
   - 

 1,376,798 
 1,626,512 

 887,347 
 477,067 
 772,350 
 200,268 

 3,267,355 
 5,604,387 

31 ديسمبر 2016

المجموع
التكافل

 العام
التكافل
 المساهمين العائلي

 313,296 
 329,845 
 390,460 
 204,556 

 1,190,151 
 2,428,308 

   - 
 73,920 

 230,872 
   - 

 1,180,413 
 1,485,205 

 56,063 
 18,643 

 470,348 
   - 

 228,002 
 773,056 

 369,359 
 422,408 

 1,091,680 
 204,556 

 2,598,566 
 4,686,569 

قامت المجموعة خالل السنة بإجراء فحص اضمحالل على استثماراتها المتاحة للبيع واستنتجت أن بعض تلك االستثمارات مضمحلة. وبالتالي، تم 
احتساب خسارة االضمحالل البالغة 401.614 دينار بحريني )2016: 470.868 دينار بحريني( في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر.

تحليل االستثمارات المتاحة للبيع

الرصيد اإلفتتاحي 
إضافات خالل السنة

استبعادات خالل السنة
أرباح / )خسائر( القيمة العادلة المحققة من بيع 

استثمارات متاحة للبيع
خسارة اإلضمحالل للسنة 

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

الرصيد الختامي

أسهم مدرجة في أسواق األوراق المالية
صناديق مدارة مدرجة 

صناديق مدارة غير مدرجة
استثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة

صكوك مدرجة 
الرصيد الختامي
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أرصدة إعادة التكافل والتكافل المستحقة القبض  9

مبالغ مستحقة من شركات التكافل
مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل

مبالغ مستحقة من مشاركي التكافل
مبالغ مستحقة من سمسار وذمم مدينة أخرى

مخصص االضمحالل 

الرصيد الختامي

في 1 يناير
)استرجاع( / مخصص للسنة

مبالغ مشطوبة خالل السنة
في 31 ديسمبر

التحليل الزمني باأليام 

التكافل العائليالتكافل العام

المتأخرة عن السداد وغير 
المضمحلة 

المتأخرة عن السداد وغير 
المضمحلة  الحاليةالحالية

20172017 20162016

 222,827 
   - 
   - 
   - 

 222,827 

   - 
 1,340 

 13,009 
 47,531 

 61,880 

 351,168 
   - 
   - 
   - 

 351,168 

   - 
 24,384 
 52,353 
 12,559 

 89,296 

20172017 20162016

 5,105,959 
   - 
   - 
   - 

 5,105,959 

   - 
 675,835 

 1,941,712 
 1,880,854 

 4,498,401 

   - 
 1,842,815 
 2,070,809 

 928,044 

 4,841,668 

 3,736,694
   - 
   - 

    - 

 3,736,694

31 ديسمبر 2017

المجموع
التكافل

 العام
التكافل
 العائلي

 3,283,303 
 1,845,872 
 3,018,873 
 2,120,109 
)663,797( 

 9,604,360 

 3,283,303 
 1,904,528 
 3,198,652 
 2,186,651 
)684,067( 

 9,889,067 

   - 
 58,656 

 179,779 
 66,542 

)20,270( 

 284,707 

31 ديسمبر 2016

التكافل
المجموع العائلي

التكافل
 العام

   - 
 124,178 
 184,729 
 146,460 
)14,903( 

 440,464 

 2,702,120
 868,202 

  3,311132 
 2,185,011
)488,103( 

8.571.362

 2,702,120 
 992,380 

 3,495,861 
 2,331,471 
)503,006( 

 9,018,826 

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2016

 503,006 
 220,612 
)39,551( 
 684,067 

 622,811 
)78,043( 
)41,762( 
 503,006 

من صفر إلى 120 يومًا 
من 121 يومًا إلى 180 يومًا
من 181 يومًا إلى 365 يومًا

أكثر من 365 يومًا

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

في 31 ديسمبر عام 2017، في رأي إدارة المجموعة، بأنه يتطلب عمل مخصص بمبلغ وقدره 684.067 دينار بحريني )2016: 503.006 دينار بحريني( فيما 
يتعلق باضمحالل أرصدة إعادة التكافل والتكافل المستحقة القبض. فيما يلي التغير في مخصص ألرصدة إعادة التكافل والتكافل المستحقة القبض 

المضمحلة:

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

من المتوقع استرداد صافي أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض بالكامل. ليس من ممارسة المجموعة الحصول على ضمانات على أرصدة 
التكافل وإعادة التكافل المبالغ المستحقة. 
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المطالبات المستحقة  10

جميــع المبالــغ المســتحقة مــن شــركات إعــادة التكافــل المرتبطــة بالمطالبــات المســتحقة هــي غيــر مضمحلــة ويتوقــع اســتردادها بالكامــل مــن وقــع الخبــرة 
الســابقة. ليــس مــن ممارســة المجموعــة الحصــول علــى ضمانــات مقابــل المبالــغ المســتحقة مــن شــركات إعــادة التكافــل المرتبطــة بالمطالبــات المســتحقة. 

)5,077,024(
)3,614,868(
)8,691,892(
)8,916,811(
 8,706,711 

)8,901,992( 

)7,728,726(
)1,173,266(

)8,901,992(

2016 2017

 إجمالي إجمالي صافي صافي
 حصة معيدي

  التكافل
 حصة معيدي

  التكافل

 9,393,618 
 2,344,878 

 11,738,496 
 16,234,954 

)17,186,521(

 10,786,929 

 9,246,606 
 1,540,323 

 10,786,929 

 1,664,892
 1,171,612 
 2,836,504 
 9,581,294 

)8,925,368(

 3,492,430 

 2,553,340 
 939,090 

3,492,430 

)7,728,726( 
)1,173,266( 
)8,901,992( 
)6,653,660( 

 8,261,153 

)7,294,499( 

)6,693,266( 
)601,233( 

)7,294,499( 

 7,512,470 
 5,336,290 

 12,848,760 
  19,061,806 
)20,172,070(

 11,738,496 

 9,393,618 
 2,344,878 

 11,738,496 

 2,435,446 
 1,721,422 
 4,156,868 

 10,144,995 
)11,465,359(

 2,836,504 

 1,664,892 
 1,171,612 

 2,836,504 

في 1 يناير
مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

مطالبات تم تكبدها ولم يتم عمل تقرير بشأنها

مطالبات تم تكبدها خالل السنة 
مطالبات مدفوعة خالل السنة 

 في 31 ديسمبر

 في 31 ديسمبر
مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

مطالبات تم تكبدها ولم يتم عمل تقرير بشأنها



51

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

تطور المطالبات  11

في نهاية 
سنة الحادث

بعد سنة واحدة 
بعد سنتين 

بعد ثالثة سنوات
بعد أربعة سنوات 

بعد خمسة سنوات
بعد ستة سنوات 

بعد سبعة سنوات
بعد ثمانية سنوات

التقدير الحالي للمطالبات
المتراكمة المتكبدة 

المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

مطلوب مثبت في قائمة المركز المالي

مطلوب متعلق بسنوات ما قبل 2009
مجموع االحتياطي المتضمن في

القائمة الموحدة للمركز المالي

تقــوم المجموعــة كل ســنة بتقديــر القيمــة النهائيــة للمطالبــات المتعلقــة بالســنة. إن عمليــة مقارنــة هــذه التقديــرات االلتزامــات الفعليــة لــكل ســنة ســيوفر مقياســًا لقــدرة 
المجموعــة علــى تقديــر لتلــك المطالبــات بدقــة.

إجمالي المطالبات

سنة الحادث

  9,575,111 
 10,095,653
 9,924,844 
 9,958,823 
 9,891,919 
 9,920,866 
 9,955,205 
 9,947,781 
 9,901,150 

  9,901,150 
)9,840,881(

 60,269 

2009

 9,927,779 
 10,224,165 
 10,265,279 
 10,216,625 
 10,198,724 
 10,209,611 
 10,208,925 
 10,200,935 

   - 

  10,200,935 
)10,168,651(

 32,284 

2010

 10,890,272 
 11,245,228 
 13,100,524 
 13,126,988 
 13,182,709 
 13,185,142 
 13,205,119 

   - 
   - 

  13,205,119 
)13,112,014(

 93,105 

20112012

 13,485,208 
 14,816,064 
 14,823,818 
 15,058,614 
 15,104,752 
 15,144,603 

   - 
   - 
   - 

  15,144,603 
)15,063,794(

 80,809 

2013

 16,550,364 
 18,447,720 
 19,086,330 
 19,178,569 
 19,231,824 

   - 
   - 
   - 
   - 

  19,231,824 
)18,924,581(

 307,243 

2014

 15,917,496 
 17,900,095 
 18,439,226 
 18,649,132 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

  18,649,132 
)18,073,483(

 575,649 

2015

 14,094,971 
 15,591,013 
 16,041,885 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 16,041,885 
)14,762,19( 

 1,279,266 

2016

 19,515,026 
 20,963,383 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 20,963,383 
)19,383,201( 

 1,580,182 

2017

 16,136,710 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 16,136,710 
)9,369,340( 

 6,767,370 

المجموع

 139,474,741 
)128,698,564(

 10,776,177 

 10,752 

10,786,929 

في نهاية 
سنة الحادث

بعد سنة واحدة 
بعد سنتين 

بعد ثالثة سنوات
بعد أربعة سنوات 

بعد خمسة سنوات
بعد ستة سنوات 

بعد سبعة سنوات
بعد ثمانية سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة المتكبدة 
المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه 

مطلوب مثبت في قائمة المركز المالي

مطلوب متعلق بسنوات
ما قبل 2009

مجموع االحتياطي المتضمن في
القائمة الموحدة للمركز المالي

سنة الحادث

 3,535,036 
 3,713,004 
 3,710,574 
 3,699,408 
 3,590,895 
 3,665,476 
 3,627,952 
 3,639,355 
 3,722,278 

  3,722,278 
)3,713,594(

 8,684 

2009

 3,978,257 
 4,140,704 
 4,136,406 
 4,078,162 
 4,062,819 
 4,073,531 
 4,069,295 
 4,140,977 

   - 

 4,140,977 
)4,129,037( 

 11,940 

2010

 4,444,499 
 4,683,185 
 4,963,481 
 4,991,449 
 5,020,737 
 5,013,136 
 5,066,907 

   - 
   - 

 5,066,907 
)5,049,634(

 17,273 

20112012

 5,754,752 
 6,473,312 
 6,528,240 
 6,725,210 
 6,710,731 
 6,827,707 

   - 
   - 
   - 

 6,827,707 
)6,808,433(

 19,274 

2013

 6,818,700 
 7,724,473 
 8,149,743 
 8,178,844 
 8,284,188 

   - 
   - 
   - 
   - 

 8,284,188 
)8,252,476( 

 31,712 

2014

 7,970,234 
 8,681,002 
 9,042,943 
 9,164,187 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 9,164,187 
)9,094,011( 

 70,176 

2015

 7,693,114 
 8,550,400 
 8,754,271 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 8,754,271 
)8,580,868( 

 173,403 

2016

 10,018,918 
 10,531,698 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 10,531,698 
)9,927,734( 

 603,964 

2017

 9,288,622 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 9,288,622 
)6,737,597( 

 2,551,025 

المجموع

  65,780,835 
)62,293,384(

 3,487,451 

 4,979 

 3,492,430 

صافي المطالبات القائمة
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ــة  ــخ القائم ــن تاري ــهرًا م ــالل 12 ش ــك خ ــابقة وذل ــرة الس ــع الخب ــن وق ــل م ــتردادها بالكام ــع اس ــة ويتوق ــر مضمحل ــي غي ــض ه ــتحقة القب ــرى المس ــغ األخ المبال
ــي.  ــز المال ــدة للمرك الموح

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

20172016

 485,316 
 867,672 

)1,020,420( 

 332,568 

 16,355 
 23,690 
 64,306 

   - 
 228,791 

 333,142 

   - 
 10,936 

   - 
   - 
   - 

 10,936 

   - 
 33,591 

   - 
 50,788 
 20,603 

 104,982 

 16,355 
 68,217 
 64,306 
 50,788 

 249,394 

 449,060 

المجموعالمجموع
 التكافل
 العائلي

 التكافل
 العائلي

 التكافل
 العام

 التكافل
 المساهمين المساهمين العام

 4,429 
 32,422 
 41,645 

   - 
 84,446 

 162,942 

   - 
 27,352 

   - 
   - 
   - 

 27,352 

   - 
 48,837 

   - 
 36,668 
 85,888 

 171,393 

 4,429 
 108,611 

 41,645 
 36,668 

 170,334 

 361,687 

2017

 8,688,463 
  19,653,999 
)20,146,718(

 8,195,744 

  5,658,111 
 13,461,492

)13,080,937( 

 6,038,666 

)3,030,352( 
)6,192,507( 

 7,065,781 

)2,157,078( 

2016

 )2,160,164(
)7,265,669(
 6,395,481 

)3,030,352( 

 7,929,198 
  22,157,750 
)21,398,485(

 8,688,463 

 5,769,034 
  14,892,081 
)15,003,004(

 5,658,111 

20172016

 706,739 
 971,918 

)1,214,255( 

 464,402 

 769,705 
 1,574,050 

)1,637,016( 

 706,739 

 343,477 
 1,087,342 
)945,503( 

 485,316 

اشتراكات غير مكتسبة واشتراكات إعادة التكافل المؤجلة  12

تكاليف اإلقتناء المؤجلة   13

مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا  15

عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة  14

في 1 يناير
اشتراكات مكتتبة 

اشتراكات مكتسبة 

في 31 ديسمبر 

في 1 يناير 
تكاليف االقتناء خالل السنة

اإلطفاء للسنة  

في 31 ديسمبر 

في 1 يناير 
عموالت إعادة تكافل مستلمة
عموالت إعادة تكافل محتجزة

في 31 ديسمبر 

مبالغ مستحقة القبض متعلقة بالموظفين 
دخل مستحق

مصروفات مدفوعة مقدمًا
ودائع المناقصات

مبالغ أخرى مستحقة القبض

في 31 ديسمبر

 إجمالي إجمالي صافي صافي
 حصة معيدي

  التكافل
 حصة معيدي

  التكافل
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عقارات ومعدات  16

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

عقارات مملوكة من قبل الشركة

المجموع
معدات 
مكتبية 

أثاث
وتركيبات

مباني على 
أراضي مملوكة 

ملكًا حرًا

أراضي 
مملوكة
مركبات ملكًا حرًا

أعمال 
رأسمالية

قيد التنفيذ

 1,071,868 
   - 
   - 
   - 

 1,071,868 
   - 
   - 

 1,071,868 

   - 
   - 
   - 

   - 
   - 
   - 

   - 

 1,071,868 

 1,071,868 

 1,255,201 
   - 
   - 
   - 

 1,255,201 
   - 
   - 

 1,255,201 

 387,615 
 41,931 

 429,546 
 50,180 

   - 

 479,726 

 775,475 

 825,655 

 892,747 
 2,009 

   - 
   - 

 894,756 
 675 

)14,806( 

 880,625 

 715,546 
 72,501 

 788,047 
 67,944 

)14,806( 

 841,185 

 39,440 

 106,709 

 1,347,165 
 122,059 

   - 
   - 

 1,469,224 
 62,032 

)225( 

 1,531,031 

 1,174,509 
 71,215 

 1,245,724 
 114,071 

)183( 

 1,359,612 

 171,419 

 223,500 

 105,280 
 32,000 

   - 
)14,000( 

 123,280 
   - 

)10,712( 

 112,568 

 67,159 
 25,328 

)14,000( 

 78,487 
 19,982 

)10,712( 

 87,757 

 24,811 

 44,793 

 24,119 
   - 
   - 

)24,119( 

   - 
   - 
   - 

   - 

   - 
   - 
   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

 4,696,380 
 156,068 

   - 
)38,119( 

 4,814,329 
 62,707 

)25,743( 

 4,851,293 

 2,344,829 
 210,975 
)14,000( 

 2,541,804 
 252,177 
)25,701( 

 2,768,280 

 2,083,013 

 2,272,525 

الوصفالعنوانأسم العقار

شركة التكافل الدولية 
ش.م.ب.

المكتب الرئيسي

بناية رقم 680، 
طريق 2811 

السيف – مجمع 
428 مملكة 

البحرين

برج تجاري مكون 
من 6 طوابق 
مساحة البناء 

3.626 متر مربع

12 سنة  غير قابل 
للتطبيق مملوك ملكًا حرًا

مملوك ملكًا حرًا

ألغراض
تشغيلية

شركة التكافل الدولية 
ش.م.ب.

فرع سلماباد

بناية رقم 2164 
طريق 437 

سلماباد 704 
مملكة البحرين

مبنى مكون من 
طابقين مساحة 

البناء 
550 متر مربع 

15 سنوات غير قابل 
للتطبيق

ألغراض 
تشغيلية

عمر
العقار

شروط عقد 
التأجير للمستأجر طبيعة الملكية 

االستخدام 
الحالي

التكلفة
في 31 ديسمبر 2015

إضافات
تحويالت

استبعادات

في 31 ديسمبر 2016
إضافات

استبعادات

في 31 ديسمبر 2017

اإلستهالك المتراكم
في 31 ديسمبر 2015

المخصص للسنة
االستبعادات للسنة 

في 31 ديسمبر 2016
المخصص للسنة

االستبعادات للسنة

في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية
في 31 ديسمبر 2017

في 31 ديسمبر 2016
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ذمم مدينة من أموال التكافل  17

تتضمــن الذمــم المدينــة مــن أمــوال التكافــل علــى مبالــغ مســتحقة مــن حاملــي وثائــق التكافــل العــام والتكافــل العائلــي علــى حســاب أتعــاب الوكالــة وأتعــاب 
المضاربــة واألرصــدة المشــتركة فيمــا بيــن المنشــآت.

أطراف ذات العالقة  18

يمثــل األطــراف ذات العالقــة المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين للشــركة وشــركتها األم، والشــركات الخاضعــة 
للســيطرة أو الســيطرة المشــتركة أو المتأثــرة مــن قبــل هــذه األطــراف. يجــري قيــد جميــع المعامــالت مــع األطــراف ذوي العالقــة علــى أســس شــروط وبنــود 

اعتياديــة.
 

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

فيما يلي األرصدة مع أطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي:

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

   - 
   - 
   - 

 4,235 
   - 

وديعة قانونية 
النقد وما في حكمه 

استثمارات متاحة للبيع 
أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

وديعة قانونية 
النقد وما في حكمه 

استثمارات متاحة للبيع 
أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

موظفي
اإلدارة الرئيسيين 

1 ديسمبر 2017

1 ديسمبر 2017

موظفي
المساهميناإلدارة الرئيسيين 

 2,968  360,008 

31 ديسمبر 2016

موظفي
اإلدارة الرئيسيين 

   - 
   - 

 80,918 
 342,619 

 444 

 125,000 
 478,128 
 140,304 

 58,506 
 654 

المساهمين

المساهمين

31 ديسمبر 2016

موظفي
المساهميناإلدارة الرئيسيين 

 8,248  1,084,793 

إجمالي االشتراكات 

إجمالي االشتراكات
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أطراف ذات العالقة )تتمة(  18

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

حقوق الملكية واالحتياطيات  19

خــالل الســنة، وافــق مجلــس اإلدارة فــي اجتماعهــم المنعقــد  بتاريــخ 8 نوفمبــر 2017 علــى توصيــة بزيــادة رأس المــال المدفــوع للشــركة بنحــو 2.250.000 دينــار 
بحرينــي. ســيتم عــرض هــذه التوصيــة علــى مســاهمي الشــركة للموافقــة عليهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العمومية الســنوي الذي ســينعقد بتاريــخ 21 مــارس  2018.

معلومات إضافية عن نمط المساهمة 
فيمــا يلــي أســماء وجنســيات المســاهمين الرئيســيين وعــدد األســهم المحتفــظ بهــا والتــي يمتلكــون فيهــا حصــة بنســبة 5% أو أكثــر مــن رأس المــال الصــادر   )1(

والمدفــوع بالكامــل كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016 علــى التوالــي:

الجنسية

بحريني
كويتي
كويتي

الجنسية

بحريني
بحريني
كويتي
كويتي

2017

عدد
  األسهم

عدد
  األسهم

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر 2017

31 ديسمبر 2017

31 ديسمبر 2016

2016

 نسبة حصة
الملكية

 نسبة حصة
الملكية

31 ديسمبر 
2016

 425,340
 71,679 
 15,765 

 512,784 

42,048,287
5,250,000
3,991,187

25,582,845
14,220,486

5,250,000
3,991,187

20,000,000

6,250,000

 425,340
 65,343 
 15,765 

 506,448 

%67.28
%8.40
%6.39

%40.93
%22.75

%8.40
%6.39

20,000,000

6,250,000

رواتب ومزايا
مكافأة وأتعاب حضور االجتماعات ألعضاء مجلس اإلدارة 

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

أسماء المساهمين

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
األمانة العامة لألوقاف – دولة الكويت 

المجموعة الدولية لالستثمار 

أسماء المساهمين

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

األمانة العامة لألوقاف – دولة الكويت 
المجموعة الدولية لالستثمار 

رأس المال المصرح به:

األسهم العادية 
200.000.000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم )2016: 

200.000.000 سهم 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 )2016: 

62.500.000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم(
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حقوق الملكية واالحتياطيات )تتمة(  19

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

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

احتياطي قانوني
وفقــًا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي وأنظمــة التأميــن التــي تــم احتوائهــا فــي المجلــد رقــم 3 للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي، فإنــه 
يتطلــب تحويــل مبلــغ يعــادل 10% مــن الربــح للســنة إلــى االحتياطــي القانونــي حتــى يبلــغ االحتياطــي 50% مــن رأس المــال المدفــوع. إن هــذا االحتياطــي غيــر متوفــر 
للتوزيــع إال فــي الحــاالت التــي ينــص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي وبعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي. قامــت المجموعــة 

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 بتحويــل مبلــغ وقــدره 2.314 دينــار بحرينــي )2016: 39.661 دينــار بحرينــي( إلــى االحتياطــي القانونــي.

احتياطي عام
ــذا  ــل ه ــاهمين. يمث ــل المس ــن قب ــاده م ــم اعتم ــس اإلدارة وت ــل مجل ــن قب ــه م ــم اقتراح ــذي ت ــو ال ــى النح ــام عل ــي الع ــى االحتياط ــات إل ــل التخصيص ــم عم يت

االحتياطــي األربــاح المــدارة وتوزيعهــا خاضعــة لموافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.

أرباح أسهم
ال توجد أرباح أسهم مستحقة الدفع للمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )2016: ال شيء(.

عدد 
األسهم 

عدد 
األسهم 

عدد 
المساهمين 

عدد 
المساهمين 

31 ديسمبر 2017

نسبة الملكية 
من إجمالي عدد 

األسهم 

نسبة الملكية 
من إجمالي 

عدد األسهم

 6,195,820 
 5,014,706 
 9,241,187 

 42,048,287 

 62,500,000 

 196 
 3 
 2 
 1 

 202 

%9.91
%8.02

%14.79
%67.28

%100.00

31 ديسمبر 2016

 8,440,776 
 5,014,706 
 9,241,187 

 39,803,331 

 62,500,000 

 224 
 3 
 2 
 2 

 231 

%13.51
%8.02

%14.79
%63.69

%100.00

أقل من %1
1% إلى أقل من %5

5% إلى أقل من %10
10% إلى أقل من %50

أقل من %1
1% إلى أقل من %5

5% إلى أقل من %10
10% إلى أقل من %50
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المخصصات والمطلوبات األخرى  20

إجمالي اإلشتراكات  21

التكافل
العائلي 

التكافل
العام 

31 ديسمبر 2017

المجموع

 1,584,184 
   - 

 1,584,184 

 17,266,306 
 803,509 

 18,069,815 

 18,850,490 
 803,509 

 19,653,999 

بترتيب من الشركة – محسوم منها المبالغ المستردة 
بترتيب من شركات التأمين األخرى – حصة الشركة 

التكافل
العائلي 

التكافل
المجموعالعام 

31 ديسمبر 2016

 1,867,284 

 1,867,284 

 19,069,813 
 1,220,653 

 20,290,466 

 20,937,097 
 1,220,653 

 22,157,750 

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

 229,971
 110,125 
 472,607 

 812,703 

   - 
   - 

 1,966 

 1,966 

   - 
 7,590 

 740,704 

 748,294 

 229,971
 117,715 

 1,215,277 

 1,562,963 

المساهمين المساهمين 
التكافل 

العام 
التكافل 

العام 
التكافل 
العائلي 

التكافل 
العائلي  المجموعالمجموع

 166,573 
 104,570 
 404,741 

 675,884 

   - 
   - 

 1,967 

 1,967 

   - 
 7,588 

 587,730 

 595,318 

 166,573 
 112,158 
 994,438 

 1,273,169 

مستحقات متعلقة بالموظفين
حصة ربح لم يطالب بها 

مستحقات وذمم دائنة أخرى

مصروفات اإلدارة ومصروفات عمومية وإدارية ومصروفات اإلستهالك  22

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2016

 2,094,600 
 252,177 
 789,575 

 3,136,352 

 2,211,897 
 210,975 
 757,220 

 3,180,092 

تكاليف متعلقة بالموظفين 
استهالك 

مصروفات تشغيلية أخرى
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مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  23

بلغــت مســاهمات المجموعــة فــي نظــام التقاعــد للموظفيــن البحرينييــن المــدار مــن قبــل الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي فــي مملكــة البحريــن 131.320 دينــار 
بحرينــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 )2016: 141.369 دينــار بحرينــي( 

إن التغير في التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين هي كالتالي:

أتعاب الوكالة وحصة المضارب  24

يديـــر المســاهمون عمليــات التكافـــل العــام والتكافــل العائلــي لصالــح المشــاركين ويتقاضــون نظيــر ذلــك أتعــاب وكالــة نســبتها 20% )2016: 23%( و%25 )2016: 
ــر  ــون نظي ــارب ويتقاضـ ــة مض ــاركين بصف ــتثمارات المش ــدوق إس ــاهمون صن ــر المس ــا يدي ــة. كم ــعاب وكال ــتراكات كأتـ ــي االش ــن إجمال ــي م ــى التوال 35%( عل
ذلــك حصــة المضــارب بنســبة 19.5% )2016: 21.3%( و25% )2016: 25%( للتكـــافل العـــام والتكافــل العائلــي مــن دخــل االســتثمار المكتســب مــن اســتثمارات 
المشــاركين، علــى التوالــي. إن الحــد األقصــى ألتعــاب الوكالــة التــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية إلدارة عمليــات التكافــل هــي %35 

)2016: 35%( و25% )2016: 25%( علــى التوالــي.

دخل االستثمار  25

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2016

 245,668 
 126,985 
)67,468( 

 305,185 

 102 

 213,317 
 42,115 
)9,764( 

 245,668 

 133 

الرصيد اإلفتتاحي
المستحقات للسنة 

مدفوعات خالل السنة 

الرصيد الختامي 

مجموع عدد الموظفين بالمجموعة

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

 28,611 
 97,115 

 1,603 

 13,632 

 140,961 

 49,752 
)13,265( 

 1,518 

 15,271 

 53,276 

 11,532 
 75,269 
 10,609 

 36,266 

 133,676 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

 21,651 
 73,630 

 3,486 

)3,699( 

 95,068 

 70,860 
 26,305 

 7,297 

 26,053 

 130,515 

 17,255 
 70,091 

 8,680 

 46,246 

 142,272 

 109,766 
 170,026 

 19,463 

 68,600 

 367,855 

 89,895 
 159,119 

 13,730 

 65,169 

 327,913 

دخل الوديعة
ربح من أوراق مالية استثمارية  

دخل أرباح األسهم
أرباح / )خسائر( القيمة العادلة

المحققة من بيع أوراق مالية استثمارية

دخل الوديعة
ربح من أوراق مالية استثمارية 

دخل أرباح األسهم
أرباح القيمة العادلة المحققة

من بيع أوراق مالية استثمارية 

المساهمين 

المساهمين 

التكافل 
العام 

التكافل 
العام 

التكافل 
العائلي 

التكافل 
العائلي 

المجموع

المجموع
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صافي الدخل اآلخر  26

الربح الموزع للسهم   27

يتــم احتســاب النصيــب األساســي للســهم فــي األربــاح بقســمة صافــي الربــح العائــد إلــى المســاهمين علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة الصــادرة 
خــالل الســنة.

نتائج القطاعات التأمينية   28

قطاعات األعمال - تقارير قطاعات األعمال األساسية
ألغــراض إداريــة، تــم تقســيم المجموعــة إلــى األقســام التاليــة بنــاء علــى فئــات المخاطــر المؤمنــة. فيمــا يلــي قطاعــات أعمــال المجموعــة التــي يتــم عمــل التقريــر 

بشأنها:
.

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

.. فلس
102 فلس
100 فلس 

270 مرة
6.250

 23,140 

 62,500,000 

0.37فلس

السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

2017

السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

2017

السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

2016

السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

2016

 363,756 
 29,700 

 2,091 
   - 

 395,547 

)6,509( 

 389,038 

 268,230 
 27,100 

 5,253 
 3,681 

 304,264 

)11,819( 

 292,445 

... فلس
100 فلس
100 فلس

16 مرة
6.250

 396,607 

 62,500,000 

6.35 فلس 

دخل آخر
أتعاب مدراء أطراف أخرى ودخل آخر )شركة تابعة( 

دخل اإليجار 
أرباح ناتجة من بيع معدات  

ربح ناتح من صرف عمالت أجنبية 

مصروفات أخرى
مصروفات االستثمار

معلومات أخرى
أرباح أسهم نقدية موصى بتوزيعها 

صافي قيمة الموجود للسهم
سعر السهم وفقًا لبورصة البحرين في 31 ديسمبر 

نسبة السعر إلى األرباح في 31 ديسمبر 
مجموع القيمة السوقية في 31 ديسمبر )ألف دينار بحريني(

صافي الربح / )الخسارة(

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة

الربح الموزع للسهم

البحــري والطيــران تقــدم خدمــات وثائــق التأميــن لتغطيــة 
الشــحن البحــري وأجســام الســفن والطيــران البحــري.

الصحــي  التأميــن  تقــدم خدمــات  الصحــي  التكافــل 
الطبيــة؛  المصروفــات  مختلــف  لتغطيــة 

المركبــات تقــدم خدمــات وثائــق التأميــن لتغطيــة طــرف 
ثالــث وشــامل وضمــان موســع؛ و

ــن  ــة )التأمي ــي والحماي ــان الجماع ــي واالئتم ــل الجماع ــر التكاف ــة مخاط ــن لتغطي ــات التأمي ــدم خدم ــي تق ــل العائل التكاف
المؤقــت  المتناقــص / التأميــن مــدى الحيــاة( وكذلــك التوفيــر الجماعــي والتوفيــر الفــردي والتعليــم واســترجاع النقــد.

وثائــق  خدمــات  تقــدم  العامــة  والحــوادث  الحريــق 
التأميــن لتغطيــة مختلــف مخاطــر الحريــق والتخريــب 

العامــة؛  والحــوادث  والهندســة  واإلرهــاب 
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نتائج القطاعات التأمينية )تتمة(  28

تراقــب اإلدارة نتائــج إكتتــاب القطاعــات التشــغيلية بشــكل منفصــل لغــرض اتخــاذ القــرارات حــول تخصيــص المــوارد وتقييــم األداء. يتــم تقييــم أداء القطــاع 
بنــاًء علــى الربــح المكتتــب. يوضــح الجــدول التالــي إفصاحــات إيــرادات القطاعــات وقيــاس ربــح القطــاع للســنة وتســويتها مــع دخــل وربــح الســنة للمجموعــة.

قطاعات األعمال - تقارير قطاعات األعمال األساسية
إن القطــاع األساســي للمجموعــة هــو قطــاع األعمــال. قطــاع األعمــال هــو مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات المشــاركة فــي تقديــم المنتجــات أو الخدمــات 
التــي تخضــع لمخاطــر وعوائــد التــي تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات األعمــال األخــرى. تنقســم قطاعــات األعمــال األساســية للمجموعــة إلــى التكافــل 

العــام )مــع المزيــد مــن خطــوط األعمــال( والتكافــل العائلــي.

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

إجمالي اإلشتراكات
حصة إعادة التكافل من إجمالي اإلشتراكات

اإلشتراكات المستبقاة
التغير في اإلشتراكات غير المكتسبة 

صافي اإلشتراكات المكتسبة 
صافي دخل العموالت المكتسبة 

دخل التكافل اآلخر 

إيرادات القطاع 

صافي المطالبات المتكبدة 
مصروفات التكافل األخرى 

محول إلى االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي
استرجاع / )مخصص( ذمم التكافل المدينة 

المضمحلة   

الفائض  التأميني قبل أتعاب الوكالة
أتعاب الوكالة

الفائض/ )العجز( من عمليات التكافل بعد 
أتعاب الوكالة 

دخل اإلستثمار
حصة المضارب 

خسارة إضمحالل من إستثمارات 

صافي العجز 

 حريق وحوادث
 عامة

 البحري
 والطيران

 مجموع
 التكافل العام

 التكافل
المجموعالعائلي  المركباتالصحي

 5,104,153 
)4,446,914( 

 657,239 
 95,005 

 752,244 
 931,759 

 1,460 

 1,685,463 

)519,338( 
)3,361( 

   - 

)46,823( 

 1,115,941 
)1,108,847( 

 7,094 

 5,455,318 
)175,186( 

 5,280,132 
)631,991( 

 4,648,141 
   - 

 2,390 

 4,650,531 

)3,559,314( 
)367,425( 

   - 

)39,413( 

 684,379 
)872,850( 

)188,471( 

 7,054,880 
)442,773( 

 6,612,107 
 85,881 

 6,697,988 
   - 

 212 

 6,698,200 

)5,032,143( 
)106,810( 

   - 

)107,010( 

 1,452,237 
)1,435,134( 

 17,103 

 455,464 
)374,306( 

 81,158 
 1,676 

 82,834 
 72,907 

 535 

 156,276 

)4,270( 
   - 
   - 

)21,999( 

 130,007 
)124,608( 

 5,399 

 18,069,815 
)5,439,179( 

 12,630,636 
)449,429( 

 12,181,207 
 1,004,666 

 4,597 

 13,190,470 

)9,115,065( 
)477,596( 

   - 

)215,245( 

 3,382,564 
)3,541,439( 

)158,875( 
 130,515 
)32,629( 

)207,763( 

)268,752( 

 1,584,184 
)753,328( 

 830,856 
 68,874 

 899,730 
 15,754 

 5,569 

 921,053 

)466,229( 
)3,049( 

)606,451( 

)5,367( 

)160,043( 
)396,046( 

)556,089( 
 95,068 

)23,767( 
)72,638( 

)557,426( 

 19,653,999 
)6,192,507( 

 13,461,492 
)380,555( 

 13,080,937 
 1,020,420 

 10,166 

 14,111,523 

)9,581,294( 
)480,645( 
)606,451( 

)220,612( 

 3,222,521 
)3,937,485( 

)714,964( 
 225,583 
)56,396( 

)280,401( 

)826,178( 

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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قطاعات األعمال - تقارير قطاعات األعمال األساسية )تتمة(

 حريق وحوادث
 عامة

 البحري
 والطيران

 التكافل
المجموعالعائلي المجموع  المركباتالصحي

 حريق وحوادث
 عامة

 البحري
 والطيران

 مجموع
 التكافل العام

 التكافل
المجموعالعائلي  المركباتالصحي

تقتصــر أنشــطة المجموعــة علــى التكافــل طبقــًا لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية، ويتركــز جــزء كبيــر فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والتــي تخضــع لمخاطــر 
وعوائــد مماثلــة وعليــه لــم يتــم عــرض معلومــات القطاعــات الجغرافيــة

/موجودات
 مطلوبات غير

مخصصة

 6,947,358 
 8,575,042 

 6,772,933 
 8,583,778 

 1,525,804 
 2,627,114 

 1,206,283 
 77,183 

 4,788,018 
 7,713,258 

 6,608,737 
 9,729,341 

 250,608 
 298,038 

 343,650 
 402,784 

 9,046,369 
 4,938,738 

 10,844,765 
 8,317,068 

 4,341,360 
 3,711,715 

 5,750,357 
 4,574,041 

 22,558,157 
 24,152,190 

 25,776,368 
 27,110,154 

 26,899,517 
 27,863,905 

 31,526,725 
 31,684,195 

يقدم الجدول التالي إفصاحات قطاع
  الموجودات والمطلوبات:

الموجودات والمطلوبات المحددة كما في 
31 ديسمبر 2017

الموجودات المحددة 
المطلوبات المحددة 

الموجودات والمطلوبات المحددة كما في 
31 ديسمبر 2016 

الموجودات المحددة 
المطلوبات المحددة 

إجمالي اإلشتراكات
حصة إعادة التكافل من إجمالي اإلشتراكات

اإلشتراكات المستبقاة
التغير في اإلشتراكات غير المكتسبة 

صافي اإلشتراكات المكتسبة 
صافي دخل العموالت المكتسبة 

دخل التكافل اآلخر 

إيرادات القطاع 

صافي المطالبات المتكبدة 
مصروفات التكافل األخرى 

محول إلى االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي
استرجاع / )مخصص( ذمم التكافل المدينة 

المضمحلة   

الفائض التأميني قبل أتعاب الوكالة
أتعاب الوكالة

الفائض/ )العجز( من عمليات التكافل
بعد أتعاب الوكالة 

دخل اإلستثمار
حصة المضارب 

خسارة إضمحالل من إستثمارات 

صافي الفائض 

 6,586,052 
)5,588,011( 

 998,041 
)90,403( 

 907,638 
 858,850 

 1,251 

 1,767,739 

)258,640( 
)744( 

 65,000 

 1,573,355 
)1,430,966( 

 142,389 

 4,670,086 
)45,080( 

 4,625,006 
 121,741 

 4,746,747 
 1,745 
 2,308 

 4,750,800 

)3,884,322( 
)268,809( 

   - 

 24,503 

 622,172 
)787,794( 

)165,622( 

 8,511,398 
)563,151( 

 7,948,247 
 167,510 

 8,115,757 
   - 

 1,577 

 8,117,334 

)5,786,795( 
)140,476( 

   - 

)10,372( 

 2,179,691 
)1,985,692( 

 193,999 

 522,930 
)436,091( 

 86,839 
)2,958( 

 83,881 
 76,565 

 1,604 

 162,050 

 6,906 
)19( 

   - 

   - 

 168,937 
)119,519( 

 49,418 

 20,290,466 
)6,632,333( 

 13,658,133 
 195,890 

 13,854,023 
 937,160 

 6,740 

 14,797,923 

)9,922,851( 
)410,048( 

   - 

 79,131 

 4,544,155 
)4,323,971( 

 220,184 
 53,276 

)13,319( 
)181,335( 

 78,806 

 1,867,284 
)633,336( 

 1,233,948 
)84,967( 

 1,148,981 
 8,343 
 7,510 

 1,164,834 

)222,144( 
)15,703( 

)171,254( 

)1,088( 

 754,645 
)653,549( 

 101,096 
 140,961 
)35,240( 
)57,732( 

 149,085 

 22,157,750 
)7,265,669( 

 14,892,081 
 110,923 

 15,003,004 
 945,503 

 14,250 

 15,962,757 

)10,144,995(
)425,751( 
)171,254( 

 78,043 

 5,298,800 
)4,977,520( 

 321,280 
 194,237 
)48,559( 

)239,067( 

 227,891 

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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 إجمالي االشتراكات
 حسب الموقع

 الموجودات غير المتداولة
 حسب موقع الموجودات

20172017 2016

 19,342,067 
 311,932 

 19,653,999 

 2,083,013 
   - 

 2,083,013 

 20,969,664 
 1,188,086 

 22,157,750 

2016

 2,231,522 
 41,003 

 2,272,525 

مملكة البحرين
دولة قطر

نتائج القطاعات التأمينية )تتمة(  28

القطاعات الجغرافية - تقارير قطاعات األعمال األساسية
يشــارك القطــاع الجغرافــي فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة معينــة معرضــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك التــي تتعــرض لهــا 

القطاعــات التــي تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

تتمثــل أنشــطة المجموعــة فــي إدارة أنشــطة واســتثمارات التكافــل العــام والتكافــل العائلــي وذلــك عــن طريــق تطبيــق نمــوذج الوكالــة والمضاربــة علــى التوالــي، 
نيابــة عــن المشــاركين وفًقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

فيما يلي قطاع تقديم التقارير الجغرافية للمجموعة كما في31 ديسمبر 2017 و 2016

إدارة المخاطر  29

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

ــة  ــتثمارات متاح ــه واس ــي حكم ــا ف ــد وم ــة ونق ــع قانوني ــى ودائ ــي عل ــز المال ــدة للمرك ــة الموح ــي القائم ــة ف ــة المدرج ــات المالي ــودات والمطلوب ــن الموج تتضم
للبيــع وأرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة القبــض وأرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة الدفــع ومطلوبــات أخــرى ومبالــغ مســتحقة الدفــع 

ــد علــى حــدة. ــكل بن ــات المحــددة المطبقــة فــي السياســات المحاســبية المتعلقــة ب للمســاهمين. تــم اإلفصــاح عــن طــرق االثب

إدارة المخاطر
ــن أنهــا تحتفــظ بالمســئولية  ــد أهــداف وسياســات إدارة المخاطــر الخاصــة بالمجموعــة. فــي حي تقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة المســئولية العامــة عــن تحدي
ــع  ــة التاب ــئون المالي ــم الش ــات لقس ــداف والسياس ــال لأله ــذ الفع ــن التنفي ــي تضم ــغيل الت ــم والتش ــات التصمي ــلطة عملي ــت س ــد فوض ــم، فق ــة لديه النهائي
للمجموعــة. يســتلم مجلــس اإلدارة تقاريــر شــهرية مــن المراقــب المالــي والتــي مــن خاللهــا يقــوم بمراجعــة مــدى فعاليــة ومالئمــة عمليــات تنفيــذ األهــداف 
والسياســات التــي يضعهــا المجلــس. كمــا يقــوم قســم التدقيــق الداخلــي التابــع للمجموعــة بمراجعــة سياســات وعمليــات إدارة المخاطــر وتقــدم تقاريــر بشــأن 

النتائــج التــي توصلــوا إليهــا إلــى لجنــة التدقيــق.

يتمثــل الهــدف العــام لمجلــس اإلدارة فــي وضــع سياســات تســعى إلــى الحــد مــن المخاطــر بقــدر اإلمــكان دون التأثيــر علــى المرونــة والقــدرة التنافســية 
للمجموعــة. 

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

مخاطر التكافل
مخاطــر عقــود التأميــن هــي إمكانيــة حــدوث الواقعــة المؤمــن عليهــا ممــا ينتــج عنــه مطالبــة ماليــة. حســب طبيعــة عقــود التأميــن فــإن المخاطــر تقــع بصــورة 
عشــوائية ال يمكــن التنبــؤ بهــا. إن المخاطــر الرئيســية التــي تواجهــه المجموعــة بخصــوص هــذه العقــود هــي حــدوث الواقعــة المؤمــن عليهــا وحجــم المطالبــات 
المســجلة. يتــم تحســين مســتوى المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعــة عــن طريــق تنويــع خســائر هــذه المخاطــر إلــى محفظــة عقــود كبيــرة لكــون المحفظــة 

المتنوعــة تكــون أقــل تأثيــًرا فــي حالــة حــدوث واقعــة غيــر متنبــأ بهــا.

تقــوم المجموعــة بصــورة رئيســية بإصــدار األنــواع التاليــة مــن عقــود التأميــن العامــة: الصحــي والســيارات والحريــق و الحــوادث العامــة. تغطــي المخاطــر بموجــب 
هــذه السياســات عــادة مــدة أثنــي عشــر شــهرًا. بالنســبة لعقــود التكافــل للحــوادث العامــة فــإن أهــم المخاطــر تنجــم عــن الحــوادث وتغيــرات المنــاخ والكــوارث 
الطبيعيــة واألنشــطة اإلرهابيــة. وهــذه المخاطــر ال تختلــف بشــكل جوهــري فيمــا يتعلــق بموقــع المخاطــر المؤمــن عليهــا مــن، ونــوع المخاطــر المؤمــن عليهــا 

أو حســب القطــاع.
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إدارة المخاطر )تتمة(  29

إن المخاطــر الرئيســية بالنســبة لمقيــاس الرقابــة فيمــا يتعلــق بمخاطــر التأميــن هــو تحويــل هــذه المخاطــر إلــى أطــراف أخــرى عــن طريــق إعــادة التكافــل. يتــم 
وضــع أعمــال إعــادة التكافــل علــى أســاس تناســبي وغيــر تناســبي مــع االحتفــاظ بالحــدود التــي تختلــف حســب خطــوط العمــل. إن توظيــف عقــود إعــادة التكافــل 

يتــم تنويعهــا بحيــث ال تعتمــد المجموعــة علــى شــركة إعــادة تكافــل واحــدة أو عقــد إعــادة تكافــل واحــد. 

يســتخدم إعــادة التكافــل إلدارة مخاطــر التكافــل. بالرغــم مــن أن المجموعــة لديهــا ترتيبــات إعــادة التكافــل، إال أن هــذا اإلجــراء ال يعفــي المجموعــة مــن المســئولية 
كونهــا المؤمــن األساســي وبالتالــي فــإن التعــرض لمخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بإعــادة التكافــل المتضمنــة تبقــى لدرجــة أن أي شــركة إعــادة التكافــل قــد تكــون 
غيــر قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب ترتيبــات إعــادة التكافــل. تقلــل المجموعــة مــن تلــك المخاطــر بالدخــول بترتيبــات إعــادة التكافــل مــع معيــدي التكافــل 
ذو جــدارة ائتمانيــة جيــدة والتــي تتــم مراجعتهــا بصــورة منتظمــة. تتــم مراجعــة الجــدارة اإلئتمانيــة لشــركات إعــادة التكافــل عــن طــرق مراجعــة وضعهــا المالــي 
علــى أســاس ســنوي قبــل إتمــام العقــد. يتــم الســيطرة علــى مخاطــر االحتياطيــات عــن طريــق مراقبــة المخصصــات بصــورة مســتمرة للمطالبــات التــي تــم 

تقديمهــا ولكــن لــم يتــم تســويتها مــن خــالل تعديــل المخصصــات، إذا كان ذلــك ضروريــًا. 

ــة  ال يوجــد لــدى المجموعــة أي عقــد تأميــن واحــد أو عــدد قليــل مــن العقــود ذات الصلــة التــي تغطــي مخاطــر تأميــن ذات التــرددات المنخفضــة ومخاطــر عالي
الخطــورة مثــل الــزالزل أو عقــود التكافــل التــي تغطــي مخاطــر حادثــة واحــدة وتعــرض المجموعــة إلــى مخاطــر التكافــل المتعــددة. قامــت المجموعــة بإعــادة تأميــن 
مخاطــر التكافــل التــي مــن الممكــن أن ينتــج عنهــا مطالبــات مؤثــرة. إن تغيــر بمقــدار 5% فــي متوســط نســبة المطالبــات ســوف لــن يكــون لــه أي تأثيــر جوهــري 

علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر )2016: بالمثــل(. تــم توضيــح التركــز الجغرافــي والتركــز القطاعــي فــي إيضــاح 28.

مخاطر إعادة التكافل
يســتخدم إعــادة التكافــل إلدارة مخاطــر التكافــل. بالرغــم مــن أن المجموعــة لديهــا ترتيبــات إعــادة التكافــل، إال أن هــذا اإلجــراء ال يعفــي المجموعــة مــن المســئولية 
كونهــا المؤمــن األساســي وبالتالــي فــإن التعــرض لمخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بإعــادة التكافــل المتضمنــة تبقــى لدرجــة أن أي شــركة إعــادة التكافــل قــد تكــون 
غيــر قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب ترتيبــات إعــادة التكافــل. تقلــل المجموعــة مــن تلــك المخاطــر بالدخــول بترتيبــات إعــادة التكافــل مــع معيــدي التكافــل 
ذو جــدارة ائتمانيــة جيــدة والتــي تتــم مراجعتهــا بصــورة منتظمــة. تتــم مراجعــة الجــدارة اإلئتمانيــة لشــركات إعــادة التكافــل عــن طــرق مراجعــة وضعهــا المالــي 
علــى أســاس ســنوي قبــل إتمــام العقــد. يتــم الســيطرة علــى مخاطــر االحتياطيــات عــن طريــق مراقبــة المخصصــات بصــورة مســتمرة للمطالبــات التــي تــم 

تقديمهــا ولكــن لــم يتــم تســويتها مــن خــالل تعديــل المخصصــات، إذا كان ذلــك ضروريــًا. 

مخاطر معدل الربح 
مخاطــر معــدل الربــح هــي مخاطــر تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التقلبــات فــي معــدالت الربــح فــي الســوق . تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق فيمــا 
يتعلــق باســتثماراتها اإلســالمية. تحــد المجموعــة مــن مخاطــر الســوق عــن طريــق االحتفــاظ بمحفظة متنوعــة من االســتثمارات والمتابعــة المســتمرة للتطورات 
فــي أســواق االســتثمار الدولــي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تراقــب المجموعــة بنشــاط العوامــل الرئيســية التــي تؤثــر علــى حركــة ســوق األســهم، بمــا فــي ذلــك تحليل 

األداء التشــغيلي والمالــي لالســتثمارات. الموجــودات والمطلوبــات األخــرى للمجموعــة، فــي رأي اإلدارة، بأنهــا ليســت حساســة لمخاطــر معــدل الربــح.

مخاطر العملة 
إن مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تغيــر القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة الماليــة نتيجــة التقلبــات فــي معــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة. 
تجــرى المعامــالت الرئيســية للمجموعــة بالدينــار البحرينــي والريــال القطــري والــدوالر األمريكــي. بمــا إن الدينــار البحرينــي والريــال القطــري مثبتــان بالــدوالر 
األمريكــي، ولذلــك تعتبــر اإلدارة بــأن تعــرض المجموعــة لمخاطــر العملــة يعــد غيــر جوهريــًا. يلخــص الجــدول أدنــاه تعرضــات المجموعــة لمخاطــر أســعار صــرف 

العمــالت األجنبيــة بتاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي عــن طريــق تصنيــف فئــات الموجــودات والمطلوبــات النقديــة حســب العمــالت الرئيســية.

ــة المصنفــة كاســتثمارات متاحــة  ــات المالي ــة هــو القيمــة المدرجــة للموجــودات والمطلوب ــر المالي ــخ إعــداد التقاري صافــي التعــرض لمخاطــر الســوق فــي تاري
للبيــع:

31 ديسمبر 2017

31 ديسمبر 2016

المجموع 

المجموع 

دينار بحريني

دينار بحريني

 1,165,030 

 2,227,159 

ريال قطري 

ريال قطري 

 118,595 

 152,851 

أخرى 

أخرى 

 653,293 

 326,107 

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 3,667,469 

 3,473,970 

 5,604,387 

 6,180,087 

صافي التعرض

صافي التعرض
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31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2016

 1,949,714 
 2,989,449 

 475,706 
 189,518 

 5,604,387 

 2,498,846 
 1,177,080 

 936,723 
 73,920 

 4,686,569 

مملكة البحرين 
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

آسيا
دول أخرى

إدارة المخاطر )تتمة(  29

مخاطر السعر
مخاطــر الســعر هــي مخاطــر تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة تقلبــات فــي أســعار الســوق ســواء كانــت هــذه التغيــرات نتيجــة عوامــل محــددة بســند فــردي أو 
مصدرهــا أو عوامــل تؤثــر علــى جميــع الصكــوك المتداولــة فــي الســوق. تتعــرض المجموعــة  لمخاطــر الســعر فيمــا يتعلــق باســتثماراتها )األســهم المدرجــة 

وغيــر المدرجــة الصكــوك والصناديــق المــدارة(. 

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق فيمــا يتعلــق باســتماراتها فــي أســهم حقــوق الملكيــة والصناديــق المــدارة والصكــوك. ســيكون التأثيــر علــى احتياطــي 
القيمــة العادلــة لالســتثمارات وأســهم حقــوق الملكيــة الزيــادة / االنخفــاض بمعــدل 1% فــي األســعار +/ - 56.044 دينــار بحرينــي )2016: 49.866 دينــار بحرينــي(.

ــن  ــة م ــة متنوع ــاظ بمحفظ ــق االحتف ــن طري ــوق ع ــر الس ــن مخاط ــة م ــد المجموع ــتثمارية. تح ــا االس ــتثمار إلدارة محفظته ــة لالس ــع سياس ــت اإلدارة بوض قام
االســتثمارات والمتابعــة المســتمرة للتطــورات فــي أســواق االســتثمار الدولــي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تراقــب المجموعــة بنشــاط العوامــل الرئيســية التــي تؤثــر 

علــى حركــة ســوق األســهم، بمــا فــي ذلــك تحليــل العمليــات التشــغيلية واألداء المالــي للشــركات المســتثمر فيهــا. 

فيما يلي تحليل جغرافي لالستثمارات المتاحة للبيع  للمجموعة:

مخاطر االئتمان 
 تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم التــزام أحــد أطــراف األدوات الماليــة مــن الوفــاء بالتزاماتــه، األمــر الــذي ينتــج عنــه تحمــل الطــرف اآلخــر لخســائر ماليــة. تطبــق 
المجموعــة سياســات وإجــراءات مــن أجــل الحفــاظ علــى التعــرض لمخاطــر االئتمــان ضمــن الحــدود الموضوعــة. تــم تعييــن هــذه الحــدود علــى أســاس أنــواع 

المخاطــر والتصنيــف االئتمانــي للطــرف اآلخــر وتتــم مراقبتهــا بانتظــام مــن قبــل اإلدارة.
 

 بالنســبة لجميــع فئــات الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة، فيمــا عــدا تلــك المتعلقــة بعقــود إعــادة التكافــل كمــا هــو موضــح فــي مخاطــر 
التكافــل المشــار إليهــا أعــاله، إن الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان للمجموعــة هــي القيمــة المدرجــة كمــا هــو مفصــح عنــه فــي القائمــة الموحــدة للمركــز 

المالــي.
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إدارة المخاطر )تتمة(  29

مخاطر االئتمان )تتمة(

ــذه  ــف ه ــوات لتخفي ــذ خط ــد تتخ ــة ق ــاالت الفردي ــض الح ــي بع ــن أن ف ــم م ــى الرغ ــان، وعل ــر االئتم ــة إلدارة مخاط ــتقات المالي ــي المش ــة ف ــل المجموع  ال تدخ
ــة. ــودات المالي ــق بالموج ــا يتعل ــان فيم ــر االئتم ــرض مخاط ــة لتع ــات الكمي ــاه اإلفصاح ــي أدن ــا يل ــة. فيم ــورة كافي ــز بص ــت تترك ــر إذا كان المخاط

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

31 ديسمبر 2017

 القيمة
 المدرجة

 القيمة
 المدرجة

 التعرضات
القصوى

 التعرضات
القصوى

 5,534,986 
 9,889,067 
 7,294,499 

 361,687 
 125,000 

 23,205,239 

 5,534,986 
 9,889,067 
 7,294,499 

 361,687 
 125,000 

 23,205,239 

31 ديسمبر 2016

 7,608,103 
 9,018,826 
 8,901,992 

 449,060 
 125,000 

 26,102,981 

 7,608,103 
 9,018,826 
 8,901,992 

 449,060 
 125,000 

 26,102,981 

الموجودات المالية 

نقد وأرصدة لدى البنك  
 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
 حصة  إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة

 مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا 
 وديعة قانونية 

 
مجموع الموجودات المالية 

الموجودات المالية 

نقد وأرصدة لدى البنك
 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
 حصة  إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة

 مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا 
 وديعة قانونية 

 
مجموع الموجودات المالية 
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إدارة المخاطر )تتمة(  29

مخاطر السيولة

 يلخــص الجــدول أدنــاه بيــان اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات المجموعــة علــى أســاس الترتيبــات التعاقديــة المتبقيــة غيــر المخصومــة. بمــا أن المجموعــة ليــس 
لديهــا أي مطلوبــات تســتحق عليهــا فائــدة، فــإن المجمــوع المذكــور فــي الجــدول يطابــق القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي:

سنة واحدة
 أو أقل

 أكثر من
سنة واحدة

  ال يوجد
المجموع  إستحقاق

 5,534,986
 962,717 

 7,960,682 
 7,294,499 
 2,157,078 

 464,402 
 383,892 

   - 
 361,687 
 916,585 

 26,036,528 

 10,786,929 
 8,195,744 

 332,568 
 2,063,704 
 5,427,410 
 1,273,169 

   - 
 916,585 

28,996,109 

   -
 4,641,670 
 1,928,385 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 6,570,055 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 305,185 
   - 

305,185 

125,000 
   -
   -
   -
   -
   -

-
 2,083,013

   -
   -

 2,208,013

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   -

 5,659,986
 5,604,387 
 9,889,067 
 7,294,499 
 2,157,078 

 464,402 
 383,892 

 2,083,013 
 361,687 
 916,585 

 34,814,596 

 10,786,929 
 8,195,744 

 332,568 
 2,063,704 
 5,427,410 
 1,273,169 

 305,185 
 916,585 

29,301,294 

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك 

 استثمارات 
 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
 حصة إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة

 اشتراكات إعادة التكافل المؤجلة
 تكاليف اقتناء مؤجلة

 حصة إعادة التكافل مرتبطة باالحتياطيات الفنية للتكافل العائلي 
 عقارات ومعدات 

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

المطلوبات 
 إجمالي المطالبات المستحقة

 اشتراكات غير مكتسبة
 عموالت إعادة التكافل غير مكتسبة

 االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي
أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع 

 مطلوبات أخرى ومخصصات
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

 مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين 

31 ديسمبر 2017
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إدارة المخاطر )تتمة(  29

مخاطر السيولة )تتمة(

سنة واحدة
 أو أقل

سنة واحدة
 أو أقل

 أكثر من
سنة واحدة

 أكثر من
سنة واحدة

  ال يوجد
  إستحقاق

  ال يوجد
  إستحقاق

المجموع

المجموع

المطلوبات 
إجمالي المطالبات المستحقة

اشتراكات غير مكتسبة
عموالت إعادة التكافل غير مكتسبة

االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي
أرصدة إعادة التكافل والتكافل المستحقة الدفع 

مطلوبات أخرى ومخصصات
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين 

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك  

استثمارات 
أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
حصة إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة

اشتراكات إعادة التكافل المؤجلة
تكاليف اقتناء مؤجلة

حصة إعادة التكافل مرتبطة باالحتياطيات الفنية للتكافل العائلي 
عقارات ومعدات 

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

 7,608,103
 449,626 

 8,068,760 
 8,901,992 
 3,030,352 

 706,739 
 1,707,505 

   - 
 449,060 
 983,532 

31,905,669 

   -
 4,236,943 

 950,066 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

5,187,009 

 125,000
   - 
   - 

   - 
   - 

 2,272,525 
   - 
   - 

2,397,525 

 7,733,103
 4,686,569 
 9,018,826 
 8,901,992 
 3,030,352 

 706,739 
 1,707,505 
 2,272,525 

 449,060 
 983,532 

39,490,203 

31 ديسمبر 2016

31 ديسمبر 2016

 11,738,496
 8,688,463 

 485,316 
 2,780,866 
 6,824,812 
 1,562,963 

   - 
 983,532 

33,064,448 

   -
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 245,668 
   - 

245,668 

   -
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

  - 

 11,738,496
 8,688,463 

 485,316 
 2,780,866 
 6,824,812 
 1,562,963 

 245,668 
 983,532 

33,310,116 
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كفاية رأس المال ومتطلبات هامش المالءة المالية  30

يتــم تحديــد متطلبــات هامــش المــالءة وفقــًا للمتطلبــات التنظيميــة التــي وضعهــا مصــرف البحريــن المركــزي وتحســب بالرجــوع إلــى أســاس المســاهمات 
والمطالبــات المقــررة. حيــث أن هــذه العمليــات الحســابية الناتجــة مــن متطلبــات هامــش المــالءة الماليــة التــي تقــع دون الحــد األدنــى لحجــم الصنــدوق 
المنصــوص عليهــا فــي األنظمــة، حيــث يعتبــر هــذا الحــد األدنــى لهامــش المــالءة الماليــة المطلــوب. بلــغ رأس مــال المســاهمين المتوفــر لــدى الشــركة 
ــي  ــا ف ــي( كم ــار بحرين ــال )2.322.000 دين ــي رأس الم ــز ف ــغ العج ــي(. وبل ــار بحرين ــمبر 2017 )2016: 5.846.000 دين ــي 31 ديس ــا ف ــي كم ــار بحرين 6.314.000 دين
ــار بحرينــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، بعــد األخــذ فــي االعتبــار صافــي الموجــودات المســموح بهــا  31 ديســمبر 2017 مقارنــة بمبلــغ وقــدره )1.163.000( دين
لمشــاركي صنــدوق التكافــل العــام والتكافــل العائلــي لتغطــي هامــش المــالءة الماليــة البالغــة 4.987.000 دينــار بحرينــي مقارنــة بمبلــغ وقــدره 3.282.000 دينــار 

بحرينــي وهامــش المــالءة الماليــة المطلــوب 2.453.000 دينــار بحرينــي )2016: 2.465.000 دينــار بحرينــي(.

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، قــام مجلــس إدارة المجموعــة بتقديــم خطــاب إلــى مصــرف البحريــن المركــزي القتــراح ضــخ رأس مــال إضافــي. 
وعــالوة علــى ذلــك،  وافــق مجلــس اإلدارة فــي اجتماعهــم المنعقــد بتاريــخ 8 نوفمبــر 2017 علــى توصيــة بزيــادة رأس المــال المدفــوع للشــركة بنحــو 2.250.000 
ــخ 21  ــذي ســينعقد بتاري ــة الســنوي ال ــة العمومي ــة علــى مســاهمي الشــركة للموافقــة عليهــا فــي اجتمــاع الجمعي ــي. ســيتم عــرض هــذه التوصي ــار بحرين دين

مــارس 2018.

هيئة الرقابة الشرعية   31

تخضــع أنشــطة المجموعــة لإلشــراف مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية المكونــة مــن ثالثــة أعضــاء يتــم تعيينهــم مــن قبــل الجمعيــة العموميــة. تــؤدي هيئــة 
ــادئ الشــريعة اإلســالمية. ــد مــا إذا كان يتــم إجــراء عمليــات المجموعــة وفقــًا لقواعــد ومب ــة الشــرعية دورًا إشــرافيًا لتحدي الرقاب

الزكاة    32

يتــم أداء فريضــة الــزكاة والبالغــة 109.045 دينــار بحرينــي بواقــع 1.75 فلــس للســهم )2016: 103.568 دينــار بحرينــي بواقــع 1.66 فلــس للســهم( بشــكل مباشــر 
مــن قبــل المســاهمين، ووفقــًا لذلــك، لــم يتــم تضميــن الــزكاة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة. إن المكونــات المســتخدمة فــي حســاب الــزكاة هــي رأس المــال 
واالحتياطــي القانونــي واالحتياطــي العــام واألربــاح المــدارة وحقــوق المشــاركين والعقــارات والمعــدات. يتــم التصديــق علــى طريقــة احتســاب الــزكاة مــن قبــل 

هيئــة الرقابــة الشــرعية، ويتــم إخطــار المســاهمين بالمبلــغ المســتحق للدفــع.

اإليرادات المحظورة شرعا  33

لم تكن هناك أية إيرادات متحققة خالل السنة )2016: ال شيء( من المعامالت محضورة شرعًا.

التزامات محتملة  34

المجموعــة مدعــى عليهــا فــي عــدد مــن القضايــا المرفوعــة مــن قبــل حاملــي عقــود التكافــل فيمــا يتعلــق بالمطالبــات المتنــازع عليهــا. علــى الرغــم مــن أنــه مــن 
غيــر الممكــن التنبــؤ بالنتيجــة النهائيــة التــي قــد تنتــج عــن تلــك القضايــا، فقــد قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بعمــل مخصصــات مقابــل تلــك القضايــا، ومــن وجهــة 

نظرهــم تعتبــر تلــك المخصصــات كافيــة لتغطيــة أيــة التزامــات قــد تنتــج عــن تلــك المطالبــات.

ارتباطات  35

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

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2016

31 ديسمبر 
2016

33.132

 6,387 

63.239

 6,387 

ليست أكثر من سنة واحدة

استثمارات متاحة للبيع 

ارتباطات أخرى  ب( 
فيما يلي االرتباطات مقابل االستثمارات المتاحة للبيع: 
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القرض الحسن   36

وفقــًا لمتطلبــات كفايــة رأس المــال الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي فــي أنظمــة التأميــن، ال يوجــد مبلــغ مخصــص للقــرض فــي الســنة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2017 مــن خــالل عوائــد الشــركة التأمينيــة.

مجموع الدخل الشامل  37

المساهمين  المساهمين
 التكافل

 العام
التكافل 

العام 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

 53,371 

 55,479 

 31,283 

 86,762 

 140,133 

 109,902 
 30,231 

 140,133 

)268,752( 

 8,926 

)421( 

 8,505 

)260,247( 

)260,247( 
   - 

)260,247( 

 التكافل
 العائلي

التكافل 
العائلي  المجموعالمجموع

)557,426( 

)9,281( 

 20,036 

 10,755 

)546,671( 

)546,671( 
   - 

)546,671( 

)772,807( 

 55,124 

 50,898 

 106,022 

)666,785( 

)697,016( 
 30,231 

)666,785( 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

 403,291 

 14,559 

 36,266 

 50,825 

 454,116 

 447,432 
 6,684 

 454,116 

 149,085 

)9,380( 

 13,632 

 4,252 

 153,337 

 153,337 
   - 

 153,337 

 78,806 

 33,354 

 15,271 

 48,625 

 127,431 

 127,431 
   - 

 127,431 

 631,182 

 38,533 

 65,169 

 103,702 

 734,884 

 728,200 
 6,684 

 734,884 

صافي الربح والفائض / )العجز( للسنة

)الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة الشاملة األخرى(
التي سيتم تصنيفها إلى قائمة األرباح أو الخسائر

في السنوات الالحقة:
استثمارات متاحة للبيع: 

تغيرات القيمة العادلة الناتجة خالل السنة 
معاد تدويرها إلى قائمة األرباح أو الخسائر على

االستبعاد / االضمحالل 

الدخل الشامل اآلخر للسنة الذي سيتم
تصنيفه إلى قائمة األرباح أو الخسائر

في السنوات الالحقة:

مجموع الدخل الشامل
)الخسارة الشاملة( للسنة

العائد إلى:
مساهمي الشركة األم 

حقوق غير مسيطرة
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األدوات المالية   38

فيما يلي أدناه هي نظرة عامة عن األدوات المالية المحتفظ بها من قبل الشركة كما في 30 سبتمبر 2017 و31 ديسمبر 2016:

متاحة للبيع 

 مطلوبات
مالية

 مطلوبات
مالية

المجموع ذمم مدينة 

   - 
   - 

 5,604,387 
   - 
   - 
   - 
   - 

 5,604,387 

 125,000 
 5,534,986 

   - 
 9,889,067 
 7,294,499 

 383,892 
 361,687 

 23,589,131 

 125,000 
 5,534,986 
 5,604,387 
 9,889,067 
 7,294,499 

 383,892 
 361,687 

 29,193,518 

 10,786,929 
 2,063,704 
 5,427,410 
 1,273,169 

 305,185 

 19,856,397 

   - 
   - 

 4,686,569 
   - 
   - 
   - 
   - 

 4,686,569 

 125,000 
 7,608,103 

   - 
 9,018,826 
 8,901,992 
 1,707,505 

 449,060 

 27,810,486 

 125,000 
 7,608,103 
 4,686,569 
 9,018,826 
 8,901,992 
 1,707,505 

 449,060 

 32,497,055 

 11,738,496 
 2,780,866 
 6,824,812 
 1,562,963 

 245,668 

 23,152,805 

وديعة قانونية 
نقد وأرصدة لدى بنك

استثمارات
أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
حصة إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة

حصة إعادة التكافل مرتبطة باالحتياطيات الفنية للتكافل العائلي
مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا

وديعة قانونية 
نقد وأرصدة لدى بنك

استثمارات
أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
حصة إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة

حصة إعادة التكافل مرتبطة باالحتياطيات الفنية للتكافل العائلي
مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدمًا

إجمالي المطالبات المستحقة
االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

مبالغ التكافل و إعادة التكافل المستحقة الدفع 
مطلوبات أخرى ومخصصات

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

إجمالي المطالبات المستحقة
االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

مبالغ التكافل و إعادة التكافل المستحقة الدفع 
مطلوبات أخرى ومخصصات

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

31 ديسمبر 2017

المجموع ذمم مدينة متاحة للبيع 

31 ديسمبر 2016
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األدوات المالية )تتمة(    38

طرق التقييم واالفتراضات 
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع موجــود أو الــذي يتــم دفعــه لتحويــل مطلــوب فــي معاملــة منظمــة بيــن مشــاركي الســوق فــي تاريــخ 

القيــاس. 

يتــم اشــتقاق القيمــة العادلــة لــألوراق الماليــة المدرجــة مــن أســعار الســوق المعلنــة فــي األســواق النشــطة، إذا توفــرت. بالنســبة لــألوراق الماليــة غيــر المدرجــة، 
يتــم تقديــر القيمــة العادلــة بإســتخدام تقنيــات التقييــم المناســبة. وقــد تشــمل تلــك التقنيــات علــى إســتخدام أحــدث معامالت الســوق دون شــروط تفضيلية؛ 

وذلــك بالرجــوع إلــى القيمــة العادلــة الحاليــة ألداة أخــرى مشــابهة لهــا بصــورة جوهريــة؛ أو نمــاذج التقييــم األخــرى.

يتــم تحديــد القيــم العادلــة لألمــوال المدرجــة فــي األســواق النشــطة بالرجــوع إلــى أســعار العطــاءات المعلنــة. إن القيــم العادلــة لألمــوال الغيــر مدرجــة تعتمــد 
علــى صافــي قيــم الموجــودات التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل مديــر الصنــدوق بإســتخدام األســعار المدرجــة فــي الســوق للموجــودات المعنيــة، إذا توفــرت، أو أي 

أســاليب أخــرى مقبولــة مثــل أحــدث ســعر مدفــوع مــن قبــل مســتثمر آخــر أو القيمــة الســوقية لشــركة قابلــة للمقارنــة. 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم:

األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ المستوى 1: 
التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مباشرة أو غير  المستوى 2: 

مباشرة.  
التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن مالحظتها في  المستوى 3: 

السوق.   

المستوى 2 المجموعالمستوى 3المستوى 1

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 651 

 80,268 
 213,994 

 56,625 
 187,353 

 55,334 
 214,441 

   - 
   - 

 808,666 

 1,457,487 
 977,921 

 9,490 
 7,634 

 239,873 
 988,695 

 33,683 
 197,394 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 326,976 
 556,568 

 4,795,721 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

   - 
   - 

   - 

 1,457,487 
 977,921 

 9,490 
 7,634 

 239,873 
 988,695 

 33,683 
 198,045 

 80,268 
 213,994 

 56,625 
 187,353 

 55,334 
 214,441 

 326,976 
 556,568 

 5,604,387 

إستثمارات متاحة للبيع 
أسهم حقوق الملكية المدرجة    

أعمال مصرفية   
تجارة والتبادل التجاري    

صناعي   
اتصاالت   

خدمة المستهلك   
عقاري وإنشائي   

السلع اإلستهالكية سريعة الحركة   
قطاعات أخرى   

إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة  
تأمين   

عقاري وإنشائي   
صناعي   

السلع اإلستهالكية سريعة الحركة   
الشحن والتموين   

خدمة المستهلك   
صناديق أخرى مدارة   

عقاري وإنشائي   
قطاعات أخرى   

31 ديسمبر 2017
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إستثمارات متاحة للبيع 
أسهم حقوق الملكية المدرجة    

أعمال مصرفية   
تجارة والتبادل التجاري    

صناعي   
خدمة المستهلك   

قطاعات أخرى   
إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة  

تأمين   
خدمة المستهلك   
صناديق أخرى مدارة   

قطاعات أخرى   

   - 
   - 
   - 
   - 

 646 

 80,268 
 1,186,561 

   - 

 1,267,475 

 764,901 
 585,052 

 6,400 
 175,285 

 1,435,643 

   - 
   - 

 451,813 

 3,419,094 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

   - 
   - 

   - 

   - 

 764,901 
 585,052 

 6,400 
 175,285 

 1,436,289 

 80,268 
 1,186,561 

 451,813 

 4,686,569 

31 ديسمبر 2016

األدوات المالية )تتمة(     38

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(

كان تاريخ التقييم 31 ديسمبر 2017 للفترة الحالية و31 ديسمبر 2016 لفترات المقارنة على التوالي.

فــي حالــة االســتثمارات المتاحــة، ســيعتمد اإلضمحــالل المحتســب فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر علــى مــا إذا كان هنــاك إنخفــاض هــام أو طويــل األمــد. فــإن 
أي زيــادة فــي القيمــة العادلــة ســتؤثر فقــط علــى أســهم حقــوق الملكيــة )مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر( وســوف لــن يكــون لهــا أي تأثيــر علــى قائمــة األربــاح 

أو الخســائر.

تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3
خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، لــم تكــن هنــاك أيــة تحويــالت بيــن المســتوى 1 إلــى المســتوى 2 فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة، لــم تكــن 

هنــاك أيــة تحويــالت مــن وإلــى المســتوى 3 لقياســات القيمــة العادلــة )2016: ال توجــد تحويــالت(.

القيمة المدرجة والقيم العادلة لألدوات المالية غير مدرجة بالقيمة العادلة
قيمــت اإلدارة بــأن القيــم العادلــة للنقــد وأرصــدة لــدى البنــوك ومبالــغ التأميــن المســتحقة القبــض وحصــة معيــدي التأميــن مــن المطلوبــات التأمينيــة 
ــق والذمــم األخــرى تقــارب قيمهــا  ــن وحاملــي الوثائ ــن وإعــادة التأمي ــغ المســتحقة الدفــع لشــركات التأمي ــر بشــأنها والمبال ــي تــم عمــل تقاري ــات الت – المطالب
المدرجــة ويعــود ذلــك إلــى حــٍد كبيــر لالســتحقاقات القصيــرة األجــل لتلــك األدوات الماليــة. تــم تصنيــف هــذه األدوات الماليــة ضمــن المســتوى 2 مــن التسلســل 

ــة.  الهرمــي للقيمــة العادل

إن أغلبيــة إســتثمارات الشــركة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق هــي فــي ســندات شــبه حكوميــة. بعــد إثبــات مخصــص إضمحــالل علــى بعــض مــن هــذه 
الســندات، قيمــت اإلدارة بــأن القيــم العادلــة لإلســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق تقــارب قيمهــا المدرجــة كمــا فــي تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة. 

تصنــف القيــم العادلــة لإلســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق ضمــن المســتوى 2 مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة.

التغير في التقديرات المحاسبية  39

خــالل ســنة 2017، قامــت اإلدارة بإعــادة تقييــم طريقــة حســاب اإليــرادات غيــر المكتســبة مــن طريقــة 24/1 إلــى طريقــه 365/1 اعتبــارًا مــن 1 يوليــو 2017 فصاعــدًا 
علــى أســاس ان اتفاقيــات اإليــرادات األساســية تــم إبرامهــا لمــده ســنة واحــدة وأن إطفــاء هــذه اإليــرادات علــى مــدى ســنة واحــدة هــي أكثــر دقــة إلثبــات إيراداتهــا. 
وكان هــذا التغيــر فــي تقديــر اإليــرادات ســاريًا اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2017 عــن طريــق إطفــاء إيراداتهــا علــى مــدى فتــره ســنة واحــدة. لقــد نتــج عــن هــذا التغيــر فــي 

التقديــرات انخفــاض بمبلــغ وقــدره 384.662 ألــف دينــار بحرينــي فــي اإليــرادات التشــغيلية للســنة.

المستوى 2 المجموعالمستوى 3المستوى 1
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39  التغير في التقديرات المحاسبية )تتمة(

خــالل ســنة 2017، قامــت اإلدارة بمحــاذاة سياســة اســتهالك العقــارات واآلالت والمعــدات تماشــيًا مــع السياســة المحاســبية للمجموعــة. لقــد نتــج عــن عمليــة 
التغييــر زيــادة بمبلــغ وقــدره 43.024 ألــف دينــار بحرينــي فــي مصروفــات االســتهالك للســنة.

أرقام المقارنة  40

حتــى 31 ديســمبر 2016، اعتــادت المجموعــة علــى تصنيــف سياســة دخــل أتعــاب التأميــن كجــزء مــن الدخــل اآلخــر. ومــع ذلــك، اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2017، قامــت 
ــأن هــذا ســيقدم  اإلدارة بمحــاذاة السياســة تماشــيًا مــع المجموعــة وإعــادة تصنيــف سياســة دخــل أتعــاب التأميــن إلــى اجمالــي االشــتراكات. تعتقــد اإلدارة ب
عــرض أكثــر وضوحــًا. إن إعــادة التصنيــف هــذا لــم ينتــج عتــه أيــة تغيــرات فــي األربــاح واألربــاح المــدارة المســجلة مســبقًا للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016.

فيما يلي مخلص تأثيرات التغيرات المذكورة أعاله:

القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر  

إجمالي اإلشتراكات
حصة إعادة التكافل من إجمالي اإلشتراكات

صافي دخل العمولة المكتسبة
دخل التكافل اآلخر 

مصروفات التكافل األخرى

صافي التأثير على الربح

 مسجلة(
)مسبقًا

 مسجلة(
)مسبقًا

 19,057,866
)6,239,023 

 937,160 
 846,030 

)410,048( 

 14,191,985 

 20,290,466
)6,632,333( 

 937,160 
 6,740 

)410,048( 

 14,191,985 

   - 

 22,157,750
)7,265,669(

 945,503 
 14,250 

)425,751( 

 15,426,083

   - 

 20,925,150
)6,872,359 

 945,503 
 853,540 

)425,751( 

 15,426,083 
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المجموعالتكافل العام


