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معلومات
عـــــــــــــامة 

الشركات الرئيسية المساهمة

شركة التكافل الدولية ش.م.ب

 1. بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب 
2.  بنك المستثمرون 

3.  المجموعة الدولية لالستثمار – دولة الكويت 
4.  المجموعة الخليجية للمال 

5.  صندوق المهند لالستثمار - دولة الكويت 
6.  األمانة العامة لألوقاف - دولة الكويت

مبنى 680 ، طريق 2811،
ضاحية السيف: 428، ص. ب: 3230،

المنامة، مملكة البحرين،
خط التكافل الساخن: 80008050

+973 17 565 656 هاتف: 
+973 17 582 688 فاكس: 

takaful@takafulweb.com :البريد اإللكتروني
 www.takaful.bh :الموقع اإللكتروني

بي دي أو، ص. ب: 787،
الطابق السابع عشر

مكاتب الدبلومات التجاري 
برج المنامة

مملكة البحرين

1. بنك البحرين اإلسالمي
2. مصرف السالم

3. بيت التمويل الكويتي
4. بنك البحرين الوطني

5. بنك البحرين والكويت
6. البنك األهلي المتحد )مصرف الهالل(

ص. ب: 31240 
الدوحة، دولة قطر

+ 974 4491 6444 هاتف: 
فاكس: 6445 4491 974 +

مدققو الحسابات

مراكز خدمات التكافل

البنوك

  تكافل قطر

 1. ضاحية السيف:
+ 973 17 565 617 هاتف: 
+ 973 17 582 886 فاكس: 

2. المحرق 
+ 973 17 565 400 هاتف: 
+ 973 17 677 321 فاكس: 

3. جرداب
+ 973 17 565 444 هاتف: 
+ 973 17 484 390 فاكس 

4. سلماباد
+ 973 17 565 414 هاتف: 
+ 973 17 877 287 فاكس: 

5. الهملة
+ 973 17 565 447 هاتف: 
+ 973 17 005 428 فاكس: 

شركة مرخصه من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تكافل عام و عائلي.
© ال يسمح بإعادة نشر او نقل أي جزء من هذا المستند نص أو صورة بأي شكل من االشكال أو بأي طريقة دون الحصول على موافقة كتابية من التكافل الدولية، مملكة البحرين و أي 

تصرف غير مخول فيما يتعلق بهذا المستند قد يعرض صاحبه للدعوى القانونية و المطالبة المدنية،

من بدايات متواضعة إلى إنجازات عالمية، نمت البحرين والتكافل معا يدا بيد وجنبا إلى جنب. 25 
عاما ليست مجرد رقم، بل هي تجسيد للقيم والجذور المتأصلة في الهوية البحرينية. فالتاريخ 
العريق والرؤية الواضحة والمثابرة الدؤوبة هي عالمات فارقة في مسيرة النجاح والرقي والريادة. 
بادرت التكافل بالدخول في مجال التأمين اإلسالمي، فكانت األولى، الرائدة والوحيدة آنذاك. إن 

25 عامًا فى طليعة العمل التكافلي هي مجرد البداية.



عيسى عبدالله المناعي
العضو المنتدب

عبدالرحمن محمد تركي
عضو

نجوى عبدالرحيم عبدالله
عضو*

عضو 
مستقل*

مجلس
اإلدارة

د. عبدالناصر محمد جناحي العباسي
رئيس مجلس اإلدارة*

د. حسن إبراهيم كمال
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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 اإلدارة
التنفيذية

يونس جمال السيد   .1
الرئيس التنفيذي  

عصام محمد األنصاري  .2
المدير العام  

عبدالعزيز أحمد العثمان  .3
نائب المدير العام  

علي إبراهيم نور  .4
نائب المدير العام، االستثمار العائلي،  

ومراكز خدمات التكافل  

أحمد إبراهيم سويلم  .5
مساعد المدير العام، التكافل العام  

هيئة الرقابة الشرعية

الدكتور الشيخ عبداللطيف محمود آل محمود
الرئيس

الدكتور الشيخ عبدالستار عبد الكريم أبو غدة
نائب الرئيس

الشيخ محسن عبدالحسين آل عصفور
عضو

سانتوش باربو
المراقب المالي

فاضل محمد الشويخ
مدير أول التكافل البحري

حيدر غلوم شهابي
مدير أول دائرة الشؤون القانونية،

التحصيل والشؤون اإلدارية

جيجان ابراهام ستيفن
مدير أول دائرة التكافل العام

لمياء إبراهيم حسن 
مدير أول دائرة الرقابة الداخلية 

واإلنضباط

ريما غلوم نوروز
مدير أول دائرة التكافل العائلي 

والصحي

جنتن باروت
مدير تكافل قطر

فريق اإلدارة

فيرناندو بي بات 
مدير دائرة المخاطر والمطالبات

خليل عبدالنبي شمس
مدير اقليمي

نور ناصر الناصر
مديرة العالقات العامة واإلعالم

نور رياض الحاجي
مديرة الحسابات التجارية

سيد جعفر خليل
مدير دائرة تقنية المعلومات

سيد نور محمد المرزوق
مدير مطالبات السيارات

صالح محمد العوضي
مدير دائرة الموارد البشرية
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رؤيتنا
أن نكون الشركة السباقة والرائدة في

تقديم حلول تأمينية مبتكرة تتوافق مع أسس
الشريعة اإلسالمية السمحاء

رسالتنا
العمل على نشر الوعي التأميني

التكافلي والريادة في طرح منتجات تكافلية وحلول متكاملة قائمة على
المبادئ والقيم اإلسالمية الغراء.

قيمنا
إن قيمنا المشتركة هي جوهر قدرتنا على

النجاح في تقديم خدمات متميزة تقوم على اإللتزام والجودة. ومبادئنا هي:

التمسك بأعلى مستويات األمانة المهنية والسلوك المهني.

المساهمة بفعالية في االقتصاد المحلي.

المحافظة على نمو الشركة وربحيتها وتطويرها.

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

تعزيز الريادة من خالل تقديم الخدمات المتكاملة والمبتكرة.

من خالل 
االلتزام بقيمنا، 

والعمل نحو تحقيق 
رسالتنا ورؤيتنا

 نسعى لجعل 
التكافل الدولية

شجرة حياة.
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 التكافل
العائلي والرعاية

الصحية

التكافل العام

 تكافل السيارات 
)سيارتك(

تكافل السيارات الشامل ويشمل خيارات 
متنوعة للتغطية

تكافل المسؤولية تجاه الطرف الثالث

التكافل العائلي )أسرتك(
التكافل العائلي )الجماعي(

تكافل التعليم )تعليمي(
تكافل اإلدخار )إدخاري(

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

تكافل إعادة السداد العادي )صندوقي(

ا. التأمينات التجارية والرئيسية

تكافل الممتلكات
تكافل الطيران والنقل البحري

التكافل الهندسي
تكافل المؤسسات المالية

تكافل المسؤوليات اإلدارية
لكبار الموظفين

تكافل المسؤولية المهنية
تكافل الحوداث العامة

تكافل الشغب و اإلرهاب

ب. التأمينات الشخصية

تكافل السفر
تكافل المنازل
تكافل المباني

تكافل الحوادث الشخصية
تكافل العمالة المنزلية

تكافل رعاية الحاج والمعتمر
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حماية
متنوعة

التكافل اإللكتروني 
)التكافل أون الين(

الخط الساخن للتكافل  
)80008050(

المنتجات والخدمات التالية هي مصممة خصيصا 
لعمالئنا بحيث تلبي إحتياجاتهم الخاصة 

شركة التكافل الدولية هي أول شركة تأمين إسالمية 
في المنطقة، التي وفرت الخدمات التي تتناسب مع 

القيم اإلسالمية وتلبي متطلبات العصر الحديث.
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إن شركة التكافل الدولية جاهزة لمواجهة تحديات 
األعمال خالل العام 2015 م، بأهداف طموحة تسعى 

من خاللها الى التركيز على ايجاد قيمة مضافة 
للمساهمين وحملة الوثائق 

12

تقرير 
مجلس اإلدارة

السادة المساهمون

التقرير  لكم  اقدم  ان  يسعدني  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  عن  نيابة 
جانب  الى  الدولية  التكافل  لشركة  والعشرين  الخامس  السنوي 
 31 في  المنتهية  المالية  للسنة  والمدققة  الموحدة  المالية  البيانات 
المحاسبة  هيئة  لمعايير  وفقا  اعدادها  تم  والتي  2014م،  ديسمبر 
التقارير  )AAIOFI( ومعايير  المالية اإلسالمية  والمراجعة للمؤسسات 

المالية الدولية )IFRS( وقانون مصرف البحرين المركزي.

خالل العام 2014 م، شهدت الساحة األقتصادية العديد من التحديات. 
ساهمت  كما  النمو،  في  بطئا  الرئيسية  العالم  اقتصاديات  وسجلت 
التي  والتحديات  الصعوبات  زيادة  إلى  إستقراره  وعدم  النفط  أسعار 
مؤشرات  األوسط  الشرق  منطقة  اظهرت  حين  في  السوق،  يواجهها 
عادت  ولكنها  السنة،  بداية  في  والسياسي  االقتصادي  للتحسن  واعدة 

لتتأثر بهبوط أسعار النفط.

واجهتها  التي  الصعوبات  إلى  م،   2014 لعام  المالية  التقارير  وتشير 
خالل  الشركة  قامت  لقد  نتائجها،  على  سلبًا  أنعكست  والتي  الشركة 
وإتخاذ  اإلستراتيجية  استثماراتها  من  بعض  قيمة  بتخفيض  العام 
الشركة  نتائج  على  سلبًا  أثرت  والتي  قيمتها  إلنخفاض  مخصصات 

المالية للسنة 2014م. 

حيث  التشغيلية.  نتائجها  استقرار  على  تحافظ  أن  الشركة  استطاعت 
العام  خالل  المكتتبة  االشتراكات  إجمالي  في   %  3 قدره  نموًا  حققت 
بلغت  خسائر  إلى  المححقة  المطالبات  في  الزيادة  أدت  لقد  2014م، 
859.271 دينار بحريني. كما حقق صندوق حملة األسهم خسائر بمبلغ 
االستثمارات  بعض  قيمة  إلنخفاض  نتيجة  بحريني  دينار   843.703

االستراتيجية للشركة.

النمو المضطرد في عمليات الشركة في  كما يسرنا ايضا ان نشير الى 
فرعها في دولة قطر، حيث شهد مستوى االعمال ارتفاعا مع تزايد خبرات 
نتائج  تحقيق  الفرع  استطاع  المحلي.  بالسوق  العمل  فريق  وعالقات 

إيجابية مقارنة بالعام الماضي. 

لمواجهة  جاهزة  الدولية  التكافل  شركة  فإن  المستقبل،  إلى  نظرنا  واذا 
من  تسعى  طموحة  بأهداف  م،   2015 العام  خالل  األعمال  تحديات 
خاللها الى التركيز على ايجاد قيمة مضافة للمساهمين وحملة الوثائق 
الشركة  فريق  من  المقدم  الدعم  خالل  من  وذلك  السواء.  حد  على 
اإلحترافي الذين ساهموا في تحقيق نجاحات الشركة. إننا على ثقة بأن 

الشركة سوف تتبواء مكانة عالية في المستقبل القريب.

نيابة عن زمالئي في مجلس اإلدارة اتوجه بخالص الشكر والتقدير الى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، 
وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  والى  الموقر  الوزراء 
 آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى لقوة دفاع البحرين على 

دعمهم المستمر للمؤسسات المالية الوطنية.

كما نتوجه بالشكر الجزيل الى كافة اصحاب السعادة الوزراء وفريق عمل 
وتعاونهم  دعمهم  على  األخرى  والجهات  المركزي  البحرين  مصرف 
معنا. وننتهز هذه الفرصة في التعبير عن تقديرنا للجهاز اإلداري والطاقم 
الحثيثة  جهودهم  على  الدولية  التكافل  شركة  منتسبي  وجميع  الفني 
وإخالصهم. كما نشكر هيئة الرقابة الشرعية على توجيهاتها وإرشاداتها. 
الدائمة  ثقتهم  على  الشركة  في  للمساهمين  الجزيل  بالشكر  ونتوجه 
معهم  تتعامل  الذين  والمؤسسات  األفراد  كافة  وإلى  الكرام  ولعمالئنا 

الشركة على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

الدكتور عبدالناصر محمد جناحي العباسي
رئيس مجلس اإلدارة

البحرين في 23 فبراير 2015  
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للسنة المنتهية في
 31 ديسمبر 2014

الـــتــكافــل الــدولـــيــةالـــتــكافــل الــدولـــيــة



٠

٪٨٠
٪٧٠

٪١٠٠
٪٩٠

٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠

٢٠
١٠

٢٠
١١

٢٠
١٢

٢٠
١٣

٢٠
١٤

النمو فى االشتراكات

٢٥٠٠٠

١٥٠٠٠

٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

١٠٠٠٠

٠٢٠
١٠

٢٠
١١

٢٠
١٢

٢٠
١٣

٢٠
١٤

رغم  الظروف الصعبة تواصل الشركة نموًا  ثابتًا 
 في أعمالها بلغ هذا العام نسبة ٣٪ من 

إجمالى اإلشتراكات المكتتبة

ازدادت  صناديق االحتياطات 
الفنية متانًة خالل السنة

نسبة المطالبات كانت عالية مقارنة بالسنوات السابقة
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يسرني أن أقدم تقرير اإلدارة للعام 2014 والذي كان 
عاما حافال بالتحديات الصعبة للشركة وعلى الرغم من 
هذه التحديات استطاعت الشركة بأن تحافظ على نمو 

أعمالها التشغيلية بنسبة %3.
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تقرير 
الرئيس التنفيذي

حافال  عاما  كان  والذي   2014 للعام  األدارة  تقرير  أقدم  ان  يسرني 
التحديات استطاعت  الرغم من هذه  بالتحديات الصعبة للشركة وعلى 

الشركة بأن تحافظ على نمو أعمالها التشغيلية بنسبة %3.

تواجه  التي  التحديات  لزيادة  رئيسيًا  سببا  كان  النفط  أسعار  هبوط  إن 
األوضاع  بسبب  السوق  تعافي  بطئ  في  ساهمت  والتي  المنطقة 
في  سلبًا  المالية  القطاعات  على   أثرت  التي   واالقتصادية  السياسية 
السوق  النمو في  لبطئ  آخر  ، كما كان هناك سبب  السابقة  السنوات 

وهو التأخير في إنجاز المشاريع الكبرى في المنطقة.

خالل  المكتتبة  اإلشتراكات  في  معتدل  نمو  بتحقيق  الشركة  قامت 
العام  الثاني من  النصف  العام خالل  التكافل  العام، كما واجه صندوق 
مطالبات أدت لخسارة قدرها 859.271 دينار بحريني،  كما قامت الشركة 
خالل العام بتخفيض قيمة بعض من استثماراتها اإلستراتيجية وإتخاذ 
 843.703 قدرها  خسارة  إلى  أدت  حيث  قيمتها  إلنخفاض  مخصصات 

دينار بحريني في قائمة دخل المساهمين للعام 2014م. 

نموًا ملحوظًا في  دولة قطر  الشركة في  آخر فقد حقق فرع  من جانب 
إجمالي اإلشتركات المكتتبة. لقد كانت استراتيجتنا الدخول في السوق 
القطرية بأسلوب متحفظ واختياري لنتمكن من تفهم توجهات السوق 
الله  ونحمد  التعامالت.  حجم  نمو  زيادة  الوقت  ذات  وفي  المحلي 
قطر  في  النمو  وتيرة  بزيادة  قمنا  حيث  ناجحة  كانت  استراتجيتنا  بأن 
الوسطاء  فيها  بما  القنوات   العديد من  عبر  التجارية  تقديم عالمتنا  بعد 

الدوليين ومقدمي خدمات التأمين المحليين.

لقد كانت سنة 2014م، مليئة بالتحديات والصعوبات، وعلى الرغم من 
هذه الصعوبات فإني واثق كل الثقة بأن الشركة سوف تتعافى من هذه 
الخسارة بسبب جهود فريق العمل المخلص  وتحقق نتائج إيجابية خالل 
العام 2015م،كما اشيد في هذا الصدد بالدعم المستمر للمساهمين 
وحملة الوثائق وجميع شركائنا اآلخرين الذين يسرني ان اعرب لهم عن 

تقديرنا للثقة التي منحونا اياها لتحقيق اهدافهم.

يسرني أن أوضح أهم إنجازات الشركة التي انعكست
في الرسوم البيانية التالية:
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الخدمات لحملة  اكبر من السوق وتقديم أفضل  الستحواذ على حصة 
الوثائق والمساهمين بصورة دائمة.

نحو  التزاماتها  تحقيق  على  الدولية  التكافل  شركة  في  التركيز  ويتمثل 
مساهمينا وعمالئنا وشركائنا في األعمال، حيث تصب كافة جهودنا في 

تحقيق التوقعات المختلفة للذين هم من حولنا.

والذين  واإلمكانات  الخبرة  ذوي   من  العمل  بفريق  للغاية  فخور  إنني 
خالل  الرائع  وثباتهم  تفانيهم  عبر  الشركة  نمو  في  بشدة  ساهموا 
السنوات العديدة السابقة. لقد احتفلنا في العام 2014م، بمرور 25 عامًا 
على تأسيس الشركة وإطالق أول شركة تأمين تكافلي في المملكة أن 
هذا لم يكن ليتحقق دون الجهود المضنية التي بذلها هذا الفريق عبر كل 
مواقع العمل.وعلى الرغم من صعوبة العام المنصرم إال أننا على ثقة 

بأن الشركة سوف تحقق نتائج مجزية خالل العام الحالي 2015م.

وفريق  الموقرة  الحكومة  في  الوزراء  لكافة  وثنائي  شكري  عن  اعبر  كما 
العمل في مصرف البحرين المركزي ووزارات ودوائر الدولة األخرى على 

دعمهم وتعاونهم معنا.

على  الدولية  التكافل  شركة  موظفي  لكافة  والتقدير  بالشكر  اتوجه  كما 
جهودهم الدائمة وإخالصهم ووالئهم للشركة. كما اوجه الشكر الجزيل 
المؤسسات  ولجميع  والعمالء  الشركة   إدارة  مجلس  ألعضاء  والتقدير 

واألفراد الذين تتعامل معهم الشركة محليًا وعالميًا.

يونس جمال  السيد 
الرئيس التنفيذي

البحرين في 23 فبراير 2015  

المؤسسات   لنمو  الرئيسي  السبب  المنضبطة  الحوكمة  تشكل 
والشركات. وعلى هذا النسق، تتبع شركة التكافل الدولية أفضل معايير 
حوكمة الشركات لحماية مصالح األطراف المعنية بما فيها المساهمين 

وحملة الوثائق.

لتحقيق عوائد  التالية  الرئيسية  األهداف  االستراتيجي على  يركز توجهنا 
مستدامة للمشاركين والمساهمين:

تحقيق نمو في االرباح   •
تقليص مخاطر الدخل  •

توسيع رقعة ومجال السوق  •
زيادة التميز التنظيمي  •

أفضل معايير خدمة العمالء  •

التكافل  شركة  نشاطات  كافة  في  االستراتيجية   اهدافنا   تمثلت  لقد 
هدفنا  إن  االقتصادية.  كفائتنا  تطوير  في  ذلك  ساعدنا  مما  الدولية، 
في  عالية  جودة  واتباع  السهم  مكاسب  زيادة  ضمان  بسيط  التجاري 
ذلك  ويعزز  ذاته.  الحجم  لمجرد  الحجم  على  التركيز  من  بدال  األعمال 
التوسع المستمر في تشكيلة المنتجات والخدمات التي نقدمها لعمالئنا 

الكرام في جميع مجاالت األعمال وفي مختلف المناطق.

النجاح  طياته  في  يحمل  سوف  2015م،  العام  بأن  متفائلون  نحن 
للشركة من خالل تحقيق مداخيل قوية ومستدامة لألسهم. ومع الدعم 
السوقية  الحصة  والنمو في  به من كافة عمالئنا  الذي نحظى  المستمر 
والمميزات األخرى ذات القيمة مثل تقنيات المعلومات الجديدة وفريق 
عبر  اجنحتنا  وبسط  والتنوع  التوسع  وخطط  والمحترف  الفني  العمل 
المنطقة من خالل تسويق وجودنا في جميع المواقع االستراتيجية وفتح 
تحديات  لمواجهة  ومستعدة  جاهزة  التكافل  شركة  فإن  فيها،  الفروع 
المستقبل وتحقيق األهداف العليا بثقة كبيرة تمكنها من المضي قدما 

نحن متفائلون بأن العام 2015 م، سوف يحمل 
في طياته النجاح للشركة من خالل تحقيق 

مداخيل قوية ومستدامة لألسهم. 
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أفضل، وتحديات أكبر.

وتعد التكافل الدولية أسم يعتمد عليه
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حوكمة  الشركات )تابع(

وفيما يلي كشف لألفراد المطلعين على معلومات الشركة الداخلية.

عدد األسهم الوظيفة اإلسم
244.580 نائب رئيس مجلس اإلدارة د. حسن إبراهيم كمال
125.000 عضو مجلس اإلدارة عيسى عبد الله المناعي

100.000 عضو مجلس اإلدارة سعد إبراهيم مكي )26 يوليو 2010 إلى 11 نوفمبر 2014(
100.000 عضو مجلس اإلدارة عبدالرحمن محمد تركي

39.087 رئيس هيئة الرقابة الشرعية الدكتور الشيخ عبد اللطيف محمود آل محمود
20.693 شخص ذو عالقة بالدكتور  السيدة/ أمينة آل محمود

الشيخ عبد اللطيف محمود آل محمود

لم يتداول المطلعين أعاله أسهم الشركة في العام 2014

أعضاء لجنة المطلعين على بواطن األمور
د. حسن إبراهيم كمال- رئيسا للجنة

عبد العزيز أحمد العثمان

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

عدد االجتماعات التي 
تم حضورها

عدد 
االجتماعات 
خالل السنة

المنصب اإلسم

4

4

رئيس مجلس اإلدارة د. عبد الناصر محمد الجناحي
4 نائب رئيس مجلس اإلدارة د. حسن إبراهيم كمال
4 عضو مجلس اإلدارة عيسى عبد الله المناعي
1 عضو مجلس اإلدارة سعد إبراهيم مكي )26 يوليو 2010 إلى 11 نوفمبر 2014م(
4 عضو مجلس اإلدارة نجوى عبد الرحيم عبد الله
4 عضو مجلس اإلدارة عبدالرحمن محمد تركي

اجتماعات لجنة التدقيق خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

عدد االجتماعات التي 
تم حضورها

عدد 
االجتماعات 
خالل السنة

المنصب أعضاء لجنة التدقيق

4
4

رئيس اللجنة د. حسن إبراهيم كمال
3 عضو  نجوى عبد الرحيم عبد الله
4 عضو د. عبد الناصر محمد جناحي العباسي
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حوكمة 
الشركات

فيما يلي المؤشرات المالية
)األرقام باآلف الدنانير البحرينية(

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 هي كاآلتي:  

حوكمة الشركات
الموظفين  من  المتوقع  االنضباط  تحدد  عالية  ومعاييرًا  قيمًا  الشركة  إدارة  مجلس  تبنى  وقد  الشركات.  بحوكمة  تاما  التزاما  التكافل  شركة  تلتزم 
القيم  أحد أهم  بين  الشركة. ومن  اآلخرين في  المصلحة  التأمين وأصحاب  والزمالء ووسطاء  والعمالء والمساهمين  المشاركين  في تعاملهم مع 
األساسية التي يتم نشرها داخل الشركة هو إيماننا بأن التمتع بمستوى عال من النزاهة أمر ضروري في مجال األعمال التجارية. إن الحوكمة اإلدارية 
كما  التطبيقية.  الممارسات  وأفضل  الدولية  للمعايير  وفقا  االلتزام  مستويات  تعزيز  أجل  من  المستمرة،  للمراجعة  دورية  بصورة  تخضع  للشركة 

نسعى ألن تكون المسؤولية المباشرة لمجلس اإلدارة متماشية مع سياسات السلطات التنظيمية والمتطلبات القانونية.

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

لمناقشة واعتماد قرارات األعمال ضمن جدول زمني محدد.

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

الداخلية.

كفاية رأس المال وهامش المالءة
تحتفظ الشركة بموارد بشرية ومالية وموارد أخرى تكفي لتشغيل األعمال بطريقة منظمة. يتم تحديد رأس المال المتاح وهامش المالءة المالية على 
التسديد وفقًا ألحكام وحدة كفاية رأس المال لمجلد قواعد التأمين الثالث الصادر عن مصرف البحرين المركزي. بلغ رأس مال المساهمين المتاح 
للشركة 6.228.000 دينار بحريني. بعد إحتساب صافي األصول المعتمدة في صندوقي التكافل العام والتكافل العائلي لتغطية هامش المالءة المالية 
المطلوبة والذي بلغ 2.837.000 دينار بحريني لصندوق التكافل العام و 3.285.000 دينار بحريني لصندوق التكافل العائلي. فقد بلغت الزيادة الصافية 

في رأس المال المتاح 106.000 دينار بحريني.

سياسات التجارة للمطلعين على معلومات الشركة الداخلية
أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص محددين مطلعين على معلومات الشركة الداخلية  ملتزمون بتعليمات محددة تتعلق بالتعامل الداخلي ويطلب 
منهم الكشف عن تفاصيل األسهم التي يملكونها في الشركة. وتلتزم الشركة بتطبيق نظام منضبط للتعامل الداخلي وفق متطلبات مصرف 

البحرين المركزي والتي يتم اإلشراف عليها من قبل لجنة التدقيق التي ترفع تقريرها إلى مجلس اإلدارة.

2010 2011 2012 2013 2014 معدل النمو
2013/2014 التفاصيل

16,276 17,146 18,139 20,256 20,796 %3 إجمالي االشتراكات
3,262 3,829 3,653 3,572 1,911 )%47( أرباح االكتتاب

464 409 170 69 )859( )%2770( فائض عمليات المشتركين
167 181 204 231 )844( )%644( صافي دخل المساهمين
631 590 374 300 )1,703( )%851( إجمالي الربح

6,224 6,366 7,055 7,494 8,627 %15 صافي االحتياطيات الفنية
6,806 7,022 7,310 7,539 6,408 )%87( حقوق المساهمين

302 307 250 310 338 %9 الدخل من اإلستثمار
%59 %63 %73 %73 %90 %23 نسب المطالبات
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بل تفرض تحديا مماثال في توفير أكثر خدمات التأمين أصالة 
وأمانا ومهنية، بما فيها الروحية والدينية. 

إن وجود معالم إسالمية تاريخية عريقة  
صامدة عبر السنين ال تمثل فقط واجهة 

مألوفة في مجتمع حيوي متغير، 
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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.   -

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

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

وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة التدقيق لعام 2014:
رئيسا للجنة د. حسن إبراهيم كمال

نجوى عبدالرحيم عبدالله
د. عبد الناصر محمد جناحي العباسي

فيما يلي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيسا للجنة د. عبد الناصر محمد جناحي العباسي

نجوى عبدالرحيم عبدالله
عبدالرحمن محمد تركي

لجان إدارية أخرى:
لجنة االستثمار والسيولة:

رئيسا للجنة يونس جمال السيد   
عصام محمد األنصاري 
عبد العزيز أحمد العثمان 

سانتوش شرنيفاس برايو 
علي إبراهيم محمد نور 

لجنة ضمان إعادة التأمين
رئيسا للجنة  عصام محمد األنصاري

عبد العزيز أحمد العثمان
علي إبراهيم محمد نور

سانتوش شرنيفاس برايو
جيجان أبراهام ستيفن

لجنة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:
رئيسا للجنة عصام محمد األنصاري

عبد العزيز أحمد العثمان
لمياء إبراهيم حسن 

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

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

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

حوكمة  الشركات )تابع(
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اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

عدد االجتماعات التي 
تم حضورها

عدد 
االجتماعات 
خالل السنة

المنصب
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

1
1

رئيس اللجنة د. عبد الناصر محمد جناحي العباسي
1 عضو  نجوى عبد الرحيم عبد الله
1 عضو عبدالرحمن محمد تركي

أعضاء مجلس اإلدارة:

تاريخ التعيين عدد سنوات 
الخبرة المؤهل العلمي اإلسم

2009-07-26 32 عاما دكتوراة د. عبد الناصر محمد جناحي العباسي
1989-4-11 36 عاما دكتوراة د. حسن إبراهيم كمال

2000 26 عاما ماجيستير عيسى عبد الله المناعي
2010-07-26 33 عاما بكالوريوس إدارة أعمال  وإدارة سعد إبراهيم مكي ) من 26 يوليو 2010م إلى 11 نوفمبر 2014م(
2009-07-26 31 عامُا ماجيستير إدارة األعمال نجوى عبد الرحيم عبدالله
2013-01-20 34 عامًا ماجستير عبدالرحمن محمد تركي

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

الشركات األخرى التي يشغل منصبا في مجلس إدارتها اإلسم
ال يوجد د. عبد الناصر محمد جناحي العباسي

شركة أسمكو لألمن الصناعي
الشركة العالمية لالستثمار والبناء

شركة جوسلين للسكر
الشركة البحرينية القطرية للتطوير

غرفة تجارة وصناعة البحرين
المجموعة العقارية البحرينية

شركة المجموعة البحرينية الماليزية الدولية ذ.م.م
معهد البحرين للتدريب

لجنة التحكيم التجاري الخليجي

د. حسن إبراهيم كمال

المناعي للخدمات الفنية- البحرين
شركة حماية أنظمة الكمبيوتر واالتصاالت المتكاملة- شركة ذات 

مسؤولية محدودة- المملكة العربية السعودية
شركة راسالن للمقاوالت ذ.م.م- البحرين
شركة الخليج للصناعات الزجاجية العلمية

برو- الهند

عيسى عبد الله المناعي

ال يوجد نجوى عبد الرحيم عبد الله
العالمية لخدمات الدفع عبدالرحمن محمد تركي

شركة التكافل الدولية – الكويت سعد إبراهيم مكي )من 26 يوليو2010م إلى 11 نوفمبر 2014م(

حوكمة  الشركات )تابع(
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الهيكل التنظيمي

الرئيس التنفيذي: يونس جمال السيد رائد في قطاع التأمين وإعادة التأمين ولديه تجربة ثرية تتجاوز 34 عامًا تقلد خاللها عدة مناصب. بعد تخرجه من 
جامعة الكويت، بدأ حياته المهنية مع المجموعة العربية للتأمين )أريج( في عام 1982 وكان مسئوال عن عمليات االكتتاب لجميع جوانب تأمين الطيران 
في األسواق اإلقليمية والدولية. وانضم في عام 2001 إلى مركز دبي المالي العالمي )DIFC( بمنصب مدير إداري ولعب دورا بارزا في تأسيس البنية 
التحتية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي. كونه متخصص في التأمين اإلسالمي )التكافل( فقد انضم السيد يونس إلى 

شركة التكافل الدولية في عام 2003 كمدير عام وتمت ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2008. 

المدير العام: السيد عصام األنصاري صاحب مهنية عالية في مجال التأمين. وهو حاصل على دبلوم معهد التامين القانوني المتقدم )مشارك في 
معهد التأمين القانوني( من معهد التأمين القانوني بلندن. لديه 25 عاما من الخبرة الواسعة في مجال التأمين وإعادة التأمين، كما شارك خالل خدمته 
الطويلة في صناعة التأمين وإعادة التأمين في البحرين والمنطقة. وعمل في كادر اإلدارة التنفيذية لشركة البحرين الوطنية للتأمين، الشركة الوطنية 

للتأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية والشركة البحرينية الكويتية للتأمين قبل أن ينضم إلى شركة التكافل الدولية في عام 2006.

نائب المدير العام: السيد عبدالعزيز العثمان محاسب معتمد منذ عام 2002، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هال في 
التي حصل عليها من خالل  التأمين اإلسالمي  لديه خبرة واسعة في مجال  التأمين اإلسالمي،  المتحدة. وهو مهني متخصص في مجال  المملكة 
خدمته الطويلة التي امتدت ألكثر من 25 عاما في صناعة التأمين مع فهم متعمق ألسواق التكافل. بدأ العثمان مسيرته المتميزة مع شركة التكافل 
الدولية في عام 1989. بعد تقلده مناصب إدارية متنوعة في عام 2008 تم تعيينه بمنصب نائب المدير العام. وقد ساعدت إسهاماته البارزة في تعزيز 
األعمال،  السيد عبدالعزيز خبرات متراكمة في مجال تطوير وتقييم االستراتيجيات وتخطيط  الماضية يمتلك  القليلة  السنوات  الشركة خالل  أداء 

وبيانات التأمين اإلحصائية والمالية.

نائب المدير العام – التكافل العائلي ومراكز خدمات التكافل: لدى السيد علي إبراهيم نور خبرة طويلة تتجاوز 20 عامًا في مجال التأمين العائلي والرعاية 
الصحية، ترويج المنتجات التأمينية عن طريق البنوك وتطوير الخدمات التأمينية. حصل السيد نور على دبلوم التأمين من المعهد العالي للتأمين في 
المملكة المتحدة ويسعى حاليا إلى نيل شهادة زمالة التأمين من المعهد نفسه. ويعد من ذوي الكفاءات العالية في إدارة المشاريع، التسويق، إعادة 
التأمين وتوثيق المنتجات، اكتسبها خالل فترة عمله في شركة البحرين الوطنية ويعد عضوًا من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة، كما ترأس نور لجنة 

التأمين الصحي في جمعية التأمين البحرينية وله دور الوثيق في ترويج ودعم تغطيات التأمين الصحي اإللزامية بالتعاون مع وزارة الصحة.

حوكمة  الشركات )تابع(
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شهدت هذه العملة المعدنية البحرينية انطالقة االنجازات .. 
من بدايات متواضعة إلى نجاحات متميزة. 

مثل شكل العملة المعدنية، دائري 
ليس له بداية وال نهاية، كذلك النجاحات 

المتواصلة ال تعرف النهايات . 
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تقرير مراقب الحسابات المستقل 
إلى السادة المساهمين

تقرير حول البيانات المالية

لقــد قمنـــا بمراجعة البيانات المالية المرفقة لشــــركة التكافـــــل الدوليــة ش.م.ب )الشـــركة( والتي تتكون من بيان المركز المالي كما فـــي 31 ديسمبر 
2014 وبيان الدخل، وبيان الدخل الشامل اآلخر، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين، وبيان التغيرات في أموال المشاركين، وبيان التدفقات النقدية 

للسنـــة المنتهية فــي ذلك التــاريخ، وملخــــص ألهــم السياسات المحاسبية المتبعة واإليـــضاحات حـول البيانات المالية. 

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية

المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقًا  عادلة  بصورة  وعرضها  للشركة  المالية  البيانات  إعداد  عن  مسئول  اإلدارة  مجلس  إن 
البيانات  إلعداد  ضرورية  اإلدارة  تراها  التي  الداخلية  للرقابة  بنظم  االحتفاظ  المسئولية  هذه  وتتضمن  اإلسالمية.   المالية  للمؤسسات  والمراجعة 
المالية وعرضها بصورة عادلة وخالية من األخطاء الجوهرية سواًء الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.  إن مجلس اإلدارة مسئول أيضًا عن التزام الشركة 

بالعمل وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

مسئولية مراقب الحسابات
لمعايير  أعمال فحصنا وفقًا  لقد تمت  بتنفيذها.   التي قمنا  التدقيق  أعمال  بناءًا على  المالية  البيانات  الرأي حول هذه  إبداء  وتنحصر مسئوليتنا في 
التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية ومعايير التدقيق الدولية معًا.  وتتطلب هذه المعايير منا االلتزام باألخالقيات المهنية ذات العالقة، وأن نقوم 

بتخطيط وإنجاز أعمال التدقيق للحصول على درجة مقبولة من القناعة بأن البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية.  

وتتطلب أعمال التدقيق القيام بإجراءات تدقيق معينة للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات المالية.  وتعتمد 
عن  الناتجة  سواء  المالية،  البيانات  في  الموجودة  المادية  األخطاء  لمخاطر  تقييمنا  ذلك  في  بما  المهنية،  تقديراتنا  على  المختارة  التدقيق  إجراءات 
االحتيال أو الخطأ.  وحين القيام بتقييم مثل تلك المخاطر يكون على عاتقنا األخذ بعين االعتبار نظم الرقابة الداخلية المناسبة لتمكين الشركة من 
إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة، ذلك ألجل تصميم إجراءات التدقيق المالئمة في مثل تلك الظروف، وليس بغرض إبداء الرأي المهني 
التقديرات  المستخدمة ومعقولية  المحاسبية  بتقييم للسياسات  القيام  التدقيق  أعمال  الداخلية للشركة.  كما تتضمن  الرقابة  حول فاعلية نظم 

المحاسبية التي تجريها اإلدارة، وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها توفر لنا أساسًا مقبواًل لتمكيننا من إبداء رأينا.

الـرأي 

برأينـا، أن البيانـات الماليـة تظهــر بصــورة عادلـــة، من كافــة النواحــــي الماديـــة، المـركـز المالــي للشــركة  كما فـي  31ديسمبر 2014 وأدائها المالي 
المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقًا  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاتها 

اإلسالمية ومبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للشركة.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

طبقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 وكتيب القواعد لمصرف البحرين المركزي )المجلد 
3(، نفيد: أن الشركة قامت باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة، وأن هذه البيانات المالية متفقة معها، كما أن المعلومات المالية المبينة بتقرير 
العالقة من قانــون  بأن الشركة قد خالفت أي من األحكام ذات  إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد  يرد  لــم  المالية، كما  البيانات  مجلس اإلدارة متفقة مع 
المالية، وكتيب  المركزي والمؤسســات  البحرين  بقانون رقم 21 لسنة 2001، وقانــون مصــرف  بالمرســوم  الصــادر  البحريني  التجارية  الشــركات 
القواعـد لمصـــرف البحرين المركــزي )المجلــد 3 واألحكام القابلــة للتطبيق من مجلد 6( وتوجيهات مصــرف البحريــن المركزي واللوائــح واألنظمة 
والقواعد واإلجراءات لبورصة البحريــن، أو أحكام عقــد التأسيس أو النظــام األساســي للشركة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بصورة 
قــد يكون لهـــا تأثير مادي على أعمال الشركة أو مركــزها المالي، كما قد تم إعطاء إيضاحات ومعلومات مرضية من قبل إدارة الشركة استجابة لكافة 

طلباتنا.

المنامة - مملكة البحرين
23 فبراير 2015

28

للسنة المنتهية في
 31 ديسمبر 2014

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

إلى مساهمي التكافل الدولية وحملة الوثائق

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

وبعد،،،،

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

قامت الهيئة بمراجعة اإلجراءات المعتمدة والمعمول بها وفق ما جاء في الميزانية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وناقشت المسؤولين عن 
الشركة في بنودها واإليضاحات المرفقة بها واطمأنت إلى أن الشركة قد التزمت بالفتاوى والقرارات واإلرشادات الصادرة عن الهيئة لضبط العالقة 
اإلدارة  التكافل وأجابت على استفتاءات  الشرعية لمعامالت  الهيئة توجيهاتها  لتمييز حقوق كل طرف. وقدمت  الوثائق وحملة األسهم  بين حملة 

المقدمة إليها.

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

وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة.

وفي رأينا:-

إن احتساب الفائض والعجز وتحميل المصروفات على حملة الوثائق وحملة األسهم يتفق مع األساس الذي تم اعتماده من قبلنا وفقًا   -1

ألحكام  ومبادْى الشريعة اإلسالمية.  

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

أن احتساب الزكاة تم وفقًا ألحكام ومبادْى الشريعة اإلسالمية حسب اعتماد هيئة الرقابة الشرعية، علمًا بأن مسؤولية إخراج الزكاة الخاصة    -3
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 3 جمادى األولى هـ الموافق 22 فبراير 2015م.

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:-

الدكتور الشيخ/عبد اللطيف محمود آل محمود - رئيس هيئة الرقابة الشرعية.  -1

الدكتور الشيخ/عبد الستار عبد الكريم أبو غدة – نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية.  -2

الشيخ/ محسن عبد الحسين آل عصفور – عضو هيئة الرقابة الشرعية.  -3

تقريـر هيئـة الرقابـة الشرعيــة
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شركة التكافل 
الدولية ش.م.ب

البيانات المالية
 للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2014



المجمـــــــوعالتكافل العائلــيالتكافل العــــامالمساهمينإيضاحات

31 ديسمبر 
2014

31 ديسمبر 
2013

31 ديسمبر 
2014

31 ديسمبر 
2013

31 ديسمبر 
2014

31 ديسمبر 
2013

31 ديسمبر 
2014

31 ديسمبر 
2013

19.233.56918.964.4701.562.0591.291.55220.795.62820.256.022--28إجمالي االشتراكات

)10.107.297()9.931.419()782.129()773.516()9.325.168()9.157.903(--28حصة إعادة التكافل

10.075.6669.639.302788.543509.42310.864.20910.148.725--اشتراكات مستبقاة

صافي التغير في اشتراكات 
)573.850()130.342(--)573.850()130.342(--28غير مكتسبة

9.945.3249.065.452788.543509.42310.733.8679.574.875--صافي االشتراكات المكتسبة

صافي دخل / )مصروفات( 
961.7211.071.347)66.061()118.220(1.079.9411.137.408--28وعموالت التكافل األخرى

11.025.26510.202.860670.323443.36211.695.58810.646.222--مجموع إيرادات التكافل

المصروفات

)18.048.768()16.565.570()600.437()478.459()17.448.331()16.087.111(--إجمالي مطالبات مسددة

المطالبات المستردة من 
7.602.64610.597.920397.456483.2628.000.10211.081.182--إعادة التكافل وأطراف أخرى

صافي التغير في المطالبات 
)63.533()1.092.666(4.812)24.936()68.345()1.067.730(--المستحقة

)7.031.119()9.658.134()112.363()105.939()6.918.756()9.552.195(--28صافي مطالبات متكبدة

المحول إلى االحتياطيات 
85.262)26.381(85.262)26.381(----الفنية للتكافل العائلي 

مخصص االنخفاض في 
)128.705()100.000(--)128.705()100.000(--9قيمة ذمم التكافل المدينة

)7.074.562()9.784.515()27.101()132.320()7.047.461()9.652.195(--مجموع مصروفات التكافل

الفائض من عمليات التكافل 
1.373.0703.155.399538.003416.2611.911.0733.571.660--قبل رسوم الوكالة

)3.548.032()2.787.833()374.710()468.618()3.173.322()2.319.215(--24رسوم الوكالة

)العجز(/الفائض من عمليات 
23.628)876.760(69.38541.551)17.923()946.145(--التكافل بعد رسوم الوكالة

2.787.8333.548.032----242.787.8333.548.032رسوم الوكالة

25244.442135.35334.917124.15759.03850.059338.397309.569دخل االستثمار

--)7.509()8.856()31.039()8.729(2417.58538.548حصة المضارب

3.049.8603.721.93326.18893.11850.18242.5503.126.2303.857.601

مصروفات اإلدارة، و 
مصروفات عمومية وإدارية

)3.330.676()3.444.643(----)3.330.676()3.444.643(ومصروفات االستهالك

خسائر االنخفاض في قيمة 
)232.283()501.302()22.809()14.460()67.398()44.421()142.076()442.421(7االستثمارات في أوراق مالية

)17.846()6.499(----)17.846()6.499(26خسائر أخرى

صافي مصروفات اإلدارة 
)3.580.805()3.952.444()22.809()14.460()67.398()44.421()3.490.598()3.893.563(ومصروفات عمومية وإدارية

صافي )الخسائر(/
300.424)1.702.974(7.797105.10761.292)964.378(231.335)843.703(الربح)العجز(/الفائض للسنة

)الخسارة(/العائد على 
3.70 فلس)13.50 فلس(27السهم

بيان الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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31 ديسمبر 
2014

31 ديسمبر 
2013

31 ديسمبر 
2014

31 ديسمبر 
2013

31 ديسمبر 
2014

31 ديسمبر 
2013

31 ديسمبر 
2014

31 ديسمبر 
2013

الموجـودات
النقد واالستثمارات

125.000125.000----5125.000125.000ودائع قانونية
6938.583638.6541.033.9811.035.2261.371.0431.572.2653.343.6073.246.145النقدية وما في حكمها

73.116.8343.345.002910.0791.479.0171.103.519518.6685.130.4325.342.687استثمارات في أوراق مالية
استثمار في مشروع مشترك 

21.08852.045----821.08852.045بطريقة حقوق الملكية 
4,201,5054,160,7011,944,0602,514,2432,474,5622,090,9338,620,1278,765,877

أرصدة التكافل وإعادة التكافل 
10.294.06710.085.552552.448615.49410.846.51510.701.046--9المدينة

مبالغ مستحقة من شركات 
إعادة التكافل مرتبطة 

8.587.0116.166.509339.713174.0698.926.7246.340.578--10بمطالبات مستحقة
اشتراكات إعادة التكافل 

3.741.3143.616.761--3.741.3143.616.761--11المؤجلة
تكلفة تملك وثائق تأمين 

713.967760.40581.63844.157795.605804.562--12مؤجلة
1.953.7112.164.304----131.953.7112.164.304ممتلكات ومعدات

707.0761.431.510----14707.0761.431.510ذمم مدينة من أموال التكافل
ذمم مدينة أخرى 

14113.254605.91654.762159.9086.526144.518174.542910.342ومصروفات مدفوعة مقدمًا
مبالغ مستحقة من أطراف 

96223.129----1596223.129ذات عالقة
6.976.5088.385.56025.335.18123.303.3783.454.8873.069.17135.766.57634.758.109مجموع الموجودات

حقوق المساهمين

6.250.0006.250.000----166.250.0006.250.000رأس المال
480.066480.066----17480.066480.066احتياطي قانوني

200.000200.000----17200.000200.000احتياطي عام
)خسائر متراكمة(/أرباح 

875.416)280.787(----875.416)280.787(17مستبقاة
احتياطي القيمة العادلة 

)305.407()427.046()2.150(6.442)36.425()192.271()266.832()241.217(17لالستثمارات
6.408.0627.538.650)192.271()36.425(6.442)2.150(6.222.2337.500.075

)عجز(/فائض في أموال 
624.237918.338813.231578.1971.437.468)340.141(--المشاركين

أموال التكافل:

11.923.7188.435.487388.223197.64312.311.9418.633.130--18إجمالي مطالبات مستحقة
احتياطي اشتراكات غير 

8.222.1008.013.192--8.222.1008.013.192--20مكتسبة
عموالت إعادة التكافل غير 

739.641765.543315278739.956765.821--21مكتسبة
احتياطيات فنية للتكافل 

816.167843.474816.167843.474----العائلي
--20.885.45917.214.2221.204.7051.041.39522.090.16418.255.617

أرصدة التكافل وإعادة التكافل 
3.658.0422.906.6011.176.6761.183.5544.834.7184.090.155--الدائنة

22385.760689.397762.2281.193.3203.5143.0541.151.5021.885.771مطلوبات أخرى ومخصصات
مخصص حقوق نهاية 

182.686157.513----23182.686157.513الخدمة للموظفين
561.8641.401.423145.21230.087707.0761.431.510--ذمم دائنة للمساهمين

568.446846.9104.982.1345.501.3441.325.4021.216.6956.875.9827.564.949مجموع المطلوبات
مجموع حقوق المساهمين 

وأموال المشاركين 
6,976,5088,385,56025,335,18123,303,3783,454,8873,069,17135,766,57634,758,109والمطلوبات

إن القوائم المالية والمبينة على الصفحات من 31 إلى 70 قد تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 23 فبراير 2015 وتم التوقيع عليها بالنيابة 
عنهم من قبل كل من:

د. عبدالناصر محمد جناحي العباسي
رئيس مجلس اإلدارة

د. حسن إبراهيم كمال
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

الـــتــكافــل الــدولـــيــةالـــتــكافــل الــدولـــيــة31



رأس المالإيضاحات
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام

أرباح 
مستبقاة/
)خسائر 
متراكمة(

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

المجمـــــوعلالستثمارات

7.310.270)263.876(6.250.000456.932200.000667.215في 31 ديسمبر 2012

228.379)2.956(231.335---مجموع الدخل الشامل للسنة

--)23.134(-23.134-17المحول إلى االحتياطي القانوني

7.538.650)266.832(6.250.000480.066200.000875.416في 31 ديسمبر 2013

)312.500(-)312.500(---16أرباح أسهم مدفوعة عن سنة 2013

)818.088(25.615)843.703(---مجموع الدخل الشامل للسنة

6.408.062)241.217()280.787(6.250.000480.066200.000في 31 ديسمبر 2014

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني( 
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إيضاحات
 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2013

231.335)843.703(صافي )خسارة(/ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر البنود التي يمكن إعادة تبويبها في بيان 
األرباح أو الخسائر: 

)36.301()36.441(7صافي خسائر القيمة العادلة المحققة لالستثمارات في األوراق المالية

762.05633.345مكاسب القيمة العادلة غير محققة لالستثمارات في األوراق المالية

)2.956(25.615الدخل/)الخسارة( الشامل اآلخر للسنة

228.379)818.088(مجموع )الخسارة(/الدخل الشامل للسنة

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني( 
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20142013إيضاحات

األنشطة التشغيلية
231.335)843.703(صافي )خسارة(/أرباح السنة 

69.089)859.271()العجز(/الفائض من عمليات المشتركين
التسويات:

أرباح بيع ممتلكات، آالت ومعدات    26-)487(
خسائر محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية    729.73236.301

خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات في األوراق المالية    7501.302232.283
مخصص انخفاض قيمة التكافل وإعادة التكافل المدينة    100.000-

دخل االستثمار    )338.397()309.569(
االستهالك    13295.737300.906

الحصة من الخسائر لالستثمار في مشروع مشترك بطريقة حقوق الملكية    2530.95737.955
التغير في االشتراكات غير المكتسبة     84.355620.291

التغير في العموالت غير المكتسبة    )16.908()131.681(
المحول إلى االحتياطي الفني للتكافل العائلي    )27.307()113.720(

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
أرصدة التكافل وإعادة التكافل المدينة    )245.469()768.142(

ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدمًا    735.800)299.227(
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة    22.1671.982

مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة     )2.586.146()1.335.823(
إجمالي المطالبات المستحقة    3.678.8111.399.358

أرصدة التكافل وإعادة التكافل الدائنة    744.563)596.296(
مطالبات أخرى ومخصصات    )734.269(187.625

25.17325.064مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

)412.756(597.127صافي التدفقات النقدية الناتجة من/) المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)90.000(-تكلفة شراء استثمار في مشروع مشترك

338.397309.569دخل االستثمار المستلم
)75.338()79.144(13شراء ممتلكات ومعدات

)54.958()6.000(13صافي المصروفات المتكبدة على مشاريع قيد التنفيذ
)1.901.407()4.447.116(7شراء استثمارات في أوراق مالية

3.121-المحصل من بيع ممتلكات ومعدات
4.006.6982.343.913المحصل من بيع استثمارات في أوراق مالية

534.900)187.165(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( /   الناتجة من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
-)312.500(16أرباح أسهم مدفوعة

-)312.500(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

97.462122.144صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها

3.246.1453.124.001النقدية وما في حكمها كما في بداية السنة
63.343.6073.246.145النقدية وما في حكمها كما في نهاية السنة

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني( 
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احتياطي القيمة العادلة 
لالستثمارات

التكافل العامإيضاحات
التكافل 
التكافل العامالعائلي

التكافل 
المجمـــــوعالعائلي

1.361.157)8.055(616.440751.939833في 31 ديسمبر 2012

أرباح/)خسائر( غير محققة في القيمة العادلة 
)31.353(5.905)37.258(--7لالستثمارات في األوراق المالية

69.089--7.79761.292فائض السنة

1.398.893)2.150()36.425(624.237813.231في 31 ديسمبر 2013

أرباح/)خسائر( محققة في القيمة العادلة 
6.709)1.082(7.791--لالستثمارات في األوراق المالية

)خسائر(/أرباح غير محققة في القيمة العادلة 
)153.963(9.674)163.637(--7لالستثمارات في األوراق المالية

)859.271(--105.107)964.378()عجز(/فائض السنة

6.442392.368)192.271(918.338)340.141(في 31 ديسمبر 2014

بيان التغيرات في أموال المشاركين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

أهم السياسات المحاسبية  )3
فيما يلي ملخصًا ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية.  إن هذه السياسات تم تطبيقها على أساس منتظم ومتماثل   

لكل السنوات المعروضة في هذا التقرير إال إذا ذكر غير ذلك.

أعمال التكافل  
كمقدم خدمات تأمين إسالمية، تصدر الشركة عقود بموجبها يتم تحويل الخطر التأميني أو الخطر المالي أو كالهما، إليها.  وتقوم الشركة   

بتصنيف كل العقود بشكل فردي على أنها عقود تأمين أو عقود استثمار.

عقود التكافل هي العقود التي يقبل فيها المؤمن مخاطر التأمين المؤثرة من حامل الوثيقة وذلك بالموافقة على تعويض حامل الوثيقة ألي   
ظرف مستقبلي محدد غير معلوم ويؤثر بشكل سلبي على حامل الوثيقة. بشكل عام، تحدد الشركة مخاطر التأمين المؤثرة باحتمال دفع 

تعويض في حال حدوث ظرف مؤمن عليه.

تصنف  ما  وهي  الشركة  إلى  مخاطرها  بتحويل  الوثيقة  حامل  يقوم  بسيطًا  تأمينيًا  خطرًا  طياتها  في  تحمل  التي  تلك  هي  االستثمار  عقود   
على أنها عقود استثمار وتعتبر ضمن األدوات المالية حســب المعيــار الدولـــي رقم 39 - األدوات المالية »القياس واالحتساب.  يتم احتساب 

اإليرادات بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 18 »اإليرادات«.

التكافل العــام  
إجمالي االشتراكات وتمثل إجمالي األعمال التي تم اكتتابها للعام، بما فيها اشتراكات الوثائق السنوية التي تغطي السنة أو جزء منها.  إضافة   
إلى ذلك فإن إجمالي االشتراكات تشمل بعض االشتراكات الواردة من أعمال إسناد محلية بموجب ترتيبات مشاركة في التأمين.  يتم قيد 
إجمالي االشتراكات الخاصة بالوثائق السنوية للمشاركين في بيان الدخل وذلك عند بدء سريانها.  أما بالنسبة لعقود التكافل طويلة األجل، فإنه 
يتم توزيع االشتراكات على فترة التكافل على أساس القسط الثابت والجزء الغير منتهي من هذه االشتراكات يتم احتسابه ضمن »االشتراكات 
غير المكتسبة« في بيان المركز المالي للفترة األولى من السنة والمتبقي من الجزء غير المنتهي من تلك االشتراكات فيتم احتسابه ضمن الذمم 

الدائنة األخرى.

االشتراكات غير المكتسبة تمثل جزء االشتراكات المستلمة على أساس العقود المتعلقة باألخطار غير المنتهية في تاريخ بيان المركز المالي.   

وفقًا لمتطلبات المجلد الثالث من دليل قواعد التأمين الصادر عن مصرف البحرين المركزي فإنه يتم احتساب االشتراكات غير المكتسبة في   
حال الوثائق السنوية في تاريخ بيان المركز المالي من االشتراكات المستبقاة من أجل توزيع االشتراكات المكتسبة على فترة التكافل كالتالي:

وفقًا لطريقة األربعة وعشرون جزءًا لكل عقود التأمين السنوية ماعدا التأمين على الشحن البحري وتغطية األعمال البحرية.  •  

وفقًا لطريقة السدس على تأمين الشحن البحري وتغطية األعمال البحرية.  •  

حصة إعادة التكافل هي تلك المبالغ التي تدفع لمعيد التكافل حسب عقد إعادة التكافل للشركة.  في حال عقود إعادة التكافل النسبية أو غير   
النسبية فإنه يتم قيد المبالغ في بيان الدخل، حسب شروط تلك العقود.

دخل العموالت ومصاريف العموالت إلعادة التكافل تعتبر مكتسبة عند كتابة عقود إعادة التكافل.    

تؤجل الشركة دخل ومصروفات العموالت كما يلي:  

وفقًا لطريقة األربعة وعشرون جزءًا لكل عقود التأمين السنوية ماعدا التأمين على الشحن البحري وتغطية األعمال البحرية.  •  

وفقًا لطريقة السدس على تأمين الشحن البحري وتغطية األعمال البحرية.  •  

وذلك من أجل توزيع دخل ومصروفات العموالت على فترة وثائق التأمين.  

إجمالي المطالبات المسددة وتظهر في بيان الدخل في السنة التي تحدد فيها المطالبات المستحقة ألصحاب الوثائق واألطراف األخرى والتي   
يتم احتسابها وفقًا للبنود الواردة في عقود التكافل حين تتضمن مصاريف التسوية والمناولة للمطالبات المدفوعة والمعلقة والناشئة خالل 

فترة السنة المالية.

المطالبات المستردة وتشمل المبالغ المستردة من شركات إعادة التكافل وشركات أخرى فيما يخص إجمالي المطالبات المدفوعة من قبل   
الشركة، بموجب عقود إعادة التكافل.  ويشمل االسترداد كذلك بيع الحطام/الخردة وأية استردادات أخرى من المطالبات.

المالي، سواء تم  المركز  بيان  إعداد  تاريخ  التي لم تسدد في  المتحققة  المطالبات  المعلقة وتتكون من إجمالي تقديرات  المطالبات  إجمالي   
اإلبالغ عن تلك المطالبات أو لم يتم. تم احتساب مخصص المطالبات تحت التسوية بواسطة اإلدارة بناًء على تقديرات الخسائر المتوقعة 
لكل مطالبة غير مدفوعة في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفي ضوء خبرتها السابقة حيث يعدل المخصص بحسب األوضاع القائمة وزيادة 
احتماالت الخسائر وارتفاع تكاليف المطالبات وتعدد تكرار حدوثها متى ما كان ذلك مناسبًا.  كما يتم تقدير احتياطي مطالبات مستحقة لم يتم 
اإلبالغ عنها في تاريخ إعداد بيان المركز المالي، وذلك بناءًا على تقديرات اإلدارة والخبرة السابقة.  لم يتم تخفيض القيمة المالية لمخصصات 

المطالبات المعلقة.

38

نشاط الشركة ونظامها األساسي  )1
شركة التكافل الدولية )ش.م.ب( )»الشركة«(، هي شركة مساهمة بحرينية عامة مسجلة في مملكــة البحريــن بموجب سجــل تجــاري رقــم   

21100 الصادر مــن وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بتاريخ 11 أبريل 1989م.

تدار أنشطة الشركة وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.  وأن النشاط األساسي للشركة هو إدارة أنشطة التكافل العام والعائلي واالستثمارات   
وذلك عن طريق تطبيق نموذج الوكالة للعمليات التأمينية، المضاربة لعمليات االستثمار نيابة عن المساهمين طبقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.  
وتنظم أنشطة إعادة التكافل على أساس سنة التأمين وتتمثل في مساهمة المشاركين باشتراكاتهم وذلك بهدف تعويضهم عن أية خسائر 

ناتجة عن أحداث محددة.

إن المقر الرئيسي للشركة مسجل في مملكة البحرين.  

أساس اإلعداد  )2
بيان االلتزام  

ومصرف  اإلسالمية،  المالية  للمؤسسات  والتدقيق  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقًا  المالية  البيانات  إعداد  تم   
البحرين المركــزي وقانـون المؤسســات الماليــة لعـام 2006، ومتطلبات المجلد الثالث من دليل قواعد التأمين الصادر عن مصرف البحرين 
المركزي، ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني رقم 21 لسنة 2001. ويتم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيما يخص 

األمور التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والتدقيق المالية اإلسالمية.

العملة المستخدمة  
إن العملة المستخدمة في إثبات وقياس عمليات الشركة هي الدينار البحريني والتي قامت الشركة باستخدامها في إثبات رأس المال المدفوع   

وعلى هذا األساس فقد تم إعداد البيانات المالية بالدينار البحريني.

أساس العرض  
لقد تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، ووفقًا لمبدأ االستمرارية فيما عدا االستثمارات في األوراق المالية والتي يتم قياسها   

بالقيمة العادلة.  

إن إعداد البيانات المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية يتطلب استخــدام   
تقديـرات محاسبية معينة ومحـددة، كما يتطلب أيضًا من اإلدارة استخدام تقديراتها الخاصة فيما يتعلق بتطبيقاتها للسياسات المحاسبية 

للشركة.

خالل العام، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )13( »قياس القيمة العادلة«.  وقد قامت   
الشركة بتطبيق هذا المعيار على أساس ممارسة جيدة لحوكمة الشركات.  

المعايير التي تم إصدارها وبدأ سريان تطبيقها في عام 2014، إال أنها ال تنطبق على أنشطة الشركة  
أنها ال تنطبق على أنشطة  إال  الالحقة،  الفترات  أو في  يناير 2014  المعدلة التالية يجب تطبيقها كما في 1  المحاسبية اإلسالمية  المعايير  إن   

الشركة:

العنـــــوانالمعيار أو التفسير
المفعل في الفترات المحاسبية 

التي تبدأ في أو بعد

1 يناير 2014االستثمار في العقاراتالمعيار المحاسبي اإلسالمي رقم )26(

1 يناير 2014االستثمار في الحساباتالمعيار المحاسبي اإلسالمي رقم )27(
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

أهم السياسات المحاسبية )تابع(  )3
ذمم التكافل مراعاة التكافل المدنية )تابع(   

تقوم الشركة بعمل اختبار انخفاض في قيمة موجودات إعادة التكافل كل ثالثة أشهر.  إذا كانت هناك دالئل النخفاض قيمة موجودات إعادة   
القابلة لالسترداد ويتم احتساب خسائر االنخفاض في  القيمة  إلى  الموجودات  لتلك  الدفترية  القيمة  التكافل، فإن الشركة تقوم بتخفيض 
الدخل. الدالئل الموضوعية لوجود انخفاض تحدد نتيجة وقوع حادثة بعد التسجيل األولي لموجودات إعادة التكافل تحد من قدرة الشركة على 
استالم كل المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وأن الحادثة يمكن تحديد تأثيرها على المبالغ التي يمكن للشركة استالمها من شركة إعادة 

التكافل.
االستثمارات في األوراق المالية  

أو نتيجة  النقدية  التي يعتزم االحتفاظ بها لمدة زمنية غير محددة والتي ربما تكون هناك حاجة لبيعها بهدف توفير السيولة  إن االستثمارات   
للتغيرات في سعر العائد تصنف كاستثمارات في األوراق المالية.  وتظهر هذه االستثمارات ضمن الموجودات غير المتداولة، إال إذا ما أفصحت 
اإلدارة عن عزمها االحتفاظ بتلك االستثمارات لمدة تقل عن 12 شهرًا من تاريخ بيان المركز المالي أو إذا ما كانت هناك حاجة لبيعها لتوفير رأس 
المتداولة.  وتظهر هذه االستثمارات في بداية األمر بسعر  الموجودات  الحاالت تصنف هذه االستثمارات ضمن  مال عامل، ففي مثل تلك 
التكلفة والحقًا يتم إظهارها بقيمتها العادلة.  ويتم احتساب األرباح أو الخسائر غير المحققة من جراء التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في 
األوراق المالية في احتياطي القيمة العادلة المدرج ضمن حقوق المساهمين.  عند بيع االستثمارات في األوراق المالية أو عندما يحدث انخفاض 
غير مؤقت في قيمتها فإن تسويات القيمة العادلة المتراكمة يتم احتسابها في بيان الدخل كخسائر أو أرباح محققة من بيع االستثمارات في 

األوراق المالية. 

تلك  شراء  أو  ببيع  الشركة  فيه  تلتزم  الذي  التاريخ  وهو  المعامالت  تلك  إجراء  بتاريخ  لالستثمارات  والشراء  البيع  معامالت  جميع  وتحتسب   
الموجودات.  ويتضمن الشراء تكاليف جميع النفقات الالزمة إلتمــام معامالت شــراء تلك االستثمارات.  ال يتم احتساب االستثمارات عندما 
ينتهي حق استالم التدفق النقدي الناجم عنها أو إذا ما تم تحويل هذه االستثمارات وقامت الشركة الحقًا بتحويل جميع المخاطر والعوائد 

الخاصة بملكية هذه االستثمارات.

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات  
والقيمة  الدفترية  القيمة  بين  الناشئ  الفرق  المالية وصافي  األوراق  المصنفة كاستثمارات في  لالستثمارات  العادلة  القيمة  تقييم  إعادة  يتم   
العادلة يتم احتسابه في احتياطي القيمة العادلة تحت حقوق المساهمين.  يتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة 
لالستثمارات في احتياطي القيمة العادلة في بيان التغير في حقوق المساهمين.  عند بيع االستثمارات في األوراق المالية فإن احتياطي القيمة 

العادلة يتم تحويله إلى بيان الدخل قي السنة التي يتم فيها استبعاد االستثمارات.

االنخفاض في قيمة الموجودات  
تقوم الشركة بتاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي.  الدليل المادي بأن األصول   
قبل  من  المقدم  أو  القرضة  هيكلة  إعادة  المقترض،  تأخر  أو  الدفع  عن  تخلف  يتضمن  انخفضت  قد  المالية(  السندات  ذلك  في  )بما  المالية 
الشركة لم يؤخذ باالعتبار مؤشرات بأن المقترض والمصدر يعلن إفالسه واختفاء السوق النشطة للسندات المالية، أو البيانات المالحظة األمر 
المتعلق بأصول الشركة مثل التغيرات السلبية ألوضاع المقترضين أو الجهات المصدرة للشركة، أو الحاالت االقتصادية المرتبطة بالتخلف عن 
السداد في الشركة.  باإلضافة إلى ذلك، لالستثمارات في أدوات الملكية، فإن االنخفاض الكبير في قيمتها العادلة أقل من تكلفتها يعتبر دليل 

موضوعي لالنخفاض. 

النخفاض في قيمة االستثمارات في األوراق المالية  )1  
في حالة االستثمارات في األسهم المصنفة كاستثمارات في أوراق مالية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة، يتم األخذ في عين االعتبار وجود   
انخفاض جوهري أو لفترة طويلة في القيمة العادلة لتلك االستثمارات بأقل من سعر تكلفتها لتحديد إذا ما كانت تلك الموجودات قد تعرضت 
لالنخفاض في القيمة.  وفي حالة وجود مثل هذه الدالئل لالنخفاض في قيمة االستثمارات في األوراق المالية، فإن الخسائر المتراكمة التي تم 
قياسها بالفرق بين سعر الشراء والقيمة العادلة الحالية مطروحًا منها أي خسائر انخفاض في القيمة المحتسبة سابقًا لتلك االستثمارات في 
بيان الدخل ويتم شطبها من حقوق الملكية واحتسابها في بيان الدخل.  ال يتم الحقًا عكس خسائر االنخفاضات في قيمة تلك االستثمارات 
بالتكلفة، تقوم  التي تظهر  المالية  بالنسبة لالستثمارات في األوراق  الدخل.   بيان  الملكية من خالل  أدوات  الدخل على  بيان  والمحتسبة في 
الشركة بعمل تقييم للتحقق من وجود أدلة موضوعية على حدوث انخفاض في قيمة كل استثمار من تلك االستثمارات عن طريق تقييم 
المؤشرات المالية والتشغيلية، واالقتصادية األخرى.  ويتم احتساب الهبوط في القيمة إذ ما كانت القيمة التقديرية القابلة لالسترجاع أقل من 

تكلفة ذلك االستثمار.   

االنخفاض في قيمة الموجودات األخرى غير المالية  )2  

مركز  بيان  بتاريخ  المالية(  الموجودات  )غير  للنقدية  المولدة  الموجودات  وحدات  أو  لموجوداتها  الدفترية  للقيمة  تقييم  بعمل  الشركة  تقوم   
مالي وذلك بهدف التحقق من وجود أية مؤشرات على االنخفاض في قيمتها.  وتعتبر وحدات الموجودات المولدة للنقدية هي أصغر وحدات 
الممكن  القيمة  المؤشرات فإن  التحقق من وجود مثل تلك  إذا ما تم  للنقدية مستقلة يمكن تحديدها بصورة منفصلة.   موجودات مولدة 
تحقيقها وافية.  وتحتسب خسائر الهبوط في القيمة إذا ما فاقت القيمة الدفترية ألي أصل من األصول قيمتها التقديرية المتوقع استرجاعها.  
تعكس خسائر االنخفاض في القيمة فقط عند وجود مؤشرات تبين انتقاء مثل هذه الخسائر وإذا تغيرت التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة 
المتوقع استرجاعها.  يتم عمل اختبار منفصل لالنخفاض في قيمة الشهرة سنويًا، حيث تحتسب الشهرة على أساس التكلفة ناقصًا خسائر 

االنخفاض المتراكم وال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة.
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أهم السياسات المحاسبية )تابع(  )3
التكافل العــام )تابع(  

اختبار كفاية االلتزامات يتم بتاريخ كل بيان مركز مالي اختبار كفاية االلتزامات للتأكد من كفاية أفضل التقديرات للتدفقات النقدية من عقود   
التأمين لمواجهة االلتزامات التأمينية.  وفي حالة وجود أي عجز يتم تحميله على بيان الدخل حااًل عن طريق عمل مخصص للخسائر الناتجة من 

اختبار كفاية االلتزامات.

التكافل العائلي  
االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي وهي تمثل القيمة الحالية اللتزامات مستقبلية من منافع خاصة بوثائق تكافل سارية وقت إعداد بيان المركز   

المالي.  تتكون االحتياطيات الفنية من نوعين، هما تكافل الحماية وتكافل التوفير. 

يقوم خبير حسابات التأمين )اإلكتواري( المعين من قبل الشركة بإقرار احتياطي تكافل الحماية وتكافل التوفير، وذلك بعد دراسته وتحليله   
التدفقات  باستخدام  تقييم  المطلوبة  االحتمال  طريقة  العائلي  التكافل  عقود  احتياطيات  احتساب  في  يستخدم  العائلي.   التكافل  ألعمال 

النقدية المخصومة وبسعر خصم مالي قدره 4.25% سنويًا )2013: 3.25% سنويًا(.

يتم  التحصيل حينما  الفني عند استحقاقها.  كما يتم تسجيل  الحياة يتم تسجيلها مقابل االحتياطي  والبقاء على قيد  إن منافع االستحقاق   
تحصيلها أو عند انتهاء الغطاء التأميني.  يتم تسجيل مطالبات الوفاة والعجز حينما يتم إخطار الشركة بهما.

تسجل منافع استحقاق الوثيقة والبقاء على قيد الحياة عند استحقاقها في بيان الدخل. تحتسب االستبداالت المالية والتنازالت عند دفعها أو عند   
انقطاع التأمين.  كما تحتسب المطالبات عن الوفاة أو العجز حين يتم اإلبالغ عنها.

إجمالي االشتراكات وتحتسب على قسط التأمين في بيان الدخل عند تاريخ استحقاقها.   

إجمالي المطالبات المعلقة تم احتساب مخصص المطالبات تحت التسوية بواسطة اإلدارة بناًء على تقديرات الخسائر المتوقعة لكل مطالبة   
غير مدفوعة في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفي ضوء خبرتها السابقة حيث يعدل المخصص بحسب األوضاع القائمة وزيادة احتماالت 
الخسائر وارتفاع تكاليف المطالبات وتعدد تكرار حدوثها متى ما كان ذلك مناسبًا.  لم يتم تخفيض القيمة المالية لمخصصات المطالبات 

المعلقة فيما يتعلق بالقيمة الزمنية للنقود.

حصة إعادة التكافل هي تلك المبالغ التي تدفع لمعيد التكافل حسب عقود إعادة التكافل للشركة.  في حال عقود إعادة التكافل النسبية أو غير   
النسبية فإنه يتم قيد المبالغ في بيان الدخل، حسب شروط تلك العقود.

إيرادات العموالت ومصروفات العموالت إلعادة التكافل وتعتبر مكتسبة عند إصدار الوثيقة.  

المطالبات المسددة وتظهر في بيان الدخل وذلك في سنة حدوث المطالبات.  

إجمالي المطالبات المستردة وتشمل المبالغ المستردة من شركات إعادة التكافل فيما يخص إجمالي المطالبات المدفوعة من قبل الشركة،   
بموجب عقود إعادة التكافل.

الموجودات المالية  
القروض والذمم المدينة  

هذه األصول هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات سداد ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط.  تنشأ باألساس من خالل   
تقديم الخدمات للعمالء وتشتمل أيضًا على أنواع أخرى من األصول النقدية التعاقدية.  عند االعتراف األولي لها يتم تسجيلها بالقيمة العادلة 
مضافًا إليها تكاليف المعامالت التي تعزي مباشرة إلى اقتنائها أو إصدارها ويتم تسجيلها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 

العائد الفعلي ناقصًا مخصص انخفاض القيمة.

إن القروض والذمم المدينة للشركة كما في بيان المركز المالي يتكون من ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة، مبالغ مستحقة من شركات   
إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة والنقدية وما في حكمها.

ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة   

أرصدة  من  الموجودات  هذه  تتكون  التكافل.  إعادة  كموجودات  تسجيلها  يتم  اإلعادة  عقود  من  عليها  الحصول  للشركة  يحق  التي  المنافع   
مستحقة من شركات إعادة التكافل لسداد المطالبات وذمم مدينة أخرى مثل عموالت معيدي التكافل وحصة المعيدين من المطالبات غير 
المدفوعة والتي تعتمد على المطالبات المتوقعة والمنافع الناتجة من عقود إعادة التكافل. المبالغ الممكن استردادها أو المستحقة من شركات 

اإلعادة يتم احتسابها بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التأمين وفقًا لشروط كل عقد من عقود إعادة التكافل. 

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المدينة وتظهر على أساس التكلفة بعد طرح أية خسائر ناجمة عن االنخفاض في قيمتها.  تقدر المبالغ المستحقة   
من شركات إعادة التكافل والمتعلقة بالمطالبات بطريقة مماثلة لما يتم تقديره من التزام مطالبات متعلقة بشركات إعادة التكافل.

39



الـــتــكافــل الــدولـــيــةالـــتــكافــل الــدولـــيــة

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

أهم السياسات المحاسبية )تابع(  )3
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

تكاليف الموظفين  
التكاليف قصيرة األجل  

تقاس تكاليف الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم يتم تحميلها متى ما قدمت الخدمة ذات العالقة.  يتم عمل مخصص للمبلغ   
المتوقع دفعه ضمن المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطط المشاركة في األرباح، إذا كان على الشركة التزام قانوني قائم كنتيجة لخدمات 

سابقة قام الموظفون بتقديمها، وإذا ما كان باإلمكان تقدير هذا االلتزام بصورة موثوقة.

مكافآت ما بعد نهاية الخدمة  
يتم احتساب مخصص لمستحقات نهاية الخدمة للموظفين من اإلجازات السنوية والعطل وتذاكر السفر ومستحقات أخرى قصيرة األجل   
الناتجة عن خدماتهم على أساس االستحقاق. تساهم الشركة عن الموظفين البحرينيين في نظام التقاعد المدار من قبل الهيئة العامة للتأمين 
النظام  في  الشركة  تسددها  التي  االشتراكات  وتحتسب  المنافع  محدد  التقاعدي  النظام  وهذا  البحرين،  مملكة  لحكومة  التابعة  االجتماعي 
المذكور في بيان الدخل للسنة التي تستحق عنها.  بموجب هذا النظام التقاعدي يترتب على الشركة التزام قانوني قائم لسداد المساهمات 

حين استحقاقها، وال يترتب على الشركة أية التزامات بسداد منافع مستقبلية أخرى.

أما مخصصات نهاية الخدمة المستحقة للموظفين غير البحرينيين فقد تم احتسابها بموجب متطلبات قانون العمل البحريني.  لقد تم إظهار   
مخصصات نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين ضمن المطلوبات وعلى أساس سنوي.

عقود اإليجار التشغيلية  
عقود اإليجار التي بموجبها يحتفظ المؤجر بجزء جوهري من مخاطر ومنافع الملكية المتعلقة بها، يتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية.  ويتم   
احتساب المدفوعات المتعلقة بعقود اإليجارات التشغيلية )الصافية من أية حوافز ممنوحة من المؤجر( في بيان الدخل بطريقة القسط الثابت 
على مدى فترة العقد.  إن إجمالي المنافع المكتسبة من حوافز اإليجار يتم احتسابها بخفض مصروفات اإليجارات بطريقة القسط الثابت على 

مدى فترة العقد.

النقدية وما في حكمها  
البنك،  لدى  الطلب  الجارية وتحت  والحسابات  بالصندوق  النقدية  األرصدة  وما في حكمها من  النقدية  تتكون  النقدية  التدفقات  بيان  لغرض   

والودائع الثابتة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ إيداعها.

أرباح األسهم ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  
يتم احتساب أرباح األسهم ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عندما تصبح واجبة السداد من الناحية القانونية.  في حالة أرباح األسهم المرحلية   
النهائية فعندما يتم  اإلدارة  أرباح األسهم ومكافأة أعضاء مجلس  اإلدارة.  في حالة  المساهمين، فإنه يحتسب عندما تعلن من قبل  لحقوق 

اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

المعامالت بالعمالت األجنبية  
تلك  إجراء  بتاريخ  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام  تحويلها  بعد  الشركة  دفاتر  في  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  المالية  المعامالت  تدون   
تتم  أجنبية فإنها  المثبتة بعمالت  والمطلوبات  الموجودات  المعامالت ومن تحويل  إنجاز تلك  الناتجة من  والخسائر  األرباح  أما  المعامالت.  

باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي ويتم احتسابها في بيان الدخل.

رأس المال  
يتم تصنيف األدوات الصادرة من قبل الشركة كحقوق مساهمين فقط إلى الحد الذي ال ينطبق عليها تعريف األصل أو االلتزام المالي.  يتم   

تصنيف األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق الملكية. 

إيراد أرباح األسهم  
يتم تسجيل إيراد أرباح األسهم عندما ينشأ حق الشركة الستالم اإليراد.  

إيرادات أخرى  
تحتسب اإليرادات األخرى على أساس االستحقاق ما لم يكن هناك موضع شك في التحصيل.  

األرباح المخالفة للشريعة اإلسالمية  
تلتزم الشركة بعدم احتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية.  ووفقًا لذلك، تحول أرباح المصادر غير اإلسالمية إلى حساب   

األعمال الخيرية الذي تستخدمه الشركة لألعمال الخيرية.

التقارير القطاعية  
يتم إظهار قطاعات التشغيل على نحو يتفق مع التقارير الداخلية إلى صانعي القرار بالشركة.  ويتم تعريف صانعي القرار بفريق اإلدارة بما في   

ذلك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

42

أهم السياسات المحاسبية )تابع(  )3
االنخفاض في قيمة الموجودات  

االنخفاض في قيمة الموجودات األخرى غير المالية )تابع(  )2  
المطلوبات المالية  

يتم  لها  األولي  االعتراف  عند  أخرى ومخصصات.   دائنة  الدائنة وذمم  التكافل  وإعادة  التكافل  أرصدة  للشركة من  المالية  المطلوبات  تتكون   
تسجيلها بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.

التكافل وإعادة التكافل الدائنة   
هي التزامات إعادة التكافل هي بشكل أساسي أقساط عقود إعادة التكافل، ويتم تسجيلها لمصاريف عند استحقاقها.  

اختبار كفاية االلتزامات يتم بتاريخ كل بيان مركز مالي اختبار كفاية االلتزامات للتأكد من كفاية أفضل التقديرات للتدفقات النقدية من عقود   
التأمين لمواجهة االلتزامات التأمينية.  وفي حالة وجود أي عجز يتم تحميله على بيان الدخل حااًل عن طريق عمل مخصص للخسائر الناتجة من 

اختبار كفاية االلتزامات.

المخصصات  
الشاقة، مطالبات  اإليجار  بعقود  المتعلقة  تلك  للمبلغ يضمن  التوقيت  المحتملة من حيث  لاللتزامات  بتسجيل مخصصات  الشركة  تقوم   
الضمان، تضرر األصول المستأجرة أو النزاعات القانونية.  يتم احتساب المخصص عن طريق أفضل تقدير للمصروفات المطلوبة لتسديد 

االلتزام الذي يعكس تقدير السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك االلتزام. 

الممتلكات والمعدات واالستهالك المتراكم  
لقد أظهرت الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد طرح مخصص االستهالك المتراكم ومخصص االنخفاض في القيمة فيما   
على  إنفاقها  تم  التي  النفقات  جميع  التكلفة  وتتضمن  متناهي.   غير  إنتاجي  عمر  ذات  وتعتبر  تستهلك  ال  أنها  حيث  المملوكة،  األراضي  عدا 

الموجودات بصورة مباشرة لوضعها في الحالة التشغيلية التي تمكنها من تحقيق الغرض الذي تم شراؤها من أجله.

الثابت  القسط  بطريقة  المتبقية  قيمتها  تخفيض  بعد  والمعدات  اآلالت  الممتلكات،  تكلفة  الستهالك  الالزم  المخصص  احتساب  ويتم   
وبمعدالت استهالك كافية لتغطية عمرها اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

30 سنةمباني على أراضي مملوكة

5 - 10 سنوات  األثاث والتركيبات
5 سنواتالمعدات المكتبية

4 سنواتالسيارات

العمر اإلنتاجي للمباني على األراضي تم تحديده على أساس الفترة المتبقية من عقد اإليجار لألرض التي تم البناء عليها.  

الدفترية  القيمة  مع  المبيعات  قيمة  مقابلة  طريق  عن  تحديدها  يتم  والمعدات  اآلالت  الممتلكات،  استبعاد  عن  الناجمة  والخسائر  األرباح  إن   
للموجودات المباعة، وعليه يتم احتساب األرباح أو الخسائر للوصول إلى صافي الربح.

يتم احتساب مصروفات الصيانة والتجديدات ضمن بيان الدخل حين إنفاقها.    

الظروف  في  تغير  أو  حدث  أي  يشير  وعندما  قيمتها.   انخفاض  عدم  من  للتأكد  والمعدات  اآلالت  للممتلكات،  الدفترية  القيم  مراجعة  تتم   
المحيطة بتلك الموجودات إلى أن قيمتها الدفترية قد ال يكون من الممكن تحقيقها أو في حالة وجود أي مؤشرات تفيد بأن القيمة الدفترية 
المعني لمستوى  الدفترية لألصل  القيمة  الممكن تحقيقها فحينئٍذ يتم وبصورة فورية تخفيض  المقدرة  المعنية تتجاوز قيمتها  للموجودات 

القيمة الممكن استعادتها.

أعمال رأسمالية قيد اإلنشاء  
التجاري لها.  يتم تحويل أعمال رأسمالية قيد  بناء وتشييد مرافق جديدة قبل االستخدام  إنفاقها في سبيل  التي يتم  التكاليف  يتم رسملة   

اإلنشاء إلى العقارات والمعدات ويتم استهالكها أيضًا في الوقت الذي يبدأ فيه استخدامها التجاري.

المشروع المشترك  
يعرف المشروع المشترك بالمشروع الذي تعاقد عليه طرفان أو أكثر بهدف اقتسام السيطرة على نشاط اقتصادي معين. وتحتسب حصة   
الشركة في المشروعات المشتركة محاسبيًا باستخدام طريقة الحق في الملكية إذا ما اعتقدت إدارة الشركة بأن لديها تأثير جوهري - بداًل من 
السيطرة المشتركة - بصورة مباشرة أو غير مباشرة على إدارة السياسات المالية والتشغيلية لتلك المشروعات المشتركة.  وتتطلب الطريقة 
المحاسبية المعروفة بطريقة الحق في الملكية إظهار االستثمار في المشروع المشترك مبدئيًا بسعر التكلفة ومن ثم تسوية التكلفة بالتغيرات 
الالحقة التي تطرأ على حصة الشركة بناًء على نتائج العمليات التي حققها المشروع المشترك.  ويتم تطبيق طريقة الحق في الملكية اعتبارًا من 

تاريخ حصول الشركة على حق السيطرة المشتركة ويتم إيقاف هذا التطبيق حين انتهاء حق الشركة في السيطرة المشتركة على المشروع. 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

األحكام المحاسبية الحاسمة والمصادر الرئيسية للتقديرات المحتملة - )تابع(   )4
االنخفاض في قيمة االستثمارات في األوراق المالية )تابع(  

القابلة لالسترجاع لهذه االستثمارات لتحديد أي انخفاض  القيمة  بالتكلفة، يتم تقدير  عندما ال تتوفر قيم عادلة، يتم احتساب االستثمارات   
في قيمتها.  إن جزء جوهري من االستثمارات في األوراق المالية للشركة يتكون من استثمارات في مشروعات طويلة األمد للتطوير العقاري.  
وتقوم الشركة بالتقييم بناًء على عوامل من ضمنها دالئل تذبذب في الوضع الحالي للشركة المستثمر فيها وأداء القطاعات التي تعمل فيها 
هذه الشركات والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.  وبالمعرفة السابقة، من المحتمل أن يتطلب االنخفاض 
الحالي المتوقع تسويات مادية للقيمة الدفترية لالستثمارات خالل السنة المالية القادمة وذلك يرجع إلى التغيرات الهامة في االفتراضيات لهذه 

التوقعات.

قياس القيمة العادلة  
إن عدد من موجودات ومطلوبات الشركة المدرجة في بيان المركز المالي تتطلب قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة.  

قدر  للسوق  الملحوظة  والمعطيات  المدخالت  يستخدم  للشركة  المالية  والغير  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  قياس  إن   
اإلمكان.  إن المدخالت المستخدمة في تحديد قياس القيمة العادلة يتم تصنيفها إلى عدة مستويات موضحة كالتالي، بناًء على مدى إمكانية 

مالحظة هذه المدخالت في طرق التقييم المستخدمة )تسلسل القيمة العادلة(.

األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المطابقة.:•  مدخالت المستوى األول
كافة المدخالت التي ال تعتبر أسعار معلن عنها والتي لم يتم تصنيفها في مدخالت المستوى األول :•  مدخالت المستوى الثاني

وتكون ملحوظة لألصل أو االلتزام أما بشكل مباشر أو غير مباشر.
مدخالت غير ملحوظة لألصل وااللتزام )مثال على ذلك، المدخالت التي ال يتم توفيرها من بيانات :•  مدخالت المستوى الثالث

السوق(.

إن تصنيف أي بند في المستويات المذكورة أعاله يعتمد على أقل مستوى من المدخالت المستخدم والذي له أثر جوهري على كل من قياس   
القيمة العادلة لهذا البند والنقل بين المستويات المختلفة في الفترة التي يحدث فيها ذلك.  أن موجودات ومطلوبات الشركة والتي إما تتطلب 
قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح فقط عن القيمة العادلة لها في 31 ديسمبر 2014 هو موضح في إيضاح رقم 29 من اإليضاحات المتممة 

للقوائم المالية.    

اإلجراءات القانونية  
تحتسب الشركة مخصص عندما يكون هناك التزام قائم من أحداث ماضية، المنافع االقتصادية وإذا ما تم توقع مبالغ التكلفة لهذا التحويل.    
في الحاالت التي ال يتم فيها الوفاء باألحكام المحاسبية، من الممكن اإلفصاح عن االلتزامات الطارئة في إيضاحات هذه البيانات المالية.  إن 
الحالي  في هذه  الوقت  عنها في  اإلفصاح  أو  احتسابها  يتم  لم  التي  االلتزامات  أو  عنها،  المفصح  الطارئة  االلتزامات  الناشئة من  االلتزامات 
البيانات المالية قد يكون لها تأثير جوهري على بيان المركز المالي للشركة.  يتطلب تطبيق هذه المبادئ المحاسبية على القضايا القانونية من 

إدارة الشركة اتخاذ قرارات بشأن هذه الوقائع القانونية المختلفة والخارجة عن نطاق سيطرتها.   

تقييم  أجل  المالي، من  المركز  بيان  تاريخ  القانونية كما في  اإلجراءات  التطورات في  الشركة ومتابعة  المعلقة من قبل  القضايا  يتم مراجعة   
القرارات بشأن المخصصات وطبيعة  اتخاذ  التي ينظر فيها ألجل  العوامل  المالية.  من بين  البيانات  إلى المخصصات واإلفصاح في  الحاجة 
الدعاوي، والمطالبات أو التقييم، واإلجراءات القانونية والمستوى المحتمل للتعويضات في القضاء، والمطالبة أو التقييم المعروض، وأحداث 
القضايا )بما في ذلك األحداث الالحقة بتاريخ البيانات المالية ولكن قبل إصدار هذه البيانات المالية( ورأي ووجهة نظر المستشارين القانونيين، 
والخبرات السابقة المبينة على القرارات الصادرة في الحاالت المماثلة وعلى أي قرار من إدارة الشركة عن طريقة الرد في القضايا، والمطالبة أو 

التقييم. 

المخصصات  
قامت الشركة بعمل مخصص لمواجهة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة لمواجهة الخسائر المتوقعة الناتجة من عدم استطاعة العمالء   
سداد مستحقات الشركة لديهم.  كما في 31 ديسمبر 2014، ترى إدارة الشركة بأن مخصص االنخفاض في قيمة ذمم التكافل العام المدينة 
الذي توجب تسجيله هو 262.528 دينار بحريني )2013: 163.002 دينار بحريني(.  عند تقييم كفاية مخصص االنخفاض في قيمة الذمم التجارية 
الديون،  المدينة، والخبرة السابقة في شطب  التجارية  الذمم  المدينة، تتخذ اإلدارة توقعها وفقًا لمجمل األحوال االقتصادية، و أعمار أرصدة 
والجدارة االئتمانية للعمالء والتغير في شروط الدفع.  عند حدوث أي تغير في االقتصاد، أو السوق أو في عميل محدد قد يتطلب إجراء التسويات 

في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة المحتسبة في البيانات المالية.

االلتزامات المحتملة  
هذه  تقييم  يتطلب  الوقائع.   و  المعامالت  بعض  حدوث  عدم  أو  حدوث  عند  فقط  المحتملة  االلتزامات  هذه  تحديد  يتم  طبيعتها،  بحكم   

االلتزامات المحتملة دراسة من اإلدارة التخاذ القرارات المناسبة لهذه التقديرات الهامة للنتائج واألحداث المستقبلية بهذا الخصوص.

مبدأ االستمرارية  
تقوم إدارة الشركة بمراجعة المركز المالي بشكل دوري وتقييم شروط أي تمويل إضافي لتلبية متطلبات رأس المال العامل وتقدير المبالغ   
احتياجات  لتمويل كافة  الالزم  المالي  الدعم  الشركة يؤكدون توفير  المساهمين في  إلى ذلك، فإن  باإلضافة  الالزمة كما وعند استحقاقها.  

الشركة لضمان وضع االستمرارية لها. 
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األحكام المحاسبية الحاسمة والمصادر الرئيسية للتقديرات المحتملة  )4
إن إعداد البيانات المالية وفقًا لقانون الشركات التجارية البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لسنـــة 2001 وقانون مصرف البحرين   
المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 وأنظمة التأمين المذكورة في المجلد الثالث من دليل قواعد التأمين الصادرة عن مصرف البحرين 
المركزي وألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وللمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات 
المالية اإلسالمية يتطلب من إدارة الشركة استخدام توقعات وفرضيات من شأنها أن تؤثر على المبالغ المذكورة للموجودات والمطلوبات 
ومن شأنها أيضًا أن تؤثر على الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ البيانات المالية، والتي بدورها ستؤثر على المبالغ المذكورة 
والخبرات  السابقة،  الخبرات  تعتمد على  التي  القرارات  اتخاذ  يتطلب  التقديرات  إن تحديد  التقرير.   إعداد  والمصروفات خالل فترة  لإليرادات 

الحالية وتوقعات األوضاع المستقبلية، وكل المعلومات األخرى المتوفرة.  إن النتائج الفعلية قد تكون مختلفة عن هذه التوقعات.

إن أهم الحسابات التي تتطلب استخدام توقعات وفرضيات من قبل اإلدارة تتعلق بالتالي:  

المطلوبات النهائية الناشئة من المطالبات المترتبة من عقود التأمين؛    •  
القدرة على ممارسة النفوذ المؤثر؛  •  

العمر اإلنتاجي للممتلكات، اآلالت والمعدات؛  •  
التقييم العادل لالستثمارات؛   •  

االنخفاض في قيمة االستثمارات في األوراق المالية؛  •  
قياس القيمة العادلة؛  •  

اإلجراءات القانونية؛  •  
المخصصات؛   •  

االلتزامات المحتملة؛ و  •  
مبدأ االستمرارية.  •  

المطلوبات النهائية الناشئة من المطالبات المترتبة من عقود التأمين    
إن توقع المطلوبات النهائية التي تنشأ من المطالبات المترتبة من عقود التأمين يعتبر من أهم التوقعات المحاسبية.  يوجد العديد من مصادر   
الشك واالحتمال التي يجب تحديدها في عملية توقع المطلوبات التي سوف يترتب على الشركة سدادها لتغطية تلك المطالبات.  إن توقعات 
المطالبات التي تحدث وال تسجل حتى )أي.بي .إن.آر( تستخدم نماذج إحصائية تتضمن التوقعات المتخذة لمقابلة االلتزامات المحتملة وعلى 
المطالبات،  تلك  توقعه مبدئيًا في تسوية  أكثر مما تم  الشركة دفع مبالغ  تتطلب من  والتي  المتوقعة  غير  القضائية  األحكام  المثال  سبيل 

وبالتالي ينتج عند ذلك سداد مبالغ فعلية أكبر مما قد تم توقعه بالنسبة لتلك المطالبات.  

القدرة على ممارسة النفوذ المؤثر  
عندما تمتلك الشركة حصة أقل من 20% من حقوق التصويت في استثمارها ولكن تمتلك نفوذًا مؤثرًا، يتم تصنيف االستثمار كاستثمار في   
شركة شقيقة.  وفي الجانب المعاكس عندما تمتلك الشركة حصة أكثر من 20% من حقوق التصويت وال تمارس نفوذًا ملموسًا، يتم معالجة 
االستثمار كاستثمار موفر للبيع باعتبار أن الشركة لديها سيطرة مؤقتة في طبيعتها.  وحينما تملك الشركة أكثر من 50% من حقوق التصويت 

وتمارس سيطرة مؤقتة أو سيطرة مشتركة مع طرف آخر، يتم معالجة االستثمار كاستثمار في مشروع مشترك أو كاستثمار متوفر للبيع.

العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات  
يتم احتساب المخصص الالزم الستهالك عقارات ومعدات الشركة بطريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع.  يتم مراجعة   
العمر اإلنتاجي لآلالت والمعدات من قبل اإلدارة بشكل دوري.  وتتم المراجعة على أساس الوضع الحالي للموجودات والفترة المقدرة التي 

سوف تستمر خاللها الموجودات في تحقيق منافع اقتصادية للشركة.

التقييم العادل لالستثمارات  
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات الغير مدرجة في أسواق نشطة والمسجلة كاستثمارات في األوراق المالية باستخدام أساليب التقييم   
المعروفة مثل تقييم صافي األصول، وأسعار أحدث المعامالت التي حدثت الستثمارات مثيلة.  ويتم تحديد القيمة العادلة في وقت معين 
غير  أمور  وتتضمن  ذاتية  طبيعة  ذات  التقديرات  هذه  إن  فيها.   المستثمر  الشركات  عن  المتوافرة  والمعلومات  السوق  ظروف  أساس  على 
مؤكدة وتحتاج إلى درجة عالية من االجتهاد، وعليه ال يمكن تحديدها بدقة متناهية.  إن األحداث المستقبلية كاستمرار األرباح التشغيلية والقوة 
المالية غير مؤكدة وأنه من الممكن بناءًا على المعلومات المتوفرة حاليًا، بأن تختلف النتائج خالل السنة المالية التالية عن الفرضيات المستخدمة 
التدفقات  تقدير  يتم  بديلة،  معلومات  أية  وجود  عدم  حالة  في  لالستثمارات.   الدفترية  القيمة  على  مستقبلية  تعديالت  يتطلب  مما  سابقًا 
النقدية المستقبلية من قبل اإلدارة وفقًا للمعلومات المتوافرة مع ممثلي إدارة الشركات المستثمر فيها ووفقًا ألحدث البيانات المالية المتوفرة 

المدققة أو غير المدققة.

االنخفاض في قيمة االستثمارات في األوراق المالية  
تحدد الشركة ما إذا كانت االستثمارات في األوراق المالية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها حين وجود انخفاض جوهري أو لفترة طويلة في   
القيمة العادلة لتلك االستثمارات بأقل من سعر تكلفتها، وقرار اإلدارة بشأن انخفاض قيمة االستثمارات في األوراق المالية يتطلب استخدام 
تقديرات بهذا الشأن ويتم تقدير هذا االنخفاض لكل استثمار على حدى. في حالة االستثمارات في حقوق الملكية المدرجة في األسواق المالية، 

تعتبر اإلدارة أي انخفاض يزيد من 30% من القيمة العادلة عن التكلفة ولمدة أكثر من 6 أشهر، بأنه انخفاض جوهري. 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

االستثمارات في األوراق المالية )تابع(   )7
تحليل االستثمارات في األوراق المالية:  

كما في 31 ديسمبر 2013كما في 31 ديسمبر 2014

حملة 
األسهم

التكافل 
العام

التكافل 
المجموعالعائلي

حملة 
األسهم

التكافل 
العام

التكافل 
المجموعالعائلي

أسهم مدرجة في أسواق األوراق 
771.634-1.250.131760.60511.029-1.204.72645.405المالية

823.727137.297812.6361.773.660991.164319.404427.5611.738.129صناديق مدارة مدرجة

522.887727.377290.8831.541.147654.7621.148.58491.1071.894.453صناديق مدارة غير مدرجة

استثمارات حقوق ملكية غير 
938.471--565.494938.471--565.494مدرجة

3.116.834910.0791.103.5195.130.4323.345.0021.479.017518.6685.342.687الرصيد الختامي

المالية أسهم بقيمة دفترية مقدارها 139.304 دينار بحريني )2013: 139.304 دينار بحريني( وهي  تظهر من ضمن االستثمارات في األوراق   
مسجلة باسم طرف ذو عالقة ولمصلحة الشركة.

يبين الجدول أدناه فئات االستثمارات المختلفـة وذلك وفق سياسة التصنيف الداخلية للشركة.  

كما في 31 ديسمبر 2014

التكافل العائليالتكافل العامحقوق المساهمين

تصنيف 
وكاالت 
التقييم 

االئتماني/
استثمارات 

مدرجة

سياسة 
التصنيف 

الداخلية 
المجموعللشركة

تصنيف 
وكاالت 
التقييم 

االئتماني/
استثمارات 

مدرجة

سياسة 
التصنيف 

الداخلية 
المجموعللشركة

تصنيف 
وكاالت 
التقييم 

االئتماني/
استثمارات 

مدرجة

سياسة 
التصنيف 

الداخلية 
المجموعللشركة

أسهم مدرجة في أسواق األوراق 
---45.405-1.204.72645.405-1.204.726المالية

812.636-137.297812.636-823.727137.297-823.727صناديق مدارة مدرجة

290.883290.883-727.377727.377-522.887522.887-صناديق مدارة غير مدرجة

------565.494565.494-استثمارات حقوق ملكية غير مدرجة 

2.028.4531.088.3813.116.834182.702727.377910.079812.636290.8831.103.519

كما في 31 ديسمبر 2013

التكافل العائليالتكافل العامحقوق المساهمين

تصنيف 
وكاالت 
التقييم 

االئتماني/
استثمارات 

مدرجة

سياسة 
التصنيف 

الداخلية 
المجموعللشركة

تصنيف 
وكاالت 
التقييم 

االئتماني/
استثمارات 

مدرجة

سياسة 
التصنيف 

الداخلية 
المجموعللشركة

تصنيف 
وكاالت 
التقييم 

االئتماني/
استثمارات 

مدرجة

سياسة 
التصنيف 

الداخلية 
المجموعللشركة

---11.029-760.60511.029-760.605أسهم مدرجة في أسواق األوراق المالية

427.561-319.404427.561-991.164319.404-991.164صناديق مدارة مدرجة

91.10791.107-1.148.5841.148.584-654.762654.762-صناديق مدارة غير مدرجة

------938.471938.471-استثمارات حقوق ملكية غير مدرجة 

1.751.7691.593.2333.345.002330.4331.148.5841.479.017427.56191.107518.668
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الودائع القانونية  )5
تخضع الودائع القانونية ألحكام قانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية الصادر في سنة 2006.  هذه الودائع والتي تعتمد   
دينار  إيداع مبلغ 125.000  تم  المركزي.  البحرين  بالحصول على موافقة من مصرف  إال  الفروع ال تسحب  وعدد  التأميني  العمل  على طبيعة 
بحريني )2013: 125.000 دينار بحريني( في بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب باسم الشركة وألمر مصرف البحرين المركزي. وتحقق الوديعة 

أرباحًا متوقعة وفقًا ألسعار العوائد السائدة.

النقدية وما في حكمها  )6

كما في 31 ديسمبر 2013كما في 31 ديسمبر 2014

حملة 
األسهم

التكافل 
العام

التكافل 
المجموعالعائلي

حملة 
األسهم

التكافل 
العام

التكافل 
المجموعالعائلي

188.675364.250552.925-591.602777.368-185.766ودائع لدى مؤسسات مالية

461.043961.072276.534102.2751.127.9221.506.731-500.029أرصدة حسابات تحت الطلب

251.5541.031.956318.3981.601.908360.979741.73180.0931.182.803أرصدة البنوك

3.686-3.2591.1412.545-1.2342.025نقدية بالصندوق

938.5831.033.9811.371.0433.343.607638.6541.035.2261.572.2653.246.145الرصيد الختامي

تحتسب على أرصدة حسابات تحت الطلب والودائع نسب عوائد تتراوح ما بين 1.3% و4% سنويًا )2013: ما بين 1.25% و6% سنويًا(.  

تحتسب على أرصدة حسابات التوفير نسب عوائد تتراوح ما بين 1% و2% سنويًا )2013: ما بين 1% و2% سنويًا(.  

ال يتم احتساب عائد على أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك.  

االستثمارات في األوراق المالية  )7
 

كما في 31 ديسمبر 2013كما في 31 ديسمبر 2014

حملة 
األسهم

التكافل 
العام

التكافل 
المجموعالعائلي

حملة 
األسهم

التكافل 
العام

التكافل 
المجموعالعائلي

3.345.0021.479.017518.6685.342.6873.568.1352.118.555401.3966.088.086الرصيد االفتتاحي

3.658.16556.110732.8414.447.1161.076.981428.635395.7911.901.407اإلضافات خالل السنة

)2.380.214()261.615()963.517()1.155.082()4.036.430()142.122()424.781()3.469.527(المبيعات خالل السنة

)خسائر(/أرباح محققة من بيع 
االستثمارات في األوراق المالية

)36.301(--)36.301()29.732()1.082(7.791)36.441( )إيضاح 25(

خسائر االنخفاض في القيمة خالل 
)232.283()22.809()67.398()142.076()501.302()14.460()44.421()442.421(السنة

مكاسب/)خسائر( غير محققة 
في القيمة العادلة محتسبة 

في    احتياطي القيمة العادلة 
5.9051.992)37.258(33.345)91.907(9.674)163.637(62.056لالستثمارات

3.116.834910.0791.103.5195.130.4323.345.0021.479.017518.6685.342.687الرصيد الختامي
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

استثمار في مشروع مشترك بطريقة حقوق الملكية )تابع(  )8
ملخص المعلومات المالية المتعلقة بالحصة غير المسيطرة لشركة هلث 360 لخدمات المساندة قبل االستبعادات للفترة المنتهية في 31   

ديسمبر 2014 ما بين الشركة موضحة كما يلي: 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

146.77329إيــراد

)61.018()200.638(مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات االستهالك

)60.989()53.865(صافي الخسارة للسنة/الفترة

)52.710()34.816(التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)23.344()7.947(التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

1.958152.515التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

76.461)40.805(صافي التدفقات النقدية )الخارجة(/الداخلة

الموجودات:

24.27622.083موجودات طويلة األجل

61.49679.340موجودات متداولة

85.772101.423

المطلوبات:

)10.094()45,488(مطلوبات متداولة

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المدينة  )9

كما في 31 ديسمبر 2013كما في 31 ديسمبر 2014

التكافل العام
التكافل 
التكافل العامالمجموعالعائلي

التكافل 
المجموعالعائلي

2.702.624-3.090.0192.702.624-3.090.019مستحق من شركات إعادة التكافل

1.532.620283.1831.815.8032.102.585244.8992.347.484مستحق من شركات التكافل

3.567.230206.4843.773.7143.435.827306.4093.742.236مستحق من مشاركي التكافل

2.104.19862.7812.166.9791.844.51664.1861.908.702ذمم مدينة أخرى

10.294.067552.44810.846.51510.085.552615.49410.701.046الرصيد الختامي

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المدينة تتمثل في األرصدة المستحقة من شركات التكافل وإعــادة التكافل القاطنة في الشرق األوسط وأوروبا.  

كما في 31 ديسمبر 2014، في رأي إدارة الشركة أن مخصص االنخفاض في قيمة ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة الذي توجب تسجيله   
هو 262.528 دينار بحريني )2013: 163.002 دينار بحريني(. التغير في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة كالتالي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

163.00234.297في 1 يناير

100.000128.705المخصص المكون خالل السنة

-)474(األرصدة المعدومة خالل السنة

163.002)262.528(في 31 ديسمبر
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االستثمارات في األوراق المالية )تابع(   )7
االستثمارات في األوراق المالية تشتمل على استثمارات حقوق ملكية غير مسعرة والتي ليس لها أسعار سوقية وال يمكن تحديد القيمة العادلة   
لها ولذلك يتم تسجيلها بالتكلفة.  إن رأي إدارة الشركة بأنه ال يتوقع أن تكون القيمة العادلة لهذه االستثمارات الغير مسعرة مختلفة جوهريًا 

على القيمة الدفترية.

االستثمارات في األوراق المالية بالعمالت هي كالتالي:  

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014العملــة

2.931.1802.947.681الدوالر األمريكي
803.072764.619الدينار البحريني
638.4581.032.378الدينار الكويتي
477.404322.461الروبية الهندية

116.34656.781الريال السعودي
88.067102.670الدرهم اإلماراتي

29.16017.216الريال القطري
23.93871.657الجنيه اإلسترليني

22.80727.224اليورو
5.130.4325.342.687

ال يوجد استثمارات في األوراق المالية مستحقة الدفع.  

المالية واستنتجت بأن بعض هذه االستثمارات انخفضت.   القيمة الستثماراتها في األوراق  خالل السنة، أجرت الشركة اختبار انخفاض في   
وبالتالي، فإن خسارة االنخفاض البالغة 501.302 دينار بحريني )2013: 232.283 دينار بحريني( قد تم تسجيلها في بيان الدخل.

إن الحد األقصى للتعرض لخطر السوق كما في تاريخ بيان المركز المالي هو القيمة الدفترية لألصول المالية المصنفة كاستثمارات في األوراق   
المالية.

استثمار في مشروع مشترك بطريقة حقوق الملكية  )8

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

-52.045في 1 يناير

90.000-تكلفة اقتناء المشروع المشترك

)37.955()30.957(حصة الخسارة في حصص ملكية المشروع المشترك

21.08852.045في 31 دسمبر

تمتلك الشركة حصة بنسبة 60% )2013: 60%( في مشروع مشترك هيلث 360 للخدمات المساندة  ذ.م.م، وهي شركة إدارية مستقلة تم   
تأسيسها وتمارس نشاطها في مملكة البحرين.  إن النشاط األساسي لشركة هيلث 360 للخدمات المساندة  ذ.م.م، هو تقديم خدمات 

التأمين المساندة. 

الخاصة  والمطلوبات  الموجودات  في  الحق  أن  حيث  فقط  المشترك  المشروع  أصول  صافي  في  الحق  للشركة  يوفر  التعاقدي  الترتيب  إن   
بالمشروع المشترك يبقى مع شركة هيلث 360 للخدمات المساندة  ذ.م.م، وقد تم تبويب هذا االستثمار كاستثمار في مشروع مشترك وتم 

تسجيلها في هذه البيانات المالية باستخدام طريقة حقوق الملكية.

47



الـــتــكافــل الــدولـــيــةالـــتــكافــل الــدولـــيــة

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

تكلفة تملك وثائق تأمين مؤجلة  )12

التغير في تكلفة تملك وثائق تأمين مؤجلة خالل السنة كاآلتي:  

التكافل العائليالتكافل العام

السيارات 
والحوادث 

الصحيالبحريالحريقالعامة
2014

المجموع
2013

المجموع
2014

المجموع
2013

المجموع

445.640104.21215.550195.003760.405533.76344.15726.311الرصيد االفتتاحي

365.690129.34010.324208.613713.967760.40581.63844.157عموالت مستحقة

)26.311()44.157()533.763()760.405()195.003()15.550()104.212()445.640(عموالت مدفوعة

365.690129.34010.324208.613713.967760.40581.63844.157الرصيد الختامي

ممتلكات ومعدات  )13

أراضي 
مملوكة

مباني على 
أراضي 

مملوكة
أثاث 

وتركيبات
معدات 

السياراتمكتبية

أعمال 
رأسمالية قيد 

المجمـــــوعاإلنشاء

التكلفــة

492.1481.266.765869.6901.173.940107.6946.0053.916.242في 31 ديسمبر 2012

9.62735.81629.89554.958130.296--اإلضافات

)5.619(-)5.059()560(---االستبعادات

492.1481.266.765879.3171.209.196132.53060.9634.040.919في 31 ديسمبر 2013

8.65314.24156.2506.00085.144--اإلضافات

492.1481.266.765887.9701.223.437188.78066.9634.126.063في 31 ديسمبر 2014

االستهالك المتراكم

1.578.694-295.081482.195747.83553.583-في 31 ديسمبر 2012

300.906-42.20278.310151.98428.410-استهالك السنة

)2.985(-)2.425()560(---االستبعادات

1.876.615-337.283560.505899.25979.568-في 31 ديسمبر 2013

295.737-42.20276.991144.63431.910-استهالك السنة

2.172.352-379.485637.4961.043.893111.478-في 31 ديسمبر 2014

صافي القيمة الدفترية 
492.148887.280250.474179.54477.30266.9631.953.711في 31 ديسمبر 2014

492.148929.482318.812309.93752.96260.9632.164.304في 31 ديسمبر 2013

تتمثل األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء في المبالغ المتكبدة في بناء منشآت جديدة والتي لم تكتمل حتى اآلن.  

تمارس الشركة نشاطها من مقرها المستأجر بمبلغ 10.966 دينار بحريني شهريًا )2013: 10.922 دينار بحريني شهريًا( )إيضاح 35(.  
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أرصدة التكافل وإعادة التكافل المدينة )تابع(  )9

أعمار أرصدة التكافل وإعــادة التكافل التي لم تتعرض لالنخفاض في قيمتها، موضحـة فــي اآلتي:   

التكافل العائليالتكافل العام

الحالية
المتقادمة وغير عرضة 

الحاليةلالنخفاض
المتقادمة وغير عرضة 

لالنخفاض

20142013201420132014201320142013العمر باأليام

--216.852211.771--4.205.4713.656.877صفر إلى 90 يوم

34.360242.796--3.560.7763.344.584--91 إلى 180 يوم

102.65178.088--1.359.9231.751.007--181 إلى 365 يوم

198.58582.839--1.167.8971.333.084--أكثر من 365 يوم

4.205.4713.656.8776.088.5966.428.675216.852211.771335.596403.723

إن صافي أرصدة التكافل وإعادة التكافل من المتوقع تحصيلها بشكل كامل.  ليس من ممارسات الشركة أخذ ضمانات على أرصدة التكافل   
وإعادة التكافل المدينة. إن رأي إدارة الشركة بأنه ال يتوقع أن تكون القيمة العادلة لألرصدة المستحقة من شركات إعادة التكافل فيما يتعلق 

بمطالبات مستحقة متخلف جوهريًا عن قيمتهم الدفترية.

المستحق من شركات إعادة التكافل، فيما يتعلق بالمطالبات المستحقة  )10

التكافل العائليالتكافل العام

الحريق 
والحوادث 

العامة 
الصحيالسياراتالبحريوالهندسة

2014
المجموع

2013
المجموع

2014
المجموع

2013
المجموع

2.514.526123.6922.220.3021.280.9896.166.5094.814.993174.069189.762الرصيد االفتتاحي

6.572.0951.348.77410.023.14811.949.436563.100467.569)61.231(2.163.510المطالبات المستحقة

)483.262()397.456()10.597.920()7.602.646()1.975.333()4.129.567()8.444()1.489.302(المطالبات المستردة

3.215.73454.0174.662.830654.4308.587.0116.166.509339.713174.069الرصيد الختامي

جميع المبالغ المستحقة من شركات إعادة التكافل المتعلقة بالمطالبات المعلقة غير مخفضة ويتوقع أن يتم تحصيلها بشكل كامل بناءًا على   
الخبرة السابقة.  ليس من ممارسات الشركة أخذ ضمانات من شركات إعادة التأمين فيما يتعلق بالمطالبات المستحقة.

في رأي إدارة الشركة، فإنه ال يتوقع أن تكون القيمة العادلة لألرصدة المستحقة من شركات إعادة التكافل فيما يتعلق بالمطالبات المستحقة   
مختلف جوهريًا عن قيمتهم الدفترية.

اشتراكات إعادة التكافل المؤجلة  )11

إن التغير في اشتراكات إعادة التكافل المؤجلة خالل السنة كاآلتي:  

التكافل العام

2013
المجموع

السيارات 
والحوادث 

الصحيالبحريالحريقالعامة
2014

المجموع

1.328.4321.235.185235.055818.0893.616.7613.340.936الرصيد االفتتاحي

1.330.711841.234162.0411.407.3283.741.3143.616.761اشتراكات إعادة التكافل المؤجلة

)3.340.936()3.616.761()818.089()235.055()1.235.185()1.328.432(اشتراكات إعادة التكافل المدفوعة

1.330.711841.234162.0411.407.3283.741.3143.616.761الرصيد الختامي
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

معامالت مع أطراف ذات العالقة )تابع(  )15

إن المعامالت التي أبرمت مع األطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر 2013 موضحة في التالي:  

أعضاء اإلدارة التنفيذية
الدخـل

380.899إجمالي االشتراكات
المصروفات

358.060مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ملخص بأرصدة األطراف ذات العالقة كالتالي:  

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

مبالغ مستحقة من األطراف ذات العالقة:

682-شركة جراند العقارية
8.574-المجموعة الدولية لالستثمار

9621.100بنك المستثمرون
12.773-المجموعة الخليجية للمال

96223.129المجموع

المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة غير مضمونة وال يستحق عليها أية عوائد وليس لها شروط إعادة سداد ثابتة ويتم الموافقة عليها   
من قبل إدارة الشركة.

رأس المال  )16

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

المصرح به
200.000.000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 100 فلس بحريني للسهم الواحد )2013: 

200.000.00020.000.00020.000.000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 100 فلس بحريني للسهم الواحد(

المصدر والمدفوع بالكامل
 62.500.000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 100 فلس بحريني للسهم الواحد )2013:

62.500.0006.250.0006.250.000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 100 فلس بحريني للسهم الواحد(

معلومات إضافية متعلقة بالمساهمين  

المصدر  رأسمالها  أسهم  مجموع  من  أكثر  أو   %5 بنسبة  حصة  يملكون  الذين  الشركة  في  األساسيين  المساهمين  وجنسيات  أسماء   )i(  
والمدفوع بالكامل وعدد األسهم التي يملكونها كما في 31 ديسمبر 2014 و2013 كالتالي:

عدد األسهمالجنسيةاسم المساهم
نسبة األسهم 

المملوكة

22.75%14.220.486بحرينيبنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب

18.03%11.265.655بحرينيبنك المستثمرون

13.82%8.638.197كويتيةالمجموعة الدولية لالستثمار

11.13%6.953.125بحرينيةالمجموعة الخليجية للمال

10.79%6.742.504كويتيصندوق المهند االستثماري المباشر

8.40%5.250.000كويتيةاألمانة العامة لألوقاف - دولة الكويت

تندرج جميع أسهم الشركة تحت فئة واحدة وهي أسهم عادية وجميع المساهمين متساوون في حقوق التصويت، تم دفع قيمة األسهم   )ii(  
الصادرة بالكامل.

تتوزع أسهم الملكية في الشركة على عدد المساهمين والنسب المئوية كما هو موضح في الفئات التالية:  )iii(  
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ذمم مدينة من أموال التكافل وأخرى ومصروفات مدفوعة مقدمًا  )14

ذمم مدينة من أموال التكافل  )1  
الوكالة  أتعاب  حساب  على  العائلي  والتكافل  العام  التكافل  وثائق  حاملي  من  مستحقة  مبالغ  تتضمن  التكافل  أموال  من  المدينة  الذمم  إن   

واألرصدة الداخلية، وال تتضمن القرض الحسن )إيضاح 36(.

ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدمًا  )2  
الذمم المدينة األخرى غير مخفضة ويتوقع أن يتم تحصيلها، بناءًا على الخبرة السابقة وذلك خالل 12 شهرًا من تاريخ بيان المركز المالي.   

القيمة الدفترية للذمم المدينة األخرى والمدفوعات المقدمة مقاربة تقريبًا للقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2014.  

معامالت مع أطراف ذات العالقة  )15

يتم اعتبار األطراف كأطراف ذو عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر، أو يكون له نفوذ يؤثر على السياسات المالية   
والتشغيلية للطرف اآلخر.  تشتمل األطراف ذو عالقة على شركات تمارس الشركة عليها نفوذًا مؤثرًا ومساهمين رئيسيين وأعضاء مجلس 

اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة.  إن معامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة مصرحة من قبل اإلدارة.

ملخص لمعامالت مع أطراف ذات عالقة المدرجة في القوائم المالية على النحو التالي:  

 
31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014استثمارات مع أطراف ذات عالقة:

125.000125.000ودائع قانونية

300.000357.087ودائع تحت الطلب

745.4151.295.527استثمارات في أوراق مالية

1.170.4151.777.614

ودائع تحت الطلب  
300.000 دينار بحريني )2013: 357.085 دينار بحريني( تمثل 16% )2013: 16%( من مجموع اإليداعات لدى أحد المساهمين.  

مبالغ مستحقة من المساهمين  
كما في 31 ديسمبر 2014، ما مجموعة 962 دينار بحريني )2013: 18.455 دينار بحريني( مستحق من أحد المساهمين يمثل %0.01 )2013:   

0.22%( من مجموع أصول حملة المساهمين و0.02% )2013: 0.27%( من حقوق الملكية.

إن المعامالت التي أبرمت مع األطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر 2014 موضحة في التالي:  

أعضاء اإلدارة التنفيذية

الدخـل 
362.710إجمالي االشتراكات

المصروفات
421.360 مكافآت اإلدارة التنفيذية

-مكافآت اعضاء مجلس االدارة

36،200مكافآت و عالوات سفر لإلجتماعات مجلس اإلدارة
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

االحتياطيــات )تابع(  )17

احتياطي القيمة العادلة: ج(   

يمثل أرباح وخسائر غير محققة من تقييم االستثمارات في األوراق المالية.  

األرباح المستبقاة: د(   

يمثل كل األرباح والخسائر األخرى والمعامالت مع المساهمين الغير مسجلة في مكان آخر.  

إجمالي المطالبات المستحقة  )18

يتمثل التغير في إجمالي المطالبات المستحقة خالل السنة في التالي:  

التكافل العام

الحريق 
والحوادث 

العامة 
والهندسة

البحري 
الصحيالسياراتوالطيران

2014
المجموع

التكافل
العائلي

2014
المجموع

2014
المجموع

2013
المجموع

2.864.745153.7013.799.5571.617.4848.435.487197.6438.633.1307.233.772الرصيد االفتتاحي

13.041.7123.950.55519.575.342669.03920.244.38119.448.126)39.460(2.622.535المطالبات المستحقة

)18.048.768()16.565.570()478.459()16.087.111()4.442.801()9.969.274()9.238()1.665.798(المطالبات المدفوعة

3.821.482105.0036.871.9951.125.23811.923.718388.22312.311.9418.633.130الرصيد الختامي

تفاصيل المطالبات:  

التكافل العام

الحريق 
والحوادث 

العامة 
والهندسة

البحري 
الصحيالسياراتوالطيران

2014
المجموع

التكافل
العائلي

2014
المجموع

2014
المجموع

2013
المجموع

2.059.28678.1542.208.653201.5774.547.670194.7264.742.3963.931.248مطالبات السنة الحالية

2.655.8371.904.734-2.655.837-1.320.08614.0281.321.723مطالبات السنة السابقة

مطالبات مستحقة 
442.10912.8213.341.620923.6614.720.211193.4974.913.7082.797.148ولمتسجل

3.821.481105.0036.871.9961.125.23811.923.718388.22312.311.9418.633.130الرصيد الختامي

54

رأس المال )تابع(  )16

معلومات إضافية متعلقة بالمساهمين - تابع  

31 ديسمبر 2014

عدد األسهمعدد المساهمينالفئــــة
نسبة األسهم 

المملوكة

13.51%2258.440.776أقل من %1

1.58%1989.257أكثر من 1% وأقل من %5

8.40%15.250.000أكثر من 5% وأقل من %10

53.76%433.599.481أكثر من 10% وأقل من %20

22.75%114.220.486أكثر من 20% وأقل من %50

23262.500.000%100.00

31 ديسمبر 2013

عدد األسهمعدد المساهمينالفئــــة
نسبة األسهم 

المملوكة

13.51%2258.440.776أقل من %1

1.58%1989.257أكثر من 1% وأقل من %5

8.40%15.250.000أكثر من 5% وأقل من %10

53.76%433.599.481أكثر من 10% وأقل من %20

22.75%114.220.486أكثر من 20% وأقل من %50

23262.500.000%100.00

يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة في رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل ما نسبته 1.11% من رأس مال الشركة )2013: %1.11(.  

أرباح أسهم:  

قامت الشــركة بدفع أرباح عـــن السنة المالية المنتهية فــي 31 ديسمبــر 2013 بلغت 312.500 دينــار بحريني )31 ديسمبر 2012: لم يتم دفع   
أية أرباح من قبل الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012( ولم يتم الموافقة على أي توزيعات أسهم من قبل المساهمين في اجتماع 

الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في 31 مارس 2014 )2012: 28 فبراير 2013(.

الموصى به من مجلس اإلدارة  

لم يقترح مجلس إدارة الشركة دفع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )2013: أرباح نقدية بمبلغ 312.500 دينار بحريني   
الدفع عند ما  المقترحة تصبح واجبة  التوزيعات  بالكامل(.  والمدفوع  المصدر  المال  إجمالي رأس  الواحد تمثل 5% من  بواقع 5 فلس للسهم 
يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وبالتالي لم يتم احتساب األرباح المقترحة في هذه البيانات 

المالية.

االحتياطيــات  )17

االحتياطي القانوني: أ(   

التأسيس والنظام  البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لسنـــة 2001، وعقد  التجارية  بموجب متطلبات كل من قانون الشركات   
األساسي للشركة، يتم تحويل 10% من صافي ربح السنة إلى االحتياطي القانوني الغير قابل للتوزيع. يمكن للشركة التوقف عن هذا التحويل 
السنوي عندما يبلغ رصيد االحتياطي ما يعادل نسبة 50% من رأس مال الشركة المدفوع، وألن الشركة حققت خسائر عن العام المنتهي في 31 

ديسمبر 2014 لم يتم تحويل أي مبلغ إلى االحتياطي القانوني )2013: 23.134 دينار بحريني(.

االحتياطي العام: ب(   

يمثل مبلغ محتجز من األرباح المستبقاة لغرض تلبية أي التزامات مستقبلية محتملة ذات طبيعة عامة.  
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

عموالت إعادة التكافل غير مكتسبة  )21

إن التغير في عموالت إعادة التكافل غير المكتسبة خالل السنة كالتالي:  

التكافل العام

السيارات 
والحوادث 

الصحيالبحريالحريقالعامة
2014

المجموع

التكافل
العائلي

2014
المجموع

2014
المجموع

2013
المجموع

200.178214.91958.660291.786765.543278765.821653.014الرصيد االفتتاحي

193.539213.03233.518299.552739.641315739.956765.821عموالت مستلمة

)653.014()765.821()278()765.543()291.786()58.660()214.919()200.178(عموالت مستخدمة

193.539213.03233.518299.552739.641315739.956765.821الرصيد الختامي

مطلوبات أخرى ومخصصات  )22

كما في 31 ديسمبر 2013كما في 31 ديسمبر 2014

حملة 
األسهم

التكافل 
العام

التكافل 
المجموعالعائلي

حملة 
األسهم

التكافل 
العام

التكافل 
المجموعالعائلي

مستحقات خاصة 
208.212--171.588208.212--171.588بالموظفين

126.624-114.135119.0367.588--114.135حصة ربح لم يطالب بها

ذمم دائنة ومستحقات 
100.037762.2283.514865.779362.1491.185.7323.0541.550.935أخرى

385.760762.2283.5141.151.502689.3971.193.32030541.885.771

القيمة الدفترية للمطلوبات األخرى والمخصصات الموضحة أعاله مقاربة تقريبًا للقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2014.  

الجدول أدناه يحلل قروض الشركة إلى مجموعات االستحقاق بناءًا على الفترة الزمنية المتبقية بين بيان المركز المالي وتاريخ االستحقاق.  إن   
المبالغ المفصح عنها في الجدول التالي هي مبالغ التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.  األرصدة المستحقة خالل 12 شهر مقاربة للقيم 

الدفترية حيث أن تأثير الخصم ال يعتبر هام من وجهة نظر اإلدارة.

31 ديسمبر 2014

المجموعبين 3 و12 شهرلغاية 3 شهور

171.588-171.588مستحقات خاصة بالموظفين

114.135-114.135حصة ربح لم يطالب بها

185.917679.862865.779ذمم دائنة ومستحقات أخرى

471.640679.8621.151.502

31 ديسمبر 2013

المجموعبين 3 و12 شهرلغاية 3 شهور

208.212-208.212مستحقات خاصة بالموظفين

126.624-126.624حصة ربح لم يطالب بها

356.4251.194.5101.550.935ذمم دائنة ومستحقات أخرى

691.2611.194.5101.885.771
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تاريخ المطالبات  )19

تقوم الشركة سنويًا بتقييم التكلفة النهائية للمطالبات المتعلقة بالسنة.  إن عملية مقارنة هذا التقييم بإجمالي المطالبات المستحقة الفعلية   
لكل سنة يمكن من قياس قدرة الشركة على تقييم المطالبات بدقة.  

إجمالي مطالبات التكافل العام:  

المجموع20102011201220132014سنة الحادثة

تقدير المطالبات النهائية:

6.595.4887.357.1428.769.29710.741.75611.911.88545.375.568في نهاية السنة الحالية

35.465.529-7.041.6648.316.9729.010.46611.096.427بعد سنة واحدة

24.845.061--7.210.7578.398.0539.236.251بعد سنتين

15.911.932---7.420.6768.491.256بعد ثالث سنوات

7.526.312----7.526.312بعد أربع سنوات

التقدير الحالي للمطالبات 
7.526.3128.491.2569.236.25111.096.42711.911.88548.262.131المتراكمة

المدفوعات المتراكمة حتى 
)42.854.817()10.061.933()9.685.591()8.225.634()7.725.416()7.156.243(تاريخه

370.069765.8401.010.6171.410.8361.849.9525.407.314مجموع 

احتياطي متعلق بالسنوات 
1.796.4041.796.404----الماضية

370.069765.8401.010.6171.410.8363.646.3567.203.718

4.720.000مطالبات حدثت ولم تسجل

مجموع االحتياطي في بيان 
11.923.718المركز المالي

احتياطي اشتراكات غير مكتسبة  )20

إن التغير في احتياطي االشتراكات غير المكتسبة خالل السنة كالتالي:  

التكافل العام

سيارات 
صحيبحريحريقوحوادث عامة

2014
المجموع

2013
المجموع

5.015.6201.323.552241.9331.432.0878.013.1927.117.076الرصيد االفتتاحي

5.077.5631.054.758179.1241.910.6558.222.1008.013.192اإلضافات خالل السنة

)7.117.076()8.013.192()1.432.087()241.933()1.323.552()5.015.620(المستخدم

5.077.5631.054.758179.1241.910.6558.222.1008.013.192الرصيد الختامي
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

)خسائر(/إيرادات أخرى  )26

 السنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2013

)32.133()33.799()خسائر(/مكاسب أسعار صرف

27.30013.800دخل اإليجارات

487-أرباح بيع ممتلكات ومعدات

)6.499()17.846(

العائد على السهم  )27

يتم احتساب العائد األساسي على السهم على أساس تقسيم صافي الربح المتاح للمساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة   
خالل السنة.

السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2014

السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2013

231.335)843.703(صافي )خسارة( / ربح السنة المتاح للمساهمين

62.500.00062.500.000المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة

3.70 فلس13.50 فلس)الخسارة(/العائد على السهم

ال يوجد لدى الشركة أية أسهم عادية قابلة للتخفيف، وعليه يكون العائد المخفف على السهم مماثل )للخسارة(/العائد األساسي على السهم.  

نتائج القطاعات التأمينية  )28

إن القطاع األساسي للشركة هو قطاع األعمال.  قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات والعمليات المشاركة بتوفير المنتجات أو الخدمات   
حيث أنها تتعرض لمستوى مختلف من المخاطر والمردودات.  إن قطاع األعمال األساسي للشركة:

إن أعمال التكافل للشركة تنقسم إلى خمسة قطاعات كما يلي:   

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

الشحن البحري وأجسام السفن  : البحري   
تغطيات المصروفات  : الصحي   
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حقوق نهاية الخدمة للموظفين  )23

الموظفين البحرينيين  
بلغت تكلفة مساهمة الشركة في نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعـــي عن الموظفين البحرينييـــن للسنة المنتهيــــة فـــــي 31 ديسمبر 2014   

مبلغ 145.500 دينار بحريني )2013:  158.517 دينار بحريني(.

الموظفين األجانب  
إن التغير في مخصص نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين كان كالتالي:  

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

157.513132.449الرصيد االفتتاحي

45.55644.917مستحقات السنة

)19.853()20.383(مدفوعات خالل السنة

182.686157.513الرصيد الختامي

136131عدد موظفي الشركة

رسوم الوكالة وحصة المضارب  )24

يقوم المساهمون بإدارة عمليات التكافل العام والتكافل العائلي لمصلحة المشتركين في مقابل احتساب رسوم وكالة نسبتها %12 )2013:   
17%( ونسبة 30% )2013: 29%( على التوالي من إجمالي االشتراكات.  كما يقوم المساهمون أيضا بصفة مضارب بإدارة الصناديق االستثمارية 
للمشتركين، في مقابل احتســـاب نسبة 25% )2013: 25%( ونسبــة 15% )2013: 15%( من عوائد استثمارات التكافل العام والتكافل العائلي على 
التوالي المتحققة من الصناديق االستثمارية للمشتركين.  إن الحد األقصــى لنسب رسوم الوكالة وحصة المضارب كما أقرتهــا هيئة الرقابة 

الشـرعية هــي 30% )2013: 30%( و25% )2013: 25%( على التوالي.

دخل االستثمار  )25

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

التكافل العامالمساهمون
التكافل 
التكافل العامالمساهمونالعائلي

التكافل 
العائلي

5.4484.17330.79010.2984.60534.257دخل الودائع

295.5211.92181191.88537.70045دخل االستثمار

10.87121.03229.2497.42681.85215.757دخل أرباح األسهم

حصة الخسائر من استثمار 
في مشروع مشترك بطريقة 

--)37.955(--)30.957(حقوق الملكية )إيضاح 8(

خسائر محققة من بيع 
--)36.301()1.082(7.791)36.441(استثمارات في أوراق مالية

244.44234.91759.038135.353124.15750.059
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

نتائج القطاعات التأمينية - )تابع(  )28

الموجودات والمطلوبات المحددة كما في 31 ديسمبر 2013:  

7.845.7413.167.141773.5747.164.50518.950.961موجودات محددة

9.926.5983.923.355773.4654.513.72619.137.144مطلوبات محددة

ال تندرج الموجودات البالغة 4.352.417 دينار بحريني والمطلوبات البالغة 4.202.659 دينار بحريني ضمن أعمال التكافل العام.  

يظهر الفائض الناتج من عمليات التكافل العائلي في بند مستقل عنه والمفصح في بيان الدخل.  إن موجودات ومطلوبات التكافل مفصح عنها   
منفصاًل في بيان المركز المالي.

تقتصر أنشطة الشركة على التكافل طبقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية، ويتركز جزء كبير في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تخضع ألخطار   
وعوائد متماثلة وعليه لم يتم عرض المعلومات القطاعية حسب التوزيع الجغرافي.

القطاعات الجغرافية - تقارير القطاعات الثانوية   

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

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

إن التوزيعات الجغرافية للشركة كما في 31 ديسمبر 2014 و 2013 هي كالتالي:  

اإليرادات الخارجية
طبقًا للموقع

الموجودات غير المتداولة
طبقًا لموقع الموجودات

2014201320142013

11.504.94010.365.6081.877.4042.070.136مملكة البحرين

190.648282.57976.30794.169دولة قطر

الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر  )29

األوراق  والنقدية وما في حكمها واالستثمارات في  قانونية  ودائع  المالي تشمل  المركز  بيان  المتضمنة في  والمطلوبات  المالية  الموجودات   
المالية، وذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة، وذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة، ومطلوبات أخرى، وذمم دائنة للمساهمين.  إن السياسات 

المحاسبية المتعلقة باحتساب األدوات المالية قد تم اإلفصاح عنها كاًل على حدة في البند المتعلق بها.

إدارة رأس المال  

إن أهداف الشركة الرئيسية في المحافظة على رأس المال هي:  

ضمان قدرة الشركة على االستمرارية حتى تتمكن من االستمرار في تقديم عوائد للمساهمين وفوائد ألصحاب المصلحة األخرى؛ و  •  

توفير عائد مناسب للمساهمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات بما يتناسب مع مستوى المخاطر.  •  

تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال لديها، كما تقوم بإعداد التسويات وذلك وفقًا للظروف االقتصادية.  لم يتم أي تغيير في األهداف   
والسياسات والعمليات خالل السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014 و2013.

تقوم الشركة بمراقبة رأس المال عن طريق استخدام طريقة نسبة المديونية، والتي هي عبارة عن صافي المديونية مقسومًا على مجموع رأس   
المال مضافًا إليه صافي المديونية.  ويندرج ضمن صافي مديونية الشركة التكافل وإعادة التكافل والذمم الدائنة واألخرى مخصومًا منها النقدية 

وما في حكمها.  رأس المال يتضمن رأس المال مع االحتياطيات األخرى المتعلقة بمساهمي الشركة.
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نتائج القطاعات التأمينية - )تابع(  )28

تم تحليل إجمالي االشتراكات وصافي االشتراكات المستبقاة وصافي نتائج األقسام الرئيسية للتكافل العام كل على حدة في اإليضاح التالي:  

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

سيارات 
المجمــــــوعالصحيالبحريالحريقوحوادث عامـــة

10.438.6192.847.477558.9025.388.57119.233.569إجمالي االشتراكات

)9.157.903()3.623.240()500.812()2.389.904()2.643.947(حصة إعادة التكافل

7.794.672457.57358.0901.765.33110.075.666االشتراكات المستبقاة

)130.342(134.018)10.208()125.157()128.995(التغير في االشتراكات غير المكتسبة

7.665.677332.41647.8821.899.3499.945.324صافي االشتراكات المستبقاة

299.357112.160777.4871.079.941)109.063(عموالت إعادة التكافل ودخل التكافل اآلخر 

)9.552.195()2.601.781()21.099()233.605()6.695.710(صافي مطالبات مستحقة

مخصص االنخفاض في قيمة ذمم
)100.000()25.000(--)75.000(التكافل المدينة

785.904398.168138.94350.0551.373.070

)2.319.215()592.743()55.890()284.747()1.385.835(رسوم الوكالة

)946.145()542.688(113.42183.053)599.931(العجز من عمليات التكافل

الموجودات والمطلوبات المحددة كما في 31 ديسمبر 2014:  

8.436.3323.501.995858.2877.476.44520.273.059موجودات محددة

10.987.8314.100.257575.4884.743.12320.406.699مطلوبات محددة

ال تندرج الموجودات البالغة 5.062.122 دينار بحريني والمطلوبات البالغة 5.460.894 دينار بحريني ضمن أعمال التكافل العام.  

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

سيارات 
المجمــــــوعالصحيالبحريالحريقوحوادث عامـــة

10.399.5134.200.584985.1763.379.19718.964.470إجمالي االشتراكات

)9.325.168()1.801.028()914.775()3.844.311()2.765.054(حصة إعادة التكافل

7.634.459356.27370.4011.578.1699.639.302االشتراكات المستبقاة

)573.850()234.818()12.204(139.382)466.210(التغير في االشتراكات غير المكتسبة

7.168.249495.65558.1971.343.3519.065.452صافي االشتراكات المستبقاة

367.600119.314700.6431.137.408)50.149(عموالت إعادة التكافل ودخل التكافل اآلخر

)6.918.756()2.019.234()20.008()217.560()4.661.954(صافي مطالبات مستحقة

مخصص االنخفاض في قيمة ذمم     
)128.705()103.035(-)25.196()474(التكافل المدينة

2.455.672620.499157.503)78.275(3.155.399

)3.173.322()574.463()105.647()546.886()1.946.326(رسوم الوكالة

)17.923()652.738(509.34673.61351.856العجز من عمليات التكافل
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المطلوبات المالية
المطلوبات المالية 

بالتكلفة المطفأة

4.834.718التكافل وإعادة التكافل الدائنة

1.151.502مطلوبات أخرى ومخصصات

5.986.220مجموع المطلوبات المالية

فيما يلي ملخص باألدوات المالية المصنفة كما في 31 ديسمبر 2013:  

الموجودات المالية
قروض

وذمم مدينة
متوفرة

للبيـــــــــع

-3.246.145النقدية وما في حكمها

-10.701.046ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة

-6.340.578مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة

-910.342ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدمًا

-23.129مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

-125.000ودائع قانونية

5.342.687-استثمارات في األوراق المالية

21.346.2405.342.687مجموع الموجودات المالية

المطلوبات المالية
المطلوبات المالية 

بالتكلفة المطفأة

4.090.155التكافل وإعادة التكافل الدائنة

1.885.771مطلوبات أخرى ومخصصات

5.975.926مجموع المطلوبات المالية

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

المخاطر والعمليات ويتم رفع تقرير بالنتائج إلى لجنة التدقيق.

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

تتعرض الشركة خالل عملياتها للمخاطر التالية:  

مخاطر التكافل  •  

مخاطر إعادة التكافل  •  

مخاطر السيولة  •  

المخاطر التنظيمية  •  

مخاطر االستثمار  •  

المخاطر القانونية  •  

مخاطر السمعة  •  
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31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

4.834.7184.090.155ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة

1.151.5021.885.771مطلوبات أخرى ومخصصات

)3.246.145()3.343.607(ناقصًا:  النقدية وما في حكمها

2.642.6132.729.781صافي المديونية

6.250.0006.250.000رأس المال

480.066480.066احتياطي قانوني

200.000200.000االحتياطي العام

875.416)280.787(أرباح مستبقاة

)305.407()427.046(احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

6.222.2337.500.075مجموع رأس المال

8.864.84610.229.856رأس المال وصافي المديونية

26.69%29.81%نسبة المديونية

األدوات المالية الرئيسية  

إن األدوات المالية الرئيسية المستخدمة من قبل الشركة هي األدوات المالية التي تحتوي على المخاطر وهي كالتالي:  •  
ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة  •  

مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة  •  
ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدمًا  •  

ودائع قانونية  •  
النقدية وما في حكمها  •  

استثمارات في األوراق المالية  •  
ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة  •  

مطلوبات أخرى ومخصصات  •  

فيما يلي ملخص باألدوات المالية المصنفة كما في 31 ديسمبر 2014:  

الموجودات المالية
قروض

وذمم مدينة
متوفرة

للبيـــــــــع

-3.343.607النقدية وما في حكمها

-10.846.515ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة

-8.926.724مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة

-174.542ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدمًا

-962مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

-125.000ودائع قانونية

5.130.432-استثمارات في األوراق المالية

23.417.3505.130.432مجموع الموجودات المالية
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المخاطر المالية  

المالية  التكافل. مخاطر  التكافل وخصوم  إعادة  المالية، وأصول  المالية والمطلوبات  المالية من خالل موجوداتها  الشركة للمخاطر  تتعرض   
الرئيسية هو أن العائدات من األصول المالية ليست كافية لتمويل االلتزامات الناشئة عن عقود التكافل واالستثمار.  وأهم مكونات المخاطر 

المالية هي مخاطر أسعار العوائد، مخاطر أسعار األسهم، مخاطر أسعار العمالت، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

تنشأ هذه المخاطر من المراكز المفتوحة في المنتجات التي يشترونها، العملة العائد، ويتعرض كل منها لتحركات السوق العامة والخاصة.   
تقوم الشركة بإدارة هذه المواقف داخل إدارة األصول والخصوم )ALM( وهو اإلطار الذي يضمن أن يتم استثمار أموال التأمينات في أدوات 

مالية قصيرة األجل للوفاء بالتزامات التكافل.

مخاطر أسعار العوائد  
هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار العائد في السوق. تتعرض الشركة لمخاطر السوق فيما يتعلق باستثماراتها   
اإلسالمية. تحد الشركة من مخاطر السوق عن طريق االحتفاظ بمحفظة متنوعة من االستثمارات والمتابعة المستمرة للتطورات في أسواق 
االستثمار الدولي. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بمتابعة العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركات سوق األوراق المالية، بما في ذلك تحليل 

األداء التشغيلي والمالي لالستثمارات. أصول الشركة األخرى والمطلوبات، في رأي اإلدارة، ليست حساسة لمخاطر أسعار العوائد.

مخاطر السوق  
هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة تقلبات أسعار السوق سواء كانت هذه التغيرات متعلقة بورقة مالية معينة أو الجهة المصدرة لها   

أو عوامل تؤثر في تداول األوراق المالية بالسوق بشكل عام.

تتعرض الشركة إلى مخاطر السوق من خالل استثماراتها في حقوق الملكية والصناديق المدارة والسندات.   سيبلغ تأثير التعرض لمخاطر   
السوق متمثل في زيادة/نقصان بنسبة 1% على كل من احتياطي القيمة العادلة لالستثمار في حقوق الملكية ما قيمته 51.304 دينار بحريني 

بالزيادة أو النقصان )2013: 53.427 دينار بحريني بالزيادة أو النقصان(.  

االستثمارات  أسواق  في  للتطورات  بمحفظة استثمارية متنوعة والمتابعة المستمرة  تحد الشركة من مخاطر السوق عن طريق االحتفاظ   
العالمية. كما تقوم الشركة وبشكل نشط بمراقبة  العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق األسهم، والقيام بتحليل دوري للعمليات 

واألداء المالي للشركات المستثمر فيها. 
تحليل التوزيع الجغرافي الستثمارات الشركة في األوراق المالية هي كالتالي:  

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

1.330.1771.375.000مملكة البحرين

2.201.6152.450.023دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

1.062.854816.039آسيا

23.93771.657المملكة المتحدة وأوروبا

93.513110.332الواليات المتحدة األمريكية

418.336519.636دول أخرى

5.130.4325.342.687

مخاطر االئتمان  
الوفاء بااللتزامات المتفق عليها مما يسبب خسارة مالية للطرف اآلخر. تدير الشركة مخاطر  عن  المالية  هي مخاطر عجز أحد طرفي األداة   
أنواع  الحدود معينة على أساس  االئتمان المتعلقة بالمدينين من حملة الوثائق عن طريق المتابعة وفقًا لسياسات وإجراءات محددة . هذه 

المخاطر والتصنيف االئتماني للطرف اآلخر والتحليل المستمر من قبل اإلدارة.

باستثناء تلك األصول التي لها عالقة بعقود إعادة التكافل، فإن الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر ائتمان فيما يخص جميع أنواع األصول   
المالية هو القيمة الدفترية المدرجة في بيان المركز المالي.  

لم تدخل الشركة في المشتقات إلدارة مخاطر االئتمان.  وإن كان من الممكن في بعض الحاالت الفردية اتخاذ الخطوات الالزمة لتخفيف هذه   
المخاطر إذا كان هناك تركيز بشكل كاٍف.  وفيما يلي اإلفصاحات باألرقام عن الموجودات المالية التي هي عرضة لمخاطر االئتمان باإلضافة 
إلى اإلفصاحات عن المبالغ المدفوعة مقدمًا والذمم المدينة األخرى التي لم يمضي وقت على استحقاقها أو تخفيضها وفي إيضاحات رقم 9 

و10 من هذه البيانات المالية. 
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المخاطر االئتمانية  •  

مخاطر العمالت  •  

مخاطر معدل األرباح  •  

مخاطر القيمة العادلة  •  

مخاطر سعر العائد  •  

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

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

ال يوجد لدى الشركة أي عقد تأمين منفرد أو أية مجموعة صغيرة من عقود التأمين المترابطة والتي تغطي مخاطر تأمين غير متكررة وذات أثٍر   
كبيٍر مثل الزالزل أو عقود تأمين تغطي مخاطر حادثة واحدة وتعرض الشركة إلى مخاطر تأمين متعددة.  ال تتعرض مخاطر التأمين للشركة إلى 
التغيرات غير المتوقعة في اتجاه أو سلوك المشاركين أو إلى التغيرات في حاالت السوق المالية.  قامت الشركة بإعادة تكافل مخاطر التأمين 

والتي يمكن أن ينتج عنها مطالبات مؤثرة.

الرقابة الرئيسية لمخاطر التأمين هو تحويل المخاطر على أطراف آخرين عن طريق إعادة التكافل. أعمال إعادة التكافل يتم إسنادهًا بطريقة   
نسبية وغير نسبية مع حدود االحتفاظ والتي تختلف من قسم آلخر. يتم تنويع ترسية عقود إعادة التكافل بحيث ال تكون الشركة معتمدة على 

شركة إعادة تكافل واحدة أو عقد إعادة تكافل واحد.

سياسات االكتتاب واالحتفاظ وحدود الصالحيات باإلضافة إلى صالحيات االكتتاب التي تحدد المخولين والمسئولين عن إنجاز عقود التكافل   
والمحلية  واإلقليمية  الدولية  التطورات  متابعة  يتم  كما  دورية.  بصورة  التعليمات  هذه  تطبيق  مراجعة  تتم  الظروف  وبأي  التكافل  وإعادة 

لألسواق بصورة دقيقة ويتم اتخاذ الالزم لعكسها في تعليمات االكتتاب إذا تطلب ذلك.

مخاطر إعادة التكافل  
يتم استخدام إعادة التكافل إلدارة مخاطر التأمين على الرغـم بأنه لدى الشـركة ترتيبات إعـادة التكافل ولكن إن هـذا اإلجـراء ال يعفي الشركة   
من المسئولية كونها المؤمن األساسي وبالتالي فإن مخاطر االئتمان تبقى بخصوص إعادة التكافل إلى الحد الذي يعجز فيه أي معيد تكافل 
عن سداد التزاماته وفقًا لترتيبات إعادة التكافل. تحد الشركة من مخاطر االئتمان تلك بالدخول باتفاقيات إعادة تكافل مع معيدي تكافل ذوو 
تصنيف ائتماني جيد والتي تتم مراجعتها بصورة دورية. تتم مراجعة الوضع االئتماني لشركات اإلعادة بصورة مستديمة عن طريق مراجعة 
الوضع المالي قبل الدخول في أي اتفاقيات معهم. مخاطر االحتياطيات تتم مراقبتها بصورة مستمرة للمطالبات التي تم تقديمها والتي لم 

يتم تسويتها وذلك بتعديل المخصصات إذا كان ذلك ضروريًا.

التوزيع الجغرافي  
المبين أدناه تحليل لتمركز التوزيع الجغرافي إلعادة تكافل الشركة في 31 ديسمبر 2014 و2013:   

20142013

التكافل العائليالتكافل العامالتكافل العائليالتكافل العام

927.25040.7821.078.99143.411الشرق األوسط

358.473242.401599.122201.488دول أوربا

-492.704-246.897بقيمة دول العالم

1.532.620283.1832.170.817244.899

إن أكبر خمس شركات إعادة تأمين مسئولة عن 17% من الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية في 31 ديسمبر 2014 )2013: %28(.   
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كما في 31 ديسمبر 2014 و2013، الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة مقومة بالعمالت التالية:  

المجموعأخرىالجنيه البريطانيالدينار الكويتيالدينار البحرينيالدوالر األمريكيالموجودات المالية:

201420132014201320142013201420132014201320142013

1.609615.004452.4843.343.6073.246.145---807.203806.1871.921.4001.985.865النقدية وما في حكمها

ذمم التكافل وإعادة التكافل 
514.383790.77410.846.51510.701.046--1.390.7521.224.1868.911.8768.650.55529.50435.531المدينة

مبالغ مستحقة من شركات 
إعادة التكافل 

ومرتبطة بمطالبات 
1.425.5781.032.4848.926.7246.340.578--3.646.7302.972.2903.784.6582.272.39869.75863.406مستحقة

ذمم مدينة أخرى 
ومصروفات مدفوعة مقدمًا

     --174.542910.342------174.542910.342

مبالغ مستحقة من أطراف 
96223.129------96223.129--ذات عالقة

2.931.1802.947.682803.072764.620638.4581.032.37823.93771.657733.785526.3505.130.4325.342.687استثمارات في أوراق مالية

125.000125.000------125.000125.000--ودائع قانونية

8.775.8657.950.34515.721.51014.731.909737.7201.131.31523.93773.2663.288.7502.802.09228.547.78226.688.927المجمـــوع

المجموعأخرىالدينار الكويتيالدينار البحرينيالدوالر األمريكيالمطلوبات المالية:

2014201320142013201420132014201320142013

221.765293.7124.834.7184.090.155--1.605.1781.451.0313.007.7752.345.412ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة

1.151.5021.885.771----1.151.5021.885.771--مطلوبات أخرى ومخصصات

221.765293.7125.986.2205.975.926--1.605.1781.451.0314.159.2774.231.183المجمـــوع

مخاطر هامش الربح  
الشركة  تتعرض  االستثمارية.   لألدوات  العادلة  القيمة  ربحية  في  الربح  هامش  في  التغيرات  تأثير  احتماالت  من  الربح  هامش  مخاطر  تنشأ   
لمخاطر هامش الربح في استثماراتها وودائعها، تسعى الشركة للحد من مخاطر هامش الربح عن طريق مراقبة التغيرات في أسعار هامش 

عمالت استثماراتها وودائعها.  تفاصيل إعادة تسعير أو تاريخ االستحقاق إن تحقق أو ال وفئات األدوات المالية ذات العائد.

المجموعأكثر من ثالثة أشهرأقل من ثالثة أشهر

214.152563.216777.368ودائع لدى مؤسسات مالية

125.000125.000-الودائع القانونية

395.771565.301961.072ودائع تحت الطلب

609.9231.253.5171.863.440في 31 ديسمبر 2014

438.9021.745.7542.184.656في 31 ديسمبر 2013

سعر العائد الفعلي حسب أنواع العمالت الرئيسية لكل فئة رئيسية من األدوات المالية ذات العائد، موضح كالتالي:  

20142013

سعر العائد الفعلي %سعر العائد الفعلي %

دينار بحرينيدوالر أمريكيدينار بحرينيدوالر أمريكي

2.10%-2.10%-ودائع قانونية

2.56%2.60%1.79%3.88%ودائع أخرى
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31 ديسمبر 2014

القيمة الدفتريةالموجودات المالية
الحد األقصى 

للتعرض للمخاطر

3.343.6073.340.348النقدية وما في حكمها

10.846.51510.846.515ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة

8.926.7248.926.724مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة

174.542102.755ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدمًا

962962مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

125.000125.000ودائع قانونية

23.417.35023.342.304مجموع الموجودات المالية

31 ديسمبر 2013

القيمة الدفتريةالموجودات المالية
الحد األقصى للتعرض 

للمخاطر

3.246.1453.242.459النقدية وما في حكمها

10.701.04610.701.046ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة

6.340.5786.340.578مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة

910.342843.124ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدمًا

23.12923.129مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

125.000125.000ودائع قانونية

21.346.24021.275.336مجموع الموجودات المالية

المبالغ  المسددة.  غير  الديون  ومراقبة  االئتمان  حدود  وضع  طريق  عن  المشاركين  يتعلق  فيما  االئتمان  مخاطر  من  للحد  الشركة  وتسعى   
المستحقة من المشاركيــن تتكون مــن األرصدة المستحقــة من المشــاركين بشكـــل رئيسي فــي مملكة البحرين. خمســة  مشـــاركين )2013: 

خمسة( تمثــل 19% )2013: 27%( مــن مجموع األرصدة المستحقـــة  من المشاركيــن كما فــي 31 ديسمبر 2014.

إن مبالغ جوهرية من النقدية وما في حكمها موضحة مع المؤسسات والمصارف المالية اآلتية تبين في الجدول أدناه:  

التصنيف االئتماني
كما في 31 ديسمبر 2014

 الرصيد كما
في 31 ديسمبر 2014

التصنيف االئتماني
كما في 31 ديسمبر 2013

الرصيد كما في
31 ديسمبر 2013

Moody’s Ba3425.730Moody’s Ba3421.772بنك البحرين اإلسالمي

S&P BB+412.839NR137.739بنك السالم

Moody’s Baa2986Capital Intelligence “A”2.478بنك البحرين الوطني

Moody’s A145.548Moody’s Baa222.164بيت التمويل الكويتي

مخاطر العمالت هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في سعر الصرف للعمالت األجنبية. إن معامالت الشركة بالعمالت   
التعاون الخليجي المقومين جميعهم بالدوالر األمريكي. ووفقًا لذلك، ال تعتبر اإلدارة أن  البحريني وعمالت دول مجلس  بالدينار  األجنبية تتم 

الشركة معرضة لمخاطر جوهرية من تغير أسعار العمالت.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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قياس القيمة العادلة  

في 31 ديسمبر 2013:  

القيمة العادلة 
في

31 ديسمبر 
2013

مستوى المدخالت 
في تسلسل 

القيمة العادلة

وسائل التقييم 
المستخدمة 
والمدخالت 

الرئيسية
المدخالت غير 

الملحوظة الهامة

العالقات 
المتبادلة بين 

المدخالت غير 
الملحوظة 

والقيمة العادلة

أصول مالية

استثمارات مدرجة في أسواق 
2,509,763األوراق المالية

مدخالت
المستوى األول

أسعار األسهم 
كما هي مدرجة 

في أسواق 
ال ينطبق.ال ينطبق.األوراق المالية.

استثمارات غير مدرجة وصناديق 
2,832,924مدارة

مدخالت
المستوى الثالث

تقييم صافي 
األصول 

والمعلومات 
المتوفرة 

من مديري 
الصناديق.

اإليرادات 
المتوقعة 

ومعدات نمو 
األرباح مع األخذ 

بعين االعتبار 
المعلومات 

المتوفرة لدى 
اإلدارة وخبرات 

السوق في 
الصناعة 
المماثلة.

كلما ارتفع معدل 
نمو اإليرادات، 
ارتفعت القيمة 

العادلة.

ال يوجد أي تحويالت بين مستويات مدخالت القيمة العادلة خالل الفترة.  

الجدول التالي يوضح التغير في أرصدة االستثمارات في األوراق المالية التابعة لمدخالت المستوى الثالث خالل السنة:  

استثمارات غير مدرجة باألسواق المالية 
وصناديق مدارة مضمونة

2.832.924في 31 ديسمبر 2013

956.429اإلضافات خالل السنة

)1.084.670(االستبعادات

)606.369(خسائر االنخفاض في القيمة للسنة

343خسائر القيمة العادلة غير المحققة 

7.984مكاسب محققة من بيع استثمارات في األوراق المالية خالل السنة

2.106.641في 31 ديسمبر 2014

المدخالت  ثبات  العادلة مع  القيمة  لقياس  الثالث  بالمستوى  الخاصة  الملحوظة  الهامة  المدخالت  تغير معقول في  أي  فإن  اإلدارة،  رأي  في   
األخرى، ليس من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر فضاًل على أنه ليس من المتوقع أيضًا أن يكون 

لهذا التغير تأثيرًا علـى القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة بالمستـوى الثالث كما في 31 ديسمبر 2014.

لها مستندات قانونية كافية.   التي ليس  التعاقدات  أو  العمليات  المتوقعة من جراء  الخسائر غير  الناجمة عن  المخاطر  القانونية هي  المخاطر   
تتعامل الشركة مع مؤسستين قانونيتين من أجل تقديم الدعم لها في إدارة المخاطر القانونية.
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المخاطر التنظيمية  
التقيد بجميع  الشركة مسئولة عن ضمان  إدارة  البحرين ودولة قطر.  والقانونية في مملكة  التنظيمية  للمتطلبات  االمتثال  هي مخاطر عدم   

األنظمة.

مخاطر االستثمار  
هي مخاطر الشك في تحصيل منافع مستقبلية حقيقية من االستثمار.  إن لدى الشركة سياسات واضحة بالنسبة إلدارة مخاطر االستثمار،   
وإدارة  الشركة  في  االستثمار  إدارة  أن  كما  االستثمار.   أنشطة  وتقييم  الممنوحة  السلطة  مستويات  مع  تتناسب  السياسات  هذه  أن  حيث 
الشئون المالية تقوم بدراسة تأثير عمليات الشركة على بيان المركز المالي، كما تراقب أداء المحافظ االستثمارية بصفة مستمرة.  باإلضافة 
إلى أن أي نوع من االستثمار يتم مراجعته من قبل جهات مختصة وذلك بناءًا على حجم ونوعية المعاملة.  حيث يتم تقييم هذه االستثمارات 
إما شهريًا أو كل ثالثة أشهر وذلك حسب نوع هذا االستثمار، كما أن هذا التقييم تتم مراجعته من قبل المدقق الخارجي.  إن لدى الشركة 

سياسة للتأكد من تطبيق مبدأ الحيطة والحذر وذلك الحتساب المخصصات الالزمة متى ما كان ضروريًا.

مخاطر السيولة  
يتم تعريف مخاطر السيولة بمخاطر من مخاطر عدم قدرة الشركة في الحصول على األموال الالزمة لسداد االلتزامات المصاحبة لألدوات   
المالية. وتتحمل اإلدارة المالية ولجنة االستثمار المسئولية الشاملة عن إدارة األموال والسيولة للشركة. إدارة السيولة اليومية للشركة تقع على 
عاتق اإلدارة المالية جنبا إلى جنب مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. كما يقوم مجلس اإلدارة بتقديم مبادئ توجيهية واسعة فيما يتعلق 

بالحد األدنى من األصول السائلة التي تحتاج الشركة إلى الحفاظ عليها ويستخدم استحقاق األصول إلدارة مخاطر السيولة.

إن الجدول المبين في إيضاح 22 من المطلوبات المالية، يحدد االستحقاقات التعاقدية )تمثل مبالغ التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة(   

قياس القيمة العادلة  
القيمة العادلة  

هي السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ   
القياس.

إن األدوات المالية والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر تشمل ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة واألخرى باستثناء المدفــوعات   
المقدمة، النقديــة وما فــي حكمها وذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة.  ترى اإلدارة أنــه ونظرًا للطبيعة القصيــرة األجــل لهــذه األدوات المالية 

فإن القيمة العادلــة لهــذه األدوات المالية ال تختلف كثيــرًا عن قيمتهــا الدفترية كما في 31 ديسمبر 2014.

والمدخالت  القيم  وسائل  مع  جنب  إلى  جنبًا  متكرر  بشكل  قياسها  يتم  التي  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  تسلسل  يحدد  التالي  الجدول   
المدخالت  المتبادلة من  العالقة  الجدول  المالية وكذلك يوضح  لألدوات  العادلة  القيمة  والمستخدمة في تحديد قياس  الهامة  الملحوظة  غير 

الملحوظة والقيمة العادلة:

في 31 ديسمبر 2014:    

القيمة العادلة في
31 ديسمبر 2014

مستوى المدخالت 
في تسلسل القيمة 

العادلة

وسائل التقييم 
المستخدمة 
والمدخالت 

الرئيسية
المدخالت غير 

الملحوظة الهامة

العالقات المتبادلة 
بين المدخالت غير 

الملحوظة والقيمة 
العادلة

أصول مالية

استثمارات مدرجة في 
3.023.791أسواق األوراق المالية

مدخالت
المستوى األول

أسعار األسهم 
كما هي مدرجة 

في أسواق األوراق 
ال ينطبق.ال ينطبق.المالية.

استثمارات غير مدرجة 
2.106.641وصناديق مدارة

مدخالت
المستوى الثالث

تقييم صافي 
األصول 

والمعلومات 
المتوفرة من مديري 

الصناديق.

اإليرادات المتوقعة 
ومعدات نمو األرباح 

مع األخذ بعين 
االعتبار المعلومات 

المتوفرة لدى اإلدارة 
وخبرات السوق في 

الصناعة المماثلة.

كلما ارتفع معدل 
نمو اإليرادات، 
ارتفعت القيمة 

العادلة.
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قياس القيمة العادلة  
مخاطر السمعة هي المخاطر الناتجة عن فهم خاطئ لألنشطة أو الرقابة الداخلية للشركة سواًء كانت صحيحة أم خاطئة، فإنها سوف تؤثر   
على نظرة المستثمرين لدى الشركة مما له األثر في زيادة األعباء لدى الشركة ومن ثم انخفاض سيولة الشركة.  يتولى مجلس إدارة الشركة 

ممثاًل في اللجنة التنفيذية التابعة له عملية فحص هذه األمور ثم يصدر توجيهاته بهذا الخصوص.

كفاية رأس المال ومتطلبات هامش القدرة على إيفاء االلتزامات  )30

تحافظ الشركة بقدر كافي على مواردها المالية والبشرية وذلك من أجل مزاولة أعمالها بالطريقة السليمة التي رسمتها الشركة. إن كفاية رأس   
المال وهامش القدرة على إيفاء االلتزامات قد تم تحديده واحتسابه وفقا للمواد المنصوص عليها في المجلد الثالث من قواعد التأمين الصادر 
عن مصرف البحرين المركزي. بلغ رأس مال المساهمين المتوافر لدى الشركة 6.228.000 دينار بحريني. بلغ  العجز المترتب على تطبيق بنود 
إيفاء  القدرة على  المركزي ومتطلبات هامش  البحرين  الصادرة عن مصرف  التأمين  الثالث من قواعد  المجلد  المنصوص عليها في  التقييم 
االلتزامات لصندوق التكافل العام 2.837.000 دينار بحريني وبلغ العجز أيضًا لصندوق التكافل العائلي 3.285.000 دينار بحريني. إن مستوى 

رأس مال الشركة يقدر بـ 7.802.000 دينار بحريني.

هيئة الرقابة الشرعية  )31

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

الزكـــــاة  )32

للسهم(  2.33 فلس  بواقع  بحريني  دينار   145.401 :2013( للسهم  بواقع 1.94فلس  بحريني  دينار  والبالغة 121.028  الزكاة  أداء فريضة  يتم   
بشكل مباشر من قبل المساهمين، ووفقًا لذلك ال تقوم الشركة بعمل مخصص للزكاة.  إن المكونات المستخدمة في حساب الزكاة هي 
التصديق على طريقة  المشاركين والعقارات والمعدات. يتم  المستبقاة وحقوق  العام واألرباح  القانوني واالحتياطي  المال واالحتياطي  رأس 

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

اإليرادات المخالفة للشريعة  )33
لم تكن هناك أية إيرادات متحققة خالل السنة )2013: الشيء( من المعامالت المخالفة للشريعة.  

االلتزامات المحتملة  )34
الشركة مدعى عليها في عدٍد من القضايا المرفوعة من قبل حملة الوثائق وغيرهم وذلك بخصوص المطالبات المتنازع عليها.  على الرغم من   
عدم إمكانية تقدير المبالغ التي قد تنتج عن هذه القضايا، فقد قام مجلس اإلدارة بتكوين مخصص لمقابلة تلك القضايا.  ومن وجهة نظر 

اإلدارة يعتبر ذلك المخصص كافي لمواجهة أية خسائر محتملة من تلك المطالبات.

االلتزامات  )35

أ( التزامات التأجير التشغيلية  
إن إجمالي الحد األدنى اللتزامات التأجير التشغيلية بناء على عقود غير قابلة لإللغاء )إيضاح 13( هي كالتالي:  

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

100.34672.657أقل من سنة

ب( التزامات أخرى  
إن إجمالي االلتزامات المتعلقة باالستثمارات في األوراق المالية )إيضاح 8( هي كالتالي:  

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

109.59866.080استثمارات في أوراق مالية

قرض حسن  )36
وفقًا لمتطلبات كفاية رأس المال الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في كتيب التأمين، ال يوجد مبلغ مخصص للقرض في السنة المنتهية   

في 31 ديسمبر 2014 من قائمة عوائد الشركة التأمينية.

األحداث الالحقة  )37
ال توجد أحداث الحقة على الشركة بعد السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وقبل تاريخ إصدار هذا التقرير والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير   

جوهري على هذه البيانات المالية.
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