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كــة التكافل الدولية خالل العقود الثالثة بتفــرد ل مثيل له . باعتبارها أك�ش  امتــازت رحلــة �ش

ي 
ي المملكة . وقــد تجلت القيم والتقاليد ال�ق

كات �ض ض ثقــة لــدى العمالء وال�ش كات التأمــ�ي �ش

كة. ة ال�ش ي تحققت ع�ب مســ�ي
نجازات ال�ق ي الإ

كة �ض تنتهجهــا ال�ش

كة التكافل الدولية  ض عاماً، تظل �ش ة والتجارب المكتسبة عىل مدى ثالث�ي ومن خالل الخ�ب

ي المنطقة، إذ توفر منتجات 
كات ابتكاراً �ض ض كواحدة من أك�ش ال�ش ي طليعة قطاع التأم�ي

�ض

وخدمات جاهزة للمستقبل وخدمات مناسبة و ودية للعمالء.

اقاً، حيث تتب�ض التقنيات  كة التكافل الدولية رحلتها نحو مستقبل أك�ش إ�ش والآن، تواصل �ش

الرقمية لتنجز أعمالها بكفاءة للوصول إىل عمالئها بشكل فعال، فضالً عن تقديم الحلول 

ي كل عملياتها.
بشكل أ�ع وذلك ضماناً للشفافية  �ض

عاماً
 من النجاح
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أداء

تعززه

التجارب

ها  كة التكافل الدولية، فإن أهم أصولنا وأك�ش بالنسبة ل�ش

ي 
ات الواسعة والمتعمقة ال�ق قيمة هي بال شك الخ�ب

ي مجال تقديم 
كة رائدة �ض ض عاماً ك�ش اكتسبناها عىل مدى ثالث�ي

ي تتوافق منتجاتها وخدماتها مع مبادىء 
ض ال�ق خدمات التأم�ي

سالمية. هذه التجربة غ�ي المسبوقة  يعة الإ وأحكام ال�ش

ز بامتياز، لنقدم أفضل أداء مع تقديم منتجات  تجعلنا ن�ب

مبتكرة تلهمنا لكي نتصور مستقباًل أفضل حافل بإمكانيات 

ي السنوات القادمة.
هائلة للنمو �ض
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تحقيق الرخاء 

ع�ب تقديم حلول 

مبتكرة

كة التكافل التطور الذي تشهده بالدنا،  يواكب نمو �ش

اً معاً. ومع  فعىل مدى ثالثة عقود من الزمن، تطورنا كث�ي

ي  ي صممت خصيصاً لتل�ب
مجموعة من الحلول المبتكرة ال�ق

ي توف�ي راحة البال 
تطلعات زبائننا، فقد ساهمت التكافل �ض

والطمأنينة وغرس الثقة بالطاقات الكامنة للنمو ومواصلة 

ي المزيد من الثمار.
ج�ض
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سانتوش برابو

المدير الماىلي

عصام الأنصاري
الرئيس التنفيذي

لمياء حسن
ام والشئون القانوينه ض رئيس الل�ق ريما نوروز

رئيس الكتتاب - دائرة التكافل العائىلي والصحي



عاماً
 من النجاح

قيمنا
ي تقديم 

كة هي جوهر قدرتنا عىل النجاح �ض إن قيمنا المش�ق
ام والجودة. ومبادئنا هي: ض ة تقوم عىل الل�ق ض خدمات متم�ي

. ي
التمسك بأعىل مستويات الأمانة المهنية والسلوك المه�ض  •

. ي القتصاد المحىلي
المساهمة بفعالية �ض  •

كة وربحيتها وتطويرها.  المحافظة عىل نمو ال�ش  •

ضمون نحو  نؤمن بوجود إمكانية للتطوير، ونحن مل�ق  • 
عمالئنا بتحقيق النجاح.  

تعزيز الريادة من خالل تقديم الخدمات .  •

رؤيتنا
ي تقديم حلول تأمينية 

كة السباقة والرائدة �ض أن نكون ال�ش
سالمية السمحاء.  يعة الإ مبتكرة تتوافق مع أسس ال�ش

رسالتنا
ي طرح 

ي التكافىلي والريادة  �ض
 “العمل عىل  ن�ش الوعي التأمي�ض

منتجات تكافلية وحلول متكاملة قائمة عىل المبادئ والقيم 
سالمية الغراء”.  الإ
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كة  كة التكافل الدولية هي أول �ش �ش

ي المنطقة تقدم خدمات 
ض إسالمية �ض تأم�ي

تتناسب بشكل خاص مع القيم والمبادىء 

ي متطلبات العرص الحديث.  سالمية وتل�ب الإ

لقد صممت الخدمات والمنتجات التالية 

ي احتياجاتهم  خصيصاً لعمالئنا بحيث تل�ب

الخاصة.  

المنتجات والخدمات   

١.   التكافل العام 

أ. التأمينات التجارية والرئيسية 
تكافل الممتلكات   •

ان والنقل البحري تكافل الط�ي  •
التكافل الهندسي   •

تكافل المؤسسات المالية  •
ض  دارية لكبار الموظف�ي تكافل المسؤوليات الإ  •

تكافل تغطية الأخطاء الطبية   •
تكافل ضمان تنفيذ المشاريع  •

تكافل المكاتب الشاملة  •
تكافل المسؤولية المهنية  •

تكافل الحوادث العامة  •
رهاب التخريب والإ  •

العنف السياسي  •

ب. التأمينات الشخصية 
تكافل السفر  •

تكافل المنازل  •

ي
تكافل المبا�ض  •

تكافل الحوادث الشخصية  •
لية ض تكافل العمالة الم�ض  •

٢.  التكافل العائلي والرعاية الصحية
التكافل العائىلي )أ�تك(  •

التكافل العائىلي )الجماعي(  •
تكافل التعليم )تعليمي(  •
دخار ) إدخاري( تكافل الإ  •

تكافل العناية الصحية الجماعي )صحتك(  •
) ي

تكافل إعادة السداد العادي )صندو�ق  •

3. تكافل السيارات )سيارتك(
تكافل السيارات الشامل ويشمل خيارات متنوعة   •

للتغطية
تكافل المسؤولية تجاه الطرف الثالث  •

4. سمارت تكافل

ي )التكافل أون لين(
و�ض لك�ت 5. التكافل الإ

6. الخط الساخن للتكافل )٨٠٠٠٨٠5٠(
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دارة تقرير مجلس الإ

بسم هللا الرحمن الرحيم

ض  الأعزاء ، السادة المساهم�ي

يــن  ي أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي التاســع والع�ش
دارة ، يــ��ض نيابــة عــن أعضــاء مجلــس الإ

ي 31 ديســم�ب 2018.
كتكــم عــن الســنة الماليــة المنتهيــة �ض ل�ش

ي البداية ، أشكركم عىل دعمكم المستمر لهذه المؤسسة .
�ض

ي الأشــهر القليلــة 
ي التحســن �ض

ي مملكــة البحريــن اســتمرت �ض
ات القتصــاد العــام �ض أن مــؤ�ش

الماضيــة ، وكان التضخــم تحــت الســيطرة ، ول يــزال عجــز الحســاب الجــاري يمكــن احتوائــه ، 
كمــا أظهــرت أوضــاع الســيولة تحســنا ملحوظــا . ان الأعمــال التجاريــة  أظهــرت إشــارات إيجابيــة 
ي بــدأت 

مســتمرة ، ويرجــع ذلــك إىل حــد كبــ�ي إىل الســتقرار الســياسي واىل  بعــض الإصالحــات الــ�ق
ــق  ــن أن تحقي ــم م ــىل الرغ ــا ، ع ــادي تدريجي ــو القتص ــن النم ــح أن يتحس ــن المرج ــر. وم تظه
ــز الســتهالك. ــاء دورة الســتثمار وتعزي ــ�ي الالزمــة لإحي ــة ســيتطلب اتخــاذ التداب ــا الكامل إمكاناتن

ول يــزال الســيناريو القتصــادي العالمــي يظهــر تحســنا تدريجيــا ومســتمرا مــع وجــود عالمات عىل 
ي كل مــن الوليــات المتحــدة وأوروبــا. ومــن الناحيــة الأخــرى ، يبــدو أن القتصاديــات 

النتعــاش �ض
ــن التباطــؤ ، تواجــه  ــم م ــا أخرجــت العال ي طالم

ــ�ق ــو , وال ت محــركات النم ــ�ب ي اعت
ــ�ق الناشــئة وال

بعــض القضايــا مــن حيــث النمــو الداخــىلي الضعيــف والمخــاوف التضخميــة. ونعتقــد أن هــذه 
الأمــور ستتحســن ويجــب أن يتحســن الســيناريو القتصــادي �ض كل مــن القتصاديــات المتقدمــة 
يد مــن  ض ات القادمــة ، ممــا ســ�ي ي الفــ�ق

والناشــئة عــىل الســواء. كمــا نتوقــع أن ترتفــع الســتثمارات �ض
النمــو القتصــادي.

كــة  هــذا العــام نتيجــة للجهــود  ــات لل�ش إجمــالً ، تحســنت نســبة الخســارة المجمعــة للمطالب
هــا  ض عــىل مبــادرة توفــ�ي التكاليــف وغ�ي كــ�ي المتواصلــة �ض إدارة النفقــات التشــغيلية والتقنيــة وال�ق
كــة بزيــادة رأس مالهــا  كــة. و�ض خــالل هــذه الســنة ، قامــت ال�ش ي اتخذتهــا ال�ش

مــن التدابــ�ي الــ�ق
كــة الأم. وقــد عــزز ذلــك  ي أســهمت فيهــا بالكامــل ال�ش

ي ، والــ�ق
بمبلــغ 2.25 مليــون دينــار بحريــ�ض

ــة  ــادة ثق ــذه الزي ــرت ه ــا أظه ــال , كم ــة رأس م ــدل كفاي ــىل مع ــة وع ــة المالي ك ــالءة ال�ش ــن م م
ي 

ــا قــدره 847 ألــف دينــار بحريــ�ض كــة ربًحــا إجمالًي كــة. وقــد حققــت ال�ش ي ال�ش
المجموعــة الأم �ض

. ي
ي العــام المــا�ض

ي �ض
مقارنــة بخســارة بلغــت 772 ألــف دينــار بحريــ�ض

ي تركــز عــىل العمــالء ، والســتفادة مــن 
ض بتقديــم خدماتنــا الــ�ق مــ�ي ض وســنظل مــن الآن فصاعــًدا مل�ق

ي إطــالق العديــد مــن المبــادرات 
كتكــم �ض التكنولوجيــا لتعزيــز راحــة العمــالء. وقــد اســتمرت �ش

ــز  ــح مراك ــث تتي ــة. حي ــا الرقمي ي رحلته
ــا �ض ــع تقدمه ــام م ــالل الع ــالء خ ــىل العم ــز ع ي ترك

ــ�ق ال
ي 

الويــب والهواتــف الذكيــة الوصــول إىل منتجاتنــا وخدماتنــا �ض ة  وتواجدنــا ع�ب الخدمــات المنتــ�ش
ي تقييــم التقنيــات المبتكــرة لدعــم مواصلــة 

كــة مســتمرة  �ض ي أي مــكان. ولتــزال ال�ش
أي وقــت و�ض

ي نطاقهــا بهــدف مســاعدتنا عــىل زيــادة 
ي الخدمــة. وستســتمر هــذه التوســعات �ض

ض �ض ســعيها للتمــ�ي
ض اســتثماراتنا ونمهــد الطريــق  إثــراء تجربــة العمــالء �ض هــذا الخصــوص , كمــا ســنواصل �ض تحســ�ي

ي المســتقبل.
لنمــو مســتدام ومربــح �ض

ــة  ــق القيم ــة لتحقي ــ�ي طموح ــد معاي ــىل تحدي ــل ع ــل تعم ــة تكاف ك ــاء �ش ــىل بن ــز ع ــوف نرك وس
المســتدامة لجميــع أصحــاب المصلحــة.

ض بتقديم خدماتنا ضم�ي سنظل مل�ق

ي تركز عىل العمالء،
ال�ق

والستفادة من التكنولوجيا

 لتعزيز راحة العمالء
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كة تكافل تضع معاي�ي طموحة كز عىل بناء �ش س�ض

قادرة عىل خلق قيمة مضافة مستديمة

ض معها  لجميع المتعامل�ي

ــد مــن  كــة ســتواصل تحقيــق المزي ــان ال�ش ــاء أســاس قــوي لهــذه المؤسســة. كمــا اود ان اؤكــد لكــم عــىل ثقــ�ق ب ي بن
ــا �ض قــرار بمســاهمة موظفين واود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لالإ

ي ســتؤدي حتمــا إىل نمــو صناعــة نشــطة للتكافــل مســتقبال.
ــ�ق نجــازات ال الإ

دد عــىل  ض الــذى ليشــوبه الــ�ق كــ�ي ي خــالل الســنوات القادمــة ، ســنواصل �ض إعــادة التصــور لــالأداء مــن خــالل العمــل الجماعــي وروح المبــادرة واتبــاع أفضــل الممارســات , مــع ال�ق
و�ض

خلــق القيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا. وأتطلــع إىل دعمكــم المســتمر �ض العقــد المقبــل .

ض بلغــت رســوم الســفر والمرصوفــات الخــرى حــواىل  12,866  دارة قــد بلغــت للجلســات حــواىل 45.500 دينــاًرا للعــام 2018 �ض حــ�ي هــذا ونــود الشــارة هنــا اىل ان مرصوفــات مجلــس الإ
ديناًرا.

وأود أن أعــرب هنــا عــن خالــص شــكرنا وامتناننــا لجاللــة الملــك حمــد بــن عيــ� آل خليفــة ، ملــك مملكــة البحريــن وحكومتــه عــىل دعمهــم المســتمر لقتصــاد البحريــن وعــىل 
القطــاع المــاىلي عــىل وجــه الخصــوص. كمــا أود أن أشــكر ايضــا وزراء الحكومــة ومــرصف البحريــن المركــزي عــىل مســاعداتهم وتوجيهاتهــم القيمــة.

ــا الكــرام  ض عــىل تفهمهــم ودعمهــم. والشــكر موصــول أيضــا لعمالئن ــري للمســاهم�ي دارة ، أود أن أعــرب عــن خالــص شــكري وتقدي ــع أعضــاء مجلــس الإ ــة عــن جمي ا ، نياب وأخــ�ي
كات إعــادة التكافــل عــىل  كــة وموظفيهــا عــىل مواصلــة اجتهادهــم وتفانيهــم وعزيمتهــم المســتمرة . كمــا أود أن أشــكر الوســطاء و�ش دارة ال�ش كــة وخدماتهــا ولإ ي ال�ش

عــىل ثقتهــم �ض
عيــة عــىل ارشــاداتهم وتوجيهاتهــم المثمــرة. عالقاتهــم المتبادلــة المفيــدة. وايضــا أود أن أشــكر هيئــة الرقابــة ال�ش

شكرا جزيال،

جمال الهزيم
رئيس مجلس الدارة

اير 2019 البحرين ، 13 ف�ب
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يعت�ب استمرار نجاحنا شاهداً 

ي تح�ض بها 
عىل مقدار الثقة ال�ق

كة من قبل عمالئها ال�ش

بسم هللا الرحمن الرحيم

ة. وكانــت هنــاك نظــرة إيجابيــة  شــهد القتصــاد البحريــ�ض نمــوا مســتمرا خــالل الســتة أشــهر الأخــ�ي
ــض  ــدأت بع ــا ب . كم ــياسي ــتقرار الس س ــ�ي لالإ ــد كب ــك إىل ح ــع ذل ــة، ويرج ــال التجاري ــو الأعم نح
ي الظهــور. وقــد كان لقطــاع الخدمــات الماليــة الحــظ الأوفــر مــن حيــث 

الإصالحــات القتصاديــة �ض
ــدى  ض ل ــع التأمــ�ي ــاد  الوعــي حــول مناف ــا ان ازدي ــة. كم يجابي الســتفادة مــن هــذه التطــورات الإ
ض العــام عمومــا �ض البــالد قــد قدمــت دعمــا جيــدا لســوق  الجمهــور العــام وزيــادة انتشــار التأمــ�ي
ض  ــ�ي ــباب العامل ــن الش ــكان م ــدد الس ــاد ع ــدة ، وازدي اي ض ــة الم�ق ــذه التوعي ــم ه ي خض

. و�ض ض ــ�ي التأم
ي بصــورة مضطــردة . كمــا ان زيــادة اســهام التكنولوجيــا 

ض البحريــ�ض يتوقــع ان ينمــو قطــاع التأمــ�ي
ض تجربــة  قــد افــاد القطــاع بطــرق متعــددة ؛ منهــا ســهولة الوصــول إىل العمــالء الجــدد وتحســ�ي
ــ�ض  ــادة �ض تب ــإن الزي ــك ، ف ــة إىل ذل ضاف ــم. بالإ ــة له ــة المقدم ــن الخدم ــم م ــالء وارتياحه العم
ي كان 

ض أدت اىل الدفــع بزيــادة الكفــاءة التشــغيلية للعمليــات والــ�ق التكنولوجيــا لعمليــات التأمــ�ي
ي خلــق قيمــة أكــ�ب لجميــع أصحــاب المصلحــة. هــذا ومــن الآن فصاعــًدا ، سيســتمر 

لهــا دوراً �ض
. ض كات التأمــ�ي ض �ش ض عــىل العمــالء والــذى ســيصبح احــد العوامــل الــ�ق تمــ�ي كــ�ي ال�ق

يجابيــة ، إل أن ضعــف التوجــه  ات الإ وبالرغــم مــن أن الســتثمارات قــد  أظهــرت بعــض المــؤ�ش
كات  نحــو الســتثمار بصفــة عامــة، كان جزئيــاً وذلــك بســبب ارتفــاع الكلفــة الماليــة لقطــاع الــ�ش
ي ، والــذي ســيظل يمثــل تحديــاً لقطــاع 

إىل جانــب  الضغوطــات الــ�ق يشــهدها القطــاع المــرص�ض
ي الوقــت الــذي يبــدو فيــه القتصــاد العالمــي مهيئــا  للتحــول بعــد ســنوات 

. كمــا أنــه �ض ض التأمــ�ي
مــن النمــو المتباطــئ ، ال اننــا نأمــل أن تتحــول دورة الســتثمار بشــكل أفضــل اســتنادا إىل 

ــ�ي الشــاملة لالقتصــاد العالمــي. ــه المعاي التحســن الــ�ق أظهرت

ي ظــروف 
أظهــرت مملكــة البحريــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى بعــض التحســن �ض

ي  القيــام بالعديــد مــن 
عــت الحكومــة �ض اقتصادياتهــا الكليــة خــالل هــذا العــام.  وقــد �ش

ــل  ــر قــوة الدفــع الالزمــة للنمــو المســتدام والطوي ي يتوقــع  أن توف
ــ�ق ــة وال الإصالحــات الهيكلي

ي القتصــاد. هــذا كمــا تعرضــت العديــد مــن القطاعــات التجاريــة لضغــوط اقتصاديــة 
الأجــل �ض

قليميــة والقتصاديــة. كمــا  ض بســبب العديــد مــن الأوضــاع العالميــة والإ ض الماضيــ�ي خــالل العامــ�ي
ــ�ي  ــك بســبب تأث ي بعــض القطاعــات وذل

ي النمــو �ض
ــث التباطــؤ �ض ــات مــن حي ــاك تحدي ــت هن كان

تراجــع أســعار الســلع الأساســية العالميــة عــىل بعــض القطاعــات الهامــة بجانــب النخفــاض �ض 
ــة. ــتثمارات الخاص الس

ــة . عــىل الرغــم  كــة التكافــل الدولي ــات والفــرص ل�ش شــكل عــام 2018 م عامــا آخــر مــن التحدي
ــىل  ــة ع ــتطاعت المحافظ ــا اس ــام ، إل أنه ــذا الع ي ه

ــة �ض ــروف  صعب ــة لظ ك ــة ال�ش ــن مواجه م
ي 

ــ�ض ــار بحري ــون دين ــواىل 22 ملي ــه ح اكات المكتتب ــ�ق ــاىل الش ــغ اجم ــث بل ــا. حي ــا وتنميته أعماله
ي 

كــة حــذرة �ض ي  للســنة الســابقة. وكانــت ال�ش
خــالل عــام 2018 مقارنــة بمبلــغ  19.6 دينــار بحريــ�ض

اتيجيتها لتحقيــق  سياســتها الكتتابيــه كمــا أعــادت هيكلــة محفظــة أعمالهــا بمــا يتمــاسش مــع إســ�ق
ي سياســات تحوطيــة لالكتتــاب  وذلــك بغــرض حمايــة جميــع أصحــاب 

محفظــة متوازنــة ، مــع تبــ�ض
المصلحــة. كمــا بلغــت نســبة إجمــاىلي المطالبــات الصافيــة حــواىل  74٪ لعــام 2018 مقابــل ٪73 

ي 2017.
ــة �ض للســنة المنتهي

تقرير الرئيس التنفيذي
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ائــح  وتهــدف مؤسســتنا اىل  تلبيــة الدخــار، واحتياجــات الصحــة والحمايــة لجميــع �ش
ي 

الســوق التأمينيــة المختلفــة. ويعتــ�ب اســتمرار نجاحنــا شــاهداً عــىل مقــدار الثقــة الــ�ق
ــا  امن ض ــالل ال�ق ــن خ ــك م ــز ذل ــم تعزي ــد ت ــا. وق ــل عمالئه ــن قب ــة م ك ــا ال�ش ــ�ض به تح
ك بتوفــ�ي منتجــات عاليــة الجــودة لعمالئنــا ، وخلــق قيمــة  لمســاهمينا ،  المشــ�ق

ــاد. ــر القتص ي تطوي
ــاهمة �ض والمس

ض هــو نتيجــة لجهودنــا لتوفــ�ي  كتنــا عــىل مــر الســن�ي ولشــك ان الأداء الــذي حققتــه �ش
تجربــة فريــدة لعمالئنــا الكــرام. بالضافــة لســعينا المســتمر لفهــم التفضيــالت 
ي تقديــم 

امنــا �ض ض ي كل مرحلــة. وقــد أدى ال�ق
ض تجاربهــم �ض ة للعمــالء وتحســ�ي المتغــ�ي

ــن  ــراءات ان نتمك ــات والج ــات والخدم ــم المنتج ــفافية �ض تقدي ــاللة وش ــا بس خدماتن
مــن خلــق قيمــة لعمالئنــا ، بــدءا مــن اســتالمنا للمطالبــة بالتســوية. ونحــن نؤمــن بــأن 
إزالــة التعقيــدات مــن أعمالنــا هــى أمــر أســاسي وذلــك حــ�ق يتمحــور اهتمامنــا  لخلــق 
القيمــة الشــاملة لجميــع أصحــاب المصلحــة.  وتهــدف عروضنــا التكنولوجيــة  الرقميــة 
كــة عــىل  إىل توفــ�ي تجربــة تعامــالت سلســة لعمالئنــا. وتؤكــد معــدل الســتمرارية  لل�ش
الثقــة والدعــم اللذيــن وضعهمــا العمــالء فينــا. بحيــث تجســد التكافــل الدوليــة كلمــ�ق 
الثقــة والشــفافية. ونحــن نؤمــن بــأن الثقــة تعتمــد عــىل قدرتنــا عــىل تصميــم منتجــات 
ــة الأجــل  ي القيمــة طويل

ــن ، بينمــا تنعكــس الشــفافية �ض بســيطة وســهلة الفهــم للزبائ
ي تقدمهــا منتجاتنــا وخدماتنــا.

الــ�ق

ي 
ــة الــ�ق ــا هــي نتيجــة للجهــود المتفاني ــا عــىل تقديــم قيمــة مســتمرة لعمالئن إن قدرتن

كــة ويعتقــدون جزمــاً  يضعهــا موظفونــا �ض عملهــم.  حيــث يقــدرون ارتباطهــم   بال�ش
ض فريــق العمــل لدينــا بالمرونــة والتواضــع  ي هــذا القطــاع. كمــا يتمــ�ي

يإمكانيــات النمــو �ض
ة لعمالئنــا. ويدفــع هــذا  والحساســية للحفــاظ عــىل التكيــف مــع التفضيــالت المتغــ�ي
قتصــادي الحيــوي الــذي  ي محيطنــا الإ

كتنــا إىل تحقيــق مســتويات رفيعــة  �ض النهــج ب�ش
ي تقديــم منتجــات بســيطة ذات صلــة بالمجتمــع 

نعمــل فيــه. وبشــكل عــام ، سنســتمر �ض
ي ذات الوقــت تدفــع بفعاليــة المؤسســة.

و�ض

ــىل  ــا ع ــا وتنميته ــىل أعماله ــاظ ع ي الحف
ــة �ض ــل الدولي ــة التكاف ك ــت �ش ــد نجح ــذا وق ه

ــة �ق  ك ــث اعتمــدت ال�ش ــات. حي ــة بالتحدي ــة المليئ ــال التجاري ــة الأعم ــن بيئ ــم م الرغ
ي واتبــاع أفضــل الممارســات وذلــك 

ي مجــال الكتتــاب التأميــ�ض
ذلــك سياســات حصيفــة �ض

ي 
ي التكلفــة , الأمــر الــذى أدى إىل نجاحهــا  �ض

للحفــاظ عــىل المــوارد  وتحقيــق الوفــورات �ض
ي 2018 , مقارنــًة 

ي للســنة المنتهيــة �ض
تحقيــق نتائــج جيــدة,  بلغــت  847 ألــف دينــار بحريــ�ض

ي العــام الســابق.
ي �ض

بخســارة بلغــت 772 ألــف دينــار بحريــ�ض

. وقــد أدت حــدة  المنافســة �ض  ي
ي البحريــن خــالل العقــد المــا�ض

ض �ض تطــّور قطــاع التأمــ�ي
ي  ي تلــ�ب

ض عــىل المنتجــات عاليــة الجــودة  والــ�ق كــ�ي الســوق والمبــادرات التنظيميــة اىل ال�ق
. وهــذه العوامــل تعــزز مــن فــرص  احتياجــات العمــالء وتكــون أساســا للنمــو المســتقبىلي
ــوص  ــذا الخص ــا �ض ه ــد قمن ــوق. وق ي الس

ــرة �ض ــات المتوف مكان ــتغالل الإ ي اس
ــل �ض التكاف

ــة  ــة  نوعي ــ�ي خدم ــم منتجــات تنافســية وتوف ــىل تقدي ــد ع ــال يعتم ــوذج أعم ــاء نم ببن
ممتــازة للعمــالء وكذلــك شــبكة توزيــع جيــدة.  كمــا أننــا نســعى جاهديــن باســتخدام 
ض لنكــون الخيــار المفضــل للعمــالء �ض تلبيــة  ض مــن  الموظفــ�ي التكنولوجيــا وفريــق متمــ�ي
ــة  ــا بالثق فن ــة القصــوى لت�ش ــوىلي الأهمي ــة والدخــار. هــذا ون ــن الحماي ــم م احتياجاته
ي أولنــا إياهــا عمالؤنــا ، ليــس فقــط لأنفســهم ولكــن أيًضــا لعائالتهــم. لذلــك فإننــا 

الــ�ق
امنــا  لتحقيــق كافــة الحتياجــات التأمينيــة لعمالئتــا . ض نؤكــد ال�ق

ض التكافــل الدوليــة عــىل تقديــم الدعــم  لعنــارص القيمــة للعمــالء.  هــذا وســيظل تركــ�ي
كــة تحافــظ عــىل تحقيــق أهــداف الحمايــة والأهــداف  ولتــزال مجموعــة منتجــات ال�ش
ــة  ك ــزت ال�ش ــد رك ــة. وق ــث التكلف ــن حي ــة م ــة فعال ــالء بطريق ــة بالعم ــة الخاص المالي
ض بتقديــم عــروض ذات قيمــة  تتمحــور عــىل العميــل.  بشــكل مســتمر عــىل التمــ�ي
نتــاج الأكــ�ش ربحيــة.  ض عــىل خطــوط الإ كــ�ي اتيجية ال�ق واعتمــدت �ض ذات  الوقــت عــىل اســ�ق
ــالء  ــة العم ــع  وخدم ــات والتوزي ــالء  والمنتج ــىل العم ــز ع ــذي يرك ــا ال ــمل نهجن ويش

ــا. ــة رفيعــة لعمالئن ــ�ي تجرب ــ�ق صممــت  لتوف ــات وال وأنشــطة تســوية المطالب

اتيجية  ســ�ق اتيجيتنا تتمحــور �ض تقديــم الراحــة لعمالئنــا. ولتطويــر هــذه الإ وظلــت اســ�ق
مــن الناحيــة العمليــة ، قمنــا بتطويــر مجموعــة مــن المنتجــات ذات الصلــة باحتياجــات 
العمــالء وذلــك بغــرض توفــ�ي تجربــة ممتعــة لزبائننــا الجــدد اضافــة اىل تقديــم خدمــة 

متفوقــة لهــم.
 

ي تنميــة وإدارة قنــوات بيــع عاليــة الجــودة ومتعــددة التوزيــع ، جنًبــا إىل 
تكمــن قوتنــا �ض

ي توفــ�ي حلــول مبتكــرة لحتياجــات العمــالء مــن الحمايــة ولتحقيــق 
تنــا �ض جنــب مــع خ�ب

ي الخدمــات.
ض �ض التمــ�ي

ــا  ــاظ عــىل موقعه ــن الفــرص والحف ــم عــىل الســتفادة م كتك ــد ســاعد �ش وكل هــذا ق
ي البحريــن. ونحــن ممتنــون لجميــع  أصحــاب المصلحــة 

ي أعمــال التكافــل �ض
ــادي �ض الري

ــم ض المفضــل لديه ــ�ي ــزودي التأم ــا  م ــا , حــ�ق اصبحن ــم المتواصــل لن ــك لدعمه وذل

التقرير السنوي 2018 14   |   |   15 www.gigtakaful.bh



12345

20142015201620172018 السنة

8,627,00010,402,0009,346,55311,079,07412,731,141 صا�ض الحتياطات الفنية

14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000

12345
20142015201620172018  السنة

اكات 20,795,62819,646,11322,157,75019,653,99922,034,403   الش�ق

25000000
20000000
15000000
10000000
5000000

نتائج الكتتاب
مزيج الأعمال

نسبة المطالبات المتكبدة اكات :الش�ت

 نتائج الكتتاب

ي
بلغ إجماىلي نتائج الكتتاب قبل مرصوفات الوكالة 3.7 مليون دينار بحري�ض

ي
مقارنة بـ 3.2 مليون دينار بحري�ض

إجمالي الستثمارات:صا�ض الحتياطات الفنية:

المطالبات:

بلغت نسبة إجماىلي المطالبات المتكبدة لعام  2018م
حواىل  74٪ مقارنة بـ 73٪ لعام 2017.

مزيج الأعمال:

اتسمت محفظة أعمالنا التجارية بمزيد من التنويع خالل عام 2018 م  
ض ادناه: كما هو مب�ي

الأداء المالي :
ي 31 ديسم�ب 2018 حواىل  22.0 مليون 

اكات للسنة المالية المنتهية �ض بلغ إجماىلي الش�ق
ي لعام 2017 م.

ي �ض مقابل 19.6 مليون دينار بحري�ض
دينار بحري�ض

وأود أن أسلط الضوء هنا عىل بعض النتائج املهمة للرشكة والتي تعكسها الرسوم البيانية التالية:
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ــون  ــواىل  2.507 ملي ــام 2018م ح ــة  لع ــة والعمومي داري ــات الإ ــة المرصوف ــت جمل بلغ
. ي

ــ�ض ــار بحري ــون دين ــغ 3.136 ملي ــن العــام الســابق والبال ــل م ي , أق
ــ�ض ــار بحري دين

ض  كــة التكافــل للحفــاظ عــىل توقعــات مســاهميها وحامــىلي وثائــق التأمــ�ي ســعت �ش
وأصحــاب المصلحــة الآخرين.وذلــك بتوطيــد ورعايــة عالقــات العمــالء للمــدى الطوبــل 
وإعطــاء الأولويــة القصــوى �ض تقديــم أفضــل الخدمــات  . ومنــذ تأسيســها قامــت ببنــاء 
اهــة والشــفافية وســعت إىل تدعيــم جميــع أنشــطتها التجاريــة عــىل أســاس  ض ثقافــة ال�ض
ضافــة لمبــادئ  نصــاف والتكافــل والكفــاءة والفاعليــة بالإ مبــادئ تأسيســها المبنيــة عــىل الإ

كة ســالمي القائمــة عــىل المشــاركة التعاونّيــة ومبــادئ الرعايــة المشــ�ق ض الإ التأمــ�ي

هــذا ويؤمــن مجلــس إدارتنــا بالحفــاظ عــىل أعــىل معايــ�ي الحوكمــة والمســاءلة. لذلــك 
ي إطــار الحوكمــة الشــاملة 

ات التنظيميــة المختلفــة �ض فقــد اتخــذ المجلــس علمــاً بالتغيــ�ي
ي عمليــات إتخــاذ القــرار.

مــاً لغــرس روح القانــون واللوائــح �ض ض وســيظل مل�ق

ي 
ــًدا �ض ــًوا جي ــع نم ــث  نتوق ــة , حي يجابي ــام 2019 بالإ ــتقبلية  للع ــا المس ــم نظرتن وتتس

ــا الرئيــ�ي هــو الهتمــام بجــودة خدماتنــا وإدارة المطالبــات  ن ض الأعمــال. وســيكون ترك�ي
كــة عــىل تحقيــق افضــل النتائــج. والمرصوفــات والنفقــات بكفــاءة عاليــة ، تســاعد ال�ش

ــم  ــم وتوجيهه ــىل دعمه ــة ع ك ــس إدارة ال�ش ــكر مجل ــة لأش ــذه الفرص ــم ه اود أن أغتن
ــا  ــة لم ــل الدولي ــي التكاف ــا�ض لموظف ــري وامتن ــن تقدي ــرب ع ــا أود أن أع ــل. كم المتواص
ــرام  ــالء الك ــكر العم ــا نش ــة. كم ك ــداف ال�ش ــق أه ــة لتحقي ــود متفاني ــن جه ــوه م بذل

ــطاء  ــة والوس يع ــة ال�ش ــة الرقاب ــاء هيئ ض وأعض ــ�ي ــادة التأم ــل وإع ــادة التكاف كات إع و�ش
ــة. ك ــو ال�ش ي نم

ــاهم �ض ــذي س ــم ال ــىل دعمه ض ع ــ�ي ــا التجاري كائن ــع �ش وجمي

ــام   ــذا الع ــوي له ــاىلي الق ــذا الأداء الم ــم ه ــىل تحقيقه ــل ع ــق العم أ فري ــ�ض ــك أه كذل
كــة لالســتحواذ عــىل فــرص النمــو عــىل المــدى  اتيجية  ال�ش ي تنفيــذ اســ�ق

واســتمرارهم �ض
. ض ي ســوق التأمــ�ي

ــل �ض الطوي

ــم  ــتمرار ثقته ــىل اس ــة ع ــاب المصلح ض وأصح ــاهم�ي ــع المس ــكر جمي ــود أن نش ــا ن كم
ــالل  ــن خ ــة م ــا التجاري ــاء أعمالن ــنواصل �ض بن ــا س ــك �ض أنن ــذا ولش ــا. ه ــم لن ودعمه
ــة . ــورة حصيف ــر بص ــفافية وإدارة المخاط ــة والش ــالت  الثق ــا �ض مج ام بثقافتن ض ــ�ق الل

شكرا جزيال،

عصام الأنصاري
الرئيس التنفيذي

اير 2019 البحرين ، 13 ف�ب
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كات ١. حوكمة ال�ش

اهــة  ض كات الجيــدة وتدمــج مبــادئ الســتقاللية وال�ض كــة بشــكل كامــل بمبــادئ وروح حوكمــة الــ�ش ضم ال�ش كــة. وتلــ�ق دارة وال�ش كات الجيــدة جــزًءا ل يتجــزأ مــن فلســفة الإ تعــد حوكمــة الــ�ش
كــة. ي النظــام القيمــى الــذي يقــود ال�ش

والمســاءلة والشــفافية �ض

دارة  ي عمليــة صنــع القــرار. وقــد اعتمــد مجلــس الإ
دارة مســؤولياته الماليــة والئتمانيــة تجــاه جميــع أصحــاب المصلحــة مــن خــالل ضمــان الشــفافية والســتقاللية �ض ويمــارس مجلــس الإ

كــة.  ي ال�ش
هــم مــن أصحــاب المصلحــة �ض ض والزمــالء والوســطاء وغ�ي ض والعمــالء والمســاهم�ي ي تعامالتهــم مــع المشــارك�ي

ض �ض معايــ�ي وقيــم رفيعــة تحــدد النضبــاط المتوقــع مــن الموظفــ�ي
كــة  قيــد المراجعــة المســتمرة  مــن  ي مجــال الأعمــال. وتظــل حوكمــة ال�ش

اهــة  �ض ض ورة معايــ�ي ال�ض كــة هــي اليمــان باهميــة  ورصض ي يتــم غرســها  داخــل ال�ش
ومــن اهــم القيــم الأساســية الــ�ق

الدارة وذلــك  مــن أجــل تعزيــز مســتويات المتثــال وفًقــا للمعايــ�ي الدوليــة وأفضــل الممارســات القائمــة.

كات الصــادر عــن وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة، ووحــدة ضوابــط المســتويات العليــا مــن مجلــد التعليمــات الثالــث  كــة بالمتثــال مــع متطلبــات ميثــاق حوكمــة الــ�ش ضم ال�ش تلــ�ق
ي 31 ديســم�ب 2018.

الصــادر عــن مــرصف البحريــن المركــزي. لــم يطــرأ أي تغيــ�ي عــىل وحــدة ضوابــط المســتويات العليــا خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة �ض
ض التنظيمية الصادرة عن مرصف البحرين المركزي، دون أن تصدر بحقها أي مخالفات أثناء العام 2018. امها التام بجميع القواعد والقوان�ي ض كة عىل إل�ق حافظت ال�ش

ض ٢. المساهم�ي

كــة 85,000,000 ســهم عــادي بقيمــة اســمية 0.100 د.ب للســهم )رأس المــال الصــادر والمدفــوع 8,500,000 د.ب(. لــدى  ي بورصــة البحريــن. أصــدرت ال�ش
كــة مدرجــة ومتداولــة �ض إن أســهم ال�ش

كــة فئــة واحــدة فقــط مــن أســهم حقــوق الملكيــة وحامــىلي هــذه الأســهم لديهــم حقــوق تصويــت متســاوية. ال�ش

ض حسب الجنسية توزيع المساهم�ي
ض نسبة المساهمةعدد الأسهمعدد المساهم�ي

92.65٪19578,754,658بحرينيون

7.35٪66,245,342جنسيات خليجية أخرى

100٪20185,000,000المجموع

ض حسب الحجم توزيع المساهم�ي
ض نسبة المساهمةعدد الأسهمعدد المساهم�ي

81.94٪169,651,974أك�ش من ٪50

---10٪ ح�ق أقل من ٪50

6.18٪515,250,000٪ ح�ق أقل من ٪10

4.59٪123,902,206٪ ح�ق أقل من ٪5

7.29٪1976,195,820أقل من ٪1

100٪20185,000,000المجموع

) كة )مساهمة 5% أو أك�ش ض لل�ش ض الرئيسي�ي المساهم�ي
نسبة المساهمةعدد الأسهمالجنسية

ض ش.م.ب. كة البحرينية الكويتية للتأم�ي 81.94٪69,651,974بحرينيةال�ش

6.18٪5,250,000كويتيةالأمانة العامة لالأوقاف – دولة الكويت

كات تقرير حوكمة ال�ش
ي ٣١ ديسم�ب ٢٠١٨
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دارة العليا دارة والإ 3. مجلس الإ

تشكيل المجلس

ات مهنيــة عاليــة المســتوى.  كات، مهــارات وخــ�ب دارة، حســب متطلبــات حوكمــة الــ�ش كــة. يمتلــك أعضــاء مجلــس الإ دارة وفــق أحــكام عقــد التأســيس والنظــام الأســاسي لل�ش يتشــكل مجلــس الإ
ات المهنيــة المناســبة لــكل لجنــة.  كمــا يمتلــك أعضــاء اللجــان التابعــة للمجلــس الخــ�ب

: ض تنفيذي/ غ�ي تنفيذي ومستقل/ غ�ي مستقل وفق التعليمات الصادرة عن مرصف البحرين المركزي كالتاىلي ة أعضاء. يصنف الأعضاء ب�ي دارة من ع�ش يتكون مجلس الإ

5 تنفيذي، غ�ي مستقل 
5 غ�ي تنفيذي، مستقل 

دارة نضمامالمنصبعضو مجلس الإ مستقل/ غ�ي مستقلتنفيذي/ غ�ي تنفيذيتاريخ الإ

دارةجمال عىلي الهزيم مستقلغ�ي تنفيذي7 أبريل 2015رئيس مجلس الإ

دارةعبدالرحمن عبدهللا محمد مستقلغ�ي تنفيذي17 يونيو 2015نائب رئيس مجلس الإ

غ�ي مستقلتنفيذي7 أبريل 2015عضوخالد سعود الحسن

يف الريس غ�ي مستقلتنفيذي7 أبريل 2015عضوإبراهيم محمد �ش

ي غ�ي مستقلتنفيذي17 يونيو 2015عضوأحمد عبدالرحمن بوج�ي

غ�ي مستقلتنفيذي20 ديسم�ب 2017عضوأسامه كامل كشك

مستقلغ�ي تنفيذي21 مارس 2018عضوالدكتور/ أسامه تقي البحارنة

مستقلغ�ي تنفيذي21 مارس 2018عضوراشد محمد عبدالرحيم

مستقلغ�ي تنفيذي17 يونيو 2015عضوخالد جمال المزيرعي

غ�ي مستقلتنفيذي27 يونيو 2016عضوعبدهللا ربيعه محمد عبدهللا

دارة بمراجعة دورية لتشكيله ولمشاركة الأعضاء ولعمل اللجان التابعة له. يقوم مجلس الإ

ي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي. ويكــون إنتخــاب أو إعــادة انتخــاب العضــو خــالل الجمعيــة العامــة بتوصيــة مــن 
ض �ض دارة مــن قبــل المســاهم�ي ض أعضــاء مجلــس الإ يتــم انتخــاب/ تعيــ�ي

ي مجالــس 
ة الذاتيــة والمهنيــة والعضويــة �ض شــيح والمكافــآت والحوكمــة التابعــة لــه بحيــث يكــون مدعــوم بمعلومــات محــددة مثــل المؤهــالت والســ�ي المجلــس بنــاًء عــىل توصيــة مــن لجنــة ال�ق

أخــرى.

دارة لموافقة المجلس. ض سكرت�ي مجلس الإ داري للجمعية العامة، والمجلس، ولجانه التابعة وأعضائه. ويخضع تعي�ي ي والإ
دارة الدعم المه�ض يقدم سكرت�ي مجلس الإ

دارة مهام ومسؤوليات مجلس الإ

ــداف  ــىل الأه ــة ع ــال ، والموافق ــادة  لالأعم ــم ري ض ، وتقدي ــاهم�ي ض والمس ــارك�ي ــة للمش ــة مضاف ــق قيم ي خل
ــس �ض ــ�ي للمجل ــدور الرئي ــل ال ــا. ويتمث ــس إدارته ــالل مجل ــن خ ــة م ك ــم ال�ش تحك

هــا مــن المــوارد الالزمــة وذلــك بغــرض تمكينهــا مــن تحقيــق تلــك الأهــداف. كمــا أن للمجلــس، والــذي يجتمــع أربــع مــرات عــىل  كــة ، وضمــان توفــ�ي المــوارد الماليــة وغ�ي اتيجية لل�ش الســ�ق
ــه. ــة، جــدول  للموافقــة عــىل المســائل المخصصــة ل ي كل ســنة مالي

الأقــل �ض

دارة: المهام المحددة لمجلس الإ
ها من التقديرات المتوسطة الأجل.•  كة وإقرار الموازنة التقديرية السنوية وغ�ي اتيجية ال�ش مراجعة إس�ق
كة.•  مراجعة الأداء الماىلي والتشغيىلي لل�ش
كات أو الخروج منها والموافقة عىل المصاريف الرأسمالية.•  الموافقة عىل اقتناء ال�ش
كة ونظام إدارة المخاطر.•  ي ال�ش

مراجعة نظام الرقابة المالية �ض
كة وخطط الإحالل الوظيفي تس�ي بشكل جيد.•  ي ال�ش

داري �ض التأكد من أن التطوير الإ
دارة.•  دارة وسكرت�ي مجلس الإ ض أعضاء مجلس الإ الموافقة عىل تعي�ي
ض يتم بشكل مرض•  التأكد من أن التحاور مع المساهم�ي

كات تقرير حوكمة ال�ش
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دارة ي لأعضاء مجلس الإ
نامج التعريفي والتطوير المه�ض ال�ب

ي مــن شــأنها أن 
يعيــة، وأحــدث التطــورات الــ�ق ، والتطــورات الرقابيــة والت�ش ض دارة أن يكــون عــىل إطــالع عــىل آخــر المســتجدات المتعلقــة بالأعمــال، وصناعــة التأمــ�ي ض عــىل مجلــس الإ يتعــ�ي

دارة  دارة، برنامــج تعريــف رســمي، إذا لــزم الأمــر. كمــا يتــم ترتيــب اجتماعــات مــع الإ ي مجلــس الإ
ض أي عضــو جديــد �ض ة، بعــد تعيــ�ي كــة مبــا�ش كــة. وتوفــر ال�ش تؤثــر عــىل عمليــات وأعمــال ال�ش

كــة. ويعتــ�ب وجــود برنامــج مســتمر للتوعيــة  ي تعمــل بهــا ال�ش
كــة، حيــث أن هــذا الأمــر ســوف يــؤدي إىل خلــق فهــم أفضــل لبيئــة العمــل والأســواق الــ�ق ي ال�ش

دارات �ض التنفيذيــة ورؤســاء الإ
ي تشــمل موضوعــات حــول 

وري وقــد يتخــذ أشــكالً مختلفــة، مــن خــالل توزيــع المنشــورات، وورش العمــل والعــروض التعريفيــة أثنــاء اجتماعــات المجلــس وحضــور المؤتمــرات الــ�ق أمــر رصض
ض والتطــورات الرقابيــة. دارات، والأعمــال وصناعــة التأمــ�ي عضويــة مجالــس الإ

تقييم المجلس واللجان التابعة

ي اتخــاذ الخطــوات المناســبة لأي تحديــات 
وع �ض ي ســنوي. كمــا يقــوم المجلــس بإجــراء مراجعــة ســنوية لدليــل عملــه ومــدى فعاليتــه وتكوينــه، والــ�ش

دارة بإجــراء تقييــم ذا�ق يقــوم مجلــس الإ
ز نتيجــة لهــذا التقييــم. ي أيــة توصيــات مناســبة قــد تــ�ب

ي للســادة الأعضــاء بشــكل منفــرد ولجــان المجلــس والنظــر �ض
مطلوبــة. كمــا يقــوم المجلــس كذلــك بمراجعــة التقييــم الــذا�ق

دارة نبذة عن أعضاء مجلس الإ

يالعضو
كاديمي والمه�ض التعيينات الخارجية لالعضاءالتأهيل الأ

جمال علي الهزيم 
دارة رئيس مجلس الإ

ي معتمد )CPA(، الوليات • 
محاسب قانو�ض

المتحدة الأمريكية
كة إيزي للخدمات المالية، البحرين•  رئيس �ش
كة أوما البحرين ذ.م.م، البحرين•  رئيس �ش
كة جاسم القابضة، البحرين•  رئيس �ش
كة Jeem Food Trading ذ.م.م، البحرين•  رئيس �ش
كةJeem Properties W.L.L.، البحرين•  رئيس �ش
نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المرصفية العالمية )GBCORP(، البحرين• 
كة ناس، البحرين•  عضو مجلس إدارة �ش
نشاءات والمقاولت )KCPC(، الكويت•  كة الكويتية لالإ عضو مجلس إدارة ال�ش

عبد الرحمن عبد الله محمد 
دارة نائب رئيس مجلس الإ

ماجست�ي إدارة الأعمال من جامعة هال • 
بالمملكة المتحدة

كة السالمي ش.م.ب، البحرين•  عضو مجلس إدارة بنك ال�ب
عضو مجلس إدارة بنك طيب ش م ب، البحرين• 

خالد سعود الحسن
دارة عضو مجلس الإ

ي العلوم السياسية • 
درجة البكالوريوس �ض

والقتصاد من جامعة الكويت، الكويت
ض )KIF(، الكويت•  ي للتأم�ي

رئيس التحاد الكوي�ق
ي البحرين• 

كة الخليج للمساعدة �ض  نائب رئيس مجلس إدارة �ش
، لبنان•  ض عادة التأم�ي كة العربية لإ  عضو مجلس إدارة ال�ش
ض )GAIF(، مرص•  ي للتأم�ي عضو مجلس إدارة التحاد العام العر�ب
ض ش.م.ك، •  دارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأم�ي عضو مجلس الإ

الكويت
ض•  كات التابعة لمجموعة الخليج للتأم�ي ي العديد من ال�ش

عضو مجلس إدارة �ض

يف الريس  ابراهيم محمد �ش
دارة عضو مجلس الإ

ي المحاسبة من جامعة • 
البكالوريوس �ض

وت العربية، لبنان ب�ي
ض )CIP( من معهد •  شهادة كفاءة التأم�ي

، المملكة المتحدة ض تشارترد للتأم�ي

ض•  كة البحرينية الكويتية للتأم�ي الرئيس التنفيذي لل�ش
ض ضد مخاطر الحرب العربية )AWRIS(، البحرين•  رئيس نقابة التأم�ي
ض المتحدة )UIC(، البحرين•  كة التأم�ي عضو مجلس إدارة �ش
 •)BIA( ض عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للتأم�ي
 •)GAIF( ض ي للتأم�ي عضو مجلس إدارة التحاد العام العر�ب

ي  أحمد عبدالرحمن بوج�ي
دارة عضو مجلس الإ

ض  لالستثمارات البديلة  •  زمالة المحلي�ي
)CAIA(

برنامج ممثل الستثمار )السلسلة 7(• 
دبلوم الخزينة وأسواق رأس المال• 
دبلوم الدراسات التجارية• 

دارة المطالبات، البحرين•  كة INVITA لإ عضو مجلس إدارة �ش
ض ش.م.ب، •  كة البحرينية الكويتية للتأم�ي ي ال�ش

رئيس شؤون الستثمار �ض
البحرين

كات تقرير حوكمة ال�ش
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يالعضو
كاديمي والمه�ض التعيينات الخارجية لالعضاءالتأهيل الأ

أسامة كامل كشك
دارة عضو مجلس الإ

ي • 
بكالوريوس تجارة من جامعة حلوان �ض

القاهرة، مرص
ي المحاسبة الحديثة من الجامعة • 

دبلوم �ض
ي القاهرة، مرص

الأمريكية �ض
ماجست�ي إدارة الأعمال من مدرسة • 

دارة، الكويت يخت لالإ ماس�ق
ي معتمد )CPA(، الوليات • 

محاسب قانو�ض
المتحدة الأمريكية

ي المخاطر )CRP(، الوليات • 
خب�ي معتمد �ض

المتحدة الأمريكية
مدقق داخىلي معتمد )CIA(، الوليات • 

المتحدة الأمريكية
 • ،)CABM( مدير أعمال معاون معتمد

الوليات المتحدة الأمريكية

ض ش.م.ك، الكويت•  المدير الماىلي لمجموعة الخليج للتأم�ي
كة التكافل للعقارات والخصوم، مرص•  عضو مجلس إدارة �ش
ي ادارة صندوق بنك HSBC، مرص• 

عضو مجلس إدارة مستقل �ض

الدكتور/ أسامة تقي البحارنة 
دارة عضو مجلس الإ

ي هندسة الكمبيوتر من • 
الدكتوراه  �ض

ي لندن، المملكة 
يال كوليدج �ض ام�ب

المتحدة
ي • 

درجة الماجست�ي ودرجة البكالوريوس �ض
 ،McGill هندسة الكمبيوتر من جامعة

كندا

لعضو المنتدب لمجموعة كونتيننتال، البحرين ودول مجلس التعاون • 
الخليجي الأخرى

راشد علي عبد الرحيم
دارة  عضو مجلس الإ

ض •  ض القانوني�ي زمالة جمعية المحاسب�ي
المعتمدين )ACCA(، المملكة المتحدة

كة CrediMax B.S.C، البحرين•  عضو مجلس إدارة �ش
كة انفستكورب السعودية العربية لالستثمارات المالية، •  عضو مجلس إدارة �ش

المملكة العربية السعودية
ونية ذ.م.م، البحرين•  لك�ق دارة الإ كة الخليج لأنظمة الإ عضو مجلس إدارة �ش

خالد جمال المزيرعي 
دارة عضو مجلس الإ

ي المحاسبة من جامعة • 
البكالوريوس �ض

الكويت، الكويت
ي معتمد )CPA(، الكويت• 

محاسب قانو�ض

كة كوكا •  كة تعليب مستقلة من �ش كة المرطبات التجارية - �ش مدير عام �ش
كول، الكويت

عبد الله ربيعه محمد ربيعه
دارة عضو مجلس الإ

كة البحرينية الكويتية • دبلوم هندسة السيارات•  نائب الرئيس التنفيذي )للعمليات فرع الكويت( لل�ش
ض ش.م.ب، البحرين للتأم�ي

كات تقرير حوكمة ال�ش
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دارة والحضور اجتماعات مجلس الإ

ي مملكــة البحريــن. ســجل اجتماعــات المجلــس والحضــور 
ي 31 ديســم�ب 2018. وقــد انعقــدت جميــع اجتماعــات المجلــس �ض

دارة ســتة اجتماعــات خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة �ض عقــد مجلــس الإ
ض أدناه: ــ�ي مب

اير ١٨ 7 نوفم�ب 3٠١٨ سبتم�ب ٨١٨ أغسطس ٨١٨ مايو ٢١١٨ مارس ٢٠١٨ ف�ب
 عدد

 الجتماعات
ها ي ح�ض

ال�ت

جمال علي الهزيم
دارة رئيس مجلس الإ

6

عبدالرحمن عبدالله محمد 
دارة نائب رئيس مجلس الإ

6

خالد سعود الحسن
دارة عضو مجلس الإ

6

يف الريس إبراهيم محمد �ش
دارة عضو مجلس الإ

6

ي أحمد عبدالرحمن بوج�ي
دارة عضو مجلس الإ

6

 أسامه كامل كشك
دارة عضو مجلس الإ

6

الدكتور/ أسامه تقي البحارنة
دارة عضو مجلس الإ

4ل ينطبق

 راشد محمد عبدالرحيم
دارة عضو مجلس الإ

5ل ينطبق

خالد جمال المزيرعي
دارة عضو مجلس الإ

5

عبدالله ربيعه محمد عبدالله
دارة عضو مجلس الإ

6

 = حرصض
 = لم يحرصض

ض سياسة التداول لالأشخاص الرئيسي�ي

داريــة المتعلقــة بحيــازة  كــة عــىل علــم  بالمتطلبــات القانونيــة والإ ض عــىل المعلومــات الداخليــة لل�ش ” للتأكــد مــن أن المطلعــ�ي ض كــة بتأســيس “سياســة التــداول لالأشــخاص الرئيســي�ي قامــت ال�ش
ــا  دارة العلي دارة والإ ــس الإ ” لتشــمل أعضــاء مجل ض ــف “الأشــخاص الرئيســي�ي ــم تعري ــة. ويت ــع إســاءة اســتخدام المعلومــات الداخلي ــك بهــدف أســاسي هــو من ــداول أســهم التكافــل، وذل وت
ض  اصبحــت تحــت عهــدة   ض المحدديــن. كمــا ان المســؤولية عــن ضمــان المتثــال لسياســة تــداول الأشــخاص الرئيســي�ي كــة مرتبطــة بالأشــخاص الرئيســي�ي ض او أي شــخص أو �ش ض المعينــ�ي والموظفــ�ي

. ض ض المجلــس. وتغطــي هــذه السياســة، تنظيــم بورصــة البحريــن المتعلقــة بالأشــخاص الرئيســي�ي أمــ�ي

كات تقرير حوكمة ال�ش
ي ٣١ ديسم�ب ٢٠١٨
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ض والأطراف ذات الصلة مصالح الأشخاص الرئيسي�ي

: ي 31 ديسم�ب 2018 كالتاىلي
كة كما �ض ض والأطراف ذات الصلة بال�ش ي يمتكلها الأشخاص الرئيسي�ي

لقد كان عدد الأسهم ال�ق

عدد السهمالوظيفةالسم

عيةالدكتور الشيخ عبد اللطيف محمود المحمود 98,867رئيس هيئة الرقابة ال�ش

ي 31 ديسم�ب 2018.
ض خالل السنة المالية المنتهية �ض كة من قبل الأشخاص الرئيسي�ي ي أسهم ال�ش

لم يتم التداول �ض

كة بإسمهم أو بأسماء أ�هم. ل يملك الرئيس التنفيذي أو نائبه أو الأعضاء الآخرين الذين يشغلون مناصب معتمدة أي أسهم لل�ش

دارة العليا نبذة عن الإ

عصام الأنصاري – الرئيس التنفيذي 
ي لنــدن. ولديــه 30 عاًمــا مــن 

ي �ض
ض القانــو�ض ض مــن معهــد التأمــ�ي ي التأمــ�ي

. وهــو حاصــل عــىل شــهادة  الزمالــة التخصصيــة )FCII( �ض ض ي مجــال التأمــ�ي
ض �ض يعتــ�ب الســيد عصــام مــن كبــار المتخصصــ�ي

ي البحريــن ومنطقــة الخليــج بصفــة عامــة. وهــو مــن أحــد 
ض �ض ض وإعــادة التأمــ�ي ي صناعــة التأمــ�ي

، وذلــك مــن خــالل ارتباطــه الطويــل �ض ض ض وإعــادة التأمــ�ي ي مختلــف مجــالت  التأمــ�ي
ة الواســعة �ض الخــ�ب

 ،)BKIC( ض كــة البحرينيــة الكويتيــة للتأمــ�ي ي )التعاونيــة( – الســعودية وال�ش
ض التعــاو�ض كــة الوطنيــة للتأمــ�ي ض )BNI( وال�ش كــة البحريــن الوطنيــة للتأمــ�ي دارة التنفيذيــة ل�ش الكــوادر الــ�ق عملــت �ض الإ

ي عــام 2006.
كــة التكافــل الدوليــة �ض قبــل النضمــام إىل �ش

عبدالعزيز العثمان – نائب الرئيس التنفيذي
ض مــن  ي إدارة الأعمــال مــن جامعــة هــال بالمملكــة المتحــدة، كمــا ان لديــة دبلومــا زمالــة التأمــ�ي

الســيد عبــد العزيــز العثمــان هــو محاســب معتمــد منــذ عــام 2002 ويحمــل درجــة الماجســت�ي �ض
ي اكتســبها بإرتباطــه الطويــل لأكــ�ش 

ســالمي الــ�ق ض الإ ي أعمــال التأمــ�ي
ة واســعة �ض ســالمي، كمــا أن لديــه خــ�ب ض الإ ي مجــال التأمــ�ي

ض �ض ض الحقيقيــ�ي ي لنــدن. ويعتــ�ب مــن المهنيــ�ي
ي �ض

ض القانــو�ض معهــد التأمــ�ي
كــة هلــث  دارة ل�ش ي عــام 1989. كمــا أنــه  يتقلــد منصــب رئيــس مجلــس الإ

ة  �ض ض ، ولديــه فهــم متعمــق لأســواق التكافــل. بــدأ العثمــان حياتــه المهنيــة المتمــ�ي ض ي صناعــة التأمــ�ي
مــن 29 ســنة �ض

اتيجيات  ي تطويــر وتقييــم وتحليــل الســ�ق
ة جيــدة �ض ي الســنوات القليلــة الماضيــة. كمــا أنــه يتمتــع بخــ�ب

كــة �ض ي تعزيــز أداء ال�ش
، حيــث أدت مســاهماته البــارزة �ض ض 360 للخدمــات المســاندة للتأمــ�ي

ض والبيانــات الماليــة. وتخطيــط الأعمــال وإحصــاءات التأمــ�ي

دارة العليا دارة والإ مكافآت أعضاء مجلس الإ

دارة.  دارة واللجان المختلفة التابعة للمجلس إىل أعضاء مجلس الإ يتم دفع أتعاب حضور إجتماعات مجلس الإ

ض عىل الحياة والمزايا التقاعدية. ض الصحي والتأم�ي كة من الرواتب الشهرية الثابتة والعالوات، مزايا أخرى مثل الحوافز المالية، التأم�ي دارة العليا لل�ش تتكون تعويضات الإ

: ي
ي 31 ديسم�ب 2018 كالآ�ق

ي دفعت خالل السنة المالية المنهتهية �ض
دارة العليا ال�ق دارة والإ تعويضات مجلس الإ

ي  
69,616 دينار بحري�ض دارة   أتعاب الحضور لمجلس الإ

ي    
201,805 دينار بحري�ض دارة العليا    رواتب ومزايا الإ

ي  
92,033 دينار بحري�ض دارة العليا   مكافأة نهاية الخدمة لالإ

القواعد السلوكية

افيــة والعنايــة  كــة، قواعــد الســلوك الخاصــة لعضــاء مجلــس الدارة والدارة التنفيذيــة. وتلــزم المدونــة حملــة التوقيــع  بأعــىل معايــ�ي الح�ق تغطــي مدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بال�ش
ي أداء واجباتهــم. كمــا تغطــي المدونــة اهميــة الكشــف عنــد تعــارض المصالــح  و�يــة المعلومــات الداخليــة.

الواجبــة �ض

كات تقرير حوكمة ال�ش
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4. مسؤوليات، اجتماعات وسجل حضور لجان المجلس

لجان المجلس

ــة  ــة التنفيذي ك ض إدارة ال�ش ــ�ي ــات وصــل ب ــس حلق ــن المجل ــة م ــ�ب اللجــان المتفرع ــس، وتعت ــة للمجل دارة بعــد كل دورة انتخابي ــس الإ ــل مجل ــن قب ض أعضاءهــا م ــ�ي ــم تشــكيل اللجــان وتعي يت
دارة ورفــع توصياتهــا للمجلــس  ي تقــدم للمجلــس مــن الإ

كــة وذلــك بدراســة العديــد مــن الأمــور الــ�ق ي تســي�ي أعمــال ال�ش
دارة �ض والمجلــس. والغــرض مــن إنشــاء هــذه اللجــان معاونــة مجلــس الإ

فيمــا يخــص ذلــك.

ويحق للمجلس تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة من وقت لآخر وحسبما تستدعي الحاجة، وينتهي عمل هذه اللجان بمجرد انتهاء
كات. ي شأن حوكمة ال�ش

ام بتعليمات الجهة الرقابية �ض ض المهمة المناطة بكل منها. كذلك يزود أعضاء المجلس بنسخ من محارصض اجتماعات هذه اللجان ال�ق

: دارة ثالث لجان كالتاىلي شّكل مجلس الإ
اللجنة التنفيذية• 
لجنة التدقيق والحوكمة• 
شيح والمكافآت•  لجنة ال�ق

اللجنة التنفيذية

المهام:
دارة اللجنة التنفيذية القيام بالمهام التالية: لقد كلف مجلس الإ

دارة لتخاذ القرار الزم بشأنها.•  كة لعرضها عىل مجلس الإ ي تعكس الأهداف الطويلة المدى وأولويات ال�ش
اتيجية ال�ق س�ق اح وتطوير الخطط الإ اق�ق

دارة.•  اتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل مجلس الإ س�ق تنفيذ الإ
مراقبة النتائج المالية والتشغيلية ومقارنتها بالخطط الموضوعة والموازنة التقديرية.• 
مراقبة كفاءة وجودة عملية الستثمار بالمقارنة مع الأهداف.• 
ية.•  ي تخصيص رأس المال والموارد الفنية والب�ش

مراعاة الأولوية �ض

الجتماعات والحضور:
ي 31 ديسم�ب 2018، اجتمعت اللجنة التنفيذية أربع مرات:

ي السنة المالية. خالل السنة المنتهية �ض
يجب أن تجتمع اللجنة التنفيذية أربع مرات عىل الأقل �ض

اير ١٨ 6 نوفم�ب 7١٨ أغسطس ٨١٨ مايو ١9١٨ ف�ب
ي 

عدد الجتماعات ال�ت
ها ح�ض

خالد سعود الحسن
غ�ي مستقل

4الرئيس

عبدالرحمن عبدهللا محمد 
مستقل

4نائب الرئيس

عبدهللا ربيعه محمد عبدهللا
غ�ي مستقل

3ل ينطبقعضو

يف الريس إبراهيم محمد �ش
غ�ي مستقل

3ل ينطبقعضو

ي أحمد عبدالرحمن بوج�ي
4عضوغ�ي مستقل

كات تقرير حوكمة ال�ش
ي ٣١ ديسم�ب ٢٠١٨
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لجنة التدقيق والحوكمة

المهام:
دارة لجنة معتمدة للتدقيق وبكامل الختصاصات والصالحيات وذلك لتنفيذ المهام المسندة إليها. كما قام بتفويض  هذه اللجنة بالمسؤوليات التالية: أنشأ مجلس الإ

ي هذا الشأن.• 
ض �ض ض الخارجي�ي دارة ومراجعة التقارير المفصلة للمدقق�ي كة المالية السنوية والنتائج المرحلية قبل موافقة مجلس الإ مراجعة مسودة بيانات ال�ش

كة والإجراءات التشغيلية الأخرى •  مراجعة مدى مالءمة السياسات المحاسبية لل�ش
ض وقيــم الأصــول الأخــرى •  كــة عنــد وقــوع احــداث معينــة مثــل انخفــاض قيمــة الموجــودات الثابتــة والســتثمارات والمدينــ�ي ي البيانــات الماليــة لل�ش

المراجعــة المنتظمــة للتأثــ�ي المحتمــل �ض
كــة اذا لــم يتــم تغطيتهــا مــن قبــل هيئــة المحاســبة  ي معايــ�ي AAIOIFI اوالمعايــ�ي الدوليــة المتعلقــة بالتقاريــر الماليــة وعــىل النحــو الــذي ينطبــق عــىل ال�ش

ات المحتملــة �ض والتغيــ�ي
ســالمية. والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإ

ي التدقيق والموافقة عليها.• 
وط المشاركة �ض مراجعة �ش

دارة يوضح نتائج المراجعة واجراء تحديثات منتظمة حول مجالت المخاطر الرئيسية للرقابة المالية.•  كة وتقديم تقرير بالمراجعة إىل مجلس الإ مراجعة التقرير السنوي لل�ش
مراجعة اختصاصات المراجعة الداخلية ووظائفها وبرنامج عملها واصدار تقارير فصلية عن أعمالها خالل العام.• 
كة من وقت لآخر.•  ي إطار سياسة حوكمة ال�ش

ات المطلوبة �ض تطوير وتقديم التوصيات بشأن التغي�ي
عية.•  شيح والمكافآت وهيئة الرقابة ال�ش كات من خالل العمل مع اللجنة التنفيذية ولجنة ال�ق اف عىل تنفيذ إطار حوكمة ال�ش �ش رصد والإ
ي أداء واجباته.• 

ي توصل إليها �ض
تزويد المجلس بتقارير وتوصيات بناًء عىل النتائج ال�ق

كــة قســم داخــىلي  . هــذا كمــا ان لــدى ال�ش ض ض والداخليــ�ي ض الخارجيــ�ي كــة، واذا اقتــ�ض المــر فعليهــا ان تجتمــع  مــع كل مــن المراجعــ�ي دارة وادارة ال�ش تجتمــع اللجنــة مــع أعضــاء مجلــس الإ
كــة وفقــاً للمعايــ�ي الدوليــة للمحاســبة، كمــا ان لديــه مــا يكفــي مــن الدوات الرقابيــة  والداريــة،  للتدقيــق  يقــوم بمراقبــة وتنفيــذ وإجــراء التدقيــق وبشــكل مســتمر عــىل جميــع معامــالت ال�ش

ة إىل لجنــة التدقيــق والحوكمــة. ويقــدم تقاريــر دوريــة مبــا�ش

الجتماعات والحضور:
ي 31 ديسم�ب 2018، اجتمعت لجنة التدقيق والحوكمة أربع مرات:

ي السنة المالية. خالل السنة المنتهية �ض
يجب أن تجتمع لجنة التدقيق والحوكمة أربع مرات عىل الأقل �ض

اير ١٨ 7 نوفم�ب ٨١٨ أغسطس ٨١٨ مايو ٢٠١٨ ف�ب
ي 

عدد الجتماعات ال�ت
ها ح�ض

خالد جمال المزيرعي
مستقل

3الرئيس

راشد محمد عبدالرحيم
مستقل

3ل ينطبقنائب الرئيس

الدكتور/ أسامه تقي البحارنة
مستقل

2ل ينطبقعضو

أسامه كامل كشك
غ�ي مستقل

4عضو

يف الريس إبراهيم محمد �ش
غ�ي مستقل 

1ل ينطبقل ينطبقل ينطبقعضو

ي 21 مارس 2018(
)انتهت العضوية �ض

شيح والمكافآت لجنة ال�ت

المهام:
شيح والمكافآت القيام بالمهام التالية: دارة لجنة ال�ق لقد كلف مجلس الإ

ي المجلس واللجان الفرعية للمجلس.• 
ض للعمل كأعضاء �ض ض الأفراد المؤهل�ي ي تحديد وتعي�ي

مساعدة مجلس الدارة �ض
دارة التنفيذيــة. كمــا تقــوم اللجنــة باســتعراض وتقييــم أداء المجلــس واللجــان الفرعيــة •  دارة والإ تكويــن سياســة شــاملة لالأجــور والمكافــآت وعــىل وجــه الخصــوص لأعضــاء مجلــس الإ

المنبثقــة منــه.

كات تقرير حوكمة ال�ش
ي ٣١ ديسم�ب ٢٠١٨

للسنة المالية المنتهية �ف
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الجتماعات والحضور:
شيح والمكافآت ثالث مرات: ي 31 ديسم�ب 2018، اجتمعت لجنة ال�ق

ي السنة المالية. خالل السنة المنتهية �ض
ض عىل الأقل �ض شيح والمكافآت مرت�ي يجب أن تجتمع لجنة ال�ق

اير ١٨ 7 نوفم�ب 7١٨ أغسطس ٢٠١٨ ف�ب
ي 

عدد الجتماعات ال�ت
ها ح�ض

جمال علي الهزيم
مستقل

2ل ينطبقالرئيس

خالد سعود الحسن
غ�ي مستقل

2ل ينطبقنائب الرئيس

خالد جمال المزيرعي
مستقل

2عضو

راشد محمد عبدالرحيم
مستقل

2ل ينطبقعضو

عبدهللا ربيعه محمد عبدهللا
ي 21 مارس 2018(

1ل ينطبقل ينطبقعضوغ�ي مستقل )انتهت العضوية �ض

5. مدققي الحسابات

كــة  كــة. كمــا تقــوم اللجنــة بمراقبــة خدمــات التدقيــق وغــ�ي التدقيــق المقدمــة لل�ش ض وعالقاتهــم مــع ال�ش ض الخارجيــ�ي ي تعيينــات المدققــ�ي
تقــوم لجنــة التدقيــق والحوكمــة بمراجعــة دوريــة �ض

انيــة المرصــودة لهــذا الغــرض. ض ض ومطابقتهــا بالم�ي ، وكذلــك مراقبــة مجمــوع الرســوم المدفوعــة للمدققــ�ي ض مــن قبــل المدققــ�ي

: ي
كة موضحة كالآ�ق ض من قبل ال�ش تفاصيل رسوم خدمات التدقيق وغ�ي التدقيق لعام 2018 م، المدفوعة للمدقق�ي

ي
18,675 دينار بحري�ض رسوم خدمات التدقيق   

ي
4,250 دينار بحري�ض رسوم خدمات غ�ي التدقيق  

6. أمور أخرى

كفاية رأس المال وهامش المالءة

ي يضعهــا مــرصف البحريــن المركــزي، ويتــم احتســابها بالرجــوع إىل أســاس المســاهمة والمطالبــات المحــددة. وعندمــا 
تــم تحديــد متطلبــات هامــش المــالءة وفقــاً للمتطلبــات التنظيميــة الــ�ق

تكــون هــذه الحســابات الناتجــة عــن متطلبــات هامــش المــالءة أقــل مــن الحــد الأد�ض لحجــم الصنــدوق الــذي تحــدده اللوائــح، يعتــ�ب الحــد الأد�ض لحجــم الصنــدوق هــو هامــش المــالءة 
كــة  ي رأس المــال المتوفــر لــدى ال�ش

(. كمــا بلــغ الفائــض �ض ي
ي 31 ديســم�ب 2018 )2017: 6,309,000 دينــار بحريــ�ض

ي كمــا �ض
كــة 9,005,000 دينــار بحريــ�ض ض لل�ش الماليــة المطلــوب. ويبلــغ رأس مــال المســاهم�ي

ض وأمــوال التكافــل  ض العامــ�ي ي الأصــول المقبولــة للمشــارك�ي
ي العتبــار لصــا�ض

ي 31 ديســم�ب 2017. وذلــك بعــد الوضــع �ض
ي �ض

، مقارنــة بعجــز قــدره 2,322,000 دينــار بحريــ�ض ي
حــواىل  442,000 دينــار بحريــ�ض

ي )2017: 
، و بالضافــة اىل الهامــش المطلــوب البالــغ 3,986,000 دينــار بحريــ�ض ي

ي مقارنــة مــع 4,987,000 دينــار بحريــ�ض
العائــىلي بغــرض تغطيــة هامــش المــالءة الماليــة البالــغ 4,577,000 دينــار بحريــ�ض

.) ي
3,644,000 دينــار بحريــ�ض

ام ومكافحة غسيل الأموال ض ل�ت الإ

ام  ض لــ�ق رشــادات الصــادرة عــن مــرصف البحريــن المركــزي، كمــا يتــوىل أيضــاً إدارة وحــدة الشــؤون القانونيــة والإ يعــات والإ كــة بالأنظمــة والت�ش ام ال�ش ض ام مســؤولية إلــ�ق ض لــ�ق يتــوىل مســؤول الإ
ام. ض لــ�ق ي تقــع عليهــا مســؤولية جميــع الأمــور المتعلقــة بالإ

كــة، والــ�ق بال�ش

كــة بمراجعــة سياســتها  كــة سياســات وإجــراءات للتعامــل مــع كافــة الأمــور المتعلقــة بمكافحــة غســيل الأمــوال تماشــياً مــع أنظمــة وتعليمــات مــرصف البحريــن المركــزي. وتقــوم ال�ش لــدى ال�ش
ام.  ض لــ�ق وإجراءاتهــا وتعليماتهــا الداخليــة ســنوياً وبصفــة دوريــة، وكذلــك عقــد دورات تدريبيــة متخصصــة لضمــان اســتمرارية الإ

كات تقرير حوكمة ال�ش
ي 31 ديسم�ب 2018

السنة المالية المنتهية �ض
كات تقرير حوكمة ال�ش

ي ٣١ ديسم�ب ٢٠١٨
للسنة المالية المنتهية �ف
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المعامالت مع الأطراف ذات العالقة

كة أو المتأثــرة مــن قبــل هــذه  كات الخاضعــة للســيطرة أو الســيطرة المشــ�ق ض والــ�ش كــة الرئيســي�ي دارة وموظفــي ال�ش ض وأعضــاء مجلــس الإ ض الرئيســي�ي يمثــل الأطــراف ذات العالقــة المســاهم�ي
وط وبنــود اعتياديــة. الأطــراف. يجــري قيــد جميــع المعامــالت مــع الأطــراف ذات العالقــة عــىل أســاس �ش

ض والمستثمرين التواصل مع المساهم�ي

كــة بالتواصــل الفّعــال مــع جميــع الأطــراف ذات العالقــة، ســواًء داخليــاً أو خارجيــاً وعــىل نحــو شــفاف ومهنيــة عاليــة. وتشــمل قنــوات التواصــل الجمعيــة العموميــة، البيانــات  ضم ال�ش تلــ�ق
عــالم المحليــة. ي وســائل الإ

عالنــات �ض عالميــة و الإ ات الإ الماليــة والتقاريــر الســنوية، النــ�ش

الرقابة الداخلية

ي ذلــك ضوابــط التشــغيل والمتثــال وإدارة المخاطــر وترتيبــات 
كــة الماليــة وغــ�ي الماليــة �ض الرقابــة، بمــا �ض يقــوم اعضــاء المجلــس �ض المواصلــة المســتمرة �ض مراجعــة مــدى فعاليــة نظــام ال�ش

الضوابــط الداخليــة الرفيعــة المســتوى . وهــذه المراجعــات تشــمل ابضــا تقييمــاً للضوابــط الداخليــة، ول ســيما الضوابــط الماليــة الداخليــة  وذلــك مــن خــالل المراجعــة الداخليــة. وضمــان 
الدارة  المحافظــة عــىل الرقابــة  والتقاريــر مــن المراجــع الخارجــي بشــأن  مســائل معينــة تــم الكشــف عنهــا �ض ســياق  قيامهــم بأعمــال المراجعــة.

تضارب المصالح

دارة أو لجانــه التابعــة لمناقشــة مواضيــع ترتبــط بقضايــا تضــارب المصالــح،  أقــر المجلــس السياســات والإجــراءات التنظيميــة الــ�ق تتعلــق بتضــارب المصالــح. وإنــه خــالل اجتماعــات مجلــس الإ
ي محــرصض اجتمــاع مجلــس 

ي مغــادرة قاعــة الجتمــاع أثنــاء مناقشــة تلــك المواضيــع، وتســجل تلــك العمليــات �ض
دارة أو لجانــه التابعــة. وعــىل العضــو المعــ�ض تتخــذ القــرارات مــن قبــل مجلــس الإ

اماتهــم مــع جهــات أخــرى. وهــذه  ض ي المصالــح مرتبــط بأنشــطتهم وال�ق
ي التصويــت لوجــود تضــارب �ض

دارة أو لجانــه. ويتوجــب عــىل الأعضــاء أن يفصحــوا فــوًرا للمجلــس بعــدم المشــاركة �ض الإ
. ي

فصاحــات تشــمل الوثائــق الخاصــة بالعقــود أو المعــام ات المرتبطــة بالعضــو المعــ�ض الإ

سياسة التبليغ عن المخالفات

ض الذيــن يقومــون بتقديــم تقاريــر  ض عنهــا. إن هــذه السياســة تغطــي الحمايــة الكافيــة للموظفــ�ي ض مســئول�ي كــة سياســة التبليــغ عــن المخاطــر المتوقعــة وغــ�ي المعلنــة وتــم تعيــ�ي لقــد نفــذت ال�ش
دارة. ف عــىل هــذه السياســة لجنــة التدقيــق والحوكمــة التابعــة لمجلــس الإ بحســن نيــة عــن تلــك المخاطــر. وتــ�ش

الغرامات والعقوبات

كة أي غرامات عىل الهيئات التنظيمية أو الحكومية خالل السنة  الحالية. لم تدفع ال�ش

كات تقرير حوكمة ال�ش
ي ٣١ ديسم�ب ٢٠١٨

للسنة المالية المنتهية �ف
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ض المساهم�ي

عية هيئة الرقابة ال�ش

الرئيس التنفيذي

شيحات والمكافآت اللجنة التنفيذيةلجنة ال�ت

دارة مجلس الإ

لجنة التدقيق والحوكمة

التدقيق الداخلي

ام ض رئيس الل�ت
 والشؤون القانونية  

رئيس المالية
الشؤون المالية

كتتاب  رئيس الإ
التكافل العائلي والصحي

مدير
ض السيارات تام�ي

مدير
تقنية المعلومات

رئيس قسم
الحسابات الدائنة

رئيس قسم
الشؤون الدارية

مدير مساعد
ية الموارد الب�ش

مدير التسويق
التكافل العام

كتتاب  رئيس الإ
التكافل العام

مدير  
الستثمارات

  نائب الرئيس التنفيذي

7. الهيكل التنظيمي
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. ض ض وعىل آله وصحبه أجمع�ي ض والصالة والسالم عىل رسوله الأم�ي الحمد لله رب العالم�ي

كة التكافل الدولية وحملة الوثائق إىل مساهمي �ش

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

وبعد

: ة المالية المذكورة فإننا نقدم التقرير التاىلي كة وبعد اطالعنا عىل نشاطاتها وأعمالها واستثماراتها عن الف�ق عية عىل ال�ش فبناء عىل تكليفنا بالقيام بأعمال الرقابة ال�ش

يضاحــات  ي بنودهــا والإ
كــة �ض ض عــن ال�ش ي 31 ديســم�ب 2018م وناقشــت المســؤول�ي

انيــة عــن الســنة المنتهيــة �ض ض ي الم�ي
قامــت الهيئــة بمراجعــة الإجــراءات المعتمــدة والمعمــول بهــا وفــق مــا جــاء �ض

ض حقــوق كل طــرف، وقدمــت  ض حملــة الوثائــق وحملــة الأســهم لتميــ�ي رشــادات الصــادرة عــن الهيئــة لضبــط العالقــة بــ�ي مــت بالفتــاوى والقــرارات والإ ض كــة قــد ال�ق المرفقــة بهــا واطمأنــت إىل أن ال�ش

دارة المقدمــة إليهــا. عيــة لمعامــالت التكافــل وأجابــت عــىل اســتفتاءات الإ الهيئــة توجيهاتهــا ال�ش

دارة، وإن مســؤوليتنا هــي إبــداء الــرأي والتأكــد مــن أن إعــداد البيانــات  ي معامالتهــا اليوميــة يقــع عــىل عاتــق الإ
ســالمية �ض يعــة الإ كــة تعمــل وفــق أحــكام ومبــادئ ال�ش إن التأكــد مــن أن ال�ش

يعــة. كــة التكافليــة والســتثمارية تمــت وفقــاً لأحــكام ومبــادئ ال�ش ي هــذا الخصــوص وأن معامــالت ال�ش
عيــة المعتمــدة �ض الماليــة قــد تــم عــىل الأســس ال�ش

ي رأينا:
و�ض

سالمية.. 1 يعة الإ أن احتساب الفائض والعجز وتحميل المرصوفات عىل حملة الوثائق وحملة الأسهم يتفق مع الأساس الذي تم اعتماده من قبلنا وفقاً لأحكام ومبادْى ال�ش

2 .. ي وجوه الخ�ي
كة التداب�ي الكفيلة بتجنيبها ورصفها �ض أن ما وجد من مكاسب محرمة إتخذت ال�ش

ض تقع عليهم.. 3 عية، علماً بأن مسؤولية إخراج الزكاة الخاصة بالمساهم�ي سالمية حسب اعتماد هيئة الرقابة ال�ش يعة الإ أن احتساب الزكاة تم وفقاً لأحكام ومبادْى ال�ش

ض أفراد المجتمع. كة لتطه�ي المعامالت من الشبهات والمحرمات وتوثيق عرى التعاون والتآزر ب�ي ونسأل هللا عز وجل دوام التوفيق لل�ش

وصىل هللا عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلم

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اير ٢٠١9م ي ١44٠هـ الموافق 7 ف�ب
ي ٢ جمادى الثا�ض

حرر �ض

عية أعضاء هيئة الرقابة ال�ش

الدكتور الشيخ/عبد اللطيف محمود آل محمود
عية رئيس هيئة الرقابة ال�ش

الدكتور الشيخ/عبد الستار عبد الكريم أبو غدة
عية نائب رئيس هيئة الرقابة ال�ش

ض آل عصفور الشيخ/ محسن عبد الحس�ي
عية عضو هيئة الرقابة ال�ش

عيــة تقريـر هيئـة الرقابـة ال�ش
عن السنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسم�ب 2018م
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ض إل السادة مساهمي  تقرير مدققي الحسابات المستقل�ي
كة التكافل الدولية ش.م.ب. �ش

تقرير حول القوائم المالية الموحدة

 

كتهــا التابعــة )المشــار إليهمــا معــاً “بالمجموعــة”( كمــا 31 ديســم�ب 2018،  كــة”( و�ش كــة التكافــل الدوليــة ش.م.ب. )“ال�ش لقــد قمنــا بتدقيــق القائمــة الموحــدة للمركــز المــاىلي المرفقـــة ل�ش

ي ذلــك التاريــخ وملخــص لأهــم السياســات 
ض والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة �ض ي أمــوال المشــارك�ي

ات �ض ض والتغــ�ي ي حقــوق المســاهم�ي
ات �ض والقوائــم الموحــدة لالأربــاح أو الخســائر والتغــ�ي

ســالمية هــو مــن مســئولية مجلــس إدارة  يعــة الإ كــة بالعمــل وفقــاً لمبــادئ وقواعــد ال�ش ام ال�ش ض يضاحيــة الأخــرى. إن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة والــ�ق المحاســبية والمعلومــات الإ

ي قمنــا بهــا.
كــة. إن مســئوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة اســتناداً إىل أعمــال التدقيــق الــ�ق ال�ش

ســالمية. تتطلــب منــا هــذه  ســالمية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإ ي قمنــا بهــا وفقــاً لمعايــ�ي التدقيــق للمؤسســات الماليــة الإ
لقــد تمــت أعمــال التدقيــق الــ�ق

المعايــ�ي تخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول عــىل تأكيــدات معقولــة بــأن القوائــم الماليــة الموحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة. يتضمــن التدقيــق فحــص الأدلــة المؤيــدة للمبالــغ 

دارة  ي قــام بهــا مجلــس الإ
ي القوائــم الماليــة الموحــدة عــىل أســاس العينــة. ويتضمــن التدقيــق أيضــاً تقييــم المبــادئ المحاســبية المتبعــة والتقديــرات الهامــة الــ�ق

يضاحــات المفصــح عنهــا �ض والإ

بــداء رأينــا. ي قمنــا بهــا توفــر أساســاً معقــولً لإ
وكذلــك تقييــم العــرض العــام للقوائــم الماليــة الموحــدة. باعتقادنــا أن إجــراءات التدقيــق الــ�ق

الرأي

ي 31 ديســم�ب 2018 وعــن نتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة 
ي رأينــا، إن القوائــم الماليــة الموحــدة تظهــر بصــورة عادلـــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المــاىلي للمجموعــة كمــا �ض

�ض

ي ذلــك التاريــخ وفقــاً لمعايــ�ي المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
ض للســنة المنتهيــة �ض ي حقــوق المســاهم�ي

ات �ض ض والتغــ�ي ي أمــوال المشــارك�ي
ات �ض والتغــ�ي

ســالمية. الماليــة الإ

تقرير حول المتطلبات التنظيمية الأخرى

كــة تحتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة وأن القوائــم الماليــة  رشــادي لمــرصف البحريــن المركــزي )المجلــد 3(، نفيــد بــإن ال�ش ي والدليــل الإ
كات التجاريــة البحريــ�ض وفقــاً لمتطلبــات قانــون الــ�ش

دارة تتفــق مــع القوائــم الماليــة الموحــدة.  ي تقريــر مجلــس الإ
الموحــدة تتفــق مـــع تلــك الســجالت وأن المعلومــات الماليــة الموحــدة الــواردة �ض

ــون  ــن المركــزي وقان ــون مــرصف البحري ي أو لأحــكام قان
ــ�ض ــة البحري كات التجاري ــون الــ�ش ــة مخالفــات لأحــكام قان ي 31 ديســم�ب 2018 وقــوع أي

ــة �ض ــا خــالل الســنة المنتهي ــرد إىل علمن ــم ي ول

ض والقــرارات  رشــادي لمــرصف البحريــن المركــزي )المجلــد رقــم 3 والأحــكام النافــذة مــن المجلــد رقــم 6( وتوجيهــات مــرصف البحريــن المركــزي والقوانــ�ي المؤسســات الماليــة أو الدليــل الإ

كــة أو مركزهــا المــاىلي .  كــة عــىل وجــه قــد يؤثــر بشــكل جوهــري ســلباً عــىل نشــاط ال�ش المتعلقــة بهــا وقواعــد وإجــراءات بورصــة البحريــن أو لأحــكام عقــد التأســيس والنظــام الأســاسي لل�ش

ســالمية المحــددة مــن قبــل هيئــة  يعــة الإ مــت المجموعــة بمبــادئ وقواعــد ال�ش ض وريــة لأغــراض تدقيقنــا. كمــا ال�ق ي رأيناهــا رصض
يضاحــات الــ�ق دارة عــىل جميــع المعلومــات والإ وقــد حصلنــا مــن الإ

كــة. عيــة لل�ش الرقابــة ال�ش

يك رقم 210 سجل قيد ال�ش

اير 2019 13 ف�ب

المنامة، مملكة البحرين
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201٨
القوائم الموحـدة للمركــز المالي لسنة
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ض المجموعالتكافل العائىليالتكافل العامالمساهم�ي

إيضاح
 31 ديسم�ب

2018
 31 ديسم�ب

2017
 31 ديسم�ب

2018
 31 ديسم�ب

2017
 31 ديسم�ب

2018
 31 ديسم�ب

2017
 31 ديسم�ب

2018
 31 ديسم�ب

2017

الموجودات 

النقد والستثمارات:

 125,000  125,000    -    -    -    -  125,000  125,000 6ودائع قانونية 

 5,534,986  9,260,284  1,195,896  698,152  3,083,394  4,604,035  1,255,696  3,958,097 7نقد وأرصدة لدى بنوك  

 5,604,387  6,282,594  1,626,512  1,936,497  1,070,434  934,535  2,907,441  3,411,562 8استثمارات

 7,494,659  4,288,137  5,538,570  4,153,828  2,634,649  2,822,408 15,667,878 11,264,373 

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة 
القبض

9 -    -    9,398,813  9,604,360  598,612  284,707  9,997,425  9,889,067 

كات إعادة التكافل من مطلوبات  حصة �ش
التكافل

10,12 -    -    8,523,919  8,628,576  445,359  823,001  8,969,278  9,451,577 

قتناء المؤجلة  464,402  600,206    -    -    -    -  464,402  600,206 13تكاليف الإ

 2,083,013  1,949,641    -    -    -    -  2,083,013  1,949,641 16عقارات ومعدات 

مبالغ أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق 
ومبالغ مدفوعة مقدماً 

15,17 1,941,203  1,079,527  333,741  171,393  21,718  27,352  2,296,662  1,278,272 

حصة إعادة التكافل مرتبطة بالحتياطيات  
الفنية للتكافل العائىلي

10---- 311,250 383.892 311,250 383.892

 34,814,596 39,792,340 4,341,360  4,011,588  22,558,157 23,795,043 7,915,079  11,985,709مجموع الموجودات 

ض ض وحقوق المساهم�ي المطلوبات وأموال المشارك�ي

المطلوبات 

 18,982,673 19,876,749 1,048,507  626,874  17,934,166 19,249,875   -    - 10,12مطلوبات التكافل

 332,568  313,639    -    -  332,568  313,639    -    - 14عمولت إعادة التكافل غ�ي مكتسبة

 2,063,704  2,421,489  2,063,704  2,421,489 الحتياطيات الفنية للتكافل العائىلي

مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة:

كات التكافل وإعادة التكافل   2,694,526  3,273,870  445,248  629,105  2,249,278  2,644,765    -    - �ش

ض   2,732,884  1,545,043  36,164  27,062  2,240,400  1,021,775  456,320  496,206 المشارك�ي

 2,494,939  3,887,013  118,092  227,746  1,395,778  1,449,032  981,069  2,210,235 أخرى 

 29,301,294 31,317,803 3,711,715  3,932,276  24,152,190 24,679,086 1,437,389  2,706,441 مجموع المطلوبات

ض أموال المشارك�ي
ض ي أموال المشارك�ي

)963,440( )767,812(  651,931  139,898 )1,615,371( )907,710(    -    - )العجز(/ الفائض �ض

)948( )36,919( )22,286( )60,586(  21,338  23,667    -    - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

- -   )884,043()1,594,033( 79,312 629,645 )804,731( )964,388(

ض  حقوق المساهم�ي

 6,250,000  8,500,000    -    -    -    -  6,250,000  8,500,000 19رأس المال

ي
 522,041  587,115    -    -    -    -  522,041  587,115 19احتياطي قانو�ض

 200,000  200,000    -    -    -    -  200,000  200,000 19احتياطي عام 

اكمة  )658,387( )72,730(    -    -    -    - )658,387( )72,730( 19خسائر م�ق

 63,219 )36,397(    -    -    -    -  63,219 )36,397( 19احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

كة الأم   6,376,873  9,177,988    -    -    -    -  6,376,873  9,177,988 الحقوق العائدة إىل مساهمي ال�ش

 100,817  101,280    -    -    -    -  100,817  101,280 حقوق غ�ي مسيطرة 

 6,477,690  9,279,268    -    -    -    -  6,477,690  9,279,268 مجموع حقوق الملكية  

ض  مجموع المطلوبات وأموال المشارك�ي
ض   34,814,596 39,792,340 4,341,360  4,011,588  22,558,157 23,795,043 7,915,079  11,985,709وحقوق المساهم�ي

السيد جمال الهزيم
دارة رئيس مجلس الإ

السيد عبدالرحمن محمد
دارة نائب رئيس مجلس الإ

السيد عصام الأنصاري
الرئيس التنفيذي

يضاحات المرفقة من 1 إىل 38 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة. تشكل الإ

القائمة الموحدة للمركز المالي 
ي 31 ديسم�ب 2018

(للسنة المنتهية �ض ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ض المجموعالتكافل العائىليالتكافل العامالمساهم�ي

إيضاح

 31 ديسم�ب
2018

 31 ديسم�ب
2017

 31 ديسم�ب
2018

 31 ديسم�ب
2017

 31 ديسم�ب
2018

 31 ديسم�ب
2017

 31 ديسم�ب
2018

 31 ديسم�ب
2017

اكات  19,653,999 22,034,403 1,584,184 1,444,551 18,069,815 20,589,852   -    - إجماىلي الش�ق

كات إعادة التكافل من إجماىلي  حصة �ش
اكات ش�ق الإ

21
 -    -    )5,359,345( )5,439,179( )938,439( )753,328( )6,297,784( )6,192,507(

اكات المستبقاة  13,461,492  15,736,619  830,856  506,112  12,630,636  15,230,507    -    - الش�ق

اكات غ�ي المكتسبة – إجماىلي   492,719 )1,160,078(  311,500 )9,126(  181,219 )1,150,952(    -    - 12تسوية الش�ق

اكات غ�ي المكتسبة – إعادة  تسوية الش�ق
التكافل

12 -    -    )182,770( )630,648( 16,400  )242,626( )166,370( )873,274(

اكات المكتسبة  ي الش�ق
 13,080,937  14,410,171  899,730  513,386  12,181,207  13,896,785    -    - صا�ض

)17,186,521()15,192,671()936,122( )1,064,957( )16,250,399()14,127,714(   -    - إجماىلي المطالبات المدفوعة 

كات إعادة التكافل والحصص  حصة �ش
الأخرى من المطالبات المدفوعة 

 -    -    4,041,935  7,748,909  595,856  512,244  4,637,791  8,261,153 

 951,567  266,002 )164,159(  430,759  1,115,726 )164,757(    -    - تسوية المطالبات المستحقة – إجماىلي 

تسوية المطالبات المستحقة – إعادة 
التكافل وأخرى 

 -    -    78,112  )1,729,301( )394,041( 121,808  )315,929( )1,607,493(

ي المطالبات المتكبدة 
)9,581,294( )10,604,807()466,229( )432,383( )9,115,065( )10,172,424(   -    - صا�ض

 1,030,586  1,061,402  21,323  35  1,009,263  1,061,367    -    - دخل الرسوم والعمولت

)480,645( )551,477( )3,049( )3,762( )477,596( )547,715( مرصوفات التكافل الأخرى 

المحول إىل الإحتياطيات الفنية للتكافل 
العائىلي

 -    -    -    -    )430,427( )606,451( )430,427( )606,451(

)220,612( )86,951( )5,367(  5,808 )215,245( )92,759(    -    - مخصص ذمم التكافل المدينة المضمحلة 

الفائض من عمليات التكافل قبل أتعاب 
الوكالة

 -    -    4,145,254  3,382,564  )347,343( )160,043( 3,797,911  3,222,521 

)3,937,485( )3,789,338( )396,046( )245,574( )3,541,439( )3,543,764(    -    - مرصوفات أتعاب الوكالة 

الفائض / )العجز( من عمليات التكافل 
)714,964(  8,573 )556,089( )592,917( )158,875(  601,490    -    - بعد أتعاب الوكالة

 3,937,485  3,789,338    -    -    -    -  3,937,485  3,789,338 24دخل أتعاب الوكالة

ي
)33,759(  197,902  22,430  107,845 )77,248(  141,562  21,059 )51,505( دخل الستثمار - صا�ض

   -    - )23,767( )26,961( )32,629( )35,391(  56,396  62,352 حصة المضارب

 389,038  406,286    -    -    -    -  389,038  406,286 26دخل آخر

 4,206,471  4,403,978  106,171  )109,877( 80,884  )1,337( 4,393,526  4,292,764 

)2,949,425( )2,329,876(    -    -    -    - )2,949,425( )2,329,876( مرصوفات عمومية وإدارية 

كة  )186,927( )177,782(    -    -    -    - )186,927( )177,782( مرصوفات ال�ش

)1,214,255( )1,047,619(    -    -    -    - )1,214,255( )1,047,619( تكاليف إطفاء القتناء 

 )3,555,277( )4,350,607( -    -    -    -    )3,555,277( )4,350,607(

ي الربح والفائض / )العجز( للسنة 
)772,807(  846,822 )557,426( )512,033( )268,752(  707,661  53,371  651,194 صا�ض

  العائد إىل:

كة الأم  23,140 650,731 مساهمي ال�ش

 30,231  463 حقوق غ�ي مسيطرة 

 651,194  53,371 

0.37 فلس8,54 فلس27العائد للسهم 

يضاحات المرفقة من 1 إىل 38 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة. تشكل الإ

القائمة الموحدة لالأرباح أو الخسائر 
ي 31 ديسم�ب 2018

للسنة المنتهية �ض

السيد جمال الهزيم
دارة رئيس مجلس الإ

السيد عبدالرحمن محمد
دارة نائب رئيس مجلس الإ

السيد عصام الأنصاري
الرئيس التنفيذي

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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رأس
 المال

احتياطي 

ي
قانو�ض

احتياطي 
عام

خسائر
اكمة م�ق

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

الحقوق العائدة 
إىل مساهمي 
كة الأم ال�ش

 حقوق غ�ي
 مسيطرة

 مجموع
 حقوق الملكية

ي 1 يناير 2018 
 6,477,690 100,817  6,376,873 63,219 )658,387(  200,000  522,041  6,250,000الرصيد �ض

ي المدفوع 
 2,250,000    -  2,250,000    -    -    -    -  2,250,000 رأس المال الإضا�ض

 651,194  463  650,731    -  650,731    -    -    - الربح للسنة

)99,616(    - )99,616( )99,616(    -    -    -    - الخسارة الشاملة الأخرى

مجموع الدخل الشامل )الخسارة 
الشاملة( للسنة

 -    -    -    650,731  )99,616( 551,115  463  551,578 

ي
   -    -    -    - )65,074(    -  65,074    - محول إىل الحتياطي القانو�ض

ي 31 ديسم�ب 2018 
 9,279,268  101,280  9,177,988 )36,397( )72,730(  200,000  587,115  8,500,000 الرصيد كما �ض

ي 1 يناير 2017 
 6,337,557  70,586  6,266,971 )23,543( )679,213(  200,000  519,727  6,250,000 الرصيد �ض

 53,371  30,231  23,140    -  23,140    -    -    - الربح للسنة

 86,762    -  86,762  86,762    -    -    -    - الدخل الشامل الآخر

 140,133  30,231  109,902  86,762  23,140    -    -    - مجموع الدخل الشامل للسنة

ي
)2,314(  2,314    - محول إىل الحتياطي القانو�ض

ي 31 ديسم�ب 2017 
 6,477,690 100,817  6,376,873 63,219 )658,387(  200,000  522,041  6,250,000الرصيد كما �ض

يضاحات المرفقة من 1 إىل 38 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة. تشكل الإ

ض ي حقوق المساهم�ي
ات �ض القائمة الموحدة للتغ�ي

ي 31 ديسم�ب 2018
(للسنة المنتهية �ض ي

)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

التكافل
العام

التكافل

العائىلي
التكافل
العام

التكافل

 المجموعالعائىلي

ي 1 يناير 2018
)964,388( )22,286(  21,338  651,931 )1,615,371( الرصيد �ض

 35,848  17,510  18,338    -    - أرباح / )خسائر( القيمة العادلة المحققة عىل الأوراق المالية الستثمارية

)71,819( )55,810( )16,009(    -    - خسائر القيمة العادلة الغ�ي محققة عىل الأوراق المالية الستثمارية

 195,628    -    - )512,033(  707,661 الفائض / )العجز( للسنة

ي 31 ديسم�ب 2018
)804,731( )60,586(  23,667  139,898 )907,710( الرصيد كما �ض

ي 1 يناير 2017
)157,470( )33,041(  12,833  1,209,357 )1,346,619( الرصيد �ض

 19,615  20,036 )421(    -    - أرباح / )الخسائر( القيمة العادلة المحققة عىل الأوراق المالية الستثمارية

)355( )9,281(  8,926    -    - أرباح / )خسائر( القيمة العادلة الغ�ي محققة عىل الأوراق المالية الستثمارية

)826,178(    -    - )557,426( )268,752( العجز للسنة

ي 31 ديسم�ب 2017
)964,388( )22,286(  21,338  651,931 )1,615,371( الرصيد كما �ض

يضاحات المرفقة من 1 إىل 38 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة. تشكل الإ

ض ي اموال المشارك�ي
ات �ض القائمة الموحدة للتغ�ي

ي 31 ديسم�ب 2018
(للسنة المنتهية �ض ي

)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
ي 31 ديسم�ب 2018

للسنة المنتهية �ض

ي
للسنة المنتهية �ض

31 ديسم�ب 312017 ديسم�ب 2018

الأنشطة التشغيلية

ي الربح للسنة
 53,371  651,194 صا�ض

ض  )826,178(  195,628 الفائض / )العجز( الناتج من عمليات المشارك�ي

تعديالت للبنود التالية:

)316,958( )371,173( دخل الستثمار

)50,897( )165,884( أرباح من بيع استثمارات متاحة للبيع

 401,614  175,968 خسارة اضمحالل من استثمارات متاحة للبيع 

 252,177  178,020 استهالك 

 220,612  86,951 مخصص إضمحالل أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

اكات غ�ي المكتسبة ي الش�ق
 380,555  1,326,447 التغ�ي �ض

ي العمولت غ�ي المكتسبة
 89,589 )154,733( التغ�ي �ض

ي التحول إىل الحتياطيات الفنية للتكافل العائىلي 
 606,451  430,427 التغ�ي �ض

ي الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
ات �ض  810,336  2,352,845 الربح التشغيىلي قبل التغ�ي

ي الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ات �ض التغ�ي

)1,090,853( )195,309( أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

 87,373 )873,898( أرصدة أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً

كات إعادة التكافل من المطالبات المستحقة  1,607,493  315,928 حصة �ش

)951,567( )266,002( إجماىلي المطالبات المستحقة 

)1,397,402( )608,497( أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع

)289,794(  1,321,293 مطلوبات أخرى ومخصصات
ض  59,517 )73,712( مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

( الأنشطة التشغيلية ي
ي النقد الناتج من / )المستخدم �ض

)1,164,897(  1,972,648 صا�ض

الأنشطة الستثمارية

 367,855  537,057 دخل الستثمار المستلم 

اء عقارات ومعدات )62,707( )54,832( �ش

 42  10,184 متحصالت من بيع عقارات ومعدات

اء استثمارات متاحة للبيع )2,535,813( )2,021,676( �ش

 1,322,403  1,031,921 متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

)1,402,547( )2,595,229( ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق لأك�ش من ثالثة أشهر

ي الأنشطة الستثمارية
ي النقد المستخدم �ض

)2,310,767( )3,092,575( صا�ض

النشاط التمويىلي 

ي المدفوع
ضا�ض    -  2,250,000 رأس المال الإ

ي النقد الناتج من النشاط التمويىلي
-2,250,000 صا�ض

ي حكمه
ي النقد وما �ض

)3,475,664(  1,130,073 الزيادة / )النقص( �ض

ي بداية السنة
ي حكمه �ض

 6,792,575  3,316,911 النقد وما �ض

ي نهاية السنة
ي حكمه �ض

 3,316,911  4,446,984 النقد وما �ض

المشتملة عىل:

نقد وأرصدة لدى البنوك

ي حسابات جارية
 1,987,497  2,550,232 نقد وأرصدة �ض

ة ثالثة أشهر أو أقل  1,329,414  1,896,752 ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق لف�ق

ي حكمه
 3,316,911  4,446,984 النقد وما �ض

 2,218,075  4,813,300 ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق لأك�ش من ثالثة أشهر

 5,534,986  9,260,284 نقد وأرصدة لدى بنوك وفقاً للقائمة الموحدة للمركز الماىلي

يضاحات المرفقة من 1 إىل 38 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة. تشكل الإ

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

كة والأنشطة ١ ال�ش

ي مملكــة البحريــن وتعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 
كــة مســاهمة بحرينيــة عامــة مســجلة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة �ض كــة”( هــي �ش كــة التكافــل الدوليــة ش.م.ب. )“ال�ش �ش

كتهــا التابعــة )المشــار إليهمــا معــاً “بالمجموعــة”( خدمــات التكافــل والمنتجــات ذات الصلــة. كــة و�ش 21100 الــذي تــم الحصــول عليــه بتاريــخ 11 أبريــل 1989. تقــدم ال�ش

ي إدارة أنشــطة التكافــل العــام والعائــىلي والســتثمارات وذلــك عــن طريــق تطبيــق نمــوذج 
ســالمية. يتمثــل النشــاط الرئيــ�ي للمجموعــة �ض يعــة الإ تــدار أنشــطة المجموعــة وفقــاً لمبــادئ ال�ش

ض  ي مســاهمة المشــارك�ي
ض وتتمثــل �ض ســالمية. يتــم تنظيــم أنشــطة إعــادة التكافــل عــىل أســاس ســنة التأمــ�ي يعــة الإ ض وفقــاً لمبــادئ ال�ش ، نيابــًة عــن المشــارك�ي الوكالــة والمضاربــة عــىل التــواىلي

اكاتهم وذلــك بهــدف تعويضهــم عــن أيــة خســائر ناتجــة عــن وقــوع حــدث محــدد. باشــ�ق

ي الصفحة 2.
ي مملكة البحرين. تم بيان العنوان بالكامل �ض

يقع المكتب المسجل للمجموعة �ض

اير 2019. دارة الصادر بتاريخ 13 ف�ب تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً لقرار مجلس الإ

عداد ٢ أسس الإ

ام  ض بيان الل�ت

ســالمية وقانــون مــرصف البحريــن المركــزي والمؤسســات  أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً لمعايــ�ي المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإ
ــزي  ــن المرك ــن مــرصف البحري ض الصــادر ع ــ�ي رشــادي للتأم ــل الإ ــم 6 للدلي ــد رق ــن المجل ــذة م ــم 3 والأحــكام الناف ــد رق ي المجل

ــا �ض ــم احتواؤه ي ت
ــ�ق ض ال ــ�ي ــة التأم ــة لســنة 2006، وأنظم المالي

ي ل تنطــوي تحــت مظلــة معايــ�ي المحاســبة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
، المرســوم رقــم 21 لســنة 2001. لالأمــور الــ�ق ي

كات التجاريــة البحريــ�ض ومتطلبــات قانــون الــ�ش
ي الســنة الســابقة.

ي تــم اســتخدامها �ض
ســالمية. إن السياســات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل المجموعــة هــي مطابقــة لتلــك الــ�ق الماليــة الإ

ي  العرف المحاس�ب

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

ي عمليــة تطبيــق 
دارة اســتخدام اجتهاداتهــا �ض يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً لمعايــ�ي المحاســبة الماليــة اســتخدام بعــض التقديــرات المحاســبية الهامــة. كمــا يتطلــب مــن الإ

السياســات المحاســبية للمجموعــة.

العملة الرئيسية 

ي يشار فيها إىل خالف ذلك.
ي لكونها العملة الرئيسية لعمليات المجموعة باستثناء الحالت ال�ق

تم عرض القوائم المالية الموحدة بالدينار البحري�ض

3 أسس التوحيد

ي 
ي 31 ديســم�ب 2018. تتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون لــدى المجموعــة تعرضــات عــىل أو حقــوق �ض

كتهــا التابعــة كمــا �ض كــة و�ش تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة عــىل القوائــم الماليــة لل�ش
كــة المســتثمر فيهــا.  ــد مــن خــالل اســتخدام ســلطتها عــىل ال�ش كــة المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة عــىل التأثــ�ي عــىل مقــدار تلــك العوائ ة مــن خــالل مشــاركتها مــع ال�ش ــد المتغــ�ي العوائ

: كــة المســتثمر فيهــا فقــط إذا كان لــدى المجموعــة مــا يــىلي وبالأخــص، تســيطر المجموعــة عــىل ال�ش

كة المستثمر فيها(؛ 	  ي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه الأنشطة ذات الصلة لل�ش
كة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة ال�ق السلطة عىل ال�ش

كة المستثمر فيها؛ و	  ة من خالل مشاركتها مع ال�ش ي عوائد متغ�ي
تعرضات عىل أو حقوق �ض

كة المستثمر فيها للتأث�ي عىل مقدار عوائدها.	  القدرة عىل استخدام سلطتها عىل ال�ش

ي 
ي العتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة �ض

كــة المســتثمر فيهــا، تأخــذ المجموعــة �ض عندمــا يكــون لــدى المجموعــة حقــوق أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مشــابهة لل�ش
ي ذلــك: 

كــة المســتثمر فيهــا، بمــا �ض تقييــم مــا إذا كان لديهــا الســلطة عــىل ال�ش

كة المستثمر فيها؛ 	  تيبات التعاقدية مع حامىلي حقوق التصويت الآخرين لل�ش ال�ق
تيبات التعاقدية الأخرى؛ و	  الحقوق الناتجة عن ال�ق
حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة.	 

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

3 أسس التوحيد )تتمة(

ات عــىل عنــرص أو أكــ�ش مــن عنــارص  كــة المســتثمر فيهــا إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــ�ي بــأن هنــاك تغــ�ي تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت مســيطرة أو غــ�ي مســيطرة عــىل ال�ش
كــة التابعــة.  كــة التابعــة ويتــم إيقــاف التوحيــد عندمــا تفقــد المجموعــة ســيطرتها عــىل ال�ش كــة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة عــىل الســيطرة عــىل ال�ش الســيطرة الثــالث. يبــدأ توحيــد ال�ش
ي القوائــم الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ حصــول المجموعــة عــىل الســيطرة 

كــة التابعــة المقتنــاة أو المســتبعدة خــالل الســنة �ض ض موجــودات ومطلوبــات ودخــل ومرصوفــات ال�ش يتــم تضمــ�ي
كــة التابعــة. لغايــة تاريــخ إيقــاف ســيطرتها عــىل ال�ش

كــة الأم للمجموعــة والحقــوق غــ�ي المســيطرة، حــ�ق لــو إن هــذه النتائــج تــؤدي إىل عجــز  ينســب الربــح أو الخســارة وكل عنــرص مــن عنــارص الدخــل الشــامل الآخــر إىل حقــوق حامــىلي ال�ش
كات التابعــة لتتمــاسش سياســاتها المحاســبية مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة.  ي القوائــم الماليــة للــ�ش

ي رصيــد الحقــوق غــ�ي المســيطرة. أينمــا اســتلزم الأمــر، يتــم عمــل تعديــالت �ض
�ض

ض أعضــاء المجموعــة بالكامــل عنــد التوحيــد. تــم اســتبعاد جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمرصوفــات والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــالت البينيــة بــ�ي

كة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة أسهم حقوق الملكية.  ي حصة ملكية ال�ش
يتم احتساب التغي�ي �ض

كــة التابعــة والحقــوق غــ�ي المســيطرة والبنــود  ي ذلــك الشــهرة( والمطلوبــات ذات الصلــة لل�ش
كــة التابعــة، فإنهــا تقــوم بإســتبعاد الموجــودات )بمــا �ض إذا فقــدت المجموعــة ســيطرتها عــىل ال�ش

ي الأربــاح أو الخســائر. يتــم إثبــات أي اســتثمار محتفــظ بــه بالقيمــة العادلــة.
ض يتــم إثبــات أي مكســب أو خســارة ناتجــة �ض ي حــ�ي

الأخــرى لحقــوق الملكيــة �ض

كة التابعة اســم ال�ش
بلد

التأسيس

النشاطنسبة الملكية الفعلية

20182017 الرئي�ي

كة هيلث 360 للخدمات المساندة ذ.م.م.  إدارة الأطراف الأخرى60٪60٪ البحرين�ش

4 السياسات المحاسبية الهامة

ي وللســنة المنتهيــة 
ي إعــداد القوائــم الماليــة الســنوية المدققــة للمجموعــة كمــا �ض

ي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة هــي مطابقــة لتلــك المســتخدمة �ض
إن السياســات المحاســبية المتبعــة �ض

ي 31 ديســم�ب 2017. 
�ض

عمليات التكافل
ي بتقاســم المخاطــر أو المخاطــر الماليــة أو كالهمــا. تصنــف المجموعــة جميــع عقودهــا بشــكل 

ي تعتمــد عــىل النشــاط التعــاو�ض
ض إســالمية، تصــدر المجموعــة العقــود الــ�ق كمقــدم خدمــات تأمــ�ي

ي سياســة / خدمة 
ض أو عقــود اســتثمار. تصنــف المجموعــة جميــع عقودهــا بشــكل فــردي إمــا كعقــود تكافــل أو عقــود اســتثمارية. يســاهم المشــارك )حامــل الوثيقــة( �ض فــردي عــىل أنهــا عقــود تأمــ�ي

ء نفســه لــكل  ي
داد أو تخــىلي المســاهمة المدفوعــة مــن قبلــه أو أي معاملــة أخــرى فيمــا يتعلــق بالــ�ش ي حالــة قيــام حامــل الوثيقــة بإنهــاء / تســليم الوثيقــة، فــإن اســ�ق

. �ض ض منتــج التكافــل المعــ�ي
كــة وفقــا للوثيقــة.  وط وأحــكام الوثيقــة المتفــق عليهــا مــن قبــل المشــارك مــع ال�ش نــوع مــن المنتجــات / الخدمــات وفقــاً لــ�ش

ض الجوهريــة مــن حامــل الوثيقــة وذلــك بالموافقــة عــىل تعويــض حامــل الوثيقــة لأي ظــرف مســتقبىلي محــدد غــ�ي معلــوم  ي يقبــل فيهــا المؤمــن مخاطــر التأمــ�ي
عقــود التكافــل هــي العقــود الــ�ق

ي حــال وقــوع حــدث للمؤمــن عليــه. عقــود الســتثمار هــي تلــك 
ض المؤثــرة باحتمــال دفــع تعويــض �ض ي عــىل حامــل الوثيقــة. بشــكل عــام، تحــدد المجموعــة مخاطــر التأمــ�ي ويؤثــر بشــكل ســل�ب

ــدوىلي رقــم 39:  ــار المحاســبة ال ــة بموجــب معي ــم احتســابها كأدوات مالي ــة مــن حامــل الوثيقــة إىل المجموعــة. ويت ض غــ�ي الجوهري ــل مخاطــر التأمــ�ي ــا تحوي ــم مــن خالله ي يت
ــ�ق العقــود ال

يــراد”. يــرادات الناتجــة مــن تلــك العقــود وفقــاً لمعيــار المحاســبة الــدوىلي رقــم 18 “المتعلــق بإثبــات الإ ثبــات والقيــاس” ويتــم إثبــات الإ “المتعلــق بــالأدوات الماليــة: الإ

التكافل العام

اكات  إجماىلي الش�ق
ي يتــم إثباتهــا مــن تاريــخ �يــان 

ة المحاســبية والــ�ق مــة خــالل الفــ�ق ي العقــود الم�ب
ة التغطيــة الموضحــة �ض اكات المســتحقة القبــض لكامــل فــ�ق اكات عــىل مجمــوع الشــ�ق يشــتمل إجمــاىلي الشــ�ق

ات المحاســبية الســابقة.  ي الفــ�ق
اك المســتحقة القبــض فيمــا يتعلــق بالأعمــال المكتتبــة �ض ة المحاســبية لالشــ�ق ي الفــ�ق

اكات عــىل أي تعديــالت ناتجــة �ض الوثيقــة. تتضمــن الشــ�ق

ات  ي تنســب إىل الفــ�ق
. النســب الــ�ق ات المخاطــر بعــد تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المــاىلي ي الســنة والمتعلقــة بفــ�ق

اكات المكتتبــة �ض اكات غــ�ي المكتســبة هــي تلــك النســب مــن الشــ�ق الشــ�ق
 : اكات غــ�ي المكتســبة وتحســب كالتــاىلي الالحقــة هــي مؤجلــة كمخصصــات لالشــ�ق

ان؛ و	  ض عىل الشحن البحري والط�ي طريقة 365/1 لجميع عقود التكافل السنوية بإستثناء التأم�ي
ات متفاوتــة 	  ض البحــري تغطــي فــ�ق ان. تســتخدم طريقــة التقريــب هــذه لأن وثائــق التأمــ�ي ض الشــحن البحــري والطــ�ي ض لأعمــال تأمــ�ي نســبة 25٪ مــن إجمــاىلي الأقســاط وعقــود إعــادة التأمــ�ي

. ض ة وثائــق التأمــ�ي تقــل عــن ســنة واحــدة مــن أجــل توزيــع الأقســاط المكتســبة عــىل مــدى فــ�ق

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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�ض

4 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

حصة إعادة التكافل
ي يتــم إثباتهــا مــن تاريــخ �يــان 

ة المحاســبية والــ�ق مــة خــالل الفــ�ق ي العقــود الم�ب
ة التغطيــة الموضحــة �ض اكات المســتحقة الدفــع لكامــل فــ�ق تشــتمل حصــة إعــادة التكافــل عــىل مجمــوع الشــ�ق

ات المحاســبية الســابقة. ي الفــ�ق
ة المحاســبية لالأقســاط المســتحقة القبــض فيمــا يتعلــق بعقــود إعــادة التكافــل �ض ي الفــ�ق

اكات عــىل أي تعديــالت ناتجــة �ض الوثيقــة. تتضمــن الشــ�ق

ي العمولت
صا�ض

: ض عىل النحو التاىلي ة عقود التأم�ي تؤجل المجموعة دخل ومرصوفات العمولت من أجل توزيع دخل ومرصوفات العمولت المكتسبة عىل مدى ف�ق
ان؛ و	  ض عىل الشحن البحري والط�ي طريقة 365/1 لجميع عقود التكافل السنوية بإستثناء أعمال التأم�ي
ان.	  ض الشحن البحري والط�ي نسبة 25٪ عىل تأم�ي

اكات غ�ي المكتسبة. ي حساب الش�ق
يتم تأجيل دخل عمولت إعادة التكافل والعمولت المدفوعة عىل نفس الأسس المستخدمة �ض

إجماىلي المطالبات المسددة 
ي تتعلــق 

ي حدثــت خــالل الســنة، ســواًء أعــد تقريــر بشــأنها أو لــم يعــد، وتكاليــف معالجــة المطالبــات ذات الصلــة والــ�ق
تتضمــن إجمــاىلي المطالبــات المســددة عــىل جميــع المطالبــات الــ�ق

دة الأخــرى وأي تســويات لمطالبــات مســتحقة مــن الســنوات الســابقة.  ض وتســوية المطالبــات بعــد حســم تخفيــض قيمــة التعويــض والمبالــغ المســ�ق ًة بتجهــ�ي مبــا�ش

ي العقــود ذات 
وط المنصــوص عليهــا �ض دة مــن عقــود إعــادة التكافــل والأطــراف الأخــرى عندمــا يتــم إثبــات إجمــاىلي المطالبــات المســددة ذات الصلــة وفقــاً للــ�ش يتــم إثبــات المطالبــات المســ�ق

. لصلة ا

احتياطيات التكافل العام
 

1( إجماىلي المطالبات المستحقة
، ســواًء تــم إعــداد تقريــر  ي تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المــاىلي

ي لــم يتــم تســويتها �ض
يســتند إجمــاىلي المطالبــات المســتحقة عــىل التكلفــة النهائيــة المقــدرة لجميــع المطالبــات المتكبــدة والــ�ق

ي تســوية 
شــعار و�ض ي خطابــات الإ

دادات الأخــرى. قــد يحــدث تأخــ�ي �ض ضافــة إىل تكاليــف معالجــة المطالبــات ذات الصلــة وتخفيــض القيمــة المتوقعــة للخــردة والســ�ق بشــأنها أو لــم يعــد، بالإ
. ل يتــم خصــم المطلــوب للقيمــة الزمنيــة للنقــود.  ي تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المــاىلي

ض �ض بعــض أنــواع المطالبــات، وبالتــاىلي فــإن التكلفــة النهائيــة ل يمكــن تحديدهــا عــىل وجــه اليقــ�ي
لــم يتــم إثبــات مخصــص لالحتياطيــات المعادلــة أو إحتياطيــات الكــوارث. يتــم إســتبعاد المطلوبــات عنــد انتهــاء العقــد أو إخالئــه أو إلغائــه.

اكات غ�ي مكتسبة 2( اش�ق
اكات المكتسبة والمعفاة. ي لم تنتِه بعد. يتم مطابقة الحتياطي مع الش�ق

اكات المستلمة للمخاطر ال�ق اكات غ�ي المكتسبة الش�ق يمثل مخصص الش�ق

3( فحص لكفاية المطلوب
تقــوم المجموعــة بمراجعــة مخاطرهــا غــ�ي المنتهيــة بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مــاىلي ويتــم إجــراء فحــص لكفايــة المطلــوب لتحديــد مــا إذا كان هنــاك فائــض عــام مــن المطالبــات المتوقعــة 
ي العتبــار عائــد الســتثمار الــذي 

اكات غــ�ي المكتســبة. ويســتخدم هــذا لحســاب التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية بعــد الأخــذ �ض وتكاليــف القتنــاء المؤجلــة لالشــ�ق
اكات غــ�ي المكتســبة )بعــد حســم تكاليــف  مــن المتوقــع أن ينشــأ مــن الموجــودات المتعلقــة بمخصصــات التقنيــة ذات الصلــة. وإذا أظهــرت هــذه التقديــرات بــأن القيمــة المدرجــة لالشــ�ق

ي قائمــة الأربــاح أو الخســائر بعمــل مخصــص لكفايــة المطلــوب. 
القتنــاء المؤجلــة ذات الصلــة( غــ�ي كافيــة فإنــه يتــم إثبــات العجــز �ض

التكافل العائلي
. يتكــون  امــات المنافــع المســتقبلية فيمــا يتعلــق بعقــود التكافــل العائــىلي الســارية بتاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المــاىلي ض تمثــل الحتياطيــات الفنيــة للتكافــل العائــىلي القيمــة الحاليــة لل�ق

 . الحتياطــي مــن الصناديــق وهمــا تكافــل الحمايــة وتكافــل التوفــ�ي

ض مــن قبــل المجموعــة بتحديــد قيمــة احتياطــي تكافــل الحمايــة وتكافــل التوفــ�ي ســنوياً. يتــم احتســاب الحتياطيــات لعقــود التكافــل العائــىلي باســتخدام  يقــوم الخبــ�ي الكتــواري المعــ�ي
ــة المخصومــة بمعــدل خصــم قــدره 5٪ ســنوياً )2017: 5٪ ســنوياً(. امــات باســتخدام التدفقــات النقدي ض الطريقــة المســتقبلية. يتــم تقييــم الل�ق

ي عنــد اســتحقاقها. يتــم احتســاب الســتبدالت الماليــة والتنــازلت عنــد دفعهــا أو عنــد انقطــاع 
يتــم احتســاب منافــع اســتحقاق الوثيقــة والبقــاء عــىل قيــد الحيــاة مقابــل الحتياطــي الفــ�ض

كــة بهمــا . يتــم احتســاب مطالبــات الوفــاة والعجــز حينمــا يتــم إخطــار ال�ش ض التأمــ�ي

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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�ض

4 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

التكافل العائلي )تتمة(

اكات  إجماىلي الش�ق
اكات. ي القائمة الموحدة لالأرباح أو الخسائر بتاريخ استحقاق الش�ق

اكات �ض يتم إثبات إجماىلي الش�ق

حصة إعادة التكافل
ي يتــم إثباتهــا مــن تاريــخ �يــان 

ة المحاســبية والــ�ق مــة خــالل الفــ�ق ي العقــود الم�ب
ة التغطيــة الموضحــة �ض اكات المســتحقة الدفــع لكامــل فــ�ق تشــتمل حصــة إعــادة التكافــل عــىل مجمــوع الشــ�ق

ات المحاســبية الســابقة. ي الفــ�ق
ة المحاســبية فيمــا يتعلــق بعقــود إعــادة التكافــل �ض ي الفــ�ق

اكات عــىل أي تعديــالت ناتجــة �ض الوثيقــة. تتضمــن الشــ�ق

ي العمولت 
صا�ض

يتم إثبات دخل عمولت إعادة التكافل والعمولت المدفوعة عند إصدار عقود إعادة التكافل.

إجماىلي المطالبات المسددة 
ي نتجت فيها.

ي السنة ال�ق
ي قائمة الأرباح أو الخسائر �ض

يتم احتساب المطالبات المسددة �ض

ي العقــود ذات 
وط المنصــوص عليهــا �ض دة مــن عقــود إعــادة التكافــل والأطــراف الأخــرى عندمــا يتــم إثبــات إجمــاىلي المطالبــات المســددة ذات الصلــة وفقــاً للــ�ش يتــم إثبــات المطالبــات المســ�ق

. لصلة ا

احتياطيات التكافل العائىلي 
1( إجماىلي المطالبات المستحقة

تهــا  ي ضــوء المعلومــات المتوفــرة حاليــاً ومــن واقــع خ�ب
دارة بنــاًء عــىل تقديــرات الخســارة المتوقعــة لــكل مطالبــة غــ�ي مدفوعــة �ض يتــم احتســاب مخصــص المطالبــات المســتحقة مــن قبــل الإ

ض وزيــادة احتمــالت الخســائر وزيــادة تكاليــف المطالبــات وتعــدد تكــرار حدوثهــا. حيثمــا كان ذلــك  ض الحاليــ�ي ي أوضــاع الدائيــ�ي
ي تظهــر �ض

ات الــ�ق الســابقة، حيــث يتــم تعديــل المخصــص للتغــ�ي
مناســبا. ل يتــم خصــم مخصصــات المطالبــات المســتحقة للقيمــة الزمنيــة للنقــود.

اكات غ�ي مكتسبة 2( اش�ق
اكات المكتسبة والمعفاة. ي لم تنتِه بعد. يتم مطابقة الإحتياطي مع اش�ق

اكات المستلمة للمخاطر ال�ق اكات غ�ي المكتسبة الش�ق يمثل مخصص الش�ق
 

3( فحص لكفاية المطلوب
تقــوم المجموعــة بمراجعــة مخاطرهــا غــ�ي المنتهيــة بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مــاىلي ويتــم إجــراء فحــص لكفايــة المطلــوب لتحديــد مــا إذا كان هنــاك فائــض عــام مــن المطالبــات المتوقعــة 
ي العتبــار عائــد الســتثمار الــذي 

اكات غــ�ي المكتســبة. ويســتخدم هــذا الحســاب التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية بعــد الأخــذ �ض وتكاليــف القتنــاء المؤجلــة لالشــ�ق
اكات غــ�ي المكتســبة )بعــد حســم تكاليــف  مــن المتوقــع أن ينشــأ مــن الموجــودات المتعلقــة بمخصصــات التقنيــة ذات الصلــة. إذا أظهــرت هــذه التقديــرات بــأن القيمــة المدرجــة لالشــ�ق

ي القائمــة الموحــدة لالأربــاح أو الخســائر بعمــل مخصــص لكفايــة المطلــوب. 
القتنــاء المؤجلــة ذات الصلــة( غــ�ي كافيــة فإنــه يتــم إثبــات العجــز �ض

القرض الحسن
ي المجلــد 3 للدليــل 

ي أنظمــة التكافــل المنصــوص عليهــا �ض
ض لحامــىلي الوثائــق لغــرض الوفــاء بالحــد الأد�ض المطلــوب لهامــش المــالءة الماليــة الــواردة �ض هــذا القــرض ممنــوح مــن قبــل المســاهم�ي

وط ســداد محــددة. يتــم فحــص القــرض  . إن القــرض هــو بــدون ربــح ول يوجــد لــه �ش ض ي صنــدوق المشــارك�ي
رشــادي الصــادر عــن مــرصف البحريــن المركــزي أو لتغطيــة أي عجــز نقــدي �ض الإ

الحســن ســنوياً لالإضمحــالل.

ض ي أموال المشارك�ي
فائض/عجز �ض

ض الذيــن لــم يقدمــوا مطالبــة وذلــك بالتناســب مــع  ض المشــارك�ي ة ثــالث ســنوات كبــ�ي بمــا فيــه الكفايــة، يتــم توزيــع نســبة مــن الفائــض بــ�ي ي نهايــة فــ�ق
ض �ض ي أمــوال المشــارك�ي

إذا كان الفائــض �ض
ي 

عيــة للمجموعــة. ســيتم الحتفــاظ بــأي فائــض متبقــي �ض ي الصنــدوق بعــد احتســاب الحتياطيــات. يتــم الموافقــة عــىل التوزيعــات مــن قبــل هيئــة الرقابــة ال�ش
ي المخاطــر �ض

مســاهماتهم �ض
 . ض صنــدوق المشــارك�ي

. يتــم ســداد هــذه القــرض مــن الفوائــض المســتقبلية الناتجــة عــن  ض ض عــن طريــق تقديــم القــرض الحســن مــن قبــل صنــدوق المســاهم�ي ي أمــوال المشــارك�ي
يتــم معالجــة العجــز النقــدي �ض

ي قائمــة الأربــاح أو الخســائر.
عمليــات التكافــل عــىل أســاس الأولويــة. يتــم فحــص هــذا القــرض لالإضمحــالل ويتــم احتســاب الجــزء الــذي يعتــ�ب مضمحــالً �ض

) ي
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ض )تتمة( ي أموال المشارك�ي
فائض/عجز �ض

ي ذلــك ســداد المبالــغ المســتحقة للقــرض الحســن(، 
امــات )بمــا �ض ض ي أمــوال الصنــدوق، إن وجــد، بعــد الوفــاء بجميــع الل�ق

اكــم �ض عنــد تصفيــة الصنــدوق، ســيتم التعامــل مــع الفائــض الم�ق
ض وســيتنازل  ي وقــت التصفيــة مــن أمــوال المشــارك�ي

اكــم، ســوف لــن يســدد أي قــرض حســن مســتحق �ض ي حالــة العجــز الم�ق
عيــة للمجموعــة. و�ض وذلــك بعــد التشــاور مــع هيئــة الرقابــة ال�ش

ض عــن تلــك المبالــغ المســتحقة المســاهم�ي

ي حكمه
النقد وما �ض

ة ثالثة أشهر أو أقل.  ة الأجل بتواريخ استحقاق أصلية لف�ق ي الصندوق ولدى البنك وودائع قص�ي
ي حكمه عىل نقد �ض

يشتمل النقد وما �ض

المحاسبة بتاريخ المتاجرة والسداد 
يات  اء أو بيــع الموجــود. تتطلــب المشــ�ق ضم فيــه المجموعــة بــ�ش ي تاريــخ المتاجــرة وهــو التاريــخ الــذي تلــ�ق

يات والمبيعــات بالطريقــة العاديــة للموجــودات الماليــة �ض يتــم إثبــات جميــع المشــ�ق
ض أو حســب أعــراف الســوق. ي القوانــ�ي

ي المنصــوص عليــه عامــًة �ض
طــار الزمــ�ض أو المبيعــات العاديــة للموجــودات الماليــة تســليم الموجــودات الماليــة خــالل الإ

استثمارات متاحة للبيع 
. ي

ثبات المبد�أ تصنف المجموعة استثماراتها إىل فئة متاحة للبيع. تحدد المجموعة تصنيفات موجوداتها المالية عند الإ

ًة للمعاملة.  ي ذلك التكاليف المنسوبة مبا�ش
يتم إثبات الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، بما �ض

ــم  ، يت ي
ــد�أ ــاس المب ــة. بعــد القي ــاً بالقيمــة العادل ــم تســجيل هــذه الســتثمارات مبدئي ــع. يت ــة غــ�ي مشــتقة مصنفــة كمتاحــة للبي ــع هــي موجــودات مالي ــة المتاحــة للبي الموجــودات المالي

ي يتــم إســتبعاد الســتثمارات أو عندمــا تصبــح الســتثمارات مضمحلــة. عنــد 
ي الدخــل الشــامل الآخــر حــ�ق

إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة. يتــم تســجيل الأربــاح والخســائر كبنــد منفصــل �ض
ض دخــل أربــاح الأســهم الناتجــة  ي الدخــل الشــامل الآخــر إىل قائمــة الأربــاح أو الخســائر. يتــم تضمــ�ي

اكمــة المســجلة مســبقاً �ض ســتبعاد أو الإضمحــالل، يتــم تحويــل الأربــاح والخســائر الم�ق الإ
ي القائمــة الموحــدة لالأربــاح أو الخســائر.

مــن الســتثمارات المتاحــة للبيــع ضمــن دخــل الســتثمار �ض

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
ــغ مســتحقة القبــض. يتــم مراجعــة القيمــة  ــل المســتلم أو كمبال ــة للمقاب ي بالقيمــة العادل

ــد�أ ــات المب ثب ــد الإ ــد إســتحقاقها وتقــاس عن ــات أرصــدة التكافــل المســتحقة القبــض عن ــم إثب يت
ــع تســجيل خســارة  ــة المدرجــة، م داد القيم ــة اســ�ق ــاك أحــداث أو ظــروف تشــ�ي إىل عــدم إمكاني ــون هن ــا تك ــث الإضمحــالل عندم ــض مــن حي ــل المســتحقة القب المدرجــة لأرصــدة التكاف

ــائر.  ــاح أو الخس ــدة لالأرب ــة الموح ي القائم
ــالل �ض الإضمح

ي يتــم بموجبهــا تعويــض 
ي خســارتها المحتملــة مــن خــالل تنويــع مخاطرهــا، والــ�ق

ض لغــرض الحــد مــن صــا�ض ي أبرمتهــا المجموعــة مــع معيــدي التأمــ�ي
عقــود إعــادة التكافــل هــي العقــود الــ�ق

ــرادات والمرصوفــات الناتجــة عــن عقــود إعــادة التكافــل المتخــىلي عنهــا بشــكل  ي ــات والإ المجموعــة عــن الخســائر الناتجــة عــن عقــود التكافــل الصــادرة. يتــم عــرض الموجــودات والمطلوب
ة لحامــىلي  ــا�ش ــا المب اماته ض ــات إعــادة التكافــل ل تعفــي المجموعــة مــن ال�ق ــة نظــراً لأن ترتيب ــرادات والمرصوفــات مــن عقــود التكافــل ذات الصل ي ــات والإ منفصــل عــن الموجــودات والمطلوب
ي تســتحقها المجموعــة بموجــب عقــود إعــادة التكافــل الخاصــة بهــا كموجــودات إعــادة التكافــل. تتكــون هــذه الموجــودات مــن الأرصــدة المســتحقة مــن 

الوثائــق. يتــم إثبــات المنافــع الــ�ق
ي تعتمــد عــىل المطالبــات 

كات إعــادة التكافــل بشــأن تســوية المطالبــات والمبالــغ المســتحقة القبــض الأخــرى مثــل عمــولت الأربــاح وحصــة إعــادة التكافــل مــن المطالبــات المســتحقة الــ�ق �ش
كات إعــادة التكافــل بمــا يتوافــق مــع المبالــغ المرتبطــة بعقــود  دة مــن أو المســتحقة مــن �ش المتوقعــة والتعويضــات الناتجــة عــن عقــود إعــادة التكافــل ذات الصلــة. يتــم إثبــات المبالــغ المســ�ق

وط كل عقــد مــن عقــود إعــادة التكافــل. التكافــل الأساســية وفقــا لــ�ش

تكاليف إقتناء الوثيقة
ة الوثيقــة. يتــم تســجيل تكاليــف  ًة باقتنــاء الأعمــال عــىل مــدى فــ�ق ة الأخــرى المرتبطــة مبــا�ش ض المتغــ�ي يتــم إطفــاء تكاليــف اقتنــاء الوثيقــة المتضمنــة عــىل العمــولت والوســاطة وتكاليــف التأمــ�ي

ي تمتــد إىل مــا بعــد نهايــة الســنة الماليــة كتكاليــف القتنــاء المؤجلــة. 
ات المخاطــر الــ�ق ي تتعلــق بفــ�ق

القتنــاء الــ�ق

عقارات ومعدات
اكــم وأيــة خســائر إضمحــالل  ســتهالك الم�ق تــدرج العقــارات والمعــدات متضمنــة العقــار المســتخدم مــن قبــل المالــك بالتكلفــة، باســتثناء تكاليــف تقديــم الخدمــات اليوميــة، بعــد حســم الإ
اكمــة. يتــم رســملة تكاليــف الســتبدال أو المعاينــة الرئيســية عندمــا يتــم تكبدهــا وإذا كان مــن المحتمــل أن تتدفــق المنافــع القتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بالبنــد إىل المنشــأة ويمكــن  م�ق

قيــاس تكلفــة البنــد بواقعيــة. 

ي نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها إذا لزم الأمر. 
ستهالك �ض نتاجية وطرق الإ يتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات والأعمار الإ

ي القائمــة الموحــدة لالأربــاح أو 
داد القيمــة المدرجــة. يتــم إثبــات خســائر الإضمحــالل �ض يتــم إجــراء مراجعــة لالإضمحــالل عندمــا تكــون هنــاك أحــداث أو ظــروف تشــ�ي إىل عــدم إمكانيــة اســ�ق

الخســائر كمرصوفــات.
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عقارات ومعدات  )تتمة(

ض أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن إســتبعاد موجــود  يتــم إســتبعاد بنــد العقــارات والمعــدات عنــد البيــع أو عندمــا ل يتوقــع الحصــول عــىل منافــع اقتصاديــة مــن اســتخدامه أو بيعــه. يتــم تضمــ�ي
ي تــم فيهــا إســتبعاد الموجــود.

ي الســنة الــ�ق
ي القائمــة الموحــدة لالأربــاح أو الخســائر �ض

ي متحصــالت البيــع والقيمــة المدرجــة للموجــود( �ض
ض صــا�ض )المحتســب عــىل إنــه الفــرق بــ�ي

فيما يىلي الأعمار النتاجية لفئات العقارات والمعدات 
 

ي مملوكة ملكاً حراً
ي مقامة عىل أرا�ض

 25 سنةمبا�ض

 3 – 10 سنوات أثاث وتركيبات ومعدات

4 سنواتسيارات

ذمم مدينة من أموال التكافل
دارة والرسوم الأخرى المستحقة القبض من أموال التكافل العام والعائىلي للمجموعة. تمثل الذمم المدينة من أموال التكافل مبالغ الوكالة والإ

تحويل عمالت أجنبية
ي قطر يستخدم الريال القطري كعملة رئيسية.

ي لكونها العملة الرئيسية لعمليات المجموعة. إل إن فرع المجموعة �ض
يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالدينار البحري�ض

ــة المعروضــة بالعمــالت  ــات النقدي ــل الموجــودات والمطلوب ــة. يعــاد تحوي ــخ المعامل ــة الرئيســية الســائدة بتاري ــة بأســعار رصف العمل ــاً تســجيل المعامــالت بالعمــالت الأجنبي ــم مبدئي يت
ــاح أو الخســائر. ــع الفــروق إىل قائمــة الأرب . ترحــل جمي ــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المــاىلي ــة الرئيســية الســائدة بتاري ــة بأســعار رصف العمل الأجنبي

البنــود غــ�ي النقديــة المقاســة بالتكلفــة التاريخيــة بالعمــالت الأجنبيــة يتــم تحويلهــا بإســتخدام أســعار الــرصف الســائدة بتاريــخ المعامــالت المبدئيــة  ول يتــم لحقــاً إعــادة عرضهــا. يتــم 
تحويــل البنــود غــ�ي النقديــة المقاســة بالقيمــة العادلــة بالعمــالت الأجنبيــة باســتخدام أســعار الــرصف الســائدة بالتاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. ترحــل جميــع فــروق تحويــل 
ي حقــوق الملكيــة، ففــي هــذه الحالــة يتــم إثبــات 

ًة �ض ي يتــم فيهــا إثبــات الأربــاح أو الخســائر مبــا�ش
العمــالت الأجنبيــة إىل قائمــة الأربــاح أو الخســائر، بإســتثناء الفــروق المتعلقــة بالبنــود الــ�ق

ي حقــوق الملكيــة.
الربــح أو الخســارة �ض

أرباح الأسهم عل رأس المال
يتــم إثبــات الأربــاح عــىل الأســهم العاديــة كمطلــوب وتخصــم مــن حقــوق الملكيــة عندمــا يتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل مســاهمي المجموعــة. يتــم خصــم أربــاح الأســهم المرحليــة مــن 

حقــوق الملكيــة عندمــا يتــم دفعهــا.

ة إعداد التقارير المالية.  ي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ القائمة الموحدة للمركز الماىلي كحدث بعد ف�ق
يتم التعامل مع أرباح أسهم السنة ال�ق

رأس المال
ة ً المنسوبة لإصدار الأسهم العادية كخصم من حقوق الملكية  يتم تصنيف رأس المال كحقوق ملكية. يتم إثبات التكاليف الإضافية المبا�ش

الحقوق غ�ي المسيطرة
ي القوائــم 

ة، مــن قبــل المجموعــة ويتــم عرضهــا بصــورة منفصلــة �ض ة أو غــ�ي مبــا�ش ي الموجــودات غــ�ي المملوكــة، بصــورة مبــا�ش
تمثــل الحقــوق غــ�ي المســيطرة جــزًء مــن الربــح أو الخســارة وصــا�ض

كــة الأم. ض لل�ش الموحــدة للدخــل والدخــل الشــامل وضمــن حقــوق الملكيــة، بشــكل منفصــل عن حقــوق المســاهم�ي

يراد إثبات الإ

دخل الستثمار
. ي باستخدام طريقة معدل الربح الفعىلي

يتم إثبات دخل الستثمار من ودائع المرابحة عىل أساس التناسب الزم�ض

يجار  دخل الإ
يجار عىل أساس مبدأ الستحقاق. يتم إثبات دخل الإ
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أرباح الأسهم 
ي إستالم مدفوعاتها.

يتم إثبات أرباح الأسهم كدخل عندما يوجد لدى المجموعة الحق �ض

أتعاب الوكالة 
ي يتــم إثباتهــا عــىل أســاس مبــدأ الســتحقاق. يتــم إثبــات أتعــاب الوكالــة 

ض نظــ�ي أتعــاب وكالــة والــ�ق ــإدارة عمليــات التكافــل العــام والعائــىلي بالنيابــة عــن المشــارك�ي تقــوم المجموعــة ب
. ض ــاح أو الخســائر لحقــوق المســاهم�ي ي قائمــة الأرب

ض وكدخــل �ض ــاح أو الخســائر للمشــارك�ي ي قائمــة الأرب
كمرصوفــات �ض

حصة المضارب
ي 

ي دخــل الســتثمارات عــىل أســاس نمــوذج المضاربــة. يتــم احتســاب حصــة المضــارب كمرصوفــات �ض
ض مقابــل الحصــول عــىل حصــة المضــارب �ض كمــا تديــر المجموعــة اســتثمارات المشــارك�ي

. ض ي قائمــة الأربــاح أو الخســائر لحقــوق المســاهم�ي
ض وكدخــل �ض قائمــة الأربــاح أو الخســائر للمشــارك�ي

عمولت إعادة التكافل
ة الأقساط المتوقعة المستحقة الدفع. يتم تأجيل وإطفاء العمولت المستحقة عىل عقود إعادة التكافل الخارجية عىل مدى ف�ق

المقاصة
ي قابــل للتنفيــذ لمقاصــة المبالــغ المثبتــة وتنــوي 

ي القائمــة الموحــدة للمركــز المــاىلي فقــط إذا كان هنــاك حــق قانــو�ض
ي المبلــغ �ض

تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وإظهــار صــا�ض
ي الوقــت ذاتــه. 

ي المبلــغ أو أن يتــم تحقــق الموجــود وســداد المطلــوب �ض
المجموعــة التســوية عــىل أســاس صــا�ض

 . ي ي قائمة الأرباح أو الخسائر إل إذا تطلب الأمر أو تم السماح بذلك من قبل أي معيار أو تفس�ي محاس�ب
ل تتم مقاصة الدخل والمرصوفات �ض

القيمة العادلة لالأدوات المالية
انية.  ض تقيس المجموعة الأدوات المالية مثل الستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ كل م�ي

ي تاريــخ القيــاس. ويســتند قيــاس القيمــة 
ض مشــاركي الســوق �ض ي معاملــة منظمــة بــ�ي

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع موجــود أو الــذي يتــم دفعــه لتحويــل مطلــوب �ض
اض بــأن معاملــة بيــع الموجــود أو تحويــل المطلــوب تحــدث إمــا: العادلــة عــىل افــ�ق

ي السوق الرئي�ي للموجود أو المطلوب، أو	 
�ض
ي حال غياب السوق الرئي�ي	 

ي السوق الأك�ش فائدة للموجود أو المطلوب �ض
�ض

يجب إن يكون السوق الرئي�ي أو السوق الأك�ش فائدة متاح التعامل فيه من قبل المجموعة.

اض بــأن مشــاركي  ي الســوق عنــد تســع�ي الموجــود أو المطلــوب، عــىل افــ�ق
ي سيســتخدمها المشــاركون �ض

اضــات الــ�ق يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــود أو المطلــوب باســتخدام الف�ق
ــة. الســوق يعملــون بأفضــل مصالحهــم القتصادي

ض العتبــار قــدرة مشــاركي الســوق عــىل إدرار منافــع اقتصاديــة عــن طريــق اســتخدام الموجــودات بأعــىل وأفضــل اســتخداماتها  يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غــ�ي الماليــة بعــ�ي
ي الســوق الــذي سيســتخدم الموجــودات بأعــىل وأفضــل اســتخداماتها. 

أو عــن طريــق بيعهــا إىل مشــارك آخــر �ض

ي تتوفــر لهــا معلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، والــذي يزيــد الحــد القــ� لســتخدام المدخــالت ذات 
تســتخدم المجموعــة تقنيــات التقييــم المناســبة حســب الظــروف والــ�ق

ي ل يمكــن مالحظتهــا.
ي يمكــن مالحظتهــا ويحــد مــن اســتخدام المدخــالت الــ�ق

الصلــة الــ�ق

تحــدد إدارة المجموعــة السياســات والإجــراءات لــكالً مــن قياســات القيمــة العادلــة المتكــررة مثــل الســتثمارات العقاريــة والموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع غــ�ي المدرجــة، وبالنســبة 
ي العمليــات الموقوفــة.

لقياســات القيمــة العادلــة غــ�ي المتكــررة مثــل الموجــودات المحتفــظ بهــا لغــرض التوزيــع �ض

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

الماليــة. 

موجودات مالية متاحة للبيع 
طفــاء( وقيمتهــا العادلــة الحاليــة، بعــد  ض تكلفتهــا )بعــد حســم أي مبالــغ أصليــة مدفوعــة والإ إذا كانــت الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع مضمحلــة، فــإن المبلــغ يتضمــن عــىل الفــرق بــ�ي
جاعات فيمــا يتعلــق  ي الدخــل الشــامل الآخــر، يتــم تحويلهــا مــن الدخــل الشــامل الآخــر إىل قائمــة الأربــاح أو الخســائر. ل يتــم إثبــات الســ�ق

حســم خســارة الإضمحــالل المثبتــة مســبقاً �ض
جاعها مــن خــالل  جاعات خســائر إضمحــالل أدوات الديــن المصنفــة كمتاحــة للبيــع يتــم إســ�ق ي قائمــة الأربــاح أو الخســائر. اســ�ق

بــأدوات أســهم حقــوق الملكيــة المصنفــة كمتاحــة للبيــع �ض
ي القيمــة العادلــة لــالأداة الماليــة يمكــن أن تتعلــق بصــورة موضوعيــة لحــدث وقــع بعــد إثبــات خســائر الإضمحــالل فإنــه يتــم 

القائمــة الموحــدة لالأربــاح أو الخســائر، إذا كانــت الزيــادة �ض
ي القائمــة الموحــدة لالأربــاح أو الخســائر. 

إثباتهــا �ض
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إستبعاد الموجودات والمطلوبات المالية

الموجودات المالية 
يتم إستبعاد الموجود الماىلي )أو، حسب مقت�ض الحال جزء من الموجود الماىلي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة( عند:

ي إستالم التدفقات النقدية من الموجود؛ أو	 
انقضاء الحقوق �ض

ي إســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــود ولكنهــا تعهــدت بدفعهــا بالكامــل دون تأخــ�ي جوهــري إىل طــرف ثالــث بموجــب “ترتيــب ســداد”؛ ســواًء 	 
قيــام المجموعــة بنقــل حقوقهــا �ض

)أ( قامــت المجموعــة بنقــل جميــع المخاطــر والمكافــآت الجوهريــة المتعلقــة بالموجــود أو )ب( عندمــا لــم تقــم المجموعــة بنقــل أو إبقــاء جميــع المخاطــر والمكافــآت الجوهريــة 
للموجــودات ولكنهــا قامــت بنقــل الســيطرة عــىل الموجــودات.

ي ترتيــب ســداد، ولــم يتــم نقــل أو إبقــاء جميــع المخاطــر والمكافــآت الجوهريــة المتعلقــة بالموجــود 
عنــد قيــام المجموعــة بنقــل حقوقهــا مــن التدفقــات النقديــة مــن الموجــود أو الدخــول �ض

ي الموجــود.
ولــم يتــم نقــل الســيطرة عــىل الموجــودات، فإنــه يتــم إثبــات الموجــود اىل حــد اســتمرار مشــاركة المجموعــة �ض

المطلوبات المالية 
وط مختلفــة جوهريــاً أو عندمــا  ض بــ�ش يتــم إســتبعاد المطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم إخــالء أو الغــاء أو النتهــاء منهــا. عندمــا يتــم اســتبدال مطلــوب مــاىلي حــاىلي بآخــر مــن نفــس المقــ�ق
يتــم تعديــل مطلــوب حــاىلي بشــكل جوهــري، فــإن هــذا الســتبدال أو التعديــل يعتــ�ب بمثابــة إســتبعاد للمطلــوب الأصــىلي ويتــم إثبــات مطلــوب جديــد، ويتــم إثبــات فــروق المبالــغ المدرجــة 

ي القائمــة الموحــدة لالأربــاح أو الخســائر.
المعنيــة �ض

ض مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي
يطــة  ض عنــد إنهــاء التوظيــف وعــدد ســنوات الخدمــة، �ش ي تســتحق بنــاًء عــىل رواتــب الموظفــ�ي

تقــدم المجموعــة مكافــآت نهايــة الخدمــة لموظفيهــا الأجانــب وفقــاً لالأنظمــة ذات الصلــة، والــ�ق
ض  ي حــال إذا تــرك جميــع الموظفــ�ي

عتباريــة المســتحقة الدفــع �ض ة التوظيــف بنــاًء عــىل المبالــغ الإ إتمــام حــد الأد�ض مــن الخدمــة. تــدرج التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت كمســتحقات عــىل فــ�ق
. ي تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المــاىلي

العمــل �ض

امــات المجموعــة تكــون  ض . إن ال�ق ض ي تحســب كنســبة مــن رواتــب الموظفــ�ي
ض الجتماعــي والــ�ق اكات إىل الهيئــة العامــة للتأمــ�ي ، تقــوم المجموعــة بدفــع اشــ�ق ض فيمــا يتعلــق بموظفيهــا المواطنــ�ي

ي يتــم رصفهــا عنــد اســتحقاقها.
ي نطــاق المبالــغ المســاهم بهــا والــ�ق

محصــورة �ض

المخصصات
قتصاديــة  ي أو متوقــع( عــىل المجموعــة ناتــج عــن حــدث ســابق، ومــن المحتمــل أن يتطلــب وجــود تدفــق خارجــي للمــوارد يشــمل المنافــع الإ

ام )قانــو�ض ض يتــم إثبــات المخصصــات عنــد وجــود الــ�ق
امات. ض ل�ق امــات ويمكــن عمــل تقديــر موثــوق لمبالــغ هــذه الإ ض ل�ق لتســوية هــذه الإ

المطلوبات المالية
تشــتمل المطلوبــات الماليــة للمجموعــة عــىل أرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة الدفــع ومطلوبــات أخــرى ومخصصــات. يتــم مبدئيــاً إثبــات تلــك المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة 

. ويتــم لحقــاً إعــادة قياســها بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــىلي

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع
اكات مستحقة الدفع لعقود إعادة التكافل، ويتم إثباتها كمرصوفات عند استحقاقها. إن أرصدة إعادة التكافل المستحقة الدفع هي أساساً اش�ق

امــات التكافــل باســتخدام أفضــل التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية  ض امــات بتاريــخ كل قائمــة مركــز مــاىلي موحــدة لضمــان كفايــة ال�ق ض يتــم إجــراء فحــص كفايــة الل�ق
امــات. ض ي القائمــة الموحــدة لالأربــاح أو الخســائر مــن خــالل عمــل مخصــص للخســائر الناتجــة مــن فحــص كفايــة الل�ق

ًة احتســاب أي عجــز �ض بموجــب عقــود التكافــل. يتــم مبــا�ش

الذمم الدائنة والمستحقات
ي المستقبل للخدمات المستلمة، سواء تمت مطالبة المجموعة بها من قبل الموردين أو لم تتم.

ي يتوجب دفعها �ض
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ ال�ق

عاً  إيرادات محظورة �ش
ســالمية إىل حســاب الأعمــال  يعــة الإ ي ل تتوافــق مــع ال�ش

يــرادات الــ�ق مــة بتجنــب إثبــات أي دخــل مكتســب مــن مصــدر غــ�ي إســالمي. وفقــاً لذلــك، يتــم ترحيــل جميــع الإ ض إن المجموعــة مل�ق
يــة. يــة حيــث تقــوم المجموعــة باســتخدام هــذه الأمــوال لالأغــراض الخ�ي الخ�ي

) ي
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

5 الآراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة

ــة عمــل آراء  ــن إدارة المجموع ــب م ســالمية يتطل ــة الإ ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي ــة الصــادرة عــن هيئ ــ�ي المحاســبة المالي ــاً لمعاي ــة الموحــدة وفق ــم المالي ــداد القوائ إن إع
امــات المحتملــة، بتاريــخ إعــداد التقاريــر. ومــع ذلــك،  ض ل�ق فصــاح عــن الإ يــرادات والمرصوفــات والموجــودات والمطلوبــات الماليــة والإ وتقديــرات وفرضيــات قــد تؤثــر عــىل المبالــغ المدرجــة لالإ
ي المســتقبل. 

ي قــد تتأثــر �ض
فــإن عــدم التيقــن بشــأن هــذه الفرضيــات والتقديــرات يمكــن إن يــؤدي إىل نتائــج قــد تتطلــب عمــل تعديــل جوهــري للمبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات الــ�ق

: إن أهــم اســتخدامات الآراء والتقديــرات هــي كالتــاىلي

ض امات النهائية للمطالبات الناتجة عن عقود التأم�ي ض الل�ت
ي 

ض مــن أهــم التقديــرات المحاســبية للمجموعــة. ويوجــد هنــاك العديــد مــن المصــادر غــ�ي المؤكــدة ال�ق امــات النهائيــة الناتجــة عــن المطالبــات المقدمــة بموجــب عقــود التأمــ�ي ض يعــد تقديــر الل�ق
ي ســتدفعها المجموعــة عــن تلــك المطالبــات. إن مخصصــات المطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها هــي تقديــر 

امــات الــ�ق ض ض العتبــار عنــد تقديــر الل�ق يجــب أخذهــا بعــ�ي
. ي وقــع فيهــا الحــدث المؤمــن عليــه قبــل تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المــاىلي

، الــ�ق ي مــن المتوقــع أن يتــم عمــل تقريــر بشــأنها بعــد تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المــاىلي
للمطالبــات الــ�ق

ي السياسة المحاسبية لحتياطيات التكافل العام والتكافل العائىلي المذكورة أعاله.
ض لفحص كفاية المطلوب، كما هو موضح �ض تخضع جميع عقود التأم�ي

خسائر إضمحالل الأوراق المالية المتاحة للبيع 
ي القيمة 

ي أســهم حقــوق الملكيــة المتاحــة للبيــع غــ�ي المدرجــة والصناديــق المــدارة هــي مضمحلــة إذا كان يوجــد لديهــا انخفــاض هــام أو طويــل الأمــد �ض
تحــدد المجموعــة بــأن الأوراق الماليــة �ض

ي كانــت فيهــا القيمــة العادلــة أد�ض مــن تكلفتهــا الأصليــة. 
ة الــ�ق ســتثمار و”طويــل الأمــد” مقابــل الفــ�ق العادلــة أد�ض مــن تكلفتهــا. يجــب تقييــم “النخفــاض الهــام” مقابــل التكلفــة الأصليــة لالإ

ســتثمارات  داد لمثــل تلــك الإ ي حــال عــدم توفــر القيــم العادلــة، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســ�ق
ة شــهراً. �ض ي عــ�ش

تعامــل المجموعــة “النخفــاض الهــام” بنســبة 30٪ و”طويــل الأمــد” كاثــ�ض
كــة المســتثمر  ض العوامــل الأخــرى، طبيعــة تقلبــات أســعار الأســهم والأدلــة عــىل تراجــع الوضــع المــاىلي لل�ش لفحــص الإضمحــالل. عنــد عمــل هــذه الآراء، تقــوم المجموعــة بالتقييــم مــن بــ�ي

فيهــا وأداء القطــاع والأداء التشــغيىلي والتمويــىلي للتدفقــات النقديــة. 

خسائر إضمحالل أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
ــن  ــة م ي مجموع

ــة �ض ــض المتضمن ــل المســتحقة القب ــادة التكاف ــل وإع ــردي وأرصــدة التكاف ــة بشــكل ف ــض الهام ــل المســتحقة القب ــادة التكاف ــل وإع ــم أرصــدة التكاف ــة بتقيي ــوم المجموع تق
ي يتــم تقييمهــا بشــكل فــردي لالإضمحالل 

ض أرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة القبــض الــ�ق الموجــودات الماليــة لديهــا نفــس خصائــص المخاطــر الئتمانيــة لالإضمحــالل. ل يتــم تضمــ�ي
ي التقييــم الجماعــي لالإضمحــالل. إن تقييــم هــذا الإضمحــالل يتطلــب رأيــاً. عنــد إصــدار هــذا الــرأي، تقّيــم المجموعــة خصائــص 

ي يتــم إثبــات خســارة إضمحاللهــا أو يســتمر إثباتهــا �ض
والــ�ق

وط التعاقديــة. اً عــىل عــدم القــدرة عــىل دفــع جميــع المبالــغ المســتحقة وفقــاً للــ�ش ي تعتــ�ب بــأن فــوات موعــد اســتحقاقها يعطــي مــؤ�ش
ئتمــان الــ�ق مخاطــر الإ

مبدأ الستمرارية 
ي المســتقبل 

ي أعمالهــا �ض
قامــت إدارة المجموعــة بعمــل تقييــم لقــدرة المجموعــة عــىل المواصلــة عــىل أســاس مبــدأ الســتمرارية وهــي مقتنعــة بــأن المجموعــة لديهــا المصــادر لالســتمرار �ض

ي مــن الممكــن أن تســبب شــكوكاً جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة عــىل المواصلــة عــىل أســاس 
دارة ليســت عــىل علــم بأيــة أمــور جوهريــة غــ�ي مؤكــدة الــ�ق المنظــور. وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن الإ

مبــدأ الســتمرارية. ولذلــك، تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة عــىل أســاس مبــدأ الســتمرارية. راجــع إيضــاح 30.

الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي
ــة، المحســوبة عــىل أســاس الحســابات  ــر المالي ــخ إعــداد التقاري ي تاري

امــات المســتقبلية فيمــا يتعلــق بالعقــود الســارية �ض ض ــة لالل�ق ــة للتكافــل العائــىلي القيمــة الحالي ــات الفني تمثــل الحتياطي
ي تتــم مراجعتهــا وتقييمهــا مــن قبــل خبــ�ي اكتــواري خارجــي.

الداخليــة الــ�ق

6 ودائع قانونية

ي تعتمــد عــىل طبيعــة أعمــال التكافــل 
ي ســنة 2006. ل يمكــن ســحب هــذه الودائــع والــ�ق

تخضــع الودائــع القانونيــة لأنظمــة مــرصف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة الصــادر �ض
ســالمي ش.م.ب  ( لــدى بنــك البحريــن الإ ي

ي )2017: 125.000 دينــار بحريــ�ض
وعــدد الفــروع إل بعــد الحصــول عــىل موافقــة مــرصف البحريــن المركــزي. تــم إيــداع مبلــغ وقــدره 125.000 دينــار بحريــ�ض

بإســم المجموعــة ولأمــر مــرصف البحريــن المركــزي.
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

7 نقد وأرصدة لدى بنوك

31 ديسم�ب 2018
ض المجموعالتكافل العائىليالتكافل العام المساهم�ي

ي الصندوق
 5,118    -  4,518  600 نقد �ض

 2,545,114  202,812  947,620  1,394,682 أرصدة لدى البنوك 

ة ثالثة أشهر أو أقل  1,896,750  188,675    -  1,708,075 ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق أصلية لف�ق

 3,103,357  952,138  391,487  4,446,982 

 4,813,302  306,665  3,651,897  854,740 ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق أصلية لأك�ش من ثالثة أشهر

 9,260,284 698,152  4,604,035  3,958,097 نقد وأرصدة لدى البنوك

31 ديسم�ب 2017
ض المجموعالتكافل العائىليالتكافل العام المساهم�ي

ي الصندوق
 5,006    -  3,887  1,119 نقد �ض

 1,982,491  121,130  934,257  927,104 أرصدة لدى البنوك 

ة ثالثة أشهر أو أقل  1,329,414  342,765  835,649  151,000 ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق أصلية لف�ق

 1,079,223  1,773,793  463,895  3,316,911 

 2,218,075  732,001  1,309,601  176,473 ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق أصلية لأك�ش من ثالثة أشهر

 5,534,986  1,195,896  3,083,394  1,255,696 نقد وأرصدة لدى البنوك

ض 1.9٪ و6٪ سنوياً(. اوح ب�ي ض 2٪ و6٪ سنوياً )2017: ت�ق اوح ب�ي تكتسب أرصدة حسابات تحت الطلب والودائع معدلت ربح فعلية ت�ق

ض 0.10٪ و 0.25٪ سنوياً(. اوح ب�ي ض 0.20٪ و 0.35٪ سنوياً )2017: ت�ق اوح ب�ي تكتسب أرصدة حساب التوف�ي لدى البنوك معدلت ربح فعلية ت�ق

ل تستحق أرباح عىل أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك.
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

٨ استثمارات متاحة للبيع 

 31 ديسم�ب 2017 31 ديسم�ب 2018

ض المساهم�ي
 التكافل
العام

 التكافل

ضالمجموعالعائىلي  المساهم�ي
 التكافل
العام

 التكافل

المجموعالعائىلي

 4,686,569  1,485,205 773,056  2,428,308  5,604,387  1,626,512 1,070,434 2,907,441 الرصيد الفتتاحي

 2,535,813  639,365  583,974  1,312,474  2,021,682  525,465  48,943  1,447,274 إضافات خالل السنة

)1,322,403()436,175( )87,338( )798,890( )1,031,920()159,857( )164,372( )707,691( استبعادات خالل السنة

أرباح / )خسائر( القيمة العادلة المحققة من بيع 
 50,898  20,036 )421(  31,283 )10,084(  187 )4,461( )5,810( استثمارات متاحة للبيع

)401,614( )72,638( )207,763( )121,213( )175,968( )17,323( )22,799( )135,846( خسارة الإضمحالل للسنة 

أرباح / )خسائر( القيمة العادلة غ�ي المحققة 
ي احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

 55,124 )9,281(  8,926  55,479 )125,503( )38,487(  6,790 )93,806( المثبتة �ض

 5,604,387  1,626,512 1,070,434 2,907,441  6,282,594  1,936,497 934,535  3,411,562 الرصيد الختامي

تحليل الستثمارات المتاحة للبيع

 31 ديسم�ب 2017 31 ديسم�ب 2018

ض المساهم�ي
 التكافل
العام

 التكافل

ضالمجموعالعائىلي  المساهم�ي
 التكافل
العام

 التكافل

المجموعالعائىلي

ي أسواق الأوراق المالية
 887,347    -  216,604  670,743  2,155,828  486,662  94,589  1,574,577 أسهم مدرجة �ض

 477,067  29,920  21,003  426,144  421,649  29,920  22,632  369,097 صناديق مدارة مدرجة 

 772,350  219,794  229,259  323,297  639,179  200,300  216,902  221,977 صناديق مدارة غ�ي مدرجة

 200,268    -    -  200,268  200,268    -    -  200,268 استثمارات أسهم حقوق الملكية غ�ي المدرجة

 3,267,355  1,376,798 603,568  1,286,989  2,865,670  1,219,615 600,412  1,045,643 صكوك مدرجة 

 5,604,387  1,626,512 1,070,434 2,907,441  6,282,594  1,936,497 934,535  3,411,562 الرصيد الختامي

، تــم احتســاب خســارة إضمحــالل  قامــت المجموعــة خــالل الســنة بإجــراء فحــص إضمحــالل عــىل اســتثماراتها المتاحــة للبيــع واســتنتجت أن بعــض تلــك الســتثمارات مضمحلــة. وبالتــاىلي
ي القائمــة الموحــدة لالأربــاح أو الخســائر.

( �ض ي
ي )2017: 401.614 دينــار بحريــ�ض

بإجمــاىلي 175.968 دينــار بحريــ�ض
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

9   أرصدة إعادة التكافل والتكافل المستحقة القبض

31 ديسم�ب 2017 31 ديسم�ب 2018

المجموعالتكافل العائىلي التكافل العامالمجموعالتكافل العائىلي التكافل العام

كات التكافل  3,283,303    -  3,283,303 3,046,326    -  3,046,326مبالغ مستحقة من �ش

كات إعادة التكافل  1,904,528  58,656  1,845,872 956,836  207,742  749,094 مبالغ مستحقة من �ش

 3,198,652  179,779  3,018,873 2,960,132  68,761  2,891,371مبالغ مستحقة من مشاركي التكافل

 2,186,651  66,542  2,120,109 3,805,149 336,571 3,468,578مبالغ مستحقة من سمسار 

)684,067( )20,270( )663,797( )771,018( )14,462( )756,556( مخصص الإضمحالل 

 9,889,067  284,707  9,604,360 9,997,425  598,612  9,398,813الرصيد الختامي

ق الأوسط. ي منطقة ال�ش
كات التكافل الموجودة بصورة رئيسية �ض كات إعادة التكافل و�ش تتكون أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض من أرصدة مستحقة من �ش

( فيمــا يتعلــق بإضمحــالل أرصــدة التكافــل وإعــادة  ي
ي )2017: 684.067 دينــار بحريــ�ض

كــة، بأنــه يتطلــب عمــل مخصــص بمبلــغ وقــدره 771.018 دينــار بحريــ�ض ي رأي إدارة ال�ش
ي 31 ديســم�ب 2018، �ض

�ض
ي مخصــص أرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة القبــض المضمحلــة:

التكافــل المســتحقة القبــض. فيمــا يــىلي التغــ�ي �ض

31 ديسمرب 31201٧ ديسمرب 2018

ي 1 يناير
 503,006 684,06٧ �ض

جاع( خالل السنة  220,612  86,951 مخصص / )اس�ق

(39,551)  -مبالغ مشطوبة خالل السنة

 ٧٧1,018  684,06٧ 

: ي لأرصدة التكافل وإعادة التكافل غ�ي المضمحلة هي كالتاىلي
، التحليل الزم�ض ي 31 ديسم�ب

كما �ض

التكافل العائىليالتكافل العام

ي بالأيام
الحالية التحليل الزم�ض

 المتأخرة عن السداد وغ�ي
الحاليةالمضمحلة

 المتأخرة عن السداد وغ�ي
 المضمحلة

2018201٧2018201٧2018201٧2018201٧

   -    -  46,508  61,504    -    -  3,241,536 1,282,403من صفر إىل 30 يوماً 

   -    -  1٧6,319  392,318    -    -  1,864,423 2,9٧3,001من 31 يوماً إىل 120 يوماً

 1,340  108,805    -    -  6٧5,835  1,613,354   -    - من 121 يوماً إىل 180 يوماً

 13,009  4,169    -    -  1,941,٧12  939,320    -    - من 181 يوماً إىل 365 يوماً

 4٧,531  31,816    -    -  1,880,854  2,590,٧35   -    - أك�ش من 365 يوماً

4,255,404 5,105,959 5,143,409  4,498,401  453,822  222,82٧  144,٧90  61,880 

ي أرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة القبــض بالكامــل. ليــس مــن ممارســة المجموعــة الحصــول عــىل ضمانــات عــىل أرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل 
داد صــا�ض مــن المتوقــع اســ�ق

المبالغ المستحقة.       
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

١٠  المطالبات المستحقة

20182017

  إجماىلي 
 حصة

يمعيدي التكافل
 إجماىلي صا�ض

 حصة
ي  معيدي التكافل

 صا�ض

ي 1 يناير
�ض

 1,664,892 )7,728,726(  9,393,618  2,553,340 )6,693,266(  9,246,606 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

 1,171,612 )1,173,266(  2,344,878  939,090 )601,233(  1,540,323 مطالبات متكبدة ولم يتم عمل تقرير بشأنها

 10,786,929  )7,294,499( 3,492,430  11,738,496  )8,901,992( 2,836,504 

 9,581,294 )6,653,660(  16,234,954  10,604,806 )4,321,863(  14,926,669  مطالبات متكبدة خالل السنة

)8,925,368(  8,261,153 )17,186,521()10,554,880( 4,637,791 )15,192,671( مطالبات مدفوعة خالل السنة

ي 31 ديسم�ب 
 3,492,430 )7,294,499(  10,786,929  3,542,356 )6,978,571(  10,520,927 �ض

ي 31 ديسم�ب 
�ض

 2,553,340 )6,693,266(  9,246,606  2,396,767 )6,017,164(  8,413,931 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

 939,090 )601,233(  1,540,323  1,145,590 )961,406(  2,106,996 مطالبات متكبدة ولم يتم عمل تقرير بشأنها

 10,520,927  )6,978,570( 3,542,357  10,786,929  )7,294,499( 3,492,430 

ة الســابقة. ليــس مــن ممارســة  دادها بالكامــل مــن واقــع الخــ�ب ــة ويتوقــع اســ�ق ــات المســتحقة هــي غــ�ي مضمحل كات إعــادة التكافــل المرتبطــة بالمطالب ــغ المســتحقة مــن �ش ــع المبال جمي
ــات المســتحقة.  ــل المرتبطــة بالمطالب ــادة التكاف كات إع ــن �ش ــغ المســتحقة م ــات عــىل المبال ــة الحصــول عــىل ضمان المجموع
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

١١ تطور المطالبات

امات الفعلية لكل سنة سيوفر مقياساً لقدرة المجموعة عىل تقدير لتلك  ض تقوم المجموعة كل سنة بتقدير القيمة النهائية للمطالبات المتعلقة بالسنة. إن عملية مقارنة هذه التقديرات مع الل�ق
المطالبات بدقة.

إجمالي المطالبات 

 المجموع201020112012201320142015201620172018سنة الحادث

ي نهاية 
�ض

 14,435,647  14,837,271  19,543,039  14,114,518  15,944,216  16,566,910  13,505,069  10,890,069  9,930,114 سنة الحادث

   -  16,694,848  21,003,651  15,616,005  17,929,940  18,467,530  14,836,499  11,247,499  10,226,500 بعد سنة واحدة 

ض     -    -  21,583,396  16,067,346  18,473,773  19,107,107  14,844,483  13,103,090  10,267,614 بعد سنت�ي

   -    -    -  15,716,811  18,684,098  19,199,346  15,079,279  13,129,554  10,218,961 بعد ثالثة سنوات

   -    -    -    -  18,606,886  19,252,601  15,125,422  13,185,275  10,201,059 بعد أربعة سنوات 

   -    -    -    -    -  19,183,033  15,165,432  13,187,708  10,211,946 بعد خمسة سنوات

   -    -    -    -    -    -  15,179,870  13,207,685  10,211,260 بعد ستة سنوات 

   -    -    -    -    -    -    -  13,208,874  10,203,270 بعد سبعة سنوات

   -    -    -    -    -    -    -    -  10,219,568 بعد ثمانية سنوات

التقدير الحاىلي 
اكمة  للمطالبات الم�ق

 144,828,933  14,435,647  16,694,848  21,583,396  15,716,811  18,606,886  19,183,033  15,179,870  13,208,874  10,219,568 المتكبدة

اكمة  المدفوعات الم�ق
)134,369,146( )9,170,096( )12,952,754( )20,942,283( )15,487,291( )18,348,568( )19,022,119( )15,120,017( )13,137,807( )10,188,211( ح�ق تاريخه

ي قائمة 
مطلوب مثبت �ض

 10,459,787 5,265,551  3,742,094  641,113  229,520  258,318  160,914  59,853  71,067  31,357 المركز الماىلي

61,140 مطلوب متعلق بسنوات ما قبل 2010

ي القائمة 
مجموع الحتياطي المتضمن �ض

10,520,927 الموحدة للمركز الماىلي

ي المطالبات المستحقة 
صا�ض

 المجموع201020112012201320142015201620172018سنة الحادث

ي نهاية
�ض

 9,193,914  8,439,795  9,953,127  7,693,376  7,969,734  6,818,786  5,754,752  4,443,399  3,978,407 سنة الحادث

   -  9,871,667  10,465,456  8,550,662  8,680,302  7,724,461  6,473,256  4,683,185  4,140,704 بعد سنة واحدة 

ض     -    -  10,744,175  8,754,427  9,042,943  8,149,743  6,528,240  4,963,481  4,136,406 بعد سنت�ي

   -    -    -  8,765,793  9,164,204  8,178,844  6,715,210  4,991,449  4,078,162 بعد ثالثة سنوات

   -    -    -    -  9,228,359  8,284,188  6,710,736  5,020,737  4,062,819 بعد أربعة سنوات 

   -    -    -    -    -  8,361,783  6,828,502  5,013,136  4,073,531 بعد خمسة سنوات

   -    -    -    -    -    -  6,892,184  5,066,907  4,069,295 بعد ستة سنوات 

   -    -    -    -    -    -    -  5,083,076  4,140,977 بعد سبعة سنوات

   -    -    -    -    -    -    -    -  4,167,816 بعد ثمانية سنوات

التقدير الحاىلي 
اكمة  للمطالبات الم�ق

 72,308,767  9,193,914  9,871,667  10,744,175  8,765,793  9,228,359  8,361,783  6,892,184  5,083,076  4,167,816 المتكبدة

اكمة  المدفوعات الم�ق
)68,773,291( )6,885,470( )8,840,291( )10,619,584( )8,739,597( )9,215,082( )8,344,668( )6,887,622( )5,080,841( )4,160,136( ح�ق تاريخه

ي قائمة 
مطلوب مثبت �ض

 3,535,476  2,308,444  1,031,376  124,591  26,196  13,277  17,115  4,562  2,235  7,680 المركز الماىلي

6,880 مطلوب متعلق بسنوات ما قبل 2010

ي القائمة 
مجموع الحتياطي المتضمن �ض

3,542,356 الموحدة للمركز الماىلي
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

اكات إعادة التكافل المؤجلة اكات غ�ي مكتسبة واش�ت ١٢  اش�ت
20182017

  إجماىلي 
 حصة

ي  معيدي التكافل
إجماىلي صا�ض

 حصة
ي  معيدي التكافل

 صا�ض

ي 1 يناير
 5,658,111 )3,030,352(  8,688,463  6,038,666 )2,157,078(  8,195,744 �ض

اكات مكتتبة   13,461,492 )6,192,507(  19,653,999  15,736,619 )6,297,784(  22,034,403 اش�ق

اكات مكتسبة  )13,080,937(  7,065,781 )20,146,718( )14,410,171(  6,464,155 )20,874,326( اش�ق

ي 31 ديسم�ب 
 6,038,666 )2,157,078(  8,195,744  7,365,114 )1,990,708(  9,355,821 �ض

١3 تكاليف القتناء المؤجلة 
20182017

ي 1 يناير 
 706,739  464,402 �ض

 971,918  1,183,423 تكاليف القتناء خالل السنة

طفاء للسنة  )1,214,255( )1,047,619( الإ

ي 31 ديسم�ب 
 464,402  600,206 �ض

١4 عمولت إعادة التكافل غ�ي مكتسبة

20182017

ي 1 يناير 
 485,316  332,568 �ض

 867,672  826,800 عمولت إعادة التكافل المستلمة

)1,020,420( )845,729( عمولت إعادة التكافل المكتسبة 

ي 31 ديسم�ب 
 332,568  313,639 �ض

١5  مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً
31 ديسم�ب 312017 ديسم�ب 2018

ض  التكافلالمساهم�ي
العام

 التكافل

العائىلي
ضالمجموع  التكافلالمساهم�ي

العام
 التكافل

العائىلي
المجموع

ض   4,429    -    -  4,429  504    -    -  504 مبالغ مستحقة القبض متعلقة بالموظف�ي

 108,611  27,352  48,837  32,422  128,187  21,718  61,632  44,837 دخل مستحق

 41,645    -    -  41,645  28,504    -    -  28,504 مرصوفات مدفوعة مقدماً

 36,668    -  36,668    -  46,494    -  46,494    - ودائع المناقصة

 170,334    -  85,888  84,446  918,282    -  111,997  806,285 مبالغ أخرى مستحقة القبض

ي 31 ديسم�ب
 361,687  27,352  171,393  162,942  1,121,971 21,718  220,123  880,130 �ض

 . ة السابقة وذلك خالل 12 شهراً من تاريخ القائمة الموحدة للمركز الماىلي دادها بالكامل من واقع الخ�ب المبالغ الأخرى المستحقة القبض هي غ�ي مضمحلة ويتوقع اس�ق

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

١6 عقارات ومعدات
ي مملوكة

أرا�ض
ملكاً حراً

ي
ي عىل أرا�ض

 مبا�ض
أثاث وتركيباتمملوكة ملكاً حراً

 معدات
المجموع مركبات مكتبية

التكلفة

ي 31 ديسم�ب 2016
 4,814,329  123,280  1,469,224  894,756  1,255,201  1,071,868 �ض

 62,707    -  62,032  675    -    - إضافات

   -    -    -    -    -    - تحويالت

)25,743( )10,712( )225( )14,806(    -    - استبعادات

ي 31 ديسم�ب 2017
 4,851,293  112,568  1,531,031  880,625  1,255,201  1,071,868 �ض

 54,832    -  51,749  3,083    -    - إضافات

)37,059( )37,059(    -    -    -    - استبعادات

ي 31 ديسم�ب 2018
 4,869,066  75,509  1,582,780  883,708  1,255,201  1,071,868 �ض

اكم ستهالك الم�ت الإ

ي 31 ديسم�ب 2016
 2,541,804  78,487  1,245,724  788,047  429,546    - �ض

 252,177  19,982  114,071  67,944  50,180    - المخصص للسنة

)25,701( )10,712( )183( )14,806(    -    - استبعادات للسنة 

ية` ي القيمة الدف�ت
صا�ض

ي 31 ديسم�ب 2017
 2,768,280  87,757  1,359,612  841,185  479,726    - �ض

 178,020  9,664  103,461  14,728  50,167    - المخصص للسنة

)26,875( )26,875(    -    -    -    - استبعادات للسنة

ي 31 ديسم�ب 2018
 2,919,425  70,546  1,463,073  855,913  529,893    - �ض

ية ي القيمة الدف�ق
صا�ض

ي 31 ديسم�ب 2018
 1,949,641  4,963  119,707  27,795  725,308  1,071,868 �ض

ي 31 ديسم�ب 2017
 2,083,013  24,811  171,419  39,440  775,475  1,071,868 �ض

كة عقارات مملوكة من قبل ال�ش

 اسم
العقار

 الستخدامالوصف العنوان

الحالي
 طبيعة
 الملكية

ي
العمر الزم�ض

للعقار

كة التكافل الدولية ش.م.ب �ش

المكتب الرئي�ي
بناية رقم 680، طريق 2811 ضاحية 

السيف – مجمع 428 
مملكة البحرين

 برج تجاري مكون من 6 طوابق مساحة البناء
 688 م�ق مربع

         13 سنةمملوك ملكاً حراًلأغراض تشغيلية

كة التكافل الدولية ش.م.ب �ش
فرع سلماباد

 بناية رقم 2164 طريق 437 سلماباد 704
 مملكة البحرين

ض مساحة البناء  مب�ض مكون من طابق�ي
 750 م�ق مربع

 16 سنةمملوك ملكاً حراًلأغراض تشغيلية

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

١7 ذمم مدينة من أموال التكافل 

تتضمن الذمم المدينة من أموال التكافل عىل مبالغ مستحقة من حامىلي وثائق التكافل العام والتكافل العائىلي عىل حساب أتعاب الوكالة وأتعاب المضاربة والأرصدة البنيية والبالغة 1,061,074 
) ي

ي )2017: 916,586 دينار بحري�ض
دينار بحري�ض

١٨ أطراف ذات العالقة

كة أو المتأثرة من قبل هذه الأطراف.  كات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المش�ق كة وال�ش ض لل�ش دارة الرئيسي�ي دارة وموظفي الإ ض وأعضاء مجلس الإ ض الرئيسي�ي يمثل الأطراف ذات العالقة المساهم�ي
وط وبنود اعتيادية. يجري قيد جميع المعامالت مع الأطراف ذات العالقة عىل أساس �ش

ض  دارة الرئيسي�ي تعويضات موظفي الإ

دارة التنفيذية للمجموعة. ي ذلك الإ
ض هم الأشخاص الذين لديهم الصالحيات والمسئوليات للتخطيط والتوجيه والسيطرة عىل أنشطة المجموعة بما �ض دارة الرئيسي�ي موظفو الإ

ي 31 ديسم�ب 2018 و31 ديسم�ب 2017:
ي تمت مع الأطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية �ض

فيما يىلي المعامالت ال�ق

31 ديسم�ب 312017 ديسم�ب 2018

موظفي
ض دارة الرئيسي�ي ضالإ المساهم�ي

موظفي
ض دارة الرئيسي�ي ضالإ المساهم�ي

اكات   360,008  2,968  165,957  1,222 إجماىلي الش�ق

اكات ض من إجماىلي الش�ق  46,361    -  39,574    - حصة معيدي التأم�ي

 15,391    -  106,011    - إجماىلي المطالبات المدفوعة

ض من المطالبات المدفوعة  70    -  3,309    - حصة معيدي التأم�ي

 6,001    -  5,594    - دخل الرسوم والعمولت

 22,080    -  27,173    - تكاليف القتناء

31 ديسم�ب 312017 ديسم�ب 2018

موظفي
ض دارة الرئيسي�ي ضالإ المساهم�ي

موظفي
ض دارة الرئيسي�ي ضالإ المساهم�ي

 80,918    -  154,708    - استثمارات متاحة للبيع 

 342,619    -  197,940    - أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

 444    -  9,144    - أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

١٨ أطراف ذات العالقة )تتمة(

دارة العليا خالل السنة: دارة والأعضاء الآخرين لالإ فيما يلي مكافأة أعضاء مجلس الإ

31 ديسم�ب 312017 ديسم�ب 2018

 425,340  201,805 رواتب ومكافآت 

دارة   71,679  69,616 أتعاب أعضاء مجلس الإ

ض   15,765  92,033 مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

 363,454  512,784 

١9 حقوق الملكية والحتياطيات

31 ديسم�ب 312017 ديسم�ب 2018

رأس المال الم�ح به:

الأسهم العادية 

200.000.000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم

 20,000,000  20,000,000  )2017: 200.000.000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم(

رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل 

الأسهم العادية

85.500.000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم 

 6,250,000  8,500,000 )2017: 62.500.000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم(

. ي
كة من 6.250.000 إىل 8.500.000 دينار بحري�ض . تم زيادة راس المال المدفوع لل�ش ي

ي راس المال بمقدار 2.250.000 دينار بحري�ض
خالل السنة، كان هناك �ض

معلومات إضافية عن نمط المساهمة 
ي 31 ديسم�ب 2018 و31 

ي يمتلكون فيها حصة بنسبة 5٪ أو أك�ش من رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل كما �ض
ض وعدد الأسهم المحتفظ بها وال�ق ض الرئيسي�ي )1( فيما يىلي أسماء وجنسيات المساهم�ي

: ديسم�ب 2017 عىل التواىلي

31 ديسم�ب 2018

ض الجنسيةأسماء المساهم�ي
عدد

 الأسهم
 نسبة حصة

 الملكية

ض  كة البحرينية الكويتية للتأم�ي يال�ش
81.94٪69,651,974بحري�ض

يالأمانة العامة لالأوقاف – دولة الكويت 
6.18٪5,250,000كوي�ق

31 ديسم�ب 2017

ض الجنسيةأسماء المساهم�ي
عدد

 الأسهم
 نسبة حصة

 الملكية

ض  كة البحرينية الكويتية للتأم�ي يال�ش
67.28٪42,048,287بحري�ض

يالأمانة العامة لالأوقاف – دولة الكويت 
8.40٪5,250,000كوي�ق

يالمجموعة الدولية لالستثمار 
6.39٪3,991,187كوي�ق

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

١9 حقوق الملكية والحتياطيات )تتمة(

2(   لدى المجموعة فئة واحدة فقط من أسهم حقوق الملكية وحامىلي هذه الأسهم لديهم حقوق تصويت متساوية. 

ي الفئات التالية:
ض والنسب المئوية �ض 3(   فيما يىلي نمط توزيع أسهم حقوق الملكية، الذي يحدد عدد المساهم�ي

    

31 ديسم�ب 2018

 عدد
ض المساهم�ي

 عدد
الأسهم

 نسبة الملكية من
 إجماىلي عدد الأسهم

  القائمة

7.29٪ 6,195,820  197 أقل من ٪1

4.59٪ 3,902,206  2 1٪ إىل أقل من ٪5

6.18٪ 5,250,000  1 5٪ إىل أقل من ٪10

81.94٪69,651,974 101٪ إىل أقل من ٪50

  

 201 85,000,000 ٪100.00

31 ديسم�ب 2017

 عدد
ض  عددالمساهم�ي

الأسهم

 نسبة الملكية من
 إجماىلي عدد الأسهم

  القائمة

9.91٪ 6,195,820  196 أقل من ٪1

8.02٪ 5,014,706  3 1٪ إىل أقل من ٪5

14.79٪ 9,241,187  2 5٪ إىل أقل من ٪10

67.28٪ 42,048,287  1 10٪ إىل أقل من ٪50

  

 202 62,500,000 ٪100.00

ي
احتياطي قانو�ض

رشادي لمرصف البحرين المركزي، فإنه يتطلب تحويل مبلغ يعادل 10٪ من الربح  ي المجلد رقم 3 للدليل الإ
ي تم احتوائها �ض

ض ال�ق ي وأنظمة التأم�ي
كات التجارية البحري�ض وفقاً لأحكام قانون ال�ش

ي وبعد 
كات التجارية البحري�ض ي قانون ال�ش

ي ينص عليها �ض
ي الحالت ال�ق

ي ح�ق يبلغ الحتياطي 50٪ من رأس المال المدفوع. إن هذا الحتياطي غ�ي متوفر للتوزيع إل �ض
للسنة إىل الحتياطي القانو�ض

( إىل الحتياطي  ي
ي )2017: 2.314 دينار بحري�ض

ي 31 ديسم�ب 2018 بتحويل مبلغ وقدره 65.074 دينار بحري�ض
الحصول عىل موافقة مرصف البحرين المركزي. قامت المجموعة خالل السنة المنتهية �ض

. ي
القانو�ض

احتياطي عام
. يمثل هذا الحتياطي الأرباح المدورة وتوزيعها خاضعة  ض دارة وتم اعتماده من قبل المساهم�ي احه من قبل مجلس الإ يتم عمل التخصيصات إىل الحتياطي العام عىل النحو الذي تم اق�ق

للحصول عىل موافقة مرصف البحرين المركزي.

أرباح الأسهم
ء[. ي

ي 31 ديسم�ب 2018 ]2017: ل سش
ض للسنة المنتهية �ض ل توجد أرباح لالأسهم مستحقة الدفع للمساهم�ي

       
   

     

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

٢٠ مطلوبات أخرى ومخصصات

 31 ديسم�ب 2017 31 ديسم�ب 2018

ض  التكافل العام المساهم�ي
 التكافل

ضالمجموعالعائىلي المجموعالتكافل العائىلي التكافل العام المساهم�ي

 428,786    -  428,786    -  413,654    -  413,654    - مبالغ مستحقة لكراجات وموردي قطع الغيار وأخرى  
ض  305,185    -    -  305,185  231,473    -    -  231,473 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

 282,500    -  70,434  212,066  326,464    -  85,448  241,016 مرصوفات مستحقة

 104,570    -    -  104,570  104,570    -    -  104,570 أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

   -    -    -    -  259,069    -    -  259,069 أتعاب خدمات غ�ي مكتسبة 

 33,721    -    -  33,721  40,883    -    -  40,883 مخصص رواتب إجازات

ض  916,586  116,125  800,461    -  1,061,076 225,716  835,360    - مبالغ مستحقة الدفع لصندوق المساهم�ي

 423,591  1,967  96,097  325,527  1,449,824 2,030  114,570  1,333,224 مطلوبات أخرى

 2,210,235 1,449,032  227,746 3,887,013  981,069 1,395,778  118,092  2,494,939 

اكات ٢١ إجمالي الش�ت

 31 ديسم�ب 2017 31 ديسم�ب 2018

المجموعالتكافل العائىلي التكافل العامالمجموعالتكافل العائىلي التكافل العام

دة  كة – محسوم منها المبالغ المس�ق تيب من ال�ش  18,850,490  1,584,184  17,266,306  21,418,075  1,444,551  19,973,524 ب�ق

كة  ض الأخرى – حصة ال�ش كات التأم�ي تيب من �ش  803,509    -  803,509  616,328    -  616,328 ب�ق

 20,589,852  1,444,551  22,034,403  18,069,815  1,584,184  19,653,999 

ستهالك دارة وم�وفات عمومية وإدارية وم�وفات الإ ٢٢  م�وفات الإ

 31 ديسم�ب 2017 31 ديسم�ب 2018

ض   2,074,547  1,596,884 تكاليف متعلقة بالموظف�ي

 816,644  738,854 مرصوفات تشغيلية أخرى 

 245,161  171,920 استهالك 

 2,507,658  3,136,352 

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

ض ٢3 مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

ي 31 ديسم�ب 2018 
ي للسنة المنتهية �ض

ي مملكة البحرين 103.740 دينار بحري�ض
ض الجتماعي �ض ض المدار من قبل الهيئة العامة للتأم�ي ض البحريني�ي ي نظام التقاعد للموظف�ي

بلغت مساهمات المجموعة �ض
.) ي

)2017: 131.320 دينار بحري�ض

: ض امات مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي ض ي ال�ق
فيما يىلي التغ�ي �ض

    
 31 ديسم�ب 2017 31 ديسم�ب 2018

فتتاحي   245,668  305,185 الرصيد الإ

 126,985  132,027 المستحقات للسنة 

)67,468( )205,739( مدفوعات خالل السنة 

305,185 231,473 الرصيد الختامي 

ض بالمجموعة  102  86 مجموع عدد الموظف�ي

٢4 أتعاب الوكالة وحصة المضارب

اكات  ض ويتقاضون نظ�ي ذلك أتعاب وكالة نسبتها 17٪ )2017: 20٪( و17٪ )2017: 25٪( عىل التواىلي من إجماىلي الش�ق يديـر المساهمون عمليات التكافـل العام والتكافل العائىلي لصالح المشارك�ي
ض بصفة مضارب ويتقاضـون نظ�ي ذلك حصة المضارب بنسبة 25٪ )2017: 25٪( و25٪ )2017: 25٪( من دخل استثمار التكـافل  كأتـعاب وكالة. كما يدير المساهمون صندوق إستثمارات المشارك�ي
دارة عمليات التكافل  عية لإ ي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة ال�ش

. إن الحد الأق� لأتعاب الوكالة ال�ق ، عىل التواىلي ض العـام والتكافل العائىلي المكتسب من استثمارات أموال المشارك�ي
. هي 35٪ )2017: 35٪( و25٪ )2017: 25٪( عىل التواىلي

       

٢5 دخل الستثمار  
 31 ديسم�ب 2018

ض  التكافل العام المساهم�ي
 التكافل

المجموعالعائىلي

 169,854  13,503  101,414  54,937 دخل الوديعة

 165,459  73,639  35,346  56,474 ربح من أوراق مالية استثمارية 

 120,638  30,348  11,216  79,074 دخل أرباح الأسهم

 81,106  7,678  16,385  57,043 أرباح من بيع أوراق مالية استثمارية 

 247,528  164,361  125,168  537,057 

31 ديسم�ب 2017

ض  التكافل العام المساهم�ي
 التكافل

المجموعالعائىلي

 109,766  21,651  70,860  17,255 دخل الوديعة

 170,026  73,630  26,305  70,091 ربح من أوراق مالية استثمارية 

 19,463  3,486  7,297  8,680 دخل أرباح الأسهم

 68,600 )3,699(  26,053  46,246 أرباح / )خسائر( من بيع أوراق مالية استثمارية 

 142,272  130,515  95,068  367,855 

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

ي 
٢6 دخل آخر – صا�ض

 السنة المنتهية
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض
 السنة المنتهية

ي 31 ديسم�ب 2017
�ض

دخل آخر

كة تابعة(   363,756  356,356 أتعاب مدراء الأطراف الأخرى ودخل آخر )�ش

يجار   29,700  27,500 دخل الإ

 2,091  14,163 أرباح ناتجة من بيع معدات 

   -  8,267 دخل آخر

 406,286  395,547 

مرصوفات أخرى

)6,509(    - مرصوفات الستثمار

 406,286  389,038 

٢7 العائد للسهم

ض عىل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الصادرة خالل السنة. ي الربح العائد إىل المساهم�ي
ي الأرباح بقسمة صا�ض

يتم احتساب النصيب الأساسي للسهم �ض

 السنة المنتهية
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض
 السنة المنتهية

ي 31 ديسم�ب 2017
�ض

ي الربح 
 23,140  650,731 صا�ض

 62,500,000  76,184,932 المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الصادرة

 0.37 فلس8.54 فلسالعائد للسهم

ي الأرباح هي مماثلة.
ل توجد لدى المجموعة أية أسهم عادية مخفضة، وبالتاىلي فإن النصيب الأساسي والمخفض للسهم �ض

معلومات أخرى

   -    - أرباح أسهم نقدية مو� بتوزيعها 

ي قيمة الموجود للسهم
102 فلس108 فلسصا�ض

ي 31 ديسم�ب 
 100 فلس 85 فلسسعر السهم وفقاً لبورصة البحرين �ض

ي 31 ديسم�ب 
270 مرة243 مرةنسبة السعر إىل الأرباح �ض

) ي
ي 31 ديسم�ب )ألف دينار بحري�ض

7,6506.250مجموع القيمة السوقية �ض

٢٨ نتائج القطاعات التأمينية

قطاعات الأعمال - تقارير قطاعات الأعمال الأساسية
ي يتم عمل التقرير بشأنها:

لأغراض إدارية، تم تقسيم المجموعة إىل الأقسام التالية بناء عىل فئات المخاطر المؤمنة. فيما يىلي قطاعات أعمال المجموعة ال�ق

الحريق والحوادث العامة تقدم تكافل خدمات وثائق 
رهاب  ض لتغطية مختلف مخاطر الحريق والتخريب والإ التأم�ي

والهندسة والحوادث العامة؛ 

ض لتغطية مخاطر  المركبات تقدم تكافل خدمات وثائق التأم�ي
الطرف الثالث للمركبات والضمان الشامل والموسع؛ 

ض لتغطية  ان تقدم خدمات وثائق التأم�ي البحري والط�ي
ان البحري؛  مخاطر الشحن البحري وأجسام السفن والط�ي

ض الصحي لتغطية  التكافل الصحي تقدم خدمات التأم�ي
مخاطر الحالت الطارئة والمرصوفات الطبية؛ 

ض المؤقت  ض لتغطية مخاطر التكافل الجماعي والئتمان الجماعي والحماية )التأم�ي التكافل العائلي تقدم خدمات التأم�ي
جاع النقد. ض مدى الحياة( وكذلك التوف�ي الجماعي والتوف�ي الفردي والتعليم واس�ق المتناقص / التأم�ي

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

٢٨ نتائج القطاعات التأمينية )تتمة(

قطاعات الأعمال - تقارير قطاعات الأعمال الأساسية )تتمة(

دارة نتائج إكتتاب القطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاع بناًء عىل الربح المكتتب. يوضح الجدول  تراقب الإ
التاىلي إفصاحات إيرادات القطاعات وقياس ربح القطاع للسنة وتسويتها مع دخل وربح السنة للمجموعة. 

: ي نتائج الفئات الرئيسية للتكافل العام والعائىلي عىل النحو التاىلي
اكات المستبقاة وصا�ض ي الش�ق

ض وصا�ض اكات المشارك�ي تم تحليل إجماىلي اش�ق

ي 31 ديسم�ب 2018
للسنة المنتهية �ض

حريق وحوادث
المركباتالصحي عامة

 البحري
ان  والط�ي

 مجموع
 التكافل العام

 التكافل

المجموعالعائىلي

اكات ش�ت  22,034,403  1,444,551  20,589,852  384,107  8,544,828  6,789,644  4,871,273 إجمالي الإ

اكات ش�ق )6,297,784( )938,439( )5,359,345( )316,663( )527,654( )270,538( )4,244,490( حصة إعادة التكافل من إجماىلي الإ

اكات المستبقاة ش�ت  ١5,736,6١9  5٠6,١١٢  ١5,٢3٠,5٠7  67,444  ٨,٠١7,١74  6,5١9,١٠6  6٢6,7٨3 الإ

ي
اكات غ�ي المكتسبة – صا�ض ش�ق ي الإ

)1,326,448(  7,274 )1,333,722(  3,429 )822,235( )539,510(  24,594 تسوية �ض

اكات المكتسبة ش�ت ي الإ
 ١4,4١٠,١7١  5١3,3٨6  ١3,٨96,7٨5  7٠,٨73  7,١94,939  5,979,596  65١,377  صا�ض

 1,061,402  35  1,061,367  71,131    -    -  990,236  دخل الرسوم والعمولت

 ١5,47١,573  5١3,4٢١  ١4,95٨,١5٢  ١4٢,٠٠4  7,١94,939  5,979,596  ١,64١,6١3  إيرادات القطاع

ي المطالبات المتكبدة
)10,604,807()432,383( )10,172,424()5,054( )5,458,925()4,536,217()172,228(  صا�ض

)551,477( )3,762( )547,715(    - )279,788( )259,488( )8,439(  مرصوفات التكافل الأخرى

)430,427( )430,427(    -    -    -    -    - محول إىل الحتياطيات الفنية للتكافل العائىلي

جاع ذمم التكافل المدينة المضمحلة( )86,951(  5,808 )92,759(    - )47,850( )27,994( )16,915( مخصص( / اس�ق

 3,797,9١١ )347,343(  4,١45,٢54  ١36,95٠  ١,4٠٨,376  ١,١55,٨97  ١,444,٠3١ الفائض / )العجز( المكتتب قبل أتعاب الوكالة

)3,789,338( )245,574( )3,543,764( )93,346( )1,311,631()950,550( )1,188,237( مرصوفات أتعاب الوكالة

 ٨,573 )59٢,9١7(  6٠١,49٠  43,6٠4  96,745  ٢٠5,347  ٢55,794  الفائض/ )العجز( من عمليات التكافل بعد أتعاب الوكالة

ي
 249,407  107,845  141,562  دخل الستثمار – صا�ض

)62,352( )26,961( )35,391(  مرصوفات أتعاب المضارب

ي الفائض / )العجز(
 ١95,6٢٨ )5١٢,٠33(  7٠7,66١  صا�ض

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

٢٨ نتائج القطاعات التأمينية )تتمة(

قطاعات الأعمال - تقارير قطاعات الأعمال الأساسية )تتمة(

ي 31 ديسم�ب 2017
 للسنة المنتهية �ض

حريق وحوادث
المركباتالصحي عامة

 البحري
ان  والط�ي

 مجموع
 التكافل العام

 التكافل

المجموعالعائىلي

اكات ش�ق  19,653,999  1,584,184  18,069,815  455,464  7,054,880  5,455,318  5,104,153 إجماىلي الإ

اكات ش�ق )6,192,507( )753,328( )5,439,179( )374,306( )442,773( )175,186( )4,446,914( حصة إعادة التكافل من إجماىلي الإ

اكات المستبقاة ش�ق  13,461,492  830,856  12,630,636  81,158  6,612,107  5,280,132  657,239 الإ

ي
اكات غ�ي المكتسبة – صا�ض ش�ق ي الإ

)380,555(  68,874 )449,429(  1,676  85,881 )631,991(  95,005 تسوية �ض

اكات المكتسبة ش�ق ي الإ
 13,080,937  899,730  12,181,207  82,834  6,697,988  4,648,141  752,244  صا�ض

 1,030,586  21,323  1,009,263  73,442  212  2,390  933,219  دخل الرسوم والعمولت

 14,111,523  921,053  13,190,470  156,276  6,698,200  4,650,531  1,685,463  إيرادات القطاع

ي المطالبات المتكبدة
)9,581,294( )466,229( )9,115,065( )4,270( )5,032,143()3,559,314()519,338(  صا�ض

)480,645( )3,049( )477,596(    - )106,810( )367,425( )3,361(  مرصوفات التكافل الأخرى

)606,451( )606,451(    -    -    -    -    - محول إىل الحتياطيات الفنية للتكافل العائىلي

)220,612( )5,367( )215,245( )21,999( )107,010( )39,413( )46,823(   مخصص ذمم التكافل المدينة المضمحلة

 3,222,521 )160,043(  3,382,564  130,007  1,452,237  684,379  1,115,941 الفائض / )العجز( المكتتب قبل أتعاب الوكالة

)3,937,485( )396,046( )3,541,439( )124,608( )1,435,134()872,850( )1,108,847( مرصوفات أتعاب الوكالة

)714,964( )556,089( )158,875(  5,399  17,103 )188,471(  7,094  الفائض/ )العجز( من عمليات التكافل بعد أتعاب الوكالة

ي
)54,818(  22,430 )77,248(  دخل الستثمار – صا�ض

)56,396( )23,767( )32,629(  مرصوفات أتعاب المضارب

ي الفائض / )العجز( 
)826,178( )557,426( )268,752(  صا�ض

يقدم الجدول التاىلي إفصاحات قطاع الموجودات والمطلوبات:

حريق وحوادث
المركباتالصحي عامة

 البحري
ان  والط�ي

 التكافل

المجموعالعائىلي

/موجودات

 مطلوبات غ�ي
مخصصة

المجموع

ي 31 ديسم�ب 
الموجودات والمطلوبات المحددة كما �ض

 2018

 39,792,342  29,911,607  9,880,735 795,531  100,322  1,382,251 402,195  7,200,436 الموجودات المحددة 

 31,317,806  8,705,931  22,611,875  3,048,363  138,747  7,475,831 3,752,575  8,196,359 المطلوبات المحددة 

ي 31 ديسم�ب 
الموجودات والمطلوبات المحددة كما �ض

 2017

 34,814,596  24,514,725  10,299,871  1,257,352  120,508  1,628,794  169,135  7,124,082 الموجودات المحددة 

 29,301,294  7,922,349  21,378,945  3,112,211  160,604  7,170,016 2,619,679  8,316,435 المطلوبات المحددة 

ي دول مجلس التعاون الخليجي وهي معرضة لمخاطر وعوائد.
كز جزء جوهري �ض سالمية، وي�ق يعة الإ تقترص أنشطة المجموعة عىل التكافل طبقاً لمبادئ ال�ش

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

٢٨ نتائج القطاعات التأمينية )تتمة(

القطاعات الجغرافية - تقارير قطاعات الأعمال الأساسية
ي بيئات اقتصادية أخرى.

ي تعمل �ض
ي تتعرض لها القطاعات ال�ق

ي تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة معرضة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك ال�ق
ي �ض

يشارك القطاع الجغرا�ض

يعة  ض وفًقا لمبادئ ال�ش ، نيابة عن المشارك�ي ي إدارة أنشطة واستثمارات التكافل العام والتكافل العائىلي وذلك عن طريق تطبيق نموذج الوكالة والمضاربة عىل التواىلي
تتمثل أنشطة المجموعة �ض

سالمية. الإ

31 ديسم�ب 2018 و2017: ي
فيما يىلي قطاع تقديم التقارير الجغرافية للمجموعة كما �ض

اكات  إجماىلي الش�ق
 حسب الموقع

 الموجودات غ�ي المتداولة حسب
 موقع الموجودات

2018201720182017

 2,083,013  1,949,641  19,342,067  22,034,403 مملكة البحرين

   -    -  311,932    - دولة قطر

 22,034,403  19,653,999  1,949,641  2,083,013 

٢9 إدارة المخاطر 

تشتمل الأدوات المالية عىل الموجودات والمطلوبات المالية. ل توجد لدى المجموعة أيه أدوات مالية مشتقة.

ي حكمه واستثمارات متاحة للبيع وأرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة 
ي القائمة الموحدة للمركز الماىلي عىل ودائع قانونية ونقد وما �ض

تتضمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة �ض
ي السياسات المحاسبية 

ثبات المحددة المطبقة �ض فصاح عن طرق الإ . تم الإ ض القبض وأرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع ومطلوبات أخرى ومبالغ مستحقة الدفع للمساهم�ي
المتعلقة بكل بند عىل حدة.

إدارة المخاطر 
ض أنهم يحتفظون بالمسئولية النهائية لديهم، فقد فوضت سلطة  ي ح�ي

دارة المسئولية العامة عن تحديد أهداف وسياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة. �ض تقع عىل عاتق مجلس الإ
ي من خاللها 

دارة تقارير شهرية من المراقب الماىلي وال�ق ي تضمن التنفيذ الفعال لالأهداف والسياسات لقسم الشئون المالية التابع للمجموعة. يستلم مجلس الإ
عمليات التصميم والتشغيل ال�ق

ي يضعها المجلس. كما يقوم قسم التدقيق الداخىلي التابع للمجموعة بمراجعة سياسات وعمليات إدارة المخاطر 
يقوم بمراجعة مدى فعالية ومالئمة عمليات تنفيذ الأهداف والسياسات ال�ق

ي توصلوا إليها إىل لجنة التدقيق.
وتقدم تقارير بشأن النتائج ال�ق

مكان دون التأث�ي عىل المرونة والقدرة التنافسية للمجموعة.  ي وضع سياسات تسعى إىل الحد من المخاطر بقدر الإ
دارة �ض يتمثل الهدف العام لمجلس الإ

دارة هذه المخاطر أدناه: ي تنطوي عليها الأدوات المالية ونهج المجموعة لإ
تم مناقشة المخاطر ال�ق

مخاطر التكافل
ض هي إحتمال وقوع الحدث للمؤمن عليه وعدم التيقن من المبلغ الناتج عن هذه المطالبة. حسب طبيعة عقود التكافل فإن المخاطر تحدث بصورة عشوائية وبالتاىلي ل  مخاطر عقود التأم�ي

ض بيان مخاطر المجموعة عن طريق  ي تواجه المجموعة بموجب هذه العقود هو وقوع الحدث للمؤمن عليه وحجم المطالبات المبلغ عنها. يتم تحس�ي
يمكن التنبؤ بها. إن المخاطر الرئيسية ال�ق

ي حالة وقوع حادثة غ�ي متنبأ بها. 
ة باعتبارها محفظة متنوعة تكون أقل تأثراً �ض تنويع خسائر هذه المخاطر إىل محفظة عقود كب�ي

ي ع�ش شهراً. بالنسبة 
تقوم المجموعة بصورة رئيسية بإصدار الأنواع التالية من عقود التكافل: الصحي والمركبات والحريق والحوادث العامة. تغطي المخاطر بموجب هذه الوثائق عادة مدة أث�ض

رهابية. وهذه المخاطر ل تختلف بشكل جوهري فيما يتعلق بموقع  ات المناخ والكوارث الطبيعية والأنشطة الإ لعقود تكافل الحوادث العامة فإن أهم المخاطر تنجم عن الحوادث وتغ�ي
المخاطر المؤمن عليها من قبل المجموعة، ونوع المخاطر المؤمن عليها أو حسب القطاع. 

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

٢9 إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر التكافل  )تتمة(

ض هــو تحويــل هــذه المخاطــر إىل أطــراف أخــرى عــن طريــق إعــادة التكافــل. يتــم وضــع أعمــال إعــادة التكافــل  إن المخاطــر الرئيســية بالنســبة لمقيــاس الرقابــة فيمــا يتعلــق بمخاطــر التأمــ�ي
كــة إعــادة  ي تختلــف حســب خطــوط العمــل. إن توظيــف عقــود إعــادة التكافــل يتــم تنويعهــا بحيــث ل تعتمــد المجموعــة عــىل �ش

ي مــع الإحتفــاظ بالحــدود الــ�ق ي وغــ�ي تناســ�ب عــىل أســاس تناســ�ب
تكافــل واحــدة أو عقــد إعــادة تكافــل واحــد. 

دارة المخاطــر التأمينيــة. وعــىل الرغــم مــن أن المجموعــة لديهــا ترتيبــات إعــادة التكافــل، إل أن هــذا الإجــراء ل يعفــي المجموعــة مــن المســئولية كونهــا المؤمــن  يســتخدم إعــادة التكافــل لإ
اماتهــا بموجــب  ض ئتمانيــة تظــل قائمــا فيمــا يتعلــق بإعــادة التكافــل المتنــازل عنهــا إىل الحــد الــذي قــد ل يتمكــن فيــه معيــدي التكافــل مــن الوفــاء بال�ق الأســاسي وبالتــاىلي فــإن التعــرض للمخاطــر الإ
ي تتــم 

ي ترتيبــات إعــادة التكافــل مــع معيــدي التكافــل الذيــن لديهــم تصنيفــات إئتمانيــة جيــدة والــ�ق
ترتيبــات إعــادة التكافــل تلــك. تقلــل المجموعــة مــن تلــك المخاطــر عــن طريــق الدخــول �ض

ض  ئتمانيــة لمعيــدي التكافــل عــن طــرق مراجعــة وضعهــا المــاىلي عــىل أســاس ســنوي قبــل إتمــام العقــد. يتــم الســيطرة عــىل مخاطــر التأمــ�ي مراجعتهــا بصــورة منتظمــة. تتــم مراجعــة الجــدارة الإ
وريــاً.  ي تــم تقديمهــا ولكــن لــم يتــم تســويتها مــن خــالل تعديــل المخصصــات، إذا كان ذلــك رصض

ض الــ�ق مــن خــالل المراقبــة المســتمرة لمخصصــات مطالبــات التأمــ�ي

ددات المنخفضــة ومخاطــر عاليــة الخطــورة مثــل الــزلزل أو  ض ذات الــ�ق ي تغطــي مخاطــر تأمــ�ي
ض واحــد أو عــدد قليــل مــن العقــود ذات الصلــة الــ�ق ل يوجــد لــدى المجموعــة أي عقــد تأمــ�ي

ي مــن الممكــن أن ينتــج عنهــا 
ض مخاطــر التكافــل الــ�ق ي تغطــي مخاطــر حادثــة واحــدة وتعــرض المجموعــة إىل مخاطــر التكافــل المتعــددة. قامــت المجموعــة بإعــادة تأمــ�ي

عقــود التكافــل الــ�ق
ي 

كــز الجغــرا�ض ي متوســط نســبة المطالبــات ســوف لــن يكــون لــه أي تأثــ�ي جوهــري عــىل قائمــة الأربــاح أو الخســائر )2017: بالمثــل(. تــم توضيــح ال�ق
مطالبــات جوهريــة. إن تغــ�ي بمقــدار 5٪ �ض

ي إيضــاح 28.
كــز القطاعــي �ض وال�ق

مخاطر إعادة التكافل
 . دارة مخاطــر التكافــل. بالرغــم مــن أن المجموعــة لديهــا ترتيبــات إعــادة التكافــل، إل أن هــذا الإجــراء ل يعفــي المجموعــة مــن المســئولية كونهــا المؤمــن الأســاسي يســتخدم إعــادة التكافــل لإ
اماتهــا إىل المجموعــة بموجــب ترتيبــات  ض كــة إعــادة التكافــل قــد تكــون غــ�ي قــادرة عــىل الوفــاء بال�ق وبالتــاىلي فــإن مخاطــر الئتمــان فيمــا يتعلــق بإعــادة التكافــل المتضمنــة تبقــى لدرجــة أن أي �ش
تيبــات إعــادة التكافــل مــع معيــدي التكافــل ذوي جــدارة  امــات لإجمــاىلي المطالبــة. تقلــل المجموعــة مــن تلــك المخاطــر بالدخــول ب�ق ض إعــادة التكافــل تلــك حيــث أن المجموعــة ل تــزال تمثــل الل�ق
كات إعــادة التكافــل عــن خــالل مراجعــة وضعهــا المــاىلي عــىل أســاس ســنوي قبــل إتمــام العقــد. يتــم الســيطرة عــىل مخاطــر المــالءة مــن  ئتمانيــة لــ�ش ائتمانيــة جيــدة. تتــم مراجعــة الجــدارة الإ

وريــاً.  ي تــم تقديمهــا ولكــن لــم يتــم تســويتها مــن خــالل تعديــل المخصصــات، إذا كان ذلــك رصض
خــالل مراقبــة المخصصــات بصــورة مســتمرة للمطالبــات الــ�ق

مخاطر معدل الربح 
ســالمية.  ي الســوق . تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق فيمــا يتعلــق باســتثماراتها الإ

ي معــدلت الربــح �ض
ات �ض مخاطــر معــدل الربــح هــي مخاطــر تقلــب قيمــة الأدوات الماليــة نتيجــة لتغــ�ي

ضافــة إىل ذلــك، تراقــب المجموعــة بنشــاط  ي أســواق الســتثمار الدوليــة. وبالإ
تحــد المجموعــة مــن مخاطــر الســوق بالحتفــاظ بمحفظــة اســتثمارية متنوعــة والمتابعــة المســتمرة للتطــورات �ض

دارة،  ي رأي الإ
ي ذلــك تحليــل الأداء التشــغيىلي والمــاىلي لالســتثمارات. تعتــ�ب الموجــودات والمطلوبــات الأخــرى للمجموعــة، �ض

ي تؤثــر عــىل تحــركات ســوق الأســهم، بمــا �ض
العوامــل الرئيســية الــ�ق

بأنهــا غــ�ي حساســة لمخاطــر معــدل الربــح.
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

٢9 إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر العملة 
ــة. تجــرى المعامــالت الرئيســية  ي معــدلت رصف العمــالت الأجنبي

ــات �ض ــة نتيجــة لتقلب ــالأداة المالي ــة المســتقبلية ل ــة للتدفقــات النقدي ــة هــي مخاطــر تغــ�ي القيمــة العادل إن مخاطــر العمل
دارة بــأن تعــرض المجموعــة لمخاطر  ، ولذلــك تعتــ�ب الإ ي والريــال القطــري مثبتــان بالــدولر الأمريــكي

. بمــا إن الدينــار البحريــ�ض ي والريــال القطــري والــدولر الأمريــكي
للمجموعــة بالدينــار البحريــ�ض

العملــة يعــد هامشــياً. يلخــص الجــدول أدنــاه تعرضــات المجموعــة لمخاطــر أســعار رصف العمــالت الأجنبيــة بتاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المــاىلي عــن طريــق تصنيــف فئــات الموجــودات 
والمطلوبــات النقديــة حســب العمــالت الرئيســية.

31 ديسم�ب 2018

يالموجودات
المجموعأخرىريال قطريدولر أمريكيدينار بحري�ض

 9,260,284 190  30,336  2,470,749 6,759,009 نقد وأرصدة لدى بنوك

 125,000    -    -    -  125,000 ودائع قانونية

 9,997,425   -    -  1,878,516 8,118,909 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

حصة معيدي التكافل من المطالبات المستحقة

 6,017,164   -    -  2,069,906 3,947,258  – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها 

 6,282,595 1,579,830   -  3,147,791 1,554,974 استثمارات

 20,505,150  9,566,962  30,336  1,580,020  31,682,468 

المطلوبات

حصة معيدي التكافل من المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

 8,413,931    -  170,914    -  8,243,017 بشأنها

 313,639    -    -  119,183  194,456 عمولت غ�ي مكتسبة

مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة:

كات التكافل وإعادة التكافل   3,273,870   -    -  966,446  2,307,424 �ش
ض  1,545,043    -    -    -  1,545,043 المشارك�ي

 3,887,013    -    -  24,084  3,862,929 أخرى

 16,152,869  1,109,713  170,914  -    17,433,496 

ي التعرض 
 14,248,972  1,580,020 )140,578(  8,457,249  4,352,281 صا�ض

31 ديسم�ب 2017

يالموجودات
المجموعأخرىريال قطريدولر أمريكيدينار بحري�ض

 5,534,986    - 853,65820,731 4,660,597 نقد وأرصدة لدى بنوك

 125,000    -    -    -  125,000 ودائع قانونية

 9,889,067    -    -  1,509,008  8,380,059 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

حصة معيدي التكافل من المطالبات المستحقة 

 6,693,266    -    -  2,978,587  3,714,679  – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها 

 5,604,387  653,293  118,595  3,667,469  1,165,030 استثمارات

 18,045,365  9,008,722  139,326  653,293  27,846,706 

المطلوبات

حصة معيدي التكافل من المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

 9,246,606    -  332,249   -  8,914,357 بشأنها

 332,568    -    -  124,853  207,715 عمولت غ�ي مكتسبة

مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة:

كات التكافل وإعادة التكافل   2,694,526   -   -  894,235  1,800,291 �ش
ض  2,732,884    -    -   -  2,732,884 المشارك�ي

2,494,939    -    -   - 2,494,939 أخرى

 16,150,186  1,019,088  332,249  -    17,501,523 

ي التعرض 
 10,345,183  653,293 )192,923(  7,989,634  1,895,179 صا�ض
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

٢9 إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السعر
ات نتيجــة عوامــل محــددة بســند فــردي أو الجهــة المصــدرة أو عوامــل تؤثــر  ي أســعار الســوق ســواء كانــت هــذه التغــ�ي

مخاطــر الســعر هــي مخاطــر تقلــب قيمــة الأداة الماليــة نتيجــة تقلبــات �ض
ي الســوق. تتعــرض المجموعــة  لمخاطــر الســعر فيمــا يتعلــق باســتثماراتها )الأســهم المدرجــة وغــ�ي المدرجــة الصكــوك والصناديــق المــدارة(. 

عــىل جميــع الســندات المتداولــة �ض

ي أســهم حقــوق الملكيــة والصناديــق المــدارة والصكــوك. ســيكون التأثــ�ي عــىل احتياطــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات وأســهم 
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق فيمــا يتعلــق باســتثماراتها �ض

.) ي
ي )2017: 56.044 دينــار بحريــ�ض

ي الأســعار +/ - 62.826 دينــار بحريــ�ض
حقــوق الملكيــة الزيــادة / النخفــاض بمعــدل 1٪ �ض

دارة محفظتهــا الســتثمارية. تحــد المجموعــة مــن مخاطــر الســوق عــن طريــق الحتفــاظ بمحفظــة اســتثمارية متنوعــة والمتابعــة المســتمرة للتطــورات  دارة بوضــع سياســة لالســتثمار لإ قامــت الإ
ي ذلــك تحليــل العمليــات التشــغيلية 

ي تؤثــر عــىل تحــركات ســوق الأســهم، بمــا �ض
ضافــة إىل ذلــك، تراقــب المجموعــة بنشــاط العوامــل الرئيســية الــ�ق ي أســواق الأســهم والســندات الدوليــة. وبالإ

�ض
كات المســتثمر فيهــا.  والأداء المــاىلي للــ�ش

ي لالستثمارات المتاحة للبيع للمجموعة
فيما يىلي التحليل الجغرا�ض

31 ديسم�ب 312017 ديسم�ب 2018

 1,949,714  2,258,084 مملكة البحرين 

 2,989,449  3,449,087 دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى 

 475,706  403,877 آسيا 

 189,518  171,546 دول أخرى 

 6,282,594  5,604,387 

مخاطر الئتمان 
ــق المجموعــة سياســات  ــة. تطب ــه تحمــل الطــرف الآخــر لخســائر مالي ــج عن ــذي ينت ــه، الأمــر ال امات ض ــة مــن الوفــاء بال�ق ام أحــد أطــراف الأدوات المالي ض ــ�ق ي عــدم ال

 تتمثــل مخاطــر الئتمــان �ض
ي للطــرف الآخــر وتتــم 

ض هــذه الحــدود عــىل أســاس أنــواع المخاطــر والتصنيــف الئتمــا�ض وإجــراءات مــن أجــل الحفــاظ عــىل التعــرض لمخاطــر الئتمــان ضمــن الحــدود الموضوعــة. تــم تعيــ�ي
دارة. مراقبتهــا بانتظــام مــن قبــل الإ

 
ي مخاطــر التكافــل المشــار إليهــا أعــاله، إن 

 بالنســبة لجميــع فئــات الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة، بخــالف تلــك المتعلقــة بعقــود إعــادة التكافــل كمــا هــو موضــح �ض
. ي القائمــة الموحــدة للمركــز المــاىلي

التعرضــات القصــوى لمخاطــر الئتمــان للمجموعــة هــي القيمــة المدرجــة كمــا هــو مفصــح عنــه �ض

كــز بصــورة  ي بعــض الحــالت الفرديــة قــد تتخــذ خطــوات لتخفيــف هــذه المخاطــر إذا كانــت ت�ق
دارة مخاطــر الئتمــان، وعــىل الرغــم مــن أن �ض ي عقــود المشــتقات الماليــة لإ

ل تدخــل المجموعــة �ض
فصاحــات الكميــة لتعــرض مخاطــر الئتمــان فيمــا يتعلــق بالموجــودات الماليــة. كافيــة. فيمــا يــىلي أدنــاه الإ

ي 31 ديسم�ب 2018
ي 31 ديسم�ب 2017�ض

�ض

الموجودات المالية
 القيمة

 المدرجة
 التعرضات

القصوى
 القيمة

المدرج
 التعرضات

القصوى

 5,534,986  5,534,986  9,260,284  9,260,284  نقد وأرصدة لدى بنوك

 9,889,067  9,889,067  9,997,425  9,997,425  أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

 7,294,499  7,294,499  6,978,571  6,978,571  حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة 

 361,687  361,687  1,235,585  1,235,585  مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً 

 125,000  125,000  125,000  125,000  وديعة قانونية 

 23,205,239  23,205,239  27,596,865  27,596,865 مجموع الموجودات المالية 

ض عن طريق وضع حدود ائتمانية ومراقبة الذمم المدينة المستحقة.  تسعى المجموعة للحد من مخاطر الئتمان الخاصة بها فيما يتعلق بالمشارك�ي
    

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

٢9 إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة
امات التعاقدية المتبقية غ�ي المخصومة. بما أنه ل يوجد لدى المجموعة أي مطلوبات تستحق عليها  ض  يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة عىل أساس الل�ق

. ي الجدول يطابق القائمة الموحدة للمركز الماىلي
فائدة، فإن المجموع المذكور �ض

31 ديسم�ب 2018

سنة واحدةالموجودات
 أو أقل

 أك�ش من
سنة واحدة

 ل يوجد
 المجموع  استحقاق

 9,385,284  125,000    -  9,260,284  نقد وأرصدة لدى بنوك

 6,282,595   -  3,926,499  2,356,096  استثمارات 

 9,997,424    -  2,622,551  7,374,873  أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

 6,978,571    -    -  6,978,571  حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة

اكات إعادة التكافل المؤجلة  1,990,708    -    -  1,990,708  اش�ق

 600,206    -    -  600,206  تكاليف اقتناء مؤجلة

 311,250    -    -  311,250  حصة إعادة التكافل من الحتياطيات الفنية للتكافل العائىلي 

 1,949,641  1,949,641    -    -  عقارات ومعدات 

 1,235,585    -    -  1,235,585  مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً 

 1,061,074    -    -  1,061,074  ذمم مدينة من أموال التكافل 

 31,168,647  6,549,050  2,074,641  39,792,338 

31 ديسم�ب 2018

سنة واحدة
 أو أقل

 أك�ش من
سنة واحدة

 ل يوجد
 المجموع  إستحقاق

المطلوبات 

 10,520,927    -    -  10,520,927  إجماىلي المطالبات المستحقة 

اكات غ�ي مكتسبة   9,355,821    -    -  9,355,821  اش�ق

 313,639    -    -  313,639  عمولت إعادة التكافل غ�ي المكتسبة 

 2,421,489    -    -  2,421,489  الحتياطيات الفنية للتكافل العائىلي 

 4,818,913    -    -  4,818,913  مبالغ المستحقة الدفع ومطلوبات 

 2,594,464    -    -  2,594,464  مطلوبات أخرى ومخصصات

ض   231,473    -  231,473    -  مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

ض   1,061,074    -    -  1,061,074  مبالغ مستحقة الدفع للمساهم�ي

 31,086,327  231,473  -    31,317,800 

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

٢9 إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(

31 ديسم�ب 2017

سنة واحدة
 أو أقل

 أك�ش من
سنة واحدة

 ل يوجد
 المجموع  إستحقاق

الموجودات

 5,659,986  125,000    -  5,534,986  نقد وأرصدة لدى بنوك

 5,604,387    -  4,641,670  962,717  استثمارات 

 9,889,067    -  1,928,385  7,960,682  أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

 7,294,499    -    -  7,294,499  حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة

اكات إعادة التكافل المؤجلة  2,157,078    -    -  2,157,078  اش�ق

 464,402    -    -  464,402  تكاليف اقتناء مؤجلة

 383,892    -    -  383,892  حصة إعادة التكافل من الحتياطيات الفنية للتكافل العائىلي 

 2,083,013  2,083,013    -    -  عقارات ومعدات 

 361,687    -    -  361,687  مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً 

 916,585    -    -  916,585  ذمم مدينة من أموال التكافل 

 26,036,528  6,570,055  2,208,013  34,814,596 

31 ديسم�ب 2017

سنة واحدة
 أو أقل

 أك�ش من
سنة واحدة

 ل يوجد
 المجموع  إستحقاق

المطلوبات 

 10,786,929    -    -  10,786,929  إجماىلي المطالبات المستحقة 

اكات غ�ي مكتسبة   8,195,744    -    -  8,195,744  اش�ق

 332,568    -    -  332,568  عمولت إعادة التكافل غ�ي المكتسبة 

 2,063,704    -    -  2,063,704  الحتياطيات الفنية للتكافل العائىلي 

 5,427,410    -    -  5,427,410  مبالغ المستحقة الدفع ومطلوبات 

 1,273,169    -    -  1,273,169  مطلوبات أخرى ومخصصات

ض   305,185    -  305,185    -  مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

ض   916,585    -    -  916,585  مبالغ مستحقة الدفع للمساهم�ي

 28,996,109  305,185  -    29,301,294 

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

 3٠ كفاية رأس المال ومتطلبات هامش المالءة 

ي وضعهــا مــرصف البحريــن المركــزي وتحســب بالرجــوع إىل أســاس المســاهمات والمطالبــات المقــررة. حيــث أن هــذه 
يتــم تحديــد متطلبــات هامــش المــالءة وفقــاً للمتطلبــات التنظيميــة الــ�ق

ي الأنظمــة، حيــث يعتــ�ب هــذا الحــد الأد�ض لهامــش 
ي تقــع دون الحــد الأد�ض لحجــم الصنــدوق المنصــوص عليهــا �ض

العمليــات الحســابية الناتجــة مــن متطلبــات هامــش المــالءة الماليــة الــ�ق
ي رأس المــال 

(. وبلــغ الفائــض �ض ي
ي 31 ديســم�ب 2018 )2017: 6.309.000 دينــار بحريــ�ض

ي كمــا �ض
كــة 9.005.000 دينــار بحريــ�ض ض لــدى ال�ش المــالءة الماليــة المطلــوب. بلــغ رأس المــال المتوفــر للمســاهم�ي

ي الموجــودات المســموح بهــا لمشــاركي صنــدوق التكافــل 
ي العتبــار صــا�ض

ي 31 ديســم�ب 2017، بعــد الأخــذ �ض
( كمــا �ض ي

ي مقارنــة بعجــز قــدره )2.322.000 دينــار بحريــ�ض
المتوفــر 442.000 دينــار بحريــ�ض

ي وهامــش المــالءة الماليــة المطلــوب 3.986.000 
ي مقارنــة بمبلــغ وقــدره 4.987.000 دينــار بحريــ�ض

العــام والتكافــل العائــىلي لتغطــي هامــش المــالءة الماليــة البالغــة 4.577.000 دينــار بحريــ�ض
.) ي

ي )2017: 3.644.000 دينــار بحريــ�ض
دينــار بحريــ�ض

عية   3١ هيئة الرقابة ال�ش

افيــاً لتحديــد  عيــة دوراً إ�ش دارة. تــؤدي هيئــة الرقابــة ال�ش عيــة المكونــة مــن ثالثــة أعضــاء يتــم تعيينهــم مــن قبــل مجلــس الإ اف مــن قبــل هيئــة الرقابــة ال�ش �ش تخضــع أنشــطة المجموعــة لــالإ
ســالمية. يعــة الإ مــا إذا كان يتــم إجــراء عمليــات المجموعــة وفقــاً لقواعــد ومبــادئ ال�ش

 3٢ الزكاة 

، ووفقــاً  ض ي بواقــع 1.75 فلــس للســهم( بشــكل مبــا�ش مــن قبــل المســاهم�ي
ي بواقــع 2.20 فلــس للســهم )2017: 109.045 دينــار بحريــ�ض

يتــم أداء فريضــة الــزكاة والبالغــة 187.249 دينــار بحريــ�ض
ــاح المــدورة  ي والحتياطــي العــام والأرب

ــو�ض ــزكاة هــي رأس المــال والحتياطــي القان ي حســاب ال
ــات المســتخدمة �ض ــزكاة. إن المكون ــة الموحــدة مخصــص لل ــم المالي لذلــك، ل تتضمــن القوائ

ض بالمبلــغ المســتحق الدفــع. عيــة، ويتــم إخطــار المســاهم�ي ض والعقــارات والمعــدات. يتــم التصديــق عــىل طريقــة احتســاب الــزكاة مــن قبــل هيئــة الرقابــة ال�ش وحقــوق المشــارك�ي
 

عاً يرادات المحظورة �ش  33 الإ

عاً. ء( من المعامالت محظورة �ش ي
لم تكن هناك أية إيرادات متحققة خالل السنة )2017: ل سش

امات محتملة ض 34 ال�ت

ي عــدد مــن القضايــا المرفوعــة مــن قبــل حامــىلي عقــود التكافــل فيمــا يتعلــق بالمطالبــات المتنــازع عليهــا. عــىل الرغــم مــن أنــه مــن غــ�ي الممكــن التنبــؤ بالنتيجــة 
المجموعــة مدعــى عليهــا �ض

دارة بعمــل مخصصــات مقابــل تلــك القضايــا، ومــن وجهــة نظرهــم تعتــ�ب تلــك المخصصــات كافيــة لتغطيــة أيــة  ي قــد تنتــج عــن تلــك القضايــا، فقــد قــام أعضــاء مجلــس الإ
النهائيــة الــ�ق

امــات قــد تنتــج عــن تلــك المطالبــات. ض ال�ق

35 ارتباطات

1( ارتباطات عقود التأج�ي التشغيلية 
يجارات بموجب عقود التأج�ي التشغيلية غ�ي القابلة للنقض: فيما يىلي الحد الأد�ض لرتباطات الإ

31 ديسم�ب 312017 ديسم�ب 2018

 33,132  36,032 ليست أك�ش من سنة واحدة

2( ارتباطات أخرى 
فيما يىلي الرتباطات مقابل الستثمارات المتاحة للبيع: 

31 ديسم�ب 312017 ديسم�ب 2018

 6,387    - استثمارات متاحة للبيع 

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

36 القرض الحسن

ي 31 ديســم�ب 2018 مــن خــالل عوائــد 
ي الســنة المنتهيــة �ض

، ل يوجــد مبلــغ مخصــص للقــرض �ض ض ي أنظمــة التأمــ�ي
ــا لمتطلبــات كفايــة رأس المــال الصــادرة عــن مــرصف البحريــن المركــزي �ض وفًق

كــة التأمينيــة. ال�ش

37 مجموع الدخل الشامل

ي 31 ديسم�ب 2018 
ي  31 ديسم�ب 2017 السنة المنتهية �ض

السنة المنتهية �ض

ض  المساهم�ي
 التكافل
 العام

 التكافل

ضالمجموعالعائىلي  المساهم�ي
 التكافل
 العام

 التكافل

المجموعالعائىلي

ي الربح والفائض / )العجز( للسنة
)772,807( )557,426( )268,752(  53,371  846,822 )512,033(  707,661  651,194 صا�ض

ي سيتم 
الدخل الشامل الآخر / )الخسارة الشاملة الأخرى( ال�ق

ي السنوات الالحقة:
تصنيفها إىل قائمة الأرباح أو الخسائر �ض

إستثمارات متاحة للبيع: 

ات القيمة العادلة الناتجة خالل السنة  55,124 )9,281(  8,926  55,479 )301,471( )55,810( )16,009( )229,652( تغ�ي

معاد تدويرها إىل قائمة الأرباح أو الخسائر عند الستبعاد / 
 50,898  20,036 )421(  31,283  165,884  17,510  18,338  130,036 الإضمحالل 

ي 
الدخل الشامل الآخر/ )الخسارة الشاملة الأخرى( للسنة ال�ق
ي السنوات 

سيتم تصنيفها إىل قائمة الأرباح أو الخسائر �ض
 106,022  10,755  8,505  86,762 )135,587( )38,300(  2,329 )99,616( الالحقة:

)666,785( )546,671( )260,247(  140,133  711,235 )550,333(  709,990  551,578 مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للسنة

العائد إىل:

كة الأم  )697,016( )546,671( )260,247(  109,902  710,772 )550,333(  709,990  551,115 مساهمي ال�ش

 30,231    -    -  30,231  463    -    -  463 حقوق غ�ي مسيطرة

 551,578  709,990  )550,333( 711,235  140,133  )260,247( )546,671( )666,785(

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

3٨ الأدوات المالية 

ي 31 ديسم�ب 2018 و31 ديسم�ب 2017:     
كة كما �ض فيما يىلي أدناه هي نظرة عامة عن الأدوات المالية المحتفظ بها من قبل ال�ش

 
31 ديسم�ب 2018

 المجموعذمم مدينة متاحة للبيع

 125,000  125,000    - ودائع قانونية

 9,260,284  9,260,284    - نقد وأرصدة لدى بنك

 6,282,594    -  6,282,594 إستثمارات 

 9,997,425  9,997,425    - أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

ض من مطلوبات التكافل  حصة معيدي التأم�ي

 6,017,164  6,017,164    -    - المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

 1,235,585  1,235,585    - مبالغ أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق ومبالغ مدفوعة مقدماً

  

 6,282,594  26,635,458  32,918,052 

مطلوبات مالية

مطلوبات التكافل

 8,413,931  - المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها 

 4,818,913 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة

 2,594,464 مطلوبات أخرى ومخصصات 

ض   231,473 مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

 16,058,781 

31 ديسم�ب 2017

 المجموعذمم مدينة متاحة للبيع

 125,000  125,000    - ودائع قانونية

 5,534,986  5,534,986    - نقد وأرصدة لدى بنك

 5,604,387    -  5,604,387 إستثمارات 

 9,889,067  9,889,067    - أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

ض من مطلوبات التكافل  حصة معيدي التأم�ي

 6,693,266  6,693,266    -    - المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

 361,687  361,687    - مبالغ أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق ومبالغ مدفوعة مقدماً

  

 5,604,387  22,604,006  28,208,393 

مطلوبات مالية

مطلوبات التكافل

 9,246,606  - المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها 

 5,427,410 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة

 1,273,169 مطلوبات أخرى ومخصصات 

ض   305,185 مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

 16,252,370 

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

3٨ الأدوات المالية )تتمة(

اضات  طرق التقييم والف�ت
ي تاريخ القياس. 

ض مشاركي السوق �ض ي معاملة منظمة ب�ي
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب �ض

ي الأســواق النشــطة، إذا توفــرت. بالنســبة لــالأوراق الماليــة غــ�ي المدرجــة، يتــم تقديــر القيمــة العادلــة 
يتــم اشــتقاق القيمــة العادلــة لــالأوراق الماليــة المدرجــة مــن أســعار الســوق المعلنــة �ض

وط تفضيليــة؛ وذلــك بالرجــوع إىل القيمــة العادلــة الحاليــة لأداة أخــرى  بإســتخدام تقنيــات التقييــم المناســبة. وقــد تشــمل تلــك التقنيــات عــىل إســتخدام أحــدث معامــالت الســوق دون �ش
مشــابهة لهــا بصــورة جوهريــة؛ أو نمــاذج التقييــم الأخــرى.

ي قيــم الموجــودات 
ي الأســواق النشــطة بالرجــوع إىل أســعار العطــاءات المعلنــة. إن القيــم العادلــة لالأمــوال الغــ�ي مدرجــة تعتمــد عــىل صــا�ض

يتــم تحديــد القيــم العادلــة لالأمــوال المدرجــة �ض
ي الســوق للموجــودات المعنيــة، إذا توفــرت، أو أي أســاليب أخــرى مقبولــة مثــل أحــدث ســعر مدفــوع مــن قبــل 

ي تــم تحديدهــا مــن قبــل مديــر الصنــدوق بإســتخدام الأســعار المدرجــة �ض
الــ�ق

كــة قابلــة للمقارنــة.  مســتثمر آخــر أو القيمــة الســوقية ل�ش

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
فصاح عن القيمة العادلة لالأدوات المالية بتقنية التقييم: كة التسلسل الهرمي التاىلي للتحديد والإ تستخدم ال�ش

ي الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛
المستوى ١: الأسعار المعلنة )غ�ي المعدلة( �ض

ة. ة أو غ�ي مبا�ش ي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأث�ي الجوهري عىل القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مبا�ش
المستوى ٢: التقنيات الأخرى وال�ق

ي السوق. 
ي ل تستند عىل معلومات يمكن مالحظتها �ض

ي تستخدم مدخالت ذات التأث�ي الجوهري عىل القيمة العادلة المسجلة وال�ق
المستوى 3: التقنيات ال�ق

 31 ديسم�ب 2018

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

إستثمارات متاحة للبيع 

أسهم حقوق الملكية المدرجة 

 2,394,336    -    -  2,394,336 أعمال مرصفية

 1,909,149    -    -  1,909,149 البنية التحتية

 217,779    -    -  217,779 خدمة المستهلك

 319,807    -    -  319,807 أخرى

إستثمارات أسهم حقوق الملكية غ�ي المدرجة

 377,500    -  377,500    - البنية التحتية

 299,017    -  299,017    - خدمة المستهلك
ض  200,268    -  200,268    - تأم�ي

صناديق أخرى مدارة 

 342,165    -  342,165    - خدمة المستهلك

 175,570 - 175,570    - البنية التحتية

 47,003    -  47,003    - صناعي

 4,841,071  1,441,522  -    6,282,594 
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2018

�ض

3٨ الأدوات المالية )تتمة(

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(    

 31 ديسم�ب 2017

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

استثمارات متاحة للبيع 

أسهم حقوق الملكية المدرجة  

 1,457,487    -    -  1,457,487 أعمال مرصفية

 977,921    -    -  977,921 تجارة والتبادل التجاري 

 9,490    -    -  9,490 صناعي

 7,634    -    -  7,634 اتصالت

 239,873    -    -  239,873 خدمة المستهلك

ي
 988,695    -    -  988,695 عقاري وإنشا�أ

ستهالكية �يعة الحركة  33,683    -    -  33,683 السلع الإ

 198,045    -  651  197,394 قطاعات أخرى

استثمارات أسهم حقوق الملكية غ�ي المدرجة
ض  80,268    -  80,268    - تأم�ي

ي
 213,994    -  213,994    - عقاري وإنشا�أ

 56,625    -  56,625    - صناعي

ستهالكية �يعة الحركة  187,353    -  187,353    - السلع الإ

 55,334    -  55,334    - التموين والشحن

 214,441    -  214,441    - خدمة المستهلك

صناديق أخرى مدارة 

ي
 326,976    -    -  326,976 عقاري وإنشا�أ

 556,568    -    -  556,568 قطاعات أخرى

 4,795,721  808,666  -    5,604,387 

. ات المقارنة عىل التواىلي ي 31 ديسم�ب 2018 للسنة الحالية و31 ديسم�ب 2017 لف�ق
كان تاريخ التقييم �ض

ي القيمة العادلة ستؤثر فقط عىل 
ي قائمة الأرباح أو الخسائر عىل ما إذا كان هناك إنخفاض هام أو طويل الأمد. فإن أي زيادة �ض

ي حالة الستثمارات المتاحة، سيعتمد الإضمحالل المحتسب �ض
�ض

أسهم حقوق الملكية )من خالل الدخل الشامل الآخر( وسوف لن يكون لها أي تأث�ي عىل قائمة الأرباح أو الخسائر.

ض المستوى ١ والمستوى ٢ والمستوى 3 تحويالت ب�ي
ي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، لم تكن هناك أية تحويالت من وإىل المستوى 3 

ض المستوى 1 إىل المستوى 2 �ض ي 31 ديسم�ب 2018، لم تكن هناك أية تحويالت ب�ي
خالل السنة المنتهية �ض

لقياسات القيمة العادلة )2017: ل توجد تحويالت(.

القيمة المدرجة والقيم العادلة لالأدوات المالية غ�ي مدرجة بالقيمة العادلة
ي تم عمل تقارير بشأنها والمبالغ 

ض من المطلوبات التأمينية – المطالبات ال�ق ض المستحقة القبض وحصة معيدي التأم�ي دارة بأن القيم العادلة للنقد والأرصدة لدى البنك ومبالغ التأم�ي قيمت الإ
ة الأجل لتلك الأدوات المالية. تم تصنيف  ض وحامىلي الوثائق والذمم الأخرى تقارب قيمها المدرجة ويعود ذلك إىل حٍد كب�ي لالستحقاقات القص�ي ض وإعادة التأم�ي كات التأم�ي المستحقة الدفع ل�ش

هذه الأدوات المالية ضمن المستوى 2 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 
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