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Everything we do, we do it to make our 

society a better place to live in and prosper. 

The portfolio of our unmatched solutions and 

services, the latest technology we adopt, and 

the string of warm-hearted CSR programs – 

everything reflects our unswerving commitment 

to giving back to the community that trusts us. 

Every employee takes up that mission. Every 

project is inspired by that vision. And we stride 

ahead into a promising future, upholding this 

spirit of excellence. Every year. Year after year. 
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Values
The essence of our values is our ability to 
succeed in providing excellent services based on 
commitment and quality. The principles are:

• Adhere to the highest levels of professionalism.

• Contribute effectively to the local economy.

• Maintaining the company growth, profitability 
and development. 

• Believe that there is potential for development 
and commitment to achieve success. 

• Strengthen leadership by providing integrated 
services and innovative products.

Vision
To be recognized as the pioneering innovative 
leader of quality Sharia’a compliant insurance 
solutions.”

Mission
“To be the insurance company of choice by 
spreading awareness of Islamic insurance  
solutions and becoming the leading provider of 
a full range of Takaful products that combines 
superior quality based on Sharia’a principals 
and values.”
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Products and Services

1. General Takaful

A. Commercial and Major Accounts
• Property All Risks Takaful
• Marine & Aviation Takaful
• Engineering Takaful
• Bankers Blanket Bond Takaful
• Directors & Officers Takaful
• Professional Indemnity Takaful
• Medical Malpractice Takaful
• Surety Bonds Takaful
• Office Comprehensive Takaful
• General Accident Takaful
• Sabotage and Terrorism
• Political Violence

B. Personal Lines
• Travel Takaful
• Home Takaful
• Property Takaful
• Personal Accident Takaful
• Domestic Servant Takaful

2. Family Takaful and Healthcare
• Family Takaful (Osratak)
• Group Family Takaful
• Education Takaful ( Taleemi)
• Saving Takaful (Edikhari)
• Group Health Takaful (Sehatak)
• Regular Pay-back Takaful (Sandooki)
• Long Term Individual DTA/LTA

3. Motor Takaful (Sayaratak)
• Motor Comprehensive Takaful with various a 

la carte options for coverage enhancement
• Motor Third Party

4. Smart Takaful

5. e-Takaful (online Takaful)

Takaful is the first Islamic 

insurance company in the region 

which have been providing 

services that specifically suit the 

Islamic values and caters to the 

requirements of the modern era.
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Board of Directors
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1. Mr. Jamal Al Hazeem - Chairman
2. Mr. Abdulrahman Mohammed - Vice Chairman
3. Mr. Khaled Al Hasan - Board Member
4. Mr. Khaled Al Muzaire - Board Member
5. Mr. Ebrahim Alrayes - Board Member
6. Mr. Abdulla Rabea - Board Member
7. Mr. Ahmed Bucheeri - Board Member
8. Dr. Osama Albaharna - Board Member
9. Mr. Osama Kishk - Board Member
10. Mr. Rashed Abdulrahim - Board Member
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Executive Management

1. Mr. Essam Al Ansari - Chief Executive Officer
2. Mr. Abdulaziz Al Othman - Deputy Chief Executive Officer
3. Mr. Santosh Prabhu - Chief Financial Officer
4. Mrs. Reema Nowrooz - Chief Underwriting Officer - Family Takaful & Healthcare
5. Ms. Lamia Hassan - Chief Compliance Officer - Compliance & Legal Affiars
6. Mr. Jijan Stephen - Chief Underwriting Officer - General Takaful

Sharia’a Supervisory Board

1. Dr. Shaikh Abdul Latif Al Mahmood - Chairman
2. Shaikh Esam Ishaq - Deputy Chairman
3. Dr. Shaikh Osama Bahar - Member 
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6 35 4
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We have been harnessing 
technology to empower 
our customers to manage 
and address risks more 
effectively. Our focus during 
the last few years has been 
on using the technology 
and advanced analytics to 
mitigate logistics, property 
and health-related risks.

In the name of Allah, 
The Most Compassionate, The Most Merciful

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of directors, it is my privilege to present 
your Company’s 31st Annual report for the financial year ended 
31 December 2020.

The year 2020 was one of the most dramatic year in humans’ 
recent history. Over a million lives are lost in the pandemic, oil 
prices turned negative, there was a turmoil in the financial market 
worldwide, and many unpleasant events occurred during the 
last year of this decade. Simultaneously, on the positive side, a 
decade of technological advancements seemed to happen in a 
couple of months, and now vaccinations are being rolled out at 
a record speed. 

The current pandemic is an important reminder that the insurance 
industry must keep evolving to develop risk mitigation models. 
Today, we stand at the brink of new world order. The coronavirus 
outbreak’s implications for each one of us are profound and will 
reverberate for a long time to come. The pandemic has disrupted 
our lives like never before. Countries worldwide face multiple issues 
even as they struggle to curtail the rising number of infections – 
financial turmoil, unemployment, health hazards, social unrest and 
the geo-political tension between nations that continues to derail 
the global economy.

However, during moments like these, our individual and collective 
efforts can be truly momentous. We have been witnessing acts of 
dedication and perseverance from many of our frontline personnel. 
Add to this, are the policy actions taken by our government, as 
well as proactive measures by regulatory and governing authorities 
to ensure we, as a nation, stand strong amidst these headwinds. 
What has emerged from the pandemic, is the accelerated move to 
digital solutions. The uncertainties in the economic market due to 
the pandemic makes it is very difficult to develop an early warning 
system or accurately predict a specific risk scenario. For the 
insurance industry, the current pandemic is an important reminder 
that the risk scenario is everchanging. It is also clear that the 
industry must keep evolving in terms of developing risk mitigation 
models. It needs to introduce solutions that are in sync with the 
times. Adding to this, the new way of working has brought to the 
forefront, new risk situations, e.g., cyber-attacks on individuals. 
This clearly shows the interconnected nature of our world, wherein 
one phenomenon impacts such diverse aspects of our life.

Board of Director’s Report
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It is imperative for the Insurance sector to keep evolving, not 
only in terms of enhancing its service capabilities but also by 
expanding its bouquet of solutions to be able to effectively 
address the growing spectrum of risks. We at Takaful International 
continue to transform ourselves to cater to this changing risk 
environment. Our approach has been to offer better value as a 
risk manager instead of limiting ourselves to risk underwriting. 
We help our clients and customers prepare for risk incidents 
through a gamut of innovative products and services. At the 
same time, we have been harnessing technology to empower 
our customers to manage and address risks more effectively. 
Our focus during the last few years has been on using the 
technology and advanced analytics to mitigate logistics, property 
and health-related risks. Our vision is backed by concrete steps 
to prepare for future growth, and we continue to invest in the 
infrastructure required to expand the delivery of financial services 
across various segments.

During 2020, Bahrain’s government took major initiatives to 
mitigate the pandemic’s financial risks on the economy, starting 
with protection of individual household stability to stabilize the 
financial impact on the corporate and business industries in the 
Kingdom. On a social level, the creation of The National Taskforce 
for Combating the COVID-19 at an early stage had made Bahrain 
exemplary in controlling the pandemic. On an economical level, 
and starting with subsidizing salaries of Bahraini employees, the 
government initiatives taken to support local businesses and 
reduce the financial impact on both companies and individuals 
considerably lessened the burdens created by stringent market 
conditions. Corporate entities and individuals in the private 
sector also played a major role in supporting the local economy, 
with FINAKHAIR campaign, resulting in one of the largest donor 
collections in the Kingdom. 

For Takaful, and despite the year’s challenges, the Company 
achieved growth on an overall basis; the Gross contributions 
reached BD 22.9 million with a growth rate of more than 5%.  
During the year, the Company could further strengthen its 
solvency and capital adequacy and achieved an overall profit of 
BD 1.544 million during the year 2020 compared to BD 1.031 
million last year.

With the start of 2021, we continue focusing on centering our 
objectives around making our customers the focal point of our 
strategies. Our strive to continue the pursuit of technological 
advancement has only grown as a result of the pandemic 
crisis in 2020. Your Company continues to evaluate innovative 
technologies to further support its pursuit of service excellence. 
These will continue to expand in scope to help us further enrich 
the customer experience.

We will also keep optimizing our investments and pave the way 
for sustained and profitable growth in the future. We are focused 
on building a Takaful company that sets benchmarks and creates 
sustainable value for all stakeholders. 

The Board of directors’ expenses for the year 2020 were BD 
72,800 for sittings fees and BD 15,683 for travel and other 
expenses. 

I would like to extend our sincere thanks and gratitude to His 
Majesty, King Hamad Bin Isa Al Khalifa and His Royal Highness, 
Prince Salman Bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime 
Minister and the Government for their continued support to 
the economy of Bahrain and the Financial Sector in particular. 
I would also like to thank the Ministers and the Central Bank of 
Bahrain for their valuable assistance and guidance.

On behalf of the shareholders, members of the Board of 
Directors and the employees, I would like to take this opportunity 
to express our collective appreciation for the National Taskforce 
for Combating the Coronavirus and the First Lines workers who 
are the pride of this country and its people.

I would also like to take this opportunity to acknowledge the 
contribution of our employees in building a strong foundation for 
the organization. I am confident that the Company will continue 
to achieve greater milestones and lead the growth of vibrant 
Takaful industry in the future.

Finally, on behalf of all board members, I wish to express my 
sincere thanks and appreciation to the shareholders for their 
understanding and support. I also would like to thank our 
Sharia’a Supervisory Board for their guidance and direction. 
My thanks are also to our esteemed customers for their 
confidence and trust in the Company and its services and to the 
management and staff for their continued diligence, dedications, 
and determination. I would also like to thank the Intermediaries 
and Retakaful companies for their beneficial mutual relationships. 

Thank You,

Mr. Jamal Al Hazeem
Chairman
Bahrain, 16th February 2021

Despite the year’s challenges, the Company achieved
growth on an overall basis; the Gross contributions reached 
BD 22.9 million with a growth rate of more than 5%.  
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In the name of Allah, 
The Most Compassionate, The Most Merciful

Today we are in the amidst of extraordinary circumstances. 
COVID-19 has impacted individual lives and businesses across 
the world. Our thoughts and prayers are with everyone affected 
by the virus. The current pandemic has redefined the idea of ‘risk’ 
– in terms of public health, economic uncertainty and business 
continuity.

Growth in the economy was halted over the year 2020 due to the 
pandemic. However, the business sentiment seems to be positive, 
largely owing to political stability, government grants & subsidies 
and reforms. Going forward we are positive that these measures 
will help the economy and especially the financial services sector as 
a good beneficiary of these developments. Increasing awareness 
about the benefits of Takaful across the general population, along 
with increasing the penetration of general Takaful in the country 
had provided good support for the Insurance market. Amid rising 
awareness, growing population of young working individuals and 
the Bahraini insurance sector is estimated to continue growing 
further. Increasing levels of digitisation are benefitting the sector in 
multiple ways; easy on-boarding of new customers and improving 
customer experience and convenience. Additionally, increasing 
adoption of technology across the operations of insurance 
companies is driving efficiencies, leading to higher value creation for 
all stakeholders. Going forward, customer centricity will continue to 
be a key differentiator for the insurance companies.

Although the investments showed some positive signs, weak 
investment appetite, partly emanating from a leveraged corporate 
sector alongside a stressed banking sector, remained a challenge. 
At a time when the global economy seems poised for a turnaround 
after years of sluggish growth, we hope the investment cycle turns 
better and builds on improving macro parameters.

These challenging times have further increased our efforts to 
serve our customers, demonstrating the real meaning of Takaful, 
which is a co-operative activity, caring and support. In the current 
crisis, we took several steps to benefit our customers. We ensured 
service continuity by harnessing a host of technology solutions 
that we have been investing in for several years. Empowered by 
these digital solutions, our customers could experience the Takaful 
process digitally – from purchase to policy servicing, claims and 
renewal – in a contactless and safe manner to the maximum 
possible extent. Right at the purchase stage, we offered multiple 
options to them for transacting through web, mobile apps and a 
dedicated customer service call center. Today, about 40% of the 
policies issued by us are in paperless form. Our systems had 

been enhanced further to enable efficient and smooth processing 
of higher volumes of transaction expected during the pandemic. 
We have also enhanced our online and mobile application to offer 
customers channels to report claims that were processed promptly 
while ensuring customers’ health and safety. Our main goal had 
been to ensure reaching and providing smooth and uninterrupted 
services to our customers while also ensuring our employees’ safety 
and well-being . We equipped them with the requisite technological 
tools to work from any safe environment. At this juncture, I would 
like to thank our employees for their dedication and commitment to 
serving our customers during such a difficult time. 

Our distribution network forms a key component of our competitive 
strength. Over the years, we have been investing in scaling up 
our distribution channels and deploying technology solutions to 
equip them with the right tools to conduct business efficiently. 
When it comes to our business performance, our endeavour has 
always been to create long-term sustainable value. In FY2020, 
we continued to deliver results in that direction. Our Gross written 
contributions rose to BD 22.9M a growth of 5% over FY2019. Our 
overall profit for the year increased to BD1.5M, a growth of 49.8% 
compared to the previous year. 

Chief Executive Officer’s Report
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The company was cautious in its underwriting policy and restructured 
further its business portfolio in line with its strategy to maintain a 
balanced portfolio, adopting prudent underwriting policies to 
protect the interest of its stakeholders. The overall net claims ratio 
was 70% for the year 2020 compared to 73% for previous year 
ended 2019. Takaful has also made adequate reserve provisions for 
Takaful liabilities especially further strengthening the IBNER & ULAE 
reserves.  In view of the pandemic the company has assessed and 
evaluated its impairment provisions on receivables and investments 
and have made prudent impairment provisions for the same.

The achievements, results, and efforts of the company were further 
affirmed by the company’s credit rating of (A-) Excellent by AM Best, 
the international rating agency which specializes in evaluating the 
financial solvency of insurance and reinsurance companies.  This 
rating also affirms TIC as one of the top Takaful companies in the 
Middle East region and the highest locally.

Given our focus on customer-centricity, we place a significant 
emphasis on our customer service standards. In FY2020, we 
continued to excel on this front. We believe that the accumulative 
work we have done over the years in building our robust business 
model made us stronger than many to withstand the effects of 
the pandemic. We are confident that we will emerge stronger and 
well-positioned to benefit from the long-term opportunities that our 
country provides to the local business environment. Our long-term 
mission will continue to focus on building a robust business model 
– one that stands on the solid pillars of prudent risk management, 
technological skills, distribution network, passionate employees and 
above all, the trust of our customers. In everything that we do, our 
goal would be to create long-term value for our stakeholders. I thank 
all our stakeholders, channel partners, employees, and customers 
for their unwavering support.

In a fast-changing environment, organisations need to keep pace with 
the evolving market and consumer dynamics. Sustained leadership 
requires redefined business models by embedding the principles of 
innovation across all aspects of the enterprise – products, services, 
technology, infrastructure and people. Further, in tandem with the 
emergence of a hyper-connected world, customer expectations 
have changed considerably. More than ever, their expectations need 
to be at the forefront of every business decision.

In the insurance sector, the yesteryears were all about developing 
new products and selling them through a large network of agents 
and advisors. However, today’s customers seek not just a product 
but a positive and seamless experience at every touchpoint. Looking 
for insurers to provide more than efficient claim settlements, they 
expect an encompassing suite of value-added offerings across the 
customer life cycle, going beyond Takaful coverage. For achieving 
this objective, it is critical to embrace and embed innovation that 
revolves around the customers and their needs. 

At Takaful International, our customers are at the heart of our 
innovation strategy. We are continually seeking creative ways to 
identify and address their evolving and unmet needs. To us, customer-
centric innovation is ultimately about delivering technology, products, 
services and information that benefits, empowers and enriches 
the customer. Observing things from a customer’s perspective will 
enable us to win even in a changing world.

Our organisational aim is to meet the savings, wealth accumulation, 
health and protection needs of the fast-growing and increasingly 
affluent Bahrain residents. The continued success of Takaful 
International is a testament to the strength of the long-standing 
trust of our customers and various stakeholders. This has been 
underpinned by our shared commitment to providing quality 
products to our customers, delivering value to our shareholders, and 
contributing to the economy’s development.

Over the years the performance delivered by our Company is 
an outcome of our efforts to provide a superior experience to 
our customers. It is our constant endeavour to understand the 
customers’ changing preferences and to improve their experience 
at every stage. Simplification and transparency of products, services 
and processes enable us to create value for our customers, right 
from on-boarding to claim settlement. We believe that the removal 
of complexity from our business is instrumental in driving all-around 
value creation for all stakeholders. Our technology and digital 
offerings are aimed at providing a seamless transacting experience 
to our customers. The Company’s persistency ratio reiterates 
the trust and support that customers have reposed in us. Takaful 
International embodies the two words of trust and transparency. We 
believe that trust is dependent on our ability to design simple and 
easy to understand products, while transparency is reflected in the 
long-term value delivered by our products and services.

The achievements, results, and efforts of the company were further 
affirmed by the company’s credit rating of (A-) Excellent by AM 
Best, the international rating agency which specializes in evaluating 
the financial solvency of insurance and reinsurance companies.  
This rating also affirms TIC as one of the top Takaful companies in 
the Middle East region and the highest locally.
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Total Contributions:

Gross Underwriting results

0 1 2 3 4 5
 Year 2016 2017 2018 2019 2020
 Contributions 22,157,750 19,653,999 22,034,403 21,720,585 22,859,386
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Contributions:
The total contributions for the year ended 31 December 2020 amounted 
to BHD22.9M against BD21.7M for previous year 2019.

Financial performance

I would like to highlight some of important results of the company which are reflected in the following graphs and are self-explanatory:

Business Mix:
Further diversified during the year 2020.

Motor
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Gross Underwriting results: 
The gross underwriting results before Wakala charge was BD 4.2M (2020) 
compared to BD 3.9M for the previous year (2019).

0 1 2 3 4 5
 Year 2016 2017 2018 2019 2020
 Gross U/w. results 5,298,800 3,222,521 3,797,911 3,984,789 4,250,810
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Business Mix

Claims:
The overall net claims incurred ratio for year 2020 was 70% compared to 
73% for the year 2019.

Incurred Claims Ratio
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Our ability to continuously deliver value to our customers is the 
outcome of the dedicated efforts put in by our people. They value 
their association with the Company and believe in the growth 
potential of the sector. Our team is agile and has the humility and 
sensitivity to keep adapting to the changing preferences of our 
customers. This approach drives our Company to achieve greater 
heights in the dynamic ecosystem that we operate in. Overall, we will 
continue to offer simple products which are relevant to society and 
simultaneously drive efficiencies across the organisation.

Takaful International’s focus remains on supporting the delivery of 
elements of value to customers. The Company’s array of products 
continues to fulfil customer specific protection and financial goals in 
a cost-effective manner. The Company has consistently focused on 
its differentiator – a customer-centric value proposition. At the same 
time, it has adopted a strategy to follow a segmented approach 
with an emphasis on more profitable product lines. Our customer-
focused approach encompasses products, distribution, customer 
service and claims settlement activities designed to provide a 
superior experience to our customers.

Our strategy has been that of offering convenience to customers. 
To render this strategy in action, we developed an array of products 
relevant to customers’ needs to provide a delightful on-boarding 
experience and deliver superior service to customers.

The Company has consistently focused on its differentiator – a 
customer-centric value proposition. At the same time, it has adopted 
a strategy to follow a segmented approach with an emphasis on 
more profitable product lines.

Our strength is in growing and managing high quality, multi-distribution 
channel, together with our expertise in providing innovative solutions 
to our customers’ savings and protection needs and delivering 
service excellence.

All these helped your Company to leverage opportunities and 
maintain its leadership position in Bahrain’s Takaful business.  We are 
thankful to all our stakeholders for their support extended in making 
us their preferred Takaful provider.

14   |  www.gigtakaful.bh
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Overall management, general and administrative expenses for the 
year 2020 amounted to BHD2.245M was lower than previous year 
BHD2.522M.

Takaful has endeavored to maintain the expectations of its 
shareholders, policyholders and other stakeholders. Nurturing long-
term relationships and best services have always been the highest 
priority of Takaful. Since inception, Takaful has believed in building 
a culture of integrity and transparency and endeavored to revolve all 
its business activities based on its founding principles of fairness, 
kindness, efficiency and effectiveness based on the Islamic Insurance, 
cooperative sharing and caring principles.

Our Board of Directors believes in upholding the highest standards of 
governance and accountability. The board has taken cognizance of 
various regulatory changes in the overall governance framework and 
remains committed to imbibing the spirit of the law and regulations. 

We expect a positive outlook for the year 2021 and expect decent 
growth in business. Our main focus will be on quality services, 
prudent claims & expenses management expenses which will help 
the company to generate better results.

I would like to take this opportunity to thank our Board of directors 
for their support and guidance. I would also like to express my 
appreciation to the employees of Takaful International for their 
dedicated efforts towards achieving the goals of the company. Also 
thank our valued clients, reinsurance companies, Sharia’a board 
members, intermediaries and all our business partners for their 
support which has contributed in the growth of the company.

Congratulations to the team on achieving a year of strong financial 
performance and continuing to execute on its strategy to capture 
long-term growth opportunities in the Takaful market.

We would like to thank all our stakeholders for their continued trust 
and support extended to us. We will continue to build our business by 
adhering to our strong culture of trust and transparency and prudent 
risk management

Thank you,

Mr. Essam Al Ansari
Chief Executive Officer
Bahrain, 16th February 2021

Gross Investments:
Income grew during the year 2020:    Net Techinal Reserve:

0 1 2 3 4 5
 Year 2016 2017 2018 2019 2020
 Net Tech. Reserves 9,346,553 11,079,074 12,731,141 13,387,668 14,191,104
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Corporate Governance Report
for the year ended 31 December 2020

1. Corporate Governance

Good Corporate Governance is an integral part of the Company’s management and business philosophy.  The Company subscribes fully to the 
principles and spirit of good Corporate Governance and embeds the principles of independence, integrity, accountability, and transparency into 
the value system driving the Company.

The Board of Directors exercise their fiduciary responsibilities towards all stakeholders by ensuring transparency and independence in the 
decision-making process. The Board have adopted high standards and values which set out the discipline expected of staff in their dealings with 
the participants, customers, shareholders, colleagues, brokers, and other stakeholders of the company. One of the core values communicated 
within the Company is a belief that the highest standard of integrity is essential in business. The governance of the Company remains under 
continuous review, in order to enhance compliance levels according to international standards and best practice.

The Company is committed to comply with the requirements of the Corporate Governance Code issued by the Ministry of Industry, Commerce 
and Tourism and the High-Level Controls (HC) Module of the Central Bank of Bahrain’s (CBB) Rulebook, Volume 3. Changes in HC Module that 
took place during the year ended 31 December 2020 have all been effectively implemented and complied with. The Company is also committed 
to comply with the requirements of Governance Standards as issued by the Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
(AAOIFI).

The Company maintained its full commitment to all rules and regulations issued by the Central Bank of Bahrain, without reporting any violations 
during the year 2020.

2. Shareholding

The Company’s shares are listed and publicly traded on Bahrain Bourse. The Company has issued 85,000,000 ordinary shares with a face value 
of BD 0.100 per share (issued and fully paid-up share capital of BD 8,500,000). The Company has only one class of equity shares and the holders 
of the shares have equal voting rights

Distribution of shareholding by Nationality

Number of
shareholders

Number of
shares

Percentage of
shareholding

Bahraini 200 78,731,765 92.65%

Other GCC Nationalities 7 6,268,235 7.35%

Total 207 85,000,000 100%

Distribution of shareholding by Size

Number of
shareholders

Number of
shares

Percentage of
shareholding

More than 50% 1 69,651,974 81.94%

10% up to less than 50% - - -

5% up to less than 10% 1 5,250,000 6.18%

1% up to less than 5% 2 3,902,206 4.59%

Less than 1% 203 6,195,820 7.29%

Total 207 85,000,000 100%

Major shareholders of the Company (5% and more shareholding)

Nationality
Number of

shares
Percentage of
shareholding

Bahrain Kuwait Insurance Company B.S.C. Bahraini 69,651,974 81.94%

Al Amana Alama - State of Kuwait Kuwaiti 5,250,000 6.18%
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Corporate Governance Report
for the year ended 31 December 2020

3. Board of Directors and Executive Management

Board Composition

The Board composition is based on the Company’s Memorandum and Articles of Association. Board members, in compliance with corporate 
governance requirements, possess a mix of high-level professional skills and expertise. Members of board committees possess adequate 
professional background and experience. 

The Board comprises of ten members. The classification of Executive/Non-Executive, Independent/ Non-Independent is as per the definitions 
stipulated by the CBB and the Company’s own ‘independence’ criteria as approved by the Board of Directors.

Executive, Non-Independent 5  Members
Non-Executive, Independent 5  Members

Board Members Position Date of Joining
Executive/
Non-Executive

Independent/ 
Non-Independent

Mr. Jamal Hazeem Chairman 7-Apr-15 Non-Executive Independent

Mr. Abdulrahman Mohamed Vice Chairman 17-Jun-15 Non-Executive Independent

Mr. Khaled Al Hasan Director 7-Apr-15 Executive Non-Independent

Mr. Ebrahim Alrayes Director 7-Apr-15 Executive Non-Independent

Mr. Ahmed Bucheeri Director 17-Jun-15 Executive Non-Independent

Mr. Osama Kishk Director 20-Dec-17 Executive Non-Independent

Dr. Osama Albaharna Director 21-Mar-18 Non-Executive Independent

Mr. Rashed Abdulrahim Director 21-Mar-18 Non-Executive Independent

Mr. Khaled Al Muzaire Director 17-Jun-15 Non-Executive Independent

Mr. Abdulla Rabea Director 27-Jun-16 Executive Non-Independent

The current Board term started on 21st March 2018. According to the Company’s article of association, the board term is defined to be three 
years. 

The Board periodically reviews its composition and the contribution of its members and committees.

Directors are elected/ appointed by the shareholders at the Annual General Meeting (AGM). Election or re-election of a director at the AGM shall 
be accompanied by a recommendation from the board, based on a recommendation from the Nomination and Remuneration Committee with 
specific information such as biographical and professional qualifications and other directorships held. The appointment of directors is subject to 
prior approval of the CBB.

The Board is supported by the Board Secretary who provides professional and administrative support to the General Assembly, the Board, its 
committees and members. The appointment of the Board Secretary is subject to the approval of the Board. 

Directors’ Roles and Responsibilities

The Company is governed through its Board of Directors.  The Board’s main role is to create value addition to its participants and shareholders, 
to provide entrepreneurial leadership, to approve Company’s strategic objectives and to ensure that the necessary financial and other resources 
are made available to enable them to meet those objectives. The Board, which meets at least four times in the financial year, has a schedule of 
matters reserved for its approval.

The specific responsibilities reserved to the Board include:
• Reviewing Company strategy and approving the annual budget for revenues and capital expenditure.
• Reviewing operational and financial performance.
• Approving acquisitions and divestments.
• Reviewing the Company’s systems of financial control and risk management.
• Ensuring that appropriate management development and succession plans are in place.
• Approving composition of the Board and appointment of the Board Secretary; and
• Ensuring that a satisfactory dialogue takes place with shareholders.
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Directors’ Induction and Professional Development

The Board is required to be up to date with current business, insurance industry, regulatory and legislative development and trends that will 
affect the Company’s business operations. Immediately after appointment, the Company will provide a formal induction, if necessary. Meetings 
will also be arranged with Executive Management and the Company’s Heads of Departments. This will foster a better understanding of the 
business environment and markets in which the Company operates. A continuing awareness program is essential and it may take many different 
forms, through distribution of publications, workshops, presentations at Board meetings and attendance at conferences encompassing topics 
on directorship, business, insurance industry and regulatory developments. During the year ended 31 December 2020, the Board of Directors’ 
training program covered the following topics:

1. Digital Transformation
2. Corporate Governance and Strategy
3. Board effectiveness & the role of the Board & risk management
4. Cyber Security

Board and Committees Evaluations

The Board performs a self-evaluation on an annual basis. The Board annually reviews its Charter and its own effectiveness; and initiates suitable 
steps for any amendments. The Board will also review self-evaluations of the individual Board members and the Board Committees and consider 
appropriately any recommendations arising out of such evaluation.

Directors’ Profile

Member
Academic
& Professional Qualifications Directors’ external appointments

Mr. Jamal Al Hazeem 
Chairman

• Certified Public Accountant 
(CPA), USA

• Chairman of Eazy Financial Services, Bahrain
• Executive Chairman of Fasset Holding Ltd., Abu Dhabi 

Global Market
• Chairman of Oma Bahrain Co. WLL, Bahrain
• Chairman of Jeem Holding SPC, Bahrain
• Chairman of Jeem Food Trading WLL, Bahrain
• Chairman of Jeem Properties WLL, Bahrain
• Board Member of Nass Corporation, Bahrain
• Board Member of Kuwait Company for Process Plant 

Construction & Contracting (KCPC), Kuwait

Mr. Abdulrahman Mohamed 
Vice Chairman

• Master in Business 
Administration from University of 
Hull, UK

• Board Member of Al Baraka Islamic Bank BSC, Bahrain
• Vice Chairman of Bahrain Middle East Bank, Bahrain

Mr. Khaled Al Hasan
Board Member

• Bachelor Degree in Political 
Science and Economics from 
Kuwait University, Kuwait

• Chairman of Kuwait Insurance Federation (KIF), Kuwait
• Board Member of Arab Reinsurance Co., Lebanon
• Board Member and Chief Executive Officer of Gulf 

Insurance Group KSC, Kuwait
• Board Member in many of Gulf Insurance Groups’ 

Subsidiaries

Mr. Ebrahim Alrayes
Board Member

• BSc. in Accounting from Beirut 
Arab University, Lebanon

• Certificate of Insurance 
Proficiency (CIP) from Chartered 
Insurance Institute, UK

• Board Member of Motor Compensation Fund, Bahrain
• Board Member of Supreme Council of Health, Bahrain 

Mr. Ahmed Bucheeri 
Board Member

• Chartered Alternative Investment 
Analyst (CAIA)

• Investment Representative 
Program (Series 7)

• Treasury and Capital Markets 
Diploma

• Commercial Studies Diploma

• Board Member INVITA Claims Management Company, 
Bahrain 

• Chief Investment Officer of Bahrain Kuwait Insurance 
Company BSC, Bahrain
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Member
Academic
& Professional Qualifications Directors’ external appointments

Mr. Osama Kishk
Board Member

• Bachelor of Commerce from 
Helwan University in Cairo, Egypt

• Diploma in Modern Accounting 
from American University in 
Cairo, Egypt

• Master of Business 
Administration from Maastricht 
School of Management, Kuwait

• Certified Public Accountant 
(CPA), USA

• Certified Risk Professional (CRP), 
USA

• Certified Internal Auditor (CIA), 
USA

• Certified Associate Business 
Manager (CABM), USA

• Chief Financial Officer of Gulf Insurance Group KSC, 
Kuwait

• Board Member of Egyptian Takaful Property & Liability, 
Egypt

• Independent Board Member of HSBC Management Fund, 
Egypt

Dr. Osama Albaharna 
Board Member

• Doctorate (Ph.D.) in Computer 
Engineering from Imperial 
College London, UK

• Master’s and Bachelor Degrees 
in Computer Engineering from 
McGill University, Canada

• Managing Director of Continental Group, Bahrain and other 
GCC countries

• Chairman of Technology Committee at Bahrain Chamber 
of Commerce and Industry

Mr. Rashed Abdulrahim
Board Member

• Association of Chartered 
Certified Accountants (FCCA), 
UK

• Board Member of Gulf Electronic Management Systems 
Company W.L.L, Bahrain

Mr. Khaled Al Muzaire
Board Member

• BSc. In Accounting from 
University of Kuwait, Kuwait 

• Certified Public Accountant 
(CPA), Kuwait

• General Manager of Refreshment Trading Company - 
Independent Bottler of the Coca Cola Company, Kuwait 

Mr. Abdulla Rabea 
Board Member

• Diploma in Cars Engineering • General Manager (Kuwait Operations) of Bahrain Kuwait 
Insurance Company BSC, Bahrain
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Board Meetings and Attendance

During the financial year ended 31 December 2020, the Board of Directors met six times. All meetings were convened in the Kingdom of Bahrain. 
A record of members’ attendance is set below:

Board Members
8-Jan-20 18-Feb-20 4-May-20 28-Jul-20 4-Nov-20 22-Dec-20

No. of 
Meetings 
Attended

Mr. Jamal Al Hazeem
Chairman 6

Mr. Abdulrahman Mohammed
Vice Chairman 6

Mr. Khaled Al Hasan
Board Member 6

Mr. Ebrahim Alrayes
Board Member 5

Mr. Ahmed Bucheeri
Board Member 6

Mr. Osama Kishk
Board Member 6

Dr. Osama Albaharna
Board Member 6

Mr. Rashed Abdulrahim
Board Member 6

Mr. Khaled Al Muzaire
Board Member 5

Mr. Abdulla Rabea
Board Member 6

 = Attended
 = Not Attended

Key matters discussed and final decisions taken 

Meeting Date Key Matters Discussed Final Decision

8 Jan 2020 • The Company’s business plan for the next three years 
• Recommendation to AGM to appoint or re-appoint Sharia’a Supervisory Board
• The employees’ bonus for 2019
• Amend the Company’s Succession Plan

Approved
Approved
Approved
Approved

18 Feb 2020 • The consolidated financials as of 31st December 2019
• Amend the Investment Policy
• Recommendation to AGM to appoint or re-appoint external auditors for the year 2020
• Appointment of the Internal Auditor

Approved
Approved
Approved
Approved

4 May 2020 • Amend the Company’s strategy and budget for the current year 2020 due to COVID-19
• Action Plan to deal with the COVID-19 Situation

Approved
Approved

28 Jul 2020 • The interim financial statements as of 30th June 2020
• Crisis Management report related to COVID-19 situation
• Review the recommendations of the temporary Committee for the review of the Company’s 

procedure manuals

Approved
Approved
Approved

4 Nov 2020 • The interim financial statements as of 30th September 2020
• Update on Crisis Management report related to COVID-19 situation
• Board of Directors & Committees Meeting Schedule for the year 2021

Approved
Approved
Approved

22 Dec 2020 • The Company’s business plan for the next three years 
• Newly formed Risk Management Policies and Procedures Manual

Approved
Approved
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Key Persons Trading Policy

The Company has established a “Key Persons Trading Policy” to ensure that insiders are aware of the legal and administrative requirements 
regarding holding and trading of Takaful shares, with the primary objective of preventing abuse of inside information. “Key Persons” are defined 
to include the members of the Board of Directors, members of Shari’a Supervisory Board, Senior Management, designated employees and any 
person or firm connected to the identified key persons. Responsibility for ensuring compliance with the Key Persons Trading Policy is entrusted 
to the Secretary to the Board. The policy covers the regulation of Bahrain Bourse relating to key persons.

Key Persons and Related Parties’ Interests

The number of shares held by key persons and related parties as of 31 December 2020 was as follows:

Name Position No of shares

Dr. Shaikh Abdullatif M. Al-Mahmood Shari’a Supervisory Board Chairman 98,867

The key persons did not trade in the shares of the company during the financial year ended 31 December 2020

The Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer and other members holding positions of approved status within the Company do not 
hold any shares of the Company in their names or in the names of their families.

Executive Management’s Profile

Mr. Essam Al Ansari – Chief Executive Officer
Mr. Al Ansari’s professional career covers more than 30 years of extensive experience in the insurance and reinsurance industry; having held 
positions in Executive Management Cadre, his responsibilities included steering the company to a path of profitability, implementing its vision, 
mission and fulfilling short-term and long-term objectives, changing demands of the market while maintaining Company’s leadership role in the 
Industry, overseeing the company’s financial performance, investments and other business ventures. 

He is a Board Member in Gulf Takaful, Kuwait. He is also a Director in the Board of Bahrain Insurance Association.

Mr. Al Ansari is a Fellow of the Chartered Insurance Institute (FCII) - United Kingdom and Fellow CIP from Australian and New Zealand Institute 
of Insurance and Finance.

Mr. Abdulaziz Al Othman – Deputy Chief Executive Officer
Mr. Al Othman holds a master’s degree in business administration from the University of Hull – UK and is a Certified Accountant since 2002. 
He holds a Diploma CII from the Chartered Insurance Institute – London. He is considered as a key professional in the field of Takaful Insurance 
in Bahrain supported by his extensive experience in the Takaful Insurance business acquired through the long association of over 30 years in 
the insurance industry with in-depth understanding of Takaful Markets. Mr. Al-Othman began his distinguished career with Takaful International 
Company in 1989 and his outstanding contributions have helped in enhancing the performance of the Company over the years. He is well 
experienced in developing, evaluating and analysing strategies, business planning and insurance statistics and financial statements.

Mr. Al Othman is the Vice Chairman in Health 360 Ancillary Services and a board member in National Orbits Holding for Insurance Claims – 
Kingdom of Saudi Arabia.

Board of Directors and Executive Management Remuneration

Board members are paid sitting fees for Board of Directors and the various sub-committees of the Board meetings.

The remuneration of key management personnel consists of fixed monthly salaries and allowances, and other benefits like bonus, medical, life 
insurance cover and retirement benefits.

The remuneration of the Board of Directors and key management personnel paid during the financial year ended 31 December 2020 was as 
follows:

Directors sitting fees & other expenses  BD 88,483 
Key Management salaries and benefits  BD 186,840 
Key Management end of service benefits  BD 6,700

The proposed total remunerations to be paid to the directors for the year 2020, which will be presented at the Annual General Meeting for 
approval is BD 60,000 (2019: Nil).

Code of Conduct

The Company’s Code of Conduct covers the conduct of the Company’s directors and executive management.  The Code binds the signatories 
to the highest standards of professionalism and due diligence in performance of their duties. It also covers conflicts of interest, disclosure and 
the confidentiality of insider information.
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4. Board Committees’ Responsibilities, Meetings and Record of Attendance

Board Committees

Board committees are formed and their members are appointed by the Board of Directors at the beginning of each Board term. They are considered 
the high level link between the Board and the Executive Management. The objective of these committees is to assist the Board in monitoring the 
actual operations of the Company, by reviewing issues that are submitted by management to the Board and making recommendations to the 
Board for their final review.

The Board reserves the right to form temporary committees and discontinue them from time to time as it deems necessary. Further, the members 
of the Board are provided with copies of meeting minutes of the said committees, as required by the regulators.

The Board has formed four committees as follows:
• Executive Committee
• Audit and Corporate Governance Committee
• Nomination and Remuneration Committee
• Risk Committee

Executive Committee

Duties:
The Board has delegated the following responsibilities to the Executive Committee:

• The development and recommendation of strategic plans for consideration by the Board that reflect the long-term objectives and priorities 
established by the Board.

• Implementation of the strategies and policies of the Company as determined by the Board.
• Monitoring of the operational and financial results against plans and budgets.
• Monitoring the quality and effectiveness of the investment process against objectives and guidelines.
• Prioritizing allocation of capital, technical and human resources.

Meetings and Attendance:
The executive committee shall meet at least four times in the financial year. During the year ended 31 December 2020, the executive committee 
met three times only. Pursuant to the CBB’s circular exempting all public shareholding companies from the preparation and publication of their 
quarterly reviewed financial results for the first quarter of 2020 due to the developments with regards to the outbreak of the coronavirus, the 
committee’s meeting that was scheduled on 4 May 2020 was cancelled.

18-Feb-20 28-Jul-20 4-Nov-20 No. of Meetings Attended

Mr. Khaled Al Hasan
Non-Independent Chairman 3

Mr. Abdulrahman Mohammed
Independent Vice Chairman 3

Mr. Abdulla Rabea
Non-Independent Member 3

Mr. Ebrahim Alrayes
Non-Independent Member 3

Mr. Ahmed Bucheeri
Non-Independent Member 3

Audit and Corporate Governance Committee

Duties:
The Board has delegated the following responsibilities to the Audit and Corporate Governance Committee:

• Reviewing the Company’s draft financial statements and interim results statement prior to the Board approval and reviewing the external 
auditors’ details reports thereon.

• Reviewing the appropriateness of the Company’s accounting policies and other operational procedures.
• Regularly reviewing the potential impact in the Company’s financial statements of certain matter such as impairment of fixed assets, 

investments, receivables and other assets values and proposed changes in AAIOIFI and International Financial Reporting Standards as 
applicable to the company in case not covered by AAOIFI.

• Reviewing and approving the terms of engagement for the audit
• Reviewing the annual report of the company and reporting to the Board on the results of the review and receiving regular updates on key 

risk areas of financial control; and
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• Reviewing the internal audit function terms of reference, its work program, and quarterly reports on its work during the year.
• Developing and making recommendations on the changes required under the company’s corporate governance policy from time to time.
• Monitoring and overseeing the implementation of the corporate governance framework by working together with the executive management, 

nomination and remuneration committee and Shari’a supervisory board.
• Providing the Board with reports and recommendations based on its findings in the performance of its duties.

The Committee meets with Directors and management, and as and when considered necessary with both the external and internal auditors.  
The Company has outsourced the internal audit function to Grant Thornton – Abdulaal, who conduct their procedures on all transactions of the 
company as per the International Audit Standards and provides periodic reports directly to the Audit and Corporate Governance Committee.

Meetings and Attendance:
The Audit and Corporate Governance Committee shall meet at least four times in the financial year. During the year ended 31 December 
2020, the Audit and Corporate Governance Committee met three times only. Pursuant to the CBB’s circular exempting all public shareholding 
companies from the preparation and publication of their quarterly reviewed financial results for the first quarter of 2020 due to the developments 
with regards to the outbreak of the coronavirus, the committee’s meeting that was scheduled on 4 May 2020 was cancelled.

18-Feb-20 28-Jul-20 4-Nov-20 No. of Meetings Attended

Mr. Khaled Al Muzaire
Independent Chairman 3

Mr. Rashed Abdulrahim
Independent Vice Chairman 3

Dr. Osama Albaharna
Independent Member 3

Mr. Osama Kishk
Non-Independent Member 3

Nomination and Remuneration Committee

Duties:
The Board has delegated the following responsibilities to the Nomination and Remuneration Committee:

• Assist the Board of Directors in identifying and nominating individuals qualified to serve as Board and committee members of the Board.
• Recommend the remuneration and rewards policy for the Company and in particular, for the directors and senior management team, and 

lead the performance review of Board and committees.
• Enhance the company’s governance and compliance levels according to international standards and best practice to be in line with policies 

of regulatory authorities and statutory.

Meetings and Attendance:
The Nomination and Remuneration Committee shall meet at least two times in the financial year. During the year ended 31 December 2020, the 
nomination and remuneration committee met only once. The committee’s meeting scheduled on 28 July 2020 was cancelled because there were 
no items on the agenda for discussion.

18-Feb-20 No. of Meetings Attended

Mr. Jamal Al Hazeem
Independent Chairman 1

Mr. Khaled Al Hasan
Non-Independent Vice Chairman 1

Mr. Rashed Abdulrahim
Independent Member 1

Mr. Khaled Al Muzaire
Independent Member 1
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Risk Committee

Duties:
The Board has delegated the following responsibilities to the Risk Committee:

• Assist the board in the preparation, review and approval of risk management policies & procedures and strategies in addition to setting 
acceptable limits & adequate internal controls and ensure the execution of these policies and strategies which commensurate with the size 
and nature of the business activity. 

• Assist the board to identify and assess the acceptable level of risk in the company (Risk Appetite), and make sure that the company does 
not exceed the level of risk approved by the board.  

• Evaluate the systems and techniques of risk management for identifying, measuring, and monitoring various risks that the company is 
exposed or may be exposed to, in order to determine its deficiencies. 

• Supervise the implementation of the company’s risk strategy, and Risk Management Framework, including coverage of all aspects of major 
and minor risks.

• Monitor the company’s financial strength supported by strong capital adequacy, to ensure its ability to meet all its obligations towards all 
stakeholders.

Meetings and Attendance:
The Risk Committee shall meet at least two times in the financial year. During the year ended 31 December 2020, the board risk committee met 
only once. The committee was formed by the Board in October 2019. There were some delays and cancellations in the proposed meetings during 
the year due to the implications of the outbreak of the coronavirus.

2-Dec-20 No. of Meetings Attended

Dr. Osama Albaharna
Independent Chairman 1

Osama Kishk
Non-Independent Vice Chairman 1

Ahmed Bucheeri
Non-Independent Member 1

Abdulaziz Al Othman
(Deputy Chief Executive Officer) Member 1

5. Auditors

The Audit and Corporate Governance Committee reviews the appointment of the external auditors, as well as their relationship with the Company 
on an annual basis. This includes monitoring the use of the auditors for audit and non-audit services, and also the budget of the total fees paid 
to the auditors.

The audit and non-audit fees for the year ended 31 December 2020, paid by the Company are as follows:

Audit fees BD 21,334
 
Non-Audit fees BD 8,700

6. Other Matters

Capital Adequacy and Solvency Margin

Capital adequacy and solvency margin requirements are determined in accordance with the regulatory requirements established by the CBB 
and are calculated with reference to a prescribed contributions and claims basis. According to the CBB’s rules, solvency margin is required on 
a combined basis for both participants’ and shareholder’s funds together.  The capital available to cover solvency margin required is as follows:

2020 2019

Total available capital to cover required solvency margin 5,360,000 4,879,000

Total Margin required for General & Family Takaful funds 3,832,000 4,014,000

Excess Capital 1,528,000 865,000
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Compliance and Anti-Money Laundering

Responsibility for ensuring the Company’s compliance with the rules of the CBB in and all other applicable laws and regulations resides with the 
Chief Compliance Officer, who is responsible for managing the Company’s Compliance and Legal Affairs Department and is directly responsible 
for all compliance related issues.

The Company has in place policies and procedures to handle all aspects of anti-money laundering activities in line with regulations of the CBB. 
The Company conducts, on an annual basis, a thorough review of its policies, procedures, internal directives in addition to arranging specialized 
courses to ensure ongoing compliance.

Related Party Transactions

Related parties represent major shareholders, directors and key management personnel of the Company, entities controlled, jointly controlled or 
significantly influenced by such parties. All transactions with such related parties are conducted on normal terms and conditions.

During the year ended 31 December 2020, a major related party transaction of BD 1.5m related to purchase of the Company’s Head Office 
building in Seef District took place with Bahrain Kuwait Insurance Company B.S.C., a major shareholder.

The approval process of this transaction included discussions at the Board level, which was supported by a separate session of independent 
directors only, to ensure impartiality and prevent abusive related party transaction, that took place to assess the transaction and agree on its 
fairness to the Company. Subsequently, upon approval of the Board, the Central Bank of Bahrain’s approval was also sought prior to executing 
the transaction. 

Communication with Shareholders and Investors

The Company remains committed by communicating effectively with all its stakeholders, both internally and externally in a timely, transparent, 
and professional manners. The Company’s main communications channels include the Annual General Meeting, financial statements and annual 
reports, Company’s website, press releases and announcements in the local media.

Internal Control

The Directors have continued to review the effectiveness of the Company’s system of financial and non-financial controls, including operational and 
compliance controls, risk management and the Company’s high level internal control arrangements.  These reviews have included an assessment 
of internal controls, and in particular internal financial controls, by the internal audit function, management assurance of the maintenance of 
control and reports from the external auditor on matter identified in the course of its audit work.

Conflict of Interest

The Board has approved the policy for dealing with situations involving ‘Conflict of Interest’ of Directors. In the event of the Board or its Committees 
considering any issues involving Conflict of Interest of Directors, the decisions are taken by the full Board / Committees. The concerned Director 
abstains from the discussion / voting process. These events are recorded in the Board / Committees proceedings. The Directors are required 
to inform the entire Board of Conflicts of Interest (potential or otherwise) in their activities with, and commitments to, other organizations as they 
arise and abstain from voting on the matter. This disclosure includes all material facts in the case of a contract or transaction involving the Director. 

Whistle Blowing Policy

The Board has approved the whistle blowing policy with designated officials to whom the employee can approach. The policy provides adequate 
protection to the employees for any reports in good faith. The Board’s Audit and Corporate Governance Committee oversees this policy.

Policy on Employment of Relatives

The Board has approved the policy on employment of relatives which illustrates that the Company does not generally encourage the employment 
of “closely related” persons in order to maintain the integrity of the Audit, Control and Management Systems. “Closely related” persons in this 
context includes spouses, parents, children, siblings, in-laws, and members of the same household. 

Fines and Penalties

The Company did not pay any fines or penalties to regulatory or governmental agencies in the Kingdom of Bahrain during the year ended 31 
December 2020.

Corporate Social Responsibility

The Company implements ideals of Islamic Social Responsibility to the best of its ability in all aspects of its operations. In line with these ideals, 
the Company has applied best practice standards on Islamic Corporate Social Responsibility issued by the AAOIFI.

The Company is committed to:
• Screening prospective clients based on the criteria approved by the Shari’a Supervisory Board (“SSB”).
• Maintaining highest standards of integrity in order to maintain responsible dealing with clients.
• Investing in Shari’a compliant investments.
• Treating all employees fairly and with dignity.
• Calculating the shareholders’ Zakah liability in accordance with the applicable standards.
• Protecting the environment, preventing pollution and protecting the health and safety of all individuals affected by its activities including 

employees and others.
• Establishing a charity fund where income from impermissible sources is transferred.
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7. Organization Chart
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Shari’a Supervisory Board’s Report
For the Financial Year Ended on 31 December 2020

Thanks to Allah, the Almighty, Prayers and Peace be Upon the True Messenger, His Relatives and All His Companions.

To the Shareholders and Participants of Takaful International. 

Assalam Alaikum Wa Rahmat Allah Wa Barakatuh. 

In compliance with our appointment to undertake the duties of Shari’a supervision, we hereby submit the following report.

The Shari’a Supervisory Board reviewed the procedures relating to the Takaful transactions and the applications introduced by the company 
for the year ended on 31st December 2020. The Board has reviewed and confirmed the implementation of the principles and guidelines 
governing the relationship between the participants and shareholders in order to identify the rights of each side. Discussions took place with 
the Company’s officers with regard to its items and the attached Notes. The Board gave its Shari’a directives for Takaful transactions and 
answered the queries made by the management.

It is the management responsibility to ensure that the company conducts it is business in accordance with Islamic Sharia’a principles, our 
responsibility is to express an opinion on the company operations and that the financial are prepared on the basis of and in accordance with 
the principle of Islamic Sharia’a.

In our opinion:

1. The computation of surplus deficit, charging of losses and expenses to the participants and shareholders fully confirm with the principles 
established by ourselves in compliance with Sharia’a rules and principles.

2. The Company has taken all the required measures to exclude any prohibited gains and spend them in the good.
3. The calculations of Zakah is in compliance with Islamic Sharia’a rules and principles and as directed by the Sharia’a supervisory Board. 

It should be noted that responsibility for payment of Zakah is undertake by the shareholders.

We pray to Allah the Almighty to grant the Company continuous success for purifying business transactions from suspicions and prohibitions.

Assalam Alaikum Wa Rahmat Allah Wa Barakatuh 

2 Jumada 15, 1441 corresponding to 7th February 2021.

Member of the Shari’a Supervisory Board

Dr. Shaikh Abdul Latif Al Mahmood 
Chairman

Shaikh Esam Ishaq
Deputy Chairman

Dr. Shaikh Osama Bahar
Member
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Report on the consolidated financial statements

Opinion 
We have audited the accompanying financial statements of Takaful International Company B.S.C. (“the Company”), which comprise the 
statement of financial position as of 31 December 2020, the related statements of income, changes in owners’ equity, changes in participants’ 
fund and cash flows for the year then ended and a summary of significant accounting policies. 

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 December 2020, 
the results of its operations, its cash flows, changes in participants’ fund and changes in owners’ equity for the year then ended in accordance 
with the Financial Accounting Standards issued by Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions [“AAOIFI”].

In our opinion, the Company has also complied with the Islamic Shari’ah Principles and Rules as determined by the Shari’ah Supervisory 
Board of the Company during the period under audit.

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Auditing Standards for Islamic Financial Institutions issued by AAOIFI. Our responsibilities under 
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are 
independent  of  the  Company in accordance with the AAOIFI’s Code of Ethics for Accountants and Auditors of Islamic Financial Institutions, 
and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with this Code. We believe that the audit evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements for 
the year ended 31 December 2020.  These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and 
in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our description of how 
our audit addressed the matter is provided in that context.
      
We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements section of our report, 
including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment 
of the risks of material misstatement of the financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to 
address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying financial statements.

Takaful reserves 
Risk: Management is required to make an estimate for the Incurred But Not Reported (IBNR) claims for all lines of business. This estimate 
is calculated based on various assumptions and projections and using the history of the frequency and severity of previously reported 
claims.  

The calculation of the IBNR reserves are complex and require technical input from a qualified actuary. All estimates by their nature require 
significant judgement and there is a risk that any change in the assumptions used in the calculations may have a significant impact on the 
reserves calculation and ultimately the reported profit of the Company.

The IBNR reserves calculations is outsourced to third party actuarial firm which is approved by the Central Bank of Bahrain. 
        
Our response 
As part of our audit procedures, we have:

- Performed a walkthrough of the claims and reserving processes, to confirm our understanding of the flow of transactions relating to 
paid claims, outstanding claims and the IBNR reserves; and Supported by our actuarial team, evaluated the reasonableness of the 
management’s methodology (supported by the third party actuarial firm), in calculating the IBNR reserves.

- In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 December 
2020, the results of its operations, its cash flows, changes in participants’ fund and changes in owners’ equity for the year then 
ended in accordance with the Financial Accounting Standards issued by Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial 
Institutions [“AAOIFI”].

In addition to the above we have performed procedures to assess the completeness and accuracy of the data included in the IBNR 
reserve calculation which included:        

- A reconciliation between the claims paid and outstanding data recorded in the policy administration systems and the data used in the 
actuarial calculations.       

Impairment of takaful and retakaful receivables 
Risk: The Company has gross takaful and retakaful receivables amounting to BD 7,393,497 which accounts for 18% of Company’s total 
assets. The total allowance for impairment as of 31 December 2020 is BD 1,306,888.

Independent Auditor’s Report to the shareholders
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Report on the Audit of the Financial Statements (continued)
Key Audit Matters (continued)

Takaful reserves 
Risk: Management is required to make an estimate for the Incurred But Not Reported (IBNR) claims for all lines of business. This estimate 
is calculated based on various assumptions and projections and using the history of the frequency and severity of previously reported 
claims.  

Impairment of takaful and retakaful receivables (continued)        
“The Company has a policy to book provision against takaful receivables based on following aging buckets: 
 
More than 1 year - 25% of the gross receivables; 
More than 2 years - 50% of the gross receivables; and 
More than 3 years – 100% of the gross receivables. 
 
Receivable from takaful / retakaful companies whose age exceeds more than one year are discounted to present value with average prime 
lending rate from the bank. The difference between the present value compared with the realisable value (future value) is provided for as an 
impairment loss. “        
        
Due to the significance of takaful and retakaful receivables and subjectivity involved in the determination of provision for impairment on 
receivables, this is considered as a key audit matter.

Our response
As part of our audit procedures, we have:       

- Performed a walkthrough of the receivables processes, to confirm our understanding of the flow of transactions relating to receivable 
booking, recoveries and reconciliation;

- Circulated confirmations on sample basis to counterparties. Further, we have preformed alternative procedures (i.e. subsequent 
receipts and invoice testing etc) for the parties for which confirmations were not received;

- Recalculated the provision based on the Company’s policy; and 
- We have performed the credit review of counterparties on sample basis to assess the credit worthiness of counterparties. 

        
Other information included in the Company’s 2020 annual report  
Other information consists of the information included in the Annual report, other than the financial statements and our auditor’s report 
thereon. The Board of Directors is responsible for the other information.        
 
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion 
thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other  information and, in doing so, consider 
whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise 
appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this 
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. 

Responsibilities of the Board of Directors for the Financial Statements
These financial statements and Company’s undertaking to operate in accordance with Islamic Shari’ah Rules and Principles are the 
responsibility of the Company’s Board of Directors.        
        
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with AAOIFI and 
for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error.        
        
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going 
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of 
Directors  either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.    
    
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements        
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, 
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with AAOIFI will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.     
   

Independent Auditor’s Report to the shareholders
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Report on the consolidated financial statements (continued)

Responsibilities of the Board of Directors for the Financial Statements (continued)
        
As part of an audit in accordance with AAOIFI, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the 
audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform 
audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may 
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures 
made by the Board of Directors.

  
• Conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ use of the going concern basis of accounting and, based on the audit 

evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the 
Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention 
in our auditor’s report to the related disclosures in the financial  statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our 
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or 
conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the 
financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.  

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and 
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.    
           
We also provide those  charged  with  governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding 
independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our 
independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the 
audit of the financial  statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s 
report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that 
a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to 
outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Regulatory Requirements
   
“As required by the Bahrain Commercial Companies Law and the Volume 3 of Central Bank of Bahrain (CBB) Rule Book, we report that:
a. The Company has maintained proper accounting records and the financial statements are in agreement therewith;
b. The financial information contained in the Report of the Board of Directors is consistent with the financial statements;
c. We are not aware of any violations of the Bahrain Commercial Companies Law, the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions 

Law no. (64) of 2016, the CBB Rule Book (Volume 3) and CBB directives or the terms of the Company’s memorandum and articles of 
association during the year ended 31 December 2020 that might have had a material adverse effect on the business of the Company 
or on its financial position; and

d. Satisfactory explanations and information have been provided to us by management in response to all our requests.

The partner in charge of the audit resulting in this independent auditor’s report is Kazim Merchant.     

Partner’s registration no. 244
16 February 2021
Manama, Kingdom of Bahrain

Independent Auditor’s Report to the shareholders
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The attached explanatory notes 1 to 39 form part of these financial statements.

Shareholders General Takaful Family Takaful Total

Notes

31 
December

2020

31 
December

2019

31 
December

2020

31 
December

2019

31 
December

2020

31 
December

2019

31 
December

2020

31 
December

2019
ASSETS  
Cash and investments:
Statutory deposits 5  125,000  125,000  -    -    -    -    125,000  125,000 
Cash and balances with banks 6  7,678,395  5,340,231  8,512,369  4,864,318  2,100,488  1,348,964 18,291,252 11,553,513 
Investments 7  2,634,093  2,715,089  2,031,884  1,699,240  1,252,954  1,645,939  5,918,931  6,060,268 
Investment in an associate 8  260,776  206,640  -    -    -    -    260,776  206,640 

10,698,264  8,386,960 10,544,253  6,563,558  3,353,442  2,994,903 24,595,959 17,945,421 
Takaful and retakaful receivables 9  -    -    5,599,724  9,382,099  486,885  691,213  6,086,609 10,073,312 
Retakaful providers' share of 
takaful liabilities 10, 12  -    -    5,583,715  6,061,201  300,570  306,743  5,884,285  6,367,944 
Deferred acquisition costs 13  493,161  573,803  -    -    -    -    493,161  573,803 
Property and equipment 16  72,728  1,160,550  -    -    -    -    72,728  1,160,550 
Other receivables, accrued 
income and prepayments 15, 17  1,156,184  1,105,160  373,669  474,520  27,070  16,772  1,556,923  1,596,452 
Retakaful providers' share of 
family takaful technical reserves  -    -    -    -    2,550,251  570,251  2,550,251  570,251 
TOTAL ASSETS  12,420,337  11,226473 22,101,361 22,481,378  6,718,218  4,579,882 41,239,916 38,287,733 

LIABILITIES, PARTICIPANTS’ 
FUNDS AND OWNERS’ EQUITY
Liabilities  
Takaful liabilities 10, 12  -    -   17,363,546 17,466,331  498,210  437,273 17,861,756 17,903,604 
Unearned commissions 14  -    -    285,762  337,810  -    -    285,762  337,810 
Family takaful technical reserves  -    -    -    -    5,052,328  2,739,985  5,052,328  2,739,985 
Payables and accrued liabilities :
   Takaful and retakaful companies  -    -    2,256,096  2,438,960  792,177  979,345  3,048,273  3,418,305 
   Participants'  350,760  420,943  1,094,879  1,032,723  4,065  27,957  1,449,704  1,481,623 
   Others 20  905,444  726,559  1,186,724  1,667,106  175,360  224,466  2,267,528  2,618,131 
Total liabilities   1,256,204  1,147,502 22,187,007 22,942,930  6,522,140  4,409,026 29,965,351 28,499,458 

Participants' fund
(Deficit) / surplus in 
participants' fund

 -    -    (159,838)  (591,591)  132,449  163,939  (27,389)  (427,652)

Investments fair value reserve  -    -    74,192  130,039  63,629  6,917  137,821  136,956 
 -    -    (85,646)  (461,552)  196,078  170,856  110,432  (290,696)

Owners’ equity
Share capital 19  8,500,000  8,500,000  -    -    -    -    8,500,000  8,500,000 
Statutory reserve 19  770,569  656,159  -    -    -    -    770,569  656,159 
General reserve 19  200,000  200,000  -    -    -    -    200,000  200,000 
Retained earnings  1,578,365  548,670  -    -    -    -    1,578,365  548,670 
Investments fair value reserve  115,199  174,142  -    -    -    -    115,199  174,142 

Total owners’ equity 11,164,133  10,078,971  -    -    -    -    11,164,133  10,078,971 
TOTAL LIABILITES, 
PARTICIPANTS’ FUNDS AND 
OWNERS’ EQUITY

 
12,420,337  11,226,473  22,101,361  22,481,378  6,718,218  4,579,882  41,239,916  38,287,733 

Statement of Financial Position
At 31 December 2020 (Audited) (Expressed in Bahraini Dinars)
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Shareholders General Takaful Family Takaful Total

Notes

31 
December

2020

31 
December

2019

31 
December

2020

31 
December

2019

31 
December

2020

31 
December

2019

31 
December

2020

31 
December

2019
Gross contributions 21  -    -   21,410,864 20,337,132 1,448,522 1,383,454 22,859,386 21,720,586 
Retakaful provider's share of 
gross contributions  -    -    (5,860,777)  (5,440,177)  (565,893)  (848,114)  (6,426,670)  (6,288,291)
Retained contributions  -    -    15,550,087  14,896,955  882,629  535,340  16,432,716  15,432,295 
Unearned contributions 
adjustment - gross 12  -    -    176,572  1,472  12,545  26,998  189,117  28,470 
Unearned contributions 
adjustment - retakaful 12  -    -    165,997  204,233  (17,613)  (16,195)  148,384  188,038 
Net earned contributions  -    -    15,892,656  15,102,660  877,561  546,143  16,770,217  15,648,803 
Gross claims paid  -    -   (13,423,339) (15,364,725)  (246,007)  (306,571) (13,669,346) (15,671,296)
Retakaful provider's and others 
share of claims paid  -    -    2,631,250  4,975,708  48,219  122,986  2,679,469  5,098,694 
Outstanding claims adjustment 
- gross  -    -    (73,788)  1,782,072  (73,481)  162,602  (147,269)  1,944,674 
Outstanding claims adjustment - 
retakaful and others  -    -    (643,484)  (2,666,951)  11,440  (122,420)  (632,044)  (2,789,371)
Net incurred claims -    -   (11,509,361) (11,273,896) (259,829)  (143,403) (11,769,190) (11,417,299)
Fee and commission income  -    -    795,016  877,065  12  11  795,028  877,076 
Other takaful expenses -  -   (503,088)  (726,110)  (5,720)  (12,774)  (508,808)  (738,884)
Transfer to family takaful technical 
reserve  -    -    -    -    (332,343)  (269,763)  (332,343)  (269,763)
Provision for impaired takaful 
receivables  -    -    (631,613)  (113,045)  (72,481)  (2,101)  (704,094)  (115,146)
Surplus from takaful operations 
before wakala fees  -    -    4,043,610  3,866,674  207,200  118,113  4,250,810  3,984,787 
Wakala fees expense  -    -    (3,734,528)  (3,685,444)  (171,650)  (146,768)  (3,906,178)  (3,832,212)
Surplus / (deficit) from takaful 
operations after wakala fees  -    -    309,082  181,230  35,550  (28,655)  344,632  152,575 
Wakala fees income 24  3,906,178  3,832,212  -    -    -    -    3,906,178  3,832,212 
Investment income / (loss) - net 25  101,773  159,296  163,561  179,852  (67,040)  70,261  198,294  409,409 
Mudarib share  40,890  62,528  (40,890)  (44,963)  -    (17,565)  -    -   
Income from an associate  54,136  51,116  -    -    -    -    54,136  51,116 
Other income 26  710,940  319,129  -    -    -    -    710,940  319,129 

 4,813,917  4,424,281  122,671  134,889  (67,040)  52,696  4,869,548  4,611,866 
General administration expenses 22  (2,019,865)  (2,290,863)  -    -    -    -    (2,019,865)  (2,290,863)
Corporate expenses 22  (224,870)  (230,922)  -    -    -    -    (224,870)  (230,922)
Amortisation of acquisition costs 13  (1,425,077)  (1,211,731)  -    -    -    -    (1,425,077)  (1,211,731)

 (3,669,812)  (3,733,516)  -    -    -    -    (3,669,812)  (3,733,516)
Net profit and surplus / (deficit) 
for the year  1,144,105  690,765  431,753  316,119  (31,490)  24,041  1,544,368  1,030,925 
Attributable to:    
Parent's shareholder  1,144,105  690,444 
Non-controlling interests  -    321 

 1,144,105  690,765 
Earnings per share 27 13.46 fils 8.12 fils

The attached explanatory notes 1 to 39 form part of these financial statements.

Statement of Income
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Mr. Jamal Al Hazeem
Chairman
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Share
     capital

Statutory
   reserve

General
  reserve

Retained 
earnings /

(accumulated
losses)

Investments
fair value

reserve

Equity
attributable
to parent’s

shareholders

Non-
Controlling

interests
Total

equity

Balance at 1 January 2020  8,500,000  656,159  200,000  548,670  174,142  10,078,971  -    10,078,971 

Profit for the year  -    -    -    1,144,105  -    1,144,105  1,144,105 

Other comprehensive loss  -    -    -    -    (58,943)  (58,943)  -    (58,943)

Total comprehensive income / 
(loss) for the year

 -    -    -    1,144,105  (58,943)  1,085,162  -    1,085,162 

Transfer to statutory reserve
(Note 19)

 -    114,410  -    (114,410)  -    -    -    -   

Balance as at 31 December 2020  8,500,000  770,569  200,000  1,578,365  115,199  11,164,133  -    11,164,133 

Balance at 1 January 2019  8,500,000  587,115  200,000  (72,730)  (36,397)  9,177,988  101,280  9,279,268 

Profit for the year  -    -    -    690,444  -    690,444  321  690,765 

Other comprehensive income  -    -    -    -    210,539  210,539  -    210,539 

Total comprehensive income for 
the year

 -    -    -    690,444  210,539  900,983  321  901,304 

Deconsolidation of subsidiary  -    -    -    -    -    -    (101,601)  (101,601)

Transfer to statutory reserve (note 
19)

 -    69,044  -    (69,044)  -    -    -    -   

Balance as at 31 December 2019  8,500,000  656,159  200,000  548,670  174,142  10,078,971  -    10,078,971 

Statement of Changes in Owners’ Equity
Year Ended 31 December 2020 (Audited)

The attached explanatory notes 1 to 39 form part of these financial statements.

(Expressed in Bahraini Dinars)
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        Investments fair value reserve

General
   takaful

Family
   takaful

General
   takaful

Family
   takaful

Total

Balance at 1 January 2020  (591,591)  163,939  130,039  6,917  (290,696)

Realised fair value losses on investments  -    -    31,911  214,532  246,443 

Unrealised fair value losses on investments  -    -    (87,758)  (157,820)  (245,578)

Surplus / (deficit) for the year  431,753  (31,490)  -    -    400,263 

Balance as at 31 December 2020  (159,838)  132,449  74,192  63,629  110,432 

Balance at 1 January 2019  (907,710)  139,898  23,667  (60,586)  (804,731)

Realised fair value losses on investments  -    -    52,020  22,425  74,445 

Unrealised fair value gains on investments  -    -    54,352  45,078  99,430 

Surplus for the year  316,119  24,041  -    -    340,160 

Balance as at 31 December 2019  (591,591)  163,939  130,039  6,917  (290,696)

Statement of Changes in Participants’ Fund 
Year Ended 31 December 2020 (Audited)

The attached explanatory notes 1 to 39 form part of these financial statements.

(Expressed in Bahraini Dinars)
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For the year ended

Notes 31 December 2020 31 December 2019
OPERATING ACTIVITIES    
Net profit for the year  1,144,105 690,765
Surplus / (Deficit) from participants’ operations  400,263 340,160
Adjustments for:

Income from an associate 8  (54,136) (51,116)
Gain on deconsolidation of a subsidiary  -   (3,120)
Accruals for employees' terminal benefits 23  71,006 33,229
Gains on sale of investments 25  (231,457) (89,903)
Gain on sale of property and equipment 26  (543,902) -
Impairment on property and equipment 16  -   78,478
Impairment loss on investments 25  578,184 115,058
Depreciation 16  115,849 138,262
Provision for impairment of takaful and retakaful receivables 9  704,094 115,146
Movement in unearned contributions  (337,503) (216,508)
Movement in unearned commissions  28,594 50,574
Movement in transfer to family takaful technical reserve  332,343 59,495

Operating profit before changes in operating assets and liabilities 2,207,440 1,260,520
Changes in operating assets and liabilities:    

Takaful and retakaful receivables  3,282,609  (191,033)
Other receivables and prepayments (note a)  (27,422)  (920,452)
Retakaful share of outstanding claims  632,044  2,789,372 
Gross outstanding claims  147,269  (1,944,674)
Takaful and retakaful payables  (401,950)  81,015 
Other liabilities and provisions (note a)  (419,948)  1,184,318 
Employees' terminal benefits (note a)  68,148  26,355 

Operating profit after changes in operating assets and liabilities  5,488,190  2,285,421 
Payment for employees’ terminal benefits  (2,858)  (26,489)
Net cash from operating activities  5,485,332  2,258,932 
INVESTING ACTIVITIES
Purchase of property and equipment 16  (34,125)  (58,499)
Proceeds from sale of property and equipment  1,550,000  600,758 
Purchase of investments 7  (1,618,428)  (1,175,386)
Proceeds from the sale of investments (note a)  1,354,960  1,708,718 
Bank deposits with original maturities of more than three months (note a)  (686,783)  (4,249,486)
Net cash flow from deconsolidation of a subsidiary (note a)  -    (941,296)
Net cash from / (used in) investing activities  565,624  (4,115,191)
INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  6,050,956  (1,856,259)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year  2,590,725  4,446,984 
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR 6  8,641,681  2,590,725 

COMPRISING:
CASH AND BALANCES WITH BANKS
Cash and balance in current accounts  5,211,681  2,590,725 
Bank deposits with original maturities of three months or less  3,430,000  -   
CASH AND CASH EQUIVALENTS  8,641,681  2,590,725 
Bank deposits with original maturities of more than three months  9,649,571  8,962,788 
Cash and balances with banks as per statement of financial position  18,291,252  11,553,513 

Note a - Non cash transactions 
In 2019, the Company lost control in it’s subsidiary Health 360 Ancillary Services Co W.L.L (“H-360” or “the subsidiary”). The following non-cash 
adjustments took place in the statement of cashflows:    

For the year ended

31 December 2020 31 December 2019
OPERATING ACTIVITIES    
Deposits  -    100,000 
Property and equipment  -    30,092 
Investment in an associate  -    48,253 

Other receivables  -    1,507,030 
Employee terminal benefits  -    (19,615)
Other payables  -    (2,353,051)

 -    (687,291)

Statement Of Cash Flows
Year Ended 31 December 2020 (Audited)

The attached explanatory notes 1 to 39 form part of these financial statements.
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1 ORGANISATION AND ACTIVITIES

Takaful International Company B.S.C. (“the Company”), is a Bahraini public shareholding company registered with the Ministry of Industry and 
Commerce in the Kingdom of Bahrain and operates under commercial registration number 21100 obtained on 11 April 1989. 

The activities of the Company are organised on the principles of Shari’a. The principal activity of the Company is to manage the General and 
Family takaful activities and investments by adopting wakala and mudarabha models respectively, on behalf of the participants in accordance with 
the Islamic Shari’a principles. The retakaful activities are organised on an underwriting year basis with the participants pooling their contributions 
to compensate for losses suffered in the pool on occurrence of a defined event. 

Impact of COVID-19         
The spread of coronavirus (“COVID-19”) pandemic has severely impacted various economies globally, causing disruption to business and 
economic activities. This has resulted in a global economic slowdown with uncertainties in the economic environment. Global stock markets 
have also experienced great volatility and a significant weakening. Governments and central banks have responded with monetary and fiscal 
interventions to stabilise economic conditions.         
         
The extent and duration of its business and economic impacts remain uncertain and dependent on future developments that cannot be accurately 
predicted at this time, such as the transmission rate of the coronavirus and the extent and effectiveness of containment actions taken. These 
developments could impact our future financial results, cash flows and financial condition. 
         
The registered office of the Company is in the Kingdom of Bahrain. The full address is stated on page 2.

The financial statements of the Company were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors dated 16 February 
2021.         

2 BASIS OF PRESENTATION

Statement of compliance
The financial statements have been prepared in accordance with the Financial Accounting Standards (“FAS”) issued by the Accounting and 
Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (“AAOIFI”), the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law 2006, the applicable 
regulations set out in Volume 3 - Insurance, Volume 6 - capital markets of the Central Bank of Bahrain’s rule book and the relevant provisions 
of the Bahrain Commercial Companies Law and its subsequent amendments. For the matters which are not covered by AAOIFI standards, 
International Financial Reporting Standards (“IFRS”) have been applied.        

Accounting convention
The financial statements have been prepared under the historical cost convention modified to include the measurement at equity and debt-type 
instruments at fair value through equity.         
         
The preparation of financial statements in conformity with FAS requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management 
to exercise its judgment in the process of applying the Company’s accounting policies.       
  
In 2019, the Company’s subsidiary Health 360 Ancillary Services Co W.L.L. (“H-360 or “subsidiary”) was deconsolidated due to loss of control 
over the subsidiary and was accounted for as an investment in an associate from the date of loss of control.    

Functional currency
The financial statements have been presented in Bahraini Dinars (BD) which is the functional currency of the Company.

3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those used in the preparation of the annual 
financial statements of the Company for the year ended 31 December 2019 except for the adoption of new and amended standards issued and 
effective for annual periods beginning on or after 1 January 2020. The following new standards were issued by AAOIFI initially effective from 1 
January 2020, however, in the wake of the COVID-19 pandemic, the Accounting and Auditing Board (AAB) of AAOIFI in its meeting held on 18 
March 2020 decided to provide a one year extension of the effective date to 1 January 2021, with early adoption permitted, of the recently issued 
AAOIFI FASs as mentioned below:         
     
“FAS 30 Impairment, credit losses and onerous commitments” The standard fundamentally changed the accounting for impairment losses 
for financial assets by replacing FAS 11 “provisions and reserves” incurred loss approach with a forward-looking Expected Credit Loss (ECL) 
approach on  all receivables and off-balance sheet exposures including guarantees, letters of credit and other similar positions which are subject 
to credit risk.          

Notes To The Financial Statements
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

The assets subject to credit losses will be categorised in the following three stages:

Stage 1 Performing receivables: receivables that are not significantly deteriorated in credit quality since origination. The impairment provision 
will be recorded based on 12 months ECL.       

Stage 2 Underperforming receivables: receivables that have significantly deteriorated in credit quality since origination. The credit losses will 
be recorded based on life time ECL.       

Stage 3 Impaired receivables: For receivables that are impaired, the impairment provision based on life time ECL will be recognised.

The Company will be required to consider the forward-looking information in its assessment of significant deterioration in credit risk since 
origination as well as the measurement of ECLs. The forward-looking information will include the elements such as macroeconomic factors (e.g., 
equity prices and oil prices) and economic forecasts obtained through external sources.  
   
The Company will evaluate a range of possible outcomes and scenarios. For each scenario, the Company will derive an ECL and apply a 
probability weighted approach to determine the impairment provision.
     
Impairment approach            
Impairment losses will be recognised on all other financing, investment assets and exposures subject to risks other than credit risk (excluding 
investments carried at fair value through statement of income). 
     
The impairment losses will be measured by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount will 
be the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use.
     
Provision for onerous contract or commitment to acquire an asset 
The Company will recognise provision when the Company is obligated to acquire an asset under a future commitment or contracts permissible to 
be entered in the future, and it is expected that the obligation under the contract or commitment is higher than the economic benefits expected 
to flow through acquisition of such asset. In such situation, the Company will create a provision on this account reflecting the expected losses 
arising on such transaction.             
            
The Company’s management is currently assessing the impact of the above standard on the Company’s financial statements.

FAS 31 Investment Agency (Al-Wakala Bi Al-Istithmar)         
This standard defines the accounting principles and reporting requirements for investment agency (Al-Wakala Bi Al-Istithmar) transactions and 
instruments, in the hands of both the principal and the agent. The standard requires the principal to evaluate the nature of the investment as either 
a) a pass-through investment or b) wakala venture. The Company’s management is currently assessing the impact of the above standard on the 
Company’s financial statements.         
         
FAS 33 Investment in sukuk, shares and similar instruments        
This standard aims at setting out principles for the classification, recognition, measurement, presentation, and disclosure of investments in Sukuk, 
shares and other similar instruments of investments made by Islamic financial institution. The standard defines the key types of instruments of 
Shari’ah compliant investments and the primary accounting treatments commensurate to the characteristics and business model of institutions 
under which the investments are made, managed and held.         
 
The Company’s management is currently assessing the impact of the above standard on the Company’s financial statements.   
      
FAS 34 Financial Reporting for Sukuk -holders         
This standard prescribes the accounting principles and reporting requirements for underlying assets of a sukuk instrument. It requires the 
originator to prepare or cause to prepare financing reports as needed under this standard. This standard does not have any impact on the 
financial statements of the Company.         
         
FAS 36 First Time Adoption of AAOIFI Financial Accounting Standards       
The standard provides principles of financial reporting for Islamic financial institutions (the institutions), to be applied in the financial statements 
prepared for the first time according to the AAOIFI FASs, and to prescribe the transitional effects at the time of adoption. This standard does not 
have any impact on the financial statements of the Company.         
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

The accounting policies used in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those used in the annual audited 
financial statements of the Group prepared as at, and for the year ended 31 December 2018, except for the new policies in relation to the 
Company’s investment in an associate. 

New standards, interpretations and amendments issued but not yet effective
Standards, interpretations and amendments to existing standards issued but not yet effective up to the date of issuance of the Company’s 
financial statements are disclosed below. The Company reasonably expects these issued standards, interpretations and amendments to existing 
standards to be applicable at a future date. The Company intends to adopt these standards, interpretations and amendments to existing 
standards, if applicable, when they become effective:         

• FAS 35 “Risk reserves” (effective 1 January 2021)     
• FAS 35 intends to establish the principles of accounting and financial reporting for risk reserves established to mitigate various risk faced by 

stakeholders, mainly the profit and loss taking investors, of Islamic financial institutions.     
• ‘FAS 37 “Financial Reporting by Waqf Institutions”  (effective 1 January 2022)  
• The standard establishes principles of financial reporting by Waqf financial institutions, which are established and operated in line with 

Shari’ah principle and rules.            
• FAS 38 Wa’ad Khiyar and Tahawwut (effective 1 January 2022) 
• The standard prescribes the accounting and reporting principles and requirements for Wa’ad (promise), Khiyar (option) and Tahawwut 

(hedging) arrangements for the institutions.           
 

The Company’s management is currently assessing the impact of the above standards, interpretations and amendments on the financial 
statements of the Company.

Investment in an associate         
The Company’s investment in its associate is accounted for using the equity method. An associate is an entity in which the Company has 
significant influence.         
         
Under the equity method, the investment in the associate is carried in the statement of financial position at cost plus post acquisition changes in 
the Company’s share of net assets of the associate. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and 
is neither amortised nor individually tested for impairment.         
         
The statement of income reflects the share of the results of operations of the associate. Where there has been a change recognised directly 
in the other comprehensive income of the associate, the Company recognises its share of any changes and discloses this, when applicable, 
in statement of other comprehensive income (note 37). Unrealised gains and losses resulting from transactions between the Company and 
the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.        
 
The share of profits or losses from associates is shown on the face of the statement of income. This is the profit or loss attributable to equity 
holders of the associate and therefore is profit or loss after tax and non-controlling interests in the subsidiaries of the associate.   
      
The financial statements of the associates are prepared for the same reporting period as the Company. Where necessary, adjustments are 
made to bring the accounting policies in line with those of the Company.        
 
After application of the equity method, the Company determines whether it is necessary to recognise an additional impairment loss on the 
Company’s investment in its associate. The Company determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the 
investment in the associate is impaired. If this is the case the Company calculates the amount of impairment as the difference between the 
recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the amount in the statement of income.    
         
Upon loss of significant influence over the associate, the Company measures and recognises any retaining investment at its fair value. Any 
difference between the carrying amount of the associate upon loss of significant influence and the fair value of the retaining investment and 
proceeds from disposal is recognised in the statement of income.    
   
Takaful          
As an Islamic insurance provider, the Company issues contracts that are based on co-operative activity by risk sharing or financial risk, or both. 
The Company classifies all its contracts individually as either takaful contracts or investment contracts.The participant (policyholder) contributes 
towards the policy / service for a particular takaful product.  In case the policyholder terminates / surrender the policy the refund or forfeiture of 
the contribution paid by him or any other similar transaction is made for each type of product / service based on the terms and conditions of the 
policy agreed by the participant with the company as per the policy document.        
 
Takaful contracts are those contracts where the insurer accepts significant insurance risk from the participants by agreeing to compensate 
the participants if a specified uncertain future event adversely affects the participants.  As a general guideline, the Company defines significant 
insurance risk as the possibility of having to pay benefits on the occurrence of an insured event. Investment contracts are contracts where there 
is insignificant transfer of insurance risk from the participants to the Company.         
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

General takaful         
Gross contributions         
Gross contributions comprise the total contributions receivable for the whole period of cover provided by contracts entered into during the 
accounting period and are recognised on the date on which the policy incepts. Contributions include any adjustments arising in the accounting 
period for contributions receivable in respect of business written in prior accounting periods.

Unearned contributions are those proportions of contributions written in a year that relate to periods of risk after the statement of financial position 
date. The proportion attributable to subsequent periods is deferred as a provision for unearned contributions and is calculated as follows:  
 
• By the 1/365th method’ for all annual takaful contracts, except for marine and aviation business; and 
• at 25% of gross contributions and reinsurance cessions for marine and aviation business. This approximation method is used because 

marine and aviation policies cover variable periods shorter than one year, in order to spread the contributions earned over the tenure of the 
insurance policies.             
   

Retakaful share         
Retakaful share comprises the total contributions payable for the whole cover provided by contracts entered into during the period and are 
recognised on the date on which the policy incepts. Contributions include any adjustments arising in the accounting period in respect of retakaful 
contracts incepting in prior accounting periods.           
       
Net commission         
The Company defers commission income and expense in order to spread the commission income and expense earned over the terms of the 
insurance contracts as follows:            
   
• By the 1/365th method for all annual insurance contracts, except for marine and  aviation business; and  
• By the 25% method for marine and aviation business.        
         
Retakaful commission income and commission paid are deferred on the same basis used in the calculation of unearned contributions. Retakaful 
share is settled by the Company net of commission income.        

Gross claims settled         
Gross claims settled include all claims occurring during the year, whether reported or not, related claims handling costs that are directly related 
to the processing and settlement of claims, less a reduction for the value of salvage and other recoveries, and any adjustments to claims 
outstanding from previous years.         
         
Claims recovered from retakaful and other parties are recognised when the related gross claims settled are recognised according to the terms of 
the relevant contracts.         

General takaful reserves
i) Gross outstanding claims
Gross outstanding claims are based on the estimated ultimate cost of all claims incurred but not settled at the statement of financial position 
date, whether reported or not, together with related claims handling costs and reduction for the expected value of salvage and other recoveries. 
Delays can be experienced in the notification and settlement of certain types of claims, therefore the ultimate cost of these cannot be known 
with certainty at the statement of financial position date. The liability is not discounted for the time value of money. No provision for equalisation 
or catastrophe reserves is recognised. The liabilities are derecognised when the contract expires, is discharged or is cancelled.   
      
ii) Unearned contributions
The provision for unearned contributions represents contributions received for risks that have not yet expired. The reserve is matched with the 
contributions earned and released.          

iii) Liability adequacy test
At each reporting date the Company reviews its unexpired risk and a liability adequacy test is performed to determine whether there is any 
overall excess of expected claims and deferred acquisition costs over unearned contributions. This calculation uses current estimates of future 
contractual cash flows after taking account of the investment return expected to arise on assets relating to the relevant technical provisions. If 
these estimates show that the carrying amount of the unearned contributions (less related deferred acquisition costs) is inadequate the deficiency 
is recognised in the statement of income by setting up a provision for liability adequacy.

Family takaful
Family takaful technical reserves represent the present value of future benefit obligations in respect of family takaful contracts in force at the 
statement of financial position date. The reserve consists of two types of funds namely protection takaful and savings takaful.

The protection takaful and savings takaful reserve is determined annually by the Company’s appointed actuary.  Reserves for individual family 
takaful contracts are calculated on a prospective method. The liabilities are valued using discounted cash flow (DCF) with a discount rate of 4% 
per annum (2019: 4%  per annum).         
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Family takaful (continued)
Maturity and survival benefits are charged against the technical reserve when due. Encashment and surrenders are accounted for when paid or 
when cover ceases. Death and disability claims are accounted for when notified.     

Gross contributions
Gross contributions are recognised in the consolidated statement of income on the due date of the contributions.

Retakaful share
Retakaful share comprise the total contributions payable for the whole cover provided by contracts entered into during the period and are 
recognised on the date on which the policy incepts. Contributions include any adjustments arising in the accounting period in respect of 
retakaful contracts incepting in prior accounting periods.          
 
Net commission
Retakaful commission income and commission paid are recognised at the time retakaful contracts are written.

Gross claims settled
Claims settled are charged to the consolidated statement of income, in the year in which claims arise.

Claims recovered from retakaful and other parties are recognised when the related gross claims settled are recognised according to the terms 
of the relevant contracts.

Family takaful reserves
i) Gross outstanding claims
Provision for outstanding claims is based on estimates of the loss, which will eventually be payable on each unpaid claims, established by the 
management in the light of the currently available information and past experiences and modified for changes reflected in current creditors, 
increased exposure, rising claims costs and the severity and frequency of recent claims as appropriate. Outstanding claim provisions are not 
discounted for time value of money.        

ii) Unearned contributions
The provision for unearned contributions represents contributions received for risks that have not yet expired. The reserve is matched with the 
contributions earned and released.

iii) Liability adequacy test
At each reporting date the Company reviews its unexpired risk and a liability adequacy test is performed to determine whether there is any 
overall excess of expected claims and deferred acquisition costs over unearned contributions. This calculation uses current estimates of future 
contractual cash flows after taking account of the investment return expected to arise on assets relating to the relevant technical provisions. If 
these estimates show that the carrying amount of the unearned contributions (less related deferred acquisition costs) is inadequate the deficiency 
is recognised in the statement of income by setting up a provision for liability adequacy.

Qard Hassan
This is a loan granted by the shareholders to the policyholders for the purpose of meeting the minimum required margin of solvency mentioned 
in the takaful Regulations set out in Volume 3 of the takaful Rule Book issued by the Central Bank of Bahrain or to cover any cash deficit in the 
participants fund(s). The loan is profit free and has no fixed repayment terms. Qard Hassan is tested annually for impairment.   
      
Surplus/deficit in participants’ fund
If the surplus in the participants’ fund at the end of a  three year period is sufficiently large, a percentage of the surplus is distributed between 
participants that have not made a claim in excess of paid contribution, in proportion to their risk contributions to the fund after accounting for 
reserves.  The distributions are approved by the Company’s Board of Directors, Shari’a Supervisory Board and the Central Bank of Bahrain. Any 
remaining surplus after the distribution remains in the participants’ fund.        
         
A cash deficiency in participants’ fund is made good by a qard hassan from the shareholders’ fund. This qard is to be repaid from future surpluses 
arising from takaful operations on a priority basis. This qard is tested for impairment and the portion of the qard that is considered impaired is 
charged to the statement of income.         
         
On liquidation of the fund, the accumulated surplus in the participants’ fund, if any, after meeting all obligations (including repayment of the 
outstanding amount of qard hassan), will be dealt with after consulting with the Company’s Shari’a Supervisory Board. In case of an accumulated 
deficit, any qard hassan outstanding at the time of liquidation will not be repayable by the participants’ fund and the owners’ fund will forego such 
outstanding amount.         

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash in hand and at bank and short-term deposits with original maturities of three months or less.
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4 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Trade and settlement date accounting
All regular way purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date which is the date that the Group commits to purchase 
or sell the asset. Regular way purchases or sales of financial assets require delivery of assets within the period generally established by regulation 
or convention in the market place.

Investments
a. Equity-type instruments at fair value through equity        
Financial assets are recognised initially at fair value, including directly attributable transaction costs. The entity equity-type instruments at fair value 
included investment in quoted and unquoted shares and managed funds.        
 
After initial measurement these are remeasured at fair value. Fair value gains and losses are reported as a separate component in the statement of 
other comprehensive income (note 37) until the investment is derecognised or the investment is determined to be impaired. On derecognition or 
impairment, the cumulative fair value gains and losses previously reported in statement of other comprehensive income (note 37) are transferred 
to the statement of income. Dividend income on equity-type instruments at fair value through equity are included under investment income in the 
statement of income.         
         
b. Debt-type instruments at fair value through equity         
These are financial investments in the debt-type instruments which are recognised initially at fair value, including directly attributable transaction 
costs. The entity debt-type investments at fair value included investment in quoted and unquoted sukuks.
        
After initial measurement these are remeasured at fair value. Fair value gains and losses are reported as a separate component in the consolidated 
statement of other comprehensive income (note 38) until the investment is derecognised or the investment is determined to be impaired. On 
derecognition or impairment, the cumulative fair value gains and losses previously reported in the consolidated statement of other comprehensive 
income (note 38) are transferred to the consolidated statement of income. Coupon income on debt-type instruments at fair value through equity 
are included under investment income in the consolidated statement of income.

c. Debt-type instruments at amortised cost
Debt-type instruments which are managed on a contractual yield basis and are not held for trading and has not been designated at fair value 
through statement of income are classified as debt-type instruments at amortised cost. Such investment are carried at amortised cost, less 
provision for impairment in value, if any. Amortised cost is calculated by taking into account any premium or discount on acquisition. Any gain 
or loss on such investment is recognised in the statement of income, when the investment is derecognised or impaired.   
 
Takaful and retakaful receivables         
Takaful receivables are recognised when due and are measured on initial recognition at the fair value of the consideration received or receivable. 
The carrying value of takaful receivables is reviewed for impairment whenever events or circumstances indicate that the carrying amount may not 
be recoverable, with the impairment loss recorded in the statement of income. 
 
Retakaful contracts are contracts entered into by the Company with reinsurers for the purpose of limiting its net loss potential through the 
diversification of its risks, under which the Company is compensated for losses on takaful contracts issued. Assets, liabilities and income and 
expense arising from ceded retakaful contracts are presented separately from the assets, liabilities, income and expense from the related takaful 
contracts because the retakaful arrangements do not relieve the Company from its direct obligations to its policyholders. The benefits to which 
the Company is entitled to under its retakaful contracts held are recognised as retakaful assets. These assets consists of balances due from 
retakaful companies on settlement of claims and other receivables such as profit commissions and retakaful share of outstanding claims that 
are dependent on the expected claims and benefits arising under the related retakaful contracts. Amounts recoverable from or due to retakaful 
companies are recognised consistently with the amounts associated with the underlying takaful contracts and in accordance with the terms of 
each retakaful contract.          

Policy acquisition costs         
Policy acquisition costs which include commission, brokerage and other variable underwriting costs directly associated with acquiring business 
are amortised over the period of the policy. Acquisition costs that relate to periods of risk that extend beyond the end of the financial year are 
reported as deferred acquisition costs.         
         
Property and equipment         
Property and equipment, including owner-occupied property, is stated at cost, excluding the costs of day to day servicing, less accumulated 
depreciation and accumulated impairment losses. Replacement or major inspection costs are capitalised when incurred and if it is probable that 
future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.  
 
The assets’ residual values and useful lives and method are reviewed and adjusted if appropriate at each financial year end.   
      
Impairment reviews are performed when there are indicators that the carrying value may not be recoverable. Impairment losses are recognised 
in the statement of income as an expense.         
         
An item of property and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. 
Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount 
of the asset) is included in the statement of income in the year the asset is derecognised.       
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4 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Property and equipment (continued)
  
Following are the useful lives of classes of property and equipment:        

Buildings on freehold lands 25 years

Furniture, fixtures and equipments 3-10 years

Vehicles 4 years

Receivables from takaful funds
Receivables from takaful funds represent the amount of wakala, management and other fees recoverable from the General takaful and Family 
takaful funds of the Company.         

Foreign currency transactions         
The financial statements are presented in Bahraini Dinars which is the functional currency of the Company. 

Transactions in foreign currencies are initially recorded at the functional currency rate prevailing at the date of the transaction. Monetary assets 
and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the functional currency rate of exchange ruling at the statement of financial 
position date. All differences are taken to the statement of income. 
  
Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rate as at the date of 
the initial transaction and are not subsequently restated. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the 
exchange rates at the date when the fair value was determined. All foreign exchange differences are taken to the statement of income, except for 
differences relating to items where gains or losses are recognised directly in equity, in which case the gain or loss is recognised in equity. 

Dividends on share capital
Dividends on ordinary shares are recognised as a liability and deducted from equity when they are approved by the Company’s shareholders. 
Interim dividends are deducted from equity when they are paid.
   
Dividends for the year that are approved after the statement of financial position date are dealt with as an event after the reporting period.

Share capital
Share capital is classified as equity.  Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares are recognised as a deduction from 
equity.         

Revenue recognition

Investment income
Income from investment in murabaha deposits is recognised on a time proportion basis using the effective profit rate method.

Rental income
Rental income is recognised on an accrual basis.

Dividends
Dividends are recognised as income when the Group’s right to receive the payment is established.

Wakala fee
The Company manages the general and family takaful operations on behalf of the participants for a wakala fee which is recognised on an accruals 
basis. Wakala fee is recognised as an expense in the participants’ statement of income and as an income in the shareholders’ statement of 
income.         

Mudarib share
The investments of the participants are also managed by the Company for a mudarib share in the investment income on the basis of mudarabha 
model. Mudarib share is recognised as expense in the statement of participants’ statement of income and as income in the shareholders’ 
statement of income.         

Retakaful commissions
Commissions receivable on outward retakaful contracts are deferred and amortised over the term of the expected contributions payable.

Offsetting
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position only when there 
is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the assets and settle 
the liability simultaneously.         

Income and expense is not offset in the statement of income unless required or permitted by any accounting standard or interpretation.  
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4 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Fair value
Fair value is the value representing the estimate of the amount of cash or cash equivalent that would be received for an asset sold or the amount 
of cash or cash equivalent paid for a liability extinguished or transferred in an orderly transaction between a willing buyer and a willing seller at the 
measurement date.         

Fair value is determined for each financial asset individually in accordance with the valuation policies set out below:

(i) For investments that are traded in organised financial markets, fair value is determined by reference to the quoted market bid prices prevailing 
on the statement of financial position date.        

(ii) For unquoted investments, fair value is determined by reference to recent significant buy or sell transactions with third parties that are either 
completed or are in progress. Where no recent significant transactions have been completed or are in progress, fair value is determined by 
reference to the current market value of similar investments. For others, the fair value is based on the net present value of estimated future 
cash flows, or other relevant valuation methods.

(iii) For investments that have fixed or determinable cash flows, fair value is based on the net present value of estimated future cash flows 
determined by the Company using current profit rates for investments with similar terms and risk characteristics.

(iv) Investments which cannot be remeasured to fair value using any of the above techniques are carried at cost, less provision for impairment. 
              

Impairment of financial assets
The Company assesses at each statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets is impaired.  
      
Fair value through equity financial assets (debt and equity)   
If a fair value through equity financial asset is impaired, an amount comprising the difference between its cost (net of any principal repayment and 
amortisation) and its current fair value, less any impairment loss previously recognised in statement of other comprehensive income (note 37) 
is transferred from statement of other comprehensive income (note 37) to the statement of income. Reversals in respect of equity instruments 
classified as fair value through equity are not recognised in the statement of income. Reversals of impairment losses on debt instruments 
classified as fair value through equity are reversed through the statement of income if the increase in the fair value of the instruments can be 
objectively related to an event occurring after the impairment losses were recognised in the statement of income.

Derecognition of financial assets and financial liabilities

Financial assets         
A financial asset (or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognised where:

• the rights to receive cash flows from the asset have expired; or        
• the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows 

in full without material delay to a third party under a ‘pass-through’ arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially 
all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the 
asset, but has transferred control of the asset.

    
When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has 
neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognised to 
the extent of the Company’s continuing involvement in the asset.         
    
Financial liabilities         
A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. Where an existing financial liability 
is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such 
an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the 
respective carrying amounts is recognised in the statement of income.

Employees’ terminal benefits         
The Company provides end of service benefits to its expatriate employees in accordance with the relevant regulations. The entitlement to these 
benefits is based upon the employees’ final salaries and length of service, subject to the completion of a minimum service period. The expected 
costs of these benefits are accrued over the period of employment based on the notional amount payable if all employees had left at the 
statement of financial position date. 

With respect to its national employees, the Company makes contributions to the Social Insurance Organisation calculated as a percentage of 
the employees’ salaries in accordance with the relevant regulations. The Company’s obligations are limited to these contributions, which are 
expensed when due.         
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4 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Provisions         
Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, and it is probable that 
an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount 
of the obligation.         

Financial liabilities         
The financial liabilities of the Company consist of retakaful and takaful payables and other liabilities and provisions. These financial liabilities are 
initially recognised at fair value and are subsequently remeasured at amortised cost using the effective profit rate method.
             
Retakaful and takaful payables         
Retakaful balances payable are primarily contributions payable for retakaful contracts and are recognised as an expense when due.  
       
Liability adequacy tests are performed at each statement of financial position date to ensure the adequacy of the takaful liabilities using current 
best estimates of future contractual cash flows under takaful contracts. Any deficiency is immediately charged to the statement of income by 
establishing a provision for losses arising from liability adequacy tests.        
 
Payables and accruals         
Liabilities are recognised for amounts to be paid in the future for services received, whether billed by the provider or not.

Earnings prohibited by Shari’a         
The Company is committed to avoid recognising any income generated from non-Islamic sources. Accordingly, all non-Islamic income is credited 
to a charity account where the Company uses these funds for charitable purposes.      

4 SIGNIFICANT JUDGEMENTS, ACCOUNTING ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the financial statements in accordance with FAS issued by AAOIFI requires the Company’s management to make judgements, 
estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent 
liabilities, at the reporting date. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a 
material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in the future. The most significant uses of judgements and estimates 
are as follows:         

The ultimate liability arising from claims made under insurance contracts
The estimation of the ultimate liability arising from claims made under insurance contracts is the Company’s most critical accounting estimate. 
There are several sources of uncertainty that need to be considered in estimating the liability that the Company will ultimately pay for such claims. 
The provision for claims incurred but not reported is an estimation of claims which are expected to be reported subsequent to the statement of 
financial position date, for which the insured event has occurred prior to the statement of financial position date.

All insurance contracts are subject to a liability adequacy test, as is explained in the accounting policy for general and family takaful reserves 
above.         

Impairment losses on equity and debt-type instruments at fair value through equity
The Company determines that equity and debt-type instruments at fair value through equity are impaired when there has been a significant or 
prolonged decline in the fair value below its cost. ‘Significant’ is evaluated against the original cost of the investment and ‘prolonged’ is evaluated 
against the period in which the fair value has been below its original cost. The Company treats ‘significant’ as 30% and ‘prolonged’ as one year. 
Where fair values are not available, the recoverable amount of such investment is estimated to test for impairment. In making this judgement, the 
Company evaluates, amongst other factors, the normal volatility in share price, evidence of deterioration in the financial health of the investee, 
industry and sector performance and operating and financing cash flows.       

Impairment losses on takaful and retakaful receivables         
The Company assesses takaful and retakaful receivables that are individually significant and takaful and retakaful receivables included in a 
Company of financial assets with similar credit risk characteristics for impairment. Takaful and retakaful receivables that are individually assessed 
for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment. This 
assessment of impairment requires judgement. In making this judgement, the Company evaluates credit risk characteristics that consider past-
due status being indicative of the inability to pay all amounts due as per contractual terms.     

Going concern         
The Company’s management has made an assessment of the Company’s ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company 
has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, management is not aware of any material uncertainties that 
may cast significant doubt upon the Company’s ability to continue as a going concern. The Company is also complied with Capital Adequacy 
& Solvency margin requirements established by the Central Bank of Bahrain, refer note 30. Therefore, the financial statements continue to be 
prepared on the going concern basis.          

Family takaful reserves         
Family takaful reserves represent the present value of future obligations in respect of contracts in force at the reporting date, computed based on 
internal calculation which is reviewed and assessed by an external actuary.      
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5 STATUTORY DEPOSITS

Statutory deposits are maintained under the regulations of the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law, 2006. Such deposits, 
which depend on the nature of the takaful business and the number of branches, cannot be withdrawn except with the approval of the Central 
Bank of Bahrain. A sum of BD 125,000 (2019: BD 125,000) has been deposited with Bahrain Islamic Bank B.S.C. in the name of the Company 
and for the order of Central Bank of Bahrain. 

6 CASH AND BALANCES WITH BANKS 

31 December 2020

Shareholders
BD

General Takaful
BD

Family Takaful
BD

Total
BD

Cash in hand 499 541 - 1,040

Balances with banks and current accounts 985,680 3,935,973 288,988 5,210,641

Bank deposits with original maturities of three months or less 1,160,000 1,270,000 1,000,000 3,430,000

2,146,179 5,206,514 1,288,988 8,641,681

Bank deposits with original maturities of more than three months 5,532,216 3,305,855 811,500 9,649,571

Cash and balances with banks 7,678,395 8,512,369 2,100,488 18,291,252

31 December 2019

Shareholders
BD

General Takaful
BD

Family Takaful
BD

Total
BD

Cash in hand 600 1,262 - 1,862

Balances with banks and current accounts 239,829 1,680,682 668,352 2,588,863

240,429 1,681,944 668,352 2,590,725

Bank deposits with original maturities of more than three months 5,099,802 3,182,374 680,612 8,962,788

Cash and balances with banks 5,340,231 4,864,318 1,348,964 11,553,513

Call account balance earn effective profit rates ranging between 0.90% per annum (2019: 1.16% per annum).

The savings account balances with banks earn effective profit rates ranging between 0.21% per annum  (2019: between 0.20% and 0.35% ). 
     
The current account balances with banks are non-profit bearing.

7 INVESTMENTS 

31 December 2020
BD

31 December 2019
BD

Equity and debt-type instruments at fair value through equity (note 7.1)  5,574,931  6,060,268 
Debt-type instruments at amortised cost (note 7.2)  344,000  -   

 5,918,931  6,060,268 
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7 INVESTMENTS (continued) 
7.1 Equity and debt-type instruments at fair value through equity     

31 December 2020 31 December 2019

Shareholders
BD

General 
Takaful

BD

Family 
Takaful

BD
Total

BD
Shareholders

BD

General 
Takaful

BD

Family 
Takaful

BD
Total

BD

Opening balance 2,715,089 1,699,240 1,645,939 6.060,268 3,411,562 934,535 1,936,497 6,282,594

Additions during the year 895,391 379,073 - 1,274,428 369,565 805,821 - 1,175,386

Disposals during the year (663,369) (233,834) (226,300) (1,123,503) (1,136,490) (83,525) (327,053) (1,547,068)

Realised fair value gains/(losses) on sale 
of equity and debt-type instruments at 
fair value through equity (123,073) (68,801) (8,865) (200,739) 8,117 (11,943) (8,583) (12,409)

Impairment loss for the year (254,075) (100,712) (223,397) (578,184) (20,087) (63,963) (31,008) (115,058)

Unrealised fair value gains recognised in 
investments fair value reserve 64,130 12,954 65,577 142,661 202,422 118,315 76,086 396,823

Deconsolidation of a subsidiary - - - - (120,000) - - (120,000)

Closing balance 2,634,093 1,687,884 1,252,954 5,574,931 2,715,089 1,699,240 1,645,939 6,060,268

7.2 Debt-type instruments at amortised cost 

31 December 2020
BD

31 December 2019
BD

Opening balance  -    -   
Additions during the year  344,000  -   
Closing balance  344,000  -   

Analysis of investments

31 December 2020 31 December 2019

Shareholders
BD

General 
Takaful

BD

Family 
Takaful

BD
Total

BD
Shareholders

BD

General 
Takaful

BD

Family 
Takaful

BD
Total

BD

Shares listed on stock exchanges  417,684  71,584  431,119  920,387  1,110,500  95,909  503,069  1,709,478 

Quoted managed funds  159,647  25,355  26,892  211,894  149,461  27,213  29,920  206,594 

Unquoted managed funds  145,975  35,824  6,773  188,572  206,719  195,671  169,968  572,358 

Unquoted equity investments  -    -    -    -    80,267  -    -    80,267 

Quoted Sukuks  1,910,787  ,555,121  788,170  4,254,078  1,168,142 1,380,447  942,982  3,491,571 

Debt-type instruments at amortised cost  -    344,000  -    344,000  -    -    -    -   

Closing balance  2,634,093 2,031,884 1,252,954  5,918,931  2,715,089 1,699,240 1,645,939  6,060,268 

During the year, the Company has performed an impairment test of its equity and debt-type instruments at fair value through equity and concluded 
that certain of those instruments are impaired. Accordingly, an impairment loss of BD 578,184 (2019: BD 115,058) has been recognised in the 
statement of income.    
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8  INVESTMENT IN AN ASSOCIATE

In 2019, H-360 offered a rights issue to which the Company did not subscribe. As a result, of not subscribing to this rights issue, the Company’s 
effective ownership in H-360 has decreased to 40.5% from 60% and the Company has also lost the power to govern the operating and financial 
policies of H-360.
    
H-360 has thus been deconsolidated with effect from 16 July 2019 (“the date of loss of control”). The remaining investment in H-360 has been 
classified as investment in an associate as the Company still exercises significant influence over the investee.

During December 2020 there was partial sale of 20.5% share of the Investment in Associate - Health 360 towards which Takaful has received 
advance payment of BD 58,536.  As the legal procedure of the sale and share transfer has not been effected in the books of the Associate as at 
31st December 2020  the same was not treated as Sale of Investment.  The amount received towards the sale is treated as advance on sale of 
investment under other liabilites by the company. 

The movements in the carrying amount of the associate is as follows:

2020
BD

2019
BD

At 1 January  206,640  -   
Recognised at deconsolidation  -    155,524 
Share of results  54,136  51,116 
At 31 December  260,776  206,640 

The associate is a limited liability Company and is not listed on any public exchange. Summarised financial information of the associate, based 
on its un-audited financial statements, and reconciliation with the carrying amount of the investment in the financial statements are set out below:

The movements in the carrying amount of the associate is as follows:
(un-audited) (un-audited)

Summarised financial position of the associate:
2020

BD
2019

BD

Current assets  1,274,642  2,692,672 
Non-current assets  425,594  70,542 
Current liabilities  (679,935)  (2,229,067)
Non-current liabilities  (376,411)  (23,928)
Equity (100%)  643,890  510,219 
Proportion of the Company’s Ownership 40.50% 40.50%
Company’s ownership  260,776  206,640 
Carrying amount of investments in an associate  260,776  206,640 
Company’s share of an associate’s results  54,136  51,116 

       
    
9  TAKAFUL AND RETAKAFUL RECEIVABLES

31 December 2020 31 December 2019

General 
Takaful

BD

Family 
Takaful

BD
Total

BD

General 
Takaful

BD

Family 
Takaful

BD
Total

BD

Due from takaful companies  1,714,548  -    1,714,548  3,618,336  -    3,618,336 
Due from retakaful companies  383,025  41,903  424,928  659,538  41,971  701,509 
Due from takaful participants  2,687,202  34,700  2,721,902  2,992,743  60,567  3,053,310 

Due form brokers  2,044,459  487,660  2,532,119  2,802,826  594,419  3,397,245 
Allowance for impairment of takaful and retakaful receivables  (1,229,510)  (77,378)  (1,306,888)  (691,344)  (5,744)  (697,088)
Closing balance  5,599,724  486,885  6,086,609  9,382,099  691,213  10,073,312 
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Takaful and retakaful receivable consists of balances due from retakaful and takaful companies domiciled mainly in the Middle East.

At 31 December 2020, in the opinion of the Company’s management, a provision of BD 1,306,888 is required towards impairment of takaful and 
retakaful receivables (2019: BD 697,088). The movement in the provision for impaired takaful and retakaful receivables is as follows:

31 December 2020
BD

31 December 2019
BD

At 1 January 697,088 771,018
Charge during the year 704,094 115,146
Written-off during the year (94,294) (189,076)

1,306,888 697,088

As at 31 December, the ageing of unimpaired takaful and retakaful receivables is as follows:

2020
Total   

        BD

Neither
past due

nor impaired

Past due but not impaired
Less than
120 days

121-180
days

181-365
days

More than 
365 days

General Takaful  5,599,724  1,670,864  443,515  496,246  1,539,389  1,449,710 
Family Takaful  486,885  13,702  5,144  6,264  272,178  189,597 

 6,086,609  1,684,566  448,659  502,510  1,811,567  1,639,307 

2019
Total   

        BD

Neither
past due

nor impaired

Past due but not impaired
Less than
120 days

121-180
days

181-365
days

More than 
365 days

General Takaful  9,382,099  2,205,177  1,973,426  718,977  1,832,248  2,652,271 
Family Takaful  691,213  209,469  167,532  43,538  228,583  42,091 

 10,073,312  2,414,646  2,140,958  762,515  2,060,831  2,694,362 

Over average, the Group has 60 days credit term with its debtors.

10 OUTSTANDING CLAIMS

2020 2019

 Gross 
BD

Retakaful 
share 

BD
 Net 

BD
 Gross

BD 

Retakaful 
share

BD 
 Net

BD 
At 1 January
Reported claims  5,961,257  (3,227,793)  2,733,464  8,413,931  (6,017,164)  2,396,767 
IBNR and IBNER claims  2,614,996  (961,406)  1,653,590  2,106,996  (961,407)  1,145,589 

 8,576,253  (4,189,199)  4,387,054  10,520,927  (6,978,571)  3,542,356 
Claims incurred during the year  13,816,615  (2,047,425)  11,769,190  13,726,622  (2,309,322)  11,417,300 
Claims paid during the year  (13,669,346)  2,679,469  (10,989,877)  (15,671,296)  5,098,694  (10,572,602)
At 31 December  8,723,522  (3,557,155)  5,166,367  8,576,253  (4,189,199)  4,387,054 
At 31 December
Reported claims  5,690,422  (3,026,034)  2,664,388  5,961,257  (3,227,793)  2,733,464 
IBNR and IBNER claims  3,033,100  (531,121)  2,501,979  2,614,996  (961,406)  1,653,590 

 8,723,522  (3,557,155)  5,166,367  8,576,253  (4,189,199)  4,387,054 

All dues from retakaful companies in connection with outstanding claims are unimpaired and are expected, on the basis of past experience, to 
be fully recoverable. It is not the practice of the Company to obtain collateral over dues from retakaful companies in connection with outstanding 
claims.       
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11  CLAIMS DEVELOPMENT

Each year the Company estimates the ultimate value of claims for the year.  A comparison of this estimate with the actual liability for each year 
provides a measure of the Company’s ability to accurately estimate claims.      
  
Gross claims 

Accident year 2012
BD

2013
BD

2014
BD

2015
BD

2016
BD

2017
BD

2018
BD

2019
BD

2020
BD

          Total
BD

At the end of
Accident year  13,505,069  16,566,910  15,944,216  14,114,518  19,543,039  14,857,761  14,435,647  13,570,513  12,233,140 
One year later  14,836,499  18,467,530  17,929,940  15,616,005  21,003,651  16,694,848  15,580,562  13,374,401  -   
Two years later  14,844,483  19,107,107  18,473,773  16,067,346  21,583,396  15,616,761  15,982,434  -    -   
Three years later  15,079,279  19,199,346  18,684,098  15,716,811  21,775,999  16,239,426  -    -    -   
Four years later  15,125,422  19,252,601  18,606,886  15,787,158  22,351,720  -    -    -    -   
Five years later  15,165,432  19,183,033  18,784,111  15,912,950  -    -    -    -    -   

Six years later  15,179,870  19,171,941  18,802,592  -    -    -    -    -    -   
Seven years later  15,211,280  19,175,325  -    -    -    -    -    -    -   
Eight years later  15,217,489  -   -    -    -    -    -    -    -   
Current estimate of 
cumulative claims 
incurred  15,217,489  19,175,325  18,802,592  15,912,950  22,351,720  16,239,426  15,982,434  13,374,401  12,233,140  149,289,477 
Cumulative 
payments to date  (15,194,372)  (19,080,080)  (18,727,677)  (15,785,799)  (21,902,844)  (15,559,710)  (14,818,127)  (12,209,750)  (7,371,589)  (140,649,948)
Liability recognised 
in the statement of 
financial position  23,117  95,245  74,915  127,151  448,876  679,716  1,164,307  1,164,651  4,861,551  8,639,529 

Liability in respect of years
prior to 2012  83,993 
Total reserve included in the
statement of financial position  8,723,522 

Net outstanding claims
Accident year 2012

BD
2013

BD
2014

BD
2015

BD
2016

BD
2017

BD
2018

BD
2019

BD
2020

BD
          Total

BD

At the end of
Accident year  5,754,752  6,818,786  7,969,734  7,693,376  9,953,127  8,439,795  9,193,914  10,303,419  9,984,213 
One year later  6,473,256  7,724,461  8,680,302  8,550,662  10,465,456  9,871,667  10,045,603  10,458,641  -   
Two years later  6,528,240  8,149,743  9,042,943  8,754,427  10,744,175  9,549,773  10,236,573  -    -   
Three years later  6,715,210  8,178,844  9,164,204  8,765,793  10,943,724  9,928,976  -    -    -   
Four years later  6,710,736  8,284,188  9,228,359  8,857,700  11,504,098  -    -    -    -   
Five years later  6,828,502  8,361,783  9,341,886  8,998,767  -    -    -    -    -   

Six years later  6,892,184  8,380,391  9,375,743  -    -    -    -    -    -   
Seven years later  6,925,849  8,396,207  -    -    -    -    -    -    -   
Eight years later  6,921,700 -  -    -    -    -    -    -    -   
Current estimate of 
cumulative claims 
incurred  6,921,700  8,396,207  9,375,743  8,998,767  11,504,098  9,928,976  10,236,573  10,458,641  9,984,213  85,804,918 
Cumulative 
payments to date  (6,933,793)  (8,402,757)  (9,394,222)  (8,990,319)  (11,453,486)  (9,812,778)  (9,853,222)  (9,576,031)  (6,190,992)  (80,607,600)
Liability recognised 
in the statement of 
financial position  (12,093)  (6,550)  (18,479)  8,448  50,612  116,198  383,351  882,610  3,793,221  5,197,318 
Liability in respect of years
prior to 2012  (30,951)
Total reserve included in the  
statement of 
financial position  5,166,367 
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12 UNEARNED CONTRIBUTIONS AND DEFERRED RETAKAFUL CONTRUBUTIONS

31 December 2020
 Gross 

BD
Retakaful share

BD 
 Net
BD 

At 1 January  9,327,351  (2,178,745)  7,148,606 
Contributions written  22,859,386  (6,426,670)  16,432,716 
Contributions earned  (23,048,503)  6,278,285  (16,770,218)
At 31 December  9,138,234  (2,327,130)  6,811,104 

31 December 2019
 Gross

BD 
Retakaful share 

BD
 Net
BD 

At 1 January  9,355,822  (1,990,708)  7,365,114 
Contributions written  21,720,586  (6,288,291)  15,432,295 
Contributions earned  (21,749,057)  6,100,254  (15,648,803)
At 31 December  9,327,351  (2,178,745)  7,148,606 

13 DEFERRED POLICY ACQUISITION COSTS    

2020
BD

2019
BD

At 1 January  573,803  600,206 
Acquisition costs during the year  1,344,435  1,185,328 
Amortisation for the year  (1,425,077)  (1,211,731)
At 31 December  493,161  573,803 

14 UNEARNED RETAKAFUL COMMISSIONS

2020
BD

2019
BD

At 1 January  337,810  313,639 
Retakaful commissions received  722,733  869,647 
Retakaful commissions earned  (774,781)  (845,476)
At 31 December  285,762  337,810 

15 OTHER RECEIVABLES AND PREPAYMENTS

31 December 2020
Shareholders

BD
General takaful

BD
Family takaful

BD
Total

BD
Staff related receivables  637  -    637 
Accrued Income  92,514  65,353  27,070  184,937 
Prepaid Expenses  21,968  81,045  -    103,013 
Tender Deposits  -    116,674  -    116,674 
Other Receivables  60,089  67,441  -    127,530 
VAT receivable  25,594  43,156  -    68,750 
At 31 December  200,802  373,669  27,070  601,541 

(Expressed in Bahraini Dinars)

Notes To The Financial Statements
At 31 December 2020 

 |   51Annual Report 2020



15 OTHER RECEIVABLES AND PREPAYMENTS (continued)

31 December 2019

Shareholders
BD

General takaful
BD

Family takaful
BD

Total
BD

Staff related receivables  1,454  -    -    1,454 

Accrued Income  59,261  94,610  16,772  170,643 

Prepaid Expenses  7,995  81,733  -    89,728 

Tender Deposits  -    59,925  -    59,925 

Other Receivables  60,478  109,329  -    169,807 

VAT receivable  21,787  128,923  -    150,710 

At 31 December  150,975  474,520  16,772  642,267 

Other receivables are unimpaired and expected, on the basis of past experience, to be fully recoverable within 12 months from the statement of 
financial position date.       
  
16 PROPERTY AND EQUIPMENT

Freehold
land
BD

Buildings on 
freehold 

land
BD

Furniture and 
fixtures

BD

 Office 
equipment

BD

Motor 
vehicles

BD 
        Total

BD
Cost
At 31 December 2019  1,071,868  1,255,201  883,708  1,582,780  75,509  4,869,066 
Additions  -    -    12,989  45,510  -    58,499 
Transfers  (67,015)  (11,463)  -    -    -    (78,478)
Disposals  (512,705)  (108,817)  -    -    (18,000)  (639,522)
Deconsolidation of a subsidiary  -    (10,581)  (11,191)  (38,640)  -    (60,412)
At 31 December 2020  492,148  1,124,340  885,506  1,589,650  57,509  4,149,153 
Transfers  -    10,581  10,026  (20,195)  (412)  -   
Additions  -    -    3,969  30,156  -    34,125 

Disposals  (492,148)  (1,134,921)  (295,315)  (1,219,766)  -    (3,142,150)
At 31 December 2020  -    -    604,186  379,845  57,097  1,041,128 

Accumulated depreciation
At 1 January 2019  -    529,893  855,913  1,463,073  70,546  2,919,425 
Charge for the year  -    49,600  10,895  73,574  4,193  138,262 

Disposals for the year  -    (21,122)  -    -    (17,642)  (38,764)

Deconsolidation of a subsidiary  -    (1,058)  (4,921)  (24,341)  -    (30,320)
At 31 December 2020  -    557,313  861,887  1,512,306  57,097  2,988,603 
Transfers  -    647  2,710  (3,357)  -    -   
Charge for the year  -    63,011  15,125  37,713  -    115,849 
Disposals for the year  -    (620,971)  (295,315)  (1,219,766)  -    (2,136,052)
At 31 December 2020  -    -    584,407  326,896  57,097  968,400 

Net book amount
At 31 December 2020  -    -    19,779  52,949  -    72,728 

At 31 December 2019  492,148  567,027  23,619  77,344  412  1,160,550 

(Expressed in Bahraini Dinars)
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17  RECEIVABLE FROM TAKAFUL FUNDS

Receivable from takaful funds includes amounts due from General takaful and Family takaful policyholders on account of wakala fees, mudarib 
fees and inter-entity balances amounting to BD 955,382  (2019: BD  954,185)      
       
18  RELATED PARTIES

Related parties represent the ultimate parent, parent, major shareholders, subsidiaries, associates, directors and key management personnel of 
the Company and their close family members and entities controlled, jointly controlled or significantly influenced by such parties. It also includes 
Company’s external auditors, Shari’a advisor and members of the Shari’a Supervisory Board. Pricing policies and terms of these transactions 
are approved by the Company’s management and are on an arms’ length basis.     
       
The following are the transactions entered into with the related parties during the period ended 31 December 2020 and 31 December 2019. 
 

31 December 2020 31 December 2019

Key
Management

Personnel
BD

Shareholders
BD

Others
BD

Key
Management

Personnel
BD

Shareholders
BD

Others
BD

Gross contributions  -    229,434  12,075  693  149,531  -   

Retakaful provider›s share of gross contribution  -    89,211  -    -    54,376 

Gross claims paid  -    41,180  -    -    303,474  -   

Reinsurers› share of claims paid  -    7  -    -    4,443  -   

Fee and commission income  -    7,541  -    -    8,209  -   

Acquisition costs  -    37,276  -    -    31,097  -   

Sale of Land and Building  -    1,550,000  -    600,400  -   

Other income  -    543,902  -    -    -    -   

General administration expenses  -    6,784  -    -    -    -   

Corporate expenses  -    -    117,092  -    -    101,006 

Income from an associate  -    -    54,136  -    -    51,116 

A summary of the balances with related parties, included in these financial statements is:     
 

31 December 2020 31 December 2019

Shareholders
BD

Others
BD

Shareholders
BD

Others
BD

Investment in an associate - 260,776 - 206,640

Equity and debt-type instruments at  
fair value through equity

- - 163,968 -

Takaful and retakaful balances receivable 119,110 - 286,798 -

Takaful and retakaful balances payable 62,035 580 30,073 -

Other receivables, accrued income 
 and prepayments 13,568 118 - -

Other payables 18,952 1,343 1,846 -

(Expressed in Bahraini Dinars)
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18 RELATED PARTIES (continued)

Compensation of key management personnel
Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the 
Company, including the executive management of the Company.

The remuneration of key management personnel paid during the year was as follows:     
 

31 December 
2020

BD

31 December 
2019

BD

Salaries and benefits  186,840  180,283 

Employees' end of service benefits  6,700  18,123 

 193,540  198,406 

19 EQUITY AND RESERVES

31 December 
2020

BD

31 December 
2019

BD

Authorised share capital:

Ordinary shares

200,000,000 ordinary shares of 100 fils each

(2019: 200,000,000 ordinary shares of 100 fils each)  20,000,000  20,000,000 

Issued and fully paid-up capital:

Ordinary shares

85,000,000 ordinary shares of 100 fils each

(2019: 85,000,000 ordinary shares of 100 fils each)  8,500,000  8,500,000 

Additional information on shareholding pattern
i) The names and nationalities and number of shares held by the major shareholders individually holding 5% and more of the issued and fully 
paid-up share capital as at 31 December 2020 and 2019 respectively is as follows:
    

31 December 2020

Name of the shareholders Nationality
Number

of shares

Percentage of
shareholding

interest

Bahrain Kuwait Insurance Company Bahraini 69,651,974 81.94%

Al Amana Alama State of Kuwait Kuwaiti 5,250,000 6.18%

31 December 2019

Name of the shareholders Nationality
Number

of shares

Percentage of
shareholding

interest

Bahrain Kuwait Insurance Company Bahraini 69,651,974 81.94%

Al Amana Alama State of Kuwait Kuwaiti 5,250,000 6.18%

(Expressed in Bahraini Dinars)
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19 EQUITY AND RESERVES (continued)

ii) The Company has only one class of equity shares and the holders of the shares have equal voting rights.   

iii) The distribution pattern of equity shares, setting out the number of shareholders and percentages in the following categories is as follows: 
 

31 December 2020

Number of
shareholders

Number
of shares

Percentage
of total

outstanding
shares

Less than 1%  203  6,195,820 7.29%

1% up to less than 5%  2  3,902,206 4.59%

5% up to less than 10%  1  5,250,000 6.18%

10% and above  1  69,651,974 81.94%

  

 207  85,000,000 100.00%

31 December 2019

Number of
shareholders

Number
of shares

Percentage
of total

outstanding
shares

Less than 1%  195  6,195,820 7.29%

1% up to less than 5%  2  3,902,206 4.59%

5% up to less than 10%  1  5,250,000 6.18%

10% and above  1  69,651,974 81.94%

  

 199  85,000,000 100.00%

Statutory reserve
As required by the Bahrain Commercial Companies Law and the Insurance Regulations contained in Volume 3 of the Central Bank of Bahrain 
Rulebook, 10% of the profit for the year is to be transferred to a statutory reserve until such time as the reserve equals 50% of the paid up 
share capital. The reserve is not available for distribution except in such circumstances as stipulated in the Bahrain Commercial Companies 
Law and following approval of the Central Bank of Bahrain. During the year ended 31 December 2020, the Company transferred an amount of 
BD 114,410 (2019: BD 69,044) to the statutory reserve.      

General reserve
Appropriations to the general reserve are made as proposed by the Board of Directors and approved by the shareholders. The reserve 
represents retained earnings and is available for distribution subject to approval of the Central Bank of Bahrain.    
      
Dividends
The Board of Directors, at a meeting held on 16 February 2021, recommended cash dividend of 5 fils per share amounting to BD 425,000 
(2019: Nil), which are subject to approval of the shareholders at the Annual General Meeting to be held on 23 March 2021 .   
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20 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

31 December 2019

Shareholders
BD

General takaful
BD

Family takaful
BD

Total
BD

Due to garages, spare part  suppliers and others  -    76,363  -    76,363 

Provision for employees’  leaving indemnity  306,361  -    -    306,361 

Accrued expenses  515,356  154,078  -    669,434 

VAT payables  751  83,223  -    83,974 

Provision for leave pay  9,394  -    -    9,394 

Payable to Shareholders fund  -    782,176  173,206  955,382 

Other liabilities  73,582  90,884  2,154  166,620 

 905,444  1,186,724  175,360  2,267,528 

31 December 2019

Shareholders
BD

General takaful
BD

Family takaful
BD

Total
BD

Due to garages, spare part suppliers and others  -    476,903  -    476,903 

Provision for employees› leaving indemnity  238,213  -    -    238,213 

Accrued expenses  288,984  84,316  -    373,300 

Unclaimed dividends  102,950  -    -    102,950 

VAT payables  778  245,004  -    245,782 

Provision for leave pay  27,297  -    -    27,297 

Payable to Shareholders fund  -    731,786  222,399  954,185 

Other liabilities  68,337  129,097  2,067  199,501 

 726,559  1,667,106  224,466  2,618,131 

21 GROSS CONTRIBUTIONS

31 December 2020

General takaful BD Family takaful BD Total BD

Led by the company - net of refunds  20,911,442  1,448,522  22,359,964 

Led by other insurance companies - Company's share  499,422  -    499,422 

 21,410,864  1,448,522  22,859,386 

31 December 2019

General takaful BD Family takaful BD Total BD

Led by the company - net of refunds  19,826,855  1,383,454  21,210,309 

Led by other insurance companies - Company›s share  510,277  -    510,277 

 20,337,132  1,383,454  21,720,586 

(Expressed in Bahraini Dinars)
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22 GENERAL ADMINISTRATION AND CORPORATE EXPENSES 

31 December 
2020

BD

31 December 
2019

BD

Employee related costs  1,395,836  1,509,198 

General administration expenses  736,193  797,551 

Depreciation  112,706  136,558 

Impairment on building  -    78,478 

 2,244,735  2,521,785 

23 EMPLOYEES’ TERMINAL BENEFITS

The contributions made by the Company towards the pension scheme for Bahraini nationals administered by the Social Insurance Organization 
in the Kingdom of Bahrain for the year ended 31 December 2020 amounted to BD 88,429 (2019: BD 95,792).    
      
The movement in leaving indemnity liability applicable to employees is as follows:     
     

31 December 
2020

BD

31 December 
2019

BD

Opening balance  238,213  231,473 

Accruals for the year  71,006  33,229 

Payments during the year  (2,858)  (26,489)

Closing balance  306,361  238,213 

Total number of staff employed by the Group  93  87 

24 WAKALA FEE AND MUDARIB SHARE

The shareholders manage the general and family takaful operations for the participants’ and charged 17% (2019: 18%) and 12% (2019: 11%) 
respectively of gross contributions as a wakala fee. The shareholders also manage the participants’ investment funds as a mudarib and charge 
25% (2019: 25%) of the general takaful and family takaful investment income earned by the participants’ investment funds, respectively. The 
maximum chargeable wakala fee and mudarib share, as approved by the Shari’a Supervisory Board, are 35% (2019: 35%) and 25% (2019: 
25%) respectively.    
       
25 INVESTMENT INCOME
  

Year ended 31 December 2020

Shareholders
BD

General 
takaful

BD

Family 
takaful

BD

Total
BD

Deposit income 134,514 163,790 72,062 370,366

Profit on investment securities 65,014 87,678 52,078 204,770

Dividend income 59,734 2,950 23,648 86,332

Gain on sale of investment securities 213,033 9,855 8,569 231,457

Investment expenses (116,447) - - (116,447)

Impairment on investments (254,075) (100,712) (223,397) (578,184)

101,773 163,561 (67,040) 198,194

(Expressed in Bahraini Dinars)
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25 INVESTMENT INCOME (continued)

Year ended 31 December 2019

Shareholders
BD

General 
takaful

BD

Family 
takaful

BD

Total
BD

Deposit income  84,737  180,470  7,970  273,177 

Profit on investment securities  54,216  60,959  64,857  180,032 

Dividend income  54,908  2,684  28,442  86,034 

Gain / (loss) on sale of investment securities     90,201  (298)  -    89,903 

Investment expenses  (104,679)  -    -    (104,679)

Impairment on investments  (20,087)  (63,963)  (31,008)  (115,058)

 159,296  179,852  70,261  409,409 

26 OTHER INCOME - NET

Year ended
31 December 

2020
BD

Year ended
31 December 

2019
BD

Other income  543,902  6,161 

Profit on sale of property and equipment  164,543  -   

COVID19- Government grant  -    288,844 

TPA fees and other income  825  23,100 

Rental income  1,670  1,024 

Other income  710,940  319,129 

27 EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit attributable to the parent’s shareholders by the weighted average number of 
ordinary shares issued during the year.      

Year ended
31 December 

2020
BD

Year ended
31 December 

2019
BD

Net profit   1,144,105  690,444 

Weighted average number of ordinary shares issued  85,000,000  85,000,000 

Earnings per share 13.46 fils 8.12 fils

The Company does not have any potentially dilutive ordinary shares, hence the diluted earnings per share and earnings per share are identical.

Other information
31 December 

2020
31 December 

2019
Proposed cash dividend per share  -    -   
Net asset value per share 131 Fils 119 Fils
Share price per Bahrain Bourse at 31 December 90 Fils 90 Fils
Price to earning ratio at 31 December 7 Times 11 Times
Total market capitalisation at 31 December (BD - thousand)  7,650  7,650 
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28 SEGMENTAL UNDERWRITING RESULTS
 
Business segments – primary reporting segment
For management purposes, the Company is organised into departments based on the classes of covered risks. The reportable operating 
segments of the Company are as follows:       
   

Fire and general takaful offers takaful 
policies to cover various risks of fire, 
sabotage and terrorism, engineering and 
general accident;

Motor takaful offers takaful policies to 
cover risks of motor third party, motor 
comprehensive and extended warranty; 

Marine and aviation takaful offers takaful 
policies to cover risks of marine cargo, 
marine hull and aviation;

Medical takaful offers takaful policies to 
cover risks of medical contingencies and 
expenses; and

Family takaful offers takaful policies to cover risks of Group takaful and Group credit, 
protection (decreasing term assurance/ level term assurance) and also for Group savings,  
individual savings, education and cash back.

Management monitors the underwriting results of the operating segments separately for the purpose of making decisions about resource 
allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on underwriting profit. The following table presents of 
segment revenues, measurement of segment profit for the year and their reconciliation to the Company’s income and profit for the year.

Business segments – primary reporting segment (continued)

An analysis of the gross participants’ contributions, net contributions retained and net results for its main classes of general and family takaful 
are as follows:

For the year ended 31 December 2020 (Audited)

Fire & 
General Medical Motor

Marine &
 Aviation

Total
General
Takaful

Family
Takaful Total

Gross contributions 5,759,403 6,467,378 8,813,210 370,873 21,410,864 1,448,522 22,859,386

Retakaful provider's share of gross contributions (5,088,859) (164,401) (337,546) (269,971) (5,860,777) (565,893) (6,426,670)

Retained contributions 670,544 6,302,977 8,475,664 100,902 15,550,087 882,629 16,432,716

Unearned Contribution adjustment - net (24,091) 588,354 (213,306) (8,388) 342,569 (5,068) 337,501

Net earned contributions 646,453 6,891,331 8,262,358 92,514 15,892,656 877,561 16,770,217

Fee and Commission Income 725,141 63 97 69,715 795,016 12 795,028

Segment Revenue 1,371,594 6,891,394 8,262,455 162,229 16,687,672 877,573 17,565,245

Net incurred claims (448,733) (4,936,978) (6,105,926) (17,724) (11,509,361) (259,829) (11,769,190)

Other Takaful Expenses (19,783) (322,828) (160,477) - (503,088) (5,720) (508,808)

Transfer to family takaful technical reserve - - - - - (332,343) (332,343)

Provision for impaired takaful receivables (136,872) (72,104) (407,883) (14,754) (631,613) (72,481) (704,094)

Underwriting surplus before wakala fees 766,206 1,559,484 1,588,169 129,751 4,043,610 207,200 4,250,810

Wakala fees expense (712,859) (1,455,160) (1,474,450) (92,059) (3,734,528) (171,650) (3,906,178)

Surplus from takaful operations after
wakala fees

53,347 104,324 113,719 37,692 309,082 35,550 344,632

Investment Income - net 163,561 (67,040) 96,521

Mudarib fees expense (40,890) - (40,890)

Net surplus / (deficit) 431,753 (31,490) 400,263

(Expressed in Bahraini Dinars)
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28  SEGMENTAL UNDERWRITING RESULTS (continued)

Business segments – primary reporting segment (continued)    

For the year ended 31 December 2019 (Audited)

Fire & 
General

BD
Medical

BD
Motor

BD

Marine &
 Aviation 

BD

Total
General
Takaful

BD

Family
Takaful

BD
Total

BD

Gross contributions  5,213,165  6,302,102  8,432,320  389,545  20,337,132  1,383,454  21,720,586 

Retakaful provider's share of gross contributions  (4,515,815)  (174,082)  (428,084)  (322,196)  (5,440,177)  (848,114)  (6,288,291)

Retained contributions  697,350  6,128,020  8,004,236  67,349  14,896,955  535,340  15,432,295 

Unearned Contribution adjustment - net  (41,204)  231,415  15,470  24  205,705  10,803  216,508 

Net earned contributions  656,146  6,359,435  8,019,706  67,373  15,102,660  546,143  15,648,803 

Fee and Commission Income  790,270  342  -    86,453  877,065  11  877,076 

Segment Revenue  1,446,416  6,359,777  8,019,706  153,826  15,979,725  546,154  16,525,879 

Net incurred claims  (198,221) (4,988,938)  (6,079,27)  (7,461) (11,273,896)  (143,403) (11,417,299)

Other Takaful Expenses  (13,142)  (369,253)  (342,539)  (1,176)  (726,110)  (12,774)  (738,884)

Transfer to family takaful technical reserve  -    -    -    -    -    (269,763)  (269,763)

Provision for impaired takaful receivables  (19,316)  (12,129)  (73,451)  (8,149)  (113,045)  (2,101)  (115,146)

Underwriting surplus before wakala fees  1,215,737  989,457  1,524,440  137,040  3,866,674  118,113  3,984,787 

Wakala fees expense  (1,165,874)  (931,447) (1,482,855)  (105,268)  (3,685,444)  (146,768)  (3,832,212)

Surplus / (deficit) from takaful operations after 
wakala fees

 49,863  58,010  41,585  31,772  181,230  (28,655)  152,575 

Investment Income - net  179,852  70,261  250,113 

Mudarib fees expense  (44,963)  (17,565)  (62,528)

Net surplus  316,119  24,041  340,160 

The following table presents disclosure of segment assets and liabilities:

Fire & 
General

BD
Medical

BD
Motor

BD

Marine &
 Aviation

BD

Family
Takaful

BD
Total

BD

Unallocated
assets /

Liabilities
BD

Total
BD

Identifiable assets and liabilities as on 
31 December 2020 - (Audited)

Identifiable assets  4,373,040  50,564 1,546,471  102,189  2,855,434  8,927,698  32,312,219  41,239,917 

Identifiable liabilities  5,238,833  2,784,584 9,473,676  152,215  5,550,538  23,199,846  6,765,506  29,965,352 

Identifiable assets and liabilities as on 
31 December 2019 - (Audited)

Identifiable assets  4,464,649  299,357 1,703,515  113,398  931,080  7,511,999  30,775,734  38,287,733 

Identifiable liabilities  5,315,694  3,591,577 8,736,586  160,284  3,177,258  20,981,399  7,518,059  28,499,458 
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28 SEGMENTAL UNDERWRITING RESULTS (continued)

Geographical segments – secondary reporting segment 
A geographical segment is engaged in providing products or services within a particular economic environment that are subject to risks and 
return that are different from those of segments operating in other economic environments.    
 
The Company’s activities are to manage the General and Family takaful activities and investments by adopting wakala and mudarabha models 
respectively, on behalf of the participants in accordance with the Islamic Shari’a principles.    
 
The geographical segment reporting of the Company as at 31 December 2020 and 2019 is as follows:   

Gross contributions
by location

Non-current assets by 
location of assets

2020
BD

2018
BD

2020
BD

2018
BD

Kingdom of Bahrain  22,859,386  21,720,586  72,728  1,160,550 

29 RISK MANAGEMENT

Financial instruments consist of financial assets and financial liabilities. The Company has no derivative financial instruments.   
   
Financial assets and liabilities carried on the statement of financial position include statutory deposits, cash and bank balances, equity and debt-
type instruments at fair value through equity, debt-type instruments at amortised cost, takaful and retakaful balances receivable, retakaful share 
of takaful liabilities, other receivables, takaful liabilities, takaful and retakaful payables, other liabilities and provisions and employees’ terminal 
benefits. The particular recognition methods adopted are disclosed in the individual policy statements associated with each item.  
    
Risk management       
The Board of Directors has overall responsibility for the determination of the Company’s risk management objectives and policies. Whilst retaining 
ultimate responsibility for them, it has delegated the authority for designing and operating processes that ensure the effective implementation of 
the objectives and policies to the Risk Committee. The risk committee closely monitors the risk and related aspects and gives periodical updates 
to the Board about the effectiveness of the processes put in place and the appropriateness of the objectives and policies it sets. The Company’s 
internal auditors also review the risk management policies and processes and report their findings to the Audit Committee.   
   
The overall objective of the Board is to set policies that seek to reduce risk as far as possible without unduly affecting the Company’s competitiveness 
and flexibility.         
     
The risks involved with financial instruments and the Company’s approach to managing such risks are discussed below:   
    
Takaful risk      
The risk under a takaful contract is the possibility that the insured event occurs and the uncertainty of the amount of the resulting claim.  By 
the very nature of a takaful contract, this risk is random and therefore unpredictable. The principal risks that the Company faces under such 
contracts is the occurrence of the insured event and the severity of the reported claim. The Company’s risk profile is improved by diversification 
of these risks of losses to a large portfolio of contracts as a diversified portfolio is less likely to be affected by an unexpected event in a single 
subset. 

The Company principally issues the following types of takaful contracts: Medical, Motor, Fire and General Accident. Risks under these policies 
usually cover twelve months. For General Accident takaful contracts the most significant risks arise from accidents, climate changes, natural 
disasters and terrorist activities. These risks do not vary significantly in relation to the location of the risk insured and type of risk insured or by 
industry.      
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29 RISK MANAGEMENT (continued)

Takaful risk (continued)      

The primary risk control measure in respect of takaful risk is the transfer of the risks to third parties via retakaful,  The retakaful business ceded is 
placed on a proportional and non-proportional basis with retention limits varying by lines of business. The placements of retakaful contracts are 
diversified so that the Company is not dependent on a single retakaful operator or a single retakaful contract.    
      
Retakaful is used to manage takaful risk. Although the Company has retakaful arrangements, they do not, however, discharge the Company’s 
liability as the primary takaful operator and thus a credit risk exposure remains with respect to retakaful ceded to the extent that any retakaful 
operator may be unable to meet its obligations under such retakaful arrangements. The Company minimises such credit risk by entering into 
retakaful arrangements with retakaful operators having good credit ratings, which are reviewed on a regular basis. The creditworthiness of 
retakaful operators is considered on an annual basis by reviewing their financial strength prior to finalisation of any contract.  Reserve risks are 
controlled by constantly monitoring the provisions for claims that have been submitted but not yet settled and by amending the provisions, if 
deemed necessary.      
      
The Company does not have any single takaful contract or a small number of related contracts that cover low frequency, high-severity risks 
such as earthquakes, or takaful contracts covering risks for single incidents that expose the Company to multiple takaful risks. The Company 
has adequately secured by retakaful for takaful risks that may involve significant litigation. A 5% change in the average claims ratio will have no 
material impact on the statement of income (2019: same). The geographical and segmental concentration of takaful risk is set out in note 28. 
     
Retakaful risk      
Retakaful is used to manage takaful risk.  Although the Company has retakaful arrangements, this does not, however, discharge the Company’s 
liability as primary takaful operator. Thus a credit risk remains with respect to retakaful ceded if any retakaful Company is unable to meet its 
obligations to the Company under such retakaful arrangements as the Company remains liable for the gross claim. The Company minimises such 
credit risk by entering into retakaful arrangements with counter-parties having good credit ratings. The creditworthiness of retakaful companies 
is re-assessed annually by reviewing their financial strength and credit rating prior to finalisation of any contract. Solvency risks are controlled 
by regularly monitoring the provisions for claims that have been submitted but not yet settled and by amending the provisions, if deemed 
necessary.         
 
Profit rate risk      
Profit rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in market profit rates. The Company is exposed to 
profit rate risk with respect to its Islamic investments.  The Company limits profit rate risk by maintaining a diversified portfolio and by continuous 
monitoring of developments in international investment markets.  In addition, the Company actively monitors the key factors that affect stock 
market movements, including analysis of the operational and financial performance of investments.  The Company’s other assets and liabilities, 
in the opinion of the management, are not sensitive to profit rate risk.      
     

(Expressed in Bahraini Dinars)
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29 RISK MANAGEMENT (continued)

Currency risk      
Currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange 
rates. The Company’s principal transactions are carried out in Bahraini Dinar, Qatari Riyal and US$. As the Bahraini Dinar and the Qatari Riyal 
are pegged to the United States Dollar, the Company’s exposure to currency risk is considered minimal by management. The table below 
summarises the Company’s exposure to foreign currency exchange rate risk at the statement of financial position date by categorising monetary 
assets and liabilities by major currencies.       

31 December 2020
ASSETS Bahraini Dinar

BD
US Dollars

BD
Qatari Riyals

BD
Others

BD
Total

BD
Cash and bank balances  17,306,676  984,403  -    173  18,291,252 
Statutory deposit  125,000  -    -    -    125,000 
Takaful and retakaful balances receivable  4,942,935  1,143,674  -    -    6,086,609 
Retakaful share of outstanding claims
     - claims - Reported claims  1,417,674  1,608,360  -    -    3,026,034 
Investments  1,451,814  3,998,935  -    468,182  5,918,931 

 25,244,099  7,735,372  -    468,355  33,447,826 
LIABILITES
Takaful liabilities - outstanding  
     - claims - Reported claims  5,690,422  -    -    -    5,690,422 
Unearned commissions  166,579  119,183  -    -    285,762 
Payables and accrued liabilities : -
   Takaful and retakaful companies  2,148,423  899,850  -    -    3,048,273 
   Participants'  1,449,704  -    -    -    1,449,704 
   Others  2,241,706  25,822  -    -    2,267,528 

 11,696,834  1,044,855  -    -    12,741,689 
Net Exposure  13,547,265  6,690,517  -    468,355  20,706,137 

31 December 2019
ASSETS Bahraini Dinar

BD
US Dollars

BD
Qatari Riyals

BD
Others

BD
Total

BD
Cash and bank balances  11,103,071  442,779  7,483  180  11,553,513 
Statutory deposit  125,000  -    -    -    125,000 
Takaful and retakaful balances receivable  8,180,537  1,892,775  -    -    10,073,312 
Retakaful share of outstanding claims
     - Reported claims  2,196,074  1,031,719  -    -    3,227,793 
Investments   1,597,010  3,516,946  -    946,312  6,060,268 

 23,201,692  6,884,219  7,483  946,492  31,039,886 
LIABILITES
Takaful liabilities - outstanding claims 
     - Reported claims  5,844,809  -    116,448  -    5,961,257 
Unearned commissions  218,627  119,183  -    -    337,810 
Payables and accrued liabilities :
   Takaful and retakaful companies  2,409,221  1,009,084  -    -    3,418,305 
   Participants'  1,481,623  -    -    -    1,481,623 
   Others  2,593,777  24,354  -    -    2,618,131 

 12,548,057  1,152,621  116,448  -    13,817,126 
Net Exposure  10,653,635  5,731,598  (108,965)  946,492  17,222,760 

(Expressed in Bahraini Dinars)
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29 RISK MANAGEMENT (continued)

Price risk      
Price risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in market prices, whether those changes are caused 
by factors specific to the individual security or its issuer or factors affecting all securities traded in the market. The Company is exposed to price 
risk with respect to its equity and debt-type instruments at fair value through equity (quoted and unquoted shares, sukuks and managed funds). 
      
The impact on investment fair value reserve and equity of a 1% increase/decrease in prices would be +/- of BD 55,749 (2019: +/- of BD 60,603).  

The management has set up an investment policy to manage its investment portfolio. The Company limits price risk by maintaining a diversified 
portfolio and by continuous monitoring of developments in international equity and sukuk markets.  In addition, the Company actively monitors 
the key factors that affect stock market movements, including analysis of the operational and financial performance of investees.   
    

A geographical analysis of the Company’s investments:       
     

31 December 2020
BD

31 December 2019
BD

Kingdom of Bahrain  3,292,439  3,429,739 
Other GCC countries  2,325,384  2,211,429 
Asia  175,723  212,872 
Other countries  125,385  206,228 

 5,918,931  6,060,268 

Credit risk       
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause the other party to incur a financial loss.  
The Company adopts policies and procedures in order to maintain credit risk exposures within limits.  These limits have been set on the basis of 
the types of exposures and the credit rating of the counter party and are regularly monitored by the management.    
   
For all classes of financial assets held by the Company, other than those related to retakaful contracts as described in takaful risk above, the 
maximum credit risk exposure to the Company is the carrying value as disclosed in the statement of financial position.    
   
The Company does not enter into derivatives to manage credit risk, although in certain isolated cases may take steps to mitigate such risks if it 
is sufficiently concentrated. Quantitative disclosures of the credit risk exposure in relation to financial assets are set out below.   
      

At 31 December 2020
Financial assets Carrying  value

BD
Maximum  exposure

BD
Cash and bank balances  18,291,252  18,291,252 
Debt-type instruments at amortised cost  344,000  344,000 
Takaful and retakaful balances receivable  6,086,609  6,086,609 
Retakaful share of outstanding claims - reported  3,026,034  3,026,034 
Other receivables and prepayments  498,528  498,528 
Statutory deposit  125,000  125,000 

Total financial assets  28,371,423  28,371,423 

At 31 December 2019
Financial assets Carrying value

BD
Maximum exposure

BD
Cash and bank balances  11,553,513  11,553,513 
Takaful and retakaful balances receivable  10,073,312  10,073,312 
Retakaful share of outstanding claims - reported  3,227,793  3,227,793 
Other receivables and prepayments  552,539  552,539 
Statutory deposit  125,000  125,000 

Total financial assets  25,532,157  25,532,157 

The Company seeks to limit its credit risk with respect to participants by setting credit limits and monitoring outstanding receivables.  
      
 

(Expressed in Bahraini Dinars)
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29 RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk        
The table below summarises the maturity profile of the assets and liabilities of the Company based on remaining undiscounted contractual 
obligations. As the Company does not have any interest bearing liabilities, the totals in the table match the statement of financial position.  
     

31 December 2020
ASSETS One year or 

less
BD

More than 
one year

BD
No term

BD
Total

BD
Statutory deposits  -    -    125,000  125,000 

Cash and bank balances  18,291,252  -    -    18,291,252 

Investments  1,329,731  4,589,200  -    5,918,931 

Takaful and retakaful balances receivable  4,447,302  1,639,307  -    6,086,609 

Retakaful share of outstanding claims  3,557,155  -    -    3,557,155 

Deferred retakaful contribution  2,327,130  -    -    2,327,130 

Deferred acquisition costs  493,161  -    -    493,161 

Retakaful share of family takaful technical reserves  2,550,251  -    -    2,550,251 

Property and equipment  -    -    72,728  72,728 

Other receivables and prepayments  601,541  -    -    601,541 

Receivable from takaful funds  955,382  -    -    955,382 

Investment in an associate  -    -    260,776  260,776 

 34,552,905  6,228,507  458,504  41,239,916 

LIABILITES

Gross outstanding claims  8,723,522  -    -    8,723,522 

Unearned contributions  9,138,234  -    -    9,138,234 

Unearned retakaful commissions  285,762  -    -    285,762 

Family takaful technical reserves  5,052,328  -    -    5,052,328 

Payables and accrued liabilities  4,497,977  -    -    4,497,977 

Other liabilities and provisions  1,005,785  -    -    1,005,785 

Employees' terminal benefits  -    306,361  -    306,361 

Payable to shareholders  955,382  -    -    955,382 

 29,658,990  306,361  -    29,965,351 

(Expressed in Bahraini Dinars)
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29  RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued) 
31 December 2019

One year or 
less
BD

More than 
one year

BD

No term

BD

Total

BD
ASSETS

Statutory deposits  -    -    125,000  125,000 

Cash and bank balances  11,553,513  -    -    11,553,513 

Investments  1,789,746  4,270,522  -    6,060,268 

Takaful and retakaful balances receivable  7,378,949  2,694,363  -    10,073,312 

Retakaful share of outstanding claims  4,189,199  -    -    4,189,199 

Deferred retakaful contribution  2,178,745  -    -    2,178,745 

Deferred policy acquisition costs  573,803  -    -    573,803 

Retakaful share of family takaful technical reserves  570,251  -    -    570,251 

Property and equipment  -    -    1,160,550  1,160,550 

Other receivables and prepayments  642,267  -    -    642,267 

Receivable from takaful funds  954,185  -    -    954,185 

Investment in an associate  -    -    206,640  206,640 

 
 29,830,658  6,964,885  1,492,190  38,287,733 

Gross outstanding claims  8,576,253  -    -    8,576,253 

Unearned contributions  9,327,351  -    -    9,327,351 

Unearned retakaful commissions  337,810  -    -    337,810 

Family takaful technical reserves  2,739,985  -    -    2,739,985 

Payables and accrued liabilities  4,899,928  -    -    4,899,928 

Other liabilities and provisions  1,425,733  -    -    1,425,733 

Employees' terminal benefits  -    238,213  -    238,213 

Payable to shareholders  954,185  -    -    954,185 

 28,261,245  238,213  -    28,499,458 

(Expressed in Bahraini Dinars)
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30 CAPITAL ADEQUACY AND SOLVENCY MARGIN

Capital Adequacy & Solvency margin requirements are determined in accordance with the regulatory requirements established by the Central 
Bank of Bahrain and are calculated with reference to a prescribed contributions and claims basis. The Central Bank of Bahrain (CBB) rulebook 
stipulates that solvency margin requirements on a combined basis of both participants’ and shareholder’s funds together. The capital available to 
cover solvency margin required is as follows:      
 

2020 2019

Total available shareholders› capital to cover required solvency margin   5,360,000  4,879,000 

Total Margin required for General & Family Takaful funds’    3,832,000  4,014,000 

Excess Capital  1,528,000  865,000 

31 SHARI’A SUPERVISORY BOARD

The Company’s business activities are subject to the supervision of a Shari’a Supervisory Board consisting of three members appointed by 
the shareholders in the Annual General Meeting. The Shari’a Supervisory Board performs a supervisory role in order to determine whether 
the operations of the Company are conducted in accordance with Islamic Shari’a rules and principles.    
 
32 ZAKAH

Zakah of BD 283,707 at 3.33 fils per share (2019: BD 225,401 at  2.65 fils per share) is to be directly borne by the shareholders and, accordingly, 
the financial statements includes no provision for Zakah. Zakah base is calculated using the ‘Net Invested Funds’ method of calculating Zakah 
base. The components used in the computation of Zakah are share capital, statutory reserve, general reserve and retained earnings, participants’ 
equity and property and equipment.  The basis of computation is approved by the Shari’a Supervisory Board and the amounts payable are 
notified to the shareholders.       
  
33 EARNINGS PROHIBITED UNDER SHARI’A

There were no earnings retained during the year (2019: nil) from transactions which are not permitted under Shari’a.    
     
34 CONTINGENT LIABILITIES

The Company is a defendant in a number of cases brought by takaful contract holders in respect of claims which the Company disputes.  While 
it is not possible to predict the eventual outcome of such legal actions, the Directors’ have made provisions which, in their opinion, are adequate 
to cover any resultant liabilities.       
  
35 COMMITMENTS

a) Operating lease commitments
The minimum lease commitments under cancellable operating leases are as follows:

31 December
2020

31 December
2019

Not later than 1 year  32,000  18,000 

b) Other commitments      
The are no other commitments as at 31 December 2020. 

(Expressed in Bahraini Dinars)
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36 QARD AL HASSAN
      
In accordance with the capital adequacy requirements of the Central Bank of Bahrain’s Rulebook Volume 3 - Insurance, there is no Qard 
apportionment made through the Insurance Firm Return for the year ended 31 December 2020 (2019: same).   
 
37 TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

For the year ended 31 December 2020 (Audited) For the year ended 31 December 2019 (Audited)

Shareholders
BD

General 
takaful

BD

Family 
takaful

BD
Total

BD
Shareholders

BD

General 
takaful

BD

Family 
takaful

BD
Total

BD

Net profit and surplus / (deficit)
for the year

 1,144,105  431,753  (31,490)  1,544,368  690,765  316,119  24,041  1,030,925 

Other comprehensive income / (loss) 
to be reclassified to statement of 
profit or loss in subsequent periods: 

Equity and debt-type instruments at fair 
value through equity:

Fair value changes arising during
the year  (189,945)  (87,758)  (157,820)  (435,523)  182,335  54,352  45,078  281,765 

Recycled to 
statement of profit or loss
on disposal/impairment  131,002  31,911  214,532  377,445  28,204  52,020  22,425  102,649 

Other comprehensive income / (loss)
for the year to be reclassified to 
consolidated statement of profit
or loss in subsequent periods  (58,943)  (55,847)  56,712  (58,078)  210,539  106,372  67,503  384,414 

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME / 
(LOSS) FOR THE YEAR  1,085,162  375,906  25,222  1,486,290  901,304  422,491  91,544  1,415,339 

Attributable to:
Parent’s shareholder  1,085,162  375,906  25,222  1,486,290  900,983  422,491  91,544  1,415,018 
Non-controlling interests  -    -    -    -    321  -    -    321 

 1,085,162  375,906  25,222  1,486,290  901,304  422,491  91,544  1,415,339 

(Expressed in Bahraini Dinars)
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38 FINANCIAL INSTRUMENTS

Set out below is an overview of the financial instruments held by the Company as at 31 December 2020 and 31 December 2019: 

31 December 2020

Fair value
through equity

BD

Financial 
assets at 

amortised
cost
BD

Total
BD

Statutory deposit  -    125,000  125,000 
Cash and bank balances  -    18,291,252  18,291,252 
Investments  5,574,931  344,000  5,918,931 
Takaful and retakaful balances receivable  -    6,086,609  6,086,609 
Retakaful share of Takaful Liabilities
   - Outstanding claims - Reported claims  -    3,026,034  3,026,034 
Other receivables  -    498,528  498,528 

  
 5,574,931  28,371,423  33,946,354 

Financial
Liabilities

Takaful Liabilites
 -  Outstanidng Claims - Reported claims  5,690,422 
Takaful and retakaful payables  4,497,978 
Other liabilities and provisions  1,282,339 

 11,470,739 

31 December 2019

Fair value
through equity

BD

Financial 
assets at 

amortised
cost
BD

Total
BD

Statutory deposit  -    125,000  125,000 
Cash and bank balances  -    11,553,513  11,553,513 
Investments  6,060,268  -    6,060,268 
Takaful and retakaful balances receivable  -    10,073,312  10,073,312 
Retakaful share of Takaful Liabilities
   -  Outstanding claims - Reported claims  -    3,227,793  3,227,793 
Other receivables  -    552,539  552,539 

  
 6,060,268  25,532,157  31,592,425 

Financial
Liabilities

BD
Takaful Liabilites
 -  Outstanidng Claims - Reported claims  5,961,257 
Takaful and retakaful payables  4,899,928 
Other liabilities and provisions  1,979,321 

 12,840,506 

(Expressed in Bahraini Dinars)
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38 FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Valuation methods and assumptions
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at 
the measurement date.       
       
Fair values of quoted securities are derived from quoted market prices in active markets, if available. For unquoted securities, fair value is 
estimated using appropriate valuation techniques. Such techniques may include using recent arm’s length market transactions; reference to the 
current fair value of another instrument that is substantially the same; or other valuation models.     
        
The fair values of the funds that are listed on active markets are determined by reference to their quoted bid prices. The fair values of unlisted 
funds are based on net asset values which are determined by the fund manager using the quoted market prices of the underlying assets, if 
available, or other acceptable methods such as a recent price paid by another investor or the market value of a comparable company.   
  
Fair value hierarchy       
The Company uses the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments by valuation technique: 
 
Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities;    
Level 2: Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or 
indirectly; and       
Level 3: techniques which use inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data. 
        
     

31 December 2020

Level 1
BD

Level 2
BD

Level 3
BD

Total
BD

Equity and debt-type instruments at fair value through equity 
Quoted investments 

Banking  1,630,360  -    -    1,630,360 
Government  2,132,302  -    -    2,132,302 
Infrastructure  1,104,680  -    -    1,104,680 
Consumer Service  77,518  -    -    77,518 
Others  441,498  -    -    441,498 

Other managed funds
Consumer Service  -    -    125,386  125,386 
Infrastructure  -    -    6,774  6,774 
Others  -    -    56,413  56,413 

 5,386,358  -    188,573  5,574,931 

(Expressed in Bahraini Dinars)
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38 FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Fair value hierarchy (continued)
      

31 December 2019

Level 1
BD

Level 2
BD

Level 3
BD

Total
BD

Equity and debt-type instruments at fair value through equity 
Quoted investments  

Banking  1,341,691  -    -    1,341,691 
Infrastructure  1,752,124  -    -    1,752,124 
Government 925,146  -    -    925,146 
Consumer Service  564,302  -    -    564,302 
Others  530,582  -    -    530,582 

Unquoted equity investments
Infrastructure  -    -    377,500  377,500 
Insurance  -    -    80,268  80,268 

Other managed funds
Consumer Service  -    -    187,353  187,353 
Infrastructure  -    -    174,137  174,137 
Others  -    -    127,165  127,165 

 5,113,845  -    946,423  6,060,268 

Date of valuation was 31 December 2020 for the current period and 31 December 2019 for the comparative period respectively.  
 
In case of equity and debt-type instruments at fair value through equity, the impairment charge in the statement of income would depend on 
whether the decline is significant or prolonged. An increase in the fair value would only impact equity (through statement of other comprehensive 
income - note 37) and, would not have an impact on the statement of income.     
       
Transfers between Level 1, Level 2 and Level 3      
During the year ended 31 December 2020, there were no transfers between Level 1 and Level 2 fair value hierarchies, and no transfers into or 
out of Level 3 fair value hierarchy (2019 : no transfer)      
 
Significant unobservable inputs to valuation - equity and debt-type instruments at  fair value through equity   
A reasonably possible increase / (decrease) in the key assumptions by 10% would result in a fair value increase / (decrease) of BD 18,857 
(2019: BD 94,642 ). The fair values of the financial assets and financial liabilities are not materially different from their carrying values at the 
reporting date.       
        
In case of equity and debt-type instruments at fair value through equity, the impairment charge in the statement of income would depend on 
whether the decline is significant or prolonged. An increase in the fair value would only impact equity (through other comprehensive income) 
and, would not have an effect on the statement of income.      
      
Carrying amount and fair values of financial instruments not carried at fair value     
The management assessed that the fair values of statutory deposits, cash and balances with banks cash and bank balances, takaful and 
retakaful receivables, debt-type instruments at amortised cost, retakaful providers’ share of takaful liabilities, other receivables, accrued income 
and prepayments, takaful liabilities payables and payables and accrued liabilities, approximate their carrying amounts largely due to short-term 
maturities of these instruments. These financial instruments are classified under level 2 of the fair value hierarchy.    
       
39 COMPARATIVES       
       
Certain prior year amounts have been regrouped to conform to the current year’s presentation. Such regrouping did not effect previously reported 
profit for the year or equity.       
        
   

(Expressed in Bahraini Dinars)
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COVID-19 pandemic continues to present challenges for many entities throughout the world. The pandemic arrested the growth in business 
& resulted in pulling down the activities of the Company. However, the financial impact was insignificant. The Company is actively monitoring 
the COVID-19 situation, and in response to this outbreak, has activated its disaster recovery, business continuity & risk management plans 
to manage the potential business disruption on its operations and financial performance.     
       
The Central Bank of Bahrain (CBB) announced various measures to combat the effects of COVID-19 to ease liquidity conditions in the 
economy as well as to assist financial institutions in complying with regulatory requirements.
    
The Government of Kingdom of Bahrain has announced economic stimulus packages to support the country’s citizens and private sector 
and counter the effects of the coronavirus (COVID-19) in these challenging times. The Company gained financial assistance in form of 
reimbursement of a portion of staff cost and waiver of electricity & water charges for the months April, May, and June 2020 in response to 
the government’s COVID-19 support schemes. There were no financial benefits to the Company in response to the stimulus packages in 
third and forth quarters of 2020.       
       
The pandemic as well as the resulting measures and policies have had some impact on the Company:
   

-  There was no major loss of contributions. 
- Reduction in assets was mainly in investments for which the Company has made adequate impairments.
- The Company’s liquidity was un-affected due to the situation.  There were some delays in the collections for which the company has 

made adequate provision for impairments.       
- The Company continues to meet the regulatory requirements of minimum capital. 
- The slow-down in the local economy resulted in nominal reduction in claims.
- General expenses increased due to the cost related to the necessary precautionary measures and business continuity plan requirements. 

There was no direct effect of COVID-19 situation on general expenses during the third and forth quarters of 2020. 

The overall impact of COVID-19 situation on the financial statements as at 31 December 2020 as assessed by the Company is as below: 

Shareholders
BD

General takaful
BD

Family takaful
BD

Total
BD

Financial Benefits – Government Support Schemes

Government Grant for Salaries & Electricity charges 164,543 - - 164,543

Revenue Expenditure

Donation to MOFNE The National effort to combat the Coronavirus 
COVID 19 - Feena Khair

(20,000) - - (20,000)

Sterilization & Disinfection of Premises, Sanitizers, Masks & Gloves, 
Depreciation, etc. 

(1,816) - - (1,816)

Total Revenue Expenditure (21,816) - - (21,816)

Capital Expenditure

Cost of Laptops for contingency plan (2,741) - - (2,741)

Total Capital Expenditure (2,741) - - (2,741)

Receivables Impairment - (495,718) (38,569) (534,287)

Investment Impairment (144,283) (18,835) (141,517) (304,635)
      
The above supplementary in provided to comply with the CBB circular number OG/2020/259 (Reporting of Financial Impact of COVID19-), 
dated 14th July 2020. 

This disclosure should not be considered as an indication of the results of the entire year or relied upon for any other purposes. Since 
the situation of the COVID19- is uncertain and is still evolving, the above impact is as of the date of preparation of this information.  
Circumstances may change which may result in this information to be out-of-date. In addition, this information does not represent the exact 
full comprehensive assessment of COVID19- impact on the Company. This information is not subject to a formal review by the external 
auditors.        
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as  at 31 December 2020

(The attached financial information do not form part of the financial statements)
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31القوائم المالية لسنة 2020

32قائمة المركز الماىلي 

33قائمة الدخل

ي حقوق الملكية
ات �ن 34قائمة التغ�ي

ن ي أموال المشارك�ي
ات �ن 35قائمة التغ�ي

36قائمة التدفقات النقدية 

37ٕايضاحات حول القوائم المالية
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ة صاحب الجاللة ح�ض
الملك حمد بن عيىس آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى
مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي
الأم�ي سلمان بن حمد آل خليفة

وىلي العهد رئيس الوزراء
مملكة البحرين
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معلومات عامة

البنوك الرئيسية:
سالمي ش.م.ب. بنك البحـرين الإ

مرصف السالم ش.م.ب.

بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

مدققو الحسابات:
ٕارنست ويونغ

الطابق 10

، مركز البحرين التجاري العالمي ي
�ق ج ال�ش ال�ب

ص.ب: 140 المنامة

مملكة البحرين

هاتف : 17535455 973 +

الخب�ي الكتواري
كة لوكس للخدمات الكتوارية والستشارات �ش

باي سكوير مب�ن رقم 1

نيس باي ن مكتب 705 ، ب�ي

ص. ب : 371557

مارات العربية المتحدة ، الإ ي د�ب

هاتف : 48768530 971 +

سوق التداول:
بورصة البحرين

مسجلو الأسهم:
كة البحرين للمقاصة ش.م.ب. )مقفلة(  �ش

 ص.ب: 3203 ،المنامة

مملكة البحرين

هاتف : 17108781 937 +

كة التكافل الدولية ش.م.ب �ش

مب�ن 680 ،طريق 2811  : المكتب الرئيىسي
ضاحية السيف: 428  

مملكة البحـرين  

ص. ب: 3230 المنامة يدي:  العنوان ال�ب
مملكة البحـرين  

الهاتف 17565656 973+  
الفاكس 17582688 973+  

takaful@gigtakaful.bh  ي
و�ن لك�ق يد الإ ال�ب  

www.gigtakaful.bh  ي
و�ن لك�ق الموقع الإ  

مراكز خدمات التكافل:
محل رقم 5، مب�ن 154

طريق 29، عراد 240
مملكة البحرين 

هاتف : 565451 17  973+

فرع مجمع السيف المحرق  

ي 77، مب�ن 771 جي، شارع أجود الج�ب
جرداب 729

مملكة البحرين 

هاتف :  565444 17  973+

فرع جرداب 

محل 24، مب�ن 133، طريق 25
سار 525 

مملكة البحرين 

هاتف :  565447 17  973+

فرع مجمع سار

ن  محل 13أ، شارع أبو شاه�ي
ي 923 

�ق مركز الريم، الرفاع ال�ش
مملكة البحرين 

هاتف :  565448 17  973+

فرع مركز الريم



ي المقام الأول إىل 
جميــع مبادراتنــا ومجهوداتنا تهدف �ن

جعــل مجتمعنا مكاناً أفضــل للعيش فيه والزدهار. حلولنا 

ي نتبناها، وسلســلة 
وخدماتنــا، المبتكرة، وأحدث التقنيات ال�ق

امنا الثابت برد  ن كة تجســد ال�ق برامج المســئولية الجتماعية لل�ش

م كل الطاقم بروح  ن الجميــل إىل مجتمعنا الــذي يثق بنا... ويل�ق

المبــادرة لتحقيق تلك الأهداف وتتب�ن كل مشــاريعنا هذه 

الرؤيــة... وفيما نخطو إىل الأمام نحو مســتقبل واعٍد، فإننا 

ن هذه... يوماً بعد يوم، وســنة تلو أخرى. نتمســك بروح التم�ي
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رؤيتنا
ي تقديم حلول تأمينية 

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

رسالتنا

ي 
 “العمل عل  ن�ش الوعي التأمي�ن

ي طرح منتجات 
التكافلي والريادة  �ن

تكافلية وحلول متكاملة قائمة عل 

سالمية الغراء”.  المبادئ والقيم الإ

قيمنا
ي تقديم 

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

. ي
التمسك بأعل مستويات الأمانة المهنية والسلوك المه�ن  •

. ي القتصاد المحلي
المساهمة بفعالية �ن  •

كة وربحيتها وتطويرها.  المحافظة عل نمو ال�ش  •

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

تعزيز الريادة من خالل تقديم الخدمات .  •
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المنتجات والخدمات   

1.   التكافل العام 

أ. التأمينات التجارية والرئيسية 
تكافل الممتلكات   •

ان والنقل البحري تكافل الط�ي  •
التكافل الهندسي   •

تكافل المؤسسات المالية  •
ن  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�ن  •

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

2.  التكافل العائلي والرعاية الصحية
التكافل العائلي )أ�تك(  •

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

تكافل العناية الصحية الجماعي )صحتك(  •
) ي

تكافل إعادة السداد العادي )صندو�ق  •
ن التكافلي لالأفراد طويل الأجل - ثابت/متناقص التأم�ي  •

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

ن  كة تأم�ي كة التكافل الدولية هي أول �ش �ش

ي المنطقة تقدم خدمات تتناسب 
إسالمية �ن

سالمية  بشكل خاص مع القيم والمبادىء الإ

ي متطلبات العرص الحديث. لقد صممت  وتل�ب

الخدمات والمنتجات التالية خصيصاً لعمالئنا 

ي احتياجاتهم الخاصة.   بحيث تل�ب
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دارة مجلس الإ

دارة. 1 السيد جمال الهزيم -  رئيس مجلس الإ
دارة. 2 السيد عبدالرحمن محمد -  نائب رئيس مجلس الإ
دارة. 3 السيد خالد الحسن -  عضو مجلس الإ
دارة. 4 السيد خالد المزيرعي -   عضو مجلس الإ
دارة. 5 السيد إبراهيم الريس -  عضو مجلس الإ
دارة. 6 السيد عبدهللا ربيعة  -  عضو مجلس الإ
دارة. 7 ي - عضو مجلس الإ السيد أحمد بوج�ي
دارة. 8 د. أسامة البحارنة - عضو مجلس الإ
دارة. 9 السيد أسامة كشك - عضو مجلس الإ
دارة. 10 السيد راشد عبدالرحيم-  عضو مجلس الإ

12

6
7

5 3

8 49 10
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دارة التنفيذية الإ

السيد عصام الأنصاري - الرئيس التنفيذي. 1
السيد عبدالعزيز العثمان - نائب الرئيس التنفيذي. 2
السيد سانتوش برابو - رئيس المالية. 3
السيدة ريما نوروز  - رئيس الكتتاب - دائرة التكافل العائلي والصحي. 4
ام والشئون القانوينة. 5 ن الآنسة لمياء حسن - رئيس الل�ق
السيد جيجان ستيفن - رئيس الكتتاب - دائرة التكافل العام. 6

عية هيئة الرقابة ال�ش
الدكتور الشيخ عبداللطيف آل محمود - الرئيس. 1
الشيخ عصام اسحاق - نائب الرئيس. 2
الدكتور الشيخ اسامة بحر- عضو. 3

1 2

6 35 4

التقرير السنوي 2020 8   |   |   9 www.gigtakaful.bh



بسم هللا الرحمن الرحيم

ن الكرام ، السادة المساهم�ي

ن  دارة ،أن أقــدم التقريــر الســنوي الحــادي والثالثــ�ي ي نيابــة عــن مجلــس الإ
يــ��ن

ي 31 ديســم�ب 2020.
كتكــم عــن الســنة الماليــة المنتهيــة �ن ل�ش

ــ�ش  ــا أك ــث.  فقدن ــ�ش الحدي ــخ الب ي تاري
ا �ن ــ�ي ــوام تأث ــ�ش الأع ــد أك ــام 2020 أح كان ع

ــون شــخص خــالل الجائحــة، وأســعار النفــط أصبحــت بالســالب، ممــا أدى  مــن ملي
ي جميــع أنحــاء العالــم، ووقعــت العديــد 

ي الأســواق الماليــة �ن
لحــدوث اضطرابــات �ن

مــن الأحــداث غــ�ي الســارة خــالل العــام الأخــ�ي مــن هــذا العقــد. ومــن جانــب آخــر، 
فقــد بدأنــا  عقــًدا تســارع فيــه التقــدم التكنولوجــي �يعــاً إذ يتــم طــرح اللقاحــات 

ــة مــن قبــل. ي الأن ب�عــة قياســية لــم تشــهدها الب�ش

ي التطــور 
ن يجــب أن يســتمر �ن ان الجائحــة الحاليــة هــي تذكــ�ي هــام بــأن قطــاع التأمــ�ي

ســتحداث نمــاذج  مــن شــأنها أن تخفــف مــن المخاطــر. اليــوم نحــن نقــف عــل حافة  لإ
وس كورونــا كوفيد-19عــل كل واحــد منــا  ي فــ�ي

نظــام عالمــي جديــد. إن تداعيــات تفــىش
ة طويلــة. لقــد عطــل الوبــاء حياتنــا كمــا لــم يحدث  دد صداهــا لفــ�ق عميقــة وســوف يــ�ق
ي هــذا الوقــت 

ي جميــع أنحــاء العالــم مشــاكل متعــددة �ن
مــن قبــل. تواجــه البلــدان �ن

صابــات - الضطرابــات الماليــة  ايــد مــن الإ ن والــذي تكافــح فيــه للحــد مــن العــدد الم�ق
ي الســياسي 

ــر الجغــرا�ن ــة والمخاطــر الصحيــة والضطرابــات الجتماعيــة والتوت والبطال
ي ل تــزال تعرقــل القتصــاد العالمــي. 

ن الــدول الــ�ق بــ�ي

ــة  ــة والجماعي ــا الفردي ــون جهودن ــن أن تك ــذه ، يمك ــات كه ــالل لحظ ــك ، خ ــع ذل وم
ي الأهميــة. لقــد شــهدنا أعمــال بطوليــة مــن قبــل أفــراد الخطــوط الأماميــة. 

بالغــة �ن
ضافــة إىل الإجــراءات  ي اتخذتهــا حكومتنــا، بالإ

أضــف إىل ذلــك ، الإجــراءات الفاعلــة الــ�ق
الســتباقية مــن قبــل الســلطات التنظيميــة والحكوميــة لضمــان أمننــا ، ونحــن كأفــراد 
ــاء هــو  ي ظــل هــذه الريــاح المعاكســة. مــا نتــج مــن الوب

ومجتمعــات، نقــف بقــوة �ن
التحــرك نحــو الحلــول الرقميــة . انــه مــن الصعــب جــدا تطويــر نظــام إنــذار مبكــر أو 
ن ، يعــد الوبــاء الحــاىلي  التنبــؤ بدقــة بســيناريو خطــر محــدد. بالنســبة لقطــاع التأمــ�ي
بمثابــة تذكــ�ي مهــم بــأن ســيناريوهات المخاطــر تتغــ�ي باســتمرار. مــن الواضــح أيًضــا 
ي العمــل عــل تطويــر نمــاذج لتقليــل نســبة المخاطــر، 

أن القطــاع يجــب أن يســتمر �ن
ضافــة إىل تقديــم حلــول متوافقــة مــع احتياجــات العــرص. إضافــة إىل ذلــك ، فــإن  بالإ
ونيــة عــل  لك�ق طريقــة العمــل الجديــدة قــد أبــرزت مخاطــر جديــدة مثــل الهجمــات الإ
ابطــة لعالمنــا اليــوم، حيــث تؤثــر ظاهــرة واحــدة  الأفــراد. ممــا يوضــح الطبيعــة الم�ق

عــل هــذه الجوانــب المتنوعــة مــن حياتنــا.

ي العتماد عل  التكنولوجيا 
توسعنا �ن

ن عمالئنا من إدارة المخاطر  لتمك�ي

ومعالجتها بشكل أك�ش فعالية. كما 

نا خالل السنوات القليلة  ن انصب ترك�ي

الماضية عل استخدام التكنولوجيا 

والتحليالت المتقدمة للتخفيف من 

المخاطر المتعلقة باللوجيستيات 

والممتلكات والصحة.

دارة تقرير مجلس الإ
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كــة عل الرغم من تحديات عــام 2020 تحقيق  اســتطاعت ال�ش
اكات  نتائــج جيــدة عل مســتوى العمال، حيث بلغ إجماىلي اشــ�ق

ي بزيادة قدرها 5٪.
كــة 22,9 مليــون دينــار بحري�ض ال�ش

ي التطــور ، ليــس فقــط مــن 
ن �ن وري أن يســتمر قطــاع التأمــ�ي ول شــك انــه مــن الــرصن

حيــث تعزيــز قدراتــه الخدميــة ولكــن أيًضــا مــن خــالل توســيع باقــة حلولــه ليكــون 
ــل  ي التكاف

ــن �ن ــة. ونح ــر بفعالي ــن المخاط ــي م ــف المتنام ــة الطي ــل معالج ــادًرا ع ق
ــذا  ة هــذه. له ــة المخاطــر المتغــ�ي ــات بيئ ــة متطلب ــل متواصــل لتلبي ي عم

ــة �ن الدولي
فقــد كان نهجنــا هــو تقديــم قيمــة أفضــل كمــدراء للمخاطــر بــدلً مــن قــرص أنفســنا 
عــل الكتتــاب فقــط. كمــا نقــوم بمســاعدة عمالئنــا لالســتعداد  لعواقــب المخاطــر 
ــرة.  ــات المبتك ــات والخدم ــن المنتج ــة م ــتحداث  مجموع ــالل اس ــن خ ــة م المحتمل
ــا مــن إدارة  ن عمالئن ــا لتمكــ�ي ي العتمــاد عــل  التكنولوجي

و�ن ذات الوقــت  توســعنا �ن
ــنوات  ــالل الس ــا خ ن ن ــب ترك�ي ــا انص ــة. كم ــ�ش فعالي ــكل أك ــا بش ــر ومعالجته المخاط
القليلــة الماضيــة عــل اســتخدام التكنولوجيــا والتحليــالت المتقدمــة للتخفيــف مــن 
ــتطعنا  ــا اس ــك انن ــة. ولش ــكات والصح ــتيات والممتل ــة باللوجيس ــر المتعلق المخاط
تدعيــم رؤيتنــا بخطــوات ملموســة للتحضــ�ي للنمــو المســتقبلي ومواصلــة الســتثمار 
ن �ن مختلــف القطاعــات ي البنيــة التحتيــة الالزمــة والتوســع �ن تقديــم خدمــات التأمــ�ي

�ن

ــر  ــن المخاط ــف م ــية للتخفي ــادرات رئيس ــة مب ــذت الحكوم ــام 2020، اتخ ــالل ع وخ
ي يتعــرض لهــا القتصــاد، بــدءا بحمايــة الســتقرار الأ�ي عــل مســتوى 

الماليــة الــ�ق
ي المملكــة. وعل 

الفــراد لتخفيــف الأثــر المــاىلي عــل المؤسســات وقطاعــات الأعمــال �ن
ي لمكافحــة وبــاء 

المســتوى الجتماعــي،  فــإن المملكــة قامــت بتشــكيل الفريــق الوطــ�ن
ي مرحلــة مبكــرة ممــا مكنهــا مــن أن تكــون مــن أفضــل الــدول تعامــال مــع 

كوفيــد-19 �ن
ن  الجائحــة. أمــا عــل المســتوى القتصــادي قامــت المملكــة بدعــم رواتــب الموظفــ�ي
ــذي أدى  ــر ال ــة، الأم ي القطــاع الخــاص والمؤسســات المحلي

ن �ن ــ�ي ن العامل ــ�ي البحريني
كات والأفــراد عــل حــد ســواء وتقليــل  ار الماديــة عــل الــ�ش إىل تخفيــف وطــأة الأ�ن
ــاع  ي القط

ــراد �ن كات والأف ــ�ش ــت ال ــا لعب ــوق. كم ــروف الس ــن ظ ــة ع ــاء الناجم الأعب
 ) ، مــن خــالل دعــم حملــة )فينــا خــ�ي ي دعــم القتصــاد المحــلي

الخــاص دوراً رئيســياً �ن
ي المملكــة.

عــات �ن لتكــون أكــ�ب حمــالت الت�ب

كــة التكافــل الدوليــة فقــد اســتطاعت عــل الرغــم مــن تحديــات  أمــا  عــل صعيــد �ش
كــة  اكات ال�ش عــام 2020 تحقيــق نتائــج جيــدة عــل مســتوى العمــال. بلــغ إجمــاىلي اشــ�ق
كــة مــن  ي بزيــادة قدرهــا 5٪. خــالل العــام ، تمكنــت ال�ش

22.9 مليــون دينــار بحريــ�ن
ــة قدرهــا 1.544  ــا إجمالي ــة رأس المــال وحققــت أرباًح ــة وكفاي ــا المالي ــز مالءته تعزي
ي العام 

ي �ن
ي خــالل عــام 2020 مقارنــة بـــ 1.031 مليــون دينــار بحريــ�ن

مليــون دينــار بحريــ�ن
. ي

المــا�ن

ي تركــز عــل العمــالء. 
ــا الــ�ق ن بتقديــم خدماتن مــ�ي ن مــع بدايــة عــام 2021، ســنظل مل�ق

لقــد نمــا ســعينا لمواصلــة تحقيــق التقــدم التكنولوجــي بشــكل أكــ�ب نتيجــة للجائحــة 
ــعيها  ــم س ــادة دع ــرة لزي ــات المبتك ــم التقني ــم تقيي كتك ــل �ش ــام 2020. تواص ي ع

�ن
ــراء  ــر الجائحــة وإث ــل أث ي الخدمــة. وســوف تســتمر مســاعينا لتقلي

ن �ن ــق التمــ�ي لتحقي
ــة العمــالء. تجرب

ــو  ــق نم ــق لتحقي ــد الطري ــتثماراتنا وتمهي ن اس ــ�ي ــل تحس ــل ع ــنواصل العم ــا س كم
كــة تكافــل تضــع المعايــ�ي  ي المســتقبل. نحــن نركــز عــل بنــاء �ش

مســتدام ومربــح �ن
ــة.  ــاب المصلح ــع أصح ــتدامة لجمي ــة مس ــق قيم وتخل

ــوم  ــنة 2020م، لرس ــس الدارة لس ــات مجل ــا إىل أن  مرصوف ــارة هن ش ــود الإ ــذا ون ه
ــف الخــرى  ــف الســفر و المصاري ي و بلغــت مصاري

ــ�ن ــار بحري الجلســات 72.800 دين
. ي

ــ�ن ــار بحري 15.683 دين

ــى  ــن عي ــد ب ــك حم ــة المل ــا لجالل ــكرنا وامتنانن ــص ش ــن خال ــرب ع ــا أن أع وأود هن
آل خليفــة وصاحــب الســمو الملــ�ي الأمــ�ي ســلمان بــن حمــد آل خليفــة وىلي العهــد 
ورئيــس الــوزراء والحكومــة عــل دعمهــم المســتمر لقتصــاد البحريــن والقطــاع المــاىلي 
عــل وجــه الخصــوص. كمــا أود أن أشــكر الــوزراء ومــرصف البحريــن المركــزي عــل 

مســاعدتهم وتوجيهاتهــم القيمــة.

، أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة  ن دارة والموظفــ�ي ن وأعضــاء مجلــس الإ باســم المســاهم�ي
ي 

ن �ن وس كورونــا والعاملــ�ي ي للتصــدي لفــ�ي ي الطــ�ب
لأعــرب عــن تقديرنــا للفريــق الوطــ�ن

الخطــوط الأماميــة الذيــن هــم فخــر هــذا البلــد وشــعبه.
ــاء أســاس قــوي  ي بن

ــا �ن ــوه بمســاهمة موظفين أود أيًضــا أن أغتنــم هــذه الفرصــة لأن
ــن  ــد م ــق المزي ي تحقي

ــتمر �ن ــة ستس ك ــن أن ال�ش ــة م ــل ثق ي ع
ــ�ن ــا إن ــة. كم للمؤسس

ــتقبل. ي المس
ــل �ن ــاع التكاف ــو قط ــادة نم ــازات وقي نج الإ

دارة ، أود أن أعــ�ب عــن خالــص شــكري  ًا ، نيابــة عــن جميــع أعضــاء مجلــس الإ أخــ�ي
ــة  ــة الرقاب ــكر هيئ ــا أود أن أش ــم. كم ــم ودعمه ــل تفهمه ن ع ــاهم�ي ــري للمس وتقدي
عيــة عــل ارشــاداتهم وتوجيهاتهــم. كمــا أتقــدم بالشــكر لعمالئنــا الكــرام عــل  ال�ش
ن عــل مثابرتهــم وتفانيهــم  دارة والموظفــ�ي كــة وخدماتهــا ولــالإ ثقتهــم وإيمانهــم بال�ش
ــم  ــل عالقاته ــل ع ــادة التكاف كات إع ــطاء و�ش ــكر الوس ــا أود أن أش ــم. كم وتصميمه

ــة. المتبادل

وهللا وىلي التوفيق،،،

السيد جمال الهزيم
دارة رئيس مجلس الإ

اير 2021 البحرين، 16 ف�ب
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تقرير الرئيس التنفيذي

بسم هللا الرحمن الرحيم

ي وبــاء كوفيــد -19 ظروفــا اســتنثائية لــم يســبق لهــا مثيــل، 
لقــد احدثــت جائحــة تفــىش

أثــرت بشــكل كبــ�ي عــل المؤسســات والفــراد عــل حــد ســواء، وكان مــن أبــرز تداعيــات 
ــث  ــن حي ــمولية م ــ�ش ش ــح اك ــر لتصب ــرة المخاط ــف فك ــاد تعري ــه أع ــاء أن ي الوب

ــىش تف
ــة. ــال التجاري ــتمرارية الأعم ــادي واس ــة الأداء القتص ــة وطبيع ــة المجتمعي الصح

ي احدثــت 
ي الوبــاء إىل تباطــؤ العجلــة القتصاديــة، الــ�ق

خــالل العــام 2020م، أدى تفــىش
يجــاد حلــولً فعالــة  ي المنطقــة لإ

ركــودا اقتصاديــا ســعت جاهــدة اســواق المــال �ن
، وقــد ســاعد الســتقرار الســياسي  للخــروج مــن الزمــة وتعزيــز مكانتهــا وأدائهــا المــاىلي
ي 

الــذي حظيــت بــه المنطقــة الخليجيــة وتدابــ�ي الدعــم الحكومــي والصالحــات �ن
ــة  ي دفــع عجل

ــ�ي ستســاعد �ن ــأن هــذه التداب ن ب تخفيــف وطــأة الأزمــة. نحــن عــل يقــ�ي
 . ــاىلي ــاع الم ي القط

ــيما �ن ــاد ولس القتص

ي البــالد 
ن العــام �ن ضافــة إىل نمــو التأمــ�ي ن التكافــلي بالإ إن زيــادة الوعــي بمنافــع التأمــ�ي

التقديرات  ــ�ي ي تش
ــ�ن ــي التأمي ــد الوع ــل تزاي . و�ن ظ ن ــ�ي ــوق التأم ــداً لس ــاً جي ــدم دعم ق

ــل  ــد جع ــة ق ــتويات الرقمن ــاد مس ــا ان ازدي . كم ن ــ�ي ــاع التأم ــو �ن قط ــتمرار النم اىل اس
ــالء جــدد لقطــاع  ــا بطــرق متعــددة ســهلت اكتســاب عم ن يســتفيد منه ــ�ي قطــاع التام
ضافــة إىل ذلــك ، فــإن زيــادة اعتمــاد  ن تجربــة العمــالء وارتياحهــم. بالإ ن �ن تحســ�ي التامــ�ي
ن كفاءتهــا  ، المــر الــذى  يــؤدي  ن ادت اىل تحســ�ي كات التأمــ�ي التكنولوجيــا �ن عمليــات �ش
ــتظل  ــاً ، س ي قدم

ــىن ــة. وللم ــاب المصلح ــع أصح ــل لجمي ــة أع ــق قيم ــاً إىل خل تلقائي
ن عــن بعضهــا. كات التأمــ�ي ن �ش خدمــة العميــل هــى مــن أهــم الفــروق الــ�ق تمــ�ي

ــة، إل أن  يجابي ات الإ ــؤ�ش ــض الم ــرت بع ــد أظه ــتثمارات ق ــن اداء الس ــم م ــل الرغ ع
ي 

كات اىل جانــب القطــاع المرص�ن ي قطــاع الــ�ش
احجــام المســتثمرين بــدا جليــاُ، وخاصــة �ن

كل ذلــك مثــل تحديــا. نأمــل ان تتحــول دورة الســتثمار إىل الأفضــل اســتنادا إىل التحســن 
ــاد  ــه القتص ــد في ــذي ب ــول ال ــك التح ــكلي وكذل ــاد ال ات القتص ــؤ�ش ي م

ــوظ �ن الملح
العالمــي بعــد ســنوات مــن النمــو القتصــادي المتباطــئ

ــة  ــة الحالي ي الأزم
ــا �ن ــة عمالئن ــا لخدم ــادة جهودن ــة إىل زي ــات الصعب ــذه الأوق أدت ه

ــة والتعــاون ، تواصــل  ــدل عــل المعــ�ن الحقيقــي للتكافــل والمتضمــن للرعاي ــا ي ، مم
ي الخدمــة. وســوف تســتمر 

ن �ن كتكــم تقييــم التقنيــات المبتكــرة ســعياً لتحقيــق التمــ�ي �ش
ي تحقيــق اســتمرارية 

مســاعينا لتقليــل أثــر الجائحــة وإثــراء تجربــة العمــالء. لقــد نجحنــا �ن
ي كنــا نســتثمر فيهــا 

الخدمــة مــن خــالل تســخ�ي مجموعــة مــن الحلــول التكنولوجيــة الــ�ق
منــذ عــدة ســنوات. بفضــل هــذه الحلــول الرقميــة، يمكــن لعمالئنــا تجربــة الكتتــاب 

التكافــلي رقميــاً – بــداء مــن إصــدار الوثيقــة وتســجيل المطالبــات والتجديــد - بطريقــة 
غــ�ي تالمســية وآمنــة إىل أقــى حــد ممكــن.  قمنــا بتقديــم خيــارات متعــددة مــن خــالل 
ي وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة ومركــز اتصــال خدمــة العمــالء. اليــوم 

و�ن الموقــع اللكــ�ق
ــز  ــا بتعزي ــد قمن ــة. وق وني ــق الك�ق ــي وثائ ــادرة ه ن الص ــ�ي ــق التأم ــن وثائ ــواىلي 40٪ م ح
ــق المتوقعــة  ــ�ب عــدد ممكــن مــن الوثائ ــ�ب لتتمكــن مــن معالجــة أك ــا بشــكل أك أنظمتن
ــدم  ــول لنق ــف المحم ــت والهات ن ن�ق ــ�ب الإ ــا ع ــز تطبيقن ــا بتعزي ــا قمن ــاء. كم ــالل الوب خ
ي تمــت معالجتهــا عــل الفــور مــع ضمــان 

بــالغ عــن المطالبــات الــ�ق للعمــالء قنــوات لالإ
صحــة العمــالء وســالمتهم. وكان هدفنــا الرئيــىي هــو ضمــان الوصــول وتقديــم 
خدمــات سلســة دون انقطــاع لعمالئنــا مــع ضمــان ســالمة وأمــن موظفينــا. لقــد قمنــا 
ــة آمنــة وأغنتنــم الفرصــة  ي أي بيئ

ــة الالزمــة للعمــل �ن ــالأدوات التكنولوجي نهــم ب بتجه�ي
ــت  ــا خــالل هــذا الوق ــة عمالئن ــم بخدم امه ن ــم وال�ق ــل تفانيه ــا ع ــا لأشــكر موظفين هن

ــب.  العصي

نحــن نعتقــد أن تطويــر وإدارة قنــوات توزيــع عاليــة الجــودة هــو � تفوقنــا هــذا إىل 
ي 

ن �ن ي توفــ�ي الحلــول المبتكــرة وتقديــم التمــ�ي
ــا خــالل العــوام الســابقة �ن تن جانــب خ�ب

ي خلــق قيمــة 
كــة فــأن مســاعينا ســوف تســتمر�ن الخدمــة.  عندمــا يتعلــق الأمــر بــإداء ال�ش

كــة أن تحافــظ  ي الســنة الماليــة 2020، اســتطاعت ال�ش
مســتدامة عــل المــدى الطويــل. �ن
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ــة إىل 22.9  كات المكتتب ــاىلي الشــ�ق ــع إجم ــث ارتف ــوب حي ــا بالشــكل المطل عــل اعماله
ــح  ــا زاد رب ــة  2019. كم ــنة المالي ــن الس ــا 5٪ ع ــادة قدره ، بزي ي

ــ�ن ــار بحري ــون دين ملي
، بنمــو قــدره 49.8٪ مقارنــة بالعــام  ي

كــة  للعــام 2020 إىل 1.5 مليــون دينــار بحريــ�ن ال�ش
الســابق. 

ــة  ــة محفظ ــادت هيكل ــا وأع ــة به ــاب الخاص ــة الكتت ي سياس
ــذرة �ن ــة ح ك ــت ال�ش وكان

ــدت  ــة، واعتم ــة متوازن ــل محفظ ــاظ ع اتيجيتها للحف ــ�ق ــع اس ــاسش م ــا يتم ــا بم أعماله
ــت  ــا بلغ ــة  كم ــاب المصلح ــح أصح ــة مصال ــك لحماي ــذره وذل ــاب ح ــات اكتت سياس
اكات المكتســبة 70٪ لعــام 2020 مقارنــة بنســبة  ي الشــ�ق

ي المطالبــات إىل صــا�ن
نســبة صــا�ن

ــتثمارية  ــا الس ــن مخصصاته ــة م ك ــززت ال�ش ــا وع ــام 2019. كم ــابق ع ــام الس 73٪ للع
ــل  ي التكاف

ــة �ن ــات الفني ــض ورفعــت الحتياطي ومخصصــات الأرصــدة المســتحقة القب
ي 

ي التكافــل العــام عمــا كانــت عليــه �ن
العائــلي واحتياطيــات المطالبــات الغــ�ي مبلغــة �ن

ــابق 2019. ــام الس الع

كــة  ي لل�ش
ي إعــادة اعتمــاد التصنيــف الئتمــا�ن

كــة ســاهمت �ن ي حققتهــا ال�ش
إن النتائــج الــ�ق

ــم  ي تقيي
ــة AM Best والمتخصصــة �ن ــة التصنيــف العالمي ــاز مــن وكال بدرجــة )A-( ممت

ن والــذي بــدوره يصنفنــا ضمــن أعــل  ن وإعــادة التأمــ�ي كات التأمــ�ي المــالءة الماليــة لــ�ش
ق الأوســط والأعــل محليــاً. ي منطقــة الــ�ش

كات التكافــل �ن قائمــة �ش

ــذي  ــي ال ــل المتنام ــد أن العم ــات ، ونعتق ــل الخدم ــم أفض ن بتقدي ــ�ي م ن ــنظل مل�ق س
ي بنــاء نمــوذج أعمــال متكامــل مكننــا مــن أن نكــون 

كــة �ن قامــت ومــا تــزال تقــوم بــه ال�ش
ــد  ي  وضــع جي

ــا ســوف ســنكون �ن ــة بأنن ــاء. ونحــن عــل ثق ــار الوب ــل آث ي تحم
ــوى �ن أق

ي توفرهــا المملكــة لبيئــة الأعمــال المحليــة. 
لالســتفادة مــن الفــرص طويلــة الأجــل الــ�ق

اتيجيتنا عــل بنــاء نمــوذج أعمــال قــوي - نمــوذج يقــف عــل  وســوف تســتمر مهمتنــا اســ�ق
ــع  ــة، وشــبكة التوزي دارة المخاطــر الحكيمــة، والمهــارات التكنولوجي ــة لإ ــز الصلب الركائ
ي تســعى 

كــة والــ�ق ة عمــل ال�ش ن ، ثقــة عمالئنــا هــي ركــ�ي ن ن المتفانــ�ي مــ�ي ن ن المل�ق والموظفــ�ي
كــة مــن خاللهــا إىل خلــق عالقــة طويلــة الأمــد لمســاهمينا وقيمــة مضافــة لجميــع  ال�ش

اصحــاب المصلحــة. 

ي بيئــة �يعــة التغــ�ي تحتــاج إىل مواكبــة الســوق المتطــورة واختــالف 
ان المؤسســات �ن

ــف  ــادة تعري ــادة المســتدامة إىل إع ــب الري ة دوما.وتتطل ــات المســتهلك المتغــ�ي متطلب
ــة  ــب المتعلق ــع الجوان ي جمي

ــكار �ن ــادئ البت ن مب ــ�ي ــالل تضم ــن خ ــال م ــاذج العم نم
بالمنتجــات والخدمــات التكنولوجيــة والبنيــة التحتيــة الخاصــة بالمؤسســة. عــالوة عــل 
ت  امــن مــع واقــع العالــم اليــوم والــذي اصبــح شــديد الرتبــاط فقــد تغــ�ي ن ذلــك وبال�ق
ي طليعــة كل قــرار 

. لهــذا يجــب ان تكــون توقعاتهــم �ن توقعــات العمــالء اىل حــد كبــ�ي
. تجــاري أكــ�ش مــن اي وقــت مــىن

ن  تتعلــق بتطويــر منتجــات جديــدة  ي قطــاع التأمــ�ي
كانــت كل الســنوات الماضيــة �ن

ة مــن الــوكالء والمستشــارين. ولكــن �ن عالــم اليــوم  فــإن  وبيعهــا مــن خــالل شــبكة كبــ�ي
ي كل نقطــة 

العمــالء ل يبحثــون عــن منتــج فحســب ، بــل عــن تجربــة إيجابيــة وسلســة �ن
ن لتقديــم التســوية  كات التأمــ�ي مــن نقــاط التصــال . هــذا كمــا انهــم ليبحثــون عــن �ش
ــا  ــن خــالل دورة تعامالتهــم معن ــا م ــع عمالئن ــل يتوق ــة ,  ب لمطالباتهــم بصــورة فعال
ــة  ــة التأميني اىل مجموعــة شــاملة مــن العــروض ذات القيمــة المضافــة تتجــاوز التغطي
ــكار  ــان وإدراج البت ــكان احتض ــة بم ــن الأهمي ــدف ، م ــذا اله ــق ه ــة . ولتحقي التكافلي

اتيجيتنا. ي اســ�ق
ــدور حــول العمــالء واحتياجاتهــم �ن ــذي ي ال

ــة، حيــث  ي التكافــل الدولي
ــا �ن ــا هــم زبائنن ــكار لدين اتيجية البت لهــذا فــإن محــور اســ�ق

نبحــث باســتمرار عــن طــرق مبتكــرة لتحديــد وتلبيــة احتياجاتهــم المتطــورة. وبالنســبة 
ــات  ــا والمنتج ــم التكنولوجي ي تقدي

ــالء �ن ــل العم ــز ع ــذي يرك ــكار ال ــل البت ــا ، يتمث لن
ي تجربتهــم. لهــذا فــان   ي تفيــد العمــالء وتمّكنهــم وتــ�ش

والخدمــات والمعلومــات الــ�ق
. ي هــذا العالــم المتغــ�ي

مراقبــة الأعمــال مــن منظــور العميــل ســيجعلنا نتفــوق حــ�ق �ن

وة  لشــك ان هدفنــا التنظيمــي يتمحــور �ن تلبيــة الحتياجــات للمدخــرات وتراكــم الــ�ش
كــة التكافــل الدوليــة  والصحــة والحمايــة المتناميــة ب�عــة. ويعــد النجــاح المســتمر ل�ش
دليــاًل عــل قــوة ثقــة عمالئنــا وأصحــاب المصالــح المتعدديــن. وقــد تــم تعزيــز هــذا 
ســالمية  يعــة الإ ك بتوفــ�ي منتجــات متطابقــة مــع أســس ال�ش امنــا المشــ�ق ن مــن خــالل ال�ق
ــة لســتثمارات مســاهمينا ،  ــة العادل ــم القيم ــا، وتقدي ــة الجــودة لعمالئن الغــراء وعالي

. ي
ي تنميــة القتصــاد الوطــ�ن

والمســاهمة �ن

كة  ي لل�ش
ي إعادة اعتماد التصنيف الئتما�ن

كة ساهمت �ن ي حققتها ال�ش
إن النتائج ال�ق

ي تقييم 
بدرجة )-A( ممتاز من وكالة التصنيف العالمية AM Best والمتخصصة �ن

ن والذي بدوره يصنفنا ضمن أعل قائمة  ن وإعادة التأم�ي كات التأم�ي المالءة المالية ل�ش

ق الأوسط والأعل محلياً. ي منطقة ال�ش
كات التكافل �ن �ش

التقرير السنوي 2020 12   |   |   13 www.gigtakaful.bh



: الأداء المالي

تقرير الرئيس التنفيذي

ــ�ي  ــا لتوف ن هــو نتيجــة لجهودن ــر الســن�ي ــا عــل م كتن ــه �ش ــذي قدمت ــان الأداء ال ــد ب ونعتق
تجربــة متفوقــة لعمالئنــا. ويظــل  مســعانا المســتمر هــو لفهــم تفضيــالت العمــالء 
ي كل مرحلــة مــن المراحــل. ويتيــح لنــا التبســيط والشــفافية 

ن تجربتهــم �ن ة وتحســ�ي المتغــ�ي
�ن المنتجــات والخدمــات والعمليــات الــ�ق نقــوم بهــا �ن خلــق القيمــة لعمالئنــا ، بــدًءا مــن 
تقديمهــم للمطالبــة. ونعتقــد إن إزالــة التعقيــدات مــن أعمالنــا أمــر أســاسي وذلــك لخلــق 
القيمــة المســتحقة لجميــع أصحــاب المصلحــة. كمــا تهــدف تقنياتنــا وعروضنــا الرقميــة إىل 
ن  ن الكلمتــ�ي توفــ�ي تجربــة تعامــل سلســة لعمالئنــا. وتجســد التكافــل الدوليــة �ن اعمالهــا هاتــ�ي
وهمــا »الثقــة«  و«الشــفافية«. ونعتقــد أن الثقــة تعتمــد عــل قدرتنــا �ن تصميــم منتجــات 
ي توفرهــا 

ي القيمــة طويلــة الأجــل الــ�ق
بســيطة وســهلة الفهــم ، بينمــا تنعكــس الشــفافية �ن

ــا للعمــالء. منتجاتنــا وخدماتن

ــة  ــة المبذول ــا هــي نتيجــة للجهــود المتفاني ــا عــل تقديــم قيمــة مســتمرة لعمالئن ان قدرتن
كــة ويؤمنــون بإمكانيــات  كــة . اذ إنهــم يقــدرون ارتباطهــم بهــذه ال�ش مــن قبــل موظفــى ال�ش
النمــو لهــذا القطــاع. ويتمتــع فريقنــا بالمرونــة الالزمــة للحفــاظ عــل التكيف مــع التفضيالت 
ي النظــام 

ــا إىل تحقيــق الصعــود المتنامــى  �ن كتن ــا. هــذا النهــج يدفــع �ش ة لعمالئن المتغــ�ي
ــات  ــم منتج ي تقدي

ــتمر �ن ــوف نس ــام ، س ــكل ع ــه. وبش ــل في ــذي نعم ــوى ال ــ�أ والحي البي
ي جميــع التجاهــات 

ي نفــس الوقــت بــان ندفــع بالفعاليــة �ن
بســيطة ذات صلــة بالمجتمــع و�ن

المؤسســاتية.

ــة عــل دعــم وتوصيــل العنــا� ذات القيمــة للعمــالء. كمــا  ن التكافــل الدولي ويظــل تركــ�ي
ي تحقيــق أهــداف الحمايــة والأهــداف الماليــة الخاصــة 

كــة �ن تســتمر مجموعــة منتجــات ال�ش
كــة بصــورة مســتمرة  للعمــالء ، وذلــك بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة. ولقــد ركــزت ال�ش
ي ذات  الوقــت 

عــل قاعــدة تفضيلهــا  - وهــى تقديــم العــروض ذات القيمــة المضافــة. و�ن
ن عــل خطــوط  كــ�ي اتيجيتها عــل اتبــاع نهــج منضبــط مــع ال�ق كــة �ن اســ�ق فقــد اعتمــدت ال�ش
. كمــا يشــمل نهجنــا الــذي يركــز عــل العمــالء ايضــا عــل النشــطة  ن بربــح أكــ�ش إنتــاج تتمــ�ي
المتمثلــة �ن المنتجــات والتوزيــع وخدمــة العمــالء وأنشــطة تســوية المطالبــات المصممــة 

لتوفــ�ي تجربــة ممتــازة لعمالئنــا.

اتيجية جــزء مــن عملنــا  اتيجيتنا هــي توفــ�ي الراحــة للعمــالء. ولجعــل هــذه الســ�ق كانــت اســ�ق
ــا بتطويــر مجموعــة مــن المنتجــات ذات الصلــة باحتياجــات العمــالء لتوفــ�ي  اليومــي، قمن

تجربــة ممتعــة وتقديــم خدمــة متفوقــة للعمــالء.

ــة  ــرص المتاح ــن الف ــتفادة م ــل الس ــم ع كتك ــاعدت �ش ــور س ــذه الم ــان كل ه ــد ب ونعتق
ــون  ــن ممتن ــن. ونح ــة البحري ي مملك

ــل �ن ــال التكاف ي أعم
ــادي �ن ــا الري ــل موقعه ــاظ ع والحف

ــم.  ــم وثقته ــة لدعمه ــاب المصلح ــع أصح لجمي

ي هذه الرسوم البيانية ادناه:
ي تتضح �ن

كة وال�ق ي أن أسلط الضوء عل بعض النتائج المهمة لل�ش
ول يفوت�ن

12345
20162017201820192020  السنة

اكات 22,157,75019,653,99922,034,40321,720,58522,859,386  الش�ق
12345

20162017201820192020
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اكات: الش�ت
ي 31 ديسم�ب 2020 ، 22.9 مليون

اكات للسنة المنتهية �ن بلغ إجماىلي الش�ق
ي للعام السابق 2019.

ي مقابل 21.7 مليون دينار بحري�ن
دينار بحري�ن

25000000
20000000
15000000
10000000
5000000

نسبة المطالبات المتكبدة

المطالبات:

ي المطالبات المتكبدة لعام 2020 70٪ مقارنة بـ 73٪لعام 2019.
بلغت نسبة إجماىلي صا�ن

اكات الش�ت

مزيج الأعمال

مزيج الأعمال:

مزيد من التنوع خالل العام 2020

العائلي
1,448,522

٪6 المركبات
8,813,210

٪39

الصحي
6,467,378

٪28

التكافل العام
6,130,276

٪27

12345
20162017201820192020 السنة

5,298,8003,222,5213,797,9113,984,7894,250,810 إجماىلي نتائج الكتتاب

600000
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نتائج الكتتاب

إجمالي نتائج الكتتاب:

ي )2020( مقارنة 
بلغ إجماىلي نتائج الكتتاب قبل احتساب الوكالة 4.2 مليون دينار بحري�ن

ي للعام السابق )2019(.
بـ 3.9 مليون دينار بحري�ن
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ــون  ــغ 2.245 ملي ــام 2020 لتبل ــة لع ــة والعمومي داري ــف الإ ــاىلي المصاري ــت إجم انخفض
ي العــام الســابق 

ي �ن
ــ�ن ــار بحري ــغ قــدره 2.522 مليــون دين ــة بمبل ي ، مقارن

ــ�ن ــار بحري دين
.2019

هــم مــن  لقــد ســعت التكافــل للحفــاظ عــل توقعــات مســاهميها وحامــلي الوثائــق وغ�ي
ــل  ــم أفض ــل وتقدي ــة الأج ــات طويل ــام والعالق ــا الهتم ــة. ولطالم ــاب المصلح أصح
اهــة  ن الخدمــات تمثــل اولويــة للتكافــل. ومنــذ إنشــائها ، تؤمــن التكافــل ببنــاء ثقافــة ال�ن
والشــفافية وتســعى إىل ممارســة جميــع أنشــطتها التجاريــة اســتناًدا إىل مبادئهــا الأساســية 
ســالمي  ن الإ ــ�ي ــادئ التأم ــك اســتناًدا إىل مب ــة وذل ــاءة والفعالي اهــة والكف ن ي ال�ن

ــة �ن المتمثل
والمشــاركة التعاونيــة ومبــادئ الرعايــة.

 
كمــا يؤمــن مجلــس ادارتنــا بالتمســك بأعــل معايــ�ي الحوكمــة والمســاءلة. يــدرك مجلــس 
ًمــا بــروح  ن ي إطــار الحوكمــة الشــاملة ول يــزال مل�ق

ات التنظيميــة المختلفــة �ن دارة التغيــ�ي الإ
ــون واللوائح. القان

ــا الرئيــىي  ن ن ي الأعمــال. وســيكون ترك�ي
نتوقــع نتائــج إيجابيــة للعــام 2021 ونمــواً جيــداً �ن

ي ستســاعد 
عــل جــودة الخدمــات واتخــاذ الحيطــة �ن المطالبــات و�ن ادارة النفقــات والــ�ق

كــة  قطعــا عــل تحقيــق نتائــج أفضــل. ال�ش

دارة عــل دعمهــم المتواصــل  وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لأشــكر اعضــاء مجلــس الإ
وعــل توجيهاتهــم المثمــرة. كمــا أود أن أعــرب عــن تقديــري لموظفــي التكافــل الدوليــة 
كــة. نشــكر أيًضــا أعضــاء هيئــة الرقابــة  لجهودهــم المتفانيــة نحــو تحقيــق أهــداف ال�ش
كات إعــادة  عيــة عــل توجيهاتهــم الســديدة والشــكر موصــول لعمالئنــا الكــرام و�ش ال�ش
ــو  ي نم

ــاهم �ن ــذي س ــم ال ــل دعمه ن ع ــ�ي ــا التجاري كائن ــع �ش ــطاء وجمي ــل والوس التكاف
كــة. ال�ش

ي تنفيــذ 
وتهانينــا  لهــذا الفريــق عــل تحقيقــه عاًمــا مــن الأداء المــاىلي القــوي والســتمرار �ن

. ن ي ســوق التأمــ�ي
اتيجيته للحصــول عــل فــرص النمــو عــل المــدى الطويــل �ن اســ�ق

 
ــا.  ــع أصحــاب المصلحــة عــل ثقتهــم ودعمهــم المســتمر لن ــود أن نشــكر جمي ــا ن كم
ي بنــاء أعمالنــا مــن خــالل التمســك بثقافتنــا القويــة والمتمثلــة �ن الثقــة 

وســوف نســتمر �ن
والشــفافية وإدارة المخاطــر بصــورة حصيفــة.

وهللا وىلي التوفيق،،،

السيد عصام الأنصاري
الرئيس التنفيذي

اير 2021 البحرين، 16 ف�ب

إجمالي الستثمارات:

: ي
ي الحتياطي الف�ض

صا�ض
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9,346,55311,079,07412,731,14113,387,66814,191,104 صا�ن الحتياطات الفنية
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كات 1. حوكمة ال�ش

اهــة  ن كات الجيــدة وتدمــج مبــادئ الســتقاللية وال�ن كــة بشــكل كامــل بمبــادئ وروح حوكمــة الــ�ش نم ال�ش كــة. تلــ�ق دارة وال�ش تعــد الحوكمــة المؤسســاتية الرشــيدة جــزًءا ل يتجــزأ مــن فلســفة الإ
كــة. ي الــذي يقــود ال�ش

ي النظــام المؤسســا�ق
والمســاءلة والشــفافية �ن

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

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

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

اهــة  �ن ن ورة معايــ�ي ال�ن كــة هــي اليمــان باهميــة  و�ن 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 نم ال�ش تلــ�ق
ي 

ي طــرأت عــل وحــدة ضوابــط المســتويات العليــا خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة �ن
ات الــ�ق كــة بتطبيــق والمتثــال مــع جميــع التغيــ�ي الصــادر عــن مــرصف البحريــن المركــزي. قامــت ال�ش

ســالمية. كــة أيضــاً بالمتثــال إىل متطلبــات معايــ�ي الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإ نم ال�ش كــة. تلــ�ق 31 ديســم�ب 2020 عــل ال�ش

ن التنظيمية الصادرة عن مرصف البحرين المركزي، دون أن تصدر بحقها أي مخالفات أثناء العام 2020. امها التام بجميع القواعد والقوان�ي ن كة عل إل�ق حافظت ال�ش
 

ض 2. 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 �ن إن أســهم ال�ش

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

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

92.65٪20078,731,765بحرينيون

7.35٪76,268,235جنسيات خليجية أخرى

100٪20785,000,000المجموع

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٪2036,195,820أقل من ٪1

100٪20785,000,000المجموع

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

ن 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 2020

للسنة المالية المنتهية �ف
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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

كــة  ن تنفيــذي/ غــ�ي تنفيــذي ومســتقل/ غــ�ي مســتقل وفــق التعليمــات الصــادرة عــن مــرصف البحريــن المركــزي ووفــق معايــ�ي ال�ش ة أعضــاء. يصنــف الأعضــاء بــ�ي دارة مــن عــ�ش يتكــون مجلــس الإ
: الخاصــة بالســتقاللية كالتاىلي

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

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

دارةالسيد جمال الهزيم مستقلغ�ي تنفيذي7 أبريل 2015رئيس مجلس الإ

دارةالسيد عبدالرحمن محمد مستقلغ�ي تنفيذي17 يونيو 2015نائب رئيس مجلس الإ

غ�ي مستقلتنفيذي7 أبريل 2015عضوالسيد خالد الحسن

غ�ي مستقلتنفيذي7 أبريل 2015عضوالسيد إبراهيم الريس

ي غ�ي مستقلتنفيذي17 يونيو 2015عضوالسيد أحمد بوج�ي

غ�ي مستقلتنفيذي20 ديسم�ب 2017عضوالسيد أسامة كشك

مستقلغ�ي تنفيذي21 مارس 2018عضود. أسامة البحارنة

مستقلغ�ي تنفيذي21 مارس 2018عضوالسيد راشد عبدالرحيم

مستقلغ�ي تنفيذي17 يونيو 2015عضوالسيد خالد المزيرعي

غ�ي مستقلتنفيذي27 يونيو 2016عضوالسيد عبدهللا ربيعة

دارة لمدة ثالث سنوات. كة، تكون عضوية مجلس الإ ي 21 مارس 2018. وفقاً للنظام الأساسي لل�ش
بدأت الدورة الحالية للمجلس �ن

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 
ن �ن دارة مــن قبــل المســاهم�ي ن أعضــاء مجلــس الإ يتــم انتخــاب/ تعيــ�ي

ي مجالــس أخــرى.
ة الذاتيــة والمهنيــة والعضويــة �ن شــيحات والمزايــا التابعــة لــه بحيــث يكــون مدعــوم بمعلومــات محــددة مثــل المؤهــالت والســ�ي المجلــس بنــاًء عــل توصيــة مــن لجنــة ال�ق

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

دارة مهام ومسؤوليات مجلس الإ

ــداف  ــل الأه ــة ع ــال ، والموافق ــادة  لالأعم ــم ري ن ، وتقدي ــاهم�ي ن والمس ــارك�ي ــة للمش ــة مضاف ــق قيم ي خل
ــس �ن ــىي 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 عــل  كــة ، وضمــان توفــ�ي المــوارد الماليــة وغ�ي اتيجية لل�ش الســ�ق
ــه. ــة، جــدول  للموافقــة عــل المســائل المخصصــة ل ي كل ســنة مالي

الأقــل �ن

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 والتشغيلي لل�ش  •
كات أو الخروج منها والموافقة عل المصاريف الرأسمالية. الموافقة عل اقتناء ال�ش  •

كة ونظام إدارة المخاطر. ي ال�ش
مراجعة نظام الرقابة المالية �ن  •

كة وخطط الإحالل الوظيفي تس�ي بشكل جيد. ي ال�ش
داري �ن التأكد من أن التطوير الإ  •

دارة. ن سكرت�ي مجلس الإ دارة وتعي�ي الموافقة عل تكوين مجلس الإ  •
ن يتم بشكل مرض. التأكد من أن التحاور مع المساهم�ي  •

كات تقرير حوكمة ال�ش
ي ٣١ ديسم�ب 2020

للسنة المالية المنتهية �ف
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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 ن دارة أن يكــون عــل إطــالع عــل آخــر المســتجدات المتعلقــة بالأعمــال، وصناعــة التأمــ�ي ن عــل مجلــس الإ يتعــ�ي

دارة  دارة، برنامــج تعريــف رســمي، إذا لــزم الأمــر. كمــا يتــم ترتيــب اجتماعــات مــع الإ ي مجلــس الإ
ن أي عضــو جديــد �ن ة، بعــد تعيــ�ي كــة مبــا�ش كــة. وتوفــر ال�ش تؤثــر عــل 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 �ن 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 �ن
ي 31 ديســم�ب 2020 الموضوعــات التاليــة:

دارة خــالل الســنة المنتهيــة �ن ي لمجلــس الإ نامــج التدريــ�ب ن والتطــورات الرقابيــة.  تضمــن ال�ب دارات، والأعمــال وصناعــة التأمــ�ي عضويــة مجالــس الإ

التحول الرقمي  .1
اتيجية كات والس�ق حوكمة ال�ش  .2

دارة ودور المجلس وإدارة المخاطر فعالية مجلس الإ  .3

ي
ا�ن الأمن السيب�ي  .4

تقييم المجلس واللجان التابعة

ي اتخــاذ الخطــوات المناســبة لأي تعديــالت 
وع �ن 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 �ن
مطلوبــة. كمــا يقــوم المجلــس كذلــك بمراجعــة التقييــم الــذا�ق

دارة نبذة عن أعضاء مجلس الإ

يالعضو
كاديمي والمه�ض التعيينات الخارجية لالعضاءالتأهيل الأ

السيد جمال الهزيم 
دارة رئيس مجلس الإ

 •،)CPA( ي معتمد
 محاسب قانو�ن

الوليات المتحدة الأمريكية
كة إيزي للخدمات المالية، البحرين•  رئيس �ش
ي العالمي•  ي Fasset Holding Ltd، سوق أبوظ�ب

الرئيس التنفيذي �ن
كة أوما البحرين ذ.م.م، البحرين•  رئيس �ش
كة جيم القابضة، البحرين•  رئيس �ش
كة Jeem Food Trading W.L.L.، البحرين•  رئيس �ش
كةJeem Properties W.L.L.، البحرين•  رئيس �ش
كة ناس، البحرين•  عضو مجلس إدارة �ش
نشاءات والمقاولت )KCPC(، الكويت•  كة الكويتية لالإ عضو مجلس إدارة ال�ش

السيد عبدالرحمن محمد 
دارة نائب رئيس مجلس الإ

 ماجست�ي إدارة الأعمال من جامعة• 
هال بالمملكة المتحدة

سالمي ش.م.ب، البحرين•  كة الإ عضو مجلس إدارة بنك ال�ب
ق الأوسط - البحرين•  دارة – بنك ال�ش نائب رئيس مجلس الإ

السيد خالد الحسن
دارة عضو مجلس الإ

ي العلوم• 
 درجة البكالوريوس �ن

 السياسية والقتصاد من جامعة
الكويت، الكويت

ن )KIF(، الكويت•  ي للتأم�ي
رئيس التحاد الكوي�ق

، لبنان•  ن عادة التأم�ي كة العربية لإ عضو مجلس إدارة ال�ش
ن ش.م.ك، •  دارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأم�ي عضو مجلس الإ

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

عضو مجلس إدارة �ن

السيد ابراهيم الريس 
دارة عضو مجلس الإ

ي المحاسبة من جامعة • 
البكالوريوس �ن

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

، المملكة المتحدة ن تشارترد للتأم�ي

رين من حوادث السيارات، •  ي صندوق تعويض المترصن
عضو مجلس إدارة �ن

البحرين
عضو مجلس إدارة المجلس الأعل للصحة، البحرين• 

ي  السيد أحمد بوج�ي
دارة عضو مجلس الإ

ن  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
ن ش.م.ب، البحرين•  كة البحرين للتأم�ي ي �ش

رئيس شؤون الستثمار �ن

كات تقرير حوكمة ال�ش
ي ٣١ ديسم�ب 2020
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يالعضو
كاديمي والمه�ض التعيينات الخارجية لالعضاءالتأهيل الأ

السيد أسامة كشك
دارة عضو مجلس الإ

ي • 
بكالوريوس تجارة من جامعة حلوان �ن

القاهرة، مرص
ي المحاسبة الحديثة من الجامعة • 

دبلوم �ن
ي القاهرة، مرص

الأمريكية �ن
ماجست�ي إدارة الأعمال من مدرسة • 

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

محاسب قانو�ن
المتحدة الأمريكية

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

المتحدة الأمريكية
مدقق داخلي معتمد )CIA(، الوليات • 

المتحدة الأمريكية
 • ،)CABM( مدير أعمال معاون معتمد

الوليات المتحدة الأمريكية

ن 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 �ن

د. أسامة البحارنة 
دارة عضو مجلس الإ

ي هندسة الكمبيوتر من • 
الدكتوراه  �ن

ي لندن، المملكة 
يال كوليدج �ن ام�ب

المتحدة
ي • 

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

كندا

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

رئيس لجنة التكنولوجيا – غرفة تجارة وصناعة البحرين• 

السيد راشد عبدالرحيم 
دارة عضو مجلس الإ

ن •  ن القانوني�ي زمالة جمعية المحاسب�ي
المعتمدين )FCCA(، المملكة المتحدة

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

السيد خالد المزيرعي 
دارة عضو مجلس الإ

ي المحاسبة من جامعة • 
البكالوريوس �ن

الكويت، الكويت
ي معتمد )CPA(، الكويت• 

محاسب قانو�ن

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

السيد عبد الله ربيعة
دارة عضو مجلس الإ

ن ش.م.ب، • دبلوم هندسة السيارات•  كة البحرينية الكويتية للتأم�ي مدير عام )للعمليات الكويتية( لل�ش
البحرين

كات تقرير حوكمة ال�ش
ي ٣١ ديسم�ب 2020
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دارة والحضور اجتماعات مجلس الإ

ي مملكــة البحريــن. ســجل اجتماعــات المجلــس والحضــور 
ي 31 ديســم�ب 2020. وقــد انعقــدت جميــع اجتماعــات المجلــس �ن

دارة ســتة اجتماعــات خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة �ن عقــد مجلــس الإ
ن أدنــاه: مبــ�ي

اير 820 يناير 20 22 ديسم�ب 420 نوفم�ب 2820 يوليو 420 مايو 1820 ف�ب
 عدد الجتماعات

ها ي ح�ض
ال�ت

السيد جمال الهزيم
دارة رئيس مجلس الإ

6

السيد عبدالرحمن محمد 
دارة نائب رئيس مجلس الإ

6

السيد خالد الحسن
دارة عضو مجلس الإ

6

السيد إبراهيم الريس
دارة عضو مجلس الإ

5

ي السيد أحمد بوج�ي
دارة عضو مجلس الإ

6

السيد أسامة كشك
دارة عضو مجلس الإ

6

د. أسامة البحارنة
دارة عضو مجلس الإ

6

السيد راشد عبدالرحيم
دارة عضو مجلس الإ

6

السيد خالد المزيرعي
دارة عضو مجلس الإ

5

السيد عبدالله ربيعة
دارة عضو مجلس الإ

6

 = حرصن
 = لم يحرصن

ي تمت مناقشتهاتاريخ الجتماع
يالمسائل الرئيسية ال�ت

القرار النها�أ

كة للثالث سنوات القادمة 8 يناير 2020 • مناقشة خطة عمل ال�ش
عية ن أعضاء هيئة الرقابة ال�ش ن أو إعادة تعي�ي •  توصية الجمعية العمومية بتعي�ي

ن للعام 2019 • المكافأة السنوية  للموظف�ي
• تعديل خطة الإحالل الوظيفي

تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة

اير 2020 ي 31 ديسم�ب 182019 ف�ب
ة المالية المنتهية �ن كة عن الف�ق • اعتماد المركز الماىلي لل�ش

كة • التعديالت عل السياسة الأسثتمارية لل�ش
ن السادة ارنست  ويونغ للسنة 2020 ن الخارجي�ي ن المدقق�ي ن أو إعادة تعي�ي •  توصية الجمعية العمومية بتعي�ي

كة الأم ن المدقق الداخلي والموحد مع ال�ش • إعادة تعي�ي

تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة

•  مناقشة الموازنة التقديرية المعدلة لسنة 2020م بناءاً عل مستجدات أزمة كورونا  )كوفيد-19(4 مايو 2020
كة حول الإجراءات المتخذة خالل أزمة كورونا )كوفيد-19( • تقرير ال�ش

تمت الموافقة
تمت الموافقة

ي 30 يونيو 282020 يوليو 2020
• البيانات المالية المرحلية كما �ن

• تقرير إدارة الأزمات المتعلق بأزمة كورونا )كوفيد-19(
كة •  مراجعة توصيات اللجنة المؤقتة بشأن مراجعة عدد من أدلة السياسات والإجراءات لل�ش

تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة

ي 30 سبتم�ب 42020 نوفم�ب 2020
• البيانات المالية المرحلية كما �ن

• تحديث تقرير إدارة الأزمات المتعلق بأزمة كورونا )كوفيد-19(
دارة لسنة 2021 ح مواعيد اجتماعات مجلس الإ • مق�ق

تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة

2020 كة للثالث سنوات القادمة22 ديسم�ب • مناقشة خطة عمل ال�ش
دارة المخاطر • مناقشة دليل السياسات والإجراءات لإ

تمت الموافقة
تمت الموافقة

كات تقرير حوكمة ال�ش
ي ٣١ ديسم�ب 2020
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ض سياسة التداول لالأشخاص الرئيسي�ي

داريــة المتعلقــة بحيــازة  كــة عــل علــم  بالمتطلبــات القانونيــة والإ ن عــل المعلومــات الداخليــة لل�ش « للتأكــد مــن أن المطلعــ�ي ن كــة بتأســيس »سياســة التــداول لالأشــخاص الرئيســي�ي قامــت ال�ش
ــا  دارة العلي دارة والإ « لتشــمل أعضــاء مجلــس الإ ن ــة. ويتــم تعريــف »الأشــخاص الرئيســي�ي ــع إســاءة اســتخدام المعلومــات الداخلي ــداول أســهم التكافــل، وذلــك بهــدف أســاسي هــو من وت
ن  اصبحــت تحــت عهــدة   ن المحدديــن. كمــا ان المســؤولية عــن ضمــان المتثــال لسياســة تــداول الأشــخاص الرئيســي�ي كــة مرتبطــة بالأشــخاص الرئيســي�ي ن او أي شــخص أو �ش ن المعينــ�ي والموظفــ�ي

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

ض والأطراف ذات الصلة مصالح الأشخاص الرئيسي�ي

: ي 31 ديسم�ب 2020 كالتاىلي
كة كما �ن ن والأطراف ذات الصلة بال�ش ي يمتكلها الأشخاص الرئيسي�ي

لقد كان عدد الأسهم ال�ق

عدد السهمالوظيفةالسم

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

ي 31 ديسم�ب 2020.
ن خالل السنة المالية المنتهية �ن كة من قبل الأشخاص الرئيسي�ي ي أسهم ال�ش

لم يتم التداول �ن

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

السيد/ عصام الأنصاري – الرئيس التنفيذي 
كــة إىل  دارات التنفيذيــة وتضمنــت مســؤولياته توجيــه ال�ش ي كــوادر الإ

، حيــث شــغل مناصــب عــدة �ن ن ن وإعــادة التأمــ�ي ي صناعــة التأمــ�ي
ة مهنيــة لأكــ�ش مــن 30 عامــاً �ن يمتلــك الســيد عصــام خــ�ب

اف عــل الأداء المــاىلي  �ش ي الســوق، الإ
كــة الريــادي �ن ة وطويلــة الأجــل، وتغيــ�ي متطلبــات الســوق مــع الحفــاظ عــل دور ال�ش طريــق الربحيــة، وتنفيــذ رؤيتهــا ورســالتها وتحقيــق الأهــداف قصــ�ي

ن البحرينيــة. ي جمعيــة التأمــ�ي
، الكويــت. كمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة �ن ن التكافــلي كــة الخليجيــة للتأمــ�ي ي ال�ش

كــة والســتثمارات والمشــاريع التجاريــة الأخــرى. وهــو عضــو مجلــس إدارة �ن لل�ش

ن والتمويل. اىلي والنيوزيلندي للتأم�ي ي )FCII( - المملكة المتحدة وزمالة CIP من المعهد الأس�ق
ن القانو�ن ي معهد التأم�ي

السيد الأنصاري حاصل عل زمالة �ن

السيد/ عبدالعزيز العثمان – نائب الرئيس التنفيذي
ن  ي إدارة الأعمــال مــن جامعــة هــال بالمملكــة المتحــدة، وهــو محاســب معتمــد منــذ عــام 2002م، كمــا يحمــل شــهادة دبلومــا التأمــ�ي

الســيد عبــد العزيــز العثمــان يحمــل درجــة الماجســت�ي �ن
ي اكتســبها بإرتباطــه 

ن التكافــلي الــ�ق ي أعمــال التأمــ�ي
تــه الواســعة �ن ي البحريــن وذلــك بفضــل خ�ب

ن التكافــلي �ن ي مجــال التأمــ�ي
ن �ن ن الرئيســي�ي ي لنــدن. يعتــ�ب أحــد المهنيــ�ي

ي �ن
ن القانــو�ن مــن معهــد التأمــ�ي

ة  ن ي عــام 1989، وكان لمســاهماته المتمــ�ي
كــة التكافــل الدوليــة �ن ة مــع �ش ن ن وفهمــه المتعمــق لأســواق التكافــل. بــدأ العثمــان حياتــه المهنيــة المتمــ�ي ي صناعــة التأمــ�ي

الطويــل لأكــ�ش مــن 30 ســنة �ن
ن والبيانــات الماليــة. اتيجيات وتخطيــط الأعمــال وإحصــاءات التأمــ�ي ي تطويــر وتقييــم وتحليــل الســ�ق

ة �ن ة كبــ�ي كــة عــل مــر الســنوات. كمــا يتمتــع بخــ�ب ي تعزيــز أداء ال�ش
دور كبــ�ي �ن

كة مدارات الوطنية القابضة – المملكة العربية السعودية. ي �ش
كة الخدمات الصحية المساعدة هلث 360 وعضو مجلس إدارة �ن دارة ل�ش وهو نائب رئيس مجلس الإ

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

ن عل الحياة والمزايا التقاعدية. ن 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 2020 كالآ�ق

ي دفعت خالل السنة المالية المنتهية �ن
دارة العليا ال�ق دارة والإ تعويضات مجلس الإ

ي
88,483 دينار بحري�ن دارة   أتعاب الحضور ومزايا لمجلس الإ

ي
186,840 دينار بحري�ن دارة العليا    رواتب ومزايا الإ

ي
6,700 دينار بحري�ن دارة العليا   مكافأة نهاية الخدمة لالإ

ي )2019: ل يوجد(.
ي اجتماع الجمعية العمومية للموافقة عليها هو 60,000 دينار بحري�ن

ي سيتم تقديمها �ن
دارة للعام 2020، وال�ق حة لأعضاء مجلس الإ إجماىلي المكافآت المق�ق

القواعد السلوكية

افيــة والعنايــة  كــة، قواعــد الســلوك الخاصــة لعضــاء مجلــس الدارة والدارة التنفيذيــة. وتلــزم المدونــة حملــة التوقيــع  بأعــل 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 �ن

كات تقرير حوكمة ال�ش
ي ٣١ ديسم�ب 2020

للسنة المالية المنتهية �ف
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4. مسؤوليات، اجتماعات وسجل حضور لجان المجلس
لجان المجلس

ــة  ــة التنفيذي ك ن 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 ن 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 �ن والمجلــس. والغــرض مــن إنشــاء هــذه اللجــان معاونــة مجلــس الإ

فيمــا يخــص ذلــك.

ويحــق للمجلــس تشــكيل لجــان مؤقتــة لمهــام محــددة مــن وقــت لآخــر وحســبما تســتدعي الحاجــة، وينتهــي عمــل هــذه اللجــان بمجــرد انتهــاء المهمــة المناطــة بــكل منهــا. كذلــك يــزود 
كات. ي شــأن حوكمــة الــ�ش

امــاً بتعليمــات الجهــة الرقابيــة �ن ن أعضــاء المجلــس بنســخ مــن محــا�ن اجتماعــات هــذه اللجــان ال�ق

: دارة أربع لجان كالتاىلي شّكل مجلس الإ
اللجنة التنفيذية  •

لجنة التدقيق والحوكمة  •
شيحات والمزايا لجنة ال�ق  •

لجنة المخاطر  •

اللجنة التنفيذية
المهام:

دارة اللجنة التنفيذية القيام بالمهام التالية: لقد كلف مجلس الإ
دارة لتخاذ القرار الزم بشأنها.•  كة لعرضها عل 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 �ن

الجتماعات والحضور:
ي 31 ديســم�ب 2020، اجتمعــت اللجنــة التنفيذيــة ثــالث مــرات فقــط. وفقــاً للتعميــم 

ي الســنة الماليــة. خــالل الســنة المنتهيــة �ن
يجــب أن تجتمــع اللجنــة التنفيذيــة أربــع مــرات عــل الأقــل �ن

كات المســاهمة العامــة مــن إعــداد ونــ�ش نتائجهــا الماليــة الربــع ســنوية المراجعــة للربــع الأول مــن العــام 2020 بســبب التطــورات  الصــادر عــن مــرصف البحريــن المركــزي بإعفــاء جميــع الــ�ش
ي جائحــة كورونــا، تــم إلغــاء اجتمــاع اللجنــة المجــدول بتاريــخ 4 مايــو 2020. 

المتعلقــة بتفــىش

اير 20 ها4 نوفم�ب 2820 يوليو 1820 ف�ب ي ح�ض
عدد الجتماعات ال�ت

السيد خالد الحسن
غ�ي مستقل

3الرئيس

السيد عبدالرحمن محمد 
مستقل

3نائب الرئيس

السيد عبدهللا ربيعة
غ�ي مستقل

3عضو

السيد إبراهيم الريس
غ�ي مستقل

3عضو

ي السيد أحمد بوج�ي
غ�ي مستقل

3عضو

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.• 

ن �ن ن 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
ن 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 �ن
كــة اذا لــم يتــم تغطيتهــا مــن قبــل هيئــة المحاســبة  ي معايــ�ي AAIOIFI اوالمعايــ�ي الدوليــة المتعلقــة بالتقاريــر الماليــة وعــل النحــو الــذي ينطبــق عــل ال�ش

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

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

كات تقرير حوكمة ال�ش
ي ٣١ ديسم�ب 2020

للسنة المالية المنتهية �ف
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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 �ن تطوير وتقديم التوصيات بشأن التغي�ي
عية.•  شيحات والمزايا وهيئة الرقابة ال�ش كات من خالل العمل مع اللجنة التنفيذية ولجنة ال�ق اف عل تنفيذ إطار حوكمة ال�ش �ش رصد والإ
ي أداء واجباته.• 

ي توصل إليها �ن
تزويد المجلس بتقارير وتوصيات بناًء عل النتائج ال�ق

كــة قســم داخــلي  . هــذا كمــا ان لــدى ال�ش ن ن والداخليــ�ي ن الخارجيــ�ي كــة، واذا اقتــىن 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 عــل جميــع معامــالت ال�ش

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

الجتماعات والحضور:
ي 31 ديســم�ب 2020، اجتمعــت لجنــة التدقيــق والحوكمــة ثــالث مــرات فقــط. وفقــاً 

ي الســنة الماليــة. خــالل الســنة المنتهيــة �ن
يجــب أن تجتمــع لجنــة التدقيــق والحوكمــة أربــع مــرات عــل الأقــل �ن

كات المســاهمة العامــة مــن إعــداد ونــ�ش نتائجهــا الماليــة الربــع ســنوية المراجعــة للربــع الأول مــن العــام 2020 بســبب  للتعميــم الصــادر عــن مــرصف البحريــن المركــزي بإعفــاء جميــع الــ�ش
ي جائحــة كورونــا، تــم إلغــاء اجتمــاع اللجنــة المجــدول بتاريــخ 4 مايــو 2020.

التطــورات المتعلقــة بتفــىش

اير 20 ها4 نوفم�ب 2820 يوليو 1820 ف�ب ي ح�ض
عدد الجتماعات ال�ت

السيد خالد المزيرعي
مستقل

3الرئيس

السيد راشد عبدالرحيم
مستقل

3نائب الرئيس

د. أسامة البحارنة
مستقل

3عضو

السيد أسامة كشك
غ�ي مستقل

3عضو

شيحات والمزايا لجنة ال�ت

المهام:
شيحات والمزايا القيام بالمهام التالية: دارة لجنة ال�ق لقد كلف مجلس الإ

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

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

المنبثقــة منــه.

ور: ض ح ات وال اع م ت الج
ــا مــرة واحــدة فقــط. تــم  شــيحات والمزاي ــة ال�ق ي 31 ديســم�ب 2020، اجتمعــت لجن

ــة �ن ــة. خــالل الســنة المنتهي ي ي الســنة المال
ن عــل الأقــل �ن ــ�ي ــا مرت شــيحات والمزاي ــة ال�ق تجتمــع لجن

ــود للمناقشــة عــل جــدول الأعمــال. ن ــاك أي ب ــه لــم يكــن هن ــو 2020 وذلــك لأن ي ــخ 28 يول تاري ــة المجــدول ب إلغــاء اجتمــاع اللجن

اير 20 ها18 ف�ب ي ح�ض
عدد الجتماعات ال�ت

السيد جمال الهزيم
مستقل

1الرئيس

السيد خالد الحسن
غ�ي مستقل

1نائب الرئيس

السيد خالد المزيرعي
مستقل

1عضو

السيد راشد عبدالرحيم
مستقل

1عضو
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لجنة المخاطر

المهام:
دارة لجنة المخاطر القيام بالمهام التالية: لقد كلف مجلس الإ

ضافــة إىل وضــع حــدود مقبولــة وضوابــط داخليــة كافيــة والتأكــد مــن •  اتيجيات إدارة المخاطــر بالإ ي إعــداد، مراجعــة والموافقــة عــل سياســات، إجــراءات وإســ�ق
مســاعدة مجلــس الدارة �ن

ي تتناســب مــع حجــم وطبيعــة النشــاط التجــاري. 
اتيجيات الــ�ق ســ�ق تنفيــذ تلــك السياســات والإ

كــة ل تتجــاوز مســتوى المخاطــر المعتمــد مــن •  كــة )قابليــة تحمــل المخاطــر(، والتأكــد مــن أن ال�ش ي ال�ش
دارة عــل تحديــد وتقييــم المســتوى المقبــول للمخاطــر �ن مســاعدة مجلــس الإ

دارة. قبــل مجلــس الإ
كة أو قد تتعرض لها، من أجل تحديد أوجه القصور فيها.•  ي تتعرض لها ال�ش

تقييم أنظمة وتقنيات إدارة المخاطر لتحديد وقياس ومراقبة مختلف المخاطر ال�ق
ي ذلك تغطية جميع جوانب المخاطر الرئيسية والثانوية.• 

كة للمخاطر، وإطار إدارة المخاطر، بما �ن اتيجية ال�ش اف عل تنفيذ اس�ق �ش الإ
اماتها تجاه جميع أصحاب المصلحة.•  ن كة بدعم من كفاية رأس المال، لضمان قدرتها عل الوفاء بجميع ال�ق مراقبة القوة المالية لل�ش

الجتماعات والحضور:
ي 31 ديســم�ب 2020، عقــدت لجنــة المخاطــر اجتماعــاً واحــداً فقــط. تــم تشــكيل اللجنــة مــن قبــل 

ي الســنة الماليــة. خــالل الســنة المنتهيــة �ن
ن عــل الأقــل �ن يجــب أن تجتمــع لجنــة المخاطــر مرتــ�ي

ي جائحــة كورونــا. 
ات حصلــت نتيجــة تداعيــات تفــىش حــة خــالل العــام بســبب تأخــ�ي ي أكتوبــر 2019. تــم إلغــاء اجتماعــات مق�ق

دارة �ن مجلــس الإ

ها2 ديسم�ب 20 ي ح�ض
عدد الجتماعات ال�ت

د. أسامة البحارنة
مستقل

1الرئيس

السيد أسامة كشك
غ�ي مستقل

1نائب الرئيس

ي السيد أحمد بوج�ي
غ�ي مستقل

1عضو

السيد عبدالعزيز العثمان
)نائب الرئيس التنفيذي(

1عضو

5. مدققي الحسابات

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

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

: ي
كة موضحة كالآ�ق ن من قبل ال�ش تفاصيل رسوم خدمات التدقيق وغ�ي التدقيق لعام 2020 م، المدفوعة للمدقق�ي

ي
21,334 دينار بحري�ن رسوم خدمات التدقيق   

ي
8,700 دينار بحري�ن رسوم خدمات غ�ي التدقيق  

6. أمور أخرى

كفاية رأس المال وهامش المالءة

ــات  اكات والمطالب ــم احتســابها بالرجــوع إىل الشــ�ق ــزي، ويت ــن المرك ــا مــرصف البحري ي يضعه
ــ�ق ــة ال ــات التنظيمي ــاً للمتطلب ــال وهامــش المــالءة وفق ــة رأس الم ــات كفاي ــد متطلب ــم تحدي يت

ن معــاً. رأس المــال المتــاح لتغطيــة هامــش المــالءة الماليــة  ن والمشــارك�ي ي المســاهم�ي
المحــددة. تتطلــب قواعــد مــرصف البحريــن المركــزي أن يحســب هامــش المــالءة بنــاءاً عــل جمــع صنــدو�ق

: هــو كمــا يــلي

20202019

5,360,0004,879,000إجماىلي رأس المال المتاح لتغطية هامش المالءة المطلوب

ي التكافل العام والتكافل العائلي
3,832,0004,014,000إجماىلي الهامش المطلوب لصندو�ق

1,528,000865,000فائض رأس المال
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ام ومكافحة غسيل الأموال ض ل�ت الإ
ام  ن 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 ن ام مســؤولية إلــ�ق ن لــ�ق يتــوىل مســؤول الإ

ام. ن 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.  ن لــ�ق وإجراءاتهــا وتعليماتهــا الداخليــة ســنوياً وبصفــة دوريــة، وكذلــك عقــد دورات تدريبيــة متخصصــة لضمــان اســتمرارية الإ

المعامالت مع الأطراف ذات العالقة
كة أو المتأثــرة مــن قبــل هــذه  كات الخاضعــة للســيطرة أو الســيطرة المشــ�ق ن والــ�ش كــة الرئيســي�ي دارة وموظفــي ال�ش ن وأعضــاء مجلــس الإ ن الرئيســي�ي يمثــل الأطــراف ذات العالقــة المســاهم�ي

وط وبنــود اعتياديــة. الأطــراف. يجــري قيــد جميــع المعامــالت مــع الأطــراف ذات العالقــة عــل أســاس �ش

ن ش.م.ب، أحــد  كــة البحرينيــة الكويتيــة للتأمــ�ي اء ال�ش ي تتعلــق بــ�ش
ي 31 ديســم�ب 2020، تــم عقــد معاملــة بيــع مــع طــرف ذي عالقــة بمبلــغ 1.5 مليــون دينــار بحريــ�ن

خــالل الســنة المنتهيــة �ن
كــة بضاحيــة الســيف. ، عــل مبــ�ن المقــر الرئيــىي لل�ش ن ن الرئيســي�ي المســاهم�ي

ن فقــط، لضمــان الحيــاد  دارة المســتقل�ي ي كانــت مدعومــة بجلســة منفصلــة لأعضــاء مجلــس الإ
دارة، والــ�ق تضمنــت عمليــة الموافقــة عــل هــذه الصفقــة مناقشــات عــل مســتوى مجلــس الإ

كــة بالحصــول عــل موافقــة مــرصف البحريــن المركــزي قبــل تنفيــذ  دارة، قامــت ال�ش كــة. وبعــد موافقــة مجلــس الإ ي تمــت لتقييــم المعاملــة والتفــاق عــل إنصافهــا لل�ش
والســتقاللية، والــ�ق

الصفقــة.

ض والمستثمرين التواصل مع المساهم�ي
كــة بالتواصــل الفّعــال مــع جميــع الأطــراف ذات العالقــة، ســواًء داخليــاً أو خارجيــاً وعــل نحــو شــفاف ومهنيــة عاليــة. وتشــمل قنــوات التواصــل الجمعيــة العموميــة، البيانــات  نم ال�ش تلــ�ق

عــالم المحليــة. ي وســائل الإ
عالنــات �ن 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 �ن الرقابــة، بمــا �ن يقــوم اعضــاء المجلــس �ن المواصلــة المســتمرة �ن 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 عــل الرقابــة  والتقاريــر مــن المراجــع الخارجــي بشــأن مســائل معينــة تــم الكشــف عنهــا �ن 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 محــرصن اجتمــاع مجلــس 

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

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

دارة أو لجانــه. ويتوجــب عــل الأعضــاء أن يفصحــوا فــوًرا للمجلــس بعــدم المشــاركة �ن الإ
. ي

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

سياسة التبليغ عن المخالفات
ن الذيــن يقومــون بتقديــم تقاريــر  ن عنهــا. إن هــذه السياســة تغطــي الحمايــة الكافيــة للموظفــ�ي ن مســئول�ي كــة سياســة التبليــغ عــن المخاطــر المتوقعــة وغــ�ي المعلنــة وتــم تعيــ�ي لقــد نفــذت ال�ش

دارة. ف عــل هــذه السياســة لجنــة التدقيــق والحوكمــة التابعــة لمجلــس الإ بحســن نيــة عــن تلــك المخاطــر. وتــ�ش

سياسة توظيف الأقارب
كــة ل تشــجع بشــكل عــام توظيــف الأشــخاص »ذوي الصلــة الوثيقــة« مــن أجــل الحفــاظ عــل نزاهــة أنظمــة التدقيــق  ي توضــح أن ال�ش

دارة عــل سياســة توظيــف الأقــارب الــ�ق وافــق مجلــس الإ
ي هــذا الســياق الأزواج والآبــاء والأولد والإخــوة والأخــوات والأفــراد مــن نفــس الأ�ة.

دارة. يشــمل الأشــخاص »ذوي الصلــة الوثيقــة« �ن والرقابــة والإ

الغرامات والعقوبات
ي 31 ديسم�ب 2020.

ي مملكة البحرين خالل السنة المنتهية �ن
كة أي غرامات للهيئات التنظيمية أو الحكومية �ن لم تدفع ال�ش

كة جتماعية لل�ش المسؤولية الإ
ي 

كــة معايــ�ي أفضــل الممارســات �ن ي جميــع جوانــب عملياتهــا. تمشــياً مــع هــذه المثــل العليــا، طبقــت ال�ش
ســالمية بأقــى قــدر ممكــن �ن كــة المثــل العليــا للمســؤولية الجتماعيــة الإ تطبــق ال�ش

ســالمية. ســالمية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإ كات الإ المســؤولية الجتماعيــة للــ�ش
ـِ : كة ب نم ال�ش تل�ق

عية.•  ن عل أساس المعاي�ي المعتمدة من قبل هيئة الرقابة ال�ش التحري عن العمالء المحتمل�ي
اهة من أجل الحفاظ عل التعامل المسؤول مع العمالء.•  ن الحفاظ عل أعل معاي�ي ال�ن
سالمية.•  يعة الإ ي الستثمارات المتوافقة مع ال�ش

الستثمار �ن
ن بالعدل والكرامة.•  معاملة جميع الموظف�ي
ن وفًقا للمعاي�ي المعمول بها.•  امات الزكاة للمساهم�ي ن حساب ال�ق
هم.•  ن وغ�ي ي ذلك الموظف�ي

رين من أنشطتها بما �ن حماية البيئة ومنع التلوث وحماية صحة وسالمة جميع الأفراد المترصن
ي يتم تحويل الدخل من المصادر غ�ي المسموح بها إليه.•  إنشاء صندوق خ�ي
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للسنة المالية المنتهية �ف
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7. الهيكل التنظيمي

الرئيس التنفيذي

ية داريةالموارد الب�ش الشئون الإ

إدارة المخاطر

تصالت ستثماراتمركز الإ الإ

إدارة التحصيلمدير تقنية المعلومات
إدارة التسويق

والمبيعات
مدير تكافل السيارات

نائب الرئيس التنفيذي

شيحات  لجنة ال�ت
والمزايا

اللجنة التنفيذية لجنة المخاطر

ام ض ل�ت  رئيس الإ
والشئون القانونية

 رئيس المالية
 رئيس الكتتاب
التكافل العام

 رئيس الكتتاب 
للتكافل العائلي 

والصحي

ض المساهم�ي

وحدات التنسيق
كة الأم كة مع ال�ش المش�ت

هيئة الرقابة
عية  ال�ش

لجنة التدقيق
والحوكمة 

دارة مجلس الإ
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. ن ن وعل آله وصحبه أجمع�ي ن والصالة والسالم عل رسوله الأم�ي الحمد هلل 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 عل نشاطاتها وأعمالها واستثماراتها عن الف�ق عية عل ال�ش فبناًء عل تكليفنا بالقيام بأعمال الرقابة ال�ش

يضاحــات  ي بنودهــا والإ
كــة �ن ن عــن ال�ش ي 31 ديســم�ب 2020 وناقشــت المســؤول�ي

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

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

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

دارة، وإن مســؤوليتنا هــي إبــداء الــرأي والتأكــد مــن أن إعــداد البيانــات  ي معامالتهــا اليوميــة يقــع عــل عاتــق الإ
ســالمية �ن 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 �ن الماليــة قــد تــم عــل الأســس ال�ش

ي رأينا:
و�ض

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

2 .. ي وجوه الخ�ي
كة التداب�ي الكفيلة بتجنيبها و�فها �ن أن ما وجد من مكاسب محرمة إتخذت ال�ش

ن 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 ومبادئ ال�ش

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

وصل هللا عل سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اير 2021م ي 1441هـ الموافق 7 ف�ب
ي 15 جمادى الثا�ض

حرر �ض

عية أعضاء هيئة الرقابة ال�ش

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

الشيخ/ عصام اسحاق
عية نائب رئيس هيئة الرقابة ال�ش

الدكتور الشيخ/ أسامة بحر 
عية عضو هيئة الرقابة ال�ش

عيــة تقريـر هيئـة الرقابـة ال�ش
عن السنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسم�ب 2020 م
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ض إل السادة مساهمي  تقرير مدققي الحسابات المستقل�ي
كة التكافل الدولية ش.م.ب. �ش

تقرير حول القوائم المالية 

 الرأي 

ي 
ات �ن ي 31 ديســم�ب 2020، وقوائــم الدخــل والتغــ�ي

ي تتكــون مــن قائمــة المركــز المــاىلي كمــا �ن
كــة"( ، والــ�ق كــة التكافــل الدوليــة ش.م.ب. )"ال�ش لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة المرفقــة ل�ش

ي ذلــك التاريــخ، وملخــص لأهــم السياســات المحاســبية.
ن والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة �ن ي أمــوال المشــارك�ي

ات �ن ن والتغــ�ي حقــوق المســاهم�ي

ي 
ات �ن ي 31 ديســم�ب 2020، ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة والتغــ�ي

كــة كمــا �ن ي رأينــا، إن القوائــم الماليــة المرفقــة تظهــر بصـــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المـــركز المــاىلي لل�ش
�ن

ســالمية. ي ذلــك التاريــخ وفقــاً لمعايــ�ي المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالية الإ
ن للســنة المنتهيــة �ن ي حقــوق المســاهم�ي

ات �ن ن والتغــ�ي أمــوال المشــارك�ي

ة قيد عملية التدقيق. كة خالل الف�ق عية لل�ش سالمية المحددة من قبل هيئة الرقابة ال�ش يعة الإ كة أيضاً بمبادئ وقواعد ال�ش نمت ال�ش ي رأينا، ال�ق
�ن

أساس الرأي 

ســالمية. إن مســئولياتنا بموجــب هــذه المعايــ�ي  ســالمية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإ تمــت عمليــة التدقيــق وفقــاً لمعايــ�ي التدقيــق للمؤسســات الماليــة الإ

كــة وفقــاً لميثــاق أخالقيــات هيئــة المحاســبة والمراجعــة  ي تقريرنــا. نحــن مســتقلون عــن ال�ش
مفصلــة أكــ�ش ضمــن بنــد مســئوليات مدققــي الحســابات حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الــوارد �ن

ســالمية. وقــد اســتوفينا مســئولياتنا الأخالقيــة الأخــرى وفقــاً لهــذا الميثــاق. إننــا نعتقــد أن أدلــة التدقيــق  ســالمية للمحاســب والمدقــق الخارجــي للمؤسســات الماليــة الإ للمؤسســات الماليــة الإ

ي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفــ�ي أساســاً لرأينــا.
الــ�ق

أمور التدقيق الرئيسية

ي 31 ديســم�ب 2020. لقــد تــم دراســة هــذه 
ي كانــت الأكــ�ش جوهريــة خــالل تدقيقنــا للقوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة �ن

ي وفقــاً لجتهادنــا المهــ�ن
إن أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك الأمــور الــ�ق

بــداء رأينــا حــول هــذه القوائــم، ول نبــدي رأيــاً منفصــالً حــول هــذه الأمــور. بالنســبة لــكل أمــر مــن الأمــور الموضحــة أدنــاه، تــم  الأمــور ضمــن نطــاق تدقيقنــا للقوائــم الماليــة ككل، وذلــك لإ

ي ذلــك الســياق.
ي عمليــة التدقيــق �ن

تقديــم تفاصيــل عــن كيفيــة معالجــة هــذه الأمــور �ن

ــه، فــإن  ــاًء علي ضافــة لكافــة الأمــور المتعلقــة بذلــك. بن ــا، بالإ ي تقريرن
ــوارد �ن ــة ال ي بنــد مســئوليات مدققــي الحســابات حــول تدقيــق القوائــم المالي

لقــد اســتوفينا المســئوليات المذكــورة �ن

ي ذلــك الإجــراءات 
ي قمنــا بهــا، بمــا �ن

ي القوائــم الماليــة. إن نتائــج إجــراءات التدقيــق الــ�ق
ي تــم تصميمهــا لالســتجابة لتقييمنــا لمخاطــر الأخطــاء الجوهريــة �ن

تدقيقنــا يشــمل تنفيــذ الإجــراءات الــ�ق

المتعلقــة بمعالجــة الأمــور المشــار إليهــا أدنــاه، توفــر أساســاً لرأينــا حــول تدقيــق القوائــم الماليــة المرفقــة.

احتياطيات التكافل 

اضــات  ي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها لجميــع وحــدات الأعمــال. يتــم احتســاب هــذا التقديــر عــل أســاس اف�ق
دارة إجــراء تقديــر للمطالبــات الــ�ق المخاطــر: يتطلــب مــن الإ

وتوقعــات مختلفــة واســتخدام ســجل معــدل التكــرار ومــدى خطــورة المطالبــات المســجلة مســبقاً.

ي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها يعــد أمــراً معقــداً وتتطلــب مدخــالت تقنيــة مــن خبــ�ي اكتــواري مؤهــل. تتطلــب جميــع التقديــرات بطبيعتهــا 
إن احتســاب الحتياطيــات الــ�ق

ي العمليــات الحســابية قــد يكــون لهــا تأثــ�ي جوهــري عــل احتســاب الحتياطيــات وبالتــاىلي ســيؤثر عــل 
اضــات المســتخدمة �ن ي الف�ق

ي أن أي تغيــ�ي �ن
اجتهــاداً جوهريــاً، وهنــاك مخاطــر تتمثــل �ن

كــة.  الأربــاح المســجلة لل�ش

ي تم تكبدها ولكن لم يتم عمل تقرير بشأنها.
كات اكتوارية خارجية معتمدة من قبل مرصف البحرين المركزي وذلك لحتساب الحتياطيات ال�ق لقد تم الستعانة ب�ش

ردنا

كجزء من إجراءات عملية تدقيقنا، قمنا:

ــتحقة  ــات المس ــة والمطالب ــات المدفوع ــة بالمطالب ــالت المتعلق ــل المعام ــا لتسلس ــد فهمن ــك لتأكي ــات، وذل ــاب الحتياطي ــة احتس ــات وعملي ــة للمطالب ــة تفصيلي ــراء مراجع بإج  -   

ي تم تكبدها ولكن لم يتم عمل تقرير بشأنها؛ و
والحتياطيات ال�ق   

ي تــم تكبدهــا ولكــن 
ي احتســاب الحتياطيــات الــ�ق

كــة الكتواريــة الخارجيــة(، �ن دارة )المدعومــة مــن قبــل ال�ش -  بدعــم مــن فريقنــا الكتــواري، تــم تقييــم مــدى معقوليــة منهجيــة الإ   

لم يتم عمل تقرير بشأنها؛   

ي 
ي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها والــ�ق

ي احتســاب الحتياطيــات الــ�ق
ضافــة إىل مــا ســبق، قمنــا بتنفيــذ إجــراءات لتقييــم مــدى صحــة اكتمــال ودقــه البيانــات المدرجــة �ن بالإ

تتضمــن عــل:

ي الحسابات الكتوارية. 
ي نظم إدارة السياسات والبيانات المستخدمة �ن

ن المطالبات المدفوعة والبيانات المعلقة المسجلة �ن مطابقة ب�ي  -  

اضمحالل أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

كــة. بلــغ مجمــوع مخصــص  ي تمثــل 18٪ مــن إجمــاىلي موجــودات ال�ش
ي والــ�ق

كــة إجمــاىلي أرصــدة تكافــل وإعــادة تكافــل المســتحقة القبــض بقيمتــه 7,393,497 دينــار بحريــ�ن المخاطــر: لــدى ال�ش

ي 31 ديســم�ب 2020. 
ي كمــا �ن

الضمحــالل 1,306,888 دينــار بحريــ�ن
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تقرير حول القوائم المالية )تتمة(

اضمحالل أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض )تتمة(

: ي التاىلي
كة سياسة لتسجيل مخصص مقابل أرصدة التكافل المستحقة القبض بناًء عل التحليل الزم�ن لدى ال�ش

أك�ش من سنة واحدة – 25٪ من إجماىلي أرصدة الذمم المدينة؛

ن – 50٪ من إجماىلي أرصدة الذمم المدينة؛ و أك�ش من سنت�ي

أك�ش من ثالثة سنوات – 100٪ من إجماىلي أرصدة الذمم المدينة.

قــراض الرئيــىي مــن البنــك. يتــم  ي يتجــاوز عمرهــا أكــ�ش مــن ســنة واحــدة مــن القيمــة الحاليــة بمتوســط ســعر الإ
كات التكافــل / إعــادة التكافــل الــ�ق تخصــم أرصــدة الذمــم المدينــة مــن �ش

ن القيمــة الحاليــة مقارنــة بالقيمــة الممكــن تحقيقهــا )القيمــة المســتقبلية( كخســارة إضمحــالل. تقديــم الفــرق بــ�ي

ي ينطــوي عليهــا تحديــد مخصــص إضمحــالل للذمــم المدينــة، فــإن هــذه المســألة تعتــ�ب مــن 
نظــًرا لأهميــة أرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة القبــض وعــدم الموضوعيــة الــ�ق

أمــور التدقيــق الرئيســية.

ردنا

كجزء من إجراءات عملية تدقيقنا، قمنا:

دادها وتسويتها؛ بإجراء مراجعة تفصيلية لعملية احتساب الذمم المدينة، وذلك لتأكيد فهمنا لتسلسل المعامالت المتعلقة بتسجيل الذمم المدينة وعملية اس�ق  -

ي لــم 
تعميــم التأكيــدات عــل أســاس العينــة لالأطــراف الأخــرى. عــالوة عــل ذلــك، قمنــا بتنفيــذ إجــراءات بديلــة )مثــل المقبوضــات الالحقــة وفحــص الفواتــ�ي ومــا إىل ذلــك( لالأطــراف الــ�ق  - 

يتم استالم التأكيدات بشأنهم؛  

كة؛ و بإعادة احتساب المخصص بناًء عل سياسة ال�ش  -

بإجراء مراجعة ائتمانية لالأطراف الأخرى عل أساس العينة لتقييم الجدارة الئتمانية لالأطراف الأخرى.  -

كة لسنة 2020 ي التقرير السنوي لل�ش
المعلومات الأخرى الواردة �ف

دارة هو المسئول عن المعلومات الأخرى.  ي التقرير السنوي، بخالف القوائم المالية وتقرير مدققي الحسابات. إن مجلس الإ
تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة �ن

ي هذا الشأن.
إن رأينا حول القوائم المالية ل يشمل المعلومات الأخرى، وإننا ل نبدي أي شكل من أشكال التأكيد �ن

ن العتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات الأخــرى تتعــارض جوهريــاً  ي قــراءة المعلومــات الأخــرى، وعنــد القيــام بذلــك، نأخــذ بعــ�ي
وفيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم الماليــة، تكمــن مســئوليتنا �ن

ي حصلنــا عليهــا مــن خــالل عمليــة التدقيــق أو يبــدو أنهــا تحتــوي عــل معلومــات جوهريــة خاطئــة. وإذا مــا اســتنتجنا، بنــاًء عــل العمــل الــذي قمنــا 
مــع القوائــم الماليــة أو مــع معرفتنــا الــ�ق

ي هــذا الشــأن.
فصــاح عنــه �ن فصــاح عــن تلــك الحقيقــة. ولــم نالحــظ مــا يتوجــب الإ بــه عــل المعلومــات الأخــرى، أنهــا تحتــوي عــل معلومــات جوهريــة خاطئــة، فإنــه يتوجــب علينــا الإ

دارة حول القوائم المالية  مسئوليات مجلس الإ

كة. سالمية عل عاتق مجلس إدارة ال�ش يعة الإ كة بالعمل وفقاً لمبادئ وقواعد ال�ش ام ال�ش ن تقع مسئولية إعداد هذه القوائم المالية وال�ق

ســالمية وعــن نظــام الرقابــة الداخــلي  دارة هــو المســئول عــن إعــداد القوائــم الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــاً لمعايــ�ي هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإ إن مجلــس الإ

عــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن الأخطــاء الجوهريــة، ســواًء كانــت ناتجــة عــن الحتيــال أو الخطــأ. وريــاً لإ دارة �ن الــذي يــراه مجلــس الإ

فصــاح، حيــث أمكــن، عــن الأمــور المتعلقــة بمبــدأ الســتمرارية بمــا  كــة عــل العمــل كمنشــأة مســتمرة، والإ دارة مســئولً عــن تقييــم قــدرة ال�ش عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، يكــون مجلــس الإ

كــة أو إيقــاف عملياتهــا أو عــدم وجــود أي بديــل واقعــي آخــر  دارة تصفيــة ال�ش ي نيــة مجلــس الإ
ي عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، إل إذا كان �ن ي ذلــك اســتخدام مبــدأ الســتمرارية المحاســ�ب

�ن

ســوى القيــام بذلــك.

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية 

ي الحصــول عــل تأكيــد معقــول بــأن القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن الأخطــاء الجوهريــة، ســواًء كانــت ناتجــة عــن الحتيــال أو الخطــأ وإصــدار تقريــر تدقيــق يتضمــن رأينــا. 
تتمثــل أهدافنــا �ن

ســالمية سيكشــف دائمــاً  يعتــ�ب التأكيــد المعقــول هــو تأكيــداً عــاىلي المســتوى، ولكنــه ليــس ضمانــاً بــأن التدقيــق الــذي يتــم وفقــاً لمعايــ�ي هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإ

عــن المعلومــات الجوهريــة الخاطئــة عنــد وجودهــا. إن الأخطــاء قــد تحــدث نتيجــة لحتيــال أو خطــأ ويتــم اعتبارهــا جوهريــة، إذا كانــت منفــردًة أو مجتمعــًة، يمكــن أن يكــون لهــا تأثــ�ي عــل 

القــرارات القتصاديــة المتخــذة مــن قبــل مســتخدمي هــذه القوائــم الماليــة.
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ض إل السادة مساهمي  تقرير مدققي الحسابات المستقل�ي
كة التكافل الدولية ش.م.ب. �ش

تقرير حول القوائم المالية )تتمة(

دارة حول القوائم المالية  مسئوليات مجلس الإ

ي جميــع مراحــل 
ي �ن

ي والحفــاظ عــل الشــك المهــ�ن
ســالمية، فإننــا نقــوم بممارســة الجتهــاد المهــ�ن كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــاً لمعايــ�ي هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإ

: التدقيــق، وكمــا نقــوم بمــا يــلي

ي القوائــم الماليــة، ســواًء كانــت ناتجــة عــن الحتيــال أو الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق تســتجيب لتلــك المخاطــر والحصــول 
تحديــد وتقييــم مخاطــر الأخطــاء الجوهريــة �ن  • 

بــداء رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن احتيــال يعــد أكــ�ب مــن ذلــك الناتــج عــن خطــأ، ِلمــا قــد يتضمنــه الحتيــال  عــل أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة توفــر أساســاً لإ   

 . من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي  

ي ظــل الظــروف القائمــة وليــس بهــدف إبــداء رأي حــول مــدى فعاليــة نظــام
فهــم نظــام الرقابــة الداخــلي المتعلــق بالتدقيــق وذلــك لتصميــم إجــراءات تدقيــق مالئمــة �ن  • 

كة.  الرقابة الداخلي لل�ش  

دارة.  ي قام بها مجلس الإ
فصاحات ذات الصلة ال�ق تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإ  •

ي تــم الحصــول عليهــا، فيمــا إذا كان هنــاك عــدم تيقــن جوهــري مرتبــط 
، وبنــاًء عــل أدلــة التدقيــق الــ�ق ي التأكــد مــن مــدى مالئمــة اســتخدام مجلــس الدارة لمبــدأ الســتمرارية المحاســ�ب  • 

ي تقريــر 
شــارة �ن كــة عــل الســتمرار كمنشــأة مســتمرة. وإذا مــا توصلنــا إىل نتيجــة بــأن هنــاك شــك جوهــري، فعلينــا الإ بأحــداث أو ظــروف قــد تلقــي بشــكوك جوهريــة حــول قــدرة ال�ش   

ي حصلنــا عليهــا حــ�ق تاريــخ 
فصاحــات غــ�ي كافيــة. إن اســتنتاجاتنا مبنيــة عــل أدلــة التدقيــق الــ�ق ي القوائــم الماليــة أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه الإ

فصاحــات ذات الصلــة �ن التدقيــق إىل الإ   

ي أعمالها كمنشأة مستمرة.
كة �ن تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إىل عدم استمرار ال�ش  

الأساســية والأحــداث  المعامــالت  تمثــل  الماليــة  القوائــم  كانــت  إذا  وفيمــا  حولهــا  فصاحــات  الإ ذلــك  ي 
�ن بمــا  ومحتواهــا  الماليــة  القوائــم  وهيــكل  العــام  العــرض  تقييــم   • 

ي تحقق العرض العادل.
ال�ق  

ي نظــام الرقابــة الداخــلي 
ي تتضمــن أي أوجــه قصــور هامــة �ن

ن بالحوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا، نطــاق التدقيــق وتوقيتــه ومالحظــات التدقيــق الهامــة الــ�ق إننــا نتواصــل مــع المكلفــ�ي

ي يتــم تحديدهــا مــن قبلنــا خــالل عمليــة التدقيــق.
الــ�ق

ي قــد تؤثــر عــل اســتقالليتنا 
امنــا بالمتطلبــات الأخالقيــة المتعلقــة بالســتقاللية، ونطلعهــم عــل جميــع العالقــات والأمــور الأخــرى الــ�ق ن ن بالحوكمــة بمــا يفيــد ال�ق ويــد المكلفــ�ي ن كمــا نقــوم ب�ق

ومــا مــن شــأنه أن يحافــظ عــل هــذه الســتقاللية.

ي تمثــل أمــور التدقيــق الرئيســية. إننــا 
ة الحاليــة والــ�ق ي تدقيــق القوائــم الماليــة للفــ�ق

ن بالحوكمــة، القيــام بتحديــد الأمــور الأكــ�ش أهميــة �ن ي تــم التواصــل بهــا مــع المكلفــ�ي
مــن تلــك الأمــور الــ�ق

فصــاح عــن  ي بنــاًء عليهــا ل يتــم الإ
ي حــالت نــادرة جــداً والــ�ق

فصــاح العــام عــن ذلــك الأمــر، أو �ن ن أو الأنظمــة الإ ي تقريــر التدقيــق مالــم تمنــع القوانــ�ي
نقــدم توضيــح بشــأن تلــك الأمــور �ن

فصــاح قــد تفــوق المنفعــة العامــة الناتجــة عنــه. ي تقريرنــا حيــث أن الآثــار الســلبية المتوقعــة لالإ
ذلــك الأمــر �ن

تقرير حول المتطلبات التنظيمية الأخرى

رشادي لمرصف البحرين المركزي )المجلد 3(، نفيد: ي والدليل الإ
كات التجارية البحري�ن وفقاً لمتطلبات قانون ال�ش

كة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية تتفق مـع تلك السجالت؛ بأن ال�ش أ ( 

دارة تتفق مع القوائـم الماليـة؛ ي تقرير مجلس الإ
وأن المعلومات المالية الواردة �ن ب ( 

ي أو لأحــكام قانــون مــرصف البحريــن المركــزي وقانــون 
كات التجاريــة البحريــ�ن ي 31 ديســم�ب 2020 وقــوع أيــة مخالفــات لأحــكام قانــون الــ�ش

ولــم يــرد إىل علمنــا خــالل الســنة المنتهيــة �ن  ج( 

رشــادي لمــرصف البحريــن المركــزي )المجلــد رقــم 3( وتوجيهــات مــرصف البحريــن المركــزي أو لأحــكام عقــد التأســيس والنظــام  المؤسســات الماليــة رقــم )64( لســنة 2016 أو الدليــل الإ   

؛  كة أو مركزها الماىلي كة عل وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلباً عل نشاط ال�ش الأساسي لل�ش  

ورية لأغراض تدقيقنا.  ي رأيناها �ن
يضاحات ال�ق دارة عل جميع المعلومات والإ وقد حصلنا من الإ د( 

شنت.  ن هو السيد كاظم م�ي يك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير لمدققي الحسابات المستقل�ي ال�ش

سجل قيد مدقق الحسابات رقم 244

اير 2021 16 ف�ب

المنامة، مملكة البحرين
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2020
القوائم المالية

لسنة
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ن المجموعالتكافل العائليالتكافل العامالمساهم�ي

إيضاح
 31 ديسم�ب

2020
 31 ديسم�ب

2019
 31 ديسم�ب

2020
 31 ديسم�ب

2019
 31 ديسم�ب

2020
 31 ديسم�ب

2019
 31 ديسم�ب

2020
 31 ديسم�ب

2019

الموجودات 

النقد والستثمارات:

 125,000  125,000    -    -    -    -  125,000  125,000 5ودائع قانونية 

 11,553,513  18,291,252  1,348,964  2,100,488  4,864,318  8,512,369  5,340,231  7,678,395 6نقد وارصدة لدى بنوك 

 6,060,268  5,918,931  1,645,939  1,252,954  1,699,240  2,031,884  2,715,089  2,634,093 7استثمارات 

كة زميلة ي �ش
 206,640  260,776    -    -    -    -  206,640  260,776 8استثمار �ن

 10,698,264  8,386,960  10,544,253  6,563,558  3,353,442  2,994,903  24,595,959  17,945,421 

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة 
القبض

9 -    -    5,599,724  9,382,099  486,885  691,213  6,086,609  10,073,312 

كات إعادة التكافل من مطلوبات  حصة �ش
التكافل

12 ,10 -    -    5,583,715  6,061,201  300,570  306,743  5,884,285  6,367,944 

قتناء المؤجلة  573,803  493,161    -    -    -    -  573,803  493,161  13تكاليف الإ

 1,160,550  72,728    -    -    -    -  1,160,550  72,728  16عقارات ومعدات 

مبالغ أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق 
ومبالغ مدفوعة مقدماً 

17 ,15 1,156,184  1,105,160  373,669  474,520  27,070  16,772  1,556,923  1,596,452 

حصة إعادة التكافل المرتبطة بالحتياطيات 
الفنية للتكافل العائلي 

 -    -    -    -    2,550,251  570,251  2,550,251  570,251 

 38,287,733  41,239,916  4,579,882  6,718,218  22,481,378  22,101,361  11,226,473  12,420,337 مجموع الموجودات 

ض وحقوق الملكية المطلوبات وأموال المشارك�ي

المطلوبات 

 17,903,604  17,861,756  437,273  498,210  17,466,331  17,363,546    -    - 10, 12مطلوبات التكافل

 337,810  285,762    -    -  337,810  285,762    -    -  14عمولت غ�ي مكتسبة

 2,739,985  5,052,328  2,739,985  5,052,328    -    -    -    - الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة:

كات التكافل وإعادة التكافل   3,418,305  3,048,273  979,345  792,177  2,438,960  2,256,096    -    - �ش

ن   1,481,623  1,449,704  27,957  4,065  1,032,723  1,094,879  420,943  350,760 المشارك�ي

 2,618,131  2,267,528  224,466  175,360  1,667,106  1,186,724  726,559  905,444 20أخرى 

 28,499,458  29,965,351  4,409,026  6,522,140  22,942,930  22,187,007  1,147,502  1,256,204 مجموع المطلوبات

ض أموال المشارك�ي
ض ي أموال المشارك�ي

)427,652( )27,389(  163,939  132,449 )591,591( )159,838(    -    - )العجز(/ الفائض �ض

 136,956  137,821  6,917  63,629  130,039  74,192    -    - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 -    -    )85,646( )461,552( 196,078  170,856  110,432  )290,696(

حقوق الملكية

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

ي 
 656,159  770,569    -    -    -    -  656,159  770,569 19احتياطي قانو�ن

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

 548,670  1,578,365    -    -    -    -  548,670  1,578,365 أرباح مستبقاة 

 174,142  115,199    -    -    -    -  174,142  115,199 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

 10,078,971  11,164,133    -    -    -    -  10,078,971  11,164,133 مجموع حقوق الملكية

ض  مجموع المطلوبات وأموال المشارك�ي
 38,287,733  41,239,916  4,579,882  6,718,218  22,481,378  22,101,361  11,226,473  12,420,337 وحقوق الملكية 

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 39 جزءاً من هذه القوائم المالية. تشكل الإ

قائمة المركز المالي 
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

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

إيضاح
 31 ديسم�ب

2020
 31 ديسم�ب

2019
 31 ديسم�ب

2020
 31 ديسم�ب

2019
 31 ديسم�ب

2020
 31 ديسم�ب

2019
 31 ديسم�ب

2020
 31 ديسم�ب

2019

اكات  21,720,586  22,859,386  1,383,454  1,448,522  20,337,132  21,410,864    -    - إجمالي الش�ت

كات إعادة التكافل من إجماىلي  حصة �ش
اكات ش�ق )6,288,291( )6,426,670( )848,114( )565,893( )5,440,177( )5,860,777(    -    - 21الإ

اكات المستبقاة  15,432,295  16,432,716  535,340  882,629  14,896,955  15,550,087    -    - الش�ت

اكات غ�ي المكتسبة – إجماىلي   28,470  189,117  26,998  12,545  1,472  176,572    -    - 12تسوية الش�ق

اكات غ�ي المكتسبة – إعادة  تسوية الش�ق
 188,038  148,384 )16,195( )17,613(  204,233  165,997    -    - 12التكافل

اكات المكتسبة  ي الش�ت
 15,648,803  16,770,217  546,143  877,561  15,102,660  15,892,656    -    - صا�ض

)15,671,296( )13,669,346( )306,571( )246,007( )15,364,725( )13,423,339(    -    - إجمالي المطالبات المدفوعة 

كات إعادة التكافل والحصص  حصة �ش
 5,098,694  2,679,469  122,986  48,219  4,975,708  2,631,250    -    - الأخرى من المطالبات المدفوعة 

 1,944,674 )147,269(  162,602 )73,481(  1,782,072 )73,788(    -    - تسوية المطالبات المستحقة – إجماىلي 

تسوية المطالبات المستحقة – إعادة 
)2,789,371( )632,044( )122,420(  11,440 )2,666,951( )643,484(    -    - التكافل وأخرى 

ي المطالبات المتكبدة 
)11,417,299( )11,769,190( )143,403( )259,829( )11,273,896( )11,509,361(    -    - صا�ض

 877,076  795,028  11  12  877,065  795,016    -    - دخل الرسوم والعمولت

)738,884( )508,808( )12,774( )5,720( )726,110( )503,088(   -   - مرصوفات التكافل الأخرى 

المحول إىل الإحتياطيات الفنية للتكافل 
)269,763( )332,343( )269,763( )332,343(    -    -    -    - العائلي

)115,146( )704,094( )2,101( )72,481( )113,045( )631,613(    -    - مخصص ذمم التكافل المدينة المضمحلة 

الفائض من عمليات التكافل قبل أتعاب 
 3,984,787  4,250,810  118,113  207,200  3,866,674  4,043,610    -    - الوكالة

)3,832,212( )3,906,178( )146,768( )171,650( )3,685,444( )3,734,528(    -    - مرصوفات أتعاب الوكالة 

الفائض / )العجز( من عمليات التكافل 
 152,575  344,632 )28,655(  35,550  181,230  309,082    -    - بعد أتعاب الوكالة

 3,832,212  3,906,178    -    -    -    -  3,832,212  3,906,178 24دخل أتعاب الوكالة

ي
 409,409  198,294  70,261 )67,040(  179,852  163,561  159,296  101,773 25دخل / )خسارة( الستثمار - صا�ن

   -    - )17,565(    - )44,963( )40,890(  62,528  40,890 حصة المضارب

كة زميلة  51,116  54,136    -    -    -    -  51,116  54,136 دخل من �ش

 319,129  710,940    -    -    -    -  319,129  710,940 26دخل آخر

 4,813,917  4,424,281  122,671  134,889  )67,040( 52,696  4,869,548  4,611,866 

)2,290,863( )2,019,865(    -    -    -    - )2,290,863( )2,019,865( 22مرصوفات عمومية وإدارية 

كة  )230,922( )224,870(    -    -    -    - )230,922( )224,870( 22مرصوفات ال�ش

)1,211,731( )1,425,077(    -    -    -    - )1,211,731( )1,425,077(  13تكاليف إطفاء القتناء 

 )3,669,812( )3,733,516( -    -    -    -    )3,669,812( )3,733,516(

ي الربح والفائض / )العجز( للسنة 
 1,030,925  1,544,368  24,041 )31,490(  316,119  431,753  690,765  1,144,105 صا�ض

  العائد إىل:

كة الأم   690,444  1,144,105 مساهمي ال�ش

 321    - حقوق غ�ي مسيطرة 

 1,144,105  690,765 

8,12 فلس13,46 فلس27العائد للسهم 

يضاحات المرفقة من 1 إىل 39 جزءاً من هذه القوائم المالية. تشكل الإ

قائمة الدخل 
ي 31 ديسم�ب  2020 )مدققة(

للسنة المنتهية �ن

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�ن
احتياطي 

عام

أرباح مستبقاة 
)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 2020 
 10,078,971    -  10,078,971  174,142  548,670  200,000  656,159  8,500,000 الرصيد �ن

 1,144,105  1,144,105    -  1,144,105    -    -    - الربح للسنة

)58,943(    - )58,943( )58,943(    -    -    -    - الخسارة الشاملة الأخرى

مجموع الدخل الشامل / )الخسارة 
الشاملة( للسنة

 -    -    -    1,144,105  )58,943( 1,085,162  -    1,085,162 

ي )إيضاح 19(
   -    -    -    - )114,410(    -  114,410    - محول إىل الإحتياطي القانو�ن

ي 31 ديسم�ب 2020
 11,164,133    -  11,164,133  115,199  1,578,365  200,000  770,569  8,500,000  الرصيد كما �ن

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

 690,765  321  690,444    -  690,444    -    -    - الربح للسنة

 210,539    -  210,539  210,539    -    -    -    - الدخل الشامل الآخر 

 901,304  321  900,983  210,539  690,444    -    -    - مجموع الدخل الشامل للسنة

كة التابعة  )101,601( )101,601(    -    -    -    -    -    - إلغاء توحيد ال�ش

ي )إيضاح 19(
   -    -    -    - )69,044(    -  69,044    - محول إىل الإحتياطي القانو�ن

ي 31 ديسم�ب 2019 
 10,078,971    -  10,078,971  174,142  548,670  200,000  656,159  8,500,000 الرصيد كما �ن

ي حقوق الملكية
ات �ض قائمة التغ�ي

ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(
للسنة المنتهية �ن

يضاحات المرفقة من 1 إىل 39 جزءاً من هذه القوائم المالية. تشكل الإ

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

التكافل
العام

التكافل

العائلي
التكافل
العام

التكافل

 المجموعالعائلي

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

 246,443  214,532  31,911    -    - خسائر القيمة العادلة المحققة عل الستثمارات

)245,578( )157,820( )87,758(    -    - خسائر القيمة العادلة غ�ي المحققة عل الستثمارات

 400,263    -    - )31,490(  431,753 الفائض / )العجز( للسنة

ي 31 ديسم�ب 2020
 110,432  63,629  74,192  132,449 )159,838( الرصيد كما �ن

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

 74,445  22,425  52,020    -    - خسائر القيمة العادلة المحققة عل الستثمارات

 99,430  45,078  54,352    -    - أرباح القيمة العادلة غ�ي المحققة عل الستثمارات

 340,160    -    -  24,041  316,119 الفائض للسنة

ي 31 ديسم�ب 2019
)290,696(  6,917  130,039  163,939 )591,591( الرصيد كما �ن

ض ي أموال المشارك�ي
ات �ض قائمة التغ�ي

ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(
للسنة المنتهية �ن

يضاحات المرفقة من 1 إىل 39 جزءاً من هذه القوائم المالية. تشكل الإ

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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قائمة التدفقات النقدية
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

للسنة المنتهية �ن

ي
للسنة المنتهية �ن

31 ديسم�ب 312019 ديسم�ب 2020إيضاح
الأنشطة التشغيلية

ي الربح للسنة
1,144,105690,765صا�ن

ن  400,263340,160الفائض الناتج من عمليات المشارك�ي
تعديالت للبنود التالية:
كة زميلة  )51,116()54,136(8دخل من �ش

كة تابعة  )3,120(-ربح من إلغاء توحيد �ش
ن  2371,00633,229مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

)89,903()231,457(25أرباح من بيع استثمارات 
-)543,902(26ربح من بيع عقارات ومعدات

78,478-16اضمحالل عقارات ومعدات
25578,184115,058خسارة اضمحالل عل استثمارات 

16115,849138,262إستهالك 
9704,094115,146مخصص إضمحالل أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

اكات غ�ي المكتسبة ي الش�ق
)216,508()337,503(التغ�ي �ن

ي العمولت غ�ي المكتسبة
28,59450,574التغ�ي �ن

ي التحول إىل الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي 
332,34359,495التغ�ي �ن

ي الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
ات �ن 2,207,4401,260,520الربح التشغيلي قبل التغ�ي

ي الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ات �ن التغ�ي

)191,033(  3,282,609 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
)920,452( )27,422( أرصدة أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً )إيضاح أ(

كات إعادة التكافل من المطالبات المستحقة  2,789,372  632,044 حصة �ش
)1,944,674(  147,269 إجماىلي المطالبات المستحقة 

 81,015 )401,950( أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع
 1,184,318 )419,948( مطلوبات أخرى ومخصصات )إيضاح أ(

ن )إيضاح أ(  26,355  68,148 مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي
ي الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

ات �ض  2,285,421 4,488,190الربح التشغيلي بعد التغ�ي
ن )26,489( )2,858( مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظف�ي

ي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
 2,258,932  5,485,332 صا�ض

الأنشطة الستثمارية
اء عقارات ومعدات )58,499()34,125(16�ش

1,550,000600,758متحصالت من بيع عقارات ومعدات
اء استثمارات )1,175,386()1,618,428(7�ش

1,354,9601,708,718متحصالت من بيع استثمارات )إيضاح أ(
)4,249,486()686,783(ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق أصلية لأك�ش من ثالثة أشهر )إيضاح أ(

كة تابعة )إيضاح أ( ي التدفق النقدي الناتج من إلغاء توحيد �ش
)941,296(-صا�ن

( الأنشطة الستثمارية ي
ي النقد الناتج من / )المستخدم �ن

)4,115,191(  565,624 صا�ن
ي حكمه

ي النقد وما �ض
)1,856,259(6,050,956الزيادة / )النقص( �ض

ي بداية السنة
ي حكمه �ن

2,590,7254,446,984النقد وما �ن
ي نهاية السنة

ي حكمه �ض
68,641,6812,590,725النقد وما �ض

المشتملة عل:
نقد وأرصدة لدى البنوك

ي حسابات جارية
 2,590,725  5,211,681 نقد وأرصدة �ن

ة ثالثة أشهر أو أقل    -  3,430,000 ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق أصلية لف�ق
ي حكمه

 2,590,725  8,641,681 النقد وما �ض
 8,962,788  9,649,571 ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق أصلية لأك�ش من ثالثة أشهر

 11,553,513  18,291,252 نقد وأرصدة لدى بنوك وفقاً لقائمة المركز المالي

إيضاح أ – معامالت غ�ي نقدية 
ي قائمة

كة التابعة«(. تم إجراء التسويات غ�ي النقدية التالية �ن كة هيلث 360 الخدمات المساندة ذ.م.م. )»هيلث 360« أو »ال�ش كتها التابعة �ش كة سيطرتها عل �ش ي سنة 2019، فقدت ال�ش
 �ن

:التدفقات النقدية

ي 31 ديسم�ب 2020 
للسنة المنتهية �ن

31 ديسم�ب 312019 ديسم�ب 2020
100,000-ودائع

30,092-عقارات ومعدات
كة زميلة ي �ش

48,253-استثمار �ن
1,507,030-ذمم مدينة أخرى

ن )19,615(-مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي
)2,353,051(-ذمم دائنة أخرى

ي الأنشطة الستثمارية
ي النقد المستخدم �ن

)687,291(-صا�ن

يضاحات المرفقة من 1 إىل 39 جزءاً من هذه القوائم المالية. تشكل الإ

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

كة والأنشطة 1 ال�ش

ي مملكة البحرين وتعمل بموجب السجل التجاري رقم 21100 الذي 
كة مساهمة بحرينية عامة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة �ن كة«( هي �ش كة التكافل الدولية ش.م.ب. )»ال�ش �ش

تم الحصول عليه بتاريخ 11 أبريل 1989. 

ي إدارة أنشطة التكافل العام والعائلي والستثمارات وذلك عن طريق تطبيق نموذج الوكالة والمضاربة عل 
كة �ن سالمية. يتمثل النشاط الرئيىي لل�ش يعة الإ كة وفقاً لمبادئ ال�ش تدار أنشطة ال�ش

اكاتهم وذلك بهدف تعويضهم عن  ن باش�ق ي مساهمة المشارك�ي
ن وتتمثل �ن سالمية. يتم تنظيم أنشطة إعادة التكافل عل أساس سنة التأم�ي يعة الإ ن وفقاً لمبادئ ال�ش ، بالنيابة عن المشارك�ي التواىلي

أية خسائر لحقت بوعاء التكافل عن وقوع حدث محدد.

تأث�ي كوفيد - 19 
ي تعطيل الأعمال التجارية والأنشطة القتصادية. وقد أدى ذلك إىل حدوث تباطؤ 

لقد أثر انتشار جائحة كورونا )كوفيد -19( بشدة عل مختلف القتصاديات عل الصعيد العالمي، مما تسبب �ن
ي التقلبات القتصادية وتراجع جوهري. واستجابت الحكومات والمصارف 

ي البيئة القتصادية. كما شهدت أسواق البورصة العالمية زيادة �ن
ي القتصاد العالمي مع وجود حالت عدم التيقن �ن

�ن
المركزية بتدخالت نقدية ومالية من أجل تحقيق استقرار الأوضاع القتصادية.

وس كورونا ومدى وفعالية  ، مثل معدل انتقال ف�ي ي الوقت الحاىلي
ي ل يمكن التنبؤ بها بدقة �ن

وس غ�ي مؤكدة حيث أنها تعتمد عل التطورات المستقبلية ال�ق ات الف�ي ول يزال نطاق ومدة تأث�ي
كة. إجراءات الحتواء المتخذة. وقد تؤثر هذه التطورات عل النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع الماىلي لل�ش

ي الصفحة رقم 2.
ي مملكة البحرين. تم بيان العنوان بالكامل �ن

كة �ن يقع المكتب المسجل لل�ش

اير 2021. دارة الصادر بتاريخ 16 ف�ب كة وفقاً لقرار مجلس الإ تم اعتماد إصدار القوائم المالية لل�ش

عداد 2 أسس الإ

ام  ض بيان الل�ت
سالمية وقانون مرصف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006،  أعدت القوائم المالية وفقاً لمعاي�ي المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإ
 ، ي

كات التجارية البحري�ن ن الصادر عن مرصف البحرين المركزي ومتطلبات قانون ال�ش رشادي للتأم�ي ي المجلد رقم 3 والأحكام النافذة من المجلد رقم 6 للدليل الإ
ن الواردة �ن وأنظمة التأم�ي

عداد  سالمية، تم تطبيق المعاي�ي الدولية لإ ي ل تنطوي تحت مظلة معاي�ي المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإ
المرسوم رقم 21 لسنة 2001. لالأمور ال�ق

التقارير المالية الدولية. 

ي  العرف المحاس�ب
أعدت القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل بحيث يتضمن قياس القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

ي عملية تطبيق السياسات المحاسبية 
دارة ممارسة اجتهاداتها �ن يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعاي�ي المحاسبة المالية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب من الإ

كة. لل�ش

كة التابعة، تم  كة التابعة«( نتيجة لفقدان السيطرة عل ال�ش كة هيلث 360« أو »ال�ش كة هيلث 360 للخدمات المساندة ذ.م.م. )»�ش كة �ش كة التابعة لل�ش ي سنة 2019، تم إلغاء توحيد ال�ش
�ن

كة زميلة اعتباراً من تاريخ فقدان السيطرة. ي �ش
احتسابه كاستثمار �ن

العملة الرئيسية 
كة إل إذا ذكر خالف ذلك. ي لكونها العملة الرئيسية لعمليات ال�ش

تم عرض القوائم المالية بالدينار البحري�ن

3 السياسات المحاسبية الهامة 

ي 31 ديسم�ب 2019.، باستثناء تطبيق 
كة للسنة المنتهية �ن ي إعداد القوائم المالية السنوية لل�ش

ي تم استخدامها �ن
ي إعداد القوائم المالية هي مطابقة لتلك ال�ق

إن السياسات المحاسبية المتبعة �ن
ي أو بعد 1 يناير 2020. تم إصدار المعاي�ي الجديدة التالية من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

ات السنوية المبتدئة �ن ي الف�ق
لزامية �ن المعاي�ي الجديدة والمعدلة الصادرة والإ

ي اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 مارس 2020 عل 
ي �ن

ي أعقاب جائحة كوفيد – 19، قرر مجلس المحاسبة والتدقيق التابع لأيو�ن
«( النافذة مبدئياً اعتباراً من 1 يناير 2020، إل أنه �ن ي

سالمية )»أيو�ن الإ
ي كما هو مذكورة أدناه:

لزامي إىل 1 يناير 2021، مع السماح بالتطبيق المبكر لمعاي�ي المحاسبة الصادرة عن أيو�ن تقديم تمديد لمدة سنة واحدة من التاريخ الإ

امات  ن معيار المحاسبة الماىلي رقم 30 - المتعلق بالضمحالل والخسائر الئتمانية والرتباطات المثقلة بالل�ق
لقد غ�ي المعيار بشكل أساسي عملية احتساب خسائر إضمحالل الموجودات المالية عن طريق استبدال معيار المحاسبة الماىلي رقم 11 المتعلق »بالمخصصات والإحتياطيات« نهج تكبد 

ي 
ي ذلك الضمانات وخطابات العتماد والمراكز المماثلة الأخرى ال�ق

انية بما �ن ن ي الم�ي
الخسارة بنهج الخسائر الئتمانية المتوقعة المستقبلية بشأن جميع الذمم المدينة والتعرضات غ�ي المدرجة �ن

تخضع لمخاطر الئتمان.

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

3 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

ي المراحل الثالث التالية:
سيتم تصنيف الموجودات الخاضعة للخسائر الئتمانية �ن

ي جــودة الئتمــان منــذ منحهــا. ســيتم تســجيل مخصــص الإضمحــالل عــل أســاس الخســائر 
ي لــم تتدهــور بشــكل جوهــري �ن

الذمــم المدينــة المنتجــة: الذمــم المدينــة الــ�ق المرحلة 1: 
الئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهراً.

ي جــودة الئتمــان منــذ منحهــا. ســيتم تســجيل الخســائر الئتمانيــة عــل أســاس الخســائر 
ي تدهــورت بشــكل جوهــري �ن

الذمــم المينــة غــ�ي المنتجــة: الذمــم المدينــة الــ�ق المرحلة 2: 
ــة المتوقعــة عــل مــدى العمــر. الئتماني

ي تــم إضمحاللهــا، ســيتم إثبــات مخصــص الإضمحــالل عــل أســاس الخســائر الئتمانيــة المتوقعــة عــل مــدى 
الذمــم المدينــة المضمحلــة: بالنســبة للذمــم المدينــة الــ�ق المرحلة 3: 

العمــر.

ــة المتوقعــة.  ــاس الخســائر الئتماني ــك قي ــذ منحهــا وكذل ــة من ي المخاطــر الئتماني
ي تقييمهــا للتدهــور الجوهــري �ن

ــار معلومــات النظــرة المســتقبلية �ن ي العتب
كــة الأخــذ �ن ســيطلب مــن ال�ش

ي يتــم الحصــول عليهــا 
ســتتضمن معلومــات النظــرة المســتقبلية عــل عنــا� مثــل عوامــل القتصــاد الــكلي )عــل ســبيل المثــال أســعار الأســهم وأســعار النفــط( والتنبــؤات القتصاديــة الــ�ق

مــن المصــادر الخارجيــة.

كــة الخســائر الئتمانيــة المتوقعــة وتطبــق نهــج الحتماليــة  كــة بتقييــم مجموعــة مــن النتائــج والســيناريوهات المحتملــة. بالنســبة لــكل ســيناريو مــن الســيناريوهات، ستســتمد ال�ش ســتقوم ال�ش
المرجحــة وذلــك لتحديــد مخصــص الإضمحــالل.

نهج الإضمحالل
ســيتم إثبــات خســائر الإضمحــالل عــل جميــع التمويــالت الأخــرى والموجــودات الســتثمارية والتعرضــات الخاضعــة للمخاطــر بخــالف المخاطــر الئتمانيــة )باســتثناء الســتثمارات المدرجــة 

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل(.

ن قيمتهــا العادلــة ناقصــاً  داد تعــد القيمــة الأعــل مــن بــ�ي داد. إن القيمــة القابلــة لالســ�ق ي تتجــاوز فيهــا القيمــة المدرجــة للموجــود قيمتهــا القابلــة لالســ�ق
ســيتم قيــاس خســائر الإضمحــالل الــ�ق
تكاليــف البيــع وقيمتهــا المســتخدمة.

فامات لقتناء موجودات  مخصص العقود أو الرتباطات المثقلة بالل�ت
ام  ن ي المســتقبل، ومــن المتوقــع بــأن يكــون اللــ�ق

ي يجــوز إبرامهــا �ن
كــة ملزمــة باقتنــاء موجــود بموجــب الرتباطــات أو العقــود المســتقبلية الــ�ق كــة بإثبــات مخصــص عندمــا تكــون ال�ش ســتقوم ال�ش

كــة بعمــل مخصــص  ي مثــل هــذه الحالــة، ســتقوم ال�ش
ي مــن المتوقــع أن تتدفــق مــن خــالل عمليــة اقتنــاء تلــك الموجــودات. و�ن

بموجــب العقــد أو الرتبــاط أعــل مــن المنافــع القتصاديــة الــ�ق
عــل هــذا الحســاب يعكــس الخســائر المتوقعــة الناتجــة عــن مثــل تلــك المعاملــة.

كة. كة حالياً تأث�ي المعيار المذكورة أعاله عل القوائم المالية لل�ش تقيم إدارة ال�ش

معيار المحاسبة المالي رقم 31 المتعلق بالوكالة بالستثمار )الوكالة بالستثمار(
يهــدف هــذا المعيــار إىل تحديــد المبــادئ المحاســبية ومتطلبــات إعــداد التقاريــر الماليــة الخاصــة بوكالــة الســتثمار )الوكالــة بالســتثمار( للمعامــالت والأدوات الماليــة، مــن جانــب كل مــن رب 
وع الوكالــة )wakala venture(. تقيــم  المــال والوكيــل. يتطلــب المعيــار مــن رب المــال تقييــم طبيعــة الســتثمار باعتبــاره إمــا أ- بتمريــر الســتثمار )a pass-through investment( أو ب- مــ�ش

كــة. كــة حاليــاً تأثــ�ي المعيــار المذكــورة أعــاله عــل القوائــم الماليــة لل�ش إدارة ال�ش

ي الصكوك والأسهم والأدوات المماثلة
معيار المحاسبة المالي رقم 33 - المتعلق بالستثمار �ف

ــا  ــوم به ي تق
ــ�ق ــة ال ــوك والأســهم والأدوات الســتثمارية الأخــرى المماثل ي الصك

ــن الســتثمار �ن فصــاح ع ــاس والعــرض والإ ــات والقي ثب ــف والإ ــادئ التصني ــار إىل وضــع مب ــدف هــذا المعي يه
ســالمية والمعالجــات المحاســبية الأساســية بمــا يتناســب مــع خصائــص  يعــة الإ ســالمية. يحــدد المعيــار الأنــواع الرئيســية لــالأدوات الســتثمارية المتوافقــة مــع أحــكام ال�ش المؤسســة الماليــة الإ

ي بموجبهــا يتــم إجــراء الســتثمارات وإدارتهــا والحتفــاظ بهــا. 
ونمــوذج عمــل المؤسســة الــ�ق

كة. كة حالياً تأث�ي المعيار المذكورة أعاله عل القوائم المالية لل�ش تقيم إدارة ال�ش

معيار المحاسبة المالي رقم 34 المتعلق بإعداد التقارير المالية لحاملي الصكوك
يحــدد هــذا المعيــار المبــادئ المحاســبية ومتطلبــات إعــداد التقاريــر الماليــة للموجــودات الأساســية لأداة الصكــوك. وهــو يتطلــب مــن الجهــة المصــدرة إعــداد تقاريــر التمويــل أو الدعــوة 

كــة. عدادهــا حســب الحاجــة بموجــب هــذا المعيــار. ل يوجــد لهــذا المعيــار أي تأثــ�ي عــل القوائــم الماليــة لل�ش لإ

ي لأول مرة 
معيار المحاسبة المالي رقم 36 المتعلق بتطبيق معاي�ي المحاسبة المالية الصادرة عن أيو�ف

ي ســيتم تطبيقهــا عــل القوائــم الماليــة المعــدة لأول مــرة وفقــاً لمعايــ�ي المحاســبة 
ســالمية )المؤسســات( الــ�ق يقــدم هــذا المعيــار مبــادئ إعــداد التقاريــر الماليــة للمؤسســات الماليــة الإ

كــة. ي وقــت تطبيــق المعيــار. ل يوجــد لهــذا المعيــار أي تأثــ�ي القوائــم الماليــة لل�ش
، ويتنــاول هــذا المعيــار تأثــ�ي عمليــة النتقــال �ن ي

الماليــة الصــادرة عــن أيــو�ن

معيار المحاسبة المالي رقم 37 المتعلق »بالتقارير المالية المعدة من قبل مؤسسات الوقف« 
ســالمية. ل يوجــد لهــذا  يعــة الإ ي يتــم إنشــاؤها وتشــغيلها بمــا يتمــاسش مــع مبــادئ وأحــكام ال�ش

يحــدد المعيــار مبــادئ إعــداد التقاريــر الماليــة مــن قبــل المؤسســات الماليــة الوقفيــة، والــ�ق
كــة. المعيــار أي تأثــ�ي القوائــم الماليــة لل�ش

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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�ن

3 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

معيار المحاسبة المالي رقم 38 المتعلق بالوعد وخيار والتحوط
ي هــذه 

ــة �ن ك ــل ال�ش ــة. ل تتعام ــار( والتحــوط )التحــوط( للمؤسســات المالي ــار )الخي ــد( والخي ــد )الوع ــات الوع ــات ترتيب ــة ومتطلب ــر المالي ــداد التقاري ــادئ المحاســبة وإع ــار مب يحــدد المعي
ــة. ك ــة لل�ش ــم المالي ــ�ي عــل القوائ ــار أي تأث ــذا المعي ، ل يوجــد له ــاىلي ي 31 ديســم�ب 2020 ، وبالت

ــا �ن ــج كم ــل هــذا المنت ــا مث ــس لديه المنتجــات ولي

ات وتعديالت جديدة صادرة ولكنها غ�ي إلزامية بعد معاي�ي تفس�ي
كــة بشــكل معقــول  كــة. وتتوقــع ال�ش ي أدخلــت عــل المعايــ�ي القائمــة ولكنهــا غــ�ي إلزاميــة بعــد حــ�ق تاريــخ إصــدار القوائــم الماليــة لل�ش

ات والتعديــالت الــ�ق وفيمــا يــلي أدنــاه المعايــ�ي والتفســ�ي
ي 

ات والتعديــالت الــ�ق كــة تطبيــق هــذه المعايــ�ي والتفســ�ي . تنــوي ال�ش ي تاريــخ مســتقبلي
ي أدخلــت المعايــ�ي القائمــة �ن

ات والتعديــالت الصــادرة الــ�ق بأنــه ســيتم تطبيــق هــذه المعايــ�ي والتفســ�ي
أدخلــت عــل المعايــ�ي القائمــة، إن وجــدت، عندمــا تصبــح إلزاميــة:

معيار المحاسبة الماىلي رقم 35 المتعلق »باحتياطي المخاطر« )إلزامي اعتباراً من 1 يناير 2021(؛ و• 
ي يواجههــا • 

معيــار المحاســبة المــاىلي رقــم 35 يهــدف إىل وضــع مبــادئ المحاســبة وإعــداد التقاريــر الماليــة لحتياطيــات المخاطــر الموضوعــة للتخفيــف مــن المخاطــر المختلفــة الــ�ق
ســالمية. ي المؤسســات الماليــة الإ

أصحــاب المصلحــة، وبالأخــص المســتثمرين الذيــن يســتثمرون الربــح والخســارة، �ن
المحاسبة الماىلي رقم 37 المتعلق »بالتقارير المالية المعدة من قبل مؤسسات الوقف« )إلزامي اعتباراً من 1 يناير 2022(• 
سالمية. •  يعة الإ ي يتم إنشاؤها وتشغيلها بما يتماسش مع مبادئ وأحكام ال�ش

يحدد المعيار مبادئ إعداد التقارير المالية من قبل المؤسسات المالية الوقفية، وال�ق
معيار المحاسبة الماىلي رقم 38 المتعلق بالوعد وخيار والتحوط » )إلزامي اعتباراً من 1 يناير 2022(• 
يحدد المعيار مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية ومتطلبات ترتيبات الوعد )الوعد( والخيار )الخيار( والتحوط )التحوط( للمؤسسات المالية. • 

كة ات والتعديالت المذكورة أعاله عل القوائم المالية لل�ش كة حالياً تأث�ي المعاي�ي والتفس�ي تقّيم إدارة ال�ش

كة زميلة  ي �ش
إستثمار �ض

كة نفوذ مؤثر عليها.  كة الزميلة هي مؤسسة لدى ال�ش كتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. ال�ش ي �ش
كة �ن يتم احتساب استثمارات ال�ش

ي موجــودات 
كــة مــن صــا�ن ي حصــة ال�ش

ات مــا بعــد القتنــاء �ن ي قائمــة المركــز المــاىلي بالتكلفــة مضافــاً إليهــا تغــ�ي
كــة الزميلــة �ن ي ال�ش

ســتثمار �ن بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة، يتــم إدراج الإ
ســتثمار وهــي غــ�ي مطفــأة ول يتــم فحصهــا لالإضمحــالل بشــكل فــردي. ي القيمــة المدرجــة لالإ

كــة الزميلــة يتــم تضمينهــا �ن كــة الزميلــة. الشــهرة المتعلقــة بال�ش ال�ش

كــة بإثبــات حصتهــا  كــة الزميلــة، تقــوم ال�ش ي الدخــل الشــامل الآخــر لل�ش
ًة �ن ات قــد أثبتــت مبــا�ش كــة الزميلــة. أينمــا وجــدت تغيــ�ي ي نتائــج عمليــات ال�ش

كــة �ن تعكــس قائمــة الدخــل حصــة ال�ش
ن  ي قائمــة الدخــل الشــامل الآخــر )إيضــاح 37(. يتــم اســتبعاد الأربــاح والخســائر غــ�ي المحققــة الناتجــة مــن المعامــالت بــ�ي

ات وتفصــح عــن هــذا، حســب مقتــىن الحــال، �ن ي هــذه التغيــ�ي
�ن

كــة الزميلــة. ي ال�ش
كــة �ن كتهــا الزميلــة إىل حــد حصــة ال�ش كــة و�ش ال�ش

كــة الزميلــة وبالتــاىلي فهــو الربــح أو  ي مقدمــة قائمــة الدخــل. هــذا هــو الربــح أو الخســارة العائــدة إىل حامــلي أســهم ال�ش
كــة الزميلــة �ن ي نتائــج ال�ش

كــة �ن يتــم إظهــار حصــة أربــاح أو خســائر ال�ش
كــة الزميلــة.  كات التابعــة لل�ش ي الــ�ش

يبــة والحقــوق غــ�ي المســيطرة �ن الخســارة بعــد الرصن

ي السياســات المحاســبية لتتمــاسش مــع سياســات 
كــة. أينمــا اســتلزم الأمــر، يتــم إجــراء تعديــالت �ن ة إعــداد التقاريــر الماليــة لل�ش ي نفــس فــ�ق

كــة الزميلــة �ن يتــم إعــداد القوائــم الماليــة لل�ش
كــة. ال�ش

كــة بتاريــخ إعــداد  كتهــا الزميلــة. تقــوم ال�ش ي �ش
كــة �ن وريــاً إثبــات خســارة اضمحــالل إضافيــة لحصــة إســتثمار ال�ش كــة بتحديــد مــا إذا كان �ن بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، تقــوم ال�ش

ن  ي تعــد الفــرق بــ�ي
كــة بإحتســاب قيمــة الضمحــالل والــ�ق كــة الزميلــة. ففــي هــذه الحالــة تقــوم ال�ش ي ال�ش

ســتثمار �ن كل تقريــر بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت اضمحــالل الإ
ي قائمــة الدخــل.

كــة الزميلــة وقيمتهــا المدرجــة ومــن ثــم إثبــات المبلــغ �ن داد لل�ش ســ�ق القيمــة القابلــة لالإ

كــة الزميلــة عنــد فقــدان النفــوذ  ن القيمــة المدرجــة لل�ش كــة أي إســثتمار محتفــظ بــه بقيمتــه العادلــة. يتــم إثبــات أي فــرق بــ�ي كــة الزميلــة، تقيــس وتثبــت ال�ش عنــد فقــدان نفــوذ مؤثــر عــل ال�ش
ي قائمــة الدخــل. 

ســتثمار المحتفــظ بــه والمتحصــالت مــن الســتبعاد �ن المؤثــر والقيمــة العادلــة لالإ

عمليات التكافل
كــة جميــع عقودهــا بشــكل فــردي  ي بتقاســم المخاطــر أو المخاطــر الماليــة أو كليهمــا. تصنــف ال�ش

ي تعتمــد عــل النشــاط التعــاو�ن
كــة العقــود الــ�ق ن إســالمية، تصــدر ال�ش كــة تأمــ�ي باعتبارهــا �ش

ي حالــة قيــام حامــل الوثيقــة بإنهــاء/ التنــازل عــن الوثيقــة، أو أي 
. �ن ن ي سياســة / خدمــة منتــج التكافــل المعــ�ي

إمــا كعقــود تكافــل أو عقــود اســتثمارية. يســاهم المشــارك )حامــل الوثيقــة( �ن
ن  وط والأحــكام المتفــق عليهــا بــ�ي اك الــذي يتــم دفعــه لــكل نــوع مــن المنتجــات/ الخدمــات وفقــاً للــ�ش داد أو المبلــغ المصــادر مــن الشــ�ق عمليــة أخــرى مــن هــذا النــوع، فــإن مبلــغ الســ�ق

ي الوثيقــة. 
كــة �ن المشــارك وال�ش

ن الجوهريــة مــن حامــل الوثيقــة وذلــك بالموافقــة عــل تعويــض حامــل الوثيقــة لأي ظــرف مســتقبلي 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 العقــود 
ن المؤثــرة باحتمــال دفــع تعويــض �ن كــة مخاطــر التأمــ�ي ي عــل حامــل الوثيقــة. بشــكل عــام، تحــدد ال�ش ويؤثــر بشــكل ســل�ب

كــة.  ن غــ�ي الجوهريــة مــن حامــل الوثيقــة إىل ال�ش ي يتــم مــن خاللهــا تحويــل مخاطــر التأمــ�ي
الــ�ق

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

3 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

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 �ن اكات المســتحقة القبــض لكامــل فــ�ق اكات عــل مجمــوع الشــ�ق يشــتمل إجمــاىلي الشــ�ق
ات المحاســبية الســابقة.  ي الفــ�ق

اك المســتحقة القبــض فيمــا يتعلــق بالأعمــال المكتتبــة �ن ة المحاســبية لالشــ�ق ي الفــ�ق
اكات عــل أي تعديــالت ناتجــة �ن الوثيقــة. تتضمــن الشــ�ق

ات الالحقــة هــي  ي تنســب إىل الفــ�ق
. النســب الــ�ق ات المخاطــر بعــد تاريــخ قائمــة المركــز المــاىلي ي الســنة والمتعلقــة بفــ�ق

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

ن عل الشحن البحري والجوي؛ و•  وفقاً للطريقة 365/1 بالنسبة لجميع عقود التكافل السنوية بإستثناء التأم�ي
ن البحــري والجــوي تغطــي •  ن الشــحن البحــري والجــوي. تســتخدم هــذه الطريقــة التقريبيــة لأن وثائــق التأمــ�ي ن لأعمــال تأمــ�ي اكات وعقــود إعــادة التأمــ�ي نســبة 25٪ مــن إجمــاىلي الشــ�ق

 . ن ة وثائــق التأمــ�ي اكات المكتســبة عــل مــدى فــ�ق ات متفاوتــة تقــل عــن ســنة واحــدة مــن أجــل توزيــع الشــ�ق فــ�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 �ن اكات المســتحقة الدفــع لكامــل فــ�ق تشــتمل حصــة إعــادة التكافــل عــل مجمــوع الشــ�ق

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

اكات عــل أي تعديــالت ناتجــة �ن الوثيقــة. تتضمــن الشــ�ق

ي العمولت
صا�ن

: ن عل النحو التاىلي ة عقود التأم�ي كة دخل ومرصوفات العمولت من أجل توزيع دخل ومرصوفات العمولت المكتسبة عل مدى ف�ق تؤجل ال�ش

ن عل الشحن البحري والجوي؛ و•  وفقاً للطريقة 365/1 لجميع عقود التكافل السنوية بإستثناء أعمال التأم�ي
ن الشحن البحري والجوي•  نسبة 25٪ عل تأم�ي

كــة،  اكات غــ�ي المكتســبة. تــم تســوية حصــة إعــادة التكافــل مــن قبــل ال�ش ي حســاب الشــ�ق
يتــم تأجيــل دخــل عمــولت إعــادة التكافــل والعمــولت المدفوعــة عــل نفــس الأســس المســتخدمة �ن

محســوماً منهــا دخــل العمــولت.

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 عــل جميــع المطالبــات الــ�ق

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

ي العقــود ذات 
وط المنصــوص عليهــا �ن 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 بشــأنها أو  ي تاريــخ قائمــة المركــز المــاىلي
يســتند إجمــاىلي المطالبــات المســتحقة عــل التكلفــة النهائيــة المقــدرة لجميــع المطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم يتــم تســويتها �ن

ي تســوية بعــض أنــواع 
شــعار و�ن ي خطابــات الإ

دادات الأخــرى. قــد يحــدث تأخــ�ي �ن ضافــة إىل تكاليــف معالجــة المطالبــات ذات الصلــة وتخفيــض القيمــة المتوقعــة للخــردة والســ�ق لــم يعــد، بالإ
. ل يتــم خصــم المطلــوب للقيمــة الزمنيــة للنقــود. لــم يتــم إثبــات مخصــص  ي تاريــخ قائمــة المركــز المــاىلي

ن �ن المطالبــات، وبالتــاىلي فــإن التكلفــة النهائيــة ل يمكــن تحديدهــا عــل وجــه اليقــ�ي
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 الإحتياطي مع الش�ق

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

3( فحص لكفاية المطلوب
كــة 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  تقــوم ال�ش
ي العتبــار عائــد الســتثمار الــذي 

اكات غــ�ي المكتســبة. ويســتخدم هــذا لحســاب التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية بعــد الأخــذ �ن 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 الدخــل بعمــل مخصــص لكفايــة المطلــوب. 
القتنــاء المؤجلــة ذات الصلــة( غــ�ي كافيــة فإنــه يتــم إثبــات العجــز �ن

التكافل العائلي
. يتكــون الحتياطــي مــن  امــات المنافــع المســتقبلية فيمــا يتعلــق بعقــود التكافــل العائــلي الســارية بتاريــخ قائمــة المركــز المــاىلي ن تمثــل الحتياطيــات الفنيــة للتكافــل العائــلي القيمــة الحاليــة لل�ق

 . ن مــن الصناديــق وهمــا تكافــل الحمايــة وتكافــل التوفــ�ي نوعــ�ي

كــة بتحديــد قيمــة احتياطــي تكافــل الحمايــة وتكافــل التوفــ�ي ســنوياً. يتــم احتســاب الحتياطيــات لعقــود التكافــل العائــلي باســتخدام الطريقــة  ن مــن قبــل ال�ش يقــوم الخبــ�ي الكتــواري المعــ�ي
امــات باســتخدام التدفقــات النقديــة المخصومــة بمعــدل خصــم قــدره 4٪ ســنوياً )2019: 4٪ ســنوياً(. ن المســتقبلية. يتــم تقييــم الل�ق

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

3 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

التكافل العائلي )تتمة(
ي عنــد اســتحقاقها. يتــم احتســاب الســتبدالت الماليــة والتنــازلت عنــد دفعهــا أو عنــد انقطــاع 

يتــم احتســاب منافــع اســتحقاق الوثيقــة والبقــاء عــل قيــد الحيــاة مقابــل الحتياطــي الفــ�ن
كــة بهمــا. . يتــم احتســاب مطالبــات الوفــاة والعجــز حينمــا يتــم إخطــار ال�ش ن التأمــ�ي

اكات  إجماىلي الش�ق
اكات. ي قائمة الدخل بتاريخ استحقاق الش�ق

اكات �ن 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 �ن اكات المســتحقة الدفــع لكامــل فــ�ق تشــتمل حصــة إعــادة التكافــل عــل مجمــوع الشــ�ق

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

اكات عــل أي تعديــالت ناتجــة �ن الوثيقــة. تتضمــن الشــ�ق

ي العمولت 
صا�ن

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 الدخل �ن

يتم احتساب المطالبات المسددة �ن

ي العقود ذات الصلة.
وط المنصوص عليها �ن دة من عقود إعادة التكافل والأطراف الأخرى عندما يتم إثبات إجماىلي المطالبات المسددة ذات الصلة وفقاً لل�ش يتم إثبات المطالبات المس�ق

احتياطيات التكافل العائلي 
1( إجماىلي المطالبات المستحقة

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

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

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 الش�ق

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

3( فحص لكفاية المطلوب
كــة 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  تقــوم ال�ش
ي العتبــار عائــد الســتثمار الــذي 

اكات غــ�ي المكتســبة. ويســتخدم هــذا الحســاب التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية بعــد الأخــذ �ن 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 قائمــة الدخــل بعمــل مخصــص لكفايــة المطلــوب. 
القتنــاء المؤجلــة ذات الصلــة( غــ�ي كافيــة فإنــه يتــم إثبــات العجــز �ن

القرض الحسن
ي مجلــد التعليمــات 

ي أنظمــة التكافــل المنصــوص عليهــا �ن
ن لحامــلي الوثائــق لغــرض الوفــاء بالحــد الأد�ن المطلــوب لهامــش المــالءة الماليــة الــوارد �ن يمنــح هــذا القــرض مــن قبــل المســاهم�ي

وط ســداد محــددة. يتــم فحــص القــرض الحســن  . ليكــون القــرض بــدون ربــح وليســت لــه �ش ن ي صنــدوق المشــارك�ي
الثالــث الصــادر عــن مــرصف البحريــن المركــزي أو لتغطيــة أي عجــز نقــدي �ن

ســنوياً لالإضمحــالل. 

ض ي أموال المشارك�ي
فائض/عجز �ض

ي 
ي المخاطــر �ن

اكهم �ن ن بالتناســب مــع نســبة اشــ�ق ن المشــارك�ي اً بمــا فيــه الكفايــة، يتــم توزيــع نســبة مــن الفائــض بــ�ي ة ثــالث ســنوات كبــ�ي ي نهايــة فــ�ق
ن �ن ي أمــوال المشــارك�ي

إذا كان الفائــض �ن
كــة ومــرصف البحريــن المركــزي. ســيتم الحتفــاظ بــأي  عيــة لل�ش دارة وهيئــة الرقابــة ال�ش الأمــوال وذلــك بعــد احتســاب الحتياطيــات. يتــم الموافقــة عــل التوزيعــات مــن قبــل مجلــس الإ

 . ن ي أمــوال المشــارك�ي
فائــض متبقــي بعــد التوزيــع �ن

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

ي قائمــة الدخــل.
عمليــات التكافــل عــل أســاس الأولويــة. يتــم فحــص هــذا القــرض لالإضمحــالل ويتــم احتســاب الجــزء الــذي يعتــ�ب مضمحــالً �ن

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

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

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

الأمــوال عــن تلــك المبالــغ المســتحقة.

ي حكمه
النقد وما �ض

ة ثالثة أشهر أو أقل.  ة الأجل بتواريخ إستحقاق أصلية لف�ق ي الصندوق ولدى البنك وودائع قص�ي
ي حكمه عل نقد �ن

يشتمل النقد وما �ن

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

3 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

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

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

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

الستثمارات
أ. استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

ًة للمعاملــة. تشــتمل أدوات أســهم حقــوق الملكيــة للمنشــأة المدرجــة بالقيمــة العادلــة عــل  ي ذلــك التكاليــف المنســوبة مبــا�ش
يتــم إثبــات الموجــودات الماليــة مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة، بمــا �ن

ي الأســهم المســعرة وغــ�ي المســعرة والأمــوال المــدارة 
الســتثمار �ن

ي قائمــة الدخــل الشــامل الآخــر )إيضــاح 37( حــ�ق يتــم إســتبعاد 
، يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة. يتــم تســجيل أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة كبنــد منفصــل �ن ي

بعــد القيــاس المبــد�أ
ي قائمــة الدخــل الشــامل 

اكمــة المســجلة مســبقاً �ن ســتبعاد أو الإضمحــالل، يتــم تحويــل أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة الم�ق الســتثمارات أو عندمــا تصبــح الســتثمارات مضمحلــة. عنــد الإ
ي 

ســتثمار �ن الآخــر )إيضــاح 37( إىل قائمــة الدخــل. يتــم تضمــن دخــل أربــاح الأســهم عــل أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة ضمــن دخــل الإ
قائمــة الدخــل.

ب. أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
ًة للمعاملــة. تتضمــن اســتثمارات ديــن المنشــأة  ي ذلــك التكاليــف المنســوبة مبــا�ش

ي يتــم إثباتهــا مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة، بمــا �ن
ي أدوات الديــن الــ�ق

هــذه هــي عبــارة عــن اســتثمارات ماليــة �ن
ي الصكــوك المســعرة.

المدرجــة بالقيمــة العادلــة عــل اســتثمارات �ن

ي قائمــة الدخــل الشــامل الآخــر )إيضــاح 37( حــ�ق يتــم إســتبعاد 
، يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة. يتــم تســجيل أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة كبنــد منفصــل �ن ي

ثبــات المبــد�أ بعــد الإ
ي قائمــة الدخــل الشــامل 

اكمــة المســجلة مســبقاً �ن ســتبعاد أو الإضمحــالل، يتــم تحويــل أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة الم�ق الســتثمارات أو عندمــا تصبــح الســتثمارات مضمحلــة. عنــد الإ
ي قائمــة الدخــل.

ن دخــل القســيمة عــل أدوات الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة ضمــن دخــل الســتثمار �ن الآخــر )إيضــاح 37( إىل قائمــة الدخــل. يتــم تضمــ�ي

ج. أدوات ّدين مدرجة بالتكلفة المطفأة 
ي تــدار عــل أســس تعاقديــة ولــم يتــم الحتفــاظ بهــا لغــرض المتاجــرة ولــم يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل كأدوات ّديــن مدرجــة 

يتــم تصنيــف أدوات الّديــن الــ�ق
ي العتبــار أي عــالوات 

بالتكلفــة المطفــأة. تــدرج هــذه الســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة، بعــد حســم مخصــص الإضمحــالل مــن قيمتهــا، أن وجــدت. يتــم حســاب التكلفــة المطفــأة  بالأخــذ �ن
ي قائمــة الدخــل عنــد الســتبعاد أو الإضمحــالل.

قتنــاء. يتــم إثبــات أي ربــح أو خســارة ناتجــة مــن هــذه الســتثمارات �ن أو خصومــات مــن الإ

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
ي بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو كمبالــغ مســتحقة القبــض. يتــم مراجعــة القيمــة 

ثبــات المبــد�أ يتــم إثبــات أرصــدة التكافــل المســتحقة القبــض عنــد إســتحقاقها ويتــم قياســها عنــد الإ
ــع تســجيل خســارة  ــة المدرجــة، م داد القيم ــة اســ�ق ــاك أحــداث أو ظــروف تشــ�ي إىل عــدم إمكاني ــا تكــون هن ــث الإضمحــالل عندم ــل المســتحقة القبــض مــن حي المدرجــة لأرصــدة التكاف

ي قائمــة الدخــل. 
الإضمحــالل �ن

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

ن لغــرض الحــد مــن صــا�ن كــة مــع معيــدي التأمــ�ي ي أبرمتهــا ال�ش
عقــود إعــادة التكافــل هــي العقــود الــ�ق

يــرادات والمرصوفــات الناتجــة عــن عقــود إعــادة التكافــل المتخــلي عنهــا بشــكل منفصــل عــن  عــن الخســائر الناتجــة عــن عقــود التكافــل الصــادرة. يتــم عــرض الموجــودات والمطلوبــات والإ
ة لحامــلي الوثائــق. يتــم إثبــات  اماتهــا المبــا�ش ن كــة مــن ال�ق يــرادات والمرصوفــات مــن عقــود التكافــل ذات الصلــة نظــراً لأن ترتيبــات إعــادة التكافــل ل تعفــي ال�ش الموجــودات والمطلوبــات والإ
كات إعــادة التكافــل بشــأن  كــة بموجــب عقــود إعــادة التكافــل الخاصــة بهــا كموجــودات إعــادة التكافــل. تتكــون هــذه الموجــودات مــن الأرصــدة المســتحقة مــن �ش ي تســتحقها ال�ش

المنافــع الــ�ق
ي تعتمــد عــل المطالبــات المتوقعــة والتعويضــات 

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

وط كل عقــد مــن عقــود إعــادة التكافــل. لــ�ش

تكاليف اقتناء الوثيقة
ة السياســة. يتــم تســجيل  ًة باقتنــاء الأعمــال عــل مــدى فــ�ق ة الأخــرى المرتبطــة مبــا�ش ن المتغــ�ي يتــم إطفــاء تكاليــف اقتنــاء الوثيقــة المتضمنــة عــل العمــولت والوســاطة وتكاليــف التأمــ�ي

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

تكاليــف القتنــاء الــ�ق

عقارات ومعدات
اكــم وخســائر الإضمحــالل  ســتهالك الم�ق ي ذلــك العقــار المســتخدم مــن قبــل المالــك بالتكلفــة، باســتثناء تكاليــف تقديــم الخدمــات اليوميــة، بعــد حســم الإ

تــدرج العقــارات والمعــدات بمــا �ن
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  الم�ق

قيــاس تكلفــة البنــد بواقعيــة. 

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

ي قائمة الدخل كمرصوفات.
داد القيمة المدرجة. يتم إثبات خسائر الإضمحالل �ن يتم إجراء مراجعة لالإضمحالل عندما تكون هناك أحداث أو ظروف تش�ي إىل عدم إمكانية اس�ق

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

ي قائمــة الدخــل للســنة الــ�ق
ي متحصــالت البيــع والقيمــة المدرجــة للموجــود( �ن

ن صــا�ن )المحتســب عــل أنــه الفــرق بــ�ي

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

3 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
عقارات ومعدات )تتمة(

فيما يلي الأعمار النتاجية لفئات العقارات والمعدات 

ي مملوكة ملكاً حراً
ي مقامة عل أرا�ن

سنة25مبا�ن

سنة3-10 أثاث وتركيبات ومعدات

سنة4سيارات

ذمم مدينة من أموال التكافل
كة. دارة والرسوم الأخرى المستحقة القبض من أموال التكافل العام والعائلي لل�ش تمثل الذمم المدينة من أموال التكافل مبالغ الوكالة والإ

تحويل العمالت الأجنبية
كة.  ي لكونها العملة الرئيسية لعمليات ال�ش

يتم عرض القوائم المالية بالدينار البحري�ن

يتــم مبدئيــاً تســجيل المعامــالت بالعمــالت الأجنبيــة بأســعار �ف العملــة الرئيســية الســائدة بتاريــخ إجــراء المعاملــة. يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المعروضــة بالعمــالت 
. ترحــل جميــع الفــروق إىل قائمــة الدخــل. الأجنبيــة بأســعار �ف العملــة الرئيســية الســائدة بتاريــخ قائمــة المركــز المــاىلي

ــة المقاســة بالتكلفــة التاريخيــة بالعمــالت الأجنبيــة بإســتخدام أســعار الــرصف الســائدة بتاريــخ المعامــالت المبدئيــة ول يتــم لحقــاً إعــادة عرضهــا. يتــم  يتــم تحويــل البنــود غــ�ي النقدي
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 الربــح أو 

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

ي حقــوق الملكيــة.
الخســارة �ن

أرباح الأسهم عل رأس المال
كــة. يتــم خصــم أربــاح الأســهم المرحليــة مــن حقــوق  يتــم إثبــات الأربــاح عــل الأســهم العاديــة كمطلــوب وتخصــم مــن حقــوق الملكيــة عندمــا يتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل مســاهمي ال�ش

الملكيــة عندمــا يتــم دفعهــا.

ة إعداد التقارير المالية. ي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ قائمة المركز 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 الملكية. يتم إثبات التكاليف الإضافية المبا�ش

يراد إثبات الإ

دخل الستثمار
. ي باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي

يتم إثبات دخل الستثمار من ودائع المرابحة عل أساس التناسب الزم�ن

يجار  دخل الإ
يجار عل أساس مبدأ الستحقاق. يتم إثبات دخل الإ

أرباح الأسهم 
ي استالم مدفوعاتها.

كة الحق �ن يتم إثبات أرباح الأسهم كدخل عندما يوجد لدى ال�ش

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

ن نظــ�ي أتعــاب وكالــة والــ�ق كــة بــإدارة عمليــات التكافــل العــام والعائــلي بالنيابــة عــن المشــارك�ي تقــوم ال�ش
ن ي قائمــة الدخــل لحقــوق المســاهم�ي

ن وكدخــل �ن ي قائمــة الدخــل للمشــارك�ي
�ن

حصة المضارب
ي قائمــة 

ي دخــل الســتثمارات عــل أســاس نمــوذج المضاربــة. يتــم احتســاب حصــة المضــارب كمرصوفــات �ن
ن مقابــل الحصــول عــل حصــة المضــارب �ن كــة اســتثمارات المشــارك�ي كمــا تديــر ال�ش

. ن ي قائمــة الدخــل لحقــوق المســاهم�ي
ن وكدخــل �ن الدخــل للمشــارك�ي

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

المقاصة
كــة التســوية  ي قابــل للتنفيــذ لمقاصــة المبالــغ المثبتــة وتنــوي ال�ش

ي قائمــة المركــز المــاىلي فقــط إذا كان هنــاك حــق قانــو�ن
ي المبلــغ �ن

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

ي المبلــغ أو أن يتــم تحقــق الموجــود وســداد المطلــوب �ن
عــل أســاس صــا�ن

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

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

3 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

القيم العادلة
طفــاء أو تحويــل  ي حكمــه الــذي يتــم دفعــه لإ

ي حكمــه الــذي ســيتم اســتالمه مقابــل بيــع موجــود أو مبلــغ النقــد أو مــا �ن
ي تمثــل تقديــر مبلــغ النقــد أو مــا �ن

القيمــة العادلــة هــي القيمــة الــ�ق
ي لديــه رغبــة بتاريــخ القيــاس. ن بائــع لديــه الرغبــة ومشــ�ق ي معاملــة منظمــة بــ�ي

مطلــوب �ن

يتم تحديد القيمة العادلة لكل موجود ماىلي عل حدة وفقاً لسياسات التقييم الموضحة أدناه:

. ي السوق بتاريخ قائمة المركز الماىلي
ي الأسواق المالية المنظمة بالرجوع إىل أسعار العطاءات المعلنة السائدة �ن

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة �ن  )1(

اء هامــة مــع الأطــراف الأخــرى ســواء تــم النتهــاء منهــا أو قيــد التنفيــذ. إذا لــم  يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات غــ�ي المســعرة بالرجــوع إىل أحــدث معاملــة بيــع أو �ش  )2(
توجــد أحــدث معاملــة هامــة تــم النتهــاء منهــا أو قيــد التنفيــذ، فإنــه يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بالرجــوع إىل القيمــة الســوقية الحاليــة لســتثمارات مشــابهة. بالنســبة لالســتثمارات 

ي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة، أو بنــاًء عــل نمــاذج التقييــم الأخــرى.
الأخــرى، فــإن القيمــة العادلــة تكــون بنــاًء عــل صــا�ن

ي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة المحــددة 
ي لديهــا تدفقــات نقديــة ثابتــة أو قابلــة للتحديــد فــإن القيمــة العادلــة تكــون بنــاًء عــل صــا�ن

لالســتثمارات الــ�ق  )3(
وط وخصائــص المخاطــر. كــة باســتخدام معــدلت الربــح الحاليــة لســتثمارات لهــا نفــس الــ�ش مــن قبــل ال�ش

ي ل يمكن إعادة قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أي من التقنيات المذكورة أعاله يتم إدراجها بالتكلفة، بعد حسم مخصص الإضمحالل.
الستثمارات ال�ق  )4(

إضمحالل الموجودات المالية 
كة بإجراء تقييم بتاريخ كل قائمة مركز ماىلي لتحديد ما إذا تم إضمحالل موجود ماىلي أو مجموعة من الموجودات المالية.  تقوم ال�ش

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )الدين وأسهم حقوق المالية( 
ــة مدفوعــة  ــغ أصلي ــا )بعــد حســم أي مبال ن تكلفته ــ�ي ــغ يتضمــن عــل الفــرق ب ــإن المبل ــة، ف ــة مضمحل ــة مــن خــالل حقــوق الملكي ــة المدرجــة بالقيمــة العادل ــت الموجــودات المالي إذا كان
ي الدخــل الشــامل الآخــر )إيضــاح 37(، يتــم تحويلهــا مــن الدخــل الشــامل الآخــر )إيضــاح 37( إىل 

طفــاء( وقيمتهــا العادلــة الحاليــة، بعــد حســم خســارة الإضمحــالل المثبتــة مســبقاً �ن والإ
جاعات خســائر  ي قائمــة الدخــل. اســ�ق

جاعات فيمــا يتعلــق بــأدوات أســهم حقــوق الملكيــة المصنفــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة �ن قائمــة الدخــل. ل يتــم إثبــات الســ�ق
ي القيمــة العادلــة لــالأداة الماليــة يمكــن 

جاعها مــن خــالل قائمــة الدخــل، إذا كانــت الزيــادة �ن إضمحــالل أدوات الديــن المصنفــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة يتــم اســ�ق
ي قائمــة الدخــل. 

أن تتعلــق بصــورة موضوعيــة لحــدث وقــع بعــد إثبــات خســائر الإضمحــالل فإنــه يتــم إثباتهــا �ن

إستبعاد الموجودات والمطلوبات المالية  

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

ي إستالم التدفقات النقدية من الموجود؛ أو• 
انقضاء الحقوق �ن

ي إســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــود ولكنهــا تعهــدت بدفعهــا بالكامــل دون تأخــ�ي جوهــري إىل طــرف ثالــث بموجــب »ترتيــب ســداد«؛ ســواًء )أ( • 
كــة بنقــل حقوقهــا �ن قيــام ال�ش

كــة بنقــل أو إبقــاء جميــع المخاطــر والمكافــآت الجوهريــة للموجــودات  كــة بنقــل جميــع المخاطــر والمكافــآت الجوهريــة المتعلقــة بالموجــود أو )ب( عندمــا لــم تقــم ال�ش قامــت ال�ش
ولكنهــا قامــت بنقــل الســيطرة عــل الموجــودات.

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

ي الموجــود.
كــة �ن ولــم يتــم نقــل الســيطرة عــل الموجــودات، فإنــه يتــم إثبــات الموجــود اىل حــد اســتمرار مشــاركة ال�ش

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 الأصــلي ويتــم إثبــات مطلــوب جديــد، ويتــم إثبــات فــروق المبالــغ المدرجــة 

ي قائمــة الدخــل.
المعنيــة �ن

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

كــة مكافــآت نهايــة الخدمــة لموظفيهــا الأجانــب وفقــاً لالأنظمــة ذات الصلــة، والــ�ق تقــدم ال�ش
ن  ي حــال إذا تــرك جميــع الموظفــ�ي

عتباريــة المســتحقة الدفــع �ن ة التوظيــف بنــاًء عــل المبالــغ الإ إتمــام حــد الأد�ن مــن الخدمــة. تــدرج التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت كمســتحقات عــل فــ�ق
. ي تاريــخ قائمــة المركــز المــاىلي

العمــل �ن

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

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

�ن

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

3 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

المخصصات
قتصاديــة  كــة ناتــج عــن حــدث ســابق، ومــن المحتمــل أن يتطلــب وجــود تدفــق خارجــي للمــوارد يشــمل المنافــع الإ ي أو متوقــع( عــل ال�ش

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

المطلوبات المالية
كــة عــل أرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة الدفــع ومطلوبــات أخــرى ومخصصــات. يتــم مبدئيــاً إثبــات تلــك المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة  تشــتمل المطلوبــات الماليــة لل�ش

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

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

ــة المســتقبلية  ــة التعاقدي ــة للتدفقــات النقدي ــرات الحالي امــات التكافــل باســتخدام أفضــل التقدي ن ــة ال�ق ــخ كل قائمــة مركــز مــاىلي لضمــان كفاي امــات بتاري ن ــة الل�ق يتــم إجــراء فحــص كفاي
امــات. ن ــة الل�ق ي قائمــة الدخــل مــن خــالل عمــل مخصــص للخســائر الناتجــة مــن فحــص كفاي

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

الذمم الدائنة والمستحقات
كة بها من قبل الموردين أو لم تتم. ي المستقبل للخدمات المستلمة، سواء تمت مطالبة ال�ش

ي يتوجب دفعها �ن
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 ن كــة مل�ق إن ال�ش
يــة.  كــة باســتخدام هــذه الأمــوال لالأغــراض الخ�ي يــة حيــث تقــوم ال�ش الخ�ي

4 الآراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة

كــة إصــدار الآراء والتقديــرات  ســالمية يتطلــب مــن إدارة ال�ش إن إعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً لمعايــ�ي المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإ
امــات المحتملــة، بتاريــخ إعــداد التقاريــر. ومــع ذلــك، فــإن  ن ل�ق فصــاح عــن الإ يــرادات والمرصوفــات والموجــودات والمطلوبــات الماليــة والإ ي تؤثــر عــل المبالــغ المدرجــة لالإ

اضــات الــ�ق والف�ق
ي 

ي قــد تتأثــر �ن
اضــات والتقديــرات يمكــن أن يــؤدي إىل نتائــج قــد تتطلــب إجــراء عمــل تعديــل جوهــري للمبالــغ المدرجــة للموجــودات أو المطلوبــات الــ�ق عــدم التيقــن بشــأن هــذه الف�ق

المســتقبل. فيمــا يــلي أهــم أوجــه اســتخدامات الآراء والتقديــرات:

ن نامات النهائية للمطالبات الناتجة عن عقود التأم�ي الل�ت
كــة. ويوجــد هنــاك العديــد مــن المصــادر غــ�ي المؤكــدة  ن مــن أهــم التقديــرات المحاســبية لل�ش امــات النهائيــة الناتجــة عــن المطالبــات المقدمــة بموجــب عقــود التأمــ�ي ن يعــد تقديــر الل�ق
كــة عــن تلــك المطالبــات. إن مخصصــات المطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها هــو تقديــر  ي ســتدفعها ال�ش

امــات الــ�ق ن ن العتبــار عنــد تقديــر الل�ق ي يجــب أخذهــا بعــ�ي
الــ�ق

 . ي وقــع فيهــا الحــدث المؤمــن عليــه قبــل تاريــخ قائمــة المركــز المــاىلي
، الــ�ق ي مــن المتوقــع أن يتــم عمــل تقريــر بشــأنها بعــد تاريــخ قائمــة المركــز المــاىلي

للمطالبــات الــ�ق

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

خسائر إضمحالل الستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
ي القيمــة 

كــة بــأن حقــوق الملكيــة وأدوات الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة هــي مضمحلــة إذا كان يوجــد لديهــا انخفــاض هــام أو طويــل الأمــد �ن تحــدد ال�ش
ي كانــت فيهــا القيمــة العادلــة أد�ن مــن تكلفتهــا الأصليــة. 

ة الــ�ق ســتثمار و«طويــل الأمــد« مقابــل الفــ�ق العادلــة أد�ن 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

كــة »النخفــاض الهــام« بنســبة 30٪ و«طويــل الأمــد« كســنة واحــدة. �ن تعامــل ال�ش
كــة المســتثمر  ن العوامــل الأخــرى، طبيعــة تقلبــات أســعار الأســهم والأدلــة عــل تدهــور الوضــع المــاىلي لل�ش كــة بالتقييــم مــن بــ�ي لفحــص الإضمحــالل. عنــد إصــدار هــذه الآراء، تقــوم ال�ش

فيهــا وأداء القطــاع والأداء التشــغيلي والتمويــلي للتدفقــات النقديــة. 

خسائر إضمحالل أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
كــة مــن الموجودات  ي ال�ش

كــة بتقييــم أرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة القبــض الهامــة بشــكل فــردي وأرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة القبــض المتضمنــة �ن تقــوم ال�ش
ي 

ي يتــم تقييمهــا بشــكل فــردي لالإضمحــالل والــ�ق
ن أرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة القبــض الــ�ق الماليــة لديهــا نفــس خصائــص المخاطــر الئتمانيــة لالإضمحــالل. ل يتــم تضمــ�ي

كــة خصائــص  ي التقييــم الجماعــي لالإضمحــالل. إن تقييــم هــذا الإضمحــالل يتطلــب إصــدار رأيــاً. عنــد إصــدار هــذا الــرأي، تقّيــم ال�ش
يتــم إثبــات خســارة إضمحاللهــا أو يســتمر إثباتهــا �ن

وط التعاقديــة.  اً عــل عــدم القــدرة عــل 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 المنظــور. 

ي أعمالهــا �ن
كــة لديهــا المصــادر لالســتمرار �ن كــة عــل المواصلــة عــل أســاس مبــدأ الســتمرارية وهــي مقتنعــة بــأن ال�ش كــة بإجــراء تقييــم لقــدرة ال�ش قامــت إدارة ال�ش

كــة عــل المواصلــة عــل أســاس مبــدأ  ي مــن الممكــن أن تســبب شــكوكاً جوهريــة حــول قــدرة ال�ش
دارة ليســت عــل علــم بأيــة أمــور جوهريــة غــ�ي مؤكــدة الــ�ق وعــالوة عــل ذلــك، فــإن الإ

مــة بمتطلبــات كفايــة رأس المــال وهامــش المــالءة الماليــة الصــادرة عــن مــرصف البحريــن المركــزي، راجــع إيضــاح 30. لذلــك، يســتمر إعــداد القوائــم  ن كــة مل�ق الســتمرارية. كمــا أن ال�ش
الماليــة عــل أســاس مبــدأ الســتمرارية. 

الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي
ي تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة، المحســوبة عــل أســاس الحســابات 

امــات المســتقبلية فيمــا يتعلــق بالعقــود الســارية �ن ن تمثــل الحتياطيــات الفنيــة للتكافــل العائــلي القيمــة الحاليــة لالل�ق
ي تتــم مراجعتهــا وتقييمهــا مــن قبــل خبــ�ي اكتــواري خارجــي.

الداخليــة الــ�ق

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

5 ودائع قانونية

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

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

ي )2019: 125,000 دينــار بحريــ�ن
وعــدد الفــروع إل بعــد الحصــول عــل موافقــة مــرصف البحريــن المركــزي. تــم إيــداع مبلــغ وقــدره 125,000 دينــار بحريــ�ن

كــة ولأمــر مــرصف البحريــن المركــزي. باســم ال�ش

6 نقد وأرصدة لدى بنوك

31 ديسم�ب 2020

ن  المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

التكافل العام

ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

ي الصندوق
1,040-499541نقد �ن

985,6803,935,973288,9885,210,641أرصدة لدى بنوك وحسابات جارية

ة ثالثة أشهر أو أقل  1,160,0001,270,0001,000,0003,430,000ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق أصلية لف�ق

2,146,1795,206,5141,288,9888,641,681

5,532,2163,305,855811,5009,649,571ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق أصلية لأك�ش من ثالثة أشهر

7,678,3958,512,3692,100,48818,291,252نقد وأرصدة لدى البنوك

31 ديسم�ب 2019

ن  المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

التكافل العام

ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

ي الصندوق
1,862-6001,262نقد �ن

239,8291,680,682668,3522,588,863أرصدة لدى بنوك وحسابات جارية

240,4291,681,944668,3522,590,725

5,099,8023,182,374680,6128,962,788ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق لأك�ش من ثالثة أشهر

5,340,2314,864,3181,348,96411,553,513نقد وأرصدة لدى بنوك

تكتسب أرصدة حسابات تحت الطلب معدلت ربح فعلية بنسبة 0,90٪ سنوياً )2019: 1,16٪ سنوياً(.

ن 0,20٪ و0,35٪ سنوياً(. اوح ب�ي ن 0,21٪ سنوياً )2019: ت�ق اوح ب�ي تكتسب أرصدة حساب التوف�ي لدى البنوك معدلت ربح فعلية ت�ق

ل تستحق أية أرباح عل أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك.

7 استثمارات

31 ديسمرب 2020

ي
دينار بحري�ن

31 ديسمرب 2019

ي
دينار بحري�ن

 6,060,268  5,574,931 أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )1-7(

-344,000أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة )2-7(

 5,918,931  6,060,268 

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

7 استثمارات )تتمة(
7-1   أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 31 ديسم�ب 2019 31 ديسم�ب 2020

ن  المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

التكافل 
العام

ي
دينار بحري�ن

التكافل 

العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

ن  المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

التكافل 
العام

ي
دينار بحري�ن

التكافل 

العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

فتتاحي 2,715,0891,699,2401,645,9396.060,2683,411,562934,5351,936,4976,282,594الرصيد الإ

1,175,386-1,274,428369,565805,821-895,391379,073إضافات خالل السنة

)1,547,068()327,053()83,525()1,136,490()1,123,503()226,300()233,834()663,369(استبعادات خالل السنة

أرباح / )خسائر( القيمة العادلة المحققة من بيع 
أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة 

)12,409()8,583()11,943(8,117)200,739()8,865()68,801()123,073(بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

)115,058()31,008()63,963()20,087()578,184()223,397()100,712()254,075(خسارة الإضمحالل للسنة 

ي احتياطي 
خسائر القيمة العادلة غ�ي المحققة المثبتة �ن

64,13012,95465,577142,661202,422118,31576,086396,823القيمة العادلة لالستثمارات 

كة تابعة )120,000(--)120,000(----إلغاء توحيد �ش

2,634,0931,687,8841,252,9545,574,9312,715,0891,699,2401,645,9396,060,268الرصيد الختامي

7-2 أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة 

31 ديسمرب 2020

ي
دينار بحري�ن

31 ديسمرب 2019

ي
دينار بحري�ن

   -    - الرصيد الفتتاحي 

   -  344,000 إضافات خالل السنة 
   -  344,000 الرصيد الختامي 

تحليل الستثمارات

 31 ديسم�ب 2019 31 ديسم�ب 2020

ن  المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

التكافل 
العام

ي
دينار بحري�ن

التكافل 

العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

ن  المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

التكافل 
العام

ي
دينار بحري�ن

التكافل 

العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

ي أسواق الأوراق المالية
 1,709,478  503,069  95,909  1,110,500  920,387  431,119  71,584  417,684 أسهم مدرجة �ن

 206,594  29,920  27,213  149,461  211,894  26,892  25,355  159,647 صناديق مدارة مدرجة 

 572,358  169,968  195,671  206,719  188,572  6,773  35,824  145,975 صناديق مدارة غ�ي مدرجة

 80,267    -    -  80,267    -    -    -    - استثمارات أسهم حقوق الملكية غ�ي المدرجة

 3,491,571  942,982  1,380,447  1,168,142  4,254,078  788,170  1,555,121  1,910,787 صكوك مدرجة

   -    -    -    -  344,000    -  344,000    - أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة

 6,060,268  1,645,939  1,699,240  2,715,089  5,918,931  1,252,954  2,031,884  2,634,093 الرصيد الختامي

كــة خــالل الســنة بإجــراء فحــص إضمحــالل عــل أدوات أســهم حقــوق الملكيــة وأدوات الديــن الخاصــة بهــا المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة واســتنتجت أن  قامــت ال�ش
ي قائمــة الدخــل.

( �ن ي
ي )2019: 115,058 دينــار بحريــ�ن

، تــم احتســاب خســارة إضمحــالل بإجمــاىلي 578,184 دينــار بحريــ�ن بعــض تلــك الأدوات مضمحلــة. وبالتــاىلي

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

كة زميلة ي �ش
8  استثمار �ض

كــة  صــدار تلــك، انخفضــت حصــة الملكيــة الفعليــة لل�ش ي حقــوق الإ
كــة. ونتيجــة لعــدم الكتتــاب �ن ي لــم تكتتــب فيهــا ال�ش

صــدار الــ�ق كــة هيلــث 360 بعــرض حقــوق الإ ي ســنة 2019، قامــت �ش
�ن

كــة هيلــث 360. كــة قدرتهــا عــل الســيطرة عــل السياســات التشــغيلية والماليــة ل�ش كــة هيلــث 360 إىل 40,5٪ وكمــا فقــدت ال�ش ي �ش
�ن

كــة زميلــة حيــث ل  ي �ش
كــة هيلــث 360 كاســتثمار �ن ي �ش

كــة هيلــث 360 اعتبــاراً مــن 16 يوليــو 2019 )»تاريــخ فقــدان الســيطرة«(.، تــم تصنيــف الســتثمار المتبقــي �ن وبالتــاىلي تــم إلغــاء توحيــد �ش
كــة المســتثمر فيهــا.  كــة نفــوذاً مؤثــرا عــل ال�ش تــزال تمــارس ال�ش

كة الزميلة:  ي القيمة المدرجة لل�ش
ات �ن فيما يلي التغ�ي

2020

ي
دينار بحري�ن

2019

ي
دينار بحري�ن

ي 1 يناير
   -  206,640 �ن

 155,524    - مثبتة عند إلغاء التوحيد 

ي النتائج 
كة �ن  51,116  54,136 حصة ال�ش

ي 31 ديسم�ب 
260,776206,640�ن

كة الزميلة، بناًء قوائمها المالية غ�ي المدققة وتسويتها مع القيمة  ي أي بورصة عامة. فيما يلي ملخص المعلومات المالية لل�ش
كة ذات مسئولية محدودة وغ�ي مدرجة �ن كة الزميلة هي �ش ال�ش

ي القوائم المالية: 
المدرجة لالستثمار �ن

)غ�ي مدققة()غ�ي مدققة(

كة الزميلة ملخص قائمة المركز المالي لل�ش
2020

ي
دينار بحري�ن

2019

ي
دينار بحري�ن

 2,692,672  1,274,642 موجودات متداولة 

 70,542  425,594 موجودات غ�ي متداولة 

)2,229,067( )679,935( مطلوبات غ�ي متداولة 

)23,928( )376,411( مطلوبات متداولة 

 510,219  643,890 حقوق الملكية )٪100(

كة  40.50٪40.50٪نسبة حصة ملكية ال�ش

كة   206,640  260,776 حصة ملكية ال�ش

كة الزميلة ي ال�ش
 206,640  260,776 القيمة المدرجة لالستثمارات �ن

كة الزميلة  كة من نتائج ال�ش  51,116  54,136 حصة ال�ش

9   أرصدة إعادة التكافل والتكافل المستحقة القبض

31 ديسم�ب 2018 31 ديسم�ب 2019

التكافل العام

ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

التكافل العام

ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

كات التكافل  3,618,336    -  3,618,336  1,714,548    -  1,714,548 مبالغ مستحقة من �ش

كات إعادة التكافل  701,509  41,971  659,538  424,928  41,903  383,025 مبالغ مستحقة من �ش

 3,053,310  60,567  2,992,743  2,721,902  34,700  2,687,202 مبالغ مستحقة من مشاركي التكافل

 3,397,245  594,419  2,802,826  2,532,119  487,660  2,044,459 مبالغ مستحقة من سمسار 

)697,088( )5,744( )691,344( )1,306,888( )77,378( )1,229,510( مخصص الإضمحالل 

 10,073,312  691,213  9,382,099  6,086,609  486,885  5,599,724 الرصيد الختامي

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

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

9   أرصدة إعادة التكافل والتكافل المستحقة القبض  )تتمة(
 

( مقابل ذمم التكافل وإعادة التكافل  ي
ي )2019: 697,088 دينار بحري�ن

كة عمل مخصص بمبلغ وقدره 1,306,888 دينار بحري�ن كة، يتطلب من ال�ش ي 31 ديسم�ب 2020، وفقاً لرأي إدارة ال�ش
�ن

ي مخصص ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة المضمحلة: 
المضمحلة. وفيما يلي التغ�ي �ن

31 ديسمرب 2020

ي
دينار بحري�ن

31 ديسمرب 2019

ي
دينار بحري�ن

ي 1 يناير 
697,088771,018�ن

704,094115,146المخصص خالل السنة 

(189,076)(94,294)مبالغ مشطوبة خالل السنة 

1,306,888697,088
 

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

كما �ن

المجموع2020

ي
دينار بحري�ن

ن موعد  لم يح�ي
استحقاقها وغ�ي مضمحلة

فات موعد استحقاقها وغ�ي مضمحلة
 أك�ش من 365 يوماًمن 181 يوماً إىل 365 يوماًمن 121 إىل  180 يوماًأقل من  120 يوماً

 1,449,710  1,539,389  496,246  443,515  1,670,864  5,599,724 التكافل العام 

 189,597  272,178  6,264  5,144  13,702  486,885 التكافل العائلي 

 6,086,609  1,684,566  448,659  502,510  1,811,567  1,639,307 
 

المجموع2019

ي
دينار بحري�ن

ن موعد  لم يح�ي
استحقاقها وغ�ي مضمحلة

فات موعد استحقاقها وغ�ي مضمحلة

أك�ش من 365 يوماًمن 181 يوماً إىل 365 يوماًمن 121 إىل  180 يوماًأقل من  120 يوماً

 2,652,271  1,832,248  718,977  1,973,426  2,205,177  9,382,099 التكافل العام 

 42,091  228,583  43,538  167,532  209,469  691,213 التكافل العائلي 

 10,073,312  2,414,646  2,140,958  762,515  2,060,831  2,694,362 

ة ائتمان مدتها 60 يوماً مع مدينيها. ي المتوسط ف�ق
لدى المجموعة �ن

10  المطالبات المستحقة
20202019

إجماىلي  

ي
دينار بحري�ن

حصة معيدي التكافل  

ي
دينار بحري�ن

ي 
صا�ن

ي
دينار بحري�ن

إجماىلي 

ي
دينار بحري�ن

حصة معيدي التكافل  

ي
دينار بحري�ن

ي 
صا�ن

ي
دينار بحري�ن

ي 1 يناير
�ن

 2,396,767 )6,017,164(  8,413,931  2,733,464 )3,227,793(  5,961,257 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها
 1,145,589 )961,407(  2,106,996  1,653,590 )961,406(  2,614,996 مطالبات متكبدة ولم يتم عمل تقرير بشأنها

 8,576,253  )4,189,199( 4,387,054  10,520,927  )6,978,571( 3,542,356 
 11,417,300 )2,309,322(  13,726,622  11,769,190 )2,047,425(  13,816,615  مطالبات متكبدة خالل السنة

)10,572,602(  5,098,694 )15,671,296( )10,989,877(  2,679,469 )13,669,346(  مطالبات مدفوعة خالل السنة
ي 31 ديسم�ب 

 4,387,054 )4,189,199(  8,576,253  5,166,367 )3,557,155(  8,723,522 �ن
ي 31 ديسم�ب 

�ن
 2,733,464 )3,227,793(  5,961,257  2,664,388 )3,026,034(  5,690,422 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

 1,653,590 )961,406(  2,614,996  2,501,979 )531,121(  3,033,100 مطالبات متكبدة ولم يتم عمل تقرير بشأنها

 8,723,522  )3,557,155( 5,166,367  8,576,253  )4,189,199( 4,387,054  
ة السابقة. ليس من ممارسة المجموعة الحصول  دادها بالكامل من واقع الخ�ب كات إعادة التكافل المرتبطة بالمطالبات المستحقة هي غ�ي مضمحلة ويتوقع اس�ق جميع المبالغ المستحقة من �ش

كات إعادة التكافل المرتبطة بالمطالبات المستحقة.  عل ضمانات عل المبالغ المستحقة من �ش

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

11 تطور المطالبات

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

إجمالي المطالبات 

 المجموع201220132014201520162017201820192020سنة الحادث
ي
يدينار بحري�ن

يدينار بحري�ن
يدينار بحري�ن

يدينار بحري�ن
يدينار بحري�ن

يدينار بحري�ن
يدينار بحري�ن

يدينار بحري�ن
دينار بحري�ن

ي نهاية 
�ض

 12,233,140  13,570,513  14,435,647  14,857,761  19,543,039  14,114,518  15,944,216  16,566,910  13,505,069 سنة الحادث

   -  13,374,401  15,580,562  16,694,848  21,003,651  15,616,005  17,929,940  18,467,530  14,836,499 بعد سنة واحدة 

ن     -    -  15,982,434  15,616,761  21,583,396  16,067,346  18,473,773  19,107,107  14,844,483 بعد سنت�ي

   -    -    -  16,239,426  21,775,999  15,716,811  18,684,098  19,199,346  15,079,279 بعد ثالثة سنوات

   -    -    -    -  22,351,720  15,787,158  18,606,886  19,252,601  15,125,422 بعد أربعة سنوات 

   -    -    -    -    -  15,912,950  18,784,111  19,183,033  15,165,432 بعد خمسة سنوات

   -    -    -    -    -    -  18,802,592  19,171,941  15,179,870 بعد ستة سنوات 

   -    -    -    -    -    -    -  19,175,325  15,211,280 بعد سبعة سنوات

   -    -    -    -    -    -    -   -  15,217,489 بعد ثمانية سنوات

التقدير الحاىلي 
اكمة  للمطالبات الم�ق

 149,289,477  12,233,140  13,374,401  15,982,434  16,239,426  22,351,720  15,912,950  18,802,592  19,175,325  15,217,489 المتكبدة

اكمة  المدفوعات الم�ق
)140,649,948( )7,371,589( )12,209,750( )14,818,127( )15,559,710( )21,902,844( )15,785,799( )18,727,677( )19,080,080( )15,194,372( ح�ق تاريخه

ي قائمة 
مطلوب مثبت �ن

 8,639,529  4,861,551  1,164,651  1,164,307  679,716  448,876  127,151  74,915  95,245  23,117 المركز الماىلي

 83,993 مطلوب متعلق بسنوات ما قبل 2010

ي القائمة 
مجموع الحتياطي المتضمن �ن

 8,723,522 الموحدة للمركز الماىلي

ي المطالبات المستحقة 
صا�ض

 المجموع201220132014201520162017201820192020سنة الحادث
ي
يدينار بحري�ن

يدينار بحري�ن
يدينار بحري�ن

يدينار بحري�ن
يدينار بحري�ن

يدينار بحري�ن
يدينار بحري�ن

يدينار بحري�ن
دينار بحري�ن

ي نهاية
�ض

 9,984,213  10,303,419  9,193,914  8,439,795  9,953,127  7,693,376  7,969,734  6,818,786  5,754,752 سنة الحادث

   -  10,458,641  10,045,603  9,871,667  10,465,456  8,550,662  8,680,302  7,724,461  6,473,256 بعد سنة واحدة 

ن     -    -  10,236,573  9,549,773  10,744,175  8,754,427  9,042,943  8,149,743  6,528,240 بعد سنت�ي

   -    -    -  9,928,976  10,943,724  8,765,793  9,164,204  8,178,844  6,715,210 بعد ثالثة سنوات

   -    -    -    -  11,504,098  8,857,700  9,228,359  8,284,188  6,710,736 بعد أربعة سنوات 

   -    -    -    -    -  8,998,767  9,341,886  8,361,783  6,828,502 بعد خمسة سنوات

   -    -    -    -    -    -  9,375,743  8,380,391  6,892,184 بعد ستة سنوات 

   -    -    -    -    -    -    -  8,396,207  6,925,849 بعد سبعة سنوات

   -    -    -    -    -    -    - - 6,921,700 بعد ثمانية سنوات

التقدير الحاىلي 
اكمة  للمطالبات الم�ق

 85,804,918  9,984,213  10,458,641  10,236,573  9,928,976  11,504,098  8,998,767  9,375,743  8,396,207  6,921,700 المتكبدة 

اكمة  المدفوعات الم�ق
)80,607,600( )6,190,992( )9,576,031( )9,853,222( )9,812,778( )11,453,486( )8,990,319( )9,394,222( )8,402,757( )6,933,793( ح�ق تاريخه

ي قائمة 
مطلوب مثبت �ن

8,44850,612116,198383,351882,6103,793,2215,197,318)18,479()6,550()12,093(المركز الماىلي

)30,951(مطلوب متعلق بسنوات ما قبل 2012

ي قائمة 
مجموع الحتياطي المتضمن �ن

5,166,367المركز الماىلي

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

اكات إعادة التكافل المؤجلة اكات غ�ي مكتسبة واش�ت 12  اش�ت
2020

  إجماىلي 

ي
دينار بحري�ن

 حصة
  معيدي التكافل

ي
دينار بحري�ن

ي
 صا�ن

ي
دينار بحري�ن

ي 1 يناير
7,148,606)2,178,745(9,327,351�ن

اكات مكتتبة  16,432,716)6,426,670(22,859,386اش�ق

اكات مكتسبة  )16,770,218(6,278,285)23,048,503(اش�ق

ي 31 ديسم�ب 
6,811,104)2,327,130(9,138,234�ن

2019

إجماىلي

ي
دينار بحري�ن

 حصة
  معيدي التكافل

ي
دينار بحري�ن

ي
 صا�ن

ي
دينار بحري�ن

ي 1 يناير
7,365,114)1,990,708(9,355,822�ن

اكات مكتتبة  15,432,295)6,288,291(21,720,586اش�ق

اكات مكتسبة  )15,648,803(6,100,254)21,749,057(اش�ق

ي 31 ديسم�ب 
7,148,606)2,178,745(9,327,351�ن

13 تكاليف القتناء المؤجلة 
2020

ي
دينار بحري�ن

2019

ي
دينار بحري�ن

ي 1 يناير 
573,803600,206�ن

1,344,4351,185,328تكاليف القتناء خالل السنة

طفاء للسنة  )1,211,731()1,425,077(الإ

ي 31 ديسم�ب 
 600,206  573,803 �ن

14 عمولت إعادة التكافل غ�ي مكتسبة

2020

ي
دينار بحري�ن

2019

ي
دينار بحري�ن

ي 1 يناير 
337,810313,639�ن

722,733869,647عمولت إعادة التكافل المستلمة 

)845,476()774,781(عمولت إعادة التكافل المكتسبة 

ي 31 ديسم�ب 
285,762337,810�ن

15  مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً

31 ديسم�ب 2020

ن المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

التكافل العام

ي
دينار بحري�ن

التكافل  العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

ن  637--637مبالغ مستحقة القبض متعلقة بالموظف�ي

92,51465,35327,070184,937دخل مستحق

103,013-21,96881,045مرصوفات مدفوعة مقدماً

116,674-116,674-ودائع المناقصة

127,530-60,08967,441مبالغ أخرى مستحقة القبض

يبة القيمة المضافة المستحقة القبض 68,750-25,59443,156�ن

ي 31 ديسم�ب
200,802373,66927,070601,541�ن

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

15  مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً )تتمة(

31 ديسم�ب 2019

ن المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

التكافل العام

ي
دينار بحري�ن

 التكافل العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

ن  1,454--1,454مبالغ مستحقة القبض متعلقة بالموظف�ي

59,26194,61016,772170,643دخل مستحق

89,728-7,99581,733مرصوفات مدفوعة مقدماً

59,925-59,925-ودائع المناقصة

169,807-60,478109,329مبالغ أخرى مستحقة القبض

يبة القيمة المضافة المستحقة القبض 150,710-21,787128,923�ن

ي 31 ديسم�ب
150,975474,52016,772642,267�ن

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

17 عقارات ومعدات
ي مملوكة

أرا�ن
ملكاً حراً

ي
دينار بحري�ن

ي
ي عل أرا�ن

 مبا�ن
مملوكة ملكاً حراً

ي
دينار بحري�ن

أثاث وتركيبات

ي
دينار بحري�ن

 معدات
 مكتبية

ي
دينار بحري�ن

 مركبات

ي
دينار بحري�ن

الم[جموع

ي
دينار بحري�ن

التكلفة

ي 1 يناير 2019
1,071,8681,255,201883,7081,582,78075,5094,869,066�ن

58,499-12,98945,510--إضافات

)78,478(---)11,463()67,015(اضمحالل

)639,522()18,000(--)108,817()512,705(استبعادات

كة التابعة )60,412(-)38,640()11,191()10,581(-إلغاء توحيد ال�ش

ي 31 ديسم�ب 2020
492,1481,124,340885,5061,589,65057,5094,149,153�ن

)412()20,195(10,58110,026-تحويالت

34,125-3,96930,156--إضافات

)3,142,150(-)1,219,766()295,315()1,134,921()492,148(استبعادات

ي 31 ديسم�ب 2020
604,186379,84557,0971,041,128--�ن

اكم ستهالك الم�ق الإ

ي 1 يناير 2019
529,893855,9131,463,07370,5462,919,425-�ن

49,60010,89573,5744,193138,262-المخصص للسنة

)38,764()17,642(--)21,122(-استبعادات للسنة 

كة التابعة )30,320(-)24,341()4,921()1,058(-إلغاء توحيد ال�ش

ي 1 يناير 2020
557,313861,8871.512,30657,0972,988,603-�ن

--)3,357(6472,710-تحويالت

115,849-63,01115,12537,713-المخصص للسنة

)2,136,052(-)1,219,766()295,315()620,971(-استبعادات للسنة

ي 31 ديسم�ب 2020
584,407326,89657,097968,400--�ن

ية ي القيمة الدف�ق
صا�ن

ي 31 ديسم�ب 2020
72,728-19,77952,949--�ن

ي 31 ديسم�ب 2019
492,148567,02723,61977,3444121,160,550�ن

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

17 ذمم مدينة من أموال التكافل  

تتضمن الذمم المدينة من أموال التكافل عل مبالغ مستحقة من حاملي وثائق التكافل العام والتكافل العائلي عل حساب أتعاب الوكالة وأتعاب المضاربة والأرصدة البنيية البالغة 955,382 
 .) ي

ي )2019: 954,185 دينار بحري�ن
دينار بحري�ن

18 أطراف ذات العالقة

كات  كة وال�ش ن لل�ش دارة الرئيسي�ي دارة وموظفي الإ كات الزميلة وأعضاء مجلس الإ كات التابعة وال�ش ن وال�ش ن الرئيسي�ي كة الأم والمساهم�ي كة الأم الأساسية وال�ش يمثل الأطراف ذات العالقة ال�ش
عية يجري. يتم  عي وأعضاء هيئة الرقابة ال�ش كة والمراقب ال�ش ن لل�ش كة أو المتأثرة من قبل هذه الأطراف. كما تشتمل عل مدققي الحسابات الخارجي�ي الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المش�ق

وط وبنود اعتيادية. كة عل أساس �ش وط وسياسات التسع�ي لهذه المعامالت من قبل إدارة ال�ش الموافقة عل �ش

ي 31 ديسم�ب 2020 و31 ديسم�ب 2019: 
ن �ن ن المنتهيت�ي ي تمت مع الأطراف ذات العالقة خالل السنت�ي

فيما يلي المعامالت ال�ق

31 ديسم�ب 312019 ديسم�ب 2020

موظفي
ن دارة الرئيسي�ي الإ

ي
دينار بحري�ن

ن المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

 أخرى

ي
دينار بحري�ن

موظفي
ن دارة الرئيسي�ي الإ

ي
دينار بحري�ن

ن المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

 أخرى

ي
دينار بحري�ن

اكات -229,43412,075693149,531- إجماىلي الش�ق

اكات ن من إجماىلي الش�ق -54,376--89,211-حصة معيدي التأم�ي

-303,474--41,180-إجماىلي المطالبات المدفوعة

ن من المطالبات المدفوعة -4,443--7-حصة معيدي التأم�ي

-8,209--7,541-دخل الرسوم والعمولت

-31,097--37,276- تكاليف القتناء
-600,400--1,550,000- بيع أرض ومب�ن

----543,902- دخل آخر

----6,784-مرصوفات عامة وإدارية

كة 101,006--117,092-- مرصوفات ال�ش

كة زميلة 51,116--54,136-- دخل من �ش

ي هذه القوائم المالية:
فيما يلي الأرصدة لدى الأطراف ذات العالقة، والمتضمن �ن

31 ديسم�ب 312019 ديسم�ب 2020

موظفي
ن دارة الرئيسي�ي الإ

ي
دينار بحري�ن

ن المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

موظفي
ن دارة الرئيسي�ي الإ

ي
دينار بحري�ن

ن المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

كة زميلة ي �ش
206,640-260,776-استثمارات �ن

-163,968-- وأدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

-286,798-119,110أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

-62,03558030,073أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع

--13,568118مبالغ أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق ومبالغ مدفوعة مقدماً

-18,9521,3431,846مبالغ أخرى مستحقة الدفع

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

18 أطراف ذات العالقة )تتمة(
ض  دارة الرئيس�ي تعويضات موظفي الإ

كة. دارة التنفيذية لل�ش ي ذلك الإ
كة بما �ن ن هم الأشخاص الذين لديهم الصالحيات والمسئوليات للتخطيط والتوجيه والسيطرة عل أنشطة ال�ش دارة الرئيسي�ي موظفو الإ

ن المدفوعة خالل السنة: دارة الرئيسي�ي فيما يلي مكافأة موظفي الإ

31 ديسم�ب 2020

ي
دينار بحري�ن

31 ديسم�ب 2019

ي
دينار بحري�ن

186,840180,283رواتب ومكافآت 

ن  6,70018,123مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

193,540198,406

19 حقوق الملكية والحتياطيات

31 ديسم�ب 2020

ي
دينار بحري�ن

31 ديسم�ب 2019

ي
دينار بحري�ن

رأس المال الم�ح به:

الأسهم العادية 

200,000,000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم

20,000,00020,000,000 )2019: 200,000,000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم(

رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل 

الأسهم العادية

85,000,000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم

8,500,0008,500,000 )2019: 85,000,000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم(

معلومات إضافية عن نمط المساهمة 
ي 31 ديسم�ب 2020 و31 

ي يمتلكون فيها حصة بنسبة 5٪ أو أك�ش من رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل كما �ن
ن وعدد الأسهم المحتفظ بها وال�ق ن الرئيسي�ي )1( فيما يلي أسماء وجنسيات المساهم�ي

: ديسم�ب 2019 عل التواىلي

31 ديسم�ب 2019

ن الجنسيةأسماء المساهم�ي
عدد

 الأسهم
 نسبة حصة

 الملكية

ن  كة البحرينية الكويتية للتأم�ي يال�ش
81,94٪69,651,974بحري�ن

يالأمانة العامة لالأوقاف – دولة الكويت 
6,18٪5,250,000كوي�ق

31 ديسم�ب 2018

ن الجنسيةأسماء المساهم�ي
عدد

 الأسهم
 نسبة حصة

 الملكية

ن  كة البحرينية الكويتية للتأم�ي يال�ش
81,94٪69,651,974بحري�ن

يالأمانة العامة لالأوقاف – دولة الكويت 
6,18٪5,250,000كوي�ق

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

19 حقوق الملكية والحتياطيات)تتمة(

كة فئة واحدة فقط من أسهم حقوق الملكية وحاملي هذه الأسهم لديهم حقوق تصويت متساوية.  )2( لدى ال�ش

ي الفئات التالية:
ن والنسب المئوية �ن 3( فيما يلي نمط توزيع أسهم حقوق الملكية، الذي يحدد عدد المساهم�ي

31 ديسم�ب 2020

 عدد
ن المساهم�ي

 عدد
الأسهم

 نسبة الملكية من
 إجماىلي عدد الأسهم

  القائمة

7,29٪2036,195,820أقل من ٪1

4,59٪123,902,206٪ إىل أقل من ٪5

6,18٪515,250,000٪ إىل أقل من ٪10

81,94٪10169,651,974٪ إىل أقل من ٪50

20785,000,000٪100,00

31 ديسم�ب 2019

 عدد
ن  عددالمساهم�ي

الأسهم

 نسبة الملكية من
 إجماىلي عدد الأسهم

  القائمة

7,29٪1956,195,820أقل من ٪1

4,59٪123,902,206٪ إىل أقل من ٪5

6,18٪515,250,000٪ إىل أقل من ٪10

81,94٪10169,651,974٪ إىل أقل من ٪50

19985,000,000٪100,00

ي
احتياطي قانو�ض

رشادي لمرصف البحرين المركزي، فإنه يتطلب تحويل مبلغ يعادل 10٪ من الربح للسنة إىل  ي المجلد رقم 3 للدليل الإ
ن الواردة �ن ي وأنظمة التأم�ي

كات التجارية البحري�ن وفقاً لأحكام قانون ال�ش
ي وبعد الحصول 

كات التجارية البحري�ن ي قانون ال�ش
ي ينص عليها �ن

ي الحالت ال�ق
ي ح�ق يبلغ الحتياطي 50٪ من رأس المال المدفوع. إن هذا الحتياطي غ�ي قابل للتوزيع إل �ن

الحتياطي القانو�ن
. ي

( إىل الحتياطي القانو�ن ي
ي )2019: 69,044 دينار بحري�ن

ي 31 ديسم�ب 2020 بتحويل مبلغ وقدره 114,410 دينار بحري�ن
كة خالل السنة المنتهية �ن عل موافقة مرصف البحرين المركزي. قامت ال�ش

احتياطي عام
. يمثل هذا الحتياطي الأرباح المدورة وتوزيعها خاضع  ن دارة وتم اعتماده من قبل المساهم�ي احه من قبل مجلس الإ يتم عمل التخصيصات إىل الحتياطي العام عل النحو الذي تم اق�ق

للحصول عل موافقة مرصف البحرين المركزي.

أرباح أسهم
ي تخضع لموافقة 

اير 2021، وال�ق ي الجتماع المنعقد بتاريخ 16 ف�ب
ء( �ن ي

ي )2019: ل سش
دارة بتوزيع أرباح أسهم نقدية بواقع 5 فلس بإجماىلي مبلغ وقدره 425,000 دينار بحري�ن أو� مجلس الإ

ي 23 مارس 2021.    
ي اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد �ن

ن �ن المساهم�ي
     

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

20 مطلوبات أخرى ومخصصات

 31 ديسم�ب 2020

ن  المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

 التكافل العام

ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

76,363-76,363-مبالغ مستحقة لكراجات وموردي قطع الغيار وأخرى 
ن 306,361--306,361مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

669,434-515,356154,078مرصوفات مستحقة

يبة المضافة المستحقة الدفع  83,974-75183,223قيمة الرصن

9,394--9,394مخصص رواتب إجازات

ن 782,176173,206955,382-مبالغ مستحقة الدفع لصندوق المساهم�ي

73,58290,8842,154166,620مطلوبات أخرى

905,4441,186,724175,3602,267,528

 31 ديسم�ب 2019

ن  المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

 التكافل العام

ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

476,903-476,903-مبالغ مستحقة لكراجات وموردي قطع الغيار وأخرى 
ن 238,213--238,213مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

373,300-288,98484,316مرصوفات مستحقة

102,950--102,950أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

يبة المضافة المستحقة الدفع  245,782-778245,004قيمة الرصن

27,297--27,297مخصص رواتب إجازات

ن 731,786222,399954,185-مبالغ مستحقة الدفع لصندوق المساهم�ي

68,337129,0972,067199,501مطلوبات أخرى

726,5591,667,106224,4662,618,131

اكات 21 إجمالي الش�ت

 31 ديسم�ب 2020

 التكافل العام

ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

دة  كة – محسوم منها المبالغ المس�ق تيب من ال�ش 20,911,4421,448,52222,359,964ب�ق

كة  ن الأخرى – حصة ال�ش كات التأم�ي تيب من �ش 499,422-499,422ب�ق

21,410,8641,448,52222,859,386

 31 ديسم�ب 2019

 التكافل العام

ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

دة  كة – محسوم منها المبالغ المس�ق تيب من ال�ش 19,826,8551,383,45421,210,309ب�ق

كة  ن الأخرى – حصة ال�ش كات التأم�ي تيب من �ش 510,277-510,277ب�ق

20,337,1321,383,45421,720,586

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

ستهالك دارة وم�وفات عمومية وإدارية وم�وفات الإ 22  م�وفات الإ

31 ديسم�ب 2020 

ي
دينار بحري�ن

31 ديسم�ب 2019 

ي
دينار بحري�ن

ن  1,395,8361,509,198تكاليف متعلقة بالموظف�ي

736,193797,551مرصوفات إدارية عامة 

112,706136,558إستهالك 

78,478-إضمحالل المب�ن 

2,244,7352,521,785

ض 24 مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

ي 31 ديسم�ب 2020 
ي للسنة المنتهية �ن

ي مملكة البحرين 88,429 دينار بحري�ن
ن الجتماعي �ن ن المدار من قبل الهيئة العامة للتأم�ي ن البحريني�ي ي نظام التقاعد للموظف�ي

كة �ن بلغت مساهمات ال�ش
.) ي

)2019: 95,792 دينار بحري�ن

   : ن امات مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي ن ي ال�ق
فيما يلي التغ�ي �ن

31 ديسم�ب 2020 

ي
دينار بحري�ن

31 ديسم�ب 2019 

ي
دينار بحري�ن

فتتاحي  238,213231,473الرصيد الإ

71,00633,229المستحقات للسنة 

)26,489()2,858(مدفوعات خالل السنة 

 231,473  238,213 الرصيد الختامي 

كة ض بال�ش 9387مجموع عدد الموظف�ي

24 أتعاب الوكالة وحصة المضارب

اكات  ن ويتقاضون نظ�ي ذلك أتعاب وكالة نسبتها 17٪ )2019: 18٪( وو12٪ )2019: 11٪( عل التواىلي من إجماىلي الش�ق يديـر المساهمون عمليات التكافـل العام والتكافل العائلي لصالح المشارك�ي
ن بصفة مضارب ويتقاضـون نظ�ي ذلك حصة المضارب بنسبة 25٪ )2019: 25٪( من دخل استثمار التكـافل العـام والتكافل  كأتـعاب وكالة. كما يدير المساهمون صندوق إستثمارات المشارك�ي

دارة عمليات التكافل هي ٪35 )2019:  عية لإ ي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة ال�ش
. إن الحد الأقى لأتعاب الوكالة ال�ق ، عل التواىلي ن العائلي المكتسب من استثمارات أموال المشارك�ي

. 35٪( و25٪ )2019: 25٪( عل التواىلي

25 دخل الستثمار  
ي 31 ديسم�ب 2020

السنة المنتهية �ن

ن  المساهم�ي

ي
دينار بحري�ن

التكافل العام 

ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

134,514163,79072,062370,366دخل الوديعة

65,01487,67852,078204,770ربح من أوراق مالية استثمارية 

59,7342,95023,64886,332دخل أرباح الأسهم 

213,0339,8558,569231,457ربح من بيع أوراق مالية استثمارية 

)116,447(--)116,447(مرصوفات الستثمار 

)578,184()223,397()100,712()254,075(إضمحالل ناتج من الستثمارات 

101,773163,561)67,040(198,194

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

25 دخل الستثمار )تتمة(  

ي 31 ديسم�ب 2019
السنة المنتهية �ن

ن المساهم�ي
ي 

دينار بحري�ن
التكافل العام 

ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

84,737180,4707,970273,177دخل الوديعة

54,21660,95964,857180,032ربح من أوراق مالية استثمارية 

54,9082,68428,44286,034دخل أرباح الأسهم

89,903-)298(90,201ربح/ )خسارة( من بيع أوراق مالية استثمارية استثمارية 

)104,679(--)104,679(مرصوفات الستثمار

)115,058()31,008()63,963()20,087(إضمحالل ناتج من الستثمارات 

159,296179,85270,261409,409

ي 
26 دخل آخر – صا�ض

السنة المنتهية 
ي 31 ديسم�ب 2020

�ن

ي
دينار بحري�ن

السنة المنتهية 
ي 31 ديسم�ب 2019

�ن

ي
دينار بحري�ن

543,9026,161دخل آخر

-164,543ربح من بيع عقارات ومعدات

288,844-منحة حكومة متعلقة بكوفيد - 19

82523,100أتعاب مدراء الأطراف الأخرى ودخل آخر 

يجار 1,6701,024دخل الإ

 389,038  406,286 دخل آخر

27 العائد للسهم

كة الأم عل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الصادرة خالل السنة. ن ال�ش ي الربح العائد إىل مساهم�ي
ي الأرباح بقسمة صا�ن

يتم احتساب النصيب الأساسي للسهم �ن

السنة المنتهية 
ي 31 ديسم�ب 2020

�ن

ي
دينار بحري�ن

السنة المنتهية 
ي 31 ديسم�ب 2019

�ن

ي
دينار بحري�ن

ي الربح 
1,144,105690,444صا�ن

 76,184,932  85,000,000 المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الصادرة

 8,12 فلس 13,46 فلسالعائد للسهم

ي الأرباح هي متطابقة.
كة أية أسهم عادية مخفضة، وبالتاىلي فإن النصيب الأساسي والمخفض للسهم �ن ل توجد لدى ال�ش

 31 ديسم�ب 2019 31 ديسم�ب 2020معلومات أخرى

--أرباح أسهم نقدية مو� بتوزيعها 

ي قيمة الموجود للسهم
 119 فلس 131 فلسصا�ن

ي 31 ديسم�ب 
 90 فلس 90 فلسسعر السهم وفقاً لبورصة البحرين �ن

ي 31 ديسم�ب 
 11 مرة 7 مرةنسبة السعر إىل الأرباح �ن

) ي
ي 31 ديسم�ب )ألف دينار بحري�ن

7,6507,650مجموع القيمة السوقية �ن

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

28 نتائج القطاعات التأمينية

قطاعات الأعمال - تقارير قطاعات الأعمال الأساسية
ي يتم عمل التقرير بشأنها:

كة ال�ق كة إىل الأقسام التالية بناء عل فئات المخاطر المؤمنة. فيما يلي قطاعات أعمال ال�ش لأغراض إدارية، تم تقسيم ال�ش

الحريق والحوادث العامة تقدم تكافل خدمات وثائق 
رهاب  ن لتغطية مختلف مخاطر الحريق والتخريب والإ التأم�ي

والهندسة والحوادث العامة؛ 

ن لتغطية مخاطر  المركبات تقدم تكافل خدمات وثائق التأم�ي
الطرف الثالث للمركبات والضمان الشامل والموسع.

ن لتغطية  ان تقدم خدمات وثائق التأم�ي البحري والط�ي
ان. مخاطر الشحن البحري وأجسام السفن البحري والط�ي

ن الصحي لتغطية  - التكافل الصحي تقدم خدمات التأم�ي
مخاطر الحالت الطارئة والمرصوفات الطبية.

ن المؤقت  ن لتغطية مخاطر التكافل الجماعي والئتمان الجماعي والحماية )التأم�ي - التكافل العائلي تقدم خدمات التأم�ي
جاع النقد. ن مدى الحياة( وكذلك التوف�ي الجماعي والتوف�ي الفردي والتعليم واس�ق المتناقص / التأم�ي

دارة نتائج إكتتاب القطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاع بناًء عل الربح المكتتب. يوضح الجدول  تراقب الإ
كة. التاىلي إفصاحات إيرادات القطاعات وقياس ربح القطاع للسنة وتسويتها مع دخل وربح السنة لل�ش

قطاعات الأعمال - تقارير قطاعات الأعمال الأساسية

: ي نتائج الفئات الرئيسية للتكافل العام والعائلي
اكات المستبقاة وصا�ن ي الش�ق

ن وصا�ن اكات المشارك�ي فيما يلي تم تحليل إجماىلي اش�ق

ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(
للسنة المنتهية �ن

حريق وحوادث
المركباتالصحي عامة

 البحري
ان  والط�ي

 مجموع
 التكافل العام

 التكافل

المجموعالعائلي

اكات ش�ت 5,759,4036,467,3788,813,210370,87321,410,8641,448,52222,859,386إجمالي الإ

اكات ش�ق )6,426,670()565,893()5,860,777()269,971()337,546()164,401()5,088,859(حصة إعادة التكافل من إجماىلي الإ

اكات المستبقاة ش�ت 670,5446,302,9778,475,664100,90215,550,087882,62916,432,716الإ

ي
اكات غ�ي المكتسبة – صا�ن ش�ق ي الإ

337,501)5,068(342,569)8,388()213,306(588,354)24,091(تسوية �ن

اكات المكتسبة ش�ت ي الإ
646,4536,891,3318,262,35892,51415,892,656877,56116,770,217صا�ض

725,141639769,715795,01612795,028دخل الرسوم والعمولت 

1,371,5946,891,3948,262,455162,22916,687,672877,57317,565,245إيرادات القطاع 

ي المطالبات المتكبدة 
)11,769,190()259,829()11,509,361()17,724()6,105,926()4,936,978()448,733(صا�ن

)508,808()5,720()503,088(-)160,477()322,828()19,783(مرصوفات التكافل الأخرى 

)332,343()332,343(-----محول إىل الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

)704,094()72,481()631,613()14,754()407,883()72,104()136,872(مخصص ذمم التكافل المدينة المضمحلة

766,2061,559,4841,588,169129,7514,043,610207,2004,250,810الفائض المكتتب قبل أتعاب الوكالة

)3,906,178()171,650()3,734,528()92,059()1,474,450()1,455,160()712,859(مرصوفات أتعاب الوكالة

53,347104,324113,71937,692309,08235,550344,632الفائض من عمليات التكافل بعد أتعاب الوكالة 

ي 
96,521)67,040(163,561دخل الستثمار – صا�ن

)40,890(-)40,890(مرصوفات أتعاب المضارب 

ي الفائض / )العجز(
400,263)31,490(431,753صا�ض

) ي
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

28 نتائج القطاعات التأمينية )تتمة(

قطاعات الأعمال - تقارير قطاعات الأعمال الأساسية )تتمة(

ي 31 ديسم�ب 2019 )مدققة(
للسنة المنتهية �ن

حريق وحوادث
عامة 

ي
دينار بحري�ن

الصحي

ي
دينار بحري�ن

المركبات

ي
دينار بحري�ن

البحري 
ان  والط�ي

ي
دينار بحري�ن

مجموع 
التكافل العام 

ي
دينار بحري�ن

التكافل 

العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

اكات ش�ق  21,720,586  1,383,454  20,337,132  389,545  8,432,320  6,302,102  5,213,165 إجماىلي الإ

اكات ش�ق )6,288,291( )848,114( )5,440,177( )322,196( )428,084( )174,082( )4,515,815( حصة إعادة التكافل من إجماىلي الإ

اكات المستبقاة ش�ق  15,432,295  535,340  14,896,955  67,349  8,004,236  6,128,020  697,350 الإ

ي
اكات غ�ي المكتسبة – صا�ن ش�ق ي الإ

 216,508  10,803  205,705  24  15,470  231,415 )41,204( تسوية �ن

اكات المكتسبة  ش�ق ي الإ
 15,648,803  546,143  15,102,660  67,373  8,019,706  6,359,435  656,146 صا�ن

 877,076  11  877,065  86,453    -  342  790,270 دخل الرسوم والعمولت 

 16,525,879  546,154  15,979,725  153,826  8,019,706  6,359,777  1,446,416 إيرادات القطاع 

ي المطالبات المتكبدة 
)11,417,299()143,403( )11,273,896()7,461( )6,079,27( )4,988,938()198,221( صا�ن

)738,884()12,774()726,110()1,176()342,539()369,253()13,142(مرصوفات التكافل الأخرى 

)269,763( )269,763(    -    -    -    -    - محول إىل الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

)115,146( )2,101( )113,045( )8,149( )73,451( )12,129( )19,316( مخصص ذمم التكافل المدينة المضمحلة

 3,984,787  118,113  3,866,674  137,040  1,524,440  989,457  1,215,737 الفائض المكتتب قبل أتعاب الوكالة

)3,832,212( )146,768( )3,685,444( )105,268( )1,482,855()931,447( )1,165,874( مرصوفات أتعاب الوكالة

 152,575 )28,655(  181,230  31,772  41,585  58,010  49,863 الفائض/ )العجز( من عمليات التكافل بعد أتعاب الوكالة 

ي 
 250,113  70,261  179,852 دخل الستثمار – صا�ن

)62,528( )17,565( )44,963( مرصوفات أتعاب المضارب 

ي الفائض 
 340,160  24,041  316,119 صا�ن

يقدم الجدول التاىلي إفصاحات قطاع الموجودات والمطلوبات:

حريق وحوادث
عامة 

ي
دينار بحري�ن

الصحي

ي
دينار بحري�ن

المركبات

ي
دينار بحري�ن

البحري 
ان والط�ي

ي 
دينار بحري�ن

التكافل 

العائلي

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

موجودات/
مطلوبات غ�ي 

مخصصة

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

الموجودات والمطلوبات المحددة كما
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

 41,239,917  32,312,219  8,927,698  2,855,434  102,189  546,471,  50,564  4,373,040 الموجودات المحددة 

 29,965,352  6,765,506  23,199,846  5,550,538  152,215  9,473,676 2,784,584  5,238,833 المطلوبات المحددة 

الموجودات والمطلوبات المحددة كما
ي 31 ديسم�ب 2019 )مدققة(

�ن

 38,287,733  30,775,734  7,511,999  931,080  113,398  1,703,515 299,357  4,464,649 الموجودات المحددة 

 28,499,458  7,518,059  20,981,399  3,177,258  160,284  8,736,586 3,591,577  5,315,694 المطلوبات المحددة 

) ي
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

28 نتائج القطاعات التأمينية )تتمة(

القطاعات الجغرافية - تقارير قطاعات الأعمال الأساسية
ي بيئات اقتصادية أخرى.

ي تعمل �ن
ي تتعرض لها القطاعات ال�ق

ي تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة معرضة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك ال�ق
ي �ن

يشارك القطاع الجغرا�ن

يعة  ن وفقاً لمبادئ ال�ش ، نيابة عن المشارك�ي ي إدارة أنشطة واستثمارات التكافل العام والتكافل العائلي وذلك عن طريق تطبيق نموذج الوكالة والمضاربة عل التواىلي
كة �ن تتمثل أنشطة ال�ش

سالمية. الإ

31 ديسم�ب 2020 و2019: ي
كة كما �ن فيما يلي قطاع تقديم التقارير الجغرافية لل�ش

اكات  إجماىلي الش�ق
 حسب الموقع

الموجودات غ�ي المتداولة
 حسب موقع الموجودات

2020

ي
دينار بحري�ن

2019

ي
دينار بحري�ن

2020

ي
دينار بحري�ن

2019

ي
دينار بحري�ن

 1,160,550  72,728  21,720,586  22,859,386 مملكة البحرين

30 إدارة المخاطر 

كة أيه أدوات مالية مشتقة. تشتمل الأدوات المالية عل الموجودات والمطلوبات المالية. ل توجد لدى ال�ش

ي قائمة المركز الماىلي عل ودائع قانونية ونقد وأرصدة لدى البنك وأدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من 
تتضمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة �ن

خالل حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة وأرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض وأرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع ومطلوبات أخرى ومخصصات 
ي السياسات المحاسبية المتعلقة بكل بند من البنود عل حدة.

فصاح عن طرق الثبات المحددة المعتمدة �ن . تم الإ ن مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

إدارة المخاطر  
ن أنهم يحتفظون بالمسئولية النهائية لديهم، فقد فوضت سلطة عمليات  ي ح�ي

كة. �ن دارة المسئولية العامة عن تحديد أهداف وسياسات إدارة المخاطر الخاصة بال�ش تقع عل عاتق مجلس الإ
دارة تقارير  ي تضمن التنفيذ الفعال لالأهداف والسياسات إىل لجنة المخاطر. تراقب لجنة المخاطر عن كثب المخاطر والجوانب ذات الصلة ويقدم إىل مجلس الإ

التصميم وتنفيذ العمليات ال�ق
كة بمراجعة  دورية بشأن آخر المستجدات حول مدى فعالية العمليات الموضوعة ومدى مالئمة الأهداف والسياسات الموضوعة من قبل المجلس. كما يقوم قسم التدقيق الداخلي التابع لل�ش

ي توصلوا إليها إىل لجنة التدقيق. 
سياسات وعمليات إدارة المخاطر وتقدم تقارير بشأن النتائج ال�ق

كة.  مكان دون التأث�ي عل المرونة والقدرة التنافسية لل�ش ي وضع سياسات تسعى إىل الحد من المخاطر بقدر الإ
دارة �ن يتمثل الهدف العام لمجلس الإ

دارة هذه المخاطر أدناه: كة لإ ي تنطوي عليها الأدوات المالية ونهج ال�ش
تم مناقشة المخاطر ال�ق

مخاطر التكافل
المخاطر بموجب عقود التكافل هي إحتمال وقوع الحدث للمؤمن عليه وعدم التيقن من المبلغ الناتج عن هذه المطالبة. حسب طبيعة عقود التكافل فإن المخاطر تحدث بصورة عشوائية 

كة عن  ن بيان مخاطر ال�ش ي وقوع الحدث للمؤمن عليه وحجم المطالبات المبلغ عنها. يتم تحس�ي
كة بموجب هذه العقود �ن ي تواجهها ال�ش

وبالتاىلي ل يمكن التنبؤ بها. تتمثل المخاطر الرئيسية ال�ق
ي حالة وقوع حادثة غ�ي متنبأ بها. 

ة باعتبارها محفظة متنوعة تكون أقل تأثراً �ن طريق تنويع خسائر هذه المخاطر إىل محفظة عقود كب�ي

ي ع�ش شهراً. بالنسبة 
كة بصورة رئيسية بإصدار الأنواع التالية من عقود التكافل: الصحي والمركبات والحريق والحوادث العامة. تغطي المخاطر بموجب هذه السياسات عادة مدة أث�ن تقوم ال�ش

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
كة، ونوع المخاطر المؤمن عليها أو حسب القطاع.  المخاطر المؤمن عليها من قبل ال�ش

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

29 إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر التكافل  )تتمة(

ن هــو تحويــل هــذه المخاطــر إىل أطــراف أخــرى عــن طريــق إعــادة التكافــل. يتــم وضــع أعمــال إعــادة التكافــل  تتمثــل المخاطــر الرئيســية بالنســبة لمقيــاس الرقابــة فيمــا يتعلــق بمخاطــر التأمــ�ي
كــة إعــادة  كــة عــل �ش ي تختلــف حســب خطــوط العمــل. إن توظيــف عقــود إعــادة التكافــل يتــم تنويعهــا بحيــث ل تعتمــد ال�ش

ي مــع الإحتفــاظ بالحــدود الــ�ق ي وغــ�ي تناســ�ب عــل أســاس تناســ�ب
تكافــل واحــدة أو عقــد إعــادة تكافــل واحــد. 

ــة مــن المســئولية باعتبارهــا المؤمــن  ك ــات إعــادة التكافــل، إل أن هــذا الإجــراء ل يعفــي ال�ش ــة لديهــا ترتيب ك ــة. وعــل الرغــم مــن أن ال�ش دارة المخاطــر التأميني يســتخدم إعــادة التكافــل لإ
اماتــه بموجــب  ن ئتمانيــة يظــل قائمــاً فيمــا يتعلــق بإعــادة التكافــل المتنــازل عنــه 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
كــة مــن تلــك المخاطــر عــن طريــق الدخــول �ن ترتيبــات إعــادة التكافــل تلــك. تقلــل ال�ش

ن  ئتمانيــة لمعيــدي التكافــل عــن طــرق مراجعــة وضعهــا المــاىلي عــل أســاس ســنوي قبــل إتمــام العقــد. يتــم الســيطرة عــل 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 �ن

ن الــ�ق مــن خــالل المراقبــة المســتمرة لمخصصــات مطالبــات التأمــ�ي

ددات المنخفضــة ومخاطــر عاليــة الخطــورة مثــل الــزلزل أو عقــود  ن ذات الــ�ق ي تغطــي مخاطــر تأمــ�ي
ن واحــد أو عــدد قليــل مــن العقــود ذات الصلــة الــ�ق كــة أي عقــد تأمــ�ي ل يوجــد لــدى ال�ش

ــات  ــا مطالب ــج عنه ي مــن الممكــن أن ينت
ــ�ق ن مخاطــر التكافــل ال ــة بإعــادة تأمــ�ي ك ــة إىل مخاطــر التكافــل المتعــددة. قامــت ال�ش ك ــة واحــدة وتعــرض ال�ش ي تغطــي مخاطــر حادث

ــ�ق التكافــل ال
كــز القطاعــي  ي وال�ق

كــز الجغــرا�ن ء(. تــم توضيــح ال�ق ي
ي متوســط نســبة المطالبــات ســوف لــن يكــون لــه أي تأثــ�ي جوهــري عــل قائمــة الدخــل )2019: نفــس الــىش

جوهريــة. إن تغــ�ي بمقــدار 5٪ �ن
ي إيضــاح 28. 

لمخاطــر التكافــل �ن

مخاطر إعادة التكافل
 . كــة مــن المســئولية باعتبارهــا المؤمــن الأســاسي كــة لديهــا ترتيبــات إعــادة التكافــل، إل أن هــذا الإجــراء ل يعفــي ال�ش دارة مخاطــر التكافــل. بالرغــم مــن أن ال�ش تســتخدم إعــادة التكافــل لإ
كــة بموجــب ترتيبــات إعــادة  اماتهــا إىل ال�ش ن كــة إعــادة تكافــل قــد تكــون غــ�ي قــادرة عــل الوفــاء بال�ق وبالتــاىلي فــإن مخاطــر الئتمــان فيمــا يتعلــق بإعــادة التكافــل المتضمنــة تظــل لدرجــة أن أي �ش
تيبــات إعــادة التكافــل مــع معيــدي التكافــل ذي الجــدارة الئتمانيــة  كــة مــن تلــك المخاطــر بالدخــول ب�ق امــات لإجمــاىلي المطالبــة. تقلــل ال�ش ن كــة ل تــزال تمثــل الل�ق التكافــل تلــك حيــث أن ال�ش
كات إعــادة التكافــل مــن خــالل مراجعــة وضعهــم المــاىلي عــل أســاس ســنوي قبــل إتمــام العقــد. يتــم الســيطرة عــل مخاطــر المــالءة مــن خــالل  ئتمانيــة لــ�ش الجيــدة. تتــم مراجعــة الجــدارة الإ

وريــاً.  ي تــم تقديمهــا ولكــن لــم يتــم تســويتها مــن خــالل تعديــل المخصصــات، إذا كان ذلــك �ن
مراقبــة المخصصــات بصــورة مســتمرة للمطالبــات الــ�ق

مخاطر معدل الربح 
ســالمية. تحــد  كــة لمخاطــر الســوق فيمــا يتعلــق باســتثماراتها الإ ي الســوق . تتعــرض ال�ش

ي معــدلت الربــح �ن
ات �ن مخاطــر معــدل الربــح هــي مخاطــر تقلــب قيمــة الأداة الماليــة نتيجــة لتغــ�ي

كــة بشــكل فعــال العوامــل  ضافــة إىل ذلــك، تراقــب ال�ش ي أســواق الســتثمار الدوليــة. وبالإ
كــة مــن مخاطــر الســوق بالحتفــاظ بمحفظــة اســتثمارية متنوعــة والمتابعــة المســتمرة للتطــورات �ن ال�ش

دارة، بأنهــا غــ�ي  ي رأي الإ
كــة، �ن ي ذلــك تحليــل الأداء التشــغيلي والمــاىلي لالســتثمارات. تعتــ�ب الموجــودات والمطلوبــات الأخــرى لل�ش

ي تؤثــر عــل تحــركات ســوق الأســهم، بمــا �ن
الرئيســية الــ�ق

حساســة لمخاطــر معــدل الربــح.
    

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

29 إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر العملة 
ــة. تجــرى المعامــالت الرئيســية  ي معــدلت �ف العمــالت الأجنبي

ــات �ن 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 الأمريــ�ي

. بمــا إن الدينــار البحريــ�ن ي والريــال القطــري والــدولر الأمريــ�ي
للمجموعــة بالدينــار البحريــ�ن

العملــة يعــد هامشــياً. يلخــص الجــدول أدنــاه تعرضــات المجموعــة لمخاطــر أســعار �ف العمــالت الأجنبيــة بتاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المــاىلي عــن طريــق تصنيــف فئــات الموجــودات 
والمطلوبــات النقديــة حســب العمــالت الرئيســية.

31 ديسم�ب 2020

يالموجودات
المجموعأخرىريال قطريدولر أمري�يدينار بحري�ن

17318,291,252-17,306,676984,403نقد وأرصدة لدى بنوك

125,000---125,000ودائع قانونية

6,086,609--4,942,9351,143,674أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

3,026,034--1,417,6741,608,360حصة معيدي التكافل من المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

468,1825,918,931-1,451,8143,998,935استثمارات

25,244,0997,735,372-468,35533,447,826

المطلوبات

5,690,422--5,690,422حصة معيدي التكافل من المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

285,762--166,579119,183عمولت غ�ي مكتسبة

كات التكافل وإعادة التكافل  3,048,273--2,148,423899,850مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة: �ش
ن 1,449,704---1,449,704المشارك�ي

2,267,528--2,241,70625,822أخرى

11,696,8341,044,855--12,741,689

ي التعرض 
468,35520,706,137-13,547,2656,690,517صا�ن

31 ديسم�ب 2019

يالموجودات
المجموعأخرىريال قطريدولر أمري�يدينار بحري�ن

11,103,071442,7797,48318011,553,513نقد وأرصدة لدى بنوك

125,000---125,000ودائع قانونية

10,073,312--8,180,5371,892,775أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

3,227,793--2,196,0741,031,719حصة معيدي التكافل من المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

946,3126,060,268-1,597,0103,516,946استثمارات

23,201,6926,884,2197,483946,49231,039,886

المطلوبات

5,961,257-116,448-5,844,809حصة معيدي التكافل من المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

337,810--218,627119.183عمولت غ�ي مكتسبة

كات التكافل وإعادة التكافل  3,418,305--2,409,2211,009,084مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة: �ش
ن 1,481,623---1,481,623المشارك�ي

2,618,131--2,593,77724,354أخرى

12,548,0571,152,621116,448-13,817,126

ي التعرض 
946,49217,222,760)108,965(10,653,6355,731,598صا�ن

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

29 إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السعر
ات نتيجة عوامل محددة بأوراق مالية فردية أو الجهة المصدرة أو عوامل تؤثر عل  ي أسعار السوق سواء كانت هذه التغ�ي

ات �ن مخاطر السعر هي مخاطر تقلب قيمة الأداة المالية نتيجة لتغ�ي
كة لمخاطر السعر فيما يتعلق بأدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين الخاصة بها المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  ي السوق. تتعرض ال�ش

جميع الأوراق المالية المتداولة �ن
)الأسهم المدرجة وغ�ي المدرجة والصكوك والصناديق المدارة(.

.) ي
ي )2019: 60,603 دينار بحري�ن

ي الأسعار +/ - 55,749 دينار بحري�ن
سيكون التأث�ي عل احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات وأسهم حقوق الملكية الزيادة / النخفاض بمعدل 1٪ �ن

ي أسواق 
كة من مخاطر السعر عن طريق الحتفاظ بمحفظة استثمارية متنوعة والمتابعة المستمرة للتطورات �ن دارة محفظتها الستثمارية. تحد ال�ش دارة بوضع سياسة لالستثمار لإ قامت الإ

ي ذلك تحليل العمليات التشغيلية والأداء الماىلي 
ي تؤثر عل تحركات سوق الأسهم، بما �ن

كة بشكل فعال العوامل الرئيسية ال�ق ضافة إىل ذلك، تراقب ال�ش الأسهم والسندات الدولية. وبالإ
كات المستثمر فيها. لل�ش

كة:  ي لستثمارات ال�ش
فيما يلي التحليل الجغرا�ف

31 ديسم�ب 312019 ديسم�ب 2020

3,292,4393,429,739مملكة البحرين 

2,325,3842,211,429دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى 

175,723212,872آسيا 

125,385206,228دول أخرى 

5,918,9316,060,268

مخاطر الئتمان 
كة سياسات وإجراءات من أجل  اماته، الأمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف الآخر لخسائر مالية. تطبق ال�ش ن ام أحد أطراف الأدوات المالية من الوفاء بال�ق ن ي عدم ال�ق

 تتمثل مخاطر الئتمان �ن
دارة. ي للطرف الآخر وتتم مراقبتها بانتظام من قبل الإ

ن هذه الحدود عل أساس أنواع المخاطر والتصنيف الئتما�ن الحفاظ عل التعرض لمخاطر الئتمان ضمن الحدود الموضوعة. تم تعي�ي
 

ي مخاطر التكافل المشار إليها أعاله، إن التعرضات القصوى 
كة، بخالف تلك المتعلقة بعقود إعادة التكافل كما هو موضح �ن  بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية المحتفظ بها من قبل ال�ش

. ي قائمة المركز الماىلي
كة هي القيمة المدرجة كما هو مفصح عنه �ن لمخاطر الئتمان لل�ش

 
كز بصورة كافية. فيما يلي  ي بعض الحالت الفردية قد تتخذ خطوات لتخفيف هذه المخاطر إذا كانت ت�ق

دارة مخاطر الئتمان، وعل الرغم من أن �ن ي عقود المشتقات المالية لإ
كة �ن ل تدخل ال�ش

فصاحات الكمية لتعرض مخاطر الئتمان فيما يتعلق بالموجودات المالية. أدناه الإ

ي 31 ديسم�ب 2020
�ن

التعرضات القصوىالقيمة المدرجة الموجودات المالية

18,291,25218,291,252نقد وأرصدة لدى بنوك

344,000344,000أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة

6,086,6096,086,609أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

3,026,0343,026,034حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة – تم عمل تقرير بشأنها

498,528498,528مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً

125,000125,000 وديعة قانونية

28,371,42328,371,423مجموع الموجودات المالية 
 

ي 31 ديسم�ب 2019
�ن

التعرضات القصوىالقيمة المدرجة الموجودات المالية

11,553,51311,553,513نقد وأرصدة لدى بنوك

10,073,31210,073,312أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

3,227,7933,227,793حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة - تم عمل تقرير بشأنها

552,539552,539مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً

125,000125,000 وديعة قانونية

25,532,15725,532,157مجموع الموجودات المالية 
ن عن طريق وضع حدود ائتمانية ومراقبة الذمم المدينة المستحقة. كة للحد من مخاطر الئتمان الخاصة بها فيما يتعلق بالمشارك�ي  تسعى ال�ش

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

29 إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة
امات التعاقدية المتبقية غ�ي المخصومة. بما أن ل يوجد لدى المجموعة أي مطلوبات تستحق عليها  ن  يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة عل أساس الل�ق

. ي الجدول يطابق القائمة الموحدة للمركز الماىلي
فائدة، فإن المجموع المذكور �ن

31 ديسم�ب 2020

سنة واحدةالموجودات
 أو أقل

 أك�ش من
سنة واحدة

 ل يوجد
 المجموع  استحقاق

125,000125,000--ودائع قانونية

18,291,252--18,291,252نقد وأرصدة لدى بنوك

5,918,931-1,329,7314,589,200استثمارات

6,086,609-4,447,3021,639,307أرصدة التكافل وإعادة التكافل مستحقة القبض

3,557,155--3,557,155حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة

اكات إعادة التكافل المؤجلة 2,327,130--2,327,130اش�ق

493,161--493,161تكاليف اقتناء مؤجلة

2,550,251--2,550,251 حصة إعادة التكافل من الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

72,72872,728-- عقارات ومعدات

601,541--601,541 مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً

955,382--955,382 ذمم مدينة من أموال التكافل

كة زميلة ي �ش
260,776260,776-- استثمار �ن

34,552,9056,228,507458,50441,239,916

المطلوبات 

8,723,522--8,723,522 إجماىلي المطالبات المستحقة

اكات غ�ي مكتسبة 9,138,234--9,138,234 اش�ق

285,762--285,762 عمولت إعادة التكافل غ�ي المكتسبة

5,052,328--5,052,328 الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

4,497,977--4,497,977 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات

1,005,785--1,005,785 مطلوبات أخرى ومخصصات

ن 306,361-306,361- مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

ن 955,382--955,382 مبالغ مستحقة الدفع للمساهم�ي

29,658,990306,361-29,965,351

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

29 إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(

31 ديسم�ب 2019

سنة واحدةالموجودات
 أو أقل

 أك�ش من
سنة واحدة

 ل يوجد
 المجموع  استحقاق

125,000125,000--ودائع قانونية

11,678,513--11,553,513نقد وأرصدة لدى بنوك

6,060,268-1,789,7464,270,522استثمارات

10,073,312-7,378,9492,694,363أرصدة التكافل وإعادة التكافل مستحقة القبض

4,189,199--4,189,199حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة

اكات إعادة التكافل المؤجلة 2,178,745--2,178,745اش�ق

573,803--573,803تكاليف اقتناء مؤجلة

570,251--570,251 حصة إعادة التكافل من الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

1,160,5501,160,550-- عقارات ومعدات

642,267--642,267 مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً

954,185--954,185 ذمم مدينة من أموال التكافل

كة زميلة ي �ش
206,640206,640-- استثمار �ن

29,830,6586,964,8851,492,19038,287,733

المطلوبات 

8,576,253--8,576,253 إجماىلي المطالبات المستحقة

اكات غ�ي مكتسبة 9,327,351--9,327,351 اش�ق

337,810--337,810 عمولت إعادة التكافل غ�ي المكتسبة

2,739,985--2,739,985 الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

4,899,928--4,899,928 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات

1,425,733--1,425,733 مطلوبات أخرى ومخصصات

ن 238,213-238,213- مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي
ن 954,185--954,185 مبالغ مستحقة الدفع للمساهم�ي

28,261,245238,213-28,499,458
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

 30 كفاية رأس المال ومتطلبات هامش المالءة 

ي وضعهــا مــرصف البحريــن المركــزي ويتــم حســابها بالرجــوع إىل أســاس المســاهمات والمطالبــات المقــررة. 
يتــم تحديــد متطلبــات هامــش المــالءة الماليــة وفقــاً للمتطلبــات التنظيميــة الــ�ق

ن معــاً. فيمــا يــلي رأس المــال  ن والمســاهم�ي ك مــن أمــوال كل مــن المشــارك�ي رشــادي لمــرصف البحريــن المركــزي عــل أن متطلبــات هامــش المــالءة الماليــة عــل أســاس مشــ�ق ينــص الدليــل الإ
المتــاح لتغطيــة هامــش المــالءة الماليــة المطلــوب.

31 ديسم�ب 312019 ديسم�ب 2020

ن لتغطية هامش المالءة المالية المطلوب  53600004,879,000مجموع رأس المال المتوفر للمساهم�ي

3,832,0004,014,000مجموع هامش المالءة المالية المطلوب لأموال التكافل العام والتكافل العائلي 

1,953,000865,000فائض رأس المال 

عية   31 هيئة الرقابة ال�ش

ي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي. تــؤدي هيئــة 
ن �ن عيــة المكونــة مــن ثالثــة أعضــاء يتــم تعيينهــم مــن قبــل المســاهم�ي اف مــن قبــل هيئــة الرقابــة ال�ش �ش كــة لــالإ تخضــع أنشــطة ال�ش

ســالمية. يعــة الإ كــة وفقــاً لقواعــد ومبــادئ ال�ش افيــاً لتحديــد مــا إذا كان يتــم إجــراء عمليــات ال�ش عيــة دوراً إ�ش الرقابــة ال�ش

 32 الزكاة 

، ووفقــاً  ن ي بواقــع 2,65 فلــس للســهم( بشــكل مبــا�ش مــن قبــل المســاهم�ي
ي بواقــع 3,33 فلــس للســهم )2019: 225,401 دينــار بحريــ�ن

يتــم أداء فريضــة الــزكاة والبالغــة 283,707 دينــار بحريــ�ن
ي حســاب الــزكاة هــي رأس 

ي الأمــوال المســتثمرة«. إن المكونــات المســتخدمة �ن
لذلــك، ل تتضمــن القوائــم الماليــة مخصــص للــزكاة. يتــم احتســاب وعــاء الــزكاة باســتخدام طريقــة »صــا�ن

عيــة،  ن والعقــارات والمعــدات. يتــم التصديــق عــل طريقــة احتســاب الــزكاة مــن قبــل هيئــة الرقابــة ال�ش ي والحتياطــي العــام والأربــاح المــدورة وحقــوق المشــارك�ي
المــال والحتياطــي القانــو�ن

ن بالمبلــغ المســتحق الدفــع. ويتــم إخطــار المســاهم�ي
 

عاً يرادات المحظورة �ش  33 الإ

عاً. ء( من المعامالت المحظورة �ش ي
لم تكن هناك أية إيرادات متحققة خالل السنة )2019: ل سش

امات محتملة ض 34 ال�ت

ي عــدد مــن القضايــا المرفوعــة مــن قبــل حامــلي عقــود التكافــل فيمــا يتعلــق بالمطالبــات المتنــازع عليهــا. عــل الرغــم مــن أنــه مــن غــ�ي الممكــن التنبــؤ بالنتيجــة النهائيــة 
كــة مدعــى عليهــا �ن ال�ش

امــات  ن دارة بعمــل مخصصــات مقابــل تلــك القضايــا، ومــن وجهــة نظرهــم تعتــ�ب تلــك المخصصــات كافيــة لتغطيــة أيــة ال�ق ي قــد تنتــج عــن تلــك القضايــا، فقــد قــام أعضــاء مجلــس الإ
الــ�ق

قــد تنتــج عــن تلــك المطالبــات.

35 ارتباطات

أ ( ارتباطات عقود التأج�ي التشغيلية 
يجارات بموجب عقود التأج�ي التشغيلية غ�ي القابلة للنقض: فيما يلي الحد الأد�ن لرتباطات الإ

31 ديسم�ب 312019 ديسم�ب 2020

32,00018,000ليست أك�ش من سنة واحدة

ب ( ارتباطات أخرى 
ي 31 ديسم�ب 2020.

لم تكن هناك أية ارتباطات كما �ن
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

36 القرض الحسن

ي 31 ديســم�ب 
ي الســنة المنتهيــة �ن

، ل يوجــد مبلــغ مخصــص للقــرض �ن ن ي أنظمــة التأمــ�ي
وفقــاً لمتطلبــات كفايــة رأس المــال بمجلــد التعليمــات الصــادر عــن مــرصف البحريــن المركــزي الــواردة �ن

كــة التأمينيــة )2019: نفســه(. 2020 مــن خــالل عوائــد ال�ش

37 مجموع الدخل الشامل

ي 31 ديسم�ب 2020 
ي  31 ديسم�ب 2019 السنة المنتهية �ن

السنة المنتهية �ن

ن  المساهم�ي
 التكافل
 العام

 التكافل

نالمجموعالعائلي  المساهم�ي
 التكافل
 العام

 التكافل

المجموعالعائلي

ي الربح والفائض / )العجز( للسنة
 1,030,925  24,041  316,119  690,765  1,544,368 )31,490(  431,753  1,144,105 صا�ض

ي سيتم 
الدخل الشامل الآخر / )الخسارة الشاملة الأخرى( ال�ت

ات الالحقة: ي الف�ت
تصنيفها إل قائمة الأرباح أو الخسائر �ض

أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل حقوق الملكية:

ات القيمة العادلة الناتجة خالل السنة   281,765  45,078  54,352  182,335 )435,523( )157,820( )87,758( )189,945( تغ�ي

معاد تدويرها إىل قائمة الأرباح أو الخسائر عند الستبعاد / 
 102,649  22,425  52,020  28,204  377,445  214,532  31,911  131,002 الإضمحالل 

الدخل الشامل الآخر/ )الخسارة الشاملة الأخرى( للسنة 
ات  ي الف�ت

ي سيتم تصنيفها إل قائمة الأرباح أو الخسائر �ض
ال�ت

 384,414  67,503  106,372  210,539 )58,078(  56,712 )55,847( )58,943( الالحقة:

 1,415,339  91,544  422,491  901,304  1,486,290  25,222  375,906  1,085,162 مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إىل:

كة الأم   1,415,018  91,544  422,491  900,983  1,486,290  25,222  375,906  1,085,162 مساهمي ال�ش

 321    -    -  321    -    -    -    - حقوق غ�ي مسيطرة

 1,085,162  375,906  25,222  1,486,290  901,304  422,491  91,544  1,415,339 
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

38 الأدوات المالية 

ي 31 ديسم�ب 2019 و31 ديسم�ب 2018:     
كة كما �ن فيما يلي أدناه هي نظرة عامة عن الأدوات المالية المحتفظ بها من قبل ال�ش

 
31 ديسم�ب 2020

 استثمارات مدرجة بالقيمة
 العادلة من خالل حقوق

الملكية

 موجودات مالية
 مدرجة بالتكلفة

 المجموع المطفأة

125,000125,000-ودائع قانونية

18,291,25218,291,252-نقد وأرصدة لدى بنك

5,574,931344,0005,918,931استثمارات 

6,086,6096,086,609-أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

ن من مطلوبات التكافل  3,026,0343,026,034-حصة معيدي التأم�ي

498,528498,528-   - المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

498,528498,528   - مبالغ أخرى مستحقة القبض

  
5,574,93128,371,42333,946,354

 مطلوبات مالية

مطلوبات التكافل

5,690,422 - المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها 
4,497,978أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع 

1,282,339مطلوبات أخرى ومخصصات 

11,470,739

31 ديسم�ب 2019

 استثمارات مدرجة بالقيمة
 العادلة من خالل حقوق

الملكية

 موجودات مالية
 مدرجة بالتكلفة

 المجموع المطفأة

125,000125,000-ودائع قانونية

11,553,51311,553,513-نقد وأرصدة لدى بنك

6,060,268-6,060,268استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

10,073,31210,073,312-أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

ن من مطلوبات التكافل  حصة معيدي التأم�ي

3,227,7933,227,793-   - المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

552,539552,539-مبالغ أخرى مستحقة القبض 

  

6,060,26825,532,15731,592,425

مطلوبات مالية

مطلوبات التكافل

5,961,257 - المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها 
4,899,928أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع 

1,979,321مطلوبات أخرى ومخصصات 

12,840,506
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ٕايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

38 الأدوات المالية )تتمة(

اضات  طرق التقييم والف�ت
ي تاريخ القياس. 

ن مشاركي السوق �ن ي معاملة منظمة ب�ي
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب �ن

ي الأســواق النشــطة، إذا توفــرت. بالنســبة لــالأوراق الماليــة غــ�ي المدرجــة، يتــم تقديــر القيمــة العادلــة 
يتــم اشــتقاق القيــم العادلــة لــالأوراق الماليــة المدرجــة مــن أســعار الســوق المعلنــة �ن

وط تفضيليــة؛ وذلــك بالرجــوع إىل القيمــة العادلــة الحاليــة لأداة أخــرى  بإســتخدام تقنيــات التقييــم المناســبة. وقــد تشــمل تلــك التقنيــات عــل 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. تســتند القيمــة العادلــة لالأمــوال غــ�ي المدرجــة عــل صــا�ن

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالأمــوال المدرجــة �ن
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 �ن
الــ�ق

كات قابلــة للمقارنــة.  مســتثمر آخــر أو القيمــة الســوقية لــ�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 1: الأسعار المعلنة )غ�ي المعدلة( �ن

ة.  ة أو غ�ي مبا�ش ي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأث�ي الجوهري عل القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مبا�ش
المستوى 2: التقنيات الأخرى وال�ق

ي السوق. 
ي ل تستند عل معلومات يمكن مالحظتها �ن

ي تستخدم مدخالت ذات التأث�ي الجوهري عل القيمة العادلة المسجلة وال�ق
المستوى 3: التقنيات ال�ق

31 ديسم�ب 2020

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

استثمارات مدرجة 

1,630,360--1,630,360أعمال مرصفية

2,132,302--2,132,302حكومية

1,104,680--1,104,680البنية التحتية

77,518--77,518خدمة المستهلك

441,498--441,498أخرى

إستثمارات غ�ي مدرجة

125,386125,386--خدمة المستهلك

6,7746,774--البنية التحتية

56,41356,413--أخرى

5,386,358-188,5735,574,931
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ي 31 ديسم�ب 2020 )مدققة(

�ن

39 الأدوات المالية )تتمة(

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(

31 ديسم�ب 2019

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

استثمارات مدرجة 

1,341,691--1,341,691أعمال مرصفية

1,752,124--1,752,124حكومية

925,146--925,146البنية التحتية

564,302--564,302خدمة المستهلك

530,582--530,582أخرى

استثمارات غ�ي مدرجة 

377,500377,500--البنية التحتية
ن 80,26880,268--تأم�ي

صناديق أخرى مدارة 

187,353187,353--خدمة المستهلك

174,137174,137--البنية التحتية

127,165127,165--صناعي

5,113,845-946,4236,060,268

    
. ة المقارنة عل التواىلي ة الحالية و31 ديسم�ب 2019 لف�ق ي 31 ديسم�ب 2020 للف�ق

كان تاريخ التقييم �ن

ي قائمة الدخل عل ما إذا كان هناك إنخفاض هام أو 
ي حالة أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، سيعتمد الإضمحالل المحتسب �ن

�ن
ي القيمة العادلة ستؤثر فقط عل أسهم حقوق الملكية )من خالل قائمة الدخل الشامل الآخر إيضاح 37( وسوف لن يكون لها أي تأث�ي عل قائمة الدخل.

طويل الأمد. فإن أي زيادة �ن

ض المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 تحويالت ب�ي
ي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، ولم تكن هناك أية تحويالت من وإىل المستوى 3 

ن المستوى 1 إىل المستوى 2 �ن ي 31 ديسم�ب 2020، لم تكن هناك أية تحويالت ب�ي
خالل السنة المنتهية �ن

لقياسات القيمة العادلة )2019: ل توجد تحويالت(.

مدخالت ذات تأث�ي جوهري ل يمكن مالحظتها لتقييم أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خال حقوق المليكة
(. ل تختلف القيم العادلة  ي

ي )2019: 94,642 دينار بحري�ن
اضات الرئيسية بنسبة 10٪ إىل زيادة )نقصان( بمبلغ وقدره 18,857 دينار بحري�ن ي الف�ق

سوف تؤدي الزيادة )النقصان( المحتملة الممكنة �ن
للموجودات والمطلوبات المالية بشكل جوهري عن قيمها المدرجة كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية.

ي قائمة الدخل عل ما إذا كان هناك إنخفاض هام أو 
ي حالة أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، سيعتمد الإضمحالل المحتسب �ن

�ن
ي القيمة العادلة ستؤثر فقط عل أسهم حقوق الملكية )من خالل قائمة الدخل الشامل الآخر( وسوف لن يكون لها أي تأث�ي عل قائمة الدخل.

طويل الأمد. فإن أي زيادة �ن

القيمة المدرجة والقيم العادلة لالأدوات المالية غ�ي مدرجة بالقيمة العادلة
كة إعادة  دارة بأن القيم العادلة للودائع القانونية والنقد والأرصدة لدى البنوك وأرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض وأدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة وحصة �ش قيمت الإ

التكافل من مطلوبات التكافل والمبالغ الأخرة المستحقة القبض والدخل المستحق والمبالغ المدفوعة مقدماً أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع والذمم الدائنة والمطلوبات 
ة الأجل لتلك الأدوات المالية. تم تصنيف هذه الأدوات المالية ضمن المستوى 2 من التسلسل الهرمي للقيمة  المستحقة  تقارب قيمها المدرجة ويعود ذلك إىل حٍد كب�ي لالستحقاقات القص�ي

العادلة.

39 أرقام المقارنة 

ي السنة الحالية. ولم تؤثر إعادة التجميع تلك عل ربح السنة أو حقوق الملكية المسجلة مسبقاً.  
تم إعادة تجميع بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض المطبق �ن

 

) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن
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ي الأعمــال التجاريــة ممــا نتــج عنــه خفــض أنشــطة 
ي الجائحــة إىل توقــف النمــو �ن

ي جميــع أنحــاء العالــم. فقــد أدى تفــىش
لتــزال جائحــة كوفيــد - 19 تمثــل تحديــاً للعديــد مــن المنشــآت �ن

ي مــن 
كــة بتفعيــل خطتهــا للتعــا�ن ي هــذه الجائحــة، قامــت ال�ش

كــة عــن كثــب وضــع جائحــة كوفيــد - 19، ونتيجــة لتفــىش . تتابــع ال�ش كــة. إل أنــه مــن الصعــب تحديــد التأثــ�ي المــاىلي ال�ش
. ي عملياتهــا وأدائهــا المــاىلي

الكــوارث واســتمرارية ترصيــف الأعمــال وإدارة المخاطــر وذلــك مــن أجــل إدارة مــا قــد يحــدث مــن تعطــل �ن

كــة، وكذلــك لمســاعدة  ي جائحــة كوفيــد – 19 وذلــك للتخفيــف مــن أزمــة الســيولة القتصاديــة لل�ش
أعلــن مــرصف البحريــن المركــزي عــن اتخــاذ إجــراءات مختلفــة لمكافحــة تأثــ�ي تفــىش

ــة. ــات التنظيمي ــال للمتطلب ي المتث
ــة �ن المؤسســات المالي

ي هــذه 
وس كورونــا )كوفيــد - 19( �ن تبــة لفــ�ي ات الم�ق ن والقطــاع الخــاص ومواجهــة التأثــ�ي ن البحرينيــ�ي ن اقتصاديــة وذلــك لدعــم المواطنــ�ي أعلنــت حكومــة مملكــة البحريــن عــن حزمــة تحفــ�ي

عفــاء مــن رســوم الكهربــاء والمــاء عــن أشــهر أبريــل ومايــو ويونيــو 2020  ن والإ ي شــكل ســداد جــزء مــن تكاليــف الموظفــ�ي
كــة عــل مســاعدة ماليــة �ن الأوقــات الصعبــة. وقــد حصلــت ال�ش

ي الربــع الثالــث والرابــع مــن ســنة 2020.
يــة �ن ن كــة اســتجابًة للحزمــة الماليــة التحف�ي اســتجابة لخطــط الدعــم الحكوميــة لجائحــة كوفيــد - 19. لــم تكــن هنــاك أيــة اســتحقاقات ماليــة لل�ش

كة: كان للجائحة وكذلك الإجراءات والسياسات الناتجة عنها بعض التأث�ي عل ال�ش
اكات. ي الش�ق

-   لم تكن هناك خسارة جوهرية �ن
كة لها مخصصات إضمحالل مناسبة.  ي اتخذت ال�ش

ي الستثمارات ال�ق
ي الموجودات وبالأساس �ن

-   انخفاض �ن
كة لها مخصصات إضمحالل مناسبة. ي اتخذت ال�ش

ي عملية التحصيل وال�ق
ات �ن كة نتيجة لهذا الوضع. وقد حدثت بعض التأخ�ي -   لم تتأثر سيولة ال�ش

كة تلبية المتطلبات التنظيمية للحد الأد�ن لرأس المال. -   تواصل ال�ش
ي المطالبات.

-   أدى تباطؤ القتصاد المحلي إىل انخفاض اسمي �ن
-   زيــادة المرصوفــات العموميــة بســبب التكلفــة المتعلقــة بالإجــراءات الوقائيــة الالزمــة ومتطلبــات خطــة اســتمرارية ترصيــف الأعمــال. لــم يكــن هنــاك تأثــ�ي مبــا�ش لوضــع جائحــة  

كوفيــد -19 عــل المرصوفــات العموميــة خــالل الربــع الثالــث والرابــع مــن ســنة 2020.

كة: ي 31 ديسم�ب 2020 وفقاً لتقييم ال�ش
فيما يلي أدناه التأث�ي الإجماىلي لوضع كوفيد - 19 عل القوائم المالية كما �ن

ض  المساهم�ي

ي
دينار بحري�ض

التكافل العام

ي
دينار بحري�ض

التكافل العائلي

ي
دينار بحري�ض

المجموع

ي
دينار بحري�ض

المزايا المالية – خطط الدعم الحكومي

164,543--164,543المنحة الحكومية للرواتب ورسوم الكهرباء

يرادات نفقات الإ

وس كوفيد - 19 – فينا خ�ي ي الجهود الوطنية لمكافحة ف�ي
ع لوزارة المالية والقتصاد الوط�ن )20,000(--)20,000(الت�ب

ي والمطهرات والأقنعة والقفازات والستهالك وما إىل ذلك
)1,816(--)1,816(تعقيم وتطه�ي المبا�ن

يرادات )21,816(--)21,816(مجموع نفقات الإ

النفقات الرأسمالية

)2,741(--)2,741(تكلفة أجهزة الكمبيوتر المحمولة للخطة الطارئة

)2,741(--)2,741(مجموع النفقات الرأسمالية

)534,287()38,569()495,718(-اضمحالل الذمم المدينة

)304,635()141,517()18,835()144,283(اضمحالل الستثمارات 

ي 
ضافية أعاله لالمتثال للتعميم رقم OG / 2020/259 الصادر عن مرصف البحرين المركزي )المتعلق بإعداد تقرير عن التأث�ي الماىلي لجائحة كوفيد - 19(، المؤرخ �ن تم تقديم المعلومات الإ

14 يوليو 2020. 

ي مرحلة التطور، فإن التأث�ي 
ول ينبغي اعتبار المعلومات بمثابة مؤ�ش عل نتائج السنة بأكملها أو العتماد عليها لأي أغراض أخرى. وبما أن وضع جائحة كوفيد – 19 غ�ي مؤكد ول يزال �ن

ضافة إىل ذلك، ل تمثل هذه المعلومات تقييما شامالً  المذكور أعاله هو اعتباراً من تاريخ إعداد هذه المعلومات. قد تتغ�ي الظروف مما قد يؤدي إىل أن تكون تلك المعلومات قديمة. وبالإ
 . ن كة. لم تخضع هذه المعلومات لمراجعة رسمية من قبل مدققي الحسابات الخارجي�ي كامالً لتأث�ي جائحة كوفيد – 19 عل ال�ش

فصاحات التكميلية حول القوائم المالية فيما يتعلق بالتأث�ي المالي  الإ
الناتج عن كوفيد – 19

ي 31 ديسم�ب 2020
كما �ن

)ل تشكل المعلومات المالية المرفقة جزءاً من القوائم المالية(
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مح�ض اجتماع الجمعية العامة العادية
كة التكافل الدولية )ش.م.ب( عن عام 2019م ل�ش

:  24 مارس 2020م التاريخ 
:  10:30 صباحاً الوقت 

ن بضاحية السيف - مملكة البحرين ج البحرينية الكويتية للتأم�ي :  قاعة الجتماعات ب�ب المكان 

 . ن ــة للمســاهم�ي ــة العامــة العادي ــاح الجمعي دارة افتت ــه رئيســاً لمجلــس الإ ــن الســيد جمــال الهزيــم بصفت ــخ والوقــت والمــكان المشــار إليهــم أعــاله، أعل ي التاري
ــه �ن إن

كات التجاريــة الصــادر بمرســوم قانــون رقــم )21( لســنة 2001م وتعديالتــه، ومــواد البنــد  ســتناد إىل المــواد 198، 199، 200، 201 مــن قانــون الــ�ش وينعقــد هــذا الإجتمــاع بالإ
عــالن الدعــوة  ن بتاريــخ 3 مــارس 2020م، وشــمل الإ ي الأيــام وغلــف ديــلي نيــوز الصادرتــ�ي

ي جريــد�ق
عــالن �ن كــة، إذ تمــت الدعــوة لــه بالإ الخامــس مــن النظــام الأســاسي لل�ش

وجــدول أعمــال الإجتمــاع. 

جتماع كل من: وح�ض الإ
دارة التالية أسمائهم:•  أعضاء مجلس الإ

- السيد جمال الهزيم
- السيد إبراهيم الريس

- السيد راشد عبدالرحيم
- الدكتور الشيخ عبداللطيف آل محمود

دارة التنفيذية التالية أسمائهم:•  أعضاء الإ
- السيد عصام الأنصاري - الرئيس التنفيذي 

- السيد عبد العزيز العثمان - نائب الرئيس التنفيذي
كة - وعدد من موظفي ال�ش

 •: ي
تصال الصو�ق ي الجهات الرسمية المختصة التالية أسمائهم عن طريق الإ حرصن مندو�ب

- السيد أحمد سلمان مندوباً عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ن بمرصف البحرين المركزي - السيد يوسف الحمر مندوباً عن إدارة مراقبة التأم�ي

- السيدة نور التاجر مندوبة عن إدارة مراقبة الأسواق المالية بمرصف البحرين المركزي
ي مندوباً عن بورصة البحرين

و�ق - السيد سنان ال�ش
ممثل المدقق الخارجي إرنست ويونغ )محاسبون قانونيون(• 
كة البحرين للمقاصة •  ن عن مسجل الأسهم �ش ي ممثلت�ي السيدة هبا مبارك والآنسة سارة بوج�ي
كة البالغ عددها 85,000,000 ســهم أي ما تقارب نســبته 81,94٪، وقد ثبت •  ة أصالة ووكالة 69,651,974 ســهماً من جملة أســهم ال�ش  مســاهمون يبلغ مجموع أســهمهم الحا�ن

دارة وممثل المدقق الخارجي ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثل مسجل الأسهم. ي سجل الحضور واعتمده كل من رئيس مجلس الإ
ذلك �ن

ي الجهــات الرســمية المختصــة،  ن ومنــدو�ب دارة بالحضــور مــن مســاهم�ي حيــب بالأصالــة عــن نفســه ونيابــة عــن الســادة أعضــاء مجلــس الإ بــدأ الســيد الرئيــس الإجتمــاع بال�ق
: ي

ومــن ثــم عــرض عــل الســادة الحضــور جــدول الأعمــال المعلــن عنــه ســابقاً وتــم إقــرار الآ�ق

تمت المصادقة عل محرصن اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 24 مارس 2019م. . 1

ي 31 ديسم�ب 2019م.. 2
دارة عن السنة المالية المنتهية �ن تمت المصادقة عل تقرير مجلس الإ

ي 31 ديسم�ب 2019م والمصادقة عليه.. 3
كة للسنة المالية المنتهية �ن عية لل�ش تمت قراءة تقرير هيئة الرقابة ال�ش

ي 31 ديسم�ب 2019م.. 4
تمت قراءة تقرير مدققي الحسابات من قبل ممثل إرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية �ن

ي 31 ديسم�ب 2019م.. 5
تمت المصادقة عل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية �ن

6 .: ي جدول الأعمال المعلن كالتاىلي
ن �ن ي أرباح العام عل النحو المب�ي

دارة فيما يتعلق بتخصيص صا�ن إعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإ

. ي
ي إىل الإحتياطي القانو�ن

•  تحويل مبلغ 69,044 دينار بحري�ن  
ي إىل الأرباح المستبقاة.

•  تحويل مبلغ 621,400 دينار بحري�ن  
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ي عــن كل ألــف ســهم للســنة الماليــة . 7
ي بواقــع 2.650 دينــار بحريــ�ن

ي بلغــت 225,401 دينــار بحريــ�ن
ن بتوزيــع الــزكاة المفروضــة عليهــم والــ�ق تــم إعــالم المســاهم�ي

عيــة. ي حددتهــا هيئــة الرقابــة ال�ش
ي 31 ديســم�ب 2019م، والــ�ق

المنتهيــة �ن

يضــاح رقــم. 8 ي الإ
ن �ن ي 31 ديســم�ب 2019م، كمــا هــو مبــ�ي

ي جــرت مــع الأطــراف ذات العالقــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة �ن
ن عــن العمليــات الــ�ق  تــم تبليــغ المســاهم�ي

)19( من البيانات المالية.  

كة عن عام 2019م.. 9 كات لل�ش تمت المصادقة عل تقرير حوكمة ال�ش

ي 31 ديسم�ب 2019م.. 10
دارة من كل ما يتعلق بترصفاتهم خالل السنة المنتهية �ن وافقت الجمعية العامة عل إبراء ذمة أعضاء مجلس الإ

دارة، حيث أن ذلك خاضع . 11 عية للســنة المالية 2020م، حســب توصية مجلس الإ ن الســادة التالية أســمائهم لعضوية هيئة الرقابة ال�ش  وافقت الجمعية العامة عل تعي�ي
لموافقة الجهات الرقابية المختصة:  

الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود  •  
الشيخ عصام إسحاق       •  

الشيخ الدكتور أسامة بحر   •  

دارة، بعــد . 12 كــة للســنة الماليــة 2020م حســب توصيــة مجلــس الإ ن لحســابات ال�ش ن خارجيــ�ي ن الســادة أرنســت ويونــغ كمدققــ�ي وافقــت الجمعيــة العامــة عــل تعيــ�ي
دارة بتحديــد أتعابهــم. ن وتــم تخويــل مجلــس الإ الحصــول عــل موافقــة مــرصف البحريــن المركــزي عــل هــذا التعيــ�ي

13 .: ي
ي تنص عل الآ�ق

كات التجارية، وال�ق لم يستجد أي موضوع خالل اجتماع الجمعية العامة العادية طبقاً للمادة )207( من قانون ال�ش

ي الأحوال التالية:
ي جدول الأعمال إل �ن

 أ.  ل يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غ�ي مدرجة �ن

ي طرأت بعد إعداد هذا الجدول.. 1
إذا كانت من الأمور العاجلة ال�ق

فت أثناء الجتماع.. 2 إذا تكشَّ

ــة . 3 ــاد الجمعي د لنعق ــام عمــل عــل الأقــل مــن الموعــد المحــدَّ ــل خمســة أي دارة قب ــس الإ ي جــدول الأعمــال إىل مجل
ــا �ن ي بإدراجه ــا�ب ــب كت م طل ــدِّ إذا ُق

ــق الحســابات، أو عــدد مــن  كــة، أو مدقِّ ي ال�ش
كــة، أو أحــد الأشــخاص العامــة المســاهمة �ن العامــة مــن ِقَبــل الجهــة المختصــة بالرقابــة عــل نشــاط ال�ش

كــة. ن يملكــون 5٪ عــل الأقــل مــن رأســمال ال�ش المســاهم�ي

ة أيــام  ن تأجيــل الجتمــاع لمــدة عــ�ش
َّ ن أثنــاء المناقشــة عــدم كفايــة المعلومــات المتعلقــة ببعــض المســائل المعروضــة عــل الجمعيــة العامــة، تعــ�ي

َّ إذا تبــ�ي  ب. 
ي انعقــد بهــا الجتمــاع.

ن يملكــون ربــع الأســهم الــ�ق عمــل عــل الأكــ�ش إذا طلــب ذلــك عــدد مــن المســاهم�ي

ــة بشــئون التجــارة أو مــرصف  ــوزارة المعني ي طــرأت عــل ال
ــ�ق ــة ال ي الأمــور العاجل

ــة العامــة �ن دارة عــرْض القــرار الصــادر عــن الجمعي  ج.  يجــب عــل مجلــس الإ
ــخ انعقادهــا. ــاىلي لتاري ــام عمــل مــن اليــوم الت ــه، بحســب الأحــوال، وذلــك خــالل خمســة أي ــص لهــا مــن ِقَبل كات المرخَّ ــن المركــزي بالنســبة للــ�ش البحري

كــة بالنجــاح مــن أجــل تقــدم  دارة التنفيذيــة وموظفــي ال�ش دارة والإ يفهــم الحضــور، وتمــ�ن أن تكلــل جهــود مجلــس الإ بعدهــا شــكر الســيد الرئيــس الجميــع عــل ت�ش
ي جميــع 

كات �ن رتقــاء بعمــل الــ�ش كــة. كمــا ســجل الســيد الرئيــس شــكره وتقديــره إىل مختلــف الجهــات الرقابيــة عــل كل مــا يقومــون بــه مــن جهــوٍد تهــدف لالإ وإزدهــار ال�ش
، متمنيــاً لهــم دوام التوفيــق والســداد. ن القطاعــات وخاصــة التأمــ�ي

اح هذا الوباء عن جميع دول العالم عامة والبحرين خاصة وينعم الجميع بالعافية والأمان.  ن ي الختام، إبتهل السيد الرئيس إىل هللا بالدعاء بأن ي�ن
و�ن

. ي هذا المحرصن
ي تمام الساعة 10:50 من صباح اليوم الموضح تاريخه �ن

وبهذا اختتمت الجمعية العامة العادية إجتماعها �ن

وهللا وىلي التوفيق،،،

السيد علي فردان
سكرتير مجلس اإلدارة

السيد جمال الهزيم
رئيس مجلس اإلدارة
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