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ــة واحــدة  ــل الدولي ــت التكاف ــود، كان ــدى عق عــل م
ي 

�ن كــ�ش موثوقيــة  الأ ن  التأمــ�ي مــزودي حلــول  مــن 
تصميــم  خــالل  مــن  كــة  ال�ش وأعــادت  المملكــة. 
منتجاتهــا، وخدماتهــا، ورؤاهــا المبتكــرة، تعريــف 
ســالمي وبشــكل يختلــف عــن  الإ ن  التأمــ�ي صناعــة 
التكافــل  واكبــت  وقــد  الأخــرى.  ن  التأمــ�ي كات  �ش
مــن  ثقــة  بــكل  ة  المتغــ�ي الظــروف  كل  الدوليــة 
ي 

ــ�ت ــة ال ــات الرقمي ــدث التقني ــتخدام أح ــالل اس خ
ــع  ــة مالئمــة لجمي ــول تأميني تمكنهــا مــن تقديــم حل

عمالئهــا. إحتياجــات 
 

أمانــاً  أكــ�ش  مجتمــع  ببنــاء  امهــا  ن لل�ت وتجســيداً 
ي رحلتهــا نحــو 

ــة �ن ــق التكافــل الدولي وازدهــاراً، تنطل
متنوعــة  مبــادرات  ي 

تبــ�ن مــع  مســتدام  مســتقبٍل 
أفضــل. مكانــاً  العالــم  لجعــل 
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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�ت
ام والجودة. ومبادئنا هي: ن ة تقوم عل الل�ت 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�ت  • 
عمالئنا بتحقيق النجاح.  

تعزيز الريادة من خالل تقديم الخدمات .  •
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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  •

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

ي المنطقة تقدم خدمات تتناسب بشكل 
إسالمية �ن

ي  سالمية وتل�ب خاص مع القيم والمبادىء الإ

متطلبات العرص الحديث. لقد صممت الخدمات 

ي  والمنتجات التالية خصيصاً لعمالئنا بحيث تل�ب

احتياجاتهم الخاصة.  

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�ت  •
ن التكافلي لالأفراد طويل الأجل - ثابت/متناقص التأم�ي  •

٣. 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

   المنتجات والخدمات
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دارة مجلس الإ

د. أسامة البحارنة
دارة عضو مجلس الإ

د. عبدهللا سلطان
دارة عضو مجلس الإ

السيد أسامة كشك
دارة عضو مجلس الإ

السيد عبدهللا ربيعة
دارة عضو مجلس الإ

السيد راشد عبدالرحيم
دارة عضو مجلس الإ

السيد صالح الزومان
دارة عضو مجلس الإ

ي السيد أحمد بوج�ي
دارة عضو مجلس الإ

السيد إبراهيم الريس
دارة رئيس مجلس الإ

السيد عبدالرحمن محمد
دارة نائب رئيس مجلس الإ

السيد خالد الحسن
دارة عضو مجلس الإ
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دارة التنفيذية الإ

السيدة ريما نوروز
رئيس الكتتاب

دائرة التكافل العائلي والصحي

السيد عصام الأنصاري
الرئيس التنفيذي

السيد عبدالعزيز العثمان
نائب الرئيس التنفيذي

الآنسة لمياء حسن
رئيس الكتتاب

دائرة تكافل المركبات

السيد سانتوش برابو
رئيس المالية

السيد جيجان ستيفن 
رئيس الكتتاب

دائرة التكافل العام

عية هيئة الرقابة ال�ش
الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود - الرئيس. 1
الشيخ عصام اسحاق - نائب الرئيس. 2
الشيخ الدكتور اسامة بحر- عضو. ٣
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بسم هللا الرحمن الرحيم

ن الكرام ،،، السادة المساهم�ي

ي 
دارة، أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي الثــا�ن ي بالنيابــة عــن مجلــس الإ

فــ�ن يطيــب ىلي و ي�ش
ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢1.

كــة التكافــل الدوليــة، عــن الســنة الماليــة المنتهيــة �ن ن ل�ش والثالثــ�ي

ــن اضطــراب  ــد-19( م ــا )كوفي ــه موجــات جائحــة كورون ــا تســببت ب ــدرك م ــا ن لشــك أنن
ي القتصــاد أثــر عــل جميــع أنحــاء العالــم منــذ عــام ٢0٢0. حيــث تســببت هــذه 

حــاد �ن
ا �ن  نتشــار وأفــرزت اضطرابــا كبــ�ي يــة مــن حيــث الإ ي معانــاة غــ�ي مســبوقة للب�ش

الجائحــة �ن
إقتصاديــات الــدول عــل مســتوى العالــم. 

ي العــام ٢0٢0، شــوهد النتعــاش التدريجــى 
اجــع الحــاد لالقتصــاد  العالمــي �ن بعــد ال�ت

ي العــام ٢0٢1، وذلــك بعــد تمكــن النظــام المــاىلي 
والتأقلــم الحــذر مــع إفــرازات الجائحــة �ن

العالمــي �ن التصــدى للوبــاء وذلــك باســتجابته ال�يعــة  بوضــع السياســات الالزمــة، عــل 
المســتويات المحليــة والدوليــة، وإتخــاذ مجموعــة واســعة مــن التدابــ�ي النقديــة والماليــة 

ي كافــة الــدول �ن هــذا الخصــوص.
والتنظيميــة والرقابيــة �ن

ــات  ــل السياس ــاظ ع ــم والحف ــادة التقيي ــ�ي إع ــل تداب ــام ع ــل الأهتم ــم تحوي ــد ت وق
ــد  ــذا وق ــوى. ه ــة قص ــة كأولوي ــة الصحي ــل الرعاي ــاق ع نف ي الإ

ن �ن ــ�ي ك ــع ال�ت ــة، م الفعال
ي عــ�ب البلــدان المختلفــة، اعتمــاًدا عــل مــدى إمكانيــة 

تباينــت القــدرة عــل التعــا�ن
ــم  ــة، والتوســع �ن تقدي ــة المطلوب ــة الأولي ــدول للوصــول إىل الإحتياجــات الطبي ــك ال تل
ــار والتداعيــات  التطعيــم باللقاحــات، وكذلــك فعاليــة دعــم السياســات والتصــدى لالآث

ــدول.  ن ال ــ�ي ــا ب ــة فيم ــذه الجائح ــه ه ــا أفرزت لم

ــات  ــة التحدي ي مواجه
ــالً �ن ــا وفاع ــاىلي المحــلي نموذجــاً مرنً ــدم النظــام الم ــد ق هــذا وق

ي فرضتهــا تداعيــات الجائحــة. حيــث قامــت الحكومــة والهيئــات التنظيميــة المختلفــة 
الــ�ت

ــالف  ــاً حســب أخت ــة تتجــاوب تلقائي ــولً مرن ــت حل ــغ وتبن ــام بال ــة الوضــع بإهتم بمراقب
نتشــار مــن وقــت لآخــر، وقامــت بتنفيــذ سلســلة مــن القــرارات وأعتمــدت عــدد  حــدة الإ
ي الحــد مــن المخاطــر، 

ي التخفيــف مــن الثــار وســاهمت �ن
ي نجحــت �ن

مــن السياســات الــ�ت
 . خاصــة عــل مســتوى رأس المــال والســيولة وجــودة الئتمــان للنظــام المــاىلي المحــلي
ن الوضــع القتصــادى  ــدئ الســتجابة ال�يعــة بغــرض تأمــ�ي ــك تبنــت الحكومــة مب كذل
للبــالد، وذلــك للتخفيــف مــن آثــار الجائحــة عــل عمــالء الخدمــات الماليــة والمؤسســات 
ي المملكــة. هــذا كمــا 

ضافــة إىل حمايــة اســتقرار القطــاع المــاىلي �ن الماليــة والتجاريــة، بالإ
ي القطــاع 

ن �ن تــم اتخــاذ الإجــراءات الالزمــة للحفــاظ عــل صحــة وســالمة العمــالء والعاملــ�ي
المــاىلي بالدولــة.

ن  ي ظــل أســتمرار الجائحــة  نوع�ي
كــة التكافــل �ن هــذا العــام �ن ومــن جانبنــا فقــد واجهــت �ش

ل بعــد  ن ــة مــن العمــل مــن المــ�ن ن القــوى العامل ي تمكــ�ي
ــات: الأول؛ يكمــن �ن مــن التحدي

غــالق المتقطعــة أوغــ�ي المتوقعــة،  ــات الإ ــك بســبب عملي ة وذل ــة قصــ�ي اعطائهــم مهل
والتحــدي الآخــر هــو العمــل عــل توفــ�ي بيئــة سلســة للعمــل عــن بعــد بنفــس الكفــاءة. 
ولــم يكــن الهــدف الوحيــد مــن تطبيــق هــذه الجــراءات هــو محاربــة الوبــاء فحســب، 

دارة تقرير مجلس الإ

السيد إبراهيم الريس
دارة رئيس مجلس الإ
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يعة  ي أطلقــت منتجات متوافقــة مع ال�ش
كة الأوىل ال�ت نحــن فخــورون بــأن نكون ال�ش

ن عاماً كما نفخــر أن نكون أول من قدم  ي مملكــة البحريــن قبــل أك�ش مــن ثالث�ي
ســالمية �ن الإ

ونية بدلً من البطاقات البالســتيكية. وهــذا التحول لم  لك�ت ن الإ خدمــات بطاقــات التأمــ�ي
تقتــرص فائدتــه عــل توفــ�ي التكاليف، بل أيًضا ســاهم �ن الحفاظ عــل البيئة الأمر الذي 

ي نعيش فيها.
يؤكــد تمســكنا بالمســؤلية نحــو المجتمع والبيئة الــ�ت

كــة �ن  ي خدمــة عمالئنــا. لذلــك، واصلــت ال�ش
بــل أيًضــا المحافظــة عــل المعايــ�ي العاليــة �ن

توســيع نطــاق خدماتهــا حــ�ت خــالل هــذه الأوقــات الصعبــة، مــن خــالل توفــ�ي المنصــات 
ســتخدام. ن أيضــا بســهولة الإ الرقميــة المريحــة لعمالئنــا والــ�ت تتمــ�ي

اكات  شــ�ت ة خــالل هــذا العــام ، إل أن إجمــاىلي الإ وبالرغــم مــن التقلبــات القتصاديــة الكبــ�ي
ي )٢0٢0: ٢٢.9 مليــون دينــار 

كــة ارتفــع إىل ٢4.8 مليــون دينــار بحريــ�ن المكتتبــة لل�ش
ي )٢0٢0: 

اكات المكتســبة إىل 17.8 مليــون دينــار بحريــ�ن شــ�ت ي الإ
(. كمــا ارتفــع صــا�ن ي

بحريــ�ن
ــا 1.6  ــة قدره ــاً إجمالي ــة أرباح ك ــت ال�ش ــد حقق ــذا وق (. ه ي

ــ�ن ــار بحري ــون دين 16.8 ملي
.) ي

ــ�ن ــار بحري ــون دين ي )٢0٢0: 1.54 ملي
ــ�ن ــار بحري ــون دين ملي

وأود هنــا أن أغتنــم هــذه الفرصــة لتقديــم الشــكر لكافــة موظفينــا عــل دورهــم الفاعــل 
ــن أن  ــة م ــل ثق ي ع

ــ�ن ــة. وإن ك ــال ال�ش ــم أعم ــة ودع ي تنمي
ــة �ن ــس المتين ــيخ الأس ي ترس

�ن
ــة  ــود �ن الصناع ــو المنش ــود النم ــازات وتق نج ــن الإ ــد م ــق المزي ــتواصل تحقي ــة س ك ال�ش

ــتقبل. ي المس
ــة �ن التكافلي

ــك  ــا وذل ي أرباحه
ــق النمــو �ن ــة خــالل العــام المنــرصم مــن تحقي ك لقــد إســتطاعت ال�ش

ــاعد  ــذى س ــر ال ــة الأم، الأم ك ــع ال�ش ــد م ك والموح ــ�ت ــل المش ــود والعم ــر الجه بتضاف
ن  كتــ�ي ات ال�ش نتاجيــة، هــذا بالضافــة اىل إســتخدام خــ�ب عــل توفــ�ي التكاليــف ورفــع الإ
ي ســاهمت 

ي تقــدم للعمــالء، والــ�ت
وبالتــاىلي النجــاح �ن خلــق قيمــة مضافــة للخدمــات الــ�ت

ــة الجــودة. ــم منتجــات تنافســية عالي ي تقدي
�ن

يعــة  ي أطلقــت منتجــات متوافقــة مــع ال�ش
كــة الأوىل الــ�ت نحــن فخــورون بــأن نكــون ال�ش

ن عامــاً كمــا نفخــر أن نكــون أول مــن  ي مملكــة البحريــن قبــل أكــ�ش مــن ثالثــ�ي
ســالمية �ن الإ

ــذا  ــتيكية. وه ــات البالس ــن البطاق ــدلً م ــة ب وني لك�ت ن الإ ــ�ي ــات التأم ــات بطاق ــدم خدم ق
ــل أيًضــا ســاهم �ن الحفــاظ عــل  ــه عــل توفــ�ي التكاليــف، ب التحــول لــم تقتــرص فائدت
ي نعيــش فيهــا. 

البيئــة الأمــر الــذي يؤكــد تمســكنا بالمســؤلية نحــو المجتمــع والبيئــة الــ�ت
، ويحظــى بشــعبية  ن كتنــا مــن أفضــل تطبيقــات التأمــ�ي ويعتــ�ب تطبيــق التكافــل الــذكي ب�ش
ة مــن جانــب العمــالء، كوجهــة واحــدة وشــاملة لجميــع احتياجــات التكافــل الخاصــة  كبــ�ي

بهــم.

ــى  ــن لتلق ــالء زائري ــن عم ــالء م ــال العم ــة انتق ي عملي
ــة �ن ــًدا للغاي ــًوا جي ــهدنا نم ــد ش لق

الخدمــات، إىل عمــالء مــن خــالل القنــوات الرقميــة. وذلــك نظــًرا لأن القنــوات الرقميــة 
ي تقديــم 

كــة �ن كانــت جاهــزة  قبــل انتشــار الوبــاء بوقــت طويــل، الأمــر الــذى ســاعد ال�ش
ــات  ي هــذه الأوق

ــا خاصــة �ن ــع عمالئه ــا بصــورة سلســة ومــن غــ�ي إنقطــاع لجمي خدماته
ــة. ــاءة المطلوب ــع احتياجــات العمــالء بال�عــة والكف ــة جمي ــاىلي تلبي ــة، وبالت الصعب

ة  لشــك بــأن التحــول الرقمــي هــو رحلــة وليــس وجهــة ، وتماشــيا مــع الحتياجــات المتغ�ي

كتهــا الأم ضمــن إتفاقيــة  كــة بالتعــاون مــع �ش والمســتمرة لالأعمــال، فقــد تعاقــدت ال�ش
ي مجــال خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات والستشــارات 

كــة عالميــة رائــدة �ن كة مــع �ش مشــ�ت
ــا ومنصــات العمــل  ــات التكنولوجي وحلــول الأعمــال، وذلــك بغــرض توفــ�ي أحــدث تقني
ــتمر  ــي المس ــول الرقم ــو التح ــة نح ك ــداف ال�ش ــق أه ــرض تحقي ــة، بغ ي المتقدم

ــ�ن التأمي
. كــة رائــدة عــل مســتوى الســوق البحريــ�ن والحفــاظ عــل مكانتهــا ك�ش

ــز  ــن ركائ ة م ن ــ�ي ي رك
ا�ن ــي�ب ــن الس ــ�ب الأم ــن تعت ــة البحري ــا اىل أن مملك ــارة هن ش ــدر الإ وتج

ــة  ــة آمن ــة تحتي ــود بني ــل وج ــا ع ــار اقتصاده ــد إزده ــث يعتم ــة. حي ــة القتصادي التنمي
لتكنولوجيــا المعلومــات والتصــالت. وتبــذل مملكــة البحريــن �ن هــذا الخصــوص جهــوًدا 
ــة  ــدات المالي ن العــام والخــاص مــن التهدي ــة للقطاعــ�ي ــة التحتي ــة البني اســتثنائية لحماي
دارة العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن القتصــادي  ونيــة. وتعتــ�ب وزارة الداخليــة الإ لك�ت والإ
ــان دوًرا  ــان تلعب ــتان اللت ــا المؤسس ي هم

ا�ن ــي�ب ــن الس ي لالأم
ــ�ن ــز الوط ، والمرك ي

و�ن ــ�ت لك والإ
ــة.  ي هــذه الناحي

رئيســًيا �ن

عــالوة عــل ذلــك، يعــد تنفيــذ قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية )PDPL( خطــوة رئيســية 
مــن قبــل الجهــة التنظيميــة لتعزيــز اللوائــح وفًقــا للمعايــ�ي الدوليــة.

ــة  ــائلة كافي ــا الس ــت أصوله ــا إذا كان اماته ن ــاء بإل�ت ــل الوف ــادرة ع ن ق ــ�ي ــة التأم ك ــ�ب �ش تعت
امــات. يســاعد معيــار نســبة كفايــة رأس المــال والمــالءة  ن لســداد المطالبــات أو الل�ت
ن  اماتهــا الماليــة طويلــة الأجــل. وتبــ�ي ن كــة عــل الوفــاء بال�ت الماليــة عــل تقييــم قــدرة ال�ش
ن قدرتهــا عــل دفــع المطالبــات واىل متانتهــا الماليــة.  كــة التأمــ�ي نســبة المــالءة الماليــة ل�ش
ــة عــل دفــع  ك ــة، زادت قــدرة ال�ش ــة رأس المــال ونســبة المــالءة المالي وكلمــا زادت كفاي

ــة. ــا المالي ــز متانته ــات وعــل تعزي المطالب

ي  ٣1 ديســم�ب ٢0٢1   
كــة التكافــل الدوليــة  �ن إن نســبة كفايــة رأس المــال والمــالءة الماليــة ل�ش

ي تعكــس قــوة ومتانــة 
بلغــت 180% مقارنــة بالحــد الأد�ن مــن المتطلبــات التنظيميــة، والــ�ت

كــة. وقــد ســاعدت هــذه النســبة العاليــة لكفايــة رأس المــال �ن إعــادة  المركــز المــاىلي لل�ش
ــف  ــرة أخــرى عــل تصني ــة م ك ــت ال�ش ــث حصل ــة، حي ك ي لل�ش

ــا�ن ئتم ــف الإ ــاد التصني اعتم
.)AM Best( مــن وكالــة التصنيــف الدوليــة )A-( ي بدرجــة ممتــاز

إئتمــا�ن
 

دارة بــأن نــوصي بدفــع  ي �ن هــذا المقــام ، ونيابــة عــن جميــع أعضــاء مجلــس الإ
ويــ��ن

توزيعــات أربــاح قدرهــا 5 فلــس لــكل ســهم )5%( مــن القيمــة الســمية وقدرهــا 100 فلــس 
ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢1، وذلــك �ن مقابــل 5 فلــس )5%( مــن القيمــة 

للســنة الماليــة المنتهيــة �ن
ــع  ــذا التوزي ــع ه ــابق. ويخض ــام الس ــن الع ــس ع ــا 100 فل ــهم وقدره ــكل س ــمية ل الس

كــة والجهــات الرقابيــة الأخــرى. لموافقــة الجمعيــة العامــة لل�ش
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: ي مفصلة حسب الجدول التاىلي
دارة لعام ٢0٢1 حواىلي  1٣1,500 دينار بحري�ن بلغت مرصوفات مجلس الإ

دارة أولً: مكافآت أعضاء مجلس الإ

ةالمكافآت الثابتة المكافآت المتغ�ي
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: ض أولً: الأعضاء المستقل�ي

يف الريس 1- السيد/ إبراهيم محمد �ش
دارة رئيس مجلس الإ

-7,٣00--7,٣006,000---6,000-1٣,٣00-

2- السيد/ عبدالرحمن عبدهللا محمد
دارة  نائب رئيس مجلس الإ

-6,500--6,5006,000---6,000-1٢,500-

٣- السيد/ راشد عل عبدالرحيم
دارة  عضو مجلس الإ

-8,000--8,0006,000---6,000-14,000-

4- الدكتور/ أسامة تقي البحارنة
دارة عضو مجلس الإ

-6,500--6,5006,000---6,000-1٢,500-

5- السيد/ صالح فهد الزومان
دارة  عضو مجلس الإ

انضم للمجلس بتاريخ ٢٣ مارس ٢1
-4,700--4,7005,14٣---5,14٣-9,84٣-

6- السيد/ جمال علي الهزيم
دارة رئيس مجلس الإ

استقال بتاريخ 7 سبتم�ب ٢0٢1
-5,٢00--5,٢00٣,4٢9---٣,4٢9-8,6٢9-

٧- السيد/ خالد جمال المزيرعي
دارة عضو مجلس الإ

انتهت مدة عضويته بتاريخ ٢٣ مارس ٢0٢1
-1,800--1,800857---857-٢,657-

ض ثانياً العضاء التنفيذي�ي

ل يوجد

: ض ثالثاً: الأعضاء التنفيذي�ي

1-  السيد/ خالد سعود الحسن
دارة  عضو مجلس الإ

-8,000--8,0006,000---6,000-14,0001,٢00

ي 2- السيد/ أحمد عبدالرحمن بوج�ي
دارة  عضو مجلس الإ

-6,500--6,5006,000---6,000-1٢,500-

٣- السيد/ عبدهللا محمد ربيعه
دارة عضو مجلس الإ

-6,500--6,5006,000---6,000-1٢,500900

4- السيد/ أسامة كامل كشك
دارة عضو مجلس الإ

-6,500--6,5006,000---6,000-1٢,500٣00

5- الدكتور/ عبدهللا صالح سلطان
دارة عضو مجلس الإ

انضم للمجلس بتاريخ 7 سبتم�ب ٢1
-1,600--1,600٢,571---٢,571-4,171-

129,1002,400-60,000---69,10060,000--69,100-المجموع

ي
مالحظة: جميع المبالغ بالدينار البحري�ن

دارية والستشارية )إن وجدوا(. ن – مكافأة الأعمال الفنية والإ المكافآت الأخرى: * وتشمل المزايا العينية – مبلغ مع�ي
دارة من الأرباح - الأسهم الممنوحة )يتم ادخال القيمة( )إن وجدوا(.                           ** وتشمل نصيب عضو مجلس الإ

دارة تقرير مجلس الإ
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دارة التنفيذية ثانياً: تفاصيل مكافآت الإ

دارة التنفيذية الإ
مجموع الرواتب والبدلت 

المدفوعة 
مجموع المكافآت 

 )Bonus( المدفوعة
أي مكافآت أخرى نقدية/ 

عينية للعام 2021 
المجموع الكلي

)د.ب(

ن أعل ستة مكافآت من التنفيذي�ي
بما فيهم الرئيس التنفيذي*

والمسؤول الماىلي الأعل**
٣51.190111,٣٢0٣8,7٢9501,٢٣9

ي
مالحظة: جميع المبالغ بالدينار البحري�ن

، )GM( المدير العام ،)President( الرئيس ،)CEO( كة، ممكن أن تختلف التسمية: )الرئيس التنفيذي ي الجهاز التنفيذي بال�ش
* أعل سلطة �ن

العضو المنتدب )Managing Director( ...الخ(. 
، ...الخ(.  كة، )CFO، المدير الماىلي ** أعل مسؤول ماىلي بال�ش

وأود هنــا أن أتقــدم بخالــص الشــكر والمتنــان لجاللــة الملــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة  ملــك مملكــة البحريــن وصاحــب الســمو الملــ�ي الأمــ�ي ســلمان بــن حمــد آل خليفــة وىلي العهــد ورئيــس 
، والقطــاع المــاىلي عــل وجــه الخصــوص. كمــا أود أن أشــكر مــرصف البحريــن المركــزي عــل دعمهــم  ي

مجلــس الــوزراء، وحكومــة مملكــة البحريــن عــل دعمهــم المســتمر لالقتصــاد الوطــ�ن
ي مملكتنــا الغاليــة.

ن �ن المســتمر لقطــاع التأمــ�ي

ــد-19( وعــل  ــا )كوفي وس كورون ي لمكافحــة فــ�ي
ــق العمــل الوطــ�ن ــا لفري ــ�ي عــن تقديرن ، أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة للتعب ن دارة والموظفــ�ي ن وأعضــاء مجلــس الإ ــة عــن المســاهم�ي هــذا ونياب
ــا الطيــب. ي بلدن

ن �ن ن والمقيمــ�ي ن ونفخــر بمــا قدمــوه مــن جهــد للمواطنــ�ي ــن نعــ�ت ــاء والذي ــة للتصــدى لهــذا الوب ن �ن الخطــوط الأمامي العاملــ�ي

دارة الســابق - عــل  ــد جمــال المزيرعــي - عضــو مجلــس الإ دارة الســابق والســيد خال ــكل مــن الســيد جمــال عــلي الهزيــم رئيــس مجلــس الإ ــرى ل كمــا أود أن أتقــدم بخالــص شــكري وتقدي
دارة واللجــان الأخــرى، كل مــن الدكتــور عبــد هللا صــالح ســلطان والســيد  ي أن أرحــب بالأعضــاء الجــدد �ن مجلــس الإ

دارة. وليفوتــ�ن ي مجلــس الإ
ة عضويتهــم �ن اســهاماتهم القيمــة طــوال فــ�ت

كــة. كــة نحــو أفــق جديــدة وإنجــاح مهمــة المجلــس �ن تحقيــق رؤيــة ال�ش صالــح فهــد الزومــان ونتطلــع إىل دعمهــم لالرتقــاء بأعمــال ال�ش

عيــة  كــة. كمــا أود أن أشــكر هيئــة الرقابــة ال�ش ن عــل تفهمهــم ودعمهــم المتواصــل لل�ش دارة، أود أن أعــ�ب عــن خالــص شــكري وتقديــري للمســاهم�ي ًا، ونيابــة عــن جميــع أعضــاء مجلــس الإ أخــ�ي
ن عــل مثابرتهــم وتفانيهــم وتصميمهــم عــل إنجــاز  دارة والموظفــ�ي كــة وخدماتهــا، والشــكر موصــول لــالإ ي ال�ش

عــل توجيهاتهــم المخلصــة. كمــا أتقــدم بالشــكر لعمالئنــا الكــرام عــل ثقتهــم  �ن
كات التكافــل وإعــادة التكافــل. ن و�ش ي تربطنــا بوســطاء التأمــ�ي

الأعمــال الموكلــة لهــم. كمــا أود أن أثمــن العالقــات الجيــدة الــ�ت

والله وىلي التوفيق،

السيد إبراهيم الريس
دارة رئيس مجلس الإ

اير ٢0٢٢ 15 ف�ب
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بسم هللا الرحمن الرحيم

، نستشــعر  ن بينمــا نتواصــل معكــم اليــوم مــن خــالل هــذا التقريــر الســنوي للمســاهم�ي
ــت ترتفــع  ي ظل

ــ�ت ــا، وال ــوم بســبب جائحــة الكورون ــ�ت نعيشــها الي الحلقــة المفرغــة ال
ات  ي انتشــارها بصــورة متكــررة، كمــا أنهــا لتــزال تتحــور إىل متغــ�ي

ومــن ثــم تنخفــض �ن
ــع  ي لجمي

ــدواء الشــا�ن ون أن اللقــاح ســيكون ال ــ�ي ــدة كل مــرة. وبينمــا يعتقــد الكث جدي
ــة  ضاف ــات اللوجســتية بالإ ــداد والخدم م ــة بالإ ــا المتعلق ــإن القضاي هــذه المشــاكل، ف
ــن هــذا  ات الناشــئة م ــالج المتغــ�ي ــة هــذه اللقاحــات �ن ع إىل المخــاوف بشــأن فاعلي
ــد  ــا ق ــد أنن ــر يؤك ــذا الم ــد. وه ــ�ي مؤك ــال غ ــع الح ي واق

ــع �ن ــل الوض وس تجع ــ�ي الف
ــن  ــم م ــا. والأه ــا كان متوقًع ــ�ش مم ــة، أك ــذه الأزم ــاوز ه ــت لتج ــض الوق ــاج لبع نحت
ذلــك ، نحــن بحاجــة إىل أن نحافــظ عــل �عــة اســتجابتنا ومرونتنــا للتعايــش مــع هــذه 

ــة الجــل. ــا طويل ن عــل أهدافن كــ�ي ات ، وال�ت المتغــ�ي

ول شــك بــان تأثــ�ي هــذا الوبــاء )كوفيــد-19( ســيكون لــه آثــارا بعيــدة المــدى، وخاصــة 
ــن  ــة م ــن الســتجابة الفوري ــم م ــع ككل. وبالرغ كات والمجتم ــ�ش ن وال ــل المســتهلك�ي ع
ــي  ــول الحقيق ــة إل ان التح ــذه الجائح ــار ه ــدى لآث ــرض التص ــة بغ ــات المعني الجه
ــم  ي خض

ــم �ن ــاً إن العال ــد جزم ــا. ونعتق ــا �ن بداياته ــة لزلن ــو رحل ــا ه ــة آثاره لمواجه
ي 

اصن ــ�ت ــوس والف ــادي المحس ــع الم ن الواق ــ�ي ــط ب ــم خلي ــول إىل عال ــة تح ــذه الأزم ه
الرقمــي، أي أنــه يمــزج أفضــل التجــارب الماديــة مــع ســهولة اســتخدام الأدوات 
ي جميــع أنحــاء 

الرقميــة. ومــن وجهــة نظرنــا، هنــاك إعــادة تقييــم لتقديــر المخاطــر �ن
يد بشــكل أســاسي مــن الطلــب عــل إيجــاد حلــول للتكافــل وإدارة  ن العالــم، ممــا ســ�ي
كات الســتعداد لطــرق  ن عــل الــ�ش المخاطــر الشــاملة.  كمــا نعتقــد أيضــا بأنــه ســيتع�ي
، مثــل العمــل المختلــط، ومنــح المزيــد مــن الخيــارات  ي أبــواب جديــدة للعمــل المكتــ�ب
ــة المؤسســات  ــادة هيكل ي ســتؤدي إىل إع

ــ�ت ــدة ال ن ليصبحــوا القاع ــ�ي ــة للموظف والمرون
كات والمؤسســات الماليــة. ووفًقــا لذلــك،  وإعــادة صياغــة السياســات والإجــراءات للــ�ش
ــا، وجعلهــا  ــات التكافــل الخاصــة بن ــول لعملي ــز مجموعــة مــن الحل نعمــل عــل تعزي
ــة اىل  ضاف ــا، بالإ ــ�ة لعمالئن ــة مي ــة ذاتي ــم خدم أ لتقدي ــ�ي ــم ومه ــكل مالئ ــة بش متاح
ات التطبيقــات الذكيــة لــكل قنــوات  ن تطويــر المنصــات الرقميــة المكتبيــة وزيــادة ممــ�ي

ــع وأصحــاب المصلحــة. البي

نــا عــل مبــدأ مركزيــة الزبائــن، فإننــا نضــع اهتمامنــا الكبــ�ي عــل معايــ�ي  ن ك�ي ونظــًرا ل�ت
ي هــذا المجــال. ونعتقــد أن 

ي الســنة الماليــة ٢0٢1، واصلنــا التفــوق �ن
خدمــة الزبائــن. �ن

ي بنــاء نمــوذج قــوي لأعمالنــا، 
ي الســنوات الســابقة أثمــر �ن

كل العمــل الــذي قمنــا بــه �ن
يــن لمواجهــة آثــار الوبــاء. ونحــن عــل ثقــة  ي وضــع الأفضليــة مــن الكث�ي

يجعلنــا حاليــا �ن
ــا اقتصــاد  ي يوفرهــا لن

ــ�ت ــة الأجــل ال ــن الفــرص طويل ــن الســتفادة م ــا ســنتمكن م بأنن
ن  ــ�ي ك ــنواصل ال�ت ــا س ــا انن ــاص.  كم ــكل خ ــا بش ــام وقطاعن ــكل ع ــة بش ــا الغالي مملكتن
ــم  ــاء نمــوذج قــوي لالأعمــال - نمــوذج قائ خــالل العقــد القــادم بمشــيئة هللا عــل بن
ي مجــال 

ي �ن
دارة المخاطــر تنتهــج الحوكمــة الرشــيدة والبــداع التقــ�ن عــل ركائــز متينــة لإ

ــم،  ــاه عمله ن تج ــغوف�ي ن ش ــ�ي ــل موظف ي تأهي
ــك �ن ــع وكذل ــبكة التوزي ــا وش التكنولوجي

وقبــل كل ذلــك كســب ثقــة عمالئنــا. 

ي كل مــا نقــوم بــه مــن عمــل عــل خلــق قيمــة طويلــة الأجــل 
نــا �ن ن هــذا وينصــب ترك�ي

لمســاهمينا.

السيد عصام الأنصاري
الرئيس التنفيذي
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ن والعمــالء  كاء العمــل والموظفــ�ي وأشــكر �ن هــذا المقــام جميــع أصحــاب المصلحــة و�ش
عــل دعمهم المســتمر.

ــكار  ــال البت ي مج
ــث �ن ــث نبح ــكار، حي اتيجياتنا لالبت ــ�ت ي اس

ــدارة �ن ــا الص ــل زبائنن يحت
بداعيــة، وذلــك بغــرض تحديــد ومعرفــة احتياجاتهــم  وبصفــة مســتمرة عــن الطــرق الإ
ي نهايــة المطــاف عــل تقديــم 

المختلفــة. إذ يمثــل البتــكار الــذي يركــز عــل العميــل �ن
ي تفيــد الزبــون و�ن تمكينــه وإثــراء 

التكنولوجيــا والمنتجــات والخدمــات والمعلومــات الــ�ت
ــن  ــتمكننا م ــون س ــور الزب ــن منظ ــور م ــة الأم ي رؤي

ــفتنا �ن ــا إن فلس ــذا كم ــه. ه تجربت
. ي هــذا العالــم المتغــ�ي

تحقيــق الفــارق �ن
 

ي وفــق احتياجــات زبائننــا مــن منظــور شــامل. ونعتقــد 
ونحــن نؤمــن بالبتــكار الــذي يــأ�ت

ي وضــع جيــد وذلــك لالســتفادة من نمــوذج الصناعــة المعاد 
أن التكافــل الدوليــة حاليــا �ن

ــول  ــور ح ــا تتمح ــة أعمالن ــا أن بني ــال. كم ــدة لالأعم ــات الجدي ــق المعطي ــه وف تعريف
ــاء نمــوذج يخــدم جميــع القطاعــات  ــا ببن ــه، وقــد قمن الزبــون، وموجهــة نحــو خدمت

ــا. الســوقية الرئيســية لمنتجاتن

كــة، الــذي يعتمــد عــل القياس المســتمر  ي لل�ش
هــذا وقــد ســاعد نهــج الكتتــاب النتقــا�أ

ي قــد تؤثــر 
والمتابعــة المنتظمــة للمخاطــر، عــل تجنــب الختيــارات غــ�ي المجديــة الــ�ت

ــع�ي  ــج التس ــا نه ــة أيًض ك ــت ال�ش ــد تبن ــك، فق ــب ذل ــال. إىل جان ــة الأعم ــل محفظ ع
ي مجــال 

القائــم عــل تقييــم المخاطــر وذلــك بغــرض اجتــذاب أعمــال الســيارات. أمــا �ن
ن الزبــون  ن عــل وســائط مختلفــة وذلــك لتمكــ�ي كــ�ي كــة ال�ت التكافــل الصحــي، تواصــل ال�ش

ي هــذا الخصــوص.
مــن اتخــاذ قــرارات جيــدة �ن

ي العديــد مــن 
ة �ن ي تتمتــع بالخــ�ب

يــة الــ�ت ول شــك أننــا نســتمد قوتنــا مــن مواردنــا الب�ش
ن  ــ�ي ي ب

ــر�ن ــادل المع ــن التب ــتفادة م ي الس
ــية �ن ــا الأساس ــن قيمن ــل. وتكم ــالت العم مج

ي تطرحهــا بيئــة 
، وذلــك حــ�ت نتمكــن مــن مواجهــة التحديــات المعقــدة الــ�ت ن الموظفــ�ي

ــوذج  ــاء بنم ــا والرتق ــاء قدراتن ــل بن ــتقبال ع ــا مس ن ن ــب ترك�ي ــورة. وينص ــال المتط الأعم
، مــن أجــل تحقيــق نمــوا مربحــا. ــاىلي ــا إىل المســتوى الت أعمالن

ــدو أن  ــك، يب ــاء. ومــع ذل ــر النمــو القتصــادى ســلبا خــالل عــام ٢0٢1 بســبب الوب تأث
التوقعــات إيجابيــة، ويرجــع ذلــك إىل حــد كبــ�ي إىل الســتقرار الســياسي وبــدء بعــض 
ي 

ضافــة اىل الدعــم الحكومــي. وللمــىن ي الظهــور، هــذا بالإ
ــة �ن الإصالحــات القتصادي

قدًمــا، نحــن إيجابيــون بدورنــا، وذلــك لن هــذه الإجــراءات القتصاديــة ستســاعد عــل 
ــد  ــي بفوائ ــادة الوع ــا أن زي ــة. كم ــات المالي ــاع الخدم ي قط

ــة �ن ــو، وخاص ن النم ــ�ي تحف
ي المملكــة، قــد وفــرت دعمــاً جيــداً 

ن العــام �ن ، إىل جانــب زيــادة انتشــار التأمــ�ي ن التأمــ�ي
 ، ن ي معــدل الشــباب العاملــ�ي

، والنمــو �ن ن .  و�ن ظــل تزايــد الوعــي بالتأمــ�ي ن لســوق التأمــ�ي
ــتويات  ــك أن المس ــن. ولش ن بالبحري ــ�ي ــاع التأم ــو �ن قط ــتمرار النم ــع اس ــن المتوق فم
؛ مــن  ي

ة وبطــرق متعــددة عــل القطــاع التأميــ�ن ايــدة للرقمنــة تعــود بفوائــد كبــ�ي ن الم�ت
ــم.  ــالء وراحته ــة العم ن تجرب ــ�ي ــدد وتحس ــالء الج ــتقطاب العم ــهولة �ن إس ــث الس حي
كات  ي عمليــات �ش

ايــد عــل التكنولوجيــا �ن ن ضافــة إىل ذلــك، فــان العتمــاد الم�ت هــذا بالإ
ــاب  ــع أصح ــة لجمي ــة مضاف ــق قيم ــؤدي إىل خل ــا ي ــا كم ــن فعاليته ــد م ن يزي ــ�ي التأم
ــذا  ــث إن ه ــن، حي ــل الزبائ ن ع ــ�ي ك ي ال�ت

ــتمر �ن ــًدا، سنس ــن الآن فصاع ــة. وم المصلح
. ن كات التأمــ�ي ن �ش ــ�ي ــا رئيســًيا ب العامــل ســيظل فارًق

يجابيــة، إل أن ضعــف قابليــة  شــارات الإ وبالرغــم مــن أن الســتثمارات أظهــرت بعــض الإ
ي تعتمــد عــل 

كات الــ�ت ي نشــأت جزئًيــا مــن قطــاع الــ�ش
تحمــل مخاطــر الســتثمار، والــ�ت

ــت  ي الوق
ــا. و�ن ــل تحديً ــزال تمث ــد، ل ت ي المجه

ــرص�ن ــاع الم ــب القط اض إىل جان ــ�ت الق
ي 

ــؤ �ن ــن التباط ــنوات م ــد س ــول بع ــا للتح ــي مهيًئ ــاد العالم ــه القتص ــدو في ــذي يب ال
النمــو، نأمــل أن تتحــول دورة الســتثمار اىل الأفضــل، وفقــا للتحســن الــذي طــرأ عــل 

ــة بشــكل عــام. ــ�ي القتصادي المعاي

لقــد كان عــام ٢0٢1 عاًمــا مليًئــا بالتحديــات للجميــع. وعــل الرغــم مــن الصعوبــة الــ�ت 
ــل  ــاظ ع ــن الحف ــة م ــل الدولي ــة التكاف ك ــت �ش ــد تمكن ــام، فق ــذا الع ــا �ن ه واجهناه
ــا  ــة به ــاب الخاص ــة الكتت ي سياس

ــذرة �ن ــة ح ك ــت ال�ش ــا كان ــا. كم ــل وتنميته ــا ب أعماله
اتيجيتها المتمثلــة �ن الحفــاظ  وأعــادت هيكلــة محفظــة أعمالهــا بمــا يتمــاسش مــع اســ�ت
 . ن عــل محفظــة متوازنــة، واعتمــاد سياســات اكتتــاب حكيمــة لحمايــة مصالح المســاهم�ي
ي المطالبــات 68.5% لعــام ٢0٢1 مقارنــة بـــ 70% للعــام 

وبلغــت النســبة الإجماليــة لصــا�ن
الســابق المنتهــي ٢0٢0.

ويتمحــور هدفنــا التنظيمــي نحــو ترشــيد النفقــات وتعظيــم قيمــة حقــوق مســاهمينا 
ي ظــل النمــو المتســارع. ول شــك 

وتقديــم الحمايــة التأمينيــة المنشــودة لجميــع زبائننــا �ن
أن النجــاح الــذي تحقــق دليــل عــل عمــق الثقــة طويلــة الأمــد مــن زبائننــا ومــن مختلــف 
امنــا بتوفــ�ي منتجــات  ن أصحــاب المصلحــة. وقــد تــم تعزيــز هــذه الثقــة مــن خــالل ال�ت
ي تنميــة 

ضافــة اىل المســاهمة �ن عاليــة الجــودة لزبائننــا وتقديــم القيمــة لمســاهمينا، بالإ
. ي

القتصــاد الوطــ�ن

ــاز،  ي )-A( ممت
ــة عــل تصنيفهــا الئتمــا�ن وخــالل العــام ٢0٢1، حافظــت التكافــل الدولي

صــادر مــن وكالــة التصنيــف العالميــة )AM Best(. وهــذا يــدل عــل متانــة المركــز المــاىلي 
ــا  ــ�ت أوله ــة ال ــل الثق ــالوة ع ــا ع ــا لعمالئه ي تقدمه

ــ�ت ــات ال ــودة الخدم ــة، وج ك لل�ش
كــة. مختلــف أصحــاب المصلحــة لهــذه ال�ش

ن الأداء وتقديــم  كــة يعمــل عــل تحســ�ي شــارة إىل أن فريــق إدارة التكلفــة بال�ش تجــدر الإ
قيمــة أفضــل لجميــع أصحــاب المصلحــة. ويتــم تحقيــق التكلفــة المثــل مــن خــالل 
منهجيــات تخطيــط التكلفــة والتنســيق والرقابــة وإعــداد التقاريــر عــن بيانــات التكلفــة. 
ــق  ــرض تحقي ــك بغ ــة وذل ــوًرا وفعالي ــا تط ه ــدث الأدوات وأك�ش ــال أح ــم ادخ ــد ت وق
ــة  ــة الناجم ــار البيئي ــة والأث ــتخدام الطاق ي اس

ــف �ن ــل التكالي ــة وتقلي ــاءة الوظيفي الكف
ن فيمــا يتعلــق بضبــط التكاليــف عــل  عنهــا. كمــا ســاعد رفــع مســتوى وعــي الموظفــ�ي
خفــض النفقــات العامــة. كمــا أن التعــاون عــل المســتويات الوظيفيــة المختلفــة مــع 
ن خدماتهــا واقتصاديــات  كــة التكافــل مــن تحســ�ي كــة الأم والمجموعــة قــد مّكــن �ش ال�ش

تكاليفهــا، وذلــك عــل مختلــف المســتويات.

ن جــودة خدماتهــا، وتقليــل الوقــت  كــة عــل تحســ�ي و�ن العــام المــاىلي ٢0٢1، ركــزت ال�ش
ــم  ــا ت ــالء. كم ــة للعم ــتنفذ خدم ــت المس ــار الوق ــات واختص ــام العملي تم ــالزم لإ ال
إســتحداث الجــراءات لرفــع القــدرات التشــغيلية وذلــك لتســهيل نمــو الأعمــال وخدمــة 

كــة. ي ال�ش
قطاعــات الأعمــال المختلفــة �ن

ة للزبائــن، وذلــك بغــرض تعزيــز  ن كــة لتوفــ�ي تجربــة متمــ�ي ي ال�ش
ولدينــا شــغف متنامــي �ن

ن  ــ�ي ــد كان التم ــا. وق ــوق به ــة موث ــة تجاري ــل عالم ــا تمث ــث كونه ــن حي ــة م ك ــة ال�ش مكان

ي )-A( ممتاز، صادر من وكالة التصنيف 
حافظت التكافل الدولية عل تصنيفها الئتما�ن

ي 
كة، وجودة الخدمات ال�ت العالمية AM Best. وهذا يدل عل متانة المركز الماىلي لل�ش

كة. تقدمها لعمالئها عالوة عل الثقة ال�ت أولها مختلف أصحاب المصلحة لهذه ال�ش
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بلغ إجماىلي نتائج الكتتاب قبل احتساب رسوم الوكالة 4.99 مليون دينار بحري�ن
ي للعام السابق )٢0٢0(

)٢0٢1( مقارنة بـ 4.٢5 مليون دينار بحري�ن

ي إجــراءات 
بداعــي �ن ــم الإ ــات والتصمي ــة العملي ــة وأتمت ــل الرقمن ي مث

ــا�ت التشــغيلي والعملي
ــاءة.  ــادة الكف ن المــوارد وزي ــا أدى إىل تحســ�ي ــل، مم ــا حــول العمي العمــل تتمحــور جميعه
كــة، بغــرض تبســيط  وقــد كان لأطــالق حملــة »أفضــل فكــرة« #Bestidea عــل مســتوى ال�ش
ــوات  كاء قن ــن و�ش ــة وتســهيل التعامــل مــع العمــالء والموردي ــات المعقــدة والطويل العملي
ــث  . حي ن ــ�ي ــن الموظف ــطة م ــاركة نش ــة بمش ــكارا إبداعي ــة أف ــت الحمل ــد اجتذب ــع. وق البي
ح الموظفــون أفــكاًرا للتخلــص مــن المهــام اليدويــة غــ�ي ذات القيمــة، وذلــك بغــرض  اقــ�ت
ــة  ــة فرص ــت الحمل ــد كان ــم. وق ــن وتطلعاته ــل الزبائ ــر ع ي تؤث

ــ�ت ــات ال ــة للعملي المواءم
ــة.  ك ــه �ن ال�ش ــدون إحداث ــذي يري ــ�ي ال ــادة التغي ن لقي للموظفــ�ي

ي تقــدم عنــا� ذات 
كــة التكافــل الدوليــة عــل دعــم الجهــود الــ�ت ن �ش هــذا، ويظــل تركــ�ي

ي اتباعهــا لمنهجيــة 
اتيجية تتمثــل �ن ي ذات الوقــت اســ�ت

كــة �ن قيمــة للزبائــن. كمــا تبنــت ال�ش
ــوية  ــطة تس ــن وأنش ــة الزبائ ــع وخدم ــات والتوزي ــل المنتج ــز ع ي ترتك

ــ�ت ــوق ال ــة الس تجزئ
ــن. ة للزبائ ن ــ�ي ــة متم ــ�ي تجرب ــة لتوف ــات المصمم المطالب

ي المعامــالت. ولجعــل هــذه 
اتيجيتنا عــل توفــ�ي قــدر مــن الراحــة �ن كمــا تشــمل اســ�ت

اتيجية قيــد التنفيــذ، فقــد قمنــا بتطويــر مجموعــة مــن المنتجــات ذات الصلــة  ســ�ت الإ
ــتوى  ــة المس ــة رفيع ــم خدم ــدة، وتقدي ــة فري ــ�ي تجرب ــرض توف ــن، بغ ــات الزبائ باحتياج
ن جديديــن تحــت مظلــة خدمــات  للزبائــن. خــالل العــام ٢0٢1 قمنــا بتطويــر وإطــالق منتجــ�ي
التكافــل الصحــي همــا »عنايــة« و »عافيــة« واللذيــن أتيــا إســتجابة لمتطلبــات الســوق ورغبــة 

ــا.  ي تطلعــات زبائنن ــ�ب ــرة تل ــم منتجــات مبتك ي تقدي
ــا �ن من

ي تنميــة وإدارة قنــوات البيــع المتعــددة 
شــارة هنــا عــل ان قوتنــا تكمــن �ن وتجــدر الإ

ــا  ــرة لعمالئن ــول المبتك ــم الحل ي تقدي
ــا �ن تن ــع خ�ب ــب م ــا إىل جن ــة، جنًب ــودة العالي ذات الج

ة لهــم. ن واحتياجاتهــم وتقديــم خدمــات متمــ�ي

ــل  ــاظ ع ــرص والحف ــن الف ــتفادة م ــل الس ــم ع كتك ــاله، �ش ــر أع ــا ذك ــاعد كل م ــد س ولق
ي البحريــن. ونحــن ممتنــون لجميــع أصحــاب 

التكافــل �ن ي أعمــال 
موقعهــا الريــادي �ن

ــا المــزود المفضــل لديهــم فيمــا  ــا عــل دعمهــم المتواصــل، وعــل جعلن المصلحــة لدين
. ن ــ�ي ــات التأم ــص منتج يخ
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داريــة والعموميــة لعــام ٢0٢1 مــا قيمتــه ٢.٣5 مليــون دينــار  بلــغ إجمــاىلي المصاريــف الإ
. ي

ي ٢.٢4 دينــار بحريــ�ن
ي مقارنــة بالعــام المــاصن

بحريــ�ن

كــة التكافــل دومــاً إىل الحفــاظ عــل توقعــات مســاهميها وحملــة وثائــق  ســعت �ش
ن وأصحــاب المصلحــة الآخريــن. ولطالمــا كانــت رعايــة العالقــات طويلــة الأمــد  التأمــ�ي
ــن  ــذ نشــأتها، تؤم ــل. ومن ــة التكاف ك ــات �ش ــات عــل رأس أولوي ــم أفضــل الخدم وتقدي
اهــة والشــفافية، كمــا تســعى إىل ضبــط جميــع أنشــطتها  ن كــة بأهميــة بنــاء ثقافــة ال�ن ال�ش
ي تنبثــق 

ي العــدل والكفــاءة والفعاليــة والــ�ت
التجاريــة وفــق مبادئهــا التأسيســية المتمثلــة �ن

ســالمي القائــم عــل المشــاركة والتعــاون والرعايــة. ن الإ مــن مبــادئ التأمــ�ي

ويؤمــن مجلــس إدارتنــا بالتمســك بأعــل معايــ�ي الحوكمــة والمســاءلة. وقــد تــم إحاطــة 
ــام،  ــة الع ــار الحوكم ي إط

ــة �ن ــة المختلف ات التنظيمي ــ�ي دارة بالتغي ــس الإ ــاء مجل أعض
ي روح القانــون واللوائــح.

ــام بتبــ�ن ام ت ن ويظــل جميعهــم عــل الــ�ت

ــال  ي الأعم
ــا �ن ــًوا طيب ــع نم ــام ٢0٢٢، ونتوق ــة لع ــتقبلية إيجابي ــرة مس ــع نظ ــذا ونتوق ه

نــا الرئيــىي عــل جــودة الخدمــات والرقابــة عــل المطالبــات  ن التجاريــة. وســينصب ترك�ي
ــج  ــق نتائ ــل تحقي ــة ع ك ــاعد ال�ش ــذي سيس ــر ال ــات، الم ــيد النفق ــات وترش والمرصوف

أفضــل.

دارة عــل دعمهــم وتوجيههــم.  وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لأشــكر أعضــاء مجلــس الإ
ــة  ــة عــل جهودهــم المتفاني ــري لموظفــي التكافــل الدولي كمــا أود أن أعــرب عــن تقدي
كات إعــادة التكافــل  كــة. كمــا نشــكر زبائننــا الكــرام و�ش نحــو تحقيــق أهــداف ال�ش
ي العمــل عــل دعمهــم 

ــا �ن كائن ــع �ش ــة والوســطاء وجمي عي ــة ال�ش ــة الرقاب وأعضــاء هيئ
ــة. ك ي نمــو ال�ش

ــذي ســاهم �ن وال

ســتمرار  ــد والإ ــا مــن الأداء المــاىلي الجي ــق عــل تحقيقــه عاًم ــة الفري ــا اود تهنئ هــذا كم
ي ســوق 

ــة الأجــل �ن ــو طويل ــرص النم ــاص ف ــك بغــرض اقتن اتيجية وذل ــذ الســ�ت ي تنفي
�ن

. ن ــ�ي التأم

كمــا نــود أن نشــكر جميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا عــل ثقتهــم المســتمرة ودعمهــم 
ن بهــا القائمــة  ي نعــ�ت

ــ�ت ــا ال ــا مــن خــالل التمســك بثقافتن ــاء أعمالن ــا. وســنواصل �ن بن لن
عــل الثقــة والشــفافية وحســن إدارة المخاطــر.

السيد عصام الأنصاري
الرئيس التنفيذي

اير ٢0٢٢ 15 ف�ب

ي إجمالي الستثمارات خالل عام 2021:
النمو �ض

ي
ي الحتياطي الف�ض

صا�ض

: ي
ي الحتياطي الف�ض

صا�ض

1٢٣45
٢017٢018٢019٢0٢0٢0٢1 السنة

11,079,0741٢,7٣1,1411٣,٣87,66814,٢7٢,14915,780,161 صا�ن الحتياطات الفنية

1٢٣45
٢017٢018٢019٢0٢0٢0٢1 السنة

٣67,8555٣7,0576٢9,14689٢,9٢5861,٢٣8 إجماىلي دخل الستثمارات

18000000
16000000
14000000
1٢000000
10000000
8000000
6000000
4000000
٢000000

إجمالي الستثمارات
1000000
900000
 800000
 700000
600000
500000
400000
٣00000
٢00000
100000
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كات 1. حوكمة ال�ش

كات الجيــدة وتدمــج مبــادئ الســتقاللية،  كــة بشــكل كامــل بمبــادئ وروح حوكمــة الــ�ش نم ال�ش كــة. كمــا تلــ�ت دارة وال�ش تعــد الحوكمــة المؤسســاتية الرشــيدة جــزًءا ل يتجــزأ مــن فلســفة الإ
كــة. ي الــذي يقــود ال�ش

ي النظــام المؤسســا�ت
اهــة، المســاءلة والشــفافية �ن ن ال�ن

دارة معايــ�ي  ي عمليــة صنــع القــرار. وقــد اعتمــد مجلــس الإ
دارة مســؤولياته الئتمانيــة تجــاه جميــع أصحــاب المصلحــة مــن خــالل ضمــان الشــفافية والســتقاللية �ن ويمــارس مجلــس الإ

كــة. ومــن اهــم  ي ال�ش
هــم مــن أصحــاب المصلحــة �ن ، الزمــالء، الوســطاء وغ�ي ن ، العمــالء، المســاهم�ي ن ي تعامالتهــم مــع المشــارك�ي

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

اهــة �ن ن ورة معايــ�ي ال�ن كــة هــي اليمــان بأهميــة و�ن ي يتــم غرســها داخــل ال�ش
القيــم الأساســية الــ�ت

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�ت
ي 

ي طــرأت عــل وحــدة ضوابــط المســتويات العليــا خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة �ن
ات الــ�ت كــة بتطبيــق والمتثــال إىل 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 ٣1 ديســم�ب ٢0٢1. تلــ�ت

ن التنظيمية الصادرة عن مرصف البحرين المركزي، دون أن تصدر بحقها أي مخالفات خالل العام ٢0٢1. امها التام بجميع القواعد والقوان�ي ن كة عل ال�ت حافظت ال�ش
ض 2. بيانات 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

9٢.65%19478,7٣1,765بحرينيون

7.٣5%76,٢68,٢٣5جنسيات خليجية أخرى

100%٢0185,000,000المجموع

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

81.94%169,651,974أك�ش من %50

---10% ح�ت أقل من %50

6.18%515,٢50,000% ح�ت أقل من %10

4.59%1٢٣,90٢,٢06% ح�ت أقل من %5

7.٢9%1976,195,8٢0أقل من %1

100%٢0185,000,000المجموع

) 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%5,٢50,000كويتيةالأمانة العامة لالأوقاف – دولة الكويت
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دارة التنفيذية دارة والإ ٣. مجلس الإ

دارة تشكيل مجلس الإ

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 تعريــف ال�ش ة أعضــاء. يصنــف الأعضــاء بــ�ي دارة مــن عــ�ش يتكــون مجلــس الإ
: دارة كالتاىلي الخــاص »بالســتقاللية« الموافــق عليــه مــن مجلــس الإ

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

دارة نضمامالمنصبعضو مجلس الإ مستقل/ غ�ي مستقلتنفيذي/ غ�ي تنفيذيتاريخ الإ
يف الريس دارةالسيد/ إبراهيم محمد �ش مستقلغ�ي تنفيذي7 أبريل ٢015رئيس مجلس الإ

دارةالسيد/ عبد الرحمن عبد هللا محمد مستقلغ�ي تنفيذي17 يونيو ٢015نائب رئيس مجلس الإ

غ�ي مستقلتنفيذي7 أبريل ٢015عضوالسيد/ خالد سعود الحسن

ي غ�ي مستقلتنفيذي17 يونيو ٢015عضوالسيد/ أحمد عبد الرحمن بوج�ي

غ�ي مستقلتنفيذي٢0 ديسم�ب ٢017عضوالسيد/ أسامه كامل كشك

مستقلغ�ي تنفيذي٢1 مارس ٢018عضوالدكتور/ أسامه تقي البحارنة

مستقلغ�ي تنفيذي٢1 مارس ٢018عضوالسيد/ راشد علي عبد الرحيم

غ�ي مستقلتنفيذي٢7 يونيو ٢016عضوالسيد/ عبد هللا ربيعه محمد ربيعه

مستقلغ�ي تنفيذي٢٣ مارس ٢0٢1عضوالسيد/ صالح فهد الزومان

غ�ي مستقلتنفيذي7 سبتم�ب ٢0٢1عضوالدكتور/ عبد هللا صالح سلطان

دارةالسيد/ جمال علي الهزيم رئيس مجلس الإ
ي 7 سبتم�ب ٢0٢1

استقال �ن
مستقلغ�ي تنفيذي7 أبريل ٢015

عضوالسيد/ خالد جمال المزيرعي
ي ٢٣ مارس ٢0٢1

ة عضويته �ن انتهت ف�ت
مستقلغ�ي تنفيذي17 يونيو ٢015

دارة لمدة ثالث سنوات. كة، تكون عضوية مجلس الإ ي ٢٣ مارس ٢0٢1. ووفقاً 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�ت

دارة بعــد أخــذ الموافقــة المســبقة مــن قبــل مــرصف البحريــن المركــزي.  ن أعضــاء مجلــس الإ يتــم تعيــ�ي

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
اتيجية  ، وتقديــم ريــادة لالأعمــال، والموافقــة عــل الأهــداف الســ�ت ن ن والمســاهم�ي ي خلــق قيمــة مضافــة للمشــارك�ي

كــة مــن خــالل مجلــس إدارتهــا. ويتمثــل الــدور الرئيــىي للمجلــس �ن تحكــم ال�ش
ي كل ســنة 

هــا مــن المــوارد الالزمــة وذلــك بغــرض تمكينهــا مــن تحقيــق تلــك الأهــداف. كمــا أن للمجلــس، والــذي يجتمــع أربــع مــرات عــل الأقــل �ن كــة، وضمــان توفــ�ي المــوارد الماليــة وغ�ي لل�ش
ماليــة، جــدول للموافقــة عــل المســائل المخصصــة لــه.

دارة: المهام المحددة لمجلس الإ
ها من التقديرات المتوسطة الأجل. كة وإقرار الموازنة التقديرية السنوية وغ�ي اتيجية ال�ش • مراجعة إس�ت

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 تشكيل مجلس الإ
ن يتم بشكل مرض. • التأكد من أن التحاور مع المساهم�ي
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دارة ي لأعضاء مجلس الإ
نامج التعريفي والتطوير المه�ض ال�ب

ي مــن شــأنها أن 
يعيــة، وأحــدث التطــورات الــ�ت ، التطــورات الرقابيــة والت�ش ن دارة أن يكــون عــل إطــالع عــل آخــر المســتجدات المتعلقــة بالأعمــال، صناعــة 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�ت 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�ت أمــر �ن
ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢1 الموضوعــات التاليــة:

دارة خــالل الســنة المنتهيــة �ن ي لمجلــس الإ نامــج التدريــ�ب ن والتطــورات الرقابيــة. وقــد شــمل ال�ب دارات، والأعمــال وصناعــة التأمــ�ي عضويــة مجالــس الإ

عداد التقارير المالية رقم 17 ندوة تعريفية حول المعيار الدوىلي لإ  .1
استخدام التكنولوجيا لمكافحة غسيل الأموال وأنشطة الحتيال الأخرى  .٢

ن كات التأم�ي كات والستدامة ل�ش الممارسات البيئية والجتماعية وحوكمة ال�ش  .٣
ن كات التأم�ي الستثمار لمجالس إدارة �ش  .4

ن كات التأم�ي لماذا تتع�ش �ش  .5

دارة واللجان التابعة له تقييم مجلس الإ
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�ت 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�ت

دارة ة الذاتية لأعضاء مجلس الإ الس�ي

دارة كاديمية والمهنيةعضو مجلس الإ دارةالمؤهالت الأ المناصب الأخرى لعضو مجلس الإ
يف الريس  السيد/ ابراهيم محمد �ش

رئيس مجلس الدارة
بكالوريوس تجارة )تخصص محاسبة( من جامعة • 

وت العربية، لبنان ب�ي
ي • 

ن من المعهد القانو�ن ي التأم�ي
شهادة الممارسة �ن

، المملكة المتحدة ن للتأم�ي

ي المجلس الأعل للصحة، البحرين• 
عضو مجلس إدارة �ن

السيد/ عبد الرحمن عبد الله محمد 
دارة نائب رئيس مجلس الإ

ماجست�ي إدارة الأعمال من جامعة هال، المملكة • 
المتحدة

سالمي ش.م.ب، البحرين•  كة الإ عضو مجلس إدارة بنك ال�ب
ق الأوسط، البحرين•  نائب رئيس مجلس إدارة بنك ال�ش

السيد/ خالد سعود الحسن
دارة عضو مجلس الإ

بكالوريوس العلوم السياسية والقتصاد من جامعة • 
الكويت، الكويت

، الكويت•  ن ي للتأم�ي
رئيس مجلس إدارة التحاد الكوي�ت

، 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

ي  السيد/ أحمد عبد الرحمن بوج�ي
دارة عضو مجلس الإ

 •)CAIA( ي لالستثمارات البديلة
محلل قانو�ن

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

ن ش.م.ب، البحرين•  كة البحرينية الكويتية للتأم�ي ي ال�ش
رئيس الستثمارات �ن

السيد/ أسامه كامل كشك
دارة عضو مجلس الإ

ي القاهرة، • 
بكالوريوس تجارة من جامعة حلوان �ن

مرص
ي المحاسبة الحديثة من الجامعة الأمريكية • 

دبلوم �ن
ي القاهرة، مرص

�ن
يخت •  ماجست�ي إدارة الأعمال من مدرسة ماس�ت

دارة، الكويت لالإ
ي معتمد )CPA(، الوليات المتحدة • 

محاسب قانو�ن
الأمريكية

ي المخاطر )CRP(، الوليات المتحدة • 
خب�ي معتمد �ن

الأمريكية
مدقق داخلي معتمد )CIA(، الوليات المتحدة • 

الأمريكية
مدير أعمال معاون معتمد )CABM(، الوليات • 

المتحدة الأمريكية

ن ش.م.ك، الكويت•  المدير الماىلي لمجموعة الخليج للتأم�ي
ن التكافلي )الممتلكات •  كة المرصية للتأم�ي عضو مجلس إدارة ال�ش

والمسؤوليات(، مرص
دارة صندوق HSBC لسوق المال، مرص•  عضو مجلس إدارة مستقل لإ
كة أكسا الخليج، البحرين•  عضو مجلس إدارة �ش
كة أكسا التعاونية، المملكة العربية السعودية•  عضو مجلس إدارة �ش
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دارة كاديمية والمهنيةعضو مجلس الإ دارةالمؤهالت الأ المناصب الأخرى لعضو مجلس الإ

الدكتور/ أسامه تقي البحارنة 
دارة عضو مجلس الإ

ي • 
يالية �ن دكتوراه هندسة الكمبيوتر من الكلية الم�ب

لندن، المملكة المتحدة
ماجست�ي وبكالوريوس هندسة الكمبيوتر من جامعة • 

ماكجيل، كندا

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

ي غرفة تجارة وصناعة البحرين• 
رئيس لجنة التكنولوجيا �ن

السيد/ راشد علي عبد الرحيم 
دارة عضو مجلس الإ

بكالوريوس تجارة )تخصص محاسبة( من جامعة • 
وت العربية، لبنان ب�ي

ن المعتمدين •  ن القانوني�ي زمالة جمعية المحاسب�ي
)FCCA(، المملكة المتحدة

ونية ذ.م.م، البحرين•  لك�ت دارة الإ كة الخليج لأنظمة الإ عضو مجلس إدارة �ش

السيد/ عبد الله ربيعه محمد ربيعه
دارة عضو مجلس الإ

ن ش.م.ب، • دبلوم هندسة السيارات•  كة البحرينية الكويتية للتأم�ي مدير عام للعمليات الكويتية لل�ش
البحرين

السيد/ صالح فهد الزومان
دارة عضو مجلس الإ

 • ، ن ن القانوني�ي شهادة المعهد الأمري�ي للمحاسب�ي
أمريكا

ي إدارة الأعمال من جامعة ولية أوهايو، • 
ماجست�ي �ن

أمريكا
ي التجارة من جامعة الكويت، الكويت• 

بكالوريوس �ن

ل يوجد• 

الدكتور/ عبد الله صالح سلطان
دارة عضو مجلس الإ

ي وحاصل عل درجة الزمالة من معهد • 
مؤمن قانو�ن

، المملكة المتحدة ي
ن القانو�ن التأم�ي

مدير مشارك للمخاطر من معهد )آي.آر.إم(، • 
أمريكا

مدير مخاطر من معهد )آيه.آي.آر(، أمريكا• 
دكتوراه إدارة الأعمال من المدرسة السوي�ية • 

دارة الأعمال، سوي�ا لإ
اثكاليد، •  ماجست�ي إدارة الأعمال من جامعة س�ت

المملكة المتحدة
ماجست�ي العلوم )تخصص أبحاث تطبيقية(من • 

دارة الأعمال، سوي�ا المدرسة السوي�ية لإ
بكالوريوس علوم التسويق )تخصص مالية( من • 

معهد نيويورك للتكنولوجيا، أمريكا

ن ش.م.ب.، البحرين•  كة البحرين الكويتية للتأم�ي الرئيس التنفيذي ل�ش
ن ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين•  كة المتحدة للتأم�ي عضو مجلس إدارة ال�ش
ن البحرينية، البحرين•  ي جمعية التأم�ي

عضو مجلس إدارة �ن
ن التكافلي )الممتلكات •  كة المرصية للتأم�ي ي ال�ش

عضو مجلس إدارة �ن
والمسؤوليات(، مرص

رين من حوادث المركبات، •  ي صندوق تعويض المترصن
عضو مجلس إدارة �ن

البحرين
مارات العربية المتحدة•  ن الخليجي، الإ عضو مجلس إدارة اتحاد التأم�ي
، مرص•  ن ي للتأم�ي عضو مجلس إدارة التحاد العام العر�ب
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دارة وسجل الحضور اجتماعات مجلس الإ

ي مملكــة البحريــن. ســجل حضــور اجتماعــات المجلــس 
ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢1. وقــد انعقــدت جميــع اجتماعــات المجلــس �ن

دارة ســبعة اجتماعــات خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة �ن عقــد مجلــس الإ
ن أدنــاه: مبــ�ي

اير 21 22 ديسم�ب 221 نوفم�ب 1221 سبتم�ب ٣21 أغسطس 421 مايو 2٣21 مارس 1621 ف�ب
 عدد الجتماعات
ي تم حضورها

ال�ت

يف الريس السيد/ إبراهيم محمد �ش
دارة رئيس مجلس الإ

7

السيد/ عبد الرحمن عبد الله محمد 
دارة نائب رئيس مجلس الإ

7

السيد/خالد سعود الحسن
دارة عضو مجلس الإ

7

ي السيد/ أحمد عبد الرحمن بوج�ي
دارة عضو مجلس الإ

7

السيد/ أسامه كامل كشك
دارة عضو مجلس الإ

7

الدكتور/ أسامه تقي البحارنة
دارة عضو مجلس الإ

7

السيد/ راشد علي عبد الرحيم
دارة عضو مجلس الإ

7

السيد/ عبد الله ربيعه محمد ربيعه
دارة عضو مجلس الإ

7

السيد/ صالح فهد الزومان
ي ٢٣ مارس ٢1

دارة – انضم للمجلس �ن عضو مجلس الإ
6

الدكتور/ عبد هللا صالح سلطان
ي 7 سبتم�ب ٢1

دارة – انضم للمجلس �ن عضو مجلس الإ
٣

السيد/ جمال علي الهزيم
ي 7 سبتم�ب ٢1

دارة - استقال �ن رئيس مجلس الإ
4

السيد/ خالد جمال المزيرعي
ي ٢٣ مارس ٢1

ة عضويته �ن دارة - انتهت ف�ت عضو مجلس الإ
1

 = حرصن

 = لم يحرصن
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ي تمت مناقشتها والقرارات المتخذة بشأنها
المواضيع الرئيسية ال�ت

ي تمت مناقشتهاتاريخ الجتماع
يالمواضيع الرئيسية ال�ت

القرار النها�أ
اير ٢0٢1 ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0• 16 ف�ب

ة المالية المنتهية �ن كة عن الف�ت اعتماد المركز الماىلي لل�ش
رفع توصية إىل الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، وكذلك تحويل مبلغ 114,410 • 

ي
ي إىل الحتياطي القانو�ن

دينار بحري�ن
دارة للعام ٢0٢0•  مكافأة أعضاء مجلس الإ
ن للعام ٢0٢1•  ن الخارجي�ي ن المدقق�ي رفع توصية إىل الجمعية العمومية بإعادة تعي�ي
عية للعام ٢0٢1•  ن أعضاء هيئة الرقابة ال�ش رفع توصية إىل الجمعية العمومية بإعادة تعي�ي
ن المدقق الداخلي للعام ٢0٢1•  إعادة تعي�ي
تحديث خطة الإحالل الوظيفي• 
ن للعام ٢0٢0•  المكافأة السنوية للموظف�ي
عية الداخلية•  عية المعدل وميثاق الرقابة ال�ش ميثاق هيئة الرقابة ال�ش
دارة المخاطر•  دليل السياسات والإجراءات المعدل لإ

تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة

دارة واللجان التابعة له• ٢٣ مارس ٢0٢1 تمت الموافقةتشكيل مجلس الإ
ي ٣1 مارس ٢0٢1• 4 مايو ٢0٢1

ة الثالثة أشهر المنتهية �ن كة لف�ت اعتماد المركز الماىلي لل�ش
ن المعدل•  دليل سياسات وإجراءات تداول الأشخاص الرئيسي�ي
الهيكل التنظيمي المعدل• 
ات تقييم الأداء للرئيس التنفيذي•  مؤ�ش
ىلي الجديد• 

وع النظام الآ دارة م�ش كة استشارية لإ ن �ش تعي�ي

تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة

ي ٣0 يونيو ٢0٢1• ٣ أغسطس ٢0٢1
ة الستة أشهر المنتهية �ن كة لف�ت اعتماد المركز الماىلي لل�ش

ىلي الجديد• 
اء النظام الآ �ش

ي رقم 17•  وع تطبيق المعيار المحاس�ب دارة م�ش كة استشارية لإ ن �ش تعي�ي
كة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال•  دفع الغرامة المالية الموقعة عل ال�ش
كة وإغالق ثالثة فروع أخرى•  فتح فرع جديد لل�ش
ية•  دارة الموارد الب�ش دليل السياسات والجراءات  المعدل لإ
دارة المخاطر•  وط المرجعية للجنة الموحدة لإ �ش
دارية والتدقيق الداخلي و إطار حماية •  مراجعة دليل السياسات والإجراءات لمكافحة غسيل الأموال، الشئون الإ

البيانات الشخصية

تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة

دارة وانتخاب رئيس جديد خلفاً له• 1٢ سبتم�ب ٢0٢1 استقالة رئيس مجلس الإ
دار•  ي مجلس الإ

انضمام عضو جديد �ن
تمت الموافقة
تمت الموافقة

ي ٣0 سبتم�ب ٢0٢1• ٢ نوفم�ب ٢0٢1
ة التسعة أشهر المنتهية �ن كة لف�ت اعتماد المركز الماىلي لل�ش

دارة•  سياسة تعويضات مجلس الإ
نظام الحوافز طويلة الأمد• 
ن بالتوقيع •  تحديث قائمة المخول�ي

تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة
تمت الموافقة

كة للعام ٢0٢٢• ٢٢ ديسم�ب ٢0٢1 الموازنة التقديرية لل�ش
ن الستثمار العائلي•  ن منتجات تأم�ي إعادة تدش�ي

تمت الموافقة
تم تأجيله

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
دارة، أعضــاء هيئــة الرقابــة  « لتشــمل أعضــاء مجلــس الإ ن وتــداول أســهم التكافــل، وذلــك بهــدف أســاسي هــو منــع إســاءة اســتخدام المعلومــات الداخليــة. ويتــم تعريــف »الأشــخاص الرئيســي�ي
ن  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 دارة العليــا والموظفــ�ي عيــة، الإ ال�ش

. ن ن المجلــس. وتغطــي هــذه السياســة، تنظيــم بورصــة البحريــن المتعلقــة بالأشــخاص الرئيســي�ي اصبحــت تحــت عهــدة أمــ�ي

ض والأطراف ذات العالقة مصالح الأشخاص الرئيسي�ي
: ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 هي كالتاىلي

كة كما �ن ن والأطراف ذات العالقة بال�ش ي يمتلكها الأشخاص الرئيسي�ي
عدد الأسهم ال�ت

عدد السهمالوظيفةالسم

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

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1.
ن خالل السنة المالية المنتهية �ن كة من قبل الأشخاص الرئيسي�ي ي أسهم ال�ش

لم يتم التداول �ن

كة باسمهم أو بأسماء أ�هم. ل يملك الرئيس التنفيذي أو نائبه أو الأعضاء الآخرين الذين يشغلون مناصب معتمدة أي أسهم لل�ش
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دارة التنفيذية ة الذاتية لأعضاء الإ الس�ي

السيد/ عصام الأنصاري – الرئيس التنفيذي  
كــة  ي مملكــة البحريــن ومنطقــة الخليــج، حيــث شــغل مناصــب إداريــة وتنفيذيــة عــدة وتضمنــت مســؤولياته توجيــه ال�ش

ن �ن ن وإعــادة التأمــ�ي ي صناعــة التأمــ�ي
ة مهنيــة �ن يمتلــك الســيد عصــام خــ�ب

اف عــل الأداء  �ش ي الســوق، والإ
كــة الريــادي �ن ة وطويلــة الأجــل، وتغيــ�ي متطلبــات الســوق مــع الحفــاظ عــل دور ال�ش إىل طريــق الربحيــة، وتنفيــذ رؤيتهــا ورســالتها وتحقيــق الأهــداف قصــ�ي

كــة والســتثمارات والمشــاريع التجاريــة الأخــرى. المــاىلي لل�ش

ن البحرينية. ي جمعية التأم�ي
، الكويت. كما أنه عضو مجلس إدارة �ن ن التكافلي كة الخليجية للتأم�ي ي ال�ش

 وهو عضو مجلس إدارة �ن

ن والتمويل. اىلي والنيوزيلندي للتأم�ي ن من المعهد الأس�ت ي التأم�ي
، المملكة المتحدة وشهادة الممارسة �ن ي

ن القانو�ن السيد الأنصاري حاصل عل ترخيص الزمالة من معهد التأم�ي

السيد/ عبد العزيز العثمان – نائب الرئيس التنفيذي
ن  ي إدارة الأعمــال مــن جامعــة هــال بالمملكــة المتحــدة، وهــو محاســب معتمــد منــذ عــام ٢00٢م، كمــا يحمــل شــهادة دبلومــا التأمــ�ي

الســيد عبــد العزيــز العثمــان يحمــل درجــة الماجســت�ي �ن
ي اكتســبها خــالل 

ن التكافــلي الــ�ت 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

ن  اتيجيات وتخطيــط الأعمــال وإحصــاءات التأمــ�ي ي تطويــر وتقييــم وتحليــل الســ�ت
ة �ن ة كبــ�ي ن وفهمــه المتعمــق لأســواق التكافــل. كمــا يتمتــع بخــ�ب ي صناعــة التأمــ�ي

ســنوات خدمتــه الطويلــة �ن
والبيانــات الماليــة.

، المملكــة العربيــة  ن كــة مــدارات الوطنيــة القابضــة لمطالبــات التأمــ�ي كــة هلــث ٣60 للخدمــات المســاندة ذ.م.م، البحريــن ونائــب رئيــس مجلــس إدارة �ش وهــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة �ش
الســعودية.

دارة التنفيذية دارة والإ مكافآت أعضاء مجلس الإ
دارة واللجان المختلفة التابعة له.  دارة مقابل حضورهم اجتماعات مجلس الإ يتم دفع الأتعاب إىل أعضاء مجلس الإ

حــة لأعضــاء  .  بلــغ إجمــاىلي المكافــآت المق�ت ي
ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢1 عــن عــام ٢0٢0 مبلــغ 60،000 دينــار بحريــ�ن

دارة المدفوعــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة �ن بلغــت مكافــآت أعضــاء مجلــس الإ
، وذلــك خاضــع لموافقــة الجهــات الرقابيــة المعنيــة. ي

ــة العموميــة الســنوي للموافقــة عليهــا 60,000 دينــار بحريــ�ن ي اجتمــاع الجمعي
ي ســيتم عرضهــا �ن

دارة للعــام  ٢0٢1م  والــ�ت مجلــس الإ

دارة واللجــان والمرصوفــات الأخــرى 1٣1،500  ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢1 مقابــل حضــور اجتماعــات مجلــس الإ
دارة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة �ن بلغــت إجمــاىلي الأتعــاب المدفوعــة لأعضــاء مجلــس الإ

. ي
دينــار بحريــ�ن

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

، رئيــس الكتتــاب – التكافــل العــام، رئيــس الكتتــاب –  ي كل مــن الرئيــس التنفيــذي، نائــب الرئيــس التنفيــذي، الرئيــس المــاىلي
كــة، المتمثلــة �ن دارة التنفيذيــة لل�ش بلغــت مكافــآت أعضــاء الإ

: ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢1 كمــا يــلي
التكافــل الصحــي والعائــلي ورئيــس الكتتــاب – تكافــل الســيارات،  المدفوعــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة �ن

ي
501,٢٣9 دينار بحري�ن دارة التنفيذية ومكافأة نهاية الخدمة   رواتب ومزايا الإ

مدونة قواعد السلوك
افيــة والعنايــة  دارة التنفيذيــة. وتلــزم المدونــة حملــة التوقيــع بأعــل معايــ�ي الح�ت دارة والإ كــة، قواعــد الســلوك الخاصــة لأعضــاء مجلــس الإ تغطــي مدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بال�ش

ي أداء واجباتهــم. كمــا تغطــي المدونــة اهميــة الكشــف عنــد تعــارض المصالــح و�يــة المعلومــات الداخليــة.
الواجبــة �ن

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 ــا م ن أعضائه ــ�ي ــم تشــكيل اللجــان وتعي يت
دارة ورفــع توصياتهــا للمجلــس  ي تقــدم للمجلــس مــن الإ

كــة وذلــك بدراســة العديــد مــن الأمــور الــ�ت 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 الجهــات الرقابيــة �ن ن أعضــاء المجلــس بنســخ مــن محــا�ن اجتماعــات هــذه اللجــان ال�ت

: دارة أربع لجان كالتاىلي شّكل مجلس الإ
اللجنة التنفيذية  •

لجنة التدقيق والحوكمة  •
شيحات والمزايا لجنة ال�ت  •

لجنة المخاطر  •
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اللجنة التنفيذية
المهام:

دارة اللجنة التنفيذية القيام بالمهام التالية: لقد كلف مجلس الإ
دارة لتخاذ القرار الالزم بشأنها. كة لعرضها عل مجلس الإ ي تعكس الأهداف الطويلة المدى وأولويات ال�ش

اتيجية ال�ت س�ت اح وتطوير الخطط الإ اق�ت  •
دارة. اتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل مجلس الإ س�ت 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 وسجل الحضور:
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1.

ي السنة المالية. اجتمعت اللجنة التنفيذية أربع مرات خالل السنة المنتهية �ن
يجب أن تجتمع اللجنة التنفيذية أربع مرات عل الأقل �ن

اير 21 2 نوفم�ب ٣21 أغسطس 421 مايو 1621 ف�ب
ي 

عدد الجتماعات ال�ت
ها ح�ض

السيد/ خالد سعود الحسن
غ�ي مستقل

4الرئيس

السيد/ عبد الرحمن عبد هللا محمد 
مستقل

4نائب الرئيس

ي السيد/ أحمد عبد الرحمن بوج�ي
غ�ي مستقل

4عضو

السيد/ صالح فهد الزومان
مستقل

عضو
ي ٢٣ مارس ٢1

انضم إىل اللجنة �ن
٢

الدكتور/ عبد هللا صالح سلطان
غ�ي مستقل

عضو
ي 1٢ سبتم�ب ٢1

انضم إىل اللجنة �ن
1

السيد/ عبد هللا ربيعه محمد ربيعه
غ�ي مستقل

عضو
ي 1٢ سبتم�ب ٢1

خرج من اللجنة �ن
٣

يف الريس السيد/ إبراهيم محمد �ش
مستقل

عضو
ي ٢٣ مارس ٢1

خرج من اللجنة �ن
1

 = حرصن

 = لم يحرصن

لجنة التدقيق والحوكمة
المهام:

دارة لجنة معتمدة للتدقيق والحوكمة 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 إذا لــم يتــم تغطيتهــا مــن قبــل هيئــة المحاســبة  ي معايــ�ي AAIOIFI والمعايــ�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

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�ت اف عل تنفيذ إطار حوكمة ال�ش �ش الرصد والإ
ي أداء واجباتهم.• 

ي توصل إليها أعضاء اللجنة �ن
تزويد المجلس بتقارير وتوصيات بناًء عل النتائج ال�ت

كــة جرانــت ثورنتــون - عبــد العــال  ن �ش . تــم تعيــ�ي ن ن والداخليــ�ي ن الخارجيــ�ي كــة، وإذا اقتــىن الأمــر فعليهــا أن تجتمــع مــع كل مــن المدققــ�ي دارة وادارة ال�ش تجتمــع اللجنــة مــع أعضــاء مجلــس الإ
كــة وفقــاً للمعايــ�ي الدوليــة للتدقيــق، ويقدمــون  ن بإجــراء التدقيــق ومتابعــة التنفيــذ بشــكل مســتمر عــل جميــع معامــالت ال�ش ن الداخليــ�ي . يقــوم المدققــ�ي للقيــام بمهــام التدقيــق الداخــلي

ًة. تقاريــر دوريــة إىل لجنــة التدقيــق والحوكمــة مبــا�ش
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الجتماعات وسجل الحضور:
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1.

ي السنة المالية. اجتمعت لجنة التدقيق والحوكمة أربع مرات خالل السنة المنتهية �ن
يجب أن تجتمع لجنة التدقيق والحوكمة أربع مرات عل الأقل �ن

اير 21 ها1 نوفم�ب 221 أغسطس 421 مايو 1621 ف�ب ي ح�ض
عدد الجتماعات ال�ت

السيد/ راشد علي عبد الرحيم
مستقل

4الرئيس

الدكتور/ أسامه تقي البحارنة
مستقل

4نائب الرئيس

السيد/ أسامه كامل كشك
غ�ي مستقل

4عضو

السيد/ عبد هللا ربيعه محمد ربيعه
غ�ي مستقل

عضو
ي 1٢ سبتم�ب ٢1

انضم إىل اللجنة  �ن
1

يف الريس السيد/ إبراهيم محمد �ش
مستقل

الرئيس
ي ٢٣ مارس ٢1

انضم إىل اللجنة �ن
ي 1٢ سبتم�ب ٢1

خرج من الجنة �ن
٢

السيد/ خالد جمال المزيرعي
مستقل

الرئيس
ي ٢٣ مارس ٢1

ة عضويته �ن انتهت ف�ت
1

 = حرصن

 = لم يحرصن
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شيحات والمزايا لجنة ال�ت

المهام:
شيحات والمزايا القيام بالمهام التالية: دارة لجنة ال�ت لقد كلف مجلس الإ

ي المجلس واللجان الفرعية المنبثقة منه.• 
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.
كة ومستويات المتثال وفًقا للمعاي�ي الدولية وأفضل الممارسات لتتماسش مع سياسات الهيئات التنظيمية والقانونية.•  تعزيز حوكمة ال�ش

الجتماعات وسجل الحضور:
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1.

شيحات والمزايا أربع مرات خالل السنة المنتهية �ن ي السنة المالية. اجتمعت لجنة ال�ت
ن عل الأقل �ن شيحات والمزايا مرت�ي تجتمع لجنة ال�ت

اير 21 2 نوفم�ب ٣21 أغسطس ٣21 مايو 1621 ف�ب
عدد الجتماعات 
ي تم حضورها

ال�ت

يف الريس السيد/ إبراهيم محمد �ش
مستقل

الرئيس
ي ٢٣ مارس ٢1

انضم إىل اللجنة �ن
٣

السيد/ خالد سعود الحسن
غ�ي مستقل

4نائب الرئيس

السيد/ راشد علي عبد الرحيم
مستقل

4عضو

السيد/ عبد الله صالح سلطان
غ�ي مستقل

عضو
ي 1٢ سبتم�ب ٢1

انضم إىل اللجنة �ن
1

السيد/ خالد جمال المزيرعي
مستقل

عضو
ي ٢٣ مارس ٢1

ة عضويته �ن انتهت ف�ت
1

السيد/ جمال علي الهزيم
مستقل

الرئيس
ي 7 سبتم�ب ٢1

استقال �ن
٣

 = حرصن

 = لم يحرصن
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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 •  اتيجيات إدارة المخاطــر بالإ ي إعــداد، مراجعــة والموافقــة عــل سياســات، إجــراءات وإســ�ت

 مســاعدة مجلــس الدارة �ن
ي تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط التجاري. 

اتيجيات ال�ت س�ت من تنفيذ تلك السياسات 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�ت

ي ذلك تغطية جميع جوانب المخاطر الرئيسية والثانوية.• 
كة للمخاطر، وإطار إدارة المخاطر، بما �ن اتيجية ال�ش اف عل تنفيذ اس�ت �ش الإ

اماتها تجاه جميع أصحاب المصلحة.•  ن كة بدعم من كفاية رأس المال، لضمان قدرتها عل الوفاء بجميع ال�ت مراقبة القوة المالية لل�ش

الجتماعات وسجل الحضور:
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1.

شيحات والمزايا أربع مرات خالل السنة المنتهية �ن ي السنة المالية. اجتمعت لجنة ال�ت
ن عل الأقل �ن شيحات والمزايا مرت�ي تجتمع لجنة ال�ت

اير 21 ٧ يوليو 1021 ف�ب
ي تم 

عدد الجتماعات ال�ت
حضورها

الدكتور/ أسامه تقي البحارنة
مستقل

٢الرئيس

السيد/ أسامه كامل كشك
غ�ي مستقل

٢نائب الرئيس

ي السيد/ أحمد عبد الرحمن بوج�ي
غ�ي مستقل

٢عضو

السيد/ عبد العزيز العثمان
غ�ي مستقل – )نائب الرئيس التنفيذي(

عضو
ي 1٢ سبتم�ب ٢1

خرج من اللجنة �ن
٢

 = حرصن

 = لم يحرصن

عية 5. هيئة الرقابة ال�ش
تشكيل الهيئة والجتماعات

ي مجــال 
ن �ن ي فقــه المعامــالت، ويجــوز أن يكــون أحــد الأعضــاء مــن غــ�ي الفقهــاء عــل أن يكــون مــن المتخصصــ�ي

ن �ن عيــة هــي جهــاز مســتقل مــن الفقهــاء المتخصصــ�ي هيئــة الرقابــة ال�ش
ســالمية ولــه إلمــام بفقــه المعامــالت.  المؤسســات الماليــة الإ

دارة، مــع مراعــاة القواعــد والرشــادات الصــادرة  ي الجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة؛ وذلــك بنــاًء عــل توصيــة مــن مجلــس الإ
ن �ن عيــة مــن قبــل المســاهم�ي ن أعضــاء هيئــة الرقابــة ال�ش يعــ�ي

عيــة.  دارة بتحديــد المكافــأة لهيئــة الرقابــة ال�ش ن تفويــض مجلــس الإ عــن مــرصف البحريــن المركــزي. ويحــق للمســاهم�ي

عيــة لمــدة ثــالث ســنوات حســب التعليمــات الصــادرة عــن مــرصف البحريــن المركــزي.  عيــة ممــا ل يقــل عــن ثــالث أعضــاء. تكــون عضويــة هيئــة الرقابــة ال�ش يجــب أن تتكــون هيئــة الرقابــة ال�ش
عيــة الأعضــاء التالية أســماؤهم: تضــم هيئــة الرقابــة ال�ش

تاريخ النضمام المنصب    عية    عضو هيئة الرقابة ال�ش
1989 عية  رئيس هيئة الرقابة ال�ش فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف محمود آل محمود 

٢4 مارس ٢0٢0 عية  نائب رئيس هيئة الرقابة ال�ش فضيلة الشيخ عصام اسحاق   
٢4 مارس ٢0٢0 عية  عضو هيئة الرقابة ال�ش فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر   

ي ٢4 مارس ٢0٢1.
بدأت الدورة الحالية للهيئة �ن

دارة  عيــة الدعــم المســتمر لإ عيــة اجتماعــاً اعتياديــاً واحــداً عــل الأقــل خــالل الســنة الماليــة واجتماعــات اضافيــة كلمــا اقتضــت الحاجــة. كمــا تقــدم هيئــة الرقابــة ال�ش تعقــد هيئــة الرقابــة ال�ش
ايــر ٢0٢1. ي 7 ف�ب

ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢1 وقــد حــرصن جميــع أعضــاء الهيئــة الجتمــاع المنعقــد �ن
عيــة مــرة واحــد خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة �ن دارة. اجتمعــت هيئــة الرقابــة ال�ش كــة ومجلــس الإ ال�ش
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مهام ومسؤوليات الهيئة
كــة. تقــوم  ســالمية، وتكــون فتاواهــا وقراراتهــا ملزمــة لل�ش يعــة الإ امهــا بأحــكام ومبــادئ ال�ش ن اف عليهــا للتأكــد مــن ال�ت �ش كــة ومراقبتهــا والإ عيــة توجيــه نشــاطات ال�ش يعهــد لهيئــة الرقابــة ال�ش
ســالمية.  يعــة الإ كــة بشــكل عــام مــع مبــادئ ال�ش ي امتثــال ال�ش

ن رأي الهيئــة �ن ي اجتماعهــا الســنوي، والــذي يبــ�ي
ن وتقديــم تقريــر ســنوي للجمعيــة العموميــة �ن عيــة بتجهــ�ي هيئــة الرقابــة ال�ش

كــة. ي أسســتها ال�ش
يــة الأخــرى الــ�ت ي إدارة الــزكاة وإدارة حســاب الأمــوال الخ�ي

يشــتمل التقريــر عــل رأي الهيئــة �ن

ي تتضمن )عل سبيل المثال ل الحرص(: 
ي أداء مهام الهيئة ال�ت

كة للمساعدة �ن عياً داخلياً لل�ش عية مراقباً �ش ن هيئة الرقابة ال�ش تع�ي
ي جميع أنشطتها. 

يعة �ن كة بال�ش ام ال�ش ن فحص مدى ال�ت  •
يعة. ام بال�ش ن رشاد والتدريب بشأن الل�ت كة بتقديم التوجيه والإ مساعدة إدارة ال�ش  •

عية. تنفيذ إجراءات الرقابة ال�ش  •

ن الهيئــة  يعــة ويعمــل كحلقــة وصــل بــ�ي ي أمــور الحوكمــة المتعلقــة بال�ش
رشــاد �ن كــة، وذلــك لالإ ي لجنــة التدقيــق وحوكمــة ال�ش

عيــة انتخــاب أحــد الأعضــاء كممثــل �ن يجــب عــل هيئــة الرقابــة ال�ش
عيــة اجتمــاع لجنــة  ي لجنــة التدقيــق والحوكمــة. وقــد حــرصن رئيــس هيئــة الرقابــة ال�ش

دارة. انتخبــت الهيئــة رئيســها الشــيخ الدكتــور عبداللطيــف محمــود آل محمــود ليكــون ممثــالً �ن ومجلــس الإ
ايــر ٢0٢1. ي 16 ف�ب

التدقيــق والحوكمــة �ن

ة الذاتية لأعضاء الهيئة الس�ي

عية كاديمية والمهنيةعضو هيئة الرقابة ال�ش عيةالمؤهالت الأ ة العملية لعضو هيئة الرقابة ال�ش الخ�ب
فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف 

محمود آل محمود
عية رئيس هيئة الرقابة ال�ش

حصل عل درجة الدكتوراه من الكلية الزيتونية • 
عية  ي الفقه والسياسة ال�ش

يعة وأصول الدين �ن لل�ش
يعة  ي ضوء ال�ش

ن الجتماعي �ن عل أطروحته )التأم�ي
سالمية(. الإ

ي الفقه المقارن • 
حصل عل درجة التخصص �ن

يعة والقانون – جامعة  ( من كلية ال�ش )الماجست�ي
الأزهر.

سالمية من •  يعة الإ ي ال�ش
حصل عل درجة الليسانس �ن

يعة والقانون – جامعة الأزهر. كلية ال�ش
بية من كلية •  ي ال�ت

حصل عل شهادة الدبلوم العام �ن
ن شمس. بية – جامعة ع�ي ال�ت

ي • 
ن والمعلمات عام 197٣ ثم �ن ن للمعلم�ي ي المعهدين العالي�ي

عمل مدرسا �ن
ي جامعة البحرين أستاًذا 

بية ثم �ن كلية البحرين الجامعية للعلوم والآداب وال�ت
سالمية ح�ت عام 2005. مشارًكا ورئيًسا لقسم اللغة العربية والدراسات الإ

ن •  كات التأم�ي ي عدد من البنوك و�ش
عية �ن ي عضوية هيئات الرقابة ال�ش

شارك �ن
عية. سالمية كما توىل رئاسة عدد من هيئات الرقابة ال�ش ن الإ وإعادة التأم�ي

سالمية بمملكة البحرين منذ عام •  ي المجلس الأعل للشؤون الإ
ن عضوا �ن ع�ي

ا بمجمع الفقه السالمي  سالمي و خب�ي ي عدد من مجامع الفقه الإ
2005 وعضوا �ن

سالمي. الدوىلي التابع لمنظمة المؤتمر الإ
بوية والقتصادية والفكرية •  ي كث�ي من المؤتمرات والندوات الفقهية وال�ت

شارك �ن
والجتماعية والثقافية.

ي تأليف • 
سالمية، وشارك �ن بية والدراسات والبحوث الإ ن وال�ت ي التأم�ي

له مؤلفات �ن
بية والتعليم بالبحرين وجامعة  سالمية لوزارة ال�ت بية الإ عدد من كتب ال�ت

والبحرين، وله بحوث محكمة وأخرى غ�ي محكمة واوراق عمل لندوات وورش 
دراسية.

فضيلة الشيخ عصام اسحاق
عية نائب رئيس هيئة الرقابة ال�ش

يال – كندا سنة •  بكالوريوس من جامعة ماكجيل بمون�ت
1983

عية عل يد عدد من المشايخ•  دراسة العلوم ال�ش
إجازة سمعية بالسند المتصل اىل رسول الله صل • 

ي الكتب الستة 
ي القرآن الكريم  و�ن

الله عليه وسلم، �ن
ها من قبل عدد من العلماء والمشايخ. وغ�ي

ي كل من بنك الأ�ة • 
عية �ن يشغل منصب رئيس هيئة الفتوى والرقابة ال�ش

ي الصغر –  البحرين، بنك دار الستثمار – البحرين، بنك 
للتمويل المتناهي �ن

غيستان. سالمي – جمهورية ق�ي إيكو الإ
سالمية – مملكة البحرين•  عضو المجلس الأعل للشؤون الإ
عي للمؤسسات المالية •  عي لهيئة المحاسبة والتدقيق ال�ش عضو المجلس ال�ش

) ي
سالمية )الأيو�ن الإ

عية لمؤسسة النقد )أي نظ�ي البنك المركزي المالديفي( – جزر •  عضو الهيئة ال�ش
المالديف.

سالمية الدولية – مملكة البحرين•  عي للسوق المالية الإ عضو المجلس ال�ش
سالم – البحرين.•  عي ونائب الرئيس لمركز اكتشف الإ المستشار ال�ش
ي العديد من المؤتمرات والندوات المرصفية المتخصصة، ومنها ندوات • 

ساهم �ن
ي القتصاد – لندن

ي هارفرد و مدرسة لندن �ن
ن جامع�ت كة ب�ي مش�ت

سالمية لمجموعات متعددة من •  ي المالية الإ
قدم عددا من الدورات التدريبية �ن

ن من جهة أخرى. ن تقليدي�ي ن من جهة، ولمرصفي�ي عي�ي القضاة ال�ش
ن العربية •  ، باللغت�ي ي الفقه، والعقيدة، والتفس�ي

لة �ن قدم دورات مفصَّ
عية التابعة لوزارة العدل والشؤون  ي عدة معاهد للعلوم ال�ش

ية �ن ن نجل�ي والإ
سالمية بالبحرين الإ

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر
عية عضو هيئة الرقابة ال�ش

حاصل عل شهادة الدكتوراه من جامعة لهاي – • 
هولندا 

حاصل عل شهادة الماجست�ي من جامعة المام • 
وت  الوزاعي – ب�ي

سالمية من جامعة •  يعة الإ حاصل عل بكالوريوس ال�ش
سالمية - الجزائر الأم�ي عبد القادر للدراسات الإ

سالمية.•  ي مجال الخدمات المرصفية الإ
ة �ن أك�ش من 26 عاًما من الخ�ب

ي العديد من من المؤسسات • 
عية �ن شغل منصب عضو هيئة الرقابة ال�ش

سالمية بمملكة البحرين. الإ
سالمية.•  ن�ش العديد من الأوراق والمقالت المتعلقة بالدراسات القتصادية الإ
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6. 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�ت ن من قبل ال�ش تفاصيل رسوم خدمات التدقيق وغ�ي التدقيق لعام ٢0٢1، المدفوعة للمدقق�ي

ي
17,950 دينار بحري�ن رسوم خدمات التدقيق  

 
ي
6,900 دينار بحري�ن رسوم خدمات غ�ي التدقيق 

٧. أمور أخرى

كفاية رأس المال وهامش المالءة
ــات  اكات والمطالب ــم احتســابها بالرجــوع إىل الشــ�ت ــزي، ويت ــن المرك ــا مــرصف البحري ي يضعه

ــ�ت 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 بنــاًء عــل جمــع صنــدو�ت
: هــو كمــا يــلي

٢0٢1٢0٢0
7,495,0005,٣60,000إجماىلي رأس المال المتاح لتغطية هامش المالءة المطلوب

ي التكافل العام والتكافل العائلي
4,150,000٣,8٣٢,000إجماىلي الهامش المطلوب لصندو�ت

٣,٣45,0001,5٢8,000فائض رأس المال

ام ومكافحة غسيل الأموال ض الل�ت
رشادات الصادرة عن مرصف البحرين المركزي. يعات والإ كة بالأنظمة والت�ش ام ال�ش ن يتوىل مدير قسم الحوكمة، إدارة المخاطر والمتثال مسؤولية ال�ت

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 وإجراءاتهــا وتعليماتهــا الداخليــة ســنوياً وبصفــة دوريــة، وكذلــك عقــد دورات تدريبيــة متخصصــة لضمــان اســتمرارية اللــ�ت

المعامالت مع الأطراف ذات العالقة
كة أو المتأثــرة مــن قبــل هــذه  كات الخاضعــة للســيطرة أو الســيطرة المشــ�ت 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

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1.
لم تكن هنالك معامالت جوهرية مع الأطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية �ن

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�ت

عــالم المحليــة ووســائل التواصــل الجتماعــي. ي وســائل الإ
عالنــات �ن عالميــة والإ ات الإ كــة، النــ�ش ي لل�ش

و�ن الماليــة والتقاريــر الســنوية، الموقــع اللكــ�ت

الرقابة الداخلية
ي ذلــك ضوابــط التشــغيل والمتثــال وإدارة المخاطــر وترتيبــات الضوابــط 

كــة الماليــة وغــ�ي الماليــة، بمــا �ن ي أنظمــة ال�ش
يواصــل المجلــس مراجعتــه المســتمرة لمــدى فعاليــة الرقابــة الداخليــة �ن

، وضمــان محافظــة  الداخليــة الرفيعــة المســتوى. تشــمل هــذه المراجعــات أيضــاً تقييمــاً للضوابــط الداخليــة، ول ســيما الضوابــط الماليــة الداخليــة وذلــك مــن خــالل مراجعــة المدقــق الداخــلي
ي ســياق قيامهــم بأعمــال التدقيــق.

دارة عــل الرقابــة وتقاريــر المدقــق الخارجــي بشــأن أي مســائل تــم الكشــف عنهــا �ن الإ
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تضارب المصالح
ي المصالــح مــع أعضــاء المجلــس خــالل اجتماعــات مجلــس 

ي حــال مناقشــة مواضيــع تتضمــن تضــارب �ن
ي تتعلــق بتضــارب المصالــح. �ن

أقــر المجلــس السياســات والإجــراءات التنظيميــة الــ�ت
ي مغــادرة قاعــة الجتمــاع أثنــاء مناقشــة تلــك المواضيــع، وتســجل تلــك العمليــات 

دارة أو لجانــه التابعــة، تتخــذ القــرارات مــن قبــل جميــع أعضــاء المجلــس أو اللجنــة وعــل العضــو المعــ�ن الإ
اماتهــم  ن ي المصالــح مرتبــط بأنشــطتهم وال�ت

ي التصويــت لوجــود تضــارب �ن
دارة أو لجانــه. ويتوجــب عــل الأعضــاء أن يفصحــوا فــوًرا للمجلــس بعــدم المشــاركة �ن ي محــرصن اجتمــاع مجلــس الإ

�ن
. ي

فصاحــات تشــمل الوثائــق الخاصــة بالعقــود أو المعامــالت المرتبطــة بالعضــو المعــ�ن مــع جهــات أخــرى. وهــذه 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�ت 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 ٣1 ديسم�ب ٢0٢1.

ي مملكة البحرين خالل السنة المنتهية �ن
كة أي غرامات للهيئات التنظيمية أو الحكومية �ن لم تدفع ال�ش

ي 
ي خــالل عــام ٢0٢1، فرضتهــا هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال وذلــك بســبب ادعــاءات بمخالفــة المتثــال مــع قواعــد الهيئــة �ن

كــة غرامــة ماليــة بمــا يعــادل 85 ألــف دينــار بحريــ�ن دفعــت ال�ش
ي عــام ٢0٢1(.

كــة بدولــة قطــر، والــذي كان ترخيصــه قيــد النســحاب منــذ عــام ٢017 )تــم النســحاب �ن فــرع ال�ش

كة المسؤولية الجتماعية لل�ش
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 ضم ال�ش تل�ت
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�ت  -
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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٨. الهيكل التنظيمي

الرئيس التنفيذي

نائب مدير
ية الموارد الب�ش

مساعد مدير
دارية الشؤون الإ

مدير ـ الحوكمة، 
إدارة المخاطر  

متثال  والإ

الستثمارات

مدير أول - تقنية 
المعلومات

مساعد مدير - 
دائرة التحصيل

مسؤول التسويق 
والمبيعات

نائب الرئيس
التنفيذي

شيحات  لجنة ال�ت
والمزايا

لجنة المخاطراللجنة التنفيذية

 رئيس الكتتاب 
تكافل السيارات

مركز مطالبات
السيارات

مركز التصالت

 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

كة وحدات مش�ت دارة أقسام تدار من قبل الإ دارة التنفيذية أقسام تدار من الإ

 رئيس المالية
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بسم هللا الرحمن الرحيم

. 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�ت عية عل ال�ش وبناء عل تكليفنا بالقيام بأعمال الرقابة ال�ش

يضاحــات  ي بنودهــا والإ
كــة �ن ن عــن ال�ش ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢1م 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�ت 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 حساب الفائض والعجز وتحميل المرصوفات عل حملة الوثائق وحملة الأسهم يتفق مع الأساس الذي تم اعتماده من قبلنا وفقاً لأحكام ومبادىء ال�ش

٢ .. ي وجوه الخ�ي
كة التداب�ي الكفيلة بتجنيبها و�فها �ن أن ما وجد من مكاسب محرمة إتخذت ال�ش

ن تقع عليهم.. ٣ عية، علماً بأن مسؤولية إخراج الزكاة الخاصة بالمساهم�ي سالمية حسب اعتماد هيئة الرقابة ال�ش يعة الإ أن حساب الزكاة تم وفقاً لأحكام ومبادىء 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 2022م ي ٨ رجب 144٣هـ الموافق 9 ف�ب
حرر �ض

عية أعضاء هيئة الرقابة ال�ش

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

فضيلة الشيخ عصام اسحاق 
عية نائب رئيس هيئة الرقابة ال�ش

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر  
عية  عضو هيئة الرقابة ال�ش

عيــة تقريـر هيئـة الرقابـة ال�ش
عن السنـة الماليـة المنتهيـة فـي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1م
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ض إل السادة مساهمي   تقرير مدققي الحسابات المستقل�ي
كة التكافل الدولية ش.م.ب. �ش

تقرير حول تدقيق القوائم المالية 

 الرأي  
ي 

ات �ن ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢1، وقوائــم الدخــل والتغــ�ي
ي تتكــون مــن قائمــة المركــز المــاىلي كمــا �ن

كــة«(، والــ�ت 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 ٣1 ديســم�ب ٢0٢1 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

٣1 ديسم�ب ٢0٢1. ي
كة خالل السنة المنتهية �ن عية لل�ش سالمية المحددة من قبل هيئة الرقابة ال�ش يعة الإ ي رأينا، بمبادئ وقواعد ال�ش

كة �ن نمت ال�ش كذلك ال�ت

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 الــواردة �ن
ــة  ــا نعتقــد أن أدل ــاق. إنن ــاً لهــذا الميث ــة الأخــرى وفق ــد اســتوفينا مســئولياتنا الأخالقي ســالمية، وق ــة الإ ن للمؤسســات المالي ــ�ي ن المهني ن والمدققــ�ي ســالمية للمحاســب�ي ــة الإ للمؤسســات المالي

ي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفــ�ي أساســاً لرأينــا.
التدقيــق الــ�ت

أمور التدقيق الرئيسية
ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢1. 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�ت
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

ضافــة لكافــة الأمــور المتعلقــة بذلــك. بنــاًء عليــه، فــإن  ي تقريرنــا، بالإ
ي بنــد مســئوليات مدققــي الحســابات حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الــواردة �ن

لقــد اســتوفينا المســئوليات المذكــورة �ن
ي ذلــك الإجــراءات 

ي قمنــا بهــا، بمــا �ن
ي القوائــم الماليــة. إن نتائــج إجــراءات التدقيــق الــ�ت

ي تــم تصميمهــا لالســتجابة لتقييمنــا لمخاطــر الأخطــاء الجوهريــة �ن
تدقيقنــا يشــمل تنفيــذ الإجــراءات الــ�ت

المتعلقــة بمعالجــة الأمــور المشــار إليهــا أدنــاه، توفــر أساســاً لرأينــا حــول تدقيــق القوائــم الماليــة المرفقــة.

ي عملية التدقيقوصف أمور التدقيق الرئيسية
ي تمت بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية �ض

الكيفية ال�ت

ي تم تكبدها ولكن لم يتم عمل تقرير بشأنها  امات المطالبات ال�ت ن إل�ت

ي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل 
دارة إجــراء تقديــر للمطالبــات الــ�ت يتطلــب مــن الإ

ــاس  ــل أس ــر ع ــذا التقدي ــاب ه ــم احتس ــال. يت ــدات الأعم ــع وح ــأنها لجمي ــر بش تقري
اضــات وتوقعــات مختلفــة واســتخدام ســجل معــدل التكــرار ومــدى خطــورة  اف�ت

ــبقاً. ــجلة مس ــات المس المطالب

ي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها يعــد 
إن احتســاب الحتياطيــات الــ�ت

ــع  ــب جمي ــل. تتطل ــواري مؤه ــ�ي اكت ــن خب ــة م ــالت تقني ــب مدخ ــداً وتتطل ــراً معق أم
ي 

ــ�ي �ن ي أن أي تغي
ــل �ن ــر تتمث ــاك مخاط ــاً، وهن ــاداً جوهري ــا اجته ــرات بطبيعته التقدي

ــ�ي جوهــري عــل  ــات الحســابية قــد يكــون لهــا تأث ي العملي
اضــات المســتخدمة �ن الف�ت

ــة.  ك ــجلة لل�ش ــاح المس ــل الأرب ــيؤثر ع ــاىلي س ــات وبالت ــاب الحتياطي احتس

ــن  ــل مــرصف البحري ــة معتمــدة مــن قب ــة خارجي كات اكتواري ــ�ش ــم الســتعانة ب ــد ت لق
ي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر 

المركــزي وذلــك لحتســاب الحتياطيــات الــ�ت
بشــأنها.

ي 
ــة �ن ــة المطبق ــادات الجوهري ــة لالجته ــم المالي ــول القوائ ــم 4 ح ــاح رق يض ــع الإ راج

يضــاح  ي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها والإ
تحديــد الحتياطيــات الــ�ت

ي تــم تكبدهــا ولكــن 
رقــم 3 للسياســات المحاســبية الهامــة المتعلقــة بالحتياطيــات الــ�ت

ــأن  ــل بش ــل تفاصي ــول ع ــم 10 للحص ــاح رق يض ــأنها والإ ــر بش ــل تقري ــم عم ــم يت ل
ي 31 ديســم�ب 

ي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها كمــا �ن
الحتياطيــات الــ�ت

.2021

: كجزء من إجراءات عملية تدقيقنا، قمنا بما يلي

الطــالع عــل كيفيــة ســ�ي عمليــة احتســاب المطالبــات والحتياطيــات، وذلــك لتأكيــد • 
فهمنــا لتسلســل المعامــالت المتعلقــة بالمطالبــات المدفوعــة والمطالبــات المســتحقة 

ــأنها؛ و ــر بش ــل تقري ــم عم ــم يت ــن ل ــا ولك ــم تكبده ي ت
ــ�ت ــات ال والحتياطي

اضــات •  ي عمليــة تقييــم مــدى معقوليــة المنهجيــة والف�ت
ن �ن اك أخصائيينــا الداخليــ�ي ا�ش

ي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل 
ــ�ت ــات ال ي احتســاب الحتياطي

الرئيســية المســتخدمة �ن
ــر بشــأنها. تقري

ــات  ــه البيان ــال ودق ــة اكتم ــدى صح ــم م ــراءات لتقيي ــذ إج ــا بتنفي ــبق، قمن ــا س ــة إىل م ضاف بالإ
ي 

ي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها والــ�ت
ي احتســاب الحتياطيــات الــ�ت

المدرجــة �ن
ي نظــم إدارة 

ــة المســجلة �ن ــات المعلق ــات المدفوعــة والبيان ن المطالب ــ�ي ــة ب ــت عــل مطابق تضمن
ــة. ــابات الكتواري ي الحس

ــتخدمة �ن ــات المس ــات والبيان السياس
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تقرير حول تدقيق القوائم المالية  )تتمة(

كة لسنة 2021 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 بــه 
مــع القوائــم الماليــة أو مــع معرفتنــا الــ�ت

ي هــذا الشــأن.
فصــاح عنــه �ن فصــاح عــن تلــك الحقيقــة. ولــم نالحــظ مــا يتوجــب الإ 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�ت

ســالمية  دارة هــو المســئول عــن إعــداد القوائــم الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــاً لمعايــ�ي المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن 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 وعــن نظــام الرقابــة الداخــلي الــذي يــراه مجلــس الإ

ي 
فصــاح، حيــث أمكــن، عــن الأمــور المتعلقــة بمبــدأ الســتمرارية بمــا �ن 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 ســوى  دارة تصفيــة ال�ش ي نيــة مجلــس الإ
ي عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، إل إذا كان �ن ذلــك اســتخدام مبــدأ الســتمرارية المحاســ�ب

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 الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة  ــاً بــأن التدقيــق الــذي يتــم وفقــاً لمعايــ�ي التدقيــق للمؤسســات الماليــة الإ يعتــ�ب التأكيــد المعقــول هــو تأكيــداً عــاىلي المســتوى، ولكنــه ليــس ضمان
ســالمية سيكشــف دائمــاً عــن المعلومــات الجوهريــة الخاطئــة عنــد وجودهــا. إن الأخطــاء قــد تحــدث نتيجــة لحتيــال أو خطــأ ويتــم اعتبارهــا جوهريــة، إذا  والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإ

كانــت منفــردًة أو مجتمعــًة، يمكــن أن يكــون لهــا تأثــ�ي عــل القــرارات القتصاديــة المتخــذة مــن قبــل مســتخدمي هــذه القوائــم الماليــة.

ســالمية، فإننــا نقــوم بممارســة الجتهــاد  ســالمية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإ كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــاً لمعايــ�ي التدقيــق للمؤسســات الماليــة الإ
: ي جميــع مراحــل التدقيــق، وكمــا نقــوم بمــا يــلي

ي �ن
ي والحفــاظ عــل الشــك المهــ�ن

المهــ�ن

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  

ــة  ــة نظــام الرقاب ــداء رأي حــول مــدى فعالي ي ظــل الظــروف القائمــة وليــس بهــدف إب
ــة الداخــلي المتعلــق بالتدقيــق وذلــك لتصميــم إجــراءات تدقيــق مالئمــة �ن فهــم نظــام الرقاب  • 

كة.  الداخلي لل�ش  

دارة.  ي قام بها مجلس الإ
فصاحات ذات الصلة ال�ت 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�ت 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�ت 
فصاحــات غــ�ي كافيــة. إن اســتنتاجاتنا مبنيــة عــل أدلــة التدقيــق الــ�ت ي القوائــم الماليــة أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه الإ

فصاحــات ذات الصلــة �ن التدقيــق إىل الإ   
ي أعمالها كمنشأة مستمرة.

كة �ن تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إىل عدم استمرار ال�ش  

ي تحقــق العــرض 
فصاحــات حولهــا وفيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة تمثــل المعامــالت والأحــداث الأساســية الــ�ت ي ذلــك الإ

تقييــم العــرض العــام وهيــكل القوائــم الماليــة ومحتواهــا بمــا �ن  • 

العادل.  

ي يتــم 
ي نظــام الرقابــة الداخــلي الــ�ت

ي تتضمــن أي أوجــه قصــور هامــة �ن
إننــا نتواصــل مــع لجنــة التدقيــق حــول عــدة أمــور مــن بينهــا، نطــاق التدقيــق وتوقيتــه ومالحظــات التدقيــق الهامــة الــ�ت

تحديدهــا مــن قبلنــا خــالل عمليــة التدقيــق.

ي قــد تؤثــر عــل اســتقالليتنا ومــا 
امنــا بالمتطلبــات الأخالقيــة المتعلقــة بالســتقاللية، ونطلعهــم عــل جميــع العالقــات والأمــور الأخــرى الــ�ت ن ويــد لجنــة التدقيــق بمــا يفيــد ال�ت ن كمــا نقــوم ب�ت

مــن شــأنه أن يحافــظ عــل هــذه الســتقاللية.
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تقرير حول تدقيق القوائم المالية )تتمة(
مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية )تتمة(

ي تمثــل أمــور التدقيــق الرئيســية. إننــا 
ي تدقيــق القوائــم الماليــة للســنة الحاليــة والــ�ت

ي تــم التواصــل بهــا مــع لجنــة التدقيــق، القيــام بتحديــد الأمــور الأكــ�ش أهميــة �ن
مــن تلــك الأمــور الــ�ت

فصــاح  ي بنــاًء عليهــا ل يتــم الإ
ي حــالت نــادرة جــداً والــ�ت

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
عــن ذلــك الأمــر �ن

تقرير حول المتطلبات التنظيمية الأخرى

رشادي لمرصف البحرين المركزي )المجلد ٣(، 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 ٣1 ديســم�ب ٢0٢1 وقــوع أيــة مخالفــات لأحــكام قانــون الــ�ش

ولــم يــرد إىل علمنــا خــالل الســنة المنتهيــة �ن  ج( 
رشــادي لمــرصف البحريــن المركــزي )المجلــد رقــم ٣( والأحــكام النافــذة مــن المجلــد رقــم 6 وتوجيهــات مــرصف البحريــن  المؤسســات الماليــة رقــم )64( لســنة ٢016، أو الدليــل الإ   
كــة عــل وجــه قــد يؤثــر بشــكل جوهــري ســلباً  ن والقــرارات المتعلقــة بهــا وقواعــد وإجــراءات بورصــة البحريــن أو لأحــكام عقــد التأســيس والنظــام الأســاسي لل�ش المركــزي والقوانــ�ي   

؛  كة أو مركزها الماىلي عل نشاط ال�ش  

ورية لأغراض تدقيقنا.  ي رأيناها �ن
يضاحات ال�ت 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 ٢44
اير ٢0٢٢ 15 ف�ب

المنامة، مملكة البحرين

ض إل السادة مساهمي   تقرير مدققي الحسابات المستقل�ي
كة التكافل الدولية ش.م.ب. �ش



شركة التكافل الدولية )ش.م.ب.(  |  37التقـرير   السنوي 2021

2021
القوائم المالية

لسنة



) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن

جي آي جي تكافل البحرين  شركة التكافل الدولية )ش.م.ب.(38  |

ن المجموعالتكافل العائليالتكافل العامالمساهم�ي

إيضاح
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢1
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢0
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢1
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢0
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢1
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢0
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢1
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢1
الموجودات 

النقد والستثمارات:
1٢5,0001٢5,000----51٢5,0001٢5,000ودائع قانونية 

67,806,9967,678,٣9511,٣59,41٣8,51٢,٣69٢,906,857٢,100,488٢٢,07٣,٢6618,٢91,٢5٢نقد وارصدة لدى البنوك 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

7٣,518,485٢,6٣4,09٣٣,544,404٢,0٣1,8841,179,6951,٢5٢,9548,٢4٢,5845,918,9٣1حقوق الملكية
كة زميلة ي �ش

184,856٢60,776----8184,856٢60,776استثمار �ن
11,6٣5,٣٣710,698,٢6414,90٣,81710,544,٢5٣4,086,55٢٣,٣5٣,44٢٣0,6٢5,706٢4,595,959

أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة 
4,0٣8,7985,599,7٢4455,541486,8854,494,٣٣96,086,609--9القبض

كات إعادة التكافل من مطلوبات  حصة �ش
4,675,7905,58٣,715٣٢٢,47٢٣00,5704,998,٢6٢5,884,٢85--10, 1٢التكافل

قتناء المؤجلة 4٣٣,4٢749٣,161----4٣٣,4٢749٣,161 1٣تكاليف الإ
85,8147٢,7٢8----85,8147٢,7٢8 16عقارات ومعدات 

مبالغ أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق 
17.15869,99٢1,156,184489,٢74٣7٣,669٢4,857٢7,0701,٣84,1٢٣1,556,9٢٣ومبالغ مدفوعة مقدماً

حصة إعادة التكافل المرتبطة بالحتياطيات 
٣,045,٢50٢,550,٢51٣,045,٢50٢,550,٢51----الفنية للتكافل العائلي 

ي استخدام الموجودات
-519,960--   - --٢8519,960الحق �ن

1٣,544,5٣01٢,4٢0,٣٣7٢4,107,679٢٢,101,٣617,9٣4,67٢6,718,٢1845,586,88141,٢٣9,916مجموع الموجودات 

ض وحقوق الملكية المطلوبات وأموال المشارك�ي
المطلوبات 

17,1٣7,8٣617,٣6٣,546465,499498,٢1017,60٣,٣٣517,861,756   - -10, 1٢مطلوبات التكافل
٣65,615٢85,76٢--٣65,615٢85,76٢   - - 14عمولت غ�ي مكتسبة

6,٢88,1505,05٢,٣٢86,٢88,1505,05٢,٣٢8--   - -الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي
مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة:

كات التكافل وإعادة التكافل  ٣,٣97,677٢,٢56,0969٢9,٢0679٢,1774,٣٢6,88٣٣,048,٢7٣   - -�ش
ن  ٣46,9٣0٣50,7601,٣74,48٢1,094,879٣,7064,0651,7٢5,1181,449,704المشارك�ي

٢01,0٢٢,405905,4441,168,6601,186,7٢455,6٢٢175,٣60٢,٢46,687٢,٢67,5٢8أخرى 
امات عقد الإجارة ن -5٢9,5٢5-----٢85٢9,5٢5ال�ت
1,898,8601,٢56,٢04٢٣,444,٢70٢٢,187,0077,74٢,18٣6,5٢٢,140٣٣,085,٣1٣٢9,965,٣51مجموع المطلوبات

ض أموال المشارك�ي
ن ي أموال المشارك�ي

)٢7,٣89(79,4901٣٢,449644,400)159,8٣8(564,910   -    - الفائض/ )العجز( �ن
98,49974,19٢11٢,9996٣,6٢9٢11,4981٣7,8٢1   -    - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 -    -   66٣,409)85,646(19٢,489196,078855,898110,4٣٢
حقوق الملكية 

8,500,0008,500,000   -    -    -    - 198,500,0008,500,000رأس المال
ي 

86٣,664770,569   -    -    -    - 1986٣,664770,569احتياطي قانو�ن
٢00,000٢00,000   -    -    -    - 19٢00,000٢00,000احتياطي عام 
1,985,4871,578,٣65   -    -    -    - 1,985,4871,578,٣65أرباح مستبقاة 

96,519115,199   -    -    -    - 96,519115,199احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 
11,645,67011,164,1٣٣   -    -    -    - 11,645,67011,164,1٣٣مجموع حقوق الملكية 

ض  مجموع المطلوبات وأموال المشارك�ي
1٣,544,5٣01٢,4٢0,٣٣7٢4,107,679٢٢,101,٣617,9٣4,67٢6,718,٢1845,586,88141,٢٣9,916وحقوق الملكية 

يف الريس السيد إبراهيم محمد �ش
دارة رئيس مجلس الإ

السيد عبدالرحمن عبدهللا محمد
دارة نائب رئيس مجلس الإ

السيد عصام محمد الأنصاري
 الرئيس التنفيذي

يضاحات المرفقة من 1 إىل 40 جزءاً من هذه القوائم المالية. تشكل الإ

قائمة المركز المالي 
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 )مدققة(

�ن
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ن المجموعالتكافل العائليالتكافل العامالمساهم�ي

إيضاح
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢1
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢0
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢1
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢0
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢1
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢0
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢1
 ٣1 ديسم�ب

٢0٢0
اكات ٢٣,46٢,819٢1,410,8641,٣4٣,5٣51,448,5٢٢٢4,806,٣54٢٢,859,٣86   -    - إجمالي الش�ت

كات إعادة التكافل من إجماىلي  حصة �ش
اكات ش�ت )6,4٢6,670()7,166,595()565,89٣()40٣,75٣()5,860,777()6,76٢,84٢(   -    - ٢1الإ

اكات المستبقاة 16,699,97715,550,0879٣9,78٢88٢,6٢917,6٣9,75916,4٣٢,716   -    - الش�ت
اكات غ�ي المكتسبة – إجماىلي  1٢,5451٣٣,9٣7189,117)4,6٢7(1٣8,564176,57٢   -    - 1٢تسوية الش�ت
اكات غ�ي المكتسبة – إعادة  تسوية الش�ت

69,78٢148,٣84)17,61٣(61,44٣165,9978,٣٣9   -    - 1٢التكافل
اكات المكتسبة  ي الش�ت

16,899,98415,89٢,65694٣,494877,56117,84٣,47816,770,٢17   -    - صا�ض
)1٣,669,٣46()1٢,855,196()٢46,007()44٣,164()1٣,4٢٣,٣٣9()1٢,41٢,0٣٢(   -    - إجمالي المطالبات المدفوعة 

كات إعادة التكافل والحصص  حصة �ش
1,٢91,0٢6٢,6٣1,٢5017٣,86648,٢191,464,89٢٢,679,469   -    - الأخرى من المطالبات المدفوعة 

)147,٢69(1٢4,484)7٣,481(٣7,٣٣8)7٣,788(87,146   -    - تسوية المطالبات المستحقة – إجماىلي 
تسوية المطالبات المستحقة – إعادة 

)6٣٢,044()955,806(1٣,56٣11,440)64٣,484()969,٣69(   -    - التكافل وأخرى 
ي المطالبات المتكبدة 

)11,769,190()1٢,٢٢1,6٢6()٢59,8٢9()٢18,٣97()11,509,٣61()1٢,00٣,٢٢9(   -    - صا�ض
1٢1,010,٢٢1795,0٢8-1,010,٢٢1795,016   -    - دخل الرسوم والعمولت
)508,808()58٣,646()5,7٢0()7,٢7٣()50٣,088()576,٣7٣(  -   - مرصوفات التكافل الأخرى 

المحول إىل الإحتياطيات الفنية للتكافل 
)٣٣٢,٣4٣()740,8٢٣()٣٣٢,٣4٣()740,8٢٣(--   -    - العائلي

)704,094()٣٢٢,٢61()7٢,481(-)6٣1,61٣()٣٢٢,٢61(   -    - مخصص ذمم التكافل المدينة المضمحلة 
الفائض / )العجز( من عمليات التكافل 

٢07,٢004,985,٣4٣4,٢50,810)٢٢,999(5,008,٣4٢4,04٣,610   -    - قبل أتعاب الوكالة
)٣,906,178()4,509,119()171,650()1٢8,979()٣,7٣4,5٢8()4,٣80,140(   -    - مرصوفات أتعاب الوكالة 

الفائض / )العجز( من عمليات التكافل 
٣5,550476,٢٢4٣44,6٣٢)151,978(6٢8,٢0٢٣09,08٢   -    - بعد أتعاب الوكالة
4,509,119٣,906,178----٢44,509,119٣,906,178دخل أتعاب الوكالة

ي
440٢1٢198,٢94)67,040(٢5179,458101,77٣1٢8,7٢816٣,5611٣٢,0٢6دخل / )خسارة( الستثمار - صا�ن

---)٣٣,007()40,890()٣٢,18٢(65,18940,890حصة المضارب
كة زميلة 6,61554,1٣6----6,61554,1٣6دخل من �ش

1٢,77٣710,940----٢61٢,77٣710,940دخل آخر
4,77٣,1544,81٣,91796,5461٢٢,67199,019)67,040(4,968,7194,869,548

)٢,019,865()٢,0٣4,511(----)٢,019,865()٢,0٣4,511(٢٢مرصوفات عمومية وإدارية 
كة  )٢٢4,870()٣17,٢84(----)٢٢4,870()٣17,٢84(مرصوفات ال�ش

)1,4٢5,077()1,490,41٣(----)1,4٢5,077()1,490,41٣(1٣تكاليف إطفاء القتناء 
)٣,84٢,٢08()٣,669,81٣(   -    -    -    - )٢,84٢,٢08()٣,669,81٢(

ي الربح والفائض / )العجز( للسنة 
1,60٢,7٣51,544,٣68)٣1,490()5٢,959(9٣0,9461,144,1057٢4,7484٣1,75٣صا�ض

1٣,46 فلس10,95 فلس٢7العائد للسهم 

يضاحات المرفقة من 1 إىل 40 جزءاً من هذه القوائم المالية. تشكل الإ

قائمة الدخل 
ي ٣1 ديسم�ب  ٢0٢1 )مدققة(

للسنة المنتهية �ن

يف الريس السيد إبراهيم محمد �ش
دارة رئيس مجلس الإ

السيد عبدالرحمن عبدهللا محمد
دارة نائب رئيس مجلس الإ

السيد عصام محمد الأنصاري
 الرئيس التنفيذي
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رأس
 المال

احتياطي 
ي 

قانو�ن
احتياطي 

أرباح مستبقاة عام

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
 مجموع

 حقوق الملكية

ي 1 يناير ٢0٢1 
8,500,000770,569٢00,0001,578,٣65115,19911,164,1٣٣الرصيد �ن

)5,7٢9(-)5,7٢9(---تأث�ي تطبيق معيار المحاسبة الجديد )إيضاح رقم ٣(

9٣0,946-9٣0,946---الربح للسنة

)18,680()18,680(----الخسارة الشاملة الأخرى 

91٢,٢66)18,680(9٣0,946---مجموع الدخل الشامل / )الخسارة الشاملة( للسنة

)4٢5,000(-)4٢5,000(---أرباح أسهم مدفوعة لسنة ٢0٢0 

ي )إيضاح رقم 19(
--)9٣,095(-9٣,095-محول إىل الإحتياطي القانو�ن

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1
8,500,00086٣,664٢00,0001,985,48796,51911,645,670 الرصيد كما �ن

ي 1 يناير ٢0٢0 
8,500,000656,159٢00,000548,670174,14٢10,078,971الرصيد �ن

1,144,105-1,144,105---الربح للسنة

)58,94٣()58,94٣(----الخسارة الشاملة الأخرى 

1,085,16٢)58,94٣(1,144,105---مجموع الدخل الشامل / )الخسارة الشاملة( للسنة

ي )إيضاح رقم 19(
--)114,410(-114,410-محول إىل الإحتياطي القانو�ن

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0 
8,500,000770,569٢00,0001,578,٣65115,19911,164,1٣٣الرصيد كما �ن

ض ي حقوق المساهم�ي
ات �ض قائمة التغ�ي

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 )مدققة(
السنة المنتهية �ن

يضاحات المرفقة من 1 إىل 40 جزءاً من هذه القوائم المالية. تشكل الإ
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احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

التكافل
العام

التكافل

العائلي
التكافل
العام

التكافل

 المجموعالعائلي

ي 1 يناير ٢0٢1
1٣٢,44974,19٢6٣,6٢9110,4٣٢)159,8٣8(الرصيد �ن

٢01,0٣4٢6,٢50٢٢7,٢84--مكاسب القيمة العادلة المحققة عل الأوراق المالية الستثمارية

)15٣,607(٢٣,1٢0)176,7٢7(--)خسائر( / مكاسب القيمة العادلة غ�ي المحققة عل الأوراق المالية الستثمارية

671,789--)5٢,959(7٢4,748الفائض / )العجز( للسنة

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1
564,91079,49098,49911٢,999855,898الرصيد كما �ن

ي 1 يناير ٢0٢0
)٢90,696(16٣,9٣91٣0,0٣96,917)591,591(الرصيد �ن

٣1,911٢14,5٣٢٢46,44٣--مكاسب القيمة العادلة المحققة عل الأوراق المالية الستثمارية

)٢45,578()157,8٢0()87,758(--خسائر القيمة العادلة غ�ي المحققة عل الأوراق المالية الستثمارية

400,٢6٣--)٣1,490(4٣1,75٣الفائض / )العجز( للسنة

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0
1٣٢,44974,19٢6٣,6٢9110,4٣٢)159,8٣8(الرصيد كما �ن

يضاحات المرفقة من 1 إىل 40 جزءاً من هذه القوائم المالية. تشكل الإ

ض ي أموال المشارك�ي
ات �ض قائمة التغ�ي

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 )مدققة(
�ن
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قائمة التدفقات النقدية
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 )مدققة(

السنة المنتهية �ن

يضاحات المرفقة من 1 إىل 40 جزءاً من هذه القوائم المالية. تشكل الإ

ي ٣1 ديسم�ب  
               للسنة المنتهية �ن

٢0٢1٢0٢0إيضاح
الأنشطة التشغيلية

ي الربح للسنة
9٣0.9461,144,105صا�ن

ن  671,789400,٢64الفائض الناتج من عمليات المشارك�ي
تعديالت للبنود التالية:
كة زميلة  )54,1٣6()٣4,19٣(8دخل من �ش

كة زميلة  -27,578خسارة من بيع �ش
ستثمار -)618,٣٣0(٢5دخل الإ

)٢٣1,457()٢4٢,908(٢5مكاسب من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
٢5٢61,٣٢8578,184خسارة اضمحالل عل استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

ي استخدام الموجودات 
-69,406إطفاء الحق �ن

16٣4,٢04115,849إستهالك 
9٣٢٢,٢61704,094مخصص إضمحالل أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

)54٣,90٢(-٢6مكسب من بيع عقارات ومعدات
اكات غ�ي المكتسبة ي الش�ت

)٣٣7,50٣()٢0٣,719(التغ�ي �ن
ي العمولت غ�ي المكتسبة

1٣9,587٢8,594التغ�ي �ن
ي التحول إىل الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي 

740,8٢٣٣٣٢,٣4٣التغ�ي �ن
45,84571,006تكلفة الإجارة 

ي الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
ات �ن ٢,144,617٢,٢07,441الربح التشغيلي قبل التغ�ي

ي الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ات �ن التغ�ي

1,٢70,009٣,٢8٢,609أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
)٢7,4٢٢()97,086(أرصدة أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق ومبالغ مدفوعة مقدماً 

كات إعادة التكافل من المطالبات المستحقة 955,8066٣٢,044حصة �ش
147,٢69)1٢4,484(إجماىلي المطالبات المستحقة 

)401,950(1,554,0٢٢أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع
)419,948(196,149مطلوبات أخرى ومخصصات

ن ٣6,40068,148مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي
ي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

5,9٣5,4٣٣5,488,191صا�ض
الأنشطة الستثمارية

-861,٢٣8دخل الستثمار المستلم
اء عقارات ومعدات )٣4,1٢5()47,٢90(16�ش

1,550,000-متحصالت من بيع عقارات ومعدات
اء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )1,618,4٢8()٣,٢47,٢1٣(7�ش

716,5011,٣54,960متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
)686,78٣(4,907,571ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق لأك�ش من ثالثة أشهر

كة تابعة  ي التدفقات النقدية من استبعاد �ش
-8٣,٢49صا�ن

ي النقد الناتج من الأنشطة الستثمارية
٣,٢74,056565,6٢4صا�ض

-)4٢5,000(الأنشطة التمويلية 
-)94,904(أرباح أسهم نقدية مدفوعة
امات عقد الإجارة ن سداد ال�ت

ي الأنشطة التمويلية
ي النقد المستخدم �ض

-)519,904(صا�ض
ي حكمه

ي النقد وما �ض
8,689,5856,050,956الزيادة �ض

ي بداية السنة
ي حكمه �ن

8,641,681٢,590,7٢5النقد وما �ن
ي نهاية السنة

ي حكمه �ض
617,٣٣1,٢668,641,681النقد وما �ض

المشتملة عل:
نقد وأرصدة لدى البنوك

  

ي حسابات جارية
7,4٢4,7٢55,٢11,681نقد وأرصدة �ن

ة ثالثة أشهر أو أقل 9,906,541٣,4٣0,000ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق أصلية لف�ت
ي حكمه

17,٣٣1,٢668,641,681النقد وما �ض
64,74٢,0009,649,571ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق أصلية لأك�ش من ثالثة أشهر

6٢٢,07٣,٢6618,٢91,٢5٢نقد وأرصدة لدى بنوك وفقاً لقائمة المركز المالي
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إيضاحات حول القوائم المالية 

ي 31 ديسم�ب 2021 )مدققة(
ف

�

كة والأنشطة 1 ال�ش

ي مملكة البحرين وتعمل بموجب السجل التجاري رقم ٢1100 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

ن للتعويض عن أية خسائر قد  ي صندوق المشارك�ي
اكات �ن كتتاب وتجمع الش�ت سالمية. يتم تنظيم أنشطة إعادة التكافل عل أساس سنة الإ يعة الإ ن وفقاً لمبادئ ال�ش ، بالنيابة عن المشارك�ي التواىلي

تلحق بالصندوق عند وقوع حدث محدد.

ي الصفحة رقم ٢.
ي مملكة البحرين. تم بيان العنوان بالكامل �ن

كة �ن يقع المكتب المسجل لل�ش

تأث�ي كوفيد - 19 
ي 

ي التطور. �ن
ي هذه الجائحة عل القتصاد العالمي �ن ات الحالية والمتوقعة لتفىش ي خالل السنة السابقة ٢0٢0، ومن المتوقع أن تستمر التأث�ي ي التفىش

وس كورونا )كوفيد - 19( �ن بدأت جائحة ف�ي
كة وأدائها الماىلي وتدفقاتها  ي هذه المرحلة وقد تؤثر بشكل أك�ب عل المركز الماىلي لل�ش

كة، يبقى نطاق ومدة التطورات الأخرى غ�ي مؤكد �ن ي التأث�ي عل عمليات ال�ش
ن تستمر هذه التطورات �ن ح�ي

. ي الوقت الحاىلي
ي ل يمكن تحديد مداها �ن

ي المستقبل، وال�ت
النقدية �ن

اير ٢0٢٢. دارة الصادر بتاريخ 15 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 ٢006،  أعدت القوائم المالية وفقاً لمعاي�ي المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإ

كات التجارية  رشادي لمرصف البحرين المركزي والأحكام ذات الصلة لقانون ال�ش ي المجلد رقم ٣ والأحكام النافذة من المجلد رقم 6 – أسواق رأس المال 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
ي وتعديالته الالحقة. لالأمور ال�ت

البحري�ن
التقارير المالية الدولية. 

ي  العرف المحاس�ب
أعدت القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل ليتضمن قياس أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين 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

العملة الرئيسية 
كة. ي لكونها العملة الرئيسية لعمليات ال�ش

تم عرض القوائم المالية بالدينار البحري�ن

٣ السياسات المحاسبية الهامة 

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0، باستثناء تطبيق المعاي�ي 
كة للسنة المنتهية �ن ي إعداد القوائم المالية السنوية لل�ش

ي تم استخدامها �ن
ي إعداد القوائم المالية مطابقة لتلك ال�ت

إن السياسات المحاسبية المتبعة �ن
ي أو بعد 1 يناير ٢0٢1. 

ات السنوية المبتدئة �ن ي الف�ت
لزامية �ن الجديدة والمعدلة الصادرة والإ

ي
معاي�ي جديدة صادرة ولكن تم تأجيلها من قبل أيو�ض

كات التكافل لمتطلبات اضمحالل  وع مراجعة بعض معاي�ي المحاسبة المالية، تخضع �ش ن اكتمال م�ش ي ٢٢- ٢٣ يونيو ٢0٢0 أنه لح�ي
ي اجتماعه المنعقد �ن

ي �ن
أوضح مجلس المحاسبة التابع لأيو�ن

لزامي لمعاي�ي المحاسبة المالية التالية  ي الصكوك: الأسهم والأدوات المماثلة«. ولذلك، تم تمديد التاريخ الإ
وتصنيف الستثمارات بموجب معيار المحاسبة الماىلي رقم ٢5 الستثمارات �ن

ي الأصل اعتباراً من 1 يناير ٢0٢0.
ي هي إلزامية �ن

ي ح�ت تاريخ النتهاء من مراجعة بعض معاي�ي التكافل وال�ت
الصادرة عن أيو�ن

امات المحملة بالخسائر ن معيار المحاسبة الماىلي رقم ٣0 - المتعلق بالضمحالل والخسائر الئتمانية والل�ت
لقد غ�ي المعيار بشكل أساسي عملية احتساب خسائر اضمحالل الموجودات المالية عن طريق استبدال معيار المحاسبة الماىلي رقم 11 »المخصصات والإحتياطيات« نهج تكبد الخسارة بنهج 

ي تخضع لمخاطر 
ي ذلك الضمانات وخطابات العتماد والمراكز المماثلة الأخرى ال�ت

انية بما �ن ن ي الم�ي
الخسائر الئتمانية المتوقعة المستقبلية بشأن جميع الذمم المدينة والتعرضات غ�ي المدرجة �ن

الئتمان.
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إيضاحات حول القوائم المالية 

ي 31 ديسم�ب 2021 )مدققة(
ف
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٣ 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�ت المرحلة 1: 
الئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 1٢ شــهراً.

ي جــودة الئتمــان منــذ منحهــا. ســيتم تســجيل الخســائر الئتمانيــة عــل أســاس الخســائر 
ي تدهــورت بشــكل جوهــري �ن

الذمــم المدينــة غــ�ي المنتجــة: الذمــم المدينــة الــ�ت المرحلة ٢: 
الئتمانيــة المتوقعــة عــل مــدى العمــر.

ي تــم إضمحاللهــا، ســيتم إثبــات مخصــص الإضمحــالل عــل أســاس الخســائر الئتمانيــة المتوقعــة عــل مــدى 
الذمــم المدينــة المضمحلــة: بالنســبة للذمــم المدينــة الــ�ت المرحلة ٣: 

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�ت

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�ت ي تتجــاوز فيهــا القيمــة المدرجــة للموجــود قيمتهــا القابلــة لالســ�ت
ســيتم قيــاس خســائر الإضمحــالل الــ�ت
تكاليــف البيــع وقيمتهــا المســتخدمة.

فامات المحملة بالخسائر لقتناء موجودات  مخصص العقود أو الل�ت
ام  ن ي المســتقبل، ومــن المتوقــع بــأن يكــون اللــ�ت

ي يجــوز إبرامهــا �ن
كــة ملزمــة باقتنــاء موجــود بموجــب الرتباطــات أو العقــود المســتقبلية الــ�ت 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�ت
عــل هــذا الحســاب يعكــس الخســائر  المتوقعــة الناتجــة عــن مثــل تلــك المعاملــة.

كة. كة حالياً تأث�ي المعيار المذكور أعاله عل القوائم المالية لل�ش تقّيم إدارة ال�ش

معيار المحاسبة الماىلي رقم ٣1 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 
ســتثمار بالوكالــة.  اً )بإنكشــاف المــوكل المبــا�ش لمخاطــر الســتثمار( أو ب- مديــر الإ المــال والوكيــل. يتطلــب المعيــار مــن رب المــال تقييــم طبيعــة الســتثمار باعتبــاره إمــا أ- اســتثماراً مبــا�ش

كــة. كــة حاليــاً تأثــ�ي المعيــار المذكــور أعــاله عــل القوائــم الماليــة لل�ش تقّيــم إدارة ال�ش

معيار المحاسبة الماىلي رقم ٣٢ المتعلق بالإجارة
ثبــات  يســتبدل هــذا المعيــار معيــار المحاســبة المــاىلي رقــم 8 المتعلــق »بالإجــارة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك«. يهــدف معيــار المحاســبة المــاىلي رقــم ٣٢ إىل تحديــد مبــادئ التصنيــف والإ
ي تنفذهــا المؤسســة وتكــون طرفــاً فيهــا، ســواء بصفتهــا مؤجــر أو مســتأجر. ســيكون هــذا المعيــار 

ي ذلــك أشــكالها المختلفــة الــ�ت
ي معامــالت نــوع الإجــارة بمــا �ن

فصــاح �ن والقيــاس والعــرض والإ
إلزامــي اعتبــاراً مــن 1 ينايــر ٢0٢1.

جــارة المنتهيــة بالتمليــك مــع النقــل  بموجــب هــذا المعيــار، يجــب عــل المؤسســة ســواًء بصفتهــا مؤجــر أو مســتأجر بتصنيــف كل مــن الإجــارة الخاصــة بهــا إىل أ( الإجــارة التشــغيلية وب( الإ
ي ذلــك المشــاركة 

ة عقــد الإجــارة بمــا �ن جــارة المنتهيــة بالتمليــك مــع النقــل التدريجــي للملكيــة خــالل فــ�ت جــارة – إمــا عــن طريــق البيــع أو الهبــة( الإ ة عقــد الإ المتوقــع للملكيــة بعــد نهايــة فــ�ت
المتناقصــة لعقــد الإجــارة.

ة الأجــل )أي عقــود  ثبــات بالنســبة للمســتأجرين – عقــود إيجــار »الموجــودات منخفضــة القيمــة« )مثــل الحواســيب الشــخصية( وعقــود إيجــار قصــ�ي يتضمــن هــذا المعيــار عــل إعفاءيــن لالإ
يجــار )أي الحــق  ة عقــد الإ ي اســتخدام الموجــود الأســاسي خــالل فــ�ت

يجــار، ســيقوم المســتأجر بإثبــات الموجــود الــذي يمثــل الحــق �ن ي تاريــخ بــدء عقــد الإ
إيجــار مدتهــا 1٢ شــهراً أو أقــل(. و�ن

ام مقابــل(. وعــالوة عــل ذلــك،  ن جــارة المؤجلــة )المبينــة عــل أنهــا الــ�ت ام عقــد الإجــارة وب( تكلفــة الإ ن ام عقــد الإجــارة، والــذي يتكــون مــن أ( إجمــاىلي الــ�ت ن ي الــ�ت
ي اســتخدام الموجــود( وصــا�ن

�ن
يجــار. ة عقــد الإ يجــار المســتلمة مقدمــاً قبــل بــدء فــ�ت جــارة مقابــل مدفوعــات الإ امــات عقــد الإ ن ي ال�ت

ينبغــي مقاصــة صــا�ن

ة الأجــل  يجــار القصــ�ي ي تكــون فيهــا هــي المســتأجر، باســتثناء عقــود الإ
يجــار الــ�ت ثبــات والقيــاس لكافــة عقــود الإ كــة بتطبيــق نهــج موحــد لالإ عنــد تطبيــق معيــار المحاســبة رقــم ٣٢ ، قامــت ال�ش

ي اســتخدام 
ي اســتخدام الموجــودات الــذي يمثــل الحــق �ن

امــات عقــد الإجــارة لســداد مدفوعــات الإجــارة والحــق �ن ن كــة بإثبــات ال�ت وعقــود إيجــار الموجــودات منخفضــة القيمــة. قامــت ال�ش
، لــم  ي 1 ينايــر ٢0٢1 وبالتــاىلي

ي �ن
كــة بتطبيــق معيــار المحاســبة المــاىلي رقــم ٣٢ باســتخدام الطريقــة المعدلــة بأثــر رجعــي للتطبيــق بتاريــخ التطبيــق المبــد�أ الموجــودات الأساســية. قامــت ال�ش

يتــم إعــادة عــرض معلومــات المقارنــة.
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إيضاحات حول القوائم المالية 

ي 31 ديسم�ب 2021 )مدققة(
ف

�

٣ السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
فصــاح عــن تأثــ�ي تطبيــق معيــار المحاســبة المــاىلي  ي 1 ينايــر ٢0٢1. تــم الإ

ي �ن
ضــا�ن اض الإ يجــار باســتخدام معــدل القــ�ت كــة بخصــم مدفوعــات الإ يجــار، قامــت ال�ش امــات عقــد الإ ن عنــد قيــاس ال�ت

: ي 1 ينايــر ٢0٢1 عــل النحــو التــاىلي
رقــم ٣٢ كمــا �ن

1 يناير  2021

ي
دينار بحري�ض

599,840 الموجودات 

ي استخدام الموجودات 
)17,068(الحق �ن

 5٨2,٧٧2

حقوق الملكية 

)5,٧29(أرباح مستبقاة

المطلوبات

امات عقد الإجارة ن 5٨٨,501 ال�ت

ي استخدام الموجودات
أ ( الحق �ن

ي اســتخدام 
ــاس الحــق �ن ــه الموجــود الأســاسي متاحــاً لالســتخدام(. يتــم قي ــذي يكــون في ــخ ال يجــار )التاري ــدء عقــد الإ ــخ ب ي تاري

ي اســتخدام الموجــودات �ن
ــات الحــق �ن كــة بإثب تقــوم ال�ش

ي اســتخدام 
اكمــة، ويتــم تعديلهــا لأي تأثــ�ي لتعديــل أو إعــادة تقييــم عقــد الإجــارة. تمثــل تكلفــة الحــق �ن اكــم وخســائر الضمحــالل الم�ت الموجــودات بالتكلفــة، محســوماً منهــا أي إطفــاء م�ت

كــة بإطفــاء  ة المبدئيــة وأي تكاليــف لتفكيكهــا أو إيقــاف تشــغيلها. تقــوم ال�ش الموجــودات القيمــة العادلــة لإجمــاىلي المقابــل المدفــوع / المســتحق الدفــع ويتضمــن عــل التكاليــف المبــا�ش
ة عقــد الإجــارة باســتخدام  امــن مــع نهايــة فــ�ت ن ي اســتخدام الموجــودات الــذي ي�ت

نتاجــي للحــق �ن ي اســتخدام الموجــودات مــن تاريــخ بــدء عقــد الإجــارة إىل نهايــة العمــر القتصــادي الإ
الحــق �ن

ي القيمــة بمــا يتمــاسش مــع متطلبــات معيــار 
ي اســتخدام الموجــودات لالضمحــالل �ن

ي اســتخدام الموجــودات. كمــا يخضــع الحــق �ن
أســاس منهجــي يعكــس نمــط اســتخدام المنافــع مــن الحــق �ن

المحاســبة المــاىلي رقــم ٣0.

امات عقد الإجارة ن ب ( ال�ت
يجــارات  امــات عقــد الإجــارة المقاســة بالقيمــة العادلــة لإجمــاىلي الإ ن يجــار )التاريــخ الــذي يكــون فيــه الموجــود الأســاسي متاحــاً لالســتخدام( بإثبــات ال�ت ي تاريــخ بــدء عقــد الإ

كــة �ن تقــوم ال�ش
امــات عقــد الإجــارة – عــن طريــق إطفــاء  ن امــات عقــد الإجــارة ليعكــس العائــد عــل ال�ت ن جــارة. بعــد تاريــخ بــدء عقــد الإجــارة، يتــم زيــادة مبلــغ ال�ت ة عقــد الإ المســتحقة الدفــع عــل مــدى فــ�ت
جــارة إذا حــدث تعديــل  امــات عقــد الإ ن ضافــة إىل ذلــك، يتــم إعــادة قيــاس القيمــة المدرجــة لل�ت جــارة المؤجلــة وتخفيضهــا لتعكــس مدفوعــات إيجــارات عقــد الإجــارة المســددة. بالإ تكلفــة الإ

يجــار الثابتــة. ي مضمــون مدفوعــات الإ
ي مــدة عقــد الإجــارة أو تغيــ�ي �ن

أو تغيــ�ي �ن

ي الصكوك والأسهم والأدوات المماثلة
معيار المحاسبة المالي رقم 33 - المتعلق بالستثمار �ف

ــا  ــوم به ي تق
ــ�ت 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 يهــدف هــذا المعي
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\ات الــ�ت

كة. كة حالياً تأث�ي المعيار المذكور أعاله عل القوائم المالية لل�ش تقّيم 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�ت 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

ات وتعديالت جديدة صادرة ولكنها غ�ي إلزامية بعد معاي�ي وتفس�ي
كــة بشــكل معقــول  كــة. تتوقــع ال�ش ي أدخلــت عــل المعايــ�ي القائمــة ولكنهــا غــ�ي إلزاميــة بعــد حــ�ت تاريــخ إصــدار القوائــم الماليــة لل�ش

ات والتعديــالت الــ�ت فيمــا يــلي أدنــاه المعايــ�ي والتفســ�ي
ي 

ات والتعديــالت الــ�ت كــة تطبيــق هــذه المعايــ�ي والتفســ�ي . تنــوي ال�ش ي تاريــخ مســتقبلي
ي أدخلــت المعايــ�ي القائمــة �ن

ات والتعديــالت الصــادرة الــ�ت بأنــه ســيتم تطبيــق هــذه المعايــ�ي والتفســ�ي
أدخلــت عــل المعايــ�ي القائمــة، إن وجــدت، عندمــا تصبــح إلزاميــة:
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ي 31 ديسم�ب 2021 )مدققة(
ف

�

٣ السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
ات وتعديالت جديدة صادرة ولكنها غ�ي إلزامية بعد )تتمة( معاي�ي وتفس�ي

معيار المحاسبة الماىلي رقم ٣5 المتعلق »باحتياطي المخاطر« )إلزامي اعتبارًا من 1 يناير ٢0٢1(• 

ي يواجههــا •  معيــار المحاســبة المــاىلي رقــم ٣5 يهــدف إىل وضــع مبــادئ المحاســبة وإعــداد التقاريــر الماليــة لحتياطيــات المخاطــر الموضوعــة للتخفيــف مــن المخاطــر المختلفــة الــ�ت
ســالمية. ي المؤسســات الماليــة الإ

أصحــاب المصلحــة، وبالأخــص المســتثمرين الذيــن يســتثمرون الربــح والخســارة، �ن

معيار المحاسبة الماىلي رقم ٣7 المتعلق »بالتقارير المالية المعدة من قبل مؤسسات الوقف« )إلزامي اعتبارًا من 1 يناير ٢0٢٢(• 
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�ت

معيار المحاسبة الماىلي رقم ٣8 المتعلق بالوعد والخيار والتحوط » )إلزامي اعتبارًا من 1 يناير ٢0٢٢(• 
يحدد المعيار مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية ومتطلبات ترتيبات الوعد والخيار والتحوط 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
ي قائمــة الدخــل الشــامل الآخــر )إيضــاح رقــم ٣8(. يتــم اســتبعاد الأربــاح والخســائر غــ�ي المحققــة الناتجــة مــن المعامــالت 

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 ن ال�ش بــ�ي

كة الزميلة  ي مقدمة قائمة الدخل. هذا هو الربح أو الخسارة العائدة إىل حاملي أسهم ال�ش
كة الزميلة �ن ي نتائج ال�ش

كة �ن يتم إظهار حصة أرباح أو خسائر ال�ش

ي السياســات المحاســبية لتتمــاسش مــع سياســات 
كــة. أينمــا اســتلزم الأمــر، يتــم إجــراء تعديــالت �ن ة إعــداد التقاريــر الماليــة لل�ش ي نفــس فــ�ت

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 القيمــة  ي تعــد الفــرق بــ�ي
كــة بإحتســاب قيمــة الضمحــالل والــ�ت ي هــذه الحالــة تقــوم ال�ش

كــة الزميلــة. �ن 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�ت القابلــة لالإ

كــة الزميلــة عنــد فقــدان  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 النفــوذ المؤثــر عــل ال�ش
ي قائمــة الدخــل. 

ســتثمار المحتفــظ بــه والمتحصــالت مــن الســتبعاد �ن النفــوذ 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�ت ن إســالمية، تصــدر ال�ش كــة تأمــ�ي باعتبارهــا �ش

ي حالــة قيــام حامــل الوثيقــة بإنهــاء/ التنــازل عــن الوثيقــة، أو أي عمليــة 
. �ن ن ي وثيقــة / خدمــة منتــج التكافــل المعــ�ي

إمــا كعقــود تكافــل أو عقــود اســتثمارية. يســاهم المشــارك )حامــل الوثيقــة( �ن
ن المشــارك  وط والأحــكام المتفــق عليهــا بــ�ي اك الــذي يتــم دفعــه لــكل نــوع مــن المنتجــات/ الخدمــات وفقــاً للــ�ش داد أو المبلــغ المصــادر مــن الشــ�ت أخــرى مــن هــذا النــوع، فــإن مبلــغ الســ�ت

ي الوثيقــة. 
كــة �ن وال�ش

ي يقبــل فيهــا مــزود التكافــل مخاطــر التكافــل الجوهريــة مــن حامــل الوثيقــة وذلــك بالموافقــة عــل تعويــض حامــل الوثيقــة لأي ظــرف مســتقبلي محــدد غــ�ي 
عقــود التكافــل هــي العقــود الــ�ت

ي حــال وقــوع حــدث مغطــى. عقــود الســتثمار هــي تلــك 
كــة مخاطــر التكافــل المؤثــرة باحتمــال دفــع تعويــض �ن ي عــل حامــل الوثيقــة. بشــكل عــام، تحــدد ال�ش معلــوم ويؤثــر بشــكل ســل�ب

كــة.  ي يتــم مــن خاللهــا تحويــل مخاطــر التكافــل غــ�ي الجوهريــة مــن حامــل الوثيقــة إىل ال�ش
العقــود الــ�ت

التكافل العام
اكات  إجمالي الش�ت

ي يتــم إثباتهــا مــن تاريــخ �يــان 
ة المحاســبية والــ�ت مــة خــالل الفــ�ت ي العقــود الم�ب

ة التغطيــة الموضحــة �ن اكات المســتحقة القبــض لكامــل فــ�ت اكات عــل مجمــوع الشــ�ت يشــتمل إجمــاىلي الشــ�ت
ات المحاســبية الســابقة.  ي الفــ�ت

اك المســتحقة القبــض فيمــا يتعلــق بالأعمــال المكتتبــة �ن ة المحاســبية عــل الشــ�ت اكات أيــة تعديــالت ناتجــة خــالل الفــ�ت الوثيقــة. تتضمــن الشــ�ت
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ات الالحقــة هــي  ي تنســب إىل الفــ�ت
. النســب الــ�ت ات المخاطــر بعــد تاريــخ قائمــة المركــز المــاىلي ي الســنة والمتعلقــة بفــ�ت

اكات المكتتبــة �ن اكات غــ�ي المكتســبة هــي تلــك النســب مــن الشــ�ت الشــ�ت
: اكات غــ�ي المكتســبة وتحســب كالتــاىلي مؤجلــة كمخصصــات لالشــ�ت

وفقاً للطريقة ٣65/1 بالنسبة لجميع عقود التكافل السنوية بإستثناء التكافل عل الشحن البحري والجوي؛ و• 
اكات وعقــود إعــادة التكافــل لأعمــال تكافــل الشــحن البحــري والجــوي. تســتخدم هــذه الطريقــة التقريبيــة لأن وثائــق التكافــل البحــري والجــوي تغطــي •  نســبة ٢5% مــن إجمــاىلي الشــ�ت

ة وثائــق التكافــل.  اكات المكتســبة عــل مــدى فــ�ت ات متفاوتــة تقــل عــن ســنة واحــدة مــن أجــل توزيــع الشــ�ت فــ�ت

حصة إعادة التكافل
ي يتــم إثباتهــا مــن تاريــخ �يــان 

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

ات المحاســبية الســابقة.  ي الفــ�ت
ة المحاســبية فيمــا يتعلــق بعقــود إعــادة التكافــل �ن ي الفــ�ت

اكات أيــة تعديــالت ناتجــة �ن الوثيقــة. تتضمــن الشــ�ت

ي العمولت
صا�ن

: ة عقود التكافل عل النحو التاىلي كة دخل ومرصوفات العمولت من أجل توزيع دخل ومرصوفات العمولت المكتسبة عل مدى ف�ت تؤجل ال�ش

وفقاً للطريقة ٣65/1 لجميع عقود التكافل السنوية بإستثناء أعمال التكافل عل الشحن البحري والجوي؛ و• 
نسبة ٢5% عل تكافل الشحن البحري والجوي.• 

كــة،  اكات غــ�ي المكتســبة. تــم تســوية حصــة إعــادة التكافــل مــن قبــل ال�ش ي حســاب الشــ�ت
يتــم تأجيــل دخــل عمــولت إعــادة التكافــل والعمــولت المدفوعــة عــل نفــس الأســس المســتخدمة �ن

محســوماً منهــا دخــل العمــولت.

إجمالي المطالبات المسددة 
ي تتعلــق 

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

دة الأخــرى وأيــة تســويات لمطالبــات مســتحقة مــن الســنوات الســابقة.  ن وتســوية المطالبــات بعــد حســم تخفيــض قيمــة التعويــض والمبالــغ المســ�ت ً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�ت

. لصلة ا

احتياطيات التكافل العام 

1( إجمالي 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�ت 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�ت
اكات المكتسبة والمعفاة. ي لم تنتِه بعد. يتم مطابقة الإحتياطي مع الش�ت

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

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�ت
اكات غــ�ي المكتســبة )بعــد حســم تكاليــف  مــن المتوقــع أن ينشــأ مــن الموجــودات المتعلقــة بالمخصصــات الفنيــة ذات الصلــة. وإذا أظهــرت هــذه التقديــرات بــأن القيمــة المدرجــة لالشــ�ت

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�ت

 . ن مــن الصناديــق وهمــا تكافــل الحمايــة وتكافــل التوفــ�ي نوعــ�ي

ــلي بشــكل فــردي  ــات لعقــود التكافــل العائ ــة وتكافــل التوفــ�ي ســنوياً. يتــم احتســاب الحتياطي ــد قيمــة احتياطــي تكافــل الحماي كــة بتحدي ــل ال�ش ن مــن قب ــواري المعــ�ي ــ�ي الكت يقــوم الخب
ــدره 4% ســنوياً )٢0٢0: 4% ســنوياً(. ــة بمعــدل خصــم ق ــة المخصوم ــات النقدي ــات باســتخدام التدفق ام ن ــم الل�ت ــم تقيي ــة المســتقبلية. يت باســتخدام الطريق

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. التغطيــة. يتــم احتســاب مطالبــات الوفــاة والعجــز حينمــا يتــم إخطــار ال�ش

اكات  إجمالي الش�ت
اكات. ي قائمة الدخل بتاريخ استحقاق الش�ت

اكات �ن يتم إثبات إجماىلي الش�ت
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حصة إعادة التكافل
ي يتــم إثباتهــا مــن تاريــخ �يــان 

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

ات المحاســبية الســابقة. ي الفــ�ت
ة المحاســبية فيمــا يتعلــق بعقــود إعــادة التكافــل �ن ي الفــ�ت

اكات عــل أيــة تعديــالت ناتجــة �ن الوثيقــة. تتضمــن الشــ�ت

ي العمولت 
صا�ف

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

إجماىلي المطالبات المسددة 
ي نتجت فيها.

ي السنة ال�ت
ي قائمة الدخل �ن

يتم احتساب المطالبات المسددة �ن

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�ت

. لصلة ا

احتياطيات التكافل العائلي 

1( إجمالي 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�ت الســابقة، حيــث يتــم تعديــل المخصــص للتغــ�ي

مناســبا. ل يتــم خصــم مخصصــات المطالبــات المســتحقة للقيمــة الزمنيــة للنقــود.

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

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

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�ت
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�ت

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 لحملــة الوثائــق بغــرض الوفــاء بالحــد الأد�ن المطلــوب لهامــش المــالءة الماليــة الــوارد �ن يمنــح هــذا القــرض مــن قبــل المســاهم�ي

وط ســداد محــددة. يتــم فحــص القــرض الحســن  . يكــون 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 الأمــوال وذلــك بعــد احتســاب 
ي المخاطــر �ن

اكهم �ن ن بالتناســب مــع نســبة اشــ�ت ن المشــارك�ي اً بمــا فيــه الكفايــة، يتــم توزيــع نســبة مــن الفائــض بــ�ي ن كبــ�ي ي أمــوال المشــارك�ي
إذا كان الفائــض �ن

كــة ومــرصف البحريــن المركــزي. ســيتم الحتفــاظ بــأي فائــض متبقــي بعــد التوزيــع  عيــة لل�ش كــة وهيئــة الرقابــة ال�ش الحتياطيــات. يتــم الموافقــة عــل التوزيعــات مــن قبــل مجلــس إدارة ال�ش
 . ن ي أمــوال المشــارك�ي

�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�ت ن ي أمــوال المشــارك�ي

اكــم �ن عنــد تصفيــة الصنــدوق، ســيتم التعامــل مــع الفائــض الم�ت
ن وســيتنازل مــالك  ي وقــت التصفيــة مــن أمــوال المشــارك�ي

اكــم، ســوف لــن يســدد أي قــرض حســن مســتحق �ن ي حالــة العجــز الم�ت
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 لف�ت ي الصندوق ولدى البنك وودائع قص�ي
ي حكمه عل نقد �ن

يشتمل النقد وما �ن

محاسبة تاريخ المتاجرة والسداد 
يات أو  اء أو بيــع الموجــود. تتطلــب المشــ�ت كــة بــ�ش م فيــه ال�ش ن ي تاريــخ المتاجــرة وهــو التاريــخ الــذي تلــ�ت

يات والمبيعــات بالطريقــة العاديــة للموجــودات الماليــة �ن يتــم إثبــات جميــع المشــ�ت
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
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٣ السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

الستثمارات

أ. أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
كــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة عــل  ًة للمعاملــة. تشــتمل أدوات أســهم حقــوق الملكيــة لل�ش ي ذلــك التكاليــف المنســوبة مبــا�ش

يتــم إثبــات الموجــودات الماليــة مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة، بمــا �ن
ي الأســهم المســعرة وغــ�ي المســعرة والصناديــق المــدارة 

الســتثمار �ن

ي قائمــة الدخــل الشــامل الآخــر )إيضــاح رقــم ٣8( حــ�ت يتــم 
، يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة. يتــم تســجيل أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة كبنــد منفصــل �ن ي

بعــد القيــاس المبــد�أ
ي قائمــة الدخــل 

اكمــة المســجلة مســبقاً �ن ســتبعاد أو الإضمحــالل، يتــم تحويــل أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة الم�ت إســتبعاد الســتثمارات أو عندمــا تصبــح الســتثمارات مضمحلــة. عنــد الإ
ن دخــل أربــاح الأســهم مــن أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة ضمــن دخــل  الشــامل الآخــر )إيضــاح رقــم ٣8( إىل قائمــة الدخــل. يتــم تضمــ�ي

ي قائمــة الدخــل.
ســتثمار �ن الإ

ب. أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
كــة المدرجــة بالقيمــة  ًة للمعاملــة. تتضمــن اســتثمارات ديــن ال�ش ي ذلــك التكاليــف المنســوبة مبــا�ش

ي يتــم إثباتهــا مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة، بمــا �ن
ي أدوات الديــن الــ�ت

هــي اســتثمارات ماليــة �ن
ي الصكــوك المســعرة.

العادلــة عــل اســتثمارات �ن

ي قائمــة الدخــل الشــامل الآخــر )إيضــاح رقــم ٣8( حــ�ت يتــم إســتبعاد 
. يتــم تســجيل أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة كبنــد منفصــل �ن ي

يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة بعــد القيــاس المبــد�أ
ي قائمــة الدخــل الشــامل 

اكمــة المســجلة مســبقاً �ن ســتبعاد أو الإضمحــالل، يتــم تحويــل أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة الم�ت 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 رقــم ٣8( 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�ت
ي العتبــار أيــة عــالوات أو 

بالتكلفــة المطفــأة. تــدرج هــذه الســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة، بعــد حســم مخصــص الإضمحــالل مــن قيمتهــا، إن وجــد. 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 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
ــة المدرجــة، مــع تســجيل خســارة  داد القيم ــة اســ�ت 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

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

كــة مــع مــزودي إعــادة التكافــل لغــرض الحــد مــن صــا�ن ي أبرمتهــا ال�ش
عقــود إعــادة التكافــل هــي العقــود الــ�ت

يــرادات والمرصوفــات الناتجــة عــن عقــود إعــادة التكافــل المتخــلي عنهــا بشــكل منفصــل  كــة عــن الخســائر الناتجــة عــن عقــود التكافــل الصــادرة. يتــم عــرض الموجــودات والمطلوبــات والإ ال�ش
ة لحملــة الوثائــق. يتــم  اماتهــا المبــا�ش ن كــة مــن ال�ت يــرادات والمرصوفــات مــن عقــود التكافــل ذات الصلــة نظــراً لأن ترتيبــات إعــادة التكافــل ل تعفــي ال�ش عــن الموجــودات والمطلوبــات والإ
كات إعــادة التكافــل  كــة بموجــب عقــود إعــادة التكافــل الخاصــة بهــا كموجــودات إعــادة التكافــل. تتكــون هــذه الموجــودات مــن الأرصــدة المســتحقة مــن �ش ي تســتحقها ال�ش

إثبــات المنافــع الــ�ت
ي تعتمــد عــل المطالبــات المتوقعــة والتعويضــات 

بشــأن تســوية المطالبــات والمبالــغ المســتحقة القبــض الأخــرى مثــل عمــولت الأربــاح وحصــة إعــادة التكافــل مــن المطالبــات المســتحقة الــ�ت
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�ت

وط كل عقــد مــن عقــود إعــادة التكافــل. لــ�ش

تكاليف اقتناء الوثيقة
ة الوثيقــة. يتــم تســجيل  ًة باقتنــاء الأعمــال عــل مــدى فــ�ت ة الأخــرى المرتبطــة مبــا�ش يتــم إطفــاء تكاليــف اقتنــاء الوثيقــة المتضمنــة عــل العمــولت والوســاطة وتكاليــف الكتتــاب المتغــ�ي

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

تكاليــف القتنــاء الــ�ت

عقارات ومعدات
اكــم وخســائر الإضمحــالل  ســتهالك الم�ت ي ذلــك العقــار المســتخدم مــن قبــل المالــك بالتكلفــة، باســتثناء تكاليــف تقديــم الخدمــات اليوميــة، بعــد حســم الإ

تــدرج العقــارات والمعــدات بمــا �ن
كــة ويمكــن  اكمــة. يتــم رســملة تكاليــف الســتبدال أو المعاينــة الرئيســية عندمــا يتــم تكبدهــا وإذا كان مــن المحتمــل أن تتدفــق المنافــع القتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بالبنــد إىل ال�ش الم�ت

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�ت

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

ي قائمــة الدخــل للســنة الــ�ت
ي متحصــالت البيــع والقيمــة المدرجــة للموجــود( �ن

ن صــا�ن إســتبعاد موجــود )المحتســب عــل أنــه الفــرق بــ�ي
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اضية لفئات العقارات والمعدات  فيما يلي الأعمار الف�ت

ي مملوكة ملكاً حراً
ي مقامة عل أراصن

سنة ٢5مبا�ن

سنة ٣ – 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�ت

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�ت
يتم التعامل مع أرباح أسهم السنة ال�ت

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

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�ت 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�ت

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
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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�ت
ي لديــه رغبــة بتاريــخ القيــاس. ن بائــع لديــه الرغبــة ومشــ�ت 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  )٢( 
ــة لســتثمارات مشــابهة. بالنســبة  ــة بالرجــوع إىل القيمــة الســوقية الحالي ــد القيمــة العادل ــم تحدي ــه يت ــذ مؤخــراً، فإن ــد التنفي ــا أو قي ــاء منه ــم النته ــة ت توجــد معامــالت هام   

ي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، أو بناًء عل نماذج التقييم الأخرى.
لالستثمارات الأخرى، فإن القيمة العادلة تكون بناًء عل صا�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�ت  )٣( 
وط وخصائص المخاطر. كة باستخدام معدلت الربح الحالية لستثمارات لها نفس ال�ش من قبل ال�ش  

ي ل يمكن إعادة قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أي من التقنيات المذكورة أعاله يتم إدراجها بالتكلفة، بعد حسم مخصص الإضمحالل.
الستثمارات ال�ت  )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 الملكية( 
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
يضــاح رقــم  يضــاح رقــم ٣8(، يتــم تحويلهــا مــن الدخــل الشــامل الآخــر )الإ ي الدخــل الشــامل الآخــر )الإ

طفــاء( وقيمتهــا العادلــة الحاليــة، بعــد حســم خســارة الإضمحــالل المثبتــة مســبقاً �ن والإ
جاعات  ي قائمــة الدخــل. اســ�ت

جاعات فيمــا يتعلــق بــأدوات أســهم حقــوق الملكيــة المصنفــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة �ن ٣8( إىل قائمــة الدخــل. ل يتــم إثبــات الســ�ت
ي القيمــة العادلــة لــالأداة الماليــة 

جاعها مــن خــالل قائمــة الدخــل، إذا كانــت الزيــادة �ن خســائر إضمحــالل أدوات الديــن المصنفــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة يتــم اســ�ت
ي قائمــة الدخــل. 

يمكــن 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 
كــة بنقــل حقوقهــا �ن قيــام ال�ش  - 

ــة  كــة بنقــل أو إبقــاء جميــع المخاطــر والمكافــآت الجوهري ــة المتعلقــة بالموجــود أو )ب( عندمــا لــم تقــم ال�ش كــة بنقــل جميــع المخاطــر والمكافــآت الجوهري )أ( قامــت ال�ش   
للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة عل الموجودات.  

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  ض بــ�ش ام بموجــب تلــك المطلوبــات. عندمــا يتــم اســتبدال مطلــوب مــاىلي حــاىلي بآخــر مــن نفــس المقــ�ت ن يتــم إســتبعاد المطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم إخــالء أو الغــاء أو النتهــاء مــن اللــ�ت
مختلفــة جوهريــاً أو عندمــا يتــم تعديــل مطلــوب حــاىلي بشــكل جوهــري، فــإن هــذا الســتبدال أو التعديــل يعتــ�ب بمثابــة إســتبعاد للمطلــوب الأصــلي ويتــم إثبــات مطلــوب جديــد، ويتــم 

ي قائمــة الدخــل.
إثبــات فــروق المبالــغ المدرجــة 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�ت تقــدم ال�ش
ــع  ــرك جمي ي حــال إذا ت

ــع �ن ــة المســتحقة الدف ــغ العتباري ــاًء عــل المبال ــف بن ة التوظي ــ�ت ــآت كمســتحقات عــل ف ــف المتوقعــة لهــذه المكاف ــدرج التكالي ــة. ت إتمــام الحــد الأد�ن مــن الخدم
. ي تاريــخ قائمــة المركــز المــاىلي

ن العمــل �ن الموظفــ�ي

كــة تكــون محصــورة  امــات ال�ش ن . إن ال�ت ن ي تحســب كنســبة مــن رواتــب الموظفــ�ي
ن الجتماعــي والــ�ت اكات إىل الهيئــة العامــة للتأمــ�ي كــة بدفــع اشــ�ت ، تقــوم ال�ش ن فيمــا يتعلــق بموظفيهــا المواطنــ�ي

ي يتــم �فهــا عنــد اســتحقاقها.
ي نطــاق المبالــغ المســاهم بهــا والــ�ت

�ن



) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن

شركة التكافل الدولية )ش.م.ب.( جي آي جي تكافل البحرين  |  52

إيضاحات حول القوائم المالية 

ي 31 ديسم�ب 2021 )مدققة(
ف

�

٣ 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�ت
امــات. ن ل�ت امــات ويمكــن عمــل تقديــر موثــوق لمبالــغ هــذه الإ ن ل�ت 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�ت

امــات التكافــل باســتخدام أفضــل التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية بموجــب  ن امــات بتاريــخ كل قائمــة مركــز مــاىلي لضمــان كفايــة ال�ت ن يتــم إجــراء فحــص كفايــة الل�ت
امــات. ن ي قائمــة الدخــل مــن خــالل عمــل مخصــص للخســائر الناتجــة مــن فحــص كفايــة الل�ت

ًة احتســاب أي عجــز �ن 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�ت

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

يــرادات الــ�ت عــاً. وفقــاً لذلــك، يتــم ترحيــل جميــع الإ مــة بتجنــب إثبــات أي دخــل مكتســب مــن مصــدر محظــور �ش ن كــة مل�ت إن ال�ش
يــة.  كــة باســتخدام هــذه الأمــوال لالأغــراض الخ�ي يــة حيــث تقــوم ال�ش الخ�ي

اضات المحاسبية الهامة 4 الآراء والتقديرات والف�ت
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�ت فصــاح عــن الإ يــرادات والمرصوفــات والموجــودات والمطلوبــات الماليــة والإ ي تؤثــر عــل المبالــغ المدرجــة لالإ

اضــات الــ�ت والف�ت
ي 

ــر �ن ي قــد تتأث
ــ�ت ــات ال ــغ المدرجــة للموجــودات أو المطلوب ــل جوهــري للمبال ــج قــد تتطلــب إجــراء عمــل تعدي ــؤدي إىل نتائ ــرات يمكــن أن ي اضــات والتقدي عــدم التيقــن بشــأن هــذه الف�ت

المســتقبل. فيمــا يــلي أهــم أوجــه اســتخدامات الآراء والتقديــرات:

زامات النهائية للمطالبات الناتجة عن عقود التكافل االل�ت
ي 

كــة. ويوجــد هنــاك العديــد مــن المصــادر غــ�ي المؤكــدة الــ�ت امــات النهائيــة الناتجــة عــن المطالبــات المقدمــة بموجــب عقــود التكافــل مــن أهــم التقديــرات المحاســبية لل�ش ن يعــد تقديــر الل�ت
كــة عــن تلــك المطالبــات. إن مخصصــات المطالبــات المتكبــدة لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها هــو تقديــر للمطالبــات  ي ســتدفعها ال�ش

امــات الــ�ت ن ن العتبــار عنــد تقديــر الل�ت يجــب أخذهــا بعــ�ي
 . ي وقــع فيهــا الحــدث المؤمــن عليــه قبــل تاريــخ قائمــة المركــز المــاىلي

، الــ�ت ي مــن المتوقــع أن يتــم عمــل تقريــر بشــأنها بعــد تاريــخ قائمــة المركــز المــاىلي
الــ�ت

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 حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
ي القيمــة 

ــل الأمــد �ن ــ�ي أو طوي ــا انخفــاض كب ــة إذا كان يوجــد لديه ــة هــي مضمحل ــة مــن خــالل حقــوق الملكي ــن المدرجــة بالقيمــة العادل ــة وأدوات الدي ــأن حقــوق الملكي ــة ب ك تحــدد ال�ش
ي كانــت فيهــا القيمــة العادلــة أد�ن مــن تكلفتهــا الأصليــة. 

ة الــ�ت ســتثمار و«طويــل الأمــد« مقابــل الفــ�ت « مقابــل التكلفــة الأصليــة لالإ العادلــة أد�ن مــن تكلفتهــا. يجــب تقييــم »النخفــاض الكبــ�ي
ســتثمارات لفحــص  داد لمثــل تلــك الإ ي حــال عــدم توفــر القيــم العادلــة، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســ�ت

« بنســبة ٣0% و«طويــل الأمــد« كســنة واحــدة. �ن كــة »النخفــاض الكبــ�ي تعامــل ال�ش
كــة المســتثمر فيهــا وأداء  ن العوامــل الأخــرى، طبيعــة تقلبــات أســعار الأســهم والأدلــة عــل تدهــور الوضــع المــاىلي لل�ش كــة بتقييــم مــن بــ�ي الإضمحــالل. عنــد إصــدار هــذه الآراء، تقــوم ال�ش

القطــاع والأداء التشــغيلي والتمويــلي للتدفقــات النقديــة. 

خسائر إضمحالل أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
كــة مــن الموجــودات  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 يتــم 

ي يتــم تقييمهــا بشــكل فــردي لالإضمحــالل والــ�ت
ن أرصــدة التكافــل وإعــادة التكافــل المســتحقة القبــض الــ�ت الماليــة لديهــا نفــس خصائــص المخاطــر الئتمانيــة لالإضمحــالل. ل يتــم تضمــ�ي

كــة خصائــص مخاطــر  ي التقييــم الجماعــي لالإضمحــالل. إن تقييــم هــذا الإضمحــالل يتطلــب إصــدار رأيــاً. عنــد إصــدار هــذا الــرأي، تقّيــم ال�ش
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�ت 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�ت وعــالوة عــل ذلــك، فــإن الإ

يضــاح رقــم ٣1. لذلــك، يســتمر إعــداد القوائــم  مــة بمتطلبــات كفايــة رأس المــال وهامــش المــالءة الماليــة الصــادرة عــن مــرصف البحريــن المركــزي، راجــع الإ ن كــة مل�ت الســتمرارية. كمــا أن ال�ش
الماليــة عــل أســاس مبــدأ الســتمرارية. 

5  ودائع قانونية
ي تعتمــد عــل طبيعــة أعمــال التكافــل 

ي ســنة ٢006. ل يمكــن ســحب هــذه الودائــع والــ�ت
تخضــع الودائــع القانونيــة لأنظمــة مــرصف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة الصــادر �ن

ســالمي ش.م.ب  ( لــدى بنــك البحريــن الإ ي
ي )٢0٢0: 1٢5,000 دينــار بحريــ�ن

وعــدد الفــروع إل بعــد الحصــول عــل موافقــة مــرصف البحريــن المركــزي. تــم إيــداع مبلــغ وقــدره 1٢5,000 دينــار بحريــ�ن
كــة ولأمــر مــرصف البحريــن المركــزي. باســم ال�ش
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6 نقد وأرصدة لدى البنوك 

٣1 ديسم�ب ٢0٢1

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
 1,000    -  600  400 نقد �ن

 7,4٢٣,7٢9  165,٣٢0  4,89٣,81٣  ٢,٣64,596 أرصدة لدى البنوك 

ة ثالثة أشهر أو أقل   9,906,5٣7  ٢,741,5٣7  ٣,900,000  ٣,٢65,000 ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق لف�ت

 5,6٢9,996  8,794,41٢  ٣,906,857  17,٣٣1,٢66 

 4,74٢,000    -  ٢,565,000  ٢,177,000 ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق لأك�ش من ثالثة أشهر

 ٢٢,07٣,٢66  ٢,906,857  11,٣59,41٣  7,806,996 نقد وأرصدة لدى البنوك

٣1 ديسم�ب ٢0٢0

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

985,680٣,9٣5,97٣٢88,9885,٢10,641أرصدة لدى البنوك 

ة ثالثة أشهر أو أقل  1,160,0001,٢70,0001,000,000٣,4٣0,000ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق لف�ت

٢,146,1795,٢06,5141,٢88,9888,641,681

5,5٣٢,٢16٣,٣05,855811,5009,649,571ودائع مرصفية بتواريخ استحقاق لأك�ش من ثالثة أشهر

7,678,٣958,51٢,٣69٢,100,48818,٢91,٢5٢نقد وأرصدة لدى بنوك

تكسب أرصدة الحسابات تحت الطلب معدلت ربح فعلية بمتوسط 0,1٢% سنوياً )٢0٢0: 0,90% سنوياً(.

ن 0,٢0% و0,٣5 سنوياً(. اوح ب�ي ن 0,٢٢% و0,40 سنوياً )٢0٢0: ت�ت اوح ب�ي تكتسب أرصدة حساب التوف�ي لدى البنوك معدلت ربح فعلية ت�ت

ل تستحق أية أرباح عل أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك.

٧ استثمارات

٣1 ديسم�ب ٢0٢1
ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

7,504,11٢5,574,9٣1أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )7-1(
7٣8,47٢٣44,000أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة )٢-7(

8,٢4٢,5845,918,9٣1
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٧ استثمارات )تتمة(

1-٧   أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 ٣1 ديسم�ب ٢0٢0 ٣1 ديسم�ب ٢0٢1

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 ٢,6٣4,09٣1,687,8841,٢5٢,9545,574,9٣1٢,715,0891,699,٢401,645,9٣96,060,٢68الرصيد الإ

1,٢74,4٢8-1,٢61,5141,588,895٢,٣٣٢٢,85٢,741895,٣91٣79,0٣7إضافات خالل السنة

)1,1٢٣,50٣()٢٢6,٣00()٢٣٣,8٣4()66٣,٣69()716,501()98,8٣0()165,171()45٢,500(استبعادات خالل السنة

)خسائر( / مكاسب القيمة العادلة المحققة من بيع 
أسهم حقوق الملكية واستثمارات الدين المدرجة 

)٢00,7٣9()8,865()68,801()1٢٣,07٣()19,140(1٢0)6,716()1٢,544(بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

)578,184()٢٢٣,٣97()100,71٢()٢54,075()٢61,٣٢8()٢6,1٣0()٢07,0٣0()٢8,168(خسارة الإضمحالل للسنة 

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

٣0,٢9649,٢497٣,40964,1٣01٢,95465,57714٢,661)6,1٣6(�ن

كة تابعة ٣,٣96,٢59٢,9٢8,1581,179,6957,504,11٢٢,6٣4,09٣1,687,8841,٢5٢,9545,574,9٣1إلغاء توحيد �ش

٢,6٣4,09٣1,687,8841,٢5٢,9545,574,9٣1٢,715,0891,699,٢401,645,9٣96,060,٢68الرصيد الختامي

2-٧  أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة 
ن المجموعالتكافل العامالمساهم�ي

٣1 ديسم�ب ٢0٢1
ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢1
ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢1
ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

-٣44,000-٣44,000--الرصيد الفتتاحي 
٢7٢,٢46٣44,000٣94,47٢٣44,000-1٢٢,٢٢6إضافات خالل السنة 

616,٢46٣44,0007٣8,47٢٣44,000-1٢٢,٢٢6الرصيد الختامي 

 ٣1 ديسم�ب ٢0٢0 ٣1 ديسم�ب ٢0٢1تحليل الستثمارات 

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
٢56,6691,695,5٣5417,68471,5844٣1,1199٢0,٣87-1,4٣8,866أسهم مدرجة �ن

171,6٢465,٣1819٢,7٢04٢9,66٢159,647٢5,٣55٢6,89٢٢11,894صناديق مدارة مدرجة 

177,86٢54,1٣517,٢٢8٢49,٢٢5145,975٣5,8٢46,77٣188,57٢صناديق مدارة غ�ي مدرجة

1,607,907٢,808,70571٣,0785,1٢9,6901,910,7871,555,1٢1788,1704,٢54,078صكوك مدرجة

٣44,000-٣44,000-7٣8,47٢-1٢٢,٢٢6616,٢46استثمارات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة

٣,518,485٣,544,4041,179,6958,٢4٢,584٢,6٣4,09٣٢,0٣1,8841,٢5٢,9545,918,9٣1الرصيد 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 )٢0٢0: 578,184 دينــار بحريــ�ن

، تــم احتســاب خســارة إضمحــالل بإجمــاىلي ٢61,٣٢8 دينــار بحريــ�ن بعــض تلــك الأدوات مضمحلــة. وبالتــاىلي
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كة زميلة  ي �ش
٨  استثمار �ض

ي تــم تســجيلها كمبالــغ مدفوعــة 
كــة هيلــث ٣60 والــ�ت كــة الزميلــة - �ش ي ال�ش

كــة مبالــغ مدفوعــة مقدمــاً مــن عمليــة بيــع ٢0,5% حصــة ملكيــة مــن الســتثمار �ن خــالل ســنة ٢0٢0، اســتلمت ال�ش
ي 

كــة الزميلــة. و�ن ي الدفاتــر المحاســبية لل�ش
جــراءات القانونيــة لعمليــة البيــع وتحويــل الأســهم �ن ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢0، حيــث لــم يتــم قيــد الإ

ي المطلوبــات الأخــرى والمخصصــات كمــا �ن
مقدمــاً �ن

كــة  كــة الزميلــة – �ش ي ال�ش
كــة حصــة ملكيــة بنســبة ٢0% �ن كــة الزميلــة. لــدى ال�ش ي الدفاتــر المحاســبية لل�ش

جــراءات القانونيــة لعمليــة البيــع وتحويــل الأســهم �ن شــهر مــارس ٢0٢1، تــم قيــد الإ
ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢1 )٢0٢0: %40,5(.

هيلــث ٣60 كمــا �ن

كة الزميلة:  ي القيمة المدرجة لل�ش
ات �ن فيما يلي التغ�ي

٢0٢1
ي
دينار بحري�ن

٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

ي 1 يناير
٢60,776٢06,640�ن

كة الزميلة  ي نتائج ال�ش
كة �ن -)8٢,5٣5(حصة ال�ش

ي النتائج 
كة �ن 6,61554,1٣6حصة ال�ش
ي ٣1 ديسم�ب 

184,856٢60,776�ن

كة الزميلة، بناًء عل 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

كة الزميلة ملخص قائمة المركز المالي لل�ش
٢0٢1

ي
دينار بحري�ن

٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

1,6٢0,٢961,٢74,64٢موجودات متداولة 
٢97,9744٢5,594موجودات غ�ي متداولة 

)679,9٣5()898,010(مطلوبات متداولة 
)٣76,411()95,979(مطلوبات غ�ي متداولة 

9٢4,٢8164٣,890حقوق الملكية )%100(
كة  40,50%٢0,00%نسبة حصة ملكية ال�ش

كة  184,856٢60,776حصة ملكية ال�ش
كة الزميلة  ي ال�ش

184,856٢60,776القيمة المدرجة لالستثمارات �ن
كة الزميلة  كة من نتائج ال�ش 6,61554,1٣6حصة ال�ش

9   أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

٣1 ديسم�ب ٢0٢0 ٣1 ديسم�ب ٢0٢1

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 1,714,548-701,8581,714,548-701,858مبالغ مستحقة من �ش

كات إعادة التكافل ٣07,881٣0,٢00٣٣8,081٣8٣,0٢541,90٣4٢4,9٢8مبالغ مستحقة من �ش

٢,801,17441,568٢,84٢,74٢٢,687,٢0٢٣4,700٢,7٢1,90٢مبالغ مستحقة من مشاركي التكافل

1,6٢٢,654461,15٢٢,08٣,806٢,044,459487,660٢,5٣٢,119مبالغ مستحقة من سمسار 

كات إعادة  كات التكافل و�ش مخصص الإضمحالل من مبالغ مستحقة من �ش
التكافل

)1,٣94,769()77,٣79()1,47٢,148()1,٢٢9,510()77,٣78()1,٣06,888(

4,0٣8,798455,5414,494,٣٣95,599,7٢4486,8856,086,609الرصيد 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

( مقابل ذمم التكافل وإعادة التكافل ي
ي )٢0٢0: 1,٣06,888 دينار بحري�ن

كة عمل مخصص بمبلغ وقدره 1,47٢,148 دينار بحري�ن كة، يتطلب من ال�ش ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1، وفقاً لرأي إدارة ال�ش
�ن

ي مخصص ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة المضمحلة: 
المضمحلة. وفيما يلي التغ�ي �ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢1
ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

ي 1 يناير 
1,٣06,888697,088�ن

٣٢٢,٢61704,094المخصص خالل السنة 
)94,٢94()157,001(مبالغ مشطوبة خالل السنة 

1,47٢,1481,٣06,888
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9   أرصدة إعادة التكافل والتكافل المستحقة القبض  )تتمة(
: ي لأرصدة التكافل وإعادة التكافل غ�ي المضمحلة هي كالتاىلي

، التحليل الزم�ن ي ٣1 ديسم�ب
كما �ن

٢0٢1
المجموع

ي
دينار بحري�ن

ن موعد  لم يح�ي
استحقاقها وغ�ي مضمحلة

ي
دينار بحري�ن

مضمحلةفات موعد استحقاقها وغ�ي مضمحلة
أقل من

 1٢0 يوماً
ي
دينار بحري�ن

من 1٢1 إىل
 180 يوماً

ي
دينار بحري�ن

من 181 يوماً
إىل ٣65 يوماً
ي
دينار بحري�ن

أك�ش من 
٣65 يوماً

ي
دينار بحري�ن

4,0٣8,798٢,005,444774,٣06٣94,515559,975٣04,557التكافل العام 
455,54144,18878,461٣0148,570184,٢9٣التكافل العائلي 

4,494,٣٣9٢,049,6٣٢85٢,767٣94,545708,545488,850
 

المجموع٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

ن موعد  لم يح�ي
استحقاقها وغ�ي مضمحلة

مضمحلةفات موعد استحقاقها وغ�ي مضمحلة
أك�ش من ٣65 يوماًمن 181 يوماً إىل ٣65 يوماًمن 1٢1 إىل  180 يوماًأقل من  1٢0 يوماً

5,599,7٢41,670,86444٣,515496,٢461,5٣9,٣891,449,710التكافل العام 
486,8851٣,70٢5,1446,٢64٢7٢,178189,597التكافل العائلي 

6,086,6091,684,566448,65950٢,5101,811,5671,6٣9,٣07

ة ائتمان مدتها 60 يوماً مع مدينيها. ي المتوسط ف�ت
كة �ن لدى ال�ش

المجموعالتكافل العائليالتكافل العام٢0٢1
ي السداد ولكنها حالياً

متأخرة �ن
ي السداد حالياًغ�ي مضمحلة

متأخرة �ن
ي السداد حالياًولكنها غ�ي مضمحلة

متأخرة �ن
ولكنها غ�ي مضمحلة

ي بالأيام
التحليل الزم�ن

-1,٣66,695-7,670-1,٣59,0٢5من صفر إىل ٣0 يوماً 
-68٢,9٣7-٣6,518-646,419من ٣1 إىل 60 يوماً 
-85٢,767-78,461-774,٣06من 61 إىل 1٢0 يوماً 

٣94,545-٣0-٣94,515-من 1٢1 إىل 180 يوماً 
708,545-148,570-559,975-من 181 إىل ٣65 يوماً 

488,850-184,٢9٣-٣04,557-أك�ش من ٣65 يوماً 
٢,779,7501,٢59,0471٢٢,649٣٣٢,89٣٢,90٢,٣991,591,940

المجموعالتكافل العائليالتكافل العام٢0٢0

ي السداد ولكنها حالياً
متأخرة �ن

ي السداد حالياًغ�ي مضمحلة
متأخرة �ن

حالياًولكنها غ�ي مضمحلة
ي السداد 

متأخرة �ن
ولكنها غ�ي 

مضمحلة
ي بالأيام

التحليل الزم�ن
-99٣,8٢1-٣,٢11-990,610من صفر إىل ٣0 يوماً 

-690,745-10,491-680,٢54من ٣1 إىل 60 يوماً 
-448,659-5,144-44٣,515من 61 إىل 1٢0 يوماً 

50٢,510-6,٢64-496,٢46-من 1٢1 إىل 180 يوماً 
1,811,567-٢7٢,178-1,5٣9,٣89-من 181 إىل ٣65 يوماً 

1,6٣9,٣07-189,597-1,449,710-أك�ش من ٣65 يوماً 
٢,114,٣79٣,485,٣4518,846468,0٣9٢,1٣٣,٢٢5٣,95٣,٣84

كة الحصول عل ضمانات عل أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة  ي أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض بالكامل. ليس من ممارسات ال�ش
داد صا�ن من المتوقع أن يتم اس�ت

القبض.

10  المطالبات المستحقة 
٢0٢1٢0٢0

 إجماىلي
ي
دينار بحري�ن

 حصة
 معيدي التكافل

ي
دينار بحري�ن

ي
 صا�ن

ي
 إجماىليدينار بحري�ن

ي
دينار بحري�ن

 حصة
 معيدي التكافل

ي
دينار بحري�ن

ي
 صا�ن

ي
دينار بحري�ن

ي 1 يناير
�ن

٢,7٣٣,464)٣,٢٢7,79٣(٢,664,٣885,961,٢57)٣,0٢6,0٣4(5,690,4٢٢مطالبات مبلغ عنها
ي بشأنها

1,65٣,590)961,406(٢,501,979٢,614,996)5٣1,1٢1(٣,0٣٣,100مطالبات متكبدة ولم يتم عمل تقرير كا�ن
8,7٢٣,5٣(٢٢,557,155(5,166,٣678,576,٢5٣)4,189,199(4,٣87,054

11,769,190)٢,047,4٢5(1٢,٢٢1,6٢61٣,816,615)509,086(1٢,7٣0,71٢مطالبات متكبدة خالل السنة 
)10,989,877(٢,679,469)1٣,669,٣46()11,٣90,٣04(1,464,89٢)1٢,855,196(مطالبات مدفوعة خالل السنة 

ي ٣1 ديسم�ب
5,166,٣67)٣,557,155(5,997,6898,7٢٣,5٢٢)٢,601,٣49(8,599,0٣8 �ن

ي ٣1 ديسم�ب
 �ن

٢,664,٣88)٣,0٢6,0٣4(٢,6٣7,4٢45,690,4٢٢)٢,065,٢٢8(4,70٢,65٢مطالبات مبلغ عنها
ي بشأنها

٢,501,979)5٣1,1٢1(٣,٣60,٢65٣,0٣٣,100)5٣6,1٢1(٣,896,٣86مطالبات متكبدة ولم يتم عمل تقرير كا�ن
8,599,0٣8)٢,601,٣49(5,997,6898,7٢٣,5٢٢)٣,557,155(5,166,٣67

كة الحصول عل  ة السابقة. ليس من ممارسة ال�ش دادها بالكامل من واقع الخ�ب كات إعادة التكافل المرتبطة بالمطالبات المستحقة هي غ�ي مضمحلة ويتوقع اس�ت جميع المبالغ المستحقة من �ش
كات إعادة التكافل المرتبطة بالمطالبات المستحقة.  ضمانات عل المبالغ المستحقة من �ش
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11 تطور المطالبات

كة عل تقدير تلك  امات الفعلية لكل سنة سيوفر مقياساً لقدرة ال�ش ن كة كل سنة بتقدير القيمة النهائية للمطالبات المتعلقة بالسنة. إن عملية مقارنة هذه التقديرات مع الل�ت تقوم ال�ش
المطالبات بدقة.

إجمالي المطالبات 
 المجموع٢01٣٢014٢015٢016٢017٢018٢019٢0٢0٢0٢1سنة الحادث

ي
دينار بحري�ن 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

16,566,91015,944,٢1614,114,57019,54٣,0٣914,857,7611٣,4٢9,4951٢,175,7189,989,8761٣,7٢1,٢47سنة الحادث
-18,467,5٣017,9٢9,94015,616,058٢1,00٣,70٣15,609,70٢14,7٢6,67٢1٣,185,80411,411,977بعد سنة واحدة 

ن  --19,107,10718,47٣,77٣16,067,٣98٢1,585,٣5815,094,68515,759,٢٢٢1٣,678,767بعد سنت�ي
---19,199,٣4618,684,09815,716,86٣٢1,778,10016,041,٢6515,9٢٢,906بعد ثالثة سنوات

----19,٢5٢,60118,606,88615,787,٢11٢٢,٢04,94716,17٢,9٣٣بعد أربعة سنوات 
-----19,18٣,0٣٣18,784,18915,901,061٢٢,٢40,٣97بعد خمسة سنوات

------19,171,94118,80٢,64415,864,775بعد ستة سنوات 
-------19,175,٣٢518,785,878بعد سبعة سنوات
--------19,159,71٣بعد ثمانية سنوات

التقدير الحاىلي 
اكمة  للمطالبات الم�ت

19,159,71٣18,785,87815,864,775٢٢,٢40,٣9716,17٢,9٣٣15,9٢٢,9061٣,678,76711,411,9771٣,7٢1,٢47146,958,59٣المتكبدة
اكمة  المدفوعات الم�ت

)1٣8,458,09٣()8,40٢,496()10,٢69,9٣6()1٣,٢٣0,78٢()15,159,450()15,719,٢٢1()٢1,961,٣9٢()15,817,9٢8()18,761,741()19,1٣5,147(ح�ت تاريخه
ي قائمة 

مطلوب مثبت �ن

٢4,566٢4,1٣746,847٢79,00545٣,71٢76٣,456447,9851,14٢,0415,٣18,7518,500,500المركز الماىلي

98,5٣8مطلوب متعلق بسنوات ما قبل ٢01٣
ي قائمة 

مجموع الحتياطي المتضمن �ن

8,599,0٣8المركز الماىلي

ي المطالبات المستحقة  
صا�ض

 المجموع٢01٣٢014٢015٢016٢017٢018٢019٢0٢0٢0٢1سنة الحادث

ي
دينار بحري�ن 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

6,818,7867,969,7٣47,69٣,4109,95٣,1٢78,44٢,8118,794,٢149,561,1758,1٣7,71111,6٣٣,011سنة الحادث
-7,7٢4,4618,680,٣0٢8,550,69610,465,4689,1٢9,٢٣09,476,46410,٢94,9009,٢95,599بعد سنة واحدة 

ن  --8,149,74٣9,04٢,94٣8,754,46110,746,0979,٢19,89٣10,057,06910,851,986بعد سنت�ي
---8,178,8449,164,٢048,765,8٢710,945,8٢59,754,85710,٣4٣,106بعد ثالثة سنوات

----8,٢84,1889,٢٢8,٣598,857,7٣411,٣9٣,٣189,994,111بعد أربعة سنوات 
-----8,٣61,78٣9,٣41,9648,987,67٢11,561,٢٢٢بعد خمسة سنوات

------8,٣80,٣919,٣75,7779,0٣5,884بعد ستة سنوات 
-------8,٣96,٢079,4٣9,696بعد سبعة سنوات
--------8,455,157بعد ثمانية سنوات

التقدير الحاىلي 
اكمة  للمطالبات الم�ت

8,455,1579,4٣9,6969,0٣5,88411,561,٢٢٢9,994,11110,٣4٣,10610,851,9869,٢95,59911,6٣٣,01190,609,77٢المتكبدة 
اكمة  المدفوعات الم�ت

)84,6٢0,٣48()7,٢64,٣8٣()8,٣80,816()10,484,556()10,165,5٢4()9,9٢9,41٣()11,509,045()9,014,٢41()9,4٢٣,18٢()8,449,188(ح�ت تاريخه
ي قائمة 

مطلوب مثبت �ن

5,96916,514٢1,64٣5٢,17764,698177,58٢٣67,4٣0914,78٣4,٣68,6٢85,989,4٢4المركز الماىلي
8,٢65مطلوب متعلق بسنوات ما قبل ٢01٣

ي قائمة 
مجموع الحتياطي المتضمن �ن

5,997,689المركز الماىلي
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اكات إعادة التكافل المؤجلة  اكات غ�ي مكتسبة واش�ت 12  اش�ت
٢0٢1

  إجماىلي 
ي
دينار بحري�ن

 حصة
  معيدي التكافل

ي
دينار بحري�ن

ي
 صا�ن

ي
دينار بحري�ن

ي 1 يناير
6,811,104)٢,٣٢7,1٣0(9,1٣8,٢٣4�ن

اكات مكتتبة  17,6٣9,759)7,166,595(٢4,806,٣54اش�ت

اكات مكتسبة  )17,84٣,479(7,096,81٢)٢4,940,٢91(اش�ت

ي ٣1 ديسم�ب 
6,607,٣84)٢,٣96,91٣(9,004,٢97�ن

٢0٢0

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)٢,178,745(9,٣٢7,٣51�ن

اكات مكتتبة  16,4٣٢,716)6,4٢6,670(٢٢,859,٣86اش�ت

اكات مكتسبة  )16,770,٢18(6,٢78,٢85)٢٣,048,50٣(اش�ت

ي ٣1 ديسم�ب 
6,811,104)٢,٣٢7,1٣0(9,1٣8,٢٣4�ن

1٣ تكاليف القتناء المؤجلة  
٢0٢1

ي
دينار بحري�ن

٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

ي 1 يناير 
49٣,16157٣,80٣�ن

1,4٣0,6791,٣44,4٣5تكاليف القتناء خالل السنة

طفاء للسنة  )1,4٢5,077()1,490,41٣(الإ

ي ٣1 ديسم�ب 
4٣٣,4٢749٣,161�ن

14 عمولت غ�ي مكتسبة 

٢0٢1
ي
دينار بحري�ن

٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

ي 1 يناير 
٢85,76٢٣٣7,810�ن

987,6٢٣7٢٢,7٣٣عمولت إعادة التكافل المستلمة 

)774,781()907,770(عمولت إعادة التكافل المكتسبة 

ي ٣1 ديسم�ب 
٣65,615٢85,76٢�ن

15  مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً 
٣1 ديسم�ب ٢0٢1

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  6٣٣--6٣٣مبالغ مستحقة القبض متعلقة بالموظف�ي

70,61898,864٢4,857194,٣٣9دخل مستحق
9٢,661-11,٢8981,٣7٢مرصوفات مدفوعة مقدماً

146,848-146,848-ودائع المناقصة

158,188-79,07779,111مبالغ أخرى مستحقة القبض

يبة القيمة المضافة المستحقة القبض 88,890-5,8118٣,079�ن

ي ٣1 ديسم�ب
167,4٢8489,٢74٢4,857681,559�ن
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15  مبالغ أخرى مستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقدماً )تتمة(

٣1 ديسم�ب ٢0٢0
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  6٣7--6٣7مبالغ مستحقة القبض متعلقة بالموظف�ي

9٢,51465,٣5٣٢7,070184,9٣7دخل مستحق
10٣,01٣-٢1,96881,045مرصوفات مدفوعة مقدماً

116,674-116,674-ودائع المناقصة

1٢7,5٣0-60,08967,441مبالغ أخرى مستحقة القبض

يبة القيمة المضافة المستحقة القبض 68,750-٢5,5944٣,156�ن

ي ٣1 ديسم�ب
٢00,80٢٣7٣,669٢7,070601,541�ن

 . ة السابقة وذلك خالل 1٢ شهراً من تاريخ قائمة المركز الماىلي دادها بالكامل من واقع الخ�ب المبالغ الأخرى المستحقة القبض هي غ�ي مضمحلة ويتوقع اس�ت

16 عقارات ومعدات
ي مملوكة

أراصن
ملكاً حراً

ي
دينار بحري�ن

ي
ي عل أراصن

 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 ٢0٢0

49٢,1481,1٢4,٣40885,5061,589,65057,5094,149,15٣�ن
٣4,1٢5-٣,969٣0,156--إضافات

-)41٢()٢0,195(10,58110,0٢6-تحويالت
)٣,14٢,150(-)1,٢19,766()٢95,٣15()1,1٣4,9٢1()49٢,148(استبعادات

ي 1 يناير ٢0٢1
604,186٣79,84557,0971,041,1٢8--�ن

47,٢90-11,675٣5,615--إضافات

------تحويالت
)٢4,000()٢4,000(----استبعادات

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1
615,861415,460٣٣,0971,064,418--�ن

اكم ستهالك الم�ت الإ

ي 1 يناير ٢0٢0
557,٣1٣861,8871,51٢,٣0657,097٢,988,60٣-�ن

115,849-6٣,01115,1٢5٣7,71٣-المخصص للسنة
)٢,1٣6,05٢(-)1,٢19,766()٢95,٣15()6٢0,971(-استبعادات للسنة 

--)٣,٣57(647٢,710-تحويالت

ي 1 يناير ٢0٢1
584,407٣٢6,89657,097968,400--�ن

٣4,٢04-4,8٣9٢9,٣65--المخصص للسنة
)٢4,000()٢4,000(----استبعادات للسنة

------تحويالت
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1

589,٢46٣56,٢61٣٣,097978,604--�ن

ية ي القيمة الدف�ت
صا�ن

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1
85,814-٢6,61559,199--�ن

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0
7٢,7٢8-19,7795٢,949--�ن
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1٧ ذمم مدينة من أموال التكافل   

تتضمن الذمم المدينة من أموال التكافل عل مبالغ مستحقة من حملة وثائق التكافل العام والتكافل العائلي عل حساب أتعاب الوكالة وأتعاب المضاربة والأرصدة البينية البالغة 564,70٢ 
.) ي

ي )٢0٢0: 955,٣8٢ دينار بحري�ن
دينار بحري�ن

1٨ 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
وط  عية. يتم الموافقة عل �ش كة وأعضاء هيئة الرقابة ال�ش ن لل�ش كة أو المتأثرة من قبل هذه الأطراف. كما تشتمل عل مدققي الحسابات الخارجي�ي الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المش�ت

وط وبنود اعتيادية. كة عل أساس �ش وسياسات التسع�ي لهذه المعامالت من قبل إدارة ال�ش

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 و٣1 ديسم�ب ٢0٢0: 
ن �ن ن المنتهيت�ي ي تمت مع الأطراف ذات العالقة خالل السنت�ي

فيما يلي المعامالت ال�ت

٣1 ديسم�ب ٣1٢0٢0 ديسم�ب ٢0٢1
ن المساهم�ي
ي
دينار بحري�ن

أخرى
ي
دينار بحري�ن

ن المساهمي�ن
ي
دينار بحري�ن

أخرى
ي
دينار بحري�ن

اكات ٢17,٣86٢0,٢٣9٢٢9,4٣41٢,075 إجماىلي الش�ت

اكات -1٢4,657118,٣0٣89,٢11حصة معيدي التكافل من إجماىلي الش�ت

-40,6٢1٣4,٢6041,180إجماىلي المطالبات المدفوعة

-1,4٣5٣٣,9857حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

-11,47817,1517,541دخل الرسوم والعمولت

-٣٢,55089٣7,٢76 تكاليف القتناء
-1,550,000-- بيع أرض ومب�ن

-54٣,90٢-- دخل آخر

-6,784-108,479مرصوفات عامة وإدارية

كة ٢8,609-٢8,800- مرصوفات ال�ش

كة زميلة 54,1٣6-6,615- دخل من �ش

ي هذه القوائم المالية: 
فيما يلي الأرصدة لدى الأطراف ذات العالقة، والمتضمن �ن

٣1 ديسم�ب ٣1٢0٢0 ديسم�ب ٢0٢1
ن المساهم�ي
ي
دينار بحري�ن

أخرى
ي
دينار بحري�ن

ن المساهمي�ن
ي
دينار بحري�ن

أخرى
ي
دينار بحري�ن

٢60,776-170,955-استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

ي استخدام الموجودات
--508,058الحق �ن

امات عقد الإجارة ن --516,055ال�ت

-164,٣9747,4٢7119,110أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

106,67816,5466٢,0٣5580أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع

٣1,17510,85418,95٢1,٣4٣مبالغ أخرى مستحقة الدفع

٢,٢581٣,568118-مبالغ أخرى مستحقة القبض
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1٨ أطراف ذات العالقة )تتمة(
دارة  دارة وموظفي الإ تعويضات أعضاء مجلس الإ

دارة خالل السنة والمرصوفات الأخرى: دارة واللجان التابعة له المدفوعة لأعضاء مجلس الإ دارة وأتعاب حضور اجتماعات مجلس الإ فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس الإ

٣1 ديسم�ب ٢0٢1
ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

دارة  -60,000مكافآت أعضاء مجلس الإ

دارة 8٢,68188,48٣أتعاب حضور أعضاء مجلس الإ

14٢,68188,48٣

ن عل الحياة ومزايا التقاعد: ن الصحي وخدمات التأم�ي ي تتكون من رواتب شهرية ثابتة وعالوات ومزايا أخرى مثل المكافآت وخدمات التأم�ي
ن ال�ت دارة الرئيسي�ي فيما يلي مكافآت موظفي الإ

٣1 ديسم�ب ٢0٢1
ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

469,٣٣94٢1,4٣8رواتب ومكافآت 

ن  ٣1,900٣1,955مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

501,٢٣945٣,٣9٣

، ورئيس الكتتاب - دائرة التكافل العام، ورئيس الكتتاب – دائرة التكافل العائلي والصحي، ورئيس  ن الرئيس التنفيذي، ونائب الرئيس التنفيذي، والمدير الماىلي دارة الرئيسي�ي يشكل موظفو الإ
الكتتاب – دائرة تكافل المركبات.

19 حقوق الملكية والحتياطيات 
٣1 ديسم�ب ٢0٢1

ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

رأس المال الم�ح به:

الأسهم العادية 

٢00,000,000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم )٢0٢0: ٢00,000,000 
٢0,000,000٢0,000,000سهم 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 )٢0٢0: 85,000,000 
8,500,0008,500,000سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم(

معلومات إضافية عن نمط المساهمة 
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 و٢0٢0 

ي يمتلكون فيها حصة بنسبة 5% أو أك�ش من رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل كما �ن
ن وعدد الأسهم المحتفظ بها وال�ت ن الرئيسي�ي )1( فيما يلي أسماء وجنسيات المساهم�ي

: عل التواىلي

٣1 ديسم�ب ٢0٢1

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%5,٢50,000كوي�ت

٣1 ديسم�ب ٢0٢0

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%5,٢50,000كوي�ت
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19 حقوق الملكية والحتياطيات)تتمة(

كة فئة واحدة فقط من أسهم حقوق الملكية وحاملي هذه الأسهم لديهم حقوق تصويت متساوية.  )٢( لدى ال�ش

ي الفئات التالية:
ن والنسب المئوية �ن ٣( فيما يلي نمط توزيع أسهم حقوق الملكية، الذي يحدد عدد المساهم�ي

٣1 ديسم�ب ٢0٢1

 عدد
ن المساهم�ي

 عدد
الأسهم

 نسبة الملكية من
 إجماىلي عدد الأسهم

  القائمة

7,٢9%1976,195,8٢0أقل من %1

4,59%1٢٣,90٢,٢06% إىل أقل من %5

6,18%515,٢50,000% إىل أقل من %10

81,94%10169,651,974% وما فوق

٢0185,000,000%100,00

٣1 ديسم�ب ٢0٢0

 عدد
ن  عددالمساهم�ي

الأسهم

 نسبة الملكية من
 إجماىلي عدد الأسهم

  القائمة

7,٢9%٢0٣6,195,8٢0أقل من %1

4,59%1٢٣,90٢,٢06% إىل أقل من %5

6,18%515,٢50,000% إىل أقل من %10

81,94%10169,651,974% وما فوق

٢0785,000,000%100,00

ي
احتياطي قانو�ض

رشادي لمرصف البحرين المركزي، فإنه يتطلب تحويل مبلغ يعادل 10% من الربح للسنة إىل  ي المجلد رقم ٣ 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�ت
ي ح�ت 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 )٢0٢0: 114,410 دينار بحري�ن

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 بتحويل مبلغ وقدره 9٣,095 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�ت

للحصول عل موافقة مرصف البحرين المركزي.

أرباح أسهم
اير ٢0٢٢،  ي الجتماع المنعقد بتاريخ 15 ف�ب

( �ن ي
ي )٢0٢0: مبلغ وقدره 4٢5,000 دينار بحري�ن

دارة بتوزيع أرباح أسهم نقدية بواقع 5 فلس بإجماىلي مبلغ وقدره 4٢5,000 دينار بحري�ن أوص مجلس الإ
ي ٢9 مارس ٢0٢٢.

ي اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيتم عقده �ن
ن �ن ي تخضع لموافقة المساهم�ي

وال�ت
   

     



) ي
)المبالغ مبينة بالدينار البحري�ن

  |  63التقـرير   السنوي 2021شركة التكافل الدولية )ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية 

ي 31 ديسم�ب 2021 )مدققة(
ف

�

20 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة - أخرى 

 ٣1 ديسم�ب ٢0٢1
ن  المساهم�ي
ي
دينار بحري�ن

 التكافل العام
ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي
ي
دينار بحري�ن

المجموع
ي
دينار بحري�ن

1٣٣,817-1٣٣,817-مبالغ مستحقة لكراجات وموردي قطع الغيار وأخرى 
ن ٣4٢,761--٣4٢,761مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

6٣1,749-548,9488٢,801مرصوفات مستحقة

يبة المضافة المستحقة الدفع  115,٣71-1,7٢611٣,645قيمة الرصن

٣7,٢91--٣7,٢91مخصص رواتب إجازات
ن 649,0885٣,47670٢,564-مبالغ مستحقة الدفع لصندوق المساهم�ي

91,679189,٣09٢,146٢8٣,1٣4مطلوبات أخرى

1,0٢٢,4051,168,66055,6٢٢٢,٢46,687

 ٣1 ديسم�ب ٢0٢0
ن  المساهم�ي
ي
دينار بحري�ن

 التكافل العام
ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي
ي
دينار بحري�ن

المجموع
ي
دينار بحري�ن

76,٣6٣-76,٣6٣-مبالغ مستحقة لكراجات وموردي قطع الغيار وأخرى 
ن ٣06,٣61--٣06,٣61مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

669,4٣4-515,٣56154,078مرصوفات مستحقة

يبة المضافة المستحقة الدفع  8٣,974-7518٣,٢٢٣قيمة الرصن

9,٣94--9,٣94مخصص رواتب إجازات
ن 78٢,17617٣,٢06955,٣8٢-مبالغ مستحقة الدفع لصندوق المساهم�ي

7٣,58٢90,884٢,154166,6٢0مطلوبات أخرى

905,4441,186,7٢4175,٣60٢,٢67,5٢8

اكات  21  إجمالي الش�ت

 ٣1 ديسم�ب ٢0٢1

 التكافل العام
ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي
ي
دينار بحري�ن

المجموع
ي
دينار بحري�ن

دة  كة – محسوم منها المبالغ المس�ت تيب من ال�ش ٢٣,07٣,86٣1,٣4٣,5٣5٢4,417,٣98ب�ت

كة  ن الأخرى – حصة ال�ش كات التأم�ي تيب من �ش ٣88,956-٣88,956ب�ت

٢٣,46٢,8191,٣4٣,5٣5٢4,806,٣54

 ٣1 ديسم�ب ٢0٢0

 التكافل العام
ي
دينار بحري�ن

التكافل العائلي
ي
دينار بحري�ن

المجموع
ي
دينار بحري�ن

دة  كة – محسوم منها المبالغ المس�ت تيب من ال�ش ٢0,911,44٢1,448,5٢٢٢٢,٣59,964ب�ت

كة  ن الأخرى – حصة ال�ش كات التأم�ي تيب من �ش 499,4٢٢-499,4٢٢ب�ت

٢1,410,8641,448,5٢٢٢٢,859,٣86
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22  م�وفات عامة وإدارية 

٣1 ديسم�ب ٢0٢1 
ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢0 
ي
دينار بحري�ن

ن  1,48٣,6151,٣95,8٣5تكاليف متعلقة بالموظف�ي

445,756511,٣٢4مرصوفات عامة وإدارية

105,14011٢,706إستهالك 

٢,0٣4,511٢,019,865

ض  24 مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 
ي للسنة المنتهية �ن

ي مملكة البحرين 107,676 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

)٢0٢0: 88,4٢9 دينار بحري�ن

   : ن امات مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي ن ي ال�ت
فيما يلي التغ�ي �ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢1 
ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢0 
ي
دينار بحري�ن

فتتاحي  ٣06,٣61٢٣8,٢1٣الرصيد الإ

71,16971,006المستحقات للسنة 

)٢,858()٣4,769(مدفوعات خالل السنة 

٣4٢,761٣06,٣61الرصيد الختامي 

كة ض بال�ش 969٣مجموع عدد الموظف�ي

24 أتعاب الوكالة وحصة المضارب 

اكات  ن ويتقاضون نظ�ي ذلك أتعاب وكالة نسبتها 18,67% )٢0٢0: 17%( و9,60% )٢0٢0: 1٢%( عل التواىلي من إجماىلي الش�ت يديـر المساهمون عمليات التكافـل العام والتكافل العائلي لصالح المشارك�ي
ن بصفة مضارب ويتقاضـون نظ�ي ذلك حصة المضارب بنسبة ٢5% )٢0٢0: ٢5%( من دخل استثمار التكـافل العـام والتكافل  كأتعاب وكالة. كما يدير المساهمون صندوق إستثمارات المشارك�ي

دارة عمليات التكافل  عية لإ ي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة ال�ش
. إن الحد الأقى لأتعاب الوكالة وحصة المضارب ال�ت ، عل التواىلي ن العائلي المكتسب من استثمارات أموال المشارك�ي

. هي ٣5% )٢0٢0: ٣5%( و٢5% )٢0٢0: ٢5%( عل التواىلي

25 دخل الستثمار   
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1

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

٢16,4٣8171,٣٣685,7٢547٣,499دخل الوديعة

81,15٣114,99045,4٣٣٢41,576قسيمة / ربح من أوراق مالية استثمارية 

4٢,100٢,68517,4806٢,٢65دخل أرباح الأسهم 

٢7,6٣٣46,7479,5188٣,898ربح من بيع أوراق مالية استثمارية 

)159,698(--)159,698(مرصوفات الستثمار 

)٢61,٣٢8()٢6,1٣0()٢07,0٣0()٢8,168(إضمحالل ناتج من الستثمارات 

179,4581٢8,7٢81٣٢,0٢6440,٢1٢
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25 دخل الستثمار  )تتمة(  

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0
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

1٣4,51416٣,7907٢,06٢٣70,٣66دخل الوديعة

65,01487,6785٢,078٢04,770قسيمة / ربح من أوراق مالية استثمارية 

59,7٣4٢,950٢٣,64886,٣٣٢دخل أرباح الأسهم 

٢1٣,0٣٣9,8558,569٢٣1,457ربح من بيع أوراق مالية استثمارية 

)116,447(--)116,447(مرصوفات الستثمار 

)578,184()٢٢٣,٣97()100,71٢()٢54,075(إضمحالل ناتج من الستثمارات 

101,77٣16٣,561)67,040(198,٢94

ي  
26 دخل آخر – صا�ض

السنة المنتهية 
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1

�ن
ي
دينار بحري�ن

السنة المنتهية 
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0

�ن
ي
دينار بحري�ن

دخل آخر

54٣,90٢-ربح من بيع عقارات ومعدات

164,54٣-منحة الحكومة متعلقة بكوفيد - 19

يجار  8٢5-دخل الإ

1٢,77٣1,670دخل آخر 

1٢,77٣710,940

2٧ العائد للسهم 

ن عل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الصادرة خالل السنة. ي الربح العائد إىل المساهم�ي
ي الأرباح بقسمة صا�ن

يتم احتساب النصيب الأساسي للسهم �ن

السنة المنتهية 
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1

�ن
ي
دينار بحري�ن

السنة المنتهية 
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0

�ن
ي
دينار بحري�ن

ي الربح 
9٣0,9461,144,105صا�ن

85,000,00085,000,000المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الصادرة

 1٣,46 فلس 10,95 فلسالعائد للسهم

كة أية أسهم عادية مخفضة، وبالتاىلي فإن العائد المخفض للسهم مطابق للعائد للسهم. ل توجد لدى ال�ش

 ٣1 ديسم�ب ٢019 ٣1 ديسم�ب ٢0٢0معلومات أخرى

ي قيمة الموجود للسهم
 1٣1 فلس 1٣7 فلسصا�ن

ي ٣1 ديسم�ب 
 90 فلس 1٣0 فلسسعر السهم وفقاً لبورصة البحرين �ن

ي ٣1 ديسم�ب 
 7 مرة 1٢ مرةنسبة السعر إىل الأرباح �ن

) ي
ي ٣1 ديسم�ب )ألف دينار بحري�ن

11,0507,650مجموع القيمة السوقية �ن
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2٨ إجاره 

ات خالل السنة: امات ذات الصلة المثبتة والتغ�ي ن ي استخدام الموجودات والل�ت
فيما يلي أدناه القيم المدرجة للحق �ن

ي استخدام الموجودات
 ٣1 ديسم�ب ٢0٢0 ٣1 ديسم�ب 1٢0٢1-28  الحق �ف

ي 1 يناير 
-599,840�ن

-)6,859(انتهاء عقد اليجار 

-)7٣,0٢1(استهالك السنة 

ي ٣1 ديسم�ب
-519,960�ن

فامات عقد الإجارة  ٣1 ديسم�ب ٢0٢0 ٣1 ديسم�ب 2٢0٢1-28 ال�ت

ي 1 يناير 
-588,501�ن

يجار -)5,815(انهاء عقد الإ

-46,174تراكم مرصوفات الربح

يجار -)99,٣٣5(مدفوعات عقد الإ

ي ٣1 ديسم�ب
-5٢9,5٢5�ن

29 نتائج القطاعات التأمينية 

قطاعات الأعمال - تقارير قطاعات الأعمال الأساسية
ي يتم عمل التقرير بشأنها:

كة ال�ت كة إىل الأقسام التالية بناًء عل فئات المخاطر المؤمنة. فيما يلي قطاعات أعمال ال�ش لأغراض إدارية، تم تقسيم ال�ش

رهاب والهندسة والحوادث العامة؛  كة وثائق التكافل لتغطية مختلف مخاطر الحريق والتخريب والإ - الحريق والحوادث العامة تقدم ال�ش
كة وثائق التكافل لتغطية مخاطر الطرف الثالث للمركبات وتكافل المركبات الشامل والضمان الممتد. - المركبات تقدم ال�ش

ان. كة وثائق التكافل لتغطية مخاطر الشحن البحري وهياكل السفن والط�ي ان تقدم ال�ش - البحري والط�ي
كة وثائق التكافل لتغطية مخاطر الحالت الصحية الطارئة والمرصوفات. - التكافل الصحي تقدم ال�ش

كة خدمات التكافل لتغطية مخاطر التكافل الجماعي والئتمان الجماعي والحماية )ضمان متناقص المدى / ضمان مستوي المدى( وكذلك التوف�ي الجماعي  - التكافل العائلي تقدم ال�ش
جاع النقد. والتوف�ي الفردي والتعليم واس�ت

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
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29  نتائج القطاعات التأمينية )تتمة(
قطاعات الأعمال - تقارير قطاعات الأعمال الأساسية )تتمة(

: ي نتائج الفئات الرئيسية للتكافل العام والعائلي
اكات المستبقاة وصا�ن ي الش�ت

ن وصا�ن اكات المشارك�ي فيما يلي تم تحليل إجماىلي اش�ت

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 
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�ت 6,949,67٢7,9٢6,7888,٢80,074٣06,٢85٢٣,46٢,8191,٣4٣,5٣5٢4,806,٣54إجمالي الإ

اكات ش�ت )7,166,595()40٣,75٣()6,76٢,84٢()٢18,597()٣٣5,116()160,88٢()6,048,٢47(حصة إعادة التكافل من إجماىلي الإ

اكات المستبقاة ش�ت 901,425٧,٧65,906٧,944,95٨٨٧,6٨٨16,699,9٧٧9٣9,٧٨21٧,6٣9,٧59الإ

ي
اكات غ�ي المكتسبة – صا�ن ش�ت ي الإ

٣07,114٣,٣0٣٢00,007٣,71٢٢0٣,719)61,0٣٢()49,٣78(تسوية �ن

اكات المكتسبة  ش�ت ي الإ
٨52,04٧٧,٧04,٨٧4٨,252,0٧290,99116,٨99,9٨494٣,4941٧,٨4٣,4٧٨صا�ض

1,010,٢٢1-9٢6,0٣8٢8٢٢88٣,9٢71,010,٢٢1دخل الرسوم والعمولت 

1,٧٧٨,0٨5٧,٧04,902٨,252,٣001٧4,91٨1٧,910,20594٣,4941٨,٨5٣,699إيرادات القطاع 

ي المطالبات المتكبدة 
)1٢,٢٢1,6٢6()٢18,٣97()1٢,00٣,٢٢9()٣4,4٣٣()5,4٢6,940()6,154,91٣()٣86,94٣(صا�ن

)58٣,646()7,٢7٣()576,٣7٣()8٣()158,4٣8()404,14٢()1٣,710(مرصوفات التكافل الأخرى 

)740,8٢٣()740,8٢٣(-----محول إىل الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

)٣٢٢,٢61(-)٣٢٢,٢61()10,000()٢44,401()٢4,159()4٣,701(مخصص ذمم التكافل المدينة المضمحلة

4,9٨5,٣4٣)22,999(1,٣٣٣,٧٣11,121,6٨٨2,422,5211٣0,4025,00٨,٣42الفائض / )العجز( من عمليات التكافل قبل أتعاب الوكالة

)4,509,119()1٢8,979()4,٣80,140()91,0٣8()٢,18٢,859()978,958()1,1٢7,٢85(مرصوفات أتعاب الوكالة

4٧6,224)151,9٧٨(206,446142,٧٣02٣9,662٣9,٣6462٨,202الفائض / )العجز( من عمليات التكافل بعد أتعاب الوكالة

ي 
1٢8,7٢81٣٢,0٢6٢60,754دخل الستثمار – صا�ن

)65,189()٣٣,007()٣٢,18٢(حصة المضارب

ي الفائض / )العجز( للسنة 
6٧1,٧٨9)52,959(٧24,٧4٨صا�ض

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0
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�ت 5,759,40٣6,467,٣788,81٣,٢10٣70,87٣٢1,410,8641,448,5٢٢٢٢,859,٣86إجماىلي الإ

اكات ش�ت )6,4٢6,670()565,89٣()5,860,777()٢69,971()٣٣7,546()164,401()5,088,859(حصة إعادة التكافل من إجماىلي الإ

اكات المستبقاة ش�ت 670,5446,٣0٢,9778,475,664100,90٢15,550,08788٢,6٢916,4٣٢,716الإ

ي
اكات غ�ي المكتسبة – صا�ن ش�ت ي الإ

٣٣7,501)5,068(٣4٢,569)8,٣88()٢1٣,٣06(588,٣54)٢4,091(تسوية �ن

اكات المكتسبة  ش�ت ي الإ
646,45٣6,891,٣٣18,٢6٢,٣589٢,51415,89٢,656877,56116,770,٢17صا�ن

7٢5,1416٣9769,715795,0161٢795,0٢8دخل الرسوم والعمولت 

1,٣71,5946,891,٣948,٢6٢,45516٢,٢٢916,687,67٢877,57٣17,565,٢45إيرادات القطاع 

ي المطالبات المتكبدة 
)11,769,190()٢59,8٢9()11,509,٣61()17,7٢4()6,105,9٢6()4,9٣6,978()448,7٣٣(صا�ن

)508,808()5,7٢0()50٣,088(-)160,477()٣٢٢,8٢8()19,78٣(مرصوفات التكافل الأخرى 

)٣٣٢,٣4٣()٣٣٢,٣4٣(-----محول إىل الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

)704,094()7٢,481()6٣1,61٣()14,754()407,88٣()7٢,104()1٣6,87٢(مخصص ذمم التكافل المدينة المضمحلة

766,٢061,559,4841,588,1691٢9,7514,04٣,610٢07,٢004,٢50,810الفائض المكتتب قبل أتعاب الوكالة

)٣,906,178()171,650()٣,7٣4,5٢8()9٢,059()1,474,450()1,455,160()71٢,859(مرصوفات أتعاب الوكالة

5٣,٣47104,٣٢411٣,719٣7,69٢٣09,08٢٣5,550٣44,6٣٢الفائض من عمليات التكافل بعد أتعاب الوكالة 

ي 
96,5٢1)67,040(16٣,561دخل / )مرصوف( الستثمار – صا�ن

)40,890(-)40,890(حصة المضارب

ي الفائض / )العجز( للسنة
400,٢6٣)٣1,490(4٣1,75٣صا�ن
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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 ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 )مدققة(

�ن

4,٢٣0,97٢66,561704,579101,605٣,٣7٣,٢٢٢8,476,9٣9٣7,109,94٢45,586,881الموجودات المحددة 

5,٢89,٢17٣,٢01,5198,8٢1,805190,9106,75٣,649٢4,٢57,1008,8٢8,٢1٣٣٣,085,٣1٣المطلوبات المحددة 

الموجودات والمطلوبات المحددة كما
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0 )مدققة(

�ن

4,٣7٣,04050,5641,546,47110٢,189٢,855,4٣48,9٢7,698٣٢,٣1٢,٢1941,٢٣9,917الموجودات المحددة 

5,٢٣8,8٣٣٢,784,5849,47٣,67615٢,٢155,550,5٣8٢٣,199,8466,765,506٢9,965,٣5٢المطلوبات المحددة 

ي دول مجلس التعاون الخليجي وهي معرضة لمخاطر وعوائد مماثلة وعليه لم يتم عرض معلومات القطاعات 
كز �ن سالمية، وت�ت يعة الإ كة عل التكافل طبقاً لمبادئ ال�ش تقترص أنشطة ال�ش

الجغرافية.

القطاعات الجغرافية - تقارير قطاعات الأعمال الثانوية
ي بيئات اقتصادية أخرى.

ي تعمل �ن
ي تتعرض لها القطاعات ال�ت

ي تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة معرضة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك ال�ت
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

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

٣1 ديسم�ب ٢0٢1 و٢0٢0: ي
كة كما �ن ي لل�ش

فيما يلي قطاع تقديم القطاع الجغرا�ن

اكات  إجماىلي الش�ت
 حسب الموقع

 الموجودات غ�ي المتداولة حسب
 موقع الموجودات

٢0٢1
ي
دينار بحري�ن

٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

٢0٢1
ي
دينار بحري�ن

٢0٢0
ي
دينار بحري�ن

٢4,806,٣54٢٢,859,٣8685,8147٢,7٢8مملكة البحرين

٢4,806,٣54٢٢,859,٣8685,8147٢,7٢8

٣0 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 البنوك 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 أن المجلس يحتفظ بالمسئولية النهائية، فوض المجلس سلطة لتصميم  ي ح�ي

كة. �ن دارة المسئولية العامة لتحديد أهداف وسياسات إدارة المخاطر الخاصة بال�ش تقع عل عاتق مجلس الإ
دارة تقارير دورية  ي تضمن التنفيذ الفعال لالأهداف والسياسات إىل لجنة المخاطر. تراقب لجنة المخاطر عن كثب المخاطر والجوانب ذات الصلة وتقدم إىل مجلس الإ

وتنفيذ العمليات ال�ت
كة بمراجعة سياسات وعمليات  بشأن آخر المستجدات حول مدى فعالية العمليات الموضوعة ومدى مالئمة الأهداف والسياسات الموضوعة من قبل المجلس. كما يقوم المدقق الداخلي لل�ش

ي توصل إليها إىل لجنة التدقيق. 
إدارة المخاطر ويقدم تقارير بشأن النتائج ال�ت

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�ت

مخاطر التكافل
المخاطر بموجب عقود التكافل هي احتمال وقوع الحدث للمغطى وعدم التيقن من المبلغ الناتج عن هذه المطالبة. حسب طبيعة عقود التكافل فإن المخاطر تحدث بصورة عشوائية وبالتاىلي 

كة عن طريق  ن بيان مخاطر ال�ش ي وقوع الحدث للمغطى وحجم المطالبات المبلغ عنها. يتم تحس�ي
كة بموجب هذه العقود �ن ي تواجهها ال�ش

ل يمكن التنبؤ بها. تتمثل المخاطر الرئيسية ال�ت
ي حالة وقوع حادثة غ�ي متنبأ بها. 

ة باعتبارها محفظة متنوعة تكون أقل تأثراً �ن تنويع خسائر هذه المخاطر إىل محفظة عقود كب�ي
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٣0 إدارة المخاطر  )تتمة(
مخاطر التكافل  )تتمة(

ي ع�ش شهراً. بالنسبة 
كة بصورة رئيسية بإصدار الأنواع التالية من عقود التكافل: الصحي والمركبات والحريق والحوادث العامة. تغطي المخاطر بموجب هذه الوثائق 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
المخاطر المغطى، ونوع المخاطر المغطاة أو حسب القطاع. 

ي  ي وغ�ي تناس�ب ي الأساس فيما يتعلق بمخاطر التكافل. يتم وضع أعمال إعادة التكافل عل أساس تناس�ب يعت�ب تحويل المخاطر المغطاة إىل أطراف أخرى عن طريق إعادة التكافل التدب�ي الرقا�ب
كة إعادة تكافل واحدة أو عقد إعادة تكافل واحد.  كة عل �ش ي تختلف حسب خطوط العمل. إن توظيف عقود إعادة التكافل يتم تنويعها بحيث ل تعتمد ال�ش

مع الإحتفاظ بالحدود ال�ت

ي تغطي 
ي تغطي مخاطر ذات ترددات منخفضة ومخاطر عالية الخطورة مثل الزلزل أو عقود التكافل ال�ت

كة أي عقد تكافل واحد أو عدد قليل من العقود ذات الصلة ال�ت ل يوجد لدى ال�ش
ي 

ي من الممكن أن ينتج عنها مطالبات جوهرية بإعادة التكافل. إن تغ�ي بمقدار 5% �ن
كة بتغطية مخاطر التكافل ال�ت كة إىل مخاطر التكافل المتعددة. قامت ال�ش مخاطر حادثة واحدة وتعرض ال�ش

ي إيضاح رقم ٢9. 
كز القطاعي لمخاطر التكافل �ن ي وال�ت

كز الجغرا�ن ء(. تم توضيح ال�ت ي متوسط نسبة المطالبات سوف لن يكون له أي تأث�ي جوهري عل قائمة الدخل )٢0٢0: نفس الىش

مخاطر إعادة التكافل
 . كــة مــن المســئولية باعتبارهــا مــزود التكافــل 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�ت 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�ت امــات لإجمــاىلي المطالبــة. تقلــل ال�ش ن كــة ل تــزال تمثــل الل�ت 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�ت

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، غــ�ي حساســة  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�ت

لمخاطــر معــدل الربــح.

مخاطر العملة 
ي معــدلت �ف العمــالت الأجنبيــة. تجــرى المعامــالت الرئيســية 

ــة المســتقبلية لــالأداة الماليــة نتيجــة لتقلبــات �ن ــة للتدفقــات النقدي إن مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تغــ�ي القيمــة العادل
كــة لمخاطــر العملــة يعــد هامشــياً. يلخــص الجــدول أدنــاه  دارة بــأن تعــرض ال�ش ، تعتــ�ب الإ ي مثبــت بالــدولر الأمريــ�ي

. وبمــا أن الدينــار البحريــ�ن ي والــدولر الأمريــ�ي
كــة بالدينــار البحريــ�ن لل�ش

كــة لمخاطــر أســعار �ف العمــالت الأجنبيــة بتاريــخ قائمــة المركــز المــاىلي عــن طريــق تصنيــف فئــات الموجــودات والمطلوبــات النقديــة حســب العمــالت الرئيســية. تعرضــات ال�ش
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٣0 إدارة المخاطر  )تتمة(

٣1 ديسم�ب ٢0٢1

الموجودات
ي
دينار بحري�ن

ي
دينار بحري�ن

دولر أمري�ي

ي
دينار بحري�ن

 أخرى

ي
دينار بحري�ن

 المجموع

ي
دينار بحري�ن

٢1,4٢6,7٢٣646,٣7٣170٢٢,07٣,٢66نقد وأرصدة لدى البنوك

1٢5,000--1٢5,000ودائع قانونية

4,494,٣٣9-٣,649,85٣844,486أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض

٢,065,٢٢8-889,0٣41,176,194حصة معيدي التكافل من المطالبات المستحقة – مطالبات مبلغ عنها

1,679,9094,999,6٣91,56٣,0٣68,٢4٢,584استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

٢7,770,5197,666,69٢1,56٣,٢06٣7,000,417

المطلوبات

4,70٢,65٢--4,70٢,65٢مطلوبات التكافل - المطالبات المستحقة – مطالبات مبلغ عنها

٣65,615-٢46,4٣٢119,18٣عمولت غ�ي مكتسبة

مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة:

كات التكافل وإعادة التكافل  4,٣٢6,88٣-٣,049,5871,٢77,٢96�ش
ن 1,7٢5,117--1,7٢5,117المشارك�ي

٢,٢46,687-٢,٢14,٢68٣٢,419أخرى

11,9٣8,0561,4٢8,898-1٣,٣66,954

ي التعرض
15,8٣٢,46٣6,٢٣7,7941,56٣,٢06٢٣,6٣٣,46٣صا�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢0

يالموجودات
المجموعأخرىدولر أمري�يدينار بحري�ن

 18,٢91,٢5٢  17٣  984,40٣  17,٣06,676 نقد وأرصدة لدى البنوك

 1٢5,000    -    -  1٢5,000 ودائع قانونية

 6,086,609    -  1,14٣,674  4,94٢,9٣5 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

 ٣,0٢6,0٣4    -  1,608,٣60  1,417,674 حصة معيدي التكافل من المطالبات المستحقة – مطالبات مبلغ عنها

 5,918,9٣1  468,18٢  ٣,998,9٣5  1,451,814 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

 ٢5,٢44,099  7,7٣5,٣7٢  468,٣55  ٣٣,447,8٢6 

المطلوبات

 5,690,4٢٢    -    -  5,690,4٢٢ مطلوبات التكافل – المطالبات المستحقة – مطالبات مبلغ عنها

 ٢85,76٢    -  119,18٣  166,579 عمولت غ�ي مكتسبة

مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة:

كات التكافل وإعادة التكافل   ٣,048,٢7٣    -  899,850  ٢,148,4٢٣ �ش
ن  1,449,704    -    -  1,449,704 المشارك�ي

 ٢,٢67,5٢8    -  ٢5,8٢٢  ٢,٢41,706 أخرى

 11,696,8٣4  1,044,855  -    1٢,741,689 

ي التعرض
 ٢0,706,1٣7  468,٣55  6,690,517  1٣,547,٢65 صا�ن
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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 )٢0٢0: 55,749 دينار بحري�ن

ي الأسعار 8٢,4٢6 +/ - 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

كات  ي ذلك تحليل العمليات التشغيلية والأداء الماىلي لل�ش
ي تؤثر عل تحركات سوق الأسهم، بما �ن

كة بشكل فعال العوامل الرئيسية ال�ت ضافة إىل ذلك، تراقب ال�ش الأسهم والصكوك الدولية. وبالإ
المستثمر فيها.

كة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية ي لستثمارات ال�ش
فيما يلي التحليل الجغرا�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢1
ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢0

ي
دينار بحري�ن

4,576,940٣,٢9٢,4٣9مملكة البحرين 

٣,4٣٣,648٢,٣٢5,٣84دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى 

4٢,5٢8175,7٢٣آسيا 

189,4681٢5,٣85دول أخرى 

8,٢4٢,5845,918,9٣1

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�ت ن ي عدم ال�ت

 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، يكون أقى تعرض 
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 هو القيمة المدرجة كما هو مفصح عنه �ن لمخاطر الئتمان لل�ش

كز بصورة  ي بعض الحالت قد تتخذ خطوات لتخفيف هذه المخاطر الستثنائية والفردية. إذا كانت ت�ت
دارة مخاطر الئتمان، عل الرغم من أنها �ن ي عقود المشتقات المالية لإ

كة �ن ل تدخل ال�ش
فصاحات الكمية لتعرض مخاطر الئتمان فيما يتعلق بالموجودات المالية. كافية. فيما يلي أدناه الإ

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1
�ن

الموجودات المالية 

القيمة 
المدرجة 

ي
دينار بحري�ن

التعرضات القصوى
ي
دينار بحري�ن

 ٢٢,07٣,٢66  ٢٢,07٣,٢66 نقد وأرصدة لدى البنوك
 7٣8,47٢  7٣8,47٢ أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة

 4,494,٣٣9  4,494,٣٣9 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض
 ٢,065,٢٢8  ٢,065,٢٢8 حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة – تم عمل تقرير بشأنها

 588,898  588,898 مبالغ أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق ومبالغ مدفوعة مقدماً 
 1٢5,000  1٢5,000 وديعة قانونية 

 ٣0,085,٢0٣  ٣0,085,٢0٣ مجموع الموجودات المالية 
 

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0
�ن

الموجودات المالية 
القيمة المدرجة 

ي
دينار بحري�ن

التعرضات القصوى

ي
دينار بحري�ن

 18,٢91,٢5٢  18,٢91,٢5٢ نقد وأرصدة لدى البنوك 
 ٣44,000  ٣44,000 أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 6,086,609  6,086,609 أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 
 ٣,0٢6,0٣4  ٣,0٢6,0٣4 حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة – تم عمل تقرير بشأنها 

 498,5٢8  498,5٢8 مبالغ أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق ومبالغ مدفوعة مقدماً 
 1٢5,000  1٢5,000 وديعة قانونية

 ٢8,٣71,4٢٣  ٢8,٣71,4٢٣ مجموع 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
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مخاطر السيولة
كة أي مطلوبات تستحق عليها فائدة، فإن  امات التعاقدية المتبقية غ�ي المخصومة. بما أنه ل يوجد لدى ال�ش ن كة عل أساس الل�ت  يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق موجودات ومطلوبات ال�ش

. ي الجدول يطابق قائمة المركز الماىلي
المجموع المذكور �ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢1
سنة واحدة

 أو أقل

ي
دينار بحري�ن

 أك�ش من
سنة واحدة

ي
دينار بحري�ن

ة توجد ف�ت
 إستحقاق

ي
دينار بحري�ن

 المجموع

ي
دينار بحري�ن

الموجودات

1٢5,0001٢5,000--ودائع قانونية 

٢٢,07٣,٢66--٢٢,07٣,٢66نقد وأرصدة لدى البنوك 

8,٢4٢,585-٢,5٢4,0٢95,718,556 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

4,494,٣٣8-4,005,488488,850أرصدة التكافل وإعادة التكافل مستحقة القبض 

ي استخدام الموجودات 
519,960-519,960-الحق �ن

٢,601,٣49--٢,601,٣49حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة 

اكات إعادة التكافل المؤجلة  ٢,٣96,91٣--٢,٣96,91٣اش�ت

4٣٣,4٢7--4٣٣,4٢7تكاليف اقتناء مؤجلة 

٣,045,٢50--٣,045,٢50حصة إعادة التكافل من الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي 

85,81485,814-- عقارات ومعدات 

681,559--681,559مبالغ أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق ومبالغ مدفوعة مقدماً 

70٢,564--70٢,564 ذمم مدينة من أموال التكافل 

كة زميلة  ي �ش
184,856184,856-- استثمار �ن

٣8,46٣,8456,7٢7,٣66٣95,67045,586,881

المطلوبات 

8,599,0٣8--8,599,0٣8 إجماىلي المطالبات المستحقة 

اكات غ�ي مكتسبة 9,004,٢97--9,004,٢97 اش�ت

٣65,615--٣65,615 عمولت إعادة التكافل غ�ي المكتسبة

6,٢88,150--6,٢88,150 الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

6,05٢,000--6,05٢,000 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات

1,٢01,٣6٢--1,٢01,٣6٢ مطلوبات أخرى ومخصصات 

ن  ٣4٢,761-٣4٢,761-مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

ن  70٢,564--70٢,564 مبالغ مستحقة الدفع للمساهم�ي

امات عقد الإجارة  ن 5٢9,5٢55٢9,5٢5-ال�ت
٣٢,٢1٣,0٢687٢,٢86-٣٣,085,٣1٢
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مخاطر السيولة )تتمة(

٣1 ديسم�ب ٢0٢0
سنة واحدة

 أو أقل

ي
دينار بحري�ن

 أك�ش من
سنة واحدة

ي
دينار بحري�ن

ة توجد ف�ت
 إستحقاق

ي
دينار بحري�ن

 المجموع

ي
دينار بحري�ن

الموجودات 

1٢5,0001٢5,000--ودائع قانونية 

18,٢91,٢5٢--18,٢91,٢5٢نقد وأرصدة لدى البنوك 

5,918,9٣1-1,٣٢9,7٣14,589,٢00استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

6,086,609-4,447,٣0٢1,6٣9,٣07أرصدة التكافل وإعادة التكافل مستحقة القبض 

كات إعادة التكافل من التكافل العائلي  ٣,557,155--٣,557,155حصة �ش

اكات إعادة التكافل المؤجلة  ٢,٣٢7,1٣0--٢,٣٢7,1٣0اش�ت

49٣,161--49٣,161تكاليف اقتناء مؤجلة 

٢,550,٢51--٢,550,٢51حصة إعادة التكافل المرتبطة بالحتياطيات الفنية للتكافل العائلي 

7٢,7٢87٢,7٢8--عقارات ومعدات 

601,541--601,541مبالغ أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق ومبالغ مدفوعة مقدماً 

955,٣8٢--955,٣8٢مبالغ مستحقة القبض من أموال التكافل 

كة زميلة  ي �ش
٢60,776٢60,776--استثمار �ن

٣4,55٢,9056,٢٢8,507458,50441,٢٣9,916

المطلوبات 

8,7٢٣,5٢٢--8,7٢٣,5٢٢إجماىلي المطالبات المستحقة 

اكات غ�ي مكتسبة  9,1٣8,٢٣4--9,1٣8,٢٣4اش�ت

٢85,76٢--٢85,76٢عمولت غ�ي مكتسبة 

5,05٢,٣٢8--5,05٢,٣٢8الحتياطيات الفنية للتكافل العائلي 

4,497,977--4,497,977مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات 

1,005,785--1,005,785مطلوبات أخرى ومخصصات 

ن  ٣06,٣61-٣06,٣61-مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

ن  955,٣8٢--955,٣8٢مبالغ مستحقة الدفع للمساهم�ي

٢9,658,990٣06,٣61-٢9,965,٣51
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 ٣1  كفاية رأس المال ومتطلبات هامش المالءة المالية  

اكات والمطالبــات المنصــوص  شــ�ت ي وضعهــا مــرصف البحريــن المركــزي ويتــم حســابها بالرجــوع إىل أســاس الإ
يتــم تحديــد متطلبــات هامــش المــالءة الماليــة وفقــاً للمتطلبــات التنظيميــة الــ�ت

ن معــاً.  ن والمســاهم�ي ك مــن أمــوال كل مــن المشــارك�ي رشــادي لمــرصف البحريــن المركــزي عــل أن متطلبــات هامــش المــالءة الماليــة يجــب أن تكــون عــل أســاس مشــ�ت عليهــا. ينــص الدليــل الإ
فيمــا يــلي رأس المــال المتــاح لتغطيــة هامــش المــالءة الماليــة المطلــوب.

٣1 ديسم�ب ٣1٢0٢0 ديسم�ب ٢0٢1

ن لتغطية هامش المالءة المالية المطلوب  7,495,0005,785,000مجموع رأس المال المتوفر للمساهم�ي

4,150,000٣,8٣٢,000مجموع هامش المالءة المالية المطلوب لأموال التكافل العام والتكافل العائلي 

٣,٣45,0001,95٣,000فائض رأس المال 

عية   ٣2 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 تتــم وفقــاً لقواعــد ومبــادئ ال�ش افيــاً لتحديــد مــا إذا كانــت عمليــات ال�ش عيــة دوراً إ�ش الرقابــة ال�ش

٣٣ الزكاة 

، ووفقــاً  ن ي بواقــع ٣,٣٣ فلــس للســهم( بشــكل مبــا�ش مــن قبــل المســاهم�ي
ي بواقــع ٣,48 فلــس للســهم )٢0٢0: ٢8٣,707 دينــار بحريــ�ن

يتــم أداء فريضــة الــزكاة والبالغــة ٢95,490 دينــار بحريــ�ن
ي حســاب الــزكاة هــي رأس 

ي الأمــوال المســتثمرة«. إن المكونــات المســتخدمة �ن
ــزكاة. يتــم احتســاب وعــاء الــزكاة باســتخدام طريقــة »صــا�ن لذلــك، ل تتضمــن القوائــم الماليــة مخصــص لل

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 ٣4 الإ

عاً. ء( من المعامالت المحظورة �ش ي لم تكن هناك أية إيرادات متحققة خالل السنة )٢0٢0: ل سش

امات محتملة ض ٣5 ال�ت

ي عــدد مــن القضايــا المرفوعــة مــن قبــل حملــة وثائــق التكافــل فيمــا يتعلــق بالمطالبــات المتنــازع عليهــا. عــل الرغــم مــن أنــه مــن غــ�ي الممكــن التنبــؤ بالنتيجــة النهائيــة 
كــة مدعــى عليهــا �ن ال�ش

امــات قــد تنتــج عــن تلــك المطالبــات. ن ي تعتــ�ب مــن كافيــة لتغطيــة أيــة ال�ت
كــة بعمــل مخصصــات مقابــل تلــك القضايــا، الــ�ت ي قــد تنتــج عــن تلــك القضايــا، فقــد قامــت ال�ش

الــ�ت

٣6 ارتباطات

أ ( ارتباطات عقود التأج�ي التشغيلية 
يجارات بموجب عقود التأج�ي التشغيلية غ�ي القابلة للنقض: فيما يلي الحد الأد�ن لرتباطات الإ

٣1 ديسم�ب ٢0٢1

ي
دينار بحري�ن

٣1 ديسم�ب ٢0٢0

ي
دينار بحري�ن

14,000٣٢,000ليست أك�ش من سنة واحدة

ب ( ارتباطات أخرى 
ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 و٣1 ديسم�ب ٢0٢0.

لم تكن هناك أية ارتباطات أخرى كما �ن
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٣٧ القرض الحسن

ن للســنة المنتهيــة  كــة التأمــ�ي ي عائــد �ش
وفقــاً لمتطلبــات كفايــة رأس المــال بمجلــد التعليمــات الصــادر عــن مــرصف البحريــن المركــزي – المجلــد رقــم ٣، ل يوجــد مبلــغ مخصــص للقــرض �ن

ء(. ي ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢1 )٢0٢0: ل سش
�ن

٣٨ مجموع الدخل الشامل

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 )مدققة
ي  ٣1 ديسم�ب ٢0٢0 )مدققة)للسنة المنتهية �ن

)للسنة 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

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 الربح والفائض / )العجز( للسنة
1,544,٣68)٣1,490(1,60٢,7٣51,144,1054٣1,75٣)5٢,959(9٣0,9467٢4,748صا�ض

)الخسارة الشاملة الأخرى( / الدخل الشامل الآخر الذي 
ات  ي الف�ت

سيتم تصنيفه إل قائمة الأرباح أو الخسائر �ض
الالحقة:

أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل حقوق الملكية

ات القيمة العادلة الناتجة خالل السنة  )4٣5,5٢٣()157,8٢0()87,758()189,945()187,917(٢٣,1٢0)176,7٣4()٣4,٣0٣(تغ�ي

معاد تدويرها إىل قائمة الأرباح أو الخسائر عند الستبعاد / 
15,6٢٣٢01,0٣4٢6,٢50٢4٢,9071٣1,00٢٣1,911٢14,5٣٢٣77,445الإضمحالل 

)الخسارة الشاملة الأخرى( / الدخل الشامل الآخر للسنة 
ات  ي الف�ت

الذي سيتم تصنيفه إل قائمة الأرباح أو الخسائر �ض
)58,078(56,71٢)55,847()58,94٣(٢4,٣0049,٣7054,990)18,680(الالحقة:

1,657,7٢51,085,16٢٣75,906٢5,٢٢٢1,486,٢90)٣,589(91٢,٢66749,048مجموع الدخل الشامل / )الخسارة الشاملة( للسنة
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٣9 الأدوات المالية 

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 و٣1 ديسم�ب ٢0٢0:    
كة كما �ن فيما يلي أدناه نظرة عامة عن الأدوات المالية المحتفظ بها من قبل ال�ش

٣1 ديسم�ب ٢0٢1

 مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل حقوق الملكية

ي
دينار بحري�ن

 موجودات مالية
 مدرجة بالتكلفة

 المطفأة

ي
دينار بحري�ن

 المجموع

ي
دينار بحري�ن

1٢5,0001٢5,000-ودائع قانونية

٢٢,07٣,٢66٢٢,07٣,٢66-نقد وأرصدة لدى البنوك

8,٢4٢,584-8,٢4٢,584استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

4,494,٣٣94,494,٣٣9-أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

ن من مطلوبات التكافل  حصة معيدي التأم�ي

٢,065,٢٢8٢,065,٢٢8-     - المطالبات المستحقة – مطالبات مبلغ عنها

588,898588,898-مبالغ أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق ومبالغ مدفوعة مقدماً

  
8,٢4٢,584٢9,٣46,7٣1٣7,489,٣15

 مطلوبات مالية

ي
دينار بحري�ن

مطلوبات التكافل
4,70٢,65٢ - المطالبات المستحقة – مطالبات تم عمل تقرير بشأنها 

6,05٢,000أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع 
1,٢٣4,886مطلوبات أخرى ومخصصات 

11,989,5٣8

٣1 ديسم�ب ٢0٢0

 مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل حقوق الملكية

ي
دينار بحري�ن

 موجودات مالية
 مدرجة بالتكلفة

 المطفأة

ي
دينار بحري�ن

 المجموع

ي
دينار بحري�ن

1٢5,0001٢5,000-ودائع قانونية
18,٢91,٢5٢18,٢91,٢5٢-نقد وأرصدة لدى البنوك

5,574,9٣1٣44,0005,918,9٣1استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
6,086,6096,086,609-أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض 

ن من مطلوبات التكافل  حصة معيدي التأم�ي
٣,0٢6,0٣4٣,0٢6,0٣4-   - المطالبات المستحقة – مطالبات مبلغ عنها

498,5٢8498,5٢8-مبالغ أخرى مستحقة القبض ودخل مستحق ومبالغ مدفوعة مقدماً

  
5,574,9٣1٢8,٣71,4٢٣٣٣,946,٣54

 مطلوبات مالية

ي
دينار بحري�ن

مطلوبات التكافل
5,690,4٢٢ - المطالبات المستحقة – مطالبات مبلغ عنها 

4,497,978أرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع 
1,٢8٢,٣٣9مطلوبات أخرى ومخصصات 

11,470,7٣9
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٣9 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�ت

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�ت

ي السوق. 
ي ل تستند عل معلومات يمكن مالحظتها �ن

ي تستخدم مدخالت ذات تأث�ي جوهري عل القيمة العادلة المسجلة وال�ت
المستوى 3: التقنيات ال�ت

٣1 ديسم�ب ٢0٢1

المستوى 1

ي
دينار بحري�ن

المستوى ٢

ي
دينار بحري�ن

المستوى ٣

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
استثمارات مدرجة 

1,695,676--1,695,676أعمال مرصفية
٣,٢60,76٢--٣,٢60,76٢حكومية

1,546,9٢0--1,546,9٢0البنية التحتية
79,٢٢1--79,٢٢1خدمة المستهلك

67٢,٣08--67٢,٣08أخرى
إستثمارات غ�ي مدرجة
189,468189,468--خدمة المستهلك

17,٢٢817,٢٢8--البنية التحتية
4٢,5٢94٢,5٢9--أخرى

7,٢54,887-٢49,٢٢57,504,11٢
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إيضاحات حول القوائم المالية 

ي 31 ديسم�ب 2021 )مدققة(
ف

�

٣9 الأدوات المالية )تتمة(

)التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة

٣1 ديسم�ب ٢0٢0

المستوى 1

ي
دينار بحري�ن

المستوى ٢

ي
دينار بحري�ن

المستوى ٣

ي
دينار بحري�ن

المجموع

ي
دينار بحري�ن

أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
استثمارات مدرجة 
1,6٣0,٣60--1,6٣0,٣60أعمال مرصفية

٢,1٣٢,٣0٢--٢,1٣٢,٣0٢حكومية
1,104,680--1,104,680البنية التحتية

77,518--77,518خدمة المستهلك
441,498--441,498أخرى

إستثمارات غ�ي مدرجة
1٢5,٣861٢5,٣86--خدمة المستهلك

6,7746,774--البنية التحتية
56,41٣56,41٣--أخرى

5,٣86,٣58-188,57٣5,574,9٣1
   

. ة المقارنة عل التواىلي ة الحالية و٣1 ديسم�ب ٢0٢0 لف�ت ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 للف�ت
كان تاريخ التقييم �ن

ي 
ي قائمة الدخل عل ما إذا كان هناك إنخفاض كب�ي أو طويل الأمد. فإن أي زيادة �ن

ي حالة الستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، سيعتمد الإضمحالل المحتسب �ن
�ن

القيمة العادلة ستؤثر فقط عل أسهم حقوق الملكية )من خالل قائمة الدخل الشامل الآخر إيضاح رقم ٣8( وسوف لن يكون لها أي تأث�ي عل قائمة الدخل.

ض المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى ٣ تحويالت ب�ي
ي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، ولم تكن هناك أية تحويالت من وإىل المستوى ٣ 

ن المستوى 1 إىل المستوى ٢ �ن ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1، لم تكن هناك أية تحويالت ب�ي
خالل السنة المنتهية �ن

لقياسات القيمة العادلة )٢0٢0: ل توجد تحويالت(.

مدخالت ذات تأث�ي جوهري ل يمكن مالحظتها لتقييم أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق المليكة
(. ل تختلف القيم العادلة  ي

ي )٢0٢0: 18,857 دينار بحري�ن
اضات الرئيسية بنسبة 10% إىل زيادة / )نقصان( بمبلغ وقدره ٢4,9٢٣ دينار بحري�ن ي الف�ت

سوف تؤدي الزيادة / )النقصان( المحتملة �ن
ي تاريخ إعداد التقارير المالية.

للموجودات والمطلوبات المالية بشكل جوهري عن قيمها المدرجة كما �ن

ي قائمة الدخل عل ما إذا كان هناك إنخفاض كب�ي 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. 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 الأخرى المستحقة القبض والدخل المستحق والمبالغ المدفوعة مقدماً وأرصدة التكافل وإعادة التكافل المستحقة الدفع والذمم الدائنة والمطلوبات 
ة الأجل لتلك الأدوات المالية. تم تصنيف هذه الأدوات المالية ضمن المستوى ٢ من التسلسل الهرمي للقيمة  المستحقة تقارب قيمها المدرجة ويعود ذلك إىل حٍد كب�ي لالستحقاقات القص�ي

العادلة.

40 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
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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 عملياتهــا وأدائهــا المــاىلي

كــة عــن كثــب وضــع جائحــة كوفيــد - 19، لتتمكــن مــن إدارة مــا قــد يحــدث مــن تعطــل �ن كــة. ومــع ذلــك، كان التأثــ�ي المــاىلي ضئيــالً. تراقــب ال�ش ال�ش

ي جائحــة كوفيــد – 19 وذلــك للتخفيــف مــن أزمــة الســيولة القتصاديــة، وكذلــك لمســاعدة المؤسســات  أعلــن مــرصف البحريــن المركــزي عــن اتخــاذ إجــراءات مختلفــة لمكافحــة تأثــ�ي تفــىش
ي المتثــال للمتطلبــات التنظيميــة.

الماليــة �ن

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1.
كة بسبب جائحة كوفيد -19 خالل السنة المالية المنتهية �ن اً عل عمليات ال�ش اً مالياً مبا�ش لم يكن هناك تأث�ي

كة: ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1 وفقاً لتقييم ال�ش
ة المتعلقة بوضع جائحة كوفيد - 19 خالل السنة المالية المنتهية �ن فيما يلي أدناه المرصوفات المبا�ش

المجموع
ي
دينار بحري�ض

يرادات نفقات الإ

ي والمطهرات والأقنعة والقفازات والستهالك وما إىل ذلك
196تعقيم وتطه�ي المبا�ن

ن  ٢٣0نفقات اختبار كوفيد – 19 ال�يع للموظف�ي

يرادات  426 مجموع نفقات الإ

النفقات الرأسمالية

 ٢,٢40 تكلفة أجهزة الكمبيوتر المحمولة للخطة الطارئة 

 2,240 مجموع النفقات الرأسمالية

ي 
ضافية أعاله لالمتثال للتعميم رقم OG / ٢0٢0/٢59 الصادر عن مرصف البحرين المركزي المتعلق بإعداد تقرير عن التأث�ي الماىلي لجائحة كوفيد - 19، )المؤرخ �ن تم تقديم المعلومات الإ

14 يوليو ٢0٢0(.

ي مرحلة التطور، فإن التأث�ي 
ول ينبغي اعتبار هذا الفصاح 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  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 شامالً كامالً لتأث�ي جائحة كوفيد – 19 عل ال�ش

فصاحات التكميلية حول القوائم المالية  الإ
فيما يتعلق بالتأث�ي المالي الناتج عن كوفيد – 19

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢1
كما �ن

)ل تشكل المعلومات المالية المرفقة جزءاً من القوائم المالية(



محاضر 
اجتماعات الجمعية العامة العادية 

وغير العادية
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٢٣ مارس ٢0٢1م التاريخ:  
10:٣0 صباحاً الوقت:  

ن بضاحية السيف - مملكة البحرين ج البحرينية الكويتية للتأم�ي قاعة الجتماعات ب�ب المكان:   

ــة  ــة العادي ــة العام ــاح الجمعي دارة افتت ــس الإ ــه رئيســاً لمجل ــم بصفت ــال الهزي ــن الســيد جم ــاله، أعل ــم أع ــكان المشــار إليه ــت والم ــخ والوق ي التاري
ــه �ن إن

كات التجاريــة الصــادر بمرســوم قانــون رقــم )٢1( لســنة ٢001م  ســتناد إىل المــواد 198، 199، ٢00، ٢01 مــن قانــون الــ�ش . وينعقــد هــذا الإجتمــاع بالإ ن للمســاهم�ي
ن بتاريــخ 8  ي الوطــن وديــلي تريبيــون الصادرتــ�ي

ي جريــد�ت
عــالن �ن كــة، إذ تمــت الدعــوة لــه بالإ وتعديالتــه، ومــواد البنــد الخامــس مــن النظــام الأســاسي لل�ش

عــالن الدعــوة وجــدول أعمــال الإجتمــاع.  مــارس ٢0٢1م، وشــمل الإ

جتماع كل من: وح�ض الإ
دارة التالية أسمائهم: •  أعضاء مجلس الإ

دارة  -  السيد جمال الهزيم – رئيس مجلس الإ

ي
تصال المر�أ دارة عن طريق الإ -  السيد عبدالرحمن عبدهللا نائب رئبس مجلس الإ

عية  -  الشيخ عصام إسحاق – نائب رئيس هيئة الرقابة ال�ش

ي
تصال المر�أ دارة عن طريق الإ -  السيد خالد الحسن – عضو مجلس الإ

ي
تصال المر�أ دارة عن طريق الإ -  السيد خالد المزيرعي – عضو مجلس الإ

دارة -  السيد إبراهيم الريس – عضو مجلس الإ

ي
تصال المر�أ دارة عن طريق الإ -  السيد عبدهللا ربيعة – عضو مجلس الإ

ي
تصال المر�أ دارة عن طريق الإ ي – عضو مجلس الإ -  السيد أحمد بوج�ي

ي
تصال المر�أ دارة عن طريق الإ -  السيد راشد عبدالرحيم – عضو مجلس الإ

ي
تصال المر�أ دارة عن طريق الإ -  د. أسامة البحارنة – عضو مجلس الإ

ي
تصال المر�أ دارة عن طريق الإ -  السيد أسامة كشك – عضو مجلس الإ

دارة التنفيذية التالية أسمائهم: •  أعضاء الإ
-  السيد عصام محمد الأنصاري - الرئيس التنفيذي 

-  السيد عبد العزيز أحمد العثمان - نائب الرئيس التنفيذي
-  الآنسة عب�ي ربيعة 
-  الآنسة نجاة الوادي

ي الجهات الرسمية المختصة التالية أسمائهم:   •  حرصن مندو�ب
-  السيد أحمد سلمان مندوباً عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ي
تصال المر�أ ن بمرصف البحرين المركزي عن طريق الإ ن عن إدارة مراقبة التأم�ي -  السيد يوسف المرباطي والسيدة فاطمة أحمد مندوب�ي

ي
تصال المر�أ -  السيدة مريم المحروس مندوبة عن إدارة مراقبة الأسواق المالية بمرصف البحرين المركزي عن طريق الإ

ي
تصال المر�أ قاوي مندوبة عن بورصة البحرين عن طريق الإ -  السيدة نجود ال�ش

ي
تصال المر�أ •  السيد عيى الجودر ممثالً عن المدقق الخارجي إرنست ويونغ )محاسبون قانونيون( عن طريق الإ

كة البحرين للمقاصة  ن عن مسجلي الأسهم �ش ن حاجي ممثل�ي •  السيدة هبا مبارك والسيد حس�ي
كــة البالــغ عددهــا 85,000,000 ســهم أي مــا تقــارب  ة أصالــة ووكالــة 77,814,9٢٣ ســهماً مــن جملــة أســهم ال�ش •  مســاهمون يبلــغ مجمــوع أســهمهم الحــا�ن
دارة وممثــل المدقــق الخارجــي ومنــدوب وزارة الصناعــة والتجــارة  ي ســجل الحضــور واعتمــده كل مــن رئيــس مجلــس الإ

نســبته 91.55%، وقــد ثبــت ذلــك �ن
والســياحة وممثــل مســجل الأســهم.

مح�ض اجتماع الجمعية العامة العادية
كة التكافل الدولية )ش.م.ب( عن عام 2020م ل�ش
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ي الجهــات الرســمية  ن ومنــدو�ب دارة بالحضــور مــن مســاهم�ي حيــب بالأصالــة عــن نفســه ونيابــة عــن الســادة أعضــاء مجلــس الإ بــدأ الســيد الرئيــس الإجتمــاع بال�ت
: ي

المختصــة، ومــن ثــم عــرض عــل الســادة الحضــور جــدول الأعمــال المعلــن عنــه ســابقاً وتــم إقــرار الآ�ت

1( تمت المصادقة عل محرصن اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢4 مارس ٢0٢0م. 

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0م.
دارة عن السنة المالية المنتهية �ن ٢( تمت المصادقة عل تقرير مجلس الإ

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0م والمصادقة عليه.
كة للسنة المالية المنتهية �ن عية لل�ش ٣( تمت قراءة تقرير هيئة الرقابة ال�ش

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0م.
4( تمت قراءة تقرير مدققي الحسابات من قبل ممثل إرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية �ن

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0م.
5( تمت المصادقة عل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية �ن

ي جــدول الأعمــال المعلــن 
ن �ن ي أربــاح العــام عــل النحــو المبــ�ي

دارة فيمــا يتعلــق بتخصيــص صــا�ن 6( إعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة توصيــة مجلــس الإ
: كالتــاىلي

. ي
ي إىل الإحتياطي القانو�ن

تحويل مبلغ 114,410 دينار بحري�ن أ - 

ن  ي  عــل المســاهم�ي
ــ�ن ــار بحري ــادل 4٢5,000 دين ــا يع ــوع أي م ــال المدف ــن رأس الم ــس للســهم الواحــد أو 5% م ــا 5 فل ــة قدره ــاح نقدي ــع أرب توزي  ب - 

ستحقاق، وسيتم دفع الأرباح النقدية بتاريخ 11 أبريل ٢0٢1م. كة بتاريخ الإ ن بسجالت ال�ش المسجل�ي  

ي إىل الأرباح المستبقاة.
تحويل مبلغ 544,695 دينار بحري�ن ج- 

دارة للســنة الماليــة  ي كمكافــأة  للســادة أعضــاء مجلــس الإ
ح توزيــع مبلــغ إجمــاىلي قــدره 60,000 دينــار بحريــ�ن 7( وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة عــل مقــ�ت

ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢0م.
المنتهيــة �ن

ي عــن كل ألــف ســهم للســنة 
ي بواقــع ٣.٣٣8 دينــار بحريــ�ن

ي بلغــت ٢8٣,707 دينــار بحريــ�ن
ن بتوزيــع الــزكاة المفروضــة عليهــم والــ�ت 8( تــم إعــالم المســاهم�ي

عيــة. ي حددتهــا هيئــة الرقابــة ال�ش
ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢0م، والــ�ت

الماليــة المنتهيــة �ن

ي 
ن �ن ي ٣1 ديســم�ب ٢0٢0م، كمــا هــو مبــ�ي

ي جــرت مــع الأطــراف ذات العالقــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة �ن
ن عــن العمليــات الــ�ت 9( تــم تبليــغ المســاهم�ي

يضــاح رقــم )18( مــن البيانــات الماليــة. الإ

ي ٣1 
كــة بمتطلبــات مــرصف البحريــن المركــزي للســنة الماليــة المنتهيــة �ن ام ال�ش ن كات وإلــ�ت 10( صادقــت الجمعيــة العامــة العاديــة عــل تقريــر حوكمــة الــ�ش

ديســم�ب ٢0٢0م. 

ي ٣1 ديسم�ب ٢0٢0م.
دارة من كل ما يتعلق بترصفاتهم خالل السنة المالية المنتهية �ن 11(  وافقت الجمعية العامة عل إبراء ذمة أعضاء مجلس الإ

ة الثــالث ســنوات القادمــة، حســب توصيــة مجلــس  عيــة لفــ�ت ن الســادة التاليــة أســمائهم لعضويــة هيئــة الرقابــة ال�ش 1٢(  وافقــت الجمعيــة العامــة عــل تعيــ�ي
دارة، حيــث أن ذلــك خاضــع لموافقــة الجهــات الرقابيــة المختصــة: الإ

الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود• 

الشيخ عصام إسحاق     • 

الشيخ الدكتور أسامة بحر • 

كــة للســنة الماليــة ٢0٢1م حســب توصيــة مجلــس  ن لحســابات ال�ش ن خارجيــ�ي ن الســادة أرنســت ويونــغ كمدققــ�ي 1٣(  وافقــت الجمعيــة العامــة عــل إعــادة تعيــ�ي
دارة بتحديــد أتعابهــم. ن وتــم تخويــل مجلــس الإ دارة، بعــد الحصــول عــل موافقــة مــرصف البحريــن المركــزي عــل هــذا التعيــ�ي الإ

ة الثالث سنوات القادمة، بعد موافقة مرصف البحرين المركزي. دارة لف�ت 14(  إنتخاب أعضاء لمجلس الإ

ــك إســتناداً  ــدورة القادمــة )٢0٢1-٢0٢4(، وذل دارة لل ــة مجلــس الإ ن لعضوي شــح�ي ة م�ت ــره الخــاص بإنتخــاب عــ�ش ــم تقري قــام الســيد رئيــس المجلــس بتقدي
عــالن عــن فتــح بــاب  كــة قامــت بالإ ي هــذا الشــأن مــن الجهــات الرقابيــة المختصــة. كمــا أفــاد رئيــس المجلــس بــأن ال�ش

للمتطلبــات والأحــكام المنظمــة �ن
ــخ 8 مــارس ٢0٢1م. ــر ٢0٢1م إىل تاري اي ــخ ٢1 ف�ب ة أعضــاء مــن تاري نتخــاب عــ�ش دارة لإ ــة مجلــس الإ شــح لعضوي ال�ت

مح�ض اجتماع الجمعية العامة العادية
كة التكافل الدولية )ش.م.ب( عن عام 2020م ل�ش



شركة التكافل الدولية )ش.م.ب.(  |  83التقـرير   السنوي 2021

كــة عــل موافقــة مــرصف البحريــن المركــزي عليهــم، وبنــاءاً  دارة القــادم بعــد حصــول ال�ش ن لعضويــة مجلــس الإ بعدهــا تــم إســتعراض أســماء المرشــح�ي
اف منــدوب  دارة وممثــلي مســجل الأســهم وتحــت إ�ش عــل طلــب الســيد رئيــس المجلــس تــم تشــكيل لجنــة إنتخابيــة مصغــرة مكونــة مــن ســكرت�ي مجلــس الإ
، ليكونــوا أعضــاًء لمجلــس  ن شــح�ي ة م�ت اكمــي عــ�ش وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، وعــل ذلــك إنتخبــت الجمعيــة العامــة عــن طريــق آليــة التصويــت ال�ت

دارة للــدورة القادمــة حســب التــاىلي ذكــره: الإ

سمالتسلسل التمثيلالإ
مستقلالسيد جمال الهزيم1
مستقلالسيد عبدالرحمن عبدهللا ٢
غ�ي مستقلالسيد خالد الحسن٣
مستقلالسيد إبراهيم الريس4
غ�ي مستقلالسيد عبدهللا ربيعة5
ي6 غ�ي مستقلالسيد أحمد بوج�ي
مستقلالسيد راشد عبدالرحيم7
مستقلد. أسامة البحارنة8
غ�ي مستقلالسيد أسامة كشك9
مستقلالسيد صالح الزومان10

كات التجارية. 15(  لم يستجد أي موضوع خالل اجتماع الجمعية العامة العادية طبقاً للمادة (٢07) من قانون ال�ش

كــة بالنجــاح مــن  دارة التنفيذيــة وموظفــي ال�ش دارة والإ يفهــم الحضــور، وتمــ�ن أن تكلــل جهــود مجلــس الإ بعدهــا شــكر الســيد الرئيــس الجميــع عــل ت�ش
رتقــاء  كــة. كمــا ســجل الســيد الرئيــس شــكره وتقديــره إىل مختلــف الجهــات الرقابيــة عــل كل مــا يقومــون بــه مــن جهــوٍد تهــدف لالإ أجــل تقــدم وإزدهــار ال�ش

، متمنيــاً لهــم دوام التوفيــق والســداد. ن ي جميــع القطاعــات وخاصــة التأمــ�ي
كات �ن بعمــل الــ�ش

. ي هذا المحرصن
ي تمام الساعة 11:10 من صباح اليوم الموضح تاريخه �ن

وبهذا اختتمت الجمعية العامة العادية إجتماعها �ن

وهللا وىلي التوفيق،،،

مح�ض اجتماع الجمعية العامة العادية
كة التكافل الدولية )ش.م.ب( عن عام 2020م ل�ش

السيد علي فردان
سكرتير مجلس اإلدارة

السيد جمال الهزيم
رئيس مجلس اإلدارة
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مح�ض اجتماع الجمعية العامة غ�ي العادية
كة التكافل الدولية )ش.م.ب(  ل�ش

السيد علي فردان
سكرتير مجلس اإلدارة

السيد جمال الهزيم
رئيس مجلس اإلدارة

٢4 مارس ٢019م التاريخ:  
10:50 صباحاً الوقت:  

ي فندق ويندام جراند المنامة
قاعة الجتماعات �ن المكان:   

. وانعقد  ن دارة افتتاح الجمعية العامة غ�ي العادية للمساهم�ي ي التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعاله، أعلن السيد جمال علي الهزيم بصفته رئيساً لمجلس الإ
إنه �ن

كات التجارية الصادر بمرسوم قانون رقم )٢1( لسنة ٢001م وتعديالته، ومواد البند الخامس من النظام  هذا الإجتماع إستناداً إىل المواد 198، 199، ٢00، ٢01 من قانون ال�ش
عالن الدعوة وجدول أعمال الإجتماع. ن بتاريخ ٣ مارس ٢019م، وشمل الإ ي أخبار الخليج وديلي تريبون الصادرت�ي

ي جريد�ت
عالن �ن كة، إذ تمت الدعوة له بالإ الأساسي لل�ش

ن والحضور بأن هذا الجتماع انعقد  وأوضح السيد الرئيس للسادة المساهم�ي
كة. حة عل عقد التأسيس والنظام الأساسي لل�ش لتعديالت مق�ت

هذا وقد أقرت الجمعية العامة غ�ي العادية المواد المدرجة عل جدول الأعمال 
: كما يلي

تمت المصادقة عل محرصن اجتماع الجمعية العامة غ�ي العادية السابق   )1
والمنعقد بتاريخ ٢1 مارس ٢018م.

دارة بتعديل عقد التأسيس والنظام  تمت الموافقة عل توصية مجلس الإ  )٢
كات التجارية رقم  ي أجريت عل قانون ال�ش

كة وفًقا للتعديالت ال�ت  الأساسي لل�ش
)٢1( لعام ٢001م بموجب القانون رقم )1( لعام ٢018م، وكذلك بموجب   

عية ومعاي�ي الحوكمة والمحاسبة لهيئة المحاسبة  متطلبات المعاي�ي ال�ش
 والمراجعة 

سالمية، بعد الحصول عل موافقة مرصف البحرين  للمؤسسات المالية الإ  
المركزي.

دارة أو من ينوب عنه بالتوقيع أمام  الموافقة عل تفويض رئيس مجلس الإ  )٣
. ن كاتب العدل عل عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل�ي

يفهم الحضور، وتم�ن أن تكلل  ي الختام شكر السيد الرئيس الجميع عل ت�ش
و�ن

كة بالنجاح من أجل تقدم  دارة التنفيذية وموظفي ال�ش دارة والإ جهود مجلس الإ
كة. وإزدهار ال�ش

ي تمام الساعة 11:00 من 
ي �ن

وبهذا اختتمت الجمعية العامة غ�ي العادية اجتماعها �ن
. ي هذا المحرصن

صباح اليوم الموضح تاريخه �ن

وهللا وىلي التوفيق،،،

جتماع كل من: وح�ض الإ
دارة التالية أسمائهم:•  أعضاء مجلس الإ

السيد جمال علي الهزيم  -
السيد عبد الرحمن عبد هللا محمد  -

السيد خالد سعود الحسن  -
السيد خالد جمال المزيرعي  -

السيد إبراهيم الريس  -
السيد عبد هللا ربيعة محمد   -

ي السيد أحمد بوج�ي  -
السيد راشد علي عبد الرحيم  -

د. أسامة تقي البحارنة  -
السيد أسامة كامل كشك  -

دارة التنفيذية التالية أسمائهم:•  أعضاء الإ  
السيد عصام محمد الأنصاري - الرئيس التنقيذي   -

السيد عبد العزيز أحمد العثمان - نائب الرئيس التنفيذي  -
اوي مندوبة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة•  السيدة حليمة الس�ت
ي مندوبان عن إدارة مراقبة •  السيد يوسف أحمد الحمر والآنسة سارة بوج�ي

ن بمرصف البحرين المركزي التأم�ي
السيدة حصة المناعي مندوبة عن إدارة مراقبة الأسواق المالية بمرصف • 

البحرين المركزي
السيد محمد جبيل مندوباً عن بورصة البحرين• 
السيد نادر رحيمي ممثالأ عن المدقق الخارجي إرنست ويونغ )محاسبون • 

قانونيون(
كة البحرين للمقاصة •  السيدة هدى الطربوش ممثلة عن مسجل الأسهم �ش
ة أصالة ووكالة 74,901,974 سهماً من •  مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحا�ن

كة البالغ عددها 85,000,000 سهم أي ما تقارب نسبته   جملة أسهم ال�ش
دارة  ي سجل الحضور واعتمده كل من رئيس مجلس الإ

88,1٢%، وقد ثبت ذلك �ن
وممثل المدقق الخارجي ومندوبة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثل 

مسجل الأسهم.


