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   مجلس اإلدارة
 (2021سبتمبر  12بتاريخ  تم انتخابه )  دارةاإل  سمجل  رئيس -   ريس لريف اهيم محمد شاالسيد إبر

 (2021 سبتمبر 7تاريخ استقال ب )  رئيس مجلس اإلدارة - علي الهزيم  د جمال سي ال
   لس اإلدارة ئيس مجب رنائ  -   محمددهللا ن عب محعبدالريد الس

   عضو مجلس اإلدارة  -   السيد خالد سعود الحسن
 س اإلدارة  عضو مجل  -   چيريوب  عبدالرحمن مدد أحي الس

 اإلدارة  مجلس عضو  -   كامل كشك ة أسامالسيد 
 اإلدارة عضو مجلس  - رنة  البحا أسامة تورالدك

 اإلدارة   مجلس عضو  - عبدالرحيم   عليالسيد راشد 
 (2021مارس  23ريخ ات استقال ب )رة س اإلداعضو مجل  -   ل المزيرعيالد جما السيد خ

   عضو مجلس اإلدارة  -   ربيعه محمد ربيعه دهللاد عب ي سلا
 ( 2021مارس  23بتاريخ  هتعيين تم ) عضو مجلس اإلدارة  - صالح فهد الزومان  السيد 

 (2021 سبتمبر 12بتاريخ  انضم إلى المجلس ) دارة عضو مجلس اإل - سلطان  الدكتور عبدهللا 
 اإلدارة  س مجل سكرتير - ان  ي حسن فردد علالسي 
   

   يذية نفالت اللجنة
 ة  اللجن  رئيس - نسح د سعود الالسيد خال

   اللجنة نائب رئيس - دهللا محمد الرحمن عب عبد السيد
 (2021 سبتمبر 12 ريخبتاترك اللجنة )  عضو اللجنة - ربيعه  محمد ربيعه السيد عبدهللا
 (2021 سبتمبر 12بتاريخ ترك اللجنة )  عضو اللجنة - س مد شريف الري حمالسيد إبراهيم 

   نةعضو اللج - ي بوچير  عبدالرحمن مدأحد السي 
 ( 2021مارس  23يخ رات ب  هين تعي تم )  نةلجلاو ضع - صالح فهد الزومان  السيد 

 (2021 سبتمبر 12 خي رات ب  جنةالل لى انضم إ)  نةلجلاو ضع - سلطان  الدكتور عبدهللا 
   

    حوكمةال و لتدقيقلجنة ا
   نة لجلارئيس  - يم حالربدع يعلد راشد سي ال

   نةاللج نائب رئيس - الدكتور أسامة البحارنة 
   اللجنةو عض - شك ة كامل كأسام السيد

 (2021 سبتمبر 12بتاريخ  اللجنةانضم إلى )  عضو اللجنة - ربيعه  محمد ربيعه دهللاالسيد عب 
 (2021سبتمبر  12 إلى 2021مارس  23 الفترة من)للجنة رئيس ا - س الري مد شريف حمالسيد إبراهيم 

 ( 2021مارس  23ريخ ل بتااستقا)للجنة رئيس ا - ي يرعجمال المز لد د خاالسي 
   
     آتالمكاف ترشيح وال نةلج

 (2021 سبتمبر 12بتاريخ انضم إلى اللجنة ) اللجنة  رئيس - س مد شريف الري حمالسيد إبراهيم 
 (2021ر سبتمب  7يخ )استقال بتاررئيس اللجنة  - علي الهزيم جمال السيد
   ةاللجن  نائب رئيس - د الحسنوعس د لاخ دي الس

   لجنةال وضع - م عبدالرحي  علياشد رالسيد 
 (2021 سبتمبر 12بتاريخ انضم إلى اللجنة )  عضو اللجنة -   نسلطاالدكتور عبدهللا 

 ( 2021مارس  23ريخ ل بتااستقا)  اللجنة عضو - يرعي جمال المز لد د خاالسي 
   

   طر  المخالجنة 
 ة  رئيس اللجن  - نة امة البحارالدكتور أس
   نائب رئيس اللجنة - كامل كشك السيد أسامة 

   اللجنة عضو -   ريي چوب  منحرعبدال د أحمدسي ال
 (2021 سبتمبر 12خ اري ت ب ترك اللجنة عضو اللجنة ) - مانعث ال مدحأ دالعزيزعب يد الس
   
    عيةلشرة ائة الرقابيه

   الهيئة يسرئ  - ود م مح محمود آل طيفاللعبد الدكتور الشيخ

   الهيئةنائب رئيس  - إسحاق  مد حمام صعالشيخ 

   الهيئةو عض - ر حمد ب ة محم اأسالشيخ ر تودكال
   
    التنفيذيةة داراإل

 ي ذفيتنلالرئيس ا - ارينصاألمحمد السيد عصام 
 التنفيذي  لرئيسا ئب ان - العثمان  مدحأ دالعزيزعبيد الس
 المالي  المدير - وب برا سشرنيفا نتوشساد يسال

 امالع   دائرة التكافل - رئيس االكتتاب  - جيجان ابراهام ستيفنالسيد 
 التكافل العائلي والصحي دائرة  -تاب يس االكتئر - وزريما نورالسيدة 
 المركبات تكافل  -االكتتاب س رئي - ن حسيم اء إبراهـيملة يدالس
 ومات المعل ةنيتقرة دائ -أول  مدير - سين جعفر خليل حد سييد الس

 إدارة المخاطر وااللتزام ، وكمةالحمدير  - نجاة الوادي السيدة 
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 اهمينمس الحقوق ي لتغيرات فاقائمة 
 ققة( )مد 2021ديسمبر  31 فيلسنة المنتهية ا

 

 
 سرأ
 انوني  حتياطي قا ل الما

 ي طحتياا
   مستبقاةأرباح  عام 

احتياطي القيمة 
 العادلة لالستثمارات 

 مجموع  
  ةالملكيحقوق 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   ي  نبحري دينار ر بحريني  نادي ريني  بح ناريد 
       

 11,164,133 115,199 1,578,365 200,000 770,569 8,500,000   2021يناير  1في  صيدرال

 ( 5,729) - ( 5,729) - - - ( 3تأثير تطبيق معيار المحاسبة الجديد )إيضاح رقم 

 930,946 - 930,946 - - - الربح للسنة 

 (18,680) (18,680) - - - -   األخرى ةشامل ال ةرالخسا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 912,266 (18,680) 930,946 - - - نة )الخسارة الشاملة( للس /الشامل  مجموع الدخل

 ( 425,000) - ( 425,000) - - -  2020 نة لس أرباح أسهم مدفوعة

 - - (93,095) - 93,095 - ( 19 رقم )إيضاح نينوإلحتياطي القاإلى ا ولمح
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 11,645,670 96,519 1,985,487 200,000 863,664 8,500,000  2021ديسمبر  31في الرصيد كما 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ══════════ 
       

 10,078,971 174,142 548,670 200,000 656,159 8,500,000   2020ر يناي 1ي الرصيد ف 

 1,144,105 - 1,144,105 - - - الربح للسنة 

 (58,943) (58,943) - - - -   األخرى ةشامل ال رةالخسا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 1,085,162 (58,943) 1,144,105 - - - ة ن)الخسارة الشاملة( للس /مل الشا مجموع الدخل

 - - ( 114,410) - 114,410 - ( 19 رقم إيضاحي )نوناقلا إلحتياطيإلى ا ولمح
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 11,164,133 115,199 1,578,365 200,000 770,569 8,500,000   2020ديسمبر   31في  الرصيد كما 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
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 نال المشاركيأمو ات فيير لتغا مةقائ
 )مدققة(  2021ديسمبر  31في  يةتهلسنة المن ا

   
احتياطي القيمة العادلة  

  لالستثمارات 

 

 افلتكال
 العام

 افلالتك
 يالعائل

 تكافللا
 العام

 التكافل
 مجموع  لا العائلي

 ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 
 ي  ينحردينار ب يني  دينار بحر   حرينيب ناريد   يدينار بحرين حريني  ر بدينا 
      

 110,432 63,629 74,192 132,449 ( 159,838) 2021يناير  1في الرصيد 

األوراق  على  ةققمحلالقيمة العادلة ا مكاسب
 227,284 26,250 201,034 - - ةياالستثمار المالية

ة  ققمحالالقيمة العادلة غير  سب( / مكاخسائر)
 ( 153,607) 23,120 ( 176,727) - - ةياالستثمار يةالالم قرااألو على

 671,789 - - (52,959) 724,748 للسنة ( العجز) / ائضالف
 ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 

 855,898 112,999 98,499 79,490 564,910 2021بر يسمد 31في الرصيد كما 
 ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ 

      

 ( 290,696) 6,917 130,039 163,939 ( 591,591) 2020يناير  1في الرصيد 

األوراق  علىلقيمة العادلة المحققة  ا مكاسب
 246,443 214,532 31,911 - - ةياالستثمار المالية
األوراق   علىة ققمحلا دلة غير لعاالقيمة ا خسائر
 ( 245,578) ( 157,820) (87,758) - - ةياالستثمار المالية

 400,263 - - (31,490) 431,753 للسنة ( العجز) / ائضالف
 ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 

 110,432 63,629 74,192 132,449 ( 159,838) 2020ديسمبر   31في  الرصيد كما 
 ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ 
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 ة النقديلتدفقات  اة ائمق
 ( ةق )مدق 2021ديسمبر  31في منتهية النة سلا

 مبر س ي د 31تهية في المن ةسنلل   
 2020 2021 إيضاح  
 ي دينار بحرين يدينار بحرين  
    لتشغيلية ا ألنشطة ا

 1,144,105 930,946  صافي الربح للسنة 
 400,264 671,789  كين  رامشت الالناتج من عمليا فائض لا
    : لتالية لبنود ال  تعديالت

 ( 54,136) ( 34,193) 8 ة زميلة  ن شركم دخل
 - 27,578  يلة  ميع شركة زخسارة من ب

 - ( 618,330) 25 تثمار اإلس ل دخ
 ( 231,457) ( 242,908) 25 الملكية  حقوق مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ات راثمستيع امن ب مكاسب

 578,184 261,328 25 ملكية الوق قحل  ة من خاليمة العادلمدرجة بالق ت را استثما على اللحمضا  ارةسخ
 - 69,406  دات  موجولاام حق في استخد إطفاء ال
 115,849 34,204 16 إستهالك  
 704,094 322,261 9 لتكافل وإعادة التكافل المستحقة القبض  ا دة رصأ  لحالإضم مخصص
 ( 543,902) - 26 ت دا ومعت من بيع عقارا مكسب

 ( 337,503) ( 203,719)  ة سب راكات غير المكتشتالتغير في اال
 28,594 139,587  ت غير المكتسبة التغير في العموال

 332,343 740,823  للتكافل العائلي   الفنية  االحتياطياتالتحول إلى  في   التغير
 71,006 45,845    تكلفة اإلجارة

  ───────── ───────── 
 2,207,441 2,144,617    يةغيلشتالمطلوبات جودات والغيرات في الموالت  لتشغيلي قبال حربال

    يلية: التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغ
 3,282,609 1,270,009  ض فل وإعادة التكافل المستحقة القبتكالارصدة  أ

ً قدمم وعةمدفومبالغ  ودخل مستحق أرصدة أخرى مستحقة القبض  ( 27,422) ( 97,086)    ا
 632,044 955,806  تحقة مس ال تالب لمطاا منل فا التك شركات إعادة حصة 

 147,269 ( 124,484)  إجمالي المطالبات المستحقة  
 ( 401,950) 1,554,022  فع كافل وإعادة التكافل المستحقة الدالت  رصدةأ

 ( 419,948) 196,149  مطلوبات أخرى ومخصصات 
 68,148 36,400  ظفين و مللخدمة مكافآت نهاية ال

  ───────── ───────── 
 5,488,191 5,935,433  غيليةالتش قد الناتج من األنشطة الن  فيصا

  ───────── ───────── 
    ة يألنشطة االستثمارا

 - 861,238  م لار المستدخل االستثم
 ( 34,125) ( 47,290) 16 ت معدا ت وشراء عقارا

 1,550,000 -  معدات ت وت من بيع عقاراالصحتم
 (1,618,428) (3,247,213) 7 حقوق الملكية من خالل  ة لاد بالقيمة الع رجةمد رات شراء استثما

 1,354,960 716,501  حقوق الملكية ة العادلة من خالل بالقيمة  رجمد متاحة للبيع اراتستثممن بيع ات حصالتم
 ( 686,783) 4,907,571  شهرة أ من ثالثر ثكألق  حقااست خ ير اوبت ع مصرفية ئادو

 - 83,249  ة تابعة  ك رش قدية من استبعادلنصافي التدفقات ا

  ───────── ───────── 
 565,624 3,274,056  األنشطة االستثمارية  الناتج منصافي النقد 

  ───────── ───────── 
      ةالتمويلي ةط نش األ
 - ( 425,000)  مدفوعة ية دقنأسهم   حأربا
 - ( 94,904)  ارة جتزامات عقد اإلل اسداد 
  ───────── ───────── 
 - ( 519,904)  األنشطة التمويلية  المستخدم فيلنقد ا  يفصا
  ───────── ───────── 

 6,050,956 8,689,585  في النقد وما في حكمه   الزيادة

 2,590,725 8,641,681  السنة في بداية في حكمه  النقد وما

  ───────── ───────── 
 8,641,681 17,331,266 6 ة السنة اينه ي حكمه فما في  لنقد وا

  ═════════ ═════════ 
    تملة على: مش ال

    نقد وأرصدة لدى البنوك 
 5,211,681 7,424,725  نقد وأرصدة في حسابات جارية 

 3,430,000 9,906,541  أو أقل  هرشأ  ةثالث  لفترةة ليأصواريخ استحقاق بتودائع مصرفية 

  ───────── ───────── 
 8,641,681 17,331,266  في حكمه  ماو  النقد

 9,649,571 4,742,000 6 من ثالثة أشهر ألكثر  أصلية  ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق

  ───────── ───────── 
 18,291,252 22,073,266 6 لي ز الما لمركا قائمة وفقاً لك بنو لدى  أرصدةنقد و

  ═════════ ═════════ 
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 م المالية  ائ ت حول القو احاإيض
 ( ة ققمد ) 2021ديسمبر  31 في

 
 

 شطة ناألو الشركة 1
 

 في رة والسياحة  ناعة والتجالدى وزارة الص مسجلة عامة ةينيبحر همةمسا شركة هي)"الشركة"(    .ب.م,الدولية ش كافلالت ةشرك

   . 1989 أبريل 11 ريخبتاول عليه الذي تم الحص 21100رقم  تجاريال لجسال  بموجبل وتعم البحرين مملكة
 

ً   الشركة أنشطة تدار  والعائلي العام التكافل ةشطأن إدارةفي   للشركةالرئيسي   النشاط  لثيتم  .ةالمياإلس الشريعة دئابلم وفقا

التوالي،    والمضاربة  لةالوكا نموذج تطبيق طريق عن وذلك واالستثمارات ً وفقن  كيراالمش عن ةبيالنباعلى   يعةالشر بادئلم  ا

في صندوق المشاركين للتعويض عن أية    االشتراكاتوتجمع    كتتابإلا ةسن أساس على التكافل إعادة نشطةأ  تنظيم  يتم  .يةاإلسالم
 .ددحم حدثندوق عند وقوع قد تلحق بالص خسائر

 
 . 2 رقم صفحةل ا يف ملعنوان بالكالاتم بيان  .البحرين مملكة في للشركةلمسجل ب المكتقع اي
 

   19 - دكوفي تأثير
الحالية  ت  ثيراتألار  المتوقع أن تستمن  وم  ،2020سنة السابقة  ال   لالخفي التفشي    (19  -يد  فوك فيروس كورونا )  بدأت جائحة

ا  صادقتاال  علىجائحة  الهذه    يتفشل  ةوالمتوقع في  ه  .رطولتالعالمي  تستمر  حين  في  في  التطورات  علىذه  ات يملع  التأثير 
التطورات    قنطا  يبقى،  الشركة هف  ؤكدغير ماألخرى  ومدة  المرحلة  ي  أك  دقوذه    للشركة لي  الما  مركزلا  بر علىتؤثر بشكل 
 . ياللحفي الوقت ا مداها  ددي تحمكن ال يوالتي  مستقبل،لالنقدية في ا دفقاتهاتولي لماوأدائها ا

 
 . 2022  فبراير 15تاريخ بدارة الصادر إلا قاً لقرار مجلسفو للشركةالمالية   مئتم اعتماد إصدار القوا

 

 عداد أسس اإل  2
 

 بيان االلتزام 
الماليالق  أعدت لمعايفوة  وائم  المحاسبةقاً  هيئةالصادر  المالية  ير  عن  والمر  ة  الللمؤساجعة  المحاسبة  وقانون   ةمياإلسال  اليةمسات 

المجلد   ن م  ةم النافذواألحكا  3د رقم  في المجلردة  واالأنظمة التأمين  و  ،2006لسنة  ات المالية  سسمصرف البحرين المركزي والمؤ
 تجارية البحرينيلشركات القانون الواألحكام ذات الصلة  ن المركزي  مصرف البحريلي  دليل اإلرشادلل  رأس المالأسواق    –  6رقم  

ت المالية  لمؤسسااجعة لمروال  المحاسبة  ة عن هيئةردامحاسبة الص لاور التي ال تنطوي تحت مظلة معايير  ملأل  . وتعديالته الالحقة
   .يةلودالمالية ال ر الدولية إلعداد التقاريرق المعاييبيتط، تم اإلسالمية

 
 اسبي محال العرف

لة  داعيمة البالقأدوات الدين المدرجة  و  أسهم حقوق الملكية  سياتضمن قيلالمعدل  خية  وفقاً لمبدأ التكلفة التاري  يةم المالعدت القوائأ
 . ةحقوق الملكيخالل  من
 

المالية  ب  يتطل القوائم  ً إعداد  الماعايلم  وفقا المحاسبة  بلية  ير  ااستخدام  اليقدتلعض  ال سامحرات  اإلدارة ك  .هامةبية  يتطلب من    ما 
 . للشركةاسبية سياسات المحفي عملية تطبيق الداتها اجتها ممارسة

 
 سية  الرئي العملة

 .ةالشرك ة لعملياتالرئيسي ةلكونها العمل ينيالبحر  رابالدينعرض القوائم المالية  مت
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 ة  لقوائم الماليا  إيضاحات حول
 ة( ققد )م 2021ديسمبر  31في 

 
 

 الهامة  المحاسبيةت  ساايلسا 3
 

للشركة    ةينوالية السملاد القوائم اإعد  يفاستخدامها  تي تم  لا  لتلك  طابقةمة  المالي  د القوائمإعدا ة في  ة المتبعسبيمحات الإن السياسا
باستثنا2020  برسميد  31  فية  تهيالمن  ةلسنل ا،  تطبيق  الايلمعء  والمعدير  واإللزا  لةجديدة  ايمالصادرة  في  وية نساللفترات  ة 

   .2021ير ينا 1و بعد ة في أدئبتالم
 

 وفي أيمن قبل  م تأجيلهات كنولصادرة جديدة معايير 
ض  شروع مراجعة بعاكتمال محين  ل  نه أ  2020  ويوني  23  -22  في  المنعقد  هع في اجتماأليوفي  ع  التابسبة  محاال  وضح مجلس أ
المحاسبةم لع شرك، تخضالمالية  عايير  التكافل  االستثمارات  تو  لاضمحالبات  متطلات  المحامعيابموجب  صنيف  المر    اليسبة 

ات  ارمااالستث  25رقم   واألدوااألسه  :كوكلصفي  المماثلةم  تم  ." ت  تم  اإللزاميلا  ديدولذلك،  المالية  ة  سبالمحا  معاييرل  تاريخ 
 1من  اعتباراً    صلألا  فيوالتي هي إلزامية    تكافلبعض معايير الهاء من مراجعة  حتى تاريخ االنت ي  فيولصادرة عن أالية االت

 . 2020يناير 
 

 ائرلخساب ةالمحمل ماتوااللتزاية تمانر االئائسالخول الحمضباالق تعلالم - 30مالي رقم  ة الحاسبمعيار الم
الي ملمحاسبة الار اال معيدعن طريق استبالمالية    داتوجوالم  لحالضماب خسائر  اة احتسعملي  ياسأسر بشكل  ايعالمر  غي  دقل

دينة  الذمم الم  بشأن جميعة  يقبلمستلا  وقعةتمال  نيةخسائر االئتماج البنه  تكبد الخسارةنهج    " تايياطتإلحاو  تصاالمخص "   11رقم  
في  ب  يةزانميال  ي فة  رجدالم  ريغعرضات  تالو وخطمانلضا  كذلما  ااات  تخضالمكز  رالمواد  العتمابات  التي  األخرى    ع ماثلة 

 . ر االئتمانلمخاط
 

 : في المراحل الثالث التالية يةمانتالئر اائخسلل الخاضعة تادوجوملاسيتم تصنيف 
 

ال : 1  المرحلة المنيدمالذمم  الذمم  نة  التتجة:  لم  المدينة  بشكتتدي  في جو  لهور  ماالئتما  ةدجوهري  منذ  تسجيل   .انحهن  سيتم 
 . اً شهر 12لمدة  ةعوقالخسائر االئتمانية المتاس سأ لىع لمخصص اإلضمحال

  
 يتم تسجيلس  .منحها  ذنماالئتمان    دةبشكل جوهري في جو  تتدهورالمدينة التي  م  ذمل ا:  ةلمنتجا  ريغ  ينةدالممم  الذ : 2المرحلة  

 . ى العمردمى وقعة علالمتنية ما ئتالخسائر اال ساعلى أس نيةالخسائر االئتما
  

س  أساعلى    حاللضمإلا  ت مخصصم إثبايت، ستم إضمحاللهاي  المدينة الت  مملذنسبة لدينة المضمحلة: بالالمم  ذمال : 3المرحلة  
 .رمعالى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مد

 
 ا حه منذ  نم  يةتماناالئ  مخاطرالفي    ي هرجودهور اللتل  يمهاتقي  يف   ستقبليةملالنظرة ا  تعتبار معلومافي اال األخذ  شركة  ال  من  بلسيط

الخسا قياس  المتوقعةيتمان االئ  رئوكذلك  )اال  املمثل عوصر  ناع  ىلع  يةتقبلالمسظرة  النمعلومات  تضمن  تس  .ة  الكلي  على قتصاد 
 . رجية اخال درصا مالمن  عليها ليتم الحصو االقتصادية التيات ( والتنبؤالنفط راعسسهم وأاألار سعأ السبيل المث

 
خسائر لاة  الشرك  ، ستستمدهاتسيناريوالمن   لكل سيناريوة  بسبالن  .السيناريوهات المحتملةئج وتالنا  يم مجموعة منبتقي  الشركةوم  ستق
 . لضمحالمخصص اإل  ديلتحد وذلكجحة رحتمالية المق نهج االوقعة وتطب المت ةينا ئتمالا
 

 نهج اإلضمحالل
ل  اتتعرضلاوة  يراالستثمادات  والموجوخرى  األمويالت  الت  جميعى  علل  اإلضمحالر  ئاخسات  إثب  مسيت  ف بخالمخاطر  لالخاضعة 
 . الدخل(قائمة من خالل دلة  عاالبالقيمة  جةدرالم تستثمارااء االتثن)باس ةيمخاطر االئتمان لا
 

قياس   للموجمة  قيالفيها  تتجاوز    تيلال  الحضمإلار  ائخسسيتم  قيمتهوالمدرجة  القا  إن   . درداستالل  ةقابللا  اد  تعد لالسترداد    بلةالقيمة 
ً العادلة  اقيمتهمن بين  ىلعألاة القيم  .مةتخدالمس اوقيمتهالبيع يف لاتك ناقصا
 

 تزامات المحملة بالخسائر القتناء موجودات لالا ومخصص العقود أ
بمو  باقتناء  ةملزم  كة شرالكون  تعندما    مخصص   تابثبإ  ةكالشر  قومتس ا  وأ  اتاطبرتالاجب  موجود  المستقبليالعقود  يجوز ة  لتي 
المت   ،لبقستالمرامها في  إب العقد أو االرتباطمبم  زاوقع بأن يكون االلتومن  متوقع أن  الن  مالتي    يةتصاداالق  عالمناف  لى منأع  وجب 

ائر لخسس اعكي  حسابلاذا ى هخصص علمبعمل  شركة  قوم التسل هذه الحالة،  مث  يفو  .توجوداك المخالل عملية اقتناء تل  منتتدفق  
 .ملةتلك المعاتجة عن مثل النا متوقعةال
 
 . للشركة ماليةأعاله على القوائم ال ار المذكوريعم إدارة الشركة حالياً تأثير المي  قت
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 قوائم المالية  حول ال ضاحاتي إ
 ة( دقق)م 2021ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(مة الها محاسبيةت الاس السيا 3

 
 ثمار( باالست وكالة)الار ماالستثالة ببالوكلق متعلا   31م  رق يالاسبة الممحالمعيار 

  ( لة باالستثمار االستثمار )الوكا  لةاكبوالخاصة    ةيعداد التقارير المالمتطلبات إحاسبية وملالمبادئ ا  المعيار إلى تحديد  هذادف  هي
واعامالللم المالية،ألدوات  ك  ت  جانب  المالمن  رب  من  اليتطل  .يلوالوك  ل  طبتقييالمال    ب ر  منمعيار  ب  تثمار  االسيعة  م 
)رثماتسا  -أإما    ارهعتباب مباشراً  االستثماربإناً  لمخاطر  المباشر  الموكل  اإلس  -ب  وأ  (كشاف  إدارة    مي  تق  .الوكالةب  تثمارمدير 

 .كةرش أعاله على القوائم المالية لل الشركة حالياً تأثير المعيار المذكور
 
 رة اجإلبا لقالمتع  32لي رقم  الماسبة حالميار اعم

الي  حاسبة الممعيار الميهدف    ."بالتمليك   ةية المنتهجارة واإلجارإل با" لمتعلق  ا  8  قملي رلماحاسبة اار المر معيلمعياا  ذادل هيستب
المبادد  ديحتى  إل  32رقم   وتصنيئ  وف  واإلفصوا  ياسقالاإلثبات  معاماللعرض  في  ذلك    بما  رةجااإلع  ون  تاح   اهأشكالفي 

التا   1  نمتباراً  عا  اميإلز  يارمعال  سيكون هذا  .جرمستأأو  مؤجر  ا  فتهصبسواء    ،هافي  فاً ن طروتكوسة  سؤملذها اي تنفلمختلفة 
 . 2021يناير 

 
رة  اإلجا  أ(ى  إلة بها  الخاص جارة  اإلمن  كل  ف  نيتصب  مستأجر  مؤجر أوبصفتها  سواًء    سة، يجب على المؤسب هذا المعيارجبمو
( ةالهب  البيع أويق  عن طرإما    –ة  جاررة عقد اإلتفبعد نهاية    لكية لمل  توقعالم  لنقلا  عيك ملمبالتلمنتهية  جارة اب( اإلو  شغيليةالت
 . جارةإلعقد االمتناقصة لكة مشارالك ا في ذلجارة بمعقد اإلة رتف خالل ل التدريجي للملكيةالتمليك مع النق ب يةنتهرة الماجاإل

 
االقيمةمنخفضة    الموجودات" إيجار  عقود    –  نيرتأجمسللبة  بالنسثبات  لإل  ءينفاعإعلى  ار  المعي  ان هذضمتي واسيب لح" )مثل 

قوعق  ة(يصالشخ إيجار  األود  عقود  لجصيرة  مدتها  يجإ  )أي  أقل(  شهراً   12ار  ب  .أو  تاريخ  اإليجا  دءوفي  سيقوم  ،  رعقد 
الذات  بإثب  رالمستأج الحالموجود  يمثل  في  ي   اماستخد  يف  قحالأي  )جار  اإليعقد  فترة  خالل  سي  األساد  الموجوم  خدااستق 
المبينة على  )اإلجارة المؤجلة    كلفةب( ت وارة  جعقد اإل  مالتزاإجمالي    (أ  نمي يتكون  لذوا،  إلجارةعقد ا التزامي  صاف( والموجود
ً   المستلمةجار  ت اإليعا مدفوابل  قمة  اراإلجعقد  صافي التزامات  ة  اصقمغي  نب، ية على ذلكوعالو  .(قابلم  مزاالتأنها   ل  قب  مقدما
 .راإليجا دقع فترة بدء
 

ار التي تكون فيها هي  تطبيق نهج موحد لإلثبات والقياس لكافة عقود اإليج، قامت الشركة ب  32رقم   يار المحاسبةعند تطبيق مع
بإثبات التزامات عقد    كةشرالمت  قا  .يمةة القضخفمندات  الموجووعقود إيجار  ل  األجيرة  قصالناء عقود اإليجار  ثتسبا،  المستأجر
مدفوادسلاإلجارة   اإلجار عاد  وت  فية  الاست  الحق  اخدام  يمثل  موجودات  مت  قا  .ساسيةألا  وجوداتالمتخدام  اس  يف الحق  لذي 

المالي رقم   المحاسبة  المعدلة ختسبا  32الشركة بتطبيق معيار  التطل  بأثر رجعي  دام الطريقة  اللتطبيق بتاريخ   1  ئي فيمبدبيق 
 .نةالمقار تاممعلولتالي، لم يتم إعادة عرض اوب 2021اير ني
 

قياس   عالتزامعند  قامتجاراإليقد  ات  م  ،  بخصم  اإليجارفدالشركة  ا  وعات  معدل  في  الق باستخدام  اإلضافي  يناير   1تراض 
 :لي االت النحولى ع  2021يناير  1كما في   32م رق المالي طبيق معيار المحاسبةت رثيتم اإلفصاح عن تأ .2021

 

  
 ر  يينا 1

2021 
 دينار بحريني   
    وداتجوالم

 599,840   دات موجولحق في استخدام الا

ً دقمدفوعة مبالغ م  (17,068)   ما
  ────────── 

   582,772 
  ══════════ 

    الملكيةحقوق 

 ( 5,729)    قاةتب سمح باأر
  ══════════ 

   مطلوبات  ال

 588,501     رةإلجات عقد االتزاما
  ══════════ 
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 م المالية  ئ اول القو إيضاحات ح
 ة( دقق)م 2021ديسمبر  31في 

 
 

 ()تتمة هامةلا ةمحاسبيالسياسات ال 3
 

 ( ةتتم) جارةباإل تعلقالم 32لمحاسبة المالي رقم معيار ا
 
 داتالموجو ماخد ستاالحق في  (أ
متاحاً    اسياألسود  جومالذي يكون فيه التاريخ  الاإليجار )قد  ع  بدء في تاريخ    داتوجومال  مداخستافي  حق  الات  ثببإ  ركةالش  ومتق
،  تراكمةالل المسائر االضمحوخمتراكم    إطفاءي  أ  منها  ماً سومح  بالتكلفة،  وداتالموج  مستخداافي  حق  الاس  يتم قي  .(ستخدامالل

لي  ألا  تعديله  ويتم اإلييم  تقدة  عاإو  أل  ديتعتأثير  العادلة إلجمالي    تالموجودا  امدستخافي  حق  الة  لفتكتمثل    .ةارجعقد  القيمة 
م الشركة تقو  .تشغيلهاإيقاف  تكاليف لتفكيكها أو    يأو  دئيةبة المر مباشالف  ى التكالين علمضالدفع ويت  وع / المستحقمدفلل اباقالم

استخداحق  البإطفاء   نهايةجارة  اإلعقد  دء  ب  تاريخ  من  تداالموجو  مفي  اإلنتاجي  عمال  إلى  االقتصادي  استخدام  في  للحق  ر 
في استخدام    حقالمن    لمنافعا  استخدامط  يعكس نمهجي  نمباستخدام أساس  اإلجارة    عقد   فترة  ةتزامن مع نهايموجودات الذي يلا

  لي مابة الالمحاس  رمعياات  ع متطلبشى ما يتمامبة  ي القيمفت لالضمحالل  ي استخدام الموجوداالحق فخضع  كما ي  .الموجودات
 . 30رقم 
 
 ارة إلجاالتزامات عقد  (ب

الموجود فيه  يكون  الذي  )التاريخ  اإليجار  عقد  بدء  تاريخ  في  الشركة  لالستخدام(  األ  تقوم  متاحاً  ابإثبساسي  عقد  مالتزاات  ت 
جارة، يتم عقد اإل دءبريخ  ابعد ت  .ةجاراإل  عقد   رةى فتمد  ى لعالدفع  تحقة  سالمات  إليجاراإلجمالي    العادلة ةة بالقيماسمقلا  اإلجارة
مب ليععالتزامات  لغ  زيادة  اإلجارة  العائد  قد  اإلجارة  مات  تزالا  علىكس  إعن    –عقد  تطفطريق  المؤاء  اإلجارة  لة  جكلفة 

قد  ت علتزامارجة الدمالقياس القيمة    م إعادةك، يتباإلضافة إلى ذل  . ةعقد اإلجارة المسدد  اتإيجارات  مدفوع  لتعكس  هافيضوتخ
 .بتةالثا ريير في مضمون مدفوعات اإليجاغأو ت ةجاراإلتعديل أو تغيير في مدة عقد  ث حدذا إ جارةاإل
 
 المماثلة سهم واألدواتألواكوك ي الصثمار فست االالمتعلق ب - 33قم  ر ليلمحاسبة المار اعيام
هذهي وضع  إر  ياالمع  ادف  فلاوس  قيا لاو  اإلثباتولتصنيف  امبادئ  لى  االستثمار  عن  واإلفصاح  اعرض  واألسهم  لصكي  وك 
ااألخرى    يةاالستثماردوات  ألوا بلالمماثلة  تقوم  المؤتي  االيملا  ة سسها  الم  .يةالمإلسة  الواناأل  ارعييحدد  وات  ألدل  رئيسيةع 
مع  لا  اريةتثمساال واإلسال  الشريعةم  كاأحمتوافقة  الامعالمية  يتنااألساسية  ة  محاسبيلجات  عمل ئص  اصخ  عم  ب سبما  ونموذج 
   .فاظ بهارات وإدارتها واالحتالستثماإجراء ايتم ا جبهبموالتي  ات\مؤسسةال
 
ً يكة حالرشلرة ام إداتقي    . شركةللمالية القوائم ال  ه علىأعال رالمذكو رعياالمر  تأثيا
 
 وك الصك حامليارير المالية لتقالداد بإعق تعلالم  34  رقم بة الماليالمحاسار معي

ومتطللاا  ذهيحدد   المحاسبية  المبادئ  إمعيار  للمعدبات  المالية  التقارير  الصكوكاد  ألداة  األساسية  ي  .وجودات   نملب  طتوهو 
الت  داإعد صدرة  ملا الجهة   أتقارير  ال  إلعدادها  وةالدعو  مويل  المعاجة بموجب  ححسب  المجد  ال يو  .يارهذا  أي  لهذا  ر  تأثيعيار 
 . القوائم المالية للشركةعلى 
 

  ألول مرةالصادرة عن أيوفي المالية عايير المحاسبة المتعلق بتطبيق م  36بة المالي رقم  اسحملامعيار 
لية  لقوائم الماطبيقها على اسيتم تالتي    سسات()المؤ  ةمالية اإلسالميال  ساتمؤسالمالية لل  داد التقاريرعإمبادئ    رالمعيا  هذا  ميقد

لمعايير المحاسبة الماليل مرة  والمعدة أل نتقال في وقت تطبيق ثير عملية االتأ  يار، ويتناول هذا المعصادرة عن أيوفيل ا  ة وفقاً 
 . ية للشركة لمالقوائم الاتأثير  ي أا المعيار ذهل يوجد ال .المعيار

 
 غير إلزامية بعدنها ولك ادرةص ةدجدي  تفسيرات وتعديالتو رمعايي
القوائم حتى تاريخ إصدار  بعد    غير إلزاميةلكنها  القائمة و  معاييرلاى  علدخلت  أ  يالتالمعايير والتفسيرات والتعديالت  أدناه  يلي    فيما

المتم تطبيق  بأنه سي  لوقعم  كلبش  الشركة قع  توت  .للشركة  المالية الديالالتعت وسيراالتفو  ريعايهذه  أ   صادرةت  المعايير    دخلتالتي 
ئمة، إن وجدت، على المعايير القاالتي أدخلت  ت  يالدعتسيرات والفت المعايير والتطبيق هذه    الشركةتنوي    .تقبليخ مستاريالقائمة في  

 : إلزاميةما تصبح عند
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 المالية   ل القوائم ات حوحإيضا
 )مدققة(  2021ديسمبر  31 يف

 
 

 )تتمة(هامة لا اسبيةمحلااسات  السي 3

 
 ( تتمة) ولكنها غير إلزامية بعد ادرةدة صجدي  ت وتعديالتيراتفسو معايير

 
 (2021ير ينا 1اعتبارًا من   يملزا)إ " باحتياطي المخاطر"المتعلق   35م  بة المالي رقيار المحاسعم -

 

ا - المحاسبة  ى  لإهدف  ي  35رقم  المالي    لمحاسبةمعيار  مبادئ  التوضع  الاللية  الماقارير  وإعداد    طرخامحتياطيات 
المخاطر    الموضوعة من  اللتخفيف  المصلحة،  هاواجهيلتي  المختلفة  الذمسالوباألخص    أصحاب  ن ثمروتسي  ينتثمرين 

 .المالية اإلسالمية تاؤسسالربح والخسارة، في الم
 

 (2022يناير  1 من اعتباراً  ي إلزام) " فالوق  ؤسساتمالمالية المعدة من قبل  ري رابالتق"المتعلق   37رقم  لماليسبة امعيار المحا -
بما يتماشى  م إنشاؤها وتشغيلها  تي  تي، والالوقفيةات المالية  التقارير المالية من قبل المؤسسد  إعدايحدد المعيار مبادئ  

  .الشريعة اإلسالميةم أحكابادئ وم مع
 

 ( 2022يناير  1  نم تباراً امي اع" )إلز التحوطوخيار الووعد اللق بعتمال  38محاسبة المالي رقم  ر المعيا -
   .اليةملا ؤسساتملل  طتحوالو لخياروا وعدالت ومتطلبات ترتيباية المالداد التقارير دئ المحاسبة وإعر مبالمعياد ايحد

 
ً الشركة إدارة  مي  تق  . ةللشركية المال القوائمورة أعاله على  الت المذكيدعسيرات والتفتوال اييرالمعير تأث حاليا
 

 يلة  كة زمرشي إستثمار ف 
وذ نف  ة كشردى الالشركة الزميلة هي مؤسسة ل  .وق الملكيةقحطريقة    في شركتها الزميلة باستخدام   كةرشالات  استثمار  اباحتسيتم  

  .مؤثر عليها
 
ً لتكبال  لمركز المالياقائمة  الزميلة في    ةكالشر  مار فياإلستثإدراج  يتم    ،كيةلالمحقوق  قة  يرموجب طب ما بعد   ات إليها تغيرفة مضافا

  رجةدمالمة  قية الزميلة يتم تضمينها في العلقة بالشركالشهرة المت  .الشركة الزميلةوجودات  ي مفامن ص  الشركةفي حصة    تناءاالق
 . لإلضمحالل بشكل فردي اهفحص يتم وال وهي غير مطفأةلإلستثمار 

 
امل اآلخر شلباشرةً في الدخل امثبتت  قد أ  ييراتغتت  أينما وجد  . ةميلالز كةشرت المليافي نتائج عالشركة  حصة  لدخل  ا  ةقائمتعكس  
الزميلة،  للشرك الحال،  سح،  ن هذاوتفصح ع   بإثبات حصتها في هذه التغييرات   الشركةتقوم  ة  الشامل    ل خلدا  ائمةق  فيب مقتضى 
إلى حد   الزميلة  اهتكة وشركشرالبين    عامالتلممن اة  الناتج  غير المحققة  الخسائرو  باحراأل  دبعااستيتم    .(38  رقم  خر )إيضاحاآل

 . الزميلة  ةفي الشركشركة حصة ال
 

إلى رة العائدة  اسهذا هو الربح أو الخ  .للدخ اقائمة    ةمدمقالزميلة في    شركة نتائج الفي  ر الشركة  أرباح أو خسائ يتم إظهار حصة  
   الزميلةحاملي أسهم الشركة  

 
ا  متي القوائم  الفي نفس فترة إعداد اة  ميلالز  كةلمالية للشرإعداد  تعديالت في   إجراءاستلزم األمر، يتم  نما  أي  .للشركةلية  املتقارير 
 . الشركةت مع سياسا اسبية لتتماشىلسياسات المحا
 
  شركة المار  إضافية لحصة إستث  لمحالإذا كان ضرورياً إثبات خسارة اض  ام  ديدبتح  شركةلم اكية، تقوق طريقة حقوق المليبط ت  بعد

ل اإلستثمار في حالاضمبت  عي يثوضدليل موما إذا كان هناك    ديدبتحكل تقرير  اد  إعدخ  تاريب  تقوم الشركة  . الزميلة  تهافي شرك
ة الزميلة كرشلد لفرق بين القيمة القابلة لإلستردا لا دي تعوالتل المحيمة االضبإحتساب ق الشركة وملة تقفي هذه الحا .الشركة الزميلة 

 . لدخلاقائمة بات المبلغ في إث ومن ثمها المدرجة وقيمت 
 

الزميلة  مؤثرالنفوذ  الن  فقدا عند   الشركة  العادلة ي  أ  الشركةبت  ثت، تقيس وعلى  بين    قرف   تم إثبات أيي  .إسثتمار محتفظ به بقيمته 
قائمة  د في  بعااالست  لمتحصالت منر المحتفظ به واامثتإلسلمؤثر والقيمة العادلة للنفوذ اا   انيلة عند فقدمالزركة  للش  المدرجة  القيمة

   . لدخلا
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 ة  ماليالقوائم الضاحات حول  ي إ
 )مدققة(  2021ديسمبر  31 في

 
 

 )تتمة(الهامة  محاسبيةالسياسات ال 3

 
 التكافل  عمليات

تالت العقود ةكالشر تصدر إسالمية،  تأمينة  شرك  ارهباعتبا التعاوي  النشاط  على  بتقاسم عتمد  المخاطرر  طاالمخ  ني  أ المال  أو  و ية 

/   وثيقة  ( فيامل الوثيقةمشارك )حيساهم ال  .استثمارية  ود تكافل أو عقودما كعقفردي إبشكل  ا  دهجميع عقو  كةرشلاتصنف    .اميهكل

منتج   حامل  قة  لاح  في  .معينالتكافل  الخدمة  ايام  بإنهاء/  الوتلالوثيقة  عن  أخرى  نازل  عملية  أي  أو  النوثيقة،  هذا  فإمن   غمبل  نع، 

فق عليها بين المت  حكامألاً للشروط واقفجات/ الخدمات ومن المنتلكل نوع    عهدفم  يتاك الذي  ترشالمن ا  دراصلما  مبلغو السترداد أاال

  .رك والشركة في الوثيقةلمشاا
 

 حامل تعويض على ةفقموابال وذلك قةالوثي حامل من الجوهرية  التكافل اطرخم مزود التكافل فيها يقبل التي قودالع ي ه التكافل عقود
 التكافل  مخاطر الشركة  تحدد  عام، كلشب .الوثيقة حامل  على بيسل ر بشكلؤثوي ممعلو غير ددح م تقبليسم فظر يأل قةوثيلا

ا عقود  .مغطى  دثوقوع ح حال  في تعويض دفع باحتمال ةثرالمؤ تلك  هي  يتعلاالستثمار  التي  مخاقود  تحويل  طر م من خاللها 
   .ةكشرال ىإل ةيقوثال حامل من ريةهور الجغي التكافل

 
 العام  لف التكا
 
 االشتراكات  يالإجم
االشتراكي إجمالي  مجموع    تاشتمل  المبركال  القبضالمستحقة  ات  االشتراكعلى  العقود  في  الموضحة  التغطية  فترة   خالل   مةمل 

المحاسبية والتي ي على اسبية  محالترة  الف  خاللة  ناتجتعديالت    ةأي  تاكااالشترتتضمن    .الوثيقةريان  تاريخ س  إثباتها من  متالفترة 
   .ية السابقةفي الفترات المحاسب ةباألعمال المكتتا يتعلق بالقبض فيم ةقتحالمس شتراكالا
 

المكتس  راكاتاالشت المخارتتتبة في السنة والمتعلقة بفمكالات  اكرتشااللنسب من  ابة هي تلك  غير  لمركز ا  قائمة طر بعد تاريخ  ات 
 : بة وتحسب كالتاليسكتملغير ات لالشتراكامخصصات ك مؤجلة  حقة هيالفترات الالى ب إلتنس التي بالنس .اليالم
 

 ؛ ولجويا و حري لبا نعلى الشح  التكافلتثناء ود التكافل السنوية بإسع عقلجمية  نسبلبا 1/365طريقة وفقاً لل •

  ية بالتقرية  طريقالهذه  تستخدم    . يالجوو  ري البح  ن حالش  تكافلألعمال    التكافلدة  وعقود إعا  شتراكاتالامن إجمالي    % 25نسبة   •
مدى  لى  المكتسبة عتراكات  ش االمن أجل توزيع    ةتقل عن سنة واحدمتفاوتة  تغطي فترات    ويوالجي  حربلا  كافلالت   وثائقألن  
  .لافالتك وثائق فترة

 
 ة التكافل إعادحصة 

خالل الفترة   مبرمةد اللعقوا   فيضحة  الموطية  فترة التغمل  اكدفع لة ال ستحقكات الماالشتراعلى مجموع    افلالتك  ةدحصة إعاشتمل  ت
د بعقو   قعليتحاسبية فيما  الفترة الم  تعديالت ناتجة في  ةيأ  تااالشتراكن  تتضم  .الوثيقةي يتم إثباتها من تاريخ سريان  توال  اسبيةمحال
   .السابقةمحاسبية لافي الفترات ادة التكافل إع
 

 موالت صافي الع
على   التكافلمدى فترة عقود    ىلعمكتسبة  لاات العموالت  ومصروف  دخل  وزيعت  جلمن أالت  لعمول ومصروفات اخد  كةشرال  تؤجل

 النحو التالي: 
 

ً وف •  ؛ ووالجويعلى الشحن البحري  لفاكتلا أعمالاء ستثنة بإالسنوي عقود التكافلميع لج  1/365طريقة  للقا

 . لجوياو البحري الشحن  تكافلعلى   %25بة سن •
 
تم   .مكتسبةال  يرغ  اكاتشتراالفي حساب    ةمدخسس المستعلى نفس األ  مدفوعة الت الوالعموعموالت إعادة التكافل  دخل    ليتأجم  يت

 . العموالتخل منها دوماً ، محسمن قبل الشركة عادة التكافلحصة إتسوية 
 
   سددةلي المطالبات المامإج
إجمضمتت الان  الي  المطاللمطالبات  جميع  على  تقت خالثدتي حلات  بامسددة  أعد  سواًء  السنة،  بشل  أرير  وتكاأنها  يعد،  لم  ليف و 

ة بالغ المستردعويض والملتبات بعد حسم تخفيض قيمة اوية المطالتسبتجهيز والصلة والتي تتعلق مباشرةً    لبات ذاتاطملجة امعال
   .ةلسنوات السابقا نة مستحقات مبطاللم تسويات ةرى وأيخاأل
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   ةيلالماائم و قإيضاحات حول ال
 ( )مدققة  2021ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(ة الهام لمحاسبيةسات اسياال 3

 
 ( تتمة) العام افلتكلا
 

 ( تتمة)  سددةإجمالي المطالبات الم
ددة ذات الصلة  البات المسطمات إجمالي العندما يتم إثب  راف األخرىطاألإعادة التكافل و  ت المستردة من عقود يتم إثبات المطالبا

 . لصلةالعقود ذات ا يها في علمنصوص لاوط رشلوفقاً ل
 
  لعامالتكافل ا تتياطياحا
 
 المطالبات المستحقة ليما( إج1
إيست المستح لاي  جمالند  النمطالبات  التكلفة  على  المتكبدة    المقدرة  هائيةقة  المطالبات  تس  نك وللجميع  يتم  تاريخ  لم  في  قائمة ويتها 
بشأنمالي،  ال  زلمركا تقرير  إعداد  تم  أوسواًء  يعد  ها  تكاليفبا ،  لم  إلى  الصل   اتالمطالبمعالجة    إلضافة  وتذات   ة يمالق  خفيضة 
المطالبات، وبالتاتسوي  ر في خطابات اإلشعار وفيتأخيقد يحدث    .ىرتردادات األخاالسدة وللخرتوقعة  لما أنواع  فإن    لية بعض 

لم يتم   .ودة للنقينة الزمميتم خصم المطلوب للقي  ال  .يلامز اللمركاقائمة  يخ  ى وجه اليقين في تارلعائية ال يمكن تحديدها  النه  التكلفة
 . إلغائهأو لعقد أو إخالئه المطلوبات عند انتهاء ا يتم إستبعاد .ثراادلة أو إحتياطيات الكوالمعيات طاتيحاللخصص ت مثباإ
 

 ة مكتسبغير  تااك( اشتر2
اكات ترشاال مع    يطاإلحتيا يتم مطابقة    .ه  بعدنتلم ت  يتطر الستلمة للمخاالمكتسبة االشتراكات الم  يمثل مخصص االشتراكات غير 

 . ةفاوالمعبة مكتسال
 
 ية المطلوب لكفافحص ( 3

ما إذا كان  ديد  ب لتحلمطلوفاية اكل   صتم إجراء فحي ومالي  قرير  ة بتاريخ إعداد كل تها غير المنتهياطربمراجعة مخ  الشركةتقوم  
م  كاهن عام  وتكالفائض  المتوقعة  المطالبات  االن  التناقيف  لالشترء  غيمؤجلة  المكتاكات  هويستخ  .ةبسر  يرات التقدحساب  لذا  دم 
ة متعلقات الوجودلما  نمينشأ    وقع أن ن المتلذي مألخذ في االعتبار عائد االستثمار اد اقات النقدية التعاقدية المستقبلية بعلتدفية لالحلا
الصلة   الفنيةمخصصات  الب بأو  .ذات  التقديرات  هذه  أظهرت  القإذا  امين  المدرة  غير  لالشتراكات  حسم    لمكتسبةجة  تكاليف )بعد 
   .بعمل مخصص لكفاية المطلوبلدخل ا ةئمقاير كافية فإنه يتم إثبات العجز في  ة( غالصل ت اذالمؤجلة اء قتناال
 

 عائلي لا التكافل
  اريخ ية بتالسارلي  عائفل البعقود التكايتعلق    امفي يةمستقبلالمنافع ال اللتزامات الحالية مةيقال  العائلي للتكافل نيةالف تياطيات حاالتمثل  
  .التوفير وتكافل ايةحملا تكافلالصناديق وهما من االحتياطي من نوعين ن وكيت . ماليال زلمركاقائمة 

 
ً اية  مححتياطي تكافل الاقيمة    بتحديد  شركةلا ل  ن من قبالمعياالكتواري    يقوم الخبير ات اطييتاالح   يتم احتساب  .وتكافل التوفير سنويا

الل العائلعقود  ب  لتزاماتالاتقييم  م  يت  .ليةبستقملاة  طريقالباستخدام  ردي  بشكل في  تكافل  المخصومة  النقدية  التدفقات  ل  معدباستخدام 
 .(وياً سن %4:  2020سنوياً ) %4خصم قدره  

 
الداالستبالاساب  احت  يتم  .استحقاقها عند الفني االحتياطي مقابل ةايالح قيد على  والبقاءقة  الوثي  استحقاق عمناف باستحا  متي ة ماليت 
 .بهما الشركة رطا خإ يتم حينما والعجز الوفاة مطالبات يتم احتساب .التغطيةع انقطا دنعو أ عهالتنازالت عند دفوا
 

  كاتااالشترإجمالي 
 . شتراكاتالابتاريخ استحقاق لدخل اقائمة  في  اتاكتراالش يلامجإ يتم إثبات

 
 ل حصة إعادة التكاف

مة خالل الفترة في العقود المبر  حةضوالم  غطيةرة التكامل فتالدفع لراكات المستحقة  توع االشعلى مجمة التكافل  دإعا  ةصتشتمل ح
فيما يتعلق   ةجة في الفترة المحاسبيالت ناتتعدي  ةأيى  لع  تكاارشتالتتضمن ا  .قةوثيلامن تاريخ سريان  لتي يتم إثباتها  المحاسبية وا
 .المحاسبية السابقة راتتففي الكافل بعقود إعادة الت

 

 ت  لعموالا صافي 
 . لدار عقود إعادة التكافعموالت المدفوعة عند إصوال كافلالت  ةدل عموالت إعايتم إثبات دخ



 .  .م.بش يةولكافل الدلتكة ارش

25 

 ائم المالية  و قإيضاحات حول ال
 )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(الهامة  لمحاسبيةسات اسياال 3

 
 (تتمة) العائلي افلالتك
 
   سددةمللبات االمطا اليإجم
 .افيه التي نتجتفي السنة  خل دلاقائمة  في ددةت المسابلمطالا ابتساحم يت
 

الصلة    تادة ذالمطالبات المسد  ليراف األخرى عندما يتم إثبات إجماإعادة التكافل واألط  د ويتم إثبات المطالبات المستردة من عق
 . ةل ات الصالعقود ذالمنصوص عليها في لشروط لوفقاً 
 

  ائليتكافل العلا احتياطيات
 
 تحقةمساللمطالبات ا  يل( إجما1
في ضوء مطالبة غير مدفوعة  الخسارة المتوقعة لكل    تعلى تقديراتحقة من قبل اإلدارة بناًء  سمالالمطالبات    احتساب مخصصم  يت

ن  يياللحين االدائيع  اضأوفي    التي تظهريرات  تغللحيث يتم تعديل المخصص    ،ن واقع خبرتها السابقةمواً  حاليالمتوفرة    تاومالمعل
تكيا وز سائر  لخا  احتماالت  ةدايوز ادة  وتعدلمطالباليف  حدوثها  دات  مناسبا  حيثما  .تكرار  ذلك  مخصصات خصم  يتم    ال  .كان 

 . دوقلنللقيمة الزمنية ل المستحقةلبات المطا
 
 بة ت غير مكتسكاار( اشت2

تراكات شال ا  اطي معيتبقة اإلحاطم   يتم  .دتنته  بعالتي لم    رالمستلمة للمخاط  ير المكتسبة االشتراكاتيمثل مخصص االشتراكات غ
 . سبة والمعفاةالمكت
 
 المطلوب لكفاية ( فحص 3

إذا كان    فاية المطلوب لتحديد مالك  صراء فحم إجتيو  مالي اد كل تقريرإعدخ  ريهية بتاالمنتها غير  خاطرعة مراجبم  الشركةتقوم  
من    هناك عام  وتكاليالمطالبات  فائض  الاكرالالشت  المؤجلة  االقتناء  فالمتوقعة  غير  الحساخدستوي  .تسبةكمت  هذا  ام  لتقديرات ب 

الموجودات المتعلقة من    قع أن ينشأوتلمستثمار الذي من ااالد  ائعتبار عي االخذ فبعد األتقبلية  اقدية المستدفقات النقدية التعالحالية لل
 ناءكاليف االقتت سمح ة )بعدبس ير المكتغ اتشتراكمدرجة لالالقيمة ال ه التقديرات بأنا أظهرت هذإذ  .ذات الصلةبمخصصات التقنية 
  .المطلوب يةفابعمل مخصص لك دخلل ائمة اقجز في إثبات الع غير كافية فإنه يتم  المؤجلة ذات الصلة(

 
 ن سلحالقرض ا
أنظمة وارد في  لة اماليمالءة اللالوب لهامش  المط  لحد األدنىض الوفاء باغرب   الوثائق  لحملةالمساهمين    ض من قبلقرلاهذا  يمنح  

صندوق ي في  ز نقدأي عج   لتغطية  مصرف البحرين المركزي أو  در عن الصا  الثالثالتعليمات    يها في مجلدعلص  ل المنصوفاتكال
   .حاللسنوياً لإلضم يتم فحص القرض الحسن  .داد محددةروط سش هل وليستح برن  القرض بدو يكون .نركيشالما
 
 المشاركين عجز في أموال/ئضفا
شتراكهم سبة ان  معبالتناسب  ين  مشاركبين الالفائض  ية، يتم توزيع نسبة من  الكفه ابما في  اً ركبيشاركين  ملا   في أموالالفائض    نكا  إذا

لرقابة  ة ا هيئوالشركة  إدارة  مجلس  لى التوزيعات من قبل  عقة  افمويتم ال  .االحتياطيات  باتساحبعد    ك وذل  ل ي األمواففي المخاطر  
   .المشاركين أموالفي ع لتوزيد اعب متبقيي فائض أ حتفاظ بسيتم اال .زيمركال بحرينلاومصرف   شركةلل  ةيالشرع

 
هذه القرض يتم سداد    .ق المساهمينول صندبق  حسن من لاقرض  العن طريق تقديم  مشاركين  وال المأ  في ز النقدي  جعالالجة  مع  يتم
ء جز م احتساب اليتو  ضمحالللإلهذا القرض    صيتم فح  .ةاألولويى أساس  لعالتكافل    عملياتجة عن  قبلية الناتفوائض المستن الم

 . لدخلاائمة قفي الً حمضمالذي يعتبر 
 

بما في ذلك مات )اللتزاجميع االوفاء ببعد    ،جدإن و،  نيكالمشار  لالفائض المتراكم في أموال مع  التعام  تمسي  الصندوق،  عند تصفية
سوف لن  كم،  امترال  جزفي حالة العو  . للشركة  ية ابة الشرعلرقهيئة ا  عم  لك بعد التشاورذو(،  الحسن  لقرض ل  بالغ المستحقةالم  سداد
 .تحقةمسالالغ بملتلك ا نعموال مالك األوسيتنازل اركين ل المشاومالتصفية من أق في وقت تحمسحسن أي قرض يسدد 
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 مالية  ال إيضاحات حول القوائم 
 )مدققة(  2021سمبر دي  31في 

 
 

 ة()تتمالهامة  حاسبيةمسات السياال 3

 
 حكمهوما في د نقال

   .لقأشهر أو ألفترة ثالثة إستحقاق يخ ل بتوارجدائع قصيرة األلدى البنك ووفي الصندوق ونقد  على مهوما في حك نقدال يشتمل
 

 اد رة والسدمتاجلاخ تاريمحاسبة 
 الشركةه  زم في ي تلتاريخ الذوهو الت  ةالمتاجر  تاريخ  الية في ت الما دوجلعادية للمومبيعات بالطريقة اوال  تياترالمش  ات جميعيتم إثب

الموجود المالية  دية  العا  تا المبيع  وأالمشتريات  تتطلب    .بشراء أو بيع  اللموجودات  الموجودات  اللاملتسليم   ي نزمية خالل اإلطار 
 .السوق أعرافب حسالقوانين أو ه عامةً في المنصوص علي

 
 رات  االستثما

 
  ةالملكي ل حقوقة من خالبالقيمة العادلالمدرجة  ةلكيحقوق الم أسهم أدوات .أ

ً يتم إثبات الموجودات   للمعا التكاليف المنسوبة    كذلي  بما ف  عادلة،يمة البالق  المالية مبدئيا   حقوق  مهأستشتمل أدوات    .ةلممباشرةً 
  ارةمدال صناديقوالة لمسعرر اوغي ةرالمسعألسهم ي ار فة على االستثمابالقيمة العادلالمدرجة   للشركةلكية مال
 

ال ابعد  إعابدلمقياس  يتم  بالقيق   دةئي،  العادياسها  أيتم    . لةمة  العاالقيم  وخسائررباح  تسجيل  في  بند  كة  دلة  لدخل  ا ة  قائممنفصل 
)آلاالشامل   االستثأو    اتماراالستثإستبعاد  يتم    ىحت  (38  رقم   إيضاحخر  تصبح  مضمحلةعندما  و  أ  داستبعاإلعند    .مارات 
(  38  رقم  إيضاحر )خل الشامل اآلخدلاقائمة  في  ة مسبقاً  لسجالم  راكمةدلة المتئر القيمة العاوخساباح  ل أريوتح  ، يتماللاإلضمح

كية  من خالل حقوق الملالعادلة    المدرجة بالقيمة  وق الملكيةقحم  أدوات أسه  من  مهن دخل أرباح األسييتم تضم  .خل دلا قائمة  إلى  
 . لدخلاقائمة في  راستثمخل اإلضمن د

 
 ية  كملال حقوق عادلة من خاللرجة بالقيمة الدين المدلاات أدو .ب

ماليةهي   ا  استثمارات  أدوات  يتفي  التي  مبدئياً  م  لدين  العادإثباتها  في ةلبالقيمة  بما  لمبا  ةبسوالمنتكاليف  ال  ك ذل  ،    .ةامللمعشرةً 
 .المسعرةلصكوك ا في راتستثماة العادلة على اميقبالمدرجة لا  الشركةاستثمارات دين تتضمن 

 
ل  شاملا لدخل  اقائمة كبند منفصل في    لة اد القيمة الع  رأرباح وخسائيتم تسجيل    .المبدئي  القياسبعد    دلةاسها بالقيمة العايقة  اديتم إع
ل، الحد أو اإلضماعند اإلستبع  .حلةت مضمثماراستثمارات أو عندما تصبح االعاد االستإستب  متي  ( حتى38  رقم  إيضاحاآلخر )

الوخسال أرباح  يوحم تيت القيمة  ئر  المتراكمة  في  جلسمالعادلة  الاقائمة  ة مسبقاً    قائمة ( إلى  38  رقم  حإيضاخر )شامل اآللدخل 
 يفثمار  تسضمن دخل االالملكية  ل حقوق  يمة العادلة من خالقلباوات الدين المدرجة  القسيمة على أد  ل خيتم تضمين د  . لدخلا

 . لدخل اقائمة 
 
 ة مطفأة الفلكالتمدرجة ب ينأدوات د   .ج
ة من  لدعامة الها بالقي يفصنرة ولم يتم تلغرض المتاجيتم االحتفاظ بها    مللى أسس تعاقدية ودار عنيف أدوات الد ين التي تتص  يتم

د ين كأدوات  الدخل  قائمة  المطفأردم  خالل  بالتكلفة  با  .ةجة  االستثمارات  هذه  مخصص مطفأةلاكلفة  تلتدرج  حسم  بعد   ،
ثبات  يتم إ  .تناءمات من اإلقعالوات أو خصو  ة االعتبار أيفي    باألخذ  تكلفة المطفأةساب اليتم ح  . دوج  نإ  ،ل من قيمتهاحالاإلضم
 .ضمحاللإلعاد أو ابتسلدخل عند االاقائمة في االستثمارات  ه ذسارة ناتجة من هخ أو ربحأي 
 

 تحقة القبضسمال  افلالتك  ادةعإو التكافلأرصدة 
إثبات   الأرصديتم  إ  قبضال  قةحتالمستكافل  ة  قياسهاستحقاقها  عند  ا  ويتم  المبدئيإلثباعند  للم  ت  العادلة  البالقيمة  أقابل  و  مستلم 

  اككون هنعندما ت  لالضمحقبض من حيث اإللا   ةالمستحقل  ألرصدة التكافمة المدرجة  يقليتم مراجعة ا  .ضقبالبالغ مستحقة  كم
   .خللداقائمة ة اإلضمحالل في ارخستسجيل  ة، معج راد القيمة المدعدم إمكانية استردتشير إلى   وفو ظراث أدأح
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 ت حول القوائم المالية  احاإيض
 قة( )مدق 2021بر ديسم 31في 

 
 

 )تتمة(ة مااله  المحاسبية  اتاس السي 3

 
 ( تتمة) المستحقة القبض تكافللا ادةعإو التكافلأرصدة 

التكاف ألال هي  عقود إعادة  التي  التكافلع  م  كةالشربرمتها  عقود  المحتملة  افي  ص  نالحد ملغرض    مزودي إعادة    ن مخسارتها 
يتم  هامخاطرتنويع    لخال والتي  الخسائر    ركةالشيض  وتع  وجبهابم،  عن  عن  عرض    .الصادرةالتكافل  عقود  الناتجة  يتم 
 اتجودوالم  ل عنبشكل منفصا  المتخلي عنه  للتكافعن عقود إعادة اجة  الناتت واإليرادات والمصروفات  وبالطلموجودات واملا

عقودارواإلي  طلوباتوالم من  والمصروفات  الصلة  افل  تكالد  ات  إباترتي ألن  نظراً  ذات  تعفي  التكافل  ةعادت  من   الشركة  ال 
كموجودات   اهصة بالخاعادة التكافل  إوجب عقود  بم  الشركةالتي تستحقها    عافإثبات المن  ميت  .الوثائق  لحملةالتزاماتها المباشرة  

التكافلإع هذه  كوتت  . ادة  شركاتلا  ةرصداألمن  ات  جودموالن  من  ا  مستحقة  المطالبات  بشأن  فل  كالتإعادة  غ  لابملواتسوية 
ا مثل    لقبضالمستحقة  التكافل  عموالت  األخرى  إعادة  وحصة  المستحبالاالمط  مناألرباح  تعتم  قةت  المطالباالتي  على  ت  د 

ة ادإعشركات ن المستحقة ممن أو  ةدالمسترالغ مبالت ابثإيتم  .ة الصللتكافل ذات قود إعادة اع عنجة الناتضات ة والتعويالمتوقع
ً التكافل ود ق عبالمرتبطة  غلابمالتكافل بما يتوافق مع ال  . فلاكإعادة التمن عقود  لشروط كل عقد  األساسية وفقا

 
 الوثيقةتناء ق اف تكالي

ناء تبطة مباشرةً باقترملخرى األ يرة االمتغ   االكتتابف  كاليوالوساطة وتالت  ى العمولع  ضمنةالمت  الوثيقةناء  قتتكاليف ايتم إطفاء  
  ة يالالسنة الم  ةفترات المخاطر التي تمتد إلى ما بعد نهايالتي تتعلق ب  اءقتناالتكاليف    لسجيت  يتم  .يقةالوثى مدى فترة  عل  العماأل

   .ةاالقتناء المؤجلكتكاليف 
 

 عقارات ومعدات
بعد حسم مية،  ويدمات الخالم  تقدي  يف تكالفة، باستثناء  تكللك بالل المادم من قبالمستخ  العقار  كبما في ذل  المعداتو  تاراعقالتدرج  

كان من  وإذا اهم تكبدعندما يتة سييرئ معاينة التبدال أو اليتم رسملة تكاليف االس .متراكمةال اللضمحاإلخسائر و المتراكم كهالستإلا
  .بواقعيةقياس تكلفة البند ويمكن  الشركة إلى بندتبطة باللية المراالقتصادية المستقب علمنافالمحتمل أن تتدفق ا

 
   .رمألام لها إذا لز، ويتم تعديوطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة ماليةر اإلنتاجية ودات واألعماجوملالمتبقية ل القيم ةعيتم مراج

 
إجراء لمراجع  يتم  هناك تعندما    ضمحالل إلة  تشي  ث أحدا  كون  عأو ظروف  إلى  إمكانر  الالقي  استردادية  دم  ات إثب  يتم  . رجةدممة 
 .كمصروفات لالدخقائمة ي ف محاللضخسائر اإل

 
 ميت  . امه أو بيعهدختمن اسة  يلقبمستتصادية  لى منافع اقأو عندما ال يتوقع الحصول ععند البيع  ات والمعدات  د العقاربعاد بنيتم إست

ربح   أي  خسارة  تضمين  )  إستبعادعن    ناتجةأو  بين صافي أى  لع  المحتسبموجود  الفرق  والالحصالت  مت  نه  البيع  مدرجة  قيمة 
 .إستبعاد الموجودلسنة التي تم فيها ل  لدخلا قائمة في جود(للمو
 

 معدات لفئات العقارات وال االفتراضيةاألعمار فيما يلي 
 

 ة ملكاً حراً ك ومة على أراضي مملقا م مباني   ةسن 25
 معدات وأثاث وتركيبات  نوات  س 10  – 3
 سيارات اتوسن 4

 
 كافلل التأموا نمة  ينذمم مد

المدي الذمم  التكافلمأ  من  نةتمثل  الوك  وال  واإلدمبالغ  األالة  والرسوم  المستحقةارة  أم  خرى  والعائالقبض من  العام  التكافل  لي وال 
 . للشركة

 
 ية نبجاأل تعمالاليل وحت
   .الشركةمليات عل ةالعملة الرئيسيونها حريني لكبلار ابالدينة مالي القوائم ال ضعرم يت
 
ً تي مبدئيا الم  تسجيل  ب  بالعمالت  تمعامال  صر األجنبية  تحويل   .المعاملةإجراء    تاريخبالسائدة  الرئيسية    العملة  فأسعار  يعاد 

  . لمركز الماليا   قائمةريخ  اتبدة  السائملة الرئيسية  الع  ف رة بأسعار صيبجنألا  العمالتب  ةوضالمعر  دية نقالالموجودات والمطلوبات  
 . لدخلا ة ئمقاالفروق إلى  جميع لحتر
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 الية  قوائم المال  حول إيضاحات
 )مدققة(  2021ر ديسمب  31 في

 
 

 تتمة() الهامة  سبيةالسياسات المحا 3

 
 ( تتمة) يةنبجاأل تعمالاليل تحو
بالتك  غير  دنوالبل  تحوييتم   المقاسة  األفلالنقدية  بالعمالت  التاريخية  أسعار    ةجنبية  السائبإستخدام  بتاريخ  الصرف  المعامالت دة 
تحويل  .ارضهع   ةدإعاالحقاً    يتم  الو  ئيةلمبدا غير   يتم  المقاسة    البنود  األجنالنقدية  بالعمالت  العادلة  أسعار   ةيب بالقيمة  باستخدام 

ستثناء إب،  لدخلامة  قائإلى    األجنبية  عمالتترحل جميع فروق تحويل ال  .القيمة العادلة  فيه تحديد  متي  لتاريخ الذالصرف السائدة با
المتعل بالفروق  التالبنوقة  إثيتم    يد  الخراألت  با فيها  أو  حقوقسباح  في  مباشرةً  الرالملكية  ائر  إثبات  يتم  الحالة  هذه  ففي  أو   حب، 

 . لكيةالم الخسارة في حقوق
 

 لمالرأس ا ىعلسهم األأرباح 
يتم   ،كةالشري  مساهمقبل  م الموافقة عليها من  تيكية عندما  ملصم من حقوق الختلوب ولعادية كمطعلى األسهم ا  حايتم إثبات األرب

 .م دفعهامن حقوق الملكية عندما يت ةيلسهم المرحألاح باأرخصم 
 

 .  لية ير المافترة إعداد التقار كز المالي كحدث بعدلمرائمة اق موافقة عليها بعد تاريخلهم السنة التي تمت اسأ يتم التعامل مع أرباح
 

 رأس المال
 من حقوق م العادية كخصم  األسه  رإلصدا  المنسوبة  ةرشبالمفية اف اإلضاتكاليلابات  ثم إيت  .ملكيةالحقوق  كمال  نيف رأس الصت  يتم

   .الملكية
 

 دإثبات اإليرا
 

  دخل االستثمار
 . بح الفعليرل امعدل  دام طريقةتخب الزمني باسأساس التناسة على المرابح عئدامار من ودخل االستثيتم إثبات 

 
 جار  دخل اإلي

 . مبدأ االستحقاقس ر على أسا يتم إثبات دخل اإليجا
 

  سهمألاأرباح 
 .مدفوعاتها ماستالالحق في  شركةلا ا يوجد لدى يتم إثبات أرباح األسهم كدخل عندم

 
   أتعاب الوكالة

على أساس مبدأ    اتهاإثب  يتم  تيأتعاب وكالة وال  رين نظين المشاركع  بةئلي بالنياالعام والعاالتكافل    عمليات  رةبإدا  الشركةتقوم  
 .لحقوق المساهمين لخ لدا قائمة  يفللمشاركين وكدخل لدخل  اقائمة روفات في  صمم إثبات أتعاب الوكالة كيت .ستحقاقاال
 
   ة المضاربصح

تدير   المشا  ةالشرككما  ع  نيركاستثمارات  الحصول  حصة  مقابل  اارب  المضلى  دخل  نموذج   ساأس  علىات  ثمارستال في 
 .لحقوق المساهمينلدخل اقائمة  يف للمشاركين وكدخل لدخل ا  مةقائات في كمصروف مضارباب حصة اليتم احتس .المضاربة

 
 ل ف عموالت إعادة التكا

 . فعالد ةقحتوقعة المستاألقساط المعلى مدى فترة ة يجارالخإعادة التكافل  تم تأجيل وإطفاء العموالت المستحقة على عقود  ي
 
 ةمقاصال

إذا كان هناك حق قانوني قابل    طفقلمركز المالي  ا قائمة    في  غ لالمبصافي  إظهار  بات المالية ولوتتم مقاصة الموجودات والمط
الملمقالتنفيذ  ل  المطلوب في  الموجود وسداد  قق حت  المبلغ أو أن يتم  التسوية على أساس صافي  الشركةوتنوي    المثبتةلغ  ابصة 

   . ذاته الوقت
 

   .محاسبيأو تفسير  ل أي معيارقببذلك من  ماحلستم ار أو إال إذا تطلب األمل خدل اقائمة والمصروفات في  لخدلاصة قام مال تت
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 لية  ائم الماحول القو  حاتإيضا
 )مدققة(  2021بر ديسم 31في 
 
 

 )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية 3
 

 لةلعاد ا ميقلا
  ما في أو  د  نقالمبلغ  أو    دموجوبيع  مقابل  استالمه    تمسيمه الذي  ما في حكنقد أو  ال  مبلغ  تقديرثل  القيمة التي تم  ي القيمة العادلة ه

 .ه رغبة بتاريخ القياسبة ومشتري لديائع لديه الرغمعاملة منظمة بين بأو تحويل مطلوب في  إلطفاء ه لذي يتم دفعا هكمح
 

 الموضحة أدناه:  ميالتقيعلى حدة وفقاً لسياسات   يلة لكل موجود ماليمة العادقلا يتم تحديد
 

تحديد (1) ا   يتم  لالستالقيمة  الثمارالعادلة  األسواق    ولة متدات  با  ليةماالفي  أرلالمنظمة  إلى  الجوع  العطاءات  معلنة  سعار 
 . مركز الماليال ئمة اقالسوق بتاريخ  في السائدة

 

الع (2) القيمة  تحديد  الم  ةلاديتم  غير  معاملة  ابسعرة  لالستثمارات  أحدث  إلى  ألرجوع  األ  وبيع  مع  هامة  طراف شراء 
، فإنه يتم  مؤخراً   لتنفيذاء منها أو قيد اتم االنته  ةهام  معامالت   جدإذا لم تو  .ذنفيالت  قيد  ها أواالنتهاء من ى سواء تم  األخر

ة  ت األخرى، فإن القيمارامث لالستبالنسبة  .ثمارات مشابهةتسالالسوقية الحالية  بالرجوع إلى القيمةلعادلة تحديد القيمة ا
 .خرىاألتقييم ال جعلى نماذ ءً بناو أ ية المتوقعة،قبللمستية ا النقدالية للتدفقات يمة الحافي الق ى صعل لة تكون بناءً داالع

 

ثابتةتثمارات  لالس (3) نقدية  تدفقات  لديها  ف  التي  للتحديد  قابلة  العادلةأو  القيمة  بناءً وكت  إن  ال  ن    الحالية   مةقيعلى صافي 
الاقللتدف المت  ال  ةيستقبلنقدية  قبل  المتوقعة  من  نفس  الستثمارحالية  ال  الربح  معدالتخدام  باست  شركةلامحددة  لها  ات 
 . المخاطر لشروط وخصائصا

 

فة،  كللتم إدراجها باعاله يتأ  رةمن التقنيات المذكو  عادلة باستخدام أيلتي ال يمكن إعادة قياسها بالقيمة الا  اتستثمارالا (4)
 . ضمحاللإلا صصحسم مخبعد 

 

   ودات الماليةموجلا لإضمحال
لموجودات عة من اومجمأو  ود مالي  وجم  إضمحالل  تمذا  ما إلتحديد    ئمة مركز مالياقريخ كل  اتتقييم ب   اءبإجر  شركةلاتقوم  
   .المالية

 

  (الملكيةحقوق وأسهم  )الدين ةيكلحقوق الم ة بالقيمة العادلة من خالل رجمدموجودات مالية 
كانت الماالموجود  إذا  من خاللالية  ات  العادلة  بالقيمة  الل  مدرجة  فإمضمحل  ملكيةحقوق  يتضمنمبال ن  ة،  بعلى    لغ  ين الفرق 

أتها )بعكلفت الدفم  ةيأصل ي مبالغ  د حسم  الحالية، بعوعة واإلطفاء( وقيمتها  ً مسب  ةتالمثب  ضمحاللد حسم خسارة اإلعادلة   يف  قا
ا ا  يتم  ال  .لدخلا قائمة  إلى  (  38  رقم  يضاحاإل)ل اآلخر  الشام  الدخل  لها منيو، يتم تح(38  مرق  احيضاإل)  اآلخرلشامل  لدخل 
قائمة  في  الملكية  من خالل حقوق    يمة العادلةلقابكمدرجة  ية المصنفة  دوات أسهم حقوق الملكبأق  اعات فيما يتعلالسترجات اإثب
من    استرجاعها يتم  الملكية    حقوق  ل الادلة من خة العيملقكمدرجة با  فةصنلدين الما ل أدوات  المحجاعات خسائر إضسترا  . لدخلا

بعد إثبات    عقو  ثدق بصورة موضوعية لحية يمكن أن تتعلة المالة لألداادلمة العي القيدة فالزيانت  اك  إذا،  لدخلاقائمة  ل  خال
   .لدخلاقائمة في ها باتخسائر اإلضمحالل فإنه يتم إث

 

 لمالية ات اات والمطلوبموجودال دابعإست
 
   موجودات الماليةلا
ية لمالاموجودات  الن مجموعة من  مالي أو جزء ملالموجود  اجزء من  مقتضى الحال    بس، حأوالمالي )  الموجودعاد  ب تم إستي

 :عند المشابهة(
 

 أو ؛ قوق في إستالم التدفقات النقدية من الموجودالح ءاانقض -
ري ون تأخير جوها بالكامل دهعدفب  ت دهعكنها تالموجود ول  نالنقدية م  اتم التدفقتالإس   ها فيقوحقبنقل    الشركةقيام   -

ثالث بموجب    إلى قامت  "؛  دادس  تيبر"تطرف  )أ(  اقل جمينب  الشركةسواًء  الجولع  المتمخاطر والمكافآت  قة لعهرية 
لم  وجبالم أو )ب( عندما  أب  الشركةتقم  ود  إبقنقل  المخاطر والو  للالجوه  آتفامكاء جميع  قاموجودرية   ت مات ولكنها 
 . تادموجولا ىل السيطرة علبنق

 

خاطر الم  جميعيتم نقل أو إبقاء    مل، ودسداترتيب  أو الدخول في  لموجود  ية من ا دقن التدفقات النقوقها مبنقل ح  الشركةم  عند قيا
مشاركة    رارالى حد استم  جودبات الموه يتم إثنإف  ل السيطرة على الموجودات،الجوهرية المتعلقة بالموجود ولم يتم نقافآت  لمكاو

 . دوالموج  يف الشركة
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 ة  اليالم م القوائ حات حول  ضاإي 
 ( )مدققة  2021ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(ة امله ا ةالسياسات المحاسبي 3
 

 ( تتمة )لمالية ات اات والمطلوبإستبعاد الموجود
 

 ة  ت الماليالمطلوبا
ا المطلوبات  إستبعاد  إ  ماعند  ليةلمايتم  اال يتم  أو  الغاء  أو  منتهاخالء  ب   نء  المطلوباتااللتزام  تلك  استبدا  .موجب  يتم  ل عندما 

ً مختلفة جوهقترض بشروط من نفس الم خرحالي بآ يمال بومطل هذا   جوهري، فإنبشكل حالي يتم تعديل مطلوب ندما أو ع ريا
 بات فروق المبالغ المدرجة المعنية إث  يتمد، ومطلوب جدي  تباي ويتم إثألصلوب المطلل  إستبعادبمثابة    أو التعديل يعتبر  لاالستبدا

 . لدخلامة قائفي 
 

 ظفين وملة لمدخال يةمكافآت نها
ً   جانباأل  اهظفيآت نهاية الخدمة لموافمك  ركةالشتقدم   ظفين عند المو  بتاعلى رو  بناءً   تي تستحقالو  ،لةلص لألنظمة ذات اوفقا

ت كمستحقات  عة لهذه المكافآمتوقتدرج التكاليف ال  . دمةلخا  حد األدنى منال  مامإت، شريطة  ةات الخدميف وعدد سنووظاء التهنإ
كز لمرا قائمة    ي تاريخ لموظفين العمل فك جميع اتر  إذا ي حال  ة الدفع ف المستحق  عتباريةاالمبالغ  على ال  ف بناءً يظوتال  فترةعلى  
 . المالي

 
بموظفيها  يف يتعلق  تقوم  لاما  ال  اتشتراكا  بدفع  ركةالشمواطنين،  اال  هيئةإلى  للتأمين  تحسبتماعجالعامة  والتي  من   ي  كنسبة 
 .د استحقاقهاا عنفهصر يتمتي والبها مبالغ المساهم ورة في نطاق المحص تكون ةكرشل امات إن التزا .نالموظفي واتبر
 

 اتالمخصص
د  أن يتطلب وجون المحتمل  مو   ،سابقث  حدعن    تجنا  الشركة  قع( علىوتالتزام )قانوني أو ميتم إثبات المخصصات عند وجود  

 .ه اإللتزاماتبالغ هذوثوق لمعمل تقدير مويمكن  تاما زلتاإل  هذه يةسوصادية لتإلقتل المنافع اارجي للموارد يشمفق ختد
 
 المالية  تباطلوالم

ً تي  .ومخصصات خرىات أتحقة الدفع ومطلوبسمال التكافل وإعادة لالتكاف على أرصدة للشركة  المالية تشتمل المطلوبات  م مبدئيا
 . يعدل الفائدة الفعلباستخدام طريقة م ةألمطفا ةفلكتبالها قياسة ادحقاً إعتم الالعادلة وي ات المالية بالقيمةطلوبإثبات تلك الم

 
 قة الدفعالتكافل المستح وإعادة فلكا ة التصدأر

صروفات عند كم  اويتم إثباته ل،التكاف ادةعإ قودع لعالدفحقة  شتراكات مستاساً اسأحقة الدفع هي  المست  لتكافلإن أرصدة إعادة ا
 .هااستحقاق

 
الحالية   التقديرات أفضل  اماستخدفل بلتكاة التزامات اكفاي  لضمان  مالي مركزمة  قائ كل خيرابت تااللتزاما ةفحص كفايراء  يتم إج

المس للتدفقات التعاقدية  االنقدية  عقود  بموجب  مباشر  .افلكتلتقبلية  عجز  حتساب  ا  ةً يتم  عمل  ل  دخلاقائمة    فيأي  خالل  من 
 .لتزاماتاال ن فحص كفايةمخصص للخسائر الناتجة م

 
 تحقاتسملاو ائنةالذمم الد

موردين  قبل ال بها من الشركةبة ، سواء تمت مطاللخدمات المستلمةلبل لمستق ا في ادفعه التي يتوجبالغ للمبات يتم إثبات المطلوب
 . تمت لمأو 
 

 ً  إيرادات محظورة شرعا
ً مكتسب من مصدر  إثبات أي دخل  تجنب  ملتزمة ب  ةركالشإن   لذلك، يتموفق  .محظور شرعا التي دااإليريل جميع  رحت  اً  ال    ات 
   .خدام هذه األموال لألغراض الخيريةستبا الشركةم لخيرية حيث تقوااألعمال  المية إلى حسابعة اإلسع الشريافق متتو
 

 ة امية الهالمحاسب  واالفتراضاتتقديرات ل او اآلراء 4
 

إعداد  الماليةالق  إن  لمعايير    وائم  االمحاوفقاً  عن    لماليةسبة  والالمحاسب  ئةهيالصادرة  للارمة  اإلالمال  مؤسساتجعة  مية السية 
إدارة   من  وراآل  ارد إص  الشركةيتطلب  لإليراداالتي    ضاتفتراواالتقديرات  الاء  المدرجة  المبالغ  على  وتؤثر  صروفات  ملات 

الباوالموجودات والمطلو المحتملة، بتاريخ إعد ح عن ااإلفصاة ويلمات  التيقع  إنومع ذلك، ف  .اد التقاريرإللتزامات    ن ن بشأدم 
إلى نتائأ  يمكنرات  قديوالت  اضاتفتراالهذه   للء  راإج  بج قد تتطلن يؤدي  المدرجة للموعمل تعديل جوهري    و أجودات  مبالغ 

 والتقديرات:اء اآلرمات اد ختساأوجه أهم فيما يلي  .ي المستقبلف رتأثالمطلوبات التي قد ت
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 إيضاحات حول القوائم المالية  
 )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

 
 

 ة(متت) ةالهام ةيحاسب الم واالفتراضاتت والتقديراراء آلا 4

 
 التكافل  ودلناتجة عن عقاللمطالبات ات النهائية تزاماالل
هناك وجد  يو  . للشركةمن أهم التقديرات المحاسبية    التكافلعقود  ب  جوبمالمقدمة  مطالبات  تجة عن الناالية  النهائ   زاماتااللت  ريتقديعد  

إن    .مطالباتلعن تلك ا   ةالشركتدفعها  تي سات التزاماالل  تقدير  ار عندعتبالا بعين ايجب أخذهالتي  كدة  ؤمر اليغر  دا مصالالعديد من  
المتوقع أن يتم عمل تقرير بشأنها بعد تاريخ   من   يتلها هو تقدير للمطالبات ا مل تقرير بشأنعلم يتم  متكبدة  لا صات المطالبات  صمخ

   .الماليكز لمراقائمة تاريخ ل بقالمؤمن عليه  حدثلافيها  عقوتي ال،  لمركز المالياقائمة 
 

ل العائلي تكافلتكافل العام والا  اتحتياطيبية الالمحاس  ةموضح في السياسو  ه  المطلوب، كما  لفحص كفايةالتأمين    يع عقودتخضع جم
   .رة أعالهوكذالم
 

 الملكية حقوق لالخ منة العادلة درجة بالقيمالم أدوات الدينحقوق الملكية و إضمحاللخسائر 
وأدوقحبأن    كةشرال  تحدد الملكية  الدينوق  منالعادل  بالقيمةالمدرجة    ات  حقوق  خال  ة  لهي  الملكية  ل  يوجد  كان  إذا   ديهامضمحلة 

القيمة  يوأو ط  ر كبيانخفاض   في  األمد  تكلف  ىأدن  ةدلالعال  "االنخفاض  ب  يج  .تهامن  التكلالكبير تقييم  مقابل  األصلي"  ستثمار لإلة  فة 
  % 30" بنسبة  الكبير"االنخفاض    شركةلاتعامل    .يةن تكلفتها األصللة أدنى مالقيمة العاد  يهات فانلتي كفترة الا" مقابل  األمد  ليطو و" 

ا واحدة"  ألمدو"طويل  ح  .كسنة  ت  لافي  العاعدم  القيم  الق  ، ةدل وفر  تقدير  القيتم  لاليمة  لمثل  ابلة  فحص لاإلستثمارات    تلكسترداد 
 تدهور على    ألدلةهم وار األسيعة تقلبات أسعاطب  ألخرى، وامل امن بين العقييم  تب  الشركة  م، تقواآلراءه  ذه   اردص إعند    .اللضمحاإل

   .ديةللتدفقات النق يلاء التشغيلي والتمويألداو لمستثمر فيها وأداء القطاعة اكرالوضع المالي للش
 

 تحقة القبضتكافل المسلاة كافل وإعادأرصدة الت إضمحاللخسائر 
التكافلرأبتقييم    الشركة  موقت المستوإعا  صدة  التكافل  القبضحقدة  فر   ة  بشكل  اأ ودي  الهامة  المستحقة   لتكافل رصدة  التكافل  وإعادة 

في  ض  القب المو  الشركةالمتضمنة  الماليوجمن  نفس  دات  لديها  االئاخصة  المخاطر  لإلئتمانيص  يتم تضم  .ضمحاللة  أرصدة  ين  ال 
ها ر إثباتأو يستملها  ات خسارة إضمحالإثب  ي يتموالت  ضمحاللي لإلل فردها بشكتقييم   مالتي يتالقبض    ةقتحمسال  التكافلوإعادة    افللتكا

ً إصدار طلب تي ضمحالل إن تقييم هذا اإل . اللضمحماعي لإلفي التقييم الج خصائص مخاطر  شركةلاتقي م لرأي، هذا ا را صدعند إ  .رأيا
   .قديةعالتفقاً للشروط المستحقة وع جميع المبالغ ادفلى دم القدرة ع ع طي مؤشراً على عي هااقموعد استحقفوات  ر بأنتعتب مان التياإلئت
 
 دأ االستمرارية  بم

در  لديها المصا  الشركةبأن    مقتنعة  ستمرارية وهيالا  صلة على أساس مبدأالموا  ىعل  الشركةتقييم لقدرة    بإجراء  الشركةقامت إدارة  
تي من ال  كدةغير مؤ  وهريةية أمور جليست على علم بأ  ةدارن اإلذلك، فإ  ى وعالوة عل  .ظورنمالل  في المستقب  في أعمالهالالستمرار  

ات بمتطلب  ة ملتزمةالشرك  أنكما    .مبدأ االستمرارية  سعلى المواصلة على أسا  الشركةول قدرة  ية حجوهرتسبب شكوكاً  ممكن أن  ال
رأس  كفاي وهامة  المالءة  المال  اليربحالمصرف    عن  ةالصادرة  اليالمش  راجمركزين  يستملذلك  .31  رقم  احيضاإل  ع ،  إعدا ،  د  ر 

  .ريةستمراأ اال المالية على أساس مبد القوائم
 

 قانونية  ودائع 5
 

 هذهال يمكن سحب    .2006سنة   في رادالص المالية اتسسؤمال وقانون المركزي البحرين فمصر ألنظمة القانونية الودائع تخضع

لغ مب عتم إيدا  . يكزالمر البحرين مصرف موافقة  ىعل حصولال  بعد إال الفروع  ددوع   لتكافأعمال ال ةطبيع على دتمتع والتي ئعالودا
) دينار  125,000وقدره   لدى   دينار  125,000:  2020بحريني   روألم  الشركة سمابب  .م.ش اإلسالمي البحرين كنببحريني( 
 . المركزي البحرين رفمص
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 ة  وائم الماليإيضاحات حول الق
 ( ة مدقق) 2021ر مب ديس 31في 
 
 

   بنوكال وأرصدة لدى نقد  6
 2021ديسمبر  31 

 المجموع   يالعائل التكافل عام فل الاتكال المساهمين   

 ريني ر بح دينا ي نينار بحردي  نيحرير بنادي دينار بحريني  

     
 1,000 - 600 400 نقد في الصندوق 

 7,423,729 165,320 4,893,813 2,364,596 بنوك الأرصدة لدى 

ة ثثال ترةلف فية بتواريخ استحقاقرصمودائع 
 9,906,537 2,741,537 3,900,000 3,265,000   أو أقل أشهر

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 5,629,996 8,794,413 2,906,857 17,331,266 

     
  ر منألكثحقاق ودائع مصرفية بتواريخ است

 4,742,000 - 2,565,000 2,177,000 شهرأ ثةثال
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 22,073,266 2,906,857 11,359,413 7,806,996 كبنوالدة لدى وأرصنقد 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 2020ر بسمدي 31 

 المجموع    يالعائل التكافل عام  فل الالتكا المساهمين  

 ني  رير بحدينا ي  نينار بحردي   ينحرير باندي دينار بحريني   

     
 1,040 - 541 499 نقد في الصندوق 

 5,210,641 288,988 3,935,973 985,680 بنوك الى أرصدة لد

ثالثة  رةلفت ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق
 3,430,000 1,000,000 1,270,000 1,160,000   أو أقل رهأش

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

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

     
  ر منألكثحقاق است ودائع مصرفية بتواريخ

 9,649,571 811,500 3,305,855 5,532,216 شهرأ ثةثال
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 18,291,252 2,100,488 8,512,369 7,678,395 كبنوالدة لدى وأرصنقد 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 
ً  %0,90: 2020)سنوياً  %0,12 بمتوسط فعلية  بحر تالطلب معدالت تححسابات الة أرصدسب تك  . (سنويا
 

حساب  تكتسب   البنفيتوالأرصدة  لدى  ربدمع  وكر  بينعلية  فح  الت  ً سنوي  0,40و  %0,22  تتراوح  ب2020)  ا تتراوح    % 0,20  ني: 

 .سنوياً( 0,35و
 

 .ية لدى البنوكابات الجارأرصدة الحسى عل حأرباأية ال تستحق 
 

 ثمارات  است 7

 
ديسمبر  31

2021 
ديسمبر  31

2020 
 دينار بحريني    نار بحرينيدي 

   
 5,574,931 7,504,112 (7-1) ملكيةال خالل حقوقة بالقيمة العادلة من جدرين المدلأدوات احقوق الملكية وأدوات أسهم 

 344,000 738,472 (7-2)ة فأطملبالتكلفة ا مدرجة ينت دأدوا
 ──────── ──────── 
 8,242,584 5,918,931 
 ════════ ════════ 
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 ة  ليالقوائم المات حول  احايضإ
 )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

 
 

 (تمةت)  استثمارات 7
 
 ل حقوق الملكية خال وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة منحقوق الملكية م أدوات أسه 1-7
 
 2020بر ديسم 31    2021سمبر دي 31 
 المجموع  التكافل العائلي   التكافل العام   المساهمين  لمجموعا ائلي  الع  فلالتكا عام الافل التك المساهمين   

 ريني  دينار بح ريني  ر بحدينا دينار بحريني   نار بحريني  دي ار بحريني يند بحريني  دينار ني يحردينار ب  بحريني دينار 

         

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

 1,274,428 - 379,037 895,391 2,852,741 2,332 1,588,895 1,261,514 إضافات خالل السنة 

 (1,123,503) ( 226,300) ( 233,834) ( 663,369) ( 716,501) ( 98,830) ( 165,171) ( 452,500) سنة استبعادات خالل ال
ن بيع لمحققة ملة ايمة العادلقا اسبمك / )خسائر(
مدرجة  الدين الاستثمارات  الملكية وحقوق أسهم 

 ( 200,739) ( 8,865) (68,801) ( 123,073) ( 19,140) 120 ( 6,716) ( 12,544) لكيةقوق المبالقيمة العادلة من خالل ح

 ( 578,184) ( 223,397) ( 100,712) ( 254,075) ( 261,328) ( 26,130) ( 207,030) ( 28,168) للسنة  اإلضمحالل خسارة 
ر المحققة المثبتة القيمة العادلة غي مكاسب( / خسائر)

 142,661 65,577 12,954 64,130 73,409 49,249 30,296 ( 6,136)  اتمارفي احتياطي القيمة العادلة لالستث
 ───────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── ──────── 
 5,574,931 1,252,954 1,687,884 2,634,093 7,504,112 1,179,695 2,928,158 3,396,259 يالختام دصيالر
 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
   المطفأةبالتكلفة مدرجة  أدوات دين 2-7
 المجموع  التكافل العام   المساهمين  

 
يسمبر د 31

2021 
بر يسمد 31

2020  
يسمبر د 31

2021 
يسمبر د 31

2020  
يسمبر د 31

 2020يسمبر د 31 2021
 دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   بحريني  اردين  دينار بحريني   دينار بحريني  

         
 - 344,000  - 344,000  - - الرصيد االفتتاحي  

 344,000 394,472  344,000 272,246  - 122,226 ل السنة  خال إضافات
 ──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ───────── 

 344,000 738,472  344,000 616,246  - 122,226 ختامي الرصيد ال
 ════════ ════════  ════════ ════════  ════════ ═════════ 

 



 .  م.بش.  الدوليةافل لتكركة اش

34 

 المالية  ت حول القوائم احاضإي 
 ( ة )مدقق 2021 ديسمبر 31في 

 
 

 (ةتتم)ارات  استثم 7
 

 تثمارات تحليل االس

  2020ديسمبر  31     2021 ديسمبر 31 

 المجموع  التكافل العائلي   التكافل العام   المساهمين  عالمجمو العائلي  لتكافل ا  التكافل العام ساهمين  الم 

 ريني  دينار بح ريني  دينار بح نار بحريني  دي بحريني  ر دينا يني حردينار ب ي رينبح دينار  ي نيدينار بحر ني ر بحريدينا 

         

 920,387 431,119 71,584 417,684 1,695,535 256,669 - 1,438,866 لية اق المادرجة في أسواق األورم همأس

 211,894 26,892 25,355 159,647 429,662 192,720 65,318 171,624 صناديق مدارة مدرجة  

 188,572 6,773 35,824 145,975 249,225 17,228 54,135 177,862 ة ارة غير مدرجيق مدصناد

 4,254,078 788,170 1,555,121 1,910,787 5,129,690 713,078 2,808,705 1,607,907 صكوك مدرجة

 344,000 - 344,000 - 738,472 - 616,246 122,226 المطفأة ة بالتكلفة مدرج دين استثمارات
 ───────── ──────── ──────── ───────── ───────── ──────── ──────── ───────── 

 5,918,931 1,252,954 2,031,884 2,634,093 8,242,584 1,179,695 3,544,404 3,518,485 الرصيد الختامي
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 
 

 . ةلحمضم  توااألدض تلك  واستنتجت أن بعكية  للما  عادلة من خالل حقوقة القيمبال  المدرجةبها  الدين الخاصة  وأدوات  الملكية  وق  حقأسهم  وات  أدى  ضمحالل عل ء فحص إخالل السنة بإجرا   ةشركالقامت  
 . لدخلاقائمة ني( في نار بحريدي  578,184:  2020حريني )نار بيد 261,328بإجمالي  إضمحاللب خسارة ي، تم احتساوبالتال
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 لية  الماحات حول القوائم إيضا
 )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

 
 

 ميلة  ثمار في شركة زاست 8
 

كة شر -زميلة الكة شرالاالستثمار في  لكية منحصة م %20,5 بيعمن عملية مقدماً  عةمدفومبالغ لشركة ات ، استلم2020 سنةخالل 
حيث لم يتم   ، 2020ديسمبر    31كما في    مخصصاتالخرى واألبات  مطلوالمقدماً في    فوعةكمبالغ مد  تسجيلهاالتي تم  و  360  هيلث
اولبيع  العملية    ةقانونيال  اتجراءاإل  قيد لفم  سهألتحويل  المحاسبية  الدفاتر  الزميلةي  مارس  و  . لشركة  شهر   قيد تم  ،  2021في 
ا ل  ةالقانوني  اتإلجراءا األسهم  ولبيع  عملية  المحاسبي  في تحويل  في    % 20سبة  بنملكية  حصة  الشركة    لدى  . الزميلة  لشركة ل  ةالدفاتر 

 . (%40,5: 2020)  2021ديسمبر  31كما في  360هيلث شركة  –الشركة الزميلة 
 
 لتغيرات في القيمة المدرجة للشركة الزميلة:  ي الي فيما

 2021 2020 
 يني  بحرار دين يني بحرار دين 
   

 206,640 260,776 يناير 1في 

 - ( 82,535) زميلة  لشركة الاج تائنكة في رشلحصة ا 

 54,136 6,615 ج  تائنللشركة في اصة ا ح
 ──────── ──────── 
 260,776 184,856 بر ديسم 31 في
 ════════ ════════ 
 

مالشركة   ذات مسئولية محدودة وغير  يلي ملخص    . عامة  في أي بورصة  ة درجالزميلة هي شركة  المالفيما  كة رشل لة  يالمعلومات 
 : ةيستثمار في القوائم المالرجة لالمدلقيمة الا وتسويتها معالمدققة  غيرالية الم وائمهاق علىناًء يلة، بمالز
 

 2021 2020 
 بحريني  دينار  بحريني دينار  ركز المالي للشركة الزميلة ئمة الماق ملخص

   

 1,274,642 1,620,296 موجودات متداولة 

 425,594 297,974 تداولة  م رموجودات غي

 ( 679,935) ( 898,010) ت متداولة  وبامطل

 ( 376,411) ( 95,979) مطلوبات غير متداولة 
 ──────── ──────── 

 643,890 924,281 ( %100) حقوق الملكية
 ════════ ════════ 

 % 40,50 %20,00 لكية الشركة  صة مبة حنس
   

 260,776 184,856 حصة ملكية الشركة  
 ──────── ──────── 
 260,776 184,856 ة  في الشركة الزميلدرجة لالستثمارات مال القيمة

 ════════ ════════ 

 54,136 6,615   ةيلنتائج الشركة الزمن شركة مة الحص
 ════════ ════════ 
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 ية  لقوائم المالول اإيضاحات ح
 )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

 
 المستحقة القبضفل التكاادة عإوالتكافل  ةأرصد 9
 2020مبر ديس 31    2021يسمبر د 31 
 وعالمجم لعائلي  ا  التكافل م  عال الالتكاف  المجموع  ي  التكافل العائل فل العام  التكا 
 يني دينار بحر ار بحريني دين ينار بحريني د    دينار بحريني دينار بحريني   دينار بحريني   
        
 1,714,548 - 1,714,548  701,858 - 701,858 ل فتكاالت  شركا ستحقة من م غالمب

 424,928 41,903 383,025  338,081 30,200 307,881 كافل حقة من شركات إعادة التستمبالغ م
 2,721,902 34,700 2,687,202  2,842,742 41,568 2,801,174 ي التكافل ركحقة من مشالغ مستامب
 2,532,119 487,660 2,044,459  2,083,806 461,152 1,622,654 ر  ا سمس من ة مستحق بالغم

 ( 1,306,888) (77,378) ( 1,229,510)  ( 1,472,148) ( 77,379) ( 1,394,769) إعادة التكافل  وشركات التكافل  ركات مبالغ مستحقة من شالل من  مخصص اإلضمح
 ───────── ──────── ────────  ───────── ─────── ─────── 
 6,086,609 486,885 5,599,724  4,494,339 455,541 4,038,798 ي امختالد لرصيا

 ═════════ ════════ ════════  ════════ ═══════ ═══════ 
 

 . وسط ألا رقلشا قةمنط ي ف ةدة بصورة رئيسيلموجو لتكافل اكافل وشركات االتادة إع  ت فل المستحقة القبض من أرصدة مستحقة من شركاادة التكاع إو التكافل أرصدة  تتكون 
 

ً  ،2021مبر ديس 31في    .ذمم التكافل وإعادة التكافل المضمحلة ريني( مقابلحب دينار 1,306,888: 2020دينار بحريني ) 1,472,148خصص بمبلغ وقدره من الشركة عمل م يتطلب لرأي إدارة الشركة،  وفقا
 :  لةمحالمضدينة ملاعادة التكافل افل وإم التكغير في مخصص ذملتلي ايما يوف

     
   ديسمبر  31

2021 
 يسمبر  د 31

2020 
 دينار بحريني دينار بحريني      
       
 697,088 1,306,888     يناير  1في 

 704,094 322,261     ل السنة  المخصص خال 
 (94,294) ( 157,001)     مبالغ مشطوبة خالل السنة  

     ───────── ───────── 
     1,472,148 1,306,888 
     ═════════ ═════════ 
 :لتالي كا  مضمحلة هي الغير تكافل  إعادة اللتكافل و األرصدة تحليل الزمني ال ديسمبر، 31ما في ك
 مضمحلة  مضمحلة   ر غياقها وستحق فات موعد ا 

 جموع الم 2021
 لم يحين موعد  

 استحقاقها وغير مضمحلة 
 منأقل 
 يوماً  120 

 إلى  121من 
 يوماً  180 

 يوماً  181من 
 ماً يو 365إلى 

   ر منأكث
 يوماً  365

 دينار بحريني  نار بحريني دي دينار بحريني  دينار بحريني  ر بحريني نادي بحريني  ر دينا 
       

 304,557 559,975 394,515 774,306 2,005,444 4,038,798   ملعاالتكافل ا 
 184,293 148,570 30 78,461 44,188 455,541 لي  التكافل العائ

 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── 
 4,494,339 2,049,632 852,767 394,545 708,545 488,850 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 
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 ائم المالية  إيضاحات حول القو 
 دققة( )م 2021يسمبر د 31في 

 
 

 (تتمة)  تحقة القبضالمسالتكافل وإعادة التكافل ة  أرصد 9
 
 محلة  استحقاقها وغير مض عدفات مو 

 جموع الم 2020
 لم يحين موعد  

 استحقاقها وغير مضمحلة
 من أقل 
 يوماً  120 

 لى إ 121من 
 يوماً  180 

 يوماً  181من 
 ماً يو 365إلى 

  ر منأكث
 يوماً  365

 ينار بحريني د بحريني نار دي ريني حبدينار  دينار بحريني  ني دينار بحري ر بحريني دينا 
       

 1,449,710 1,539,389 496,246 443,515 1,670,864 5,599,724   لعاما فلالتكا

 189,597 272,178 6,264 5,144 13,702 486,885 لي  التكافل العائ
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 6,086,609 1,684,566 448,659 502,510 1,811,567 1,639,307 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
ً  60ا مان مدتهسط فترة ائت ولمتا  في الشركةلدى   . مدينيهاع م يوما

 
 المجموع  التكافل العائلي   التكافل العام  

 حالياً  2021
  متأخرة في السداد

 لياً حا  ولكنها غير مضمحلة 
  متأخرة في السداد

 حالياً   ولكنها غير مضمحلة 
  متأخرة في السداد

 ولكنها غير مضمحلة 
         

         التحليل الزمني باأليام

         
ً وي 30صفر إلى من   - 1,366,695  - 7,670  - 1,359,025  ما
ً  60إلى   31من   - 682,937  - 36,518  - 646,419  يوما
ً موي 120إلى   61من   - 852,767  - 78,461  - 774,306  ا
 394,545 -  30 -  394,515 - يوماً  180إلى  121من 
 708,545 -  148,570 -  559,975 - يوماً  365إلى  181من 
 488,850 -  184,293 -  304,557 - يوماً   365ن مر أكث
 ──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ───────── 
 2,779,750 1,259,047  122,649 332,893  2,902,399 1,591,940 
 ════════ ════════  ════════ ════════  ════════ ═════════ 
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 ائم المالية  ات حول القو احإيض
 )مدققة(  2021 ديسمبر 31 يف

 
 

 (تتمة)  المستحقة القبضالتكافل وإعادة التكافل ة  أرصد 9
 

 وع المجم  العائلي التكافل   م اتكافل العال 

 حالياً  2020
  لسداد متأخرة في ا

 حالياً   ولكنها غير مضمحلة
  متأخرة في السداد 

 حالياً   ولكنها غير مضمحلة
  متأخرة في السداد 

 ةولكنها غير مضمحل
         

         التحليل الزمني باأليام

         
 - 993,821  - 3,211  - 990,610  يوماً  30صفر إلى من 
ً يو 60إلى   31من   - 690,745  - 10,491  - 680,254  ما
ً  120إلى   61من   - 448,659  - 5,144  - 443,515  يوما
 502,510 -  6,264 -  496,246 - يوماً  180إلى  121من 
 1,811,567 -  272,178 -  1,539,389 - يوماً  365إلى  181من 

 1,639,307 -  189,597 -  1,449,710 - يوماً   365أكثر من 
 ──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ───────── 
 2,114,379 3,485,345  18,846 468,039  2,133,225 3,953,384 

 ════════ ════════  ════════ ════════  ════════ ═════════ 

 
 .المستحقة القبضالتكافل وإعادة التكافل أرصدة كة الحصول على ضمانات على ليس من ممارسات الشر .لكاملبامستحقة القبض الالتكافل وإعادة التكافل   أرصدةمن المتوقع أن يتم استرداد صافي 
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 مالية  الل القوائم حو حاتإيضا
 )مدققة(  2021ر ب سمدي  31 في

 
 

   المطالبات المستحقة 10
 2021  2020 

 إجمالي  
 حصة 

 إجمالي   صافي   فل  لتكاا يديمع
 ة  حص
 صافي    لافدي التكمعي

 نار بحريني دي حريني دينار ب بحريني  اريند يني دينار بحر ريني دينار بح  بحريني  دينار 
       يناير 1في 

 2,733,464 (3,227,793) 5,961,257 2,664,388 ( 3,026,034) 5,690,422 مطالبات مبلغ عنها 

 1,653,590 ( 961,406) 2,614,996 2,501,979 ( 531,121) 3,033,100 بشأنها كافي رير تم عمل تقلم يو كبدةمطالبات مت 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 8,723,522 (3,557,155 ) 5,166,367 8,576,253 (4,189,199) 4,387,054 
       

 11,769,190 (2,047,425) 13,816,615 12,221,626 ( 509,086) 12,730,712 مطالبات متكبدة خالل السنة 
 ( 10,989,877) 2,679,469 ( 13,669,346) ( 11,390,304) 1,464,892 ( 12,855,196) سنة  مطالبات مدفوعة خالل ال

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 5,166,367 (3,557,155) 8,723,522 5,997,689 ( 2,601,349) 8,599,038 ديسمبر 31في  

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
       سمبردي 31في  

 2,664,388 (3,026,034) 5,690,422 2,637,424 ( 2,065,228) 4,702,652 مطالبات مبلغ عنها 

 2,501,979 ( 531,121) 3,033,100 3,360,265 ( 536,121) 3,896,386 نها أشب كافي قريرمطالبات متكبدة ولم يتم عمل ت
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 8,599,038 (2,601,349 ) 5,997,689 8,723,522 (3,557,155) 5,166,367 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
ى  عل ضمانات  ىالحصول عل كة الشرليس من ممارسة  . قع الخبرة السابقةاو  لكامل مناستردادها باقع وتويهي غير مضمحلة بالمطالبات المستحقة  بطةتكافل المرتالكات إعادة المستحقة من شر المبالغ ميعج

 .حقةبات المستفل المرتبطة بالمطالت إعادة التكاشركا تحقة منسلمالمبالغ ا
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 مالية  الل القوائم وح اتحاإيض
 )مدققة(  2021سمبر دي  31 في

 
 

   طالباتالم تطور 11
 

 .ةقد ب  الباتلمطتلك اتقدير  على الشركةقدرة سيوفر مقياساً ل نةس كلل ةلي االلتزامات الفع ات معذه التقديره  نةمقار عملية إن .المتعلقة بالسنة للمطالبات لنهائيةا بتقدير القيمةة كل سن  شركةال تقوم
 

 ات المطالبجمالي إ
 

 مجموع  ال 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 سنة الحادث 

 يني دينار بحر  ر بحريني دينا ي ين ر بحر دينا ي دينار بحرين  بحريني دينار  ي ينار بحرين د دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  ي ار بحرين ندي 
           نهاية في 
  13,721,247 9,989,876 12,175,718 13,429,495 14,857,761 19,543,039 14,114,570 15,944,216 16,566,910 لحادث ة اسن 

  - 11,411,977 13,185,804 14,726,672 15,609,702 21,003,703 15,616,058 17,929,940 18,467,530 واحدة  بعد سنة 
  - - 13,678,767 15,759,222 15,094,685 21,585,358 16,067,398 18,473,773 19,107,107 بعد سنتين  
  - - - 15,922,906 16,041,265 21,778,100 15,716,863 18,684,098 19,199,346 سنوات  بعد ثالثة

  - - - - 16,172,933 22,204,947 15,787,211 18,606,886 19,252,601 بعد أربعة سنوات  
  - - - - - 22,240,397 15,901,061 18,784,189 19,183,033 عد خمسة سنوات ب 

  - - - - - - 15,864,775 18,802,644 19,171,941   اتة سنوبعد ست 
  - - - - - - - 18,785,878 19,175,325 عد سبعة سنوات ب 

  - - - - - - - - 19,159,713 ة سنوات بعد ثماني 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── ────────── 

ير الحالي التقد
لمطالبات المتراكمة  ل

 146,958,593 13,721,247 11,411,977 13,678,767 15,922,906 16,172,933 22,240,397 15,864,775 18,785,878 19,159,713 دة المتكب 

عات المتراكمة  مدفولا
 ( 138,458,093) (8,402,496) (10,269,936) (13,230,782) (15,159,450) (15,719,221) (21,961,392) (15,817,928) (18,761,741) (19,135,147) تاريخه حتى 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── ────────── 

مطلوب مثبت في 
 8,500,500 5,318,751 1,142,041 447,985 763,456 453,712 279,005 46,847 24,137 24,566 مة المركز المالي قائ 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 
           

تعلق بسنوات مطلوب م
 98,538          2013 ما قبل

          ────────── 

ياطي مجموع االحت 
قائمة  المتضمن في

 8,599,038          ز المالي ركملا
          ═════════ 
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 لية  ماالل القوائم حو حاتإيضا
 )مدققة(  2021سمبر دي  31 في

 
 

 ة()تتم المطالبات تطور 11
 
 ة تحق المس طالباتلمافي صا

 
 المجموع   2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 سنة الحادث 

 ريني دينار بح حريني دينار ب حريني دينار ب ي ين دينار بحر  ر بحريني يناد ي دينار بحرين  ي حرين ينار بد ريني ر بحايند ر بحريني دينا ريني دينار بح 
           في نهاية 
  11,633,011 8,137,711 9,561,175 8,794,214 8,442,811 9,953,127 7,693,410 7,969,734 6,818,786 ادث سنة الح

  - 9,295,599 10,294,900 9,476,464 9,129,230 10,465,468 8,550,696 8,680,302 7,724,461 د سنة واحدة  بع
  - - 10,851,986 10,057,069 9,219,893 10,746,097 8,754,461 9,042,943 8,149,743 سنتين   بعد
  - - - 10,343,106 9,754,857 10,945,825 8,765,827 9,164,204 8,178,844 ت انوالثة سث  بعد
  - - - - 9,994,111 11,393,318 8,857,734 9,228,359 8,284,188 بعة سنوات  رأعد ب 
  - - - - - 11,561,222 8,987,672 9,341,964 8,361,783 مسة سنوات خ د بع

  - - - - - - 9,035,884 9,375,777 8,380,391 بعد ستة سنوات  
  - - - - - - - 9,439,696 8,396,207 سبعة سنوات  دبع
  - - - - - - - - 8,455,157 انية سنوات مث د بع
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

الحالي للمطالبات التقدير 
 90,609,772 11,633,011 9,295,599 10,851,986 10,343,106 9,994,111 11,561,222 9,035,884 9,439,696 8,455,157 اكمة المتكبدة  ترالم

متراكمة حتى الالمدفوعات 
 ( 84,620,348) (7,264,383) (8,380,816) (10,484,556) (10,165,524) (9,929,413) (11,509,045) (9,014,241) (9,423,182) (8,449,188) خهتاري 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

ة  ثبت في قائم م  مطلوب
 5,989,424 4,368,628 914,783 367,430 177,582 64,698 52,177 21,643 16,514 5,969 ركز المالي لما
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
           

  امبسنوات  مطلوب متعلق
 8,265          2013قبل 

          ──────── 

اطي االحتي موع مج 
ة قائمن في ضمالمت 
 5,997,689          ي كز المال مرلا
          ════════ 
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   ئم الماليةواإيضاحات حول الق
 )مدققة(  2021ر ب ديسم 31في 

 
 

   كافل المؤجلةت إعادة التبة واشتراكااشتراكات غير مكتس 12
 2021 

 إجمالي  
 حصة 
 افي  ص ل  ي التكاف معيد

 ار بحريني يند  دينار بحريني  ر بحرينيدينا 
    
 6,811,104 ( 2,327,130) 9,138,234 نايري 1في 

 17,639,759 ( 7,166,595) 24,806,354 تراكات مكتتبة  اش
 ( 17,843,479) 7,096,812 ( 24,940,291) سبة كات مكت اشترا

 ──────── ──────── ───────── 
 6,607,384 ( 2,396,913) 9,004,297  ديسمبر 31في 

 ════════ ════════ ═════════ 
    
 2020 

 إجمالي   
 حصة  

   صافي  فلكامعيدي الت
   دينار بحريني نار بحريني  دي بحريني  دينار  
    

 7,148,606 (2,178,745) 9,327,351 يناير 1في 

 16,432,716 (6,426,670) 22,859,386 كتتبة  م اشتراكات
 ( 16,770,218) 6,278,285 ( 23,048,503) ة كتسبات مراكاشت

 ──────── ──────── ───────── 
 6,811,104 (2,327,130) 9,138,234 ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ ═════════ 

 

   مؤجلةالقتناء اال تكاليف 13
   2021 2020 

   يرينبحار دين ريني بح دينار    
     

 573,803 493,161   ر يناي 1في 

 1,344,435 1,430,679   سنةقتناء خالل الاليف االتك

 (1,425,077) ( 1,490,413)   طفاء للسنة اإل
   ──────── ──────── 
 493,161 433,427   سمبر دي 31ي ف
   ════════ ════════ 

 

   مكتسبةير غعموالت  14
   2021 2020 

   رينينار بحدي  رينيح بنار دي   
     

 337,810 285,762   ر يناي 1في 

 722,733 987,623    المستلمة لالتكاف ت إعادةعموال

 ( 774,781) ( 907,770)   ة كتسبدة التكافل المعموالت إعا
   ──────── ──────── 
 285,762 365,615   ديسمبر  31في 

   ════════ ════════ 
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 وائم المالية  ق لات حول اإيضاح
 قة( )مدق 2021ر ديسمب  31 في

 
 

ً دمبالغ ممستحقة القبض و رىمبالغ أخ 15    فوعة مقدما
 2021ديسمبر  31 

   المساهمين 
 التكافل  
 العام 

 التكافل  
 عومالمج ائلي  الع

 بحريني  دينار دينار بحريني  نار بحريني دي ي حرينبدينار  

     

 633 - - 633 موظفين  لامتعلقة بمبالغ مستحقة القبض 

 194,339 24,857 98,864 70,618 ستحقمدخل 

ً قدفوعة ممصروفات م  92,661 - 81,372 11,289 دما

 146,848 - 146,848 - اقصة ودائع المن

 158,188 - 79,111 79,077 قة القبضمبالغ أخرى مستح

 88,890 - 83,079 5,811 فة المستحقة القبضضريبة القيمة المضا
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 681,559 24,857 489,274 167,428 ديسمبر 31في 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 2020ديسمبر  31 

  المساهمين 
 التكافل  
 العام  

   فلالتكا
 وع المجم العائلي  

 بحريني   دينار دينار بحريني   نار بحريني  دي بحريني  دينار  

     

 637 - - 637 ظفين  موبال قةتعلالقبض ممبالغ مستحقة 

 184,937 27,070 65,353 92,514 ستحقدخل م

ً قدفوعة ممصروفات م  103,013 - 81,045 21,968 دما

 116,674 - 116,674 - اقصة ودائع المن

 127,530 - 67,441 60,089 قة القبضمبالغ أخرى مستح

 68,750 - 43,156 25,594 القبض ةة المستحقف ضريبة القيمة المضا
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 601,541 27,070 373,669 200,802 ديسمبر 31في 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 مةقائتاريخ   اً منرهش 12ك خالل لة وذلسابققع الخبرة اايتوقع استردادها بالكامل من وحلة ومستحقة القبض هي غير مضملا األخرىالمبالغ 

   .اليز الملمركا
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 ية  ئم المالت حول القواضاحاإي 
 )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

 
 

 معدات ت وعقارا  16

 

 ملوكة ضي م أرا
 ملكاً حراً 

لى ع مباني
أراضي مملوكة  

 اً رح ملكاً 
 ث أثا

 وتركيبات 

 دات  مع
 المجموع مركبات بية مكت

 ريني بح ر دينا يني ينار بحرد  بحريني اردين ني بحري رايند ريني بح  دينار دينار بحريني  

       التكلفة 

 4,149,153 57,509 1,589,650 885,506 1,124,340 492,148 2020 ايرين 1في 

 34,125 - 30,156 3,969 - - ات إضاف

 - ( 412) (20,195) 10,026 10,581 - الت يحوت

 (3,142,150) - (1,219,766) ( 295,315) (1,134,921) ( 492,148) استبعادات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ──────── 
 1,041,128 57,097 379,845 604,186 - - 2021 يناير 1ي ف
       
 47,290 - 35,615 11,675 - - فات اإض

 - - - - - - ويالت حت

 (24,000) (24,000) - - - - استبعادات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ──────── 
 1,064,418 33,097 415,460 615,861 - - 2021سمبر دي 31ي ف 

       

       اإلستهالك المتراكم 

 2,988,603 57,097 1,512,306 861,887 557,313 - 2020 يناير 1في 

 115,849 - 37,713 15,125 63,011 - نة لسصص ل المخ

 (2,136,052) - (1,219,766) ( 295,315) ( 620,971) - لسنة استبعادات ل

 - - ( 3,357) 2,710 647 - تحويالت 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ──────── 
 968,400 57,097 326,896 584,407 - - 2021 يناير 1في 
       

 34,204 - 29,365 4,839 - - المخصص للسنة 

 (24,000) (24,000) - - - - استبعادات للسنة

 - - - - - - تحويالت 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ──────── 

 978,604 33,097 356,261 589,246 - - 2021ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ════════ 

       الدفترية القيمة صافي 

 85,814 - 59,199 26,615 - - 2021يسمبر د 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ════════ 

 72,728 - 52,949 19,779 - - 2020يسمبر د 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ════════ 
 

 ل  أموال التكافمم مدينة من ذ 17
 
الت  الوكالة  باب أتعاى حسوالتكافل العائلي عل   العام  التكافل  قوثائ  حملة  ة منمستحق  لتكافل على مبالغذمم المدينة من أموال اتضمن 

 . ار بحريني(دين 955,382  :2020) ار بحرينيدين  702,564غة البة اليني عاب المضاربة واألرصدة البوأت
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 لية  القوائم الما  حول إيضاحات
 مدققة( ) 2021ر مب سي د 31في 

 
 

   قة عالال ذاتأطراف  18
 

ء اوأعض كات التابعة والشركات الزميلة  لشروايسيين  ئرمين المساهوالاألساسية والشركة األم    شركة األمالالقة  ألطراف ذات العا  يمثل
اإلدارة اإلمو  مجلس  الوظفي  لدارة  الخاضعة  والشركات  للشركة  السيطررئيسيين  أو  ألسيطرة  المشتركة  مال  وة  هذه   نمتأثرة  قبل 

م الموافقة على شروط وسياسات يت  . يةعر بة الشلرقاوأعضاء هيئة الشركة  رجيين لقي الحسابات الخامدقتشتمل على    كما  .األطراف
 .س شروط وبنود اعتياديةاعلى أسشركة دارة الإمن قبل  المعامالت لهذهر يالتسع
 

   :2020بر ديسم 31و 2021بر ديسم  31في  تينالمنتهي نتينس لا  خالل ة قالعال ذات ألطرافا مت مع ت التي المعامالتفيما يلي 
 

 2020بر ديسم 31  2021ديسمبر  31 
 أخرى  نلمساهميا  أخرى  المساهمين  
 ي ندينار بحري بحريني ر دينا  دينار بحريني  ي بحريندينار  

      

 12,075 229,434  20,239 217,386 االشتراكات إجمالي 

 - 89,211  118,303 124,657 ت شتراكااالإجمالي ن  م فلتكاالحصة معيدي 

 - 41,180  34,260 40,621 مدفوعة بات الالطجمالي المإ

 - 7  33,985 1,435 فوعة البات المدالمطمن   التكافلحصة معيدي 

 - 7,541  17,151 11,478 عموالت دخل الرسوم وال

 - 37,276  89 32,550   اءنتقالليف اتكا

 - 1,550,000  - - ى  مبنو بيع أرض

 - 543,902  - - دخل آخر  

 - 6,784  - 108,479 دارية فات عامة وإروصم

 28,609 -  28,800 - ت الشركة  فارومص

 54,136 -  6,615 - دخل من شركة زميلة  
 
   : اليةالقوائم المهذه ، والمتضمن في العالقة  طراف ذاتلدى األ يلي األرصدة فيما
 

 2020 ديسمبر 31  2021 ديسمبر 31 
 رى أخ ينمساهمال  ى أخر ين المساهم 
 ني دينار بحري بحريني دينار   يني دينار بحر يني ر بحرنادي 
      

ل  من خاللعادلة مدرجة بالقيمة اات رثمااست
 260,776 -  170,955 - كيةق الملحقو

 - -   508,058 داتموجودام الخي استفق الح

 - -   516,055 ات عقد اإلجارة مزاالت

 - 119,110  47,427 164,397 مستحقة القبضفل الكاالت دةإعا فل وكاتالدة صرأ

 580 62,035  16,546 106,678 فع دال ةستحقالم   كافلتلدة اإعا و كافلأرصدة الت

 1,343 18,952  10,854 31,175 ة الدفع مستحق أخرى مبالغ

 118 13,568  2,258 - قبضأخرى مستحقة الالغ مب
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 ة  يئم المالاو قت حول الاحاإيض
 )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

 
 

 (ةتتم) قة عالال ذاتأطراف  18
 

 إلدارة  ظفي اموء مجلس اإلدارة وضاعأتعويضات 
المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة لجان التابعة له  لوا  اإلدارةمجلس    عاتااجتمحضور  وأتعاب  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة    فيما يلي
 :روفات األخرىلمصوا  السنةخالل 

 

 

 ديسمبر  31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 دينار بحريني  ي نار بحريندي 
   

 - 60,000 دارة  ء مجلس اإلاأعض مكافآت
 88,483 82,681 دارةاء مجلس اإل حضور أعض أتعاب

 ──────── ──────── 
 142,681 88,483 
 ═════════ ═════════ 
 

 التأمين خدمات  و  المكافآت  لا أخرى مثومزاي  عالواتوشهرية ثابتة  التي تتكون من رواتب    ئيسيينالرمكافآت موظفي اإلدارة    يفيما يل
 :دالتأمين على الحياة ومزايا التقاعخدمات وي الصح

 

 

 ديسمبر  31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 دينار بحريني  دينار بحريني  
   

 421,438 469,339 ومكافآت  رواتب 
 31,955 31,900  فينوظملل  لخدمةاية امكافآت نه

 ──────── ──────── 
 501,239 453,393 
 ═════════ ═════════ 
 

، ورئيس  التكافل العام دائرة -، ورئيس االكتتاب ، والمدير المالي، ونائب الرئيس التنفيذيالتنفيذيالرئيس  ينارة الرئيسي وظفو اإلدم يشكل
 . المركباتتكافل ة ردائ –االكتتاب ئيس ور ،الصحيوالتكافل العائلي  ة ئردا –االكتتاب 
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 ية  ائم المالو قال  ولات حإيضاح
 )مدققة(  2021سمبر ي د 31في 

 
 

   حتياطياتواال ةحقوق الملكي 19

 
 رديسمب 31

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 ي دينار بحرين يني دينار بحر 
   صرح به: س المال المرأ

   ية  لعاداألسهم ا
:  2020فلس للسهم ) 100ا  سمية قدرهة إسهم عادي بقيم 200,000,000

 20,000,000 20,000,000 (م لس للسهف 100قدرها   ة إسميةبقيمعادي  سهم 200,000,000

 ════════ ════════ 
   الكامل ب الصادر والمدفوع  ماللرأس ا

   

   دية  األسهم العا
:  2020سهم )لل لسف 100  هاقدر سميةدي بقيمة إسهم عا 85,000,000

 8,500,000 8,500,000 فلس للسهم( 100رها  ادي بقيمة إسمية قدسهم ع 85,000,000

 ════════ ════════ 
 

 همة  لمسا انمط  عنافية ت إضمعلوما
  ثر من كأ أو %5بة ها حصة بنسيف متلكونحتفظ بها والتي ياألسهم المالرئيسيين وعدد  نالمساهمي اء وجنسياتمفيما يلي أس (1)

 التوالي:  على 2020و 2021ر ديسمب 31فوع بالكامل كما في لمد المال الصادر واأس ر
 
 2021ديسمبر  31  

 ةيالجنس ينمء المساه أسما
 عدد 
 م  األسه

 ة حصة  بسن
   ةالملكي

    

 %81,94 69,651,974 ني بحري أمين نية الكويتية للتيركة البحرشال

 %6,18 5,250,000 تي ويك يت  دولة الكو –ف قاوة لألمانة العاماأل

 
 2020ديسمبر  31  

 الجنسية مينأسماء المساه
 عدد 
 م األسه

 نسبة حصة  
 الملكية

    

 % 81,94 69,651,974 بحريني   نميللتأالكويتية  يةبحرينال الشركة

 % 6,18 5,250,000 كويتي  كويت  دولة ال  – ة العامة لألوقافناألما

 
  .تساويةوق تصويت مديهم حقهم لي هذه األسملالكية وحقوق المهم حأسفئة واحدة فقط من  الشركةلدى  (2)
 
 لية:لتاالفئات ا فية ئويالم بسلنواالمساهمين د  دع  ددي يحذ ، اللكيةحقوق الم أسهمتوزيع ي نمط لفيما ي (3
 
 2021ديسمبر  31 

 

 عدد  
 المساهمين  

 د  عد
 األسهم  

من    نسبة الملكية
عدد إجمالي 

 األسهم القائمة  
    

 % 7,29 6,195,820 197 % 1من  أقل 

 % 4,59 3,902,206 2 % 5لى أقل من  إ  1%

 % 6,18 5,250,000 1 % 10لى أقل من  إ  5%

 % 81,94 69,651,974 1 وق وما ف 10%
 ──────── ──────── ──────── 
 201 85,000,000 100,00 % 
 ════════ ════════ ════════ 
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 وائم المالية  لقت حول اضاحاإي 
 قة( )مدق 2021ديسمبر  31 في

 
 

 حتياطيات ة واالحقوق الملكي 19
 2020بر ديسم 31 

 

 عدد  
  المساهمين

 عدد  
 م األسه

 من بة الملكيةسن
  ماألسهعدد إجمالي 
 القائمة 

    

 % 7,29 6,195,820 203 % 1من   لأق

 % 4,59 3,902,206 2 % 5  نم إلى أقل 1%

 % 6,18 5,250,000 1 % 10قل من  أ لىإ  5%

 % 81,94 69,651,974 1 وما فوق  10%
 ──────── ──────── ──────── 
 207 85,000,000 100,00 % 
 ════════ ════════ ════════ 
 
 يانونق  حتياطيا

ً وفق المركزي،   ف البحرينلمصر  يشادراإليل  للدل  3م  في المجلد رق دة  رواال وأنظمة التأمين  حريني  جارية البالتكات  رحكام قانون الش ألا
ذا  ن هإ   .المدفوع  اللمرأس ا   من  % 50حتى يبلغ االحتياطي   انونيحتياطي القالسنة إلى اللربح  المن    %10  دليعايتطلب تحويل مبلغ    نهفإ

ينصت  الالحا  في  إالللتوزيع    قابل  غير  ياطياالحت الشركافي  عليها    التي  البحرينلات  قانون  العوب  يتجارية  موافقة علل  حصود  ى 
الب المركزيمصرف  ا  الشركةامت  ق  .حرين  نار بحريني دي  93,095وقدره    بتحويل مبلغ  2021ديسمبر    31منتهية في  لا  سنةلخالل 

 .قانونيطي الياإلى االحت يني(دينار بحر  114,410 : 2020)
 

 م احتياطي عا
  ا يمثل هذ  .المساهمينل اعتماده من قب إلدارة وتم مجلس اقبل  مناحه ترم اقالنحو الذي ت لعام علىاي ات إلى االحتياطعمل التخصيص يتم
 . يالمركزة مصرف البحرين موافق لحصول على ل زيعها خاضعوتو المدورةحتياطي األرباح الا
 
 رباح أسهمأ

اإلداأوص بتى مجلس  نقدرة  أسهم  أرباح  بويوزيع  وقدره  فلس    5اقع  ة  مبلغ  )  425,000بإجمالي  بحريني  وقدره   :2020دينار  مبلغ 
بحريني  425,000 االجت  (دينار  ب مافي  المنعقد  تخضع  2022براير  ف  15تاريخ  ع  والتي  الجمعية  موال،  اجتماع  في  المساهمين  فقة 

 . 2022رس ما 29في  يتم عقده الذي سالعمومية السنوي 
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 ل القوائم المالية  حوت اإيضاح
 مدققة( ) 2021ديسمبر  31في 

 
 

   ىأخر - مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة 20
 2021 ديسمبر 31 
 المجموع العائلي  لتكافل ا  عاملاكافل تال المساهمين   

 نار بحريني دي نار بحريني دي نار بحريني دي بحريني  دينار 
ردي قطع الغيار  ومو مستحقة لكراجات مبالغ
 133,817 - 133,817 -   أخرىو

 342,761 - - 342,761 آت نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكاف

 631,749 - 82,801 548,948 مصروفات مستحقة 

 115,371 - 113,645 1,726 لمستحقة الدفع  ة افلمضاة ا يبضرالمة قي

 37,291 - - 37,291 زات إجامخصص رواتب 

 702,564 53,476 649,088 - نالمساهمي وقلصند عفمستحقة الدمبالغ 

 283,134 2,146 189,309 91,679 لوبات أخرىمط
 ──────── ─────── ─────── ──────── 
 1,022,405 1,168,660 55,622 2,246,687 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 

 
   2020 ديسمبر 31 

 لمجموع ا العائلي   لفالتكا عام  لاافل كالت المساهمين  

 نار بحريني دي نار بحريني دي حريني نار بدي بحريني  دينار 
وردي قطع الغيار  مو مستحقة لكراجات مبالغ

 76,363 - 76,363 -   وأخرى

 306,361 - - 306,361 ة الخدمة للموظفينهايآت نصص مكافمخ

 669,434 - 154,078 515,356 مصروفات مستحقة 

 83,974 - 83,223 751 دفع  لمستحقة الا ة يبة المضافضرة المقي

 9,394 - - 9,394 زات إجاص رواتب مخص

 955,382 173,206 782,176 - المساهمين وقمستحقة الدفع لصندمبالغ 

 166,620 2,154 90,884 73,582 ات أخرىوبلمط
 ──────── ─────── ─────── ──────── 
 905,444 1,186,724 175,360 2,267,528 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 

 

 جمالي االشتراكات إ 21
 2021ر بسمدي 31 

 المجموع ئلي  عافل التكالا ل العام التكاف  

 ي ريندينار بح  ني ريدينار بح  دينار بحريني  
    

 24,417,398 1,343,535 23,073,863 المبالغ المستردة وم منها محس –بترتيب من الشركة 

 388,956 - 388,956 ة  ركشالحصة  – ت التأمين األخرىاكن شرم بترتيب
 ───────── ───────── ───────── 
 23,462,819 1,343,535 24,806,354 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 2020ديسمبر  31 

 المجموع  لعائلي  لتكافل اا م  التكافل العا 

 نار بحريني دي ر بحريني دينا ار بحريني دين 
    

 22,359,964 1,448,522 20,911,442 ستردة المبالغ المها وم منمحس –رتيب من الشركة تب

 499,422 - 499,422 الشركة  حصة  –ن شركات التأمين األخرى م تيببتر
 ───────── ───────── ───────── 
 21,410,864 1,448,522 22,859,386 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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   اليةلمائم ا قو لااحات حول  إيض
 ( ة قق)مد  2021بر ديسم 31ي ف

 
 

 إدارية  و عامة  مصروفات 22
 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 2021 2020 
 دينار بحريني  دينار بحريني  
   
 1,395,835 1,483,615 ظفين لموف متعلقة باليتكا

 511,324 445,756 مصروفات عامة وإدارية 
 112,706 105,140 إستهالك  

 ───────── ───────── 
 2,034,511 2,019,865 
 ═════════ ═════════ 

   فينللموظخدمة لا  نهايةت  مكافآ 23
 

التقاعد    الشركةت  مساهما  بلغت نظام  لل  قبل  من  لمدارا ين  نيريالبح  نفيللموظفي  العامة  االجتماعي  الهيئة  اتأمين  مملكة   لبحرين في 
 .بحريني(دينار  88,429: 2020)  2021ر بديسم 31نتهية في للسنة المينار بحريني د 107,676

 
 لموظفين:لة خدمنهاية الت فآامكامات تزلاالتغير في يلي  فيما

 

 ديسمبر 31
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 ني  ينار بحريد ي ينار بحريند 
   

 238,213 306,361   يالرصيد اإلفتتاح

 71,006 71,169 ات للسنة المستحق

 ( 2,858) ( 34,769) ل السنة  وعات خالمدف
 ─────── ─────── 

 306,361 342,761 ي مختاالرصيد ال
 ═════════ ═════════ 

 93 96 لشركة باموظفين الد موع عدمج
 ═════════ ═════════ 

  حصة المضاربو لةاأتعاب الوك 24
 
التكافـل  ي المساهمون عمليات  والتكديـر  المشاركافالعام  لصالح  العائلي  ويتقل    % 18,67بتها  نسأتعاب وكالة  ك  ذل   اضون نظيرين 
االالتو  على  (%12:  2020)  %9,60و  (17%:  2020) إجمالي  من  كأتالشتي  وكالةعا راكات  المساهكم  .ب  يدير  صندا  وق مون 

نظمض  فةبص  اركينالمشت  راإستثما ويتقاضـون  بنسبة  ارب  المضارب  حصة  ذلك  استثمار   من  ( %25:  2020)  % 25ير  دخل 
وحصة لة  لوكاقصى ألتعاب ااألالحد  إن    .ى التواليركين، علامشالأموال  ات  ستثمارن االمكتسب م  عائليلا  والتكافل  ل العـاملتكـافا

تمالمضارب   علت  التي  هيالموافقة  قبل  من  الرق يها  الشرعئة  عملياتدارإل  يةابة  هي  تكلا  ة    %25و   (%35:  2020)  %35افل 
 . توالي( على ال25%: 2020)
 

   ل االستثماردخ 25
 2021ر  بسمدي 31في المنتهية السنة  
 وعمالمج ئلي  اكافل الع تال افل العام التك مين  المساه 

 ار بحريني دين بحريني  ردينا يني ر بحردينا بحريني  اردين 

     
 473,499 85,725 171,336 216,438 ل الوديعةدخ

 241,576 45,433 114,990 81,153 الية استثمارية  مق أوراربح من قسيمة / 

 62,265 17,480 2,685 42,100   مدخل أرباح األسه

 83,898 9,518 46,747 27,633 مارية استث اليةم أوراق من بيع ربح

 ( 159,698) - - ( 159,698)   مارتثمصروفات االس

 ( 261,328) ( 26,130) ( 207,030) ( 28,168) تثمارات االسل ناتج من المحضإ
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 179,458 128,728 132,026 440,212 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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   اليةلمائم ا قو لاحات حول اإيض
 ة( قق)مد  2021ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(  االستثمار دخل 25

 2020ر ب ديسم 31في منتهية لا السنة 

 وع مالمج ئلي  اتكافل العال التكافل العام   المساهمين  

 ني  دينار بحري ريني  بح دينار يني  ر بحرادين بحريني   اردين 

     
 370,366 72,062 163,790 134,514 ل الوديعةدخ

 204,770 52,078 87,678 65,014 الية استثمارية  مق أوراربح من قسيمة / 

 86,332 23,648 2,950 59,734   خل أرباح األسهمد

 231,457 8,569 9,855 213,033 مارية استث اليةأوراق ممن بيع  ربح

 ( 116,447) - - ( 116,447)   االستثمارت مصروفا

 ( 578,184) ( 223,397) ( 100,712) ( 254,075) تثمارات االسحالل ناتج من ضمإ
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 101,773 163,561 (67,040) 198,294 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 صافي   – خرآ دخل 26

 

ية في  منتهسنة الال
 برديسم 31

2021 

ية في  تهسنة المنال
ديسمبر  31

2020 

 ني ريدينار بح ني ريدينار بح  
   ر آخ خلد

 543,902 - ت ومعداتعقارامن بيع  حبر

 164,543 - 19 - ديوف ومة متعلقة بكحكالمنحة 

 825 - ار  جدخل اإلي

 1,670 12,773   دخل آخر
 ───────── ───────── 
 12,773 710,940 
 ═════════ ═════════ 

  همسلل  دالعائ 27
 
ل  بالنصي  احتساب  متي بقسمة  لسهاألساسي  األرباح  في  الم  إلى ئعالا   بحرصافي  لعدد ع  نساهميمال  د  المرجح  المتوسط  سهم األ  لى 
 . ة السنخالل  ية الصادرةدالعا

 

 ة  هيالسنة المنت
ديسمبر  31في 

2021 

 ة هيالسنة المنت
ديسمبر  31في 

2020 

 ني ريحينار بد حريني ر بيناد 
   

 1,144,105 930,946 بح  لرا  صافي
 ═════════ ═════════ 

 85,000,000 85,000,000 لصادرة ا يةاداألسهم الع ددلع حالمرج المتوسط
 ═════════ ═════════ 

 فلس   13,46 فلس   10,95 للسهم  لعائدا

 ═════════ ═════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية  
 ة( قق)مد  2021ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(  ملسهل  ائدعلا 27
 
 .مطابق للعائد للسهمالمخفض للسهم  العائدفإن  ياللتباو عادية مخفضة، أسهم أية الشركة لدى جدتو ال
 

  خرىت أمعلوما
 ر ديسمب 31

2021 
 ديسمبر  31

2020 
    

 لس  ف  131 لس  ف  137  الموجود للسهم صافي قيمة 

 س  فل 90 فلس   130  ديسمبر  31ين في  رصة البحربول ر السهم وفقاً سع

 ة مر 7 ة مر 12  ديسمبر    31عر إلى األرباح في  سنسبة ال

 7,650 11,050  ( ينيينار بحرد مبر )ألفديس  31قية في  سومجموع القيمة ال
 

   جارهإ 28
 

 سنة: خالل ال تالتغيرا و المثبتةلة ذات الص وااللتزاماتالموجودات استخدام في حق لل المدرجةالقيم أدناه  فيما يلي
 
 لحق في استخدام الموجوداتا   1-28

  
 ر ديسمب 31

2021 
 ديسمبر  31

2020 
    

 - 599,840   يناير 1في 

 - ( 6,859)  جار ياالد قانتهاء ع

 - ( 73,021)  استهالك السنة 
  ─────── ─────── 
 - 519,960  ديسمبر 31في 
  ═══════ ════════ 
 
 اإلجارة التزامات عقد  2-28

  
 ر ديسمب 31

2021 
 ديسمبر  31

2020 
    

 - 588,501   يناير 1في 

 - ( 5,815)  اإليجارقد هاء عان

 - 46,174  تراكم مصروفات الربح 

 - ( 99,335)  وعات عقد اإليجار مدف
  ─────── ─────── 
 - 529,525  ديسمبر 31في 
  ═══════ ════════ 
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 ية  ول القوائم المالحإيضاحات 
 ة( ققد )م 2021ديسمبر  31في 

 
 

 نية نتائج القطاعات التأمي  29
 

 اسية ساأل لامعاأل عاتطاتقارير ق  - لاألعما قطاعات
  التي   كة الشرل  عمات أعاطايلي ق  فيما  .منةمخاطر المؤال  فئاتعلى    ءً انب  تالية قسام اللى األإ  ةشركال  يمتم تقس  ة، اريألغراض إد

 ها: ير بشأنرلتقا عملتم ي
 
العامةووالح  حريقال  - الم  تقد  ادث  وثائق  مخاتلتكافل  الشركة  مختلف  ويق  الحر  طرغطية    سةدنهلوا  ابهراإلوالتخريب 

 ؛  ةالحوادث العامو
 
 .والضمان الممتدشامل ال وتكافل المركباتبات للمركثالث الطرف طر الامخلتغطية لشركة وثائق التكافل م اتقد باتركمال -
 
 .انوالطيرفن الس وهياكلري بحلحن االشر مخاطتغطية لتقدم الشركة وثائق التكافل  انريالطو البحري -
 
 .المصروفاتطارئة والية لصحاالت الحار طمخا غطيةتلتقدم الشركة وثائق التكافل  التكافل الصحي -
 
متناقص   ن اضم)  حمايةاعي والمالجن  تماالئواماعي  لجاكافل  الت طر  خاية ملتغطالتكافل    خدماتالشركة  تقدم    يللعائ فل اتكالا  -

 . دنقلا عسترجااو يموالتعلالفردي وفير لتاو الجماعي فير والت( وكذلك دىمال ان مستويضم  /المدى 
 

 تم ي  .داءاأليم  قيد وتموارتخصيص ال  قرارات حولال تخاذرض الغ  لصنفشكل مشغيلية بت التاعاقطال  إكتتابائج  نترة  تراقب اإلدا
اأدام  تقيي ع  طاعلقء  البناًء  الت ي  .تتبالمكح  ربلى  الجدول  إفصاح وضح  القطاعات  الي  إيرادات  القطاوات  ربح    للسنة ع  قياس 

 .ركةشلل  السنةربح ول دخوتسويتها مع 
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   يةمالقوائم الالل  يضاحات حوإ
 دققة( م) 2021 رمب ديس 31في 

 
 

 )تتمة( ةمينينتائج القطاعات التأ 29

 
 مة( )تت  ساسيةل األماعاألارير قطاعات تق - قطاعات األعمال

 :يئلالعاو العام للتكافل يةسيالرئ ت ئالفا تائجن بقاة وصافيالمست االشتراكات كين وصافيالمشار اكاتراشت ماليإج تحليل تميلي فيما 
 
   2021مبر  سدي 31منتهية في ال للسنة 

 
 حريق وحوادث 

 المركبات  لصحيا عامة  
 البحري  
 ن  والطيرا

 مجموع  
 ام لع افل التكا

 لتكافل  ا
 مجموعال لي لعائا

 بحريني  رادين ي نريبح دينار  ينار بحريني د ينار بحريني د ينار بحريني د ار بحريني نيد ينار بحريني د 
        

 24,806,354 1,343,535 23,462,819 306,285 8,280,074 7,926,788 6,949,672 اكات ترإجمالي اإلش

 (7,166,595) ( 403,753) (6,762,842) ( 218,597) ( 335,116) ( 160,882) (6,048,247) راكات تإلشا من إجمالي  فلاكالت ةادحصة إع
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 17,639,759 939,782 16,699,977 87,688 7,944,958 7,765,906 901,425 تبقاةات المساإلشتراك

 203,719 3,712 200,007 3,303 307,114 (61,032) (49,378) صافي  –مكتسبة غير الات ي اإلشتراكف سويةت
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 17,843,478 943,494 16,899,984 90,991 8,252,072 7,704,874 852,047 صافي اإلشتراكات المكتسبة  
        
 1,010,221 - 1,010,221 83,927 228 28 926,038 ت موالالعالرسوم وخل د

        
 18,853,699 943,494 17,910,205 174,918 8,252,300 7,704,902 1,778,085   عاالقط داتراإي
        

 ( 12,221,626) ( 218,397) ( 12,003,229) (34,433) (5,426,940) (6,154,913) ( 386,943)   كبدةصافي المطالبات المت

 ( 583,646) ( 7,273) ( 576,373) (83) ( 158,438) ( 404,142) (13,710) األخرى   فات التكافلومصر

 ( 740,823) ( 740,823) - - - - - لي العائ تكافللل الفنية ياتاطاالحتيمحول إلى 

 ( 322,261) - ( 322,261) (10,000) ( 244,401) (24,159) (43,701) ة لمضمحلالتكافل المدينة اذمم  مخصص
        

 4,985,343 ( 22,999) 5,008,342 130,402 2,422,521 1,121,688 1,333,731 قبل أتعاب الوكالة من عمليات التكافل ( العجز) /الفائض 
        

 (4,509,119) ( 128,979) (4,380,140) (91,038) (2,182,859) ( 978,958) (1,127,285) ةالتعاب الوكأمصروفات 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 476,224 ( 151,978) 628,202 39,364 239,662 142,730 206,446 الة ك الوبعد أتعاب ل ف لتكااعمليات من ( العجز) / ائضالف

 260,754 132,026 128,728     صافي   – الستثماردخل ا

 (65,189) (33,007) (32,182)     حصة المضارب 
     ─────────── ─────────── ─────────── 

 671,789 ( 52,959) 724,748     للسنة  (العجز ) / الفائضصافي 
     ════════════ ═══════════ ════════════ 
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 ية  القوائم الماليضاحات حول  إ
 ( )مدققة  2021سمبر دي  31في 

 
 

 )تتمة( القطاعات التأمينيةج  ائ نت 29

 
 )تتمة(   األساسيةات األعمال عاير قط قارت - مالاعات األعقط
 

 2020مبر سدي 31للسنة المنتهية في  

 

 ثادحريق وحو
 المركبات   صحي لا عامة  

 البحري  
   انيروالط

 مجموع  
 ام  فل العتكاال

 لتكافل  ا
 لمجموع ا ليالعائ

 بحريني  رادين ي نريبحدينار  ينار بحريني د ينار بحريني د نار بحريني يد ي ار بحريننيد يني ينار بحرد 

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

 (6,426,670) ( 565,893) (5,860,777) ( 269,971) ( 337,546) ( 164,401) (5,088,859) إلشتراكات ي ا من إجمال  فلكالتا  ةادحصة إع
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 16,432,716 882,629 15,550,087 100,902 8,475,664 6,302,977 670,544 تبقاة ات المساإلشتراك

 337,501 ( 5,068) 342,569 ( 8,388) ( 213,306) 588,354 (24,091) صافي  – المكتسبةغير ي اإلشتراكات ف تسوية
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 16,770,217 877,561 15,892,656 92,514 8,262,358 6,891,331 646,453 ة ات المكتسباكصافي اإلشتر
        
 795,028 12 795,016 69,715 97 63 725,141 ت موالالعالرسوم ول دخ
        
 17,565,245 877,573 16,687,672 162,229 8,262,455 6,891,394 1,371,594   عاالقط داتراإي
        

 ( 11,769,190) ( 259,829) ( 11,509,361) (17,724) (6,105,926) (4,936,978) ( 448,733)   كبدةالمتات في المطالبصا

 ( 508,808) ( 5,720) ( 503,088) - ( 160,477) ( 322,828) (19,783) األخرى   لاففات التكومصر

 ( 332,343) ( 332,343) - - - - - لي العائ للتكافل الفنية االحتياطياتمحول إلى 

 ( 704,094) (72,481) ( 631,613) (14,754) ( 407,883) (72,104) ( 136,872) ة حللمضمم التكافل المدينة اذم مخصص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 4,250,810 207,200 4,043,610 129,751 1,588,169 1,559,484 766,206 الفائض المكتتب قبل أتعاب الوكالة 
        

 (3,906,178) ( 171,650) (3,734,528) (92,059) (1,474,450) (1,455,160) ( 712,859) ةالتعاب الوكأت مصروفا
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 344,632 35,550 309,082 37,692 113,719 104,324 53,347 كالة الوبعد أتعاب ل فلتكااعمليات من  ائضالف

 96,521 (67,040) 163,561     افي  ص – الستثمارا( روفمص) /دخل 

 (40,890) - (40,890)     حصة المضارب 
     ─────────── ─────────── ─────────── 

 400,263 (31,490) 431,753     للسنة  (العجز) / الفائضصافي 
     ═══════════ ═══════════ ════════════ 
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 ية  مالالقوائم اليضاحات حول  إ
 ( )مدققة  2021ر ديسمب  31في 

 
 

 )تتمة( يةج القطاعات التأميننتائ  29

 
 ودات والمطلوبات:طاع الموجق صاحاتإف  ليل التام الجدويقد
 

 
 وادث حيق وحر

 المركبات الصحي عامة
 حري  الب
 المجموع ائلي الع التكافل  ن رالطياو

 موجودات/
ر  غيت مطلوبا

 جموعالم مخصصة

 يني نار بحردي ني ينار بحريد دينار بحريني  يني بحر ناريد ي ينار بحريند ي بحرينينار د يني ربح ينار د يني ينار بحرد 
         

       (ققةمد) 2021مبر ديس 31في لمطلوبات المحددة كما وجودات واملا

         

 45,586,881 37,109,942 8,476,939 3,373,222 101,605 704,579 66,561 4,230,972 دة  محدموجودات الال
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         

 33,085,313 8,828,213 24,257,100 6,753,649 190,910 8,821,805 3,201,519 5,289,217 بات المحددة المطلو
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         

       (ققةمد) 2020مبر ديس 31 فيلمطلوبات المحددة كما وجودات واملا

         

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

         

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

 
 .اعات الجغرافيةرض معلومات القطمماثلة وعليه لم يتم ع هي معرضة لمخاطر وعوائد يجي وفي دول مجلس التعاون الخلتركز توة، ميالشريعة اإلسال مبادئتكافل طبقاً لتقتصر أنشطة الشركة على ال
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 لية  ماال لقوائم ضاحات حول اإي 
 )مدققة(  2021سمبر دي  31في 

 
 

 ة()تتم يةلقطاعات التأميننتائج ا 29

 
 ةويانالثعمال عات األطاق   ريراق ت -رافية القطاعات الجغ

ا خدمات    اتنتجم تقديمفي   الجغرافي لقطاعيشارك  التي  لمخاطر    معرضة معينة اقتصادية ةبيئ ضمنأو  تلك  عن  تختلف  وعوائد 
 . أخرى قتصاديةا تبيئامل في تععات التي طاض لها القتتعر
 
أم تت إدارة أن  الشركةنشطة  ثل  ااستثمطة وشفي  التكافل  اربة  الوكالة والمض  بيق نموذجتطق  ك عن طريوذلئلي  عاالل  فاكالتلعام وارات 

ً رلمشا، نيابة عن اليتواعلى ال  .سالميةعة اإللمبادئ الشري كين وفقا
 

 :2020و 2021 رسمبدي 31في ماك ةركللش رافيالجغ القطاعقطاع تقديم فيما يلي 
 

  
 االشتراكات   إجمالي

 ع موق لحسب ا
ع وق م بحس تداولةوجودات غير المالم 

  تموجوداال
  2021 2020  2021 2020 
 حريني  ار بدين ني حريار بدين  بحريني  دينار  بحريني دينار   
       

 72,728 85,814  22,859,386 24,806,354  مملكة البحرين
  ──────── ────────  ──────── ──────── 
  24,806,354 22,859,386  85,814 72,728 
  ═══════════ ═══════════  ═══════════ ═══════════ 

 

 اطر  إدارة المخ 30
 
 .تقةة مشمالي  أدواتأيه  الشركةال توجد لدى   .والمطلوبات الماليةت اودالموج  ىلع اليةالماألدوات  ملتشت
 

سهم أأدوات  و  البنوكأرصدة لدى  و  نقدقانونية و ائعودمالي على  لمركز الاقائمة  المالية المدرجة في   اتبومطلالموجودات وال  نتتضم
 فلتكاوأرصدة الة  مدرجة بالتكلفة المطفأال  دينالات  وأدولملكية  ا  قوحقل  خال عادلة من  بالقيمة ال  ةمدرجال  يندالملكية وأدوات  الق  حقو
  مةت نهاية الخدمكافآمخصصات  ورى  ومطلوبات أخالدفع    ةتحقالتكافل المس ة التكافل وإعادةرصدحقة القبض وأتسالتكافل الم دةوإعا
 . حدةعلى ود من البند كل بن ب قةعلت ملا بيةحاسالم ياساتالسفي  تمدةالمعمحددة طرق االثبات الن ع احم اإلفصت .وظفينللم
 

 اطر  مخالإدارة 
  يحتفظ  المجلس  حين أن  في  .بالشركةاصة  الخ المخاطر يد أهداف وسياسات إدارةتحدل  لية العامةوئالمس  رةاإلدا ق مجلسى عاتتقع عل

 . طرإلى لجنة المخاات  ف والسياسألهدافعال للا  ذتنفيال  التي تضمن  ذ العملياتوتنفي  صميملتسلطة  مجلس  ال  ضفو،  ئيةالنها  بالمسئولية
ال لجنة  ال  مخاطرتراقب  ال وجوالطر  امخعن كثب  ذات  إلىتصلة وانب  تقارير  مج  قدم  اإلدارة  المستجدن  بشأ  دوريةلس  ات حول آخر 

ومدى  لموضوع ا عملياتال ةيفعال مدى قوضوعالم والسياسات افهدألا الئمةمة  من   كةللشرلي  الداخ  المدققيقوم    كما  .المجلسبل  ة 
  .قيقالتد لجنةإليها إلى  توصل التي نتائجلاير بشأن رقاقدم تيو مخاطرال إدارةعمليات و اتسياسبمراجعة 

 
 درةوالق لمرونةا على رأثيالت دوناإلمكان    دربق لمخاطرا من لحد ا إلى تسعى سياسات  ع ضفي واإلدارة   سلمجلالعام   هدفالل  يتمث
   .ةكرشلل ةفسيالتنا
 
 : هأدنا  مخاطرلاإلدارة هذه  الشركة ونهج األدوات المالية ليهار التي تنطوي عالمخاطشة ناقم تم
 

 التكافل  مخاطر
قود سب طبيعة عح  .هذه المطالبة  عنج  غ الناتلمن المبلتيقن  وعدم ا  للمغطىقوع الحدث  و  احتمالهي  لتكافل  ود اب عقموجبمخاطر  ال

هذه  بموجب    ركة شلا  هاي تواجهتاليسية  الرئ  المخاطرتتمثل    .بهانبؤ  ال يمكن الت  وبالتالي   وائيةورة عشص ب  ث دتح  اطرفإن المخ  التكافل
خاطر ائر هذه المخسع  يق تنويرعن ط  كةالشرر  ين بيان مخاطيتم تحس  .لغ عنهاالمبطالبات  م الموحج  للمغطىوقوع الحدث  في  العقود  

  .حادثة غير متنبأ بهاقوع ي حالة واً فتأثر ن أقلتكو عةونتمفظة حم باعتبارهاعقود كبيرة إلى محفظة 
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 ية  لاحول القوائم الم اتحإيضا
 )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

 
 

 تتمة()ر دارة المخاطإ 30

 
 ( تتمةكافل )تلا مخاطر
 طر ي المخاتغط  . العامة  ثداالحوق وت والحرياصحي والمركبكافل: اللتتالية من عقود ا لا  اعر األنواية بإصدة رئيسبصور  الشركة  تقوم
أ  الوثائقموجب هذه  ب ال كات  بالنسبة لعقود  .هراً عشر ش  يثنعادة مدة  الحوادث العامة فإن أهم  الحومخاطفل  يرات وتغ  ادثر تنجم عن 
الطبيع  ناخمال المخاذوه  .بيةاإلرهاية واألنشطة  والكوارث  نوع  ، و المغطىمخاطر  لاعلق بموقع  فيما يت ري  بشكل جوهتختلف    ال  طره 

  .طاعقالأو حسب  المغطاةالمخاطر 
 

إلى أطراف أخرى عن طريق   المغطاة  المخاطر  الرقابي األساس فيما يت إيعتبر تحويل  التدبير  التكافل  التكافل  علقعادة  يتم   .بمخاطر 
د إن توظيف عقو  .حسب خطوط العملتلف  تي تخبالحدود ال  ظافتاإلحع  مر تناسبي  يتناسبي وغ  على أساسل  مال إعادة التكافعأع  وض
   .دواحافل كتة واحدة أو عقد إعادتكافل ة إعاد على شركة  الشركة تعتمد ال ثي يتم تنويعها بحكافل ة التعادإ
 

خاطر عالية  خفضة وممنت  ترددا  تذاطي مخاطر  لة التي تغصعقود ذات المن ال  يلقلواحد أو عدد    تكافلقد  ع  أي  الشركة  ال يوجد لدى
 الشركةامت  ق  .عددةتمالتكافل الإلى مخاطر    الشركةض  احدة وتعرو  حادثة  رالتي تغطي مخاطتكافل  العقود  الزالزل أو    لمث  ةالخطور
ت ابلاط الم  سبةنفي متوسط    %5  بمقدارتغير  إن    .دة التكافلبإعا  يةجوهرت  باالعنها مطتج  ن ينأ  ممكنلالتي من افل  التكامخاطر    بتغطية
لمخاطر ركز القطاعي  والترافي  جغركز التتم توضيح ال  .(الشيء  نفس:  2020)الدخل  قائمة    ى علأي تأثير جوهري  كون له  ف لن يسو

   .29  رقم إيضاح  يفالتكافل 
 

 التكافل  عادة مخاطر إ
 الشركةعفي  اء ال يا اإلجرن هذأ  الإ،  لكافة التتيبات إعادها ترلدي  كةالشر ن  الرغم من أب  .لخاطر التكافمرة  ل إلدافتكاإعادة الستخدم  ت
  يلدرجة أن أ  تظللمتضمنة  ان فيما يتعلق بإعادة التكافل  ئتماطر االخام  نوبالتالي فإ  .األساسي  مزود التكافل  باعتبارهالمسئولية  ان  م

ال  ال تز  لشركةا   نأ ث  حيلك  ت  افل التكعادة  إيبات  تبموجب تر  شركةالإلى  ا  تهماوفاء بالتزالى ادرة عل غير قا  كونت  قد كافل  تشركة إعادة  
االلتتم المطالبةمزاثل  إلجمالي  بال  الشركةلل  تق  .ات  المخاطر  تلك  معيديترب  خولدمن  مع  التكافل  إعادة  ذ  تيبات  جدارة  ال   ي التكافل 
 مامإتل  قب  سنوي  المالي على أساس  ضعهمومراجعة    لخالن  م  فلكاالت  إعادةت  اشركلانية  اإلئتم  ارةجدتتم مراجعة ال   .جيدةلائتمانية  الا

يتها وتي تم تقديمها ولكن لم يتم تسالت  لباات بصورة مستمرة للمطة المخصصامراقبمن خالل    ةاطر المالءخم  رة على السيطيتم    .العقد
ً لمخصصات، إذ من خالل تعديل ا    .ا كان ذلك ضروريا

 
 الربح  معدل  رخاطم
 السوق لمخاطر  لشركةا رضعتت  .سوق  الي  فربح  الت الدعم  في  تيرالتغ ةنتيج المالية اةاألد قيمةتقلب   رمخاط يه  بحمعدل الر طرامخ
 تارللتطو  المستمرة تابعةوالم متنوعة  استثمارية محفظةب الحتفاظاب السوق مخاطر من  الشركة د  حت .ةمي اإلسال استثماراتهاب يتعلق مافي
سوق األسهم، كات  رتحعلى  التي تؤثر    ةيسيلرئامل  واالع  بشكل فعال  شركة ال، تراقب  ذلك ىإل افةضإلبا و .ةالدولي رثمااالست أسواق يف

تحلي ذلك  في  ا بما  األداء  والمالي  ل  والتعتبر    .اتارتثمسلاللتشغيلي  األخرى  مالموجودات  رأ للشركةطلوبات  في  اإلدارة،  غير   ، ي 
 . ح بالرطر معدل مخاحساسة ل

 
 عملة ر الاطخم

ف العمالت لتقلبات في معدالت صراة المالية نتيجة  دلمستقبلية لألدية ادفقات النقللت  لعادلةر القيمة ار العملة هي مخاطر تغياطمخإن  
ريكي، ر األماللدوبا  مثبت  نيحريبلا  ينارالدن  أ  بماو  .مريكياأل  روالدوالني  ينار البحريلداب  للشركةمالت الرئيسية  عاتجرى الم  .ألجنبيةا

ً يعد  لة  ملمخاطر الع  ركةالشن تعرض  بأارة  إلدا  برتعت  أسعار صرف العمالت  طر  لمخا  الشركةيلخص الجدول أدناه تعرضات    .هامشيا
 .يسيةلعمالت الرئا بسية حدنقت الوجودات والمطلوبافئات المنيف تص لمالي عن طريقا لمركزا ةائمقاألجنبية بتاريخ 
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 الية  لمم ا ئ ت حول القوااإيضاح
 قة( )مدق 2021ر مب ديس 31في 

 

 تتمة( ) رطلمخاة اإدار 30
 2021ديسمبر  31 
 جموع  مال أخرى   كي ر أمريدوال دينار بحريني  
 ر بحريني دينا ني بحريدينار  دينار بحريني  دينار بحريني  

     الموجودات
 22,073,266 170 646,373 21,426,723 كونبالوأرصدة لدى نقد 

 125,000 - - 125,000 ةيوننودائع قا
 4,494,339 - 844,486 3,649,853 لقبضة اقحستلم ل افكاالتكافل وإعادة الت أرصدة

  –حصة معيدي التكافل من المطالبات المستحقة 
 2,065,228 - 1,176,194 889,034 مطالبات مبلغ عنها 

وق مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حق اتاستثمار
 8,242,584 1,563,036 4,999,639 1,679,909 الملكية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 27,770,519 7,666,692 1,563,206 37,000,417 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     ات المطلوب
مطالبات  –تحقة طالبات المسلما -مطلوبات التكافل 

 4,702,652 - - 4,702,652 مبلغ عنها 
 365,615 - 119,183 246,432 بة تسمك  يرغ تموالع

     مستحقة:ات ومطلوب مبالغ مستحقة الدفع
 4,326,883 - 1,277,296 3,049,587 كافل  شركات التكافل وإعادة الت

 1,725,117 - - 1,725,117 المشاركين
 2,246,687 - 32,419 2,214,268 أخرى 

 ───────── ──────── ──────── ──────── 
 11,938,056 1,428,898 - 13,366,954 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 23,633,463 1,563,206 6,237,794 15,832,463 صافي التعرض
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 2020ديسمبر  31 
 جموع  مال أخرى   كي ر أمريدوال دينار بحريني  
 ر بحريني نادي ني يبحرينار د بحريني  دينار بحريني دينار  

     اتلموجودا
 18,291,252 173 984,403 17,306,676 كونبالرصدة لدى وأنقد 

 125,000 - - 125,000 ةودائع قانوني
 6,086,609 - 1,143,674 4,942,935 لقبض ا قةل المستحفكاالتكافل وإعادة الت أرصدة

  –ة لبات المستحقحصة معيدي التكافل من المطا
 3,026,034 - 1,608,360 1,417,674 غ عنها مبلمطالبات 

ة العادلة من خالل حقوق مدرجة بالقيم اتاستثمار
 5,918,931 468,182 3,998,935 1,451,814 الملكية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 25,244,099 7,735,372 468,355 33,447,826 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     ات وبطلمال

مطالبات   –تحقة طالبات المسلما –كافل مطلوبات الت
 5,690,422 - - 5,690,422 عنها مبلغ 

 285,762 - 119,183 166,579 بة تسمك  يرغ تموالع
     مستحقة:ات وبومطل مبالغ مستحقة الدفع

 3,048,273 - 899,850 2,148,423   كافلشركات التكافل وإعادة الت
 1,449,704 - - 1,449,704 اركينمشال

 2,267,528 - 25,822 2,241,706 ى أخر
 ───────── ──────── ──────── ──────── 
 11,696,834 1,044,855 - 12,741,689 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 20,706,137 468,355 6,690,517 13,547,265 صافي التعرض
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 المالية   حول القوائم  تإيضاحا
 )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

 
 

 ( تتمة)ر اطلمخة اإدار 30
 

 ر مخاطر السع
األدا  السعر هياطر  خم قيمة  تقلب  نتال  ةمخاطر  ألتغيرات  يجة  مالية  هذه  سعفي  كانت  السوق سواء  نتيجة عواار  محددة مل  التغيرات 

 عرسلر المخاط  ةشركالتتعرض    .سوقولة في ال داالمت  ق الماليةاألوراجميع    ىتؤثر عل  املأو عورة  صدلم الجهة او  أ  ةفردية  مالي  بأوراق
يتعلق   أسهم  بفيما  الدين  الملكية  حقوق  أدوات  العادلة  بها  الخاصةوأدوات  بالقيمة  الملكيةن خم  المدرجة  المدرجة  )األس  الل حقوق  هم 
 . رة(دالمناديق اوالص الصكوكودرجة وغير الم

 
+/   82,426  ألسعارفي ا  %1معدل  ب  اضنخفة / االيادلزا  ق الملكيةقوهم ح دلة لالستثمارات وأسمة العاالقي   يى احتياطعل  التأثير   ونيكس
 .نار بحريني(دي 55,749: 2020ني )دينار بحري -
 

لالستث  رةاإلداقامت   سياسة  االستثم مابوضع  محفظتها  إلدارة   محفظةب ظااالحتف يقطر ن ع السعر رمخاط من  شركة التحد    .اريةر 

  بشكل فعال   الشركةذلك، تراقب    إلى   باإلضافة و  . ةالدولي  والصكوكهم  ساأل اقأسو في وراتللتط تمرةالمس والمتابعة ةمتنوعارية  ثمتاس
 .ر فيهاثمستلمشركات امالي للاء الدواأل شغيليةعمليات التفي ذلك تحليل ال ماسوق األسهم، ب ات ركحتلرئيسية التي تؤثر على العوامل ا

 
 :  ة من خالل حقوق الملكيةالمدرجة بالقيمة العادل ةالشركالستثمارات  جغرافيالليل حتال يليما في
 

 
ديسمبر  31

2021 
مبر ديس 31

2020 
 ينار بحريني د ينار بحريني د 
   

 3,292,439 4,576,940 ين ربحال مملكة

 2,325,384 3,433,648 ى لخليجي األخردول مجلس التعاون ا 

 175,723 42,528  سياآ

 125,385 189,468   أخرىدول 
 ──────── ─────── 
 8,242,584 5,918,931 
 ════════ ═══════ 

 ن اتممخاطر االئ
عدم    االئتمانر  اطمخثل  تتم  األد  أحد  التزامفي  الواأطراف  من  المالية  الذي  األ  بالتزاماته،  وفاءت  عنمر  الطرف  تحم  هينتج  ر اآلخل 

  تعيين هذه  تم  . عةموضولا   ودالحد  نمان ضمتئاال اطرجل الحفاظ على التعرض لمخاءات من أوإجر  سياسات  كةالشرتطبق    .ةليلخسائر ما
 . اإلدارة من قبلبتها بانتظام اقخر وتتم مروالتصنيف االئتماني للطرف اآل طرخاالمس أنواع اأسالحدود على  

 
مخاطر   في  موضحهو  قود إعادة التكافل كما  متعلقة بعلك الخالف ت، بالشركةن قبل  م  المحتفظ بهالية  دات المافئات الموجو  نسبة لجميعبال
إليهمشالال  لتكافا أأعاله،  ا  ر  تعريكون  ك  وه  للشركةن  مائتااللمخاطر    ضقصى  المدرجة  مفصح  القيمة  هو  في  عنما  لمركز ائمة  قاه 
 . لماليا



 .ب.  ة ش.ميولالتكافل الد ركةش

61 

   يةمالائم اليضاحات حول القو إ
 ( قة )مدق 2020ر ديسمب  31في 

 
 

 )تتمة( ر خاطالم  دارةإ 30
 

 تمة( )تاالئتمان مخاطر 

قد تتخذ خطوات لتخفيف في بعض الحاالت    هامن أنالرغم  على  خاطر االئتمان،  لية إلدارة ملمشتقات المافي عقود ا  الشركة ال تدخل  
والفردية االستثنائية  المخاطر  تترإ  .هذه  كانت  بصوذا  ا  فيما  .افيةك  رةكز  أدناه  مالك  اتاحفص إليلي  لتعرض  اطخامية  فيما   الئتمانر 

 . لماليةالموجودات اق بيتعل

 2021ديسمبر  31في  

 
 القيمة  

 درجة الم
ات  التعرض
 القصوى 

 دينار بحريني  ريني نار بح دي لموجودات المالية ا
   

 22,073,266 22,073,266 كوبنالرصدة لدى د وأنق

 738,472 738,472 طفأةلتكلفة الماب جةأدوات دين مدر

 4,494,339 4,494,339 لقبضا ةحقكافل المستادة التإعو التكافلصدة أر

 2,065,228 2,065,228 عمل تقرير بشأنها تم  –قة المستح الباتمطن الم كافلالت حصة إعادة

 588,898 588,898 قدماً معة دفوم ومبالغ ودخل مستحقمبالغ أخرى مستحقة القبض 

 125,000 125,000  ةوديعة قانوني
 ───────── ───────── 
 30,085,203 30,085,203 ع الموجودات المالية  مومج

 ═════════ ═════════ 
 

 2020ديسمبر  31في  

 
 القيمة 

 المدرجة  
ات التعرض
 القصوى 

 ي دينار بحرين ريني نار بحدي لموجودات المالية ا
   

 18,291,252 18,291,252 كوبنالرصدة لدى د وأنق

 344,000 344,000 أةفتكلفة المطلين مدرجة بادوات دأ

 6,086,609 6,086,609 لقبضا ةحقة التكافل المستادالتكافل وإعصدة أر

 3,026,034 3,026,034 عمل تقرير بشأنها تم  –قة المستح مطالباتالن م التكافل حصة إعادة

 498,528 498,528 اً قدممعة ومبالغ مدفو ودخل مستحقمستحقة القبض  رىمبالغ أخ

 125,000 125,000  عة قانونيةودي
 ───────── ───────── 
 28,371,423 28,371,423 جودات المالية ع المومومج

 ═════════ ═════════ 
 

من    لشركةاتسعى   االللحد  بها  ئتمان  مخاطر  يتعلق  الخاصة  حدود   نيالمشاركبفيما  الوم  ةيانتمائ  عن طريق وضع  الذمم  ة ينمدراقبة 
 .قةتحالمس
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 مالية  الم ئ واحول الق إيضاحات
 )مدققة(  2020ديسمبر  31في 

 
 

 ( )تتمةالمخاطر   رةداإ 30
 

 ولة مخاطر السي
أدني الجدول  استحقاق موجودات ومطلوبات  لخص  بيان  أساس    ركةالشاه  أن  .ةصوممخال  ية غيرالمتبقتعاقدية  ال  تماااللتزاعلى  ال   هبما 

 . لماليز اركلماة قائمق طابور في الجدول يذكلمان المجموع ها فائدة، فإتستحق علي تاي مطلوبأ الشركةد لدى يوج
 

 2021ر مبيسد 31 

 

 واحدة ةسن
 قل أ أو

 أكثر من  
 واحدةسنة 

 فترة وجد ت
 المجموع   اق  إستحق

 ني ريبح  ارندي دينار بحريني  ينار بحريني د ني رير بح يناد 

      الموجودات

 125,000 125,000 - - ائع قانونيةود

 22,073,266 - - 22,073,266 كوبنالدى نقد وأرصدة ل

 8,242,585 - 5,718,556 2,524,029 جة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  مدر اتاستثمار

 4,494,338 - 488,850 4,005,488 تحقة القبضمسل تكافل وإعادة التكافأرصدة ال

 519,960 - 519,960 - الحق في استخدام الموجودات

 2,601,349 - - 2,601,349 ستحقةمال اتبالطمالمن  لفاكالت إعادة ةحص

 2,396,913 - - 2,396,913 المؤجلة  لتكافلا  إعادة تاشتراكا

 433,427 - - 433,427 مؤجلة  اقتناء تكاليف

 3,045,250 - - 3,045,250 ي لعائلل التكافل اطيات الفنيةاالحتيمن  التكافل ادةإع ةصح

 85,814 85,814 - - رات ومعدات قاع

 ةمدفوع ومبالغ ودخل مستحقالقبض  ستحقةأخرى مغ لمبا
 681,559 - - 681,559 مقدماً  

 702,564 - - 702,564 تكافل  ل الموام مدينة من أذم

 184,856 184,856 - - شركة زميلة   فير ثماستا
 ───────── ──────── ──────── ───────── 

 38,463,845 6,727,366 395,670 45,586,881 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 

     طلوبات  الم

 8,599,038 - - 8,599,038   المستحقة لمطالباتا إجمالي

 9,004,297 - - 9,004,297  مكتسبة غير تراكاتاش

 365,615 - - 365,615  مكتسبة غير توالعم

 6,288,150 - - 6,288,150  يعائل ال للتكافل نيةلفا االحتياطيات

 6,052,000 - - 6,052,000 ومطلوبات  فع ة الدحقستم لغمبا

 1,201,362 - - 1,201,362  بات أخرى ومخصصاتوطلم

 342,761 - 342,761 - ظفين موللمة  الخد مكافآت نهاية

 702,564 - - 702,564 لدفع للمساهمين  غ مستحقة امبال

 529,525  529,525 - جارة التزامات عقد اإل
 ───────── ──────── ──────── ───────── 
 32,213,026 872,286 - 33,085,312 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 
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 القوائم المالية  إيضاحات حول  
 )مدققة(  2021ر مب ديس 31في 

 
 ( )تتمةالمخاطر   رةداإ 30

 

 ( تتمة) ةخاطر السيولم

 2020ديسمبر  31 

 
 واحدة سنة
   أقل أو

 أكثر من 
 ةواحدنة س

 فترةوجد ت
 المجموع   اق إستحق

 ي رينبح ارندي دينار بحريني  ينار بحريني د ني ريينار بحد 

      الموجودات
 125,000 125,000 - - ودائع قانونية

 18,291,252 - - 18,291,252 كوبنالنقد وأرصدة لدى 
 5,918,931 - 4,589,200 1,329,731 ق الملكية  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقو اتاستثمار
 6,086,609 - 1,639,307 4,447,302 لقبضتحقة امس لتكافل وإعادة التكافأرصدة ال
 3,557,155 - - 3,557,155 التكافل العائلي من   ل فكاالت إعادة شركات حصة
 2,327,130 - - 2,327,130 ؤجلة لما لتكافلا  إعادة تاشتراكا
 493,161 - - 493,161 ة جلمؤ اقتناء تكاليف

 2,550,251 - - 2,550,251 ي لعائلل اية للتكافاطيات الفناالحتيب المرتبطة تكافلال إعادة صةح
 72,728 72,728 - - قارات ومعدات ع

 601,541 - - 601,541 مقدماً  ومبالغ مدفوعة ودخل مستحقالقبض  ستحقةخرى مأمبالغ 

 955,382 - - 955,382 تكافل ل الموامن أ مبالغ مستحقة القبض

 260,776 260,776 - - ركة زميلة  ش فير ثماستا
 ───────── ──────── ─────── ───────── 
 34,552,905 6,228,507 458,504 41,239,916 
 ═════════ ════════ ═══════ ═════════ 

     المطلوبات  
 8,723,522 - - 8,723,522   المستحقة لمطالباتا اليجمإ

 9,138,234 - - 9,138,234  ةمكتسب غير تراكاتاش

 285,762 - - 285,762  مكتسبة غير التموع

 5,052,328 - - 5,052,328  العائلي لتكافلل نيةلفا االحتياطيات
 4,497,977 - - 4,497,977 ومطلوبات  فع ة الدمستحق مبالغ
 1,005,785 - - 1,005,785  ت أخرى ومخصصاتباوطلم

 306,361 - 306,361 - ين ظفموللمة  خدال ةمكافآت نهاي
 955,382 - - 955,382 اهمين  لدفع للمسمستحقة اغ مبال
 ───────── ──────── ─────── ───────── 
 29,658,990 306,361 - 29,965,351 
 ═════════ ════════ ═══════ ═════════ 
 

   الماليةالءة  هامش الم تطلباتوم لمالا  رأس كفاية 31
 

إلى  رجوع  بالها  ابسحم  ويتلبحرين المركزي  عها مصرف ا ي وضالت  نظيميةمتطلبات التللاً  وفق  لية الما  المالءة  مشت هاباتطلمتحديد    تمي
ة ءلمالمتطلبات هامش ان  ي على أ مركزمصرف البحرين الالدليل اإلرشادي ل  صين  .المنصوص عليهالبات  والمطا  اإلشتراكاتأساس  

أن تكون    اليةالم أموعلى أساس مشترك ميجب  ال م  لك  الن  ً م ساهمين  ن والمكيشارمن  المت  سأريلي  فيما    .عا لتغالمال   طية هامش اح 
 . المطلوبلمالية االءة الم
 2021 2020 
 بحريني  دينار بحريني  دينار 
   

 5,785,000 7,495,000 لمطلوباة المالي مالءةالالمتوفر للمساهمين لتغطية هامش  رأس المالمجموع 

 3,832,000 4,150,000 ئلي عاعام والتكافل الكافل التالال وألم بوطلالمية مالءة المالش المجموع هام
 ───────── ───────── 

 1,953,000 3,345,000 ال لمأس افائض ر
 ═════════ ═════════ 

 لرقابة الشرعية  اهيئة  32
 

هيئةم  شراف لإل الشركة أنشطة تخضع قبل  يتم ثةثال  من لمكونةا عيةشرال بةالرقا ن  جتماع  ا  فين  ياهم المس لقب من يينهمتع  أعضاء 
 ةيعبادئ الشرموفقاً لقواعد و تتم الشركةعمليات  كانتإذا د ما يلتحدراً إشرافياً دو الشرعية الرقابة هيئة ي ؤدت .لعمومية السنويا معيةالج
 .سالميةإلا
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 المالية   ئم القواإيضاحات حول  
 )مدققة(  2021ر مب ديس 31في 

 
 

 الزكاة   33
 

فلس    3,33ع  قبوا بحريني دينار  283,707  :2020) س للسهمفل  3,48قع  بوا ينيحرب اردين  295,490ة  لغالباو زكاةال يضةفر أداء يتم
بشكللسهم ً  همين،المسا بلق من اشر مب ل(  ال  لذل  ووفقا المالية  تتضم ك،  القوائم  للزك ن  تخدام اسب  كاةالزوعاء  ساب  تحا  تمي  .اةمخصص 

 العام حتياطيواال القانوني حتياطيواال المال  رأس هي ةاكزال سابح في ستخدمةلما وناتكالم إن  ." ةتثمرصافي األموال المسطريقة " 

 ويتم الشرعية،  بةالرقا هيئة من قبل الزكاة احتساب ريقةط على قالتصدي متي .داتوالمع والعقارات لمشاركينا  وقمدورة وحقال حواألربا

 . الدفع المستحق لغبالمب مساهمينال رخطاإ
 

ً  رةظوالمح  يراداتاإل 34    شرعا
 

 .ورة شرعاً ظمحالمن المعامالت ( ءال شي: 2020خالل السنة ) أية إيرادات متحققة كانتكن ه مل
 

   مات محتملةالتزا 35
 
ه  أن من لرغما على .عليها نازع المت طالباتلم بالق  التكافل فيما يتع  حملة وثائق قبل من المرفوعة لقضاياا من  عدد يف عليها دعىم  ركةالش

التي تعتبر  القضايا،   كتل مقابلصات  عمل مخصبالشركة   تقام فقد تلك القضايا، عنتنتج   قد هائية التينال  نتيجةبال  التنبؤ  كنممر اليمن غ
 .تطالبالمقد تنتج عن تلك التغطية أية التزامات  كافية من
 

   ارتباطات 36
 
 التشغيلية  أجيرارتباطات عقود الت (أ

 القابلة للنقض:ية التشغيل بموجب عقود التأجير  راتات اإليجاباطرتال دنىد األحالي يلفيما 
 

  

بر ديسم 31
2021 

بر ديسم 31
2020 

 يني ربحر دينا يني ربح ر دينا  
    

 32,000 14,000  ليست أكثر من سنة واحدة
  ══════════ ══════════ 

 
 ت أخرى ارتباطا (ب
 . 2020ر ديسمب 31و 2021 رديسمب  31 يكما ف أخرى أية ارتباطاتهناك تكن لم 
 

   نالقرض الحس 37
 

 ً  مخصص لغمب يوجد ال ،  3رقم  المجلد    –  ي المركز البحرين صرفم  عن  الصادر ت  التعليما  مجلدب  المال  رأس كفاية لمتطلبات وفقا

 .(ال شيء: 2020) 2021 ديسمبر 31 يف المنتهية ةلسنل عائد شركة التأمين  في للقرض



   .ب..مشلدولية تكافل ا ركة الش

65 

   يةوائم المالقالل  ات حواحضي إ
 ققة( )مد  2021ديسمبر  31 في

 
 

 مجموع الدخل الشامل  38
  مدققة( ) 2020ديسمبر  31  ة المنتهية فيلسنل    )مدققة( 2021ديسمبر   31 ية فيتهنسنة الملل  

 ع وجملما ائلي  عال افلكالت تكافل العام  ال المساهمين   المجموع   ليائالع التكافل  عام الالتكافل  المساهمين   

 ي ر بحريندينا ر بحريني دينا ريني بح دينار دينار بحريني   نار بحريني دي بحريني  دينار بحريني  دينار يني ربح دينار  

          

 1,544,368 (31,490) 431,753 1,144,105  1,602,735 ( 52,959) 724,748 930,946 للسنةعجز( والفائض / )ال حبرصافي ال
 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 

الدخل الشامل  /خرى( ملة األسارة الشالخ)ا
ة  إلى قائم صنيفهم تسيت الذياآلخر 

          الالحقة:  الفتراتفي  أو الخسائر حابرألا

كية وأدوات الدين  ملالوق حقأسهم  أدوات
ل حقوق من خال المدرجة بالقيمة العادلة

          :ةيلكلما

 ( 435,523) ( 157,820) (87,758) ( 189,945)  ( 187,917) 23,120 ( 176,734) ( 34,303) ل السنة  الناتجة خال  رات القيمة العادلةيتغ

 راح أو الخسائبراألئمة قالى ويرها إد تدامع
 377,445 214,532 31,911 131,002  242,907 26,250 201,034 15,623 ل حالند االستبعاد / اإلضمع

 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 

الدخل الشامل  / ى(ألخرارة الشاملة ا)الخس
قائمة  لىإ نيفهتم تصسي الذية سنلل اآلخر
 (58,078) 56,712 (55,847) (58,943)  54,990 49,370 24,300 ( 18,680) قة: حلالا تالفترافي أو الخسائر  احاألرب

 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 
الخسارة )  / املمجموع الدخل الش

 1,486,290 25,222 375,906 1,085,162  1,657,725 ( 3,589) 749,048 912,266 للسنة  ( الشاملة
 ═════════ ════════ ═════════ ═════════  ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 
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 حول القوائم المالية   حاتإيضا
 ( )مدققة  2021سمبر دي  31ي ف

 
 ت المالية  األدوا 39
 

 : 2020ديسمبر  31و  2021 ديسمبر 31لشركة كما في ا من قبل ابهالمحتفظ  ت الماليةادو ألانظرة عامة عن أدناه  يلي  فيما
 

 2021 مبرديس 31 

  

 ةيمقمدرجة بال
من خالل  ةدلاالع
 يةالملك قحقو

لية  ما موجودات
مدرجة بالتكلفة 

 مجموع  ال   فأةالمط
 ار بحريني دين دينار بحريني  يني بحردينار   
     

 125,000 125,000 -  ةودائع قانوني
 22,073,266 22,073,266 -  البنوكدة لدى رصنقد وأ
 8,242,584 - 8,242,584  ة من خالل حقوق الملكية  لالعاد مدرجة بالقيمة اتاستثمار
 4,494,339 4,494,339 -  قبض مستحقة اللافل وإعادة التكافل االتكأرصدة 
 ت التكافل  تأمين من مطلوبالي ادمعيحصة 
 2,065,228 2,065,228 -  مبلغ عنها ت مطالبا –ات المستحقة المطالب -   
ً مق ومبالغ مدفوعة ودخل مستحق ضلقباة ستحقرى ملغ أخمبا  588,898 588,898 -  دما
  ──────── ───────── ───────── 
  8,242,584 29,346,731 37,489,315 
  ════════ ═════════ ═════════ 
     
 ة مطلوبات مالي    
 بحريني دينار     
 وبات التكافلطلم
 4,702,652    مطالبات مبلغ عنها  – قةحالمطالبات المست - 

 6,052,000    قة الدفع  تحل المسفكاالتالتكافل وإعادة  دةصأر

 1,234,886    ت أخرى ومخصصات لوبامط
    ───────── 
    11,989,538 
    ═════════ 
 

 2020ر ديسمب 31 

 

ة بالقيمة مدرج
ل  خالالعادلة من 

 الملكية حقوق

لية ام اتدموجو
تكلفة  بالمدرجة 
 مجموع  لا ة المطفأ

 ي نار بحريندي ريني حب دينار يني بحردينار  
    
 125,000 125,000 - نيةقانو ئعودا

 18,291,252 18,291,252 - البنوكدى ل نقد وأرصدة
 5,918,931 344,000 5,574,931 لملكية ال حقوق من خال بالقيمة العادلة  درجةمت مارااستث

 6,086,609 6,086,609 -  ستحقة القبضالم فل  ادة التكاعإو فلاأرصدة التك
 فل  كالوبات التمطالتأمين من  ييدحصة مع

 3,026,034 3,026,034 - لغ عنها مطالبات مب –المستحقة المطالبات  -   
ً  ومبالغ ودخل مستحق لقبضاستحقة رى ملغ أخمبا  498,528 498,528 - مدفوعة مقدما
 ───────── ───────── ───────── 
 5,574,931 28,371,423 33,946,354 
 ══════════ ══════════ ═════════ 
    
 ت مالية  باومطل   
 نار بحريني دي   
 تكافللوبات المط
 5,690,422     مطالبات مبلغ عنها –البات المستحقة طالم - 

 4,497,978   لدفع  ا دة التكافل المستحقةكافل وإعا الت أرصدة

 1,282,339   ات أخرى ومخصص تاوبلمط
   ──────── 
   11,470,739 
 ═════════ 
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 الية  المم ائ حول القو  اتإيضاح
 )مدققة(  2021سمبر دي  31في 

 
 

 تتمة() ةمالياألدوات ال 39
 
  اضاتفترتقييم واالق الطر

السوق   ركيشامبين    ةمنظممعاملة  مطلوب في    لويتحل  عهدفيتم    ي الذ   أو  ودموجلبيع  سيتم استالمه  الذي  لسعر  هي ا   ادلةالقيمة الع
   .ياسقالتاريخ  في
 
لمالية  اق اور بالنسبة لأل  .رت، إذا توفشطةالن  في األسواق  ةنالمعلمن أسعار السوق  المالية المدرجة    اقور عادلة لألال  تقاق القيماش  يتم

ق و لسخدام أحدث معامالت استإ على تقنياتلك التوقد تشمل  .بةاسنالمم التقييتقنيات م تم تقدير القيمة العادلة بإستخداجة، يلمدرغير ا
  .خرىاألييم تقالأو نماذج  ؛ةوهريها بصورة ج ل ةلية ألداة أخرى مشابهقيمة العادلة الحاالى لالرجوع إب وذلكضيلية؛ تف دون شروط

 
ادلة لألموال  لعا  ةقيملا  ندتست  .نةالمعلءات  اطلعا  رسعاأ  وع إلىة بالرجشطلألموال المدرجة في األسواق الن  عادلةال  ةتحديد القيم  يتم

صاف  جةرمدالغير   قعلى  الموجوداي  تم  ت  يم  اليدحدتالتي  مدير  قبل  من  األسعها  بإستخدام  فير  اصندوق  وق الس  المدرجة 
إذا  الم  للموجودات أساليبرت،  توفعنية،  أي  مقبأخر  أو  مى  قبل  من  مدفوع  سعر  أحدث  مثل  آخرتسولة  ال  ثمر   ةيوق لسا مة  قيأو 

   .ةنمقارابلة للق اتلشرك
 
 ادلةعالسلسل الهرمي للقيمة لتا

 :مية التقييتقنية بدوات المالأللح عن القيمة العادلة  ي للتحديد واإلفصااللتاالهرمي  سل التسللشركة ام تستخد
 

 ؛ ةاثلممبات الالمطلو أوة( في األسواق النشطة للموجودات لمعدلير ار المعلنة )غسعااأل :1المستوى 

صورة دلة المسجلة إما بعاال  ى القيمةعلير الجوهري  تأثتها ذات الخال يمكن مالحظة جميع مدي  تى والراألختقنيات  : ال2توى  سمال
   .رةاشبمباشرة أو غير م

 كن مت ي ماى معلوستند علت  القيمة العادلة المسجلة والتي العلى    وهريجتأثير    ذات  التتستخدم مدخلتي  لتقنيات ا: ا3وى  المست
   .السوقحظتها في الم

 2021 رديسمب 31 
 جموعالم 3المستوى  2ى وستالم 1المستوى  
 دينار بحريني  بحريني دينار  نار بحريني دي ي ننار بحريدي 

جة رمدالدين ال وأدواتلكية المحقوق وات أسهم أد
     الملكية الل حقوقمن خدلة يمة العابالق

     ة رجثمارات مداست

 1,695,676 - - 1,695,676 عمال مصرفية أ

 3,260,762 - - 3,260,762 حكومية 

 1,546,920 - - 1,546,920 ة التحتيةالبني

 79,221 - - 79,221 تهلكخدمة المس

 672,308 - - 672,308 ى أخر

     إستثمارات غير مدرجة

 189,468 189,468 - - تهلكمة المسخد

 17,228 17,228 - - يةالبنية التحت

 42,529 42,529 - - أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 7,254,887 - 249,225 7,504,112 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 المالية   ئم القوا  ت حولإيضاحا
 2021 سمبردي  31 في

 
 ة(متت)لمالية ات ادواأل 39
 
 )تتمة( لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة ا

 2020 برسمدي 31 
 موع المج 3المستوى  2ى وستالم 1مستوى ال 
 دينار بحريني  ني حريبدينار  دينار بحريني  ي ننار بحريدي 

جة  رمدالدين ال وأدواتلكية المحقوق أسهم  أدوات
     الملكية الل حقوقمن خدلة يمة العابالق

     رجة ثمارات مداست

 1,630,360 - - 1,630,360 أعمال مصرفية 

 2,132,302 - - 2,132,302 ية حكوم

 1,104,680 - - 1,104,680 ة التحتيةالبني

 77,518 - - 77,518 تهلكخدمة المس

 441,498 - - 441,498 ى أخر

     إستثمارات غير مدرجة

 125,386 125,386 - - تهلكمة المسخد

 6,774 6,774 - - يةالبنية التحت

 56,413 56,413 - - أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

 . يلاتولالمقارنة على ا ةلفتر 2020مبر ديس 31الحالية و للفترة 2021 ديسمبر   31 في يملتقيخ ان تارياك
 

ذا ما إ  على  لدخلا  ةائمقسب في  المحت  مد اإلضمحالل، سيعتةكيمدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملالستثمارات  اال  في حالة
لدخل  ا ة  مائق  لخال  ادلة ستؤثر فقط على أسهم حقوق الملكية )مني القيمة العأي زيادة ف  فإن  .دألمل اأو طوي   كبيرخفاض  إن  هناك  كان
 . لدخلاقائمة ى أثير عل لن يكون لها أي ت( وسوف 38رقم  ضاحإي رشامل اآلخال
 

 3ستوى والم 2لمستوى او 1 مستوىالن يالت بيحوت
في التسلسل الهرمي للقيمة   2مستوى  إلى ال  1ت بين المستوى  الويتح ية  تكن هناك أ  مل  ،2021مبر  ديس  31  في  ةيالمنته  ةلسنا   خالل
 . (: ال توجد تحويالت 2020ة )مة العادل لقياسات القي  3ن وإلى المستوى ت مأية تحويال كناه نلم تكو، العادلة

 

تأثذا  تمدخال ال  ت  مير جوهري  الحقو  أسهموات  دألتقييم    الحظتهايمكن  الدين  وية  ملكق  العادلة من   ةيملقبا  لمدرجةاأدوات 
 كة ليلمحقوق ال خال
دينار   24,923بمبلغ وقدره  )نقصان(    / زيادة  إلى    %10بنسبة  رئيسية  ال  الفتراضاتاي  فلة  )النقصان( المحتم  / الزيادة  ف تؤدي  سو
بحريني  18,857:  2020)  نيبحري العادتختلف  ال    .(دينار  للموجولالقيم  المالية  طلووالم  داتة   اقيمه عن  جوهري    بشكلبات 
 . يةمالال إعداد التقارير  تاريخ فيمدرجة كما ال
 

 في سبالمحت ل، سيعتمد اإلضمحالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةمدرجة بالالدين ال وأدواتية كملال حقوقأسهم أدوات في حالة  
ق الملكية سهم حقو قط على أر فستؤث  ادلةالعأي زيادة في القيمة    .د األم  ويلأو ط   كبير  خفاضإن  هناككان  ا  ما إذ  على  لدخلا  ةمائق

 . لدخلاقائمة ى أثير علتون لها أي كي لن ( وسوفرخالشامل اآللدخل اقائمة )من خالل 
 

 قيمة العادلةالب جةرمدغير ة ليم العادلة لألدوات المايالقيمة المدرجة والق
القيدإلاقيمت   بأن  ووا  انونيةالقدائع  للوالعادلة    مارة  وإعاالتكا  دةأرصوك  ونالب  لدىرصدة  األلنقد  القبض فل  المستحقة  التكافل  دة 

  خل دالولقبض  ا   المستحقة  ىشركة إعادة التكافل من مطلوبات التكافل والمبالغ األخرحصة  والمطفأة    ةلفتكللمدرجة بادين ا وأدوات ال 
تقارب قيمها   مستحقةلاوبات  مطلالوئنة  داالمم  ذالالدفع و افل المستحقة  لتكادة ا وإعالتكافل    أرصدةودماً  فوعة مقمدالغ  مبالالستحق ومال
 وىستالم  دوات المالية ضمنتم تصنيف هذه األ  .األجل لتلك األدوات الماليةت القصيرة  ااقحقتبير لالسة ويعود ذلك إلى حٍد كجدرالم
 . ةالعادلمة لهرمي للقيسل اسللتمن ا 2
 

 ارنة  قأرقام الم 40
 

ة  نلسا  ك على ربحلولم تؤثر إعادة التجميع ت .السنة الحاليةمطبق في العرض المع تجميع بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق ادة م إعت
ً أو حقوق   .الملكية المسجلة مسبقا
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 المالية  لتكميلية حول القوائم اإلفصاحات ا
 ( مدققة ) 2021 رمب ديس 31 يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ليةالماقوائم من ال   اً جزءمرفقة ة اليماللومات العالمتشكل ال )
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 لية حول القوائم المالية ياإلفصاحات التكم
 2021ديسمبر  31كما في  19 –د كوفي عنج أثير المالي النات فيما يتعلق بالت

 
 

ً تحدي  ثلمت  19  -يد  كوفئحة  جاالتزال     عمال األفي  نمو  ال  فتوقة إلى  لجائحا  يشتف  ى أدد  فق  . معاللا  ءنحاجميع أ  في  المنشآتن  م  دديعلل  ا
  ، 19  -كوفيد ئحة جاضع و ن كثبعشركة  لا راقبت .ان التأثير المالي ضئيالً ومع ذلك، ك .ةالشركأنشطة خفض  عنه نتجمما ة تجاريال

 .يا وأدائها المال هفي عملياتل ث من تعطدحي قد اة مرإدا لتتمكن من
 
  يولة سلاأزمة من يف فخلتل وذلك  19  – وفيدتفشي جائحة كثير أتة كافحلفة لمتعن اتخاذ إجراءات مخ يرين المركزبحن مصرف الأعل
 .لتنظيميةبات اطلتملل لمتثااالي  ية فمالات اللمؤسسا ةلمساعد لككذو، قتصاديةالا
 
ً مالي اً يكن هناك تأثيرلم   . 2021 ديسمبر 31نتهية في مالالمالية    نةسال الل خ 19-جائحة كوفيد  بسبب ليات الشركةعمعلى   اً مباشر ا
 

ً   2021  سمبردي  31في    المنتهيةالمالية  خالل السنة    19  -كوفيد    جائحةوضع  ب  تعلقةالمباشرة  المصروفات المأدناه    يليفيما    يمتقي ل   وفقا
 : شركةلا
 

 المساهمين   

 ي رينح بار دين  
   

   يراداتإل نفقات ا

 196  ذلك  وما إلى الستهالكاو ازاتقفلاو األقنعةو مطهراتالو نيامبلاهير تطوتعقيم 

 230  فين للموظع سريال 19 –كوفيد  نفقات اختبار
  ───────── 

 426  داتايراإلمجموع نفقات 
  ══════════ 

   

   ية سمالألنفقات الرا

 2,240  طارئة  الخطة لولة لمأجهزة الكمبيوتر المح فةكلت
  ───────── 

 2,240  ةاليسمأرالنفقات ال عمجمو
  ───────── 
 

بإعداد  تعلق  مال  ن المركزييردر عن مصرف البحصاال  OG / 259/2020م  رق  معميتلل  لامتثلاله  أعال  ضافيةاإلت  ومالمعلاديم  م تقت
 . (2020و يولي 14 يف المؤرخ)، 19 - يدكوفة  ائح جل ماليال رالتأثيعن  قريرت
 

أأ  ألي  د عليهاعتماو االأكملها أسنة بال  جى نتائلع  رشبمثابة مؤ  حاالفصاهذا    ارتباع  وال ينبغي  ئحة اج   ضعأن و   ماوب  .خرىغراض 
  قد تتغير  .لوماتهذه المععداد  ريخ إ ن تاتباراً مهو اعه  لمذكور أعالا  يرتأث، فإن الروفي مرحلة التط  زالال يد ومؤكير  غ  19  –د  كوفي
 حة ر جائثيالً لتأ كاممالً ا شات تقييملوماالمع  تمثل هذه ، ال  ذلك فة إلىاضإل اوب  .قديمةت  االمعلوم تلك  ونكإلى أن ت  دي ؤا قد يروف ممالظ
 .خارجيينات ال ابمدققي الحس بلق من عة رسميةجامرالمعلومات ل هذهخضع ت مل  .ركةالش  لىع  19 – فيدوك


