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 3230:  ص.ب.   رئيسيتب المكال

 + 973 17565656 : هاتف  ، 2811 يق رقمرط ، 680 مبنى رقم

 + 973 17582688:  فاكس  ، 428 السيف ضاحية

 @haful.bkgigtatakaful:  البريد اإللكتروني  البحرين  مملكة

 .takaful.bhgigwww:  نترنت اإل موقع 
   

  1989بريل أ  11يخ بتار  ول عليهتم الحص 21100: السجل التجاري
   

   ق  حرالممجمع السيف فرع  

 3230:  ص.ب.  154مبنى ،  5 محل

 + 973 17565451:  هاتف  عراد، ، 240مجمع ، 29طريق 

   بحرين  ة المملك 
   

   جرداب  فرع  

 3230:  ص.ب.  77 ريق، طجي  771 مبنى
 + 973 17565444:  هاتف  729جرداب 

 +  973 17484390:  س فاك ة البحرين لكمم
   

   مجمع سار  فرع  

 3230 : ص.ب.  133 مبنى، 24 كشك

 + 973 17565447:  هاتف  سار ، 525مجمع  ،25 طريق

   حرين  مملكة الب
   

   لريم  ز امرك  فرع
 3230:  ب. .ص ين ها أ شارع أبو ش0013محل 

 + 973 17565448:  هاتف  الرفاع / بوكوره 

  فاكس  بية ة الجنوالمحافظ

   حرين بة المملك

   
   البنوك الرئيسية

   اإلسالمي  نالبحري بنك
   الم الس مصرف

   
   األسهم  مسجلو

 3203:  ب ص. حرين للمقاصة الب شركة
 + 973 17108781:  هاتف  المنامة،
 + 973 17256362:  فاكس  رينالبح  مملكة

   
   مدققو الحسابات 

 140:  ص.ب  نست ويونغ رإ

 + 973 17535455 : تف ها  مة، المنا 

 + 973 17535405:  كس فا  مملكة البحرين 
   

   تواري الخبير االك
 371557 : ص.ب   واالستشارات االكتواريةللخدمات  لوكس شركة 

 + 971 48768530:  هاتف    1باي سكوير مبنى رقم 

   باي  ، بيزنيس705تب كم

   لعربية المتحدة  رات ااإلما ، دبي

 



 .ب. ش.م الدوليةافل التكركة ش
 إلدارة اوارة إلدا مجلسضاء أع

 

 

   مجلس اإلدارة 

   دارةاإل سمجل رئيس - علي الهزيم  د جمال سيال
  لس اإلدارةئيس مجنائب ر  -   محمددهللا حمن عبعبدالر يد الس 

   عضو مجلس اإلدارة -   السيد خالد سعود الحسن
   رةس اإلداو مجلضع -   ريسلريف اهيم محمد شالسيد إبرا
 س اإلدارة  عضو مجل -   چيريوب عبدالرحمن السيد أحمد

 اإلدارة  مجلسعضو  -   كامل كشكة أسامالسيد 
 اإلدارة عضو مجلس  - رنة  البحا أسامة تور الدك

 عضو مجلس اإلدارة   - عبدالرحيم   عليالسيد راشد 
 ( 2021مارس  23ريخ اتاستقال ب)رة س اإلداعضو مجل -   السيد خالد جمال المزيرعي

   عضو مجلس اإلدارة -  ربيعه محمد ربيعه دهللاد عبيالس 
 ( 2021مارس  23بتاريخ  هتعيينتم ) عضو مجلس اإلدارة - صالح فهد الزومان  السيد 
 اإلدارة  س مجل سكرتير  - ان  ي حسن فردد علالسي
   

   يذية التنف  اللجنة

 ة  اللجنرئيس  - ن سحد سعود الالسيد خال
 اللجنة نائب رئيس - دهللا محمد الرحمن عبعبد السيد

  عضو اللجنة - ربيعه محمد ربيعه السيد عبدهللا
 ( 2021مارس   23بتاريخ  نفيذيةنة التلجال ترك) عضو اللجنة - س مد شريف الريحمالسيد إبراهيم 

  نةعضو اللج - بوچيري  عبدالرحمن مدأحد السي
 ( 2021مارس  23يخ ر اتب  هينتعيتم ) نةلجلاو ضع - صالح فهد الزومان  السيد 

   
   وحوكمة الشركات   لتدقيقلجنة ا

 ( 2021مارس  23يخ بتار  إلى لجنة التدقيق انضم)للجنة رئيس ا - س مد شريف الريحمالسيد إبراهيم 
 ( 2021مارس   23استقال بتاريخ )للجنة رئيس ا - ي يرع جمال المز   لدد خاالسي
 لجنةلاس نائب رئي - يم الرحبدع يعلد راشد سيال

 اللجنةو عض - شكالسيد أسامة كامل ك 
 نةعضو اللج - الدكتور أسامة البحارنة

   
     آت المكافترشيح وال  نةلج

 رئيس اللجنة   - علي الهزيم  جمال السيد
 ةاللجنرئيس نائب  - د الحسن سعو  دلاخ ديالس 

 ( 2021مارس  23استقال بتاريخ ) اللجنة عضو - يرعي جمال المز   السيد خالد
 لجنةال وضع - م عبدالرحي علياشد ر السيد 

 ( 2021  مارس  23بتاريخ  إلى لجنة الترشيح والمكافآت إنضم) لجنةال عضو - س مد شريف الريحمالسيد إبراهيم 
   

   طر  لجنة المخا

 رئيس اللجنة    الدكتور أسامة البحارنة
 نائب رئيس اللجنة  كامل كشكالسيد أسامة 

 اللجنة عضو    رييچوب منحر عبدال د أحمدسيال
 ( نائب الرئيس التنفيذي) لجنةال عضو  مانعثال مدحأ دالعزيز عبيد الس 
   
   ة الشرعية ئة الرقابيه

 لجنة  ال يسرئ - ود محم محمود آل عبداللطيفالدكتور الشيخ 

 اللجنةنائب رئيس  - رة محمد بحماأس الشيخ ر تودكال

 ةناللجو عض - إسحاق  مد حمام صعالشيخ 
   

   التنفيذية ة داراإل

 ي تنفيذالرئيس ال - ارينصاألمحمد السيد عصام 

 التنفيذي  ئب الرئيسان - العثمان مدحأ دالعزيز عبيد الس 

 المالي المدير  - بوبرا سشرنيفا نتوشساد سيال

 امالع دائرة التكافل - رئيس االكتتاب - جيجان ابراهام ستيفنالسيد 

 التكافل العائلي والصحيدائرة  -تاب يس االكتئر  - وز ريما نور السيدة 

 المركباتتكافل  -االكتتاب س رئي - نيم حس اء إبراهـيملة يدالس 
 ومات المعل تقنيةرة دائ -أول  مدير  - سين جعفر خليل حد سيالسيد 
 مدير دائرة الحوكمة وإدارة المخاطر وااللتزام  - نجاة الوادي  السيدة 











 ش.م.ب.  ة كافل الدوليتة الركش

 . ةالمرحلية المختصر ةلمالي ذه القوائم اهمن جزءا   7ى إل  1من  لمرفقةت اا يضاح اإل لتشك
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 ين لتغيرات في حقوق المساهملالمرحلية قائمة ال
 )مراجعة(  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
 رأس 
 ي  نوانحتياطي ق ا ل الما 

 ي  طحتيا ا
   مستبقاةح باأر عام 

 القيمة تياطيح ا
 العادلة لالستثمارات 

 مجموع 
   ةالملكي وقحق

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
   بحرينيار دين دينار بحريني   دينار بحريني   ي  دينار بحرين ر بحريني  نا دي نار بحريني  يد 
       

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

 (5,729) - (5,729) - - - ( 2 رقم  حضا إي د )يدلمحاسبة الج بيق معيار اتأثير تط
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 11,158,404 115,199 1,572,636 200,000 770,569 8,500,000 (معاد عرضه) 2021يناير  1الرصيد في 

 481,584 - 481,584 - - - للفترة الربح 

 47,054 47,054 - - - - ر  اآلخ  شاملالدخل ال
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 528,638 47,054 481,584 - - - للفترة  ملالشا  دخلال عمجمو

 ( 425,000) - ( 425,000) - - - أرباح أسهم مدفوعة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 11,262,042 162,253 1,629,220 200,000 770,569 8,500,000  2021 يونيو  30في الرصيد كما 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
       

 10,078,971 174,142 548,670 200,000 656,159 8,500,000   2020يناير  1في  صيدالر

 359,683 - 359,683 - - - ة للفتر الربح

 ( 103,621) ( 103,621) - - - - خرى ألا  ةشامللا ةخسارلا
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 256,062 ( 103,621) 359,683 - - -   للفترة لة()الخسارة الشام / الشامل مجموع الدخل
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 10,335,033 70,521 908,353 200,000 656,159 8,500,000   2020 يونيو 30في كما  الرصيد
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 
 
 



 ش.م.ب.  ة كافل الدوليتة الركش

 . المرحلية المختصرةالمالية  ائمه القوجزءا  من هذ 7إلى  1من فقة لمر ت اا كل اإليضاح تش
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 وال المشاركين م أ في راتيللتغمرحلية ال  ةمالقائ 
 )مراجعة(  2021يونيو  30في منتهية أشهر ال الستةلفترة 

 

 
 الفائض في   / (العجز)

  أموال المشاركين 
ادلة  يمة العاطي القتي اح 

  لالستثمارات 

 

 التكافل 
 عام ال

 التكافل 
  العائلي 

 ل اف تكال
 عام لا

 التكافل 
 المجموع  العائلي 

 ──────── ────────  ─────── ──────── ──────── 
   دينار بحريني ريني  ر بح دينا  دينار بحريني      يبحرينار ندي نار بحريني  يد 
       

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

 162,005 17,540 144,465  - - االستثمارات   علىققة القيمة العادلة المح خسائر 

 ( 100,523) 6,800 ( 107,323)  - - ثمارات االستعلى   ةمحققالادلة غير القيمة العأرباح /  (خسائر)

 264,277 - -  ( 64,614) 328,891 للفترة  (جزالع ) / الفائض
 ──────── ─────────  ─────── ──────── ──────── 

 436,191 87,969 111,334  67,835 169,053 2021يونيو   30الرصيد كما في 
 ════════ ═════════  ════════ ════════ ════════ 

       

 ( 290,696) 6,917 130,039  163,939 ( 591,591) 2021ر يناي  1في الرصيد 

 118,024 116,648 1,376  - - االستثمارات   علىققة ح عادلة المالقيمة الر ائخس

 ( 185,156) ( 138,478) ( 46,678)  - - ثمارات  االستعلى  ةمحققالالقيمة العادلة غير  خسائر

 193,800 - -  ( 45,554) 239,354 للفترة  (العجز) / الفائض
 ──────── ─────────  ─────── ──────── ──────── 

 ( 164,028) ( 14,913) 84,737  118,385 ( 352,237) 2020يونيو  30ا في الرصيد كم
 ════════ ═════════  ════════ ════════ ════════ 

 

 

 

 



 .م.ب.  ش يةافل الدولتكلكة ارش

 . رةحلية المختصلمرا ةه القوائم المالي من هذ جزءا   7ى إل  1من ة مرفقت الا كل اإليضاح تش
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 فقات النقدية تدللية رحلمالقائمة ال 
 )مراجعة(  2021يونيو  30ي منتهية فأشهر ال الستةلفترة 

    تملة على: مشلا

    د وأرصدة لدى البنوك قن 
 3,308,894 4,876,792  ية حسابات جار نقد وأرصدة في

 3,084,256 8,273,888  أو أقل  هرثة أشالث لفترة   ةليأص قاق استح  واريخبتودائع مصرفية 

  ───────── ────────
 6,393,150 13,150,680  في حكمه وما  النقد ──

 7,941,310 7,762,455  من ثالثة أشهر ر  ألكث  ةأصلي استحقاق  يخاربتوية فائع مصردو

  ───────── ────────
── 

 14,334,460 20,913,135  لي الما زلمركلالمرحلية قائمة ل وفقاً لك بنو لدى أرصدةنقد و

  ═════════

═ 

════════

══ 

  
 هيةمنتال هرأش للستة
   يونيو 30  في 

  2021 2020 
 بحريني ار دين يني بحر دينار  

    تشغيليةطة الاألنش
 359,683 481,584  صافي الربح للفترة 

 193,800 264,277  ن  شاركيالم  من عملياتناتج  لا الفائض 
    تعديالت للبنود التالية: 

 (78,168) ( 2,994)    ة زميلةن شرك دخل م
 - 20,293  يلة  يع شركة زمخسارة من ب

 (350,459) ( 268,796)  تثمار اإلسل دخ
 (35,904) ( 169,386)  ات  ر ستثمامن بيع ا  حا أرب

 233,497 181,389  ت  رااستثما  على  الل اضمح خسارة 
 - 36,774  موجودات  لاام  حق في استخدإطفاء ال
 47,614 16,606  قارات والمعدات  ععلى ال  استهالك

 279,096 112,972  لقبض  ستحقة افل المكافل وإعادة التكال أرصدة التمخصص إضمحال
 - 23,682  تكلفة اإلجارة  
 1,411,303 2,208,910  سبة راكات غير المكتالتغير في االشت

 (45,271) ( 61,505)  ة مكتسبت غير الالوعمال في  ري تغال
 210,000 339,567  للتكافل العائلي    الفنية االحتياطيات لى  ول إالتحفي  التغير

  ────────── ───────── 
 2,225,191 3,183,373  لمطلوبات التشغيلية لموجودات واتشغيلي قبل التغيرات في االربح ال

    ية: يلت التشغاب ت والمطلوودالتغيرات في الموجا    
 243,481 ( 957,970)  لقبض تحقة ال المسافل وإعادة التكافالتكصدة  ر أ

 6,899 ( 179,769)    دما  ستحقة القبض ومبالغ مدفوعة مقأخرى مأرصدة  
 (93,848) 354,903  طالبات المستحقة التكافل من الم  ت إعادةشركاحصة 

 549,550 155,861  ة حقإجمالي المطالبات المست
 285,358 1,568,162    ع فل المستحقة الدفكاعادة التتكافل وإال  صدةر أ

 (370,850) ( 128,388)    رى ومخصصات مطلوبات أخ 
 22,191 7,526    نللموظفيلخدمة  مكافآت نهاية ا

  ────────── ────────── 
 2,867,972 4,003,698  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

  ────────── ────────── 
    مارية االستث  األنشطة

 386,363 438,182  لم دخل االستثمار المست
 (27,407) ( 22,364)  ات معدو قارات شراء ع

 (1,044,186) ( 1,761,003)  رات شراء استثما 
 598,202 355,537    ستثمارات من بيع ات حصالتم
 1,021,481 1,887,119    شهرة أق ألكثر من ثالثحقااستخ  اريوائع مصرفية بتدو

 - 82,533  ركة زميلة في شت من بيع استثمارات صالمتح
  ────────── ───────── 
 934,453 980,004  اريةناتج من األنشطة االستثمقد الي النفاص

  ────────── ───────── 
     ةالتمويلي  طةاألنش
 - ( 425,000)  مدفوعة أسهم نقدية    حأربا 
 - ( 49,703)  ارة ج التزامات عقد اإلسداد 

  ────────── ───────── 
 - ( 474,703)  األنشطة التمويلية  فيدم ستخالملنقد ي اصاف
  ────────── ───────── 

 3,802,425 4,508,999  في حكمه  النقد ومة في االزياد

 2,590,725 8,641,681  د وما في حكمه في بداية الفترةنقال    
  ────────── ───────── 

 6,393,150 13,150,680  لفترة اية انه يفمه كالنقد وما في ح
  ══════════ ═════════ 



 .م.ب.  ش يةافل الدولتكلكة ارش
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 حات حول القوائم المالية  ضاإي
  2021 يويون 30في 

 
 

 شطة ناألو الشركة 1
 

 فيرة والسياحة  ناعة والتجالدى وزارة الص مسجلة عامة ةينير بح همةمسا كةر ش  هيشركة"(  )"الش.م.ب.  لية  دوال كافلالت ةكشر 

خدمات  ة  شركتقدم ال.  1989 أبريل  11 ريخبتاالذي تم الحصول عليه    21100رقم   تجاريال سجلال بموجبل  وتعم نالبحري مملكة
 لكة البحرين. المكتب المسجل للشركة في ممع يق  .التأمينب ت الصلةاذت والمنتجات مادخل والالتكاف

 
 والعائلي العام التكافل ةشطأن ارةدإفي   للشركةيسي  الرئ النشاط  لثيتم  .ةالمياإلس  الشريعة لمبادئ وفقا    كةالشر  شطةنأ تدار 

 الشريعة بادئمل   ا  وفقالمشاركين   عن يابةلنبالي،  توالاعلى    والمضاربة لة  الوكا نموذج تطبيق طريق نع وذلك واالستثمارات
 متعويضه فبهد وذلك كاتهمباشترا اركينش مال ساهمةم  في وتتمثل التأمين ةسن أساس ىعل تكافللا إعادة طةنش م أتنظي  . يتمةيمالس اإل
   .ددحم وقوع حدث عنوعاء التكافل ت بلحق ر ائ خس  أية عن

 
   19 - دكوفي تأثير

ل  اطيل األعمبب في تعس تا  مم  ،لميلعايد اعصى الت عللف االقتصادياتمخلى  بشدة ع  "(19–كوفيد  "ا )ئحة كوروناجر  تشالقد أثر ان
االقتصادالتجار  واألنشطة  أدية  وقد  إلى    ىية.  تبدحذلك  االقتوث  في  الاطؤ  مع  عصاد  حووجالمي  البيئة   االتد  في  التيقن  عدم 
 ارفالمصو  وماتالحكري. واستجابت  هجوجع  لبات االقتصادية وتراة في التقدازيلمية  رصة العاودت أسواق البدية. كما شهقتصااال
   ة.يداع االقتصاتحقيق استقرار األوض ة من أجليقدية ومالبتدخالت ن يةكز ر مال

 
  توقلا  يقة فبدا  نبؤ به يمكن التال  تية التقبليالمس   تطوراتلعلى اأنها تعتمد    حيثكدة  مؤغير  روس  يفلا  راتتأثيومدة    اقنط  يزالوال  

انتقال  الحالي معدل  مثل  وفكورونا    سور يف،  إعاليومدى  المالية طورات  الت  هذه  تؤثر وقد  خذة.  تملا  ءاحتواال  ءاتاجر ة  النتائج  على 
  .ركةلش لي لاموالوضع ال ةقديالن  فقاتوالتد المستقبلية

 
   .2021 أغسطس  3 خرياتبر صادلة ار ااإلد لس مجار وفقا  لقر  للشركةية المختصرة رحلالمعتماد إصدار القوائم المالية ا تم
 
 .ينالبحر  ة لكمم في للشركةالمكتب المسجل ع يق

 

 الهامة المحاسبيةالسياسات و عداداإلأسس  2
 

 عداد أسس اإل
ويجب    . "قارير المالية المرحليةتل"با  الخاص  34الدولي رقم  وفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة  المختصرة  الية المرحلية  الموائم  أعدت الق
  2020يسمبر  د  31المنتهية في  وللسنة    فيكما    ةالسنوي  المدققةلية  امال  ائممع القومن  از تبالة  ختصر الم  ليةالقوائم المالية المرحأن تقرأ  

ال  عايير م ل  قا  وفأعدت  التي  و للمؤسسات  الصادرة عن    ةماليالمحاسبة  المحاسبة والمراجعة   نسبةبال  .("أيوفي")  الميةلمالية اإلس اهيئة 
والقياسإلاائل  لمس  م  ثبات  تحت  تنطوي  في ذلك  مب  يوفيأظلة  التي ال  المالتقلا  دادعإا  المر ارير  توجيهات   ،حليةية  الشركة  تستخدم 

   .محاسبة الدوليمجلس معايير ال الصادرة عن المالية  ارير التقالمعايير الدولية إلعداد 

 
سنة   لنتي  ،2020خالل  تعاميم  الب  مصرف  أصدر،  19  -كوفيد  جائحة  تفشي  جة  عدة  المركزي  اإلجراءات  حرين  التنظيمية بشأن 

فيمسيرة    بشروط ا  بما  في    OG/124/2020رقم  لتعميم  ذلك  بموجبه  2020مارس    31المؤرخ  والذي  مص،  البحريقام  ن رف 
 فترةالمختصرة ل  ليةالمالية المرح  قوائمهاعداد ونشر  من إ  الشركات المساهمة العامة والبنوك المؤسسة محليا  المركزي بإعفاء جميع  

أش الثال فير  هثة  بن  تقملم  ،  وبالتالي.  2020مارس    31  المنتهية  اشر  الشركة  المالية  للفترة لمرحلية  القوائم  المراجعة  المختصرة 
مدرجة في  لا  2020يونيو    30تهية في  لفترة الثالثة أشهر المناستخراج معلومات المقارنة    تم  . ولذلك2020مارس    31في  المنتهية  

   . جعة ختامي بشأنهاي مراأر  رأي تدقيق أو ت اإلدارة والتي لم يتم إصدار قوائم المالية المرحلية المختصرة من حساباال هذه
 

 ةهامال يةالمحاسبت اس السيا
السي الاس اإن  المتبعسبيمحات  في  ة  القوائمإعداة  المختصرة  ةالمالي  د  الق إعد  يفمها  خدااستم  ت  تيال  لتلك  طابقةم  يه  المرحلية  وائم  اد 

الس ا في  ،  فيا  مك  ةلسنلشركة  للالمدققة  نوية  لمالية  المنتهية  تطاستثناب  2020مبر  ديس   31وللسنة  وابيق  ء  الجديدة   لةمعدل المعايير 
 .  2021ير ينا 1و بعد في أ ةدئبتسنوية الملفترات الا ية فيمواإللزا ادرةالص

 
 ثمار( باالست وكالةال)ار كالة باالستثملوبا  لقعتم لا 31رقم الي  الم  اسبةمحالر  معيا

ا هذا  إلىيهدف  ومتطلب  دديتح  لمعيار  المحاسبية  إاالمبادئ  التقت  الماعداد    (باالستثمار   ةل)الوكا  ر امثستاال  لةبوكاالخاصة    ةيلارير 
إما    هر اعتبة االستثمار باعيطبم  ييتقالمال  ب  من ر ر  يامعب اليتطليل.  والوك  ل من رب المالمن جانب ك  ت المالية،ألدوات وامالاعللم
الوك  -( أو بa pass-through investmentستثمار )بتمرير اال  -أ المعيار أي ي  ال  (. wakala venture)لة  امشروع  لهذا  وجد 
 كة.ر ش لقوائم المالية للثير على اأت
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 إيضاحات حول القوائم المالية  
  2021 يونيو 30في 
 
 

 ( تتمة) امةالهبية المحاس اساتالسيو عدادأسس اإل 2
 

 ( تتمة) ةهامال المحاسبيةت االسياس 
 

 رة جاإلبا  المتعلق 32لي رقم الماسبة حالممعيار ا
الميهدف  .  "بالتمليك  ةية المنتهباإلجارة واإلجار"لمتعلق  ا   8لي رقم  لمالمعيار معيار المحاسبة اا  ذادل هيستب الي  حاسبة الممعيار 
لمختلفة  ا اهأشكالفي ذلك   بما   جارةاإلع ون تاح في معاماللعرض واإلفص ياس وا ق اإلثبات والف وتصني ئ ال مبادإلى تحديد  32رقم 

 . 2021يناير  1 نمتبارا  عا  اميإلز المعيارسيكون هذا  .مستأجرأو مؤجر  فتها صب، سواء ها في فا  ن طروتكوسة لمؤسالتي تنفذها ا
 

رة  اإلجا   أ(ى  إل ة بها  الخاصجارة  اإلمن  كل  تصنيف  ب  مستأجر  مؤجر أوبصفتها  سواء   ، يجب على المؤسسة  ب هذا المعيارج بمو
وج(   ةعن طريق البيع أو الهبإما    –جارة  رة عقد اإلفتبعد نهاية    لكيةلمل  توقعالم  لنقالع  مليك ملمنتهية بالتجارة اب( اإلالتشغيلية و

 . جارةإلعقد االمتناقصة لك المشاركة ا في ذلجارة بمعقد اإلخالل فترة  ل التدريجي للملكيةية بالتمليك مع النقنتهرة الماج اإل
 

هذضمتي القيمةالموجودات  "إيجار  عقود    –  نريللمستأجبالنسبة  ثبات  لل   ءينفا ع إعلى  المعيار  ا  ن  الحواسيب منخفضة  )مثل   "
  ر المستأج سيقوم  ،  روفي تاريخ بدء عقد اإليجا  أو أقل(.  شهرا    12إيجار مدتها    )أي عقود  لجصيرة األالشخصية( وعقود إيجار ق

صافي  ( والموجود  اماستخد  فيحق  الاإليجار )أي  عقد  فترة  خالل  سي  األسا الموجود  م  خدااستق في  ي يمثل الح الموجود الذبإثبات  
(.  قابلم  التزام المبينة على أنها  )اإلجارة المؤجلة    كلفةب( توارة  جعقد اإل  مالتزاإجمالي    أ(  منوالذي يتكون  ،  التزام عقد اإلجارة

 ر.اإليجاد عق فترةقبل بدء  مقدما   المستلمةجار  ابل مدفوعات اإليق مة اراإلجعقد صافي التزامات ة مقاص، ينبغي ة على ذلكوعالو
 

عقود اإليجار التي تكون فيها  كافة  والقياس ل  تد للثبا نهج موح ،  32رقم    المالي  ةمعيار المحاسب  تطبيقعند  ،  لقد طبقت الشركة
بإثبات التزامات   كةشرالقامت  يمة.  ة القضخفمندات  الموجووعقود إيجار  ل  قصيرة األجالناء عقود اإليجار  ، باستثالمستأجرهي  

قامت   .ساسيةألا  وجوداتالمالحق في استخدام  الحق في استخدام الموجودات الذي يمثل  ة وت اإلجارعا داد مدفولسعقد اإلجارة  
ناير  ي   1ئي في  مبدبيق اللتطبيق بتاريخ التط ل  بأثر رجعي  دام الطريقة المعدلةباستخ   32الشركة بتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  

 . نةت المقارمعلوما لتالي، لم يتم إعادة عرض اوب 2021
 

.  2021يناير    1تراض اإلضافي في  القباستخدام معدل ا  ، قامت الشركة بخصم مدفوعات اإليجاراإليجارالتزامات عقد  عند قياس  
 :اليالنحو التلى ع  2021يناير  1كما في  32م رق طبيق معيار المحاسبة الماليتم اإلفصاح عن تأثير ت

  
 ر  يينا  1

2021 
 دينار بحريني   

     ودات الموج

 599,840   لحق في استخدام الموجودات ا

 (17,068)    مدفوعة مقدما  مبالغ 
  ────────── 

   582,772 
  ══════════ 

     الملكيةحقوق 

 (5,729)    قاةمستبح باأر
  ══════════ 

   مطلوبات  ال

 588,501    رةإلجا ت عقد االتزاما 
  ══════════ 
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 ة  م المالي قوائ حول ال  تاحاإيض
  2021 يونيو 30في 
 
 

 ( ةتتم) السياسات المحاسبية الهامةو دعداأسس اإل 2
 

 ( تتمة )  ةهامال اسبيةالمحالسياسات 
 

 ( تتمة)  جارةباإل  تعلقالم  32لمحاسبة المالي رقم معيار ا
 

 داتالموجو ستخداماالحق في  (أ
 األساسي الذي يكون فيه الموجود  تاريخ  ال ي،  أاإليجار )عقد    بدء في تاريخ    داتوج ومال  مداخ ستافي  حق  ال ات  بإثب   ركةالش  ومتق

ل قي  (.ستخدامالمتاحا   االضمحوخ متراكم    إطفاءي  أ  منها   ما  سومح   بالتكلفة،  الموجودات  مستخداافي  حق  الاس  يتم  الل  سائر 
القيمة العادلة   تالموجودا  امستخد افي  حق  ال ة  لفتكتمثل  .  ةارج عقد اإل تقييم  دة  عا إو  أل  ديتعتأثير لي  ألتعديلها    ويتم،  المتراكمة
م  تقو. تشغيلها إيقاف تكاليف لتفكيكها أو  وأي دئيةبرة الممباشالف  ى التكاليمدفوع / المستحقة الدفع ويتضمن عللالمقابل ا إلجمالي 

استخدام  للحق في  ر االقتصادي اإلنتاجي عمال إلى نهايةاإلجارة عقد  دء ب تاريخ منالموجودات  مفي استخداحق ال الشركة بإطفاء 
الحق في استخدام  المنافع من    استخدامط  يعكس نممنهجي  باستخدام أساس  عقد اإلجارة    فترةتزامن مع نهاية  موجودات الذي يلا

  لي ما بة الر المحاسات معيا ع متطلبشى مي القيمة بما يتما في استخدام الموجودات لالضمحالل  الحق فخضع  كما ي.  الموجودات
 . 30رقم 

 

 ارة اإلج التزامات عقد  ( ب
ت عقد  ات التزاما بإثب  الشركةوم  ، تق(ستخدامالا  لمتاح   لذي يكون فيه الموجود األساسياتاريخ  ال)أي،    قد اإليجاردء عخ بير في تا 

جارة، يتم  عقد اإل دءبريخ ا بعد ت . ةجاراإل عقد رة على مدى فتالدفع تحقة سالمات اإليجارإلجمالي  العادلة ةة بالقيماسمقلا  اإلجارة
مب  ليعع التزامات  لغ  زيادة  اإلجارة  العائد  قد  اإلجارة  التزاعلى  كس  عقد  إطفعن    –مات  تطريق  المؤاء  اإلجارة  جلة  كلفة 
ت عقد  لتزاما قياس القيمة المدرجة ال  م إعادةباإلضافة إلى ذلك، يتة.  عقد اإلجارة المسدد  اتإيجارلتعكس مدفوعات    وتخفيضها 
 . بتةيير في مضمون مدفوعات اإليجار الثا غأو ت  ةجارتعديل أو تغيير في مدة عقد اإلث حدذا  إ اإلجارة

 

   وكالصك حامليارير المالية ل تقلا داد بإعق  تعلالم  34 رقم  لماليا بةالمحاسار  معي
المعييحدد   ومتطلئ  ادالمب   را هذا  العد إت  با المحاسبية  ا اد  الصكوك.  للم  ليةلما تقارير  ألداة  األساسية  يوجودات  من لب  طتوهو 
اقت   داإعدصدرة  ملا الجهة   أو  ارير  بموجبحسب الح  إلعدادها   وةدعلالتمويل  ر  تأثي عيار أي  ذا الملهجد  ال يو  ر.ياهذا المع  اجة 

 لشركة. القوائم المالية لى لع
 

   ألول مرةالصادرة عن أيوفي ة اليالملمحاسبة عايير اق مالمتعلق بتطبي 36 رقم  ماليلا معيار المحاسبة
لية  م المالقوائها على اتطبيق  سيتم  التي  )المؤسسات(   ةاإلسالميلية  ا مسات الللمؤسالية  لما  رقاري داد التعإمبادئ  لمعيار  ا  هذا  ميقد

ل في وقت تطبيق  قا نت عملية االثير  تأ   يارويتناول هذا المع  ،وفيعن أي  ةالصادر  لمحاسبة الماليةوفقا  لمعايير ا مرة    لوالمعدة أل
 . لشركةل يةللمااقوائم لا أي تأثير عيار  ا المذهل يوجد ال. المعيار

 

 وفيأي م تأجيلها من قبل  ت ولكنصادرة جديدة معايير 
اكتمال مشروع مراجعة حين ل أنه 2020يونيو  23 -22 في اجتماعه المنعقد فيأليوفي  ع التابوالتدقيق  سبة محا ال  وضح مجلسأ

المتعلق    25رقم    اليسبة الممعيار المحا بموجب    ضمحاللاالبات  ، تخضع شركات التكافل لمتطلالمالية  عايير المحاسبةبعض م
ات  راما االستثب" واألدواواألسه  "لصكوكفي  المماثلةم  تم  ."ت  تم  اإللزامي  يددولذلك،  المحاسبة  ل  التاريخ  الية  الت المالية  معايير 
 بعض معايير التكافل. هاء من مراجعة حتى تاريخ االنتلصادرة عن أيوفي  ا
 

 ائر ة بالخسالمحملوااللتزامات ية تمانر االئائسالخول  الحمضباالق تعل الم - 30مالي رقم ة المعيار المحاسب 
الي  لمحاسبة المار اال معيدعن طريق استبالمالية    داتوجوالم  حاللضمااب خسائر  ة احتسعملي  أساسييار بشكل  عالمر  غي  دقل

الذمم   بشأن جميعة  يقبلمستلا  وقعةمتال  نيةخسائر االئتما ج البنهنهج تكبد الخسارة    "تا يياطتإلح اوبالمخصصات  "لق  متعلا  11رقم  
والم في  زانمي ال  يف ة  رج دالم  ريغعرضات  التدينة  بما  وخطمانلضا  كذلية  اات  التي  المكز  والمراد  العتما ابات  األخرى  ماثلة 

 . ر االئتمانلمخاط  عتخض
 

 :ليةالتا في المراحل الثالث  يةمانتالئار ئ ا سخ لالخاضعة ل تادوجوملا سيتم تصنيف 
 

سيتم تسجيل حها.  مان منذ مناالئت  ةدوج ي  ي فجوهر  لكهور بشتتدي لم  تالمدينة الة: الذمم  تج ننة الميدمالذمم ال : 1 المرحلة
 .ا  شهر 12دة لمقعة والخسائر االئتمانية المت اسسأعلى  لمخصص اإلضمحال 

  
يتم  س  ا.منحه  ذنماالئتمان    دةكل جوهري في جوبش  تتدهورالمدينة التي  م  ذملا :  ةج نت ملا  ينة غير دالممم  الذ : 2المرحلة 

 . ى العمردمعلى  المتوقعة نيةما ئتاالر سائ الخ  سا أسعلى  ةنيالئتماالخسائر ا تسجيل
  

على    ل الح ضمإلت مخصص ا إثبا م  يت، ستم إضمحاللها ي  لمدينة الت ا   لذممنسبة لدينة المضمحلة: بالالمالذمم   : 3المرحلة 
 ر. معالى توقعة على مدالم الخسائر االئتمانيةس أسا 
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 ية  المال قوائمل حول ا تااحإيض
  2021 يونيو 30في 

 
 

 ( تتمة) بية الهامةالسياسات المحاسو عدادأسس اإل 2
 

 ( تتمة) ةهامال المحاسبيةالسياسات 
 

 (تتمة) ياأليوف  تم تأجيلها من قبل ولكنة صادرجديدة معايير 
 

 لخسائر ملة باات المحوااللتزام يةتمانر االئائل والخسالحمضباال قتعل الم - 30رقم   معيار المحاسبة المالي
االاألخذ  كة  شرال  من  بلسيط ال   يمها تقي  يف  ليةستقبملا   رةالنظ  تمعلوما عتبار  في  منذ   يةتماناالئ  مخاطرالفي    جوهريللتدهور 
  قتصاد الكلي اال  املمثل عو  صرا نع   ية علىتقبلالمسظرة  النمعلومات  تضمن  تسة المتوقعة.  انيتماالئ  رئلك قياس الخساكذو  ا هح من
 خارجية. ال  درصا مالن م ا عليه لصولحتم ا ي ة التياالقتصاديات ( والتنبؤفطالن را عسسهم وأاألار  سعأ الالمث  بيلعلى س)
 

منبتقي  الشركةستقوم   المحتملة.  لاو  جئ لنتا ا  يم مجموعة  سيناريولنسبا سيناريوهات  لكل  ستستمدهاتسيناريوالمن   بة  الشركة    ، 
 ل. ضمحالاإلمخصص  ديلتحد  وذلكجحة ر مالية المحتنهج اال قوقعة وتطبالمت ةينا ئتمالائر خسا ال
 

 ل ضمحالج اإلهن
  ف بخال مخاطر لالخاضعة ل اتعرض تلاو ةرياالستثما دات والموجوخرى جميع التمويالت األى  علل حالاإلضمر ئ ا خست ا إثب متسي
 دخل(. القائمة من خالل دلة عا ال يمةالقب درجة الم تستثمارااء االتثن )باس ةيمخاطر االئتمانال
 
لالسترداد    القيمة القابلة  إند.  رداستالل  ةقابللا  ا تهد قيموج للمو  مدرجةالة  مقياليها  فجاوز  تت  تيلال  ال ح ضمإلار  ائ خسم قياس  تسي
 مة.تخدالمس ا وقيمتهالبيع ليف تكا ناقصا  العادلة  ا قيمتهن بي نم لىعألاة القيمتعد 
 

  جوداتء موالقتنا المحملة بالخسائر ت اما زلت اال وود أقعمخصص ال
لتي يجوز  العقود المستقبلية ا  وأ  اتاط االرتب  بج ووجود بم م  تناءاق ب  ةملزم  ةكشرال  كونتا  عندم  مخصص  تا بثبإ   ةكالشر  قومتس
متوقع أن  ال نم لتيتصادية ااالق عالمناف لى من أع باطب العقد أو االرتم بموج زاوقع بأن يكون االلتالمت منو بل،ستقالمرامها في  إب

س عكي  الحساب  اذهى  صص علخ مبعمل    كةشرال  ومقتسة،  الحال  ل هذهمث  يفو  .توجوداك المناء تل تية اق عمل  خالل  منتتدفق  
 . ملةتلك المعا تجة عن مثل ائر المتوقعة النا لخسا
 
 المماثلة  ألدوات هم واواألسك و كلصثمار في استاالب  المتعلق - 33لي رقم لمحاسبة المار ااعيم
ههي إ المع  اذدف  وضع  يار  واإلفصاحلاوالقياس  و  باتإلثاونيف  لتصامبادئ  لى  اال  عرض  ا فر  ستثما عن  واألسصكلي  هم  وك 
ا األخرى    يةاالستثماروات  دألاو بلالمماثلة  تقوم  اتي  المؤسسة  االيملها  المالمسإلة  يحدد  ال نوااألعيار  ية.  وات ألدل  يةرئيسع 

مع  وافقالمت  يةرا ثماالست والاإلس  ةالشريعم  كا أح ة  الالمعا مية  ي بم  ةساسياألة  محاسبيلجات  خص  تناسبا  ل ونموذج عمئص  ا مع 
  .فاظ بها رات وإدارتها واالحتثماستالاراء إجيتم ا بهج بمو تيسسة المؤال
 

 بعد  يةولكنها غير إلزام ادرةص  معايير
  خ تاري   حتى  بعد  غير إلزامية  لكنها ورة  الصاد  القائمة  معاييرلعلى ا  دخلتأ  يتال  سيرات والتعديالتالمعايير والتفأدناه  يلي    وفيما 
اليالمرح   الماليةالقوائم    دارإص سيبشك  ركةالشقع  تووت.  ركةلشل رة  تصلمخ ة  بأنه  معقول  تطبيق  ل  المتم  وهذه  التفسيرات  عايير 
ت يالدعوالتسيرات  فتالمعايير والذه  يق هتطب  كةشرال  تنوي.  تقبليخ مسيتاري  ة ف ائمالمعايير القدخلت  ي أالت  صادرةت الديالالتعو

 :لزاميةإ ما تصبح إن وجدت، عند ة،ئما الق يرعاي لما علىالتي أدخلت 
 

اا المح  ارمعي - قبل    بالتقارير"  علقالمت  37رقم    يلمالسبة  من  المعدة  الوقفمالمالية   1  من  را  عتبا ا  يإلزام)  "ؤسسات 
المعي  (2022يناير   ايحدد  إعداد  مبادئ  الملتق ار  المؤسسات  ارير  قبل  من  الوقفية،الماليالية  إنشا   ة  يتم  ؤها والتي 
 مية.الاإلس ةالشريعيتماشى مع مبادئ وأحكام  بما ها لوتشغي

  (2022 نايري  1 نامي اعتبارا  م" )إلز التحوطوخيار ووعد اللق بالمتع 38م  رق مالياسبة المحر المعيا  -
ايحد مبادئ  د  وإعالمحلمعيار  التقاسبة  ترتيبا   ةيالمال ر  اري داد  )االت  ومتطلبات  والوعد  و)الخ  لخياروعد(   ط تحولايار( 
  .المالية لمؤسسات( لحوطت)ال

 
 . ةللشركتصرة المخ المرحلية المالية القوائم والتعديالت المذكورة أعاله على  ات سيرفتوال اييرمعالير تأث حاليا  ة الشرك  إدارة ميّتق
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 ائم المالية  قوحول ال  تااحإيض
  2021 يونيو 30في 

 
 

 العائد للسهم  3
 

دينار    481,854غ  بالوالجعة  مرا  –  2021  يونيو  30شهر المنتهية في  أ  الستةلفترة  ح  ساس الربأ  هم علىلسل  دالعائيتم احتساب  
األسهم    دد على متوسط عمليون(    85:  2020ون )ملي  85دينار بحريني( العائد إلى    359,683  :2020  يونيو  30ي )بحرين

القائمةعاديال األسهم  ة  عدد  يعد  والذي  الفترة.  القائمة  ية  العاد،  محت  عادية أسهم  أيةشركة  ال لدى  وجدت الخالل   ،ملةمخفضة 
 لة.اح هي مماثاألرب ي ف لسهممخفض لليب األساسي وا النصي فإن تالبالو
 

 نيةتأمينتائج القطاعات ال  4
 

 اسية ساأل ل امعاأل عات طاتقارير ق - األعمال قطاعات 
  التي   كةالشرل  ت أعما طاعا يلي ق  منة. فيما مخاطر المؤال  فئاتعلى    ء  ا بن تالية  قسام اللى األ إ  الشركةيم  ألغراض إدارية، تم تقس

 ها: لتقرير بشأنا عملتم ي
 

  سةدنهلوا  ابهراإلوالتخريب والحريق    طرغطية مختلف مخا تالتأمين ل   وثائقدمات  خ تكافل  تقدم    والحوادث العامة  الحريق  -
 ؛ الحوادث العامةو

 
 .طبيةالمصروفات الطارئة والت الالحا ر مخاط  تغطيةي للصح اين مأ تلمات ادخ  دمتق التكافل الصحي -
 

 . موسعوالشامل مان الالضوبات للمركثالث الطرف اطر المخن لتغطية يمتأ ال وثائقخدمات افل كتم قدت بات ركم ال -
 

 . انوالطيري بحرالري وأجسام السفن لبحالشحن امخاطر تغطية مين لالتأ  وثائقات  م خدمتقد الطيرانو البحري -
 

اا  - خدمات  يللعائ لتكافل  ملتغطالتأمين    تقدم  والن  تماالئواماعي  لج اكافل  التطر  خا ية  المؤقت التأمي)  حمايةالجماعي   ن 
 .دنقل ا عسترجا او يموالتعل وفير الفردي لتا والجماعي فير  والتدى الحياة( وكذلك مالتأمين المتناقص / 

 
  تم داء. ييم األقي د وتموارتخصيص ال قرارات حولال تخاذل لغرض اصنفشكل مشغيلية بت التإكتتاب القطاعا تراقب اإلدارة نتائج 

اأدام  تقيي علقء  بناء   ال طاع  المكربلى  إفصاح ح  التالي  الجدول  يوضح  القطاعات  تتب.  إيرادات  القطا وات  ربح    للفترة ع  قياس 
 .ركةشلل لفترةاربح ول دخ وتسويتها مع 
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 تصرة  المرحلية المخ قوائم الماليةيضاحات حول ال إ
  2021 يونيو 30 في

 
 

 تمة( )ت  ةمينينتائج القطاعات التأ 4
 

 )تتمة( ساسيةل األألعمااير قطاعات ارتق - لمااألع اتقطاع
 :العائليو العام  افلللتك يةسيالرئ ت ئالفا  تائجن بقاة وصافيالمست االشتراكات  فيكين وصار المشا اكاتاشتر  إجمالي  تحليل تم فيما يلي 

 

 )مراجعة(  2021يونيو  30المنتهية في   رأشه الستةرة فت ل 

 

 حريق وحوادث 
   باتركلما لصحي ا امة  ع

   حريالب 
 والطيران  

 موع  مج
 ام  فل العالتكا

 لتكافل  ا
 المجموع  لي العائ 

 نيبحري  رادين  ين ري بحدينار  نار بحرينيي د ينار بحرينيد ينار بحرينيد نيار بحري ين د ينار بحرينيد 

        
 14,953,831 711,508 14,242,323 179,704 4,183,952 6,088,808 3,789,859 ت إلشتراكامالي اجإ

 (4,004,736) ( 229,161) (3,775,575) ( 141,474) ( 151,576) ( 142,867) (3,339,658) إلشتراكات إجمالي امن   تكافلال ةد اإعة حص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 10,949,095 482,347 10,466,748 38,230 4,032,376 5,945,941 450,201 قاة تب لمسا اإلشتراكات

 (2,208,910) ( 31,183) (2,177,727) 297 142,172 (2,252,035) ( 68,161) صافي   –غير المكتسبة ي اإلشتراكات ف تسوية
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── ─────────── 

 8,740,185 451,164 8,289,021 38,527 4,174,548 3,693,906 382,040 ة صافي اإلشتراكات المكتسب 
        

 408,710 - 408,710 38,309 28 22 370,351 ت  موالالعالرسوم ودخل 
        
 9,148,895 451,164 8,697,731 76,836 4,174,576 3,693,928 752,391   عاالقط  داتراإي 
        

 (5,857,495) ( 162.292) (5,695,203) ( 6,520) (2,713,648) (2,913,606) ( 61,429)   دةكبتات المصافي المطالب

 ( 283,339) ( 3,564) ( 279,775) ( 37) ( 58,946) ( 217,124) ( 3,668) خرى  األ فلفات التكامصرو

 ( 339,567) ( 339,567) - - - - - لي العائ للتكافل الفنية تياطياتاالحمحول إلى  

 ( 112,972) - ( 112,972) - ( 89,271) - ( 23,701) لة محلمضا نةالمدي  افللتكذمم ا مخصص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 2,555,522 ( 54,259) 2,609,781 70,279 1,312,711 563,198 663,593 أتعاب الوكالة المكتتب قبل  (العجز) /الفائض 
        

 (2,350,145) ( 64,036) (2,286,109) ( 44,926) (1,154,771) ( 487,105) ( 599,307) ة الوك التعاب  أروفات مص
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 205,377 (118,295) 323,672 25,353 157,940 76,093 64,286 كالة  ب الو فل بعد أتعالتكااعمليات  ن م (زالعج) / لفائضا

 78,534 71,575 6,959     صافي    – الستثمار دخل ا

 ( 19,634) ( 17,894) ( 1,740)     ب  ضار المأتعاب   مصروفات
     ─────────── ─────────── ─────────── 

 264,277 ( 64,614) 328,891     ( العجز) / الفائضصافي 
     ═══════════ ═══════════ ═══════════ 



 .  الدولية ش.م.ب لتكافلركة اش

17 

 ية  للماا قوائمال ت حول ضاحايإ
  2021 يونيو 30في 

 
 

 )تتمة(  نيةنتائج القطاعات التأمي 4

 

 )تتمة(  األساسيةمال ات األععاير قطارق ت - مالقطاعات األع
 

 )مراجعة( 2020 يونيو 30ي ة فهيأشهر المنت ةالستلفترة  

 

 ريق وحوادث ح 
 المركبات   الصحي  عامة 

 البحري  
 لطيران  وا

  مجموع
 ل العام  اف التك

 كافل  الت
 المجموع العائلي 

 دينار بحريني  دينار بحريني  ي ينار بحريند ينار بحريني د ي بحرينينار د ينار بحريني د ينار بحريني د 

        

 13,801,498 916,942 12,884,556 244,388 4,335,041 4,651,749 3,653,378 شتراكاتاإل إجمالي

 (4,135,590) ( 417,114) (3,718,476) ( 190,458) ( 141,696) ( 166,210) (3,220,112) ي اإلشتراكات المن إجم عادة التكافل إشركات حصة 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 

 9,665,908 499,828 9,166,080 53,930 4,193,345 4,485,539 433,266 المستبقاة  اإلشتراكات

 (1,411,302) ( 37,655) (1,373,647) (6,166) ( 155,208) (1,117,556) ( 94,717) صافي   –غير المكتسبة  تاإلشتراكا  يةسوت
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 
 8,254,606 462,173 7,792,433 47,764 4,038,137 3,367,983 338,549 إلشتراكات المكتسبة في اصا 

 419,461 7 419,454 41,845 40 52 377,517 دخل الرسوم والعموالت  
        

 8,674,067 462,180 8,211,887 89,609 4,038,177 3,368,035 716,066 قطاع  الإيرادات 
        

 ( 275,885) ات المتكبدة طالبصافي الم
 

(2,491,738) (2,943,213) (15,761 ) (5,726,597) (209,292 ) (5,935,889) 

 ( 294,776) (3,134) ( 291,642) - ( 85,140) ( 196,309) ( 10,193) مصروفات التكافل األخرى 

 ( 210,000) ( 210,000) - - - - -   العائلي للتكافل الفنية محول إلى االحتياطيات

 ( 279,096) (8,725) ( 270,371) ( 20,754) ( 115,203) ( 45,338) ( 89,076) نة المضمحلة ذمم التكافل المديخصص م
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 

 1,954,306 31,029 1,923,277 53,094 894,621 634,650 340,912 الفائض المكتتب قبل أتعاب الوكالة 
        

 (1,829,612) ( 36,678) (1,792,934) ( 49,032) ( 849,668) ( 600,076) ( 294,158) روفات أتعاب الوكالة مص
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── 

 124,694 (5,649) 130,343 4,062 44,953 34,574 46,754 ة  اب الوكالد أتعبع عمليات التكافلالفائض/ )العجز( من 
 105,443 ( 39,905) 145,348     صافي   – اراالستثم (خسارة) /ل دخ 

 ( 36,337) - ( 36,337)     مصروفات أتعاب المضارب  
     ────────── ───────── ────────── 

 193,800 ( 45,554) 239,354     ( العجز/ ) صافي الفائض
     ══════════ ═════════ ══════════ 
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 ية  القوائم المالول ات حيضاحإ
  2021 نيويو 30في 

 
 

 )تتمة(  يةمين لتأا طاعاتلقتائج ا ن 4

 
 والمطلوبات:  وداتج طاع الموق حاتصاإف ليل التايقدم الجدو

 

 
 وادث حيق وحر

 المركبات  الصحي  عامة 

 حري  الب

 المجموع  لتكافل العائلي ا ان لطيراو

 دات/ موجو
ت غير  امطلوب 

 المجموع  مخصصة 

 يني دينار بحر  ني ار بحرييند ي رينبحينار د بحريني ينار د ر بحريني يناد ينار بحريني د يني ر بحار يند يني ينار بحر د 

         

       ( مراجعة) 2021يونيو  30في ما كوبات المحددة لمطلاوجودات وملا

         

 46,577,680 37,481,738 9,095,942 2,846,826 91,488 1,219,062 171,337 4,767,229 دات المحددة لموجوا
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         

 34,879,447 8,513,621 26,365,826 5,854,471 148,408 9,424,222 5,150,185 5,788,540 المحددة  وباتلالمط
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         

       (ةدقق)م 2020يسمبر د 31كما في  لمحددةبات اطلولماو اتودالموج 

         

 41,239,916 32,312,218 8,927,698 2,855,434 102,189 1,546,471 50,564 4,373,040 ة محددالت الموجودا
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         

 29,965,351 6,765,505 23,199,846 5,550,538 152,215 9,473,676 2,784,584 5,238,833 حددة م ت الوبا لطلما
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 



 .  الدولية ش.م.ب لتكافلركة اش

19 

 المالية   ائملقوضاحات حول اإي
  2021 يونيو 30في 

 
 

 لية  ت المااألدوا 5
 

 : 2020ديسمبر  31و 2021 يونيو 30ي لشركة كما فالمحتفظ بها من قبل ا ت الماليةاألدوانظرة عامة عن  ياه هأدن ييل  ما في
 

 ( مراجعة )  2021 يونيو 30 

  

أدوات أسهم حقوق  
ات  ملكية وأدوال
دين المدرجة  ال

بالقيمة العادلة من  
 وق الملكية ل حقخال

ة  ليموجودات ما 
رجة بالتكلفة  مد
 ع  مجمولا   فأةمطال

 بحريني ار دين دينار بحريني  يني بحر ر دينا  
     

 20,913,135 20,913,135 -  ك نقد وأرصدة لدى بن

 125,000 125,000 -  ةودائع قانوني

 6,931,607 6,931,607 -  ستحقة القبض  مل الادة التكافافل وإعالتكأرصدة 

 736,100 736,100 -  لقبض ا ستحقة رى ملغ أخ با م
 ت التكافل  طلوبا من م مينتأ لي ادعيمحصة 
 2,666,132 2,666,132 -  شأنهار بريمطالبات تم عمل تق  –ات المستحقة المطالب -   
 7,251,545 738,400 6,513,145  الملكية لعادلة من خالل حقوقجة بالقيمة امدرستثمارات ا
  ───────── ───────── ───────── 
  6,513,145 32,110,374 38,623.519 
  ═════════ ═════════ ═════════ 
     
 ات  لوبمطال    
 ي بحريندينار     
 طلوبات التكافل م
 5,480,197      م عمل تقرير بشأنها ت اتمطالب –حقة المطالبات المست - 

 6,066,141    تحقة الدفع ل المسفكاتكافل وإعادة التدة الأرص

 764,053    ت أخرى ومخصصات لوبا مط

 562,479    جارة التزامات عقد اإل 
    ───────── 
    12,872,870 
    ═════════ 

 ( مدققة) 2020 ديسمبر 31 

  

حقوق  أدوات أسهم 
لكية وأدوات الم

الدين المدرجة  
ن م مة العادلةبالقي

 خالل حقوق الملكية

لية  موجودات ما 
ة بالتكلفة مدرج 
 مجموع ال   فأةالمط

 حريني ار ب دين دينار بحريني  يني بحرنار دي  
     

 125,000 125,000 -  ةقانوني ودائع

 18,291,252 18,291,252 -  بنك لدى  دةد وأرصنق

 5,918,931 344,000 5,574,931  ادلة لالستثمارات اطي القيمة العتي اح 

 6,086,609 6,086,609 -  مستحقة القبض  افل وإعادة التكافل الالتكأرصدة 
 ت التكافل  وبا مطل تأمين منلي ادمعيحصة 
 3,026,034 3,026,034 -  هار بشأنتقريعمل  تمالبات مط – ت المستحقةا المطالب -   
 498,528 498,528 -  لقبض ا ستحقة رى ملغ أخ مبا 
  ───────── ───────── ───────── 
  5,574,931 28,371,423 33,946,354 
  ═════════ ═════════ ═════════ 
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 الية  لمم ائ اات حول القوإيضاح
  2021 يونيو 30في 

 
 

 ( مةتت ) يةمالوات الاألد 5
 

 ات  مطلوبال    
 حريني ب دينار     
 طلوبات التكافل م
 5,690,422      ا قرير بشأنهم عمل تت مطالبات –حقة بات المستالمطال - 

 4,497,978    تحقة الدفع ل المسفكاالتكافل وإعادة التدة أرص

 1,282,339    ت ت أخرى ومخصصا لوبا مط
    ───────── 
    11,470,739 
    ═════════ 

 
   اضات فترييم واالتقل ق اطر
السوق   شاركيمبين    ةظممنملة  معا حويل مطلوب في  لت   عهدفتم  ي  الذي   أوموجود  يع  لبتم استالمه  سيالذي  لسعر  هي ا   ادلةمة الع القي
 ياس. قالتاريخ   في
 

  مالية لاق اورلنسبة لألبا  رت.إذا توف،  شطةلنا  سواقي األف  ةالمعلن  من أسعار السوقالية المدرجة  الم  اقور العادلة لأل  يتم اشتقاق القيم
ق ولسستخدام أحدث معامالت اإ على تيا قنالت سبة. وقد تشمل تلكناالمم قييإستخدام تقنيات التيمة العادلة ب تم تقدير القجة، يلمدرغير ا 
   .خرىاأل م ييقت النماذج  أو ؛ةريوهرة ج ا بصوله مشابهة لية ألداة أخرىالعادلة الحا قيمةالى ل بالرجوع إ وذلكشروط تفضيلية؛  دون
 
لعادلة لألموال ا  ةقيملا  ندتست  .المعلنةالعطاءات  ر  سعا أ  إلىاق النشطة بالرجوع  درجة في األسولألموال الم  عادلةال  ةالقيم  تحديد  يتم

الموجوداعل  جةر مدالغير   قيم  صافي  تم  ى  التي  ميدحدتت  الها  مدير  قبل  بإستخدامن  ااألسعا   صندوق  فيلمدرج ر  وق لسا  ة 
إذا  عنمال  موجوداتلل أي  أرت،  توفية،  مقبأخر  أساليبو  أحدثى  مثل  من  ولة  مدفوع  مس  سعر  أوقبل  آخر  سوقية المة  قيال  تثمر 

 ة. نار مقة للقابل اتلشرك
 
 ادلة عاللتسلسل الهرمي للقيمة ا

 : مالتقيي يةتقنب يةلمالوات األدعادلة لح عن القيمة التحديد واإلفصا ي للال لت اسل الهرمي التسلالشركة تستخدم 
 
 ة؛ اثلممال جودات أو المطلوباتق النشطة للموة( في األسوالمعدلير ا لنة )غالمع رسعا األ :1مستوى ال

 
صورة  المسجلة إما بادلة  عال  على القيمةذات التأثير الجوهري  تها  خالي يمكن مالحظة جميع مدى والت رألخانيات  : التق2المستوى  
   رة.اشو غير مبمباشرة أ

 
مكن ت يما معلو  والتي ال تستند على ادلة المسجلة  القيمة الععلى    وهريير الج التأث  ذات  التتستخدم مدخ   لتيقنيات الت: ا3  وىلمستا

 لسوق. مالحظتها في ا
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 المالية   ئمالقوات حول إيضاحا
 2021 يونيو 30 في

 
 ة( متت )لمالية ات ادواأل 5
 (مراجعة) 2021 يونيو 30 
 موعالمج 3المستوى  2ى وتسالم 1المستوى  
 دينار بحريني ينيبحرر دينا دينار بحريني ينر بحرينادي 

جة  ر دمالدين ال وأدوات لكيةحقوق المأدوات أسهم 
     الملكية  ل حقوقالمن خدلة يمة العابالق
     رجة  ثمارات مداست
 3,332,915 - - 3,332,915 ومية حك
 1,135,698 - - 1,135,698 ال مصرفيةأعم
 878,004 - - 878,004 ة ة التحتيالبني
 613,304 - - 613,304 رىأخ

 192,167 - - 192,167 تعليم 
 79,892 - - 79,892 تهلكخدمة المس 

     اديق أخرى مدارة  صن
 168,452 168,452 - - تهلكة المس مخد

 17,202 17,202 - - ية التحت  البنية
 95,511 45,735 - 49,776 أخرى

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 6,281,756 - 231,389 6,513,145 

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

 ( مدققة) 2020 ديسمبر  31 
 المجموع 3توى المس  2ى وستالم 1المستوى  
 دينار بحريني بحرينيينار د دينار بحريني يندينار بحري 

جة  ر مدالدين ال وأدواتلكية حقوق المهم أدوات أس 
     ملكية ال قل حقوالن خمة دللعايمة ابالق
     جة  ر ت مدثمارااست

 1,630,360 - - 1,630,360 ةأعمال مصرفي
 2,132,302 - - 2,132,302 ية حكوم
 1,104,680 - - 1,104,680 ة لتحتية االبني

 77,518 - - 77,518 لكتهخدمة المس 
 441,498 - - 441,498 أخرى

     صناديق أخرى مدارة
 125,386 125,386 - - تهلكمة المس خد

 6,774 6,774 - - ية البنية التحت 
 56,413 56,413 - - أخرى

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

تأثير جوهري    مدخالت  أ  ملتقيي  ال يمكن مالحظتهاذات  الملكيسهأدوات  بالقيمة    ةم حقوق  حقوق    عادلة من خاللالالمدرجة 
   جةلمدرغير افي الحقوق الملكية 

دينار    23,139  ر بمقدا)نقصان(  زيادة /    إلى  % 10بنسبة    ئيسيةر ال  فتراضاتااللممكنة في  ا  حتملة( الم)النقصان  /  دةالزياف تؤدي  سو
بحرينيدينا  23,139)  /  بحريني )اديالز :  2020ديسمبر    31)(  ر   / بحرينيدين  18,857  بمقدار   (نقصانالة  دينار    18,857)  /  ار 
  ((بحريني

 

   3مستوى وال  2والمستوى  1المستوى  تحويالت بين
لهرمي للقيمة في التسلسل ا  2  المستوىو  1لمستوى  ا  لم تكن هناك أية تحويالت بين،  2021يونيو    30هية في  منتالأشهر    الستةرة  خالل فت
 . توجد تحويالت(: ال2020يونيو  30) لقيمة العادلةللتسلسل الهرمي ل 3المستوى إلى أو من تحويالت أية اك لم تكن هنالعادلة، 

 

 لة القيمة العادب  ةجمدر  غيرلية دلة لألدوات الما لعام اية والق يمة المدرجالق
وأدوات  بض  فل وإعادة التكافل المستحقة القاتكال   أرصدةوك  و نالب  لدىرصدة  األد ولنقوا  نونيةا الق  للودائعالعادلة  م  يقرة بأن الادإلامت  قي
باال المدرجة  المطفأة  دين  من مشر وحصة  لتكلفة  التكافل  إعادة  التكة  والمبطلوبات  المستحقة  الغكافل  مستحق  ال  لخدالوالقبض    األخرة 
وإعادة  دة  صأر دما   مقفوعة  مدلاالغ  مبالو المستحقةاالتكالتكافل  و  فل  وداالمم  ذالالدفع  الممستحقة   لات  وبامطلالئنة  قيمها  ة  جدر تقارب 
لالس و كبير  حٍد  إلى  ذلك  األجل  يعود  القصيرة  المالية.تحقاقات  األدوات  تصنيف    لتلك  األتم  ادواهذه    من   2وى  ستالم  لمالية ضمنت 
 ة. لعادمة السل الهرمي للقيلس الت
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 المالية   ئمالقوال وت حإيضاحا
  2021 يونيو 30 في

 
   عالقةذات الأطراف  6
 

العألا  يمثل ذات  االقة  طراف  األم  األم  الشركة  والشركة  الرئيسيين  والمساه ألساسية  اللشركوامين  والشركات  التابعة  زميلة ات 
ة  السيطرة أو  لسيطرات الخاضعة ل كوالشر  بين المقرهم  ائالتوأفراد ع  للشركةئيسيين  ر دارة الوظفي اإلمو  رة إلدامجلس ا ء  ضا وأع
وأعضاء  والمراقب الشرعي  رجيين للشركة  ات الخاقي الحساب مدقكما تشتمل على  راف.  طقبل هذه األ  نتركة أو المتأثرة مالمش
وط وبنود  س شرا أس  علىة  شركدارة الإقبل  من    التالمعام  لهذهر  ت التسعيياسا لى شروط وسلموافقة عيتم ا  .بة الشرعيةالرقا هيئة  

 .عتياديةا
 

 رئيسيين  ي اإلدارة الموظف تعويضات 
 الشركةطة  ات والمسئوليات للتخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشلديهم الصالحيالذين  األشخاص  هم    نموظفو اإلدارة الرئيسيي 

 .شركةللتنفيذية إلدارة الا بما في ذلك 
 

 : 2020يونيو  30و 2021يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  العالقة ذات افاألطر مع  تمت التي المعامالتيلي فيما 
 

 مراجعة()2020يونيو  30  )مراجعة( 2021يونيو  30 
 أخرى  نيملمساها  أخرى  مين المساه 
 ي ندينار بحري  نار بحريني دي  حريني دينار ب ي بحريندينار  

      
 - 170,714  934 126,609 االشتراكات إجمالي 

 - ( 86,368)  - ( 114,732) تاالشتراكا مالي إج حصة معيدي التأمين من 

 - ( 33,599)  - (6,213) مدفوعةبات الالإجمالي المط 

 - 5  14,357 1,435 فوعة دالبات الملمطا من  نلتأميحصة معيدي ا

 - 7,404  - 10,134 عموالت الرسوم وال دخل

 - ( 30,853)  - ( 12,791)   تناءقالكاليف ات

 - -  - (7,265) مصروفات عمومية وإدارية

 ( 55,938) -  ( 120,924) - ت الشركة فا ورمص

 78,168 -  ( 17,299) - يلة زم شركة من ل( / دخ خسارة)
 

   :اليةهذه القوائم الم ضمن في والمت ،قةلدى األطراف ذات العال ألرصدةاملخص فيما يلي 
 

 ( مدققة) 2020 ديسمبر 31  ( مراجعة )  2021 يونيو 30 
 رى أخ  ينالمساهم  ىأخر المساهمين  
 ني دينار بحري  بحريني دينار   يني دينار بحر  بحريني ر دينا 
      

لعادلة من خالل حقوق مدرجة بالقيمة اثمارات است
 الملكية

- 160,941  - 260,776 

 - -  - 549,209 دام الموجوداتخ ي استفق  الح 

 - -  - 544,477 ات عقد اإلجارة التزام

 - 119,110  439 114,120 مستحقة القبض فل وإعادة التكافل الكا تالدة صرأ

 580 62,035  39 79,108 فع دال ةستحقالم لتكافلدة ا إعا و كافلأرصدة الت

 1,343 18,952  1,250 - ة الدفعمستحق أخرى مبالغ

 118 13,568  118 13,268 قبض مبالغ أخرى مستحقة ال
 

   ة الرئيسين تعويضات موظفي اإلدار
 خالل الفترة: ة الرئيسيين موظفي اإلدارمكافأة يلي  فيما 

 ة(مراجع) )مراجعة(  
 يويون 30 يونيو  30 
 2021 2020 
 ينار بحريني د يني دينار بحر  
   

 93,420 93,420 ت رواتب ومكافآ 

 3,350 3,350 الخدمة للموظفين كافآت نهاية م
 ──────── ──────── 
 96,770 96,770 
 ════════ ════════ 
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   ئم الماليةواات حول القيضاحإ
  2021يونيو  30في 

 
 

 مل ال الشمجموع الدخ 7
 (مراجعة) 2020يونيو  30 ة فيتهيالمن رأشه الستة   ( مراجعة) 2021يونيو   30 ة فيتهيالمن ر أشه الستة  

 وعجمالم ئلي  العا كافلالت تكافل العام  ال المساهمين   المجموع    ليائالعافل التك لعام  التكافل ا المساهمين   

 ي ر بحريندينا  ر بحريني ا دين ي بحريندينار  ريني ح دينار ب   حريني ب ر نادي دينار بحريني  بحريني  دينار  يني ر دينار بح 

          

 553,483 ( 45,554) 239,354 359,683  745,861 (64,614) 328,891 481,584 لفترةلعجز(  لوالفائض / )ا   حبرصافي ال 
 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 
ملة  ة الشالخسار)ا ر / خشامل اآلخل اللدا

  ة ا إلى قائمصنيفهم تسيت التيألخرى( ا
          الالحقة:  الفترات ي ف أو الخسائر حابراأل
الل  خ ادلة من رجة بالقيمة العمد تثماراتاس

          : ملكيةحقوق ال

 ( 369,901) ( 138,478) ( 46,678) ( 184,745)  (60,855) 6,800 (107,323) 39,668   الفترةل الناتجة خال لةرات القيمة العادتغي
  المرحليةئمة قا ال لى ويرها إد تدمعا 

د  عنر اح أو الخسائبرأل ة لالمختصر
 199,148 116,648 1,376 81,124  169,392 17,540 144,465 7,387 ل حال اإلضماالستبعاد / 

 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 
ملة  ة الشاسارلخ)ا ر / شامل اآلخخل اللدا

  ةمقائ الا إلى  صنيفهم تسيت التيألخرى( ا
 الفترات في   أو الخسائر حا برأل للية حالمر

 ( 170,753) ( 21,830) ( 45,302) ( 103,621)  108,537 24,340 37,142 47,054 الالحقة: 
 ───────── ───────── ───────── ─────────  ──────── ──────── ───────── ───────── 

ارة الشاملة )الخس / لشاملا دخلال
 382,730 ( 67,384) 194,052 256,062  854,398 (40,274) 366,033 528,638  رةللفت ى(ألخرا
 ═════════ ════════ ═════════ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

═════════  ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 
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   يةئم المالواات حول القيضاحإ
  2021يونيو  30في 

 
 

 ( تتمة) ملال الشالدخ مجموع 7
 ( مراجعةغير ) 2020يونيو  30 ة فيتهيالمن  رأشه ةالثالث   ( مراجعة ) 2021يونيو   30 ة فيتهيالمن  رأشه الثالثة  

 وعجمالم ئلي  العا كافلالت عام  تكافل الال المساهمين   المجموع    ليائالعالتكافل  التكافل العام   المساهمين   

 ي ر بحريندينا  ر بحريني ا دين ي نبحري دينار  حريني دينار ب   حريني ب ر نادي نار بحريني دي بحريني  دينار  يني ر دينار بح 

          

 202,521 (8,490) 82,075 128,936  289,363 (68,329) 131,444 226,248 لفترةلعجز(  والفائض / )ال  حبرصافي ال 
 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 
ملة  شاة اللخسار)ا ر / شامل اآلخخل اللدا

  ة إلى قائم ا صنيفهم تسيت التيألخرى( ا
          الالحقة:  الفترات في  أو الخسائر حابراأل

الل  خ ادلة من مدرجة بالقيمة الع استثمارات
          : ملكيةحقوق ال

 218,532 ( 34,196) 104,911 147,817  (92,111) 6,153 (115,590) 17,326   الفترةل الناتجة خال لةرات القيمة العادتغي
  المرحليةمة ئقا ال لى ويرها إد تدمعا 

د  عنر اح أو الخسائبرأل ة لالمختصر
 39,039 40,545 - (1,506)  164,299 10,559 144,465 9,275 ل حال االستبعاد / اإلضم

 ───────── ──────── ───────── ─────────  ───────── ──────── ───────── ───────── 
إلى   صنيفهم تسيتي الذر شامل اآلخخل اللدا

في   ائرأو الخس حابر أللية لالمرح ةقائم ال
 257,571 6,349 104,911 146,311  72,187 16,712 28,875 26,600 الالحقة:  الفترات 

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

ارة الشاملة )الخس / الشامل دخلال
 460,092 (2,141) 186,986 275,247  361,550 (51,617) 160,319 252,848  رةلفتل ى(ألخرا
 ═════════ ════════ ═════════ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

═════════  ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 
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 مرحلية المختصرة  الالمالية لتكميلية حول القوائم فصاحات ااإل
  2021 يونيو 30ي ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( صرةلية المخت المرح  ةي لالماقوائم  ن ال م  اً زءجية المرفقة  للومات الماالمعل تشكال )
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 2021يو يون 30كما في   19 –د اتج عن كوفيمالي الن فيما يتعلق بالتأثير الالمختصرة رحلية الميلية حول القوائم المالية اإلفصاحات التكم
 
 

ب تحديد من الصعإال أنه    .الشركةأنشطة  خفض    نتج عنهمما  ة  عمال التجارياألفي  نمو  ال  فتوق ة إلى  لجائح ا  يشتف  ىأدد  فق  لعالم.ا   نحاءجميع أ  في  المنشآتن  م  ديدعلل  ا  تحدي   مثلت  19  -يد  كوفجائحة  التزال  
  من ك  لوذر  لمخاطا  ة رإداومال  األعصريف  تواستمرارية    رثالكوامن  افي  لتعل   اخطتهفعيل  بتشركة  الت  ام، قةلجائح ا ه  هذ  ة لتفشييج ونت،  19  -كوفيد  ئحة  جاضع  و  ن كثبع شركة  لا  تراقب  .ماليلاتأثير  ال

 ي. ها وأدائها المالفي عملياتل دث من تعطيح  قد ة ما رأجل إدا
 

  ل متثاية في االلمؤسسات المالا   لمساعدة  لككذ، وةركللش  قتصاديةاال  يولةس لامن أزمة  يف  فلتخ لوذلك    19  –وفيد  تفشي جائحة كأثير  ت كافحة  لفة لمت عن اتخاذ إجراءات مخ رين المركزي  ن مصرف البحأعل
 .لتنظيميةبات اطلتملل
 

 : 2021 يونيو 30كما في  كةالناتجة عنها بعض التأثير على الشر كان للجائحة وكذلك اإلجراءات والسياسات
 

 .تراكاتفي االشك خسارة جوهرية ا كن هنلم ت   -
  اتودالموج اض في  انخف لم يكن هناك    -
 . لوضعذا اهل يجةتنالشركة  ةلتأثر سيوتلم    -
 لمال.ا  األدنى لرأس لحدل نظيميةلمتطلبات التية ا صل الشركة تلبوات   -
 المطالبات. ي  خفاض اسمي فالقتصاد المحلي إلى انتباطؤ اأدى    -
 . 2021 سنةمن  األولالربع  خالل فات العموميةالمصروعلى   19-كوفيد جائحة لوضع  مباشريكن هناك تأثير لم    -
 

 :الشركة  تقييمل  وفقا   2021يونيو  30في كما  يةوائم المالقى العل 19 -ع كوفيد لوضر اإلجمالي  تأثيالأدناه   يلي فيما 
 

 المساهمين   

 ي رينحبار دين  
   

   يرادات إلنفقات ا

 135  ذلك  وما إلى الستهالكاو القفازاتو األقنعةو مطهراتالو نيلمبا اهير تطوتعقيم 

 144  للموظفين   19 –يع لجائحة كوفيد مصروفات الفحص السر
  ───────── 

 279  دات ااإليرمجموع نفقات 
  ───────── 
   

   ية سمالألنفقات الر ا

 2,240  طارئة ال خطة لولة لمأجهزة الكمبيوتر المح  فةكلت
  ───────── 

 2,240  ة سماليالرأنفقات ال  عمجمو
  ───────── 



 .  ب.ش.م ليةتكافل الدوركة الش
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 2021يونيو  30كما في   19 –د مالي الناتج عن كوفيير الفيما يتعلق بالتأثة المختصررحلية الملقوائم المالية يلية حول ااإلفصاحات التكم
 
 

و يولي 14 ي ف ، المؤرخ (19 - يدكوفة ائح ج ل  مالي ال رالتأثي عن    قريرتبإعداد تعلق مال)ن المركزي ريدر عن مصرف البح صا ال OG / 259/2020م رق متعميلل لمتثالاله  أعال  اإلضافيةت وما المعلتم تقديم 
2020 . 

 
لمذكور  ا  ير، فإن التأث روفي مرحلة التط  زالال يد ومؤكغير    19  –د  ائحة كوفيج   ضع أن و  ما غراض أخرى. وبأ  و االعتماد عليها أليأكملها أسنة بج اللى نتائشر عبمثابة مؤت  ا المعلوم  اعتبار  وال ينبغي
وفيد ك  حةر جائ ثي كامال  لتأ مال  المعلومات تقييما شا   تمثل هذه، ال  ذلك  افة إلىاإلضت قديمة. وبا المعلوم  كون تلكإلى أن ت  ؤدي ا قد يروف ممالظ  قد تتغير  .لوماتهذه المععداد  ريخ إ ن تاتبارا  مهو اعأعاله  
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