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 1976أغسطس   17تم الحصول على السجل بتاريخ  5091  التجاري  السجل
   

   اإلدارة مجلس أعضاء
لجنة التدقيق والمخاطر    عضووالمكافآت والترشيحات  لجنةرئيس  ،رئيس مجلس اإلدارة  توفيق شهاب 

 ( مستقل تنفيذي غير)
   

    ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت اإلدارة مجلسنائب رئيس   بسيسو  شرفأ
 ( تنفيذي)

   
رئيس لجنة التدقيق و المخاطر و عضو لجنة الحوكمة و عضو    ،عضو مجلس اإلدارة  الدكتور ناظم الصالح 

 )غير تنفيذي مستقل(  والمكافآتلجنة الترشيحات 
   

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الحوكمة وعضو اللجنة التنفيذية ) غير تنفيذي    شريف أحمدي                              
 مستقل(  

   
   (تنفيذي) وعضو اللجنة التنفيذية اإلدارة مجلس عضو  مونيسوامي  فينكاتيسان

   
 عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق والمخاطر )غير تنفيذي غير مستقل(   بشار سمير ناس 

   
 )غير تنفيذي غير مستقل(  عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية   علي عبدالرحيم             

   
 اللجنة التنفيذية                 

 
 رئيس اللجنة   –أشرف بسيسو  

 شريف أحمدي
 مونيسوامي  فينكاتيسان

 علي عبدالرحيم 
 

 رئيس اللجنة    –ناظم الصالح   لجنة التدقيق والمخاطر 
 توفيق شهاب 

 بشار سمير ناس  
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت  
 

 رئيس اللجنة–توفيق شهاب  
 ناظم الصالح 
 أشرف بسيسو 

 

 لجنة الحوكمة 
 

 رئيس اللجنة  –شريف أحمدي  
 الصالح الدكتور ناظم 

 هيئة الرقابة الشرعية  رئيس - أسامة بحرد.الشيخ 
 

  هيئة الرقابة الشرعية أعضاء
 

 
 

 وعضو لجنة الحوكمة هيئة الرقابة الشرعية رئيس  د. أسامة بحر  الشيخ

  عبدالحسين  الشيخ  محسن الشيخ
 العصفور

 هيئة الرقابة الشرعية  عضو 

    هيئة الرقابة الشرعية عضو  ل محمودآ عبدالناصر  الشيخ
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   اإلدارة

   
 رئيس التنفيذي ال  جواد محمد

 اإلدارة المالية  رئيس  سنجيف أغورال  
 العمليات  -نائب المدير العام   دوراسوامي نانداكومار 

 تطوير االعمال –مساعد المدير العام    جي بركاش بنداي
 الدعم المؤسسي –مساعد المدير العام    محمد عواجي
و   غسيل األموال مكافحةااللتزام وإدارة المخاطر ومسؤول    –مساعد المدير العام    ياسر الحمادي 

 مسؤول حماية البيانات الشخصية وامين سر مجلس اإلدارة 
   
 برج السيف  –الطابق السابع   عنوانال
   428، مجمع 2825، شارع 2080، مبنى 71شقة   
 5282.ب ص  
 البحرين مملكةضاحية السيف، المنامة،   
 17585222: تليفون  
 17585200 : فاكس  
   www.solidarity.com.bhالموقع الرسمي:   
 

 لفروع ا

 فرع السيف

 فرع عراد 

 فرع سند

 فرع سلماباد

 

  

 

 السيف  428, مجمع 2825, طريق  2102, مبنى 379شقة 

 عراد  240, مجمع 40, طريق 35مبنى 

 سند  745, مجمع 4571, طريق 2414مبنى 

 سلماباد 704, مجمع 426, طريق 1405مبنى 

 البحرين مملكة ،اإلثمار بنك  ة ك الرئيسيوالبن

 مملكة البحرين  ،البنك األهلي المتحد 
   

 الشرق األوسط –ديلويت وتوش   مدقق الحسابات 
 421ص.ب :   
 مملكة البحرين -المنامة   
   

 لوكس خبراء اكتواريون ومستشارون    االكتواري الخبير 
   

 مملكة البحرين   ، البحرين للمقاصة  مسجل األسهم 
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   .ش.م.بسوليدرتي البحرين 
    المرحلي المختصر  بيان الفائض والعجز للمشاركين 

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                             2022 يونيو  30 المنتهية في   فترةلل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكل جزء ال يتجزأ من البيانات المالية المرحلية المختصرة.  25حتى  1اإليضاحات من 

  )العجز(/الفائض المتراكم

صندوق التكافل   المجموع 
 العائلي 

 صندوق التكافل العام 
2022 

      
 )مدققة(يناير  1في  (1,134)               315                  (819)

 فائض السنة   223                  (9)                    214

 )مراجعة(يونيو   30في  (911)                  306                  (605)

  )العجز(/الفائض المتراكم 

التكافل  صندوق  المجموع 
 العائلي 

 صندوق التكافل العام 
2021 

      
 )مدققة(يناير  1في  (1,545)              303                  ( 1,242)

 فترة لل )العجز(/الفائض   189                  (68)                   121

 )مراجعة(يونيو   30في  (1,356)               235                  (1,121)



 

    .ش.م.ب سوليدرتي البحرين   
   المرحلي المختصر  بيان التغيرات في حقوق الملكية للمساهمين  

 بآالف الدنانير البحرينية                           2022يونيو   30 المنتهية في   فترةلل
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 المجموع 
   األرباح

 المستبقاة 

احتياطي  
القيمة العادلة  
 لالستثمارات 

احتياطي  
إعادة تقييم 

 العقارات 
عالوة إصدار  

 اسهم 
   االحتياطي
 القانوني 

أسهم  
 2022 رأس المال  الخزينة 

                 

 يناير )مدققة( 1في  12,000 (4) 3,471 4,182 747 2,902 6,655 29,953
         

2,884 - - - 1,551 - - 1,333 
 زيادة رأس المال عند تحويل األعمال

 من تآزر )إيضاح 24(

 صافي الربح للفترة  - - - - - - 1,827 1,827

 توزيعات اربا  معلنة  - - - - - - (2,399) (2,399)

 في القيمة العادلة لالستثمارات التغيرات  - - - - - (858) - (858)

         

31,407 6,083 2,044 747 5,733 3,471 (4 )  ( مراجعة)يونيو   30 في 13,333 
 
 

 

 المجموع 
   األرباح

 المستبقاة 

احتياطي  
القيمة العادلة  
 لالستثمارات 

احتياطي  
إعادة تقييم 

 العقارات 
عالوة إصدار  

 اسهم 
   االحتياطي
 القانوني 

أسهم  
 2021 رأس المال  الخزينة 

                 

28,328 6,157 2,064 747 4,182 3,182 (4)  يناير )مدققة( 1في  12,000 
         

 صافي الربح للفترة  - - - - - - 1,439 1,439

 توزيعات اربا  معلنة  - - - - - - (2,098) (2,098)

 في القيمة العادلة لالستثمارات التغيرات  - - - - - 434 - 434

         

28,103 5,498 2,498 747 4,182 3,182 (4)  )غير مدقق(  يونيو  30ي ف 12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشكل جزء ال يتجزأ من البيانات المالية المرحلية المختصرة.  25حتى  1اإليضاحات من 



   .سوليدرتي البحرين ش.م.ب         
    (مراجعة) المرحلي المختصر بيان التدفقات النقدية          

 الدنانير البحرينية بآالف                                                                                                                      2022يونيو  30 المنتهية في   فترةلل
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يونيو 30  
 2021 
   )مراجعة( 

يونيو 30  
 2022 
  )مراجعة( 

 

 حاتإيضا

 

 

 أنشطة التشغيل      

 األربا  والفائض المجمع للفترة    2,041  1,560

  التعديالت:      

 مخصص االستهالك للفترة    141  137

 الموجودات حق استخدام  مخصص استهالك   94  103

 تكلفة اإلجارة    10  6

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين    24  21

 ، صافيإيرادات االستثمار 17  (1,484)  (1,093)

(10) 
 

(19) 
 

 
 شركة زميلة حصة األربا  من االستثمار في  

20 
 

 اإلطفاء خالل الفترة، صافي 5.1  16

 صافي  ، تحصيلها في  المشكوك  القبض  المستحقة المبالغ مخصصات 6.1  35  24

 نشطة التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل أالتدفقات النقدية الناتجة من     858   768               

      

 : رأس المال العاملالتغيرات في       

 في ذمم التكافل و التأمين المدينة    الزيادة   (199)  (386)

 في حصة إعادة التكافل و إعادة التأمين من المطلوبات الفنية  )الزيادة( /  النقص    467  (727)

 في تكاليف استحواذ مؤجلة  )الزيادة( /  النقص    132  (37)

 وموجودات أخر  في المدفوعات مقدما    )الزيادة( /  النقص    1,804  (2,214)

 في المطلوبات الفنية للتكافل و التأمين  الزيادة /    )النقص(   (677)  2,058

 ةالزيادة في احتياطي العموالت غير المكتسب   5  119

 في االحتياطي الفني للتكافل العائلي  الزيادة /    )النقص(   (38)  63

 مطلوبات التكافل و التأمين يالزيادة ف   1,328  177

 في المطلوبات األخر   الزيادة /    )النقص(   (3,168)  1,293

 التغيرات في رأس المال العامل    (346)  346
      

 نشطة التشغيلية األالناتج من   صافي النقد   512  1,114

      

 ستثمار أنشطة اإل     

      

(38)  (60)  
 شراء معدات  

24 
 

19 
 

 
 األربا  المتأتية من االستثمار في شركة الزميل 

 شراء استثمارات  5.2 & 5.1  (2,579)  (2,445)

   ، صافيإيداعات لد  مؤسسات مالية   (5,556)  (330)

2,044  450  
 بالتكلفة المطفأة  ستثمارات إالمتحصل من استبعاد  

1,070  1,801  
 ستثمارات اإلالدخل المكتسب من  

 المستلم  من عملية تحويل  األعمال واألصول والمطالبات 24  8,356  -

     

 

 

325  2,431 
  

نشطة االستثمارية األ الناتج من صافي النقد    

 التمويل أنشطة      
      

 توزيعات أربا  مدفوعة خالل السنة   (2,399)  (2,098)
 التزامات اإلجارة المدفوعة    (98)  (107)

      

 التمويل أنشطة  صافي النقد المستخدم في     (2,497)  (2,205)          

      

 في النقد وما في حكمه  الزيادة / )النقص( صافى     446  (766)             

 بداية الفترة  النقد وما في حكمه في    4,949   4,336            

 حكمه في نهاية الفترة النقد وما في    5,395   3,570            

      

 صندوق المساهمين    850   1,098            

 صندوق المشاركين   4,065   2,205            

 تحت التصفية( ) – صندوق التأمين التقليدي    480   267               

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة    5,395   3,570            

 المعامالت غير النقدية: 
 ( من بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر باعتبارب معامالت غير نقدية. 24)إيضا   2022تم استبعاد المعامالت المتعلقة بتحويل األعمال والموجودات والمطالبات من تآزر خالل عام 

 

 تشكل جزء ال يتجزأ من البيانات المالية المرحلية المختصرة.  25حتى  1اإليضاحات من 



     .ش.م.ب البحرينسوليدرتي 
     المرحلية المختصرة  إيضاحات حول البيانات المالية

 الدنانير البحرينية بآالف                                                                                                              2202 يونيو 30ي المنتهية ف  فترةلل
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   معلومات عامة   1    

غسررطس  ا 17في  5091)ةالشررركةة( هي شررركة مسرراهمة عامة بحرينية تم تأسرريسررها في مملكة البحرين تحت السررجل التجاري رقم   .سرروليدرتي البحرين ش.م.ب شررركة
 (على أغلبية االسهم فيها.)مقفلة( )ةالشركة األمة   .تي القابضة ش.م.ب. تستحوذ مجموعة سوليدر1976

 
 لمزاولة النشاطات الرئيسية التالية:تعمل الشركة بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي 

 
أمين على الت  والشرحن البحري وأجسراد السرفن والطيران والطبي والحياة الجماعي، المركبات،   والمسرؤوليةتطوير وتقديم الحماية للممتلكات والهندسرة والحوادث العامة   (1

 ؛ و المد  الطويل والمتناقص
 التكافل العائلي وفقا  لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية. تدار هذب الصناديق من قبل الشركة نيابة عن المشاركين في الصناديق.إدارة صناديق التكافل العامة وصناديق   (2

 
 افل العائلي. من صناديق التكا  اللذان يكونان جزء  على المد  الطويل والمنخفضتتكون صناديق التكافل العامة من جميع غطاءات الحماية المذكورة، ما عدا التأمين  

 
هذب المحفظة تحت التصرفية وتنتمي  يمثل صرندوق التصرفية التقليدي الموجودات والمطلوبات الفنية لمحفظة التأمين الخاصرة بالشرركة )األهلية للتأمين سرابق ا( قبل االندماج.  

 إلى صندوق المساهمين. يتم الكشف عن نفس الشيء بشكل منفصل في البيانات األولية.
 

( )ةتآزرة( عمليات البحرين )بما في  م)  م.ب.ات شرركة تآزر ش.الب٪ من أصرول وأعمال ومط100، اسرتحوذت الشرركة على   2022مارس  31الفترة المنتهية في  خالل  
من خالل إصردار أسرهم عادية    )الكويت( ،   م.ب.٪ من رأس المال المدفوع لشرركة تآزر للتأمين التكافلي ش.70( باسرتثناء ملكية األخيرة لرررررر  تحت التصرفيةذلك فرع قطر  

(. تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية المتعلقة  24االندماج )إيضرا    ناتج عنجديدة صرادرة عن الشرركة لمسراهمي تآزر عن طريق زيادة رأس مال الشرركة المدفوع  
 بإصدار األسهم.

  
 أسس إعداد البيانات    2

هيئة  متطلبات   معوتماشرريا    الصررادرة عن هيئة المحاسرربة والتدقيق للمؤسررسررات المالية اإلسررالمية.  ةرالمحاسرربة المالياييمعلوفقا     المختصرررة  المرحليةالبيانات المالية    تعدأ
والمراجعة للمؤسرسرات    بالنسربة لممور التي ال تغطيها معايير هيئة المحاسربة ، 3المحاسربة والتدقيق للمؤسرسرات المالية اإلسرالمية و مجلد مصررف البحرين المركزي رقم  

لممور التي التغطيها معايير    تسرتخدم الشرركة توجيهات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من قبل هيئة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ، المالية اإلسرالمية  
ةالبيانات لماليررررررة    34د المعلومات المالية المرحلية المختصررة وفقا  لمعيار المحاسربة الدولي رقم  تم إعدا  ، وفقا لذلك  هيئة المحاسربة والتدقيق للمؤسرسرات المالية اإلسرالمية.

و لذا    السرنوية الااملة.  ةيالمال  اناتيکافة المعلومات واإلفصراحات المطلوبة للب  تشرمل  ال وأنالمرحليررررررةة الذي يسرمح بأن تكون البيانات المالية المرحلية بصريغة مختصررة  
 .2021ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنةالسنوية المدققة    المالية  البيانات مع  باالقتران  المختصرة  المرحليةيجب أن تقرأ البيانات المالية  

 
   األحكام المحاسبية  3

  ،البيانات المالية السرنوية المدققة للشرركة المعدة كما فيإعداد  المسرتخدمة في مطابقة لتلك   المختصررة هيفي إعداد البيانات المالية المرحلية    المتبعةالسرياسرات المحاسربية   إن
  .2022يناير   1في أو بعد   السنوية التي تبدأ  في الفترات  اإللزاميةستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة و  إب 2021ديسمبر 31وللسنة المنتهية في  

 ه أد  إلى إفصاحات إضافية. لم ينتج عن تطبيق هذب المعايير والتعديالت تغييرات على صافي الربح أو الفائض أو حقوق المساهمين المعلنة سابق ا في الشركة ، إال أن

 "باحتياطي المخاطر "  باإلستثمار بالوكالة المتعلق 35المحاسبة المالي رقم  معيار

 معيار المحاسبة المالي رقم 35 يهدف إلى وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية الحتياطات المخاطر الموضوعة للتخفيف من المخاطر المختلفة التي يواجهها
 أصحاب المصلحة، و باألخص المستثمرين الذين يستثمرون الربح والخسارة في المؤسسات المالية اإلسالمية .ال  يوجد لهذا المعيار أي تأثير على القوائم المالية المرحلية

 .المختصرة للشركة

 معيار المحاسبة المالي رقم 37 المتعلق بالتقارير المالية المعدة من قبل مؤسسات الوقف 

 يحدد المعيار مبادئ إعداد التقارير المالية من قبل المؤسسات المالية الوقفية، والتي يتم إنشاؤها وتشغيلها بما يتماشى مع مبادئ وأحكام الشريعة ا إلسالمية. ينطبق هذا 
 المعيار على جميع أنواع المؤسسات الوقفية والمؤسسات األخرى والتي تم تأسيسها وفقا لمفهوم الوقف،  وتزاول عملياتها وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية ، بغض

 . النظر عن وضعها القانوني، بما في ذلك مؤسسات الوقف االفتراضية.  ال يوجد لهذا المعيار أي تأثير على القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة

  معيار المحاسبة المالي رقم 38 الم تعلق بالوعد والخيار والتحوط

 يحدد المعيار مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية ومتطلبات ترتيبات الوعد والخيار والتحوط المؤسسات المالية. ينطبق هذ ا المعيارعلى إعداد التقارير المالية

 والمحاسبية لجميع المعامالت التي تنطوي على ترتيبات الوعد والخيار والتحوط التي تتم بموجب مبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية. ال يوجد لهذا المعيار أي تأثير على

 . .القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة

 معايير جديدة صادرة ولكن تم تأجيلها من قبل ايوفي

 

اكتمال مشرروع   لحين  أنه  2020يونيو   23-22التابع لهيئة المحاسربة والمراجعة للمؤسرسرات المالية اإلسرالمية في اجتماعه المنعقد في   و التدقيق  أوضرح مجلس المحاسربة
ة و  الصركوكةباإلسرتثمارات في    المتعلق 25  مالي رقمال  ةمعيار المحاسرباالضرمحالل بموجب  مراجعة بعض معايير المحاسربة المالية ، تخضرع شرركات التكافل لمتطلبات  

لصررادرة عن هيئة المحاسرربة والمراجعة للمؤسررسررات المالية اإلسررالمية  االتالية  معايير المحاسرربة المالية  ل  التاريخ اإللزامي  ، تم تمديدو لذلك.  ةأألسررهم و األدوات المماثلةة 
(AAOIFI.حتى تاريخ االنتهاء من مراجعة بعض معايير التكافل ) 
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 )يتبع( األحكام المحاسبية  3

 معيار المحاسبة المالي رقم 30 المتعلق باالضمحالل و  الخسائر اإلئتمانية و اإللتزامات المحملة  بالخسائر 

المخصررصررات  بة المتعلق   11معيار المحاسرربة المالي رقم المالية عن طريق اسررتبدال    الموجوداتقيمة   إضررمحاللخسررائر    عملية احتسررابالمعيار بشرركل أسرراسرري   غير لقد
الميزانية بما في ذلك   غير المدرجة فيالتعرضرررات  جميع الذمم المدينة و  بشرررأن(  ECL)  المسرررتقبليةالمتوقعة    يةئتماناإلبنهج الخسرررائر  خسرررارة  تكبد الواالحتياطياتة نهج 
 والمراكز المماثلة األخر  التي تخضع لمخاطر االئتمان.  اإلعتمادالضمانات وخطابات  

 )يتبع( معيار المحاسبة المالي رقم 30  المتعلق باالضمحالل و  الخسائر اإلئتمانية و اإللتزامات المحملة بالخسائر

على أسراس الخسرائر    اإلضرمحالل. سريتم تسرجيل مخصرص  منحهائتمان منذ في جودة اإل  جوهري: الذمم المدينة التي لم تتدهور بشركل  المنتجة  المدينةالذمم   1المرحلة  
ا. 12االئتمانية المتوقعة لمدة   شهر 

 
الخسررائر    أسرراس على  يةئتمانخسررائر اإلال. سرريتم تسررجيل  منحهافي جودة االئتمان منذ    جوهريتدهورت بشرركل  التي  ذمم مدينة  ال:  غير منتجةذمم مدينة   2المرحلة  

 .العمرئتمانية المتوقعة على مد  اإل
 

ئتمانية المتوقعة على مد   على أسراس الخسرائر اإل  اإلضرمحاللمخصرص    إثبات، سريتم    تم إضرمحاللها: بالنسربة للذمم المدينة التي  المضرمحلةالذمم المدينة   3المرحلة  
 .لعمرا

 
ئتمانية  وكذلك قياس الخسررائر اإل منحهامنذ   يةئتمانمخاطر اإلالفي   جوهريفي تقييمها للتدهور ال  النظرة المسررتقبليةمعلومات   األخذ في اإلعتبار الشررركةسرريُطلب من 

لنفط( والتنبؤات االقتصرادية التي  أسرعار األسرهم وأسرعار ا  على سربيل المثالقتصراد الكلي )عناصرر مثل عوامل اإل  النظرة المسرتقبلية علىالمتوقعة. سرتتضرمن معلومات  
 تم الحصول عليها من خالل مصادر خارجية.ي
 

  حتماالت إلاتمانية المتوقعة وتطبق نهج اإلالشررركة الخسررائر ا سررتسررتمدلكل سرريناريو ،  بالنسرربة  سررتقوم الشررركة بتقييم مجموعة من النتائج والسرريناريوهات المحتملة.  
 .اإلضمحالللتحديد مخصص   المرجحة وذلك

 
 نهج اإلضمحالل

  ية ئتمان مخاطر اإلاللمخاطر بخالف  ل  الخاضرررعةاالسرررتثمارية والتعرضرررات األخر   الموجودات   و  التمويالت األخر على جميع  اإلضرررمحالل  خسرررائر   إثباتسررريتم  
 ستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل(.ستثناء اإلإ)ب
 

العادلة  األعلى من بين قيمتها  القيمة   تعدسرترداد  القيمة القابلة لإل إنسرترداد.  قيمتها القابلة لإل  للموجودها القيمة الدفترية  في  تتجاوزالتي    اإلضرمحاللسريتم قياس خسرائر  
ا تكاليف    ستخدام.وقيمتها في اإل  البيعناقص 

 
 مخصص العقود أو اإللتزامات المحملة بخسائر إلقتناء الموجود

أن  بفي المسرتقبل ، ومن المتوقع   التي يتم إبرامها  المسرتقبلية  عقودالأو   إلرتباطاتبموجب ا  الموجود  بإقتناءمخصرص عندما تكون الشرركة ملزمة بإثبات  الشرركة   سرتقوم
في مثل هذب الحالة ، سررتقوم  و.  الموجودات تلكقتناء  إ  عملية  تدفق من خاللأن المتوقع    التي من  أعلى من المنافع االقتصررادية  اإلرتباطلتزام بموجب العقد أو  يكون اإل
 المعاملة.  تلك مثل مخصص على هذا الحساب يعكس الخسائر المتوقعة الناتجة عن بعملالشركة  

 
 

 اإلستثمار في الصكوك و األسهم و األدوات المماثلة – 33معيار المحاسبة المالي رقم  
  اإلسررتثمارية األخر    سررتثمارات في الصرركوك واألسررهم واألدواتاإلفصررا  عن اإل العرض و القياس و و  و اإلثباتيهدف هذا المعيار إلى وضررع مبادئ التصررنيف  

والمعالجات المحاسربية  اإلسرالمية  الشرريعة  أحكام  المتوافقة مع   اإلسرتثماريةدوات  لمالمماثلة التي تقوم بها المؤسرسرات المالية اإلسرالمية. يحدد المعيار األنواع الرئيسرية  
 االحتفاظ بها. إدارتها و ستثمارات وإجراء اإل  يتم  ابموجبهالتي    األساسية

 
 .تقوم إدارة الشركة حاليا بتقييم تأثير المعايير والتفسيرات والتعديالت المذكورة أعاله على البيانات المالية

 
 النتائج المرحلية    4
 

 السنوية نتيجة للتغير الدوري في االشتراكات و الشك في واقعية حدوث المطالبات.   األربا النتائج المرحلية حصة متناسبة من صافي  تمثلقد ال 
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 إستثمارات    5

 
 
 الحركة في إستثمارات بالقيمة المطفأة كما يلي:  5-1

 

 
 2022 يونيو 30

 (مراجعة)
 2021ديسمبر  31 

 )مدققة(
    

 15,127  13,197 اية الفترة/السنة بدي ف

 -  1,131 المحول من تآزر )إيضاح 24(

 2,310  1,395 إضافات خالل الفترة/السنة 

 (3,949)  (853) خالل الفترة/السنة استبعادات 

 (36)  (16) ، صافي اإلطفاء خالل الفترة/السنة

 (255)  - السنة  خاللخسائر انخفاض القيمة 

    

 13,197          14,854 في نهاية الفترة/السنة 

 
 الحركة في اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية كما يلي:  5-2

 

 2022 يونيو 30 
 ( ممراجعة)

  2021ديسمبر 31 
 )مدققة(

    
 6,428   9,436              اية الفترة/السنة بدي ف

 2,361   1,184              إضافات خالل الفترة/السنة 
 (191)     -                   خالل الفترة/السنة استبعادات 

 (28)     -                   دوات حقوق الملكية أستبعاد إستثمار عند المحول إلى دخل اإل
 866  (858)                تغير القيمة العادلة، صافي 

    
 9,436   9,762              في نهاية الفترة/السنة 

 
 اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية مقسمة كما يلي:  5-3

 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2021ديسمبر  31 
 )مدققة(

    
 7,786  8,063 أدوات حقوق الملكية المدرجة

 1,650  1,699 أدوات حقوق الملكية غير المدرجة 

 9,762  9,436 

 
 
 
 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2021ديسمبر  31 
 )مدققة(

    أدوات الدين

    بالتكلفة المطفأة: 
 13,197  14,854 أدوات مدرجة 

    
    أدوات حقوق الملكية 

    بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية: 
 7,786  8,063 أدوات مدرجة 

 مدرجة غير أدوات 
1,699 

            
1,650  

    
 24,616  22,633 
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 ذمم عمليات التكافل وذمم التأمين المدينة  6

 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2021ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

    مستحق من: 

 4,722   11,351             المشاركين و حاملي الوثائق 

 2,217   4,782               الوسطاء 

 1,519   1,692               الحلول المتعلقة بشركات التكافل والتأمين 

 606   1,206               إعادة التأمين  /والتأمين  إعادة التكافل/شركات التكافل

             19,031   9,064 

 (1,280)  (3,021)              (1-6)إيضا  الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها ناقص: مخصصات  

 16,010  7,784 
    

 
التقليدي  ( محتفظ بها في صندوق التأمين الف دينار بحريني 185: 2021ديسمبر  31دينار بحريني  ) ألف 134مبلغ المدينة المذكورة أعالب  تتضمن ذمم التكافل والتأمين

 تحت التصفية. 
 

وعي على انخفاض قيمة الرصيد  تقوم الشركة بتقييم اإلنخفاض في القيمة على أساس فردي ومحدد. تقوم الشركة بتقييم كل حالة على حدة على ما إذا كان هناك أي دليل موض
 القائم لإلشتراكات المستحقة واسترداد المطالبات التي تعتبر هامة بشكل فردي. 

 
 شركة مخصص انخفاض القيمة عندما تكون الشركة مقتنعة بأن استرداد المبلغ غير محتمل. تسجل ال
 

 الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها في ذمم التكافل والتأمين المدينة هي كما يلي:  6-1
 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2021ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

 1,245  1,280 الفترة/السنة اية بدي ف

 -  1,706 المحول من تآزر )إيضاح 24(

 35  35 مخصص الفترة 

 3,021  1,280 
    في نهاية الفترة/السنة 

 
 غير منخفضة القيمة كما يلي:  التحليل العمري للذمم المدينة للتكافل و التأمين  6-2
 

 المجموع        
 

   قيمتها مستحقة القبض دون ان تنخفض 

 أيام 365 الى 181 يوم  365أكثر من 
غير مستحقة القبض أو  

 مخفضة القيمة 

 
 

 

 ( مراجعة) 2022 يونيو 30 11,295 3,646 1,069 16,010

 )مدققة( 2021ديسمبر  31 4,944 2,575 265 7,784
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 من المطلوبات الفنية   وإعادة التأمينالمطلوبات الفنية للتكافل و التأمين و حصة إعادة التكافل   7

 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2021 يونيو 30 
 (مراجعة)

 التأمين   
 التكافلي 

 التأمين التقليدي   
 )تحت التصفية(

 
 التأمين 

 التكافلي  
 التأمين التقليدي  
 )تحت التصفية(

      
      إجمالي

 8 15,449  18 23,538 اشتراكات غير مكتسبة
 683 11,842  715 18,096 المطالبات القائمة

 41,634 733  27,291 691 
      

      إعادة التأمين/إعادة التكافل
 ( 7) (8,559)  (17) (9,788) حصة إعادة التكافل/إعادة التأمين من اإلشتراكات غير المكتسبة  

 (235) (2,930)  (265) (3,235) حصة إعادة التكافل/إعادة التأمين من المطالبات القائمة

 (13,023) (282)  (11,489) (242) 
      صافي

 1 6,890  1 13,750 اشتراكات غير مكتسبة
 448 8,912  450 14,861 المطالبات القائمة

      
 28,611 451  15,802 449 

 
 تكاليف اإلستحواذ المؤجلة وإحتياطي العمولة غير المكتسبة   8
 

 تكاليف إستحواذ مؤجلة   8-1

 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2021ديسمبر  31 
 )مدققة(

 التأمين   
 التكافلي 

 التأمين التقليدي 
 )تحت التصفية(

 
 التأمين  
 التكافلي 

 التأمين التقليدي 
 )تحت التصفية(

      
 1 497  - 504 الفترة/السنةاية  بدي ف

 - -  - 658 المحول من تآزر )إيضاح  24(
 4 1,154  4 913 الفترة/السنةالعموالت المدفوعة خالل  
 (5) (1,147)  (2) (1,047) الفترة/السنةخالل    مصاريف العموالت المتكبدة

      
 - 504  2 1,028 في نهاية الفترة/السنة

 

 العموالت غير المكتسبة إحتياطي  8-2
 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2021ديسمبر  31 
 )مدققة(

 التأمين  
 التكافلي  

التأمين التقليدي  
 )تحت التصفية(

 
 التأمين 

 التكافلي  
التأمين التقليدي  
 )تحت التصفية(

      
 4 383  2 441 اية الفترة/السنةبدي ف

 - -  - 389 المحول من تآزر )إيضاح  24(
 8 1,028  6 824 الفترة/السنةالعموالت المستلمة خالل 
 (10) (960)  (4) (821) الفترة/السنةالعموالت المكتسبة خالل 

      
 2 441  4 833 في نهاية الفترة/السنة
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 حق إستخدام الموجودات   9
 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2021ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

 301  130 في بداية الفترة / السنة 

 36  99 إلضافة خالل الفترة / السنة 

 (207)  (94) خالل الفترة / السنة  إطفاء حق استخدام الموجودات

    
 130  135 في نهاية الفترة / السنة 

 
 

 إدارة تحت التصفية  -موجودات ومطلوبات مشتركي التكافل   10

يوليو    1افل العائلي كما في  وفقا  لموافقة مصرف البحرين المركزي، قام المساهمون في سوليدرتي التكافل العام بتولي موجودات ومطلوبات صندوق مشاركي سوليدرتي التك
دوق للشركة من ضمن تحويل األعمال و الموجودات و المطلوبات من سوليدرتي التكافل العام. ولم تقبل الشركة  إلدارة تصفية الصندوق، ولذلك فقد تم تحويل الصن  2012

بتاريخ إعداد كل ساب الصندوق بأي من المخاطر الجديدة المتعلقة بالمحفظة تحت التصفية، ويتم تسجيل الفائض والعجز المتعلق بالموجودات والمطلوبات تحت التصفية في ح 
 . شركة لل ر تقري 

التي قد تنتج من عملية تصفية الصندوق. وبالتالي فان الشركة ال تواجه أي من مخاطر المالية أو التكافلية الجوهرية    ثار السلبيةتعهدت الشركة األم بتعويض الشركة عن اآل
 على الموجودات والمطلوبات تحت التصفية. 

 
 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2021ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

 69  70 نقد وأرصدة لد  البنوك
 87  100 استثمارات أخر 

    
 561  170 إدارة تحت التصفية -مجموع  الموجودات  

 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2021ديسمبر  31 
 )مدققة(

    
 32  32 احتياطي االشتراكات غير المكتسبة و الوفيات

 38  32 ذمم التكافل وذمم دائنة أخر 
 74  67 احتياطي الوحدات ذات الصلة  

 131  117 

    
 39  39 الموجودات على المطلوبات المشاركينفائض  

 561  170 إدارة تحت التصفية  -مجموع  المطلوبات

 
 اإلحتياطي الفني للتكافل العائلي   11
 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2021ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

 3,057  3,072 الفترة/السنة  بدايةفي 

 -  462 المحول من تآزر )إيضاح 24(

 )110(  )112( الفترة/السنة المبلغ المسترجع خالل 

 125  74 خالل الفترة/السنة  )النقص(ا/الزيادة صافي 

    

 3,072  3,496 في نهاية الفترة/السنة 
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   ذمم التكافل و التأمين الدائنة 12

 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2021ديسمبر  31 
 )مدققة(

    
 605  1,803 حاملي الوثائق للمشاركين و مستحق
 6,819  9,106 لشركات التكافل والتأمين مستحق

 606  1,195 لورش تصليح السيارات  مستحق

    

 12,104  8,030 
 

ألف دينار بحريني( والتي يتم اإلحتفاظ بها في صندوق التأمين التقليدي تحت    32:  2021ألف دينار بحريني )  210تتضمن ذمم التكافل والتأمين الدائنة المذكورة أعالب  
 التصفية. 

 
   مطلوبات اإلجارة 13

 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2021ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

    إجمالي مطلوبات اإلجارة   -تحليل االستحقاق 

 110  115 أقل من سنة 

 27  53 سنة إلى خمس سنوات 

 137  168 إجمالي مطلوبات اإلجارة 

    
    مطلوبات اإلجارة  صافي  -تحليل االستحقاق 

 105  109 أقل من سنة 
 29  36 سنة إلى خمس سنوات 

 134  145 إجمالي صافي مطلوبات اإلجارة 
 

 رأس المال   14
 

 المصرح به  14-1
 

عدد األسهم   
 )آالف(

 رأس المال  
 

 دينار بحريني لكل سهم   1.0سهم مصر  به بقيمة  150,000,000
 15,000  150,000 سهم( دينار بحريني لكل 1.0سهم مصر  به بقيمة  150,000,000: 2021)

 
 بالكامل   ةمدفوع الصادرة و  14-2
 

عدد األسهم   
 )آالف(

 رأس المال  
 

    
 بحريني لكل سهم    دينار 1.0  قيمةسهم مصر  به  ب 133,333,332

 13,333,333  133,333,332 بحريني لكل سهم( دينار 1.0قيمة ب 120,000,000: 2021)
 

 رأس مال الشركة مقوم بالدينار البحريني ويتم تداول هذب األسهم في بورصة البحرين بالدينار البحريني. 
 

 أسهم الخزينة  14-3
 

في    الشركة لديها الحق في اعادة إصدار األسهم .  (آالف دينار بحريني  4  :2021)  2022  يونيو   30كما في    بحريني   دينارآالف    4بما يعادل  تمتلك الشركة من أسهمها  
 . تايخ الحق
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 العائد األساسي و المخفف لكل سهم 15
 

  أشهر المنتهية   ستةال  الثالثة أشهر المنتهية 

 2021 يونيو 30
 (مراجعة)

 2022 يونيو 30
 (مراجعة)

 2021 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2022 يونيو 30
 (مراجعة)

 

      

 للفترة صافي الربح  1,827 1,439  952 666
      

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  131,283,551 119,950,219  131,283,551 119,950,219
      

 فلس سهم  100والمخففة لكل األربا  األساسية  فلس   13.92 فلس  12.00  فلس  7.25 فلس   5.55
       

 .صافي ربح السنة المتا  للمساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة خالل الفترة، بعد خصم أسهم الخزينة  بتقسيمتم احتساب العائد األساسي 
 

 رسوم الوكالة    16
 
لتي تم اعتمادها من قبل  الشركة رسوم الوكالة إلدارة صناديق التكافل نيابة عن المشاركين، وفقا  للعقد الخاص بكل صندوق تكافلي. الحد األقصى لرسوم الوكالة ا  ى تتقاض

( لصندوق التكافل العائلي من إجمالي ٪ 25 :  2021)  ٪25  و(   ٪25 :  2021لصندوق التكافل العام )  ٪25  ليها هيئة الرقابة الشرعية هوالخبير االكتواري، والتي وافقت ع
 االشتراكات.  

 
٪    22.5٪( و  22.5:  2021٪ )  22.3هي      2022  يونيو   30  للفترة المنتهية في رسوم الوكالة الفعلية المفروضة من صندوق التكافل العام وصندوق التكافل العائلي  

 . الرقابة الشرعيةلقصو  المعتمدة من قبل هيئة  ٪( على التوالي وهي ضمن رسوم الوكالة ا22.5: 2021)
 

 

 إيرادات االستثمار، صافي   17
 

 الثالثة أشهر المنتهية 
 

 أشهر المنتهية   الستة 
 

 

 2021 يونيو 30
 (مراجعة)

 2022 يونيو 30
 (مراجعة)

 2021 يونيو 30 
 (مراجعة)

 2022 يونيو 30
  (مراجعة)

      

        128  172 
 

256 318 
 المؤسسات المالية ائع لد  ودإيرادات من 

 إيرادات من أدوات الدين 339 319  163  166        
 إيرادات من أدوات حقوق الملكية  909 587  758  436        
 مصاريف إدارة االستثمارات  (12) (15)  (6) (8)           

 االستثمار صافي إيرادات   1,554 1,147  1,087  722        
 حصة المضارب*   (70) (54)  (38) (26)         

        696  1,049  1,093 1,484  

 إيرادات  استثمار المساهمين  1,273 930  933  617        

 إيرادت استثمار التكافل العام  163 109  92  52          
 العائلي إيرادت استثمار التكافل  48 54  24  27          

        696  1,049  1,093 1,484  
 

 *حصة المضارب 
من إيرادات االستثمار لصناديق    (٪25 :2021)  ٪25  يدير المساهمون صندوق إستثمارات المشاركين بصفة مضارب ويتقاضون نظير ذلك حصة المضارب بنسبة 

 الربح و ايرادات و مصروفات المشاركين المتعلق بصندوق المساهمين حصة المضارب. التكافل، كما وافقت عليها هيئة الرقابة الشرعية. يتضمن بيان 
 

 األطراف ذوي العالقة   18

طرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ تؤثر على السياسات المالية والتشغيلية للطرف  يتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السي
اإلدارة وأعضاء اإلدارة    اآلخر. تشمل األطراف ذوي العالقة على المساهمين الرئيسيين والشركات التي تمارس الشركة والمساهمين عليها نفوذا  مؤثرا  وأعضاء مجلس

 التنفيذية للشركة. 
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين  18-1
 

 

الذين لهم الصالحية والمسئولية لتخط   مكافآت ال  يط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة.يتكون موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة والموظفون الرئيسيون 
(. وبلغت قيمة أتعاب حضور الجلسات ألعضاء لجان  ألف دينار بحريني  63:  2021)    ألف دينار بحريني  70بلغت    فترةألعضاء مجلس إدارة الشركة خالل ال  المدفوعة

 :2021دينار بحريني )ألف    318  دينار بحريني( وبلغت الرواتب والمزايا المدفوعة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيينألف    16  :2021دينار بحريني )  لف آ   15مجلس اإلدارة  
: 2021)ألف دينار بحريني    257مبلغ وقدرب    2022  يونيو   30كما في    موظفي اإلدارة الرئيسيينو بلغت مكافآت نهاية الخدمة المستحقة إلى  يني(.  دينار بحرألف    273
 . ألف دينار بحريني( 190
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 ألطراف ذوي العالقة  أرصدة مستحقةو   المعامالت 18-2
 

 2022 يونيو 30 (  المعامالت مع أطراف ذوي العالقة أ
 (مراجعة)

 2021 يونيو 30 
(مراجعة)  

    إجمالي االشتراكات:  

 34  24 الشركة األم 
 2,075  1,799 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    
    اشتراكات إعادة التكافل: 
 6  5 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    
    : يرادات من الودائعإ

 21  32 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    : المطالبات المدفوعةإجمالي 
 306  270 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

 

 2022 يونيو 30 أطراف ذوي العالقة مع رصدة  األ(  ب
 (مراجعة)

 2021 ديسمبر 31 
 )مراجعة(

    
    ذمم دائنة : 
 8  - الشركة األم 

 18  7 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    إيداعات لد  مؤسسات مالية:   
 2,003  1,721 مشتركة   تحت سيطرةشركات خاضعة 

    
    ذمم مدينة: 

 733  1,102 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    مطالبات قائمة: 
 810  390 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    
    النقد وما في حكمه: 
 1,122  1,927 مشتركة   تحت سيطرةشركات خاضعة 

 
 

 معلومات القطاعات   19
 

الشركة  . تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج االكتتاب وأداء تحت التصفية  تقوم الشركة باتخاذ قرارات تشغيلية على أساس التكافل العام، التكافل العائلي وصندوق التأمين التقليدي
 باستخدام قطاعات األعمال التالية: 

 

 غير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق، الشحن البحري و أجسام السفن، الحوادث العامة، المسئولية، الطيران، و الهندسة  •

 المركبات   •

 الصحي   •

 التكافل الجماعي على الحياة والذي يشمل الحياة الجماعية و االئتمان على الحياة   •

 و اإلدخار   فل العائلي الذي يتضمن تناقصا على المد  الطويل وعلى المد  القصيرالتكا  •
 

 

 
م أداء القطاع على أساس ربح  تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج االكتتاب لقطاعات التشغيل بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقيي

 التالي إيرادات القطاع وقياس ربح القطاع للسنة ومطابقتها إلجمالي الدخل وأربا  السنة للشركة.االكتتاب. يعرض الجدول 
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 )يتبع( معلومات القطاعات   19
 

 (مراجعة) 2021 يونيو 30 ( مراجعة) 2022 يونيو 30 

 

 غير
 صحي  مركبات  المركبات )*(  

التكافل على  
الحياة  
 الجماعي 

التكافل  
 العائلي 

 
 المجموع 

 غير
 صحي  مركبات المركبات )*(  

التكافل على  
الحياة  
 الجماعي

التكافل  
 المجموع  العائلي 

             
             إيرادات التكافل/التأمين التقليدي

 15,634 341 910 6,490 4,199 3,694 21,520 466 1,118 8,294 6,182 5,460 االشتراكات/األقساط إجمالي 
التكافل/ إعادة  إعادة  أشتراكات  أقساط 

 (7,969) (240) (562) (3,623) (171) (3,373) (10,304) (321) (753) (4,332) (251) (4,647) التأمين 

 7,665 101 348 2,867 4,028 321 11,216 145 365 3,962 5,931 813 االشتراكات/األقساط المحتفظ بها 
غير    االقساط/الحركة في االشتراكات

 (231) - (42) (527) 325 13 2,095 - (49) 1,228 1,021 (105) المكتسبة، صافي 

             
 7,434 101 306 2,340 4,353 334 13,311 145 316 5,190 6,952 708 المكتسبة  االشتراكات/االقساطصافي  

             
 580 - - 116 20 444 832 5 - 75 21 731 العموالت   ات إيراد

،  الحركة في العموالت غير المكتسبة
 (118) - - (2) (4) (112) (4) - - 10 (21) 7 صافي 

 559 - - - 19 540 131 - 2 36 30 64 وإيرادات أخر   عموالت األربا 

             
 1,021 - - 114 35 872 959 5 1 121 30 802 صافي العموالت المكتسبة 

             
التكافل/التأمين إيرادات إجمالي 
 8,455 101 306 2,454 4,388 1,206 14,270 150 317 5,311 6,982 1,510 التقليدي

 
 

 ، الطيران، الحوادث العامة، و الحوادث الهندسية. الشحن البحري و أجسام السفن)*( غير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق، 
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 )يتبع( معلومات القطاعات   19
 

 (مراجعة) 2021 يونيو 30 ( مراجعة) 2022 يونيو 30 

 

 غير
المركبات   

 صحي  مركبات  )*(

التكافل على  
الحياة  
 الجماعي 

التكافل  
 العائلي 

 
 المجموع 

 غير
المركبات   

 صحي  مركبات )*(

التكافل على  
الحياة  
 الجماعي

التكافل  
 المجموع  العائلي 

             مصروفات التكافل/التأمين التقليدي

 (4,423) (128) (596) (1,629) (1,841) (229) (8,511) (214) (524) (4,000) (3,528) (245) إجمالي المطالبات المدفوعة 
التكافل إعادة  شركات  من  مستردة  إعادة  /مطالبات 

 698 90 518 (57) (11) 158 836 186 489 (2) (45) 208 وآخرين أمينالت

 (3,725) (38) (78) (1,686) (1,852) (71) (7,675) (28) (35) (4,002) (3,573) (37) المطالبات المدفوعة صافي  
 (1,565) 122 (403) (162) (898) (224) (1,478) 18 342 (231) (1,020) (587) إجمالي  -الحركة في المطالبات القائمة 

إعادة  /إعادة التكافل  - المطالبات القائمة  الحركة في  
 465 (102) 289 (4) 256 26 (187) (18) (342) (80) (129) 382   أمينالت

 (4,825) (18) (192) (1,852) (2,494) (269) (9,340) (28) (35) (4,313) (4,722) (242) )المستردة(صافي المطالبة المتكبدة/

 (128) (128) - - - - (74) (74) - - - - احتياطي التكافل العائلي الفني  منمحول 

             
 3,502 (45) 114 602 1,894 937 4,856 48 282 998 2,260 1,268 الفني )النقص(/الفائض

 
 

 الحوادث العامة، و الحوادث الهندسية ، الطيران، الشحن البحري و أجسام السفنغير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق، )*( 
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 المطلوبات المحتملة و اإللتزامات   20
 

ممكن التنبؤ بالنتيجة النهائية لهذب  الشركة مدعى عليها في عدد من القضايا المرفوعة من قبل أصحاب الوثائق فيما يتعلق بالمطالبات المتنازع عليها. وفي حين أنه ليس من ال
 : الشيء(. 2021ديسمبر  31) 2022 يونيو 30القضايا، فقد وضعت اإلدارة مخصصات تعتبرها، في رأيهم، كافية. ال توجد إلتزامات كما في تاريخ 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية    21

 

وسطاء. تقوم الشركة بتحديد القيمة  تعتمد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في األسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة أو أسعار عروض ال

 مالية األخر  من خالل طرق تقييم أخر . العادلة لجميع األدوات ال

 

 هيكل القيمة العادلة 

 تقيس الشركة القيم العادلة باستخدام هيكل القيمة العادلة والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياسات: 

 

 ألدوات مماثلة. المستو  األول: المدخالت ذات أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة 

 

باشرة )مستمدة من األسعار(. المستو  الثاني: المدخالت غير األسعار المدرجة المتضمنة في المستو  األول والتي تعتبر ملحوظة إما مباشرة )مثل األسعار( أو غير الم

ة، أسعار مدرجة ألدوات مماثلة أو مشابهة في األسواق التي تعتبر أقل  وتشمل هذب الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ألدوات مماثل 

 نشاطا ، أو أساليب تقييم أخر  في حيث أن جميع المدخالت الهامة ملحوظة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق. 

 

التقييم تشمل مدخالت ال تستند على بيانات ملحوظة والمدخالت غير الملحوظة  المستو  الثالث: المدخالت غير الملحوظة. وتشمل هذب الفئة جميع األدوات بحيث أن تقنية  

 لها تأثير هام على تقيم األداة. هذب الفئة تشمل األدوات المقيمة على أساس أسعار السوق المدرجة 

 وات. ألدوات مماثالة بحيث أن التغيرات الهامة الغير ملحوظة أو االفتراضيات تتطلب انعكاس الفروق بين األد

 

دلة التي يتم تصنيفها في قياس القيمة العادلة.  الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد البيانات المالية من حيث المستو  في هيكل القيمة العا

 الية متكررة: تستند المبالغ على القيم المبينة في بيان المركز المالي. قياسات القيمة العادلة الت 

 

 المجموع   المستوى الثالث   المستوى الثاني  المستوى األول  ( مراجعة) 2022 يونيو 30
        

 9,762  1,699  -  8,063 من خالل حقوق الملكية  استثمارات بالقيمة العادلة

 8,063  -  1,699  9,762 

 

 المجموع   المستو  الثالث   الثاني المستو     المستو  األول  (ة)مدقق 2021ديسمبر  31
        

 9,436  1,650  -  7,786 من خالل حقوق الملكية  استثمارات بالقيمة العادلة

 7,786  -  1,650  9,436 

 
 : ال شيء(. 2021ديسمبر   31. )2022 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في  3تكن هناك تحويالت من أو إلى تصنيف قياس المستو   لم
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 )يتبع(  القيمة العادلة لألدوات المالية    21 
 

 المالية، وقيمهم العادلة: يحدد الجدول أدناب تصنيف الشركة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات 
 

 ( مراجعة) 2022يونيو  30

القيمة العادلة  
خالل حقوق  

 الملكية 
محتفظ بها حتى  

 االستحقاق 
القروض والذمم  

 المدينة 
مجموع القيمة  

 القيمة العادلة  المحمولة 

      
  5,395  5,395 5,395 - - النقد ومافي حكمه 

  24,733  24,733 24,733 - - إيداعات لد  مؤسسات مالية 
  24,456  24,616 - 14,854 9,762  ستثمارات  إ

  16,010  16,010 16,010 - - ذمم مدينة من التكافل والتأمين  
حصة شركات إعادة التكافل و التأمين من          

  2,379  2,379 2,379 - - المطلوبات الفنية 
  3,799  3,799 3,799 - - موجودات أخر  

 76,772 76,932 52,316 14,854 9,762 الموجودات المالية مجموع 

     
 

  10,563  10,563  10,563 - - مطالبات من عقود التكافل و التأمين الفنية  
  12,104  12,104  12,104 - - ذمم دائنة لشركات التكافل و التأمين 

  4,046  4,046  4,046 - - مطلوبات أخر  

 26,713 26,713 26,713 - - المطلوبات المالية مجموع 

 

 )مدققة( 2021ديسمبر  31

القيمة العادلة  
خالل حقوق  

 الملكية 
محتفظ بها حتى  

 االستحقاق 
القروض والذمم  

 المدينة 
مجموع القيمة  

 القيمة العادلة  المحمولة 

      

 4,949 4,949 4,949 - - النقد ومافي حكمه 
 19,177 19,177 19,177 - - مالية إيداعات لد  مؤسسات 

 23,071 22,633 - 13,197 9,436 استثمارات  
 7,784 7,784 7,784 - - ذمم مدينة من التكافل والتأمين  

حصة شركات إعادة التكافل و التأمين من          
  2,062  2,062  2,062 - - المطلوبات الفنية 
  2,155  2,155  2,155 - - موجودات أخر  

 59,198  58,760  36,127  13,197  9,436 مجموع الموجودات المالية 

 7,219 7,219 7,219 - - مطالبات من عقود التكافل و التأمين الفنية      - - 

 8,030 8,030 8,030 - - ذمم دائنة لشركات التكافل و التأمين 

 2,627 2,627 2,627 - - مطلوبات أخر  

  17,876  17,876  17,876 - - المطلوبات المالية مجموع 

 
 صيرة األجل لهذب األدوات المالية. القيمة المحمولة لمدوات المالية للشركة، ما عدا استثمارات األوراق المالية، تقارب قيمتها العادلة، بسبب االستحقاقات الفورية او ق
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23 

 

 إجمالي الشامل للفترة    22
 

 مراجعة( ) 2021 يونيو  30أشهر المنتهية في   الستةلفترة  ( مراجعة) 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستة اللفترة  

 

صندوق  
 التكافل العام 

صندوق  
 التكافل العائلي 

صندوق التأمين 
 التقليدي

 )تحت التصفية( 
صندوق  
 المساهمين 

 
 المجموع 

 
 

صندوق  
 التكافل العام 

 
 

صندوق  
 التكافل العائلي 

صندوق  
   التأمين التقليدي

تحت  )
 التصفية( 

 
 

صندوق  
 المساهمين 

 
 
 

 المجموع 

           

 1,560 1,439 - (68) 189 2,041 1,827 - (9) 223 فترة لل )العجز( /الفائض صافي الربح و
تصنيفه   سيتم  الذي  األخر  الشامل  بيان  الدخل  إلى 

  ات المشاركين في الفتر  ومصروفاتوإيرادات    الربح
   : الالحقة

 

    

 

  
 434 434 - - - (858) (858) - - - خالل الفترة في القيمة العادلة  التغيرات 

إلى  الدخل الشامل األخر لفترة الذي سيتم تصنيفه  
  المشاركين   ومصروفات وإيرادات   الربح بيان

 434 434 - - - (858) (858) - - - الالحقة  اتفي الفترالمرحلية المختصر 

 1,994 1,873 - (68) 189 1,183 969 - (9) 223 للفترة إجمالي الربح الشامل 
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 إجمالي الشامل للفترة    22
 

 مراجعة( ) 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة  ( مراجعة) 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 

صندوق  
 التكافل العام 

صندوق  
 التكافل العائلي 

صندوق التأمين 
 التقليدي

 )تحت التصفية( 
صندوق  
 المساهمين 

 
 المجموع 

 
 

صندوق  
 التكافل العام 

 
 

صندوق  
 التكافل العائلي 

صندوق  
   التأمين التقليدي

تحت  )
 التصفية( 

 
 

صندوق  
 المساهمين 

 
 
 

 المجموع 

           

 717 666 - (32) 83 1,018 952 - (34) 100 فترة لل )العجز( /الفائض صافي الربح و
تصنيفه   سيتم  الذي  األخر  الشامل  بيان  الدخل  إلى 

  ات المشاركين في الفتر  ومصروفاتوإيرادات    الربح
           : الالحقة

 100 100 - - - (1,871) (1,871) - - - خالل الفترة في القيمة العادلة  التغيرات 

إلى  الدخل الشامل األخر لفترة الذي سيتم تصنيفه  
  المشاركين   ومصروفات وإيرادات   الربح بيان

 100 100 - - - (1,871) (1,871) - - - الالحقة  اتفي الفترالمرحلية المختصر 

 817 766 - (32) 83 (853) (919) - (34) 100 إجمالي الربح الشامل للفترة 
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 نقل األعمال    23

 
تحت التصفية( لشركة  -عمليات البحرين )بما في ذلك فرع قطر  التزاماتو٪ من أصول وأعمال 100، قرر مساهمو الشركة االستحواذ على 2021سبتمبر  29في 

 332،333،13عمالة(، بإصدار المدفوع لشركة تآزر للتأمين التكافلي ش. )الكويت( )ةاأل  ٪ من رأس المال70تآزر ش.م.ب. )م( )ةتآزرة( باستثناء ملكية األخير لر 
اءات القانونية. سهما  عاديا  جديدا  للشركة لكل سهم في تآزر )ةتحويلة(، والتي كانت خاضعة الستكمال اإلجر  

 

 فترة اإلخطار اإللزامية البالغة  90  يوًما من تاريخ نشر اإلعالن اكتملت في  20  يناير  2022، وبعد ذلك صدرت موافقة مصرف البحرين المركزي  على نقل األعمال

 الكاملة لشركة تآزر المتعلقة بعملياتها في البحرين )بما في ذلك في فرع قطر تحت التصفية( إلى شركة سوليدرتي البحرين ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ  27  يناير

 والتي تشكل إتمام عملية االندماج 2022

 

 بعد الموافقة القانونية، تم تحويل القيمة العادلة ل لموجودات والمطالبات المحددة لشركة تآزر كما في 31 يناير 2022 إلى سوليدرتي البحرين والتأثير الناتج بسبب

 :التحويل كما يلي
 

 المجموع 
 صندوق التكافل

 العائلي 
 صندوق

 التكافل العام 
 صندوق

 المساهمين 
 

         
 النقد وما في حكمه  2,466 5,236 654 8,356
 إستثمارات  402 729 - 1,131
 إستثمارات في شركة زميلة  105 - - 105

8,062 - 8,062 - 
  ذمم عمليات التكافل وذمم التأمين المدينة

  العمليات 
 إعادة التكافل في المطلوبات الفنية  عمليات  حصة - 2,041 - 2,041
 تكاليف استحواذ مؤجلة  658 - - 658

 مدفوعات مقدًما وموجودات أخرى  562 555 115 1,232
 مستحقات الصناديق المشتركة  - 1,275  1,275

 استثمارات المشاركين في الوحدات  - - 2,549 2,549

25,409 3,318 17,898 4,193  

 

 المجموع 
 صندوق التكافل

 العائلي 
 صندوق

 التكافل العام 
 صندوق

 أقل: الخصوم وصناديق المشاركين تفترض  المساهمين 
     

 اإللتزامات     
  المطلوبات الفنية للتكافل والتأمين - 15,062 - 15,062

 احتياطي العموالت غير المكتسبة  - 389 - 389
 االحتياطي الفني للتكافل العائلي  - - 462 462

 الذمم الدائنة لمشغلي التكافل وإعادة التجميع  - 2,705 41 2,746
 التزامات أخرى  1,414 971 37 2,422
 المدفوعات المشتركة بين الصناديق  - - 1,275 1,275
 صندوق استثمار المشاركين  -  2,549 2,549

24,905 4,364 19,127 1,414  

        

  صافي األصول 2,779 (1,229) (1,046) 504

     
 صافي األصول القابلة للتحديد المكتسبة  2,779 (1,229) (1,046) 504

 القيمة العادلة للسهم المصدر لمساهمي تآزر       2,884
     

 القيمة الإلعتبارية عند النقل     2,380

 

 األحداث الالحقة    24

 
 .المالية المرحلية المختصرة  البياناتالتي سيكون لها تأثير هام على    المختصرةالمالية المرحلية    البياناتو قبل تاريخ توقيع    2022  يونيو   30لم تكن هناك أحداث مهمة بعد  

 

 أرقام المقارنة    25

 
, فإن البيان المركز المالي و النتائج ال تشمل ارقام الفترة السابقة لتأزر. ولذلك فإن  2022  يونيو  30فترة المنتهية  والمطلوبات لتأزر خالل ال  الموجودات  بالنظر إلى نقل

, ربما تم إعادة تصنيف بعض األرقام للفترة السابقة لتتناسق مع بيانات هاذا العام. هذا لم يأثر على بيان المركز عالوة على ذلكترة السابقة غير قابلة للمقارنة.  أرقام الف 
 المالي أو النتائج لهذب الفترة.  


	C:\Users\moasghar\OneDrive - Deloitte (O365D)\Documents\001 Work\4. Clients\Solidarity\YE 22\Q2 2022\FS\Q2 Signed Primary Statements - Arabic.pdf
	C:\Users\moasghar\OneDrive - Deloitte (O365D)\Documents\001 Work\4. Clients\Solidarity\YE 22\Q2 2022\FS\SB - Signed Opinion Arabic.pdf
	C:\Users\moasghar\OneDrive - Deloitte (O365D)\Documents\001 Work\4. Clients\Solidarity\YE 22\Q2 2022\FS\SB Arabic FS 2022 Q2 - Final.pdf

