
 

 

 ش.م.ب. البحرينية الكويتية للتأمين الشركة 

 المختصرة  الموحدة  القوائم المالية المرحلية 

 ( مراجعة ) 2022مارس  31

 



 ب. ش.م.  ية للتأمينويتينية الكالشركة البحر

  1 

 
 المحتويات 

 
 صفحة 
  

 3 إلى 2 معلومات عامة  
 4   واإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة 

 5 دارة اإلتقرير المراجعة إلى السادة أعضاء مجلس 
  

  المختصرة الموحدة لية حرالمالية المالقوائم 
 6 القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي  

 7 المرحلية الموحدة لألرباح أو الخسائر  قائمة ال
 8 القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل 

 9   تدفقات النقديةالمرحلية الموحدة للقائمة ال
 10   لكيةالم حقوقتغيرات في المرحلية الموحدة للقائمة ال

 23 إلى 11 المختصرة  الموحدة قوائم المالية المرحلية ال إيضاحات حول 
 25 إلى 24 التكميلية  المعلومات المالية

 



 رينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. ركة البحالش

2 
 

 معلومات عامة  
 

  المكتب الرئيسي 
  

 10166 ب               :     .ص  2775 للتأمين الكويتية البحرينية الشركة برج

 + 973 1711 9999     :  هاتف                2835 طريق
 +  973 1792 1111     :           فاكس       428 السيف ةحياض

 info@gig.com.bh لكتروني   :      د اإل البري  البحرين  مملكة

 mco.www.gigbh       اإلنترنت      : موقع 
  4745:  ي ارتجلال جالس
 

  سلماباد  فرع

  
  ، 426 طريق ،1390 مبنى

 +973  8000  8777:    هاتف  704سلماباد 

  مملكة البحرين  
 

    سند فرع

  
  ، 4571طريق   ،د2420 مبنى

 +973  8000  8777:    هاتف  0745 سند

  مملكة البحرين  
 

  سيف المحرق فرع مجمع ال

  
  ،  154 مبنى،  5 محل

 +973  8000  8777:    هاتف  240 ، عراد29 يقرط

    ينمملكة البحر 
 

  الكويت  مكتب

  
  26728  :      ص.ب 6و  5ين بنك البحرين والكويت، الطابق نىمب

 + 965 1885511:    هاتف    الجابر، أحمد شارع

 +965  22468545،  22462169:            فاكس  الشرق ، 13128الصفاة  

 .kwinfo@gigbk.com  :  اإللكتروني  ريدبال ت يكوال دولة
  

  30713:   ري السجل التجا 

  23رقم الترخيص :  
 

mailto:info@gig.com.bh
http://www.gigbh.com/
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 معلومات عامة  
 

  يةلرئيسالبنوك ا
  

  ش.م.ب.   بنك البحرين والكويت
  ش.م.ب.  البنك األهلي المتحد

  ش.م.ب.   بنك البحرين الوطني
  ش.م.ك. بنك برقان  
  ش.م.ك.   بنك الخليج

 
  ألسهم  اي جلمس

  

  بحرين لا

 514  :  ص.ب . .مم. ذ (البحرينتكنولوجيز ) كفين كةرش
 +973  1721  5080:    هاتف    منامةال

 +973  1721  2055:    فاكس  مملكة البحرين 

 
 3203  :  ص.ب مقفلة( شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. )

 +973  1710  8833:    هاتف  منامة  ال

 +973  1722  8061:    س فاك  مملكة البحرين 

 +973  1721  0736:    س فاك  

 
  الكويت  

 22077:    ص.ب . ش.م.ك  مقاصةويتية لللك ة اركشلا

 +965  22465696:    هاتف    13081الصفاة  

 +965  22469457:    فاكس  دولة الكويت 

 
  باتمدققو الحسا

  

 140:    ص.ب   األوسطالشرق   – إرنست ويونغ

 +973  1753  5455 :   تف ها المنامة  

 +973  1753  5405:    فاكس    ينمملكة البحر 

 
  واري االكت خبيرلا

  

 50912:   ص.ب        والستشارات تواريةكال للخدمات  لوكسشركة 

 +973  3971  2394:    هاتف    المحرق 

  رين حمملكة الب
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 أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
 

 مجلس اإلدارة  
 

 اإلدارة   سجلم يسئر - مراد  يمراد عل

 ة  إلدارنائب رئيس مجلس ا - خالد سعود الحسن 

 اإلدارة  عضو مجلس - ن محمد زين العابدين سح 

 عضو مجلس اإلدارة   - روشاهيسبيجان خو

 رة عضو مجلس اإلدا  - بوخمسيند. عماد جواد أحمد 
 عضو مجلس اإلدارة  - شوقي علي يوسف فخرو

   دارةاإللس عضو مج  - محمد إبراهيم زينل 
 عضو مجلس اإلدارة   - ثامر إبراهيم عرب  

 ة  عضو مجلس اإلدار -   عيارالان مك عثمبار
 عضو مجلس اإلدارة    د الريس  أحم محمد

 دارة  سكرتير مجلس اإل -  علي حسن فردان
   

   التنفيذية اللجنة 
   

 رئيس اللجنة  - خالد سعود الحسن 
 اللجنة    رئيس ئبنا  - عماد جواد أحمد بوخمسيند. 

 عضو اللجنة  - روشاهيسبيجان خو
 عضو اللجنة  - يار  لعن اعثما مبارك

 عضو اللجنة  - لريس  حمد اد أمحم
   

   مواإللتزالجنة التدقيق 
   

 رئيس اللجنة  - ن ين العابديحسن محمد ز

 نائب رئيس اللجنة  - شوقي علي يوسف فخرو

  جنةعضو الل  - ثامر إبراهيم عرب  

 عضو اللجنة  - يم زينل إبراه محمد
   

   وكمة والح آتكافوالم لجنة الترشيح
   

 رئيس اللجنة  - د لي مرامراد ع

 نائب رئيس اللجنة   خالد سعود الحسن 

 عضو اللجنة  - بدين حسن محمد زين العا 
 عضو اللجنة  - محمد أحمد الريس 

   
   لجنة المخاطر 

   
 لجنة ل ا يسرئ - ب ثامر إبراهيم عر

 نائب رئيس اللجنة  - محمد إبراهيم زينل 

 عضو اللجنة  - الريس  د أحممحمد 
 عضو اللجنة  - ن  سلطا عبدهللا .د
   

   اإلدارة العامة 
 لتنفيذي  رئيس الا - سلطان  صالح دهللا بعد. 
   

   البحرين 
 مسئول العمليات  - علي إبراهيم نور  

  يال لما لسئوالم - دارام سون رآ

 ات ستثمارمسئول اال - أحمد عبدالرحمن بوجيري 

 اإلكتتابمسئول  - مانوج بادوني  
   

   الكويت 
 الكويتعمليات  – المدير العام - حمدعبدهللا ربيعة م

 الكويتعمليات  – مسئول اإلكتتاب - كي غاندي 

  تكويال ياتعمل - عملياتيس الالقائم بأعمال رئ -   فيصل الخليفيعبدهللا 

 الكويتعمليات  –ة يواإلدار لماليةالشئون ا مدير أول  - س شاكو  ما تو
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 .م.ب. للتأمين شالكويتية   ةلبحرينيالشركة ا

 تصرة  المخ الموحدة يةالقوائم المالية المرحل جزءاً من هذه   10إلى  1ن ملمرفقة ا تشكل اإليضاحات
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 دخل الشامل  للالموحدة المرحلية  قائمةال
 ( ةمراجع) 2022مارس  31المنتهية في  أشهر  الثالثةلفترة 

 

 
 نتهية في أشهر الم ثالثةلل 

 مارس  31

  2022 2021 

  
 ألف 

 ني ريبحدينار 
 ألف 

 ريني دينار بح 

    
 997 1,232    للفترةربح  لا
  ──────── ──────── 

    
قائمة  الإلى   سيعاد تصنيفه ي ذال / الدخل الشامل اآلخر /  (األخرىالخسارة الشاملة )

    ة: الفترات الالحق ر فيسائألرباح أو الخالموحدة ل
    : حة للبيعات متااستثمار

 25 (300)    الفترةناتجة خالل ة الدلعا يمة الالقات يرتغ
 الخسائر عند وألرباح أالمرحلية الموحدة لمة ئاقالى  لإ ويرها عاد تدي

 31 41    محاللاالستبعاد/االض
  ───────── ───────── 

  (259) 56 
 37 ( 71)  ت فروق تحويل العمال

  ───────── ───────── 

إلى   يفهصند تسيعا يذال /للفترة  آلخرال شامال  لدخال /  (الخسارة الشاملة األخرى)
 93 (330)    لالحقةي الفترات او الخسائر فألرباح أ الموحدة ل قائمةال

  ───────── ───────── 

 1,090 902    رةللفتدخل الشامل لامجموع 
  ═════════ ═════════ 

      :ئد إلىعاال

 1,039 857  ركة األم ي الشمساهم

 51 45  ة  رسيطر محقوق غي
  ───────── ───────── 

  902 1,090 
  ═════════ ═════════ 



 .م.ب. للتأمين شالكويتية   ةلبحرينيالشركة ا

   صرةلمختا الموحدةية المرحل  ةائم الماليلقواجزءاً من هذه   10إلى  1مرفقة من ضاحات الل اإليتشك
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 لتدفقات النقدية  ل الموحدة  مرحليةل ائمة اقال
 ( مراجعة) 2022مارس  31المنتهية في  أشهر  الثالثةفترة ل

 

 المنتهية أشهر للثالثة
 مارس   31في 

 2022 2021 

 

 ف لأ
 ريني ر بحدينا

 ف لأ
 ريني ر بح دينا 

   غيلية تشال نشطةألا

 33,228 26,167 ت عموالال مسح  أقساط مستلمة بعد

 ( 20,643) (15,345) لتأمين وإعادة التأمين ات كا شردفوعة لمبالغ م

 ( 12,870) (9,316)  ةعمطالبات مدفو

 7,551 3,662 مطالبات مستردة 

 (2,887) (2,842) مصروفات عامة وإدارية مدفوعة 

 (700) (169)   خرىفوائد ومدفوعات أ

 (30) 38  قانونية عودائ
 ─────── ─────── 

 3,649 2,195 يلية ألنشطة التشغن اة مجالنات  نقديةقات الالتدفصافي 
 ─────── ─────── 
   
   ية  ستثماراالة طشناأل

 872 1,064 لمة  أرباح أسهم وفوائد مست
 662 663 ات  استثمارحصالت من بيع تم

 (4,903) (2,190) راة تمشات رثما ستالفوعة غ مدمبال
 (3) 11   عداتت ومقارامن بيع عمتحصالت 

 (22) ( 41)   اتشراء عقارات ومعد
 (17) ( 6) لة زميركة في شاستثمار 

 5,379 629   الثة أشهركثر من ثألستحقاق ودائع مصرفية بتواريخ ا
 59 - ات الزميلة وأسهم حقوق الملكية من الشركالمجموعة بيع حصة 

 ─────── ─────── 
 2,027 130   يةستثماراال األنشطةالناتج من النقد صافي 

 ─────── ─────── 

   النشاط التمويلي

 (77) ( 77) عة  هم مدفوح أسأربا
 ─────── ─────── 

 (77) ( 77) النقد المستخدم في النشاط التمويلي 
 ─────── ─────── 
   

 5,599 2,248   همحك وما في نقد لا فية الزيادصافي 
   

 26,007 35,063 لفترة  بداية ا النقد وما في حكمه في
 ─────── ─────── 

 31,606 37,311 فترة ة النهايالنقد وما في حكمه في 
 ═══════ ═══════ 

   المشتملة على:
   

   واألرصدة لدى البنوكالنقد 

 14,377 21,625 ة  دة في الحسابات الجاريوأرصنقد 

 17,229 15,686 أو أقل هر أش لفترة ثالثةتواريخ استحقاق ب يةمصرف ئعودا
 ─────── ─────── 

 31,606 37,311 في حكمه وما  النقد
   

 17,684 13,725 ألكثر من ثالثة أشهر خ استحقاق بتواري ةيرفع مصودائ
 ─────── ─────── 
 49,290 51,036 لمالي  ا كزللمرة دحموالحلية المر ةم لقائاً لوفقنوك  نقد واألرصدة لدى البلا

 ═══════ ═══════ 



 .م.ب. للتأمين شالكويتية   ةلبحرينيالشركة ا

 لمختصرة  االموحدة لية المرحلية م الما القوائجزءاً من هذه   10إلى  1ن تشكل اإليضاحات المرفقة م
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 حقوق الملكية   لتغيرات فيية الموحدة ل رحلالم ةئمقاال
 )مراجعة(  2022مارس  31ي منتهية فأشهر ال ثةالثاللفترة 

 

  مجموع
 ق حقو
   ةيالملك

ر حقوق غي
 ة مسيطر 

الحقوق  
العائدة إلى  

مساهمي  
 الشركة األم  

 أرباح  
 مبقاة  

   ياطإحتي
 تحويل 

 عمالت  لا

 إحتياطي  
 القيمة العادلة 

   اتستثمار لال
 طي  اتيإح

 عام 
 إحتياطي  

 قانوني

 عالوة 
 إصدار  

 أسهم 
 أسهم 

 خزانة 
 س  أر 

  المال 
 ألف 

 بحريني  دينار

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ريني ر بح دينا

 ألف 
 بحريني دينار 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ني ريبح  دينار

 ف أل
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ف لأ
  دينار بحريني 

            

 2022يناير  1الرصيد في  15,000 ( 165) 4,362 4,933 1,358 2,638 (1,075) 14,406 41,457 1,936 43,393
            

  الربح للفترة - - - - - - - 1,181 1,181 51 1,232

 أخرى ةشامل خسارة - - - - - ( 253) ( 71) - ( 324) ( 6) ( 330)
──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

   الشامل الدخلمجموع  - - - - - ( 253) ( 71) 1,181 857 45 902

 قانوني ال  طيياحتإلالى  ل إمحو - - - 370 - - - ( 370) - - -

 ( 10رقم ضاح )إي 2021ة نسل همسألاأرباح  - - - - - - - ( 2,988) ( 2,988) ( 77) ( 3,065)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 2022  مارس 31في كما  الرصيد 15,000 (165) 4,362 5,303 1,358 2,385 ( 1,146) 12,229 39,326 1,904 41,230
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

            

 2021يناير  1الرصيد في  14,300 ( 162) 4,362 4,508 1,358 2,819 ( 1,090) 13,512 39,607 1,847 41,454
            

  للفترةح ربلا - - - - - - - 950 950 47 997

 آخر  شامل دخل - - - - - 52 37 - 89 4 93
──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

   الشامل الدخلمجموع  - - - - - 52 37 950 1,039 51 1,090

 (10رقم ح ضاإية )أسهم منح 700 - - - - - - ( 700) - - -

 قانوني ال  حتياطيإلالى  ل إمحو - - - 332 - - - ( 332) - - -

 ( 10رقم )إيضاح  2020سنة ل همسألاأرباح  - - - - - - - ( 2,136) ( 2,136) ( 77) ( 2,213)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

   2021مارس  31في كما  الرصيد 15,000 ( 162) 4,362 4,840 1,358 2,871 ( 1,053) 11,294 38,510 1,821 40,331
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 



 .م.ب. للتأمين شالكويتية   ةلبحرينيالشركة ا
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 المختصرة  دة الموحل القوائم المالية المرحلية إيضاحات حو
   2022مارس  31في 
 
 

  طةاألنشوالتأسيس  1
 

جاري سجل الت موجب الب  1975لسنة    3ري رقم  وفقاً للمرسوم األمي  ("الشركة")  مين ش.م.ب.تية للتأ ية الكويينرح كة البرلشا  تأسست
ف  4745رقم   مدرجة  وب  ةبورصي  وهي  الكويتورصالبحرين  العة  إن  للشن.  المسجل  الشر  ركةوان  برج  الكو  كةهو  يتية البحرينية 

(  "لمجموعةشركاتها التابعة )المشار إليهم معاً "با دم الشركة والبحرين. تق ةمملك ،428 السيفية ح اض ،2835  قي، طر2775للتأمين 
 ذات الصلة.  تخدما ال افل والمنتجات وخدمات التكلعامة ومينات اخدمات التأ 

 
أرئيسي  بصورة  ركةالشزاول  ت كافة  التة  مكالأمينات  نواع  خالل  من  الرئيسي  عامة  ا  يف عها  وروفتبها   ب كت ملا)"حرين  لبمملكة 

 ."(الكويت فرع)"دولة الكويت في وفرعها  "(يسالرئي
 

الرئيس المساهم  في  إن  مسجل  .للتأمين ش.م.كليج  الخ   وعةمجم  هو  موعةج م الي  شركة  ا  ةج ومدرة  وهي  دولة  الشر لكوفي  كة  يت. 
 ت.يكولافي دولة ة ة ومدرج لج سم  ةكرشي )مقفلة(، وه .ت القابضة ش.م.كوية مشاريع الكشركية القابضة هي ساألسا 

 
  19 –فيد ة كوجائح   ريثتأ 

هنا كا ،  2020  سنةخالل   لف   كن  ومن  (19  –  كوفيد) كورونا   يروستفشي  تستم.  أن  والمتوقعةت  رايثالتأ ر  المتوقع   ي تفشل  الحالية 
ومدة   نطاق   أنالإ،  وعةممج لات  ا يملع  تأثير علىلا   ه التطورات فيهذ  تستمروفي حين    .رطولتالمي في اتصاد الععلى االقجائحة  ال

 دفقاتهاتوالي  لموأدائها ا  عةجموللم المالي    المركزبر على  تؤثر بشكل أك  حلة وقدزال غير مؤكدة في هذه المرت  الاألخرى  ت  التطورا
 . ياللحفي الوقت ا  ديدها ح تال يمكن مستقبل، والتي النقدية في ال

 
 .2022أبريل  28خ  لصادر بتاريرة ا داس اإلموعة وفقاً لقرار مجلمجللرة  ختصالمة دح وملالمرحلية المالية ا دار القوائمتم اعتماد إص

 

 والسياسات المحاسبية  أسس اإلعداد  2
 

المرالقأعدت   المالية  رقم  لوفقاً  مجموعة  للالمختصرة  حدة  موالحلية  وائم  الدولي  المحاسبة  "بال  34معيار   المالية تقارير  الخاص 
 . رحليةالم
 

اائوقلا  ههذ  لتشتمال   المرحلية  الملم  المة  رمختص الدة  وح لماية  جميع  واعلى  الإلعلومات  ماليةمطلوبة إلعداد قفصاحات  موحدة   وائم 
 .2021ديسمبر  31كما في  ةيولسناية الموحدة ماللائم ا ع القوم باالقتران أويجب أن تقر ،ةسنوي

 
 ومعدلة   ةدجديرات معايير وتفسي

في إعداد ها  استخدامالتي تم  مطابقة لتلك  هي  رة  ختص المحدة  المولمرحلية  ة االيلقوائم الم د ااعد إ  يف  ت المحاسبية المتبعةإن السياسا 
في  مجموعة  للالسنوية  الموحدة  المالية    القوائم المنتهية  باستثناء  2021  ديسمبر  31للسنة  والتفق  تطبي،  دة الجدي سيرات  المعايير 
 .  2022ير ينا   1النافذة اعتباراً من دلة والمع

 
 37 رقمسبة الدولي المحاعيار م ىلعيالت تعد  - لعقدا  مامتإ تكاليف   - المحملة بالخسائر ودعقال

مجل، أصد2020مايو  شهر  في   المحا ر  معايير  الدس  معيا ديتع  يلوسبة  المحا الت على  الدولي رقم  ر  التي ك تلا  يدلتحد  37سبة  اليف 
 .اً خاسرم أ اً قالعقد مره ا إذا كانعند تقييم م  ا ضمينهت نشأةالم  يجب على

 
المتعضمن  ت تة".  شرا بملة الة ذات الصلفكتلا  جنهعديالت "تطبق الت خدمات  تقديم سلععقد  لقة مباشرة بالتكاليف   لتكاليف كالً من ا  أو 

م ل  ما   بالعقد ويتم استبعادها   مباشرةً ة  يإلدارواامة  الع   التكاليفال تتعلق    .دقعالنشطة  لمرتبطة مباشرة بأ كاليف اوتخصيص التفية  اإلضا
 د.بموجب العق رخ ل ا رفعلى الط  ها صراحةيتم تحميل

 
 .مجموعةللالمختصرة  ةلية الموحدالقوائم المالية المرح على ر تأثي يالت أيعدتللم يكن ل
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 ( تتمة ) والسياسات المحاسبيةأسس اإلعداد  2
 

 ( تتمة)ة ومعدلة يدجدسيرات فوتر معايي 
 

   3التقارير المالية رقم  ى المعيار الدولي إلعدادتعديالت التي أدخلت عللا  – ييم فاهاإلشارة إلى اإلطار الم
ج دممتعلق بال  3رقم    ةيلر الما لتقاري الدولي إلعداد ار  يالت على المعيا تعد  2020ي شهر مايو  اسبة الدولي فح م س معايير المجل  درصأ

ية المال   ر عمل إعداد وعرض القوائمرة إلى إطا ال اإلشا ستبدهو ا تديال هيمي. إن الغرض من التعا لمفر ا رة إلى اإلطااإلشا –مال عاأل
سن في  اإل  ،1989  ةالصادر  إلىشارمع  اا  ة  التقارير  إلطار  إلعداد  الصادر  لمفاهيمي  مارس    في المالية  تغ  2018شهر  يير  دون 

بشكل  تا بلطمت االم   افأضا  كم  جوهري.ه  لمبدأ  ثن ستجلس  إلعدثباإل اًء  الدولي  للمعيار  ال ات  رقم  الر  يارتقاد  إصدار لتجنب    3مالية 
المحاسبة ر  ل ضمن نطاق معيا اللتزامات المحتملة التي تدخات وامالتز ة عن االناتج لا  "يثان لالمحتملة في "اليوم ا  لخسائرالمكاسب أو ا

رقم  الدو ا لجنة    ريستفأو    37لي  إلالدولير  عايي لمتفسيرات  التقاريردا عة  رقم  ماال  د  بال  21لية  بشت  تم  ذاإ  رسوم،المتعلق  كل كبدها 
 منفصل. 

 
ال قرر  نفسه،  الوقت  التوجيهات  وفي  توضيح  ال  ةمئلقا امجلس  الدولفي  التقار  يمعيار  رقم  إلعداد  المالية  بالموجودا ال  3ير  ت متعلق 

التيال تتأث  محتملة  ب لن  إلى إط اإلشا  لاداستبر  القوعر   ادعدإ   اررة  لون  كتسالمالية.    ئمواض  إلزامية  ر  تقاري الد  اعدإ   فتراتالتعديالت 
  .يعجر رث بأ وتطبق  2022يناير  1المبتدئة في أو بعد ة نويالسالمالية 

 
 . مجموعةللالمختصرة  ةوحدلية المية المرح القوائم المالعلى جوهري ر تأثي يالت أيعدتللم يكن ل

 

   16رقم  يول ة الدمحاسبال رتعديالت على معيا  - المقصودستخدام ات قبل االئدعالات: االمعدت والواآل العقارات 
، صودالمق  ستخدامقبل االالمتحصالت    –ات  دعمت والالدولي العقارات والالة  اسبالمح   لس معايير، أصدر مج 2020و  في شهر ماي

المنتجة   الموادمن بيع  حصالت  مت  ةيأ،  والمعداتت  اللت واقاراعلا  نودمن ببند    ةأي  ةفلكن تمت أن تخصم  آ شالمنعلى    يحظر الذي  و
من   ة.دارل اإلبق  من  الطريقة المقصودةلعمل با   لىع  اً ليكون قادر   الزمة لهالحالة الالموقع و  لىإ  جودمولاذلك  ب  لج   ءا نث أفي   وبدالً 

إن التعديل هو إلزامي   ر.الخسائ   ح أوبارأل اة  ئمقا في    ،دوالما ك  تاج تلنإف  ي لا كت، وموادالبيع هذه    التبإثبات متحص  تقوم المنشأةذلك،  
 .  2022ير  نا ي 1 و بعدفي أ المبتدئةة ويالسنة يلير الما إعداد التقارلفترات 

 

 . مجموعةللرة المختص ةلية الموحدالقوائم المالية المرح على جوهري ر تأثي يالت أيعدتللم يكن ل
 
 لوبات المالية  مطستبعاد الإل %10بة بنسفحص  رسوم  –لمالية ات اودألاعلق بالمت 9ة رقم اليالمير لتقار داد اولي إلعلد معيار الا

التعديل   التي  يوضح  تقييمعبتضمينها  نشأة  المتقوم  الرسوم  كم  ند  إذا  المعد  الجديد  لماليا  المطلوبانت شروط  ا   بشكل لف  ختي   لأو 
، بما في لمقترض والمقرضقبل ا ة من ملتسمو الأ عةوالمدف  تلك قطم فلرسوه اتشمل هذ .ياألصل   لماليا المطلوبعن شروط هري جو

الرسو المدفذلك  أو  م  قبوعة  من  المقرض  المستلمة  أو  المقترض  المحاسبة    .رعن الخ   نيابةً ل  لمعيار  مقترح  مماثل  تعديل  يوجد  ال 
 والقياس. مالية: اإلثبات المتعلق باألدوات ال 39الدولي رقم 

 

أ التعديالت  لهذه  يكن  تأثير جوهري ع لم  القي  ال  ئموالى  الموالمالية  المختصرة  مرحلية  لم    للمجموعةحدة  تعديالت أي    ثتحدحيث 
 ل هذه الفترة. خالمجموعة جوهرية على األدوات المالية لل

 
  تأمينبعقود الق علمت ال 17 قمية رمالللتقارير اد اإلعدا الدولي المعيار

الصيغة الكاملة . بعد إصدار  2023يناير    1ئة في أو بعد  د تالمبسنوية  ال ت  راللفتهو إلزامي    17  مقمالية ر ال  رير التقا  عدادالدولي إلالمعيار  
ولي إلعداد المعيار الدلتأثير تطبيق  إجراء تقييم مفصل  مرحلة  إن المجموعة في  ،  17والنهائية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 النقدية.  االمالي وتدفقاتهومركزها  انتائجه على 9ة رقم  ليمارير العداد التقالي إلالدو والمعيار  17المالية رقم  ارير التق
 

 وحيد  أسس الت 3
 

ي ا ف كم "وعةمجملابم معاً "المشار إليه ابعةتها التا وشرك للشركةعلى القوائم المالية المختصرة الموحدة المرحلية  تشتمل القوائم المالية 
مع    ا الل مشاركتهمتغيرة من خ العوائد  ال  في  قوقأو ح   على  اترضتعجموعة  يكون لدى المما  تتحقق السيطرة عند.  2022  مارس  31

، مر فيها. وباألخصا على الشركة المستثسلطتهاستخدام  ل  من خال  العوائد تلك  لتأثير على  على االقدرة    ولديها   ها الشركة المستثمر في
 : ا يليوعة ملدى المجم عندما يكونفقط ثمر فيها كة المستشرالى جموعة عل المسيطر ت



 .م.ب. للتأمين شالكويتية   ةلبحرينيالشركة ا

13 

 المختصرة  الموحدة القوائم المالية المرحلية  لحات حواضيإ
   2022مارس  31في 

 
 

 ( تتمة )وحيد  أسس الت 3
 

لصلة للشركة األنشطة ذات ا  هيعلى توج القائمة التي تمنحها القدرة الحالية    )أي الحقوقيها  المستثمر ف  على الشركة  السلطة -
 ؛  (لمستثمر فيها ا

 و ها؛مستثمر فيشركة الال مع  ا مشاركتهخالل  غيرة منتملا عوائدفي الأو حقوق على  اترضعت -
 . ا دهعوائ لى مقدارللتأثير ع ثمر فيها ركة المستعلى الشسلطتها  استخدامالقدرة على  -

 

لعندما   ايكون  أغلبيةحقوق  لمجموعة  دى  من  حقوق  لا حقوق    أقل  أو  للشركة  تصويت  فيها مشابهة  تأ المستثمر  في ا  خذ،  لمجموعة 
 :  بما في ذلكالسلطة على الشركة المستثمر فيها،  ا إذا كان لديهيم ما تقي ات الصلة فيظروف ذائق والق ح لا عتبار جميعاال
 

 للشركة المستثمر فيها؛ يت الخرين حقوق التصو اقدية مع حامليالترتيبات التع -
 ؛ وقدية األخرىبات التعا عن الترتيناتجة حقوق الال -
 .كنةمملا تقوق التصويلمجموعة وح ت لويتصلق احقو -

 

الظروف تشير بأن  إذا كانت الحقائق وسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها  ا إذا كانت مقييم مدة تبإعا مجموعة  وم القت
 ى السيطرة على عل ة  جموععة عندما تحصل المشركة التابأ توحيد ال. يبد لثالثا  ات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرةهناك تغير
الت  إيو  عةبا الشركة  اليتم  سيطرتها المج تفقد    عندما  توحيدقاف  التابعة.    موعة  الشركة  تضمين  على  ومطلوبيتم  ودخل موجودات  ات 
حصول المجموعة على السيطرة   من تاريخموحدة  لية ا الالقوائم المفي    الفترةالمستبعدة خالل    أولشركة التابعة المقتناة  ات اومصروف

 التابعة.  ةكرشا على الرتهسيط إيقاف خ تاري ايةغل
 

وق غير المسيطرة،  األم للمجموعة والحقإلى حقوق حاملي الشركة    الخر صر الدخل الشامل  نصر من عناع  كلو  لربح أو الخسارةينسب ا
لو   اهذه  ن  إحتى  رصيد  في  عجز  إلى  تؤدي  غلحالنتائج  المسيطرة.  قوق  يتم  أيير  األمر،  استلزم  المالقوافي    تيالتعد  إجراء نما  الية ئم 

الملكية حقوق  ت وت والمطلوباجميع الموجودا  استبعادتم    لمجموعة.المحاسبية لسياسات  لامع  محاسبية  سياساتها ال  تماشىلتالتابعة  ت  كاللشر 
 وحيد.الت المجموعة بالكامل عند البينية بين أعضاء التمعام لابلمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة والدخل وا

 

 .  الملكية لة أسهم حقوقطرة، كمعامسيال فقدان ون بعة، دالشركة التا يةملك غيير في حصةالت احتسابتم ي
 

الصلة للشركات   ات ذاتلمطلوبشهرة( واال  بما في ذلكوجودات )الم  استبعادفإنها تقوم بتابعة،  على الشركة السيطرتها  ا فقدت المجموعة  إذ
  ألرباح أو الخسائر. ة في قائمة اناتجة  ح أو خسار أي رب  تم إثباتي  حين  كية فيالمل  األخرى لحقوق  والبنود  يطرةابعة والحقوق غير المس الت
 ة.محتفظ به بالقيمة العادلاستثمار ات أي م إثبيت
 

 مجموعة:التابعة لل ةالشركيما يلي ف
 

 الرئيسي  النشاط لية الفع  الملكية نسبة لتأسيس ا  بلد الشركة التابعة  اســم

  
   جعةمرا

2022 
 مدققة 

2021  
     

  تقديم خدمات التكافل % 81,9 %81,9 بحرين  ال لدولية ش.م.ب. افل اتكة الشرك
 

 ات  ستثمارالضمحالل اا 4
 

حقوق الملكية م  أسهات  استثمار بلقة  المتعبحريني(    ألف دينار   18:  2021ألف دينار بحريني )  66  هقدر و   لغبمب  اضمحاللخسارة    اثباتتم  
 .  2022مارس   31في  أشهر المنتهية ثالثةالفترة  لخال ئر أو الخسا لألرباح ةحدموالة ليالمرح ةالقائم يفيع بلل متاحةلاالمدرجة 

 

 ربح للسهم ال 5
 

  1,181  البالغ  2022مارس    31المنتهية في    هرأش   ةالثالثلفترة  العائد إلى مساهمي الشركة  حتساب الربح للسهم على أساس الربح  إيتم  
  د المرجح لعد  المتوسط  (ونملي  149,378:  2021مليون )  149,378و (  ينيحر ر باألف دين  950:  2021مارس    31)  حرينيألف دينار ب

 .  فترةالخالل  ةيدعاال مألسها

 

 النتائج سمية مو 6
 

األسهميعتبر دخل   بحرين  413  البالغ  أرباح  دينار  بحر   230  :2021)  يألف  دينار  اينيألف  دلمت(  في  االضمن  ة الثالثرة  تلفتثمار  س خل 
   سمية.طبيعة مو ذو 2022ارس م 31في  ةأشهر المنتهي
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 معلومات القطاعات  7
 

يتم  تيالمجموعة الل أعما  اتقطاع ا يلي. فيمةمنمؤال على فئات المخاطر ءً م التالية بنا إلى األقسا  وعةمجملسيم ا ية، تم تقرإدا  اضألغر
 ها: نأشير بمل التقرع
 

العامةوا  لحريق ا  - خد  لحوادث  بواتقدم  التأمين  لمات  مخاطر  ص  مختلف  والهندسة التغطية  العامة  والحوادث  ة يوالصح   لحريق 
 الخاصة؛   ماتتزالواإل  ة الجماعيا الحين وتأمي

 

 موسع؛  ن وضما  ملث وشا ف ثالية طرطتغل ميندم خدمات بوالص التأ تق المركبات  -
 

 ؛ ووالطيران البحريي البحرلسفن ا وهيكل ن لتغطية الشحن البحرييمأ ص التلبوا ماتدخ قدم ت لطيرانحري وابال -
 

 ى. ألخراالدخار والخدمات ايم والحماية وحياة والتعلال  على جماعيلتأمين ال ا اطر مخلتغطية  لتأمينتقدم خدمات ا التكافل العائلي -
 

ول تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم ات ح رارلغرض اتخاذ الق   لفصمنية بشكل  ارة نتائج اكتتاب القطاعات التشغيلاإلد  تراقب
دخل ها مع  تسويتو  للفترة قياس ربح القطاع  و  التالي إفصاحات إيرادات القطاع   . يوضح الجدولاإلكتتابربح    بناًء على قطاع  أداء ال
 .للمجموعة ةالفتروربح 

 
 2022 مارس 31 تهية فيالمن  أشهر الثة الث ةلفتر

 ة راجعم 

 

الحريق  
ث  ادحووال

 بات لمرك ا العامة 
 البحري 
 ان والطير

 التكافل  
 المجموع  لي  العائ 

 
 ألف 

 دينار بحريني  

 ألف 
 دينار بحريني  

 ألف 
 دينار بحريني  

 لف أ
 نار بحريني  يد

 ألف 
 دينار بحريني  

      
 27,232 368 537 4,889 21,438 ن يخارجيء الماللعمن امالي األقساط ج إ

 13,436 234 99 4,762 8,341 بها ظفلمحتط ا ألقسا ا

 9,304 234 98 4,791 4,181   ألقساطصافي ا

 1,267 - 114 10 1,143   موالتالرسوم والع خلد

 10,571 234 212 4,801 5,324 طاع  قليراد ا إ

      
 (6,696) ( 87) 69 (3,201) (3,477) صافي المطالبات  

 لللتكاف ةالفني إلحتياطياتا إلى محوللا
 (135) (135) - - - ي ئل ا عال

 (1,934) ( 4) ( 83) (931) (916)   ريةداإعامة و روفاتصم

 (1,000) ( 37) ( 29) (382) (552)   تناءإلقا  اليفتك
 ───────── ────────── ──────── ──────── ───────── 

 806 ( 29) 169 287 379 تابكتإلا (ئرخسا ) /أرباح 

      
 1,138     دخل غير مخصص* 

 (490)     ** مخصصة غير اتوفرصم
     ───────── 

 1,454     من على حصة المشاركين  ضمت الربح

من ن كيالمشار م منه: حصةوسمح       
 باح األر

    
(222) 

     ───────── 
 1,232     للفترة ح رب ال
     ═════════ 

 
 . آخرخل دوة الزميلة كرالش الشركة من نتائج حصة و صافي – ستثماراالدخل  على * يتضمن 

 
 ى. رخ أ ت وفا صرة وموفات الشركمصرعلى من  ض* تت*
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 المختصرة  الموحدة ل القوائم المالية المرحلية إيضاحات حو
   2022مارس  31في 
 
 

 )تتمة( معلومات القطاعات  7

 
   2021مارس  31 تهية فيالمن أشهر الثةالثة لفتر

 مراجعة 

 

ق  الحري
حوادث وال

 ات بلمركا العامة
 حري لبا

 ان والطير
 التكافل  

 المجموع لي  العائ

 
 ألف 

 دينار بحريني  

 ألف 
 دينار بحريني  

 ألف 
 دينار بحريني  

 لف أ
 نار بحريني  يد

 ألف 
 دينار بحريني  

      

 24,625 419 483 5,148 18,575 ن خارجييء الماللعمالي األقساط من اج إ

 12,964 302 94 5,027 7,541 بهاط المحتفظ األقسا 

 8,798 280 93 4,697 3,728   ألقساطاي صاف 

 986 - 116 16 854   موالتالرسوم والع خلد

 9,784 280 209 4,713 4,582 طاع  قليراد ا إ

      

 (5,892) (114) 29 (3,052) (2,755) صافي المطالبات  
 للتكافل الفنية إلحتياطياتا إلى محوللا

 (145) (145) - - - ي العائل 

 (1,993) (4) (85) (961) (943)   يةرادإو عامة تروفا صم

 (970) (35) (36) (396) (503)   تناءإلقا  اليفتك
 ───────── ────────── ──────── ──────── ───────── 

 784 (18) 117 304 381 تابكتاإل (ئرخسا ) /أرباح 

      
 901     دخل غير مخصص* 

 (487)     * مخصصة*  غير اتمصروف
     ───────── 

 1,198     مشاركين  من على حصة الضمت لربحا

من  نكيالمشار حصة م منه:وسمح       
   األرباح 

    (201) 

     ───────── 
 997     للفترة ح رب ال
     ═════════ 

 
 . آخرخل دوالشركة من نتائج الشركة الزميلة حصة و صافي – ستثماراالدخل  على * يتضمن 

 
 خرى. أ ت وفا صرة ومركلشات اوفمصرعلى من  ض** تت
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 المختصرة  الموحدة  ل القوائم المالية المرحلية احات حوإيض
   2022مارس  31في 

 
 
 )تتمة( لقطاعات معلومات ا 7
 

 : القطاعومطلوبات الي إفصاحات موجودات ل التيوضح الجدو
 

 

 الحريق  
 حوادث وال
 ت المركبا  عامةال

 بحري ال
 ران والطي

 التكافل  
 عائلي  ال

  /*موجودات
  *ت*با وطلم

 عموالمج  غير مخصصة

 
 ألف 

 دينار بحريني  

 ألف 
 ريني  ح دينار ب 

 ألف 
 نار بحريني  دي

 ألف 
 ني  دينار بحري 

 ألف 
 نار بحريني  دي

 ألف 
 دينار بحريني  

       موجودات القطاع  

 212,020 129,326 3,287 2,428 6,240 70,739 )مراجعة(  2022مارس  31
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 232,363 126,829 3,373 2,512 6,361 93,288 )مدققة(  2021ديسمبر  31
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 235,379 117,715 2,912 1,623 7,134 105,995 )مراجعة( 2021مارس  31
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 

 الحريق  
 والحوادث 

 المركبات  العامة
 بحري ال

 ن والطيرا 
 التكافل  

 لعائلي  ا

  /موجودات*
  طلوبات**م
 المجموع ير مخصصةغ

 
 ألف 

 دينار بحريني  

 ألف 
 دينار بحريني  

 ألف 
 ريني  دينار بح 

 ألف 
 نار بحريني  دي

 ف أل
 دينار بحريني  

 ألف 
 ينار بحريني  د

       ات القطاع مطلوب
       

 170,790 40,866 6,854 2,768 29,002 91,300 راجعة( )م  2022مارس  31
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 188,970 41,178 6,754 2,852 28,700 109,486 مدققة( ) 2021ديسمبر  31
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 195,048 36,155 5,861 1,924 28,340 122,768 )مراجعة( 2021 مارس 31
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

واستثمار في   اتاستثماروقة القبض  مستحالن  ميتأ الومبالغ    قانونيةع  ئووداوما في حكمه  نقد  موجودات القطاع على    نضم* ال تت
مستشركة زميلة   ومعدات  راقا وعالمشاركين  ن  مقة  ح ومبالغ  ت  دجوالمو  استخدامفي    حقوالتثمارات عقارية  واست  هذ حيث  ه دار 

 . متكامل سا سعلى أ تالموجودا
 

القطا  ال**   مطلوبات  مبالتتضمن  على  الدفع  ع  مستحقة  الدفع  وللمشاركين  غ  مستحقة  مستحقة  ومطلوبمبالغ  عقد مات  اوالتزات 
 اس متكامل. أسث تدار هذه المطلوبات على حي  يجاراإل

 

 تكامل. أساس مى للة حيث تدار هذه عح عن التدفقات النقدية المتعلقة بالقطاعات بصورة منفصإلفصا ا ميت ال
 

   وعمالمج   تكافل ال الكويت   البحرين   جعة( را)م  2022مارس  31

 
 ألف  

 دينار بحريني  

 ألف  
 دينار بحريني  

 ألف  
 ر بحريني  دينا

 ف  أل
 دينار بحريني  

     
 27,232 9,542 8,423 9,267 خارجيين* ء المالعال الي األقساط منجمإ

 4,148 91 226 3,831 ولة ** موجودات غير متدا
     

  موعج الم تكافل  ال ويت الك البحرين   عة(راج )م 2021مارس  31

 
 ألف  

 ينار بحريني  د

 ألف  
 دينار بحريني  

 ألف  
 ينار بحريني  د

 ألف  
 دينار بحريني  

     
 24,625 9,540 7,166 7,919 الخارجيين*  ءالعملي األقساط من اال إجم

 4,686 107 141 4,438 ة ** موجودات غير متداول
 

 لى موقع العميل. قساط التأمين ع ي أ إجمال * تستند معلومات
 

.الموجوداستخدام ات والحق في والمعدقارات ى العدات غير المتداولة لهذا الغرض علضمن الموجو** تت
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 المختصرة  الموحدة لية المرحلية امال  مالقوائ ات حول احإيض
   2022مارس  31في 

 
   لماليةت ااألدوا 8

 

 31و  2021مبر  ديس  31و  2022مارس    31ا في  الشركة كمالمجموعة و  ن قبلم  الية، المحتفظ بهاالمة عن األدوات  رة عاملي أدناه هي نظ ي  فيما
 :2021 مارس

  )مراجعة(  2022مارس  31

 المجموع 
 م وذم ضروق

 مدينة
فظ بها حتى تمح

 االستحقاق 
 تاحةم

 للبيع
 

 لفأ
 رينينار بحدي

 لفأ
 رينينار بحدي

 لفأ
 ار بحرينيدين

 لفأ
  دينار بحريني

     
 نقد وأرصدة لدى البنوك  - - 51,036 51,036

 ودائع قانونية  - - 4,732 4,732

 القبض  ستحقةمبالغ تأمين م - - 27,694 27,694

37,354 37,354 - - 
 لتأمين من المطلوبات التأمينية ادي حصة معي

 بشأنها تقرير تم عملالبات مط –مستحقة بات الالمطال -   

 ات تثماراس 33,541 4,918 - 38,459
───────── ───────── ───────── ─────────  

159,275 120,816 4,918 33,541  
═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

     
    ( اجعةرم) 2022مارس  31

──────────────
─── 

   
     اليةوبات ممطل
 ألف
     ينيار بحردين

48,816    
 لوبات تأمينية مط
   مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –لبات المستحقة لمطاا -   

 ركين  شالمستحقة لغ ممبال    1,052
  بالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقةم    37,835

 اإليجار د عقات التزام    303
─────────     

88,006     
═════════     

 

  )مدققة(  2021ديسمبر  31

 المجموع
 م وذم ضقرو

 مدينة 
حتى  محتفظ بها 
 االستحقاق 

 تاحةم
  للبيع 

 لفأ
 ي ينار بحريند

 لفأ
 بحريني  دينار

 لفأ
 حريني دينار ب

 لفأ
  نار بحريني دي

     
 وك لبن لدى ا أرصدة  و   نقد  - - 49,418 49,418
 ودائع قانونية  - - 4,771 4,771

 قة القبض ين مستحمبالغ تأم - - 28,294 28,294

58,824 58,824 - - 
 أمينية لمطلوبات التا مندي التأمين صة معيح
 نهار بشأ مطالبات تم عمل تقري –حقة لبات المستالمطا -   

 ات استثمار 31,607 5,666 - 37,273
───────── ──────── ───────── ─────────  

178,580 141,307 5,666 31,607  
═════════ ════════ ═════════ ═════════  

    )مدققة(   2021ر بمديس 31     

     مطلوبات مالية 
 فأل

     حريني دينار ب

69,615    
 مطلوبات تأمينية 

   اتقرير بشأنه عمل مطالبات تم –ت المستحقة لباالمطا -   
 ركين  شالمل تحقةسغ ممبال    856

  حقةحقة الدفع ومطلوبات مستالغ مستمب    36,089
 عقد اإليجار ات التزام    129

─────────     
106,689     

════════     
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 المختصرة  ة الموحدل القوائم المالية المرحلية إيضاحات حو
   2022ارس م 31في 
 
 
 )تتمة( األدوات المالية 8

  ()مراجعة 2021س ارم 31

 المجموع
 م وذم ضقرو

 مدينة
محتفظ بها حتى  

 االستحقاق 
 تاحة م

 للبيع 
 

 لف أ
 ريني نار بح دي

 لف أ
 ريني دينار بح 

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
  ريني دينار بح 

     
 ك نقد وأرصدة لدى البنو  - - 49,290 49,290

 ةودائع قانوني - - 5,623 5,623

 القبض ستحقةن مميمبالغ تأ  - - 27,036 27,036

73,154 73,154 - - 

 حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية 
الالالمط  -    عملمطالبات    –مستحقة  بات  تقرير    تم 

 بشأنها

   اتاستثمار 23,524 4,556 - 28,080
───────── ───────── ───────── ─────────  

183,183 155,103 4,556 23,524  
═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

     
    (مراجعة) 2021مارس  31

────────────────
────────────────

───────── 

   
     اليةوبات ممطل
 ألف 

     يني دينار بحر

82,612    

 أمينية لوبات تمط
المستحقة  ا  -    تقرير    –لمطالبات  عمل  تم  مطالبات 

   بشأنها 

 قة لوبات مستح مطدفع وبالغ مستحقة الم    33,984
 د اإليجار ات عقالتزام    211

 مبالغ مستحقة للمشاركين      328
─────────     

117,135     
═════════     

 ات  طرق التقييم واالفتراض
 وق في لسا اركيمشبين  ةملة منظممعا لتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أود موجويع لبسيتم استالمه ي الذالسعر هي القيمة العادلة 

 .  قياسيخ التار
 

مالية ق الإذا توفرت. بالنسبة لألوراق النشطة، األسوافي  المعلنةوق الس جة من أسعاريتم اشتقاق القيمة العادلة لألوراق المالية المدر
سوق ت الحدث معامالأ  استخدام  على  ك التقنياتيات التقييم المناسبة. وقد تشمل تلتقن  ماستخدابر القيمة العادلة  يتم تقدي  جة،غير المدر 

 ج تقييم أخرى. أو نماذ ؛ةجوهري مشابهة لها بصورةى ة ألداة أخردون شروط تفضيلية؛ بالرجوع إلى القيمة العادلة الحالي
 

 ر ال غي يم العادلة لألموالقتستند  .  المعلنةأسعار العطاءات  وع إلى  بالرج ي األسواق النشطة  المدرجة فل  اقيم العادلة لألمواليتم تحديد  
قيى صاف عل   لمدرجةا بي  الصندوق  مدير  قبل  من  تحديدها  تم  التي  الموجودات  السوا األسع  استخدامم  المدرجة في  للمور  جودات ق 

أساالمع أي  أو  توفرت،  إذا  مثللنية،  مقبولة  أخرى  مدأح   يب  سعر  مستثمردث  قبل  من  القي  آخر  فوع  قابلة أو  لشركة  السوقية  مة 
 للمقارنة. 

 

 العادلة ة مللقي التسلسل الهرمي
 : التقييمتقنية لألدوات المالية ب يمة العادلةالتسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن الق جموعةالم ستخدمت
 

 ماثلة؛ وبات الملمطلطة للموجودات أو اسواق النشاأل)غير المعدلة( في  ةاألسعار المعلن :1المستوى 
بصورة   ير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما لتأثذات امدخالتها  ع  يظة جموالتي يمكن مالح   التقنيات األخرى:  2المستوى  

 باشرة. مشرة أو غير مبا 
ت يمكن ى معلوما د علجلة والتي ال تستنادلة المسالعلجوهري على القيمة استخدم مدخالت ذات التأثير يات التي تالتقن :3المستوى 

 مالحظتها في السوق. 
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 مختصرة  ال ة الموحدية لمرحلا ل القوائم الماليةإيضاحات حو
  2022ارس م 31في 

 
 ة( )تتممالية وات الاألد 8
 

 ة( )تتم  مة العادلةللقي رميالتسلسل اله
 )مراجعة(  2022رس ما 31 
 المجموع  3ى المستو 2المستوى  1مستوى ال 
 لف أ 

 دينار بحريني 
 ف لأ
 ينار بحريني د

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
 نار بحريني دي

     ع  للبي حة ات متااستثمار

       درجةمات را ستثما

 12,285 - - 12,285 ة مال مصرفيأع

 4,399 - - 4,399 ناعي ص

 1,281 - - 1,281 البنية التحتية 

 429 - - 429 الت اتصا 

 1,911 - - 1,911 خدمة المستهلك

 9,583 - - 9,583 حكومي

 1,212 - - 1,212 أخرى قطاعات

     رجة ر المدغي ات استثمار

 738 738 - - التحتية بنية ال

 1,373 1,373 - - أمين ت

 65 65 - - كخدمة المستهل

     ارة مد أخرى قناديص

 187 187 - - كخدمة المستهل

 43 43 - - ي ناع ص

 35 35 - - رىعات أخقطا 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 31,100 

 
- 2,441 33,541 

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

 ( مدققة) 2021مبر ديس 31 
 المجموع 3توى المس 2المستوى  1ى المستو 

 
 لف أ

 ني ر بحري دينا 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 بحريني دينار 
 لف أ
 يني رح ينار ب د

     للبيع  احة متات استثمار

       درجةمات استثمار

 11,929 - - 11,929 ة مال مصرفيأع

 1,547  - 1,547 البنية التحتية 

 4,371 - - 4,371 ناعي ص

 431 - - 431 الت اتصا 

 1,730 - - 1,730 خدمة المستهلك

 9,124 - - 9,124 حكومي

 746 - - 746 أخرى قطاعات

     رجة در المغي ات استثمار

 1,380 1,380 - - أمين ت

 65 65 - - كخدمة المستهل

     ارة مد أخرى قناديص

 189 189 - - كخدمة المستهل

 17 17 - - ة لتحتيا  البنية

 43 43 - - ي ناع ص

 35 35 - - رىعات أخقطا 
 ────── ────── ────── ────── 
 29,878 - 1,729 31,607 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المختصرة  ة الموحدل القوائم المالية المرحلية إيضاحات حو
   2022مارس  31في 

 
 

 )تتمة( األدوات المالية  8
 

 لة )تتمة( دالعاي للقيمة الهرم ل التسلس
 )مراجعة( 2021رس ما  31 
 المجموع 3 المستوى 2المستوى  1مستوى ال 
 لف أ 

 دينار بحريني 
 لف أ
 ينار بحريني د

 لف أ
 ريني دينار بح 

 لف أ
 يني نار بحردي

     ات متاحة للبيع  استثمار

     المدرجة  كيةأسهم حقوق المل

 6,684 - - 6,684 أعمال مصرفية 

 3,149 - - 3,149 ي اع صن

 1,095 - - 1,095 تحتية  بنية

 237 - - 237 اتصاالت 

 1,045 - - 1,045 خدمة المستهلك

 8,508 - - 8,508 ميحكو

 602 - - 602 قطاعات أخرى

     ير المدرجة غات استثمار

 1,381 1,381 - - تأمين 

 - - - - حتية بنية ت

 46 46 - - لكخدمة المسته

     ارة  مدصناديق أخرى 

 511 511 - - ية تحت نيهب
 168 168 - - خدمة المستهلك

 64 64 - - صناعي 
 34 34 - - ىعات أخرقطا 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 21,320 - 2,204 23,524 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 لمقارنة على التوالي. فترة ا / ةلسن 2021س مار 31و 2021ر ب مديس 31و 2022مارس  31في لية للفترة الحاييم التقيخ كان تار 

 
   لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 3 تغيرات في المستوىية التسو

   

 1في 
 يناير 

2022 

  سب مثبتمك
 قائمة في

 الدخل  

 31في 
 مارس 

 2022 

 مراجعة    الخر الشامل مدققة   
      ات متاحة للبيع  استثمار

خرى  ق أ اديوصن جة رلمدر اكية غيالملأسهم حقوق  اترما استث  
 مدارة

  1,729 712 2,441 
   ════════ ════════ ════════ 
      

   

 1في 
 يناير  

2021 

  بتسب مثمك
 في قائمة

 الدخل  

 31في 
 مارس  

2021 

 مراجعة   الخر لالشام مدققة   

   
 ف لأ

 دينار بحريني 
 ف أل

 دينار بحريني 
 ف أل

 ني ري دينار بح 
      للبيع   تاحةات ماستثمار

خرى  أ  قاديوصن جة رلمدر اأسهم حقوق الملكية غيات استثمار  
 مدارة

  1,587 617 2,204 
   ════════ ════════ ════════ 

 



 ب. م.للتأمين ش.  يةة البحرينية الكويتالشرك

21 

 المختصرة  حدة المول القوائم المالية المرحلية حوإيضاحات 
   2022رس ما 31في 

 
 

 )تتمة( األدوات المالية  8
 

   لمدرجةة غير اي في أسهم حقوق الملكات المتاحة للبيع ستثمارالا ملتقيي  االحظتهن ميمك تأثير جوهري ال ات ذ الت مدخ
 ر يادة بمقدا)نقصان( ز  إلىفي القيمة العادلة    %10بنسبة  رئيسية  ال  فتراضاتاالمكنة في  لمحتملة ا)النقصان( الم  دةالزيا ف تؤدي  سو

   [ين يرألف دينار بح 173( ينيألف دينار بحر 173: )2021  سمبردي 31] رينيبح ألف دينار  244 (ألف دينار بحريني 244)

 

   3مستوى وال  2والمستوى  1وى المستتحويالت بين 
في التسلسل   2  إلى المستوى  1لمستوى  لم تكن هناك أية تحويالت بين ا ،  2022  مارس  31هية في  منتالثة أشهر  خالل فترة الثال

الع للقيمة  توادلة،  الهرمي  أية    كنلم  من  إت  تحويالهناك  أو  ال  3  لمستوىالى  العادلةلهرمي  للتسلسل  توج 2021)  لقيمة  ال  د : 
اال  .يالت(تحو حالة  المتاح ستثمارفي  للبيعات  اإل،  ة  المحتسب في  حالضمسيعتمد  الخسائر   الموحدةالمرحلية  القائمة  ل  أو  لألرباح 

)من خالل أسهم حقوق الملكية  على  ة ستؤثر فقط  عادلال  دة في القيمةيا فإن أي ز.  طويل األمد  هام أوعلى ما إذا كان هناك إنخفاض  
   .لألرباح أو الخسائر الموحدةية رحلالمالقائمة  يكون لها أي تأثير على لن وسوف الدخل الشامل الخر(

 
 القيمة العادلة درجة ب العادلة لألدوات المالية غير مم المدرجة والقي القيمة

التأمين   وحصة معيديقة القبض  الغ التأمين المستح ومبوالودائع القانونية  ة لدى البنوك  رصدألعادلة للنقد وااليم  قيمت اإلدارة بأن الق 
وإعادة التأمين وحاملي ن  لشركات التأمي  ة الدفعحقارير بشأنها والمبالغ المستطالبات التي تم عمل تقالم  –  التأمينيةمطلوبات  من ال

 الية.  دوات المصيرة األجل لتلك األستحقاقات القذلك إلى حٍد كبير لالود ويع ب قيمها المدرجةاراألخرى تق الدائنة م والذم البوالص
 

المحتراستثما   غالبيةإن   الشركة  حتات  بها  تفظ  سنداريى  في  هي  اإلستحقاق  حكومية.  خ  شبه  اقيمات  بأن  اإلدارة  ات  لعادلة لقيم 
 . رير المالياريخ إعداد التق في ت ها المدرجة كما يمرب قتاريخ االستحقاق تقا ات المحتفظ بها حتى ستثمارلال
 

 عالقة ال ذويف أطرا 9
 

  خاضعةال   شركاتالو  للشركةن  يسيياإلدارة وموظفي اإلدارة الرئسيين وأعضاء مجلس  يلرئ قة المساهمين العالا  يذو  فل األطرايمث
س قة على أسالعال  ذوي  طرافلمعامالت مع األا   ي قيد جميعاف. يجررمن قبل هذه األط   ثرةمتأ مشتركة أو الاليطرة  سالوسيطرة  لل

 يادية.اعتوبنود  شروط
 

 ر: ئالخسا  لألرباح أوالمختصرة  ةحدالمرحلية الموالقوائم المتضمنة في وعالقة اف ذوي الأطر معالتي تمت امالت علمفيما يلي ا
 

 
 )مراجعة( 

 2022مارس   31شهر المنتهية في أ للثالثة

 المساهمين   

سات المؤس
 ةلق المتع

 أخرى لمساهمين  با

  

 لف  أ
 نار بحريني يد

 ألف  
 حريني ر بدينا

 ألف  
 ار بحريني يند

     

 - 18 1,113  ساط األقإجمالي 

 - 73 2,063  تأمين من إجمالي األقساط معيدي الحصة 

 - 24 300  عةفومطالبات المدإجمالي ال

 - 34 432  ة حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوع

 - 14 419  العموالت وم ورسل ال خ د

 69 - 17  االقتناء   فكاليت

 ( 10) - -  خسارة من شركة زميلة 
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 المختصرة  الموحدة لقوائم المالية المرحلية ل اإيضاحات حو
   2021مارس  31في 

 
 

 )تتمة(  عالقةال ويذأطراف  9

 
 )مراجعة(

 2021مارس  31شهر المنتهية في أ للثالثة

 
اإلدارة   موظفي

 لمساهمينا ين  سيالرئي

سات  المؤس
 المتعلقة

 أخرى  بالمساهمين 

 
 لف  أ
 ي نار بحرينيد

 ألف  
 حريني ر ب نا دي

 ألف  
 ريني ينار بح د

 ألف  
 ار بحريني يند

     

 - 18 854 1 ساط إجمالي األق

 - - 1,587 - ساط تأمين من إجمالي األقمعيدي الحصة 

 - 13 1,267 - عةفومطالبات المدإجمالي ال

 - 8 2,678 - ة مين من المطالبات المدفوعالتأ ي حصة معيد

 - - 310 - ل الرسوم والعموالت خ د

 - - 96 -   االقتناء  فكاليت

 - 87 - - فات الشركة مصرو

 (11)  - - ركة زميلة من ش خسارة
 

 الي: لمللمركز ا الموحدة متضمنة في القائمة المرحلية ذوي العالقة وال تمت مع أطرافألرصدة التي فيما يلي ا

 
 مراجعة( ) 

 2022مارس  31

 مساهمين ال  
سسات المتعلقة  المؤ

 ىأخر بالمساهمين  

  

 ألف  
 ريني دينار بح

 ألف  
 ني دينار بحري

 ف  أل
 حريني دينار ب

     

 202 29 123  ة القبضأمين مستحقبالغ تم

 - - 13,677  التأمينية  تياطياتمن اإلح  يدي التأمينحصة مع

 221 3 10,051  ية التأمين اإلحتياطيات

 - 3 1,241  ستحقة ات مومطلوب مبالغ مستحقة الدفع

 229 - -  ركة زميلةفي شاستثمار 

 - 8 -  مستحقة الدفعأخرى مبالغ 

 

 
 ( مدققة)

 2021بر ديسم 31

 المساهمين 
المتعلقة   سساتالمؤ

 أخرى  لمساهمين با 

 
 ألف  
 حريني ر ب دينا 

 ألف  
 ي رينر بح دينا 

   ألف
 ريني ينار بح د

    

 164 41 373 بضالق ستحقة غ تأمين مبالم

 - - 37,679 التأمينية  تياطياتمن اإلح  يدي التأمينحصة مع

 3 - 34,101 التأمينية  اإلحتياطيات

 138 6 1,099 مستحقة لوبات فع ومطالد حقةغ مستلبا م

 309 - -  لةيزم ةشركي ف استثمار 
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 المختصرة  ة حدالمول القوائم المالية المرحلية إيضاحات حو
   2022مارس  31ي ف

 
 
 )تتمة(  عالقةال ويذأطراف  9

 
 ()مراجعة

 2021مارس  31

 مساهمينال  

سسات  المؤ
المتعلقة 

 أخرى  بالمساهمين 

  

 لف  أ
 دينار بحريني 

 ألف  
 ني دينار بحري 

 ف  أل
 دينار بحريني 

     

 - 18 823  ة القبضأمين مستحقت بالغم

 - - 37,758  ية التأمين باتلوالمطيدي التأمين من حصة مع

 - - 34,185  التأمينية المطلوبات 

 - 1 215  ستحقة ات مومطلوب الغ مستحقة الدفعمب

 309 - -  في شركة زميلةاستثمار 

 - 2 -  مستحقة الدفعأخرى مبالغ 
 
 سييناإلدارة الرئي موظفيرة و س اإلداضات أعضاء مجلعوي ت

 ئيسيين خالل الفترة: الردارة الخرين لموظفي اإل واألعضاء رةة أعضاء مجلس اإلدا ي مكافأ فيما يل 
 

 
 أشهر المنتهية في  ثةللثال

   مارس 31

 2022 2021 

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 نار بحريني دي
   

 221 193 ايامزرواتب و

 10 8 ن يمكافآت نهاية الخدمة للموظف

 98 104 اإلدارة   فأة أعضاء مجلسمكا 

 32 12   تا اعتمأتعاب حضور االج 
 ───────── ───────── 
 317 361 
 ═════════ ═════════ 

 ة  الملكيحقوق  10
 

ة علقة بسنسهم مت، بدفع أرباح أ2022ارس  م   21يخ  را ي الذي عقد في ت السنولجمعية العمومية  ع اوافق مساهمو الشركة في اجتما 
 14بواقع  )  رينيبح دينار    ألف  2,136بإجمالي    :2021سنة  ل]  (فلس للسهم  20بواقع  )ينار بحريني  ألف د  2,988  غةوالبال  2021

 .[(فلس للسهم
 

 4,8951: بواقع  2021مارس    31)سهم  ءال شيبواقع  م منحة  بدفع أسه  2022مارس    31منتهية في  فترة القامت الشركة خالل ال
  (.رينيدينار بح 700,000وبإجمالي  به ظحتفسهم م 100كل لسهم 
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 يلية  كملتا  المعلومات المالية
   2022 مارس 31ي ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوائم المالية  من    اً جزءية المرفقة  ات الماللومالمعتشكل ال )
 ( صرةالمخت الموحدة المرحلية 
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 دة  الموحالمالية  المعلوماتة حول يلياإلفصاحات التكم 
 2022  سمار  31في 

 
 

يوليو   14  في  ، المؤرخ(19  -د  يكوفائحة  ج لالمالي    يرأثت الن  ع  تقرير  اددبإع ق  المتعل)المركزي  ن  ريمصرف البح  الصادر عن   OG/259/2020  مقر  متعميلل  لالمتثال  أدناه  اإلضافيةومات  المعل  متم تقدي
ن التأثير إف  ور،التط  يزال في مرحلةال  غير مؤكد و  19  –جائحة كوفيد    ما أن وضعوبخرى.  غراض أ أ  ألي  االعتماد عليها   وا أأكملهسنة بال   جائ ى نتلشر عبمثابة مؤ  االفصاحهذا    اعتبار  وال ينبغي.  2020

  ثير جائحة الً لتأالً كاملمعلومات تقييما شاماهذه  ة إلى ذلك، ال تمثل  افضاإلقديمة. وب  تا لمعلومإلى أن تكون تلك ا   ؤديي  دما قم  روفظال  رتتغيقد    لومات.اريخ إعداد هذه المعت   من  اراً هو اعتب   هعالور أذكمال
 . يينخارج سابات اللح ا دققيم لرسمية من قب ةعج مرامات لضع هذه المعلوتخ  لمجموعة. لما لىع 19 –كوفيد 

 
ً وف  يةم المال وائعلى القإلجمالي تأثير االأدناه  يليفيما   : المجموعة تقييمل قا

 

 

على   لتأثيرصافي ا
الموحدة  قائمةال
 لمجموعة لل خدلل

صافي التأثير على  
  زمركدة للالموحقائمة لا

 موعة ج لمل المالي 

صافي التأثير على  
  حقوق ل ةدوحلم ا قائمةلا

 للمجموعة  الملكية

صافي التأثير  
قائمة   على

 كة لشرلخل دال

 تأثير  صافي ال 
ز  لمركاائمة قعلى 

 للشركة  المالي 

  صافي التأثير
  حقوقة قائم ى لع

 للشركة  الملكية

 
 ألف 

 يني بحر ر نادي
 ألف 

 دينار بحريني 
 ف لأ

 دينار بحريني 
 لف أ
 ي ينار بحريند

 ف أل
 دينار بحريني 

 ألف 
 ني ريدينار بح

       

 - 1 - - 2 - أسمالية النفقات الر 

 1 - 1 1 - 1 نفقات اإليرادات 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 1 1 1 1 2 1 التأثير  ليجماإ

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