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   معلومات عامة
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 1976أغسطس  17تم الحصول على السجل بتاريخ  5091  التجاري السجل
    

    اإلدارة مجلس أعضاء
    

 توفيق شهاب

 مستقل تنفيذي غير
  رئيس مجلس اإلدارة 

 التدقيق والمخاطر  لجنة عضو 

 والمكافآت الترشيحات لجنة رئيس  

    
 بسيسو شرفأ

 تنفيذي
   اإلدارة مجلسنائب رئيس 

  رئيس اللجنة التنفيذية 

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 
    

 ناظم الصالحالدكتور 

 مستقل تنفيذي غير
  عضو مجلس اإلدارة 

  رئيس لجنة التدقيق والمخاطر 

 عضو لجنة الحوكمة 

  عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 
  

 حمدي   أشريف 

                           مستقل تنفيذي غير
  عضو مجلس اإلدارة 

  رئيس لجنة الحوكمة 

   عضو اللجنة التنفيذية 
    

 مونيسوامي فينكاتيسان

 تنفيذي
  اإلدارة مجلس عضو 

 عضو اللجنة التنفيذية  

    
 بشار سمير ناس 

 غير تنفيذي غير مستقل
   عضو مجلس اإلدارة 

 و المخاطر عضو لجنة التدقيق  
    

 علي عبدالرحيم   

          غير تنفيذي غير مستقل
  مجلس اإلدارة عضو 

 عضو اللجنة التنفيذية 
   

                  اللجنة التنفيذية
 

 رئيس اللجنة  –أشرف بسيسو  
 شريف أحمدي

  مونيسوامي فينكاتيسان
 علي عبدالرحيم

 والمخاطر التدقيقلجنة 
 

 رئيس اللجنة  –الدكتور ناظم الصالح  
 توفيق شهاب

 بشار سمير ناس 

 
 لجنة الترشيحات والمكافآت 

 
 رئيس اللجنة –توفيق شهاب  

 ناظم الصالحالدكتور 
 أشرف بسيسو

 لجنة الحوكمة 
 

 رئيس اللجنة –شريف أحمدي السيد  

 الدكتور ناظم الصالح
 هيئة الرقابة الشرعيةرئيس  –أسامة بحر  الشيخ د.

 



  .ش.م.ب البحرينسوليدرتي 
 

   معلومات عامة
 

2 

 

 

  هيئة الرقابة الشرعية أعضاء
 

 
 

 هيئة الرقابة الشرعية رئيس   اسامة بحرالشيخ د. 

 عضو في لجنة الحوكمة 
 عبدالحسين الشيخ محسن الشيخ

 العصفور
  عضو هيئة الرقابة الشرعية 

  هيئة الرقابة الشرعية عضو   عبدالناصر المحمود الشيخ
    

    اإلدارة
    

  رئيس التنفيذيال  جواد محمد
 العمليات -نائب المدير العام   دوراسوامينانداكومار 

 تطوير االعمال –مساعد المدير العام   جي بركاش بنداي
 الدعم المؤسسي –مساعد المدير العام   محمد عواجي
 غسيل األموال مكافحة ومسؤول لتزام وإدارة المخاطررئيس اال  ياسر الحمادي

  اإلدارة المالية رئيس  سنجيف أغورال 
    
  برج السيف –الطابق السابع   عنوانال
  428، مجمع 2825، شارع 2080، مبنى 71شقة   
  5282.ب ص  
 البحرين مملكةضاحية السيف، المنامة،   

  17585222: تليفون  
  17585200 : فاكس  
    

 البحرين مملكة ،اإلثمار بنك  ةك الرئيسيوالبن

 مملكة البحرين  ،البنك األهلي المتحد 
    

 الحسابات مدقق
 

 االكتواريالخبير 

 

 

 مسجل األسهم:     

 421ص.ب  مملكة البحرين -المنامة  ،الشرق األوسط  –ديلويت آند توش  
 

 لوكس خبراء اكتواريون ومستشارون 
 مملكة البحرين  –المنامة  – 50912ص.ب : 

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

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                            2020يونيو  30 المنتهية في فترةلل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )العجز(/الفائض المتراكم

  صندوق التكافل العام صندوق التكافل العائلي
    1920  

     

205 (2,128)  يناير )مدقق( 1في  

(161)  فترةلل )العجز(/الفائض 175 

44 (1,953)  )غير مدقق( يونيو 30في  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المرحلية المختصرة. ال يتجزأ من البيانات المالية تشكل جزء 23حتى  1اإليضاحات من 

)العجز(/الفائض المتراكم    

 2020 صندوق التكافل العام صندوق التكافل العائلي

     
284 (1.920)  يناير )مدقق( 1في  

(60)  فترةلل عجز()الالفائض/ 113 

224 (1.807)  )غير مدقق(يونيو  30في  



 

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

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                         2020 يونيو  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 
 2020 رأس المال الخزينة

                 

27.267 5.540 1.889 747 4,182 2,913 (4)  يناير )مدقق( 1في  12,000 
         

 فترةربح ال - - - - - - 1.360 1.360

(1.799)  (1.799)  توزيعات ارباح معلنة - - - - - - 

(407)  - (407)  في القيمة العادلة لالستثماراتالتغيرات  - - - - - 

         

26.421 5.101 1.482 747 4,182 2,913 (4)  )غير مدقق( يونيو 30في  12,000 
 

 المجموع
  األرباح
 المستبقاة

احتياطي 
القيمة العادلة 
 لالستثمارات

احتياطي 
إعادة تقييم 
 العقارات

عالوة إصدار 
 اسهم

  االحتياطي
 2019 رأس المال الخزينةأسهم  القانوني

                 

25,907 4,685 1,646 747 4,182 2,651 (4)  يناير )مدقق( 1في  12,000 

         

 ربح الفترة - - - - - - 1,289 1,289

(1,499)  (1,499)  معلنةتوزيعات ارباح  - - - - - - 

 لالستثماراتفي القيمة العادلة التغيرات  - - - - - 376 - 376

         

26,073 4,475 2,022 747 4,182 2,651 (4)  يونيو )غير مدقق( 30في  12,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المرحلية المختصرة. ال يتجزأ من البيانات المالية تشكل جزء 23حتى  1اإليضاحات من 



  .البحرين ش.م.بسوليدرتي          
    )غير مدقق( المرحلي المختصر بيان التدفقات النقدية         

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                    2020 يونيو 30 المنتهية في فترةلل
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يونيو 03  
 2019   

يونيو 03  
 2020  

 
 حاتإيضا

 
 

 أنشطة التشغيل     

     
 

 األرباح والفائض المجمع للفترة   1.413  1,303

 
 

  للبنود غير النقدية:التعديالت    

 مخصص االستهالك للفترة   118  63

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   10  20

(928)   (963)  ، صافيإيرادات االستثمار 15  

13  29  5-1  اإلطفاء خالل الفترة، صافي 

73  99  6-1  مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها، صافي 

 التدفقات النقدية الناتجة من انشطة التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل   706  544

      
 :رأس المال العاملالتغيرات في      

(2,316)   (1.997)  الزيادة في ذمم التكافل و التأمين المدينة    
 في حصة إعادة التكافل و إعادة التأمين من المطلوبات الفنيةالنقص    712  1,069

(154)   (110)  الزيادة في تكاليف استحواذ مؤجلة    

 وموجودات أخر في المدفوعات مقدماً  الزيادة   (1.669)  (590)
(1,281)  في المطلوبات الفنية للتكافل و التأمين (النقص)  /الزيادة    202  

50  (14)  الزيادة في احتياطي العموالت غير المكتسبة / (النقص)   

(142)   (60)  في االحتياطي الفني للتكافل العائلي النقص   

 الزيادة في مطلوبات التكافل و التأمين   1.699  1,458

 في المطلوبات األخر  الزيادة   1.122  229

(1,677)   (115)  التغيرات في رأس المال العامل   

(18)  مدفوعات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   -  

(1,151)  االنشطة التشغيلية (المستخدم في) /الناتج من صافي النقد    591  

      
 أنشطة االستثمار     
      

(87)   (914)   
 شراء معدات  

(3,232)   (1.070)  شراء استثمارات 2-5و  5-1  

1,776  3.296  
  ، صافيإيداعات لد  مؤسسات مالية 

 بالتكلفة المطفأة المتحصل من استبعاد استثمارات 5-1  723  3,705

733  976   

 

 ستثماراتاإلالدخل المكتسب من 

      

 االستثماريةنشطة األ الناتج منصافي النقد    3.011  2,895

     
 

 أنشطة التمويل     
      

(1,405)   (1.643)  توزيعات أرباح مدفوعة خالل الفترة   

      

(1,405)   (1.643)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل   

      

 في النقد وما في حكمه  الزيادةصافى    1.959  339

 بداية الفترة النقد وما في حكمه في    3.913  1,895

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة   5.872  2,234

      

 صندوق المساهمين   3.359  1,364

 صندوق المشاركين   2.123  663

 تحت التصفية() –صندوق التأمين التقليدي    390  207

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة   5.872  2,234

 
 المرحلية المختصرة. ال يتجزأ من البيانات المالية تشكل جزء 23حتى  1اإليضاحات من 
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   معلومات عامة  1    

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

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

 
التأمين على  والمسررئولية والشررحن البحري وأجسرراد السررفن والطيران والطبي والحياة الجماعي، المركبات،تطوير وتقديم الحماية للممتلكات والهندسررة والحوادث العامة  (1

 المد  الطويل والمتناقص،
 ين في الصناديق.ابة عن المشاركإدارة صناديق التكافل العامة وصناديق التكافل العائلي وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية. تدار هذا الصناديق من قبل الشركة ني (2

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

  
 أسس إعداد البيانات   2
 

هيئة متطلبات  معوتماشرررياً  .الصرررادرة عن هيئة المحاسررربة والتدقيق للمؤسرررسرررات المالية اإلسرررالمية ةالماليالمحاسررربة رييامعلوفقاً  المختصررررة المرحليةالبيانات المالية  تعدأ
، تسررتخدم الشررركة توجيهات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من قبل 3المحاسرربة والتدقيق للمؤسررسررات المالية اإلسررالمية و مجلد مصرررف البحرين المركزي رقم 

تم إعداد المعلومات المالية  ،وفقا لذلك هيئة المحاسررررربة والتدقيق للمؤسرررررسرررررات المالية اإلسرررررالمية.لألمور التي التغطيها معايير  عايير الدولية إلعداد التقارير الماليةهيئة الم
کافة  تشمل ال وأنمالبيانات لماليـرررة المرحليـرررةم الذي يسمح بأن تكون البيانات المالية المرحلية بصيغة مختصرة  34المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 السرررنوية المدققة يةلالما البيانات مع باالقتران المختصررررة المرحليةيجب أن تقرأ البيانات المالية و لذا  السرررنوية اللاملة. ةيالمال اناتيالمعلومات واإلفصررراحات المطلوبة للب
 .2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 
 األحكام المحاسبية   3
 

السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات، هي إلعداد هذا البيانات المالية المرحلية المختصرة، كانت األحكام األساسية التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق 
هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية تم إصدار المعايير الجديدة التالية من قبل . 2019ديسمبر  31أُعدت البيانات المالية للسنة المنتهية في  نفسها التي ُطبقت عندما

في اجتماعه   ، قرر مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية 19-كوفيد وباءأثر  علىولكن  2020يناير  1 تاريخ اعتباًرا من اإلسالمية
، مع السماح بالتطبيق المبكر ، لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن  2021يناير  1حتى  تنفيذتاريخ ال من تقديم تمديد لمدة عام واحد 2020يونيو  23 - 22المنعقد في 

 الصادرة حديثًا على النحو المذكور أدناا:هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية  
 
 اضمحالل وخسائر ائتمانية وارتباطات مثقلة بااللتزامات: 30معيار المحاسبة المالية • 
 لة االستثمار )الوكالة باستثمار(: وكا31معيار المحاسبة المالية • 
 أدوات مماثلة استثمار في صكوك و أسهم و: 33معيار المحاسبة المالية • 
 إعداد التقارير المالية لحاملي الصكوك: 34 معيار المحاسبة المالية• 
 

 المستقبلية للشركة.البيانات المالية تقوم إدارة الشركة حاليًا بتقييم تأثير المعايير المذكورة أعالا على 

 

 النتائج المرحلية   4
 

 السنوية نتيجة للتغير الدوري في االشتراكات و الشك في واقعية حدوث المطالبات.  األرباحالنتائج المرحلية حصة متناسبة من صافي  تمثلقد ال 

 
 إستثمارات   5

 

 2020 يونيو 30 
 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 
 )مدققة(

    أدوات الدين

    بالتكلفة المطفأة:
 15,238  15,281 (1-5)إيضاح  أدوات مدرجة

    

    أدوات حقوق الملكية

    بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:
 3,371  3,239 أدوات مدرجة

 1,650  1,650 مدرجةغير أدوات 
    

 20,170  20,259 
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  )يتبع( إستثمارات  5
 
 الحركة في إستثمارات بالقيمة المطفأة كما يلي: 5-1

 

 
 2020 يونيو 30

 )غير مدققة(
 2019ديسمبر  31 

 )مدققة(
    

 15,865  15,238 اية الفترة/السنةبدي ف

 5,597  795 إضافات خالل الفترة/السنة

 (6,193)  (723) خالل الفترة/السنةاستبعادات 

 (31)  (29) ، صافياإلطفاء خالل الفترة/السنة

    
 15,238  15,281 في نهاية الفترة/السنة

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

 

 2020 يونيو 30 
 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 
 )مدققة(

    
 4,593  5,021 اية الفترة/السنةبدي ف

 185  275 إضافات خالل الفترة/السنة
 243  (407) تغير القيمة العادلة، صافي

    
 5,021  4,889 في نهاية الفترة/السنة

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

 

 2020 يونيو 30 
 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 
 )مدققة(

    
 3,371  3,239 أدوات حقوق الملكية المدرجة

 1,650  1,650 أدوات حقوق الملكية غير المدرجة

    
 4,889  5,021 

 
 ذمم عمليات التكافل وذمم التأمين المدينة 6

 

 2020 يونيو 30 
 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

    مستحق من:

 5,793  6,582 المشاركين و حاملي الوثائق
 2,397  2,969 الوسطاء

 2,818  2,875 الحلول المتعلقة بشركات التكافل والتأمين 

 562  841 إعادة التأمين /والتأمين إعادة التكافل/شركات التكافل

 13,267  11,570 

 (1,389)  (1,188) الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها ناقص: مخصصات 

    

 12,079  10.181 
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 )يتبع( ذمم عمليات التكافل وذمم التأمين المدينة 6
 

( محتفظ بها في صندوق التأمين التقليدي تحت الف دينار بحريني 374: 2019دينار بحريني  ) ألف 275مبلغ المدينة المذكورة أعالا  تتضمن ذمم التكافل والتأمين
 التصفية.

 
اض قيمة الرصيد بتقييم اإلنخفاض في القيمة على أساس فردي ومحدد. تقوم الشركة بتقييم كل حالة على حدة على ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفتقوم الشركة 

 القائم لإلشتراكات المستحقة واسترداد المطالبات التي تعتبر هامة بشكل فردي.
 

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

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

 2020 يونيو 30 
 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

 1.031  1.389 اية الفترة/السنةبدي ف

 358  99 مخصص الفترة 

 -  (300) في الفترة/السنة  شطب

    
 1.389  1.188 في نهاية الفترة/السنة

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

 المجموع
 

   مستحقة القبض دون ان تنخفض قيمتها

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

 مخفضة القيمة

 
 

 

 )غير مدققة(2020 يونيو 30 7.179 2.900 2.000 12.079

 (ة)مدقق 2019ديسمبر  31 5.982 3.117 1.082 10.181

 
 من المطلوبات الفنية  المطلوبات الفنية للتكافل و التأمين و حصة إعادة التكافل وإعادة التأمين 7

 

 ()مدققة2019ديسمبر  31  غير مدققة()2020 يونيو 30 

 التأمين  
 التكافلي

 التأمين التقليدي  
 )تحت التصفية(

 
 التأمين

 التكافلي 
 التأمين التقليدي 
 )تحت التصفية(

      
      إجمالي

 33 15.184  23 15.209 اشتراكات غير مكتسبة
 1.736 11.197  1.693 11.427 المطالبات القائمة

 26.636 1.716  26.381 1.769 
      

      إعادة التكافل
 (27) (7.949)  (20) (7.736) حصة إعادة التكافل/إعادة التأمين من اإلشتراكات غير المكتسبة  

 (392) (4.661)  (454) (4.107) حصة إعادة التكافل/إعادة التأمين من المطالبات القائمة

 (11.843) (474)  (12.610) (419) 
      صافي

 6 7.235  3 7.473 اشتراكات غير مكتسبة
 1.344 6.536  1.239 7.320 المطالبات القائمة

      
 14.793 1.242  13.771 1.350 
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 تكاليف اإلستحواذ المؤجلة وإحتياطي العمولة غير المكتسبة  8
 

 تكاليف إستحواذ مؤجلة  8-1

 

 2020 يونيو 30 
 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 
 )مدققة(

 التأمين  
 التكافلي

 التأمين التقليدي
 )تحت التصفية(

 
 التأمين 
 التكافلي

 التأمين التقليدي
 )تحت التصفية(

      
 5 402  4 428 اية الفترة/السنةبدي ف

 8 484  2 636 الفترة/السنةالعموالت المدفوعة خالل 
 (9) (458)  (4) (524) الفترة/السنةخالل  مصاريف العموالت المتكبدة

      
 4 428  2 540 في نهاية الفترة/السنة

 

 إحتياطي العموالت غير المكتسبة 8-2
 

 2020 يونيو 30 
 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 
 )مدققة(

 التأمين 
 التكافلي 

التأمين التقليدي 
 )تحت التصفية(

 
 التأمين

 التكافلي 
التأمين التقليدي 
 )تحت التصفية(

      
 24 363  10 432 اية الفترة/السنةبدي ف

 20 913  5 434 الفترة/السنةالعموالت المستلمة خالل 
 (34) (844)  (8) (445) الفترة/السنةالعموالت المكتسبة خالل 

      
 10 432  7 421 في نهاية الفترة/السنة

 

 إدارة تحت التصفية -موجودات ومطلوبات مشتركي التكافل   9

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

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

 

 2020 يونيو 30 
 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

 57  62 نقد وأرصدة لد  البنوك

 62  66 استثمارات أخر 

    

    

 119  128 إدارة تحت التصفية -مجموع  الموجودات 

 

 2020 يونيو 30 
 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

 33  32 احتياطي االشتراكات غير المكتسبة و الوفيات

 39  40 ذمم التكافل وذمم دائنة أخر 

 9  17 احتياطي الوحدات ذات الصلة 

 89  81 

    

 38  39 فائض الموجودات على المطلوبات المشاركين

    

 119  128 إدارة تحت التصفية  -مجموع  المطلوبات
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 اإلحتياطي الفني للتكافل العائلي  10
 

 2020 يونيو 30 
 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

 3,567  3,258 في نهاية الفترة/السنة

 (160)  (53) الفترة/السنةالمبلغ المسترجع خالل 

 (149)  (7) صافي اإلضافات خالل الفترة/السنة

    

 3,258  3,198 في نهاية الفترة/السنة

 
  ذمم التكافل و التأمين الدائنة 11

 

 2020 يونيو 30 
 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 
 )مدققة(

    
 514  297 حاملي الوثائقللمشاركين و مستحق
 6,039  7,636 لشركات التكافل والتأمين مستحق
 624  943 لورش تصليح السيارات مستحق

    
 8,876  7,177 

 
ألف دينار بحريني( والتي يتم اإلحتفاظ بها في صندوق التأمين التقليدي تحت  139: 2019ألف دينار بحريني ) 233تتضمن ذمم التكافل والتأمين الدائنة المذكورة أعالا 

 التصفية.
 

 رأس المال  12
 

 المصرح به 12-1
 

عدد األسهم  
 )آالف(

 رأس المال 
 

 دينار بحريني لكل سهم  1.0سهم مصرح به بقيمة  150,000,000
 15,000  150,000 (سهم لكلدينار بحريني  1.0سهم مصرح به بقيمة  150,000,000 :2019)

 
 بالكامل  ةمدفوعالصادرة و  12-2
 

عدد األسهم  
 )آالف(

 رأس المال 
 

    
 بحريني لكل سهم  دينار 1.0  قيمةسهم مصرح به  ب 120,000,000

 12,000  120,000 بحريني لكل سهم( دينار 1.0قيمة ب 120,000,000: 2019)

 
 أسهم الخزينة 12-3

 
في  الشركة لديها الحق في اعادة إصدار األسهم. (آالف دينار بحريني 4:  2019) 2020 يونيو 30كما في  بحريني آالف دينار 4بما يعادل الشركة من أسهمها تمتلك 

 .تايخ الحق
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 العائد األساسي و المخفف لكل سهم 13
 

      
 .، بعد خصم أسهم الخزينةلفترةصافي ربح السنة المتاح للمساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة خالل ا بتقسيمتم احتساب العائد األساسي 

 
 رسوم الوكالة   14

 
لرسوم الوكالة التي تم اعتمادها من قبل تتقاضه الشركة رسوم الوكالة إلدارة صناديق التكافل نيابة عن المشاركين، وفقاً للعقد الخاص بكل صندوق تكافلي. الحد األقصى 

لصندوق التكافل العائلي من ( %25 : 2019) %25 و  (%25 : 2019)لصندوق التكافل العام  %25 ليها هيئة الرقابة الشرعية هوالخبير االكتواري، والتي وافقت ع
لصندوق التكافل ( %25: 2019) %81.24العام و لصندوق التكافل (%3.17: 2019) %21بلغت رسوم الوكالة الفعلية المحتسبة خالل الفترة إجمالي االشتراكات. 

 .العائلي
 

 إيرادات االستثمار، صافي  15
 

 2020 يونيو 30 
 )غير مدققة(

 2019 يونيو 30 
 )غير مدققة(

    
 300  275 ائع لد  البنوكودإيرادات من 

 382  375 إيرادات من أدوات الدين
 310  382 حقوق الملكية إيرادات من أدوات

 (14)  (18) مصاريف إدارة االستثمارات

 978  1.014 صافي إيرادات  االستثمار
 (50)  (51) حصة المضارب* 

 963  928 

    
 777  811 إيرادات  استثمار المساهمين
 90  87 إيرادت استثمار التكافل العام

 61  65 إيرادت استثمار التكافل العائلي

 963  928 

 *حصة المضارب
من إيرادات االستثمار لصناديق  (%25 : 2019) %25 يدير المساهمون صندوق إستثمارات المشاركين بصفة مضارب ويتقاضون نظير ذلك حصة المضارب بنسبة

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

 األطراف ذوي العالقة  16

مالية والتشغيلية للطرف يتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ تؤثر على السياسات ال
ين والشركات التي تمارس الشركة والمساهمين عليها نفوذاً مؤثراً وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة اآلخر. تشمل األطراف ذوي العالقة على المساهمين الرئيسي

 التنفيذية للشركة.
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين 16-1

 مكافآتال يط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة.والمسئولية لتخطيتكون موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة والموظفون الرئيسيون الذين لهم الصالحية 
(. وبلغت قيمة أتعاب حضور الجلسات ألعضاء لجان ألف دينار بحريني 52: 2019)  ألف دينار بحريني 63بلغت  فترةألعضاء مجلس إدارة الشركة خالل ال المدفوعة

: 2019دينار بحريني )ألف  222 ني( وبلغت الرواتب والمزايا المدفوعة إلى موظفي اإلدارة الرئيسييندينار بحريألف  14: 2019دينار بحريني ) ألف 15مجلس اإلدارة 
: 2019)ألف دينار بحريني  184مبلغ وقدرا  2020يونيو  30كما في  موظفي اإلدارة الرئيسيينو بلغت مكافآت نهاية الخدمة المستحقة إلى دينار بحريني(. ألف  204
 ألف دينار بحريني( 157

  

 2019 يونيو 30
 )غير مدققة(

 2020 يونيو 30 
  )غير مدققة(

    

1,289  1.360 
 للفترةصافي الربح 

    

119,950,219  119,950,219 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

    

فلس 10 فلس 11  75. .34 
 فلس سهم 100األرباح األساسية والمخففة لكل 
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 )يتبع( األطراف ذوي العالقة  16
 ألطراف ذوي العالقة أرصدة مستحقةو  المعامالت 16-2
 

 2020 يونيو 30 (  المعامالت مع أطراف ذوي العالقةأ
 )غير مدققة(

 2019 يونيو 30 
 )مدققة(

    إجمالي االشتراكات: 
 14  39 الشركة األم

 1,187  1.185 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    اشتراكات إعادة التكافل:
 11  1 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    
    :يرادات من الودائعإ

 23  36 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    :المطالبات المدفوعةإجمالي 
 299  70 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

 

 2020 يونيو 30 رصدة األ(  ب
 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 
 )مدققة(

    
    ذمم دائنة :

 96  3 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    إيداعات لد  مؤسسات مالية:  
 1.282  1.735 مشتركة   تحت سيطرةشركات خاضعة 

    
    ذمم مدينة:
 48  59 الشركة األم

 332  913 مشتركة سيطرةتحت الشركات الخاضعة 
    

    مطالبات قائمة:
 685  688 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    
    النقد وما في حكمه:
 1.191  1.490 مشتركة   تحت سيطرةشركات خاضعة 

 
 معلومات القطاعات  17

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

 

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

  المركبات 

  صحيال 

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

  التكافل العائلي الذي يتضمن تناقصا على المد  الطويل وعلى المد  القصير 

 

قييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس ربح تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج االكتتاب لقطاعات التشغيل بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وت
 االكتتاب. يعرض الجدول التالي إيرادات القطاع وقياس ربح القطاع للسنة ومطابقتها إلجمالي الدخل وأرباح السنة للشركة.
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 )يتبع(معلومات القطاعات   17
 

 )غير مدقق( 2019 يونيو 30 )غير مدقق( 2020 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

5246. 4.522 3.282 االشتراكات/األقساطإجمالي   1.022 133 15.483 2,515 4,903 6,900 945 131 15,394 
إعادة  أشتراكاتأقساط إعادة التكافل/

 التأمين
 
(2.881)  

 
(162)  

 
(3.571)  

 
(712)  

 
(243)  

 
(7,569)  

 
(2,151)  

 
(152)  

 
(4,487)  

 
(639)  

 
(258)  

 
(7,687)  

(110) 310 2.953 4.360 401 االشتراكات/األقساط المحتفظ بها  7,914 364 4,751 2,413 306 (127)  7,707 
             االقساط/الحركة في االشتراكات

(75) المكتسبة، صافيغير   395 (507)  (48)  - (235)  (67)  254 (283)  (29)  - (125)  

             
642.4 4.755 326 المكتسبة االشتراكات/االقساطصافي   262 (110)  7,679 297 5,005 2,130 277 (127)  7,582 

             
 481 - - 32 14 435 437 - - 110 11 316 العموالت  اتإيراد

             الحركة في العموالت غير
(68) 1 79 ، صافيالمكتسبة  - - 12 (36)  6 (23)  - - (53)  

             وإيرادات عموالت األرباح
 83 - - 18 22 43 101 29 6 - 19 47 أخر 

             صافي العموالت المكتسبة /
 511 - - 27 42 442 550 29 6 42 31 442 )المتكبدة(

             

التكافل/التأمين إيرادات إجمالي 
 التقليدي

 
768 

 
4.786 

 
2.488 

 
268 

 
(81)  

 
8,229 

 
739 

 
5,047 

 
2,157 

 
277 

 
(127)  

 
8,093 

 
 

 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   17

 

 )غير مدقق( 2019 يونيو 30 )غير مدقق( 2020 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

 (7,525) (315) (617) (1,602) (3,853) (1,138) (4,724) - (216) (1,537) (2,801) (170) إجمالي المطالبات المدفوعة

             /مطالبات مستردة من شركات إعادة التكافل

 2,018 240 540 80 167 991 326 - 179 6 (12) 153 وآخرين أمينالتإعادة 

 (5,507) (75) (77) (1,522) (3,686) (147) (3984,) - (37) (1,531) (2,813) (17) المطالبات المدفوعةصافي 

             -الحركة في المطالبات القائمة 

 1,511 22 (370) (39) (10) 1,908 (187) (55) 59 (248) 651 (594) إجمالي

             /إعادة التكافل -الحركة في المطالبات القائمة 

 (1,174) (59) 300 (14) 382 (1,783) (492) 37 (109) (10) (788) 378  أمينإعادة الت

             

 (5,170) (112) (147) (1,575) (3,314) (22) (5,077) (18) (87) (1,789) (2,950) (233) )المستردة(صافي المطالبة المتكبدة/

 49 49 - - - - 7 7 - - - - احتياطي التكافل العائلي الفني  منمحول 

             

 2,972 (190) 130 582 1,733 717 3,159 (92) 181 699 1,836 535 الفني )النقص(/الفائض

 
 ، الطيران، الحوادث العامة، و الحوادث الهندسيةو أجسام السفن الشحن البحريغير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق، )*( 
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 المطلوبات المحتملة و اإللتزامات   18
 

ممكن التنبؤ بالنتيجة النهائية لهذا الشركة مدعى عليها في عدد من القضايا المرفوعة من قبل أصحاب الوثائق فيما يتعلق بالمطالبات المتنازع عليها. وفي حين أنه ليس من ال
 : الشيء(.2019ديسمبر  31) التقريرالقضايا، فقد وضعت اإلدارة مخصصات تعتبرها، في رأيهم، كافية. ال توجد إلتزامات كما في تاريخ 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   19

 

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

 األخر  من خالل طرق تقييم أخر .العادلة لجميع األدوات المالية 

 

 هيكل القيمة العادلة

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

 

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

 

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

ر مدرجة ألدوات مماثلة أو مشابهة في األسواق التي تعتبر أقل وتشمل هذا الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أسعا

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

 

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

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

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

 

لة التي يتم تصنيفها في قياس القيمة العادلة. لجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد البيانات المالية من حيث المستو  في هيكل القيمة العادا

 كررة:تستند المبالغ على القيم المبينة في بيان المركز المالي. قياسات القيمة العادلة التالية مت

 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول (ة)غير مدقق 2020 يونيو 30
        

 4,889  1,650  -  3,239 استثمارات بالقيمة العادلة

 3,239  -  1,650  4,889 

 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول (ةمدقق) 2019 ديسمبر 31
        

 5,021  1,650  -  3,371 استثمارات بالقيمة العادلة

 3,371  -  1,650  5,021 

 
 : ال شيء(.2019 ديسمبر 31. )2019 يونيو 30ة في المنتهي خالل الفترة 3تصنيف قياس المستو   تكن هناك تحويالت من أو إلى لم
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 )يتبع(  القيمة العادلة لألدوات المالية   19  
 

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

 )غير مدققة( 2020 يونيو 30

القيمة العادلة 
خالل حقوق 

 الملكية
محتفظ بها حتى 

 االستحقاق
القروض والذمم 

 المدينة
مجموع القيمة 

 القيمة العادلة المحمولة

      
 5.872 5.872 5.872 - - ومافي حكمهالنقد 

 12,498 12,498 12,498 - - إيداعات لد  مؤسسات مالية
 20,184 20,170 - 15,281 4,889 استثمارات 

 12,079 12,079 12,079 - - ذمم مدينة من التكافل والتأمين 
حصة شركات إعادة التكافل و التأمين من         

 12,240 12,240 12,240 - - المطلوبات الفنية
 3,471 3,471 3,471 - - موجودات أخر 

 66,344 66,330 46,160 15.281 4.889 مجموع الموجودات المالية

 25,613 25,613 25,613 - - مطالبات من عقود التكافل و التأمين الفنية     - - 
 8,876 8,876 8,876 - - ذمم دائنة لشركات التكافل و التأمين

 3,292 3,292 3,292 - - أخر مطلوبات 

 37,781 37,781 37,781 - - مجموع المطلوبات المالية

 

 مدققة() 2019 ديسمبر 31

القيمة العادلة 
خالل حقوق 
 الملكية

محتفظ بها حتى 
 االستحقاق

القروض والذمم 
 المدينة

مجموع القيمة 
 القيمة العادلة المحمولة

      

 3,913 3,913 3,913 - - النقد ومافي حكمه

 15,794 15,794 15,794 - - إيداعات لد  مؤسسات مالية

 20,682 20,259 - 15,238 5,021 استثمارات 

 10,181 10,181 10,181 - - ذمم مدينة من التكافل والتأمين 

حصة شركات إعادة التكافل و التأمين من         
 12,858 12,858 12,858 - - المطلوبات الفنية
 2,592 2,592 2,592 - - موجودات أخر 

 66,020 65,597 45,338 15,238 5,021 مجموع الموجودات المالية

 26,867 26,867 26,867 - - مطالبات من عقود التكافل و التأمين الفنية    45,338 - - 

 7,177 7,177 7,177 - - ذمم دائنة لشركات التكافل و التأمين

 2,955 2,955 2,955 - - مطلوبات أخر 

 36,999 36,999 36,999 - - مجموع المطلوبات المالية

 
 صيرة األجل لهذا األدوات المالية.القيمة المحمولة لألدوات المالية للشركة، ما عدا استثمارات األوراق المالية، تقارب قيمتها العادلة، بسبب االستحقاقات الفورية او ق
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 أجمالي الشامل للفترة   20
 

 ()غير مدقق 2019يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر  )غير مدقق( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

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

           

 1.303 1.289 - (161) 175 1,413 1,360 - (60) 113 فترةلل )العجز( /الفائض صافي الربح و

إلى بيان تصنيفه  األخر الذي سيتم الدخل الشامل
 اتالمشاركين في الفتر ومصروفاتوإيرادات  الربح

 :الالحقة

          

 376 376 - - - (407) (407) - - - خالل الفترةفي القيمة العادلة التغيرات 

 سيتم الذيلفترة األخر  الدخل الشامل / )الخسارة(
 ومصروفاتوإيرادات  الربح إلى بيانتصنيفه 

 :الالحقة اتفي الفترالمرحلية المختصر  المشاركين

 

- 

 

- 

 

- 

 

(407) 

 

(407) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

376 

 

376 

 1.679 1.665 - (161) 175 1.006 953 - (60) 113 الشامل للفترة الربحإجمالي 
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 19-تأثير كوفيد  21

 
في معظم البلدان في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في األعمال التجارية، مع ما يترتب على ذلك من  2020( في أوائل عام 19-تسبب انتشار فيروس كورونا )كوفيد

ية ، إلدارة التعطل المحتمل لألعمال لتفشي آثار سلبية على األنشطة االقتصادية. تراقب الشركة تأثيرها باستمرار ، بينما تعمل عن كثب مع السلطات التنظيمية المحل
 .19-كوفيد
 

في المعلومات  ، نظرت الشركة فيما إذا كان من الضروري النظر في أي تعديالت وتغييرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر واإلبالغ عنها 19-كوفيدفي ضوء 
ة المستقبل ومصادر التقدير الرئيسية األخر  التي قد تنطوي على مخاطر كبيرة إلحداث تعديالت جوهري . فيما يلي االفتراضات الرئيسية حولالمختصر المالية المرحلي

 :المختصر على المعلومات المالية المرحلي
 

 :المالية الموجوداتانخفاض قيمة 
قامت الشركة أيًضا . التي تعمل فيهقتصادي للسوق اإل بناَء على الوضععوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة بتقييم إنخفاض قيمة الموجودات المالية اجتهادياَ، قامت الشركة 

 .19-كوفيد بسبب جوهريأنه ال يوجد تأثير  استنتتجتخفاض القيمة وشكل إلنبتقييم التعرضات في القطاعات التي من المحتمل أن تتأثر بأي 
 

 :غير المالية الموجوداتانخفاض قيمة 
، وقارنت النتائج الفعلية للفترة مع الميزانية ومعايير التأمينالعاملة في قطاع  تءاالمنشعلى  19-كوفيداألخذ في االعتبار التأثير الضئيل ل أجرت الشركة تقييًما نوعيًا، مع

 .19-كوفيدبسبب  جوهريعدم وجود تأثير  استنتتجتو القطاع
 

 المحتملة: مطلوباتااللتزامات و
زيادة محتملة في اي  للنظر في، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في العالقات التجارية بين الشركة والعمالء، تشغيليب الشركة بتقييم تأثير أي اضطراقامت 

 لم يتم تسجيل أي مشاكل.، المحتملة المطلوباتااللتزامات و
 

 مساعدات حكومية
شركة على بعض المزايا من أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي )مالحزمم( لدعم األعمال التجارية في هذا األوقات الصعبة. حصلت ال

 .التعطل ندوقالموظفين من ص لرواتبهذا الحزم بشكل رئيسي في شكل تنازل مؤقت عن فواتير خدمات هيئة الكهرباء والماء وسداد جزئي 
 

 موظفي الشركة وفواتير الخدمات. رواتب والمتعلق بدعم  ةالمستلم ةالحكومي المساعداتألف دينار بحريني من  298على المرحلي امختصر يشتمل بيان الدخل 
 

 مبدأ اإلستمرارية:
جميع المعلومات المتاحة حول المخاطر والشكوك المستقبلية. تم على  بناءَ في ضوء الظروف االقتصادية الحالية سوف تستمر أجرت الشركة تقييماً لما إذا كانت الشركة 

، ولكن في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن الشركة لديها موارد 19-كوفيدإعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للشركة ورأس المال والسيولة. قد يستمر تأثير 
تم إعداد  ونتيجة لذلكالمرحلية المختصرة.   وغير متغير كما في تاريخ الموافقة على هذا البيانات الماليةتأثر م غير ال يزالوضعها الحالي وأن  العملستمرار في كافية لإل

 .بشكل مناسب على أساس مبدأ االستمرارية المختصرةهذا المعلومات المالية 
 

 الحقة أحداث   22
 

وفقًا لتعميم بورصة  2020يوليو  28ألف دينار بحريني في  411بمبلغ  2018 سنة حتى السابقة السنوات المالية كلل الغير مستلمة النقدية رباحاألحولت الشركة توزيعات 
 رة بعدالبيانات المالية المرحلية المختص علىحقة مهمة أخر  التي سيكون لها تأثير كبيرال أحداثاي لم تكن هناك . 2020يونيو  30في  LP/11/2020 البحرين رقم

 توقيع على البيانات المالية المرحلية المختصرة.الوقبل تاريخ أ 2020يونيو  30 تاريخ
 

 أرقام المقارنة   23

 
 تم إعادة تصنيف بعض ارقام السنة السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية. لم يؤثر ذلك على المركز المالي أو النتائج للسنة.
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بينما كانت وزارة الصحة في البحرين في حالة تأهب قصو  وبدأت في تنفيذ تدابير وقائية من  19-كوفيد، أكدت مملكة البحرين أول حالة لـ  2020فبراير  21 بتاريخ
. هذا على العالم شكله هذا الفيروسالتهديد الذي يب توأكد ةعالمتصنف كجائحة  19-كوفيد بأن وباء، أعلنت منظمة الصحة العالمية  2020مارس  11. في 2020يناير 
لم ، أد  إلى إغالق عالمي وتسبب في تداعيات شديدة لالقتصادات في جميع أنحاء العالم. لردع االنتشار، اتخذت البلدان في جميع أنحاء العاتوقعحدث غير ميمثل الوباء 

 إغالق المرافق العامة، وتقييد بعض األنشطة التجارية.السفر، وتدابير الحجر الصحي، و منععدة تدابير؛ اإلغالق الكامل والجزئي ، 
 

مليار دينار بحريني لدعم المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص. كانت حزمة  3.4، أعلنت حكومة البحرين عن حزمة تحفيز بقيمة 19-كوفيدلتخفيف األثر المالي لـ 
فراد لألدفع فواتيرالكهرباء والماء تم ال، و 2020لمدة ثالثة أشهر اعتباًرا من أبريل  التحفيز شاملة تماًما والتي تضمنت دفع رواتب كاملة لجميع موظفي القطاع الخاص

، 2020، وإعفاء جميع األفراد والشركات من رسوم البلدية لمدة ثالثة أشهر اعتباًرا من أبريل  2020ثالثة أشهر اعتباًرا من أبريل  والشركات بما في ذلك السكان لمدة
الرسوم ذات الصلة بالسياحة من  قطاعات، وإعفاء جميع ال2020جميع الشركات من رسوم تأجير األراضي الصناعية لمدة ثالثة أشهر اعتباًرا من أبريل  وإعفاء

المركزي وإعادة توجيه جميع البحرين  من قبل مصرف صندوق السيولة، وزيادة تسهيالت القروضدعم ، وزيادة 2020السياحية لمدة ثالثة أشهر اعتباًرا من أبريل 
إلى  ةتمويل وشركات التمويل الصغيربرامج تمكين من بين مبادرات أخر  عديدة. عالوة على ذلك، وجه مصرف البحرين المركزي جميع بنوك التجزئة وشركات ال

. عالوة على ذلك، لمساعدة القطاع الخاص 2020)الفائدة المركبة( اعتباًرا من مارس  وائدعلى الف وائدمنح المواطنين إعفاًء من السداد لمدة ستة أشهر بدون رسوم وف
٪ إلى القطاع الخاص األكثر تأثراً لمدة ثالثة أشهر اعتباًرا من 50م لألجور بنسبة ، قامت حكومة البحرين بتقديم دع2020غير مسبوقة، في يوليو  الفتراتخالل هذا 

 .ةصعبالت اوقاأل تلك. وكان لكل هذا اإلجراءات تأثير إيجابي، بشكل مباشر أو غير مباشر عبر جميع القطاعات وعزز الثقة في 2020يوليو 
 

ألف دينار بحريني ،وإلظهار  298لمدة ثالثة أشهر بإجمالي واتير الخدمات والتنازل عن ف رواتبدعم لل من خاللكما استفادت سوليدرتي البحرين من حزمة التحفيز 
 .19-كوفيدالبحرين  خيرمفينا م لحملة ألف دينار بحريني 75تضامنها الصادق مع الجهود الوطنية خالل هذا الفترة الصعبة، قدمت الشركة مساهمة متواضعة بقيمة 

 
. ومع ذلك، أظهرت الشركة حتى اآلن مرونة كبيرة وتمكنت من تحقيق 2020السيناريو االقتصادي، وبالتالي أثر على النمو المخطط للشركة في عام  19-كوفيدلقد غير 

ال يزال فيه انتشار الفيروس  نمو متواضع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. على الرغم من أنه من الصعب جًدا التأكد من التأثير المالي الكامل في الوقت الذي
 هو كما يلي: 2020مستمًرا، فإن التأثير على بعض األساسيات الرئيسية للشركة خالل النصف األول من عام 

 
 .الشركة تحقيق نمو متواضع في إجمالي المساهمات مما يشير إلى عدم وجود خسارة كبيرة لألعمال• 
 .2020يونيو  30بالقيمة العادلة ولكن لم يكن هناك ما يبرر انخفاض القيمة ألن االنخفاض لم يكن جوهريًا كما في  ةاسالمق حقوق الملكيةانخفاض في قيمة محفظة • 
 ل العامل.زيادة في الذمم المدينة بسبب التأخير في التحصيل. ومع ذلك، فإن وضع السيولة في الشركة قوي للغاية وليس له تأثير سلبي على رأس الما• 
 المطلوب وفقًا للوائح مصرف البحرين المركزي. القدرةمرة من هامش  8.3يبلغ  2020يونيو  30مالية قوي وصافي رأس مالها المتاح كما في  قدرةالشركة بتحتفظ • 
 

. ال 2020يوليو  14( بتاريخ 19-كوفيد)األثر المالي لـ  OG/ 259/2020تم تقديم المعلومات المذكورة أعالا لتتوافق مع متطلبات تعميم مصرف البحرين المركزي 
على الشركة. باإلضافة إلى ذلك  تخضع هذا المعلومات لمراجعة رسمية من قبل المراجعين  19-كوفيد تمثل هذا المعلومات التقييم الشامل الكامل الدقيق لتأثير

 الخارجيين.
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