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 المحتويات 
 
 صفحة 
  

 3 - 2 معلومات عامة 
 4  واإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارة

 8 - 5 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 
 14 - 9 المساهمين السادة  إلى المستقلينتقرير مدققي الحسابات 

  
  القوائم المالية 

 15 ة الموحدة للمركز المالي ائمالق
 16 قائمة المركز المالي المنفصلة للشركة 

 17 الموحدة لألرباح أو الخسائر قائمة ال
 18 األرباح أو الخسائر المنفصلة للشركة قائمة 

 19 القائمة الموحدة للدخل الشامل
 20 شركة قائمة الدخل الشامل المنفصلة لل

 21  قديةالن فقاتتدالموحدة للقائمة ال
 22 المنفصلة للشركة  قائمة التدفقات النقدية

 23  حقوق الملكيةتغيرات في الموحدة للقائمة ال
 24 المنفصلة للشركة  حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 

 77  - 25 الموحدة والمنفصلة للشركة  حول القوائم المالية تإيضاحا  
 78 (قةقدمغير )اإلضافية  المعلومات المالية
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 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 اإلالبري البحرين مملكة

 .comwww.gigbh       اإلنترنت      : موقع 
  4745: ي ارتجلاالسجل 

 

  سلماباد  فرع

  
  ،426طريق  ،1390 مبنى

 +973 8000 8777:    هاتف 704سلماباد 

  مملكة البحرين 
 

  فرع الرفاع الشرقي

  
  أ، شارع أبو شاهين 13محل 

 +973 8000 8777:    هاتف  923مركز الريم، الرفاع الشرقي 

  مملكة البحرين 
 

  ارع سمجمفرع 

  
   ،25طريق  ،133مبنى ، 24 لحم

 +973 8000 8777:    هاتف 525 سار

  مملكة البحرين 
 

  سيف المحرق فرع مجمع ال

  
  ، 154مبنى ، 5 محل

 +973 8000 8777:    هاتف 240 ، عراد29طريق 

  مملكة البحرين 
 

  فرع جرداب 

  
  77بري جود الجشارع أ ،جي 771 مبنى

 +973 8000 8777 :   هاتف 729 بداجر

  بحرين مملكة ال
 

  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  :  البريد اإللكتروني الكويت دولة
  

  30713السجل التجاري : 

  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

 
  مسجلي األسهم 

  

  بحرين لا

 514  :  ص.ب ..مذ.م (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:    فاكس مملكة البحرين

 +973 1721 0736:    سفاك 

 
  الكويت  

 22077:    ص.ب .ش.م.ك مقاصةويتية للة الكالشرك

 +965 22465696:    هاتف  13081الصفاة 

 +965 22469457:    فاكس دولة الكويت 

 
  باتمدققو الحسا

  

 140:    ص.ب  إرنست ويونغ

 +973 1753 5455:    هاتف المنامة 

 +973 1753 5405:    فاكس  ينمملكة البحر

 
  الخبير االكتواري

  

 371557:   ص.ب       والستشارات تواريةكال للخدمات  لوكسشركة 

 +971 4876 8530:    هاتف  دبي

  اإلمارات العربية المتحدة 
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 أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
 

 مجلس اإلدارة  
 رئيس مجلس اإلدارة  - مراد على مراد

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  - خالد سعود الحسن

 اإلدارة عضو مجلس - حسن محمد زين العابدين

 عضو مجلس اإلدارة  - روشاهيسبيجان خو

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

 عضو مجلس اإلدارة  - محمد إبراهيم زينل 
 عضو مجلس اإلدارة  - ثامر إبراهيم عرب 
 عضو مجلس اإلدارة  - مبارك عثمان العيار 

 عضو مجلس اإلدارة   د الريس أحم محمد
 دارة سكرتير مجلس اإل -  علي حسن فردان

   

   التنفيذية اللجنة 
   

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

 عضو اللجنة  - روشاهيسبيجان خو
 عضو اللجنة  - مبارك عثمان العيار 

 عضو اللجنة  - لريس محمد أحمد ا
   

   مواإللتزالجنة التدقيق 
   

 رئيس اللجنة  - نين العابديحسن محمد ز

 نائب رئيس اللجنة - شوقي علي يوسف فخرو

 عضو اللجنة  - ثامر إبراهيم عرب 

 عضو اللجنة  - محمد إبراهيم زينل 
   

   لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة
   

 رئيس اللجنة  - مراد علي مراد 

 نائب رئيس اللجنة  خالد سعود الحسن

 عضو اللجنة  - بدينحسن محمد زين العا 
 عضو اللجنة  - محمد أحمد الريس

   
   لجنة المخاطر

   
 رئيس اللجنة  - ثامر إبراهيم عرب

 نائب رئيس اللجنة - محمد إبراهيم زينل

 عضو اللجنة  - محمد أحمد الريس 
 عضو اللجنة  - ن  سلطا عبدهللاد. 
   

   اإلدارة العامة 
 لتنفيذي رئيس الا - دهللا سلطان بعد. 

   
   البحرين 

 الشئون التجارية –المدير العام  - وليد أحمد محمود
 مسئول العمليات  - علي إبراهيم نور 

 المالي  المسئول - آر سوندارام

 رات مسئول اإلستثما  - أحمد عبدالرحمن بوجيري

 اإلكتتابمسئول  - مانوج بادوني 
   

   الكويت 
 الكويتعمليات  – المدير العام - حمدعبدهللا ربيعة م

 الكويتعمليات  – مسئول اإلكتتاب - كي غاندي

 الكويتعمليات  –ة يواإلدار لماليةالشئون ا مدير أول   توماس شاكو  
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 م.ب.ش.ة الكويتية للتأمين ة البحرينيشركال

 ءاً من هذه القوائم الماليةجز 31إلى  1 ة منقالمرف تشكل اإليضاحات
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  املالموحدة للدخل الشقائمة ال
 2020ديسمبر  31تهية في نمة الالسن

  2020 2019 

  
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف
 ينيبحرار دين

    

 2,826 3,917  الربح للسنة 
  ──────── ──────── 

    
   سيعاد تصنيفه الذي الدخل الشامل اآلخر

    إلى قائمة األرباح أو الخسائر في السنوات الالحقة: 
    

    :إستثمارات متاحة للبيع

 1,316 723  ات القيمة العادلة الناتجة خالل السنةيرتغ

 (153) (151)  محاللاألرباح أو الخسائر عند االستبعاد/االضمة ئا إلى ق عاد تدويرها ي
  ───────── ───────── 

  572 1,163 
    

 (40) (108)  فروق تحويل العمالت 
  ───────── ───────── 

   ي سيعاد تصنيفه ذة الللسن شامل اآلخرل الالدخصافي 
 1,123 464  الحقة إلى قائمة األرباح أو الخسائر في السنوات ال

  ───────── ───────── 

 3,949 4,381  دخل الشامل للسنةلامجموع 
  ═════════ ═════════ 

      :العائد إلى

 3,787 4,284  مساهمي الشركة األم 

 162 97  مسيطرة  حقوق غير
  ───────── ───────── 

  4,381 3,949 
  ═════════ ═════════ 



 م.ب.ش.ة الكويتية للتأمين ة البحرينيشركال

 ه القوائم الماليةهذءاً من جز 31إلى  1 المرفقة منات تشكل اإليضاح 
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 منفصلة للشركة لا لشامال الدخلقائمة 
 2020ر مبديس 31لسنة المنتهية في ا

  2020 2019 

 
 ألف  

 دينار بحريني 
 ألف

 دينار بحريني
    

 2,137 3,318  الربح للسنة 
  ───────── ───────── 

    

 تصنيفها إلى قائمة   سيعادالتي  مل اآلخرالدخل الشا
    األرباح أو الخسائر في السنوات الالحقة: 

    

    :للبيعتثمارات متاحة سإ

 1,134 913  ل السنةعادلة الناتجة خالتغيرات القيمة ال

 (181) (282)  د تدويرها إلى قائمة األرباح أو الخسائر عند االستبعاد/االضمحاللا عي
  ───────── ───────── 

  631 953 
    

 (40) (108)  فروق تحويل العمالت 
  ───────── ───────── 

   يفه ي سيعاد تصنذللسنة ال اآلخرالدخل الشامل  يفصا
 913 523  سنوات الالحقة إلى قائمة األرباح أو الخسائر في ال

  ───────── ───────── 

 3,050 3,841  مل للسنةدخل الشامجموع ال

  ═════════ ═════════ 



 م.ب.ش.ة الكويتية للتأمين ة البحرينيشركال

 ءاً من هذه القوائم الماليةجز 31ى إل 1حات المرفقة من يضاتشكل اإل
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 لتدفقات النقدية الموحدة لقائمة ال
 2020بر ديسم 31لسنة المنتهية في ا

  2020 2019 

 اتإيضاح  
 ألف 

 دينار بحريني 
 فلأ

 دينار بحريني

    األنشطة التشغيلية 

 75,463 81,115  أقساط مستلمة بعد حسم العموالت 

 (47,091) (41,299)  لتأمين وإعادة التأمينمبالغ مدفوعة لشركات ا

 (76,711) (54,228)  مطالبات مدفوعة 

 54,062 32,901  مطالبات مستردة 

 (5,672) (6,005)  مصروفات عامة وإدارية مدفوعة 

 (955) (684)  فوائد ومدفوعات أخرى 

 367 (1,010)  قانونية  عودائ
  ────────── ────────── 

 (537) 10,790  يليةألنشطة التشغن اة مالناتج  /)المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 
  ────────── ────────── 

    
    اإلستثمارية ة طشناأل

 2,335 2,677  لمة  أرباح أسهم وفوائد مست
 9,896 9,670  ارات متحصالت من بيع إستثم

 (7,010) (10,635)  مبالغ مدفوعة إلستثمارات مشتراة 
 117 13    ت ومعداتمتحصالت من بيع عقارا

 (141) ( 84)  ات  شراء عقارات ومعد
 - (2,148)  شراء استثمارات عقارية 

 (2,134) 2,658 7  الثة أشهرودائع مصرفية بتواريخ استحقاق ألكثر من ث
 (72) ( 82)  زانة شراء أسهم خ 

 (941) -  إلغاء توحيد الشركة التابعةصافي تدفق نقدي من 
  ────────── ────────── 

 2,050 2,069  ية ثمارستاإل األنشطة ات النقدية الناتجة مندفقالتصافي 
  ────────── ────────── 

    تمويليالنشاط ال 

 (2,121) (2,402)  أرباح أسهم مدفوعة  
  ────────── ────────── 

 (2,121) (2,402)  التدفقات النقدية المستخدمة في النشاط التمويلي
  ────────── ────────── 

    
 (608) 10,457  ه في النقد وما في حكم (النقص)/ الزيادة  صافي 

    

 16,158 15,550  النقد وما في حكمه في بداية السنة 
  ────────── ────────── 

 15,550 26,007 7 في حكمه في نهاية السنةوما  النقد

  ═══════ ═══════ 
    المشتملة على: 

    
    نوك البالنقد واألرصدة لدى 

 11,854 18,372  نقد وأرصدة في الحسابات الجارية 
 3,696 7,635  أو أقللفترة ثالثة أشهر أصلية اق بتواريخ استحق ةيرفع مصودائ

  ────────── ────────── 

 15,550 26,007  النقد وما في حكمه 
 25,721 23,063  ألكثر من ثالثة أشهرأصلية ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق 

  ────────── ────────── 

 41,271 49,070 7 للمركز المالي   الموحدة ةللقائم اً النقد واألرصدة لدى البنوك وفق
  ═══════ ═══════ 
 



 م.ب.ش.ة الكويتية للتأمين ة البحرينيشركال

 القوائم الماليةءاً من هذه جز 31إلى  1ات المرفقة من تشكل اإليضاح 
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 المنفصلة للشركة قدية لتدفقات الناقائمة 
 2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 

  2020 2019 

 اتإيضاح  
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف

 رينيدينار بح 

    شغيلية األنشطة الت
 54,237 55,565  أقساط مستلمة بعد حسم العموالت 

 (40,883) (34,470)  ينلتأممبالغ مدفوعة لشركات التأمين وإعادة ا
 (58,308) (39,524)  عة مطالبات مدفو

 46,174 29,589  مطالبات مستردة 
 (4,126) (3,925)  مصروفات عامة وإدارية مدفوعة 

 283 (809)  ومدفوعات أخرى ئد فوا
 367 (1,009)  قانونية  عودائ
  ────────── ────────── 

 (2,256) 5,417  ة األنشطة التشغيلي  )المستخدمة في(  / جة منالنات صافي التدفقات النقدية 
  ────────── ────────── 

    

    اإلستثمارية األنشطة 

 1,795 1,784  أرباح أسهم وفوائد مستلمة  
 8,187 8,566  ارات بيع إستثم متحصالت من

 (5,834) (9,036)  متاحة للبيع مشتراة تراتثما مبالغ مدفوعة إلس
 118 13  ت من بيع عقارات ومعدات صالمتح 
 (684) ( 50)  رات ومعدات عقا  شراء

 2,115 3,346 7 ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر
 (72) ( 82)  شراء أسهم خزانة

 - (3,149)  ثمارات عقارية است شراء
  ────────── ────────── 

 5,625 1,392  اإلستثمارية  طةاألنش الناتجة منصافي التدفقات النقدية  
  ────────── ────────── 

    لتمويليالنشاط ا

 (2,121) (2,402)  أرباح أسهم مدفوعة  
  ────────── ────────── 

 (2,121) (2,402)  ليط التمويفي النشا  المستخدمة النقديةالتدفقات 
  ────────── ────────── 

    

 1,248 4,407  في حكمهفي النقد وما الزيادة صافي 

    

 11,711 12,959  داية السنة ي حكمه في بالنقد وما ف
  ────────── ────────── 

 12,959 17,366 7 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
  ═══════ ═══════ 
    تملة على: مشلا
    

    لبنوكاة لدى واألرصدالنقد 

 9,263 13,160  نقد وأرصدة في الحسابات الجارية 
 3,696 4,206  لفترة ثالثة أشهر أو أقلأصلية تحقاق ودائع مصرفية بتواريخ اس

  ────────── ────────── 

 12,959 17,366  النقد وما في حكمه
 16,759 13,413  من ثالثة أشهر كثرألأصلية اق ودائع مصرفية بتواريخ استحق

  ────────── ────────── 
 29,718 30,779 7 المنفصلة للشركة ي  مركز المالالقائمة  ك وفقاً لة لدى البنونقد واألرصدال
  ═══════ ═══════ 
 



 رينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.بحة الكالشر

 الماليةم ءاً من هذه القوائجز 31إلى  1 من تشكل اإليضاحات المرفقة
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 كية ملالحقوق لتغيرات في الموحدة لقائمة ال
 2020ديسمبر  31ي نتهية فسنة المال

   مجموع ال

ير  وق غقح
 مسيطرة  

الحقوق  
  دة إلىالعائ

ي  مساهم
 الشركة األم  

 أرباح  
 مبقاة  

   يإحتياط
 تحويل

 العمالت  

 إحتياطي  
 ة القيمة العادل 
   لإلستثمارات 

 إحتياطي  

 عام

 إحتياطي  
 قانوني

 عالوة
 إصدار  
 أسهم 

 أسهم 

 خزانة 

 رأس  

  المال 

 ألف 
 نار بحريني يد

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ريني بح  دينار

 ألف 
 ي دينار بحرين

 ألف 
 نار بحريني يد

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 يني دينار بحر

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
  دينار بحريني 

            
   2020يناير  1في  الرصيد 14,300 (80) 4,362 4,179 1,358 2,236 ( 982) 12,172 37,545 1,750 39,295

            
   للسنةربح لا - - - - - - - 3,809 3,809 108 3,917
 دخل شامل آخر   - - - - - 583 ( 108) - 475 - 475

(11) (11) - - - - - - - - - 
الشامل    الدخلحصة الحقوق غير المسيطرة في  

 اآلخر 
──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 الدخل الشامل   مجموع  - - - - - 583 ( 108) 3,809 4,284 97 4,381

 ( 18)إيضاح  2019لسنة هم  أرباح أس - - - - - - - (2,140) (2,140) - (2,140)

 شراء أسهم خزانة  - (82) - - - - - - (82) - (82)

 قانوني  احتياطي لى محول إ  - - - 329 - - - ( 329) - - -
──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 2020ديسمبر   31في  الرصيد 14,300 ( 162) 4,362 4,508 1,358 2,819 ( 1,090) 13,512 39,607 1,847 41,454
════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

            

   2019يناير  1الرصيد في  14,300 (3) 4,362 3,848 1,354 1,111 ( 942) 11,945 35,975 1,689 37,664
            

   للسنةالربح  - - - - - - - 2,701 2,701 125 2,826
 خر  دخل شامل آ - - - - - 1,125 (40) - 1,085 - 1,085

38 38 - - - - - - - - - 
شامل  لا  الدخلالحقوق غير المسيطرة في  ة  حص

 اآلخر 
──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 الدخل الشامل   مجموع  - - - - - 1,125 (40) 2,701 3,786 163 3,949

   2018لسنة أرباح أسهم   - - - - - - - (2,144) (2,144) - (2,144)

 شراء أسهم خزانة  - (72) - - - - - - (72) - (72)

 قانوني  احتياطي محول إلى  - - - 331 - - - ( 331) - - -

 عام  احتياطي محول إلى  - (5) - - 4 - - 1 - - -

 ة التابعة  إلغاء توحيد الشرك - - - - - - - - - ( 102) ( 102)
──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
 2019ديسمبر  31في  الرصيد 14,300 (80) 4,362 4,179 1,358 2,236 ( 982) 12,172 37,545 1,750 39,295

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

 



 رينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.بحة الكالشر

 من هذه القوائم المالية ءاً جز 31إلى  1ة من رفقتشكل اإليضاحات الم

24 

 ة شركحقوق الملكية المنفصلة للقائمة التغيرات في 
 2020ديسمبر  31المنتهية في  ةنالس

 المجموع 

 أرباح 
  مبقاة

  يإحتياط
 تحويل

 العمالت 

 اطي إحتي
 القيمة العادلة

  اتمارلإلستث

 إحتياطي 

 عام

 إحتياطي 
 قانوني

 عالوة
 إصدار 

 م هأس

 أسهم 

 خزانة

 رأس 

  المال

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 نيحريدينار ب

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
  دينار بحريني

          
 2020اير ين 1 يفالرصيد  14,300 (80) 4,362 4,043 1,358 2,149 (982) 10,751 35,901

          
 للسنةالربح  - - - - - - - 3,318 3,318
 آخر/ )خسارة شاملة أخرى( ملا شدخل  - - - - - 631 (108) - 523

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

 موع الدخل الشاملج م - - - - - 631 (108) 3,318 3,841
 (18)إيضاح  2019أرباح أسهم لسنة  - - - - - - - (2,140) (2,140)
 شراء أسهم خزانة - (82) - - - - - - (82)
 محول إلى احتياطي قانوني - - - 214 - - - (214) -

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

 2020ر ب يسمد 31في  الرصيد 14,300 (162) 4,362 4,257 1,358 2,780 (1,090) 11,715 37,520
══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ ═════════ ═════════ ══════════  

          
 2019يناير  1رصيد في لا 14,300 (3) 4,362 3,781 1,354 1,196 (942) 11,019 35,067

          
 للسنةالربح  - - - - - - - 2,137 2,137
 آخر/ )خسارة شاملة أخرى( شاملدخل  - - - - - 953 (40) - 913

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

 مجموع الدخل الشامل - - - - - 953 (40) 2,137 3,050
  2018أرباح أسهم لسنة  - - - - - - - (2,144) (2,144)
 شراء أسهم خزانة - (72) - - - - - - (72)
 محول إلى احتياطي قانوني - - - 262 - - - (262) -
 عامطي محول إلى احتيا  - (5) - - 4 - - 1 -

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

 2019ديسمبر  31في  الرصيد 14,300 (80) 4,362 4,043 1,358 2,149 (982) 10,751 35,901
══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ ═════════ ═════════ ══════════  
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 لة للشركة الموحدة والمنفص اليةالقوائم المات حول احيضإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 ةالتأسيس واألنشط 1
 

موجب السجل التجاري ب 1975لسنة  3"الشركة"[ وفقاً للمرسوم األميري رقم ] ية الكويتية للتأمين ش.م.ب.ينرح كة البتأسست الشر
البحرينية الكويتية  هو برج الشركة وان المسجل للشركةن. إن العة الكويتورصة البحرين وبوهي مدرجة في بورص 4745رقم 

البحرين. تقدم الشركة وشركاتها التابعة )المشار إليهم معاً  ةمملك ،428 السيفية ضاح ، 2835، طريق 2775للتأمين 
 ت ذات الصلة.مينات العامة وخدمات التكافل والمنتجات والخدما "بالمجموعة"( خدمات التأ 

 
 المكتب)"حرين ي مملكة البعامة من خالل مكتبها الرئيسي وفروعها فة كافة أنواع التأمينات الرئيسي بصورة ركةالشزاول ت

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

كة يت. الشرلكوجة في دولة اوهي شركة مسجلة ومدر .الخليج للتأمين ش.م.ك وعةمجم  هو المجموعةإن المساهم الرئيسي في 
 ت.في دولة الكوي)مقفلة(، وهي شركة مسجلة ومدرجة  .ت القابضة ش.م.كة مشاريع الكويية القابضة هي شركساألسا 

 
  19 –ة كوفيد جائح  ريثتأ 

الحالية ت ثيراالتأ ر المتوقع أن تستم. ومن 19 - كوفيد كورونا  ، كان هناك تفشي لفيروس2020 مبرديس 31المنتهية في  سنةالخالل 
 الإ، وعةالمجمعمليات  وفي حين تستمر هذه التطورات في التأثير على .رطولتعلى االقتصاد العالمي في اجائحة ال يتفشل والمتوقعة

وأدائها  للمجموعةالمالي  المركزبر على ال تزال غير مؤكدة في هذه المرحلة وقد تؤثر بشكل أكاألخرى ومدة التطورات  نطاق أن
 .ياللح في الوقت ا تحديدها ال يمكن مستقبل، والتي النقدية في ال وتدفقاتها المالي 

 

 .2021 فبراير 17 خقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريل قاً فو جموعةة للموالمنفصلالموحدة تم اعتماد إصدار القوائم المالية 
 

 أسس اإلعداد   2
 

 م  تزابيان االل 
 قانون الشركات التجارية البحرينيطبقاً ألحكام وعداد التقارير المالية ية إلالدولمعايير لوفقاً لالموحدة والمنفصلة الية وائم المأعدت الق

ي للدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركز 6ة من المجلد رقم النافذواألحكام  3د رقم جلملفي اة الواردلتأمين أنظمة او ذات الصلة
مصرف قانون و اعد وإجراءات بورصة البحرينقوو المتعلقة بها ت راراوالقواألنظمة لمركزي ف البحرين اتوجيهات مصرو

 .2006لسنة  الماليةوالمؤسسات البحرين المركزي 
 

 محاسبي  ف ال العر
ات المتاحة ستثمارادلة لإلالقيمة الع اسيقبحيث تتضمن المعدل وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية الموحدة والمنفصلة  الماليةائم وقعدت الأ

 للبيع.
 
 الرئيسية  عملة  ال
يع القيم إلى مج قريب وتم ت مجموعةلاالرئيسية لعمليات العملة لكونها  ،دينار البحرينيلباالموحدة والمنفصلة القوائم المالية عرض  مت

 خالف ذلك. ما لم يذكر( دينار بحرينيألف أقرب )
 

 أسس التوحيد   3
 

ديسمبر  31كما في  تها التابعةا للمجموعة وشركلمنفصلة الموحدة وام المالية على القوائوالمنفصلة ية الموحدة قوائم المالال تشتمل
مع الشركة   ا متغيرة من خالل مشاركتهالعوائد ال فيق وقأو ح  ىعل تعرضاتوعة يكون لدى المجمتتحقق السيطرة عندما . 2020

ثمر فيها. وباألخص، تسيطر تها على الشركة المستمن خالل إستخدام سلط العوائدتلك لتأثير على اى علالقدرة ها ولديها المستثمر في
 :ليعندما يكون لدى المجموعة ما يفقط المجموعة على الشركة المستثمر فيها 

 
ركة ت الصلة للشذا األنشطةتوجيه ئمة التي تمنحها القدرة الحالية على )أي الحقوق القا المستثمر فيها ة كرالش لىع السلطة -

 (؛ ر فيها المستثم
 ها؛ ومع الشركة المستثمر في ا متغيرة من خالل مشاركتهالعوائد الفي أو حقوق  علىتعرضات  -

 .ا دهعوائ مقدارعلى  رللتأثيمر فيها لمستثركة اعلى الشالقدرة على إستخدام سلطتها  -
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2020بر ديسم 31في 

 
 

 )تتمة(أسس التوحيد  3

 
عة في ، تأخذ المجمومر فيها شركة المستثق مشابهة للحقوالتصويت أو حقوق أقل من أغلبية ق حقولمجموعة دى اون لعندما يك
 : بما في ذلكالسلطة على الشركة المستثمر فيها،  ا ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديه فوالظروالحقائق يع جمر االعتبا 

 
 ؛ ستثمر فيها للشركة الماآلخرين  الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت -

 ؛ وقدية األخرىتيبات التعا لترعن االحقوق الناتجة  -

 .الممكنةويت صجموعة وحقوق التحقوق التصويت للم -
 

تشير بأن ئق والظروف كانت الحقا  إذاجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها الم تقوم
يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على  الث.ن عناصر السيطرة الثفي واحدة أو أكثر م هناك تغيرات

ودخل ات موجودات ومطلوبيتم تضمين تابعة. د عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة اليالتوح  إيقاف التابعة ويتم الشركة
حصول المجموعة على السيطرة من تاريخ القوائم المالية الموحدة في  بعدة خالل السنةلمستأو التابعة المقتناة ات الشركة اومصروف

  .عةابالشركة الت سيطرتها علىإيقاف لغاية تاريخ 
 
الحقوق غير للمجموعة و ألماإلى حقوق حاملي الشركة  اآلخركل عنصر من عناصر الدخل الشامل و سب الربح أو الخسارةني

تعديالت في  إجراءأينما استلزم األمر، يتم الحقوق غير المسيطرة.  لى عجز في رصيدالنتائج تؤدي إهذه  نأحتى لو المسيطرة، 
جودات لمواجميع  استبعادتم  لمجموعة.المحاسبية لسياسات المع سياساتها المحاسبية  لتتماشىة بعا تت الكا الموحدة للشر القوائم المالية

معامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند الالمتعلقة بلنقدية دفقات اصروفات والتموالدخل والالملكية حقوق لوبات ووالمط
  التوحيد.

 
 .  الملكية السيطرة، كمعاملة أسهم حقوقفقدان كة التابعة، دون رشكية الي حصة مليير فالتغ احتسابيتم 
 

ذات الصلة شهرة( والمطلوبات ال ذلك بما فيالموجودات ) داستبعا فإنها تقوم ب، ة التابعةعلى الشركا رتهطيسإذا فقدت المجموعة 
ي ربح أو خسارة ناتجة في قائمة أبات ثإن يتم الملكية في حيللشركات التابعة والحقوق غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق 

  عادلة.بالقيمة ال به فظرباح أو الخسائر. يتم إثبات أي استثمار محتاأل
 
 وعة:ة للمجمابعالت الشركاتيما يلي ف

 الرئيسي  النشاط  الفعلية  الملكية نسبة  التأسيس  بلد الشركة التابعة  ماســ
  2020 2019  
     

الرئيسي للتكافل في  النشاطيتمثل  %81,9 %81,9 البحرين  .ب.ملية ش.كافل الدوالت شركة
 عائليوال امالع التكافل أنشطة إدارة

 طريق عن وذلك ثماراتتسواإل

اربة والمض الوكالة ذجنمو اعتماد
المشاركين  عن نيابةً لى التوالي، ع

 لمبادئ الشريعة اإلسالمية. وفقاً 
     

 
 ة زميلة  إستثمار في شرك

ة مؤسسة لدى المجموع الشركة الزميلة هي .وق الملكيةقحبموجب طريقة الزميلة  في شركتهاالمجموعة ات مارتثسإ احتسابيتم 
 نفوذ مؤثر عليها. 

 
ا بالتكلفة مضافاً إليهالقائمة الموحدة للمركز المالي الزميلة في  ةالشركاإلستثمار في إدراج يتم  ،حقوق الملكية طريقةموجب ب

ميلة يتم تضمينها في الشهرة المتعلقة بالشركة الز ة.الشركة الزميلات ة من صافي موجودفي حصة المجموع ناءتقعد االتغيرات ما ب
  ها لإلضمحالل بشكل فردي.تم فحصوال ي وهي غير مطفأةالمدرجة لإلستثمار القيمة 
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2020 ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة(يد توحال أسس 3
 

 )تتمة(في شركة زميلة مار إستث
باشرةً ميرات قد أثبتت أينما وجدت تغييلة. مليات الشركة الزمفي نتائج عالمجموعة حصة سائر رباح أو الخ قائمة الموحدة لأللاتعكس 

ل، حسب مقتضى الحا  ذا،ه نعتفصح ه التغييرات وبإثبات حصتها في هذالمجموعة تقوم في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة، 
إلى حد  تها الزميلةالمجموعة وشركبين من المعامالت الناتجة  لمحققةغير ا الخسائراألرباح و تبعادسايتم . الدخل الشامل اآلخرفي 

  .الزميلة ةفي الشركمجموعة حصة ال
 

هو الربح أو  . هذا الشامل لدخلدة لح موال ةقائمالمقدمة ي يلة فالزم نتائج الشركةالمجموعة في أرباح أو خسائر يتم إظهار حصة 
كات رة في الشرغير المسيطحقوق ة والتالي فهو الربح أو الخسارة بعد الضريبميلة وبالدة إلى حاملي أسهم الشركة الزالخسارة العائ
 الزميلة.  التابعة للشركة

 

في  تعديالت إجراءألمر، يتم استلزم ا. أينما لمجموعةة ليلا مال ريرتقاة إعداد الفي نفس فترالزميلة  يتم إعداد القوائم المالية للشركة
  مع سياسات المجموعة. شىياسات المحاسبية لتتما الس
 

ة اضمحالل إضافية لحصة إستثمار وعة بتحديد ما إذا كان ضرورياً إثبات خسارالملكية، تقوم المجم بعد تطبيق طريقة حقوق
اضمحالل بت ضوعي يثدليل موبتحديد ما إذا كان هناك  إعداد كل تقرير خريتاب ةمجموعلازميلة. تقوم المجموعة في شركتها ال

ضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة وعة بإحتساب قيمة االة. ففي هذه الحالة تقوم المجمفي الشركة الزميل اإلستثمار
  .الخسائررباح أو حدة لأللموة امئقا ي اللغ فثبات المبومن ثم إ لإلسترداد للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة

 

بين  لة. يتم إثبات أي فرقلمجموعة أي إسثتمار محتفظ به بقيمته العادثبت ايس وتلى الشركة الزميلة، تقعند فقدان نفوذ مؤثر ع
في القائمة  عادستبالات من ظ به والمتحصالادلة لإلستثمار المحتفالقيمة المدرجة للشركة الزميلة عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة الع

  .رباح أو الخسائروحدة لألالم
 

 ات المحاسبية الهامة ياس الس 4
 

باستثناء السياسات الجديدة فيما يتعلق المالية السابقة،  نةسلفي اها باعة لتلك التي تم إتالمتبعة هي مطابق الهامة إن السياسات المحاسبية
 :2020يناير  1تباراً من التي أصبحت نافذة اعومعايير والتعديالت الجديدة التالية لة وايلة الحاقتناة في السنباالستثمارات العقارية الم

 

 : المتعلق بتعريف األعمال التجارية  3لية رقم إلعداد التقارير الماالتعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي 
 ، يجب أنريةتجا أعمال ها اراعتبن عييت التي 3 مقر ةياللما راريلتقد ااعدإلالدولي يار معالعلى  أدخلتتي لا تالتعديالتوضح 
في  جوهريبشكل  اً م معتساهعية موضو، مدخالت وعملية أدنىد كح  ،جوداتوالموة شطنمن األاملة مجموعة متكعلى تتضمن 

ت الخ دالم عيجم لىع نتتضمأن ون جد دأن تويمكن ة التجاريال ألعمأن ا ت، أوضح . عالوة على ذلكاتخرج ملا تحقيقى درة علقال
لى ؤثر عقد ت ها لكن، وةللمجموعالموحدة لية ماالائم وقالى ر علتأثيأي  التعديالته لهذ يكنلم رجات. مخال لتحقيقزمة لالا اتليوالعم
 .دمجأعمال ي أ لت المجموعة فيدخ  ذاة إبليتقت المسالفترا

 

ومعيار  9لمالية رقم عداد التقارير االمعيار الدولي إلو 7 ية رقمارير المال لتقالمعيار الدولي إلعداد اأدخلت على  التعديالت التي
 المرجعي فائدةر الح سعبإصالعلق  تلما  :39 سبة الدولي رقمالمحا

 المتعلق باألدوات 39سبة الدولي رقم محا ومعيار ال 9رقم  التقارير الماليةولي إلعداد الدر المعيا علىدخلت يالت التي أتتضمن التعد
الح ر بإصمباششكل بر أثتي تقات التحوط التوالتي يتم تطبيقها على جميع عال، ءاتاإلعفا اً من عددعلى لقياس اوثبات : اإلماليةال

ية القائمة قات النقددار التدفأو مق /و يتوقإلى حاالت عدم التيقن بشأن تح صالى اإلدأة التحوط إذا ر عالق. تتأثعر الفائدة المرجعيس

 فصلةوالمن حدةالموالمالية  مئاقولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على الالتحوط. لتحوط أو أداة البند  المرجعيمعيار على أساس ال
 ة.ر الفائدسعلات تحوط قها أي عالحيث ال يوجد لدي ،وعةللمجم

 

 يهرالجوبالتعريف المتعلق    :8ي رقم ة الدولاسبلمحا راعي وم  1رقم  اسبة الدوليحممعيار ال الت التي أدخلت يدتعال
 ؤها،فا خ إ وأريفها حتإذا تم حذفها أو  يةوهرج  تما لوهي معومات المعل"هري التي تنص على أن وج لل داً يفاً جدت تعرييالالتعد مدتق

ى عل ةامض العألغراذات ا يةلا ملا للقوائم نالرئيسيوون مدالمستخ  ها ات التي يتخذرارالقلى عل قوشكل معتؤثر بأن  قعتوفمن الم
د ستعتم الجوهرية ةيمهاأل نأ تيالالتعدتوضح  ة".المنشأة المبلغة المعنيل حولية مات ما ر معلوفالتي تو ،ةالمالي القوائمتلك  أساس
أ في خطال ربتيعالمالية.  القوائماق يسأخرى، في مع معلومات ران قتباال وأعلى حدة كانت  اءسو ات،المعلوم جمح أو عةيطبعلى 

 .ونيسيرئالون ستخدميتخذها المات التي قرارى الر علأن يؤثمعقول  قع بشكلوتممن ال كانوهري إذا هو أمر ج  تا المعلوموصف 
 ن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعةتوقع بأ ، وال يوالمنفصلة حدةأي تأثير على القوائم المالية المو ه التعديالتلم يكن لهذ
 .على التوالي ،والشركة
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 فصلة للشركة نمدة والالموح الماليةيضاحات حول القوائم إ
  2020ر ديسمب 31في 

 
 

 )تتمة(سبية الهامة ت المحاالسياسا 4
 

 2018مارس  29في ر اداهيمي للتقارير المالية الص مفالاإلطار 

ض من اإلطار ه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. والغرفاهيم الواردة فياً، وال يتجاوز أي من المليس معيار المفاهيمي طارإلا
ية على وضع سياسات محاسب مساعدة معّدي المعاييرلمعايير، ومساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولي على وضع ا هو يممفاهيلا

سيؤثر ذلك على الكيانات التي  معايير وتفسيرها.يع األطراف على فهم اليق ومساعدة جمار قابل للتطبعيود مافقة في حال عدم وج متو
 الجديدة، ويقدممفاهيم على بعض اليتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل  ر المفاهيمي.ا اإلط ىاًء علالمحاسبية بن طورت سياساتها 
أي تأثير على القوائم  تالتعديال هلم يكن لهذ هيم الهامة.بات ويوضح بعض المفا ومعايير إثبات للموجودات والمطلوتعاريف محدثة 
 .تواليعلى ال ،والشركة للمجموعةمنفصلة والالمالية الموحدة 

 
 – بجائحة كوفيدذات الصلة امتيازات اإليجار ب  : المتعلق 16رقم  عداد التقارير المالية الدولي إلر يا لمع التعديالت التي أدخلت على ا

19 

ي الت التالتعدي – 19 -ذات الصلة بجائحة كوفيد الدولي امتيازات اإليجار  ةأصدر مجلس معايير المحاسب ،2020مايو  28بتاريخ 
للمستأجرين من تطبيق  اتإعفاء التعديالت المتعلق بعقود اإليجار. تقدم 16يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم عمعلى الأدخلت 
تيجة كن الناتجةمحاسبة تعديل عقود اإليجار المتيازات اإليجار ب المتعلقة 16قارير المالية رقم ي إلعداد التر الدولالمعيا  توجيهات

ة بجائحة الصلذات اإليجار  اتعدم تقييم ما إذا كان امتيازأن يختار مستأجر يجوز للكوسيلة عملية،  .19-يد كوف لجائحةاشرة مب
 الناتجةي تغيير في مدفوعات اإليجار يقوم بهذا االختيار أالمستأجر الذي  يحتسبإليجار. لعقد اتعديل هو من المؤجر  19 -كوفيد 

بها التغيير بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير يحتسب بنفس الطريقة التي  19 -كوفيد الصلة بجائحة ت ذااإليجار  اتعن امتياز
  د اإليجار.إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعق ،16الية رقم الم
 

 الهذ لم يكن المبكر. بالتطبيق مع السماح. 2020يونيو  1في أو بعد  المبتدئةالتقارير السنوية إعداد ل على فترات التعديينطبق 
  .اليأي تأثير على القوائم المالية الموحدة والمنفصلة للمجموعة والشركة، على التو تعديللا
 

ومعيار المحاسبة الدولي   9يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم معال ت التي أدخلت على التعديال -إصالح سعر الفائدة المرجعي 
 ( 1 المرحلة  المعروض فيما بين البنوك إصالح سعر الفائدة ) 7 مقرية مال داد التقارير الالمعيار الدولي إلعو  39رقم 

جميع عالقات التحوط التي طبيقها على والتي يتم ت، عفاءاتاً من اإلعددعلى المعروض فيما بين البنوك دة إصالح سعر الفائتضمن ي
ت عدم التيقن بشأن توقيت أو  حاالإلى  حاإلصالالتحوط إذا أدى تتأثر بشكل مباشر بإصالح سعر الفائدة المرجعي. تتأثر عالقة 

، فقد جعيئدة المرسعر الفا إلصالح  يجةونتد التحوط أو أداة التحوط. يار المرجعي لبنة على أساس المعالقائممقدار التدفقات النقدية 
 خاللأو أداة التحوط وط ح تبند الأساس المعايير لبشأن توقيت أو مقدار التدفقات النقدية القائمة على عدم التيقن  هأوج تكون هناك 
يقن عدم الت هأوج لك إلى من المخاطر. وقد يؤدي ذ خالي  شبة فائدة بديل الحالي بسعر سعر الفائدة المرجعي  الستبدالالفترة السابقة 
 . في المستقبلذو فاعلية عالقة اقتصادية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة تحوط بشأن وجود 

 
  وات تحوط كما في تاريخ إعداد التقرير.أد ةعالمجمولم يكن لدى 

 
  الية الموحدة.لما القوائممجموعة أو وحد للأي تأثير جوهري على المركز المالي الم لم يكن لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات

 
   ملخص ألهم السياسات المحاسبية

 
 ات عقارية  استثمار

المدرجة على تكلفة استبدال جزء من قيمة تتضمن التكاليف المعاملة. ا في ذلك مب كلفةلتبا ات العقارية رقياس االستثما مبدئياً يتم 
اليومية  اتويستثنى من ذلك تكاليف الخدم معايير اإلثبات. استوفيتد التكلفة إذا يه تكبفي الوقت الذي تم ف القائم العقاري ماراالستث

في  واالضمحاللكم االستهالك المترا ا محسوماً منهبالتكلفة  قاريةالع ثماراتتدرج االست، دئيبعد اإلثبات المب .يلعقارلالستثمار ا
 .ت، إن وجدالقيمة

 
وال يتوقع   ستخداماالبصورة نهائية من  ات العقاريةرتثما االسعندما يتم سحب  ات العقارية عندما يتم بيعها أو الستثمارا استبعاديتم 

جة للموجود والقيمة المدر ستبعادت االالصم إثبات الفرق بين صافي متح تي ها.داستبعا ية من قبلالحصول على منافع اقتصادية مست
مبلغ المقابل اليتم تحديد  .ستبعاداال ةنسفي  للشركة لخسائر لألرباح أو الة باح أو الخسائر والقائمة المنفصلألرحدة في القائمة المو
  بموجب وفقًا لمتطلبات تحديد سعر المعاملة العقارية ات را ستثمالااستبعاد  نعتج النا  ئرأو الخسا  باحاألرفي  إثباتهالذي سيتم 

 .15ر المالية رقم اريلتقعداد االمعيار الدولي إل
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 ة شركلة للوالمنفص الموحدة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2020 ديسمبر  31في 

 
 

 تتمة() هامةالسياسات المحاسبية ال 4
 

 تتمة()محاسبية ملخص ألهم السياسات ال
 

 تتمة()ات عقارية راستثما 
بند استثمارات للتحويل من بالنسبة . ستخداماالتغيير في  عند حدوثات العقارية فقط ستثماراال من وألى يتم إجراء التحويالت إ

 تبحإذا أص. ستخدامالافي حقة هي القيمة العادلة في تاريخ التغير التكلفة للمحاسبة الالتعتبر  ،ومعدات اتارقعبند لى رية إعقا 
خ تاريحتى معدات العقارات وة المتبعة للات وفقاً للسياسالعقار هذه باحتسابتقوم المجموعة  ،استثمارات عقارية والمعدات اترا قعال
 . ستخدامااليير تغ
 

 تصنيف المنتج 
مـن خـالل  ]بـوالصحـاملي ال[ر رف آخ وهرية من طن ج مخاطر تأمي ]المؤمن[ المجموعةالتي تقبل فيها ين هي تلك العقود التأمعقود 
ويؤثر بشكل سـلبي علـى حـاملي ] ادث المؤمنح لا[ مؤكد في المستقبلمحدد غير املي البوالص عن أي حادث اق على تعويض ح االتف

ع المدفوعـة مـ فع مقارنـة المنـا وذلـك بمخاطر التأمين الجوهرية باحتمال دفع تعويض،  موعةالمج عام، تحدد هي يج توالبوالص. كمبدأ 
صـنيف ة. بمجـرد إن يـتم تعلى المؤمن عليه. كما يمكن لعقود الـتأمين تحويل المخاطر الماليـ الحدث لم يقع  إذا عفلدقة انافع المستح الم

المتبقيـة مـن عمـره، حتـى لـو انخفضـت مخـاطر التـأمين بشـكل مـدى الفتـرة  للتـأمين علـى عقداً  العقديظل العقد على أنه عقد تأمين، 
 واإللتزامات أو انتهت صالحيتها.  يع الحقوق جم ءم إلغا إال إذا ت ،ةفترلاخالل تلك ري جوه
 
 نقد وما في حكمه ال

لفترة إستحقاق أصلية واريخ ع قصيرة األجل بتئادوو الحسابات الجارية لدى البنكفي الصندوق ونقد  على ي حكمهيشمل النقد وما ف
  .أشهر أو أقلثالثة 

 
 قبضال مبالغ تأمين مستحقة

م أو كمبالغ مستحقة مة العادلة للمقابل المستلإستحقاقها وتقاس عند اإلثبات المبدئي بالقي لقبض عندقة اح تن المسبالغ التأميبات ميتم إث
كون هناك أحداث أو ظروف تشير القبض من حيث اإلضمحالل عندما ت ةالتأمين المستحق غليتم مراجعة القيمة المدرجة لمبا القبض.
 . ألرباح أو الخسائرالموحدة والمنفصلة لقائمة الل في اإلضمحالخسارة  تسجيل عم رجة،القيمة المدرداد مكانية استم إإلى عد

 
 ناء المؤجلةاالقت تكاليف

لذي د اد عقود التأمين إلى الح ين اكتتاب أو تجدة المالية الناتجة عالفترل اشرة المتكبدة خالبمتم تأجيل هذه التكاليف المباشرة وغير ال
 مصروفات عند تكبدها. قبلية. يتم إثبات جميع تكاليف االقتناء األخرى كأمين المستتلااط أقسستردادها من ها ايمكن في

 
قيق اإليرادات ذات الصلة. يتم إطفاء حصة معيدي التي يتم فيها تح  ةربعد اإلثبات المبدئي، يتم إطفاء تلك التكاليف على مدى الفت

ي مالي األقساط غير المكتسبة. يتم تسجيل اإلطفاء فاحتساب إج  في دمةستخ فس األسس المة بنتناء المؤجلالقالتأمين من تكاليف ا
  ئر.نفصلة لألرباح أو الخساالقائمة الموحدة والم

 
 دادالمحاسبة بتاريخ المتاجرة والس

مجموعة ال فيهزم تلتريخ الذي لتا وهو ا متاجرةال يعات بالطريقة العادية للموجودات المالية في تاريخالمشتريات والمبيتم إثبات جميع 
المالية خالل اإلطار الزمني المنصوص م الموجودات العادية تسليبالطريقة  المبيعات وأالمشتريات تتطلب اء أو بيع الموجود. بشر

  .أعراف السوق القوانين أو حسبفي  عليه عامةً 
 

   ستثمارات اإل
ها المالية مجموعة تصنيف موجوداتبيع. تحدد اللل ةمتاح الو االستحقاقتى حتفظ بها ح مالفئات الإلى  استثماراتها تصنف المجموعة 
  عند اإلثبات المبدئي.

 
 شرةً للمعاملة. اليف المنسوبة مبا كتال بما في ذلكمالية مبدئياً بالقيمة العادلة، لموجودات اليتم إثبات ا
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2020يسمبر د 31في 
 
 

 )تتمة(حاسبية الهامة الم اساتسيال 4
 

 )تتمة( يةملخص ألهم السياسات المحاسب
 

 تتمة(( اإلستثمارات 

 

 ستحقاق محتفظ بها حتى اال
حتى ها استحقاق ثابتة كمحتفظ بقابلة للتحديد وتواريخ الثابتة أو الفوعات دمذات الر المشتقة يغيتم تصنيف الموجودات المالية 

ات بالقيمة تثمارسإثبات هذه اإلمبدئياً يجابية لالحتفاظ بها حتى االستحقاق. يتم لقدرة االالنية وا ةعوالمجم ن لدىندما يكواق عستحقاال
تم ، يقتناء. بعد القياس المبدئييف المعاملة المنسوبة مباشرةً لالالنة تكمتضم ستثمارناء اإلتقلة، والتي تعد المقابل المدفوع الالعاد

 األرباح علي. يتم إثباتالفائدة الفطريقة معدل  ستخدامبا حقاق بالتكلفة المطفأة، تساالحتى ا هبتفظ محات المالية الوجودقياس الم
ة وكذلك مضمحل اتستثمارصبح اإلتعندما ات أو ستثمارعاد اإلعند استبالخسائر  وأالقائمة الموحدة والمنفصلة لألرباح في  رئخسا وال

ستخدام لى أساس مبدأ االستحقاق با المحتفظ بها حتى االستحقاق ع تاستثماراإل نوائد مالفإثبات دخل يتم ة اإلطفاء. مليمن خالل ع
 .لة لألرباح أو الخسائرالموحدة والمنفصة مئالقا ويتم إدراجها ضمن دخل اإلستثمار في  عليالفدل العائد طريقة مع

 
 متاحة للبيع

ات ستثمارإثبات هذه اإلمبدئياً يتم  كمتاحة للبيع.لمصنفة ة اقتالمش ريات المالية غوجودتلك الم هي بيعالموجودات المالية المتاحة لل
القيمة خسائر و أرباح. يتم تسجيل ادلةبيع بالقيمة العلل ةمتاح الالموجودات المالية قياس إعادة المبدئي، يتم  القياسبعد بالقيمة العادلة. 

مضمحالً. عند االستبعاد أو   ستثمارإلا يصبح ادمنعأو  ارستثمإلا تبعدسيى تح خر اآل املالشالدخل كبند منفصل في العادلة 
القائمة ى خر يتم تحويلها إلآلا الدخل الشامل من خالل مسبقاً المتراكمة المسجلة العادلة وخسائر القيمة  أرباح ناإلضمحالل فإ 

في  ستثمارإلضمن دخل اع يبحة للالمتا ات مارتثساإلاألسهم من  حبا أردخل ن يضمتيتم  .الموحدة والمنفصلة لألرباح أو الخسائر
 .القائمة الموحدة والمنفصلة لألرباح أو الخسائر

 
 دات عقارات ومع

بعد حسم ومية، فة، باستثناء تكلفة تقديم الخدمات اليكلقبل المالك بالت نالعقار المستخدم مبما في ذلك  المعداتالعقارات وتدرج 
عاينة الرئيسية عندما يتم تكبدها وإذا كان من االستبدال أو الم تكاليف ملةسريتم  .متراكمةحالل مضر إخسائ ةم وأيراكستهالك المتإلا

 ة البند بواقعية. ياس تكلفويمكن ق منشأةى اللإند أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبالمحتمل 
 

 مالية، ويتم تعديلها إذا لزم األمر.  كل سنةية ا هفي ن كوطرق اإلستهال جيةعمار اإلنتاواألالمتبقية للموجودات  يتم مراجعة القيم
 

خسائر  إثباتيتم  يمة المدرجة.قلا استردادكون هناك أحداث أو ظروف تشير إلى عدم إمكانية ت عندما  لالضمحالليتم إجراء مراجعة 
  .كمصروفاتائر لخسالقائمة الموحدة والمنفصلة لألرباح أو ااإلضمحالل في 

 
أو بيعه. يتم تضمين أي الحصول على منافع اقتصادية من استخدامه ات عند البيع أو عندما ال يتوقع المعدورات ا قند العيتم إستبعاد ب

رق بين صافي متحصالت البيع والقيمة المدرجة للموجود( في الف نهعلى أالمحتسب ) دواستبعاد موج أو خسارة ناتجة عن ربح 
  إستبعاد الموجود. لتي تم فيها في السنة ا رالخسائألرباح أو ة لنفصللموحدة والماة قائمال
 

 يجار عقود اإل

  ا يلي:اإليجار باستثناء م طريق إثبات الحق في استخدام الموجود والتزامات عقد عنجار عقود اإليكافة  يتم احتساب
 

 عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة؛  •

 .أو أقلشهراً  12اإليجار عقود اإليجار التي تكون فيها مدة  •

 
، مع تحديد معدل عقد اإليجارعلى مدى فترة ؤجر حقة للمدفوعات التعاقدية المستاإليجار بالقيمة الحالية للمعقد قياس التزامات  يتم

، ةذه الحاله فيف، بسهولةغير قابل للتحديد ( كما هو الحال عادةً )ذلك لعقد اإليجار ما لم يكن ي المعدل الضمنإلى  عوالخصم بالرج 
اس المتغيرة فقط في قي مين مدفوعات اإليجارار. يتم تضعقد اإليج  بداية في للمجموعة عنداالقتراض اإلضا عدلم ماستخدايتم 
اإليجار عقد  اتاللتزامالمبدئي القياس عند ، يفترض الحاالت. وفي هذه على مؤشر أو معدل دماإليجار إذا كانت تعتعقد  اتالتزام
ق تي تتعلرة األخرى في الفترة المصروفات اإليجار المتغياحتساب م يتعقد اإليجار. دة م لطواير دون تغيتغير ر المالعنصيظل  أن
 .بها 
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 ركة شلالموحدة والمنفصلة ل يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2020 يسمبر د 31في 

 
 

 ()تتمةالسياسات المحاسبية الهامة  4
 

 ()تتمة يةملخص ألهم السياسات المحاسب
 

 (تتمة) يجارعقود اإل

 أيضاً على ما يلي: اإليجارعقد اللتزامات المدرجة ، تتضمن القيمة المبدئي اإلثباتد نع
 

 المبالغ المتوقع دفعها بموجب أي ضمان للقيمة المتبقية؛ •

 يار؛ممارسة هذا الخ ة بشكل معقول من المجموعة متأكد مجموعة إذا كانتال شراء يمنح لصالحر ممارسة أي خيار عس •

ار إنهاء عقد نهاء عقد اإليجار، إذا تم تقدير مدة عقد اإليجار على أساس ممارسة المستأجر خيفع إلدلتحقة اأي غرامات مس •
 اإليجار.

 
 وزيادة، مستلمةإليجار لحوافز مخصوماً منه أي ، وباإليجارعقد  اتتزامبمبلغ الالموجودات  يتم مبدئياً قياس الحق في استخدام

 يلي:بالنسبة لما 
 

 اية عقد اإليجار؛مت في أو قبل بدت إيجار عات عقدفودم •

 تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة؛ و •

أو إعادة الموقع الذي  الموجود محل العقد ةتطلب من المجموعة تعاقدياً تفكيك أو إزالت في العقد حيث يمبلغ أي مخصص مثب •
 يوجد فيه الموجود إلى الحالة األصلية. 

 
المستحق مخصوم منها مدفوعات على الرصيد ثابت  ة المحتسبة بمعدلار نتيجة للفائدج يقد اإلزامات عالت ي زادتالمبدئبعد القياس 

أو  من عقد اإليجار فترة المتبقية العلى مدى  أساس القسط الثابت ىعلالحق في استخدام الموجودات يتم إطفاء  اإليجار المسددة.عقد 
 عقد اإليجار.دة ذلك أقصر من متقدير ، يتم نادرة تفي حاالا أقل، هميأ، دوجوللم االقتصادي المتبقيالعمر مدى على 

 
لمدفوعات لتعكس ا اإليجار اتاللتزام ةالمدرج ، فإنها تقوم بتعديل القيمة أي عقد إيجار يرها لمدةراجعة تقدعندما تقوم المجموعة بم

اإليجار. تتم بداية عقد  فيق بطلمصم االخ  عدلمس مها بنف، والتي يتم خصالمستحقة الدفع على مدى فترة عقد اإليجار المعدلة
لذي يعتمد او، غير لمدفوعات اإليجار المستقبليةعند مراجعة العنصر المتاللتزامات اإليجار بشكل مماثل المدرجة جعة القيمة مرا
القيمة  ءا إطف مع، موجودال استخدامالمدرجة للحق في ، يتم إجراء تعديل معادل على القيمة في كلتا الحالتين .أو مؤشر لمعدعلى 

 .(المعدلةإليجار المتبقية )فترة ا على مدىالمدرجة المعدلة 
 

 :على طبيعة التعديل المحاسبة، تعتمد مع المؤجر رلتعاقدية لعقد اإليجاالتفاوض بشأن الشروط ابإعادة موعة مج التقوم عندما 
 

حقوق اسب مع السعر المستقل لبمبلغ يتن ةضافيإلاجودات مولاثر من إعادة التفاوض عن استئجار واحد أو أكأدت عملية إذا  •
 ؛أعالهالمذكورة  للسياسة إيجار منفصل وفقاً تساب التعديل باعتباره عقد م اح ، يتليها االستخدام اإلضافية التي تم الحصول ع

عقد  فترة د يبتمدك كان ذل واء يجار )سنطاق عقد اإلإلى زيادة التفاوض التي تؤدي فيها عملية إعادة ميع الحاالت األخرى ج  في •
ل الخصم اإليجار باستخدام معدعقد  اتلتزامس اقيا يتم إعادة ، (اإلضافيةالموجودات أو أكثر من  حدوااستئجار اإليجار أو 
 ؛ والمبلغالحق في استخدام الموجود بنفس يل تعد، مع خ التعديليرالمطبق في تا 

الحق في جار وم اإلياللتزاالمدرجة كل من القيمة خفض  م، يتارد اإليج عق نطاقفي إلى خفض إعادة التفاوض أدت عملية إذا  •
لخسائر. يتم ح أو اق في األربا ورمع إثبات أي ف الكلي لعقد اإليجارالجزئي أو تعكس اإلنهاء بنفس النسبة لاستخدام الموجود 

مدى اوض بشأنها على فتعاد العات المدفوبلغ المات عقد اإليجار لضمان بأن قيمتها المدرجة تعكس مبعد ذلك تعديل التزام
طبق في تاريخ التعديل. يتم تعديل الحق في استخدام لما لتفاوض، مع خصم مدفوعات اإليجار المعدلة بالمعدلفترة إعادة ا

 .المبلغبنفس  دوالموج 

 

بل المؤجر، فقد ق  عة من المجمو إلىخدمات  محدد وتتطلب تقديمموجود في استخدام الحق للمجموعة سبة للعقود التي تنقل كالهما لنبا 
بشكل منفصل واالحتساب  عاقديةمبلغ من المدفوعات الت إيجار، أي أنها تخصص أيعقد العقد بالكامل كاحتساب اختارت المجموعة 

 .د كجزء من العقدمورخدمات يقدمها ال عن أي
 

رة هي ثابتة على مدى فتلمجموعة ة با صا الخ ار ت اإليج وعا مدفإن  .فيها من العقارات في البلدان التي تعمل  اً المجموعة عددتستأجر 
.بسبب مدفوعات اإليجار المتغيرةجار أسعار اإليلزيادة في اإليجار وبالتالي فهي غير حساسة عقد 
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 وحدة والمنفصلة للشركة لما المالية القوائم ليضاحات حوإ
 2020يسمبر د 31في 

 
 

 ()تتمةالسياسات المحاسبية الهامة  4
 

 )تتمة( يةحاسبملاسات املخص ألهم السي
 

 تحويل عمالت أجنبية

عة وإال إن مكتب المجم لعمليات المجموعة. العملة الرئيسيةار البحريني لكونها دينبالالموحدة والمنفصلة يتم عرض القوائم المالية 
 .لعملياته رئيسيةلة عمفي الكويت يستخدم الدينار الكويتي ك

 
يعاد تحويل المعاملة. إجراء  تاريخبالسائدة بية بأسعار صرف العملة الرئيسية نت األج بالعمال تالمعاماليتم مبدئياً تسجيل 

القائمة الموحدة تاريخ بالسائدة ة صرف العملة الرئيسي المعروضة بالعمالت األجنبية بأسعار النقديةات والمطلوبات الموجود
 سائر.لة لألرباح أو الخ صوالمنفلموحدة القائمة ا ترحل جميع الفروق إلى .للمركز المالي صلةوالمنف

 
دئية عامالت المبملائدة بتاريخ ابالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السالبنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية يتم تحويل 

خدام أسعار الصرف السائدة تية باساألجنب مالتة بالعالعادللمقاسة بالقيمة د غير النقدية ابنو. يتم تحويل العرضها  يتم الحقاً إعادة الو
لألرباح أو  القائمة الموحدة والمنفصلةمالت األجنبية إلى وق تحويل العترحل جميع فرخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. بالتاري
هذه الحالة يتم إثبات  يية، ففق الملكحقو رةً فير مباشرباح أو الخسائم فيها إثبات األيت ، بإستثناء الفروق المتعلقة بالبنود التيالخسائر

 لخسارة في حقوق الملكية.الربح أو ا
 

نفصلة موحدة والمالقائمة البتاريخ  ةات فرع الكويت إلى الدينار البحريني بأسعار الصرف السائدبجودات ومطلويتم تحويل مو
روق الفحل . ترسنةعار الصرف للسأمتوسط سائر باستخدام الخ أو لقائمة الموحدة والمنفصلة لألرباح االمالي ويتم تحويل للمركز 

 يل العمالت" كبند منفصل لحقوق الملكية. طي تحو"إحتيا إلى  العمالت األجنبية مباشرةً  عن صرفناتجة ال
 

 ة أسهم خزان
متوسط لى أساس البالتكلفة عتحتسب و حقوق الملكية أسهم ها من التي يتم اقتناؤ بالمجموعةة الخاصة لكييتم خصم أدوات الم

أو بيع أو إصدار أو إلغاء  شراءمن  الخسائرألرباح أو الموحدة والمنفصلة لة قائمالخسارة في أو  ربحال يتم إثبات أي  لمرجح.ا
 . الملكية حقوقأو الخسائر في  األرباحجيل هذه تسم يت. بالمجموعةخاصة لاملكية الأسهم حقوق أدوات 

 

 أرباح أسهم على رأس المال 
. يتم موعةمج الساهمي يتم الموافقة عليها من قبل م دما عن حقوق الملكيةمن ية كمطلوب وتخصم ادالع مهى األسبات األرباح علإث يتم

  ما يتم دفعها.دنع حقوق الملكيةخصم أرباح األسهم المرحلية من 
 

كحدث بعد فترة إعداد ي لاالم كزمرلمنفصلة للدة واالموح قائمة الالموافقة عليها بعد تاريخ  تالتعامل مع أرباح أسهم السنة التي تمم يت
 . المالية اريرلتقا
 

 إثبات اإليراد 
 

  إجمالي األقساط

التغطيـة الموضـحة فـي العقـود فتـرة  لكامـل القـبضلمسـتحقة أقساط التأمين العامـة المكتتبـة علـى مجمـوع األقسـاط ا إجمالييتضمن 
ة فتـرلايالت ناتجـة فـي تعـدأي علـى تتضـمن األقسـاط  ة.صـ يالبول ها من تـاريخ سـريانة المحاسبية والتي يتم إثباتالفترالمبرمة خالل 

سـاط المحصـلة مـن قبـل قبقة. يتم تقييم األات المحاسبية السا الفترالمكتتبة في  يتعلق باألعمال ض فيما ة القبالمحاسبية لألقساط المستحق
مينها فـي تضـ  سـابقة ويـتمالخبـرة قـع الاو نمـ أو ة المكتتبـ  التـأمينن كن لم يتم استالمها بعد على أساس تقديرات موسطاء التأمين، ول

 المكتتبة.التأمين أقساط 
 

الموحـدة قائمـة البعـد تـاريخ  علقـة بفتـرات المخـاطرالمكتتبة فـي السـنة والمتالتأمين أقساط ة هي تلك النسب من بسالمكتغير  األقساط
 حسب كالتالي:  وت صصات لإلقساط غير المكتسبةخ حقة كمات الالالفتر إلى تنسبالنسب التي يتم تأجيل مركز المالي. والمنفصلة لل

 
 و ؛البحريالشحن تأمين اء ستثن، با يةلجميع البوالص السنو 1/365يقة طر -

ألن الطريقة التقريبية تستخدم هذه . الشحن البحري تأمينإعادة  ألعمال وية المحتفظ بها السنساط األقإجمالي من  %25نسبة  -
على فترة بوالص قساط المكتسبة من أجل توزيع األدة تقل عن سنة واح نية متغيرة مزترات تغطي ف مين البحريبوالص التأ 

  .لتأمينا
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  كةالموحدة والمنفصلة للشر يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة(ة السياسات المحاسبية الهام 4
 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية
 

 ()تتمة ت اإليرادباإث

 
  إعادة التأمين طا أقس

قة الدفع لكامل فترة التغطية الموضحة في العقود  ساط المستح مجموع األقالمكتتبة على عادة التأمين العامة أقساط إإجمالي  يشتمل
 علقتيفيما  اسبيةة المح الفتر ة فيية تعديالت ناتج ل األقساط على أشتمي يتم إثباتها من تاريخ سريان البوليصة. تالمبرمة للفترة والت

 ات المحاسبية السابقة. الفتربعقود إعادة التأمين السارية المفعول في 
 

بفترات المخاطر بعد تاريخ قائمة تعلق التي تبة في السنة وألقساط المكتتلنسب الة التأمين غير المكتسبة هي تلك ط إعادإن أقسا 
على نفس األسس المستخدمة في حساب إجمالي  احتسابها  مويتقة الالح الفترات إلى تنسب النسب التي يل يتم تأج المالي. كز المر

 األقساط غير المكتسبة.
 

   والتوم والعمدخل الرس
ادات على إيرهذه الرسوم كتسجيل العقود األخرى. يتم  سومور ةإدارية للبوليص يتم إحتساب الرسوم على حاملي البوالص لخدمات

في الفترات المستقبلية فإنه يتم تأجيلها  كانت الرسوم مقابل الخدمات المقدمة اذإ صلة.ت الالخدمات ذايم تقدالتي يتم فيها  الفترة
 لمكتسبة.قساط غير اؤها على نفس األسس المستخدمة في حساب اجمالي األوإطفا 

 

 ئد دخل الفوا
معدل الفائدة  طريقةدام خ تها بإسخسائر ويتم احتسابيتم إثبات دخل الفوائد كمستحقات في القائمة الموحدة والمنفصلة لألرباح أو ال

 لي.الفع
 

 دخل اإليجار 
 ستحقاق.الأ امبديتم إثبات دخل اإليجار على أساس 

 

 أرباح األسهم 
 الحق في إستالم مدفوعاتها.والشركة  موعةالمج عندما يوجد لدى يتم إثبات أرباح األسهم كدخل 

 

 منح حكومية  
أو الخسائر المتكبدة بالفعل أو لغرض تقديم دعم المصروفات ويض عن كتع لقبضا قةالتي تصبح مستح  المنحة الحكوميةيتم إثبات 

 ، كربح أو خسارة للفترة التي تصبح فيها مستحقة القبض.ترتب عليه تكاليف مستقبلية ذات صلةتالذي ال أة للمنشمالي فوري 
 

 المطالبات 
لمطالبات تكاليف معالجة اها أو لم يعد، وشأنتقرير ب دأع سواءً  دوثها خالل السنة،جميع المطالبات التي تم ح على تتضمن المطالبات 

يالت ي تعدرى وأالمستردة األخ  بتجهيز وتسوية المطالبات وتخفيض قيمة التعويض والمبالغ ةً لة والتي تتعلق مباشرذات الص
 ن السنوات السابقة. لمطالبات مستحقة ع

 

ي المنصوص عليها ف لة وفقاً للشروطالتأمين ذات الصات مطالب ماليج إإثبات أمين عندما يتم لتا يتم إثبات مطالبات عقود إعادة
  .المعنية دوالعق
 

 عموالت إعادة التأمين  
 األقساط المستحقة الدفع المتوقعة. على مدى فترة دة التأمين الخارجية بض من عقود إعا ة القمستحقاليتم تأجيل وإطفاء العموالت 

 

   مينإعادة التأ 
ة ادة التأمين األرصدا. تمثل موجودات إعخاصة بكافة أعمالهاطر التأمين البالتخلي عن مخ ةموعالمج قوم ية تدا اإلعتيضمن أعمالها 

مع مخصص يتطابق من شركات إعادة التأمين على نحو ة لالسترداد ابلالقالغ م تقدير المبالتأمين. يت إعادةة من شركات المستحق
  .ذي الصلةالتأمين إعادة فقاً لعقد عادة التأمين ووبسياسات شركة إ بطةتسويتها المرت تتي تمة أو المطالبات الالمطالبات المستحق

 

  املي البوالص.تها تجاه حمن التزاما الشركة  وأ المجموعةترتيبات إعادة التأمين المتخلي عنها ال تعفي 
 

  .يتم عرض األقساط والمطالبات على أساس إجمالي
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 وحدة والمنفصلة للشركة ملا اليةالقوائم الم ت حوليضاحاإ
  2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  4
 

 )تتمة( سبيةمحاملخص ألهم السياسات ال
 

 (مةتت ) إعادة التأمين
ف ى طرلإالعقد عندما يتم تحويل  ات التعاقدية أوالترتيب انتهاء ما يتم إلغاء أوعندإعادة التأمين  تودات أو مطلوبا يتم إستبعاد موج 

 ر.آخ 
 

هناك دليل يثبت من المعتاد عندما يكون أو أكثر  ليما بتاريخ إعداد كل تقرير لالضمحالل  يتم مراجعة موجودات إعادة التأمين
بعد   عدليل موضوعي نتيجة لحدث وق كهنا الل عندما يكون ضمح ر المالية. يحدث االداد التقاريخالل سنة إع ضمحاللحدوث اال
وط العقد وبأن الحدث قد ال تحصل على جميع المبالغ المستحقة بموجب شر المجموعةات إعادة التأمين وبأن جودومبدئي لاإلثبات الم

قائمة الضمحالل في تسجيل خسارة اال يتممن شركة إعادة التأمين. موعة مج التستلمها لغ التي سعلى المبا يمكن قياسه له تأثير موثوق 
 .رئالخسا  ألرباح أونفصلة لمالموحدة وال

 

   مقاصةال
إذا كان هناك حق  مركز المالي فقطالموحدة والمنفصلة للة قائمالصافي المبلغ في إظهار تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية و

 ق الموجود وسدادحقلمبلغ أو أن يتم تأساس صافي ا التسوية على وعةممج الوتنوي  المثبتةالمبالغ لمقاصة لتنفيذ لانوني قابل ق
 قت ذاته. الوفي  بوالمطل

 

السماح ألرباح أو الخسائر إال إذا تطلب األمر أو تم صلة لوالمنف الموحدةقائمة الال تتم مقاصة األرباح أو الخسائر والمصروفات في 
 أي معيار أو تفسير محاسبي. بذلك من قبل 

 

   ت الماليةالعادلة لألدوا يمةالق
 ات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ كل ميزانية. راإلستثممثل ا المالية واتاألد المجموعةتقيس 

 

 السوق في مشاركيبين  ةمعاملة منظموب في لتحويل مطل يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه ذي لاهي السعر القيمة العادلة 
 إما: مطلوب تحدثال ليتحوأو الموجود بيع لة اممعأن بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض 

 

 ، أو طلوبلما أوللموجود في السوق الرئيسي  -
 .غياب السوق الرئيسيحال في  المطلوبأو  دة للموجودفي السوق األكثر فائ -

 

 .المجموعةمن قبل  متاح التعامل فيهي أو السوق األكثر فائدة ن السوق الرئيسن يكويجب إ
 

د تسعير الموجود أو  سوق عنفي ال المشاركون التي سيستخدمها  خدام االفتراضاتاستب طلوبلمادلة للموجود أو ايتم قياس القيمة الع
 قتصادية.ي السوق يعملون بأفضل مصالحهم االوب، على افتراض بأن مشاركالمطل

 

تخدام اس قيعن طر ار منافع اقتصاديةقيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة مشاركي السوق على إدرس القيا  خذأ ي
دات بأعلى وأفضل سوق الذي سيستخدم الموجوعها إلى مشارك آخر في الطريق بيأو عن  ا تخداماتهبأعلى وأفضل اس الموجودات
 . ا استخداماته

 

لحد دلة، والذي يزيد اتقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقياس القيمة العا ات التقني المجموعةتخدم ست
 ا.ال يمكن مالحظته ويحد من استخدام المدخالت التي تي يمكن مالحظتها ت ذات الصلة الالستخدام المدخالصى قاال
 

ضمن الموحدة والمنفصلة إلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية التي تقاس أو يتم ا يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات
ياس قيمتها العادلة ككل. وهي ير الجوهري على قالتها ذات التأثأدنى مستوى لمدخ لى ع بناءً  ي للقيمة العادلة،التسلسل الهرم

 ضحة كالتالي:مو
 

 ؛للموجودات أو المطلوبات المماثلةفي األسواق النشطة  األسعار المعلنة )غير المعدلة( - 1المستوى  -
 

القيمة العادلة قياس على لتأثير الجوهري ت ااذالتها كن مالحظة مدخ ي يموالتتقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 2المستوى   -
 ؛ وةما بصورة مباشرة أو غير مباشرإ المسجلة

 

القيمة قياس على  ذات التأثير الجوهري كن مالحظة مدخالتها ميي ال والتتقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 3المستوى  -
 العادلة. 

 

ما إذا كانت قد  المجموعةحدد تعلى أساس متكرر،  موحدة والمنفصلةال ةيالمال مثبتة في القوائملاوالمطلوبات بالنسبة للموجودات 
أدنى مستوى لمدخالتها ذات  لىإ )استناداً تصنيفها بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم ما حدثت تحويالت في

 .اليم تقرير إعداد كل ةاية فتر( في نهالتأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل



 تية للتأمين ش.م.ب.البحرينية الكوية الشرك

35 

 لة للشركة الموحدة والمنفص يةيضاحات حول القوائم المالإ
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  4
 

 )تتمة(المحاسبية  ملخص ألهم السياسات 
 

   ت الماليةجوداالمواضمحالل 
موجود  إضمحاللدليل موضوعي يثبت  ناكه نكا  إذاما لتحديد  الماليقائمة موحدة ومنفصلة للمركز ريخ كل اتتقيم المجموعة ب

  أو مجموعة من الموجودات المالية.محدد مالي 
 

 موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
قياس مبلغ خسارة اإلضمحالل  يتمنه إ ة المطفأة، فت مدرجة بالتكلفمن موجودال محالإض بت تكبد خسارةإذا وجد دليل موضوعي يث

لية المتوقعة التي لم يتم مة الحالية المقدرة للتدفقات النقدية )بإستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلقيد واوج ة للموبين القيمة المدرج كفرق 
سجيل الخسارة في القائمة مدرجة للموجود وتم خفض القيمة اللمالي. يتد اوجوللملفعلي األصلي تكبدها( مخصومة بمعدل الفائدة ا

 . رئالخسا  باح أومنفصلة لألرالموحدة وال
 

رية بشكل فردي، أو بشكل ت المالية الجوهضمحالل الموجوداأوالً بعمل تقييم فردي يثبت وجود دليل موضوعي إل المجموعةتقوم 
ضمحالل إجد دليل موضوعي يثبت ال يوبأنه المجموعة ت ل فردي. إذا حددوهرية بشكر ج عتب تلمالية التي الجماعي للموجودات ا

المالية  في مجموعة من الموجودات اً فردي، سواًء كان جوهرياً أو غير جوهري، وهو يتضمن موجود لدد بشكالي المح موجود المال
دي تحديدها بشكل فر لمالية التي يتمموجودات اال ل.حالمضكل جماعي لإللديها خصائص مخاطر ائتمان مماثلة ويتم تقييمها بش

. بل يتم عمل ضمحاللها ال يتم تضمينها في التقييم الجماعي لإللالضمحإر ضمحاللها أو يستمإضمحالل والتي يتم إثبات خسارة لإل
  ز المالي.ريخ كل قائمة موحدة ومنفصلة للمركتقييم لإلضمحالل بتا

 
بعد إثبات قيمة وقع  بحدث ض بصورة موضوعيةخفا ويتعلق االن ضمحاللاإلخسارة مبلغ الفترة الالحقة، في إذا انخفض، 

ي القائمة خسارة اإلضمحالل المثبتة مسبقاً. يتم إثبات أي استردادات الحقة لخسارة اإلضمحالل ف عإسترجافإنه يتم  ،اللضمح اإل
  رجاع.أة بتاريخ االستمطفها اليمة المدرجة للموجودات تكلفتتتجاوز الق الذي ال إلى الحدالموحدة والمنفصلة لألرباح أو الخسائر 

 
 ع للبيموجودات مالية متاحة 

أي مبالغ رئيسية مدفوعة رق بين تكلفتها )بعد حسم الفعلى لمالية المتاحة للبيع مضمحلة، فإن المبلغ يتضمن ا تالموجودإذا كانت ا
 الدخل الشاملحويلها من اآلخر، يتم ت مللشا الدخل اضمحالل المثبتة مسبقاً في ة، بعد حسم خسارة اإلاإلطفاء( وقيمتها العادلة الحاليو

الملكية  فيما يتعلق بأدوات أسهم حقوق االسترجاعات. ال يتم إثبات ألرباح أو الخسائرنفصلة لملاة ووحدالمقائمة الى ر إلاآلخ 
على ضمحالل ر إخسائ استرجاعات. ألرباح أو الخسائروالمنفصلة لالموحدة القائمة متاحة للبيع في  كموجودات ماليةالمصنفة 

كانت الزيادة في  إذا، ألرباح أو الخسائرالموحدة والمنفصلة لقائمة ال خاللن م استرجاعها م ع يتدين المصنفة كمتاحة للبيت الأدوا
القائمة  نه يتم إثباتها في حالل فإ ت خسائر اإلضمد إثبا وقع بعصورة موضوعية لحدث لألداة المالية يمكن أن تتعلق ب القيمة العادلة

 . ائرلألرباح أو الخسوحدة والمنفصلة الم
 

 لمالية  ا ات طلوب والملموجودات  اد اإستبع
 

 الموجودات المالية 
 ماليةالموجودات المن مجموعة من لموجود المالي أو جزء من اجزء حسب مقتضى الحال أو يتم إستبعاد الموجود المالي )

 :عند شابهة(الم
 
 أو؛ قدية من الموجودالنانقضاء الحقوق في إستالم التدفقات  -

لنقدية من الموجود ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى ا تفقا لتدم اا في إستالقوقهبنقل ح  المجموعةقيام  -
رية المتعلقة بالموجود الجوهاطر والمكافآت بنقل جميع المخ  المجموعةسواًء )أ( قامت "ترتيب سداد"؛ جب طرف ثالث بمو
ا قامت بنقل السيطرة لكنهودات وج ة للموكافآت الجوهريوالمنقل أو إبقاء جميع المخاطر ب المجموعةتقم م ا لأو )ب( عندم

  على الموجودات.

 
جميع المخاطر م نقل أو إبقاء م يت، ولترتيب سدادمن الموجود أو الدخول في  التدفقات النقديةبنقل حقوقها من  المجموعةعند قيام 
وجود الى حد استمرار مشاركة ملثبات انه يتم إإ ت، فجوداطرة على المولم يتم نقل السيعلقة بالموجود ولمتالجوهرية اوالمكافآت 
 في الموجود.  المجموعة
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  ركةوحدة والمنفصلة للشلما يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 تتمة()امة ية الهالمحاسب السياسات 4
 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية
 

 (تتمة)ية والمطلوبات الماللموجودات  إستبعاد ا
 

 لية امبات الالمطلو
ر من نفس بآخ . عندما يتم استبدال مطلوب مالي حالي دتهاء مانتهأو  ؤهأو الغا  الوفاء بااللتزاميتم يتم إستبعاد المطلوبات المالية عندما 

ة يل يعتبر بمثابتبدال أو التعديتم تعديل مطلوب حالي بشكل جوهري، فإن هذا االس جوهرياً أو عندما ة ض بشروط مختلفالمقتر
القائمة الموحدة والمنفصلة لألرباح  مطلوب األصلي ويتم إثبات مطلوب جديد، ويتم إثبات فروق المبالغ المدرجة المعنية فيلل عادستبإ

  .ئرأو الخسا 
 

 ية  ن ت تأميمطلوبا
   ط غير مكتسبة.لى المطالبات المستحقة وأقسا التأمينية عمطلوبات تشتمل ال

 
 قةالمطالبات المستح 

اريخ القائمة الموحدة لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها بتالمقدرة التكلفة النهائية إلى قة حتت المسالمطالبا تستند 
طالبات ذات الصلة وانخفاض القيمة  كاليف معالجة الم، باإلضافة إلى تيعد و لمشأنها أتقرير ب أعداًء سو والمنفصلة للمركز المالي،

ولذلك ال يمكن معرفة  وتسويتها  أنواع المطالبات،االخطار ببعض د يحدث تأخير في . قىراألخ  تواالستردادالخردة المتوقعة ل
ال يتم خصم المطلوب للقيمة للمركز المالي.  فصلةموحدة والمنلقائمة ااريخ البت المطالبات على وجه اليقينلتكلفة النهائية لهذه ا

ياطي الكوارث. يتم إستبعاد المطلوبات عند انتهاء العقد أو إخالئه أو تح ة أو إالمعادل الحتياطي م إثبات مخصصالزمنية للنقد. لم يت
  .إلغائه

 
 مكتسبةغير اط أقس

ة تسبلم تنته  بعد. يتم مطابقة اإلحتياطي مع أقساط التأمين المك مستلمة للمخاطر التييمثل مخصص األقساط غير المكتسبة األقساط ال
  المعفاة.

 
 فاية المطلوبكل فحص
كان إذا ة المطلوب لتحديد ما ويتم إجراء فحص لكفايمالي اجعة مخاطرها غير المنتهية بتاريخ إعداد كل تقرير مرب عةومالمج م تقو

قديرات الحالية التالمكتسبة. ويستخدم هذا لحساب االقتناء المؤجلة لألقساط غير  وتكاليف ات المتوقعةمن المطالب إجماليهناك فائض 
جودات المتعلقة ذي من المتوقع أن ينشأ من الموتقبلية بعد األخذ في االعتبار عائد اإلستثمار الالمس ةديتعاقة الفقات النقديتدلل

مة المدرجة لألقساط غير المكتسبة )بعد حسم تكاليف االقتناء التقديرات بأن القي ة ذات الصلة. إذا أظهرت هذهبمخصصات التقني
بعمل مخصص لكفاية  ألرباح أو الخسائرالموحدة والمنفصلة لقائمة الفي لعجز اإثبات نه يتم افية فإ كر غيجلة ذات الصلة( لمؤا

 المطلوب. 
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  
على  بناءً  حقتستوالتي  ،وفقاً لألنظمة ذات الصلةجانب والمواطنين( وظفين )األلجميع المية الخدمة مكافآت نها  المجموعةتقدم 
ة لهذه تدرج التكاليف المتوقعحد األدنى من الخدمة. ال، شريطة إتمام وعدد سنوات الخدمةظيف وتهاء الموظفين عند إنالب اترو

ة الدفع في حال إذا ترك جميع الموظفين العمل في ستحقالم االعتباريةبالغ توظيف بناًء على المقات على فترة الالمكافآت كمستح 
  .مركز المالية للصلنفالموحدة والممة قائالتاريخ 

 
كنسبة من رواتب  ن االجتماعي والتي تحسببدفع اشتراكات إلى الهيئة العامة للتأميالمجموعة ا المواطنين، تقوم ق بموظفيهيتعل ا مفي

  .ها قاقوالتي يتم صرفها عند استح ة في نطاق المبالغ المساهم بها محصورتكون  المجموعةامات إن التزالموظفين. 
 

 المخصصات 

وجود ومن المحتمل أن يتطلب ناتج عن حدث سابق،  المجموعةام )قانوني أو متوقع( على تزد الوج عند و م إثبات المخصصاتتي
 عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات. ن ويمكهذه اإللتزامات رد يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية تدفق خارجي للموا
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  لة للشركةوالمنفص الموحدة وائم الماليةيضاحات حول القإ
 2020سمبر دي 31في 
 
 

 عدا غير إلزامية بكنهمعايير صادرة ول    5
 

 .امي بعد في وقت مبكرصداره ولكنه غير إلزتم إآخر عيار أو تفسير أو تعديل أي م لم تقم المجموعة بتطبيق
 

نوي ت. للمجموعةرة تصخ موال دةوح المائم المالية صادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوفيما يلي أدناه المعايير ال
 :اميةإلز عندما تصبح(ذلك طبقحيثما ين)تطبيق هذه المعايير المجموعة 

 

 علق بعقود التأمين متال 17قم د التقارير المالية رالمعيار الدولي إلعدا
التأمين، عقود لق بعتالم 17ارير المالية رقم ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي إلعداد التق2017في شهر مايو 

 يحل فبمجرد أن يصبح إلزامياً، سوفصاح، عرض واإلوال قياسغطي اإلثبات والن يديد شامل لعقود التأميوهو معيار محاسبي ج 
 لدولي. ينطبق المعيار ا2005 سنةفي  هالذي تم إصدار المتعلق بعقود التأمين 4التقارير المالية رقم  دالدولي إلعدا لمعيارمحل ا
الحياة وغير الحياة(، على  ين المباشرةأملتة االتأمين وإعادعلى جميع أنواع عقود التأمين )أي عقود  17التقارير المالية رقم  داإلعد

 .ذات سمات المشاركة التقديريةا، وكذلك على بعض الضمانات واألدوات المالية تصدرهالتي المنشآت ن نوع لنظر عبغض ا
 

بي لعقود اسمح ذج هو توفير نمو 17للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  مالهدف العا ق. وا طات النسيتم تطبيق بعض استثناء
، التي 4لواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم متطلبات اوبخالف الين. التأم لشركات وتوافقاً فائدة  تأمين يكون أكثرال

امالً ش اً ج وذنميقدم  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ية محلية سابقة، فإن بسا مح ساتسيا تبني ى حد كبير إلى تستند إل
هو النموذج العام،  17الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لمعيار وأساس الصلة. ذات ا حاسبيةجميع الجوانب المالتأمين، يغطي  لعقود
 ي: يل بما يستكمل الذي 

 

 لمشاركة المباشرة )نهج الرسوم المتغيرة(ا سمات تقود ذاتكييف محدد للع -
 

 رة األجلالقصي للعقودئيسي ر كلبش نهج مبسط )نهج تخصيص األقساط( -
 

، مع عرض أرقام 2023يناير  1تدئة في أو بعد رات السنوية المبهو إلزامي للفت 17قم المالية ر ريرالتقا المعيار الدولي إلعداد
لمعيار الدولي وا 9بيق المبكر شريطه أن تطبق المنشأة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم طتح بال. يسمةمطلوبالارنة المق

تطبيق المجموعة تخطط . 17رقم  التقارير الماليةالدولي إلعداد  معيارخ تطبيق الاريقبل ت في أو 15إلعداد التقارير المالية رقم 
تج نيأن بتتوقع المجموعة . 9باإلضافة إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  بالمطلواإللزامي في التاريخ د المعيار الجدي

أثير أن يكون لها ت، ومن المرجح الخاصة بالمجموعةن تأميلا عقودبات لوطملبية لسياسات المحاسفي االمعيار الجديد تغيير هام عن 
للمجموعة ومجموع حقوق الملكية  المنفصلة لألرباح أو الخسائر للشركة ةالقائملخسائر وة لألرباح أو االقائمة الموحدعلى جوهري 
 من قبل اإلدارة.ي جريهذا التقييم ال يزال العرض واإلفصاح. إلى ضافة إلبا معاً والشركة 

 

   3التقارير المالية رقم التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد  –اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 
المتعلق  3رقم  لتقارير الماليةالدولي إلعداد اتعديالت على المعيار  2020س معايير المحاسبة الدولي في شهر مايو مجل أصدر

 هيمي. إن الغرض من التعديالت هو استبدال اإلشارة إلى إطار عمل إعداد وعرض القوائمرة إلى اإلطار المفا اإلشا  –بدمج األعمال 
دون تغيير  2018شهر مارس  ة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية الصادر فيشارمع اإل ،1989 ية الصادر في سنةالمال
 اته بشكل جوهري. متطلب

 

المحتملة  لتجنب إصدار المكاسب أو الخسائر 3مالية رقم ات للمعيار الدولي إلعداد التقارير الثبستثناًء لمبدأ اإلكما أضاف المجلس ا
تفسير أو  37لي رقم المحاسبة الدولتزامات وااللتزامات المحتملة التي تدخل ضمن نطاق معيار ة عن االناتج لاثاني" في "اليوم ال

 المتعلق بالرسوم، إذا تم تكبدها بشكل منفصل.  21لية رقم عداد التقارير المالجنة تفسيرات المعايير الدولية إل
 

المتعلق بالموجودات  3معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم في ال لقائمةمجلس توضيح التوجيهات اوفي الوقت نفسه، قرر ال
 وائم المالية. استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القلن تتأثر ب محتملة التيال
 

  .جعير ربأثوتطبق  2022يناير  1المبتدئة في أو بعد السنوية التعديالت إلزامية لفترات إعداد التقارير المالية ون ستك
 

   16رقم  محاسبة الدوليال رتعديالت على معيا  - المقصودعائدات قبل االستخدام المعدات: الواآلالت و العقارات 
، قبل االستخدام المقصودالمتحصالت  –عدات الدولي العقارات واآلالت والمالمحاسبة  لس معايير، أصدر مج2020في شهر مايو 

المنتجة  الموادمن بيع حصالت متأي ، والمعداتقارات واآلالت عنود البند من بأي  ةن تكلفت أن تخصم مآ على المنش يحظرالذي و
الطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. وبدالً من لعمل بعلى ا اً ليكون قادر الموقع والحالة الالزمة له لىإ جودالموذلك جلب  ءا نثأفي 
 رباح أو الخسائر.ألاقائمة ، في وادلماتاج تلك نإف كالي، وتموادالبيع هذه الت تقوم المنشأة بإثبات متحصذلك، 
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 منفصلة للشركة دة والالموح وائم الماليةيضاحات حول القإ
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 (تتمة) عدزامية بر إلا غيكنهصادرة ول ييرمعا    5
 

 (تتمة) 16رقم  لدوليا  ةبمحاسالر تعديالت على معيا  - دالمقصوعائدات قبل االستخدام المعدات: الواآلالت و العقارات 
يل بأثر رجعي يجب تطبيق التعدو 2022يناير  1 و بعدالمبتدئة في أة ويالسنإعداد التقارير المالية لفترات إن التعديل هو إلزامي 

تعديل ألول لنشأة اعندما تطبق الم لمعروضةألولى اوالمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة االعقارات واآلالت ود على بن
 مرة.

 

 .لمجموعةاري على ر جوهأن يكون للتعديالت أي تأثي توقعال ي
 

 37 رقمسبة الدولي المحا عيار على ميالت تعد - لعقدم اماإتتكاليف  -قة المره العقود

اليف التي كتيد اللتحد 37سبة الدولي رقم تعديالت على معيار المحا  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي2020مايو شهر في 
 .اً أم خاسر اً العقد مرهق نشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كانيجب على الم

 

تقديم سلع أو خدمات كالً من التكاليف عقد لقة مباشرة بالتكاليف المتعضمن تتة". مباشرلة التكلفة ذات الصالج تطبق التعديالت "نه
بالعقد ويتم استبعادها ما لم  مباشرةً ة امة واإلداريالتكاليف العال تتعلق  .العقدنشطة لمرتبطة مباشرة بأ وتخصيص التكاليف ااإلضافية 
 د.بموجب العق خرآلا ها صراحة على الطرفيتم تحميل

 

التعديالت ة هذه المجموعق تطبس. 2022يناير  1و بعد السنوية المبتدئة في أإعداد التقارير المالية  لفترات ةإلزامي يه تالتعديال نإ
 .التعديالت أوالً المنشأة تي تطبق فيها التقرير السنوي الإعداد في بداية فترة  بعد بجميع التزاماتها المنشأة بها  تفيي لم تلعقود اعلى ال

 

شركة تابعة  – ولىالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األ المتعلق بتبني 1المالية رقم  إلعداد التقاريرولي الد المعيار
 ألول مرة؛  ىبنة تتهج بارها باعت 

 

مالية، أصدر المعايير الدولية إلعداد التقارير اللية لى عملها عا دخ االتي تم  2020 – 2018كجزء من تحسيناتها السنوية لسنة 
ية مالر اليرالتقا  الدولية إلعداد المعايير يتبن 1لمالية رقم ايير المحاسبة الدولي تعديالً على المعيار الدولي إلعداد التقارير امجلس مع

لقياس  1لية رقم )أ( من المعيار الدولي إلعداد التقارير الما  16يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة دللمرة األولى. 
إلعداد  ةالدوليعايير ال الشركة األم إلى الم، بناًء على تاريخ انتقألمبالغ المسجلة من قبل الشركة اباستخدام الم التحويل المتراكم

)أ( من  16تطبيق الفقرة د الشركةك التي تختار ع المشترعلى الشركة الزميلة أو المشرويتم تطبيق هذا التعديل كما  رير المالية.التقا
 .1 رقم لتقارير الماليةعداد االمعيار الدولي إل

 

 .مع السماح بالتطبيق المبكر 2022اير ين 1 دأو بع سنوية المبتدئة فيالمالية ال إن التعديل هو إلزامي لفترات إعداد التقارير
 

 مطلوبات المالية  ستبعاد الإل %10بنسبة فحص  رسوم  –مالية المتعلق باألدوات ال  9رقم   الماليةير لتقار داد الدولي إلعيار اعملا
، أصدر يةر المالقاريتلعداد االمعايير الدولية إلعملية ى عل لها ا دخ اتم التي  2020 – 2018لسنة السنوية تحسيناتها كجزء من 

المنشأة تقوم يوضح التعديل الرسوم التي . 9رقم د التقارير المالية االمعيار الدولي إلعد  علىعديالً الدولي ت بةاسمعايير المحمجلس 
 .صليألا ماليلا االلتزامعن شروط بشكل جوهري ختلف ي لأو المعد الجديد لماليا االلتزامعند تقييم ما إذا كانت شروط بتضمينها 

مستلمة من قبل عة أو الم المدفولرسوي ذلك اف، بما لمقترض والمقرضقبل اة من و المستلمأ عةتشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفو
 أو بعد بداية فترةأو تبادلها في ها ديلالمالية التي يتم تع تااللتزاما عن اآلخر. تطبق المنشأة التعديل على  المقترض أو المقرض نيابةً 

 .الً لتعديل أوا أةلسنوية التي تطبق فيها المنشرير االتقا إعداد
 

ق تطبس مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022يناير  1و بعد سنوية المبتدئة في ألاير إعداد التقارات رلفتإلزامي و ه إن التعديل
التقرير السنوي التي تطبق فيها إعداد داية فترة ببعد  وأي فيلها أو تبادلها تعدتم التي  يةامات المالااللتزعلى التعديالت المجموعة هذه 

 .الً أو التعديلالمنشأة 
 

 تأثير جوهري على المجموعة.يالت أي يكون للتعد نال يتوقع أ
 

 ( 2 المرحلة) ر الفائدة المرجعيإصالح سع
تعديالت إدخال ، "2 لمرحلةا -ح سعر الفائدة المرجعي إصال"ولي معايير المحاسبة الد، نشر مجلس 2020أغسطس  27اريخ بت

 7ر الدولي إلعداد التقارير المالية رقم معيا وال 39ة الدولي رقم بومعيار المحاس 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم على 
وض المعرئدة ا عر الفإصالح س قدمي .16مالية رقم قارير الوالمعيار الدولي إلعداد الت 4لتقارير المالية رقم والمعيار الدولي إلعداد ا

البنوك يما بين فالمعروض الفائدة سعر عندما يتم استبدال  جالتي تنتائل المحاسبية المسالتي تتناول إعفاءات مؤقتة فيما بين البنوك 
اح مع السم 2022يناير  1و بعد دئة في أهذا التعديل إلزامي للفترات السنوية المبتإن . اطرخال  من المخ شبة بديل معدل ربح ب
 .بيق المبكرطتبال



 تية للتأمين ش.م.ب.البحرينية الكوية الشرك

39 

 الموحدة والمنفصلة للشركة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2020 ديسمبر  31في 

 
 

 (تتمة) عدا غير إلزامية بكنهول صادرة معايير    5
 

 (تتمة) (2 المرحلة) ر الفائدة المرجعيإصالح سع
المجموعة يشكل وخدمات نتجات مالمخاطر على  من ةيلة خالبأسعار بدي البنوكبين فيما عروضة لموال يزال تأثير استبدال األسعار ا

التي تمتد إلى ما بين البنوك، مثل ليبور، فيما سعار المعروضة األإلى  قود التي تشيرعة للعوالمجمتتعرض  للتركيز.مجاالً رئيسياً 
دول زمني ج أو أي  ن النشرع كوالبنن بيفيما المعروضة سعار ألاهذه وقف تت، عندما يكون من المرجح أن 2021المالية بعد السنة 

باألخذ  2021سنة األسعار الجديدة بعد  نظممجموعة إلى تأثير انتقال الييم قبت تقوم المجموعة حالياً  الصلة.الحق تحدده الهيئات ذات 
ين اخليدلصلحة ا، وستواصل المشاركة مع أصحاب الما هرالتغييرات في منتجاتها وخدماتها وأنظمتها وإعداد تقاريفي االعتبار 
 .تقالناالعملية ن المخاطر الناتجة عن لدعم االنتقال المنظم والتخفيف م نوالخارجيي

 

 المحاسبية الهامة  واالفتراضات تقديراتاآلراء وال 6
 

جة ردلغ المتؤثر على المبا  وافتراضاتديرات وتق آراءإصدار إعداد القوائم المالية الموحدة والمنفصلة للمجموعة من اإلدارة يتطلب 
ومع  ية. التقارير المال خ إعدادحتملة، بتاريملتزامات الة واإلفصاح عن اإللمطلوبات الماليت والموجودات واوفا رادات والمصرإليل

جوهري للمبالغ المدرجة يل تعدإجراء ن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب أوالتقديرات يمكن  االفتراضاتذلك، فإن عدم التيقن بشأن هذه 
 لتقديرات:استخدامات اآلراء واأوجه  لي أهمفيما يلمستقبل. ي الوبات التي قد تتأثر فطمال وأ للموجودات

 

 اآلراء
 

 اتتثماراإلس تصنيف
كإستثمارات  تقرر اإلدارة عند اقتناء اإلستثمار ما إذا كان يتوجب تصنيفها ، للمجموعةتطبيق السياسات المحاسبية  إطار عمليةفي 

 تق إذا كانبها حتى االستحقا ستثمارات محتفظ اإلستثمارات كا  صنفيع. تات متاحة للبثمارتسق أو إمحتفظ بها حتى االستحقا 
أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت والتي يوجد لدى المجموعة النية والقدرة لالحتفاظ  على مدفوعات ثابتةات تتضمن اإلستثمار

 ع.للبي ةكمتاح  حقاق. جميع اإلستثمارات األخرى تصنفبها حتى االست
 

   راضات فتواالالتقديرات 
 

 تأمينلعن عقود اهائية للمطالبات الناتجة مات النااللتزا
يوجد . ومن أهم التقديرات المحاسبية للمجموعةعقود التأمين المقدمة بموجب مطالبات العن الناتجة النهائية امات لتزاالتقدير يعد 

مر في نهاية األوعة ي ستدفعها المجمااللتزامات الت ديرين االعتبار عند تقبع ا هب أخذج يالتي المصادر غير المؤكدة  عديد منهناك ال
ت المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم عمل تقرير بشأنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم صصا مخ  البات. إنلك المطتمقابل 

وحدة ريخ القائمة المتا  التي وقع فيها الحدث المؤمن عليه قبل، ماليلالمركز لالموحدة والمنفصلة قائمة التاريخ  عمل تقرير بشأنها بعد
  ي.المال زللمركوالمنفصلة 

 
 كما هو موضح في السياسة المحاسبية للمطلوبات التأمينية المذكورة أعاله.لمطلوب، ع عقود التأمين لفحص كفاية اجمي تخضع

 
 ق المالية المتاحة للبيع الل األوراخسائر اضمح 

لة إذا كان ضمحمهي  المدارةديق ا صنوال مدرجةغير الفي أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع األوراق المالية بأن  مجموعةلا تحدد
ية التكلفة األصلالهام" مقابل يجب تقييم "االنخفاض  .من تكلفتها  ىلعادلة أدنض هام أو طويل األمد في القيمة ايوجد لديها انخفا 

 "م"االنخفاض الها  ةوعالمجمتعامل  ة التي كانت فيها القيمة العادلة أدنى من تكلفتها األصلية.الفتربل ا قمألمد" و"طويل ا لإلستثمار
في حال عدم توفر القيم العادلة، . في سعر السوق %15رهناً بانخفاض ال يقل عن ة شهراً. ى عشركإثن "طويل األمد"و %30نسبة ب
مل العوا من بينالمجموعة ، تقوم الرأي هذ إصدارارات لفحص االضمحالل. عند اإلستثم كلتثل لمد تم تقدير القيمة القابلة لالسترداي
واألداء  عمر فيها وأداء القطا الوضع المالي للشركة المستث هوردتم واألدلة على سهسعار األألالعادية تقلبات قييم البت ى،ألخرا

 للتدفقات النقدية.  يالتشغيلي والتمويل
 

 محتفظ بها حتى االستحقاق رات ا مل إستثخسائر اضمحال
مركز لل موحدة ومنفصلةة ائمستحقاق بشكل فردي في تاريخ كل قاال ها حتىالمحتفظ ب إستثماراتها الهامةبمراجعة  المجموعةتقوم 

يتطلب  ،صخا  شكل. بألرباح أو الخسائرلوالمنفصلة دة الموح قائمة الاالضمحالل في  خسارةن يتوجب تسجيل لتقييم ما إذا كا مالي ال
هذه  تستند .خسارة اإلضمحاللد مستويات حديعند ت المستقبليةبذل الجهد في تقدير المبالغ وتوقيت التدفقات النقدية  اإلدارةمن 
 تقبلية في المخصصات.علية مما ينتج عنها تغيرات مسالفتائج قد تختلف النوحول عوامل متعددة  افتراضات إلىات ديرالتق
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  يةالمال لقوائميضاحات حول اإ
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 (تتمة)حاسبية الهامة الم راضاتواالفت راتتقدياآلراء وال 6
 

 (تتمة) راضات فتواالالتقديرات 
 

  خسائر اضمحالل الذمم المدينة
المماثلة خصائص ذات الالمالية  داتوج ن الموفي مجموعة مالمدرجة والذمم المدينة الذمم المدينة الهامة بشكل فردي  المجموعةتقيم 

التي يتم تقييمها بشكل فردي لالضمحالل والتي يتم إثبات  الذمم المدينةين ضمتم ت. ال يحاللالضمفيما يتعلق با اطر االئتمانية مخ لل
هذا  إصدارياً. عند أردار صإل. إن تقييم هذا اإلضمحالل يتطلب خسارة إضمحاللها أو يستمر إثباتها في التقييم الجماعي لالضمحال

طي مؤشراً على عدم القدرة على دفع  د استحقاقها يعموعت فوا ر بأنتعتب التي يةئتمانر اإلمخاطالخصائص عة جموالمم الرأي، تقيّ
 .جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية

 

 مبدأ االستمرارية 
وعة لديها قتنعة بأن المجمي مس مبدأ االستمرارية وهة على أسا واصلملعلى ا تقييم لقدرة المجموعة بإجراء جموعة قامت إدارة الم

إن اإلدارة ليست على علم بأية أمور جوهرية غير مؤكدة ها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فمالأعفي  الستمرارل درالمصا 
 تم إعدادأ االستمرارية. ولذلك، مبد سا على أسية حول قدرة المجموعة على المواصلة التي من الممكن أن تسبب شكوكاً جوهر

 مرارية.ستاالبدأ ى أساس معلة لموحدة والمنفصلقوائم المالية اال
 

 بنوك دى الل ةنقد وأرصد  7
 2020 2020 2019 2019 
 الشركة المجموعة الشركة  المجموعة  

 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لفأ

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
     
 9,263 11,854 13,160 18,372 بنوك د وحسابات جارية لدى القن

ة أشهر ثالثرة لفتأصلية تحقاق اريخ اسبتورفية ودائع مص
 3,696 3,696 4,206 7,635 أو أقل 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 12,959 15,550 17,366 26,007 النقد وما في حكمه 

ألكثر من ثالثة  ةيأصلاق استحقودائع مصرفية بتواريخ 
 16,759 25,721 13,413 23,063 أشهر 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 29,718 41,271 30,779 49,070 بنوك اللدى  ةنقد وأرصد

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 ودائع قانونية  8
 2020 2020 2019 2019 
 الشركة  مجموعةال الشركة  المجموعة  

 
 لف أ

 ني بحري دينار 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لفأ

 دينار بحريني
 ألف
 نار بحرينيدي

     
 125 250 125 250  رينالبح  مملكة
 4,333 4,333 5,342 5,342 ة الكويت  دول
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,592 5,467 4,583 4,458 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 مملكة البحرين  
 لة في مملكةين العاممات التأ شرك، يجب على جميع 2006مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية لسنة  نووفقاً لقان

طة . هذه الودائع، التي تعتمد على طبيعة أنشينتجزئة مرخص له بالعمل في مملكة البحرك ن االحتفاظ بالودائع لدى بنحريالب
 لمسبقة من مصرف البحرين المركزي. الموافقة ا الحصول على ن سحبها إال بعديمكالتأمين، ال 

 

 دولة الكويت  
لودائع التي وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت. إن هذه االتنظيمية ل حباللوائ االً امتثكويتية ارف المصالع لدى ع الودائيجب إيدا

 .ة الكويت، تجدد تلقائياً لسابقة لفرع دولة اقساط تأمين السنيتم تقديرها على أساس إجمالي أ
 

عن صادر كضمان تنظيمي ونة ( هي مرهدينار بحريني ألف 4,333: 2019) دينار بحريني ألف 5,342الوديعة القانونية البالغة 
 يت.البنك لصالح وزارة التجارة والصناعة لدولة الكو
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 والمنفصلة للشركة الموحدة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 مبالغ تأمين مستحقة القبض  9
 2020 2020 2019 2019 
 الشركة وعةجمالم الشركة  جموعة الم 

 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ
 ينار بحريني د

 لفأ
 دينار بحريني

 لفأ
 دينار بحريني

     
 33,640 40,263 25,078 29,212 حاملي البوالص
 5,270 9,590 3,433 5,566 معيدي التأمينشركات التأمين و

 (1,264) (2,134) (1,718) (3,025) مخصص االضمحالل
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 31,753 26,793 47,719 37,646 

 1,397 2,034 1,322 2,880 أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 34,633 28,115 49,753 39,043 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

للمجموعة  نيألف دينار بحري 8,755 والبالغة بضتم إضمحالل إجمالي مبالغ التأمين المستحقة الق، 2020سمبر دي 31كما في 
فيما  (.ألف دينار بحريني 15,433 :والشركة ألف دينار بحريني 18,824 المجموعة 2019) ألف دينار بحريني 5,809والشركة 
 المستحقة القبض:ن مبالغ التأميضمحالل ات في مخصص إيلي التغير

 

 2020 2020 2019 2019 
 الشركة  ةعالمجمو الشركة   المجموعة  صص االضمحالل مخ

 

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
 ينار بحريني د

 لفأ
 دينار بحريني

 لفأ
 دينار بحريني

     
 854 1,625 1,264 2,134 يناير  1في 

 411 510 454 891 سنةلل المخصص
 (1) (1) - - صرف العمالت األجنبية تعديل

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,264 2,134 1,718 3,025 ديسمبر 31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ديسمبر: 31قة القبض كما في ستحالمالتأمين مبالغ يلي التحليل الزمني لفيما 
 

 مضمحلة اقها وغير مضمحلةفات موعد إستحق   المجموعة  9.1

 المجموع 

ن موعد ح لم ي
استحقاقها 

 وغير مضمحلة
 أقل من
 يوماً  120

 121من 
يوماً إلى 

 يوماً  180

 181من 
إلى  يوماً 
 ماً يو 365

 نأكثر م
 اً يوم 365

 
 لفأ

 ار بحرينيدين
 ألف

 دينار بحريني
 لفأ

 ينيبحردينار 
 ألف

 دينار بحريني
 لفأ
 ينار بحرينيد

 ألف
 رينيدينار بح 

       
2020 31,753 3,607 14,429 2,419 5,535 5,763 

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

2019 47,719 12,067 10,804 1,507 6,254 17,087 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 مضمحلة فات موعد إستحقاقها وغير مضمحلة   الشركة  9.2

 المجموع 

حن موعد لم ي
استحقاقها 

 وغير مضمحلة
 أقل من
 يوماً  120

 121من 
يوماً إلى 

 يوماً  180

 181من 
يوماً إلى 

 يوماً  365
 أكثر من
 يوماً  365

 
 لفأ

 بحريني دينار
 ألف

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني
 ألف
 نار بحرينيدي

 لفأ
 بحريني ناردي

 ألف
 دينار بحريني

       
2020 26,793 2,613 14,416 1,916 3,723 4,125 

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

2019 37,646 10,650 7,665 745 4,193 14,393 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

المجموعة  ةممارس من . ليسةالمجموعفقاً لسياسة ض المضمحلة وحقة القبمستمبالغ الضمحالل مخصص المخصص اإليمثل 
 ولذلك فإن األغلبية منها غير مضمونة.المبالغ المستحقة القبض،  علىعلى ضمانات حصول ال
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 ة والمنفصلة للشركالموحدة  وائم الماليةيضاحات حول القإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 تكاليف االقتناء المؤجلة  10
 2020 2020 2019 2019 
 الشركة عةالمجمو الشركة  المجموعة  

 
 لف أ

 ريني دينار بح
 لف أ

 ني نار بحريدي
 لفأ

 بحريني دينار
 لفأ
 نار بحرينيدي

     

 1,359 1,959 1,342 1,916 يناير  1في 

 2,690 3,876 2,264 3,608 تكاليف االقتناء 

 (2,706) (3,918) (2,392) (3,817) اإلطفاء للسنة 

 (1) (1) - - صرف العمالت األجنبية  تعديل
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,342 1,916 1,214 1,707 ديسمبر 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 لوبات تأمينية مط 11
 

 2019  2020 المجموعة  11.1

 إجمالي   
 حصة  

 إجمالي  صافي   معيدي التأمين  
 حصة 

 صافي  ن أميمعيدي الت

 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 ي دينار بحرين
 ألف

 يدينار بحرين
 لفأ

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
       

 15,438 (80,854) 96,292 18,108 (79,782) 97,890 بات مستحقة مطال

 15,517 (38,554) 54,071 15,040 (35,794) 50,834 ط غير مكتسبة أقسا 
إحتياطيات عجز ية تسو
  قساطاأل

351 - 351 351 - 351 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 149,075 (115,576) 33,499 150,714 (119,408) 31,306 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 المطالبات المستحقة  (أ )
 

 التغيرات في المطالبات المستحقة:
 

 2020  2019 

 إجمالي   
معيدي  حصة 

 لي إجما  صافي   التأمين  
معيدي  حصة
 صافي  التأمين 

 
 ف لأ

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ف لأ

 ني دينار بحري
 ألف

 دينار بحريني
 لفأ

 حرينيدينار ب
 ألف
 ر بحرينيدينا 

       يناير 1في 

 8,886 (63,944) 72,830 9,299 (77,181) 86,480 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها
مطالبات متكبدة ولم يتم عمل 

 4,722 (2,881) 7,603 6,139 (3,637) 9,812 ر بشأنهاتقري
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 96,292 (80,854) 15,438 80,433 (66,825) 13,608 

 24,481 (65,307) 89,788 23,704 (31,233) 54,937 مطالبات متكبدة خالل السنة 

 (22,644) 51,218 (73,862) (21,034) 32,305 (53,339) )مدفوعة( مستردة خالل السنة 

 (7) 60 (67) - - - تعديل صرف العمالت األجنبية
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 15,438 (80,854) 96,292 18,108 (79,782) 97,890 يسمبرد 31في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       ديسمبر 31في  

 9,299 (77,181) 86,480 9,650 (74,013) 83,663 قرير بشأنهامطالبات تم عمل ت
تم عمل مطالبات متكبدة ولم ي

 6,139 (3,673) 9,812 8,458 (5,769) 14,227 شأنهاتقرير ب
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 97,890 (79,782) 18,108 96,292 (80,854) 15,438 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 للشركة الموحدة والمنفصلة  يةماليضاحات حول القوائم الإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(بات تأمينية مطلو 11
 

 ساط غير المكتسبة  األق (ب )
 

 2019  2020 (تتمة) المجموعة 11,1

 إجمالي   
 حصة 

 جمالي  إ صافي   معيدي التأمين 
 حصة 

 صافي   معيدي التأمين

 
 ف أل

 دينار بحريني
 ف أل

 يدينار بحرين 
 ف لأ

 دينار بحريني
 ف أل
 نار بحرينيدي

 ف أل
 ر بحرينيدينا

 ف أل
 ينار بحرينيد

       

 15,588 (34,600) 50,188 15,517 ( 38,554) 54,071 يناير  1في 

 33,210 (48,446) 81,656 33,961 ( 51,469) 85,430 أقساط مكتتبة )متخلى عنها(

 (33,274) 44,471 (77,745) ( 34,438) 54,229 ( 88,667) أقساط مكتسبة 

 (7) 21 (28) - - - ةتعديل صرف العمالت األجنبي
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 15,517 (38,554) 54,071 15,040 ( 35,794) 50,834 ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2019  2020 الشركة  11,2

 إجمالي   
 حصة 

 إجمالي   صافي   ين  معيدي التأم
 حصة 

 صافي   عيدي التأمين  م

 
 لف أ

 ينيدينار بحر
 ألف 

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 لف أ

 نيدينار بحري
 ألف 

 دينار بحريني
       

 11,050 (76,666) 87,716 12,940 ( 76,226) 89,166 ة مطالبات مستحق

 8,369 (36,375) 44,744 8,229 ( 33,467) 41,696 أقساط غير مكتسبة 

 351 - 351 351 - 351 قساط يات عجز األطتسوية إحتيا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 131,213 (109,693) 21,520 132,811 (113,041) 19,770 
 ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 المطالبات المستحقة )أ(
 

 حقة:التغيرات في المطالبات المست
 

 2020  2019 

 

 إجمالي  
  حصة

 إجمالي   صافي   مين  يدي التأمع
 حصة 

 صافي   معيدي التأمين  

 

 لف أ
 يدينار بحرين 

 ف لأ
 دينار بحريني

 لف أ
 دينار بحريني

 ألف 
 ينار بحرينيد

 لف أ
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

       يناير  1في 

 6,489 (57,927) 64,416 6,565 ( 73,954) 80,519 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها
عمل  ولم يتم  متكبدة  لباتمطا

 3,577 (1,920) 5,497 4,485 ( 2,712) 7,197 شأنهاتقرير ب
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 87,716 (76,666 ) 11,050 69,913 (59,847) 10,066 

 13,063 (62,998) 76,061 11,934 ( 29,186) 41,120 خالل السنة  متكبدة مطالبات 

 (12,072) 46,119 (58,191) ( 10,044) 29,626 ( 39,670) ستردة خالل السنة  )مدفوعة( م

 (7) 60 (67) - - - ةصرف العمالت األجنبي ديلتع
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 11,050 (76,666) 87,716 12,940 ( 76,226) 89,166 مبر ديس 31في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       ديسمبر  31في  

 6,565 (73,954) 80,519 6,985 ( 70,987) 77,972 اأنهمطالبات تم عمل تقرير بش
عمل  ولم يتم  متكبدة لبات مطا
 4,485 (2,712) 7,197 5,955 ( 5,239) 11,194 شأنهاير بتقر 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 89,166 (76,226 ) 12,940 87,716 (76,666) 11,050 
 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  يةمالليضاحات حول القوائم اإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(مطلوبات تأمينية  11
 

 األقساط غير المكتسبة   )ب(
 

 2020  2019 

 الي  مإج 
 حصة  

 مالي إج  صافي   مين  التأ يمعيد
 حصة 

 صافي  عيدي التأمين م

 
 ف أل

 دينار بحريني 
 ف أل

 دينار بحريني 
 ف أل

 بحريني دينار 
 فأل

 ينيدينار بحر
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 ينيدينار بحر
       

 8,224 (32,609) 40,833 8,369 (36,375) 44,744 يناير 1 في
 ها(نكتتبة )متخلى عأقساط م

 
62,571 (45,042) 17,529 59,935 (42,158) 17,777 

 (17,625) 38,371 (55,996) (17,669) 47,950 (65,619) قساط مكتسبة أ
الت عمالصرف تعديل 
 جنبيةاأل

- - - (28) 21 (7) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 8,369 (36,375) 44,744 8,229 (33,467) 41,696 ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 نفصلة للشركة الموحدة والم ول القوائم الماليةيضاحات حإ
 2020مبر ديس 31في 

 
 ()تتمةمطلوبات تأمينية  11

 

 المجموعة - مطالباتلا تطور 
للمركز دة موحوقع بتاريخ كل قائمة متعاقب  حادثسنة رير بشأنها لكل بات التي تم عمل تقرير بشأنها والمتكبدة التي لم يتم عمل تقالمطال كالً من ي ذلكفلمتراكمة، بما توضح الجداول التالية تقدير المطالبات المتكبدة ا

 سعار الصرف للسنة المالية الحالية. عملة العرض بمتوسط أ ىت المتراكمة إلتراكمة حتى تاريخه. يتم تحويل تقديرات المطالبات المتراكمة والمدفوعامالدفوعات ، باإلضافة إلى المالمالي
 

  

 جموع الم 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 
 فأل

 يدينار بحرين
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 ير بحرينيناد
 فأل

 ار بحرينيدين
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 نار بحرينيدي
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 ار بحرينيدين

           المطالبات المستحقةإجمالي 
 444,890 47,532 38,315 87,467 85,392 35,886 31,943 30,998 52,809 34,548  الحادثسنة في نهاية 

 473,302 - 40,201 140,357 88,188 42,126 32,904 33,257 61,996 34,273 سنة بعد 
 532,945 - - 144,076 86,881 39,510 34,070 34,082 60,798 33,528 سنتين  بعد

 284,913 - - - 87,441 39,398 33,253 34,605 56,882 33,334 بعد ثالث سنوات
 198,138 - - - - 40,153 33,337 34,305 57,062 33,281 أربع سنوات  بعد

 158,157 - - - - - 33,389 34,614 56,745 33.409 ت بعد خمس سنوا
 125,096 - - - - - - 34,815 56,728 33.553 بعد ست سنوات 

 90,490 - - - - - - - 57,008 33,482 سنوات  سبعبعد 
 33,495 - - - - - - - - 33,495 بعد ثماني سنوات

 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── 
لي للمطالبات االتقدير الح
 518,110 47,532 40,201 144,076 87,441 40,153 33,389 34,815 57,008 33,495 راكمة ة المتالمتكبد

المدفوعات المتراكمة حتى 
 (422,296) (18,498) (32,225) (93,806) (83,563) (38,741) (32,172) (34,070) (56,303) (32,918) ريخهتا
 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── 

قائمة  الالمطلوب المثبت في 
 95,814 29,034 7,976 50,270 3,878 1,412 1,217 745 705 577 مركز المالي الموحدة لل

 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
التي  سنوات اللق بعتيمطلوب 

 2,076          2012سنة  بقتس 
          ─────── 

 الموحدة للمركز الماليقائمة الالمطلوب المتضمن في  مجموع
 مالي المركز ال

      97,890 
        ═══════ 
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2020ديسمبر  31في 

 

 )تتمة(ينية ممطلوبات تأ 11
 

 )تتمة(  المجموعة - مطالباتتطور ال
  
 المجموع  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 ر بحرينيدينا
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 ر بحرينيدينا
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 نيحريدينار ب
 فأل

 رينيدينار بح
 فأل

 نييدينار بحر
 فأل

 بحريني دينار

           صافي المطالبات المستحقة 

 166,573 21,632 22,848 23,156 16,198 18,792 15,941 16,554 16,235 15,217  الحادثفي نهاية سنة 

 151,172 - 22,778 24,266 18,071 21,088 16,689 16,753 16,715 14,812 بعد سنة 

 131,341 - - 24,662 17,985 21,278 17,967 17,365 17,108 14,976 بعد سنتين 

 108,296 - - - 18,452 21,455 17,691 18,119 17,414 15,165 ث سنواتبعد ثال

 90,682 - - - - 22,044 17,867 17,886 17,679 15,206 ات بعد أربع سنو

 68,833 - - - - - 17,815 18,086 17,589 15,343 بعد خمس سنوات 

 51,420 - - - - - - 18,296 17,634 15,490  بعد ست سنوات

 33,301 - - - - - - - 17,871 15,430 سنوات  سبعبعد 

 15,422 - - - - - - - - 15,422 واتبعد ثماني سن
 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── 

الي للمطالبات التقدير الح
 178,972 21,632 22,778 24,662 18,452 22,044 17,815 18,296 17,871 15,422 لمتكبدة المتراكمة ا

ت المتراكمة حتى المدفوعا
 (161,214) (11,371) (20,280) (22,768) (17,495) (21,675) (17,368) (17,855) (17,398) (15,004) يخهتار 

 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── 
قائمة  الالمطلوب المثبت في 

 17,758 10,261 2,498 1,894 957 369 447 441 473 418 مركز المالي الموحدة لل
 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════  

التي  سنوات البيتعلق  مطلوب
 350          2012سنة  سبقت
          ──────── 

 الموحدة للمركز الماليقائمة المجموع المطلوب المتضمن في 
 المركز المالي 

      18,108 
        ════════ 
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  وائم الماليةاحات حول القيضإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(ة بات تأمينيمطلو 11
 

 الشركة -المطالبات  تطور 
مركز منفصلة للحادث متعاقب وقع بتاريخ كل قائمة سنة نها لكل مل تقرير بشأتكبدة التي لم يتم عالم دير المطالبات المتكبدة المتراكمة، بما في ذلك كالً من المطالبات التي تم عمل تقرير بشأنها وتق وضح الجداول التاليةت
 ة. اكمة والمدفوعات المتراكمة إلى عملة العرض بمتوسط أسعار الصرف للسنة المالية الحاليمتر قديرات المطالبات الم تحويل تتراكمة حتى تاريخه. يتمالمدفوعات ال ىمالي، باإلضافة إلال
 

 

  
 المجموع  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 حرينيبدينار 
 فأل

 ر بحرينيادين
 فأل

 رينيدينار بح
 فأل

 بحريني نار دي
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 دينار بحريني

           ستحقةالمطالبات المإجمالي 

 177,045 35,299 24,745 73,032 70,535 16,343 17,828 15,054 36,242 21,043  حادثلافي نهاية سنة 
 188,195 - 26,827 124,777 71,493 21,122 17,288 15,327 43,529 19,436 بعد سنة 

 183,177 - - 128,094 71,264 17,927 18,003 15,608 41,691 18,684 سنتين  بعد
 178,217 - - - 71,201 17,622 17,536 15,921 37,683 18,254 بعد ثالث سنوات

 107,015 - - - - 17,802 17,550 15,698 37,809 18,156 أربع سنوات بعد 
 89,111 - - - - - 17,476 15,830 37,562 18,243 بعد خمس سنوات 

 71,942 - - - - - - 16,013 37,556 18,373  واتبعد ست سن
 56,103 - - - - - - - 37,832 18,271 سنوات  سبعبعد 

 18,278 - - - - - - - - 18,278 بعد ثماني سنوات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── 

بات التقدير الحالي للمطال
 368,822 35,299 26,827 128,094 71,201 17,802 17,476 16,013 37,832 18,278  كمةالمتكبدة المترا

المدفوعات المتراكمة حتى 
 (281,645) (11,126) (20,015) (78,988) (68,003) (16,838) (16,386) (15,342) (37,223) (17,724) تاريخه

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── 
  ةقائمالالمطلوب المثبت في 

 87,177 24,173 6,812 49,106 3,198 964 1,090 671 609 554 لمركز المالي المنفصلة ل
 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ═════════  

التي  سنوات اليتعلق بمطلوب 
 1,989          2012سنة  تسبق

          ──────── 
 لمنفصلة للمركز المالياقائمة التضمن في مجموع المطلوب الم

 المركز المالي 
      89,166 

        ════════ 
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 لة للشركة الموحدة والمنفص يةحات حول القوائم المالايضإ
 2020سمبر دي 31في 

 
 

 )تتمة(مطلوبات تأمينية  11
 

 )تتمة( الشركة  – باتتطور المطال
  

 المجموع  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 
 ف أل

 دينار بحريني
 ف أل

 دينار بحريني
 ف أل

 دينار بحريني
 ف أل

 دينار بحريني
 ف أل

 دينار بحريني
 ف أل

 دينار بحريني
 ف أل

 ينار بحرينيد
 ف أل

 ار بحرينيدين
 ف أل

 دينار بحريني
 ف أل

 دينار بحريني

           طالبات المستحقة المصافي 

 90,460 11,648 12,544 13,962 7,758 8,839 8,247 8,584 9,416 9,462  الحادثفي نهاية سنة 

 78,904 - 12,319 14,221 8,200 10,623 8,138 8,073 8,991 8,339 بعد سنة 

 68,336 - - 14,426 8,435 10,534 9,213 8,322 8,958 8,448 بعد سنتين 

 54,598 - - - 8,523 10,512 8,925 8,954 9,235 8,449 بعد ثالث سنوات

 46,097 - - - - 10,540 9,009 8,658 9,395 8,495 ع سنوات بعد أرب

 35,302 - - - - - 8,816 8,744 9,227 8,515 سنوات  سبعد خم

 26,772 - - - - - - 8,920 9,254 8,598 بعد ست سنوات 

 17,978 - - - - - - - 9,474 8,504 سنوات  سبعبعد 

 8,501 - - - - - - - - 8,501 ماني سنواتبعد ث
 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────── 

حالي للمطالبات الالتقدير 
 93,167 11,648 12,319 14,426 8,523 10,540 8,816 8,920 9,474 8,501 المتكبدة المتراكمة 

حتى المتراكمة  المدفوعات
 (80,606) (5,180) (10,703) (12,915) (7,682) (10,221) (8,378) (8,461) (8,995) (8,071) تاريخه

 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── 
قائمة  الالمطلوب المثبت في 

 12,561 6,468 1,616 1,511 841 319 438 459 479 430 لمركز المالي المنفصلة ل
 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

  التيسنوات الب يتعلق بومطل
 379          2012سنة  تسبق

          ─────── 
 المنفصلة للمركز الماليقائمة المجموع المطلوب المتضمن في 

 المالي المركز 
      12,940 

        ═══════ 
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 ة والمنفصلة للشركة الموحد ماليةاحات حول القوائم اليضإ
 2020ديسمبر  31في 

 

 تاإستثمار 12
 2020 2020 2019 2019 
 الشركة  المجموعة الشركة   المجموعة  

 
 لفأ

 نار بحرينيدي
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني 
 ألف

 دينار بحريني 
     احة للبيع  مت

 12,389 17,171 12,952 18,339 المدرجة   الملكيةوق قإستثمارات أسهم ح
 1,394 2,184 1,364 1,364 غير المدرجة مارات أسهم حقوق الملكية إستث

 35 523 35 223   خرىصناديق مدارة أ
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 19,926 14,351 19,878 13,818 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     ستحقاق إلحتى ا ابهمحتفظ 
 3,014 3,014 3,747 4,091 سندات ذات معدالت ثابتة  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,091 3,747 3,014 3,014 

 ( 198) ( 198) ( 198) ( 198) مخصص اإلضمحالل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 3,893 3,549 2,816 2,816 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 23,819 17,900 22,694 16,634 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2019 2019 2020 2020 ع ي ارات المتاحة للبثمست ير في االالتغ
 الشركة  المجموعة الشركة   المجموعة  

 
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني 
 لفأ
 ينار بحريني د

     
 13,154 19,437 13,818 19,878 احي رصيد االفتتال

 3,830 5,006 5,768 7,043 إضافات خالل السنة
 ( 3,539) ( 5,206) ( 5,397) ( 6,520) السنةخالل تبعادات سإ

 ( 762) ( 749) ( 751) ( 952) االستثمارات بيع منادلة المحققة القيمة الع أرباح
 ( 580) ( 695) ( 469) ( 1,047) خسارة اضمحالل للسنة

 1,715 2,085 1,382 1,524 المثبتة  ققةالمحغير )خسائر( القيمة العادلة  / أرباح
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 13,818 19,878 14,351 19,926 الرصيد الختامي 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

ات  إستثماربالمتعلقة ( ألف دينار بحريني  695 :2019) ينيبحرألف دينار  1,047بمبلغ وقدره  إضمحاللسنة إثبات خسارة تم خالل ال 12,1
ألف دينار   469تم إثبات خسارة إضمحالل بمبلغ وقدره  .ئروحدة لألرباح أو الخساالمائمة قل افي وصناديق مدارة أخرى ق الملكية أسهم حقو
منفصلة لألرباح أو القائمة ال رة أخرى في مدا يقنادق الملكية وصلف دينار بحريني( المتعلقة بإستثمارات أسهم حقوأ 580: 2019)بحريني 
   .للشركة الخسائر

 

المجموعة ) ر بحرينيألف دينا 198 لكالً من المجموعة والشركة ات الدين المضمحلةثمارإستإجمالي مبالغ غ ، بل2020ديسمبر  31كما في  12,2
في القائمة  االستحقاققة بإستثمارات محتفظ بها حتى علالمتارة إضمحالل تم إثبات خسيلم  (.ألف دينار بحريني 198: 2019والشركة 
 . ألف دينار بحريني( 36: 2019لشركة موعة واالمج)عة والشركة جموللم المنفصلة لألرباح أو الخسائرالموحدة و

 

 استثمارات عقارية  13
 2020 2020 2019 2019 
 الشركة  المجموعة كة  الشر المجموعة  

 : التكلفة
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 حرينيدينار ب
 لفأ

 دينار بحريني 
 لفأ

 دينار بحريني 
     

 - - - - يناير   1في كما 
 - - 3,154 1,577  إضافات

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 - - 3,154 1,577 ديسمبر  31ي فكما 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     :االستهالك المتراكم
 - - - - يناير   1في  كما

 - - 5 3 االستهالك 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 - - 5 3 مبر ديس 31كما في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 - - 3,149 1,574 ديسمبر  31القيمة المدرجة كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

   سنة  25 سنة  25 مقدرة األعمار اإلنتاجية ال
 ═══════ ═══════   
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  وائم الماليةيضاحات حول القإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 (تتمة)مارات عقارية ستثا 13

 

ديسمبر  31دينار بحريني كما في  ألف 1,495 وقدره ألف دينار بحريني ومبنى بمبلغ 1,654أرض بقيمة  على  ات العقاريةاالستثمار  تشتمل
ً المبنى مملوك  ن لقد كا يتم تأجير جزء من المبنى للشركة التابعة.  ة.في دفاتر الشرك 2020   ..م.بكافل الدولية شتشركة البين  ةمشتركبصورة  ا

   .(مقفلةالكفاءة القابضة ش.م.ب. )شركة و( "الشركة التابعة"أو شركة التابعة للشركة ال)
 

تأثير قدره في أسعار العقارات  %10 بنسبةوف يكون للتغير س واألراضي. العقارات  عن التغيرات في أسعار تتعرض المجموعة للمخاطر الناتجة 
: ال شيء( على  2019ار بحريني )ألف دين  315وللمجموعة ئر والخسا لألرباح القائمة الموحدة : ال شيء( على 2019) ألف دينار بحريني 157

  للشركة.الخسائر   وألألرباح   صلةالقائمة المنف
 

 اتعقارات ومعد 14

 المجموعة  14,1
 أراضي

 نيومبا
 أثاث 

 موع  المج مركبات   ومعدات  

 
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
 ف لأ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
     : التكلفة  
 11,194 73 5,124 5,997 2020يناير  1في 

 - - (11) 11 تحويالت  
 108 - 82 26 خالل السنة  فات إضا

 ( 1,526) - ( 1,526) - إستبعادات خالل السنة  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,776 73 3,669 6,034 2020ديسمبر  31في  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     : واالضمحالل كمااالستهالك المتر 
 6,490 73 4,875 1,542 2020يناير  1في 

 - - (1) 1 تحويالت  متعلقة بال
 288 - 111 177 سنة  االستهالك لل

 ( 1,526) - ( 1,526) - لقة باإلستبعادات  متع
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 5,252 73 3,459 1,720 2020ديسمبر  31في  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     :  المدرجةالقيمة 
 4,524 - 210 4,314 2020ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
  سنوات  4 سنوات  10-3 سنة 25 مقدرة  عمار اإلنتاجية الاأل

 ════════ ════════ ════════  
 

 ركة الش 14,2
 أراضي
 ومباني

 أثاث 
 جموع  الم مركبات   ومعدات  

 
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 يرين دينار بح
 ف لأ

 دينار بحريني
 لف أ

 ينار بحرين دي 
     التكلفة : 
 7,027 15 2,663 4,349 2020يناير  1في 

 50 - 50 - ل السنة  إضافات خال
 (13) - (13) - إستبعادات خالل السنة  

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 7,064 15 2,700 4,349 2020ديسمبر  31في  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     : لمتراكمك ااالستهال
 3,484 15 2,506 963 2020يناير  1في 
 171 - 58 113 سنة  هالك للاالست

 (11) - (11) - ستبعادات  متعلقة باإل
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 3,644 15 2,553 1,076 2020ديسمبر  31في  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     رجة : المدالقيمة 
 3,420 - 147 3,273 2020ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
  ت سنوا 4 سنوات  10-3 سنة 25 األعمار اإلنتاجية المقدرة  

 ════════ ════════ ════════  
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  وائم الماليةيضاحات حول القإ
 2020 ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( رات ومعداتعقا 14

 المجموعة 14,1
 أراضي
 ومباني 

 أثاث 
 جموع الم مركبات  ومعدات 

 
 لفأ

 ينار بحرينيد
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 رينيينار بحد
     :التكلفة 
 11,329 90 5,177 6,062 2019يناير  1في 

 139 - 126 13 إضافات خالل السنة 
 (196) (18) (178) - لسنة تبعادات خالل اإس 

 - 1 (1) -  تعديل صرف العمالت األجنبية
 (78)  - (78) حالل اضم

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 11,194 73 5,124 5,997 2019ديسمبر  31في  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     :واالضمحالل االستهالك المتراكم
 6,359 85 4,889 1,385 2019يناير  1في 

 297 5 135 157 سنة االستهالك لل
 (167) (17) (150) - علقة باإلستبعادات  مت

 1 - 1 - ية تعديل صرف العمالت األجنب
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 6,490 73 4,875 1,542 2019ديسمبر  31في  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     : درجةالقيمة الم
 4,704 - 249 4,455 2019ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
  سنوات 4 سنوات 10-3 سنة 25 األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 ════════ ════════ ════════  
 

 الشركة 14,2
 اضيأر 

 ومباني 
 أثاث 

 وع مالمج مركبات  ومعدات 

 
 لفأ

 نيدينار بحري
 لفأ

 يرينر بحدينا
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني
     :التكلفة 
 6,459 14 2,710 3,735 2019اير ين 1في 

 684 - 70 614 إضافات خالل السنة 
 (116) - (116) - ل السنة إستبعادات خال

 - 1 (1) - األجنبية تعديل صرف العمالت 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 7,027 15 2,663 4,349 2019بر ديسم 31في  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     :واالضمحاللاالستهالك المتراكم 
 3,440 14 2,570 856 2019يناير  1في 
 159 1 51 107 سنة ستهالك للاال

 (116) - (116) - دات  متعلقة باإلستبعا
 1 - 1 - ت األجنبية تعديل صرف العمال

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 3,484 15 2,506 963 2019ديسمبر  31في  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     ة :القيمة المدرج

 3,543 - 157 3,386 2019ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  سنوات 4 سنوات 10-3 سنة 25 ة ر األعمار اإلنتاجية المقد

 ════════ ════════ ════════  
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 دة والمنفصلة للشركة الموح ماليةالئم يضاحات حول القواإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة( معداتعقارات و  14

 

 من قبل المجموعة  عقارات مملوكة
 

 أسم 
 الوصف  العنوان   العقار 

 االستخدام 
 طبيعة الملكية   الحالي 

 عمر 
 العقار 

      
لشركة برج ا
رينية الكويتية البح

 للتأمين

، طريق 2775بناية رقم 
مجمع  –ف لسيا 2835
 مملكة البحرين 428

 مساحة البناء 
متر  6,591

  ربعم

ألغراض 
 تشغيلية 

مملوك ملكاً  
 حراً 

 11سنوات و 8
 شهراً 

      
طريق  1390اية رقم بن مبنى فرع سلماباد

كة ممل 704سلماباد  426
 البحرين 

 ناء مساحة الب
 تر مربع م 612

ألغراض 
 تشغيلية

مملوك ملكاً  
 حراً 

 سنة  19

      
الشركة  مبني

البحرينية الكويتية 
قاً مكتب )ساب للتأمين
 (الرئيسيالتكافل 

ق ، طري680بناية رقم 
مجمع  –ف لسيا 2811
 مملكة البحرين 428

 البناء مساحة 
متر  3,626
 مربع 

ألغراض 
 / ةتشغيلي

أغراض 
 اريةاستثم

ملوك ملكاً  م
 حراً 

 سنة  15

      
الشركة  مبني

البحرينية الكويتية 
قاً مكتب )ساب تأمينلل

 التكافل فرع سلماباد(

طريق  2164بناية رقم 
مملكة  704سلماباد  437

  البحرين

 مساحة البناء 
 بع متر مر 550

ألغراض 
 شغيليةت

مملوك ملكاً  
 حراً 

 سنة  12

 

 اريجإلعقود ا 15
 

فترة  ر الخاصة بالمجموعة هي ثابتة على مدىجا. إن مدفوعات اإليفيها من العقارات في البلدان التي تعمل  اً عة عددالمجمور تستأج 
 .يجار المتغيرةعار اإليجار بسبب مدفوعات اإللزيادة في أسلغير حساسة عقد اإليجار وبالتالي فهي 

 

 بتة والتغيرات خالل السنة:دات المثام الموجوتخدسالقيم المدرجة للحق في اأدناه يما يلي ف
 

 الحق في استخدام الموجود 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 المجموع جرةعقارات مستأ  المجموع  رات مستأجرة عقا المجموعة  15,1

 
 ألف 
 ر بحريني دينا

 ألف 
 دينار بحريني 

 فأل
 دينار بحريني

 فلأ
 دينار بحريني

     
 429 429 342 342 2020يناير  1في 

 47 47 10 10 فات خالل السنةإضا 

 (134) (134) (135) (135) االستهالك اتمصروف
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 342 342 217 217 2020مبر ديس 31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2019ر بديسم 31 2020ديسمبر  31 
 المجموع رةعقارات مستأج  لمجموع ا عقارات مستأجرة  ة الشرك 15,2

 
 لف أ

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
     

 375 375 304 304 2020يناير  1في 

 47 47 10 10 ضافات خالل السنةإ

 (118) (118) (120) (120) االستهالك اتوفمصر
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 304 304 194 194 2020سمبر دي 31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  ليةلمايضاحات حول القوائم اإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة( عقود اإليجار 15
 

 يجار تزامات عقد اإلال
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 شركةال ة المجموع الشركة  ة عالمجمو 

 
 ألف 

 رينيبحدينار 
 ألف 

 نيدينار بحري 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 رينيدينار بح
     

 375 425 316 355 2020يناير  1في 

 47 47 11 11 إضافات خالل السنة 

 16 20 12 15 مصروفات الفوائد 

 (122) (137) (131) (148) يجار اإل  مدفوعات عقد

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 316 355 208 233 2020ديسمبر  31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 ير مكتسبة ت غعموال 16
 2020 2020 2019 2019 
 الشركة  المجموعة  الشركة   المجموعة  

 
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 بحريني دينار 
 ألف 

 دينار بحريني
     

 2,009 2.322 1,891 2,229 يناير  1في 

 3,454 4,324 3,038 3,761 عموالت مستلمة  
 (3,570) (4,415) ( 2,933) ( 3,708) ( 21بة )إيضاح عموالت مكتس

 (2) (2) - - األجنبيةيل صرف العمالت  تعد
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,891 2,229 1,996 2,282 ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 أخرى  –وبات مستحقة لومطمبالغ مستحقة الدفع  17
 2020 2020 2019 2019 
 الشركة  جموعة الم   ركةالش المجموعة  

 
 لف أ

 ر بحرينيدينا
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
     

 1,278 1,755 1,446 1,552 وموردي قطع الغيار وأخرى  مبالغ مستحقة لكراجات

 1,233 1,471 1,080 1,386 ( 17,1اح )إيض ن يافآت نهاية الخدمة للموظفمخصص مك

 959 1,332 1,202 1,872  مصروفات مستحقة

 1,383 1,383 959 959 مقدماً  حجوزة اط مأقس

 414 414 362 362   ودائع إحتياطي األقساط

 261 364 - - ( 17,2اح )إيض  م يطالب بها بعدأرباح أسهم ل 
 - 246 - -   ء الحالي للدخل المؤجل لمدير األطراف األخرىالجز 

 157 184 187 196   اترواتب إجاز مخصص 

ً طالبات المدفوعة مالم  داستردا  53 53 16 16   قدما

 1,031 1,231 677 820   مطلوبات أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 7,133 5,929 8,433 6,769 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 مكافآت تكاليف التقاعد  
موظف تضمنة م)ظف أجنبي مو  41وموظفين كويتيين  8ن وفروع البحريموظف أجنبي في  55وموظف بحريني  152 وعةالمجمى يعمل لد
موظف أجنبي في فروع  56حريني موظف ب 136: 2019). 2020ديسمبر  31كما في الكويت رع في فالمجموعة في فرع ( واحد بحريني

 (. في فرع المجموعة في فرع الكويت( واحد بحريني)متضمنة موظف أجنبي موظف   38موظفين كويتيين و 7البحرين و
 

بموجبها يساهم   ماعي التيالبحرينيين مشمولة من قبل نظام الهيئة العامة للتأمين االجتاالجتماعية األخرى( للموظفين  آتكاف قاعد )والمحقوق الت
بلغت  وألف دينار بحريني  212 نيها البحرينييفيما يتعلق بموظف موعةالمج . بلغت مساهمات رواتبة ثابتة من البنسب والمجموعةالموظفين 
 نالبحرينيي وظفيهابلغت مساهمات المجموعة فيما يتعلق بم: 2019)ألف دينار بحريني  124لق بموظفيها البحرينيين يتعا فيم الشركةمساهمات 

 (. بحرينيألف دينار  131رينيين يتعلق بموظفيها البحفيما  كةالشر اهمات  بلغت مسألف دينار بحريني و 227



 .ب.ش.مالشركة البحرينية الكويتية للتأمين 

54 

 ركة الموحدة والمنفصلة للش حول القوائم المالية حاتيضاإ
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 (تتمة) أخرى –لغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة مبا 17
 

جتماعية التي لعامة للتأمينات االلمؤسسة اة من قبل امشمول نجتماعية األخرى( للموظفين الكويتيي)والمكافآت االحقوق التقاعد 
ألف  10الكويتيين جموعة فيما يتعلق بموظفيها ت الممساهما  بنسبة ثابتة من الرواتب. بلغت مجموعةواليساهم الموظفين بموجبها 

 يني(. ألف دينار بحر 10: 2019دينار بحريني )
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   17,1
 2020 2020 2019 2019 
 الشركة  جموعةلما الشركة   لمجموعة ا 

 
 لف أ
 ينار بحريني د

 لف أ
 نار بحريني دي

 لفأ
 دينار بحريني

 لفأ
 نيار بحريندي

     
 1,199 1,431 1,233 1,471 يناير 1في 

 269 302 196 267 المخصص للسنة 

 (235) (262) (349) (352) خالل السنة  المدفوع
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,233 1,471 1,080 1,386 سمبر دي 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

   طالب بها بعدأرباح أسهم لم ي 17,2
 

المؤرخ  2020 لسنة 3 رقم رار بورصة البحرينلدى مصرف البحرين المركزي وفقًا لقبعد طالب بها ي لم نقدية أسهم  أرباحتم إيداع 
 .2020أبريل  27 في
 

 واالحتياطيات  حقوق الملكية 18

   
   عة والشركة المجمو–  حقوق الملكية

 2020 2019 

 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لفأ

 ر بحرينيدينا 
   س المال المصرح بهرأ

يون سهم لم 200: 2019للسهم )فلس  100م عادي بقيمة إسمية قدرها مليون سه 200
 20,000 20,000 للسهم(لس ف 100مية قدرها عادي بقيمة إس

 ════════ ════════ 
   بالكامل رأس المال الصادر والمدفوع 

فلس  100مية قدرها مليون سهم عادي بقيمة إس 143: 2019فلس للسهم ) 100بقيمة إسمية قدرها مليون سهم عادي  143
 . للسهم(

 2020 2019 2020 2019 

 
 لف أ % %

 دينار بحريني 
 فلأ

 دينار بحريني
     

 4,368 4,368 30,55 30,55 بحرينيين  مساهمين
     مساهمين كويتيين 

 8,026 8,026 56,12 56,12 مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك. 
 1,906 1,906 13,33 13,33 ة للتأمين ش.م.ك.شركة ورب

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 100,00 100,00 14,300 14,300 

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

تم  (233,177: 2019) خزانةسهم  280,637. ومن ضمنها (310,043: 2019) 590,680عدد  ةخزانالأسهم تمثل   (1)
في وقت  ي، بل نقدون أي مقا ، دللمجموعةمخصصة ريبة تتعلق بقطع غ سهم  وال شيءن قبل الشركة خالل السنة ما شراؤه

 األسهم. على تلك الالحقة منحة الأسهم  يتم تضمين إصدارو حقوق الملكيةإصدار أسهم 
 

ن أو أكثر م %5بة ون فيها حصة بنستلكيم تيوال سهم المحتفظ بها األأسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد فيما يلي  (2)
 األسهم القائمة:
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 منفصلة للشركة والموحدة ال لماليةحات حول القوائم ايضاإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 ة()تتم حتياطيات االو  كيةحقوق المل 18
    

    2020ديسمبر  31

 الجنسية  المساهم  أسم 
 عدد 

 األسهم  

نسبة الملكية من  
األسهم  إجمالي عدد  

 مة  قائ ال
    

 56,12 80,253,818 كويتي  ش.م.ك. ن  مجموعة الخليج للتأمي

 13,33 19,066,664 كويتي  ك. ن ش.م.بة للتأميشركة ور 

 6,82 9,759,636 بحريني .ب. بنك البحرين والكويت ش.م 

    
    2019ديسمبر  31

 الجنسية  سم المساهم  أ
 عدد 

 األسهم  

نسبة الملكية من  
  دد األسهم إجمالي ع

 قائمة  ال
    

 56,12 80,253,818 كويتي ين ش.م.ك. أممجموعة الخليج للت

 13,33 19,066,664 كويتي ك. .م.أمين شوربة للت شركة

 6,82 9,759,636 بحريني ش.م.ب. بنك البحرين والكويت  
 

 هم المساهمين: (     جدول توزيع أس3)
 

    2020ديسمبر  31في 

 الفئات 
 عدد  

 األسهم  
 عدد  
 ين  اهمالمس

نسبة الملكية من  
ألسهم  ا  إجمالي عدد

 القائمة  
    

 % 19,24 3,704 27,519,028 %1أقل من 

 % 4,48 1 6,400,854 % 5إلى أقل من  1%

 % 6,83 1 9,759,636 %10من إلى أقل  5%

 % 13,33 1 19,066,664 %20إلى أقل من  10%

 % 56,12 1 80,253,818 وأكثر  20%

 ───────── ──────── ──────── 
 % 100,00 3,708 143,000,000 المجموع 

 ═════════ ════════ ════════ 
    2019سمبر دي 31في 

 الفئات 
 عدد  

 األسهم  
 عدد  

 المساهمين 

لملكية من  نسبة ا
األسهم  إجمالي عدد 

 القائمة  

    
 %19,41 3,710 27,753,396 %1أقل من 

 %4,31 1 6,166,486 % 5إلى أقل من  1%

 %6,83 1 9,759,636 %10أقل من لى  إ 5%

 %13,33 1 19,066,664 %20إلى أقل من  10%

 %56,12 1 80,253,818 وأكثر  20%

 ───────── ──────── ──────── 
 %100,00 3,714 143,000,000 موع المج

 ═════════ ════════ ════════ 
 إصدار أسهم  ةعالو

ة على موافقوبعد الحصول  رينيالبح الشركات التجاريةن قانوفي عليها التي ينص الحاالت في  إالوزيع للتإن عالوة اإلصدار غير متوفرة 
 بحرين المركزي.ال مصرف

 

 قانوني  حتياطيإ
ً أل ، يجب  مصرف البحرين المركزيل يلدليل اإلرشادل 3في مجلد رقم الواردة وأنظمة التأمين لبحريني ون الشركات التجارية احكام قانوفقا
للتوزيع متوفر  غير  حتياطي اإلذا ن ه. إل المدفوعمن رأس الما %50ي حتياطحتى يبلغ اإل ونيانحتياطي الق إلسنة إلى اللربح ال من %10تحويل 

 .لحصول على موافقة مصرف البحرين المركزيوبعد ا  لشركات التجارية البحرينيقانون ا في عليها ينص  التيالحاالت في  إال
 

ألف  214ه قدر مبلغ واء تحويل ، ولذلك، تم إجر وعالمدفمن رأس المال  %50 وهو المطلوباألدنى الحد يتجاوز لم القانوني بما أن اإلحتياطي 
 .(ألف دينار بحريني 262: 2019) 2020دينار بحريني  في سنة 
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة( ت حتياطياواال  حقوق الملكية 18
 

   إحتياطي عام
اطي  . يمثل هذا اإلحتيدارة وتم اعتماده من قبل المساهميناإلاقتراحه من قبل مجلس لنحو الذي تم ي العام على ااإلحتياط لتخصيصات إلىيتم عمل ا

 ضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. األرباح المبقاة وتوزيعها خا
 

 توزيعات مقترحة  
لجمعية  ع اة المساهمين في اجتماستخضع لموافق  التالية، التيلتوزيعات ا 2021براير ف 17في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  اإلدارةمجلس أوصى أعضاء 

 .  2021رس ما 29بتاريخ قاده انعالعمومية السنوي المزمع 
 2020 2019 

 
 لفأ

 ر بحرينيدينا
 لفأ

 دينار بحريني 
   
 2,140 2,136 فلس للسهم(   15: 2019) للسهم فلس 15أرباح أسهم نقدية بواقع  -

 - 700 (: ال شيء2019سهم محتفظ به ) 100هم لكل س 4,8951سهم منحة بعدد أ -

 214 332 لقانوني اطي الى االحتيمحول إ -
 

   طلي األقساإجما 19
 

 2019 2020 المجموعة  19,1

 
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 ر بحريني دينا 
   

 78,773 80,754 المستردة سوم منها المبالغ مح –المجموعة  بترتيب من
 2,883 4,676 وعة حصة المجم –خرى بترتيب من شركات التأمين األ

 ─────── ─────── 
 85,430 81,656 

 ═══════ ═══════ 
 

 2019 2020 كة الشر 19,2

 

 ف لأ

 ينار بحرينيد
 ف لأ

 ينار بحريني د
   
 57,562 57,955 ستردة  الممحسوم منها المبالغ  –ترتيب من الشركة ب

 2,373 4,616 حصة الشركة   –التأمين األخرى  بترتيب من شركات
 ─────── ─────── 
 62,571 59,935 

 ═══════ ═══════ 
 مصروفات عامة وإدارية  20
 2020 2020 2019 2019 
 الشركة  مجموعةال الشركة   مجموعة ال 

 
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني 
 لفأ

 ار بحريني دين
     

 2,916 4,755 2,822 4,219 بالموظفين  تكاليف متعلقة 
 159 297 171 288  (14استهالك )إيضاح 

 - 78 - - ( 14)إيضاح  حاللارة اضمخس
 542 1,109 396 1,368 فات تشغيلية أخرى  مصرو

 - 853 - 1,212 األخرى  فل مصروفات التكا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 7,087 3,389 7,092 3,617 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 والعموالت   خل الرسومد 21
 2020 2020 2019 2019 
  الشركة لمجموعةا لشركة  ا لمجموعة ا 

 
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 نار بحرينيدي
 لفأ

 يني دينار بحر
 لفأ
 نار بحريني يد

     
 3,570 4,415 2,933 3,708 (16ح دخل العموالت )إيضا

 352 384 254 274 رسوم بوليصة ورسوم أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 3,982 3,187 4,799 3,922 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  المالية ئميضاحات حول القواإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 صافي  – دخل اإلستثمار 22
 2020 2020 2019 2019 
 الشركة  المجموعة  الشركة   المجموعة  

 
 ف لأ

 نار بحرينيدي 
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 يدينار بحرين
 لف أ

 بحرينيدينار 
     خل الفوائد على:  د

 198 198 134 146 ستحقاق إلاارات محتفظ بها حتى إستثم

 807 1,080 760 1,118 بنوك  أرصدة لدى
     لية متاحة للبيع  دات ما موجو

 576 662 387 473 دخل أرباح أسهم  

 306 306 515 515 احة للبيع  ت متفائدة على سندا 

 762 1,032 751 11,188 مارات  تثربح من بيع إس

 - - 18 9 ستثمارات العقاريةيجار على االدخل اإل
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 3,449 2,565 3,278 2,649 

 (616) (731) (469) ( 1,047) ( 12تثمارات  )إيضاح ة اضمحالل على اإلسخسار 

 (323) (428) (389) (499) ثمار إدارة اإلستفات مصرو

 (48) (48) (58) (58) رة وم االستشارس
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,845 1,649 2,071 1,662 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 ومصروفات أخرىدخل آخر  23
 2020 2020 2019 2019 
  الشركة موعة المج الشركة   المجموعة  

 
 لف أ

 حرينيدينار ب 
 لف أ

 يدينار بحرين 
 لف أ

 بحريني دينار 
 لف أ

 ييندينار بحر 
     ل آخر دخ

 - 289 - - التكافل  -األخرى اء األطراف  ر مد أتعاب

 9 9 - - عمالت أجنبية   ناتج من صرف ربح

 1 7 - - جودات  بح من بيع مور 

 - 25 - -  دخل متنوع

 - 330 15 478 التشغيلي   الدخل

 - - 267 432   19يد كوف –كومية حة حمن
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 910 282 660 10 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2020 2020 2019 2019 
 الشركة  المجموعة    الشركة المجموعة  

 
 لف أ

 ار بحرينيدين 
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 حرينيدينار ب
 لف أ

 دينار بحريني
     ى أخر  مصروفات

 32 32 49 49 الزكاة  وضريبة ة دعم العمالة الوطنية ريبمخصص ض

 58 58 51 51 وم مصرفيةرس

 411 411 454 454   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 - - 41 41 ون معدومة  دي

 3 3 8 8 مضافةمصروفات ضريبة القيمة ال

 6 6 7 7 األقساط   مصروفات الفوائد على وديعة احتياطي

 - - 7 7 رف عمالت أجنبية اتجة من صن رةخسا

 16 16 12 12 16رقم  إلعداد التقارير الماليةولي عيار الدئدة وفقاً للمفا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 629 629 526 526 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

تتعلق   المصروفات حيث أن هذه مصروفات عامة وإدارية في  ب.م.   . خرى لشركة التكافل الدولية شاألتكافل ال مصروفات  يتم تضمين *
 التكافل.  بمشاركي
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 كة الموحدة والمنفصلة للشر المالية يضاحات حول القوائمإ
 2020ديسمبر  31في 
 

 
 الربح للسهم  24

عدد  المرجح ل طالمتوسعلى  دية للمجموعةلعا ا للسنة العائد إلى حاملي األسهم  الربحفي األرباح بقسمة  لسهمل األساسيب نصي مبالغ ال يتم احتساب
 . ةاليإعداد التقارير المبتاريخ ائمة القالعادية األسهم 

 

 بح للسهم: ومعلومات األسهم المستخدمة الحتساب الر  فيما يلي الدخل
 

 2020 2020 2019 2019 
 الشركة  المجموعة   الشركة   وعة  لمجما 
     

 2,137 2,701 3,318 3,809 ار بحريني(دينالربح للسنة )ألف  
عادية القائمة، محسوم  المرجح لعدد األسهم ال  المتوسط

 142,918,066 142,918,066 142,566,482 142,566,482 منها أسهم الخزانة 
 فلس  15 فلس  19 فلس  23 فلس  27   الربح للسهم

  

  خفض على األرباح. ير مها ولذلك ال يوجد تأثنفسوالمخفض للسهم في األرباح هي إن النصيب األساسي 
     

 2019 2020   ت أخرى معلوما 
     

 فلس  15 فلس  15   (18ضاح أسهم نقدية موصى بتوزيعها )إي أرباح

 س فل 251 فلس  263   ود للسهم صافي قيمة الموج

 فلس  311 س  لف 320   ديسمبر  31رين في لبحورصة ا بسعر السهم وفقاً ل
 مرة 21 مرة   14    ديسمبر   31ر إلى األرباح في لسعنسبة ا

 44,448 45,621  دينار بحريني(ديسمبر )ألف  31في  سملة السوقيةقيمة اإلجمالية للر ال
 

 تصنيف األدوات المالية  25
 

بات  ألدوات المالية: اإلثبا المتعلق 39ر المحاسبة الدولي رقم ياس بموجب معيارض القلغ يف األدوات المالية، تم تصن2020ديسمبر  31في 
 كالتالي:  قياسوال

 المجموع 
 وذمم  قروض
 مدينة

مالية  موجودات 
مدرجة بالتكلفة  

 المطفأة  
 تاحةم

 للبيع
 المجموعة  25,1

 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 نار بحرينيدي 
 لف أ

  دينار بحريني
     

 وك نقد وأرصدة لدى البن  - - 49,070 49,070

 ودائع قانونية - - 5,592 5,592

 ين مستحقة القبض مبالغ تأم - - 34,328 34,328

74,013 74,013 - - 
 أمينيةالمطلوبات الت حصة معيدي التأمين من

 ر بشأنهامطالبات تم عمل تقري –المطالبات المستحقة  -   
 ات  ار إستثم 19,926 3,893 - 23,819

───────── ──────── ───────── ─────────  
186,822 163,003 3,893 19,926  

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

 مطلوبات مالية
مدرجة بالتكلفة  

     المطفأة 

 لف أ

     نار بحرينيدي 

83,663    
 مطلوبات تأمينية

   اتقرير بشأنه عمل مطالبات تم –المطالبات المستحقة  -   

  حقةحقة الدفع ومطلوبات مستمبالغ مست    37,491
 عقد اإليجار  ات التزام    233

 مبالغ مستحقة للمشاركين     111
────────     

121,498     
════════     
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  لمنفصلة للشركةالموحدة وا حول القوائم المالية يضاحاتإ
 2020ديسمبر  31في 

 

 )تتمة( المالية تصنيف األدوات 25

 المجموع 
 ض وذمم قرو

 مدينة

مالية  ودات موج
فة  مدرجة بالتكل

   المطفأة
 متاحة

 عللبي 
 ركة الش 25,2

 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

  ينيدينار بحر
     

 ك نقد وأرصدة لدى البنو  - - 30,779 30,779
 ودائع قانونية - - 5,467 5,467

 تحقة القبض مبالغ تأمين مس - - 27,913 27,913

70,987 70,987 - - 
 ن المطلوبات التأمينيةتأمين ممعيدي الحصة 
 عمل تقرير بشأنها مطالبات تم –المستحقة   المطالبات -   

 ات  إستثمار  14,351 3,549 - 17,900
──────── ──────── ──────── ────────  
153,046 135,146 3,549 14,351  
════════ ════════ ════════ ════════  

     
 مطلوبات مالية

لفة  مدرجة بالتك
     طفأة الم
 لف أ

     رينيدينار بح

77,972    
 ةت تأمينيوبا مطل
   أنهاقرير بشتتم عمل  مطالبات –المطالبات المستحقة  -   

 ومطلوبات مستحقةة الدفع مبالغ مستحق    31,882
 اإليجار  التزامات عقد     208

────────     
110,062     

════════     
 

ة: اإلثبات  علق باألدوات الماليالمت  39اسبة الدولي رقم لمحرض القياس بموجب معيار ادوات المالية لغنيف األتم تص، 2019ديسمبر  31في 
 كالتالي:  والقياس

 موع المج
 وذمم  قروض
 مدينة

جودات مالية  مو
مدرجة بالتكلفة  

 المطفأة  
 متاحة
 للبيع 

 المجموعة  25,1

 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 نار بحرينييد
 لف أ

 نيبحري ار دين
 لف أ

  دينار بحريني
     

 نقد وأرصدة لدى البنوك  - - 41,271 41,271
 قانونيةودائع  - - 4,583 4,583
 تأمين مستحقة القبض  مبالغ - - 48,953 48,953

77,181 77,181 - - 
 من المطلوبات التأمينيةحصة معيدي التأمين 

 شأنهاب البات تم عمل تقرير ط م –المطالبات المستحقة  -   
 ات  إستثمار  19,878 2,816 - 22,694

 لمشاركين من ا مبالغ مستحقة  - - 291 291
───────── ──────── ───────── ─────────  

194,973 172,279 2,816 19,878  
═════════ ════════ ═════════ ═════════  

     
مطلوبات مالية  
مدرجة بالتكلفة  

     المطفأة 
 لف أ

     رينيدينار بح

86,480    
 أمينيةمطلوبات ت

   امل تقرير بشأنهلبات تم عمطا –طالبات المستحقة مال -   
  مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة    45,788

 عقد اإليجار امات التز     355
────────     
132,623     

════════     
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 للشركة الموحدة والمنفصلة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة(ات المالية وتصنيف األد 25

 جموعالم
 وذمم  قروض
 مدينة

موجودات مالية  
مدرجة بالتكلفة 

  ةالمطفأ 
 متاحة
 للبيع

 ركةالش 25,2

 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 ر بحرينينا دي
 لفأ

  ينيدينار بحر
     

 البنوك نقد وأرصدة لدى   - - 29,718 29,718
 قانونية ودائع - - 4,458 4,458
 حقة القبضتأمين مستمبالغ  - - 38,617 38,617

73,954 73,954 - - 

 يةنحصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمي
مطالبات تم عمل   –طالبات المستحقة الم -   

 بشأنهار تقري
 ات إستثمار 13,818 2,816 - 16,634

──────── ──────── ──────── ────────  
163,381 146,747 2,816 13,818  

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

 

الية مطلوبات م
مدرجة بالتكلفة 

     المطفأة
 لفأ

     دينار بحريني

80,519    

 لوبات تأمينيةمط
تم عمل   مطالبات –طالبات المستحقة الم -   

  تقرير بشأنها 
 ومطلوبات مستحقة  ة الدفعمبالغ مستحق    40,115

 التزامات عقد اإليجار     316
────────     
120,950     

══════════     
 

 مة العادلة  قياس القي  26
 

 وق فيالس مشاركيبين  ةة منظممعامللتحويل مطلوب في  م دفعهيت الذي أوموجود ع لبيه سيتم استالمذي الالسعر  هيالقيمة العادلة 
  تاريخ القياس.

 

بة لألوراق المالية توفرت. بالنس النشطة، إذا في األسواق المعلنة وقالمدرجة من أسعار الس لألوراق الماليةاشتقاق القيمة العادلة يتم 
حدث معامالت السوق إستخدام أ على التقنياتقييم المناسبة. وقد تشمل تلك إستخدام تقنيات التة بدلير القيمة العا ، يتم تقدمدرجةغير ال

 قييم أخرى.أو نماذج ت ؛هة لها بصورة جوهريةابالقيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مشتفضيلية؛ بالرجوع إلى  ون شروطد
 

العادلة لألموال غير  القيمتستند . المعلنةلعطاءات الرجوع إلى أسعار اة بشطفي األسواق النتم تحديد القيم العادلة لألموال المدرجة ي
ودات درجة في السوق للموج لمقبل مدير الصندوق بإستخدام األسعار ا دات التي تم تحديدها منالموجو على صافي قيم مدرجةلا

قية لشركة قابلة آخر أو القيمة السومر تثدفوع من قبل مسأو أي أساليب أخرى مقبولة مثل أحدث سعر م، إذا توفرت، المعنية
 للمقارنة. 

 

 :لألدوات المالية بتقنية التقييم لةإلفصاح عن القيمة العادحديد وال الهرمي التالي للتالتسلس المجموعةتستخدم 
 

 ماثلة؛سواق النشطة للموجودات أو المطلوبات الملمعدلة( في األمعلنة )غير ااألسعار ال :1مستوى ال

بصورة  إما لمسجلة لى القيمة العادلة اذات التأثير الجوهري ع تي يمكن مالحظة جميع مدخالتها لتقنيات األخرى والا: 2 المستوى
 ر مباشرة.مباشرة أو غي

ت يمكن عادلة المسجلة والتي ال تستند على معلوما على القيمة الثير الجوهري خدم مدخالت ذات التأستالتقنيات التي ت: 3المستوى 
 السوق. في ا مالحظته
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 المنفصلة للشركة الموحدة و ول القوائم الماليةيضاحات حإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( يمة العادلة ياس الق ق 26
 

 لمتاحة للبيع:لالستثمارات اى سب المستوح التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ما يلي تفاصيل في
 

 2020ديسمبر  31 
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1ى المستو المجموعة  26,1

 

 لف أ

 ني دينار بحري
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
     متاحة للبيع ثمارات إست

     درجة الملكية المأسهم حقوق 

 6,177 - - 6,177 ةأعمال مصرفي

 2,995 - - 2,995 صناعي

 255 - - 255 اتصاالت

 465 - - 465 خدمة المستهلك

 6,820 - - 6,820 حكومي

 1,627 - - 1,627 أخرى قطاعات

     م حقوق الملكية غير المدرجةأسهإستثمارات 

 1,319 1,319 - - أمينت

 45 45 - - قطاعات أخرى

     صناديق أخرى مدارة

 125 125 - - خدمة المستهلك
 98 98 - - عات أخرىقطا 

 ────── ────── ────── ────── 
 18,339 - 1,587 19,926 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2020ديسمبر  31 
 المجموع  3 المستوى 2المستوى  1المستوى  شركة ال 26,2

 

 لف أ

 ي دينار بحرين
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
     متاحة للبيع  ثماراتإست

      ملكية المدرجةأسهم حقوق ال

 4,547 - - 4,547 ال مصرفيةعمأ

 2,995 - - 2,995 صناعي

 255 - - 255 اتصاالت

 387 - - 387 خدمة المستهلك

 4,688 - - 4,688 حكومي

 80 - - 80 قطاعات أخرى

     هم حقوق الملكية غير المدرجةإستثمارات أس

 1,319 1,319 - - تأمين

 45 45 - - ىقطاعات أخر

     صناديق أخرى مدارة 

 35 35 - - قطاعات أخرى
 ─────── ─────── ────── ────── 
 12,952 - 1,399 14,351 

 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 
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 شركة والمنفصلة لل ةالموحد الماليةيضاحات حول القوائم إ
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(مة العادلة لقيقياس ا 26
 

 ات المتاحة للبيع: لالستثمار حسب المستوى  للقيمة العادلة  التسلسل الهرميفيما يلي تفاصيل  
 2019ديسمبر  31 

 المجموع  3 ستوىالم 2المستوى  1مستوى ال المجموعة  26,1

 

 لف أ

 نيدينار بحري
 ف لأ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
     متاحة للبيع   ثماراتإست

     مدرجة  لأسهم حقوق الملكية ا 

 5,606 - - 5,606 عمال مصرفيةأ

 3,561 - - 3,561 صناعي 

 2,405 - - 2,405 خدمة المستهلك 

 3,049 - - 3,049 حكومي

 2,550 - - 2,550 أخرىعات قطا

     م حقوق الملكية غير المدرجةه أسإستثمارات 

 1,414 1,414 - - تأمين

 392 392 - - دمة المستهلك خ

 378 378 - - قطاعات أخرى

     ناديق أخرى مدارة ص

 187 187 - - خدمة المستهلك 
 336 336 - - قطاعات أخرى

 ────── ────── ────── ────── 
 17,171 - 2,707 19,878 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2019ديسمبر  31 
 المجموع  3المستوى  2مستوى ال 1 المستوى الشركة 26,2

 
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ
 ار بحرينيدين

 لف أ
 نار بحرينيدي

 لف أ
 بحرينيدينار 

     إستثمارات متاحة للبيع  
       ية المدرجةأسهم حقوق الملك

 4,264 - - 4,264 رفيةل مصعماأ
 3,561 - - 3,561 صناعي 

 2,172 - - 2,172 خدمة المستهلك 
 1,298 - - 1,298 حكومي

 1,094 - - 1,094 ىقطاعات أخر 
     حقوق الملكية غير المدرجةإستثمارات أسهم 

 1,334 1,334 - - تأمين
 60 60 - - خدمة المستهلك 

     ى مدارة  صناديق أخر 
 35 35 - - ات أخرىقطاع

 ─────── ─────── ────── ────── 
 12,389 - 1,429 13,818 
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 

 ديسمبر لكل سنة. 31ريخ بتاالتقييمات 
 

 المجموعة والشركة  –قاسة بالقيمة العادلة الية الملألدوات الم 3ي المستوى تسوية التغيرات ف
 

 

   1في 
 يناير

2020 

تة في ب ث م ائرخس
لدخل  قائمة ا

 الشامل اآلخر  

 31في 
 ديسمبر
2020 

   المجموعة

 لف أ

 بحرينيدينار 
 لف أ

 ينيدينار بحر
 لف أ

 بحريني دينار
    احة للبيع  مت ماراتستثإ
 1,587 ( 1,120) 2,707 خرى مدارة  وصناديق أة ية غير المدرجأسهم حقوق الملكاستثمارات    
 ════════ ════════ ═════════ 

    ركة  الش
      عمارات متاحة للبيإستث
 1,399 (30) 1,429 مدارة خرى وصناديق أأسهم حقوق الملكية غير المدرجة استثمارات    
 ════════ ════════ ═════════ 
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 ة والمنفصلة للشركة موحدال يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 ة( )تتمالعادلة القيمة قياس  26
 

 المجموعة والشركة  –قاسة بالقيمة العادلة  لألدوات المالية الم 3المستوى ي التغيرات ف تسوية
 

 

  1في 
 نايري

2019 

 /أرباح 
 بتةثم (خسائر)

في قائمة الدخل 
 الشامل اآلخر 

 31في 
 ديسمبر
2019 

   المجموعة 
 لفأ

 بحرينيدينار 
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني
    للبيع مارات متاحة ستثإ

 2,707 548 2,159 خرى مدارةوصناديق أأسهم حقوق الملكية غير المدرجة استثمارات   
 ════════ ════════ ════════

    الشركة   ═
     علبيستثمارات متاحة لا
 1,429 (61) 1,490 غير المدرجة  أسهم حقوق الملكيةستثمارات ا  
 ════════ ════════ ════════

═  

ة  ي للقيمالتسلسل الهرم في 2المستوى و 1مستوى أية تحويالت بين التكن هناك ، لم 2020ديسمبر  31في  ةنتهيملسنة الخالل ا
 . توجد تحويالت(: ال2019) دلةالهرمي للقيمة العا  في التسلسل 3تحويالت من وإلى المستوى أية اك م تكن هنالعادلة، ل

 

   لمدرجةستثمارات المتاحة للبيع في أسهم حقوق الملكية غير اإلا لتقييم  ذات تأثير جوهري ال يمكن مالحظتها مدخالت 
ألف دينار  159) ر)نقصان( زيادة بمقداإلى  %10بنسبة رئيسية ال فتراضاتااللممكنة في حتملة ا)النقصان( الم دةالزيا ف تؤدي سو
لعادلة على مستوى في القيمة ا.[يينرر بحألف دينا  271( ألف دينار بحريني 271: )2019] ألف دينار بحريني 159 (رينيبح 

 اريرخ إعداد التقالمدرجة كما هو بتاري عن قيمها جوهري  ختلف بشكلة ال تإن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالي المجموعة.
  .يةمالال
 

على ما إذا لمنفصلة للشركة وحدة واالم األرباح أو الخسائرة ئميعتمد اإلضمحالل المحتسب في قا رات المتاحة، سفي حالة اإلستثما 
 خل الشاملالدن خالل )م الملكية حقوقعلى أسهم تؤثر فقط س فإن أي زيادة في القيمة العادلة .هام أو طويل األمداض إنخفكان هناك 

  .منفصلة للشركةالموحدة وال األرباح أو الخسائرائمة قى لتأثير عأي لن يكون لها سوف وخر( اآل
 

   قيمة العادلةم العادلة لألدوات المالية غير مدرجة بالوالقية  القيمة المدرج
قبض وحصة معيدي التأمين من لقة استح مغ التأمين المبووالودائع القانونية بنوك األرصدة لدى الرة بأن القيم العادلة للنقد واقيمت اإلد

لي البوالص وإعادة التأمين وحام لتأمينلدفع لشركات استحقة االمبالغ المومطالبات التي تم عمل تقارير بشأنها ال –لمطلوبات التأمينية ا
لتلك  جلالقصيرة األ رجة ويعود ذلك إلى حد  كبير لالستحقاقاتدتقارب قيمها المار والتزامات عقد اإليجاألخرى الدائنة والذمم 
 ادلة. يمة العتسلسل الهرمي للقال من 2مستوى ضمن الهذه األدوات المالية تم تصنيف  .ةليالما  األدوات

 

محالل على ضبعد إثبات مخصص إ. حكوميةفي سندات شبه  هي ستحقاقحتى تاريخ اإل ظ بها محتفالبية إستثمارات المجموعة الإن غ
كما في ة درج مقيمها التقارب المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  اتتثمارسالعادلة لإل يمالقبأن دارة اإلقيمت بعض من هذه السندات، 

من التسلسل  2مستوى ضمن الات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق رتثما س. تصنف القيم العادلة لإليةتقارير المالعداد الإ تاريخ
  للقيمة العادلة. يالهرم

 

  معلومات القطاعات 27
 

تي يتم ل المجموعة الات أعما . فيما يلي قطاعمنةعلى فئات المخاطر المؤ إلى األقسام التالية بناءً  وعةلمجمية، تم تقسيم ارألغراض إدا
 عمل التقرير بشأنها:

 

ة والصحي لحريق والحوادث العامة والهندسة التغطية مختلف مخاطر تقدم خدمات بوالص التأمين  لحريق والحوادث العامةا -
 الخاصة؛  ماتلتزاة الجماعي واإلا وتأمين الحي

 

 ن موسع؛ و مل وضما ية طرف ثالث وشا تغطتقدم خدمات بوالص التأمين ل المركبات  -
 

 والطيران البحري.ي البحرالسفن  وهيكلص التأمين لتغطية الشحن البحري بوال تقدم خدمات البحري والطيران -
 

 حياة والتعليم والحماية واالدخار والخدمات األخرى.ال على لتأمين الجماعيالتغطية مخاطر تقدم خدمات التأمين  التكافل العائلي -
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ألداء. يتم تقييم أداء م اخصيص الموارد وتقييت بشانلقرارات ا التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذة نتائج اكتتاب القطاعات راقب اإلدار ت
 ةموعللمج السنةتسويتها مع دخل وربح و  للسنةربح القطاع وقياس  يرادات القطاعإلتالي ا . يوضح الجدولربح اإلكتتابناًء على بالقطاع 
 .والشركة

 مجموعةال   2020

ريق والحوادث حال
 المركبات العامة

 البحري
 جموعالم  فل العائليتكاال والطيران

 

 ألف
 بحريني  اردين

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 ي ريندينار بح

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 ني حريدينار ب

      
 85,430 1,448 1,984 19,492 62,506 ء الخارجيينلعمالإجمالي األقساط من ا

 33,961 882 312 18,839 13,928 بهاط المحتفظ األقسا

 34,438 878 309 19,289 13,962 صافي األقساط 
 3,982 - 522 158 3,302  الرسوم والعموالت خلد
 38,420 878 831 19,447 17,264 يراد القطاع إ
      

 23,704 260 (10) 12,992 10,462 (اتاسترداد) /صافي المطالبات 

 للتكافل الفنية إلحتياطياتا إلى المحول

 332 332 - - - ي العائل
 7,087 81 361 2,906 3,739  إداريةعامة وروفات مص
 3,817 170 114 1,549 1,984  تناءإلقاليف اتك
 ────────── ────────── ──────── ──────── ───────── 

 3,480 35 366 2,000 1,079 أرباح اإلكتتاب
 ══════════ ══════════ ════════ ════════  

 2,809     دخل غير مخصص*
 (1,972)     مخصصة**  مصروفات غير 

     ───────── 
 4,317     متضمن على حصة المشاركين  الربح

 400     كين المشار  محسوم منه: حصة      
     ───────── 
 3,917      للسنةربح ال
     ═════════ 
 

 الشركة   2020

 والحوادث الحريق
 المركبات العامة

 يالبحر
 المجموع نوالطيرا

 

 ألف
 ينار بحريني د

 ألف
 ني حريب ردينا

 لفأ
 ريني دينار بح

 ألف
 ار بحريني دين

     
 62,571 1,613 10,679 50,279 نلخارجييإجمالي األقساط من العمالء ا

 17,529 211 10,363 6,955 بها ساط المحتفظاألق

 17,669 217 11,028 6,424 صافي األقساط 
 3,187 452 158 2,577 سوم والعموالت دخل الر

 20,856 669 11,186 9,001 إيراد القطاع 
     

 11,934 (28) 6,886 5,076 (استردادات) /صافي المطالبات 
 3,389 295 1,371 1,723 إدارية و مصروفات عامة

 2,392 72 1,040 1,280  قتناءف اإلكاليت
 ─────────── ───────── ───────── ──────── 

 3,141 330 1,889 922 أرباح اإلكتتاب
 ═══════════ ═════════ ═════════  
 1,931    ص*خل غير مخصد

 (1,754)    مصروفات غير مخصصة** 
    ──────── 

 3,318    لى حصة المشاركين بح متضمن عالر 
 -    صة المشاركين : حمحسوم منه

     ── ───── 
 3,318    للسنةربح ال
    ════════ 
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 ةالمجموع   2019

ق والحوادث ريالح
 باتالمرك العامة

 البحري
 جموعالم ائلي العافل التك والطيران

 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 ي نريدينار بح

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 نار بحريني دي

      
 81,656 1,384 3,206 19,998 57,068 ارجيينالخ اط من العمالءألقس الي اإجم

 33,210 536 295 19,185 13,194 ابهحتفظ األقساط الم

 33,274 546 306 19,496 12,926 صافي األقساط 
 4,799 - 682 179 3,938 موالتدخل الرسوم والع

 38,073 546 988 19,675 16,864 يراد القطاع إ
      

 24,481 144 105 16,348 7,884 بات  اللمطصافي ا
 94 - - 94 - قساطإحتياطيات عجز األصافي تسوية 

 للتكافل الفنية اإلحتياطيات إلى المحول

 269 269 - - - العائلي 
 7,092 113 389 3,115 3,475 إدارية روفات عامة ومص

 3,918 50 117 1,636 2,115  تناءقإلتكاليف ا
 ────────── ────────── ──────── ──────── ───────── 

 2,219 (30) 377 (1,518) 3,390 كتتاباإل (ئر خسا) أرباح
 ══════════ ══════════ ════════ ════════  

 2,782     مخصص* غيردخل 
 (1,835)     صة** مصروفات غير مخص

     ───────── 
 3,166     لمشاركين الربح متضمن على حصة ا

 340     ن منه: حصة المشاركيحسوم م      
     ───────── 
 2,826     للسنةربح ال
     ═════════ 
 

 الشركة   2019

 الحريق
 تالمركبا  والحوادث العامة

 يالبحر
 المجموع نوالطيرا

 

 ألف
 بحريني دينار 

 ألف
 حريني بر دينا 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 حريني ار بدين

     
 59,935 2,816 11,566 45,553 عمالء الخارجيينالي األقساط من الإجم

 17,777 227 11,181 6,369 األقساط المحتفظ بها

 17,625 239 11,476 5,910 قساط صافي األ
 3,922 596 179 3,147 الرسوم والعموالت  دخل

 21,547 835 11,655 9,057 إيراد القطاع 
     

 13,063 97 10,269 2,697 لمطالبات  صافي ا
 94 - 94 - قساطألإحتياطيات عجز اصافي  تسوية

 3,617 316 1,683 1,618 ارية إدمصروفات عامة و
 2,706 77 1,169 1,460  قتناءتكاليف اإل

 ────────── ──────── ──────── ──────── 
 2,067 345 (1,560) 3,282 كتتاباإل (ئر خسا) أرباح

 ══════════ ════════ ════════  
 1,672    ص*مخصخل غير د

 (1,602)    مخصصة**  غير مصروفات 
    ──────── 

 2,137    ى حصة المشاركين تضمن علبح مالر 
 -    صة المشاركين ح: محسوم منه

    ──────── 
 2,137    للسنةربح ال
    ════════ 

 .آخر خل ودة الزميلة صة الشركة من نتائج الشركصافي، ح – اإلستثمار دخل على * يتضمن 
 

 خرى.أت صروفاوفات الشركة وممصر على من ** تتض
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 دات القطاع. موجو لتالي إفصاحاتول االجد يوضح
 

 
 الحريق  

 المركبات مةالعاوالحوادث 
 بحري ال

 ان والطير
 التكافل 

 ائلي الع
غير  اتموجود
 المجموع *صةمخص

 
 ألف
 ر بحريني  ا يند

 ألف
 ريني  دينار بح

 لفأ
 دينار بحريني  

 ألف
 دينار بحريني  

 لفأ
 دينار بحريني  

 ألف
 نار بحريني  دي

       موجودات القطاع  
 239,523 119,690 2,855 1,677 7,127 108,174 ة مجموعال   2020
 206,614 95,707 - 1,575 5,581 103,751 الشركة    2020

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       ت القطاع  موجودا
 245,739 123,845 931 1,855 8,489 110,619 ةمجموعال   2019
 214,766 100,383 - 1,742 6,786 105,855 كةالشر   2019

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

 
 الحريق  

 المركبات امةوالحوادث الع
 البحري 

 لطيران وا
 التكافل 
 ي العائل

غير   باتمطلو
 المجموع **مخصصة

 
 لفأ

 ر بحريني  دينا 
 ألف

 ي  دينار بحرين
 ألف

 دينار بحريني  
 ألف

 حريني  دينار ب
 فأل
 نار بحريني  دي

 ألف
 دينار بحريني  

       لقطاع  مطلوبات ا
 198,069 41,660 5,550 1,992 28,402 120,465 موعة المج   2020
 169,094 35,885 - 1,840 18,928 112,441 ركة الش   2020

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       القطاع  مطلوبات
 206,444 50,761 3,178 2,148 29,065 121,292 موعةمجال   2019
 178,865 44,163 - 1,988 20,329 112,385 ركةالش   2019

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

  تثمار في شركة زميلةواس استثماراتومستحقة القبض المين تأالومبالغ  وودائع قانونيةنقد وأرصدة لدى البنوك ضمن موجودات القطاع على * ال تت
 .على أساس متكاملت الموجوداحيث تدار هذه ومبالغ مستحقة من المشاركين دات م الموجووالحق في استخداقارات ومعدات عقارية وع  واستثمارات

 

مات اة أخرى ومبالغ مستحقة للمشاركين والتزدائن  ذمم دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين وحاملي البوالص وذمم تتضمن مطلوبات القطاع على ال** 
 امل.أساس متك ذه المطلوبات علىحيث تدار ه عقد اإليجار. 

 

 متكامل. اسعلى أس تدار هذه صلة حيثصورة منفلقطاعات بت النقدية المتعلقة باال يتم اإلفصاح عن التدفقا
 

 المجموع   الكويت  البحرين   المجموعة    2020

 
 ألف 

 يني ينار بحرد

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 نار بحريني دي

    
 85,430 17,401 68,029 إجمالي األقساط من العمالء الخارجيين*

 6,315 167 6,148 لة ** موجودات غير متداو 
    

 لمجموع  ا  الكويت حرين  الب ركة الش   2020

 
 ألف 

 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

    
 62,571 17,401 45,170 ء الخارجيين*الي األقساط من العمالإجم

 6,763 167 6,596 دات غير متداولة ** موجو
 

 المجموع  الكويت  ن  يالبحر المجموعة    2019

 
 ألف 
 ي  ينار بحريند

 ألف 
 بحريني  دينار 

 ألف 
 دينار بحريني  

    
 81,656 18,467 63,189 عمالء الخارجيين*ط من القساإجمالي األ

 5,046 266 4,780 ر متداولة ** موجودات غي
 

  المجموع الكويت  البحرين   الشركة    2019

 
 ألف 

 دينار بحريني  
 ألف 
 ر بحريني  دينا 

 ف أل
 بحريني  دينار 

    
 59,935 18,467 41,468 ين*قساط من العمالء الخارجيالي األإجم

 3,847 266 3,581 موجودات غير متداولة ** 
 

 ومات إجمالي أقساط التأمين على موقع العميل.تستند معل *
 

وهي مبنية على دات الموجو والحق في استخدام العقارية اتمارواالستثض على العقارات والمعدات ذا الغرتداولة لهموجودات غير الم** تتضمن ال
 ات.أساس موقع تلك العقارات والمعد
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 إدارة المخاطر 28
 

 شتقة.أيه أدوات مالية م مجموعةال. ال توجد لدى مطلوبات الماليةوالتشتمل األدوات المالية على الموجودات 
 

 ة على ذمم دائنةات. تتضمن المطلوبات الماليإستثمارة ومدين ذمموودائع ووأرصدة لدى البنوك ت المالية على نقد ودان الموج متتض
طلوبات للموجودات والم سياسات المحاسبيةالواألطراف األخرى(. تم توضيح حاملي البوالص والتأمين  وإعادةت التأمين ا لشرك)

 .4قم رالمالية في إيضاح 
 

 في إدارة هذه المخاطر أدناه: موعةالمج  بعهطر المرتبطة باألدوات المالية والنهج الذي تتمخا وضيح الت تم
 

 مخاطر التأمينأ( 
عقود  لبة. حسب طبيعة اتج عن هذه المطا لنإحتمال وقوع الحدث للمؤمن عليه وعدم التيقن من المبلغ اود التأمين هي مخاطر عق

بموجب هذه  المجموعةلتي تواجه سية ارئيالمخاطر ال تتمثلالتالي ال يمكن التنبؤ بها. وب عشوائيةة صورتحدث ب التأمين فإن المخاطر
تنويع خسائر هذه  ق عن طري المجموعةيتم تحسين بيان مخاطر المبلغ عنها. بات يه وحجم المطاللمؤمن علوقوع الحدث لو العقود ه

 اً في حالة وقوع حادثة غير متنبأ بها. تأثرقل تكون أ عةتنوحفظة ممظة عقود كبيرة باعتبارها المخاطر إلى محف
 

العامة.  والحوادثوالمركبات والحريق لعامة: البحري لتأمين االية من عقود ابإصدار األنواع التبصورة رئيسية  جموعةالمم تقو
أهم المخاطر تنجم عن إن لعامة فا ادثالحو نيتأمبالنسبة لعقود وهراً. أثني عشر شمدة  ذه السياسات عادةه تغطي المخاطر بموجب

بموقع   فيما يتعلقهري بشكل جو مخاطر ال تختلفوهذه الالطبيعية واألنشطة اإلرهابية.  كوارثوالالحوادث وتغيرات المناخ 
 . القطاعحسب  وأطر المؤمن عليها خا الم، ونوع المجموعةمن قبل  ا مؤمن عليهالمخاطر ال

 

خص لهم  المر هاتالج تنظم على وجه التحديد من هي صالحيات الحدود و ظاالحتفا  تاءات وإجرا سياسأن وثائق التأمين و
ت جيهاالتواالمتثال لهذه من  التحققيتم  .يمكن أن يخضع لها  هي الشروط التيوما مين أمين وإعادة التا والمسئولين عن إبرام عقود الت

تم ي يالتدابير المناسبة التويتم اتخاذ  عن كثب،اق األسولية في لمح وا ميةيواإلقلالتطورات العالمية مراقبة كما يتم بصورة منتظمة و
 لزم األمر. ب إذاتوجيهات االكتتا إلى دون تأخير جمتها تر
 

ق إعادة راف أخرى عن طريه المخاطر إلى أطل هذتحوي فيفيما يتعلق بمخاطر التأمين لمراقبة المخاطر ي الرئيسالمقياس يتمثل 
. د التي تختلف حسب خطوط العملالحدوظ بأمين على أساس تناسبي وغير تناسبي مع اإلحتفا ة التال إعادأعمعن  ليخ التالتأمين. يتم 

 مين واحد. ة تأ على شركة إعادة تأمين واحدة أو عقد إعاد المجموعةتمد عها بحيث ال تعيتم تنوييف عقود التأمين إن توظ
 

اإلجراء ال هذا  أن إال، لديها ترتيبات إعادة تأمين المجموعةأن  غم منالرعلى . ويةأمينتمخاطر الاللتأمين إلدارة إعادة ا استخداميتم 
تأمين دة الفيما يتعلق بإعا  ظل قائماً ي يةمخاطر اإلئتمانللتعرض لوبالتالي فإن ااألساسي ية كونها المؤمن من المسئول المجموعةيعفي 

قلل ت. تلكبالتزاماتها بموجب ترتيبات إعادة التأمين لوفاء تطيع است قد ال يشركات إعادة التأمين الت التخلي عن أي منإذا ما تم 
إئتمانية جيدة والتي الذين لديهم تصنيفات أمين مع معيدي التن تأميادة ترتيبات إعخول في عن طريق الدمن تلك المخاطر  لمجموعةا

ضعها المالي على أساس سنوي قبل اجعة وطرق مر عنتأمين لالمعيدي اإلئتمانية  دارةتتم مراجعة الج  ها بصورة منتظمة.راجعتتتم م
التي تم تقديمها ولكن لم التأمين  مطالباتتعلقة بحكام المأللالمستمرة اقبة مرمن خالل الطرة على مخاطر التأمين السي يتمإتمام العقد. 

 . كان ذلك ضرورياً  ، إذااألحكامديل ل تعيتم تسويتها من خال
 

 تركز مخاطر التأمين

لمنخفضة تي تغطي مخاطر تأمين ذات الترددات الة الالصي عقد تأمين واحد أو عدد قليل من العقود ذات أ موعة المج ى دل وجد يال
ين متعددة. مخاطر تأمل جموعةالمض حادثة واحدة وتعرالتي تغطي مخاطر ل أو عقود التأمين مثل الزالز ةورلية الخطومخاطر عا 

في متوسط نسبة  %5دار بمق. إن تغير جوهريةن ينتج عنها مطالبات ألممكن ي من اين التمتأ اطر الخبإعادة تأمين م المجموعة قامت
ز الترك(. تم توضيح التركز الجغرافي و%5: 2019) أو الخسائر األرباحقائمة  وهري علىكون له أي تأثير ج المطالبات سوف لن ي

 .27اح في إيضالتأمين  لمخاطرالقطاعي 
 

 مخاطر العملة ب( 

 عدالت صرف العمالتلتقلبات في مداة المالية نتيجة لأل قبليةمستالاطر تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية هي مخ  العملة طرإن مخا 
ت األجنبية مخاطر صرف العماللكويتي وتعرضها لنار ابالدينار البحريني والدي للمجموعةلمعامالت الرئيسية ا يتم تنفيذة. األجنبي
يلخص الجدول أدناه تعرضات  .رينيلبحأو الدينار ا يتي غير مثبت بالدوالر األمريكير الكوالدينا  نيسية ألئبصورة رتنتج 

مطلوبات ت واليخ قائمة المركز المالي عن طريق تصنيف فئات الموجودااألجنبية بتار العمالت لمخاطر أسعار صرف المجموعة
 ئيسية.حسب العمالت الرالنقدية 
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 لمنفصلة للشركة حدة واالمو ةيالئم المايضاحات حول القوإ
 2020ديسمبر   31في 

 
 )تتمة( مخاطرال إدارة 28

 

 )تتمة(ب( مخاطر العملة 
 

 2020ديسمبر   31 جموعةالم -خاطر العملة م

 وع  المجم أخرى  أمريكيدوالر  دينار كويتي  دينار بحريني 

 

 لفأ

 يدينار بحرين
 لفأ

 ينيدينار بحر
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 ينيربحدينار 
 فلأ

 ر بحرينيدينا
      الموجودات 

 49,070 1,433 9,844 11,672 26,121 ك بنوالوأرصدة لدى نقد 
 5,592 - - 5,342 250 ئع قانونية  ودا

 34,633 - 18,561 3,550 12,522 مستحقة القبض مبالغ تأمين 
المطالبات   –  ينيةالتأم الحتياطاتاين من ي التأمصة معيدح

 74,013 - 1,608 59,482 12,923 بشأنهاير  مل تقرتم عات مطالب – المستحقة
 23,819 739 16,205 2,278 4,597 ت اارستثمإ
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 56,413 82,324 46,218 2,172 187,127 

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

 2020ديسمبر   31 
 المجموع   أخرى  يكير أمردوال ي تيدينار كو دينار بحريني 

 

 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 بحريني ناردي
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 ينيدينار بحر
 لفأ

 ار بحرينيدين
      طلوبات الم

 المطالبات المستحقة   -بات تأمينيةمطلو
 83,663 - - 60,143 23,520 ير بشأنها مل تقرمطالبات تم ع –

 2,282 119 - 1,225 938 عموالت غير مكتسبة  
 41,316 - 926 11,066 29,324 ستحقة ذمم دائنة ومطلوبات م

 233 - - 153 80 عقد اإليجار التزامات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 53,862 72,587 926 119 127,494 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 59,633 2,053 45,292 9,737 2,551 التعرض صافي 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2020ديسمبر   31 الشركة  -لة مخاطر العم
 المجموع  أخرى أمريكي دوالر تي دينار كوي بحريني دينار 

 

 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني
 فلأ

 ار بحرينيدين
 لفأ

 حرينيدينار ب
 لفأ

 ار بحرينيدين
      الموجودات 

 30,779 1,433 8,860 11,672 8,814 البنوك دة لدى وأرصنقد 
 5,467 - - 5,342 125 ع قانونية  دائو

 28,115 - 17,417 3,550 7,148 القبض حقة مبالغ تأمين مست
بات  طالالم -نية  التأميحصة معيدي التأمين من االحتياطات 

 70,987 - - 59,482 11,505 ت تم عمل تقرير بشأنهامطالبا –قة المستح
 17,900 271 12,206 2,278 3,145 ات إستثمار

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 30,737 82,324 38,483 1,704 153,248 

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

 2020ديسمبر   31 
 المجموع  أخرى والر أمريكيد نار كويتي دي بحريني ناردي 

 

 لفأ

 ينيرحدينار ب
 لفأ

 حرينيدينار ب
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني
 فلأ

 دينار بحريني
      المطلوبات  

 المطالبات المستحقة   -مطلوبات تأمينية
 77,972 - - 60,143 17,829 تم عمل تقرير بشأنها البات طم –

 1,996 - - 1,225 771 كتسبة  غير معموالت 
 35,677 - 4,523 11,066 20,088 مطلوبات مستحقة ذمم دائنة و

 208 - - 152 56 التزامات عقد اإليجار 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 38,744 72,586 4,523 - 115,853 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 37,395 1,704 33,960 9,738 ( 8,007) صافي التعرض 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 .ب.ش.مالشركة البحرينية الكويتية للتأمين 

69 

 ة شركالموحدة والمنفصلة لل القوائم المالية ات حوليضاح إ
 2020ديسمبر   31في 

 
 )تتمة(إدارة المخاطر  28

 

 )تتمة(طر العملة ب( مخا
 

 2019ديسمبر  31 المجموعة  -ر العملة مخاط

 وع المجم أخرى  أمريكي دوالر  تي دينار كوي دينار بحريني  

 

 لفأ
 دينار بحريني 

 لفأ
 حريني ر بدينا 

 فلأ
 ي بحرين دينار

 لفأ
 يني دينار بحر

 لفأ
 دينار بحريني 

      وداتالموج
 41,271 580 5,371 16,424 18,896 ك بنوالوأرصدة لدى نقد 
 4,583 - - 4,333 250 نونية  ئع قاودا

 49,753 - 22,615 9,602 17,536 مستحقة القبض مبالغ تأمين 
ت  لمطالباا –  ينيةتأمال اطاتاالحتيي التأمين من معيد حصة
 77,181 - 1,032 64,292 11,857 بشأنهاتم عمل تقرير  مطالبات  –تحقة المس
 22,694 4,374 9,575 1,924 6,821 ت اارإستثم

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 55,360 96,575 38,593 4,954 195,482 

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

 2019يسمبر د 31 
 ع المجمو أخرى  دوالر أمريكي  ي دينار كويت ريني نار بحدي 

 

 لفأ
 دينار بحريني 

 لفأ
 بحريني  ناردي

 لفأ
 ريني دينار بح

 لفأ
 ريني دينار بح

 لفأ
 دينار بحريني 

      المطلوبات
 ت المستحقة  المطالبا -مطلوبات تأمينية

 86,480 - 117 65,239 21,124 ير بشأنها ل تقرتم عم مطالبات –

 2,229 - - 1,065 1,164 كتسبة  غير م عموالت
 50,406 - 26,574 12,424 11,408 طلوبات مستحقة ذمم دائنة وم

 355 - - 249 106 ات عقد اإليجار التزام
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 33,802 78,977 26,691 - 139,470 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 56,012 4,954 11,902 17,598 21,558 عرض افي التص
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2019ديسمبر  31 شركة ال -ملة مخاطر الع
 المجموع  أخرى  دوالر أمريكي  دينار كويتي  دينار بحريني  

 

 لفأ

 دينار بحريني 
 لفأ

 ني ر بحري دينا 
 فلأ

 دينار بحريني 
 لفأ

 ني حري دينار ب
 لفأ

 ريني ينار بحد
      الموجودات

 29,718 573 4,928 16,424 7,793 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 4,458 - - 4,333 125 ع قانونية  دائو

 39,043 - 20,690 9,602 8,751 ن مستحقة القبض تأمي مبالغ
طالبات  الم -مينية  التأين من االحتياطات حصة معيدي التأم

 73,954 - - 64,292 9,662 ار بشأنهعمل تقريتم طالبات م –المستحقة 
 16,634 3,428 6,058 1,924 5,224 إستثمارات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 31,555 96,575 31,676 4,001 163,807 

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

 2019ر ديسمب 31 
 مجموع ال خرى أ أمريكي ر دوال يتي دينار كو نار بحريني دي 

 

 لفأ

 ريني دينار بح
 لفأ

 دينار بحريني 
 لفأ

 ينار بحريني د
 لفأ

 دينار بحريني 
 فلأ

 ني دينار بحري 
      لوبات المط
 المطالبات المستحقة   -أمينيةبات تمطلو
 80,519 - - 65,239 15,280 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها  –

 1,891 - - 946 945 غير مكتسبة  والت عم
 43,847 - 25,541 12,424 5,882 مستحقة لوبات ئنة ومطذمم دا
 316  - 250 66 مات عقد اإليجار التزا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 22,173 78,859 25,541 - 126,573 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 37,234 4,001 6,135 17,716 9,382 التعرض صافي 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 موحدة والمنفصلة للشركة ال المالية يضاحات حول القوائمإ
 2020سمبر دي 31في 
 
 

 تتمة()طر امخإدارة ال 28
 

 )تتمة(ب( مخاطر العملة 

القائمة وخر اآل لشاملل الدخل الموحدة  القائمةلى ينار البحريني سوف يؤثر عبل الدالدينار الكويتي مقا في معدل صرف %5إن تغير بمقدار 
  (.حرينيبألف دينار  676: 2019) ألف دينار بحريني  487بمقدار للشركة للدخل الشامل اآلخر  المنفصلة 

 

 ائدة الف معدل مخاطر ج( 
إن الودائع  المالية. لألدواتحية المستقبلية أو القيم العادلة دة التي تؤثر على الربائالففي معدالت  ت راتغيائدة من إحتمال الف التنتج مخاطر معدل 

من أدوات مالية ذات   ت على كلسنداالفي  ت ار ستثماتشتمل اإل تستحق خالل ستة أشهر.الت فائدة ثابتة وذات معدهي  وعةللمجمل القصيرة األج
 .  سنوات 10إلى واحدة سنة  بين استحقاق تتراوح  خريتواب دة عائمة وثابتةئ معدالت فا

 

 ائدة.  الف عدل ية المشتقة لتحوط مخاطر موات المالمن األدأي  المجموعةال تستخدم 
 

 سوفو ف دينار بحرينيأل 245بمقدار  رباح أو الخسائر ألل لموحدة اقائمة على ائدة سوف يؤثر ف الأساسية في معدالت  نقطة 50غير بمقدار إن الت
والشركة  بحرينيألف دينار  206: المجموعة 2019)ريني ألف دينار بح 154ة للشركة بمقدار اح أو الخسائر المنفصلعلى قائمة األرب يؤثر 
 (. ينار بحرينيألف د 149

 

 السعر مخاطر د( 
فردي أو  دة بسند نتيجة عوامل محد غيراتتالق سواء كانت هذه السودوات المالية نتيجة تقلبات في أسعار طر تغير قيمة األهي مخا سعر المخاطر 
ا )األسهم  اتهإستثمار ب ا يتعلقفيم السعر لمخاطر  لمجموعةا تداولة في السوق. تتعرض الم السنداتأو عوامل تؤثر على جميع المصدرة  الجهة

 دناه:  ضحة أو م هي المجموعةات ار ستثم(. إن التركز الجغرافي إلالمدارةديق والسندات والصنا ير المدرجةالمدرجة وغ
 

 2019 2019 2020 2020 إلستثمارات  للجغرافي  التركز ا
 الشركة  وعة لمجما لشركة ا المجموعة  

 

 لف أ
 بحرينيدينار 

 لف أ
 دينار بحريني

 لف أ
 دينار بحريني

 ف أل
 دينار بحريني

     
 7,213 10,643 7,378 10,670 البحرين 

 3,416 4,327 1,238 1,833 اإلمارات العربية المتحدة  
 1,677 1,782 852 1,363 العربية  ةالسعوديالمملكة  
 2,325 2,591 2,684 2,985 الكويت  
 726 1,196 786 1,239 قطر 
 709 1,168 4,421 4,886 عمان  
 - 213 - 176 لصين ا لهند وازيل وروسيا وا البر آسيا/  

 568 774 541 667 المية  ع دول أخرى / ال
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 23,819 17,900 22,694 16,634 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ؤثر على حركة سوقة التي توامل الرئيسيالعمراقبة ومن مخاطر السوق عن طريق اإلحتفاظ بمحفظة إستثمارية متنوعة  وعةمجمالد تح
 يها.ت المستثمر فركاش شغيلية واألداء المالي لللقيام بتحليل دوري للعمليات التوالسندات وا األسهم

 

غير . إن توالسعودية واإلمارات الكويتوالبحرين صة ر بوالية مدرجة في ق مأوراعلى  للمجموعةلكية أسهم حقوق الم تشتمل إستثمارات
ة موعجللملى أسهم حقوق الملكية غيرات األخرى ثابتة، سوف يؤثر عظ بجميع المت اإلحتفاقوق الملكية، مع ر أسهم ح% في أسعا 5 بمقدار 
 ألف دينار بحريني 350 المجموعة: 2019) نار بحرينيألف دي 97بمقدار  للشركةكية هم حقوق الملأس و ألف دينار بحريني 143بمقدار 

و الخسائر المنفصلة قائمة األرباح أوالموحدة للمجموعة  اح أو الخسائر ة األربير على قائم. ال يوجد تأث(بحرينيألف دينار  281: والشركة
 ع. للبي لكية مصنفة كمتاحةتثمارات أسهم حقوق المث إن جميع إس حية للشرك

 

 يولةاطر السمخهـ( 
قد  لمالية.لألدوات ا ةإللتزامات المصاحبوال الكافية لتلبية اة في الحصول على األمستواجه صعوب المنشأةأن السيولة هي مخاطر بمخاطر 
لبات ارة متطإلدا اقبتر قيمها العادلة. بسرعة وبقيمة مقاربة لتها المالية جوداعلى بيع مو ةالمجموعقدرة اطر السيولة عن عدم تنتج مخ

، فهي ال السيولة الكافية، وبالتالي عةالمجمود حدوثها. لدى أية إلتزامات عن لبية لتمن وجود أموال كافية لتأكد منتظم واسيولة على أساس ال
 .عتياديةا اإلاإلقتراض ضمن أعمالهتلجأ إلى 

 

ن بما أ .المتبقية غير المخصومة تعاقديةاليبات ترتالاس على أس  المجموعةت تحقاق موجودات ومطلوبادناه بيان اس ول أيلخص الجد
 مركز المالي.للفصلة والمن الموحدة ائمة قالالمذكور في الجدول يطابق  ا فائدة، فإن المجموعي مطلوبات تستحق عليهليس لديها أ المجموعة
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 لمنفصلة للشركة الموحدة وا ةماليل القوائم الاحات حويضإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 تتمة()مخاطر ال إدارة 28

 

 )تتمة( هـ( مخاطر السيولة
 

 2020ديسمبر  31 المجموعة  -طر السيولة مخا

 

 واحدة سنة
 أو أقل 

 من أكثر 
 سنة واحدة

 ال يوجد 
 المجموع  اق إستحق

 

   ألف
 دينار بحريني

 ألف  
 ير بحرين دينا

 ألف  
 ينيبحر دينار

 ألف  
 ار بحرينيدين 

     الموجودات 
 49,070 - - 49,070 ك  بنودى النقد وأرصدة ل
 5,592 5,592 - - ودائع قانونية  
 34,633 - 8,644 25,989 مستحقة القبض   مبالغ تأمين

 1,707 - - 1,707 اليف إقتناء مؤجلة  كت
 115,576 - - 115,576 ت التأمينية حصة معيدي التأمين من المطلوبا

 2,550 - - 2,550 ابية  ات الحسالتأمين من المخصصيدي حصة مع
 23,819 - 16,802 7,017   تثماراتإس

 261 261 - -  زميلةإستثمار في شركة 
 1,574 1,574 - - عقارية  استثمارات 

 4,524 4,524 - - عقارات ومعدات  
 - - - -  مبالغ مستحقة من المشاركين

 217 217 - -   الموجودستخدام الحق في ا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 201,909 25,446 12,168 239,523 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     المطلوبات  

 149,075 - - 149,075 أمينية  مطلوبات ت
 5,052 - - 5,052   صات حسابيةمخص

 2,282 - - 2,282 عموالت غير مكتسبة 
 111  - 111  لمشاركينل  مبالغ مستحقة
 41,316 - - 41,316 لوبات مستحقةقة الدفع ومط مبالغ مستح

 233 - - 233 التزامات عقد اإليجار 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 198,069 - - 198,069 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2019ديسمبر  31 الشركة   –مخاطر السيولة 

 
 دة سنة واح

 أقل   أو

   ثر منأك
 سنة واحدة 

 ال يوجد 
 المجموع   إستحقاق 

 

 ألف  
 نيينار بحري د

 ألف  
 ر بحرينيدينا

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف  
 بحريني ناردي 

     ودات الموج
 30,779 - - 30,779 دى البنوك  د وأرصدة لنق

 5,467 5,467 - - ودائع قانونية  
 28,115 - 5,447 22,668 ستحقة القبض مبالغ تأمين م

 1,214 - - 1,214 ؤجلة  ف إقتناء م تكالي
 109,693 - - 109,693 التأمينية  مطلوبات من الأمين لت حصة معيدي ا
 17,900 - 12,213 5,687 إستثمارات  

 6,683 6,683 - -  ستثمار في شركة تابعةإ
 3,149 3,149 - - استثمارات عقارية  

 3,420 3,420 - - ات عقارات ومعد
 194 194 - - جود استخدام المو  الحق في

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 170,041 17,660 18,913 206,614 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     لوبات  المط
 131,213 - - 131,213 مطلوبات تأمينية  

 1,996 - - 1,996 غير مكتسبة عموالت 
 35,677 - - 35,677 قةحقة الدفع ومطلوبات مستحمبالغ مست

 208 - - 208 يجار اإلالتزامات عقد 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 169,094 - - 169,094 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  ليةالمايضاحات حول القوائم إ
 2020ديسمبر  31في 

 

 مة()تت اطر إدارة المخ 28
 

 مة()تتلة هـ( مخاطر السيو
 

 2019ديسمبر  31 ة موعالمج -اطر السيولة مخ

 

 ة سنة واحد
   و أقلأ

 من  أكثر 
 سنة واحدة 

 ال يوجد  
 المجموع   إستحقاق   

 

 ألف  
 دينار بحريني 

 لف  أ
 ينار بحريني د

 ألف  
 يني بحرنار دي

 ألف  
 دينار بحريني 

     جودات المو

 41,271 - - 41,271   نقد وأرصدة لدى البنوك

 4,583 4,583 - - ة  قانونيودائع 

 49,753 - 17,724 32,029 مين مستحقة القبض تأ  مبالغ

 1,916 - - 1,916 كاليف إقتناء مؤجلة  ت

 119,408 - - 119,408 التأمينية  وبات حصة معيدي التأمين من المطل

 570 - - 570 لمخصصات الحسابية  حصة معيدي التأمين من ا

 22,694 13,817 5,288 3,589 ات إستثمار
   ثمار في شركة تابعةإست
 
 

- - 207 207 

 4,704 4,704 - - ت ومعدات عقارا

 291 - - 291 مبالغ مستحقة من المشاركين  

 342 342 - - جود الحق في استخدام المو
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 199,074 23,012 23,653 245,739 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     المطلوبات  

 150,714 - - 150,714   مطلوبات تأمينية

 2,740 - - 2,740 مخصصات حسابية 

 2,229 - - 2,229 عموالت غير مكتسبة  
 50,406 - 18,548 31,858 وبات مستحقة ومطل مبالغ مستحقة الدفع

 355 - 229 126 التزامات عقد اإليجار  
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 187,667 18,777 - 206,444 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2019ديسمبر  31   ركةالش  –ة مخاطر السيول

 

 سنة واحدة 
 أو أقل  

 أكثر من  
 سنة واحدة 

 جد  ال يو
 المجموع     إستحقاق

 

   ألف
 نار بحريني دي

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 ني دينار بحري

 ألف  
 بحريني دينار 

     الموجودات 
 29,718 - - 29,718 بنوك  وأرصدة لدى النقد 

 4,458 4,458 - - ودائع قانونية  
 39,043 - 14,393 24,650 مستحقة القبض ين  تأممبالغ 

 1,342 - - 1,342 تكاليف إقتناء مؤجلة  
 113,041 - - 113,041 مين من المطلوبات التأمينية  التأ دي  حصة معي

 16,634 13,817 1,018 1,799   إستثمارات 
 6,683 6,683 - - شركة تابعة  ثمار في إست

 3,543 3,543 - - عقارات ومعدات 
 304 304 - - موجود ق في استخدام ال الح
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 170,550 15,411 28,805 214,766 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

     المطلوبات  
 132,811 - - 132,811   ةنيلوبات تأميمط

 1,891 - - 1,891 مكتسبة  ير ت غعموال
 43,847 - 18,310 25,537 حقة بات مستومبالغ مستحقة الدفع ومطل
 316 - 206 110 التزامات عقد اإليجار  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 160,349 18,516 - 178,865 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 مخاطر اإلئتمان   و(
مخاطر   تقتصرتحمل الطرف اآلخر لخسائر مالية.  هنينتج ع األمر الذي اته،بالتزامء المالية من الوفا األداةأحد أطراف  لتزامام في عد ئتماناالتمثل مخاطر ت

ين وإعادة التأمين. تدير  تأمشركات اللى اجها بعد حسم خسائر اإلضمحالل، وعيتم إدر التي و بوالص ال مستحقة القبض من حاملي ال على المبالغ اإلئتمان 
 راءات محددة. القبض من حاملي البوالص وفقاً لسياسات وإج ستحقة لمالغ ا إلئتمان فيما يتعلق بالمبالمجموعة مخاطر ا
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 والمنفصلة للشركة الموحدة  ت حول القوائم الماليةضاحايإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(ارة المخاطر إد 28
 

 ()تتمةئتمان مخاطر اإلو( 
 إلى شركات ذاتفقط مين وذلك بإسناد أعمالها ة التأ دن وإعا فيما يتعلق بشركات التأميحد من مخاطر اإلئتمان سعى اإلدارة إلى الت

 ط.ق األوسلشرأوروبا واالتأمين في كذلك في أسواق إعادة ة في لندن وجيد جدارة إئتمانية
 
خرى تصنيف ائتماني من ضمان أن يكون لدى األطراف األاتها مارثإستالنقدية و اإلئتمان على ودائعها  مخاطر مجموعةالتدير و

رجية خا االئتمانية التصنيف الوكاالت  واقعأخرى وتستخدم م تصنيفات إئتمانية داخلية ألطراف المجموعةى وجد لدت. ال مناسباً 
 :أعلى( أو -بي بي بي : 2019) - بي بي بيي أخرى لديها تصنيف إئتمانمع أطراف  الية هية التاألرصد إن لتصنيف الشركات.

 
 2020 2020 2019 2019 
 الشركة  جموعةمال ركة الش المجموعة  

 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 ني دينار بحري
 لفأ

 رينيدينار بح 
 ألف

 دينار بحريني
     

 29,718 41,271 30,779 49,070 بنوك رصدة لدى النقد وأ

 4,458 4,583 5,467 5,592 نونيةودائع قا 
المطالبات  -التأمينية  تاإلحتياطيا معيدي التأمين من  حصة

 73,954 77,181 70,987 74,013 أنهاتقرير بش تم عمل مطالبات –المستحقة 

 2,816 2,816 3,549 3,893 فظ بها حتى اإلستحقاقمحت اتإستثمار
 38,617 48,953 27,913 34,328 مستحقة القبضين مبالغ تأم

 
التعرضات بلغت و ألف دينار بحريني 187,749اتها المالية جودموعلى لمخاطر اإلئتمان مجموعة وى للرضات القصالتع تلغب

ألف دينار  195,589 المجموعة: 2019)حريني ألف دينار ب 153,925لية ى موجوداتها المالمخاطر اإلئتمان عل للشركةالقصوى 
 (.بحريني ألف دينار 163,272: والشركة بحريني

 
 لألدوات المالية  عادلةالقيم ال ز(

 في السوق مشاركيين ب ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه يالذ أو موجودلبيع تالمه اس سيتمالذي السعر  هيادلة العالقيمة 
و لتصفية أ ي نية أو حاجةبدون وجود أ المجموعةمرارية افتراض مبدأ است ي للقيمة العادلة هوساسعريف األإن الت تاريخ القياس.

ا في حكمه واإلستثمارات والذمم المدينة لنقد ومالقيمة العادلة لإن ية. امالت بشروط غير مرضمع يص حجم عملياتها أو إجراءتقل
لي مركز الماموحدة والمنفصلة للالقائمة الحه في المدرجة كما تم توضيمها ي عن قيال تختلف بشكل جوهر جموعةللمذمم الدائنة وال

 .26يضاح ي اإلمناقشته فوكذلك تمت 
 

 ل لماح( إدارة رأس ا
 ضمان وجود هوامشالمتطلبات ل البحرين المركزي. لقد وضعت هذهل مصرف رأس المال من قب باتمتطلوتنظيم  تحديديتم 
اف ن أجل دعم أهدعالية م يةرأسمال قوية ونسب  درجات إئتمانيةى للحفاظ عل المجموعة قبل افية منإض مة. تم وضع أهدافمالء
 همين.مسا ادة الحد األقصى لقيمة الا وزيأعماله

 
على أساس المطلوبة والمستويات جلة المسالقصور بين مستويات رأس المال أوجه يم الل تقيات رأسمالها من خ طلبة متتدير المجموع

طة مخاطر أنشالسوق وخصائص ضوء التغيرات في أوضاع في ة رأس المال الحاليتعديالت في مستويات راء إج يتم  .منتظم
غ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو يل مبالتعد للمجموعة جوزي ، ديلهأو تع يكل رأس المالى هعل الحفاظمن أجل  .مجموعةال

 .ةير سندات رأسمالإصدا
 

يرات أي تغياء إجرا ولم يتم الفترات المالية المبلغ عنه خاللمن الخارج ة المفروض س المالأرت طلبا امل بمتإلتزمت المجموعة بالك
 ة. تها عن السنة السابقليا في أهدافها وسياساتها وعم
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 الموحدة والمنفصلة للشركة  يةم المالضاحات حول القوائيإ
 2020 ديسمبر  31في 

 
 عالقةال ذوي أطراف 29

سيطرة  لل خاضعة، وشركات ا األموشركته ةللمجموعيسيين اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئسيين وأعضاء مجلس قة المساهمين الرئيلعالا ذوي ف يمثل األطرا
 اعتيادية. وبنود   شروطقة على أسس العال ذوي ي قيد جميع المعامالت مع األطراف اف. يجرمن قبل هذه األطر   ثرةمتأمشتركة أو ال ال يطرة سالو
 

 : الخسائر األرباح أو متضمنة في قائمة ال و العالقة   ذويف مع أطراالتي تمت ت امال لي المع فيما ي
 

 2020ديسمبر  31 جموعةالم    29,1

 
 موظفي 

 مين ساهالم الرئيسيين ارة إلدا
  المتعلقة المؤسسات

 أخرى همين  بالمسا

 
 ألف  

 دينار بحريني

 ألف  
 بحريني دينار

 ألف  
 بحرينيدينار 

 ألف  
 بحرينيدينار 

     
 - 161 3,123 2 ساطإجمالي األق

 - - 6,759 - تأمين من إجمالي األقساط معيدي الحصة  
 - 71 4,166 - عة مطالبات المدفوإجمالي ال 

 - - 8,504 - ة حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوع
 - - 860 - خل الرسوم والعموالت د
 - - 389 - كاليف االقتناء ت

 137 - - - مصروفات الشركة  
 54 - - - دخل من شركة زميلة  

 

 2020ديسمبر  31 الشركة     29,2

 
 موظفي 

ارة اإلد
   الرئيسيين

 المساهمين 
   شركة
 تابعة 

المؤسسات  
تعلقة  لما
 المساهمين  ب

 أخرى

 
 ألف  

 نيار بحريدين

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف  
 نار بحرينيدي

 ألف  
 نار بحرينيدي

 ألف  
 نيبحريدينار 

      
 - 149 35 3,123 1 ألقساطإجمالي ا

 - - 154 6,759 - األقساط لي أمين من إجماالتحصة معيدي  
 - 71 - 4,166 - البات المدفوعة ي المطإجمال

 - - 36 8,504 - ة حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوع
 - - 33 860 - موالت والع  دخل الرسوم

 - - 7 -  صافي    –دخل االستثمار 
 - - 1,550 - -   تكافل ىشراء أرض ومبن 

 - - - 389 - ناء االقتتكاليف 
 20 - - - - مصروفات الشركة 

 

 2019ديسمبر  31 المجموعة      29,3

 
 ي موظف
 المساهمين الرئيسيين رة  دا اإل

  قةلتعالمت  المؤسسا
 أخرى  بالمساهمين  

 
 ف  أل

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
 ألف  
 يني بحردينار 

     
 - 162 1,193 3 إجمالي األقساط

 - - 4,220 - قساط الي األحصة معيدي التأمين من إجم 
 - 38 2,139 1 المطالبات المدفوعة  إجمالي 

 - - 6,558 - فوعة المد  اتالب تأمين من المطحصة معيدي ال
 - - 971 - موالت الع دخل الرسوم و

 - - 1 - يف االقتناء تكال
 140 - - - مصروفات الشركة 

 51 - - - دخل من شركة زميلة  
 

 2019ديسمبر  31 الشركة     29,4

 
 موظفي 
اإلدارة  

 ئيسيين  الر

 نالمساهمي
   شركة 
 تابعة  

المؤسسات  
علقة  لمت ا

 ساهمين  بالم

 أخرى 

 
 لف  أ

 ي ار بحريندين

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 نار بحريني دي

 ألف  
 نار بحريني دي

 ألف  
 بحريني دينار 

      
 - 162 44 1,193 2 الي األقساطجمإ

 - - 182 4,220 - ألقساط ي ا أمين من إجمال التحصة معيدي  
 - 38 - 2,139 1 لي المطالبات المدفوعة جما إ

 - - 302 6,558 - ة دفوعالمحصة معيدي التأمين من المطالبات  
 - - 37 971 - والعموالت  دخل الرسوم

 - - 600 - - سلماباد   ىشراء أرض ومبن 
 - - - 1 - ناء تكاليف االقت

 39 - - - - مصروفات الشركة 



 .ب.ش.مالشركة البحرينية الكويتية للتأمين 

75 

 ة ة والمنفصلة للشركالموحد حول القوائم الماليةيضاحات إ
 2020سمبر دي 31في 
 

 )تتمة(   عالقةال  ذوي أطراف 29
 مالي: لمركز الالمتضمنة في قائمة االعالقة و ن أطراف ذويماألرصدة ما يلي في
 

 2020بر ديسم 31 وعة المجم     29,5

 المساهمين  

المتعلقة   المؤسسات 

 أخرى  لمساهمين  با

 

 ألف  

 دينار بحريني

 ألف  

 يريندينار بح

   ألف

 ينار بحرينيد
    
 - 20 642 بالغ تأمين مستحقة القبض م

 - - 38,472 التأمينية لوبات المطن من التأمي حصة معيدي

 - - 35,016 ية تأمينلا المطلوبات 

 - 3 - لوبات مستحقة فع ومطحقة الدمبالغ مست

 261 - - ت متاحة للبيع  إستثمارا
 

 2020ديسمبر  31  شركة ال    29,6

 شركة تابعة   مين ساه مال 

المؤسسات  

قة  المتعل

 بالمساهمين  

 

 ألف  

 دينار بحريني

 ألف  

 نار بحرينيدي

 ألف  

 دينار بحريني

    
 20 24 642 ين مستحقة القبض تأمالغ مب

 - 56 38,472 ينية التأمالمطلوبات  لتأمين من ي ا معيدحصة 

 - 2 35,016 التأمينية المطلوبات 

 1 62 - وبات مستحقة حقة الدفع ومطلمستغ  مبال
 

 2019ديسمبر  31 عة  المجمو    29,7

 

 موظفي

   اإلدارة

 ن المساهمي سيين  الرئي

المؤسسات المتعلقة  

 أخرى    المساهمينب

 

 ألف  

 بحريني دينار 

 ألف  

 ريني دينار بح

 ف  أل

 دينار بحريني 

 ألف  

 دينار بحريني 

     
 - 31 1,090 1 مبالغ تأمين مستحقة القبض 

 - - 31,621 - ية التأمينالمطلوبات التأمين من  حصة معيدي
 - - 26,538 - التأمينية ات المطلوب

 - - 164 - يع  إستثمارات متاحة للب
 207 - - - ركة زميلة  مار في ش استث

 

 2019ديسمبر  31 شركة ال    29,8

 

 موظفي

 اإلدارة  

 شركة تابعة  المساهمين  الرئيسيين  

المؤسسات  

قة  المتعل

   ساهمينالمب

 

 ألف  

 دينار بحريني 

 ألف   

 ي دينار بحرين

 لف  أ

 دينار بحريني 

     
 31 64 884 1 ن مستحقة القبض لغ تأميمبا

 - 117 31,621 - التأمينية ت االمطلوبحصة معيدي التأمين من 

 - 7 26,538 - ة التأمينيبات المطلو

 - 5 - - قة الدفع ومطلوبات مستحقة مبالغ مستح
 

 ة الرئيسيين دارلس اإلدارة وموظفي اإل تعويضات أعضاء مج
 ي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة: ة وموظفري مكافأة أعضاء مجلس اإلدا فيما يل

 2020 2020 2019 2019 

 ركة  الش   عة المجمو الشركة  المجموعة  

 

 لف أ

 بحرينيدينار 

 لف أ

 دينار بحريني

 لف أ

 دينار بحريني 

 ألف 

 ني ر بحريدينا
     

 808 989 781 968 رواتب ومزايا 

 185 261 163 251 مجلس اإلدارة   حضور اجتماعات أعضاء اب مكافأة وأتع 

 71 89 43 50 ن مكافآت نهاية الخدمة للموظفي 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,269 987 1,339 1,064 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 نفصلة للشركة ة والمالموحد اليةم الموائيضاحات حول القإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 تملةمح التزامات 30
 

ار ألف دين 5,511 ز المالي فيما يتعلق بخطابات الضمان بإجماليمركلالموحدة لقائمة المحتملة بتاريخ تزامات لا المجموعةلدى 
والتجارة والصحة في دولة  ات الصناعةلح وزارت لصا كويبنوك في ال( صادرة من قبل ألف دينار بحريني 4,499: 2019) ينيبحر

ألف دينار  4,358: 2019) بحريني نارألف دي 5,369بوديعة قدرها  مجموعةالحتفظ تنية. ل بالمتطلبات القانوتثالالموذلك الكويت 
 لغ المضمونة.با ة المتغطيل ها نفسالبنوك ( في يبحرين

 
 مطالبات قانونية 

تقد عة، ال تمشورة قانونية مستقللى ع وبناءً  .ضمن أعمالها االعتياديةلتقاضي ، لت التأمينشركا  معظم حال، كما هو المجموعةتخضع 
 .ماليأو مركزها ال لمجموعةاتأثير جوهري على دخل أي ة سيكون لها ائيبأن نتائج هذه الدعاوي القض جموعةالم
 

 أرقام المقارنة 31
 

السنة  ربحتلك على  التجميعلسنة الحالية. ولم تؤثر إعادة افي المطبق عرض اللتتوافق مع  السنة السابقةبعض أرقام تجميع تم إعادة 
 .لمسجلة مسبقاً املكية أو حقوق ال



 .ب.ش.مالشركة البحرينية الكويتية للتأمين 

77 

 (ققةغير مد) لومات المالية اإلضافيةالمع
 2020 ديسمبر 31 في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن القوائم مالية المرفقة جزءاً ملت الوما معتشكل ال ال )
 (للشركة والمنفصلة  الموحدةالمالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .ب.للتأمين ش.م ةة البحرينية الكويتيالشرك

78 

 ركةللش الموحدة والمنفصلةالمالية  تماللمعلواإلفصاحات التكميلية 
  2020 ديسمبر  31ي ف
 

 

من الصعب تحديد المدى الكامل نه أ إال لمجموعة.أنشطة اخفض ج عنه نتمما األعمال التجارية في نمو ال توقفالجائحة إلى ى تفشي أدفقد  نحاء العالم.في جميع أ المنشآتديد من علل اً تحدي 19 -كوفيد مثل جائحة ت
األعمال وإدارة تصريف الكوارث واستمرارية من ي لتعافلخطتها فعيل بتالمجموعة ، قامت ةلجائحاه ذه ونتيجة لتفشي، 19 -كوفيد جائحة ضع و عن كثبعة المجمو تتابع .الوقت الحاليمالي حتى ير أثتألي 

 ي.في عملياتها وأدائها المال طلدث من تعيح ة ما قدر من أجل إداوذلك المخاطر 
 

 .ة المؤسسات المالية في االمتثال للمتطلبات التنظيميةعد، وكذلك لمسااالقتصادية يولةلس من أزمة ايف فلتخلوذلك  19 –وفيد تأثير تفشي جائحة ك لفة لمكافحةءات مختف البحرين المركزي عن اتخاذ إجراصر أعلن م
 

وقات ( في هذه األ19 -د يكوف) كورونافيروس تأثير ومواجهة الخاص  والقطاعيين البحرينلدعم المواطنين وذلك نار بحريني ديمليار  4,3 تبلغ قيمتهاتحفيز اقتصادي ة لكة البحرين عن حزمنت حكومة ممأعل
ا مك تماعي.ما يتماشى مع قانون التأمين االجوب، باتباع اإلجراءات الدستورية التعطل وقصندمن  2020أبريل  شهرمن  اً ار رواتب جميع موظفي القطاع الخاص لمدة ثالثة أشهر اعتب بدفع مةالحكوقامت  الصعبة.

 (.2019 لسنةلفترة فواتير نفس اقيمة بما ال يتجاوز ) 2020ل أبريشهر من  اً ستة أشهر اعتبار لشركات لمدة اد والكهرباء والماء لألفراحكومة فواتير عت الدف
 

ً  لقوائم الماليةا التأثير اإلجمالي على يليفيما   :المجموعة تقييمل وفقا

 

صافي التأثير على 
دة الموح قائمةال
 للمجموعةل دخلل

صافي التأثير على 
 زمركدة للالموحقائمة ال

 موعةللمج المالي

صافي التأثير على 
 حقوقل ةدلموحا قائمةلا

 للمجموعة الملكية

صافي التأثير 
خل دالقائمة  على

 كةلشرل

 صافي التأثير 
ز لمركامة ائقعلى 

 للشركة المالي

لى ع صافي التأثير
 حقوققائمة 
  للشركة الملكية

 
 ألف

 ينير بحرنادي
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 لفأ
 ينار بحرينيد

 فأل
 دينار بحريني

 ألف
 نيريدينار بح

       
 - 18 - - 21 - أسمالية النفقات الر 
 - 3 - - 3 - المطلوبات 

 (109) - (109) (127) - (131) نفقات اإليرادات
 (59) (59) (59) (59) (287) (287) مم المدينةلذاضمحالل ا

 (621) (621) (621) (733) (758) (758) االضمحالل اتدخل االستثمار ومخصص ةخسار 
 نخفاض إجمالي األقساط المستحقةالنتيجة ح خسارة الرب

 (160) - (160) (160) - (160)  ط محددةإللغاء أو وقف خط -
 (38) - (38) (38) - (38)  19- المطالبات المتعلقة بكوفيد

 15 - 15 15 - 15 اإليجار عقد اتامتياز 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (972) (659) (972) (1,102) (1,021) (1,359) التأثير لياجما
 267 - 267 403 - 433 باءهر ورسوم الك الحكومية للرواتبالمنحة 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 (705) (659) (705) (699) (1,021) (926) أثيرصافي الت

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

ال و. 2020يوليو  14 في ، المؤرخ(19 -د يكوفائحة جلالمالي  ير تأثالن ع تقرير بإعداد المتعلق )المركزي ن الصادر عن مصرف البحري OG / 259/2020 قمر  متعميلل لالمتثالأعاله  اإلضافيةالمعلومات تم تقديم 
ن التأثير المذكور أعاله هو فإور، ال يزال في مرحلة التطغير مؤكد و 19 –جائحة كوفيد  ما أن وضععلى نتائج السنة بأكملها أو االعتماد عليها ألي أغراض أخرى. وب شربمثابة مؤينبغي اعتبار المعلومات 

لمجموعة. ا لىع 19 –كوفيد  ثير جائحةضافة إلى ذلك، ال تمثل هذه المعلومات تقييما شامالً كامالً لتأاإلإلى أن تكون تلك المعلومات قديمة. وبروف مما قد يؤدي قد تتغير الظ لومات.تاريخ إعداد هذه المع من اراً اعتب
 .يينخارجرسمية من قبل مدققي الحسابات ال عةمراجتخضع هذه المعلومات ل لم
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