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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 
 

   لمحرقسيف افرع مجمع ال

  
  ، 154مبنى ، 5 محل

 +973 8000 8777:    هاتف 240 ، عراد29 يقطر

  مملكة البحرين 
 

  فرع جرداب 

  
  77بري جود الجشارع أ ،جي 771 مبنى

 +973 8000 8777  :  هاتف 729 بداجر

  بحرين مملكة ال
 

  الكويت  مكتب

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

 +965 1885511:    هاتف  ر،الجاب أحمد شارع

 +965 22468545، 22462169:            فاكس الشرق، 13128الصفاة 

 kw@gigbk.com.info  :  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 رينمملكة البح

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

 +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:    سفاك 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

  اإلدارة عضو مجلس - روشاهيسبيجان خو

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

 عضو مجلس اإلدارة  - محمد إبراهيم زينل 
 إلدارة جلس اعضو م - ثامر إبراهيم عرب 

 عضو مجلس اإلدارة  - مبارك عثمان العيار 
 عضو مجلس اإلدارة  - د الريس أحم محمد
  دارةسكرتير مجلس اإل -  ن فردانحس علي

   

   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
   

   مواإللتزاق لجنة التدقي
   

 رئيس اللجنة  - نديلعابين احسن 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 

 رئيس اللجنة ئبنا  - 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. 

   
   العامة اإلدارة 

 لتنفيذي رئيس الا - دهللا سلطان بعد. 
   

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

 المالي  المسئول - رامآر سوندا

 رات مسئول اإلستثما  - أحمد عبدالرحمن بوجيري

 اإلكتتابمسئول  - مانوج بادوني 
   

   الكويت 
 الكويتعمليات  – المدير العام - دمح عبدهللا ربيعة م

 الكويتعمليات  – مسئول اإلكتتاب - كي غاندي

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

 .المنفصلةوالقوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة جزءاً من هذه  8إلى  1ن ملمرفقة تشكل اإليضاحات ا
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 دخل الشامل للالموحدة المرحلية  قائمةال
 (ةمراجع) 2021مارس  31المنتهية في  أشهر  الثالثةلفترة 

 

 
 نتهية فيأشهر الم ثالثةلل 

 مارس 31
 اجعةغير مر عة  مراج  

  2021 2020 

  
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف

 ينينار بحريد

    
 895 997    للفترةالربح  

  ──────── ──────── 

    
إلى قائمة األرباح   اسيعاد تصنيفهالتي  (األخرىالخسارة الشاملة ) /  الدخل الشامل اآلخر

    ة: الفترات الالحق ر فيسائ أو الخ
    :حة للبيعإستثمارات متا

 (1,679) 25  تغيرات القيمة العادلة الناتجة خالل الفترة 

 32 31  ألرباح أو الخسائر عند االستبعاد/االضمحاللالمرحلية لقائمة العاد تدويرها إلى ي
  ───────── ───────── 

  56 (1,647) 
    

 (239) 37  ت فروق تحويل العمال
  ───────── ───────── 

إلى قائمة   ايفه د تصنسيعا التيللفترة  (الخسارة الشاملة األخرى) /  شامل اآلخرال لالدخ
 (1,886) 93  األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة 

  ───────── ───────── 

 (991) 1,090  رة للفت )الخسارة الشاملة(   /دخل الشامل لامجموع 
  ═════════ ═════════ 

      :ئد إلىعاال

 (987) 1,039  ركة األم ي الشمساهم

 (4) 51  حقوق غير مسيطرة 
  ───────── ───────── 

  1,090 (991) 
  ═════════ ═════════ 



 الكويتية للتأمين ش.م.ب. ةلبحرينيالشركة ا

 .المنفصلةوحدة القوائم المالية المرحلية المختصرة المون هذه جزءاً م 8إلى  1ات المرفقة من تشكل اإليضاح 
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 القائمة المرحلية للدخل الشامل للشركة
 جعة()مرا 2021رس ما 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 في لمنتهيةاهر أش للثالثة 

 مارس 31
 راجعةغير م مراجعة    

  2021 2020 

  
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف

 دينار بحريني
    
 665 1,082    للفترةربح  لا
  ──────── ──────── 

    
 إلى قائمة   اسيعاد تصنيفه التي (الخسارة الشاملة األخرى) /  مل اآلخرالدخل الشا

    حقة: الال رات األرباح أو الخسائر في الفت
    :ة للبيعمارات متاح تثسإ

 (1,346) 3  تغيرات القيمة العادلة الناتجة خالل الفترة 

 (52) 32  ألرباح أو الخسائر عند االستبعاد/االضمحاللاقائمة ويرها إلى تد عادي
  ───────── ───────── 

  35 (1,398) 
    

 (239) 37  فروق تحويل العمالت 
  ───────── ───────── 

ة  إلى قائم  اسيعاد تصنيفه التي  للفترة (ة الشاملة األخرىسارالخ) /  رخاآلل شام الخل الد
 (1,637) 72  الالحقة  الفترات الخسائر في ح أو ألرباا

  ───────── ───────── 

 (972) 1,154  للفترة )الخسارة الشاملة(   /الدخل الشامل مجموع 
  ═════════ ═════════ 

      :العائد إلى

 (972) 1,154   ألمة اكلشرا هميمسا 
  ───────── ───────── 

  1,154 (972) 
  ═════════ ═════════ 



 الكويتية للتأمين ش.م.ب. ةلبحرينيالشركة ا

 .المنفصلةوالمختصرة الموحدة ية المرحل لقوائم الماليةاجزءاً من هذه  8إلى  1مرفقة من ل اإليضاحات التشك
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 لتدفقات النقدية لالموحدة  المرحليةقائمة ال
 (مراجعة) 2021مارس  31المنتهية في  أشهر  الثالثةفترة ل

 

 المنتهية أشهر للثالثة
 مارس  31في 

 غير مراجعة جعة  مرا 
 2021 2020 

 

 ف لأ
 ريني ر بحدينا

 فأل
 دينار بحريني

   التشغيلية  األنشطة

 24,391 33,228 والت حسم العمأقساط مستلمة بعد 

 (14,136) (20,643) لتأمين وإعادة التأمينمبالغ مدفوعة لشركات ا

 (15,190) (12,870) مطالبات مدفوعة 

 9,794 7,551 مطالبات مستردة 

 (2,646) (2,888) عة مصروفات عامة وإدارية مدفو

 (1,395) (700) ائد ومدفوعات أخرى وف

 (19) ( 30) قانونية  عودائ
 ─────── ─────── 

 799 3,649 األنشطة التشغيلية الناتج من النقد صافي 
 ─────── ─────── 
   

   اإلستثمارية األنشطة 

 705 872 ة  ملمستئد أرباح أسهم وفوا

 3,223 662  اراتمتحصالت من بيع إستثم
 (4,172) (4,903) مشتراة متاحة للبيع مبالغ مدفوعة إلستثمارات 

 16 ( 3)   ت ومعداتقارابيع عت من صالمتح 
 (17) ( 22) ات  شراء عقارات ومعد

 62 ( 17)  لة ميدخل من شركة ز
 5,473 5,379  رأشه ثةالودائع مصرفية بتواريخ استحقاق ألكثر من ث

 - 59 ملكيةة وأسهم حقوق البيع حصة من شركات زميل
 ─────── ─────── 

 5,290 2,027   ستثماريةاإل الناتج من األنشطةالنقد صافي 
 ─────── ─────── 

   النشاط التمويلي

 (2) ( 77) أرباح أسهم مدفوعة  
 ─────── ─────── 

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

 6,087 5,599  مهوما في حكنقد لا فية الزياد 
   

 15,550 26,007 لفترة النقد وما في حكمه في بداية ا
 ─────── ─────── 

 21,637 31,606 نهاية الفترة النقد وما في حكمه في 
 ═══════ ═══════ 

   المشتملة على:
   

   واألرصدة لدى البنوكالنقد 

 9,924 14,377 ة دة في الحسابات الجاريوأرصنقد 

 11,713 17,229 أشهر أو أقل لفترة ثالثةية بتواريخ استحقاق مصرف ودائع
 ─────── ─────── 

 21,637 31,606 النقد وما في حكمه
   

 20,248 17,684 ألكثر من ثالثة أشهرخ استحقاق ية بتواريودائع مصرف
 ─────── ─────── 
 41,885 49,290 للمركز المالي  الموحدة حلية المر ةم لقائاً لوفقنوك  نقد واألرصدة لدى البلا
 ═══════ ═══════ 



 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.

 .لمنفصلةاوم المالية المرحلية المختصرة الموحدة القوائجزءاً من هذه  8إلى  1رفقة من تشكل اإليضاحات الم
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 للشركةلتدفقات النقدية ل ليةالمرحمة قائال
 )مراجعة( 2021مارس  31المنتهية في  أشهر  الثالثةلفترة 

 

 أشهر المنتهية للثالثة
 مارس  31في 

 غير مراجعة مراجعة   
 2021 2020 

 
 ألف 
 ي رينر بحدينا

 فأل
 ينيدينار بحر

   األنشطة التشغيلية 

 18,031 26,411 أقساط مستلمة بعد حسم العموالت 

 (12,380) (19,554) ينلتأممدفوعة لشركات التأمين وإعادة الغ مبا 

 (12,338) (9,896) عة مطالبات مدفو

 9,578 7,170 مطالبات مستردة 

 (1,904) (2,021) مصروفات عامة وإدارية مدفوعة 

 (1,154) (433) ت أخرى ومدفوعا ئد افو

 (19) ( 30) قانونية  عودائ
 ─────── ─────── 

 (186) 1,647 نشطة التشغيلية األ (تخدم فيمسال )الناتج من قد النصافي 
 ─────── ─────── 
   

   اإلستثمارية األنشطة 

 600 1,011 أرباح أسهم وفوائد مستلمة  

 3,129 552  اتارثمبيع إست متحصالت من

 (3,705) (4,540) مشتراة تراتثما مدفوعة إلسلغ مبا 

 17 ( 3) ومعدات ت من بيع عقارات صالمتح 

 (8) ( 9) رات ومعدات عقا  شراء

 5,164 4,961 ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر
 ─────── ─────── 

 5,197 1,972 ستثمارية  اإل الناتج من األنشطةالنقد صافي 
 ─────── ─────── 

   النشاط التمويلي
 (2) - أرباح أسهم مدفوعة  

 ─────── ─────── 
 (2) - ويلي النشاط التم  تخدم فيالمس النقد

 ─────── ─────── 
   

 5,009 3,619 في النقد وما في حكمه الزيادة 
   

 12,959 17,365 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
 ─────── ─────── 

 17,968 20,984 نهاية الفترة ه في ا في حكمالنقد وم
 ═══════ ═══════ 

   ة على:المشتمل
   

   األرصدة لدى البنوكوالنقد 

 7,123 10,352 دة في الحسابات الجارية وأرصنقد 

 10,845 10,632 ترة ثالثة أشهر أو أقلفل تحقاقيخ اسائع مصرفية بتواردو
 ─────── ─────── 

 17,968 20,984 ها في حكمالنقد وم
   

 11,595 8,452 أشهرن ثالثة ثر مألك ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق
 ─────── ─────── 

 29,563 29,436 للشركة النقد واألرصدة لدى البنوك وفقاً للقائمة المرحلية للمركز المالي  
 ═══════ ═══════ 



 ية للتأمين ش.م.ب.البحرينية الكويت لشركةا

 .المنفصلةوالقوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ءاً من هذه جز 8إلى  1ات المرفقة من تشكل اإليضاح 
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 حقوق الملكية  لتغيرات فيية الموحدة لرحلالم ةئمقاال
 )مراجعة( 2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

  مجموع
 ق حقو
   ةيالملك

حقوق غير 
 مسيطرة 

الحقوق  
العائدة إلى  

مساهمي  
 الشركة األم  

 أرباح  
 مبقاة  

   يإحتياط
 تحويل

 العمالت  

 إحتياطي  
 القيمة العادلة 
   لإلستثمارات

 طي  اتيإح
 عام 

 إحتياطي  
 قانوني

 عالوة 
 إصدار  

 أسهم 
 أسهم 

 خزانة
 رأس  
  المال 

 ألف 
 بحريني  دينار

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ريني ر بح دينا

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
  دينار بحريني 

            

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

  الربح للفترة - - - - - - - 950 950 47 997

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

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

 قانوني ال  حتياطيإلامحول إلى   - - - 332 - - - (332) - - -

 (8إيضاح أسهم منحة ) 700 - - - - - - (700) - - -

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

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

            

 2020يناير  1الرصيد في  14,300 (80) 4.362 4,179 1,358 2,236 (982) 12,172 37,545 1,750 39,295

            
  الربح للفترة - - - - - - - 854 854 41 895

 أخرى ة شاملةار خس - - - - - (1,602) (239) - (1,841) (45) (1,886)
──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 الدخل الشامل  /  (ارة الشاملةالخس)مجموع  - - - - - (1,602) (239) 854 (987) (4) (991)

 قانوني ال  يطاحتيإلا  إلىمحول  - - - 214 - - - (214) - - -

 العام  حتياطي  محول إلى اإل - - - - - - - - - - -

 ( 8)إيضاح  2019سهم لسنة ألاأرباح  - - - - - - - (2,140) (2,140) - (2,140)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 (غير مراجعة) 2020مارس  31في  الرصيد 14,300 (80) 4.362 4,393 1,358 634 (1,221) 10,672 34,418 1,746 36,164
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  



 ية للتأمين ش.م.ب.البحرينية الكويت لشركةا

 .ةالمنفصلولية المرحلية المختصرة الموحدة م الما القوائجزءاً من هذه  8إلى  1ن تشكل اإليضاحات المرفقة م
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 للشركةالملكية حقوق لتغيرات في المرحلية لقائمة لا
 (مراجعة) 2021مارس  31نتهية في لما هر أش ةالثالث فترة ل

 مجموع
  حقوق الملكية

 أرباح 
 مبقاة

  يإحتياط
 تحويل

 العمالت

 إحتياطي 
 دلةالعا  يمةالق

 لإلستثمارات
 إحتياطي 

 عام
 إحتياطي 

 قانوني

 عالوة
 إصدار 

 أسهم 
 أسهم 

 خزانة
 رأس 
  المال

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 يدينار بحرين

 فلأ
 رينيبح  ناريد

 ألف
 ينيدينار بحر

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
  دينار بحريني

          

 2021يناير  1الرصيد في  14,300 (162) 4,362 4,257 1,358 2,780 (1,090) 11,715 37,520
          

 الربح للفترة - - - - - - - 1,082 1,082

 آخر شامل دخل - - - - - 35 37 - 72
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 الشامل الدخلمجموع  - - - - - 35 37 1,082 1,154
          
 شراء أسهم خزانة - - - - - - - - -

 حتياطي القانوني إلمحول إلى ا - - - 332 - - - (332) -

 (8إيضاح درة )أسهم منحة صا  700 - - - - - - (700) -

 (8)إيضاح  2020سهم لسنة األأرباح  - - - - - - - (2,136) (2,136)
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
 ( مراجعة) 2021س مار 31في  الرصيد 15,000 (162) 4,362 4,589 1,358 2,815 (1,053) 9,629 36,538
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

          
 2020يناير  1الرصيد في  14,300 (80) 4,362 4,043 1,358 2,149 (982) 10,751 35,901

          
 الربح للفترة - - - - - - - 665 665

 ارة شاملة أخرى سخ  - - - - - (1,398) (239) - (1,637)
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

(972) 665 (239) (1,398) - - - - - 

( / الدخل الخسارة الشاملة)مجموع 
  الشامل

          
 حتياطي القانوني إلمحول إلى ا - - - 214 - - - (214) -
  العامحتياطي إلا إلى محول - - - - - - - - -
 (8)إيضاح  2019سهم لسنة األأرباح  - - - - - - - (2,140) (2,140)

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

32,789 9,062 (1,221) 751 1,358 4,257 4,362 (80) 14,300 

  2020مارس  31في  الرصيد
 (جعةمراغير )

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



 ية للتأمين ش.م.ب.البحرينية الكويت لشركةا
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 المنفصلة والموحدة مختصرة لاحلية مراليضاحات حول القوائم المالية إ
   2021مارس  31في 

 
 

  األنشطةوالتأسيس  1
 

السجل التجاري  جبموب 1975لسنة  3م ي رقميرم األرسو"الشركة"[ وفقاً للم] ية الكويتية للتأمين ش.م.ب.ينرح كة البتأسست الشر
البحرينية الكويتية  هو برج الشركة ةكرسجل للشوان المن. إن العة الكويتورصة البحرين وبوهي مدرجة في بورص 4745رقم 

عة"(  مجمو"بالعاً م مالبحرين. تقدم الشركة وشركاتها التابعة )المشار إليه ةمملك ،428 السيفية ضاح ، 2835، طريق 2775للتأمين 
 ت ذات الصلة.ت العامة وخدمات التكافل والمنتجات والخدما نا ميخدمات التأ 

 
المكتب ]اع التأمينات العامة من خالل مكتبها الرئيسي وفروعها في مملكة البحرين أنوية كافة بصورة رئيس المجموعةتزاول 
 .[فرع الكويت]وفرعها في دولة الكويت  [الرئيسي

 
كة  يت. الشرلكوجة في دولة اوهي شركة مسجلة ومدر .الخليج للتأمين ش.م.ك وعةمجم هو المجموعةي سي فلرئيم اإن المساه

 ت.في دولة الكوي)مقفلة(، وهي شركة مسجلة ومدرجة  .ت القابضة ش.م.كة مشاريع الكوية هي شركية القابضساألسا 
 
  19 –ة كوفيد جائح  ريثتأ 

المتوقع أن ومن  ،السابقةمن السنة  2021مارس  31في  المنتهيةفترة الخالل  (19 -يد كوفومع استمرار تفشي فيروس كورونا )
 وفي حين تستمر هذه التطورات في التأثير على .رطولتعلى االقتصاد العالمي في اجائحة ال يتفشل ةالحالية والمتوقعت ثيراالتأ ر تستم

 المركزبر على وقد تؤثر بشكل أكة في هذه المرحلة ؤكدغير مزال ت الاألخرى ومدة التطورات  نطاق  أنالإ، وعةالمجمعمليات 
 .ياللحفي الوقت امداها  تحديدال يمكن والتي  مستقبل،لالنقدية في ا وتدفقاتها وأدائها المالي  للمجموعةالمالي 

 
روس كورونا المستجد )كوفيد ، ولم يتم تدقيقها. نتيجة لتفشي فيالقوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصلةتم مراجعة هذه 

 قوائمهاعداد ونشر ياً من إؤسسة محلالشركات المساهمة العامة والبنوك المن المركزي بإعفاء جميع رف البحري(، قام مص19 -
 حلية. وبناًء على ذلك، تم استخراج معلومات المقارنة للقائمة المر2020مارس  31فترة المنتهية في لالمختصرة ل المالية المرحلية

في  2020 مبرديس 31في  للسنة المنتهيةالموحدة والمنفصلة  دققةالمالية المللمركز المالي من القوائم الموحدة والمنفصلة المختصرة 
والتدفقات النقدية والدخل الشامل اآلخر لألرباح أو الخسائر الموحدة والمنفصلة  حين تم استخرج معلومات المقارنة للقوائم المرحلية

ارس م 31الثة أشهر المنتهية في من حسابات اإلدارة لفترة الث األخرى إليضاحاتاد تم استخراج وق الملكيةفي حقوق رات التغيو
المرحلية الموحدة والمنفصلة لألرباح أو الخسائر المدرجة في القوائم وعالوة على ذلك، لم يتم مراجعة معلومات المقارنة . 2020

  .من قبل مدققي الحسابات الخارجييناإليضاحات األخرى و الملكيةوالتغيرات في حقوق  يةوالتدفقات النقدوالدخل الشامل 
 

 .2021 وماي 6خ لصادر بتاريرة اداللمجموعة وفقاً لقرار مجلس اإلالموحدة المختصرة لمرحلية المالية ا تم اعتماد إصدار القوائم
 

 السياسات المحاسبية   2
 

الخاص "بالتقارير  34معيار المحاسبة الدولي رقم لوفقاً مجموعة للالمنفصلة وحدة موالحلية المختصرة وائم المالية المرالقأعدت 
 .رحليةالمالية الم

 
 وائم ماليةمطلوبة إلعداد قفصاحات العلومات واإلعلى جميع الملة فصمنالودة وح لماة مختصرالية المرحلية المالقوائم ال هذه لتشتمال 

 .2020ديسمبر  31كما في  ةيولسناوالمنفصلة ية الموحدة ماللائم اع القوم باالقتران أويجب أن تقر  ،ةسنوي موحدة ومنفصلة
 

 ومعدلة  دة جديوتعديالت رات معايير وتفسي
استخدامها التي تم مطابقة لتلك هي والمنفصلة حدة الموالمختصرة الية المرحلية لقوائم المد افي إعدات المحاسبية المتبعة إن السياسا 
المعايير ق تطبي، باستثناء 2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في شركة للالسنوية لمنفصلة واالموحدة المالية  القوائمفي إعداد 

 . 2021ير ينا  1النافذة اعتباراً من والمعدلة الجديدة سيرات والتف



 ية للتأمين ش.م.ب.البحرينية الكويت لشركةا
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 المنفصلة والموحدة رة ختصة المية المرحليوائم المالإيضاحات حول الق
   2021ارس م 31في 

 
 

 (تتمة)السياسات المحاسبية  2
 

 (تتمة)جديدة ومعدلة وتعديالت معايير وتفسيرات 
 

ومعيار   9التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم : 2المرحلة  – عيرجلمسعر الفائدة اإصالح 
والمعيار   4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7لمالية رقم والمعيار الدولي إلعداد التقارير ا  39المحاسبة الدولي رقم 

  16المالية رقم إلعداد التقارير لي الدو
 

بين البنوك بسعر فيما المعروض الفائدة سعر ما يستبدل عندتأثيرات إعداد التقارير المالية إعفاءات مؤقتة لمعالجة  تالتعديالتقدم 
 .خاطرخاٍل من الم شبه بديلفائدة 

 

 :الوسائل العملية التاليةعلى التعديالت  تتضمن
 

صالح بشكل مباشر، يقتضيها اإلت النقدية التي دفقا الت علىيرات تغي لإدخا جراء تغييرات تعاقدية أوب إالوسيلة العملية تتطل •
 ؛وتعامل على أنها تغييرات في سعر الفائدة العائم، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق

ئق التحوط ا ثتعيينات التحوط ووإلجراء نوك البفائدة المعروض فيما بين الإصالح سعر يقتضيها السماح بإدخال التغييرات التي  •
 ؛ وقف عالقة التحوطدون و

أداة بسعر خاٍل من منفصل عندما يتم تعيين بشكل من االضطرار إلى الوفاء بالشرط الذي يمكن تحديده تقدم إعفاء مؤقت للمنشآت  •
 .المخاطر كتحوط لعنصر المخاطر

 

الوسائل العملية ام مجموعة استخدم التعتز للمجموعة.ة الموحدالمختصرة المالية المرحلية القوائم ثير على لم يكن لهذه التعديالت أي تأ 
 .، إذا أصبحت قابلة للتطبيقتقبليةمسالفي الفترات 

 

 ة بعد ولكنها غير إلزاميوتفسيرات جديدة ومعدلة صادرة معايير 
 

 المتعلق بعقود التأمين  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لكاملة والنهائية ر الصيغة ا. بعد إصدا2023يناير  1في هو  17 ية رقمقارير المالإلعداد الت لدولييار اإللزامي للمعيخ اإن التار

ترتب على تطبيق المعيار الدولي إجراء تقييم مفصل للتأثير الم ، تخطط المجموعة17ارير المالية رقم للمعيار الدولي إلعداد التق
ة خالل تها النقديالي وتدفقا ومركزها الم نتائجهالى ع 9قم ة رر الماليي إلعداد التقاريوالمعيار الدول 17ية رقم لمالإلعداد التقارير ا

 .2022سنة 
 

   3المالية رقم عيار الدولي إلعداد التقارير التعديالت التي أدخلت على الم –اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 
المتعلق بدمج  3لية رقم لما اإلعداد التقارير المعيار الدولي  تعديالت على 2020المحاسبة الدولي في شهر مايو أصدر مجلس معايير 

إعداد وعرض القوائم المالية  يالت هو استبدال اإلشارة إلى إطار عمليمي. إن الغرض من التعداإلشارة إلى اإلطار المفاه –ل األعما 
 ردون تغيي 2018رس الصادر في شهر ما لى اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية ، مع اإلشارة إ1989ي سنة الصادر ف

لتجنب إصدار  3ناًء لمبدأ اإلثبات للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لمجلس استثكما أضاف اطلباته بشكل جوهري. مت
ة اق معيار المحاسبلتزامات وااللتزامات المحتملة التي تدخل ضمن نطلمكاسب أو الخسائر المحتملة في "اليوم الثاني" الناتجة عن االا

إذا تم تكبدها بشكل  المتعلق بالرسوم، 21رقم  دولية إلعداد التقارير الماليةفسير لجنة تفسيرات المعايير الو تأ 37الدولي رقم 
المتعلق  3المجلس توضيح التوجيهات القائمة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ، قرر قت نفسهوفي الومنفصل. 

ستكون التعديالت إلزامية لفترات إعداد ض القوائم المالية. ال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرتبدسالتي لن تتأثر با وجودات المحتملة بالم
يكون للتعديالت أي تأثير جوهري على أن ال يتوقع وتطبق بأثر رجعي.  2022يناير  1د ئة في أو بعالتقارير المالية السنوية المبتد

 عة.للمجموالموحدة رة المختصالمرحلية  القوائم المالية
 

   16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   - صودالعائدات قبل االستخدام المقالعقارات واآلالت والمعدات: 
المتحصالت قبل االستخدام المقصود،  –جلس معايير المحاسبة الدولي العقارات واآلالت والمعدات ، أصدر م2020في شهر مايو 

ع المواد المنتجة ت والمعدات، أي متحصالت من بيأي بند من بنود العقارات واآلالفة لآت أن تخصم من تكي يحظر على المنشوالذ
ه ليكون قادراً على العمل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. وبدالً من لة الالزمة لالموقع والحافي أثناء جلب ذلك الموجود إلى 

 باح أو الخسائر.تاج تلك المواد، في قائمة األرإن فه المواد، وتكاليت متحصالت بيع هذذلك، تقوم المنشأة بإثبا 
 

ويجب تطبيق التعديل بأثر رجعي على  2022اير ين 1أو بعد  المبتدئة في إن التعديل هو إلزامي لفترات إعداد التقارير المالية السنوية
 ألول مرة.ة عندما تطبق المنشأة التعديل روضعلفترة األولى المي أو بعد بداية ابنود العقارات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام ف

 

 للمجموعة.دة الموح المختصرة يكون للتعديالت أي تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية أن ال يتوقع 
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 المنفصلة والموحدة مختصرة وائم المالية المرحلية الإيضاحات حول الق
   2021مارس  31في 

 
 

 (تتمة)محاسبية السياسات ال 2
 

 (تتمة)  ولكنها غير إلزامية بعدوتفسيرات جديدة ومعدلة صادرة معايير 

 
 37رقم ر المحاسبة الدولي تعديالت على معيا - تكاليف إتمام العقد -العقود المرهقة 
التي يجب ديد التكاليف لتح  37لي رقم لدوة ار المحاسبحاسبة الدولي تعديالت على معيا الم، أصدر مجلس معايير 2020في شهر مايو 

 عند تقييم ما إذا كان العقد مرهقاً أم خاسراً.على المنشأة تضمينها 
 

التكاليف  من و خدمات كالً تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم سلع أ تطبق التعديالت "نهج التكلفة ذات الصلة المباشرة".
مباشرةً بالعقد ويتم استبعادها ما لم  العقد. ال تتعلق التكاليف العامة واإلدارية نشطةطة مباشرة بأ كاليف المرتباإلضافية وتخصيص الت

 يتم تحميلها صراحة على الطرف اآلخر بموجب العقد.
 

التعديالت  المجموعة هذه . ستطبق 2022يناير  1أو بعد  يفة زامية لفترات إعداد التقارير المالية السنوية المبتدئالت هي إلإن التعدي
 لعقود التي لم تفي المنشأة بها بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة إعداد التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديالت أوالً.لى اع
 

 وحيد  أسس الت 3
 

م معاً المشار إليه ابعةتها التا وشرك للشركةعلى القوائم المالية  فصلةوالمنالموحدة المرحلية المختصرة تشتمل القوائم المالية 
متغيرة العوائد ال في أو حقوق على تعرضاتيكون لدى المجموعة تتحقق السيطرة عندما . 2021 مارس 31ي ا فكم "بالمجموعة"

ا على الشركة  تخدام سلطتهل إسمن خال العوائدتلك لتأثير على على االقدرة  ولديها  ها مع الشركة المستثمر في ا الل مشاركتهمن خ 
 :عندما يكون لدى المجموعة ما يليفقط ثمر فيها الشركة المستسيطر المجموعة على ، تمر فيها. وباألخصالمستث

 
األنشطة ذات الصلة للشركة يه على توج القائمة التي تمنحها القدرة الحالية  )أي الحقوقيها المستثمر ف على الشركة السلطة -

 ؛ (المستثمر فيها 
 و ها؛مستثمر فيمع الشركة ال ا مشاركتهمتغيرة من خالل لاعوائد في الأو حقوق على رضات عت -
 .ا دهعوائ لى مقدارركة المستثمر فيها للتأثير ععلى الشالقدرة على إستخدام سلطتها  -

 
لمجموعة في خذ ا، تأ تصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها لاحقوق  أقل من أغلبيةحقوق لمجموعة دى ايكون لعندما 

 بما في ذلك: السلطة على الشركة المستثمر فيها،  ا إذا كان لديهيم ما ات الصلة في تقيحقائق والظروف ذلااالعتبار جميع 
 

 للشركة المستثمر فيها؛ يت اآلخرين حقوق التصو اقدية مع حامليالترتيبات التع -
 ؛ وعن الترتيبات التعاقدية األخرىناتجة حقوق الال -
 .ممكنةلالمجموعة وحقوق التصويت تصويت للق احقو -

 

الظروف تشير بأن سيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق وا إذا كانت مبإعادة تقييم ممجموعة تقوم ال
ة على السيطرة على جموعأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل الم. يبدلثالثا ات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرةهناك تغير

موجودات ومطلوبات ودخل يتم تضمين على الشركة التابعة.  موعة سيطرتها عندما تفقد المج  توحيدعة ويتم إيقاف الالشركة التاب
حصول المجموعة على السيطرة من تاريخ موحدة ية الالالقوائم المفي  الفترةالمستبعدة خالل  أولشركة التابعة المقتناة ومصروفات ا

 سيطرتها على الشركة التابعة.إيقاف خ تاري ايةغل
 

وق غير إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحق اآلخرصر الدخل الشامل نصر من عنا ع كلو لربح أو الخسارةينسب ا
في  يالتتعد إجراءأينما استلزم األمر، يتم ير المسيطرة. قوق غلح النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد اهذه ن إحتى لو المسيطرة، 

جميع الموجودات  استبعادتم  لمجموعة.المحاسبية لسياسات لامع محاسبية سياساتها ال تماشىلتللشركات التابعة ئم المالية القوا
 الت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عندمعاملا بلمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة والدخل واالملكية حقوق ت ووالمطلوبا 

 وحيد.الت
 

 .  الملكية لة أسهم حقوقطرة، كمعامسيالفقدان بعة، دون غيير في حصة ملكية الشركة التا الت احتسابيتم 
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 ةنفصلإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والم
   2021مارس  31في 

 
 

 (تمةت )أسس التوحيد  3
 
لمطلوبات ذات الصلة شهرة( واال بما في ذلكوجودات )الم استبعادفإنها تقوم بتابعة، على الشركة السيطرتها ا فقدت المجموعة إذ

ة في قائمة  ناتج ة والبنود األخرى لحقوق الملكية في حين يتم إثبات أي ربح أو خسار يطرةللشركات التابعة والحقوق غير المس
 ة.ات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلم إثبيت ألرباح أو الخسائر.ا
 
 مجموعة:التابعة لل ةالشركيما يلي ف
 

 الرئيسي  النشاط الفعلية  الملكية نسبة التأسيس  بلد الشركة التابعة  اســم

  
   جعةمرا

2021 
 مدققة

2020  
     

  تقديم خدمات التكافل %81,9 %81,9 بحرين ال شركة التكافل الدولية ش.م.ب.
 

 ربح للسهمال 4
 

ألف  950البالغ ]المجموعة:  (اجعةمر) 2021مارس  31المنتهية في  هرأش ةالثالثيتم إحتساب الربح للسهم على أساس الربح لفترة 
ألف دينار  854المجموعة: البالغ  (غير مراجعة) 2020مارس  31)ألف دينار بحريني[  1,082لبالغ او]الشركة:  دينار بحريني[

سهم  سهم عادي، والذي يعد عدد األ (ونملي 150: 2020مليون ) 150إلى  العائدألف دينار بحريني(  665البالغ  :شركةلوابحريني 
المقارن المتعلقة بأرقام المقارنة بما يتناسب مع أسهم المنحة الصادرة خالل  الربح للسهمتم تعديل  .المنتهية العادية القائمة خالل الفترة

 . 2021 مارس 31ة في منتهيفترة الثالثة أشهر ال
 

 معلومات القطاعات 5
 

ا يلي قطاعات أعمال المجموعة التي يتم على فئات المخاطر المؤمنة. فيم اءً ية بنم التالمجموعة إلى األقسا ألغراض إدارية، تم تقسيم ال
 عمل التقرير بشأنها:

 
والصحية  ة والهندسةلحوادث العامالحريق واخاطر تقدم خدمات بوالص التأمين لتغطية مختلف م دث العامة لحواالحريق وا  -

 تزامات الخاصة؛ وتأمين الحياة الجماعي واإلل
 

 ف ثالث وشامل وضمان موسع؛  طرقدم خدمات بوالص التأمين لتغطية ت بات المرك -
 

 ؛ وريوالطيران البحالبحري السفن  وهيكلطية الشحن البحري لتغ تقدم خدمات بوالص التأمين البحري والطيران -
 

 واالدخار والخدمات األخرى. حمايةليم والعلى الحياة والتع قدم خدمات التأمين لتغطية مخاطر التأمين الجماعيت عائليفل الالتكا -
 

ول تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم ات ح اإلدارة نتائج اكتتاب القطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرار تراقب
ها مع دخل تسويتو للفترةقياس ربح القطاع و التالي إفصاحات إيرادات القطاع . يوضح الجدولاإلكتتابربح  بناًء علىقطاع أداء ال
 .للمجموعة الفترةوربح 
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 حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصلةإيضاحات 
   2021مارس  31في 

 
 

 )تتمة(معلومات القطاعات  5
 

 المجموعة  –  (مراجعة) 2021مارس   31 تهية فيالمن  أشهر  الثةالث ة لفتر
 مراجعة  

 

الحريق 
 بات لمركا حوادث العامة وال

 البحري 
 والطيران 

 التكافل  
 المجموع  لي  العائ 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 لف أ
 نار بحريني ي د

 ألف 
 دينار بحريني 

      
 24,625 419 483 5,148 18,575 ء الخارجيينلعمالا  اط منإجمالي األقس

 12,964 302 94 5,027 7,541 بها ط المحتفظ األقسا

 8,798 280 93 4,697 3,728 ساط  صافي األق

 986 - 116 16 854   الرسوم والعموالت  خلد

 9,784 280 209 4,713 4,582 يراد القطاع  إ
 

 ( 5,892) (114) 29 ( 3,052) ( 2,755) صافي المطالبات  

 (145) (145) - - - ي العائل للتكافل الفنية إلحتياطيات ا إلى  المحول

 ( 1,993) (4) (85) (961) (943)  إداريةو عامة روفات مص

 (970) (35) (36) (396) (503)   تناءإلقاليف اتكإطفاء 
 ───────── ────────── ──────── ──────── ───────── 

 784 (18) 117 304 381 اباإلكتت (خسارةربح / )

      
 901     مخصص*  دخل غير 

 (487)     مصروفات غير مخصصة** 
     ───────── 

 1,198     تضمن على حصة المشاركين م الربح
      

 (201)     كين  المشار ربح  محسوم منه: حصة
     ───────── 
 997     للفترةح ربال
     ═════════ 

      
 الشركة –  (راجعةم) 2021مارس   31أشهر المنتهية في  ةلثالث الفترة 

 مراجعة  

 

وادث  الحريق والح
 كبات المر العامة 

 البحري 
 الطيران و

 افل  التك
 المجموع  العائلي  

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ريني ر بحدينا

 ألف 
 دينار بحريني 

      
 15,085 - 395 2,968 11,722 الء الخارجيينالعم إجمالي األقساط من

 5,991 - 79 2,918 2,994 لمحتفظ بها األقساط ا

 4,330 - 76 2,610 1,644 في األقساط  صا

 797 - 97 16 684 ل الرسوم والعموالت  دخ

 5,127 - 173 2,626 2,328 إيراد القطاع  
 

 ( 3,018) - 32 ( 1,774) ( 1,276) صافي المطالبات  

 (864) - (74) (363) (427) إدارية عامة و وفات مصر 

 (588) - (25) (263) (300) تكاليف اإلقتناء  إطفاء 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 657 - 106 226 325 اإلكتتاب ربح 
      

 789     دخل غير مخصص* 
 (364)     مصروفات غير مخصصة** 

     ──────── 
 1,082      لفترةالربح ل 

     ════════ 
  صافي، ودخل آخر   –ثمار دخل اإلست* يتضمن على  

 

 رى.ومصروفات أخ صروفات الشركة** تتضمن على م
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 صلةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والمنف
   2021رس ما 31في 

 
 

 )تتمة(معلومات القطاعات  5
 

 المجموعة – (مراجعةغير ) 2020مارس  31 يهية فتالمن أشهر  الثالثةلفترة 
 مراجعةغير  

 
الحريق  

 بات المرك عامة والحوادث ال
 بحريال

 والطيران
 التكافل  
 ع المجمو العائلي  

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 حريني دينار ب
 لف أ

 دينار بحريني 

      
 21,015 390 539 5,295 14,791 ارجيينء الخ إجمالي األقساط من العمال

 11,391 250 101 5,151 5,889 األقساط المحتفظ بها 

 8,715 221 93 4,870 3,531 ي األقساط  صاف
 994 - 109 60 825 خل الرسوم والعموالت د

 9,709 221 202 4,930 4,356 إيراد القطاع  
 

 (6,246) (99) 9 (3,666) (2,490) صافي المطالبات  

 (15) (15) - - - العائلي  للتكافل الفنية ت اإلحتياطيا ى إل حولالم
 (1,953) (80) (94) (801) (978) إدارية ة و مصروفات عام

 (904) (17) (35) (364) (488) اإلقتناء    إطفاء تكاليف
 ───────── ────────── ──────── ──────── ───────── 

 591 10 82 99 400 كتتاب إلاربح 

      
 907     مخصص*  ل غير دخ

 (483)     مصروفات غير مخصصة** 
     ───────── 

 1,015     اركين المش   على حصةبح متضمن الر 

 (120)     المشاركين  ربح ه: حصة محسوم من      
      ── ────── 

 895     للفترةالربح 
     ═════════ 
      

  الشركة – (غير مراجعة) 2020 مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 مراجعةغير  

 

الحريق والحوادث  
 بات المرك العامة 

 البحري
 لطيرانوا

 افل  التك
 المجموع  العائلي  

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ريني دينار بح

      
 12,940 - 370 3,014 9,556 نإجمالي األقساط من العمالء الخارجيي

 5,898 - 69 2,939 2,890 لمحتفظ بها األقساط ا

 4,526 - 63 2,857 1,606 األقساط   صافي
 783 - 83 60 640 الت  دخل الرسوم والعمو

 5,309 - 146 2,917 2,246 إيراد القطاع  
 

 (3,409) - 16 (2,287) (1,138) مطالبات   صافي ال

 (836) - (71) (340) (425)  إداريةمصروفات عامة و 

 (587) - (19) (246) (322) تكاليف اإلقتناء  إطفاء 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 477 - 72 44 361 إلكتتاب  ا ربح

      
 587     دخل غير مخصص* 

 (399)     مخصصة**  مصروفات غير 
     ──────── 

 665     الربح للفترة 
     ════════ 

 ر زميلة ودخل آخائج الشركة الركة من نتصافي، حصة الش  –* يتضمن على دخل اإلستثمار 
 

 ت أخرى.فامصروفات الشركة ومصرو** تتضمن على 



 م.ب.ة البحرينية الكويتية للتأمين ش.الشرك

22 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصلة 
   2021مارس  31في 

 
 )تتمة(معلومات القطاعات  5
 

 : القطاعومطلوبات الي إفصاحات موجودات ل التيوضح الجدو
 

 

 الحريق  
 حوادث وال
 تالمركبا عامةال

 بحري ال
 ران والطي

 التكافل 
 عائلي ال

 /موجودات*
غير   ت**بامطلو

 المجموع مخصصة

 موجودات القطاع  
 ألف

 دينار بحريني  

 ألف
 ريني  دينار بح

 ألف
 نار بحريني  دي

 ألف
 دينار بحريني  

 ألف
 دينار بحريني  

 ألف
 دينار بحريني  

       )مراجعة(  2021مارس  31

 235,379 117,715 2,912 1,623 7,134 105,995 المجموعة                 
 197,533 89,852 - 1,539 5,655 100,487 الشركة                 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       )مدققة(  2020ديسمبر  31

 239,523 119,690 2,855 1,677 7,127 108,174 المجموعة                 
 206,614 95,707 - 1,575 5,581 103,751 الشركة                 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       ( مراجعةغير ) 2020مارس  31

 221,414 105,633 958 1,577 8,140 105,106 المجموعة                 

 186,768 80,046 - 1,455 6,427 98,840 الشركة                 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 

 الحريق  
 والحوادث 

 المركبات العامة
 بحري ال

 ن والطيرا
 التكافل 

 لعائلي ا

 /موجودات*
غير   مطلوبات**

 المجموع مخصصة

 ات القطاع  مطلوب
 ألف

 دينار بحريني  

 ألف
 دينار بحريني  

 ألف
 ريني  دينار بح

 ألف
 نار بحريني  دي

 فأل
 دينار بحريني  

 ألف
 دينار بحريني  

       
       )مراجعة(  2021مارس  31

 195,048 36,155 5,861 1,924 28,340 122,768 المجموعة          
 160,995 29,107 - 1,791 18,842 111,255 الشركة          

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       مدققة( ) 2020ديسمبر  31

 198,069 41,660 5,550 1,992 28,402 120,465 المجموعة          
 169,094 35,885 - 1,840 18,928 112,441 الشركة          

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       مراجعة( غير ) 2020مارس  31

 185,250 32,814 3,299 1,875 29,406 117,856 المجموعة          
 153,979 25,462 - 1,703 20,226 106,588 الشركة          

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

ابعة ي شركة تثمار ف إستتحقة القبض وإستثمارات ومسالتأمين الوودائع قانونية ومبالغ لدى البنوك رصدة وأ * ال تتضمن موجودات القطاع على النقد 
 ساس متكامل.عدات حيث تدار هذه على أوعقارات وم

 

 ث تدار هذه المطلوبات على أساس متكامل.ات مستحقة حيال تتضمن مطلوبات القطاع على مبالغ مستحقة الدفع ومطلوب** 
 

 تكامل.أساس ملى ح عن التدفقات النقدية المتعلقة بالقطاعات بصورة منفصلة حيث تدار هذه عإلفصا ال يتم ا
 

 موع  المج  تكافل ال الكويت  البحرين   راجعة( )م 2021مارس  31

 
 ألف 

 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ر بحريني دينا

 ف أل
 دينار بحريني 

     
 24,625 9,540 7,166 7,919 خارجيين*ء الإجمالي األقساط من العمال

 4,686 107 141 4,438 موجودات غير متداولة ** 
     

 جموع الم تكافل ال ويت الك البحرين   مراجعة( ير غ) 2020مارس  31

 
 ألف 

 دينار بحريني  

 ألف 
 دينار بحريني  

 ألف 
 ينار بحريني  د

 ألف 
 دينار بحريني  

     
 21,015 8,075 4,572 8,368 الخارجيين* عمالءإجمالي األقساط من ال

 4,955 1,180 234 3,541 موجودات غير متداولة ** 
 

 لى موقع العميل. إجمالي أقساط التأمين ع * تستند معلومات
 

.ات والحق في إستخدام الموجودوالمعدقارات ى الع** تتضمن الموجودات غير المتداولة لهذا الغرض عل
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 لية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصلة ام المالقوائإيضاحات حول 
   2021مارس  31في 

 
   لماليةت ااألدوا 6

 

 31و 2020مبر ديس 31و 2021مارس  31الشركة كما في المجموعة ومن قبل  الية، المحتفظ بهارة عامة عن األدوات الميلي أدناه هي نظ  فيما
 :2020 مارس

  )مراجعة(  2021مارس  31

 المجموع 
 م وذم ضقرو

 مدينة

مالية موجودات 
مدرجة بالتكلفة 

 المطفأة 
 تاحةم

 للبيع
 ة المجموع 6.1

 لفأ
 رينينار بحدي

 لفأ
 رينيدينار بح

 لفأ
 دينار بحريني

 لفأ
  دينار بحريني

     
 نقد وأرصدة لدى البنوك  - - 49,290 49,290

 ودائع قانونية  - - 5,623 5,623

 القبض  ستحقةمبالغ تأمين م - - 27,036 27,036

73,154 73,154 - - 
 حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية 

 تم عمل تقرير بشأنهامطالبات  –مستحقة بات الالمطال -   

 ات إستثمار 23,524 4,556 - 28,080
───────── ───────── ───────── ─────────  

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

     
    ( مراجعة) 2021مارس  31

──────────────
─── 

   
     اليةوبات ممطل
 ألف

     ينيدينار بحر

82,612    
 لوبات تأمينية مط
   مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –المطالبات المستحقة  -   

 بالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة م    33,984
 د اإليجار ات عقالتزام    211
 مبالغ مستحقة للمشاركين     328

─────────     
117,135     

═════════     
  راجعة( )م 2021مارس  31

 المجموع 
 وذمم  قروض
 مدينة

موجودات مالية 
مدرجة بالتكلفة 

 المطفأة 
 متاحة
 للبيع

 ركة الش 6.2

 لفأ
 ار بحرينيدين

 لفأ
 دينار بحريني

 لفأ
 دينار بحريني

 لفأ
  بحريني دينار

     
 نقد وأرصدة لدى البنوك  - - 29,436 29,436

 ية ودائع قانون - - 5,498 5,498
 قة القبض غ تأمين مستحمبال - - 18,434 18,434

70,105 70,105 - - 
 لمطلوبات التأمينية حصة معيدي التأمين من ا

 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –ات المستحقة المطالب -   
 ات إستثمار 17,334 4,556 - 21,890

───────── ───────── ───────── ─────────  
145,363 123,473 4,556 17,334  

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

    ( مراجعة) 2021مارس  31
──────────────

─── 

   
     ليةمطلوبات ما

 ألف
     دينار بحريني

76,887    
 نية تأمي مطلوبات

   مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –المطالبات المستحقة  -   
 حقة لدفع ومطلوبات مستالغ مستحقة امب    27,811

 عقد اإليجار التزامات     180
─────────     

104,878     
═════════     
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 لية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصلة القوائم الماإيضاحات حول 
   2021ارس م 31في 

 
 )تتمة(األدوات المالية  6

 

 المجموعة  6.3 )مدققة( 2020ديسمبر  31

 جموع الم
 قروض 

 مدينة ذممو

مالية   موجودات 
  رجة بالتكلفةمد

 المطفأة  
 متاحة
  للبيع 

 لف أ
 دينار بحريني

 لف أ
 بحريني دينار 

 لف أ
 حرينيدينار ب

 لف أ
  نار بحرينيدي

     
 وك لبن لدى ا نقد وأرصدة   - - 49,070 49,070
 ودائع قانونية - - 5,592 5,592

 قة القبض ين مستحمبالغ تأم - - 34,328 34,328

74,013 74,013 - - 
 أمينيةلمطلوبات التا  صة معيدي التأمين منح

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

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

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

    )مدققة(  2020ر مبديس 31

     مطلوبات مالية 
 ألف 

     دينار بحريني

83,663    
 مطلوبات تأمينية

   اتقرير بشأنه عمل مطالبات تم –ت المستحقة المطالبا  -   
  حقةحقة الدفع ومطلوبات مستالغ مستمب    37,491

 عقد اإليجار  ات التزام    233
 قة للمشاركين مبالغ مستح    111

─────────     
121,498     

════════     
 

 الشركة  6.4 )مدققة( 2020ديسمبر  31

 المجموع 
 مم قروض وذ

 مدينة

ودات مالية  موج
مدرجة بالتكلفة  

 المطفأة  
 متاحة
  للبيع 

 لف أ
 ينار بحرينيد

 لف أ
 دينار بحريني

 لف أ
 دينار بحريني

 لف أ
  دينار بحريني

     
 ك دى البنو نقد وأرصدة ل  - - 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   لباتالمطا -   
 ات  ار إستثم 14,351 3,549 - 17,900

───────── ──────── ───────── ─────────  
153,046 135,146 3,549 14,351  

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

    )مدققة( 2020سمبر دي 31

     ت مالية مطلوبا 
 ألف 

     حرينيدينار ب

77,972    
 ةت تأمينيوبا مطل
   أنهاشقرير بت تم عمل مطالبات –المطالبات المستحقة  -   

 مطلوبات مستحقةوة الدفع لغ مستحقمبا    31,882
 اإليجار  التزامات عقد     208

────────     
110,062     

════════     
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 حدة والمنفصلةالمو إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
   2021مارس  31في 

 
 )تتمة(األدوات المالية  6

  ة( مراجع ير غ) 2020مارس  31

 المجموع
 م قروض وذم

 مدينة 

الية موجودات م
مدرجة بالتكلفة  

 المطفأة 
 متاحة
 للبيع 

 ةالمجموع 6.5

 لفأ
 ني نار بحري دي

 لفأ
 بحريني  دينار

 لفأ
 دينار بحريني 

 لفأ
  دينار بحريني 

     
 نقد وأرصدة لدى البنوك  - - 41,885 41,885
 ودائع قانونية  - - 4,601 4,601

 القبض  مبالغ تأمين مستحقة - - 31,634 31,634

74,528 74,528 - - 
 حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية 

 ات تم عمل تقرير بشأنهامطالب –تحقة بات المسالمطال -   

 ات رإستثما 18,612 3,071 - 21,683
───────── ───────── ───────── ─────────  

174,331 152,648 3,071 18,612  
═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

     
    ( مراجعةغير ) 2020مارس  31

────────────────
─────── 

   
     الية م مطلوبات

 ألف
     دينار بحريني 

84,062    
 مطلوبات تأمينية 

   مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –البات المستحقة المط -   
 وبات مستحقة دفع ومطلمبالغ مستحقة ال    32,495

 ار لتزامات عقد اإليجا    319
─────────     

116,876     
═════════     

  راجعة( مغير ) 2020مارس  31

 المجموع
 وض وذمم قر

 مدينة 

موجودات مالية 
مدرجة بالتكلفة  

 أة المطف
 تاحةم

 للبيع 
 الشركة  6.6

 لفأ
 دينار بحريني 

 لفأ
 دينار بحريني 

 لفأ
 ي دينار بحرين

 لفأ
  بحريني دينار 

     
 قد وأرصدة لدى البنوك ن  - - 29,563 29,563
 ودائع قانونية  - - 4.476 4,476

 تحقة القبض غ تأمين مسالمب - - 19,428 19,428

70,851 70,851 - - 
 مطلوبات التأمينية لمن احصة معيدي التأمين 

 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –المطالبات المستحقة  -   
 ات رإستثما 12,793 3,071 - 15,864

───────── ───────── ───────── ─────────  
140,182 124,318 3,071 12,793  

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

    ( ةمراجع غير ) 2020مارس  31
────────────────

─ 

   
     مطلوبات مالية 

 ألف
     دينار بحريني 

77,634    
 أمينية مطلوبات ت

   طالبات تم عمل تقرير بشأنهام –لبات المستحقة المطا -   
 حقة مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مست    25,462

 زامات عقد اإليجار الت    283
─────────     

103,379     
═════════     
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 لة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفص
   2021ارس م 31في 

 
 

 ة()تتموات المالية األد 6

 

 طرق التقييم واالفتراضات  
 السوق في اركيمشبين  ةملة منظممعا لتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود يع لبسيتم استالمه ي الذالسعر هي القيمة العادلة 

 تاريخ القياس. 
 

إذا توفرت. بالنسبة لألوراق المالية األسواق النشطة، في  المعلنةالسوق  جة من أسعاريتم اشتقاق القيمة العادلة لألوراق المالية المدر
م أحدث معامالت السوق ستخداإ على ك التقنياتيات التقييم المناسبة. وقد تشمل تلبإستخدام تقنر القيمة العادلة يتم تقدي غير المدرجة،

 ج تقييم أخرى.أو نماذ ؛جوهرية ى مشابهة لها بصورةة ألداة أخردون شروط تفضيلية؛ بالرجوع إلى القيمة العادلة الحالي
 

ر ال غييم العادلة لألموالقتستند . المعلنةأسعار العطاءات بالرجوع إلى ي األسواق النشطة المدرجة فيتم تحديد القيم العادلة لألموال 
ق للموجودات ار المدرجة في السوتخدام األسععلى صافي قيم الموجودات التي تم تحديدها من قبل مدير الصندوق بإس المدرجة

مة السوقية لشركة قابلة آخر أو القي فوع من قبل مستثمردث سعر مدنية، إذا توفرت، أو أي أساليب أخرى مقبولة مثل أح المع
 للمقارنة. 

 

 مة العادلة للقي التسلسل الهرمي
 :تقنية التقييملألدوات المالية ب يمة العادلةالتسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن الق المجموعةتستخدم 

 

 ماثلة؛لمطلوبات المطة للموجودات أو اسواق النشاألسعار المعلنة )غير المعدلة( في األ :1المستوى 
بصورة  يع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما ظة جموالتي يمكن مالح  التقنيات األخرى: 2المستوى 

 مباشرة.شرة أو غير مبا 
ت يمكن د على معلوما جلة والتي ال تستنادلة المسستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العالتقنيات التي ت :3المستوى 

 مالحظتها في السوق. 
 )مراجعة(  2021رس ما 31 
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1مستوى ال 

 لف أ المجموعة  6,7
 دينار بحريني 

 لف أ
 ينار بحريني د

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
 دينار بحريني 

     إستثمارات متاحة للبيع  

     المدرجة أسهم حقوق الملكية

 6,684 - - 6,684 أعمال مصرفية

 3,149 - - 3,149 صناعي

 1,095 - - 1,095 تحتية بنية

 237 - - 237 اتصاالت

 1,045 - - 1,045 خدمة المستهلك

 602 - - 602 قطاعات أخرى

 8,508 - - 8,508 ميحكو

     حقوق الملكية غير المدرجة إستثمارات أسهم

 1,381 1,381 - - تأمين

 - - - - حتيةبنية ت

 46 46 - - لكخدمة المسته

 - - - - قطاعات أخرى

     ارة صناديق أخرى مد

 511 511 - - تحتيةنيه ب
 168 168 - - خدمة المستهلك

 64 64 - - صناعي
 34 34 - - ىقطاعات أخر

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 21,320 - 2,204 23,524 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 نفصلةية المختصرة الموحدة والميضاحات حول القوائم المالية المرحلإ
   2021مارس  31في 

 
 )تتمة(األدوات المالية  6
 

 لة )تتمة( التسلسل الهرمي للقيمة العاد
 عة( )مراج   2021مارس  31 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  الشركة  6,8

 
 لف أ

 ر بحرينيدينا
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
     ستثمارات متاحة للبيع  إ

     هم حقوق الملكية المدرجة  أس
 5,054 - - 5,054 أعمال مصرفية 

 3,149 - - 3,149 صناعي 
 237 - - 237 اتصاالت 

 966 - - 966 خدمة المستهلك 
 80 - - 80 قطاعات أخرى 

 6,387 - - 6,387 حكومي
     غير المدرجة   الملكيةحقوق م إستثمارات أسه

 1,381 1,381 - - ين تأم
 46 46 - - لك لمستهخدمة ا 

     صناديق أخرى مدارة  
 34 34 - - قطاعات أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 15,873 - 1,461 17,334 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     
 )مدققة(   2020ديسمبر  31 

 المجموع  3ستوى الم 2المستوى  1المستوى  المجموعة  6,9

 
 لف أ

 ي بحريندينار 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
     بيع  إستثمارات متاحة لل

     لمدرجة  سهم حقوق الملكية اأ
 6,177 - - 6,177 ال مصرفية أعم

 2,995 - - 2,995 صناعي 
 255 - - 255 اتصاالت 

 465 - - 465 مستهلك مة الخد
 6,820 - - 6,820 حكومي  

 1,627 - - 1,627 قطاعات أخرى 
     إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة 

 1,319 1,319 - - تأمين 
 - - - - عي صنا

 - - - - لمستهلك خدمة ا 
 45 45 - - ت أخرى قطاعا 

     رى مدارة  صناديق أخ 
 125 125 - - خدمة المستهلك 

 98 98 - - عات أخرى قطا
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 18,339 - 1,587 19,926 

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

 )مدققة(   2020ديسمبر  31 
 المجموع  3المستوى  2لمستوى ا 1المستوى  شركة ال 6,10

 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 بحريني  دينار 
 لف أ

 بحريني دينار 
 لف أ

 ر بحريني دينا
     إستثمارات متاحة للبيع  

     لكية المدرجة  ق المأسهم حقو
 4,547 - - 4,547 أعمال مصرفية 

 2,995 - - 2,995 صناعي 
 255 - - 255 اتصاالت 
 387 - - 387 ك ستهل خدمة الم
 4,688 - - 4,688 حكومي

 80 - - 80 قطاعات أخرى 
     كية غير المدرجة إستثمارات أسهم حقوق المل

 1,319 1,319 - - تأمين 
 - - - - صناعي 

 - - - - مستهلك مة الخد
 45 45 - - قطاعات أخرى 

     صناديق أخرى مدارة  
 35 35 - - رى قطاعات أخ 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 12,952 - 1,399 14,351 
 ════════ ════════ ═══════ ════════ 
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 حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصلةإيضاحات 
   2021 مارس 31في 

 

 )تتمة(األدوات المالية  6
 

 )تتمة( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 مراجعة( غير ) 2020مارس  31 
 المجموع  3المستوى  2ى المستو 1ى لمستوا 

 لفأ المجموعة  6,11
 بحريني  دينار

 لفأ
 دينار بحريني 

 فلأ
 دينار بحريني 

 لفأ
 دينار بحريني 

     إستثمارات متاحة للبيع  

     قوق الملكية المدرجة سهم حأ

 5,506 - - 5,506 أعمال مصرفية 

 2,191 - - 2,191 صناعي 

 1,177 - - 1.177 تحتية   بنية

 - - - - اتصاالت 

 2,071 - - 2,071 خدمة المستهلك 

 481 - - 481 قطاعات أخرى 

 4,398 - - 4,398 حكومي 

     إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة 

 1,560 1,560 - - ن تأمي

 378 378 - - بنية تحتية 

 387 59 328 - خدمة المستهلك 

 - - - - أخرى  قطاعات

     ارة صناديق أخرى مد 

 174 11 163 - تحتية نيه  ب

 127 - 127 - خدمة المستهلك 

 127 73 54 - صناعي 

 35 - 35 - أخرى قطاعات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 15,824 707 2,081 18,612 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 ة( مراجعغير ) 2020مارس  31 
 المجموع  3وى المست 2ستوى الم 1المستوى  لشركة ا 6,12

 
 لفأ

 دينار بحريني 
 لفأ

 دينار بحريني 
 لفأ

 دينار بحريني 
 لفأ

 بحريني دينار 
     إستثمارات متاحة للبيع  

     أسهم حقوق الملكية المدرجة  
 4,275 - - 4,275 أعمال مصرفية 

 2,191 - - 2,191 صناعي 
 - - - - اتصاالت 

 1,853 - - 1,853 لك تهدمة المسخ
 112 - - 112 قطاعات أخرى 

 2,788 - - 2,788 حكومي 
     إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة 

 1,479 1,479 - - تأمين 
 60 60 - - خدمة المستهلك 

     دارة خرى مصناديق أ

 35 - 35 - قطاعات أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 11.219 35 1,539 12,793 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 لمقارنة على التوالي. فترة ا / لسنوات 2020مارس   31و 2020بر ديسم 31و  2021مارس   31في للفترة الحالية ييم يخ التقكان تار 
 

   لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 3تغيرات في المستوى  ية التسو

   
 31في 

 2020  سمبردي
  سب مثبتمك

 الدخل   في قائمة
 31في 

 2021مارس  

 مراجعة    اآلخر الشامل مدققة    

   
 فأل

 دينار بحريني 
 فأل

 دينار بحريني 
 فأل

 دينار بحريني 
      المجموعة 

      إستثمارات متاحة للبيع  

 2,204 617 1,587   مدارة   أخرىوصناديق لمدرجة ير االملكية غ إستثمارات أسهم حقوق 
   ═══════ ═══════ ═══════ 

      الشركة

      إستثمارات متاحة للبيع  

 1,461 62 1,399   مدارة  أخرى وصناديق لمدرجة ير االملكية غ إستثمارات أسهم حقوق 
   ═══════ ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصلة
   2021رس ما 31في 

 
 

 )تتمة(األدوات المالية  6

 
   لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 3تسوية التغيرات في المستوى 

 

 
 31في 

 2019 ديسمبر
في  سب مثبتمك

 الدخل  قائمة
 31في 

 2020مارس 

 مراجعة   آلخرا الشامل مدققة 

 
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 دينار بحريني
 ف أل

 دينار بحريني 
    وعةالمجم

     إستثمارات متاحة للبيع

 2,081 145 1,936 مدارة أخرى وصناديق لمدرجة ير االملكية غإستثمارات أسهم حقوق 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    الشركة

 1,539 145 1,394 مدارة أخرى وصناديق درجة لمير االملكية غحقوق  إستثمارات أسهم
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
   لمدرجةستثمارات المتاحة للبيع في أسهم حقوق الملكية غير اإلا ملتقيي  الحظتهاذات تأثير جوهري ال يمكن م الت مدخ
ألف دينار  220) ر)نقصان( زيادة بمقدا إلى %10بنسبة رئيسية ال فتراضاتااللممكنة في حتملة ا)النقصان( الم دةالزيا ف تؤدي سو

لعادلة على في القيمة ا.[ينيرألف دينار بح  159( ينيألف دينار بحر 159: )2020سمبر دي 31] ألف دينار بحريني 220 (بحريني
 140: )2020ديسمبر  31ألف دينار بحريني ] 146ألف دينار بحريني(  146) بمقدار( الزيادة النقصانو) مستوى المجموعة.

 ختلف بشكلة ال تاليادلة للموجودات والمطلوبات المإن القيم الع. ألف دينار بحريني[ على مستوى الشركة 140ألف دينار بحريني( 
  .يةمالال اريرخ إعداد التقالمدرجة كما هو بتاري عن قيمها جوهري 

 

   3مستوى وال  2والمستوى  1تحويالت بين المستوى 
في التسلسل  2 إلى المستوى 1لمستوى لم تكن هناك أية تحويالت بين ا، 2021مارس  31هية في منتالثة أشهر خالل فترة الثال

: ال توجد 2020) لقيمة العادلةللتسلسل الهرمي ل 3المستوى إلى أو من تحويالت لم تكن هناك أية ادلة، الهرمي للقيمة الع
 الموحدةلألرباح أو الخسائر المرحلية القائمة ل المحتسب في حالضمسيعتمد اإل، ة للبيعثمارات المتاح في حالة اإلست .تحويالت(

فإن أي زيادة في القيمة العادلة ستؤثر فقط على أسهم حقوق . هام أو طويل األمدعلى ما إذا كان هناك إنخفاض  ةركوالمنفصلة للش
الموحدة والمنفصلة  لألرباح أو الخسائرية رحلالمالقائمة  يكون لها أي تأثير على لنالملكية )من خالل الدخل الشامل اآلخر( وسوف 

  .للشركة
 

 درجة بالقيمة العادلة العادلة لألدوات المالية غير مم المدرجة والقي القيمة
التأمين من المطلوبات  قيمت اإلدارة بأن القيم العادلة للنقد واألرصدة لدى البنوك ومبالغ التأمين المستحقة القبض وحصة معيدي

والذمم  وإعادة التأمين وحاملي البوالصن لشركات التأمي ة الدفعارير بشأنها والمبالغ المستحقطالبات التي تم عمل تقالم – التأمينية
 األخرى تقارب قيمها المدرجة ويعود ذلك إلى حٍد كبير لالستحقاقات القصيرة األجل لتلك األدوات المالية. 

 
ل على ص إضمحالات شبه حكومية. بعد إثبات مخصخ اإلستحقاق هي في سنداريى تفظ بها حتإستثمارات الشركة المحت غالبيةإن 

لقيم العادلة لإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق تقارب قيمها المدرجة كما ه السندات، قيمت اإلدارة بأن اهذبعض من 
 في تاريخ إعداد التقارير المالية. 

 

 عالقةال ذويأطراف  7
 

، ا األموشركته ةللمجموعن يسيياإلدارة وموظفي اإلدارة الرئسيين وأعضاء مجلس يقة المساهمين الرئلعالا يذوف يمثل األطرا
 ذويي قيد جميع المعامالت مع األطراف اف. يجرمن قبل هذه األطر ثرةمتأ مشتركة أو الاليطرة سالوسيطرة لل خاضعة وشركات

 اعتيادية.وبنود  شروطس قة على أسالعال
 

 لألرباح أوصلة للشركة والمنف ةحدالمرحلية الموالقوائم المتضمنة في واف ذوي العالقة أطر معالتي تمت امالت علمفيما يلي ا
 الخسائر:
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصلة
   2021مارس  31في 

 
 )تتمة( عالقةال ذويأطراف  7

 

 )مراجعة( المجموعة     7.1
 2021مارس  31شهر المنتهية في أ للثالثة

  
 موظفي 
 المساهمين  الرئيسيين اإلدارة 

 سات المتعلقةالمؤس

 بالمساهمين  

  

 لف  أ
 ينار بحرينيد

 ألف  
 حرينير ب دينا

 ألف  
 دينار بحريني

     
 18 854 1  ساط إجمالي األق

 - 1,587 -  تأمين من إجمالي األقساط معيدي الحصة 
 13 1,267 -  عة فومطالبات المدإجمالي ال

 8 2,678 -  ة حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوع
 - 310 -  ل الرسوم والعموالت خد
 - 96 -  ف االقتناء كاليت

 93 - -  فات الشركة مصرو
 (17) - -  من شركة زميلة  خسارة

 

 جعة()مرا الشركة     7.2
 2021مارس  31أشهر المنتهية في  ثةللثال

 
 موظفي 

 الشركة التابعة  المساهمين  يسيين الرئ دارة اإل
المؤسسات المتعلقة  

 بالمساهمين  

 
 ألف  

 دينار بحريني

 ألف  
 يبحرين  دينار

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف  
 دينار بحريني

     
 17 13 854 1 ألقساط إجمالي ا

 - 42 1,587 - األقساط لي  أمين من إجما الت حصة معيدي 
 13 - 1,267 - البات المدفوعة ي المطإجمال

 - 1 2,678 - ة حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوع
 - 9 310 - موالت والع رسوم لدخل ا

 - - 96 - ناء القتااليف تك
 - 20 - - يجار دخل اإل

 - 1,550 - - إقتناء موجودات ثابتة
 

 مراجعة(ر غي) المجموعة      7.3
 2020س مار  31أشهر المنتهية في   للثالثة

  
 يموظف

 المساهمين الرئيسييناإلدارة 
المؤسسات المتعلقة  

 مساهمين بال

  

 ألف  
 بحريني دينار 

 ألف  
 دينار بحريني

   ألف
 دينار بحريني

     
 22 1,752 1  إجمالي األقساط 

 - 2,460 -  قساط حصة معيدي التأمين من إجمالي األ
 15 207 -  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 - 414 -  عة المطالبات المدفو أمين منحصة معيدي الت 
 - 207 -  الرسوم والعموالت  دخل

 

 مراجعة(غير ) ركةالش     7.4
 2020رس ما 31المنتهية في  للثالثة أشهر 

 
 موظفي
 التابعةالشركة  المساهمين الرئيسييناإلدارة 

المتعلقة   لمؤسسات ا
 بالمساهمين 

 
 ألف  

 دينار بحريني
 ألف  

 دينار بحريني
 ألف  

 بحرينيدينار 
 ألف  

 دينار بحريني
     

 22 3 1,752 1 إجمالي األقساط 
 - 42 2,460 - ألقساط إجمالي ا لتأمين منحصة معيدي ا

 15 - 207 - إجمالي المطالبات المدفوعة 
 - 20 414 - ات المدفوعة معيدي التأمين من المطالب حصة

 - 9 207 - دخل الرسوم والعموالت 
 

 للمركز المالي: للشركة   والمنفصلةالموحدة  متضمنة في القائمة المرحلية ذوي العالقة وال  تمت مع أطرافألرصدة التي فيما يلي ا
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 ة المختصرة الموحدة والمنفصلةالمالية المرحلي ات حول القوائمإيضاح
   2021مارس  31في 

 
 )تتمة( عالقةال ذويأطراف  7
 

 )مراجعة(  المجموعة     7.5
 2021مارس  31

 مساهمين ال  
سسات المتعلقة  المؤ

 أخرى بالمساهمين  

  

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 ني دينار بحري

 ف  أل
 دينار بحريني 

     

 - 18 823  ة القبضبالغ تأمين مستحقم

 - - 37,758  التأمينية حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات

 - - 34,185  التأمينية اإلحتياطيات

 - 1 215  ستحقة ات مومطلوب مبالغ مستحقة الدفع

 185 - -  في شركة زميلة إستثمار

 - 2 -  مستحقة الدفعأخرى مبالغ 
 

 ة( )مراجع الشركة     7.6
 2021مارس  31

 الشركة التابعة  المساهمين   
لمتعلقة  ات االمؤسس

 بالمساهمين  

  

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 ار بحريني دين

     

 17 74 823  ضة القبأمين مستحقمبالغ ت

 - 63 37,758  التأمينية حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات

 - - 34,185  التأمينية ياتاإلحتياط

 1 96 215  مستحقة  مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات
 

 )مدققة(  المجموعة    7.7
 2020ديسمبر  31

 المساهمين  
المتعلقة  المؤسسات 

 أخرى مين بالمساه

  
 ألف 

 نار بحرينيدي

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

     

 - 20 642  القبض ن مستحقةبالغ تأميم

 - - 38,472  لتأمينيةا اطياتلتأمين من اإلحتيحصة معيدي ا

 - - 35,016  التأمينية اإلحتياطيات

 - 3 -  مطلوبات مستحقة مبالغ مستحقة الدفع و

 261 - -   في شركة زميلة ستثمارإ
 

 )مدققة(  الشركة    8.7
 2020ديسمبر  31

 الشركة التابعة المساهمين  
سات المتعلقة  المؤس

 بالمساهمين

  

 ف أل
 رينيينار بح د

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

     

 20 24 642  مبالغ تأمين مستحقة القبض

 - 56 38,472  التأمينية ن من اإلحتياطياتحصة معيدي التأمي

 - 2 35,016  التأمينية حتياطياتاإل

 1 62 -  ومطلوبات مستحقة قة الدفع مبالغ مستح 
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 لموحدة والمنفصلة ختصرة االية المرحلية المإيضاحات حول القوائم الم
   2021مارس  31في 

 

 )تتمة( عالقةال ذويأطراف  7
 

 مراجعة(غير ) المجموعة      7.9
 2020مارس  31

 
 موظفي
 مساهمينال يينالرئيساإلدارة 

المؤسسات المتعلقة  
 خرىأ بالمساهمين  

 
 ألف  

 دينار بحريني
 ألف  

 يينار بحريند
 ألف  

 دينار بحريني
 ألف  

 دينار بحريني
     

 - 23 1,496 2 مبالغ تأمين مستحقة القبض 

 - - 31,044 - التأمينية  حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات

 - - 26,046 - التأمينية يات اإلحتياط

 - - - - ات مستحقةومطلوب مبالغ مستحقة الدفع 

 - - 164 - يع  إستثمارات متاحة للب
 

 مراجعة( غير ) الشركة     7.10
 2020مارس  31

 
 موظفي

 الشركة التابعة المساهمين اإلدارة الرئيسيين
متعلقة  ات الالمؤسس

 بالمساهمين  

 
 ف  أل

 دينار بحريني
 ف  أل

 دينار بحريني
 ألف  

 ينيدينار بحر 
 ألف  

 دينار بحريني

     
 23 56 1,496 2 مبالغ تأمين مستحقة القبض 

 - 74 31,044 - التأمينية  معيدي التأمين من اإلحتياطيات حصة

 - 8 26,046 - التأمينية يات اإلحتياط

 - 59 - - مستحقة مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات 
 

 سييناإلدارة الرئي  س اإلدارة وموظفيضات أعضاء مجلعوي ت 
 الرئيسيين خالل الفترة: ة أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرين لموظفي اإلدارة ي مكافأفيما يل

 

 أشهر المنتهية في  للثالثة المجموعة  7.11
 مارس   31

 غير مراجعة مراجعة  
 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 
 ار بحرينيدين

   
 334 221 ايا مز رواتب و

 31 38 اإلدارة    فأة أعضاء مجلسمكا

 38 5   تتماعا أتعاب حضور االج

 18 10 ين مكافآت نهاية الخدمة للموظف
 ─────── ─────── 
 274 421 

 ═══════ ═══════ 
 

 أشهر المنتهية في  للثالثة لشركة  ا 7.12
 مارس   31

 غير مراجعة مراجعة  
 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 يدينار بحرين
   

 287 174 مزايا تب وروا

 31 38 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

 6 5   تر االجتماعا عاب حضوأت

 16 8 ظفين مكافآت نهاية الخدمة للمو
 ─────── ─────── 
 225 340 

 ═══════ ═══════ 



 ة للتأمين ش.م.ب.الشركة البحرينية الكويتي
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 لموحدة والمنفصلة ختصرة اإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الم
   2021مارس  31في 

 
 

 ة الملكيحقوق  8
 

سهم متعلقة ، بدفع أرباح أ2021ارس م 29يخ را ي الذي عقد في تلجمعية العمومية السنوع اوافق مساهمو الشركة في اجتما 
ألف دينار  2,140بإجمالي  (فلس للسهم 15): بواقع 2019ألف دينار بحريني ]المتعلقة بسنة  2,136 غةوالبال 2020بسنة 

 بحريني[.
 

به  حتفظسهم م 100كل لسهم  4,8951بواقع م منحة بدفع أسه 2021مارس  31منتهية في فترة القامت الشركة خالل ال
  (: ال شيءغير مراجعة - 2020مارس  31ريني )دينار بح  700,000وبإجمالي 



 ة للتأمين ش.م.ب.الشركة البحرينية الكويتي

 

 لتكميلية ا المعلومات المالية
   2021 مارس 31ي ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوائم المالية المرحلية المختصرة من    اً جزءية المرفقة  لومات المالالمعتشكل ال )
 ( الموحدة والمنفصلة

 



 ة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.الشرك
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 دة والمنفصلة للشركة الموحالمالية  المعلوماتة حول يلياإلفصاحات التكم
 2021 مارس 31في 

 
 

يوليو  14 يف ، المؤرخ(19 -يد كوفة ائح ج لمالي ال رالتأثيعن  تقريربإعداد متعلق ال)ن المركزي صادر عن مصرف البحريال OG / 259/2020م رق متعميلل لمتثا لال أدناه اإلضافيةت وما المعلتم تقديم 
 ير، فإن التأثورزال في مرحلة التطال يد ومؤكغير  19 –د ائحة كوفيج  ضعأن و ما غراض أخرى. وبأ و االعتماد عليها أليبأكملها أ الفترةج لى نتائشر عة مؤبمثابت ا اعتبار المعلوم ينبغي وال .2020

 حةر جائثي كامالً لتأ مالً المعلومات تقييما شا  ، ال تمثل هذهذلك افة إلىاإلضة. وبت قديما كون تلك المعلوملى أن تإ روف مما قد يؤديالظ قد تتغير .هذه المعلوماتريخ إعداد ن تا تباراً مهو اع أعالهالمذكور 
 خارجيين.بل مدققي الحسابات الق عة رسمية منمراج هذه المعلومات لخضع ت م. لالمجموعة لىع 19 –وفيد ك

 
 :المجموعة تقييمل قاً وف يةوائم المالعلى القتأثير اإلجمالي الأدناه  يليفيما 

 

 

لتأثير على صافي ا
الموحدة  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 لمركاائمة قعلى 

 للشركة المالي

لى ع صافي التأثير
 حقوقة قائم

  للشركة الملكية

 
 ألف

 ينير بحرنادي
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 لفأ
 ينار بحرينيد

 فأل
 دينار بحريني

 ألف
 نيريدينار بح

       
 - 5 - - 7 - أسمالية النفقات الر 

 (1) - (1) (1) - (1) نفقات اإليرادات
 فاض إجمالي األقساط المستحقةنخالنتيجة ح خسارة الرب

 (107) - (107) (107) - (107)  ط محددةإللغاء أو وقف خط -
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (108) 5 (108) (108) 7 (108) التأثير لياجما
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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