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 معلومات عامة 
 

  المكتب الرئيسي 

  
 10166 ب               :     .ص  2775 للتأمين الكويتية البحرينية الشركة برج

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

 info@gig.com.bh البريد اإللكتروني   :       البحرين مملكة

 www.gigbh.com       اإلنترنت      : موقع 
  4745: ي ارالتجالسجل 

 

  سلماباد  فرع

  
  ،426طريق  ،1390 ىمبن

 +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 
 

  مجمع سارفرع 

  
   ،25طريق  ،133مبنى ، 24 لحم

 +973 8000 8777:    هاتف  ،525 سار

  مملكة البحرين 
 

  فرع مجمع السيف المحرق 

  
  ، 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 جرداب

  بحرين مملكة ال
 

  الكويت  بمكت

  
  26728  :      ص.ب 6و 5مبنى بنك البحرين والكويت، الطابقين 

 +965 1885511:    اتفه  الجابر، أحمد شارع

 +965 22468545، 22462169:            فاكس الشرق، 13128الصفاة 

 @kwbk.com.giginfo  :  ونيالبريد اإللكتر الكويت دولة
  

  30713تجاري : السجل ال

  23رقم الترخيص : 

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

 
  البنوك الرئيسية

  
  بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

  ش.م.ب. األهلي المتحدالبنك 

  ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

  .كش.م.بنك برقان 

  .كش.م. بنك الخليج

 
  مسجلي األسهم 

  

  البحرين 

 514  :  ص.ب ..مذ.م فينتككارفي  كةرش
 +973 1721 5080:    هاتف منامة ال

 +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  مملكة البحرين

 
  الخبير االكتواري

  

 371557:   ص.ب      واالستشارات االكتواريةللخدمات  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 

 دارة  اإل لس  مج نائب رئيس - نخالد سعود الحس

 عضو مجلس اإلدارة  - حسن محمد زين العابدين 

 عضو مجلس اإلدارة   - روشاهيسبيجان خو

 عضو مجلس اإلدارة  -  د. عماد جواد أحمد بوخمسين

 عضو مجلس اإلدارة  -  شوقي علي يوسف فخرو

 عضو مجلس اإلدارة   - محمد إبراهيم زينل 

 رة  و مجلس اإلداضع - ثامر إبراهيم عرب  
 عضو مجلس اإلدارة   - ن العيار  ارك عثمابم

 و مجلس اإلدارة ضع - محمد أحمد الريس  

 سكرتير مجلس اإلدارة   - علي حسن فردان  
   

   اللجنة التنفيذية 
   

 رئيس اللجنة  - خالد سعود الحسن

 اللجنة رئيس نائب - عماد جواد أحمد بوخمسيند. 

 عضو اللجنة   - روشاهيسبيجان خو

 عضو اللجنة   - لعيار  عثمان ا ك ار بم
   عضو اللجنة - محمد أحمد الريس  

   

   واإللتزام لجنة التدقيق  
   

 رئيس اللجنة  - حسن محمد زين العابدين 
 اللجنة رئيس نائب - شوقي علي يوسف فخرو

 عضو اللجنة   - ثامر إبراهيم عرب  

   عضو اللجنة - محمد إبراهيم زينل 
   

   ت والحوكمة افآلمكوا  شيحلترلجنة ا

   
 رئيس اللجنة  - مراد علي مراد  

 عضو اللجنة - عود الحسند سخال

 عضو اللجنة   - حسن محمد زين العابدين 

 جنة  عضو الل - محمد أحمد الريس  

   لجنة المخاطر     
   

 اللجنة رئيس نائب - ثامر إبراهيم عرب

 عضو اللجنة   - محمد إبراهيم زينل

 عضو اللجنة   - س  أحمد الري مدمح

 عضو اللجنة   - د. عبدهللا سلطان  
   

   اإلدارة العامة  
   الرئيس التنفيذي - د. عبدهللا سلطان  

   
   ين  البحر 

   الشئون التجارية  –المدير العام   - وليد أحمد محمود 

 مسئول العمليات   - علي إبراهيم نور  
 لي  الما  المسئول - آر سوندارام 

 مسئول اإلستثمارات   - يرحمن بوجير مد عبدالحأ

   ئول اإلكتتابسم - مانوج بادوني  
   

   الكويت  
   المدير العام - عبدهللا ربيعة محمد

   مسئول اإلكتتاب - غاندي كي 













 .ب.تية للتأمين ش.مالشركة البحرينية الكوي

 .صلةمنفالوالموحدة  المالية المرحلية المختصرة القوائمهذه  جزءاً من 10إلى  1إليضاحات المرفقة من تشكل ا
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 دخل الشامل للالموحدة المرحلية  قائمةال
 (مراجعة) 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر  الستةلفترة 

 

 
 هية فيأشهر المنت ستةلل

 يونيو 30
 2020 2019 

 
 ألف 

 يني دينار بحر 
 ألف

 دينار بحريني
   

 2,135 2,367  للفترةالربح 
 ────── ────── 

الموحدة  قائمة الإلى   ا ي سيعاد تصنيفهى( التخرة األالشاملالخسارة )  /الشامل اآلخر لخالد
   ألرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة: ل

   ستثمارات متاحة للبيع:إ

 449 ( 71) عادلة الناتجة خالل الفترةيمة الات القيرتغ

 (459) ( 90) اللضمح االعند االستبعاد/ رألرباح أو الخسائالمرحلية لمة قائالعاد تدويرها إلى ي
 ────── ────── 
 (161) (10) 

   
 (17) (192) فروق تحويل العمالت 

 ────── ────── 
ألرباح أو  الموحدة ل  ةقائماليفها إلى يعاد تصنة التي سللفتر الخسارة الشاملة األخرى

 (27) (353) ات الالحقة ي الفترالخسائر ف
 ────── ────── 

 2,108 2,014 فترة مجموع الدخل الشامل لل
 ════════ ════════ 

     :العائد إلى

 2,037 1,968 مساهمي الشركة األم 

 71 46  حقوق غير مسيطرة
 ────── ────── 
 2,014 2,108 
 ════════ ════════ 
 



 .ب.تية للتأمين ش.مالشركة البحرينية الكوي

 .المنفصلةومختصرة الموحدة حلية اللية المرالقوائم الما جزءاً من هذه  10ى إل 1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
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 امل للدخل الش المنفصلةالمرحلية ئمة القا
 جعة()مرا 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

 
 فية أشهر المنتهي ستةلل

 يونيو 30
 2020 2019 

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف

 دينار بحريني
   

 1,782 2,009   للفترةالربح  
 ────── ────── 

  ةالمنفصلقائمة الإلى   ا ي سيعاد تصنيفهى( التخرة األالشاملالخسارة )  خر/الشامل اآلالدخل 
   الخسائر في الفترات الالحقة: باح أو رألل

   :مارات متاحة للبيعتثإس

 417 114 تغيرات القيمة العادلة الناتجة خالل الفترة 

 (476) (171) ألرباح أو الخسائر عند االستبعاد/االضمحاللاعاد تدويرها إلى قائمة ي
 ────── ────── 
 (57 ) (59) 
   

 (17) (192)  مالتفروق تحويل الع
 ────── ────── 

ألرباح أو  لالمنفصلة قائمة  الة التي سيعاد تصنيفها إلى للفتر خرىالخسارة الشاملة األ
 (76) (249) الخسائر في الفترات الالحقة 

 ────── ────── 

 1.706 1,760 امل للفترة مجموع الدخل الش
 ═══════ ═══════ 
 



 .ب.تية للتأمين ش.مالشركة البحرينية الكوي

 .المنفصلةو لمختصرة الموحدةائم المالية المرحلية االقوجزءاً من هذه  10إلى  1ل اإليضاحات المرفقة من تشك
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 دية لتدفقات النقلالموحدة  المرحليةقائمة ال
 (مراجعة) 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر  الستةفترة ل

 

 المنتهية أشهر ستةلل
  يونيو 30في 

 2020 2019 

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف

 دينار بحريني

   األنشطة التشغيلية 

 48,937 39,987 موالت تلمة بعد حسم العط مسأقسا 
 (22,756) (20,088) لشركات التأمين وإعادة التأمين مدفوعةمبالغ 

 (42,371) (27,223) مطالبات مدفوعة 
 31,108 16,807 مطالبات مستردة 

 (3,488) (3,830) مصروفات عامة وإدارية مدفوعة 
 248 (1,149) فوائد ومدفوعات أخرى 

 360 ( 40) ونية انق عودائ
 ─────── ─────── 

 12,038 4,464 األنشطة التشغيلية الناتج من النقد صافي 
 ─────── ─────── 
   

   اإلستثمارية األنشطة 

 1.359 1,440 أرباح أسهم وفوائد مستلمة  

 7,690 6,864 متحصالت من بيع إستثمارات 

 (4,868) (7,036) مبالغ مدفوعة إلستثمارات مشتراة 

 - ( 60) ة شراء أسهم خزان

 34 14   قارات ومعداتمتحصالت من بيع ع

 (63) ( 47) ومعدات   شراء عقارات

 1,720 7,648  ر من ثالثة أشهرودائع مصرفية بتواريخ استحقاق ألكث
 ─────── ─────── 

 5,872 8,823 ارية  ثم ستاإل من األنشطة  اتجالن النقد صافي 
 ─────── ─────── 

   التمويلي شاطالن

 (2,086) (2,008) هم مدفوعة  ح أسأربا
 ─────── ─────── 

 (2,086) (2,008)   يليفي النشاط التموالنقد المستخدم 
 ─────── ─────── 
   

 15,824 11,279 في النقد وما في حكمه  الزيادةصافي 
   

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

 31,982 26,829 نهاية الفترة في حكمه في وما  النقد
 ═══════ ═══════ 

   :المشتملة على
   

   واألرصدة لدى البنوكالنقد 

 29,009 10,437 دة في الحسابات الجارية وأرصنقد 

 2,973 16,392 أشهر أو أقل لفترة ثالثةأصلية ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق 
 ─────── ─────── 

 31,982 26,829 في حكمهوما  النقد

 21,967 18,073 ألكثر من ثالثة أشهر أصليةخ استحقاق ية بتواريودائع مصرف
 ─────── ─────── 
 53,949 44,902 للمركز المالي  الموحدة نقد واألرصدة لدى البنوك وفقاً للقائمة المرحلية لا
 ═══════ ═══════ 

 



 .ب.ش.متية للتأمين الشركة البحرينية الكوي

 .المنفصلةورة الموحدة المختص المرحليةالقوائم المالية جزءاً من هذه  10ى إل 1فقة من تشكل اإليضاحات المر
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 دية ت النقلتدفقالالمنفصلة  المرحليةقائمة ال
 )مراجعة( 2020و يوني 30المنتهية في  أشهر  الستةلفترة 

 

 

 أشهر المنتهية ستةلل
  يونيو 30في 

 2020 2019 

 

 ألف 
 نار بحريني يد

 ألف
 دينار بحريني

   األنشطة التشغيلية 

 38,884 26,204 أقساط مستلمة بعد حسم العموالت 

 (20,692) (16,238) شركات التأمين وإعادة التأميندفوعة لمبالغ م

 (31,663) (20,449) مطالبات مدفوعة 

 25,587 15,675 البات مستردة مط

 (2,133) (2,547) ة عامة وإدارية مدفوعفات مصرو

 (104) (1,009) فوائد ومدفوعات أخرى 

 360 ( 40) قانونية  عودائ
 ─────── ─────── 

 10,239 1,596   األنشطة التشغيليةالناتج من النقد صافي 
 ─────── ─────── 
   

   ية رااإلستثماألنشطة 

 983 1,054 أرباح أسهم وفوائد مستلمة  

 6,167 6,266 ارات متحصالت من بيع إستثم

 (3,695) (5,992) مبالغ مدفوعة إلستثمارات مشتراة 

 - ( 60) شراء أسهم خزانة 

 34 14 متحصالت من بيع عقارات ومعدات 

 (20) ( 20) دات  شراء عقارات ومع

 3,227 6,627 ثالثة أشهركثر من حقاق ألتسودائع مصرفية بتواريخ ا
 ─────── ─────── 

 6,696 7,889 ستثمارية  اإل األنشطةج من الناتالنقد صافي 
 ─────── ─────── 

   النشاط التمويلي
 (2,086) (2,008) أرباح أسهم مدفوعة  

 ─────── ─────── 
 (2,086) (2,008)   ويليالنشاط التمستخدم في النقد المصافي 

 ─────── ─────── 
   

 14,849 7,477 كمه في النقد وما في ح الزيادةصافي 
   

 11.711 12,959 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
 ─────── ─────── 

 26,560 20,436 نهاية الفترة النقد وما في حكمه في 
 ═══════ ═══════ 
   ة على:تملمشال
   

   واألرصدة لدى البنوكالنقد 

 23,587 7,128 دة في الحسابات الجارية وأرصنقد 

 2,973 13,308 لفترة ثالثة أشهر أو أقل أصلية تحقاقيخ اسائع مصرفية بتواردو
 ─────── ─────── 

 26,560 20,436 النقد وما في حكمه

 15,646 10,132 ن ثالثة أشهرثر مألك أصلية ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق
 ─────── ─────── 

 42,206 30,568 الي  ملكز اللمر المنفصلة قاً للقائمة المرحلية لدى البنوك وف النقد واألرصدة
 ═══════ ═══════ 

 



 البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.الشركة 

 .المنفصلةو المرحلية المختصرة الموحدة وائم الماليةالقزءاً من هذه ج  10إلى  1المرفقة من  تشكل اإليضاحات
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 ملكية حقوق اللتغيرات في المرحلية الموحدة لقائمة ال
 جعة()مرا 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

  مجموع
 حقوق  

  ةملكيلا
حقوق غير  
 مسيطرة  

الحقوق  
العائدة إلى 

همي مسا
 الشركة األم  

 أرباح  
 مبقاة 

   يإحتياط
 يلتحو
 الت العم

   إحتياطي
 القيمة العادلة 
  لإلستثمارات

 إحتياطي  
 عام

 إحتياطي  
 قانوني 

 عالوة
 إصدار  

 همسأ

 أسهم
 خزانة 

 رأس 
  المال

 ألف
 دينار 

 بحريني  

 ألف
ر دينا 
 ريني بح

 ألف
دينار 

 حريني ب

 ألف
دينار 
 بحريني 

 ألف
دينار 
 بحريني 

 ألف
ار دين

 بحريني 

 ألف
دينار 
 بحريني 

 ألف
دينار 
 بحريني 

 فلأ
ر نا دي

 بحريني 

 فلأ
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
            

  رةللفت  الربح - - - - - - - 2,302 2,302 65 2,367

  رىأخ ة شاملةارخس - - - - - ( 161) ( 192) - ( 353) - ( 353)

- (19 ) 19 - - 19 - - - - - 
الخسارة الشاملة حصة الحقوق غير المسيطرة في 

 األخرى 
──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 ل الشامل دخال مجموع - - - - - ( 142) ( 192) 2,302 1,968 46 2,014

   (9)إيضاح شراء أسهم خزانة  - ( 60) - - - - - - ( 60) - ( 60)

   قانونيال االحتياطيمحول إلى  - - - 214 - - - ( 214) - - -

 ( 9ح يضا)إ  2019 سهم لسنةاألأرباح  - - - - - - - ( 2.140) ( 2.140) - ( 2.140)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 2020يونيو  30في ا كم الرصيد 14,300 ( 140) 4.362 4,393 1,358 2,094 ( 1,174) 12,120 37,313 1,796 39,109
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

            

 2019يناير  1الرصيد في  14.300 ( 3) 4.362 3.848 1.354 1.111 ( 942) 11.945 35.975 1.689 37.664

            

  الربح للفترة - - - - - - - 2,073 2,073 62 2,135

  لة أخرىة شامخسار - - - - - ( 10) ( 17) - ( 27) - ( 27)

- 9 (9 ) - - (9 ) - - - - - 

مل شاالخل الدحصة الحقوق غير المسيطرة في 
 اآلخر 

──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
  الشاملالدخل  عمجمو - - - - - ( 19) ( 17) 2,073 2,037 71 2,108

 ( 9)إيضاح   2018هم لسنة ساألأرباح  - - - - - - - ( 2.144) ( 2.144) - ( 2.144)

 محول إلى اإلحتياطي العام  - ( 5) - - 4 - - 1 - - -

   قانونيال االحتياطيمحول إلى  - - - 262 - - - ( 262) - - -
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 2019يونيو  30في كما  الرصيد 14.300 ( 8) 4.362 4.110 1.358 1.092 ( 959) 11,613 35,868 1.760 37,628
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
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 الملكية ق حقوفي رات لتغيلالمنفصلة ية المرحلة ئمقالا
 (مراجعة) 2020يونيو  30المنتهية في  أشهر  الستةفترة ل

 

 مجموع
  يةلملكاحقوق 

 أرباح 
 مبقاة

  يإحتياط
 تحويل
 العمالت

 ي إحتياط
 القيمة العادلة
 لإلستثمارات

 إحتياطي 

 عام

 إحتياطي 
 قانوني

 عالوة
 ر داإص
 أسهم 

 أسهم 

 خزانة

 رأس 

  المال

 ألف
 ينينار بحريد

 ألف
 ر بحرينينا دي

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 نار بحرينييد

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 فأل
 بحرينيار دين

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
  دينار بحريني

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

          
 الربح للفترة - - - - - - - 2,009 2,009

 خسارة شاملة أخرى  - - - - - (57) (192) - (249)
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

  الشامل الدخلمجموع  - - - - - (57) (192) 2,009 1,760
          
  (9إيضاح )خزانة  شراء أسهم - (60) - - - - - - (60)
 طي القانوني االحتيا  محول إلى - - - 214 - - - (214) -
 (9)إيضاح  2019سهم لسنة األباح رأ - - - - - - - (2,140) (2,140)

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
 2020يونيو  30في  الرصيد 14,300 (140) 4,362 4,257 1,358 2,092 (1,174) 10,406 35,461
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

          

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

          
 للفترةبح الر - - - - - - - 1,782 1,782

 خسارة شاملة أخرى  - - - - - (59) (17) - (76)
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

  خل الشاملمجموع الد - - - - - (59) (17) 1,782 1,706
          
 (9)إيضاح  2018 سنةألسهم لأرباح ا - - - - - - - (2,144) (2,144)

 لى االحتياطي القانوني ل إمحو - - - 262 - - - (262) -

 محول إلى االحتياطي العام  - (5) - - 4 - - 1 -
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
 2019يونيو  30 في الرصيد 14,300 (8) 4,362 4,043 1,358 1,137 (959) 10,396 34,629

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
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 المنفصلة والموحدة تصرة مخالية المرحليضاحات حول القوائم المالية إ
  2020يونيو  30في 
 
 

  األنشطةوالتأسيس  1
 
تجاري بموجب السجل ال 1975لسنة  3األميري رقم سوم وفقاً للمر"الشركة"[ ] ش.م.ب. سست الشركة البحرينية الكويتية للتأمينأ ت

برج الشركة البحرينية الكويتية  كة هوللشر وهي مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت. إن العنوان المسجل 4745رقم 
 "بالمجموعة"(  مشار إليهم معاً )اللتابعة كاتها ارش، مملكة البحرين. تقدم الشركة و428 لسيفضاحية ا، 2835، طريق 2775للتأمين 
 وخدمات التكافل والمنتجات والخدمات ذات الصلة.ت التأمينات العامة خدما 

 
المكتب ]ين مملكة البحر أمينات العامة من خالل مكتبها الرئيسي وفروعها فيالت أنواعكافة بصورة رئيسية  المجموعةتزاول 
 .[يتالكوفرع ]ت يووفرعها في دولة الك [الرئيسي

 
مين ش.م.ك. وهي شركة مسجلة ومدرجة في دولة الكويت. الشركة  مجموعة الخليج للتأ  ئيسي في المجموعة هوإن المساهم الر

 ة الكويت.مدرجة في دولريع الكويت القابضة ش.م.ك. )مقفلة(، وهي شركة مسجلة وة مشا ي شركاألساسية القابضة ه
 

  يويول 29ة الصادر بتاريخ اإلدار ار مجلسقاً لقروف للشركةلمنفصلة الموحدة وا صرةمختحلية اللية المرتم اعتماد إصدار القوائم الما 
2020. 

 

 السياسات المحاسبية  أسس اإلعداد و 2
 

ة يلير المابالتقارالخاص " 34محاسبة الدولي رقم ر المعيا لوفقاً  للشركةالمنفصلة والموحدة لمالية المرحلية المختصرة م اوائقلاأعدت 
 . "ةالمرحلي

 
على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية والمنفصلة الموحدة المختصرة ة المرحلية اليالقوائم الم ال تشتمل هذه

 . 2019ديسمبر  31كما في السنوية والمنفصلة  موحدةالتران مع القوائم المالية سنوية، ويجب أن تقرأ باالق منفصلةوحدة وم
 

 الجديدة ير والتفسيرات والتعديالت عاي الم
استخدامها تم  تيلك الابقة لتهي مطالموحدة والمنفصلة المختصرة  ة في إعداد القوائم المالية المرحليةلمحاسبية المتبعإن السياسات ا

عتباراً النافذة اة الجديدالمعايير  تطبيقباستثناء . 2019مبر ديس 31ية في للسنة المنته للشركةالسنوية الموحدة  في إعداد القوائم المالية
 .ي بعدتم إصداره ولكنه غير إلزامآخر بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل  الشركة. لم تقم 2020يناير  1ن م
 

القوائم المالية المرحلية المختصرة ير على أثت لها أي، ولكنها ليس 2020في سنة طبقة ألول مرة فيما يلي التعديالت والتفسيرات الم
 .فصلةالموحدة والمن

 
 تاريخ  زامي منلإ الوصف  

 2020ناير ي 1 3 ة رقملماليالتعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير ا - تعريف األعمال التجارية
 7قارير المالية رقم الت عدادالدولي إل ى المعيارالتعديالت التي أدخلت عل - ائدة المرجعيإصالح سعر الف

 39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9ر المالية رقم عداد التقارييار الدولي إلوالمع
 2020ناير ي 1

 2020ناير ي 1 8 ة الدولي رقمومعيار المحاسب 1المحاسبة الدولي رقم ار معيى علالتعديالت التي أدخلت  - التعريف الجوهري
 2020ناير ي 1 اليةالتقارير الم المعايير الدولية إلعداداإلطار المفاهيمي في لى مراجع تعديالت ع

 
   لزامي بعدإغير  هولكنصادر معيار  

تأثير  اً المجموعة حالي ميّتق. 2023يناير  1من  هو إلزاميلتأمين د اعقوب المتعلق 17التقارير المالية رقم  عدادإلإن المعيار الدولي 
 عدادإلوالمعيار الدولي  17رقم ارير المالية اد التقلي إلعدر الدوالمعيا ء تقييم تفصيلي لتأثير تطبيق خطط إلجراالجديد وتهذا المعيار 

 .ديةالنق ا المالي وتدفقاتها نتائجها ومركزهعلى  9التقارير المالية رقم 
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 المنفصلة والموحدة حلية المختصرة وائم المالية المرإيضاحات حول الق
  2020يونيو  30في 
 
 

 اضمحالل االستثمارات 3
حقوق أسهم ألف دينار بحريني( تتعلق باستثمارات  75: 2019ألف دينار بحريني ) 643ه وقدر بمبلغ اضمحاللخسارة  اثباتتم 

اثبات تم . 2020يونيو  30في  فترة الستة أشهر المنتهية لخال ئرأو الخسا  لألرباح القائمة الموحدة ييع فللب المتاحةالمدرجة الملكية 
أسهم حقوق الملكية لق باستثمارات ألف دينار بحريني( تتع 35: 2019ألف دينار بحريني ) 409دره الل بمبلغ وقح مخسارة اض
 .ائرالخسح أو ا ربالمنفصلة لأل ةائمالق يفالمدارة األخرى والصناديق المتاحة للبيع المدرجة 

 

 الربح للسهم 4
 

ألف دينار بحريني[  2,302غ الالب ]المجموعة: 2020يونيو  30تهية في المنهر أش  تةالس ساس الربح لفترة الربح للسهم على أ حتسابيتم إ
 1,782البالغ : لشركةوابحريني  دينار ألف  2,073المجموعة: البالغ  2019يونيو  30)ألف دينار بحريني[  2,009لبالغ او]الشركة: 

 . تهية المن لفترةل اعادية القائمة خالدد األسهم العد عذي يواليون( سهم عادي، لم 143: 2019مليون ) 143إلى  ئدعاالألف دينار بحريني( 

 

 النتائج موسمية  5
 

 382 :لمجموعةا 2019)ألف دينار بحريني[  363لغ باة: الو]الشرك [ألف دينار بحريني 433 ]المجموعة: البالغأرباح األسهم يعتبر دخل 
ذو  2020يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةتثمار لفترة خل اإلس ضمن في دلمت( األف دينار بحريني 382والشركة:  ينيألف دينار بحر 
  طبيعة موسمية.

 
المنحة الحكومية المتضمن ألف دينار بحريني[  245 لبالغو]الشركة: ا [ألف دينار بحريني 637 ]المجموعة: البالغ اآلخر دخل اليعتبر 

ألف دينار  229شركة: ]ال ألف دينار بحريني[ و 388جموعة: لم]ا 2020ن أبريل إلى يونيو ل رواتب الموظفين البحرينيين مالمستلمة مقاب
 .ريني[آالف دينار بح 6]الشركة: ألف دينار بحريني[ و  12]المجموعة:  الكهرباءبحريني[ ورسوم 

 

 معلومات القطاعات 6
 

 ملي قطاعات أعمال المجموعة التي يتفيما ي على فئات المخاطر المؤمنة. األقسام التالية بناءً ألغراض إدارية، تم تقسيم المجموعة إلى 
 تقرير بشأنها:لل اعم
 

ة والصح  ة والهندسةعامال دثية مختلف مخاطر الحريق والحواتقدم خدمات بوالص التأمين لتغط يق والحوادث العامةحرال -
 ة؛ وتأمين الحياة الجماعي واإللتزامات الخاص

 

 شامل وضمان موسع؛  الث وطرف ث تقدم خدمات بوالص التأمين لتغطية المركبات  -
 

 ؛ وان البحريطيروالالبحري السفن  وهيكلشحن البحري التأمين لتغطية التقدم خدمات بوالص  نيراوالط البحري  -
 

  .والتعليم والحماية واالدخارقدم خدمات التأمين لتغطية مخاطر التأمين الجماعي على الحياة ت عائليالتكافل ال -
 
يم القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقي كل منفصل لغرض اتخاذبش يليةائج اكتتاب القطاعات التشغدارة نتب اإلاقتر

وتسويتها مع دخل  للفترةقطاع وقياس ربح ال التالي إفصاحات إيرادات القطاع ولالجد تب. يوضحاًء على الربح المكتأداء القطاع بن
  .ةللمجموع الفترةوربح 
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 والمنفصلة صرة الموحدةلمختية اضاحات حول القوائم المالية المرحليإ
  2020يونيو  30في 

 
 تتمة()معلومات القطاعات  6
 

 موعة المج –  2020يونيو  30  أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 مراجعة  

 

الحريق 
 ت المركبا والحوادث العامة 

 البحري 
 والطيران 

 التكافل  
 المجموع  العائلي  

 

 ف لأ
 بحريني ار دين 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ريني ر بحدينا

 ألف 
 نار بحريني ي د

 ألف 
 دينار بحريني 

      
 38,019 917 1.300 9,718 26,084 الء الخارجيينساط من العمإجمالي األق

 19,410 500 151 9,402 9,357 األقساط المحتفظ بها 

 17,039 462 145 9,652 6,780 صافي األقساط  

 1,989 - 342 89 1,558 والت وم والعمالرسل دخ

 19,028 462 487 9,741 8,338   القطاعد  راإي
 

 ( 11,743) (209) 18 ( 6,294) ( 5,258) صافي المطالبات  

 (210) (210) - - - العائلي  للتكافل فنيةلا  ت اإلحتياطيا إلى  المحول

 ( 3,511) (17) (191) ( 1,530) ( 1,773) إدارية امة و مصروفات ع

 ( 1,832) (32) (65) (763) (972) اليف اإلقتناء  ء تكإطفا
 ───────── ────────── ──────── ──────── ───────── 

 1,732 (6) 249 1,154 335 اإلكتتاب   (خسائر ) أرباح
      
 1,810     ل غير مخصص* خد

 (981)     مصروفات غير مخصصة** 
     ───────── 

 2,561     كين المشار الربح متضمن على حصة  

 (194)     المشاركين  ربح  حصة محسوم منه:      
      ───── ─── 

 2,367     للفترةالربح 
     ═════════ 
      

 الشركة  –  2020 ونيوي  30  تهية فيالمن  أشهر الستةلفترة 
 مراجعة  

 

  الحريق والحوادث
 المركبات  العامة 

 البحري 
 والطيران 

 التكافل  
 موع مجال لي  العائ 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 حريني ب ار دين 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ريني دينار بح

      
 24,218 - 1,056 5,383 17,779  إجمالي األقساط من العمالء الخارجيين

 9,745 - 98 5,209 4,438   لمحتفظ بها األقساط ا

 8,785 - 98 5,614 3,073 صافي األقساط  

 1,569 - 299 89 1,181 ل الرسوم والعموالت  خد

 10,354 - 397 5,703 4,254 إيراد القطاع  
 

 ( 5,807) - 34 ( 3,351) ( 2,490) صافي المطالبات  

 ( 1,741) - (146) (720) (875) إدارية مصروفات عامة و 

 ( 1,198) - 41 (522) (635) تكاليف اإلقتناء  إطفاء 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,608 - 244 1,110 254 تتاب كأرباح اإل
      

 1,242     دخل غير مخصص* 

 (841)     مصروفات غير مخصصة** 
     ──────── 

 2,009     الربح للفترة 
     ════════ 

 صافي، حصة الشركة من نتائج الشركة الزميلة ودخل آخر   –* يتضمن على دخل اإلستثمار 
 

  خرى.* تتضمن على مصروفات الشركة ومصروفات أ*
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصلة
  2020يونيو  30في 

 
 ()تتمةمعلومات القطاعات  6
 

 موعة مجال  – 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 مراجعة 

 

الحريق  
 المركبات  العامة  والحوادث

 يالبحر 
 والطيران

 التكافل  
 المجموع  العائلي  

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 ي دينار بحرين

      
 34,349 662 2,257 9,765 21,665  العمالء الخارجيين منإجمالي األقساط 

 18,342 259 140 9,388 8,555   األقساط المحتفظ بها 

 16,800 247 152 9,755 6,646 األقساط   يصاف
 2,396 - 408 93 1,895   دخل الرسوم والعموالت 

 19,196 247 560 9,848 8,541 إيراد القطاع  
 

 (12,113) (113) (27) (7,721) (4,252) المطالبات  صافي 

 (95) (95) - - - العائلي  للتكافل لفنيةا  اإلحتياطيات  إلى  المحول

 (3,550) (54) (193) (1,497) (1,806) رية اإد مصروفات عامة و 
 (1,932) (22) (52) (801) (1,057) إطفاء تكاليف اإلقتناء  

 ───────── ────────── ──────── ──────── ───────── 
 1,506 (37) 288 (171) 1,426 اإلكتتاب   (خسائر ) احبأر 
      

 1,927     دخل غير مخصص* 

 (1,048)     صروفات غير مخصصة** م
     ───────── 

 2.385     ضمن على حصة المشاركين الربح مت

 (250)     المشاركين  ربح محسوم منه: حصة       
      ──────── 

 2,135     الربح للفترة
     ═════════ 

 الشركة  – 2019يونيو  30المنتهية في أشهر  الستةلفترة 
 مراجعة 

 
ق والحوادث  الحري
 المركبات  مة العا

 ريبحلا
 والطيران

 التكافل  
 المجموع  العائلي  

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

      
 22,690 - 2,059 5,687 14,944 ساط من العمالء الخارجيينجمالي األقإ

 10,158 - 110 5,501 4,547 األقساط المحتفظ بها 

 8,877 - 119 5,748 3,010 اط  األقس صافي

 1,992 - 371 93 1,528 دخل الرسوم والعموالت  

 10,869 - 490 5,841 4,538 إيراد القطاع  
 

 (6,330) - (26) (4,688) (1,616) صافي المطالبات  

 (1,840) - (163) (812) (865) إدارية مصروفات عامة و 

 (1,339) - (34) (572) (733) إطفاء تكاليف اإلقتناء  
 ─────────── ───────── ───────── ──────── ──────── 

 1,360 - 267 (231) 1,324 اإلكتتاب   (خسائر ) أرباح
      

 1,317     دخل غير مخصص* 
 (895)     مصروفات غير مخصصة** 

     ──────── 
 1,782     فترة الربح لل

     ════════ 
 

   ودخل آخر  صافي  – ر ستثماعلى دخل اإل* يتضمن 
 

 * تتضمن على مصروفات الشركة ومصروفات أخرى.*
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصلة
  2020 يونيو 30في 

 

 

 )تتمة(معلومات القطاعات  6
 

 :القطاعت ومطلوبا التالي إفصاحات موجودات يوضح الجدول 
 

 

 الحريق 
 حوادث وال
 ركباتمال عامةال

 بحريال
 نوالطيرا

 التكافل 
 العائلي 

  /موجودات*
 مطلوبات**

 المجموع غير مخصصة

 
 ألف

 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 بحريني  دينار

 ألف
 ينار بحريني د

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
  دينار بحريني

       موجودات القطاع 

       )مراجعة(  2020يونيو  30

 241,262 109,241 983 1,467 7,303 122,268 المجموعة                   

 207,279 83,673 - 1,339 5,662 116,605 الشركة                  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       ()مدققة 2019ديسمبر  31

 245,739 123,845 931 1,855 8,489 110,619 المجموعة                  

 214,766 100,383 - 1,742 6,786 105,855 الشركة                   
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       ة(ع)مراج  2019يونيو  30

 246,451 128,866 824 1,719 7,571 107,471 المجموعة                  

 211,617 102,222 - 1,628 6,140 101,627 الشركة                  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 

 الحريق 
 والحوادث 

 المركبات العامة
 بحريال

 والطيران
  لالتكاف

 العائلي 

  /جودات*مو
 مطلوبات**
 عالمجمو ةغير مخصص

 
 ألف

 دينار بحريني 

 ألف
 ينار بحريني د

 ألف
 يني دينار بحر

 ألف
 ريني ح دينار ب

 ألف
 ني دينار بحري

 ألف
 دينار بحريني 

       مطلوبات القطاع 

       )مراجعة(  2020يونيو  30

 202,153 32,799 3,506 1,690 28,013 136,145 المجموعة           

 171,818 26,382 - 1,503 18,780 125,153 الشركة           
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       )مدققة( 2019ديسمبر  31

 206,444 50,761 3,178 2,148 29,065 121,292 المجموعة           

 178,865 44,163 - 1,988 20,329 112,385 الشركة           
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       )مراجعة( 2019يونيو  30

 208,823 57,413 2,977 1,972 26,265 120,196 المجموعة           

 176,988 47,184 - 1,847 18,429 109,528 الشركة           
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
ومبالغ مستحقة من إستثمارات تحقة القبض ون مسوودائع قانونية ومبالغ تأمي ا في حكمهموالنقد تتضمن موجودات القطاع على  * ال

 على أساس متكامل.الموجودات حيث تدار هذه  الموجودخدام والحق في استومعدات  توعقاراالمشاركين 
 

لى بات عحيث تدار هذه المطلووالتزامات عقد اإليجار ستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة م** ال تتضمن مطلوبات القطاع على مبالغ 
 أساس متكامل.
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 ة ة والمنفصلدالقوائم المالية المرحلية المختصرة الموححول إيضاحات 
  2020ونيو ي 30في 
 
 

 )تتمة(معلومات القطاعات  6
 

  تكامل.بصورة منفصلة حيث تدار هذه على أساس م تتم اإلفصاح عن التدفقات النقدية المتعلقة بالقطاعا ال ي
 

 المجموع   الكويت   رين  البح )مراجعة(  2020يونيو  30

 
 ف  أل

 دينار بحريني  

 ألف  
 دينار بحريني  

 ألف  
   ر بحرينيادين

    

    جموعة  الم

 38,019 6,847 31,172 العمالء الخارجيين* إجمالي األقساط من

 4,887 212 4,675 دات غير متداولة **موجو

    

    الشركة  

 24,218 6,847 17,371 العمالء الخارجيين* إجمالي األقساط من

 3,716 212 3,504 غير متداولة **دات موجو

    

 المجموع  الكويت  رين البح )مراجعة( 2019 ويوني 30

 
 ألف 

 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ني دينار بحري

    

    عة والمجم

 34,349 6,454 27,895 من العمالء الخارجيين*إجمالي األقساط 

 5,279 322 4,957 غير متداولة ** جوداتمو

    

    الشركة 

 22,690 6,454 16,236 مالء الخارجيين*عمن الإجمالي األقساط 

 3,322 322 3,000 جودات غير متداولة **مو

 
 ين على موقع العميل. م* تستند معلومات إجمالي أقساط التأ 

 
  .دام الموجودتخ والمعدات والحق في إسقارات ى الع** تتضمن الموجودات غير المتداولة لهذا الغرض عل
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 ة الموحدة والمنفصلالمرحلية المختصرة  ةالقوائم الماليإيضاحات حول 
  2020يونيو  30في 

 
 

   األدوات المالية 7
 

يونيو  30و 2019ديسمبر  31و 2020يونيو  30الشركة كما في المجموعة والمحتفظ بها من قبل  وات الماليةدفيما يلي أدناه هي نظرة عامة عن األ 
2019: 

  )مراجعة(  2020يونيو  30

 مجموع ال
 م مقروض وذ

 مدينة

ة موجودات مالي
 مدرجة بالتكلفة

 المطفأة 
 متاحة
 للبيع

 المجموعة  7.1

 لفأ

 نار بحرينيدي
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 ر بحرينيادين
 لفأ

  دينار بحريني
     

 ك نقد وأرصدة لدى البنو  - - 44,902 44,902

 ية انونودائع ق - - 4,623 4,623

 القبض  ةغ تأمين مستحقمبال - - 30,525 30,525

94,675 94,675 - - 
 التأمين من المطلوبات التأمينية حصة معيدي 

 بشأنها مطالبات تم عمل تقرير –بات المستحقة المطال -   

 ات إستثمار 19,806 2,770 - 22,576
───────── ───────── ───────── ─────────  

197,301 174,725 2,770 19,806  
═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

     
    ( مراجعة ) 2020يونيو  30

──────────────
─── 

   
     اليةمطلوبات م

 ألف

     دينار بحريني

103,954    
 مطلوبات تأمينية 

   شأنهامطالبات تم عمل تقرير ب –المطالبات المستحقة  -   
 الدفع ومطلوبات مستحقة تحقة مبالغ مس    28,765

 عقد اإليجار  التزامات    288
─────────     

133,007     
═════════     

  )مراجعة(  2020يونيو  30

 المجموع 
 قروض وذمم 

 مدينة

الية مموجودات 
مدرجة بالتكلفة 

 المطفأة 
 متاحة
 للبيع

 الشركة  7.2

 لفأ

 دينار بحريني
 فلأ

 دينار بحريني
 لفأ

 حرينيدينار ب
 لفأ

  دينار بحريني
     

 البنوك نقد وأرصدة لدى   - - 30,568 30,568
 ودائع قانونية  - - 4,498 4,498

 غ تأمين مستحقة القبض مبال - - 20,664 20,664

91,079 91,079 - - 
 حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية 

 نهامطالبات تم عمل تقرير بشأ  –المطالبات المستحقة  -   
 ات مارإستث 13,704 2,770 - 16,474

───────── ───────── ───────── ─────────  
163,283 146,809 2,770 13,704  

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

    ( مراجعة ) 2020يونيو  30
──────────────

─── 

   
     مطلوبات مالية

 فأل

     دينار بحريني

97,580    
 طلوبات تأمينية م

   ير بشأنهامطالبات تم عمل تقر  – بات المستحقةالمطال -   
 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة     22,608

 التزامات عقد اإليجار     256
─────────     

120,444     
═════════     
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 لة ة المختصرة الموحدة والمنفصإيضاحات حول القوائم المالية المرحلي
  2020يونيو  30ي ف
 
 مة(ت )ت ت المالية األدوا 7

 

 وعة المجم  7.3 )مدققة( 2019ديسمبر  31

 المجموع 
 قروض 
 مدينة وذمم

موجودات مالية  
رجة بالتكلفة  مد

 المطفأة  
 متاحة

  يع بلل

 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

  دينار بحريني
     

 وأرصدة لدى البنوك نقد   - - 41,271 41,271
 ع قانونيةئودا - - 4,583 4,583

 مين مستحقة القبض مبالغ تأ - - 48,953 48,953

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

 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –المطالبات المستحقة  -   
 ات  إستثمار  19,878 2,816 - 22,694

───────── ────────

─ 
───────── ─────────  

194,682 171,988 2,816 19,878  
═════════ ════════

═ 
═════════ ═════════  

     
ديسمبر  31

     )مدققة(  2019

     مطلوبات مالية 
 ألف 

     دينار بحريني

86,480    
 مطلوبات تأمينية

   شأنهامطالبات تم عمل تقرير ب –ة المطالبات المستحق -   
  ت مستحقةاالدفع ومطلوبمبالغ مستحقة     45,788

 ر  تزامات عقد اإليجاال    355
────────     
132,623     

════════     
 

 كة ر الش  7.4 )مدققة( 2019ديسمبر  31

 المجموع 
 قروض وذمم 

 مدينة

موجودات مالية  
مدرجة بالتكلفة  

 المطفأة  
 متاحة
  للبيع 

 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 نار بحرينيدي
 لف أ

 يدينار بحرين
 لف أ

  حرينيبدينار 
     

 أرصدة لدى البنوك نقد و  - - 29,718 29,718
 ةودائع قانوني - - 4,458 4,458
 ن مستحقة القبض يمبالغ تأم - - 38,617 38,617

73,954 73,954 - - 
 يةحصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمين

 البات تم عمل تقرير بشأنهامط  – المطالبات المستحقة -   
 ات  إستثمار  13,818 2,816 - 16,634

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

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

ديسمبر  31
     )مدققة(  2019

     مطلوبات مالية 

 ألف 
     دينار بحريني

80,519    
 لوبات تأمينيةمط
   ر بشأنهامطالبات تم عمل تقري –ات المستحقة المطالب -   

  مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة    40,115
 التزامات عقد اإليجار      316

────────     
120,950     

════════     
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 ةالمختصرة الموحدة والمنفصل إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  2020يونيو  30في 

 
 (ة)تتمالمالية األدوات  7

  جعة()مرا 2019يونيو  30

 المجموع 
 وض وذمم قر 

 مدينة

موجودات مالية  
مدرجة بالتكلفة  

 أة  المطف 

 متاحة
 للبيع 

 المجموعة  7.5

 لف أ
 دينار بحريني

 لف أ
 دينار بحريني

 لف أ
 دينار بحريني

 لف أ
  دينار بحريني

     
 دة لدى البنوك وأرص   نقد  - - 53.949 53.949

 نونيةاودائع ق - - 4.590 4.590

 مستحقة القبض مبالغ تأمين  - - 42.464 42.464

83.177 83.177 - - 
 ن من المطلوبات التأمينيةحصة معيدي التأمي

 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –المطالبات المستحقة  -   

 ات  إستثمار  18.317 3.491 - 21.808
───────── ───────── ───────── ─────────  

205.988 184.180 3.491 18.317  
═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

     
 2019يونيو  30

     )مراجعة(
────────     

     مالية  مطلوبات
 ألف 

     دينار بحريني

92.442    
 مطلوبات تأمينية

   ير بشأنهال تقر مطالبات تم عم –ت المستحقة المطالبا  -   
  ع ومطلوبات مستحقةفغ مستحقة الدمبال    54.079

 التزامات عقد اإليجار     416
─────────     

146.937     
═════════     

  ()مراجعة 2019يونيو  30

 المجموع 
 قروض وذمم 

 مدينة

موجودات مالية  
مدرجة بالتكلفة  

 المطفأة  

 متاحة
 لبيع ل

 الشركة  7.6

 لف أ

 ينير بح دينار 
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 ينار بحرينيد
 لف أ

  دينار بحريني
     

 نقد وأرصدة لدى البنوك  - - 42.206 42.206
 قانونيةودائع  - - 4.465 4.465
 بالغ تأمين مستحقة القبض م - - 29.518 29.518

79.519 79.519 - - 
 ت التأمينيةحصة معيدي التأمين من المطلوبا

 ير بشأنهامطالبات تم عمل تقر  –ستحقة مال  المطالبات -   
   اتستثمار إ 12.342 3.491 - 15,833

───────── ───────── ───────── ─────────  
171.541 155.708 3.491 12.342  

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

 2019يونيو  30
     )مراجعة(

────────     
     مطلوبات مالية 

 ف لأ

     دينار بحريني

86.159    
 تأمينيةمطلوبات 

   بات تم عمل تقرير بشأنهامطال – ةالمستحق  المطالبات -   
  دفع ومطلوبات مستحقةمبالغ مستحقة ال    44.147

 التزامات عقد اإليجار     370
─────────     

130.676     
═════════     
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 ة لة المختصرة الموحدة والمنفصمرحليحات حول القوائم المالية الإيضا
  2020نيو يو 30في 
 
 

 )تتمة(المالية  األدوات 7

 

 ت  اطرق التقييم واالفتراض
 السوق في مشاركيبين  ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أو دموجولبيع سيتم استالمه ي الذهي السعر القيمة العادلة 

 القياس.  تاريخ
 

المالية  قتوفرت. بالنسبة لألوراسواق النشطة، إذا في األ المعلنةالسوق  جة من أسعاررعادلة لألوراق المالية المدمة اليتم اشتقاق القي
السوق  إستخدام أحدث معامالت على تقنيات التقييم المناسبة. وقد تشمل تلك التقنيات مر القيمة العادلة بإستخداغير المدرجة، يتم تقدي
 ييم أخرى.أو نماذج تق ؛هريةى مشابهة لها بصورة جوة ألداة أخريع إلى القيمة العادلة الحالالرجودون شروط تفضيلية؛ ب

 

القيم العادلة لألموال غير تستند . المعلنةإلى أسعار العطاءات  ي األسواق النشطة بالرجوعلقيم العادلة لألموال المدرجة فايتم تحديد 
لموجودات ار المدرجة في السوق لتخدام األسعسدها من قبل مدير الصندوق بإ تحدي صافي قيم الموجودات التي تمعلى  المدرجة
القيمة السوقية لشركة قابلة  فوع من قبل مستثمر آخر أويب أخرى مقبولة مثل أحدث سعر مدلإذا توفرت، أو أي أسا المعنية،
 للمقارنة. 

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 :ية التقييملألدوات المالية بتقن يمة العادلةقالي للتحديد واإلفصاح عن الي التالتسلسل الهرم المجموعةخدم تست
 

 المماثلة؛ تطة للموجودات أو المطلوبا )غير المعدلة( في األسواق النش ةاألسعار المعلن :1توى المس
بصورة  عادلة المسجلة إما مة الت التأثير الجوهري على القيالتقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذا: 2المستوى 

 مباشرة.شرة أو غير ا مب
لومات يمكن عجلة والتي ال تستند على ملجوهري على القيمة العادلة المسام مدخالت ذات التأثير تقنيات التي تستخدال: 3المستوى 

 مالحظتها في السوق.
 )مراجعة(  2020يونيو  30 
 المجموع  3المستوى  2ى المستو 1المستوى  

 لف أ جموعة الم 7,7

 دينار بحريني 
 لف أ

 ي ينار بحريند
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
     ستثمارات متاحة للبيع  إ

     أسهم حقوق الملكية المدرجة

 5,971 - - 5,971 أعمال مصرفية

 2,870 - - 2,870 صناعي

 1,224 - - 1,224 بنية تحتية

 - - - - اتصاالت

 1,617 - - 1,617 خدمة المستهلك

 590 - - 590 قطاعات أخرى

 5,046 - - 5,046 حكومي

     لملكية غير المدرجةارات أسهم حقوق اإستثم

 1,559 1,559 - - تأمين

 250 250 - - حتيةبنية ت

 257 59 198 - مستهلكلخدمة ا

     صناديق أخرى مدارة 

 151 - 151 - تحتيةنيه ب
 127 - 127 - لكة المستهخدم
 109 74 35 - اعيصن
 35 - 35 - عات أخرىقطا 

 ────── ────── ────── ────── 
 17,318 546 1,942 19,806 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصلة ةإيضاحات حول القوائم المالي
  2020يونيو  30في 
 
 

 )تتمة(ة ياألدوات المال 7
 

 )تتمة( ة لقيمة العادللالتسلسل الهرمي 

 )مراجعة(  2020يونيو  30 
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1ى المستو الشركة  7,8

 

 لف أ

 ر بحريني يناد
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 بحريني  ر دينا
     إستثمارات متاحة للبيع  

     أسهم حقوق الملكية المدرجة 

 4,401 - - 4,401 ل مصرفيةا أعم

 2,870 - - 2,870 صناعي

 1,409 - - 1,409 هلكستخدمة الم

 115 - - 115 رىقطاعات أخ

 3,335 - - 3,335 حكومي

     إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة

 1,479 1,479 - - تأمين

 60 60 - - خدمة المستهلك

     صناديق أخرى مدارة 

 35 - 35 - ىقطاعات أخر
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 12.130 35 1,539 13,704 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     

 )مدققة( 2019ديسمبر  31 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموعة  7,9

 
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 رينيدينار بح 
 لفأ

 حرينيدينار ب
     يع للب ثمارات متاحةإست

      جةأسهم حقوق الملكية المدر
 5,606 - - 5,606 أعمال مصرفية

 - - - - جاري تجارة والتبادل الت
 3,561 - - 3,561 صناعي
 - - - - اتصاالت

 2,405 - - 2,405 خدمة المستهلك
 3,049 - - 3,049 حكومي 

 2,550 - - 2,550 قطاعات أخرى
    - غير المدرجةكية هم حقوق الملتثمارات أسإس

 1,414 1,414 - - تأمين
 - - - - صناعي
 392 60 332 - ستهلكخدمة الم
 378 378 - - ت أخرىقطاعا 

     صناديق أخرى مدارة 
 523 84 439 - قطاعات أخرى

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 17,171 771 1,936 19,878 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 والمنفصلة الموحدةلمالية المرحلية المختصرة إيضاحات حول القوائم ا
  2020نيو يو 30في 
 
 

 )تتمة(ت المالية ااألدو 7
 

 )تتمة( مي للقيمة العادلةالتسلسل الهر
 ققة()مد 2019ديسمبر  31 

 وعالمجم 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الشركة  7,10

 
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 دينار بحريني
 فلأ

 دينار بحريني
     للبيع إستثمارات متاحة 

      أسهم حقوق الملكية المدرجة

 4,264 - - 4,264 أعمال مصرفية
 - - - - ري ا جارة والتبادل التجت

 3,561 - - 3,561 صناعي
 - - - - اتصاالت

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

 1,094 - - 1,094 قطاعات أخرى
     ة غير المدرجةإستثمارات أسهم حقوق الملكي

 1,334 1,334 - - تأمين
 - - - - صناعي
 60 60 - - لمستهلكخدمة ا

 - - - - قطاعات أخرى
     ى مدارة صناديق أخر

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

 12,389 35 1,394 13,818 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 )مراجعة( 2019يونيو  30 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1ى المستو 

 لفأ المجموعة  7,11
 بحريني ناريد

 لفأ
 بحريني دينار

 لفأ
 دينار بحريني

 لفأ
 دينار بحريني

     ات متاحة للبيع إستثمار
     المدرجة حقوق الملكيةأسهم 
 5,884 - - 5,884 مصرفية أعمال
 3.490 - - 3.490 ناعيص

 2.187 - - 2.187 بنية تحتية
 - - - - اتصاالت

 2.923 - - 2.923 خدمة المستهلك
 473 - - 473 ت أخرىا قطاع
 592 - - 592 كوميح 

     المدرجة إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير
 1.464 1.414 50 - تأمين

 136 86 50 - بنية تحتية
 438 60 378 - خدمة المستهلك
 - - - - قطاعات أخرى

     ديق أخرى مدارة صنا 
 303 303 - - تحتيةنيه ب

 342 80 262 - خدمة المستهلك
 47 - 47 - صناعي

 38 - 38 - عات أخرىا قط
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 15,549 825 1.943 18.317 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 لموحدة والمنفصلةختصرة اوائم المالية المرحلية المإيضاحات حول الق
  2020يونيو  30 في
 

 )تتمة(األدوات المالية  7
 

 تمة(ت ) مي للقيمة العادلةلهراالتسلسل 
 )مراجعة( 2019يونيو  30 

 المجموع 3وى المست 2المستوى  1المستوى  الشركة  7,12

 
 لفأ

 دينار بحريني
 لفأ

 ينار بحرينيد
 لفأ

 نيدينار بحري
 لفأ

 دينار بحريني
     تاحة للبيع إستثمارات م

     ية المدرجة الملكأسهم حقوق 
 3.979 - - 3.979 ل مصرفيةأعما 

 - - - - التجاري  تجارة والتبادل
 3.490 - - 3.490 صناعي

 3.708 - - 3.708 تهلكخدمة المس
 141 - - 141 قطاعات أخرى

 592 - - 592 حكومي
     حقوق الملكية غير المدرجة إستثمارات أسهم

 1.334 1.334 - - أمينت
 60 60 - - هلكخدمة المست

     ناديق أخرى مدارةص
 38 - 38 - طاعات أخرىق

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 10.910 38 1.394 12.342 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 الي.رنة على التومقالفترة ا / لسنوات 2019و يوني 30و 2019ديسمبر  31و 2020يونيو  30في للفترة الحالية يخ التقييم كان تار
 

 ية المقاسة بالقيمة العادلة لوات الما لألد  3المستوى  تسوية التغيرات في
 

 

 30في 
  يونيو 

2019 

 ةمثبت خسارة
في قائمة الدخل 
 الشامل اآلخر 

 31في 
 ديسمبر
2019 

مكسب مثبت  
ل في قائمة الدخ 
 الشامل اآلخر 

 30في 
   يونيو 

2020 

 المجموعة 

 فأل

 ر بحرينيدينا 
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 رينيدينار بح 
 فأل

 بحريني ردينا 
 ف أل

 يني ر دينار بح
      إستثمارات متاحة للبيع 

 1,941 6 1.936 (7) 1.943 ير المدرجة إستثمارات أسهم حقوق الملكية غ
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 

      
      الشركة 

      إستثمارات متاحة للبيع 

 1,539 145 1.394 - 1.394 ير المدرجة تثمارات أسهم حقوق الملكية غإس
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

   3والمستوى  2والمستوى  1بين المستوى  تحويالت 
لسل الهرمي للقيمة في التس  2المستوى و 1بين المستوى ، لم تكن هناك أية تحويالت 2020و يوني 30المنتهية في أشهر  ةالستخالل فترة 
في حالة  .توجد تحويالت( : ال2019) لقيمة العادلةلتسلسل الهرمي لل 3المستوى  من وإلى أتحويالت هناك أية لم تكن والعادلة، 

ا على م ر الموحدة والمنفصلة للشركةلألرباح أو الخسائقائمة المرحلية الضمحالل المحتسب في مد اإل، سيعتة للبيعاإلستثمارات المتاح
ل الدخل الشامل تؤثر فقط على أسهم حقوق الملكية )من خالة العادلة س ملقيافإن أي زيادة في . ألمدهام أو طويل اإذا كان هناك إنخفاض 

  .لخسائر الموحدة والمنفصلة للشركةلألرباح أو االمرحلية ائمة القلن يكون لها أي تأثير على اآلخر( وسوف 
 

 العادلة لألدوات المالية غير مدرجة بالقيمة  القيمة المدرجة والقيم العادلة
 مينيةمين المستحقة القبض وحصة معيدي التأمين من المطلوبات التأ للنقد واألرصدة لدى البنوك ومبالغ التأ  قيم العادلةل ن اأقيمت اإلدارة ب

ى األخرة دائنالالتأمين وحاملي البوالص والذمم حقة الدفع لشركات التأمين وإعادة عمل تقارير بشأنها والمبالغ المستالمطالبات التي تم  –
 األدوات المالية.  كبير لالستحقاقات القصيرة األجل لتلك د ذلك إلى حد  يعووجة ر تقارب قيمها المد

 

إثبات مخصص إضمحالل على بعض  حقاق هي في سندات شبه حكومية. بعدى تاريخ اإلستلمحتفظ بها حتإن أغلبية إستثمارات الشركة ا
 تحقاق تقارب قيمها المدرجة كما في تاريخى تاريخ االس حت ابه ظلإلستثمارات المحتفذه السندات، قيمت اإلدارة بأن القيم العادلة من ه

 إعداد التقارير المالية. 
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 حدة والمنفصلةالموالمالية المرحلية المختصرة القوائم إيضاحات حول 
  2020يونيو  30في 
 
 

 عالقةال ذويأطراف  8
 

اإلدارة الرئيسيين للشركة وشركات خاضعة للسيطرة  يوظفمذوي العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة و األطرافيمثل 
وبنود  العالقة على أسس شروط األطراف ذويجري قيد جميع المعامالت مع يذه األطراف. شتركة أو المتأثرة من قبل همالسيطرة الأو 

 اعتيادية.
 

 لألرباح أو الخسائر:منفصلة للشركة لوا ةالمرحلية الموحدالقوائم أطراف ذوي العالقة المتضمنة في  مالت معفيما يلي المعا
 

 )مراجعة( المجموعة    8.1
 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 

 وظفي م
 اإلدارة 

 الشركة التابعة لمساهمينا الرئيسيين 

 المؤسسات
المتعلقة 

 بالمساهمين 

 
 ألف 

 ار بحرينيدين

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 ر بحرينيدينا

 ألف 
 يندينار بحري

     
 100 - 1,895 1 إجمالي األقساط

 - - 3,436 - حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط
 15 - 3,079 - المدفوعة مطالباتإجمالي ال

 - - 6,310 - دفوعة التأمين من المطالبات المة معيدي حص
 - - 419 - لعموالتدخل الرسوم وا
 - - 20 - تكاليف اإلقتناء 

 

 ة(عراجم) الشركة    8.2
 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 

 موظفي 
 اإلدارة 

 الشركة التابعة المساهمين الرئيسيين 

ت المؤسسا
المتعلقة 

 بالمساهمين 

 
 لف أ

 دينار بحريني

 ألف 
 نينار بحريدي

 لف أ
 دينار بحريني

 ألف 
 بحرينيدينار 

     
 100 10 1,895 1 إجمالي األقساط

 - 121 3,436 - ألقساطإجمالي ا من نحصة معيدي التأمي
 15 - 3,079 - إجمالي المطالبات المدفوعة

 - 32 6,310 - المدفوعة  حصة معيدي التأمين من المطالبات
 - 27 419 - سوم والعموالتل الردخ
 - - 20 - كاليف اإلقتناء ت
 

 )مراجعة( المجموعة     8.3
 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  ةللست

 

 يفموظ
 دارة إلا

 المساهمين الرئيسيين 
 الشركة 
 التابعة 

المؤسسات  
المتعلقة 
 مين بالمساه

 
 ألف 

 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 رينينار بح دي

 ألف 
 دينار بحريني

     
 113 - 860 3 مالي األقساطإج 

 - - 1,581 - يدي التأمين من إجمالي األقساطصة معح 

 9 - 395 - عةومدفلإجمالي المطالبات ا

 - - 2,606 - لمدفوعةحصة معيدي التأمين من المطالبات ا

 - - 410 - ت رسوم والعموالدخل ال
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 منفصلةلمختصرة الموحدة والة المرحلية ايإيضاحات حول القوائم المال
  2020يونيو  30في 
 

 )تتمة( عالقةال ذويف أطرا 8
 

 )مراجعة( الشركة     8.4
 2019يونيو  30ي فية هأشهر المنت للستة

 

 موظفي
 اإلدارة 

 المساهمين الرئيسيين 
 الشركة 
 التابعة 

المؤسسات  
المتعلقة 

 بالمساهمين 

 
 ألف 

 دينار بحريني

 ألف 
 بحرينيدينار 

 ألف 
 دينار بحريني

 لف أ
 رينيدينار بح 

     
 113 7 860 2 ألقساطإجمالي ا

 - 133 1,581 - حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط

 9 - 395 - المدفوعة إجمالي المطالبات

 - 91 2,606 - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 - 27 410 - الرسوم والعموالت دخل 
 

 للمركز المالي:والمنفصلة للشركة الموحدة القائمة المرحلية أطراف ذوي العالقة والمتضمنة في  تمت معألرصدة التي فيما يلي ا
 

 )مراجعة(  لمجموعة ا    8.5
 2020يونيو  30

 
 موظفي 
 الشركة التابعة  المساهمين  الرئيسيين  اإلدارة 

  المؤسسات المتعلقة
 بالمساهمين  

 
 ألف  

 بحريني دينار 

 ألف  
 بحريني دينار 

 ألف  
 نار بحريني دي

 لف  أ
 ريني دينار بح

     
 33 - 629 - مبالغ تأمين مستحقة القبض

 - - 51,762 - التأمينية المطلوبات حصة معيدي التأمين من

 - - 47,014 - التأمينية المطلوبات

 - - 80 - إستثمارات متاحة للبيع 
 

 )مراجعة(  الشركة     8.6
 2020يونيو  30

 
 موظفي 

 الشركة التابعة  المساهمين  ئيسيين  اإلدارة الر
المؤسسات المتعلقة  

 بالمساهمين  

 
 ألف  

 دينار بحريني 

 ألف  
 ني يدينار بحر 

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 ريني دينار بح

     

 33 14 629 - مبالغ تأمين مستحقة القبض

 - 63 51,762 - التأمينية المطلوباتن من حصة معيدي التأمي

 - 8 47,014 - مينيةالتأ  المطلوبات

 - 47 - - ة الدفع ومطلوبات مستحقة مبالغ مستحق
 

 )مدققة(  المجموعة     8.7
 2019ر بديسم 31

  
 موظفي اإلدارة 

 نالمساهمي ين الرئيسي
المؤسسات المتعلقة  

 بالمساهمين 

  

  ألف
 دينار بحريني

  ألف
 دينار بحريني

 ألف 
 نيدينار بحري

     

 31 1,090 1  القبض ن مستحقةمبالغ تأمي

 - 31,621 -  التأمينية المطلوباتتأمين من حصة معيدي ال

 - 26,538 -  التأمينية المطلوبات

 - 164 -  إستثمارات متاحة للبيع 
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 والمنفصلة  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
  2020يونيو  30في 
 
 

 )تتمة( عالقةال ذويأطراف  8
 

 )مدققة(  الشركة     8.8
 2019ر ديسمب 31

  
 موظفي اإلدارة 

 المساهمين سيين الرئي
المؤسسات المتعلقة  

  نلمساهميا ب

 
 ألف  

 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

     

 31 884 1  الغ تأمين مستحقة القبضمب

 - 31,621 -  التأمينية المطلوبات معيدي التأمين منحصة 

 - 26,538 -  التأمينية المطلوبات
 

 )مراجعة( المجموعة     8.9
 2019يونيو  30

 
 موظفي
 المساهمين لرئيسيين ا ةاإلدار

  الشركة
 التابعة

مؤسسات المتعلقة  ال
 بالمساهمين 

 
 ألف 
 ار بحرينيدين

 ألف 
 حرينيدينار ب

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 ينار بحرينيد

     
 118 - 1.184 1 ين مستحقة القبضمبالغ تأم

 - - 8.273 - التأمينية المطلوباتصة معيدي التأمين من ح 

 - - 4.126 - التأمينية المطلوبات

 - - 158 - رات متاحة للبيع إستثما 
 

 ة()مراجع لشركة ا    8.10
 2019يونيو  30

 
 وظفيم

 نالمساهمي سيين اإلدارة الرئي
 الشركة 
 التابعة

المتعلقة   المؤسسات
 بالمساهمين 

 
 ألف 
 ار بحرينيندي

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

     

 118 21 1,182 1 مستحقة القبض نمبالغ تأمي

 - 425 8.273 - أمينيةالت المطلوباتحصة معيدي التأمين من 

 - 9 4.126 - أمينيةالت المطلوبات

 - 79 - - ومطلوبات مستحقة مبالغ مستحقة الدفع 
 

 ات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيينضتعوي 
 ة:دارة الرئيسيين خالل الفترعضاء اآلخرين لموظفي اإلاء مجلس اإلدارة واألضفيما يلي مكافأة أع

 

 نتهية فيأشهر الم للستة جموعة الم 8.11
 و يوني 30

 2020 2019 

 
 لف أ

 دينار بحريني 
 ألف
 ر بحرينيدينا 

   
 428 543 رواتب ومزايا

 132 120 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 36 28 ينفمكافآت نهاية الخدمة للموظ

 ─────── ─────── 
 691 596 

 ═══════ ═══════ 
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 رة الموحدة والمنفصلة القوائم المالية المرحلية المختصإيضاحات حول 
  2020يونيو  30في 
 
 

 )تتمة( قةعالال ذويأطراف  8
 

 هية فيشهر المنتأ للستة الشركة   8.12
 يونيو  30

 2020 2019 

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف
 بحريني ردينا 

   
 339 450 مزاياوتب روا

 88 78 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 21 25 فينمكافآت نهاية الخدمة للموظ

 ─────── ─────── 
 553 448 
 ═══════ ═══════ 
 

 الملكية  حقوق 9
 
بسنة  ةفع أرباح أسهم متعلقد، ب2020ارس م 25اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في تاريخ  فق مساهمو الشركة فيوا

بإجمالي  (همفلس للس 15): بواقع 2018نة ألف دينار بحريني ]المتعلقة بس 2,140بإجمالي  (فلس للسهم 15)بواقع  2019
 ألف دينار بحريني[. 2,144

 
خالل سهم خزينة من قبل الشركة  210,300تم شراء  ،منها  .( سهم310,043: 2019سهم ) 520,343تمثل أسهم الخزينة 

 .ةالفترة المنتهي
 

  19 -ير كوفيد تأث 10
 

تسبب في تعطيل الأدى إلى  القتصاديات على الصعيد العالمي، مما ( بشدة على مختلف ا19-ر جائحة كورونا )كوفيد ا شلقد أثر انت
يئة بدية. وقد أدى ذلك إلى حدوث تباطؤ في االقتصاد العالمي مع وجود حاالت عدم التيقن في الاألعمال التجارية واألنشطة االقتصا 

 جوهري. واستجابت الحكومات والمصارف جعاالعالمية زيادة في التقلبات االقتصادية وتر صةالبوراق االقتصادية. كما شهدت أسو
 ضاع االقتصادية.المركزية بتدخالت نقدية ومالية من أجل تحقيق استقرار األو

 
 تالوقتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في لعلى اأنها تعتمد حيث غير مؤكدة فيروس ال تأثيراتومدة نطاق وال يزال 
نه إ فاالقتصادي،  التيقنعدم  يةونظرا الستمرارحتواء المتخذة. ومدى وفعالية إجراءات االكورونا وس فير، مثل معدل انتقال الحالي

. وقد الموحدة والمنفصلةالمختصرة المرحلية  الماليةاعتماد هذه القوائم في تاريخ به لتأثير الجائحة ال يمكن إجراء تقدير موثوق 
 .مالي للشركةوالوضع ال والتدفقات النقديةتؤثر هذه التطورات على النتائج المالية المستقبلية 



 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.
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 مالية  لات المالية المرفقة جزءاً من القوائم اال تشكل المعلوم)
 (المنفصلةوة الموحد رةلية المختصالمرح
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  إضافية المعلومات المالية
  2020يونيو  30في 
 
 

من الصعب تحديد المدى الكامل إال أنه  لمجموعة.أنشطة اخفض نتج عنه مما 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 لتعافي من لخطتها فعيل بتالمجموعة ، قامت ةلجائحاه هذ ونتيجة لتفشي، 19 -كوفيد جائحة وضع  عن كثبالمجموعة  تتابع .الوقت الحاليمالي حتى تأثير ألي 

 ي.في عملياتها وأدائها المالدث من تعطل يح ة ما قدر من أجل إداوذلك المخاطر 
 

 .، وكذلك لمساعدة المؤسسات المالية في االمتثال للمتطلبات التنظيميةاالقتصادية يولةلس من أزمة ايف فلتخلوذلك  19 –وفيد تأثير تفشي جائحة كأعلن مصرف البحرين المركزي عن اتخاذ إجراءات مختلفة لمكافحة 
 

وقات ( في هذه األ19 -د يكوف) كورونافيروس تأثير ومواجهة والقطاع الخاص البحرينيين لدعم المواطنين وذلك مليار دينار بحريني  4,3 تبلغ قيمتهالكة البحرين عن حزمة تحفيز اقتصادي أعلنت حكومة مم
ا مك ، باتباع اإلجراءات الدستورية وبما يتماشى مع قانون التأمين االجتماعي.صندوق التعطلمن  2020أبريل  شهرمن  اً رواتب جميع موظفي القطاع الخاص لمدة ثالثة أشهر اعتبار  بدفعالحكومة قامت  الصعبة.

 (.2019 لسنةلفترة فواتير نفس اقيمة بما ال يتجاوز ) 2020أبريل شهر من  اً ستة أشهر اعتبار لشركات لمدة االكهرباء والماء لألفراد وعت الحكومة فواتير دف
 

ً  التأثير اإلجمالي على القوائم المالية يليفيما   :المجموعة تقييمل وفقا

 

صافي التأثير على 
الموحدة  قائمةال
 للمجموعةل دخلل

صافي التأثير على 
 زمركدة للالموحقائمة ال

 موعةللمج المالي

صافي التأثير على 
 حقوقل ةدالموحقائمة لا

 للمجموعة الملكية

صافي التأثير 
دخل القائمة  على

 كةلشرل

 صافي التأثير 
ز لمركاقائمة على 

 للشركة المالي

صافي التأثير على 
 حقوققائمة 
  للشركة الملكية

 
 ألف
 ينير بحردينا

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 ينار بحرينيد

 فأل
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

       
 - 14 - - 17 - أسمالية النفقات الر 
 - 3 - - 3 - المطلوبات 

 (103) - (103) (120) - (124) نفقات اإليرادات
 (82) (82) (82) (82) (277) (277) اضمحالل الذمم المدينة

 (490) (490) (490) (569) (671) (671) االضمحالل اتدخل االستثمار ومخصصة خسار 
 نخفاض إجمالي األقساط المستحقةالنتيجة خسارة الربح 

 (37) - (37) (37) - (37)  إللغاء أو وقف خطط محددة -

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 (712) (555) (712) (808) (928) (1,109) اجمالي التأثير

 235 - 235 370 - 400 ورسوم الكهرباء الحكومية للرواتبالمنحة 

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

 (477) (555) (477) (438) (928) (709) أثيرصافي الت

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

يوليو  14 في ، المؤرخ(19 -يد كوفائحة جلالمالي  التأثيرعن  تقريربإعداد المتعلق )الصادر عن مصرف البحرين المركزي  OG / 259/2020رقم  متعميلل لالمتثالأعاله  اإلضافيةالمعلومات تم تقديم 
ور، فإن التأثير ال يزال في مرحلة التطغير مؤكد و 19 –جائحة كوفيد  ما أن وضعبمثابة مؤشر على نتائج السنة بأكملها أو االعتماد عليها ألي أغراض أخرى. وبوال ينبغي اعتبار المعلومات . 2020

 ثير جائحةروف مما قد يؤدي إلى أن تكون تلك المعلومات قديمة. وباإلضافة إلى ذلك، ال تمثل هذه المعلومات تقييما شامالً كامالً لتأقد تتغير الظ المذكور أعاله هو اعتباراً من تاريخ إعداد هذه المعلومات.
 مراجعة رسمية من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.تخضع هذه المعلومات ل لى المجموعة. لمع 19 –كوفيد 


