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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 اإل البري  البحرين  مملكة

 .mcowww.gigbh       اإلنترنت      : موقع 
  4745:  ي ارجتلاجل الس

  

  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  
 

  ار ع سممجفرع 

  
    ،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  :  تف ها 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   : روني ت اإللك البريد 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
  

  ألسهم  مسجلي ا

  

  بحرين لا

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

 +973  1721  2055:    فاكس  رين مملكة 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  :  س فاك  

  

  الكويت  

 22077:    ص.ب . ش.م.ك  مقاصةويتية للة الك الشرك

 +965  22465696:    هاتف    13081الصفاة  

 +965  22469457:    س فاك  دولة الكويت 

  

  باتمدققو الحسا

  

 140:    ص.ب   إرنست ويونغ

 +973  1753  5455:    هاتف  المنامة  

 +973  1753  5405:    فاكس    ينر بحة المملك 

  

  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  
 

 دارة جلس اإلرئيس م - مراد على مراد 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة   - خالد سعود الحسن 

 اإلدارة  عضو مجلس - حسن محمد زين العابدين 

   اإلدارة عضو مجلس - روشاهيسبيجان خو

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

 رة  عضو مجلس اإلدا  - محمد إبراهيم زينل 
 إلدارة  جلس اعضو م -   اهيم عربإبر مرثا 

 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 
 جنة  ل ئيس النائب ر - عماد جواد أحمد بوخمسيند. 

 عضو اللجنة  - روشاهيسبيجان خو
 عضو اللجنة  - مبارك عثمان العيار  

 عضو اللجنة  - لريس  محمد أحمد ا
   

   مواإللتزاق لجنة التدقي
   

 رئيس اللجنة  - ن ديلعابين احسن محمد ز

 نائب رئيس اللجنة  - شوقي علي يوسف فخرو

 عضو اللجنة  - ثامر إبراهيم عرب  

  عضو اللجنة - ينل اهيم زمد إبرح م
   

   لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة 
   

 رئيس اللجنة  - مراد علي مراد 

 رئيس اللجنة  ئبنا  - خالد سعود الحسن 

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

   
   لجنة المخاطر 

   
 نة اللج يسرئ - ثامر إبراهيم عرب 

 نائب رئيس اللجنة  - مد إبراهيم زينل ح م

 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

 عمليات ل الئومس - ر  علي إبراهيم نو

 المالي  المسئول - رام آر 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 اليةملا ئونالش أولمدير   توماس شاكو  
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 .م.ب. الكويتية للتأمين ش ةيلبحرينالشركة ا

 . المنفصلةوصرة الموحدة لية المخت ئم المالية المرح القوامن هذه جزءاً   10إلى  1ن مقة لمرفتشكل اإليضاحات ا
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 الشامل  ل دخللموحدة لاالمرحلية  قائمةلا
 ( ةمراجع) 2021يونيو  30المنتهية في  أشهر  الستةلفترة 

 

 
 أشهر المنتهية في  للثالثة

 يونيو 30
 
 

 أشهر المنتهية في  ستةلل
 يونيو 30

 مراجعة   
2021 

 مراجعة غير 
2020 

 مراجعة  
2021 

 مراجعة 
2020 

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ف أل

 دينار بحريني 
 ف أل

 دينار بحريني 
     

 2,367 2,532 1,472 1,535  للفترة الربح
 ────── ────── ────── ────── 

ي  ى( التخرة األالشاملالخسارة )  الشامل اآلخر/الدخل 
ألرباح أو  الموحدة لقائمة الإلى  اسيعاد تصنيفه 

     الخسائر في الفترات الالحقة: 

     ع: ستثمارات متاحة للبيإ

 (71) 58 1,608 33 لفترة دلة الناتجة خالل ا مة العا يقتغيرات ال
إلى  ي تدويرها  لمة  قائالعاد  الخسائر  المرحلية  أو  ألرباح 

 (90) 276 (122) 245 عند االستبعاد/االضمحالل 
 ────── ────── ────── ────── 
 278 1,486 334 (161) 

     
 (192) 63 47 26 فروق تحويل العمالت 

 ────── ────── ────── ────── 
ة  للفترملة األخرى( الخسارة الشال اآلخر / )الدخل الشام 

ألرباح أو  لالموحدة قائمة  الالتي سيعاد تصنيفها إلى 
 (353) 397 1,533 304 الخسائر في الفترات الالحقة 

 ────── ────── ────── ────── 
 2,014 2,929 3,005 1,839 مجموع الدخل الشامل للفترة 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

       :العائد إلى

 1,968 2,822 2,955 1,783 مي الشركة األم اهمس

 46 107 50 56 حقوق غير مسيطرة  
 ────── ────── ────── ────── 
 1,839 3,005 2,929 2,014 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 
 
 



 .م.ب. الكويتية للتأمين ش ةيلبحرينالشركة ا

 . المنفصلةوحدة المختصرة المو المرحلية القوائم الماليةن هذه جزءاً م  10إلى  1ات المرفقة من ضاح شكل اإليت
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 مل  اشللدخل الالمنفصلة  القائمة المرحلية 
 جعة( مرا) 2021يونيو  30تهية في أشهر المن الستةلفترة 

 

 
 أشهر المنتهية في  للثالثة

 ويوني 30
 
 

 أشهر المنتهية في  ستةلل
 يونيو 30

 مراجعة   
2021 

 مراجعة غير 
2020 

 مراجعة  
2021 

 مراجعة 
2020 

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

     

 2,009 2,378 1,344 1,296  للفترةالربح 
 ────── ────── ────── ────── 

  التي (األخرىالخسارة الشاملة ) /  مل اآلخرالدخل الشا
ألرباح أو  المنفصلة لقائمة الإلى  اسيعاد تصنيفه 

     حقة: الال رات الخسائر في الفت
     : إستثمارات متاحة للبيع

 114 18 1,460 15 ناتجة خالل الفترة  لايمة العادلة ت القتغيرا
ألرباح أو الخسائر عند  اإلى قائمة  عاد تدويرها ي

 (171) 268 (119) 236 االستبعاد/االضمحالل 
 ────── ────── ────── ────── 
 251 1,341 286 (57) 

     
 (192) 63 47 26 فروق تحويل العمالت 

 ────── ────── ────── ────── 
  للفترة (رىلة األخة الشامسارالخ) /  رخاآلل م اشالخل الد

ح أو  ألرباالمنفصلة لة  قائمالإلى  اسيعاد تصنيفهالتي 
 (249) 349 1,388 277 الالحقة  الفترات ر في الخسائ

 ────── ────── ────── ────── 

 1,760 2,727 2,732 1,573 للفترة  الدخل الشاملمجموع 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 



 .م.ب. الكويتية للتأمين ش ةيلبحرينالشركة ا

 . المنفصلةودة المختصرة الموح ية ل المرح  لقوائم الماليةاجزءاً من هذه   10إلى  1من مرفقة ل اإليضاحات التشك

12 

 لتدفقات النقدية  ل حدة المو المرحليةئمة اقال
 ( مراجعة) 2021يونيو  30المنتهية في  أشهر  الستةفترة ل

 

 المنتهية أشهر للستة
   يونيو 30في 

 2021 2020 

 

 ف لأ
 ريني ر بحدينا

 ف أل
 دينار بحريني 

   التشغيلية  األنشطة

 39,987 55,654 والت حسم العمأقساط مستلمة بعد 

 ( 20,088) (31,594) دة التأمين لتأمين وإعا عة لشركات امدفو مبالغ

 ( 27,223) (22,557)  مدفوعة مطالبات

 16,807 12,134 مطالبات مستردة 

 (3,830) (3,749) عة مصروفات عامة وإدارية مدفو
 (1,149) (684) ائد ومدفوعات أخرى  وف

 (40) 809 قانونية  عودائ
 ─────── ─────── 

 4,464 10,013 لية األنشطة التشغيالناتج من  دقالنصافي 
 ─────── ─────── 
   
   اإلستثمارية  نشطة ألا

 1,440 1,686 ة  ملمستئد أرباح أسهم وفوا

 6,864 1,465   اراتمتحصالت من بيع إستثم
 (7,036) (9,816) مشتراة مبالغ مدفوعة إلستثمارات 

 - ( 25)   لةميشركة ز إستثمار في
 (60) - نة ام خزهسشراء أ

 14 ( 3)   عداتومت قارابيع عن ت مصالمتح 
 (47) ( 56) ات  شراء عقارات ومعد

 7,648 7,628   رأشه ثةالع مصرفية بتواريخ استحقاق ألكثر من ثائود
 ─────── ─────── 

 8,823 879   ستثماريةاإل الناتج من األنشطةالنقد صافي 
 ─────── ─────── 

   التمويلي النشاط

 (2,008) (2,213) أرباح أسهم مدفوعة  
 ─────── ─────── 

 (2,008) (2,213) التمويلي  النشاطالنقد المستخدم في 
 ─────── ─────── 
   

 11,279 8,679   مهوما في حك نقد لا فية الزيادصافي 
   

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

 26,829 34,686  نهاية الفترةكمه في ما في ح والنقد 
 ═══════ ═══════ 

   المشتملة على:
   

   واألرصدة لدى البنوكالنقد 

 10,437 17,103 ة  دة في الحسابات الجاريوأرصنقد 

 16,392 17,583 أشهر أو أقل  لفترة ثالثةية بتواريخ استحقاق مصرف ودائع
 ─────── ─────── 

 26,829 34,686 حكمه  يالنقد وما ف
   
 18,073 15,435 الثة أشهر من ث ألكثرخ استحقاق ية بتواريائع مصرفدو
 ─────── ─────── 
 44,902 50,121 للمركز المالي  الموحدة حلية المر ةم لقائاً لوفقنوك  نقد واألرصدة لدى البلا
 ═══════ ═══════ 



 كويتية للتأمين ش.م.ب. رينية الالشركة البح

 . لمنفصلةاوختصرة الموحدة رحلية المم المالية المالقوائجزءاً من هذه   10إلى  1رفقة من الم إليضاحاتتشكل ا
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 للشركة  ديةت النقلتدفقال  المنفصلة ليةالمرحمة قائ ال
 )مراجعة(  2021 يونيو 30هية في منتال أشهر  الستةلفترة 

 

 أشهر المنتهية للستة
   يونيو 30في 

 2021 2020 

 
 ألف 
 ي رينر بحدينا

 ف أل
 يني دينار بحر

   األنشطة التشغيلية 

 26,204 41,993 أقساط مستلمة بعد حسم العموالت 

 ( 16,238) (29,158) ين لتأمعادة اإن وتأميشركات المدفوعة للغ مبا 

 ( 20,449) (16,090) عة ومطالبات مدف

 15,675 10,972 مطالبات مستردة 

 (2,547) (2,328) مصروفات عامة وإدارية مدفوعة 

 (1,009) (105) ت أخرى  ومدفوعا ئد افو

 (40) 809 قانونية  عودائ
 ─────── ─────── 

 1,596 6,093 لية شغيالتنشطة األن الناتج مقد النصافي 
 ─────── ─────── 
   

   ستثمارية  إلاشطة ناأل

 1,054 1,438 أرباح أسهم وفوائد مستلمة  

 6,266 1,110   اتارثمبيع إست متحصالت من

 (5,992) (8,054) مشتراة  تراتثما مدفوعة إلسلغ مبا 

 - 16 دخل من شركة زميلة 

 (60) - ة نخزاأسهم شراء 

 14 ( 3) ومعدات قارات ع بيعت من صالمتح 

 (20) ( 34) رات ومعدات عقا  شراء

 6,627 5,741 ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر 
 ─────── ─────── 

 7,889 214   اريةستثم اإل الناتج من األنشطةالنقد صافي 
 ─────── ─────── 

   النشاط التمويلي
 (2,008) (2,136) أرباح أسهم مدفوعة  

 ─────── ─────── 
 (2,008) (2,136) ويلي ط التم النشا يتخدم فالمس النقد

 ─────── ─────── 
   

 7,477 4,171 في النقد وما في حكمه  الزيادة صافي 
   

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

 20,436 21,536 نهاية الفترة ه في ا في حكمالنقد وم
 ═══════ ═══════ 

   ة على:المشتمل
   

   األرصدة لدى البنوكو النقد

 7,128 12,227 دة في الحسابات الجارية  وأرصنقد 

 13,308 9,309 ترة ثالثة أشهر أو أقل فل تحقاقيخ استواررفية بائع مصدو
 ─────── ─────── 

 20,436 21,536 ه ا في حكمالنقد وم
   

 10,132 7,672 أشهر ن ثالثة ثر مكأل يخ استحقاقواربت فيةودائع مصر
 ─────── ─────── 

 30,568 29,208 لي  للمركز الما صلة المنفالنقد واألرصدة لدى البنوك وفقاً للقائمة المرحلية 
 ═══════ ═══════ 



 أمين ش.م.ب. ية للتالبحرينية الكويت  لشركةا

 . المنفصلةوحدة صرة الموية المرحلية المخت لقوائم المالاءاً من هذه جز  10إلى  1ات المرفقة من تشكل اإليضاح 
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 حقوق الملكية   لتغيرات فيدة ل لموحية ارحلالم ةئمقاال
 ( عةجا)مر  2021يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

 

  مجموع
 ق حقو
   ةيالملك

ر حقوق غي
 ة مسيطر 

الحقوق  
العائدة إلى  

مساهمي  
 الشركة األم  

 أرباح  
 مبقاة  

   يإحتياط
 تحويل 

 العمالت  

 إحتياطي  
 القيمة العادلة 
   لإلستثمارات

 طي  اتيإح
 عام 

 ي  ياطإحت
 قانوني

 عالوة 
 إصدار  

 أسهم 
 أسهم 

 خزانة 
 رأس  
  المال 

 ألف 
 بحريني  رنايد

 ألف 
 ريني بح  ردينا

 ألف 
 ريني ر بح دينا

 ف لأ
 بحريني دينار 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
  دينار بحريني 

            

 2021اير ين 1 ي فالرصيد  14,300 ( 162) 4,362 4,508 1,358 2,819 ( 1,090) 13,512 39,607 1,847 41,454
            

  الربح للفترة - - - - - - - 2,435 2,435 97 2,532

 آخر  شامل دخل - - - - - 334 63 - 397 - 397

- 10 (10 ) - - (10 ) - - - - - 
   الدخلحصة الحقوق غير المسيطرة في 

 اآلخر   الشامل
──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

   الشامل الدخلمجموع  - - - - - 324 63 2,435 2,822 107 2,929

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

 (10 رقم إيضاح أسهم منحة ) 700 - - - - - - ( 700) - - -

 ( 10 رقم )إيضاح 2020سنة ل همسألاأرباح  - - - - - - - ( 2,136) ( 2,136) ( 78) ( 2,214)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

   2021 يونيو 30في كما  الرصيد 15,000 (162) 4,362 4,840 1,358 3,143 ( 1,027) 12,779 40,293 1,876 42,169
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

            

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

            
  رةتلفل  الربح - - - - - - - 2,302 2,302 65 2,367

  رىأخ ة شاملةار خس - - - - - ( 161) ( 192) - ( 353) - ( 353)

- (19 ) 19 - - 19 - - - - - 
   الدخلحصة الحقوق غير المسيطرة في 

 اآلخر   الشامل
──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 شامل  الل  دخال/  (الخسارة الشاملة) مجموع - - - - - ( 142) ( 192) 2,302 1,968 46 2,014

 شراء أسهم خزانة   - ( 60) - - - - - - ( 60) - ( 60)

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

 ( 10رقم ح 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
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  



 أمين ش.م.ب. ية للتلكويتحرينية ا الب  كةلشرا

  . ةالمنفصلولية المرحلية المختصرة الموحدة م الما القوائاً من هذه جزء  10لى إ 1ن تشكل اإليضاحات المرفقة م
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 الملكية  حقوق لتغيرات في لالمنفصلة  ية رحلالمقائمة لا
 ( مراجعة) 2021يونيو  30ة في هينتلما  هر أش الستةفترة ل

 مجموع
   حقوق الملكية

 أرباح 
 مبقاة 

   يإحتياط
 تحويل 

 العمالت

 إحتياطي  
 دلة العا  يمةالق

 ارات لإلستثم
 إحتياطي  

 عام 
 ي  إحتياط

 وني قان

 عالوة
 إصدار  

 هم سأ
 أسهم 

 خزانة 
 رأس  
  المال 

 ف أل
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ي دينار بحرين

 ف لأ
 ني ي ربح  ناريد

 ألف 
 يني دينار بحر

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
  دينار بحريني 

          

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

 الربح للفترة  - - - - - - - 2,378 2,378

 آخر  شامل دخل - - - - - 286 63 - 349
─────── ───────

2< 
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 الشامل الدخلمجموع  - - - - - 286 63 2,378 2,727
          
 حتياطي القانوني  إلإلى ا  ولمح  - - - 332 - - - (332) -

 (10رقم إيضاح درة )أسهم منحة صا  700 - - - - - - (700) -

(2,136) (2,136) - - - - - - - 
رقم )إيضاح  2020سهم لسنة األأرباح 
10) 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
  2021يونيو   30في كما  الرصيد 15,000 (162) 4,362 4,589 1,358 3,066 (1,027) 10,925 38,111
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

          
 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
          
 نة زاخ  شراء أسهم - (60) - - - - - - (60)

 طي القانوني  االحتيا  محول إلى - - - 214 - - - (214) -

(2,140) (2,140) - - - - - - - 
رقم )إيضاح  2019سهم لسنة األباح رأ

10) 
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

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



 أمين ش.م.ب. ية للتلكويتحرينية ا الب  كةلشرا
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 المنفصلة  و ة  وحدالممختصرة لاحلية مرال يضاحات حول القوائم المالية إ
  2021 يونيو 30في 

 
 

  األنشطةوالتأسيس  1
 

السجل التجاري   جبموب  1975لسنة    3م  ي رقميرم األرسو"الشركة"[ وفقاً للم]  .ب.ش.م  نيلكويتية للتأما  يةين رح كة الب تأسست الشر
مدرجة في بورص  4745رقم   وبوهي  البحرين  الكويتورصة  العة  إن  المن.  للشوان  ا  ةكرسجل  برج  الكويتية   لشركةهو  البحرينية 

  "(عةمجمو"بالعاً م مشار إليهتها التابعة )الموشركا  قدم الشركةين. تحرالب  ةمملك ،428 السيفية ضاح ، 2835، طريق  2775للتأمين 
 ت ذات الصلة. ت العامة وخدمات التكافل والمنتجات والخدما نا ميخدمات التأ 

 
رئيس  المجموعةتزاول   كافة  بصورة  التأمأنوية  الع اع  فيينات  وفروعها  الرئيسي  مكتبها  خالل  من  البحرين    امة  المكتب ]مملكة 
 .[فرع الكويت]ويت كلعها في دولة افرو [الرئيسي

 
المساه اإن  ف لرئيم  للتأمين ش.م.ك  وعةمجم  هو  موعةالمج ي  سي  ومدر  .الخليج  مسجلة  شركة  اوهي  دولة  في  الشر لكوجة  كة  يت. 

 ت.في دولة الكويمدرجة )مقفلة(، وهي شركة مسجلة و .ت القابضة ش.م.ككوية مشاريع الة هي شركية القابضساألسا 
 
  19 –ة كوفيد ئح جا  ريثتأ 
المتوقع أن  ومن    ،السابقةمن السنة    2021يونيو    30في    المنتهيةفترة  ال خالل    (19  -يد  كوفشي فيروس كورونا )مرار تفع استمو

 التأثير على ذه التطورات في  وفي حين تستمر ه  .رطولتقتصاد العالمي في ا اال  علىجائحة  ال  يتفشل  ةالحالية والمتوقعت  ثيراالتأ ر  تستم
 المركز بر على  وقد تؤثر بشكل أكذه المرحلة  ي هة فؤكدغير مزال  ت  الاألخرى  ومدة التطورات    قنطا   نأ  الإ،  وعةالمجمات  عملي

 . يال لحفي الوقت امداها  تحديدمكن ال يوالتي  مستقبل،لالنقدية في ا  وتدفقاتها وأدائها المالي  للمجموعةالمالي 
 

سنة   لتفشي    ،2020خالل  الب  أصدر،  19  -كوفيد  جائحة  نتيجة  ا رحمصرف  تعا ين  عدة  التنظيمية ميم  لمركزي  اإلجراءات  بشأن 
مسيرة   التعميم  بشروط  ذلك  في  في    OG/124/2020رقم  بما  بموجبه  2020مارس    31المؤرخ  والذي  مص ،  البحري قام  ن رف 

 فترة رة لمختصلا  المالية المرحلية  قوائمها عداد ونشر  نوك المؤسسة محلياً من إالشركات المساهمة العامة والبالمركزي بإعفاء جميع  
الموحدة والمنفصلة المختصرة  لمرحلية  القوائم المالية اشر  بن  المجموعةلم تقم  ،  وبالتالي.  2020مارس    31المنتهية في  ر  هثة أشالثال

المنتهية   للفترة  ولذلك2020مارس    31في  المراجعة  المقارنة    تم  .  معلومات  المنتهي  لفترةاستخراج  أشهر  في  الثالثة  يونيو    30ة 
المختصرة  ة في  رج مدلا   2020 المرحلية  المالية  القوائم  والمنفصلة  هذه  يتم إصدار  الموحدة  لم  والتي  اإلدارة  رأي أي  من حسابات 

   .جعة ختامي بشأنها ي مراأر تدقيق أو
 

 . 2021س طسغأ 4خ لصادر بتاري ا رة داوفقاً لقرار مجلس اإل للشركةالموحدة رة ختصالملمرحلية المالية ا تم اعتماد إصدار القوائم
 

 السياسات المحاسبية   2
 

المرالقأعدت   المالية  المختصرة  وائم  رقم  لوفقاً    مجموعةلل المنفصلة  وحدة  موالحلية  الدولي  المحاسبة  "با   34معيار  لتقارير  الخاص 
 . رحليةالمالية الم

 
  وائم مالية مطلوبة إلعداد قحات الصا فواإل  علوماتى جميع المل علة  فصمنالودة  وح لما ة  مختصرالية المرحلية  المم الالقوائ  هذه  لتشتمال  

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

 ومعدلة  دة جديوتعديالت رات معايير وتفسي
استخدامها التي تم  مطابقة لتلك  هي  والمنفصلة  ة  دح المورة  مختصلاالية المرحلية  الملقوائم  د ا في إعدات المحاسبية المتبعة  إن السياسا 
إعداد   في  شركة  للالسنوية  لمنفصلة  واالموحدة  المالية    القوائمفي  المنتهية  باستثناء  2020  ديسمبر  31للسنة  المعايير ق  تطبي، 

 .  2021ير ينا  1النافذة اعتباراً من والمعدلة دة الجديسيرات والتف

 
الفائإصالح   أدخ  التعديالت :  2المرحلة    –  عيرجلما  ةدسعر  رقم  التي  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  على  ومعيار    9لت 

والمعيار    4ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  معيوال  7لمالية رقم  والمعيار الدولي إلعداد التقارير ا   39لدولي رقم  المحاسبة ا
  16م قرالمالية  لتقارير اإلعداد لي الدو

 

م  تالتعديالتقدم   لمعالإعفاءات  المالية  جة  ؤقتة  التقارير  إعداد  يستبدل  عندتأثيرات  بسعر ما  يفالمعروض  الفائدة  سعر  ما  البنوك  بين 
 . خاطرخاٍل من الم  شبه بديلفائدة 
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 المنفصلة  و الموحدة  رة ختصة الممرحليية ال وائم المالإيضاحات حول الق
  2021 نيويو 30في 

 
 ( تتمة)اسبية لمحات اس االسي 2
 

 ( تتمة)جديدة ومعدلة وتعديالت معايير وتفسيرات 
 

اإصالح   الفائدة  أدخ  التعديالت :  2المرحلة    –  عيرجلمسعر  رقم  التي  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  على  ومعيار    9لت 
والمعيار    4الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    را معيلاو  7لمالية رقم  ر ا والمعيار الدولي إلعداد التقاري  39لدولي رقم  المحاسبة ا

 ( تتمة) 16المالية رقم لتقارير إلعداد الي الدو
 

 :الوسائل العملية التاليةعلى ت عديالالت تتضمن
 

تتطل • العملية  إالوسيلة  تغب  تجراء  أوييرات  النقددفقا الت  علىيرات  تغي  لإدخا  عاقدية  التيت  اإل يقتضيه  ية  مبا  بشكل  ر،  شا صالح 
 ؛ائم، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوقرات في سعر الفائدة العتعامل على أنها تغييو

ئق التحوط ا ثتعيينات التحوط وو  راءإلجنوك  البفائدة المعروض فيما بين  الإصالح سعر  يقتضيها  لتغييرات التي  السماح بإدخال ا •
 ؛ وتحوطقف عالقة الدون و

أداة بسعر خاٍل من  منفصل عندما يتم تعيين بشكل   ر إلى الوفاء بالشرط الذي يمكن تحديدهضطرامن اال ؤقت للمنشآتعفاء متقدم إ •
 .نصر المخاطرالمخاطر كتحوط لع

 

لية ل العمالوسائام استخدمجموعة م التعتز للمجموعة.ة الموحدالمختصرة مرحلية المالية الالقوائم ثير على لم يكن لهذه التعديالت أي تأ 
 .، إذا أصبحت قابلة للتطبيقتقبليةمسالت ار في الفت

 

 ة بعد ولكنها غير إلزاميوتفسيرات جديدة ومعدلة صادرة ر معايي 
 

 المتعلق بعقود التأمين  17عداد التقارير المالية رقم الدولي إلالمعيار 
التا  ا ر إن  للمعيخ  ا إللزامي  الت  لدولييار  المال إلعداد  اا إصد  دع. ب2023يناير    1  يفهو    17  ية رقمقارير  الصيغة  والنهائية ر  لكاملة 

الدول التق للمعيار  المالية رقم  ي إلعداد  المجموعة17ارير  تخطط  مف  ،  تقييم  المإجراء  للتأثير  الدولي صل  المعيار  تطبيق  ترتب على 
ة خالل تها النقديا دفقوت  الي ومركزها الم   هانتائج لى  ع   9قم  ة رر الماليي إلعداد التقاريوالمعيار الدول  17قم  ر  يةلمالإلعداد التقارير ا

 .2022سنة 
 

   3المالية رقم داد التقارير عيار الدولي إلعالتعديالت التي أدخلت على الم –هيمي اإلطار المفااإلشارة إلى 
 المتعلق بدمج   3قم  لية ر لما اارير  إلعداد التقالمعيار الدولي    تعديالت على  2020مايو    المحاسبة الدولي في شهرأصدر مجلس معايير  

وائم المالية إعداد وعرض الق يالت هو استبدال اإلشارة إلى إطار عملرض من التعديمي. إن الغ اإلشارة إلى اإلطار المفاه –ل ا األعم
ف ال سنة  صادر  إ1989ي  اإلشارة  مع  إل ،  المفاهيمي  اإلطار  المالية  لى  التقارير  ما عداد  شهر  في    ر تغيي  دون  2018رس  الصادر 
بشكطلباتمت جوهري.  ه  استثااف  أض  كما ل  الدلمجلس  للمعيار  اإلثبات  لمبدأ  رقناًء  المالية  التقارير  إلعداد  إصدار   3م  ولي  لتجنب 
ة اق معيار المحاسب حتملة التي تدخل ضمن نطلتزامات وااللتزامات الم"اليوم الثاني" الناتجة عن االئر المحتملة في  لمكاسب أو الخسا ا

رق تأ  37م  الدولي  المعلجنة  فسير  و  ايا تفسيرات  الماليةلير  التقارير  إلعداد  بالرسوالم  21رقم    دولية  بشكل   م،تعلق  تكبدها  تم  إذا 
الومنفصل.   نفسهوفي  قرر  قت  المامج ال،  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  في  القائمة  التوجيهات  توضيح  رقم  لس  المتعلق   3لية 

ية لفترات إعداد ستكون التعديالت إلزامض القوائم المالية.  رد وعادإلى إطار إع   شارةال اإلتبدسثر با التي لن تتأ وجودات المحتملة  بالم
ري على  يكون للتعديالت أي تأثير جوهأن  ال يتوقع  وتطبق بأثر رجعي.    2022ر  يناي   1د  ئة في أو بعرير المالية السنوية المبتدالتقا

 عة. للمجموالموحدة رة المختصالمرحلية  القوائم المالية
 

   16المحاسبة الدولي رقم  على معيار تعديالت   - صودالعائدات قبل االستخدام المق دات:عمات واآلالت والقارالع
الستخدام المقصود، المتحصالت قبل ا  –ايير المحاسبة الدولي العقارات واآلالت والمعدات  مع  جلس، أصدر م 2020في شهر مايو  

منتجة ع المواد الت والمعدات، أي متحصالت من بيالواآل  تبنود العقاراد من  أي بنفة  لمن تكآت أن تخصم  ي يحظر على المنشوالذ
الموجود إلى  في أث  من يكوه للة الالزمة لالموقع والحاناء جلب ذلك  ن قادراً على العمل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. وبدالً 

 باح أو الخسائر. راأل  ةممواد، في قائلك التاج تإن فتكاليه المواد، وت متحصالت بيع هذلك، تقوم المنشأة بإثبا ذ
 

ويجب تطبيق التعديل بأثر رجعي على  2022  ايرين  1أو بعد  المبتدئة في الية السنويةترات إعداد التقارير المإن التعديل هو إلزامي لف
 ألول مرة. عديلتل بق المنشأة اما تطة عندروضعى الملفترة األولي أو بعد بداية اات المتاحة لالستخدام فبنود العقارات واآلالت والمعد

 

 عة.جموللم دة الموح المختصرة  القوائم المالية المرحلية تأثير جوهري على  يكون للتعديالت أيأن ال يتوقع 
 

   37 رقملي ر المحاسبة الدوتعديالت على معيا - تكاليف إتمام العقد - المرهقةالعقود 
التي يجب ف  ديد التكاليلتح   37لي رقم  لدوة ار المحاسبيا مع  ىلعت  دولي تعديالة الحاسبالم، أصدر مجلس معايير  2020في شهر مايو  

 عند تقييم ما إذا كان العقد مرهقاً أم خاسراً.على المنشأة تضمينها 
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   فصلةالمنو الموحدة  مختصرة وائم المالية المرحلية الإيضاحات حول الق
  2021 يونيو 30في 

 
 

 ( مةتت) محاسبية السياسات ال 2
 
 ( تتمة)  ولكنها غير إلزامية بعدعدلة صادرة ة ومديوتفسيرات جدايير عم

 
 ( تتمة) 37رقم لي ر المحاسبة الدوتعديالت على معيا - تكاليف إتمام العقد - المرهقةالعقود 

خدمات كة بعقد تقديم سلع أالمتعلقة مباشر   تتضمن التكاليف  بق التعديالت "نهج التكلفة ذات الصلة المباشرة".طت التكاليف   من  الً و 
مباشرةً بالعقد ويتم استبعادها ما لم   اليف العامة واإلداريةتتعلق التكالعقد. ال    نشطةطة مباشرة بأ كاليف المرتبوتخصيص الت  ةضافيإلا

 ا صراحة على الطرف اآلخر بموجب العقد.يتم تحميله
 

التعديالت   المجموعة هذه . ستطبق  2022اير  ني  1أو بعد    يفة  تدئإعداد التقارير المالية السنوية المب  لفتراتزامية  الت هي إلإن التعدي
 ي تطبق فيها المنشأة التعديالت أوالً. شأة بها بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة إعداد التقرير السنوي الت لم تفي المنلعقود التي لى ا ع
 

 وحيد  أسس الت 3
 

ال التشتمل  المختصرة  مالية  قوائم  القوا  فصلة ن لمواالموحدة  المرحلية  الت ا وشرك  للشركةلية  االم  م ئعلى  إليه  ابعةتها  معاً المشار  م 
متغيرة من العوائد ال  في أو حقوق على تعرضاتيكون لدى المجموعة تتحقق السيطرة عندما . 2021يونيو  30ي ا فكم "وعةمجمبال"
مشاركتهخ  المستثم  ا الل  الشركة  فيمع  االقدرة    ولديها   ها ر  على  على  خال  العوائدتلك  لتأثير  إمن  الشركة  سلطته  تخدامسل  على  ا 

 : عندما يكون لدى المجموعة ما يليفقط ثمر فيها الشركة المستى جموعة علسيطر الم، تمر فيها. وباألخصالمستث
 

األنشطة ذات الصلة للشركة يه  على توج حالية  القائمة التي تمنحها القدرة ال   )أي الحقوقيها  المستثمر ف  ركةعلى الش  السلطة -
 ؛  (المستثمر فيها 

 و ها؛مستثمر فيشركة الال مع  ا مشاركتهمتغيرة من خالل لاعوائد في الأو حقوق على  رضاتعت -
 . ا دهعوائ لى مقدارا للتأثير ع ركة المستثمر فيهعلى الشالقدرة على إستخدام سلطتها  -

 
لعندما   ايكون  من  حقوق  لمجموعة  دى  للشركةلا حقوق    أغلبيةأقل  مشابهة  حقوق  أو  فيها   تصويت  ت المستثمر  اأ ،  في جمملخذ  وعة 

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

 للشركة المستثمر فيها؛ يت اآلخرين حقوق التصو اقدية مع حامليرتيبات التعالت -
 ؛ واألخرى عن الترتيبات التعاقديةناتجة حقوق الال -
 .ممكنةلالمجموعة وحقوق التصويت ل تتصويلق احقو -

 

الظروف تشير بأن  ت الحقائق وسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانا إذا كانت مقييم مدة تبإعا مجموعة  تقوم ال
سيطرة على الى  ة عل جموعأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل الم. يبد لثالثا  أو أكثر من عناصر السيطرة  ات في واحدةهناك تغير

التاب الالشركة  إيقاف  ويتم  سيطرتها المج تفقد    عندما  توحيدعة  التابعة.    موعة  الشركة  تضمين  على  ودخل يتم  ومطلوبات   موجودات 
حصول المجموعة على السيطرة من تاريخ  ة  موحدية الالالقوائم المفي    الفترةخالل  المستبعدة    أولشركة التابعة المقتناة  ومصروفات ا

 سيطرتها على الشركة التابعة. إيقاف خ ريتا  ةايغل
 

ا الخسارةينسب  أو  عنا ع  كلو  لربح  من  الشامل  نصر  الدخل  لل  اآلخرصر  األم  الشركة  حاملي  حقوق  والحقإلى  غير  مجموعة  وق 
لو  المسيطرة،   االنتهذه  ن  إحتى  يتم  لمسيطرة.  ير اقوق غلح ائج تؤدي إلى عجز في رصيد  في   تيالدتع  ءإجراأينما استلزم األمر، 

المالية  القوا التابعة  ئم  ال  تماشىلتللشركات  لسياسات  لامع  محاسبية  سياساتها  الموجودات   استبعادتم    لمجموعة.المحاسبية  جميع 
 بين أعضاء المجموعة بالكامل عند الت البينية  معاملا بالنقدية المتعلقة    لمصروفات والتدفقاتوالدخل واالملكية  حقوق  ت ولوبا والمط

 د. وحيالت
 

 .  الملكية لة أسهم حقوقطرة، كمعامسيال فقدان  ون بعة، دغيير في حصة ملكية الشركة التا الت تساباح يتم 
 
المجموعة  إذ فقدت  السيطرتها  ا  الشركة  بتابعة،  على  تقوم  )الم  تبعاداسفإنها  ذلكوجودات  واال  بما في  الصلة لمطلوب شهرة(  ذات  ات 
المسلل غير  والحقوق  التابعة  األلبنووا  يطرةشركات  في  د  الملكية  لحقوق  خسارخرى  أو  ربح  أي  إثبات  يتم  قائمة  ناتج ة  حين  في  ة 
 ة.ات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادل م إثب يت رباح أو الخسائر.ألا
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 ة نفصل ة المختصرة الموحدة والمإيضاحات حول القوائم المالية المرحلي
  2021 ويوني 30في 

 
 

 (تمةت )أسس التوحيد  3
 
 مجموعة: لتابعة للا ةكالشريلي يما ف
 

 الرئيسي  النشاط الفعلية  الملكية نسبة لتأسيس ا بلد الشركة التابعة  اســم

  
   جعةمرا

2021 
 مدققة

2020  
     

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

 ستثمارات  إلضمحالل اا 4
 

حقوق أسهم  ستثمارات  إ ألف دينار بحريني( تتعلق ب  643:  2020ألف دينار بحريني )  417  هقدرو  لغبمب  اضمحاللخسارة    اثباتتم  
. 2021يونيو    30في    فترة الستة أشهر المنتهية  لخال  ئرأو الخسا   لألرباح  الموحدةلية  المرح القائمة    ييع فللب  متاحةلا المدرجة  الملكية  

أسهم حقوق لق باستثمارات  ألف دينار بحريني( تتع  409:  2020)  ني بحرينار  ألف دي  236دره  الل بمبلغ وقح مخسارة اض  اثباتتم  
 . ائرالخسح أو اربالمنفصلة لأل المرحلية  ةائمالق يفالمدارة   األخرىوالصناديق المتاحة للبيع المدرجة الملكية 

 

 ربح للسهمال 5
 

أساس   للسهم على  ألف دينار    2,435البالغ  ]المجموعة:    2021يو  يون  30المنتهية في    هرأش  الستةالربح لفترة  يتم إحتساب الربح 
 :شركةلواألف دينار بحريني    2,302المجموعة: البالغ    2020  يونيو  30)ألف دينار بحريني[    2,378لبالغ  او]الشركة:    بحريني[

دية القائمة  عا ال  همسسهم عادي، والذي يعد عدد األ  (ونملي  150:  2020مليون )  150إلى    العائدألف دينار بحريني(    2,009البالغ  
  .المنتهية  خالل الفترة

 

 النتائج موسمية  6
 

 : لمجموعةا  2020)ألف دينار بحريني[    634لغ  با ة: الو]الشرك  [يألف دينار بحرين  344  ]المجموعة: البالغأرباح األسهم  يعتبر دخل  
يونيو    30في  أشهر المنتهية    لستةارة  تلف   تثمارخل اإلسضمن في دلمت( اينار بحرينيألف د  363والشركة:    ينيألف دينار بحر  433

   ذو طبيعة موسمية. 2021
 

 معلومات القطاعات  7
 

ا يلي قطاعات أعمال المجموعة التي يتم ى فئات المخاطر المؤمنة. فيمعل اءً ية بن م التالمجموعة إلى األقسا ألغراض إدارية، تم تقسيم ال
 : بشأنها  عمل التقرير

 

وا   - العامة لحواالحريق  ال  دمات خ م  دتق  دث  مبوالص  مختلف  لتغطية  واخاطر  تأمين  العامالحريق  والهندسةلحوادث  والصحية   ة 
 تزامات الخاصة؛  وتأمين الحياة الجماعي واإلل

 

 ف ثالث وشامل وضمان موسع؛  طرمات بوالص التأمين لتغطية قدم خدت بات المرك -
 

 ؛ وريوالطيران البحالبحري السفن  كلوهي يحرب طية الشحن ال لتغ بوالص التأمين م خدماتتقد البحري والطيران -
 

 خار والخدمات األخرى. واالد حمايةليم وال على الحياة والتع التأمين الجماعي مخاطرقدم خدمات التأمين لتغطية ت عائليفل الالتكا -
 

ء. يتم تقييم ييم األداوتق  داروول تخصيص المات ح ض اتخاذ القرارفصل لغراإلدارة نتائج اكتتاب القطاعات التشغيلية بشكل من  تراقب
دخل ها مع  تسويتو  للفترة قياس ربح القطاع  و  التالي إفصاحات إيرادات القطاع   . يوضح الجدولاإلكتتابربح    بناًء على قطاع  أداء ال
 .للمجموعة الفترةوربح 
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 المنفصلة موحدة و حول القوائم المالية المرحلية المختصرة ال إيضاحات 
  2021 يونيو 30في 

 
 
 )تتمة( القطاعات  ومات لمع 7
 

 المجموعة  –2021 يونيو 30  تهية فيالمن  أشهر الستةة لفتر
 مراجعة  

 

الحريق 
 بات لمركا حوادث العامة وال

 البحري 
 ان والطير

 التكافل  
 المجموع  لي  العائ 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ي دينار بحرين 

 لف أ
 نار بحريني ي د

 ألف 
 ريني بحر دينا

      
 44,927 712 1,311 9,774 33,130 ء الخارجيين لعمالا  اط منإجمالي األقس

 21,937 482 166 9,487 11,802 بها ط المحتفظ األقسا

 17,683 451 164 9,466 7,602 ساط  صافي األق

 2,229 - 364 26 1,839   الرسوم والعموالت  خلد

 19,912 451 528 9,492 9,441 اع  يراد القطإ
 

 ( 11,435) (162) 47 ( 5,538) ( 5,782) طالبات  الم فيصا

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

 ( 3,740) (64) (162) ( 1,741) ( 1,773)  إداريةو عامة روفات مص

 ( 1,936) (60) (74) (807) (995)   تناءإلقاليف اتكإطفاء 
 ───────── ────────── ──────── ──────── ───────── 

 2,461 (175) 339 1,406 891 اباإلكتت (سارةخربح / )

      
 1,263     مخصص*  دخل غير 

 (928)     غير مخصصة** مصروفات 
     ───────── 

 2,796     لى حصة المشاركين تضمن عم الربح
      

 (264)     كين  شار المربح  محسوم منه: حصة
     ───────── 
 2,532     للفترةح ربال
     ═════════ 

      
 الشركة  –  2021 نيويو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 مراجعة  

 

ادث  والحريق والح
 كبات المر العامة 

 البحري 
 ن الطيراو

 افل  التك
 المجموع  العائلي  

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
  دينار بحريني

 لف أ
 ريني ر بحدينا

 لف أ
 ينار بحريني د

      
 29,973 - 1,132 5,590 23,251 الء الخارجيين العم جمالي األقساط منإ

 10,988 - 128 5,455 5,405 لمحتفظ بها األقساط ا

 8,943 - 125 5,291 3,527 في األقساط  صا

 1,820 - 326 26 1,468 ل الرسوم والعموالت  دخ

 10,763 - 451 5,317 4,995 إيراد القطاع  
 

 ( 5,576) - 54 ( 2,825) ( 2,805) صافي المطالبات  

 ( 1,725) - (145) (730) (850) إدارية عامة و وفات مصر 

 ( 1,189) - (51) (542) (596) تكاليف اإلقتناء  إطفاء 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 2,273 - 309 1,220 744 اإلكتتاب ربح 
      

 890     غير مخصص*  دخل

 (785)     مصروفات غير مخصصة** 
     ──────── 

 2,378      لفترةالربح ل 
     ════════ 

   دخل آخر حصة الشركة من نتائج الشركة الزميلة و صافي، و  –ثمار دخل اإلست* يتضمن على  
 

 رى.فات أخومصرو صروفات الشركة** تتضمن على م
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 صلة ختصرة الموحدة والمنفالم ية المرحلية المالم إيضاحات حول القوائ 
  2021 يونيو 30في 

 
 
 )تتمة( معلومات القطاعات  7
 

 المجموعة   – 2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 

 مراجعة 

 
الحريق  

 المركبات  والحوادث العامة 
 البحري

 والطيران
 التكافل  
 المجموع  العائلي  

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 ريني ار بحيند
 ألف 

 بحريني  ينار د
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
      

 38,019 917 1.300 9,718 26,084 األقساط من العمالء الخارجيين إجمالي 

 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 لرسوم والعموالت دخل ا
 19,028 462 487 9,741 8,338 اد القطاع  إير 

 

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

 ( 210) ( 210) - - - العائلي  للتكافل الفنية اإلحتياطيات  إلى  المحول

 ( 3,511) ( 17) ( 191) ( 1,530) ( 1,773) إدارية مصروفات عامة و 
 ( 1,832) ( 32) ( 65) ( 763) ( 972) ء  طفاء تكاليف اإلقتناإ
 ───────── ────────── ──────── ──────── ───────── 

 1,732 ( 6) 249 1,154 335 ( اإلكتتاب ةر ح )خسارب
      

 1,810     دخل غير مخصص* 

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

 2,561     كين الربح متضمن على حصة المشار 

 ( 194)     المشاركين   ربح وم منه: حصةمحس      
      ──────── 

 2,367     الربح للفترة
     ═════════ 
      

 الشركة  – 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 مراجعة 

 
الحريق والحوادث  

 المركبات  العامة 

 البحري
 والطيران

 التكافل  
 مجموع ال العائلي  

 
 ألف 

 يني حر دينار ب
 ألف 

 ي حريندينار ب
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
      

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

 9,745 - 98 5,209 4,438 األقساط المحتفظ بها  

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

 1,569 - 299 89 1,181   خل الرسوم والعموالت د
 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) إطفاء تكاليف اإلقتناء  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,608 - 244 1,110 254 إلكتتاب ح ارب
      

 1,242     دخل غير مخصص* 

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

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

 . ودخل آخر  صافي  –يتضمن على دخل اإلستثمار * 
 

 أخرى. ** تتضمن على مصروفات الشركة ومصروفات  
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 منفصلة  لية المختصرة الموحدة واللمرحالمالية ا قوائمال إيضاحات حول 
  2021 يونيو 30في 

 
 

 تمة( )ت معلومات القطاعات  7
 

 : القطاعومطلوبات الي إفصاحات موجودات ل التيوضح الجدو
 

 

 الحريق  
 حوادث وال
 ت ا المركب عامةال

 بحري ال
 ران والطي

 التكافل  
 عائلي  ال

  /موجودات*
  ت**با مطلو

 عموالمج  غير مخصصة

 اع  جودات القطمو
 ألف 

 دينار بحريني  

 ألف 
 ريني  ر بح دينا 

 ألف 
 نار بحريني  دي

 ألف 
 دينار بحريني  

 لف أ
 دينار بحريني  

 ألف 
 دينار بحريني  

       )مراجعة(  2021يونيو  30

 228,278 115,858 2,846 1,713 6,946 100,915 المجموعة                  

 190,298 86,973 - 1,622 5,727 95,976 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                  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       )مراجعة( 2020يونيو  30

 241,262 109,241 983 1,467 7,303 122,268 وعة المجم                 

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

       

 

   لحريقا
  والحوادث

 المركبات  عامةال
 بحري ال

 ن طيرا وال
 التكافل  

 لعائلي  ا

  /موجودات*
  مطلوبات**

 المجموع مخصصة غير

 ات القطاع مطلوب
 ألف 

 دينار بحريني  

 ألف 
 دينار بحريني  

 ألف 
 ريني  دينار بح 

 ألف 
 ار بحريني  نيد

 ف أل
 دينار بحريني  

 ألف 
 ينار بحريني  د

       
       اجعة( مر)  2021 يونيو 30

 186,109 31,664 5,854 2,017 27,784 118,790 المجموعة           

 152,187 24,108 - 1,869 18,360 107,850 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( 2020 يونيو 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           
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

* ال تتضمن موجودات القطاع على النقد وما في حكمه وودائع قانونية ومبالغ تأمين مستحقة القبض وإستثمارات ومبالغ مستحقة من 
 مل. أساس متكا  ت علىداحيث تدار هذه الموجو اتالمشاركين وعقارات ومعدات والحق في استخدام الموجود

 
** ال تتضمن مطلوبات القطاع على مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة والتزامات عقد اإليجار حيث تدار هذه المطلوبات على 

 أساس متكامل.
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 منفصلة  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وال
  2021 يونيو 30في 

 
 

 مة( تت )معلومات القطاعات  7
 

 تكامل. ساس مأ لىعن التدفقات النقدية المتعلقة بالقطاعات بصورة منفصلة حيث تدار هذه ع حفصا إلال يتم ا
 

 المجموع   الكويت   البحرين   )مراجعة(  2021يونيو  30

 
 ألف  

 دينار بحريني  
 ألف  

 دينار بحريني  
 ألف  

 دينار بحريني  
    

    المجموعة  

 44,927 11,224 33,703 رجيين* الخا  األقساط من العمالءالي إجم

 3,992 81 3,911 موجودات غير متداولة ** 

    

    الشركة  

 29,973 11,224 18,749 إجمالي األقساط من العمالء الخارجيين* 

 2,866 81 2,785 موجودات غير متداولة ** 

    

 لمجموع ا الكويت  البحرين   )مراجعة( 2020يونيو  30

 
 ألف  

   حرينيدينار ب 
 ألف  

 حريني  ار ب دين
 ألف  

 دينار بحريني  
    

    المجموعة 

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

 4,887 212 4,675 موجودات غير متداولة ** 

    

    الشركة 

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

 3,716 212 3,504 ة ** موجودات غير متداول

 
 لى موقع العميل. ي أقساط التأمين ع إجمال تستند معلومات *
 

 .ات والحق في إستخدام الموجودوالمعدقارات الع ى** تتضمن الموجودات غير المتداولة لهذا الغرض عل
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 ة  لية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصل ام المالقوائ ضاحات حول إي
  2021 يونيو 30في 

 
   يةماللا تدوااأل 8

 

 يونيو 30و 2020مبر ديس 31و 2021 يونيو 30الشركة كما في المجموعة ومن قبل  بهاالية، المحتفظ ة عن األدوات المرة عاميلي أدناه هي نظ  فيما
2020: 

  ( )مراجعة  2021نيو يو 30

 المجموع 
 م وذم ضقرو

 مدينة

مالية موجودات 
  مدرجة بالتكلفة

 المطفأة 
 تاحةم

 للبيع
 ة لمجموعا 8,1

 لفأ
 رينينار بحيد

 لفأ
 رينيدينار بح

 لفأ
 دينار بحريني

 لفأ
  نيدينار بحري

     
 نقد وأرصدة لدى البنوك  - - 50,121 50,121

 ودائع قانونية  - - 4,783 4,783

 القبض  ستحقةمبالغ تأمين م - - 21,204 21,204

71,046 71,046 - - 
 نية لتأميالتأمين من المطلوبات احصة معيدي 

 تقرير بشأنها تم عملمطالبات  –مستحقة بات الللمطاا -   

 ات إستثمار 27,178 4,936 - 32,114
───────── ───────── ───────── ─────────  

179,268 147,154 4,936 27,178  
═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

     
    ( مراجعة ) 2021 يونيو 30

──────────────
─── 

   
     اليةم باتوطلم

 ألف
     ينيدينار بحر

81,395    
 لوبات تأمينية مط
   مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –المطالبات المستحقة  -   

 بالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة م    28,343
 د اإليجار ات عقالتزام    142

─────────     
109,880     

═════════     
  جعة( را)م 2021 يونيو 30

 المجموع 
 وذمم  قروض
 مدينة

ودات مالية موج
مدرجة بالتكلفة  

 المطفأة 
 متاحة
 للبيع

 ركة لشا 8,2

 لفأ
 ار بحرينيدين

 لفأ
 دينار بحريني

 لفأ
 نار بحرينيدي

 لفأ
  بحريني دينار

     
 نقد وأرصدة لدى البنوك  - - 29,208 29,208

 ية ودائع قانون - - 4,658 4,658
 قة القبض غ تأمين مستحبالم - - 14,381 14,381

68,380 68,380 - - 
 ة لمطلوبات التأميني حصة معيدي التأمين من ا

 ر بشأنهامطالبات تم عمل تقري –ات المستحقة المطالب -   
 ات إستثمار 19,926 4,936 - 24,862

───────── ───────── ───────── ─────────  
141,489 116,627 4,936 19,926  

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

    ( مراجعة ) 2021 يونيو 30
──────────────

─── 

   
     ليةمطلوبات ما

 ألف
     دينار بحريني

75,567    
 نية تأمي مطلوبات

   مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –المطالبات المستحقة  -   
 قة حلوبات مستع ومطلدف لغ مستحقة اامب    22,372

 عقد اإليجار التزامات     115
─────────     

98,054     
═════════     
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 منفصلة  لية المرحلية المختصرة الموحدة والالقوائم المال إيضاحات حو
  2021 يونيو 30في 

 
 )تتمة(األدوات المالية  8

 

 عة المجمو  8,3 )مدققة(  2020ديسمبر  31

 موع جالم
 قروض 

 ةمدين ذممو

  ةمالي موجودات 
  رجة بالتكلفةمد

 المطفأة  
 ةمتاح
  للبيع 

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
 بحريني  دينار 

 لف أ
 حريني ب دينار 

 لف أ
  نار بحريني دي

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

 ة القبض قستحين ممبالغ تأم - - 34,328 34,328

74,013 74,013 - - 
 ينيةأملمطلوبات التا  دي التأمين منية معصح

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

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

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

    )مدققة(   2020 ر مبديس 31

     مطلوبات مالية 
 ألف 

     دينار بحريني 

83,663    
 مطلوبات تأمينية

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

 عقد اإليجار  ات التزام    233
 ين مشاركقة للبالغ مستحم    111

─────────     
121,498     

════════     
 

 الشركة  8,4 )مدققة(  2020ديسمبر  31

 المجموع 
 مم ذقروض و

 مدينة

ودات مالية  موج
مدرجة بالتكلفة  

 المطفأة  
 متاحة
  للبيع 

 لف أ
 ينار بحريني د

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
  دينار بحريني 

     
 ك نو ب ى ال د وأرصدة ل   نقد  - - 30,779 30,779
 نونيةودائع قا - - 5,467 5,467

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

70,987 70,987 - - 
 التأمينيةن المطلوبات تأمين ممعيدي الحصة 

 عمل تقرير بشأنها مطالبات تم –المستحقة   لباتالمطا -   
 ات  ر اتثمإس 14,351 3,549 - 17,900

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

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

    )مدققة(  2020سمبر دي 31

     ت مالية مطلوبا 
 ألف 

     حريني دينار ب

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

 مطلوبات مستحقةوة الدفع حقتغ مسلمبا    31,882
 اإليجار  التزامات عقد     208

────────     
110,062     

════════     
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 حدة والمنفصلة المو مرحلية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية ال 
  2021 يونيو 30في 

 
 
 )تتمة( األدوات المالية  8

  )مراجعة(  2020يو يون 30

 جموعالم
 قروض وذمم 

 ة مدين

موجودات مالية 
مدرجة بالتكلفة  

 المطفأة 
 متاحة
 للبيع 

 المجموعة  8,5

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
  بحريني دينار 

     
 نقد وأرصدة لدى البنوك  - - 44,902 44,902

 ودائع قانونية  - - 4,623 4,623

 لقبض ن مستحقة اتأمي مبالغ - - 30,525 30,525

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

 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –المطالبات المستحقة  -   

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

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

     
    )مراجعة(  2020يونيو  30

──────────────
─── 

   
     مطلوبات مالية 

 ألف
     دينار بحريني 

103,954    
 مطلوبات تأمينية 

   مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –المطالبات المستحقة  -   
 ع ومطلوبات مستحقة مبالغ مستحقة الدف     28,765

 يجار د اإللتزامات عقا    288
─────────     

133,007     
═════════     

  )مراجعة(  2020يونيو  30

 المجموع
 قروض وذمم 

 مدينة 

موجودات مالية 
مدرجة بالتكلفة  

 المطفأة 
 متاحة
 للبيع 

 الشركة  8,6

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
  دينار بحريني 

     
 قد وأرصدة لدى البنوك ن  - - 30,568 30,568
 ودائع قانونية  - - 4,498 4,498

 مبالغ تأمين مستحقة القبض  - - 20,664 20,664

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

 مطالبات تم عمل تقرير بشأنها –المطالبات المستحقة  -   
  اتمارإستث 13,704 2,770 - 16,474

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

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

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

─── 

   
     مطلوبات مالية 

 ألف
     دينار بحريني 

97,580    
 ات تأمينية مطلوب

   بات تم عمل تقرير بشأنهامطال –لمستحقة بات االمطال -   
 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة     22,608

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

120,444     
═════════     
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 ة  ل منفصإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وال
  2021 يونيو 30في 

 
 

 ة( تم)ت مالية الوات داأل 8

 

 االفتراضات  طرق التقييم و
 السوق في  اركيمشبين  ةلة منظمممعا لتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود يع بلسيتم استالمه ي الذالسعر هي القيمة العادلة 

 تاريخ القياس.  
 

ة لألوراق المالية ا توفرت. بالنسبإذ، ق النشطةوااألس في المعلنةالسوق  أسعارة من  ج المدريتم اشتقاق القيمة العادلة لألوراق المالية  
م أحدث معامالت السوق ستخداإ  على  التقنيات  كيات التقييم المناسبة. وقد تشمل تلبإستخدام تقن  ر القيمة العادلةيتم تقدي  غير المدرجة،

 تقييم أخرى. ج اذأو نم ؛ةريجوه ةى مشابهة لها بصورة أخرألدا ةلحاليدون شروط تفضيلية؛ بالرجوع إلى القيمة العادلة ا 
 

ر ال غي م العادلة لألمويالقتستند  .  المعلنةأسعار العطاءات  بالرجوع إلى    ي األسواق النشطةالمدرجة فم تحديد القيم العادلة لألموال  يت
الصندو  المدرجة مدير  قبل  من  تحديدها  تم  التي  الموجودات  قيم  بإسعلى صافي  الساألسعخدام  تق  المدرجة في  للوار  جودات موق 

أنيمعال توفرت،  إذا  أح ة،  مثل  مقبولة  أخرى  أساليب  أي  مدو  سعر  مستثمدث  قبل  من  القي  رفوع  أو  قابلة آخر  لشركة  السوقية  مة 
 للمقارنة. 

 

 مة العادلة للقي التسلسل الهرمي
 : التقييمة تقنيبلألدوات المالية  عادلةمة الين القالتسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح ع  المجموعةتستخدم 

 

 ماثلة؛ لمطلوبات الماطة للموجودات أو سواق النشر المعلنة )غير المعدلة( في األاألسعا  :1مستوى ال
ة بصور  يع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما ظة جموالتي يمكن مالح   التقنيات األخرى:  2المستوى  

 مباشرة. غير  رة أوشمبا 
ت يمكن د على معلوما نجلة والتي ال تستادلة المسالتأثير الجوهري على القيمة العخدم مدخالت ذات ست ت يات التيقنالت :3المستوى 

 مالحظتها في السوق. 
 )مراجعة(  2021 يونيو 30 
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1مستوى ال 

 لف أ المجموعة  8,7
 دينار بحريني 

 لف أ
 بحريني نار يد

 لف أ
 ي دينار بحرين

 لف أ
 يني نار بحر دي

     للبيع   إستثمارات متاحة 

     المدرجة  إستثمارات

 7,623 - - 7,623 ة أعمال مصرفي

 3,874 - - 3,874 صناعي 

 447 - - 447 تحتية  بنية

 255 - - 255 اتصاالت 

 2,574 - - 2,574 خدمة المستهلك

 158 - - 158 قطاعات أخرى

 9,815 - - 9,815 ميكوح 

     المدرجة  غيرارات مإستث

 1,381 1,381 - - تأمين 

 738 738 - - حتية بنية ت

 46 46 - - لكخدمة المسته

 - - - - ميحكو

     ارة  صناديق أخرى مد

 17 17 - - تحتية نيه ب

 170 170 - - خدمة المستهلك

 46 46 - - صناعي 

 34 34 - - ىقطاعات أخر

 ──────

─ 

──────

─ 

──────

─ 

──────

─  24,746 - 2,432 27,178 

 ══════

══ 

══════

══ 

══════

══ 

══════

══  
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 نفصلة رة الموحدة والمية المختصيضاحات حول القوائم المالية المرحلإ
  2021 يونيو 30في 

 
 

 )تتمة( األدوات المالية  8
 

 )تتمة(ة لالعاد التسلسل الهرمي للقيمة

 ( عة )مراج 2021 يونيو 30 
 لمجموع ا 3المستوى  2ى المستو 1لمستوى ا الشركة  8,8

 
 لف أ

 ر بحريني دينا
 لف أ

 ي دينار بحرين
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
     متاحة للبيع  ستثمارات إ

     المدرجة   إستثمارات

 6,488 - - 6,488 أعمال مصرفية 

 3,765 - - 3,765 صناعي 

 255 - - 255 اتصاالت 

 1,399 - - 1,399 المستهلك ةخدم

 76 - - 76 اعات أخرىقط

 6,482 - - 6,482 حكومي

     غير المدرجة إستثمارات 

 1,381 1,381 - - ين تأم

 46 46 - - لكلمستهخدمة ا

     صناديق أخرى مدارة  

 34 34 - - قطاعات أخرى
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 18,465 - 1,461 19,926 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     

 )مدققة(  2020ديسمبر  31 

 وعالمجم 3ستوى الم 2المستوى  1المستوى  المجموعة  8,9

 
 لف أ

 ي بحريندينار 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
     يع  بلل احةإستثمارات مت

       ةلمدرج ا إستثمارات

 6,177 - - 6,177 ال مصرفية أعم

 2,995 - - 2,995 صناعي 

 255 - - 255 االت اتص

 465 - - 465 مستهلكمة الدخ 

 6,820 - - 6,820 حكومي 

 1,627 - - 1,627 قطاعات أخرى

     غير المدرجة إستثمارات 

 1,319 1,319 - - تأمين 

 - - - - عي صنا 

 - - - - كللمستها دمةخ 

 45 45 - - ت أخرىقطاعا 

     رى مدارة  صناديق أخ 

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

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 18,339 - 1,587 19,926 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 والمنفصلة تصرة الموحدة  ية المخرحلحول القوائم المالية الم حاتإيضا
  2021 يونيو 30في 

 
 )تتمة( األدوات المالية  8

 

 تتمة( ) للقيمة العادلة  التسلسل الهرمي
 )مدققة(  2020ديسمبر  31 

 المجموع 3 المستوى 2لمستوى ا 1لمستوى ا شركة ال 8,10

 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 بحريني  دينار
 لف أ

 بحريني  دينار
 لف أ

 يني ر بحردينا 
       ارات متاحة للبيعإستثم

     المدرجة   اراتتثمإس

 4,547 - - 4,547 أعمال مصرفية 
 2,995 - - 2,995 صناعي 

 255 - - 255 تصاالت ا
 387 - - 387 كستهلخدمة الم
 4,688 - - 4,688 حكومي

 80 - - 80 قطاعات أخرى
     غير المدرجة  إستثمارات

 1,319 1,319 - - مين تأ 
 - - - - اعي صن
 - - - - مستهلكمة الخد

 45 45 - - قطاعات أخرى
     صناديق أخرى مدارة  

 35 35 - - ىرعات أخقطا 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 12,952 - 1,399 14,351 
 ════════ ════════ ═══════ ════════ 
 

 )مراجعة( 2020يونيو  30 

 المجموع 3المستوى  2مستوى ال 1وى مستال 

 ألف  المجموعة  8,11

 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

     إستثمارات متاحة للبيع  

     المدرجة  ثماراتإست

 5,971 - - 5,971 أعمال مصرفية 

 2,870 - - 2,870 صناعي 

 1,224 - - 1,224 بنية تحتية 

 - - - - ت اتصاال

 1,617 - - 1,617 خدمة المستهلك

 590 - - 590 قطاعات أخرى

 5,046 - - 5,046 حكومي

     غير المدرجة إستثمارات 

 1,559 1,559 - - تأمين 

 250 250 - - بنية تحتية 

 257 59 198 - خدمة المستهلك

     رى مدارة  صناديق أخ 

 151 - 151 - بنيه تحتية 
 127 - 127 - خدمة المستهلك

 109 74 35 - صناعي 
 35 - 35 - قطاعات أخرى

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

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 لمنفصلة واحول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة   إيضاحات
  2021 يونيو 30في 

 
 )تتمة( المالية ألدوات ا 8

 

 تتمة( ) التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 )مراجعة( 2020يونيو  30 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الشركة  8,12

 
 ألف 

 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

     ع  إستثمارات متاحة للبي

     رجة  لمدا إستثمارات

 4,401 - - 4,401 أعمال مصرفية 

 2,870 - - 2,870 صناعي 

 1,409 - - 1,409 خدمة المستهلك

 115 - - 115 قطاعات أخرى

 3,335 - - 3,335 حكومي

     غير المدرجة ات إستثمار

 1,479 1,479 - - تأمين 

 60 60 - - خدمة المستهلك

     صناديق أخرى مدارة  

 35 - 35 - ات أخرىقطاع 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 12,130 35 1,539 13,704 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 ى التوالي. ة عل لمقارنفترة ا / لسنوات 2020يونيو  30و 2020بر ديسم 31و 2021 ويوني 30في للفترة الحالية ييم يخ التقكان تار 

 
   لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 3ستوى في الم رات تغيية التسو

 

 

 31ي ف
  2020 مبرسيد

  سب مثبتمك
 الدخل   في قائمة

 30في 
 2021 يونيو 

 مراجعة    اآلخر الشامل إضافات  قةمدق 

 
 ف أل

 ر بحريني دينا 
 ف أل

 دينار بحريني 
 ف أل

 ريني دينار بح 
 ف أل

 دينار بحريني 
     المجموعة 

     للبيع   احةمت إستثمارات

 2,432 107 738 1,587 مدارة  أخرىوصناديق لمدرجة ير اغإستثمارات 
 ═══════ ══════ ══════ ═══════ 

     الشركة 

     احة للبيع  إستثمارات مت

 1,461 62 - 1,399 مدارة أخرى وصناديق رجة لمدير اغإستثمارات 

 ═══════ ══════ ══════ ═══════ 
 

 

 



 م.ب. تأمين ش.رينية الكويتية للة البحالشرك

31 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصلة 
  2021 ونيوي 30ي ف

 
 

 )تتمة( األدوات المالية  8

 
   لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 3توى تسوية التغيرات في المس

 

 
 31في 
 2019 مبرديس

في  ب مثبتسمك
 الدخل   قائمة

 30في 
 2020 يونيو

 مراجعة   آلخرا الشامل مدققة 

 
 ف أل

 دينار بحريني 
 ف أل

 دينار بحريني 
 ف أل

 ي دينار بحرين
    عةوجمالم

      إستثمارات متاحة للبيع

 1,942 6 1,936 مدارة أخرى وصناديق لمدرجة ير اغإستثمارات 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    الشركة

 1,539 145 1,394 مدارة أخرى وصناديق درجة لمير اغت إستثمارا
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
   لمدرجةتاحة للبيع في أسهم حقوق الملكية غير استثمارات المإلا ملتقيي  االحظتهذات تأثير جوهري ال يمكن م ت الدخم

ألف دينار   243)  ر)نقصان( زيادة بمقدا  إلى  %10بنسبة  سية  رئيال  اضاتفتراالممكنة في  لحتملة ا الم  )النقصان(  دةا الزيف تؤدي  سو
لعادلة على القيمة افي   [ينير ألف دينار بح  159( ينيألف دينار بحر 159: )2020مبر سدي 31]  يألف دينار بحرين 243 (بحريني

 140: )2020ديسمبر    31]ني  بحريألف دينار    146  ينار بحريني(ألف د  146)  اربمقد( الزيادة  النقصانو)  مستوى المجموعة.
 ختلف بشكل  تة الاليدلة للموجودات والمطلوبات الما لعلقيم اإن ا.  ألف دينار بحريني[ على مستوى الشركة  140ألف دينار بحريني(  

   .يةمالال اريرخ إعداد التق المدرجة كما هو بتاري مها عن قيجوهري 
 

   3مستوى وال  2والمستوى  1 ت بين المستوىتحويال
ا ،  2021يونيو    30هية في  منتالأشهر    لستةاة  فترالل  خ  بين  أية تحويالت  هناك  تكن  ا  1لمستوى  لم  التسلسل   2  لمستوىإلى  في 

الع للقيمة  أية  ادلة،  الهرمي  هناك  تكن  من  تحويالت  لم  أو  ل   3المستوى  إلى  الهرمي  العادلةللتسلسل  ال2020)  لقيمة  توجد :   
ا  .(تحويالت حالة  المت إلستفي  اإل  ،بيعلل  ةاح ثمارات  المحتسب في  حالضمسيعتمد  الخسائر  المرحلية  القائمة  ل  أو   الموحدة لألرباح 
ة في القيمة العادلة ستؤثر فقط على أسهم حقوق فإن أي زياد.  طويل األمد  هام أوعلى ما إذا كان هناك إنخفاض    ةركلة للشوالمنفص

الموحدة والمنفصلة   لألرباح أو الخسائرية رحل المالقائمة  ى ر علأثيي ت يكون لها أ لنف ل اآلخر( وسول الدخل الشامالملكية )من خال
  .للشركة

 
 القيمة العادلة درجة ب لعادلة لألدوات المالية غير مام والقي  المدرجة القيمة

البنوك ومبالغ التقيمت اإلد المستحقة  ارة بأن القيم العادلة للنقد واألرصدة لدى   وباتمطلال  التأمين من  عيديالقبض وحصة مأمين 
م والذم  إعادة التأمين وحاملي البوالصون  التأميلشركات    ة الدفعارير بشأنها والمبالغ المستحقطالبات التي تم عمل تقالم  –  التأمينية

 ية. األدوات المال   درجة ويعود ذلك إلى حٍد كبير لالستحقاقات القصيرة األجل لتلكاألخرى تقارب قيمها الم
 

ل على ص إضمحالات شبه حكومية. بعد إثبات مخصخ اإلستحقاق هي في سنداريى تفظ بها حتتالمح كة  لشرإستثمارات ا  بيةغال إن  
فظ بها حتى تاريخ االستحقاق تقارب قيمها المدرجة كما لعادلة لإلستثمارات المحتلقيم االسندات، قيمت اإلدارة بأن ا  ههذعض من  ب

 ير المالية. خ إعداد التقارفي تاري
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 لمالية المرحلية المختصرة الموحدة والمنفصلة ا قوائمال  إيضاحات حول
  2021 يونيو 30في 

 
   عالقةال ذويأطراف  9
 

 ، وشركات ا األموشركته  ةلمجموعلن  يسييرئاإلدارة وموظفي اإلدارة السيين وأعضاء مجلس  يقة المساهمين الرئلعال ا  يذوف  يمثل األطرا
التر مش اليطرة  س الوسيطرة  لل  خاضعة أو  هم  ةثر متأ كة  قبل  األطر ن  يجر ذه  المعامالتاف.  قيد جميع  األطراف    ي  قة على العال  ذويمع 

 ادية.اعتيوبنود  شروطس أس 
 

 ئر: الخسا لألرباح أوصلة للشركة والمنف  ةحدة الموالمرحليالقوائم المتضمنة في واف ذوي العالقة أطر  معالتي تمت امالت علمفيما يلي ا
 

 مراجعة() ةالمجموع     9,1
 2021يونيو  30ية في المنته شهرأ للستة

  
 موظفي 
 مينالمساه الرئيسيين  اإلدارة 

 ات المتعلقةسمؤسال

 بالمساهمين 

  

 لف  أ
 نار بحرينييد

 ألف  
 حرينير بدينا

 ألف  
 دينار بحريني

     
 93 2,671 1  ساط إجمالي األق

 - 3,532 -  تأمين من إجمالي األقساطمعيدي الة حص
 30 1,832 -  عةفولمدمطالبات االي الجمإ

 14 2,901 -  ة حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوع
 - 597 -  الرسوم والعموالت لخد
 - 25 -  االقتناء  فكاليت

 121 - -  فات الشركة  مصرو
 11 - -  من شركة زميلة   خسارة

 

 )مراجعة( الشركة      9,2
 2021 يونيو 30في  شهر المنتهيةأ للستة

 
 موظفي 

 المساهمين يسيين  ئالرارة د إلا
الشركة  
 التابعة 

المؤسسات  
المتعلقة  

  ساهمينبالم

 
 ألف  

 دينار بحريني

 ألف  
 يبحرين دينار

 ألف  
 دينار بحريني

   ألف
 دينار بحريني

     
 92 15 2,671 1 ألقساط إجمالي ا

 - 113 3,532 - األقساطلي أمين من إجماالت حصة معيدي
 30 - 1,832 - ةفوعالبات المدالمط يإجمال

 - 12 2,901 - ة حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوع
 - 24 597 - موالتوالع رسوملل ادخ
 - - 25 - ناء القت االيف تك

 - 41 - - يجارإلدخل ا
 - 1,550 - - إقتناء موجودات ثابتة 

 

 )مراجعة( المجموعة     9,3
 2020ونيو ي 30تهية في للستة أشهر المن

  

 ظفي مو
 ة اإلدار 

 المساهمين  الرئيسيين 

المؤسسات  
المتعلقة  

 بالمساهمين 

 
 ألف  

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
     

 100 1,895 1  إجمالي األقساط 
 - 3,436 -  حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط

 15 3,079 -  ةإجمالي المطالبات المدفوع
 - 6,310 -  لمطالبات المدفوعة ين من اتأمحصة معيدي ال

 - 419 -  دخل الرسوم والعموالت
 - 20 -  تكاليف اإلقتناء 

 78 - -  دخل من شركة زميلة  
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 ة المختصرة الموحدة والمنفصلة يالمالية المرحل القوائم ات حولإيضاح
  2021 يونيو 30في 

 
 )تتمة(  عالقةال ذويأطراف  9

 

 عة( )مراج الشركة     9,4
 2020يونيو  30أشهر المنتهية في للستة 

 
 اإلدارة   موظفي

 الشركة التابعة المساهمين الرئيسيين 
المتعلقة   المؤسسات 

 بالمساهمين  

 
 ألف  

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
     

 100 10 1,895 1 إجمالي األقساط 

 - 121 3,436 - قساط مالي األإج عيدي التأمين منمحصة 

 15 - 3,079 - إجمالي المطالبات المدفوعة 

 - 32 6,310 - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 - 27 419 - دخل الرسوم والعموالت 
 - - 20 - تكاليف اإلقتناء 

 

 :للشركة لمركز الماليالمختصرة وقائمة احدة  ية المورحلفي القائمة الم قة والمتضمنةالتي تمت مع أطراف ذوي العالفيما يلي األرصدة  
 

 )مراجعة( المجموعة     9,5
 2021 يونيو 30

  
 اإلدارة   موظفي

 المساهمين   الرئيسيين  
المتعلقة   سسات المؤ

 بالمساهمين  

  

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف  
 ين بحري دينار 

 ف  أل
 دينار بحريني

     

 22 1,844 173  ة القبض حقأمين مستلغ ت بام

 - 38,183 -  التأمينية  حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات
 1 34,267 -  التأمينية اإلحتياطيات 

 161 - -  في شركة زميلة  إستثمار 

 1 674 -  دفع حقة المستأخرى مبالغ  

 6 - -  القبض حقة مستأخرى مبالغ  
 

 )مراجعة( الشركة     9,6
 2021يو يون  30

 
 ظفي مو

 الشركة التابعة  مساهمين ال يين ئيساإلدارة الر
المؤسسات المتعلقة  

 بالمساهمين  

 
 ألف  

 دينار بحريني
 ألف  

 دينار بحريني
 ألف  

 دينار بحريني
 ألف  

 دينار بحريني
     

 22 37 1,844 173 مبالغ تأمين مستحقة القبض 

 - 51 38,183 - حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية

 - - 34,267 - ية مينالمطلوبات التأ

 2 85 674 - مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقةمبالغ 
 

 )مدققة(  المجموعة     9,7
 2020مبر ديس 31

 المساهمين  
المتعلقة  المؤسسات 

 أخرى مين  بالمساه

  
 ألف  

 نار بحريني دي
 ألف  

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 

     
 - 20 642  بض الق تحقةن مسميبالغ تأم

 - - 38,472  نيةلتأميا  اطياتمن اإلحتي لتأمينمعيدي اصة ح

 - - 35,016  التأمينية اإلحتياطيات 

 - 3 -  مطلوبات مستحقةتحقة الدفع ومبالغ مس

 261 - -    ركة زميلةفي ش ستثمار إ
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 ة  دة والمنفصل لموحختصرة المرحلية المالية اإيضاحات حول القوائم الم
  2021 يويون 30في 

 
 

 )تتمة(  عالقةال ذويراف أط 9
 

 )مدققة(  الشركة     9,8
 2020ديسمبر  31

 ابعةالشركة الت المساهمين  
ات المتعلقة  سلمؤسا

 بالمساهمين

  

 ف  أل
 ريني ار بح يند

 ألف  
 حريني دينار ب 

 ألف  
 دينار بحريني 

     

 20 24 642  مبالغ تأمين مستحقة القبض

 - 56 38,472  ة نيمي التأ  إلحتياطياتن من ا التأميحصة معيدي 

 - 2 35,016  التأمينية  حتياطياتاإل

 1 62 -  ستحقة ومطلوبات مقة الدفع مبالغ مستح 
 

 )مراجعة( المجموعة     9,9
 2020يونيو  30

  
 موظفي

 المساهمين اإلدارة الرئيسيين  
المؤسسات المتعلقة  

 بالمساهمين 

 
 ألف   

 دينار بحريني 
 لف  أ

 ريني دينار بح 
 ألف  

 يني بحر دينار
     

 33 629 -  مبالغ تأمين مستحقة القبض

 - 51,762 -  معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية حصة 

 - 47,014 -  المطلوبات التأمينية 

 - 80 -  إستثمارات متاحة للبيع  
 

 )مراجعة( الشركة     9,10
 2020يونيو  30

 
 موظفي

 ابعةالشركة الت مينهالمسا  يسيين  اإلدارة الرئ
سات المتعلقة  المؤس

 بالمساهمين 

 
 ألف  

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
     

 33 14 629 - مبالغ تأمين مستحقة القبض

 - 63 51,762 - حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية 

 - 8 47,014 - المطلوبات التأمينية 

 - 47 - - لوبات مستحقة الدفع ومط مستحقةمبالغ 
 

 سييناإلدارة الرئي وموظفيس اإلدارة ضات أعضاء مجلعوي ت
 لرئيسيين خالل الفترة: ادارة في اإلة أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرين لموظي مكافأ فيما يل 

 

 هية في أشهر المنت للستة عة المجمو 9,11
  يونيو 30

 2021 2020 

 
 ألف 

 حريني دينار ب
 لف أ

 حريني ار ب دين
   

 543 440 ايامزرواتب و
 28 20 ن يلموظفخدمة لمكافآت نهاية ال 

 ───────── ───────── 
 460 571 
 ═════════ ═════════ 
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 لموحدة والمنفصلة  ختصرة امرحلية المإيضاحات حول القوائم المالية ال 
  2021 يونيو 30في 

 
 

 تمة( )ت عالقةال يذوأطراف  9
 

 أشهر المنتهية في  للستة كة  رلشا 9,12
  يونيو 30

 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 ي بحرين دينار
   

 450 347 مزاياتب وروا

 25 17 ظفين مكافآت نهاية الخدمة للمو
 ───────── ───────── 
 364 475 
 ═════════ ═════════ 
 

 ة  الملكيحقوق  10
 

علقة سهم مت، بدفع أرباح أ2021ارس  م   29خ  ي را في ت   ذي عقدي الالسنو  ة العموميةلجمعيع اي اجتما همو الشركة فوافق مسا 
بحريني  2,136  غةالوالب  2020بسنة   دينار  للسهم  15بواقع  )  ألف  بسنة    (فلس  بواقع  2019]المتعلقة   (للسهمفلس    15): 

 بحريني[. ألف دينار  2,140بإجمالي 
 

ا خالل  قامت  الاللشركة  في  منتفترة  منحة  أسه  بدفع  2021  يونيو  30هية  مسه  100كل  لسهم    4,8951بواقع  م  به   حتفظم 
 .( شيء: ال2020 يونيو 30ريني )دينار بح  700,000وبإجمالي 
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 لتكميلية  ا  المعلومات المالية
  2021 يونيو 30ي ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ختصرة ية المرحلية الملقوائم المالامن    اً جزءة المرفقة  ي لومات المالالمعتشكل ال )
 ( حدة والمنفصلةالمو
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 منفصلة دة وال الموحالمالية  المعلوماتحول  ةيليلتكم احات ااإلفص
 2021 يونيو  30في 

 
ليو يو  14  يف  المؤرخ،  (19  -يد  كوفة  ائح ج ل مالي  ال  رالتأثين  ع  تقريربإعداد  متعلق  ال)كزي  ن المرصادر عن مصرف البحريال  OG / 259/2020م  رق  متعميلل  لمتثا لال  أدناه  اإلضافيةت  وما المعلتم تقديم  

  ير لتأث، فإن اورزال في مرحلة التطال يد ومؤكغير    19  –د  ائحة كوفيج   ضعأن و  ما غراض أخرى. وبأ  االعتماد عليها ألي  وأكملها أب  الفترةج  لى نتائع  شرة مؤبمثابت  ا اعتبار المعلوم  ينبغي  وال  .2020
 حةر جائ ثي  كامالً لتأ مالً المعلومات تقييما شا   تمثل هذه، ال  ذلك  افة إلىإلضا ة. وبت قديما كون تلك المعلومى أن تلإ  يؤدي  مما قدروف  الظ   د تتغيرق  .معلوماتهذه اليخ إعداد  رن تا باراً متهو اع  أعالهالمذكور  

 خارجيين. لبل مدققي الحسابات ا ق مية منعة رسمراج هذه المعلومات لخضع ت م. لالمجموعة لىع 19 –وفيد ك

 
ً قوف  يةال ئم المواعلى القجمالي تأثير اإللاأدناه  يلييما ف  : المجموعة تقييمل ا
 

 

على   لتأثيرصافي ا
ة الموحد قائمةال
 لمجموعة لل دخلل

صافي التأثير على  
دة الموحقائمة ال
  المالي زمرك لل

 موعة للمج

صافي التأثير على  
 ةدلموحا قائمةلا
  الملكية قحقول

 للمجموعة 

أثير  صافي الت
خل  دالمة قائ على

 كة لشرل

 ثير  صافي التأ
  زلمركاائمة قعلى 

 للشركة  المالي 

  صافي التأثير
  حقوقة قائم لى ع

   للشركة الملكية

 
 ألف 

 يني بحر  ر نادي
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 لف أ
 ريني ينار بحد

 ف أل
 دينار بحريني 

 ألف 
 ني ريدينار بح

       

 - 5 - - 7 - أسمالية النفقات الر 

 (67) - (67) (68) - (68) اإليرادات نفقات 
 اض إجمالي األقساط المستحقة ف نخ الجة نتي ح ب خسارة الر

 (226) - (226) (226) - (226)  ط محددةء أو وقف خطإللغا  -
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (293) 5 (293) (294) 7 (294) التأثير  لياجما
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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