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 1976أغسطس   17تم الحصول على السجل بتاريخ  5091  التجاري  السجل

   
   اإلدارة  مجلس  أعضاء

   
والمخاطر  قيق التد نةج ل  عضوو ات والمكافآتالترشيح لجنة  رئيس ،رئيس مجلس اإلدارة  توفيق شهاب

 (مستقل تنفيذي غير)

    
   ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت اإلدارة مجلسنائب رئيس   بسيسو شرفأ

 (تنفيذي)
   

وعضو لجنة  الحوكمةضو لجنة ع و والمخاطر رئيس لجنة التدقيق عضو مجلس اإلدارة،  ناظم الصالح الدكتور 
 (مستقل تنفيذي غير) المكافآت ورشيحات الت

  
  وعضو اللجنة التنفيذية ) غير تنفيذي مستقل(عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الحوكمة                                  يحمدأشريف 

   
 ( تنفيذي) ةالتنفيذيوعضو اللجنة  اإلدارة مجلس عضو  سوامي ينمو فينكاتيسان

   
 مستقل(  غير ذي نفيت ر يغ) والمخاطر عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق  ناس  رسمي بشار
   

 غير تنفيذي غير مستقل()  ةوعضو اللجنة التنفيذي عضو مجلس اإلدارة  عبدالرحيم            علي 

                  ذية اللجنة التنفي
 

 رئيس اللجنة  –بسيسو  أشرف 
 حمدي شريف أ

 نيسوامي وم فينكاتيسان
 عبدالرحيم علي 
 

 رئيس اللجنة  –ح ل ناظم الصا   طر والمخا  التدقيقلجنة 
 توفيق شهاب
 اس  بشار سمير ن

 
 لجنة الترشيحات والمكافآت  

 
 رئيس اللجنة –توفيق شهاب  

 ناظم الصالح 
 شرف بسيسوأ
 

 لجنة الحوكمة  
 

 رئيس اللجنة  –حمدي شريف أ 
 الدكتور ناظم الصالح 

 شرعيةهيئة الرقابة ال رئيس - أسامة بحرد.الشيخ 
 

   

   ة رعيشلارقابة لا  ئةهي أعضاء

 وعضو لجنة الحوكمة  هيئة الرقابة الشرعية رئيس  د. أسامة بحر  خالشي

  الشيخ محسن الشيخ
 العصفور  عبدالحسين

 هيئة الرقابة الشرعية عضو 

   الشرعيةهيئة الرقابة  عضو  محمود لآ ر الناصعبد الشيخ
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   دارةإلا
   

 رئيس التنفيذي ال  جواد محمد
 العمليات -نائب المدير العام   وامي سادورار موداكنان

 تطوير األعمال  –العام مساعد المدير   داي جي بركاش بن
 دعم المؤسسيال –مساعد المدير العام   محمد عواجي 
ؤول  و مس غسيل األموال حةمكاف ومسؤول لتزام وإدارة المخاطراال   –مساعد المدير العام   ي ياسر الحماد

 ر مجلس اإلدارة مين سواة حماية البيانات الشخصي
 لية اإلدارة الما  رئيس  سنجيف أغورال  

   
   
 برج السيف  – السابعالطابق   ن وانعال
   428، مجمع 2825 ، شارع2080، مبنى 71شقة   
 5282.ب ص  
 البحرين  مملكةضاحية السيف، المنامة،   

 17585222: تليفون  
 17585200 : فاكس  
   www.solidarity.com.bhلموقع الرسمي: ا  
 

 لفروعا

 فرع السيف 

 فرع عراد 

 ند فرع س

 فرع سلماباد
 

 

  

 

 السيف  428, مجمع 2825, طريق 2102, مبنى 379شقة 

 عراد  240, مجمع 40, طريق 35مبنى 

 سند  745 , مجمع4571, طريق 2414مبنى 

 سلماباد  704, مجمع 426, طريق 1405مبنى 

 رين بح ال ةلكمم ،ثماراإل بنك  ك الرئيسي البن
 ن البحريمملكة  ،البنك األهلي المتحد   
   

 الشرق األوسط  –ديلويت وتوش   بات مدقق الحسا
 421ص.ب :   
 البحرين كة ممل -المنامة   
   

 االكتواري الخبير 

 
 مستشارون لوكس خبراء اكتواريون و 

 مملكة البحرين   –المنامة  – 50912ص.ب : 
 

 مملكة البحرين   ،للمقاصةرين  بحلا  مسجل األسهم:      

 

 
 
 
 









 ش.م.ب   البحريني يدرتولس
 

  دارةس اإلمجلضاء عنبذة عن أ
                                                    2021ديسمبر  31 هية في للسنة المنت
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 2017ر ديسمب  27بدأً من  - والمخاطر نة التدقيقلمكافآت وعضو لجيحات واشترالة جن ل سورئي   دارةإلئيس مجلس ار –يق شهاب فوت 
 

 ل عضو غير تنفيذي مستق -
 بحريني الجنسية   -
الواليات    شهادةيحمل   - إنديانا،  بنسلفانيا،  جامعة  من  وهو  ماجستير  في  المتحدة  زميل  القانونعضو  التأمين  فيمعهد  ملكة  الم  ي 

 حدة. متال
ً اع 32ن ع زيدرة تخبلدية  -  ات المالية.  التأمين والخدمي مجال ف ما
 

 في مجالس إدارات الشركات  المناصب الرئيسية والعضوية
 
 البحرين -لس إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات  مج وضع -
ً  ، رين، البحمصرف البحرين المركزي –  لتأمينعلى ا  ة اإلشرافمدير إدار  -  .  سابقا
 سابقاً.   ، ، البحرينةوالسياح جارةاعة والتن لصة ار از و يفمين التأة مدير إدار  -
ً  ،  ة األهلية للتأمينالمدير العام للشرك -  . سابقا

 
 2017ديسمبر  27بدأً من  - آتترشيحات والمكاف ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة ال نائب رئيس مجلس اإلدارة -أشرف بسيسو

 
 ذي دارة تنفيلس إو مجضع -
 سية  جنبحريني ال -
يثودية الجنوبية لمة البكالوريوس من الجامعة ا القتصاد بالمملكة المتحدة، ودرجكلية لندن لماجستير من  درجة ال  ويسيد بسسال  يحمل -

د  في المعه شارك عضو مولكة المتحدة، لقانوني في المم معهد التأمين ا متحدة األمريكية، كما أنه أيضاً عضو مشارك فيبالواليات ال
 ين. ير داإل ين احاسبلماألمريكي ل

 مالية عاماً في قطاعي التأمين والخدمات ال 32فوق سيد بسيسو خبرة تال  ىلد -
 
 

 ت الشركات عضوية في مجالس إداراالالمناصب الرئيسية و
 

 حرين، الب)مقفلة( ب.م. ابضة شتي القسوليدر لمجموعة  اللجنة التنفيذية و عضو رئيس التنفيذيال -
 شركة األولى للتأمين ذ.م.م، األردن  لت ترشيحات والمكافآال ةنعضو لجة ويذينفالت نةاللج  رئيسوة مجلس اإلدار  يسرئ -
 ين لبحر م.م.، ا ذ.تشرز رئيس مجلس إدارة سوليد فين -
 ذ.م.م.، البحرين  كابيتال سوليدرئيس مجلس إدارة  -
 عربي لتأمين اخطار الحرب دوق الجنة الفنية للصنرئيس الل -
 العربية السعودية   ةلمملكا  ،يتكافل تعاونجزيرة لافي شركة  دارة وعضو لجنة األستثمار لس اإل عضو مج -
 ، البحرين ن والكويتالتنفيذية في بنك البحري اللجنةو وعض عضو مجلس إدارة -
 شركة المتحدة للتأمين ش.م.ب. )مقفلة( ال في رئيس اللجنة التنفيذية اإلدارةعضو مجلس   -
 يةرفات المالية والمصمعهد للدراسوالترشيحات والحوكمة في    المكافآتيس لجنة عضو مجلس اإلدارة ورئ -
ً سابق ، مبورغيه لوكسأ.  ل أسافتكلل  رتيوليدس شركة إدارةس مجلرئيس  -  ا
 ، سابقاً.  ةرئيس مجلس إدارة شركة المؤازرة االستثماري -
 بقاً  االستثمارية ، ساة شركة الصمود ار رئيس مجلس إد -
ً  ، ن للتأمينرئيس جمعية البحري -  سابقا
ً  ، ينربي للتأمعد العام الرئيس االتحا -  سابقا

 
 
 



 م.ب  ش. نالبحري يدرتي ولس
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الا ناظم  م  -الحلص دكتور  اإلعضو  لجئي ور  دارةجلس  و    والمخاطر  التدقيق  نةس  الترشيحات  لجنة  الشركة وعضو  حوكمة  لجنة  وعضو 
 2017بر سمدي   27بدأً من  - آتالمكاف

 
 عضو غير تنفيذي مستقل  -
 بحريني الجنسية   -
ت  يااللو، ا ديانا يا، إن عة بنسلفانامج  الماجستير منترا، وشهادة  نيل، انجلعة برامن جامية  مالدة الدكتوراه في الدراسات الاشه  يحمل -

 ة األمريكية، وشهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة بغداد، العراق لمتحدا
- 47  ً  مجال االكاديمي والتجاريفي الخبرة ال  من عاما

 
 ت ركاالشالعضوية في مجالس إدارات ية ورئيسب الالمناص 

 
 . الترشيحات والمكافآت و لجنة ضوعزام لتال ااطر ووالمخ  نة التدقيقلجورئيس يرمينالز أي بي أم تدارة في  لس األ مج عضو -
 نة التنفيذية للجائزة لجوعضو ال 2015 –زة كانو لألبداع واألمتياز  أمناء جائعضو مجلس   -
 . العائليةات  شركالجمعية البحرينية للعضو في  -
ً مي اكادي  محاضراً  ابقلسكان في ا  -    .نحريالبامعة في ج لارة األعما إد لية  في ك للمالية والمحاسبة ا
   . في السابق عضواً في مجلس التعليم العالين اك -
   .جامعةختصة في مراجعة ميزانية اللمكان في السابق عضواً في لجنة جامعة البحرين ا -
 حرين.البة معلمي في جاالع البحث ب رئيسنائبق كان في السا -
 ة البحرين.معلبحث العلمي في جال  اً عميد كان في السابق  -
 .عة البحرينفي كلية إدارة االعمال في جامئة التدريس يهل  واً عض  قابلسي ا ن فكا -
 .رين، البحعمل الوطنيالعضواً في لجتة ميثاق  ان في السابق ك -
 . رية العربيةشجمعية تنمية الموارد البكان في السابق عضواً في  -
 .، البحرينحح الصالالصركة ش ةعضو مجلس إدار السابق في ن كا -

 
 2017ديسمبر  27بدأً من  - اللجنة التنفيذيةلجنة حوكمة الشركة وعضو  يسة ورئ ر دالس اإلعضو مج –  حمديف اي رش
 

 عضو غير تنفيذي مستقل  -
 ني الجنسية  ريبح -
 ةلمملكة المتحدونيات من ا بائية واإللكتر ر هكاليحمل درجة جامعية في الهندسة  -
 .  ةتلفمخ ات  عدة شركي دارة فدارة واألعمال وعضو مجلس إإلا خبرة واسعة في -

ً ع 44 -  .  ة والصناعةفي التجار لخبرة ان   ماما

 : ارات الشركاتوية في مجالس إدالمناصب الرئيسية والعض 
 

   ، البحرين  .ب.م للترفيه العائلي ش ةالبحريني شركةالفي   األدارة  لسعضو مج -
 ن  ريبحال دار الخليج للتجارة ،  ةوالعضو المنتدب في شرك األدارة  عضو مجلس -
 (Bahrain Waste Treatment Companyشركة ) منتدب فيلا  العضوو رة األدالس  مج عضو -
 ين البحر   م.م. لمنيوم ذخدمات األشركة في عضو منتدب جلس اإلدارة وعضو م -
 لبحرين  ، اعي ان صريب التدز الوطني للالمركو تنفيذي في عض -
 

   2017ديسمبر  27بدأً من  - نفيذية وعضو اللجنة الت لس اإلدارة  جمعضو  -فينكاتيسان مونيسوامي 
 

 عضو تنفيذي   -
 هندي الجنسية  -
القانونيين في الهند وعضو    وعضو زميل في معهد المحاسبين  راس، الهند جامعة مد  نم  قتصاداال  في  وسوريكال البدة  شها  مليح -

 ي الهند ين فلتأما  مشارك في معهد
السيد فينكاتيسان   - التأمياً  عام   35يملك  العديد من األقسام  ن.  وتمن الخبرة في مجال  ة  منها الشئون المالية والمحاسبغطي خبرته 

 وإدارة المخاطر   لتزام إل والي داخال  تدقيقات والستثمار واإل
 

 وية في مجالس إدارات الشركات المناصب الرئيسية والعض 
 

 البحرين  ،مقفلة( لمجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب )يات  لعملذي ل فيالرئيس التن -
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 د فينتشرز ذ.م.م.، البحرين إدارة شركة سوليمجلس   نائب رئيس -
 نريالبح  ،.م.ذ.م  لكابيتا سوليدارة إد رئيس مجلس  نائب  -
 صمود اإلستثمارية، األردنال عضو مجلس إدارة شركة كان في السابق  -
 ؤازرة اإلستثمارية، األردنالم ركة رة شداضو مجلس إ عكان في السابق  -
 رغ تي للتكافل أس.إيه.  لوكسبوسوليدر عضو مجلس إدارة شركة سابق الكان في  -
 ن ردألا ، ماريةاإلستثملكيات كة شر عضو مجلس إدارة كان في السابق  -
 ن شركة األولى للتأمين في األرد نة التدقيق فيو لجوعض  عضو مجلس إدارةن في السابق اك -
 بحرينالديراً مالياً بالشركة األهلية للتأمين بم  بقساالكان في  -
 يا انشورنس ليمتد بالهند)شاناي(.رياً  في شركة يونايتد اند إداكان في السابق مسئوالً  -

 
 
   8201  فبراير 19بدأً من   -،  والمخاطر جنة التدقيقوعضو ل ة اراإلدلس مج  ضوع –اس ن  ارشب 

 
 عضو غير تنفيذي غير مستقل  -
 لجنسية  ا نيبحري -
 المملكة المتحدة ر في تلعقارية من جامعة ويستمنسع اارييحمل شهادة البكالوريوس في إدارة المش -
 ية  العقار    عير اسنوات في إدارة المش 14خبرة تمتد لمدة  -

 
 شركات وية في مجالس إدارات الوالعض  ةسي رئي لب امناص لا

 
 ش.م.ب. وشركة ناس ناس  مجموعة عضو مجلس إدارة -

 لبحرين  ا  ،  لشركة ناس الدولية للتجارةضو المنتدب لعوا ارةداإل   عضو مجلس -

 ينر بح، ال( Abrasive Technology Industriesلشركة ) اإلدارةعضو مجلس   -
 الغرفة االمريكية للتجارة ، البحرين   ةر دالس إ مجسابقاً ، عضو  -

 
   2019فبراير  4بدأً من  – وعضو اللجنة التنفيذية اإلدارة  عضو مجلس –عبدالرحيم  علي 

 
 ستقل غير م يذيفنتغير  -
   يةنسلجي ابحرين -
شهادة البكالوريوس  ألعمال و  ا  إلدارة  مإلدارة من جامعة ماكيليورة األعمال بتخصص التسويق وايحمل شهادة الماجستير في إدا -

 ن الواليات المتحدة األمريكيةالية من جامعة بنتلي، في بوسطبتخصص االقتصاد والم 
 . العقارات ضة وريال ا  ويه ترف، ال البحري، النقل  ر امستثاال من الخبرة في مجال أعوام 10 -

 
 والعضوية في مجالس إدارات الشركات  الرئيسيةالمناصب 

 
 البحرين  لكةمم –العضو المنتدب لشركة رحيم القابضة ، المنامة  و  اإلدارةعضو مجلس   -
 البحرين  لكة مم – ، (Foodvest Holdings)في شركة  اإلدارةعضو مجلس   -

  
 
 



 ب  ش.م. رينالبح سوليدرتي 
 
   رةاإلدا ذة عننب
                                                      2021ر ديسمب 31سنة المنتهية في لل
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 الرئيس التنفيذي -دحمد مجوا
 

يعمل   وقد انضم إلى سوليدرتي منذ تأسيسها وكانل ألعمااة ار إد و نمجال التأمين الخبرة في معاماً  27ثر من واد محمد بأكيحظى السيد ج
 . نفي مملكة البحري ,ليةتأمين األه الشركة  و ة ووزارة التربية والتعليمبضقبلها في شركة البحرين الوطنية القا

 
االستثمار ف القابضي مجموعة سوليدر وهو عضو لجنة  لمجموعة  تي  القابضة ع ة وممثالً    ت ارات للشركاى مجالس اإلد لى مستوسوليدرتي 

جلس اإلدارة في كل من شركة وهو أيضا عضو م  للخدمات المساندة ذ.م.م   360في شركة هلث  وعة. وهو عضو مجلس إدارة  للمجم  عةابلتا
ا س ذ.م.م.،  فينتشرز  كابوليد  سوليد  ،شركة  البحر لبحرين  ذ.م.م.،  كيتال  مين.  عضو  أنه  إدارة  ما  تقنية  المخا  نةلجس  ئير وجلس  ولجنة  طر 

التاالمعلومات في شركة األولى   ً بعللتأمين في األردن، وهي إحدى الشركات  التأم  ة  للمجموعة. و ايضا كما أنه  .  ين البحرينيةرئيس جمعية 
ي  ف  فية الى شهادة معتمدةملكة المتحدة وباإلضاند بالمفي علوم الحاسوب من جامعة ساندرال  جستير ام لوا،  س  وي البكالورياصل على درجتح

مشارك في برنامج الخليج للتطوير التنفيذي من كلية داردن  (ACII) التأمين القانوني في لندن  مكافحة غسيل األموال وااللتزام وعضو معهد  
 مريكية.دة األحمتالت يا رجينا بالوالفي جامعة في لألعمال

 
 ت العمليا –نائب المدير العام   – وامينانداكومار دورايس

 
من الخبرة في قطاع التأمين العام في  سنة  42 ولديه ش.م.ب. البحرينشركة سوليدرتي ي ف العمليات -نائب المدير العام  هواكومار السيد ناند
ً ند والبحرين، حيهلكل من ا هلية في الشركة األ  مدير اولان  ك  ي،ة سوليدرتلعام. وقبل انضمامه لشركين امأتلر اوائجميع دي   فث عمل تقريبا
 مؤمّمة في الهند.   ين العام السنة لدى واحدة من شركات التأم 26مدة ذلك كان رئيس فرع/قسم لن.  وقبل ريفي البحللتأمين 

 
األعمال من جامعة  ة  ار اجستير في إد نون العام وشهادة المالقا  يف  يوسلور البكا  شهادة لعلوم وفي ا   ادة البكالوريوسهشيحمل السيد نانداكومار  

 .   معتمد مؤهل نمؤّم  ، ود القانوني للتأمين في لندنبالهند وزميل في المعه  د التأمينعهيل في مالهند وهو زم  مدراس في
 

 األعمال  ري تطو – مساعد المدير العام –جاي براكاش 
 

ا اعمس هو    براكاش السيد   التعا، وهو خبير متاألعمال  وير طت   -  ام لع المدير  د  ي  سنة ف  26د على  ل مع العمالء ولديه خبرة تزيمخصص في 
المبيعات والتخطيط  فرق سجل معروف في إدارة  لتجارية ولديه  . ويتميز بحذاقته ات التأمينمجاالفي    مال وأنشطة التسويقطوير األعت  أنشطة

حمل شهادة  تير في التسويق ويدة الماجساهمؤهل يحمل ش مؤهل  مهندس إلكترونيات  ش اكار د بلسيلتأمين. اا  في مجاالت  ءعالقات مع العماللاو
المبيعات وخطط التسويق وتطوير المنتج  يق  ارة فر حليل وإدمتحدة ويمتلك مهارات كبيرة في التن القانوني بالمملكة الهد التأميمعلوم من  الدب
 في مجال التأمين. ء المعال قاتانية وعاليز ي وتخطيط المخطيط االستراتيجتلوا

إ في  تساعده  التأمياد والتي  والعمالء  رة وسطاء  بكل  ن  وفعاجداالكبار  ولدية  ليرة  بشة.  العمل  في  خبرة  األعمال  أيضاً  بيئة  في  ديناميكي  كل 
ق نجاحات معروفة  قحو ةيادالققدرة على  ه  النتائج ولدياكاش بأنه يحقق ر بلب اتخاذ قرارات محددة ومركزة. ويعرف السيد  تي تتط غيرة والالمت
من أجل تحقيق أعلى  يع  ة في مختلف قنوات التوز أعمال قويت تحالفا  وإنشاء  ص النموحديد فر ة وتاألسواق الجديد  يفتأسيس مواطئ قدم    في

 . ليللتحوا  البيانات  رةومات وفي إدامجال تقنية المعل ل انضمامه الى سوليدرتي عمل السيد براكاش فيوقب األرباح. و  درجات النمو
 

 دعم الشركة  م س ق –  مساعد المدير العام –محمد عواجي 
 

عواجي    السيد يتمتع   علواسعة  خبرة  بمحمد  و مجاالت  في  ة  سن  23ى  تزيد  االستراتيجي  وإدارةالتخطيط  المشاريع  وتنفيذ    التغيير   إدارة 
إذ  ،  شركةلرئيسية بالع ا يار شالمهم  دد من أع  يفوشارك    ا،يتهبدايدرتي منذ  سول  شركةالعمل لدى  محمد عواجي ب  السيد  التحقوقد  الخدمات.  

الخدمات اإللكترونية إطالق    ، باإلضافة إلىفروع الشركة  يز جهوت  ،ومات ووضع خطة استمرارية األعمالالمعل قسم تقنية    ساهم في تأسيس
ال  .ركةللش الوقت  يتولى  وفي  وحالسيد  حالي،  رئاسة  مهمة  عواجي  دعم  ةدمحمد  و للشر   خدمات  تتاكة،  أقمضلتي  تن  ومات  ل معالة  قنيسام 

درتي مشروع وليبإدارتها قبل التحاقه بشركة سم  وتشمل بعض المشاريع التي قا الدعم.  رية ولموارد البشسسية والتسويق وا واالتصاالت المؤ
ي  فس  يوور كالة البشهاد   يد عواجمحم  يد الس  ويحمل  ساسي. ألا  توثيق معايير آيزو وتنفيذ نظام التأمينوي  لكتروني العالماإلتحويل نظام البريد 

 .نبحرية في الالدولي  AMAجامعة  م الكمبيوتر من علو
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ين  مأو  صيةومسؤول حماية البيانات الشخ  والغسيل األممكافحة المخاطر ومسؤول  ة  اللتزام وإدار  –  مساعد المدير العام   – ياسر الحمادي

 اإلدارة سر مجلس 
 

وهو امين   نالبحريدرتي  شركة سولي  ال فيومسيل األول عن مكافحة غؤسلمارة المخاطر واة االلتزام وإددائر   سرئيالحمادي هو    السيد ياسر 
ية ولديه خبرة متنوعة في الي القطاع المصرفي وفي المؤسسات المعاماً  ف  17ولديه خبرة لمدة    البحرينة شركة سوليدرتي  ر اإد  جلسر مس

  ر خاطدارة الميس قسم إرئكان    ،يسوليدرتل التحاقه بشركة  ار.  وقبواالستثملعمليات  طوير األعمال وادارة المخاطر وتااللتزام وإمجاالت  
 للحلول اإلسكانية المتكاملة ش.م.ب.)م(.  نا كس ةشركفي لتزام واال
 

عة  ة من جامهندسة الكيميائيدة وشهادة في المملكة المتحاألعمال من جامعة جالمورجان بال  رةيد الحمادي شهادة الماجستير في إداويحمل الس
رفية والمالية، وهو أيضاً عضو في المعهد  لمصات ا راسللدلبحرين  هد اع ن مسالمي متمويل اإلالرفة ويصم في الة الدبلوم المتقد ين وشهادالبحر 

 ة المتحدة.   لكألوراق المالية واالستثمار في الممالقانوني ل 
 

 المالية   اإلدارة يسئ ر –سنجيف أغوارال  
 

قسمسنجي  السيد يدير  أغورال  المالية    ف  سوليدرتي  اإلدارة  ا  17  ديهلو  بحرينل ا لشركة  من  السنة  فيليعملخبرة    اليةم الة  ابرقلامجال    ة 
قة ق المرموعمل في مجموعة من شركات التدقي  نريالبحبل انضمامه الى شركة سوليدرتي  لتزام وإدارة المخاطر. وقتدقيق واالوالمحاسبة وال
التد مجال  وال في  الخارجي  وتدققيق  األنظمة داخلي  الوالمها   يق  األغراض  ذات  الشركات  الم علل  خاصةم  من  الء  مجال  والخدما مأتفي  ت  ين 

شهادة في تخصص التجارة    نجيفس  ويحمل السيد  .المجاالت األخرىمن    كذل   وغير  تشييدوالعقارات والوالتصنيع  ستثمار  وشركات اال  ةيللما ا
د  عه، وعضو مدنن القانوني في لن يد التأموعضو معه الهند،    يين فيبين القانونمعهد المحاسفي  عضو  أيضاً    ي في الهند، وهوامعة دلهمن ج

 . ندلها  يفالتأمين 
 
القانون,نجيف زميل في معهد التأمين القانوني بالمملكة المتحدةسسيد  ال زميل في معهد التأمين في الهند  ,ن في الهند  ييمشارك في المحاسبين 
د, على  البكالووحاصل  التجار رجة  في  دلهريوس  جامعة  من  الة  رئيس  نائب  وهو  بالهند.  التأمينلجي  لجمعية  المالية  )  نة  (  BIAالبحرينية 

 . ((BIA IFRS 17ورئيس اللجنة الفنية 
 



 ب  ش.م. حرينالبرتي دسولي
 

 والوظيفي تنظيمي الهيكل ال
 2021 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 ب  .م.ش البحرينيدرتي سول
 
 ة لشركوكمة اقرير حت

 2021ديسمبر  31ي ية فللسنة المنته
 

14 

 

ر لحوكمة  شركات كإطالحوكمة ال  ديةالخاصة بالقواعد اإلرشا  وااللتزام باالشتراطات الرقابية  يدفي التزامها بالتق  سوليدرتي البحرينستمر  ت
ام حوكمة ونظ  نيبحرية الالتجاري كاتلشر ي قانون اوجه خاص فكورة بذملا اإلرشادية لكي تشمل األمور   الشركة.  وقد تم وضع هذه القواعد

األساس والنظام  الشركات"(  حوكمة  )"نظام  المركزي  ي  الشركات  البحرين  مصرف  وقواعد  ونظام  األخرى ألموا  3المجلد    –للشركة  ور 
 مناسبة.   حوكمة الشركة والتي يعتبرها مجلس اإلدارة المتعلقة ب

 
، يسرنا طمأنة السادة المساهمين بأن الشركة 3المجلد    –ي  ز ركالم  حرينعد مصرف البي نظام وقوافأتش سي ومبادئها   دةوباإلشارة إلى وح

  ة والشفافيةز وترسيخ قيم المسئولية والمساءلة والعدالي إلى تعزيوالتي تؤد اعدة وقامت بالفعل بتنفيذ األنظمة المذكورة في النظام والقو زمملت
 في الشركة.   

 
 الشركة  ةي كلم
 

من المساهمين األفراد ة  من رأس مال الشركة وتعود الملكية المتبقية لمجموع  ٪84.17لك  تتم(  لة)مقفش.م.ب  ابضة  ي الق سوليدرتمجموعة  
السيد جواد محمد )الرئيس  سيد أشرف بسيسو )نائب رئيس مجلس اإلدارة( و كل من ال  لك، يمتلك ى ذ . وعالوة عل٪15.83والمؤسسات وتبلغ  

 صلحة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. )مقفلة(. ملو   عنيابةً سهماً ن 26,812ل  منهما حصتين مقدار ك( يذفينتال
 

   رةمجلس اإلدا
 

  على اء  ضاء غير تنفيذيين وثالثة  من هؤالء األعضاألقل أعضاء على  ألعيتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء. ويجب أن يكون نصف ا
 قلين.   تساء ماألقل يجب أن يكونوا أعض

 
ارة الشركة وعن أدائها.  وتتضمن  إداإلدارة الذي يتحمل المسئولية والمساءلة النهائية عن  مجلس    لقبمن    االه أعمومراقبة  الشركة    دارةتم إوت

 كد من توافر أتوال  األهداف اإلستراتيجية للشركةالسليمة والصحيحة واعتماد السياسات والخطط و اإلدارة  تأكد من  ال  س األدوار الرئيسية للمجل
 ألهداف.   هذه ا  ققيلتح ا يرهوغ الالزمة المالية  واردالم
 

 ما يلي:   رةهذا وتشمل المسئوليات المحددة لمجلس اإلدا

األعم • وخطط  اإلستراتيجية  الخطط  واعتماد  الخاوالميزانال  مراجعة  والمسئوليات  يات  والهيكل  بالشركة  واصة  ظمة  نألاإلدارية 
 ة.   وإطار إجراءات الرقاب

 لشركة.   هها اجوات تي الل  عمااأل خاطر المال لدعم متقييم مالءة رأس  •

 الشركة.   ة أعمال غطي أنشطي تالمحاسبية والتدقيقية والسياسات الداخلية الت ة والمبادئظمالتأكد من االلتزام بالقوانين والقواعد واألن •

 بين الشركات ومساهميها.   ت ا المحافظة على سالمة ونزاهة العالق •
 
ت.   ت والمكافآحاولجنة الترشي واللجنة التنفيذية ولجنة حوكمة الشركة مخاطر الو  ققيتدالة لجني رعية هلجان ف اربع  عد مجلس اإلدارةاسوت

 مجلس اإلدارة أيضاً لجنة عد ادارة.  وتسجان بعد اعتمادها من قبل مجلس اإل هذه الل  خالل نظممن وقد تم تحديد أدوار ومسئوليات هذه اللجان 
 م.   ألاصة بالشركة االستثمار الخا ةر إدا
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   دارة وسياسة الحضورس اإللمج عاتتماجا
 

 ات على األقل خالل السنة المالية. مر على مجلس اإلدارة االجتماع أربع 
 

 : مملكة البحرين( عقدها في مجلس تم ال)جميع اجتماعات  2021ل عام اء خالور األعض دارة وحضاإل جدول اجتماعات مجلس 
 

 اإلدارة  مجلس أعضاء
22  

 فبراير
10  

 وي ما
10  

 أغسطس
09  

 نوفمبر
 ديسمبر 09

 رئيس مجلس اإلدارة  -اب توفيق شه
 ستقل( م )عضو غير تنفيذي

     

 اإلدارة    مجلس نائب رئيس –أشرف بسيسو 
 ي()عضو تنفيذ

     

 ور ناظم الصالح كتالد
 مستقل( عضو غير تنفيذي )

     

 ي شريف أحمد
 تقل( سمغير تنفيذي ) 

     

  مونيسوامييسان كاتنفي
 )عضو  تنفيذي(

     

 بّشار ناس  
 )غير تنفيذي( 

     

 علي عيسى عبدالرحيم  
 )غير تنفيذي( 

     

 
 لجان مجلس االدارة 

 
 والمخاطر  لجنة التدقيق

 
لجنة، بما في ذلك رئيس اللجنة، أعضاء  ل ا  عضاءية أكون غالبن تويجب أ   ل. قثة أعضاء على األالث  اطر لمخوا  لجنة التدقيقيجب أن تضم  

 أربع مرات على األقل.    اعمستقلين و/أو غير تنفيذيين.  وعلى اللجنة االجتم
 

  حاسبيةات الماسسيالتلتزم بالتقيد ب   ةأن الشركنتظم للتأكد من على أساس م  البيانات المالية  عةمراج  مسئولة عن  والمخاطر  تدقيقللجنة اوتعتبر  
آر   ا هوأن  اسبةالمن االعتبار  بعين  باألخذ  المناسبة  والقرارات  األحكام  واتخاذ  التقديرات  بإجراء  قامت  الخارجيين.    اءقد  الحسابات  مدققي 
 سارية.   نين واألنظمة التزام بالقوامسئولة عن االل طر خاوالم ك، فان لجنة التدقيق إلى ذل ضافة  وباإل

 
 :2021ام  خالل ع  ءضااألع ضور وح والمخاطر  التدقيق ة  جنجدول اجتماعات ل

 

 والمخاطر  لتدقيقلجنة اأعضاء 
22 

 فبراير
10 
 مايو

10 
 أغسطس

09 
 نوفمبر

    X ر تنفيذي مستقل( غيالدكتور ناظم الصالح )عضو 

     ل(ر تنفيذي مستقو غي)عض شهابتوفيق 

     غير مستقل(  غير تنفيذي وضبّشار ناس ) ع

 
 
 
 
 
 
 

 آتلمكافاو اتيحلترشلجنة ا
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 و/أو ستقلينمارة  هؤالء أعضاء مجلس إد  غالبية   نكويجب أن تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء على األقل ويجب أن ي
شأن  ات بتوصيحات والاالقترام  ديمسئولة عن المساعدة في تق  توتكون لجنة الترشيحات والمكافآ  رئيس اللجنة.في ذلك  ، بما    ينذيغير تنفي

رة  ااإلد ة. وعلى اللجنة أن تساعد مجلس  ركلس اإلدارة الجديد/ أعضاء مجلس اإلدارة الجدد/ اإلضافيين في مجلس إدارة الشن عضو مجييتع
 ت في الشركة.    ء والمكافآين األعضاخاصة بتعيالفي دراسة المسائل 
 : 2021خالل عام  ءاألعضا ور حض والمكافآت و نة الترشيحاتجلجدول اجتماعات 

 

 فبراير 21 مكافآت الو الترشيحات  نةء لجاض عأ
18 

 نوفمبر

   ل(تقتوفيق شهاب )عضو غير تنفيذي مس

   ذي مستقل(ي)عضو غير تنف  ناظم الصالح

   تنفيذي(  شرف بسيسو ) عضوأ

 
   لشركةلجنة حوكمة ا

 
لس إدارة مستقلين.  ويجب أن  مججب أن يكون جميع هؤالء األعضاء أعضاء  ى األقل، ويثة أعضاء علن ثالمة  ركلشا  مةلجنة حوكون  تتك

الشرعية )"  شريعة وعضو في البين فقهاء    ن  من األعضاء ميكون واحداً  للشركهيئة الرقابة  الرقابة الشرعية"(  لك بغرض توجيه  ذو ة  هيئة 
    ة.جتماع مرة واحدة على األقل خالل السنى اللجنة االشرعية.  وعلمة الكحوالب قةعلائل المتلمس ل اا حوشادهالشركة وإر 

 
خالل العمل مع اإلدارة ولجنة ن  رشادية لحوكمة الشركة مذ القواعد اإلفياقبة على تنر ن اإلشراف والموتعتبر لجنة حوكمة الشركة مسئولة ع

الرقا  والمخاطر   قيقدتال الشرعوهيئة  ا  لجنة مسئولةان ال ف،  لكذ  لىإ   باإلضافةو   ية.بة  اإلدارة فعن تقديم  إلى مجلس  ي  لتقارير والتوصيات 
 ا.   هرساتها لنشاطاتضوء نتائج اجتماعاتها وذلك في سياق مما

 
 

 : 2021خالل عام  األعضاءوحضور  حوكمة الشركة ت لجنة جتماعاا جدول
 

 الشركة  حوكمةة ء لجن ضاأع
08 

 ديسمبر 

  ( ر تنفيذي مستقل)عضو غي -حمدي أشريف 

  تنفيذي مستقل( غير  )عضو  الحص لا  ناظمتور دكال 

  رقابة الشرعية(ة الئهي عضور )حبتور أسامة الشيخ الدك

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نفيذية ة الت جن الل
 

 اللجنة التنفيذية مسؤولة عن :  

 من قبل المجلس  ة لويات المحدداألجل واألو يلة لمجلس اإلدارة بما يعكس األهداف طو  اتوصية بهجية والستراتيتطوير الخطط اال •

 ة كشر ال ةإدار قبل مجلس  ن م ة ت المحددتطبيق االستتراتيجيات والسياسا •

 .  مقارنتها بالخطط والميزانيةو ة النتائج العملية والماليةمراقب •
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 ف واالرشادات.  اا باألهدمقارنتهتثمار ومراقبة جودة وكفاءة عملية االس •

 والبشرية. ارد التقنية رأس المال والمو تحديد أولوية تخصيص  •
 
   :2021 خالل عام ر األعضاء ضووحالتنفيذية   جنةاللتماعات ول اجدج
 

 اللجنة التنفيذية ء اض عأ
28 
 يناير 

22 
 سمار

06 
 مايو

24 
 يونيو 

07 
 اكتوبر

01 
 ديسمبر

       رئيس اللجنة  –سيسو أشرف ب

      X أحمدي  فشري

       وسوامي فينكيتسان مين

         لرحيمدا عبعلي 

 
   :دارةس اإلمجل في وياتالعض عدد 

 

 دارة س اإللمجء ضاأع
في   ىخراال  مجلس اإلدارة في الشركات عضويات عدد 

 البحرين

ش توفيق  مج  –هاب  السيد  غير رئيس  )عضو  اإلدارة  لس 
 مستقل(  يتنفيذ

- 

بس أشرف  مجلس   -يسوالسيد  رئيس  )عضاإلدا  نائب    ورة 
 ي( تنفيذ

6 

 1 قل( )عضو غير تنفيذي مست الحناظم الص الدكتور 

 4 ذي مستقل( تنفي ر يغضو )ع ييف أحمدد شر السي

 2 تنفيذي( و . )عض مينوسوامي السيد فيكاتيسان 

 3 تنفيذي غير مستقل(   ر ناس ) عضو غير السيد بّشار سمي

 2 ستقل(  )غير تنفيذي غير مبدالرحيم ي عيسى عد علسيلا

 
 العضو المستقل  

 
اإلدارة بستقل هو عضو مجلس إدارة حدد مجل ملا   العضو  او    ريةهجوقة  ه عالأنه ال تربطس  استقالليته  بالشركة من الممكن ان تؤثر على 

ااراته  قر  الحقائق  جميع  اخذ  ب.  باإلعتبار   لمعروفةمع  يدرك  اإلدارة  استوفىنأمجلس  لو  حتى  ا العضو    ه  فأنتطلبملجميع  الرسمية  من  ات  ه 
 سبب آخر.   أي و ا شركةة للهيكل الملكيالشركة او ب لظروف خاصة بالشخص نفسه او ب الً قستكون مالممكن ان ال ي

رية مع الشركة )بغض  هو معامالت مالية جو او عائلته( أي عالقة ا وال تربطه )هو شخصياً  كة ،  شر العضو المستقل هو عضو غير تنفيذي لل
 ية:  لتالالمتطلبات ا معينة جميع  يجب ان يستوفي خالل السنة ال قلستلمالتحديد فأن العضو ا ، وب افآت مجلس اإلدارة( كمالنظر عن 

 
 يكن موظفاً بالشركة   مل .1
 ( افآت مجلس اإلدارةك)بغض النظر عن م اه ار بحريني او ما يعادلدين 31,000مبالغ تفوق شركة اللم يدفع للشركة او يستلم من   .2

 
 

 )يتبع(  قل ت سالعضو الم
 

ً   لم يكن .3 ا  ٪10 لحصة تبلغ اكثر من  مالكا المبلغ المذكور  عن    يدغ تز مبالقت  عت او تللشركة دف،    غير مباشرةو  ، سواًء مباشرةً 
 ه. أعال

 . تزيد عن المبلغ المذكور أعاله لغة او موظفاً في شركة دفعت او تلقت مبا دار إ  مديراً او عضواً في مجلس  اولم يكن شريكاً مديراً   .4
 تقل  رف بشكل مسصتة العضو للي على أهليهر مكن ان تؤثر بشكل جومل مع شركة ة تعاقدية او اعماليست لديه أي عالق .5
،  من اسهم الشركة    ٪5شركة تزيد عن  ال  حصة في  كية افراد العائلة ،ملاو غير مباشرة ، ويشمل ذلك  ان تملك مباشرةً   ق لهبيسلم   .6

 يع فئات األسهم. ذلك جم ملويش
 مستشار للشركة.  باشرة كمدقق او اشرة او غير ملعمل سواًء مبله ا   قلم يسب .7
  ة التنفيذية للشركةدار اإلاو    دارةء مجلس اإل اض قة بأحد أعبطه أي عالتر لم  .8

 
تدفع مقابل    ي تقصد بها المبالغ التعاقدية الية  لموزعة كأرباح حيث ان المبالغ المذكور غ ا ال تشمل المبال  4و    3و   2د  نو المبالغ المذكورة في الب

 لكها.  حد الشركات التي يمو ااو  للعضركة دمة من الشقمالخدمات الللشركة او ا  الشركات التي يملكه  دلعضو او احمعينة مقدمة من ا خدمات
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األب ، األم ،   ،مصطلح "عالقة" يقصد به الزوج با  ، األب ، األم ، األبناء والبنات بينموج  به الز افراد العائلة" يقصد  د  مصطلح "عائلة او اح

 .  كوظف او شريبناء والبنات او ماأل
 

 لجنة اإلدارة التنفيذية 
 

يجب  األوقات،  ميعي ج.  وفالبحرينة سوليدرتي ركورؤساء الدوائر األساسية في ش الرئيس التنفيذيمن  يةنفيذالت  ةإلدار جنة اتتكون ل أن يجب

  ويجب أنلجنة.  ال ة أعضاء في  مالية الاإلدار   ورئيس،  عمالر األتطوي  -مساعد المدير العام  ، و  العمليات  –العام    ر مدينائب الن  ن كل موكأن ي

جب أن تجتمع  وي  ه.  م بأعماله في حاالت غيابيا ، ويجوز للجنة انتخاب نائب له من بين أعضائها للقييذلتنفيس ا الرئو  جنة هرئيس اللون  يك
 ات على األقل خالل السنة.   مر  عأربدارة التنفيذية إللجنة ا

 
شغيلي واالتصاالت  ف التاشر إلواقبة  والمراشركة  عة حوكمة اللها تنفيذ ومراجخاليئة يتم من  ة وهشاريهيئة استدارة التنفيذية  وتعتبر لجنة اإل

   جي.شركة والتخطيط اإلستراتيالبين اإلدارات المختلفة في  
 

   ردارة المخاطة إلجن 
 

جنة عقد أربع  للوعلى ا  فيذيالتنئيس  هو الر رئيس اللجنة  يكون  تة أعضاء على األقل ويجب أن  إدارة المخاطر من س  لجنةيجب أن تتكون  
    سنة.خالل القل اعات على األاجتم
 
العمل كهيئة تسا  حصر نوت المخاطر في  لجنة إدارة  اإلشراف عل   عدأهداف  إدارةوير  ى تطاإلدارة في  إطار    سوقيا المخاطر وتحديد    وتنفيذ 
 ة الشركة.    وأنشطخاطر المرتبطة بالدوائر واألقسام المختلفة الم
 

   ةلعضو مجلس اإلدار  رةوعية المستموالت جيه التو
 

، فان على  دارةاإل الل مساعدة سكرتير مجلسخ   توجيه وتوعية أعضاء مجلس اإلدارة الجدد.  ومنصة باخ  ة مليكة عرة الشر إدا وضع مجلس
ال دور جمرئيس  مراجعة  مبوواج  لس  تعيينهمات  عند  الجدد  األعضاء  مع  اإلدارة  ف  جلس  فيأعضاء  بما  المجلس،  ا ذل   ي  من  ك  لمعلومات 

واللما الداخلية  وقخارجية.  ومصادر  لمناقشة  يقو   ،ما عال  طوال ت آلخر  ن  اإلدارة  بدعوة أعضاء  اإلدارة  تهم  مسم مجلس  ائل جديدة خاصة 
 سائل واالتجاهات واالهتمامات الحالية. الم ةمواكباإلدارة على  سل من أجل مساعدة مج وذلكجلس الم
 
 

 دارة  أعضاء مجلس اإل نظام انتخاب
 

اء على توصية لجنة  بنين المرشحين الذين يقترحهم مجلس اإلدارة  ن من بيهممسالل ية  مومية العمعمن قبل الج  مجلس اإلدارة  اءيتم تعيين أعض
لمجت  الترشيحا التابعة  التعيينات في مجلسن ش.م.ب  حريبال  إدارة سوليدرتي  سلوالمكافآت  تتم  أن  ساس الجدارة  اإلدارة على أ  .  ويجب 

والو الموضوعية.  ت  فيمعايير  يتم  مرة  جدكل  عضو  مج  يدعيين  إجراتي  رة،اد اإللس  في  الشركة م  احتياجات  ضوء  في  له  تقييم  عملية   ء 
ً ة لدى المجلس وفر فلخبرة والتجارب المتواوا الكفاءات الحالية والالزمة و  لمبادئ التنوع.    قا
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 

فآت السنوية لألعضاء  المكا  اام .    ةيفرعال  اللجان ت  لس وإجتماعاجتماعات المجلإلاإلدارة على حضورهم  س  ل عضاء مجأل    دفع مكافآت يتم  
عليها  الموافقة  ق  م  فيتم  بحبن  العمومية  الجمعية  وأنظمة وزارة  سبل  والصناعة  قوانين  قوانين ياسلوا   التجارة  وكذلك  البحرين  مملكة  في  حة 

ال ممصرف  المركزي.  المجلبحرين  تكافآت  وس  عليها  الموافقة  كمصروفات  دف تم  التي  عها  البك  وذل   ا لهخال  الدفع  تمللسنة  قواعد  حسب 
 ين المركزي حر المحاسبية المتبعة وقواعد مصرف الب

 
 ن  الموظفي  مكافآت 

 
ب والمزايا  واتالر فأن  . بحسب سياسة الشركة  يب وتشجيع والحفاظ على الموارد البشرية  تدر وب  لجذرد البشرية هي  اوان سياسة الشركة للم

 تم الترتيبوبناًء على ذلك يي  تدريب بشكل سنوالويتم تحليل الحاجة الى زايا .  مالتب و لروايل اتعد  يتموفقاً لذلك  ها بشكل دوري وعتتتم مراج
يتم  أاحية  . ومن نموظفين  للجراء برامج تدريبية  أل للحخرى فأنه  السعي  الموظفين على  االحترافيةتشجيع  مجال   في  صول على الشهادات 

موارد البشرية مثل الالمسؤل عن تطبيق سياسات واستتراتيجيات    لدعم هوا و  شريةالب  واردالم  قسم الوظيفية .  تحقيق أهدافهم  ل  التأمين وغيره
 ا بحسب جودة أداء الموظف.  ايا التقاعد وغيرها من المكافآت والمزاي ومز  فز حواة للموظفين والايحي والتأمين على الحلصاالتأمين  
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 ثاق السلوك  مي 
 

 ارة  دمجلس اإل 
 

اإلدالمجظام  من نجزء  لوك كلسا   مين ميثاقلقد تم تض اعتمده أعضاء المجلس وسيلتزمونس  يب  رة والذي  دد  حه فيما يتعلق بسلوكهم وهو 
ص على حماية  الحر ية وبذل العناية الكافية مع  اتهم والتصرف بكل أمانة واستقامة وبحسن نيلل مسئووالسرية ومجا  حلمجاالت تعارض المصا

    .ات العالقةواألطراف ذركة لشمصالح ا
 
 ن  لموظفوا
 
واإلفصاح    ح ور أخرى، تعارض المصالمأالشركة وهو يغطي، من بين    في ميثاق سلوك وأخالقيات ينطبق على جميع موظلشركة  اى  لد  نإ

 م.   مات، بما في ذلك التعامل مع وسائل اإلعالولية المعوسر 
 

 ية التحذيرت سياسة إطالق اإلنذارا
 

 .   اإلدارة س لمجقبل من  م اعتمادهاتالتحذيرية  تطالق اإلنذارا هناك سياسة إل 
 

 مدققو الحسابات  
 

مج توصيات  لجإل ا  لسبموجب  خالل  من  التدارة  بتعييناطر والمخ  يققدنة  المساهمون  قام  األوسطلييدالسادة    ،  الشرق  وتوش  مدققين    وت 
    ليين.  ن داخحبيب مدققي دة بي دي أو جوادسا س اإلدارة بتعيين الم مجلجانب ذلك، قاللشركة.  وإلى  خارجيين

 
من   تعويض والمكافآت عند الطلبخاصة باللاالحصول على المعلومات   نكمي الممنوحة للمجلس من قبل مساهمي الشركة،  السلطات جبوبمو
 لتزام وإدارة المخاطر.   إلا رئيس

 . 2021للشركة خالل عام ق غير متعلقة بالتدقي أخرى خارجيون أية خدمات لمدققون الولم يقدم ا 
 
 
 

 : 3لمجلد قواعد مصرف البحرين المركزي  HCوحدة ب  االلتزامقائمة بحاالت عدم 
 

HC-5.3  ميثاق لجنة المكافآت- HC 5.3.2 : 
 

أع اللجنة  أن تضم  إدارة مستقليجب  اإلدارة  ضاء مجلس  أغلبيتهم من أعضاء مجلس  تنفيذيين فقط  ذلك ، مدراء غير  أو بدالً من   ، ين فقط 
من    تخلولجنة المكافآت    وذلك للتأكد من انيتماشى هذا مع أفضل الممارسات الدولية ،  و.  مستقالً   اللجنة  رئيسويجب ان يكون  المستقلين ،  

 .تضارب المصالح المهنية الشخصية
 

 . لجنة الترشيحات والمكافآت تنفيذيا كعضو في عضواً عينت الشركة 
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 ش.م.ب   البحرين ليدرتيو س 
    ين اركلمشالعجز لان الفائض ويب 

 انير البحرينية الدن  فالآ ب                                                                                                                  2021  سمبريد  31 في هيةلمنتللسنة ا
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 الية. لما اناتكل جزء ال يتجزأ من البيشت  81الى   30في صفحة   41ى تح   1  ت مناحايضإلا

  الفائض المتراكم /ز(العج) 

  لافالتك صندوق المجموع
 العائلي

 عام تكافل الصندوق ال
2021 

      
 ير  ناي 1 في (1,545)  303                  (1,242)

 نة فائض الس 411  12                    423

 ر سمبدي 31في  (1,134)  315                  ( 819)

  تراكم مل ا  ائضالف /جز( الع)

 2020 عام صندوق التكافل ال  لي افل العائالتك صندوق وعمالمج
      

 ر  ي اني 1 في (1,920)  284                  (1,636)
 ئض السنة اف 375  19                    394

 ديسمبر  31في  (1,545)  303                  (1,242)



 

    ب ش.م.ين  لبحراتي ردليسو  
   مين ساهللم  ةيان التغيرات في حقوق الملكيب  

 رينية ر البحي نانف الدبآال                                                                                                                     2021 ديسمبر  31 يللسنة المنتهية ف
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 وعالمجم
  حاألربا

 اةستبقالم

 طياحتيا
العادلة   ةيمالق

 لالستثمارات 

احتياطي 
ييم  تقإعادة 

 ت عقاراال
عالوة  
 اإلصدار 

   االحتياطي
 ونيالقان

أسهم  
 2021 ال مال رأس الخزينة 

                 

28,328 6,157 2,064 747 4,182 3,182 (4) 12,000 
   يناير 1في 

         
 سنة لربح ا  - - - - - - 2,885 2,885

 نة أرباح أسهم معل - - - - - - (2,098) (2,098)

- (289) - - - 289 - - 
ي )ايضاح  يل الى االحتياطي القانونتحولا

18) 

(28) - (28) - - - - - 
  اداستبع  ن مار ستثم الدخل ا الى حول الم

 ية لملكوق احقأدوات 

 مارات عادلة لالستثفي القيمة ال  التغيرات  - - - - - 866 - 866

         

 سمبر يد 31 يف 12,000 (4) 3,471 4,182 747 2,902 6,655 29,953

 

 

 وع مالمج 
   ح األربا
 اة ستبقالم

  احتياطي
العادلة   القيمة
 ات مارلالستث

احتياطي  
ييم إعادة تق
 ارات العق 

عالوة  
 ر اإلصدا

    ياطاالحتي
 2020 ال رأس الم لخزينة أسهم ا وني نالقا

                 

27.267 5.540 1.889 747 4.182 2.913 (4) 12.000 
   يناير 1في 

         
 سنة لربح ا  - - - - - - 2.685 2.685

 نة معلهم  أرباح أس - - - - - - (1.799) (1.799)

- (269 ) - - - 269 - - 
اح  ايضي )القانون طي حتيايل الى االالتحو
18) 

(30) - (30)   -  - 
اد  استبع  ن مار ثم ستالا  خلد الى حول الم
 ة وق الملكيحقوات دأ

 رات ا معادلة لالستثلقيمة ال ا  في التغيرات  - - - - - 205 - 205

         

 ديسمبر  31في  12.000 (4) 3.182 4.182 747 2.064 6.157 28.328
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 ضاحيإ  2021  2020
 

 
  غيل شطة التشأن     

    
 

 لسنة ع لمجمال ضئاالفاألرباح و   3,308  3,079

 
 

  للبنود غير النقدية: التعديالت    

 نة سلل هالكاالست صصمخ  15  274  251

-  
207 

 
13 

 م حق االستخدا استهالك أصول

-  
12 

 
 

 جارة تكاليف اإل

 وظفين لممخصص مكافآت نهاية الخدمة ل 18)ب(   34  30

 ، صافي اراالستثمات دراإي 24  (1,757)  (1,771)

 ميلة ستثمار في شركة زحصة الربح من اال   (34)  -

 خسائر الصرف  6.1  -  26

 افي االستهالك خالل العام ، ص 16.  36  50

156  
35 

 
8.1 

 ض المشكوك في تحصيلها ، صافي مستحقة القبمخصصات المبالغ ال

 املال العأس المر  في يراتالتغغيل قبل لتشا  ةشطان ة مناتجالنات النقدية دفقالت   2,115  1,821

      

 يلية: ت التشغوباالمطلودات جوموي الرات فالتغي     

 ن المدينة  و التأميالتكافل م مذفي   قصالن   1,330  876

 ة ين من المطلوبات الفنيافل و إعادة التأمفي حصة إعادة التك  (الزيادة)/لنقصا   (823)  2,121

 لة  مؤج اذ وستحيف االتكفي  الزيادة   (6)  (66)

 رى ودات أخ وج ومقدماً  مفوعات دفي الم (الزيادة)/النقص   (178)  1,655

 ين و التأمالفنية للتكافل  ت بالمطلوفي ا )الزيادة(/لنقصا   1,456  (1,624)

 كتسبة العموالت غير الم في احتياطي (الزيادة)/نقصلا   66  (65)

 ائلي علال افللتك الفني  ياط يتح اال في  (الزيادة)/نقصلا   15  (201)

 مين أافل و التت التكمطلوبافي   (الزيادة)/نقصلا   (105)  958

 ألخرى اات لوبفي المط  (الزيادة)/نقصلا   420  (1,486)

 مل ال العارأس الم  يف التغيرات    2,175  2,168

 وظفين مللنهاية الخدمة مدفوعات مكافآت  18 )ب(   (5)  (7)

 ة يليلتشغطة ااتج من االنش الند نقال فيصا   4,285  3,982

       

 ار ثمستالا  ةطأنش    

     
 

  شراء معدات 15  (137)  (1,189)

- 
 

24 
 

 
 ميلة ر في شركة زأرباح مستلمة من االستثما

 ت رااستثمء اشرا   (4,671)  (2,783)

 ة زميل  شركة فيارات تثمسا اءشر 7  -  (175)

 مؤسسات المالية ، صافياللدى  اإليداع   (2,765)  (618)

 ة المطفأة رات المدرجة بالتكلففي االستثما حصيلة التصرف    4,170  1,733

1,701  2,023   

 

 لة إيرادات االستثمار المحص

 ية تثماراالس االنشطة في  مستخدملا النقد صافي    (1,356)  ( 1.331)

     
 

 ل التموي نشاط     

 سنة الل الخ باح مدفوعة رأ اتزيعوت   (2,101)  (2,228)

 رة المدفوعة ت اإلجاالتزاما   (215)  -

 لتمويل ا نشاط  تخدم في لمسلنقد اا صافي   (2,316)  ( 2.228)

      
   ي حكمهف ومافي النقد  الزيادة  صافى   613  423

 بداية السنة  في كمه ما في ح نقد ولا 4  4,336  3,913

   اية السنةنه في حكمه  في امود نقال 4  4,949  4.336
  

  
 ين همساالم صندوق    902  1,617

 ن كيمشارلاوق صند   3,787  2,362

 (تحت التصفية) –صندوق التأمين التقليدي    260  357

 ةني نهاية السه ففي حكم ماو النقد 4  4,949  4.336

 
 

 . اليةلما اتناجزأ من البيء ال يت زتشكل ج  81ى  ال 30فحة  ص في 41 حتى   1ن  اإليضاحات م
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   عامة  معلومات   1    

اري رقـم تجـالسـجل الت ين تحـلبحـرسها فـي مملكـة ام تأسيينية تبحرة اممساهمة ع ركةي شه ("شركةل)"ا ليدرتي البحرين ش.م.بوس شركة

 مهأغلبيـة االسـ على(موعـة""المج " أو الشـركة األم")قفلة( )مضة ش.م.ب يتي القابحوذ مجموعة سوليدرتس. ت1976س  طسغا  17في    5091
 .ها في
 

 الية:لتا  الرئيسية  اطاتالنشة  وللمزا  ركزيلما  البحرين  مصرفتعمل الشركة بموجب ترخيص من 
 

لحيــاة الطبـي وان ويـراجسـاد الســفن والطأو البحـريية والشــحن لوئلمسـة والعامـث اوالحــواد والهندسـةمتلكـات للم تطـوير وتقـديم الحمايــة (1
 اقص،نتملدى الطويل والمى اأمين عللتا  الجماعي، المركبات،

 
نيابـة  ةالشـرك بـليق مـن قصـناد. تدار هـذه السالميةلشريعة اإلا وأحكام  دئلمبا قاً  وف  يعائللفل اكا لتإدارة صناديق التكافل العامة وصناديق ا (2

 الصناديق.ي  ف  ناركيالمشعن 
 
اللـذان يكونـان جـزءاً مـن  المـنخفضو ليـالمـدى الطوى علين عدا التأما اءات الحماية المذكورة، مجميع غط من امةالتكافل الع  اديقنصتتكون  

 ي.للعائا  فلصناديق التكا 
 
لتصـفية ل عتـي تخضـصـفية الالت حـتي تقليـدالت تـأميندوق الفظة صنمح ل لفنيةات ااالصول والمطلوبعن  ةحت التصفيت التقليديدوق نصال  ثليم
 دوق المساهمين.صنى  لاالتي تنتمي  و ليةات األوانبيعنها بشكل منفصل في ال  احم االفصت. جدملا بعد من

 
 سس إعداد البيانات  أ  2

 
 املتزالبيان ا 2-1
 

لتأمين  تمي لنتكونها    سالمية،إلاة  ريعللش  فقاً ليست ووفات  ومصر  داتيراإمن  ذلك  ، ومايتعلق ب  اتمطلوبت والجوداموالكة بعض  الشرلدى  
اليدالتق كان  ي  تتح أقبل    سائداً لذي  الن  تأ لشر  كةشرول  والتدق  وفقاً   حالياً   ها رضع   يتمو  ،تكافليسالمي  إ   مينكة  المحاسبة  هيئة  ق  ي للمعايير 
فقتها على  م مواألركة اشلرعية للشا  بةالمراق  هيئةاعطت   .2120ديسمبر    31ة في  نتهيية للسنة المات المالفي بيان  ة مياإلسال اليةلما  اتسسمؤلل
  اريخ تشريعة اإلسالمية خالل سنتين من  نتجات موافقة للم  لىإ ن  يمأ األهلية الت  كةرلشل  باتمطلوالو  ودات  الموج   تحويل كافة  الشركة على  رارق
ا.  لحولتا هيئة  الشوافقت  فترة  رلمراقبة  تمديد  ارلشل  تا المطلوبو  ت  داالموجوكافة    لتحويعية على  منية  هلألكة  مإلى  للشريعة تجات   وافقة 

 2022ديسمبر  31خ تاري حتى يةماإلسال
 

ق التـدقين هيئـة المحاسـبة ودرة عـلية الصا ما ة اليبر المحاسللمعايي قاً وف 2021ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في   المالية  تبيانا اد التم إعد
لسـنة  21 رقـم الصـادر مبمرسـو نـيريح بلالتجاريـة الشـركات اقـانون  وتماشـياً مـع بة المالية"(المحاس "معايير) ةياإلسالمية لا سات المللمؤس
فـي المجلـد كـزي كمـا المر ينبحـرالين لمصرف ة التأمظمأن، و2006المالية  مصرف البحرين المركزي للشركات  قانون    ىلافة ا، إض2001
 ورصـةبب صـةا اءات الخ عـد واالجـروالقوا لةت ذات الصـو القـرارا 6م رق مجلدفي  يكزمرلالبحرين  رف اصوانين مق  بق منماينطو،  3رقم  
  .  حرينالب

 

 ةسييئلمالية الرالبيانات ا  2-2

 هيئـةعـن صـادرة لامية السـافـل اإلكات التكت الماليـة لشـرنـا البيا لعامة فـي فصاحات االعرض واإل  –(  12لي رقم )المحاسبة الما وفقاً لمعيار  
ت مـن موجـودات ومطلوبـا  لمكـونالي از المـكـلمران ابيـض ة عـرلـب مـن الشـركطه يت، فإنـيةاإلسـالمالمالية  اتسسمؤليق للتدقسبة واالمحا 

يـرات غتبيان الاركين، ووعجز المش ائضف نوبيا لمشاركين صروفات  لدخل المساهمين، وبيان اإليرادات والم  لمشاركين، وبيانوا  نالمساهمي
العـام والتكافـل كافـل ن التتـأمي نل مـا لكـرهدااسـات التـي تـم اصـيالس اركونمشضّمن النقدية. يُ الت  قا فالتديان  ين، وبمساهملية املكحقوق    يف

   .ئليالعا 
 

 قياسسس الأ   2-3

 ،ةكيـالملقوق من خالل ح  ةللعادة اقيمبال ةمقاسلا الملكيةفي حقوق الستثمارات ا داا عيمف ،اريخيةتكلفة التلبيانات المالية وفقاً لقاعدة الداد اتم إع

 أة.لفة المطفكبالتقاسة  لمالدين استثمارات وا
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 بع( يت )يانات الب د داأسس إع   2
 

 ع()يتب قياسأسس ال   2-3

ا فـي احكامهـ ان تقـدر ةتطلـب مـن االداركمـا ية دقيقـة، بيمحاسـ تاتقـدير يتطلب عمل سبة الماليةلمالية وفقاً للمعايير المحا البيانات ا  ادعدا  ان

قـد عتت التقـديرات.لية في فتـرة تطبيـق هـذه ا مبيانات الالى   عليؤثر تأثيراً جوهرياً  ت قدقديرالتير في اركة. التغللشية  اسبح الم  ياساتيق الستطب
 ليـةالما  نتـائجالو  2021 رديسـمب 31ي كمـا المـالل المركـز ادبشـكل عـ ة تعرضالية للشركلبيانات المهذه التقديرات مناسبة وان ا  اإلدارة ان
ا هـيتـي تعتبـر فاو االقسـام الالتعقيـد،  وتقـديرات االن ضـمن درجـة عاليـة مـتـي تتم القسـا الح عـن ااالفصـا   تاريخ. تـمال  هذافي    نةلسل  المنتهية

 .3قم  فتراضات جوهرية، في ايضاح رالتقديرات واال
 

 جنبيةالت األتحويل العم 2-4
 

 رضعلوعملة ا داولةتمعملة الال(   1

ف البياس  تم ق انود  الملبيي  ال ام  تخد بإس  اليةانات  ا البي  في رئيسية  العملة  تعالئة  التي  فيها  قتصادية  يتم عرض متداولةال  ةعملال)  كةشرالمل   .)

 للشركة.والعرض  ولاد حريني، الذي يعتبر عملة التبالدينار الب يةلا بيانات المال
 

 ألرصدةاومليات (   الع2

تحو العميتم  اليل  با   ي تليات  العملةال  بيةاألجنلعمالت  تتم  تا ة  ئدالسا  الصرف عار  بأس  لةوتداالم  ى  أربالمعاملة.    ءإجراريخ  في    اح وتسجل 
ايخسائر تحوو نها يل بوعن التحو  تالامعموية هذه الالناتجة عن تس  التلعمل  السعر الصرف السائد في  ت لمطلوبا ودات واموج لل  سنةية 
المقديالنق بالعة  ا  يفاألجنبية    التميمة  يتمك  دخل.لبيان  تا  فرم  اعل  حويلالت   وقاتسجيل  غيرى  حقوق  ا ك فةالمصن  ةالنقدي  لبنود  ستثمارات 

 .ماراتستثالللعادلة ا ةمتياطي القيالمدرجة ضمن اح   العادلة قيمةة بال سا قملا الملكية
 

 ةمبدأ االستمراري 2-5

ر. بل المنظـوسـتقالمفـي  لعمـلفـي ا سـتمرارلإلزمـة ادر الاللـك المصـتمقد ان الشركة تية وهي تعتمرارتسلى اإللشركة عاارة قدرة  تقيم اإلد
ولـذلك، ألسـتمرارية، مل وفق مبـدأ اتع نن الشركة لدي الى االعتقاد اقد تؤ ةجوهريكوك ش ايرى مجلس اإلدارة أن هناك يال  لذلك،ة  إضاف

  س.سا اال هذا  على اعدت ةانات الماليفأن البي
 

 ة دجديال ات يرفسالتعديالت والتالمعايير و 2-6

 
 قهاي تم اصدارها وتطبيتلا ديدةالج المحاسبية راييالمع (1

ة والمنقحـة الصـادرة عـن الهيئـة ذات الصـلة يرات الجديـدركة جميـع المعـايير والتفسـاعتمـدت الشـ ، 2021ديسـمبر  31فـي   لمنتهيـةللسنة ا
 .2022يناير   1دأ في  تبالتي    بعملياتها وسارية المفعول للفترات

 مبـالغلا ي علـىهرجويكون لها تأثير م المية لإلست اا سؤسللم تدقيقالة وة الصادرة من قبل هيئة المحاسبيير المحاسبية الجديدمعا لا طبيقان ت
 .الترتيبات المستقبليةعامالت وبة المى محاسلع د يؤثرقة، ولكن قسنوات السابالحالية والالمبلغ عنها لسنة 

31FAS -تثمار(وكالة االستثمار )الوكالة باالس 

ن الستثمار( ، في أيدي كل مـ)الوكالة با الة االستثمار الت وأدوات وكاصة بمعاملخ ا التقاريرت إعداد  يحدد المعيار المبادئ المحاسبية ومتطلبا 

 :لوكيل. يتطلب المعيار من المدير تقييم طبيعة االستثمار إما المدير وا

 وروري أأ( استثمار م 

 ب( مشروع وكالة. 

 ثير على البيانات المالية للشركة.المعيار أي تأ لم يكن لهذا  
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 بع( ت ي)يانات الب داد إعسس أ   2

 بع(يت)ة دجديال ت فسيرات والتالتعديالالمعايير و 2-6

 بع(يت) ي تم اصدارها وتطبيقهاتلا ديدةالج المحاسبية راييالمع (1

34 FAS - كولي الصكلية لحامالتقارير الما 

ير التسـبب فـي إعـداد تقـار وشئ إعـداد ألب من المناألساسية لصك الصكوك. يتطة ومتطلبات اإلبالغ عن األصول يحدد المعيار المبادئ المحاسبي
 على البيانات المالية.  يار أي تأثيرلم يكن للمع حاجة بموجب هذا المعيار.مويل حسب الالت

 

36 FAS -مرة ولية ألاللماعتماد معايير المحاسبة ا(AAOIFI)  

رة دها ألول مـتـي يـتم إعـدالية اليقها في البيانات الما ب، ليتم تط )المؤسسات(ر المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية دئ إعداد التقارييوفر المعيار مبا 
 لىتأثير عالنتقالية في وقت اعتمادها. لم يكن للمعيار أي المالية ، وتحديد اآلثار ار المحاسبة  وفقا لمعايي

 البيانات المالية.

 

 اإلجارة-32

والقيـاس والعـرض واالعتـراف  مبادئ التصـنيف 32سبة المالي ا معيار المح يك". يحدد "اإلجارة واإلجارة منتهية بالتملFAS  8المعيار يحل محل  

تأجر. هـذا المعيـار سـاري والمسـ جرالمـؤتي بصفسسة ، ت من نوع اإلجارة بما في ذلك أشكالها المختلفة التي تبرمها المؤعن المعامالواإلفصاح  
 .2021يناير   1لمفعول ابتداء من ا

 

 :خاصة بها إلىاإلجارة ال ا أو مستأجرا ، بتصنيف كل منربصفتها مؤج المؤسسة ، بموجب المعيار ، تقوم 

 ةة التشغيليأ( اإلجار 

 ةاإلجار ب( اإلجارة المنتهية بالتمليك مع النقل المتوقع للملكية بعد انتهاء مدة 

 ؛ و  إما عن طريق البيع أو الهدية - 

 ج( اإلجارة المنتهية بالتمليك مع النقل التدريجي  

 ناقص المشاركة اإلجارة.ما في ذلك تجارة بللملكية خالل فترة اإلي  ل التدريج مع النق -

 

( أجهـزة الكمبيـوتر الشخصـية مثـال ،البيل ى سـاإلجـارة مـن " األصـول منخفضـة القيمـة ")علـ-مـن االعتـراف باإلجـارةار إعفاءين يتضمن المعي
السـتخدام لألصـل ل يمثـل حـق اجر بأصـإلجـارة ، يعتـرف المسـتأ اتاريخ بدء أقل(. في  شهرا أو 12ة لمدة واإلجارة" قصيرة األجل " )أي اإلجار

 :)أي أصل حق االستخدام( وصافي اإلجارة ، ويتألف حسب األصول من  جارةرة اإلالل فتاألساسي خ 

 ة وجاراإلي  لإجما أ(  

 ام مقابل(.جلة )كما هو موضح كالتزب( تكلفة اإلجارة المؤ 

 دء مدة اإلجارة.مقدمة قبل بجارة من مدفوعات اإليجار الإلالتزامات اخصم صافي   عالوة على ذلك ، يجب 

 

ون فيهـا المسـتأجر ، باسـتثناء تكـي ارة التـ، طبقـت الشـركة نهجـا واحـدا لالعتـراف والقيـاس لجميـع اإلجـ 32لمحاسبة المـالي ار اماد معيعند اعت

حـق االسـتخدام جـارة وأصـول ات اإلاإلجارة لتسـديد مـدفوع تة بالتزاما ترفت الشركصول منخفضة القيمة. اعاإلجارة قصيرة األجل واإلجارة لأل
 1خ التطبيـق األولـي مـن ريتـا جعي مع باستخدام طريقة اعتماد بأثر ر FAS 32ل األساسية. اعتمدت الشركة دام األصوق في استخ لح التي تمثل ا

 نة.ياغة المعلومات المقار، وبالتالي ، ال يتم إعادة ص  2021يناير  
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كشف عن . يتم ال2021يناير    1إلضافي في  ا  االقتراض زامات اإلجارة ، قامت الشركة بخصم مدفوعات اإلجارة باستخدام معدل  اس التعند قي

 التالي: على النحو  2021يناير  1في  FAS 32تأثير اعتماد  

 مجموع ال  
 صول األ

 دينار بحريني  000

 ع المجمو
 المطلوبات 

 دينار بحريني  000

ف /  ون  كان  31ي  الرصيد  األول 
 2020ديسمبر 

 

68,139 41,053 
    : FAS 32بعد استخدام التأثير  

    

 - 301  تخدام ق االسح أصول 
 301 -  ة مات اإلجارصافي التزا

المح معيار  بموجب  االفتتاحي  الالرصيد  تاريخ  في    32مالي  اسبة 
 41,354 68,440 2021يناير   1 لب األوليتقديم الط

 

 دامخ ت حق االست)أ( موجودا

ول حـق االسـتخدام سـتخدام(. يـتم قيـاس أصـألساسـي لالا فر األصـلتعترف الشركة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء اإلجـارة )أي تـاريخ تـو

ة . تمثـل تكلفـاإلجـارة أو إعـادة تقييمهـا تـأثير لتعـديل  تعـديل ألينخفاض القيمة ، والك واالستهالمة في ا، مخصوما منها أي خسائر متراكبالتكلفة  
 وأي تكـاليف تفكيـك أو إيقـافيف األوليـة المباشـرة شمل التكالوتق الدفع جودات حق االستخدام القيمة العادلة لمجموع المقابل المدفوع / المستح مو

 تشغيل.

تـزامن مـع ي يسـتخدام والـذصادي النافع ألصول حـق االية العمر االقتم من تاريخ البدء وحتى نها داستخ ل حق االيمة أصوتقوم الشركة بتخفيض ق

االسـتخدام أيضـا النخفـاض  تخدام. وتخضـع أصـول حـقصل حق االسأ فوائد مننهاية مدة اإلجارة باستخدام أساس منهجي يعكس نمط استخدام ال
 .30الي  الم  لمحاسبةمعيار اقيمة بما يتماشى مع متطلبات ال

 

 ةب( التزامات اإلجار

يجـارات اإلإلجمـالي ستخدام( ، تقر الشركة بالتزامات اإلجـارة المقاسـة بالقيمـة العادلـة سي لالاألصل األسا تاريخ توفر  اإلجارة )أي  في تاريخ بدء
إطفـاء تكلفـة  عـن طريـق -ى مطلوبـات اإلجـارة د علس العائرة لتعكيتم زيادة مبلغ مطلوبات اإلجا   جارة. بعد تاريخ البدء ،مستحقة الدفع لمدة اإلال
إلجـارة إذا لتزامـات اال الدفتريـةجارة التي تم إجراؤها. باإلضافة إلى ذلك ، يتم إعادة قيـاس القيمـة ات اإللتعكس إيجارإلجارة المؤجلة وتخفيضها  ا

 ثابتة.جارة الجارة أو تغيير في مدفوعات اإلتعديل أو تغيير في مدة اإلكان هناك 

 
 

  AAOIFI  لالمؤجلة من قب ايير الجديدة الصادرة ولكنمعال (2

معـايير راجعـة بعـض م مـن مشـروع، أنـه حتـى يـتم االنتهـاء  2020يونيـو  23-22اجتماعه المنعقد في هيئة ، في حاسبة في الأوضح مجلس الم

ت فـي 'االسـتثمارا FAS  25افليعايير التأمين التكـفي مصنيفها ارات وتتكافل لمتطلبات انخفاض قيمة االستثمفلي ، تخضع شركات الالتأمين التكا 
مراجعـة بعـض معـايير نتهاء من االى تاريخ ، يتم تمديد معايير التأمين التكافلي الصادرة التالية حت  لة' ، وبالتاليدوات المماثسهم واألالصكوك واأل

 تأمين التكافلي.ال
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 زامات المرهقةسائر االئتمان وااللتوخ ض القيمة  انخفا -FAS  30اسبة الماليمعيار المح 

 FAS  11طريـق اسـتبدال معيـار المحاسـبة المـاليلية عن ول الما اض قيمة األصخسائر انخف عنالمحاسبة وقد أدى المعيار إلى تغيير جذري في 

علــى جميــع الــذمم المدينــة  (ECLطلعيــة )نيــة المتوقعــة التاالئتما  مــع نهــج الخســارةســائر المتكبــدة" " و "نهــج الخ الحتياطيــاتاومخصصــات "ال
 ر االئتمان.اقف المماثلة التي تخضع لمخاطتماد وغيرها من الموخطابات االعو  الضمانات والتعرضات خارج الميزانية العمومية بما في ذلك

 

 ث التالية:مان في المراحل الثالئر االئتضعة لخسا لخا األصول اسيتم تصنيف  

يمـة علـى لقانخفـاض ا ي جودة االئتمان منـذ نشـأتها. سـيتم تسـجيل مخصـصلتي لم تتدهور بشكل كبير فالمستحقات ااء المستحقات:  أد  1حلة  مرال
 أشهر الكسوف.  12س أسا 

ان علـى أسـاس ئتمـر االيل خسـائتسـج تم ا. سياالئتمان منذ نشأته ودةبير في ج ت بشكل كذات األداء الضعيف: الذمم المدينة التي تدهور  2مرحلة  لا
 الحياة.إكل مدى 

 الحياة.لقيمة على أساس مدى ات انخفاض اصصعتراف بمخ منخفضة القيمة: بالنسبة للذمم المدينة منخفضة القيمة ، سيتم اال 3ة  رحلالم

 

. ECLsوكـذلك قيـاس منـذ نشـأتها  انتمـئر االدهور الكبيـر فـي مخـاطللتـتقييمهـا لعيـة فـي وسوف يطلب من الشركة النظـر فـي المعلومـات التط
ة التـي يـتم الحصـول ت االقتصـاديؤاط( والتنبـامل االقتصاد الكلي )مثل أسـعار األسـهم وأسـعار الـنفلتطلعية عناصر مثل عوا  المعلوماتوستشمل  

 ليها من مصادر خارجية.ع

ص لتحديـد مخصـ ج المـرجحمد إكل وتطبيق نهن الشركة تستفإ ، . لكل سيناريو ات المحتملةيوهوالسينارالنتائج  ستقوم الشركة بتقييم مجموعة من  

 لقيمة.انخفاض ا

 

 نهج انخفاض القيمة

خـرى المعرضـة لمخـاطر أخـرى غيـر الضـات اارية والتعرصـول االسـتثماليـع التمـويالت واجمى  القيمة علنخفاض في  العتراف بخسائر االيتم ا

 بيان الدخل(.  لالة من خ العادل بالقيمةستثمارات المدرجة  الاتثناء  )باس  ئتمانالامخاطر  

يمتـه لالسـترداد أعلـى مـن قبلـغ القابـل لم. سـيكون اوز القيمة الدفترية لألصل قيمتهـا القابلـة لالسـترداداض القيمة بحيث تتجا نخفخسائر ا  يتم قياس

 ستخدام.يد االمته قالعادلة مخصوما منه تكاليف التخلص وقي

 

 على أصل  االلتزام بالحصول المرهق أو  مخصص للعقد

 ، المسـتقبل لي أو عقود مسـموح بإبرامهـا فـيملزمة بالحصول على أصل بموجب التزام مستقبكون الشركة  ركة بالمخصص عندما تف الشستعتر

ل هـذه اذ على هذا األصـل. فـي مثـستحواال من خاللالقتصادية المتوقعة بموجب العقد أو االلتزام أعلى من الفوائد اع أن يكون االلتزام ومن المتوق
 ذه المعاملة.لحساب يعكس الخسائر المتوقعة الناشئة عن هص على هذا ام الشركة بإنشاء مخصستقو الة ،الح 

 

33FAS -األسهم واألدوات المماثلةك ووكصار في الاالستثم 

لماليـة ابهـا المؤسسـات  األدوات المماثلـة التـي تقـوم م وغيرهـا مـنالمعيار إلى وضع مبادئ لتصـنيف االسـتثمارات فـي الصـكوك واألسـه  دفيه
لشريعة اإلسـالمية توافقة مع المتثمارات امعيار األنواع الرئيسية ألدوات االساسها وعرضها واإلفصاح عنها. يحدد الراف بها وقياإلسالمية واالعت

تهـا واالحتفـاظ رستثمارات وإدابموجبها إجراء اال ت التي يتمال للمؤسسا مع خصائص ونموذج األعلمعامالت المحاسبية األساسية التي تتناسب موا
 بها.

 ت المالية.نا على البيا تأثير المعايير والتفسيرات والتعديالت المذكورة أعاله  كة حاليا بتقييمرة الشرإدا تقوم
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 يز النفاذ بعدنها لم تدخل حالجديدة: صدرت ولك المحاسبيةالمعايير  (3
 

لشـركة البيانـات الماليـة لتـاريخ إصـدار ى سريانها حتت والتعديالت على المعايير الحالية الصادرة ولكن لم يتم يير والتفسيراعا اح عن الميتم اإلفص

 لتطبيـق فـي تـاريخ مسـتقبلي.حالية قابلة لتعديالت الصادرة للمعايير التفسيرات والتتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون هذه المعايير وال  أدناه.
 الة:ندما تصبح فعع إن وجدت ، المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية ، كة اعتماد هذهتعتزم الشر

- FAS 37(2022يناير   1مالية من قبل مؤسسات الوقف ")اعتبارا من قارير ال" الت 

يلها بما يتماشى مع مبـادئ وقواعـد الشـريعة إنشاؤها وتشغوالتي يتم  مؤسسات المالية الوقفية ،لية من قبل الاد التقارير الما ر مبادئ إعديحدد المعيا 

 اإلسالمية.

FAS - 38  (2022يناير   1اعتبارا من ر وتحاووت )يا وعد خ 

 للمؤسسات.  والتحوطر  ، الخيا  وعديحدد المعيار مبادئ ومتطلبات المحاسبة واإلبالغ لترتيبات  

 لمذكورة أعاله على البيان المالي للشركة.ت والتعديالت االتفسيرار واييعليا بتقييم تأثير المركة حا ارة الشتقوم إد

 

 (2022يناير   1بارا من الية من قبل مؤسسات الوقف ")اعتلمالتقارير ا" FAS 37)أ( 

واعـد الشـريعة مع مبـادئ وقؤها وتشغيلها بما يتماشى التي يتم إنشا لمؤسسات المالية الوقفية ، وية من قبل ايحدد المعيار مبادئ إعداد التقارير المال
 اإلسالمية.

 

 (2022يناير   1وعد خيار وتحاووت )اعتبارا من  FAS 38)ب( 

 للمؤسسات.والتحوط  ، الخيار  محاسبة واإلبالغ لترتيبات وعد يحدد المعيار مبادئ ومتطلبات ال

 المالية للشركة.  لى البياناتتعديالت المذكورة أعاله علتفسيرات والالمعايير وايا بتقييم تأثير  رة حالاإلداتقوم 

 

 اسبية الهامةموجز السياسات المح  2-7

قدمـة ، السـنوات الميق هذه السياسات باستمرار علـى جميـع هذه البيانات المالية. تم تطب  بية الرئيسية المطبقة في إعدادسحا سياسات الموترد أدناه ال
 لك.ما لم ينص على خالف ذ
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 فلعقود التكافل وإعادة التكا (1)

 لتكافلا )أ( عقود

 

دي الشركة جميع عقودهـا بشـكل فـر مخاطر. تصنفإلى النشاط التعاوني من خالل مشاركة ال  صدر الشركة عقودا تستندكمزود تأمين إسالمي ، ت

 ود تكافل.على أنها عق

 

المشـارك إذا كـان ى تعـويض علـل الموافقـة لتكافل مخاطر تكافل كبيرة مـن المشـارك مـن خـالود التي يقبل فيها مشغل اهي تلك العقعقود التكافل 
كة ام ، تعـرف الشـراطر الماليـة. كمبـدأ تـوجيهي عـد أيضـا المخـثر سلبا على المشارك. قد تنقل هذه العقـوتقبلي محدد غير مؤكد يؤحدث مس

طر يـر المخـا غ مخاطر أخرى مكانية االضطرار إلى دفع مزايا عند حدوث حدث تكافل. مخاطر التكافل هيعلى أنها إ  مخاطر التكافل الكبيرة
مـن سـعر قبلي محتمل فـي واحـد أو أكثـر ث تغيير مستى المصدر. المخاطر المالية هي مخاطر حدوويلها من حامل العقد إلالمالية التي يتم تح 

 طرالعقـد. مخـا  آخر ، بشرط في حالة المتغير غير المالي أن المتغير ليس خاصا بطـرف فـي ار أو متغيرأو مؤشر األسعار أو األسعالضمان  
ظـل العقد على أنه عقد تكافل ، يمجرد تصنيف يسبب الشركة لدفع فوائد إضافية كبيرة. ب، حدث التكافل يمكن أن كبيرة إذا ، وفقط إذا    التكافل

 ء جميع الحقوق وااللتزامات.ال أو انتها نه عقد تكافل حتى يتم إبطمصنفا على أ

 

 )ب( عقود إعادة التكافل

 

رهـا ، صـافي الخسـائر المحتملـة مـن خـالل تنويـع مخاطلتكافل لغـرض الحـد مـن ركة مع مشغلي إعادة ابرمها الشتد  كافل هي عقوعقود إعادة الت
 درة.جمة عن عقود التكافل الصا ن الخسائر النا بموجبها يتم تعويض الشركة ع  والتي

 

موجـودات نهـا بشـكل منفصـل عـن الالمتنـازل عل عادة التكافموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناشئة بموجب عقود إرض اليتم ع

لتزاماتهـا المباشـرة تجـاه في الشركة مـن اترتيبات إعادة التكافل ال تعالصلة ألن  اإليرادات والمصروفات من عقود التكافل ذاتوالمطلوبات و
 يها.المشاركين ف

 

ل مـن افـل. تتكـون هـذه األصـوبها كأصول إعادة التكفل الخاصة كا د إعادة التيتم االعتراف بالمزايا التي يحق للشركة الحصول عليها بموجب عقو

التكافـل مـن ت الربح وحصة مشـغل إعـادة خرى مثل عموالالمطالبات والذمم المدينة األعند تسوية   أرصدة مستحقة من مشغلي إعادة التكافل
إعـادة التكافـل. يـتم المشـمولة بموجـب عقـود د التكافـل قـوشئة بموجب عالمطالبات المستحقة التي تعتمد على المطالبات والمزايا المتوقعة النا 

كـل  ووفقـا لشـروطبعقـود التكافـل األساسـية  مبالغ المرتبطـةمشغلي إعادة التكافل وفقا للالمستحقة ل  العتراف بالمبالغ القابلة لالسترداد من أوا
ت االعتـراف بهـا كمصـروفا إعـادة التكافـل ويـتم  لدفع لعقودا همات مستحقةعقد إعادة تكافل. التزامات إعادة التكافل هي في المقام األول مسا 

 عند استحقاقها 
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 ( عبيت )يانات ب داد الأسس إع   2

 بع(يت) ة الهامةبياسموجز السياسات المح 2-7

 بع(يت) دة التكافلعقود التكافل وإعا (1)

 

 )ج( صناديق تكافل المشتركين

الفـائض أو العجـز المتـراكم غيـر المـوزع فيمـا  اللذين يمـثالن لتكافل العائليا ل العام وصندوقافن صندوق التكتتكون صناديق تكافل المشاركين م

 قيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.تثمارات باللعادلة لالسطيات القيمة امل أيضا احتيا شلسارية في تاريخ التقرير. ويق بالعقود ايتعل

 

 )د( المساهمات اإلجمالية

بية ويـتم فتـرة المحاسـلعقـود المبرمـة خـالل اللقبض لكامل فترة التغطية المقدمة بموجـب االمساهمات المستحقة ا  ات إجماليهمي المسا إجماليشمل  

ة القـبض فيمـا سويات تنشأ في الفترة المحاسبية للتبرعات المستحقساهمات أي تة. وتشمل المت فيه الوثيقريخ الذي وضعتا االعتراف بها في ال
س أسـا لـى بعـد ، ع ، ولكنهـا لـم تـرد سابقة. وتقدر االشتراكات التـي يجمعهـا الوسـطاء في فترات محاسبيةارية المكتوبة  تج باألعمال ال  يتعلق

بنـد كتوبـة. ويـدرج الجـزء المتبقـي مـن هـذه التبرعـات تحـت شـتراكات الموتدرج في االبرة السابقة  اب أو من الخ تتتقديرات مستمدة من االك
 ومصـروفاتالدخل وإيـرادات  لنسبة المكتسبة من المساهمات كإيرادات في بيانالي. يتم إثبات ايان المركز المب المكتسبة" في"التبرعات غير 

 ركين.مشا ال

 

 كافلالت ( مساهمات إعادةه)

ة وغيـر التكافـل النسـبية ق بعقود إعادالتكافل للشركة. فيما يتعلة لمشغلي إعادة التكافل وفقا لعقود إعادة الغ المدفوعادة التكافل هي المبات إعمساهم

 لعقود.شروط هذه اكين وفقا لرت ومصروفات المشا يتم االعتراف بالمبالغ في بيان الدخل وإيرادا النسبية ،

 

 سبغير المكتهمات ( المسا و)

غيـر المنتهيـة  الحقة ، للفتـرةالالتالية أو  ي يتم اكتسابها في الفترات الماليةالمساهمات بموجب عقود التكافل التة هي مبالغ المساهمات غير المكتسب

 محتوى التكافل كما في تاريخ التقرير. من

ص للمسـاهمات غيـر لالحقـة كمخصـلـى الفتـرات اة المنسوبة إتأجيل النسب تمى مدى فترة عقود التكافل ، يالمكتسبة علمن أجل توزيع المساهمات  

 و التالي:المكتسبة ويتم احتسابها على النح 

 شحن البحري ؛ وكافل ، باستثناء أعمال الود التعقميع لج  24قة  * بالطري

 ' ألعمال الشحن البحري.6* بواسطة 'طريقة 

مطابقة االحتياطي مـع المسـاهمة المكتسـبة  ته بعد. يتمالتي لم تنستلمة للمخاطر  المساهمات الم  ير المكتسبةمخصص للمساهمات غماد الاالعتيمثل  

لـى ذلـك الدخل وإيرادات ومصروفات المشاركين ، وبنـاء ع المكتسبة في بيانالمساهمات غير ت غير في مخصصا نها. يتم أخذ التواإلفراج ع
 رة.التكافل على مدى فترة المخاط  ات إيرادات، يتم إثب

 

 اتي المطالب)ز( إجمال

شاركين واألطـراف ستحق الدفع للملمغ المطالبة ادات ومصروفات المشاركين عندما يتم تحديد مبلبات في بيان الدخل وإيرامالي المطاليتم إثبات إج 
 عنهـا أم ال ، اء تـم اإلبـالغوات التـي تحـدث خـالل السـنة ، سـميـع المطالبـلبـات اإلجماليـة ج الثالثة وفقا لشروط عقود التكافل. وتشـمل المطا 

مـن المبـالغ  اإلنقـاذ وغيرهـا ت ض قيمة عمليـا وتسويتها ، وتخفي بات ذات الصلة التي ترتبط مباشرة بتجهيز المطالباتالجة المطالوتكاليف مع
 ابقة.ة من السنوات السالمستردة ، وأية تعديالت على المطالبات غير المسدد
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 بع( يت )يانات داد الب أسس إع   2

 بع(تي) اسبية الهامةاسات المحموجز السي 2-7

 بع(يت) لتكافل وإعادة التكافلد اعقو(1)

 

 )ح( المطالبات المستردة

هـا الشـركة ت التـي دفعتتردة من مشغلي إعادة التكافل وشركات التأمين األخرى فيما يتعلق بإجمالي المطالبـا المبالغ المس دةلبات المسترا طتشمل الم

 ات االسترداد والمطالبات األخرى. يتم االعتراف بالمطالبـات المسـتردةل أيضا عمليتحتفظ بها الشركة ، وتشم ة التكافل التي، وفقا لعقود إعاد
ود ذات لشـروط العقـ ألخرى عنـدما يـتم االعتـراف بالمطالبـات اإلجماليـة ذات الصـلة التـي تمـت تسـويتها وفقـا فل واألطراف اكا ن إعادة التم

 الصلة.

 

 ت المعلقة)ط( المطالبا 

م لمـالي ، سـواء تـا بيـان المركـز خكبدة ولكـن لـم تسـوى فـي تـارية النهائية المقدرة لجميع المطالبات المتإلى التكلف  لمطالبات غير المسددةند اوتست

. وتســتند مبــالغ المســتردةوغيرهــا مــن ال ف اإلنقـاذليكــا اإلبـالغ عنهــا أم ال ، إلــى جانــب تكــاليف معالجـة المطالبــات ذات الصــلة وتخفــيض ت
مسـددة ر كل مطالبة غيـ ستدفع في نهاية المطاف عن المبلغ عنها إلى تقديرات الخسارة ، التي غير المسددةت المخصصة للمطالبات  ماداالعتا

، وزيـادة لظـروف الحاليـة تي تـنعكس فـي اغييرات اللتل تضعها اإلدارة استنادا إلى المعلومات المتاحة حاليا والخبرات السابقة المعدلة، والتي  
لزمنيـة ا معلقـة للقيمـةلء. ال يـتم خصـم المطالبـات اوتواتر المطالبات األخيرة ، حسب االقتضـا   لبات ، وشدةوارتفاع تكاليف المطا ض ،  لتعرا

 ويجري بانتظام استعراض األساليب المستخدمة والتقديرات التي أجريت. للنقود.

 

 أساس آخر تقارير التقييم.يستكمل على  قييم االكتواري الذي للت  وفقا يبلغ عنها كن لم للمطالبات المتكبدة ول  ماد المخصصيرصد االعت

تسـويات والمخصصـات للسـنة التاليـة فـي بيـان الـدخل المـالي والخ بيان المركـز ريمستحقة في تا ليتم تضمين أي فرق بين مخصصات المطالبات ا

 السنة.  شاركين لتلكوإيرادات ومصروفات الم

 

 لمسؤولية)ي( اختبار كفاية ا

تقبلية ت النقديـة المسـقا لحاليـة للتـدفاتكافل باستخدام التقـديرات فاية االلتزامات لضمان كفاية التزامات الاختبارات ك كل تقرير ، يتم إجراءريخ  ي تا ف

جـة معالية وة المسـتقبلنقديـة التعاقديـة للتـدفقات الات الحاليـيرقـدبموجب عقود التكافل. عند إجـراء هـذه االختبـارات ، يـتم اسـتخدام أفضـل الت
خسائر الناشـئة للإنشاء مخصص  لومصروفات المشاركين من خالم تحميل أي نقص على بيان الدخل وإيرادات اإلدارة. يتالمطالبات ونفقات  

 .عن اختبارات كفاية االلتزامات

 

 )ك( إيرادات العموالت والمصروفات

 

ة عقـد التكافـل. يـتم اإلبـالغ عـن ها خـالل فتـرروط التنازل ويتم تأجيلش جبالتأمين بمو عادةالت المستلمة من شركات إموالت العمويمثل دخل الع
 نهاية السنة المالية كاحتياطيات عموالت غير مكتسبة. متد إلى ما بعدت  المخاطر التيالعموالت التي تتعلق بفترات    إيرادات

خـالل فتـرة عقـد  يـتم إطفاؤهـا مباشرة بشـراء األعمـال   طةتبراألخرى الم  ة وتكاليف االكتتاب المتغيرةالت والوساطتمثل مصاريف العمولة العمو
 اية السنة المالية بوصفها تكاليف اقتناء مؤجلة.إلى ما بعد نه تداطرة التي تمبفترات المخ االقتناء المتصلة  التكافل. وتقيد تكاليف  
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 بع( يت )يانات داد الب أسس إع   2

 بع(يت) امةاسبية الهموجز السياسات المح 2-7

 بع(يت) افلعقود التكافل وإعادة التك(1)
 
 

 )ك( إيرادات العموالت والمصروفات )تابع(
 

ات المكتسبة على مدى فترة عقود التكافل ، تقوم الشركة بتأجيل إيـرادات العمولـة والمصـروفات علـى وفعمولة والمصرمن أجل توزيع إيرادات ال
 ي:النحو التال

 
 ي ؛ وناء أعمال الشحن البحرستثبا  د التكافل ،لجميع عقو 24* بالطريقة  

 ' ألعمال الشحن البحري.  6طريقة سطة '* بوا
 

 فل العائلي)ل( االحتياطيات الفنية للتكا 
 
طويـل األجـل لعائلي والتي تتكون من ضـمان ثل االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي القيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية فيما يتعلق بعقود التكافل اتم
 الصندوق من سياسات تكافل الحماية فقط. ألجل. يتألفاألجل وسياسات مستوى افض منخ 
 
 يةالنقدية ومكافئات النقد( 2)
 

ق األصـلية لمـدة ثالثـة عادله النقد الموجود في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والودائـع المصـرفية ذات آجـال االسـتحقا وما ي قديشمل الن
 العادلة.في القيمة    مخاطر ضئيلة للتغيرات عاةمراو أقل ، مع أشهر أ

 
 ( اإليداع لدى المؤسسات المالية3)
 

عمليات اإليداع التـي تـتم مـع البنـوك اإلسـالمية والمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية األخـرى ذات آجـال مالية دى المؤسسات التشمل عمليات اإليداع ل
 االستحقاق األصلية ألكثر من ثالثة أشهر.

 
 ارات تثمالسا( 4)
 

 )أ( التصنيف
 لفئات التالية:  تثماراتها في الشركة اسف اتصن

 * أدوات نوع الدين
 بالتكلفة المطفأة 
 خالل بيان الدخل   دلة منبالقيمة العا  

 * أدوات نوع األسهم
 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل   
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
 

بهـا للتـداول  األداة غيـر محـتفظ وإذا كانـت ت األداة تدار على أساس العائـد التعاقـديفأة إذا كانع الدين بالتكلفة المطمار نويتم تصنيف وقياس استث
 تحديدها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وإيرادات ومصروفات المشاركين. لم يتمو
 

 ل بيـان الـدخل وإيـرادات، بالقيمـة العادلـة إال مـن خـالا علـى أسـاس العائـد التعاقـدي في البداية ، ال يمكن تحديد أداة نوع الدين ، التي تـتم إدارتهـ
لمحاسبي الـذي قـد ينشـأ بخـالف ذلـك عنـد قيـاس األصـول أو المطلوبـات أو إثبـات األربـاح طابق ات تزيل عدم التالمشاركين إذا كانومصروفات  

 والخسائر عليها على أساس مختلف.
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 أساس اإلعداد )تابع( 2
 
 ة الهامة )تابع(موجز السياسات المحاسبي 2-7
 
 االستثمارات )تابع(( 4)
 

 )ب( االعتراف وعدم االعتراف
تاريخ التداول )أي التاريخ الذي تتعاقد فيه الشركة لشراء أو بيع األصل ، وفي ذلك التـاريخ تصـبح الشـركة طرفـا   رات فيتراف باالستثما يتم االع

ما ة أو عنـدوق تلقـي التـدفقات النقديـة مـن األصـول الماليـيتم إلغاء االعتراف باالستثمارات عندما تنتهي صالحية حقـ في األحكام التعاقدية لألداة(.
 لت بشكل كبير جميع مخاطر ومكافآت الملكية.قد حو تكون الشركة

 
 )ج( مبادئ القياس

 
 قياس التكاليف المطفأة

 
المبلغ الذي تقاس به الموجودات أو المطلوبات المالية عند االعتراف المبدئي ، مطروحـا منـه التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية هي  

الستهالك التراكمي باسـتخدام طريقـة الـربح الفعلـي ألي فـرق بـين المبلـغ المبـدئي المعتـرف بـه ومبلـغ منه ا ائدا أو مطروحا لمال ، زسداد رأس ا
القيمة. يشمل حساب معدل الربح الفعلـي جميـع الرسـوم المدفوعـة أو المسـتلمة التـي تشـكل  االستحقاق ، مطروحا منه أي تخفيض بسبب انخفاض

 لربح الفعلي.ن معدل اجزءا ال يتجزأ م
 

 لقيمة العادلةقياس ا
 اريخ القياس.القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مقايضته لألصل ، أو تسوية التزام ، بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة قائمة بذاتها في ت

 لتلك األداة. تقيس الشركة القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة باستخدام أسعار العطاءات في السوق في سوق نشط
 

 لقياس  )د( ا
لـة وتكـون تكـاليف ياس االستثمارات مبدئيا بالقيمة العادلة ، وهي قيمة المقابل المقدم. يتم االعتراف باالستثمارات التجاريـة مبـدئيا بالقيمـة العاديتم ق

ليف فا إليهـا تكـا ، مضـا  القيمـة العادلـةالمعامالت مصروفات في بيان الدخل وإيـرادات ومصـروفات المشـاركين. وتـدرج االسـتثمارات األخـرى ب
 المعامالت المنسوبة.

 
 االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

المدرجة بالتكلفـة المطفـأة علـى هـذا النحـو باسـتخدام طريقـة معـدل الـربح الفعلـي.  في نهاية كل فترة إعداد تقارير مالية ، يعاد قياس االستثمارات
عن إلغاء االعتراف أو انخفـاض قيمـة االسـتثمار ، يـتم االعتـراف بهـا فـي بيـان وتلك الناشئة طفاء ئة عن عملية اإلجميع األرباح أو الخسائر الناش

 دخل المساهم أو بيان إيرادات ومصروفات المشاركين.
 
 الستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  ا

الل بيـان الـدخل وإيـرادات ومصـروفات المشـاركين بقيمتهـا العادلة من خ لقيمة رات المدرجة با في نهاية كل فترة تقرير مالي ، يعاد قياس االستثما 
ن إعـادة القيـاس ، إن وجـدت ، فـي بيـان دخـل المسـاهم أو بيـان إيـرادات العادلة في نهاية كل فترة تقرير. يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة ع

 ومصروفات المشارك.
 

 ة ل حقوق الملكيمن خال القيمة العادلةاالستثمارات المدرجة ب
 

نهايـة كـل فتـرة تقريـر.  في نهاية كل فترة تقرير مالي ، يعاد قياس االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بقيمتها العادلة في
مـع األخـذ فـي لالسـتثمارات"  لعادلـةتيـاطي القيمـة ايتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القيـاس الناتجـة ، إن وجـدت ، فـي حقـوق الملكيـة تحـت "اح 

 االعتبار التقسيم بين الجزء إلى حقوق المساهمين والجزء المتعلق بصندوق المشاركين.
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 ( االستثمار في شركة زميلة5)

. الشركة الزميلة هي كيان تمارس عليه الشـركة تـأثيرا كبيـرا قوق الملكية للمحاسبةريقة ح زميلة بموجب ط يتم احتساب استثمار الشركة في شركة
ت في الشركة الزميلة في بيان المركز المـالي بالتكلفـة ، باإلضـافة إلـى التغيـرات وليست شركات تابعة وال مشاريع مشتركة. يتم إدراج االستثمارا

 ة ، مخصوما منها أي انخفاض في قيمة االستثمارات الفردية.وجودات الشركة الزميلصافي محصة الشركة من التي تطرأ بعد االستحواذ على  
 
 ( مستحقات التكافل والتأمين6)
 

راجعـة التأمين عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتـراف األولـي بالقيمـة العادلـة للمقابـل المسـتلم أو المسـتحق. يـتم ميتم إثبات مستحقات التكافل و
فل والتأمين لمعرفـة انخفـاض القيمـة عنـدما تشـير األحـداث أو الظـروف إلـى أن القيمـة الدفتريـة قـد ال تكـون قابلـة ة لمستحقات التكا لدفتريالقيمة ا

 تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل وإيرادات ومصروفات المشاركين.لالسترداد ، مع 
ة التأمين بغرض الحد من صافي الخسائر المحتملـة مـن خـالل تنويـع ة مع شركات إعادالشرك  هي عقود تبرمها عقود إعادة التكافل وإعادة التأمين  

 عن عقود التكافل والتأمين الصادرة.    مخاطرها ، والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر الناجمة
ازل عنهـا بشـكل منفصـل عـن التـأمين المتنـ وإعـادةإعادة التكافـل يتم عرض الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناشئة عن عقود 

إعـادة التكافـل وإعـادة التـأمين ال الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات مـن عقـود التكافـل وإعـادة التـأمين ذات الصـلة ألن ترتيبـات 
 ا.  تسترجع الشركة من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين الخاصة به

مزايا التي يحق للشركة الحصول عليها بموجب عقود إعادة التكافـل وإعـادة التـأمين الخاصـة بهـا كأصـول إعـادة التكافـل وإعـادة اف باليتم االعتر
مثـل ينـة لموجودات من أرصدة مستحقة من شركات إعادة التكافل وإعادة التأمين عند تسوية المطالبات وغيرها من الـذمم المدالتأمين. تتكون هذه ا

اح وحصة إعادة التكافل وإعادة التأمين من المطالبات المستحقة التي تعتمد على المطالبات والمزايا المتوقعة الناشـئة بموجـب عقـود األرب  عموالت
 ل وإعادة التأمين ذات الصلة. إعادة التكاف

لمبـالغ المرتبطـة بعقـود التكافـل والتـأمين وفقـا لدة التـأمين إعـا يتم االعتراف بالمبالغ المستحقة القـبض مـن أو المسـتحقة لشـركات إعـادة التكافـل و
 األساسية ووفقا لشروط كل عقد إعادة التكافل وإعادة التأمين.

 
 ( الممتلكات والمعدات 7)
 

 والتـي وكة ملكية حرةلالممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوما منها االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة ، باستثناء األراضي المميتم إدراج  
يـة المتبق يتم تحديدها بقيم السوق المفتوحة ، بناء على التقييمات الدورية التـي يجريهـا مقيمـو العقـارات المسـتقلون الخـارجيون. تـتم مراجعـة القـيم

 لألصول وأعمارها المفيدة ، وتعديلها إذا كان ذلك مناسبا ، في تاريخ كل تقرير.
ناصر الممتلكات والمعدات التي يتم احتسابها بشكل منفصـل ويـتم شـطب القيمـة الدفتريـة للمكـون ر من عة الستبدال عنصيتم إثبات النفقات المتكبد

خرى إال عندما تزيد الفوائد االقتصادية المستقبلية للبند ذي الصـلة مـن الممتلكـات والمعـدات. يـتم الذي تم استبداله. وال يعترف بالنفقات الالحقة األ
 ن بيان الدخل وإيرادات ومصروفات المشاركين عند تكبدها.في بيا لنفقات األخرى  إثبات جميع ا

فتها لقيمها المتبقية على مدى عمرها اإلنتـاجي المقـدر يتم حساب االستهالك على الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص تكل
 على النحو التالي:

 سنة  30-20بناء 
 سنوات 5إلى   3يوتر من الكمب  لمكتبية وأجهزةا  األثاث والتجهيزات

 سنوات  5إلى   4السيارات  
 سنوات 10إلى   3البرمجيات  

تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيم الدفتريـة قـد ال تكـون قابلـة يتم مراجعة القيم الدفترية للعقار للتحقق من انخفاض القيمة عندما 
وحيـث تتجـاوز القـيم الدفتريـة المبـالغ المقـدرة القابلـة لالسـترداد ، يـتم شـطب الممتلكـات بيـل ، ؤشر مـن هـذا القي ملالسترداد.  في حالة وجود أ

 والمعدات إلى المبالغ القابلة لالسترداد.
الزيـادات فـي ضـاف سـنوات. ت 5ييم ممتلكات الشركة ويتم مراجعة عمرها اإلنتاجي من قبل مقيمين محترفين مستقلين مرة واحدة كـل يتم إعادة تق

لدفترية الناشئة عـن إعـادة تقيـيم الممتلكـات إلـى احتيـاطي إعـادة تقيـيم الممتلكـات فـي بيـان التغيـرات فـي حقـوق المسـاهمين.  يـتم تحميـل قيمة اال
د ن األصـول المعـا لص مـالتي تعوض الزيادات السابقة لنفس الفئة من األصول المعاد تقييمها على احتياطي إعادة التقيـيم.  عنـد الـتخ االنخفاضات  

 مها ، يتم تحويل الرصيد في احتياطي إعادة التقييم المتعلق بهذه األصول إلى األرباح المحتجزة.تقيي
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 ( األحكام8)
 

فمـن المحتمـل أن تكـون هنـاك حاجـة إلـى تـدفق ابق ، ي نتيجة لحـدث سـتعترف الشركة بالمخصصات عندما يكون لديها التزام قانوني أو بناء حال
لتشغيل المسـتقبلية. وتقـاس االعتمـادات ارجي للموارد لتسوية االلتزام ويمكن تقدير المبلغ بشكل موثوق. ال يتم االعتراف بالمخصصات لخسائر خا 

 بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع أن تكون مطلوبة لتسوية االلتزام.
 
 دمة الموظفينهاية خ ( استحقاقات ن9)
 

 )أ( الموظفون البحرينيون
ي الـذي يسـاهم فيـه الموظفـون وأصـحاب عحقوق التقاعد )وغيرها من المزايا االجتماعية( للموظفين البحرينيين المشمولين بنظام التـأمين االجتمـا 

ا المخطـط ، وهـو مخطـط مسـاهمة محـدد في هذ ة من المساهماتالعمل شهريا على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب. يتم إدراج حصة الشرك
 في بيان دخل المساهم. كمصروف

 
 )ب( الموظفون المغتربون

ستحقة الدفع بموجب قانون العمل البحريني للقطاع الخاص ، على أساس مـدة الخدمـة ميحق للموظفين المغتربين الحصول على تعويضات مغادرة 
طريـق حسـاب االلتزامـات االفتراضـية التـي  الممول الذي يمثل خطة اسـتحقاقات محـددة عـن  ام غيراد لهذا االلتزواألجر النهائي. وقد رصد اعتم

بها في بيـان المركـز المـالي فيمـا يتعلـق بمزايـا نهايـة خدمـة المـوظفين هـي القيمـة  فتركها جميع الموظفين في تاريخ اإلبالغ. االلتزامات المعتر
 مالي.الحالية في تاريخ التقرير ال

 
 العجز في أموال المشتركين فائض /( ال10)
 

ركين حسـب السـنة التقويميـة ا موال المشاركين فائضا في اإليرادات عن النفقات الناشئة عن أنشطة التكافل ويتم توزيعه بين المشيمثل الفائض في أ
 شرعية للشركة. لتطوير األعمال.  يتم تحديد التوقيت والكم وأساس التوزيع من قبل هيئة الرقابة ال

 
يـد ز في أموال المشاركين التي تسبب عجزا نقديا مما يؤدي إلى عدم قدرة صندوق المشاركين على تلبية نفقاته والتزاماته اليوميـة ، يجـب تمدالعج 

لتغطية العجز ن على الفور من قبل صندوق المساهمين. يجب تحويل النقد المطلوب من صندوق المشارك فعليا من صندوق المساهمين سقرض ح 
 لصندوق المشاركين. وال يوجد لدى صندوق المشتركين أي عجز نقدي في الفترة المشمولة بالتقرير.قدي  لنا

 
 ( رأس المال11)
 

ادرة عن الشركة على أنها رأس مال أسهم فقط إلى الحد الـذي ال يسـتوفي فيـه تعريـف االلتـزام المـالي أو األصـل صيتم تصنيف األدوات المالية ال
 هم العادية للشركة كأدوات حقوق ملكية.ف األستصنيمالي. يتم  ال
 
 ( أسهم الخزينة12)
 

اليف معـامالت منسـوبة مـن إجمـالي حقـوق المسـاهمين كـعندما تشتري الشركة رأس مالها الخاص ، يتم خصم المقابل المدفوع بما فـي ذلـك أي ت
م تضـمين أي ربـح أو خسـارة فـي بيـان التغييـرات فـي حقـوق ا ، يـتاألسهم الحق ذهكأسهم خزينة حتى يتم إلغاؤها. في حالة بيع أو إعادة إصدار ه

 المساهمين.
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  ( أرباح األسهم على رأس المال13)
 

 دما يتم اعتمادها من قبل مساهمي الشركة. كية عنحقوق الملا من يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على األسهم العادية كمطلوبات ويتم خصمه
 بعد فترة التقرير.   ثيتم التعامل مع توزيعات األرباح للسنة التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ بيان المركز المالي كحد

 
 ( انخفاض القيمة14)
 

أصل مالي معين. يمكن أن تشـمل األدلـة الموضـوعية قيمة  وعي على انخفاضوضتقوم الشركة في كل تاريخ تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل م
لبيانـات الملحوظـة المتعلقـة بمجموعـة مـن اعلى انخفاض قيمة االستثمارات واألصول األخرى اختفاء سوق نشط لألوراق المالية ، أو غيرها مـن 

 المرتبطة بالتخلف عن السداد في المجموعة.  تصاديةأو الظروف االق، األصول مثل التغيرات السلبية في حالة الدفع للمصدرين في المجموعة 
 

 )أ( االستثمارات المقيدة بالتكلفة المستهلكة
 

الدفترية لالستثمارات والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقـدرة المخصـومة بمعـدل الـربح الفعلـي  يتم قياس انخفاض القيمة على أنه الفرق بين القيمة
الخسائر في بيان الدخل وإدراجهـا فـي حسـاب المخصصـات. عنـدما يتسـبب حـدث الحـق فـي انخفـاض مبلـغ تراف بودات. يتم االعاألصلي للموج 

من خالل بيان الدخل. تعتبر الشـركة دلـيال علـى انخفـاض قيمـة االسـتثمارات المدرجـة   ةخسارة انخفاض القيمة ، يتم عكس خسارة انخفاض القيم
 ستوى الجماعي. يتم تقييم جميع االستثمارات ذات األهمية الفردية النخفاض القيمة المحدد. ة والماألصول المحدد بالتكلفة المطفأة على كل من

 
لفردية التي لم يتم االنخفاض في قيمتها علـى وجـه التحديـد بشـكل جمـاعي عـن أي انخفـاض فـي ايتم بعد ذلك تقييم جميع االستثمارات ذات األهمية 

تم تقييم االستثمارات التي ليست ذات أهمية فردية بشكل جماعي من أجل انخفاض القيمة من خالل تجميـع بعد. يلم يتم تحديده القيمة تم تكبده ولكن 
 األصول ذات خصائص المخاطر المتشابهة.

 
 االستثمارات المحددة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )ب(
 

، يـتم إجـراء تقيـيم فـي نهايـة كـل فتـرة تقريـر مـا إذا كـان هنـاك أي دليـل  لملكيـةمـن خـالل حقـوق ابالنسبة لالستثمارات المحددة بالقيمة العادلـة  
ار في ضمان حقوق الملكية ، فإن االنخفـاض الكبيـر أو المطـول فـي مموضوعي على انخفاض قيمة االستثمار. باإلضافة إلى ذلك ، بالنسبة لالستث

 –ي حالة وجود أي دليـل مـن هـذا القبيـل ، يـتم تحويـل الخسـارة التراكميـة يمة. فعلى انخفاض الققيمته العادلة أقل من تكلفته هو دليل موضوعي 
منها أي خسارة انخفاض في القيمة على ذلك االسـتثمار المعتـرف بـه سـابقا  المقاسة بالفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة الحالية ، مخصوما 

 ومصروفات المشاركين.   يراداتبيان الدخل وإ من حقوق الملكية ويتم االعتراف بها في
 

 )ج( األصول غير المالية
 

ه( في كـل بيـان مـن تـاريخ اإلبـالغ لتحديـد مـا إذا اليتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للشركة )بخالف االستثمارات المشمولة أع
قابـل تقـدير المبلـغ القابـل لالسـترداد لألصـل. المبلـغ ال ، يـتم مـن هـذا القبيـل كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود أي مؤشـر

ع. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمـة عنـدما تتجـاوز يلالسترداد لألصل هو أكبر من قيمته قيد االستخدام أو القيمة العادلة ناقصا تكاليف الب
م عكـس خسـائر انخفـاض اف بخسائر االنخفاض في القيمـة فـي بيـان الـدخل.  يـتاالعترلسترداد. يتم القيمة الدفترية ألصل ما قيمته المقدرة القابلة ال

وجودة وكان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابـل مالقيمة فقط إذا كان هناك مؤشر على أن خسارة انخفاض القيمة قد ال تكون 
 لالسترداد.
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 ( رسوم الوكالة وحصة المضارب15)
 

نسـبة مـن إجمـالي مسـاهمات صـندوق التكافـل العـام والتكافـل ة ككالـة المحسـوبتقوم الشركة بإدارة العمليات نيابة عن المشاركين مقابل رسوم الو
االعتـراف برسـوم الوكالـة علـى أسـاس االسـتحقاق ويـتم االعتـراف بهـا . يتم لرقابة الشرعيةالعائلي ضمن نسبة رسوم الوكالة المعتمدة من هيئة ا

 كمصروف في صندوق المشاركين والدخل في صندوق المساهمين.
 ض على صافي دخل االستثمار للمشاركين إلدارة األنشطة االستثمارية.تفرضارب هي رسوم حصة الم

 
 ( إيرادات االستثمار16)
 

االستثمارات واإليداعات لدى المؤسسات المالية. يشمل الدخل الدخل المحدد تعاقديا والقابل للقياس الكمـي عنـد خل من  االستثمار الد  تشمل إيرادات
 ادات توزيعات األرباح ، واألرباح/الخسائر المحققة عند التخلص من االستثمارات.   إيراألرباح ، وبدء المعاملة وتوزيع 

 
وقابل للقياس الكمي عند بدء المعاملة على أساس القسط الثابت خالل فترة المعاملة. الدخل غيـر المحـدد  عاقديا ي يتم تحديده تيتم استحقاق الدخل الذ

اجه عند التأكد بشكل معقول من تحقيقه أو عند تحقيقه. يتم تحديد األربـاح والخسـائر الناتجـة عـن الـتخلص إدرلكمي ، يتم  تعاقديا أو القابل للقياس ا
الفرق بـين صـافي عائـدات الـتخلص والقيمـة الدفتريـة لالسـتثمارات فـي تـاريخ البيـع ويـتم االعتـراف بهـا فـي وقـت أساس   الستثمارات علىمن ا

 التخلص.
 
 حلولال نقاذ وتسديد( عمليات اإل17)
 

يضـا الحـق فـي شـركة أذ(. قد يكون للتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع الممتلكات )التالفة عادة( المكتسبة في تسوية المطالبة )اإلنقا  
 الم.ستالحق في اال  مالحقة أطراف ثالثة لدفع بعض أو جميع التكاليف )الحلول(. يتم االعتراف باسترداد اإلنقاذ ومطالبات الحلول عند إثبات

 
 ( محفظة إعادة التأمين التقليدية18)
 

لقيام بالتأمين وإعـادة التـأمين علـى جميـع المخـاطر. بعـد تحويـل مي ، التكافلي اإلسالتضمنت األنشطة الرئيسية للشركة ، قبل انتقالها إلى التأمين ا
قيـد الجريـان السـطحي. يـتم الكشـف عـن محفظـة إعـادة قا لموجودة مسـبالشركة, توقفت الشركة عن إصدار أي عقود تقليدية جديدة مع المحفظة ا

 .ساهمينإلى صندوق الم التأمين التقليدية بشكل منفصل في البيانات األولية وتنتمي
 
 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الحرجة 3
 

ف ، نـادرا مـا تسـاوي النتـائج الفعليـة ذات عريـبحكـم التتقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. التقـديرات المحاسـبية الناتجـة ، 
جـوهري للمبـالغ الدفتريـة للموجـودات والمطلوبـات  تعـديل بيرة للتسبب فـيالصلة. يتم تناول التقديرات واالفتراضات التي تنطوي على مخاطر ك

 خالل السنة المالية التالية أدناه.
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 تقديرات وأحكام محاسبية حرجة )تابع( 3
 
 د المخصص للمطالبات المعلقةتماالعا 3-1
 

المطالبات المقدمة بموجب وثائق التكافـل والتـأمين.  شئة عنق التأمين النا يتطلب تقدير كبير من قبل اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائ
مـة محتملـة مـن التقـدير وعـدم اليقـين ، ومهتة وتستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات هامة بشأن عدة عوامل تنطوي على درجات متفاو

 وم المقدرة.ي الخصرات مستقبلية فوقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيي
 

فـة تكلوعلى وجه الخصوص ، يجب وضع تقديرات لكل من التكلفة النهائيـة المتوقعـة للمطالبـات المبلـغ عنهـا فـي تـاريخ بيـان المركـز المـالي وال
فـة المطالبـات المبلـغ ير تكلاإلدارة فـي تقـدالنهائية المتوقعة لسجل المحاسبة الدولي في تاريخ بيان المركز المالي. األسلوب األساسي الذي اعتمدته 
 عنها و إبن ، هو استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية المطالبات المستقبلية.

 
 بـات الممتلكـات.ت التي تتطلب قرارات المحكمة أو التحكيم بشكل فردي. عادة ما يقـدر خبـراء تسـوية الخسـائر المسـتقلون مطاللبا مطا يتم تقدير ال

 رض اإلدارة أحكامها المتعلقة بالمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها ، على أساس ربع سنوي.وتستع
 

 التأمينافل ولتكانخفاض قيمة مستحقات ا 3.2
 

. بالنسبة للمبـالغ الكبيـرة بشـكل محتمال المبلغ بالكامليتم إجراء تقدير للمبلغ القابل للتحصيل من مستحقات التكافل والتأمين عندما ال يكون تحصيل 
يـتم تقييمهـا بشـكل قها, حقا فردي ، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. المبالغ التـي ليسـت كبيـرة بشـكل فـردي, ولكـن التـي فـات موعـد اسـت

 اد التاريخية.  جماعي ويتم تطبيق بدل وفقا لطول الفترة الزمنية الماضية, على أساس معدالت االسترد
 

 رق بين المبالغ المحصلة فعليا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة سيتم إدراجه في قائمة الدخل.أي ف
 
 اضمحالل قيمة االستثمارات  3-3
 

ي ن تكلفتهـا أو فـلشركة االستثمارات على أنها منخفضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض كبير أو مطول في القيمة العادلة أقل مـل اتعام 
وجود دليل موضوعي آخر على انخفاض القيمة. ويتطلب تحديد ما هو "مهم" أو "مطول" قدرا كبيرا من الحكـم. باإلضـافة إلـى ذلـك ، تقـوم   حالة

 همامـل الخصـم لألسـوامل أخرى ، بما في ذلك التقلبات العادية في سعر السهم لألسهم المدرجـة والتـدفقات النقديـة المسـتقبلية وعوم عالشركة بتقيي
 المدرجة.  غير

 
 االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي 3.4

 
لـق بـالعقود السـارية فـي تـاريخ التقريـر ، ويـتم حسـابها علـى يتعتمثل االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي القيمة الحالية لاللتزامات المسـتقبلية فيمـا  

 .ري المسجلكتواالن قبل الخبير اأساس الحساب الداخلي الذي يتم مراجعته وتقييمه م
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   في حكمه النقد وما 4
 

 2021  2020 
    

 2,892  2,392 نقد وأرصدة لدى البنوك
 1,444  572,5 أرصدة حساب تحت الطلب 

    

 
 4,949  4,336 

 

 
األرصدة المحتفظ بها في الحسابات تحت  ح على بحية ويبلغ متوسط معدل الربيتم االحتفاظ باألرصدة في الحسابات الجارية في حسابات غير ر

 ٪( 1.02: 2020٪ )  1.41الطلب 

 
 
 سات مالية  مؤسلدى  ائعود  5

 

 2021  2020 
    

            2,013              2,003  ()ب( 2-25)ايضاح  عالقة اتراف ذطأ ىإيداعات لد
          914,39            17,174  ى إيداعات لدى مؤسسات مالية أخر

     
 19,177  16,412 

 

٪   2.74أشهر بمتوسط معدل ربح  ثة  يتم عقد عمليات اإليداع لدى المؤسسات المالية اإلسالمية في البحرين مع استحقاق أصلي ألكثر من ثال
(2020 :3.12.)٪ 
 

 ت ستثماراإ 6
 

 2021  2020 
    ينأدوات الد

    فأة:بالتكلفة المط
 15,127  13,197 أدوات مدرجة

    
    الملكيةحقوق ات أدو

    ة:قوق الملكيبالقيمة العادلة من خالل ح 
 4,778  7,786 درجةأدوات م

  1,650              1,650            ةمدرج   يرغ أدوات

    

 22,633  21,555 
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 )يتبع( ستثمارات إ 6
 
 يلي:  كما  المطفأة ثمارات بالقيمةستفي إالحركة  6-1

 
 2021  2020 
    

 15,238  15,127 يناير  1في 
 1,364  2,310 ل السنةإضافات خال

 (1,399)  (3,949) ل السنةخالت استبعادا
 (50)  (36) صافي  ،ةخالل السن فاءاإلط

 (26)  - خسائر الصرف 
 -  (255) فاض القيمة خالل السنة ر انخ خسائ
    

 15,127  13,197           يسمبر د 31في 

 
 ما يلي:الملكية ك حقوق خالل من كة في اإلستثمارات بالقيمة العادلةلحرا 6-2

 

 2021  2020 
    

 5,021  6,428 يناير  1في 
 1,419  2,361 ل السنةفات خالضاإ

 (188)  (191) السنةل خالاستبعادات 
 (30)  (28) أدوات حقوق الملكية ستبعاد من ا المحول الى دخل االستثمار

 206  866 صافي  ،غير القيمة العادلةت
    

 6,428  9,436 ديسمبر  31في 

 
 يلي:  ما ك  مةمقسالملكية  حقوقخالل   ثمارات بالقيمة العادلة مناإلست 6-3

 

 2021  2020 
    

 4,778  7,786 لمدرجةأدوات حقوق الملكية ا
 1,650  1,650 جة ملكية غير المدرات حقوق الأدو
    
 9,436  6,428 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   م.ب .ش  لبحرينادرتي يسول
     الية  الم ناتالبيال إيضاحات حو

 الدنانير البحرينية ف  بآال                                                                                                              2021 ديسمبر 31سنة المنتهية في  لل
 

48 

 

 

 )يتبع( ستثمارات إ 6
 تركيز المخاطر في أدوات الدين وحقوق الملكية حسب القطاع االقتصادي:  6-4

  2021  2020 

 7,190  6,807  ية مالال
 5,893  5,495 السيادية 
 1,088  2,138 الصناعية 
 2,060  1,829 التأمين 

 1,040  1,063 العقارات
 351  1,019 حية الرعاية الص

 3,933  4,282 اآلخرين 
    
 22,633  21,555 

 
 
 
 تركيزات المخاطر في أدوات الدين وحقوق الملكية حسب المنطقة الجغرافية:  6-5
 

  2021  2020 

 5,842  5,926  ة البحرين ملكم
 5,613  5,060 اإلمارات العربية المتحدة 

 3,707  5,033 السعودية 
 3,019  2,268 الكويت

 -  1,014 اليات المتحدة األمريكيةالو
 929  911 عمان 
 2,445  2,421 العالم دول بقية 

    
 22,633  21,555 

 
 ي شركة زميلة ت فماراثاست 7
 

 2021  2020 
    

 175  185 .م.مذدة خدمات المسانلل  360لث ه ركةئدة في شلفاا

 

 ٪20 %20 نسبة حصة الملكية

 
 الطبية كمسؤول طرف ثالث ويقع مقره في مملكة البحرين. البات ل هذا الشريك في معالجة المطيعم
 

 الحركة في االستثمار في الزميلة هي كما يلي: 

  2021 2020 

 - 175 الرصيد االفتتاحي 

 175 - امالع االستثمار خالل 

 - 34 حصة األرباح 

 - (24) األرباح المستلمة 

 185 175 
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 ( ع)يتب ي شركة زميلةت فراما ثاست 7
 
ذ.م. م كما وردت في بياناتها المالية. تستند نتائج وحصة    360لخص الجدول التالي المعلومات المالية الخاصة بالخدمات المساعدة الصحية  وي

 . 2021ديسمبر  31إلدارة كما في ت اصافي األصول إلى حسابا 
 

  2021 2020 

 1,698 1,918 الموجودات مجموع

 (781) (994) المطلوبات مجموع

 917 924 ( %100) األصول صافي

 183 185 %( 20ي األصول )افمن ص  حصة الشركة
 
 

 

 لمدينة التكافل وذمم التأمين ا  عمليات ذمم  8
 

 2021  2020 
    مستحق من:

  6,341                 4,722               وثائق لحاملي او  نالمشاركي

  1,447                 2,217               الوسطاء

  1,948                 1,519                 التكافل والتأمين ة بشركاتالحلول المتعلق

  658                    606                  التأمين إعادة /والتأمين التكافل  إعادة/ ات التكافلشرك

    
 9,064              10,394 

 (1,245)  (1,280) ي تحصيلها  وك فكشمدينة الملالذمم اصصات ناقص: مخ 
    
 
 

              7,784  
 

9,149 

 

لتأمين  ي( المحتفظ بها في إطار صندوق ارين ألف دينار بح 246: 2020ألف دينار بحريني ) 185وشملت مستحقات التأمين المذكورة أعاله 
 . تحت التصفية التقليدي

 
هناك أي دليل   ي ومحدد. تقوم الشركة على أساس كل حالة على حدة بتقييم ما إذا كاناس فردض القيمة على أسانخفا  قوم الشركة بتقييمت

 المطالبات التي تعتبر مهمة بشكل فردي.  اد موضوعي على أن الرصيد المستحق قد انخفض بسبب المساهمة المستحقة واسترد
 
 لمبلغ غير محتمل. رداد امقتنعة بأن است لشركةتسجل الشركة بدل انخفاض القيمة عندما تكون ا 

 
 

 لي: ا يوالتأمين المدينة هي كمذمم التكافل  المدينة المشكوك في تحصيلها فيم لذمالحركة في مخصص ا 8-1
 

 2021  2020 
    

 1,389  1,245 ر يناي 1 في

 156  35 سنة مخصص ال

 (300)  - السنةشطب خالل 

    
 1,245  1,280 ديسمبر  31في 
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 ()يتبع لمدينةلتكافل وذمم التأمين ا ا  ليات عمذمم  8
 
 خفضة القيمة كما يلي: منير  غ  لتأمينو التكافل  ل  لذمم المدينةري للعم اتحليل ل ا ديسمبر، كان 31في  8-2
 

 ع والمجم
 

   قيمتها  خفضنت القبض دون ان ة حقتمس

 يوم   365 أكثر من
 365 الى 181

 أيام 
و  أ لقبضا حقة مستغير 

 ة ضة القيممخف

 
 

 

7,784 265 2,575 4,944 2021 

9,149 463 2,749 5,937 2020 

 
 
 فنية  طلوبات المن الم عادة التأمينوإ فلو التأمين و حصة إعادة التكا لتكاف ية للفن الت باو لمطال 9

 

 2021  2020 

 تأمين ال 
 ي لالتكاف 

   أمين التقليديلتا 
 )تحت التصفية( 

 
 تأمين ال
 ي للتكاف ا 

   يدين التقلي التأم
 فية( تصت ال)تح 

      

      إجمالي
 10 14,529  8 15,449 اكات غير مكتسبةاشتر
 1,318 10,669  683 11,842 ةقائمال  اتالبالمط
 27,291 691  25,198 1,328 
      

      ة التأمينإعاد/ادة التكافلإع
 شـتراكات غيـراإل  مـن  التـأمين  ادةإع/لتكافلحصة إعادة ا

 (9) (7,577)  (7) (8,559)   بةالمكتس
 (443) (2,879)  (235) (2,930) القائمة  تا البمن المط  إعادة التأمين/التكافلة إعادة  حص
 (11,489) (242)  (10,456) (452) 

      صافي
 1 6,952  1 6,890 ير مكتسبةت غاشتراكا 

 875 7,790  448 8,912 ئمةالقا   الباتلمطا
 15,802 449  14,742 876 
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 ( )يتبعفنية طلوبات المن الم عادة التأمينوإ فلو التأمين و حصة إعادة التكا لتكاف ية للفن الت باو لمطال 9

 
 

 نها م  أمينتل إعادة ا/ مكتسبة وحصة إعادة التكافلر غي أقساط/كات إشترا 9-1
 

 2021  2020 

 
 ي تأمين التكافل ال

   لتقليديتأمين اال
 ( صفيةلتت ا)تح 

 
 تأمين ال

 ي التكافل
   ليديق تأمين التال

 فية( تص)تحت ال

      ر مكتسبةغي اطأقس/إشتراكات 

 33 15.184  10 14,529 اية السنةبد
      

 24 29.846  28 30,935 خالل السنة  تبةالمكت  ساطقألا/تإجمالي اإلشتراكا 

 (47) ( 30.501)  (30) (30,015) ة المكتسب  قساطاأل/تراكاتالي اإلشإجم

 (23) (655)  (2) 920 مكتسبةالغير    قساطاأل/تراكاتالحركة في اإلش
      

 10 14.529  8 15,449 ةنهاية السن
      

      ير المكتسبةغ أمينالتادة إع/كات إعادة التكافلإشترا
 27 7.949  9 7,577 ةنسال بداية

      
   نهـا خـالل نازل عتالم  لتأميندة اإعا /افلإشتراكات إعادة التك

 53 14.891  (70) 16,815 السنة
 (71) ( 15.263)  68 (15,833)  بةكتسالم  إعادة التأمين/فلات إعادة التكا كراإشت

      
غيــر  أمينإعــادة التــ/ة التكافلدعــا اكات إشــترإ الحركــة فــي

 (18) (372)  (2) 982 ةبمكتس
      

 9 7.577  7 8,559 هاية السنةن
 

6,890 1 
   

 1 6.952    ير المكتسبةغ ألقساطا/ي اإلشتراكات صاف
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   )يتبع(  الفنية وبات مطل ال من ينمة التأ وإعاد  أمين و حصة إعادة التكافلت و الفنية للتكافل ال ات لوبمطال  9
 
 كافل منها ة التداو حصة إع  قائمةالبات مط 9-2

 2021  2020 

أمين تال 
 ي فلتكا ال

   ديالتقليالتأمين 
 )تحت التصفية( 

 
التأمين 
 ي لالتكاف 

   ين التقليديالتأم
 التصفية(  حت)ت

      قائمة البات مط
      لسنةاداية في ب
 1.659 9.991  1,108 6,927 ا عنه غبالتم االتكبدة وم الباتمط   -
 77 1.206  210 3,742 ا  يتم االبالغ عنه مل و متكبدة باتلا مط   -

 10,669 1,318  11.197 1.736 
      

 (220) (9.495)  (147) (9,360) مطالبات مدفوعة خالل السنة
 (198) 8.967  (488) 10,533  ةمتكبدة خالل السن  الباتمط

 (418) (528)  (635) 1,173 لقائمةا  المطالباتة في  الحرك
      

 1.318 10.669  683 11,842 سنةة الينها   يف

      :فيتمثل  ي
 1.108 6.927  361 6,858 كبدة ومبلغ عنها ت متا بمطال  -
 210 3.742  322 4,984 تم االبالغ عنها يلم  و ت متكبدةا لبطا م  -
      

      قائمةطالبات الالمن م إعادة التأمين/افلالتك دةة إعاصح
      لسنةفي بداية ا

 (396) (4.486)  (443) (2,031) نها علمبلغ ت المتكبدة واا بالمطال من  مينلتأ اإعادة  /فلإعادة التكا  حصة  -
ــأمينالتكافل/إعــادة ادة عــا إ حصــة  - ــ لت ــدة مالت ا مــن المطالب ــتم وتكب ــم ي ل

 4 (175)  - (848) ها االبالغ عن

 (2,879) (443)  (4.661) (392) 
      

 58 1.139  101 1,794 ستردة خالل السنة م  مطالبات
 (109) 643  107 (1,845)   خالل السنة ت المتكبدةا طالبمن الم  نلتأميدة اإعا /التكافلحصة إعادة  

 (51) 1.782  208 (51) قائمةال  للمطالبات  إعادة التأمين/لإعادة التكافكة في حصة الحر
      
 (443) (2.879)  (235) (2,930) نةهاية السن  في
      

      :فييتمثل  
 (443) (2.031)  (228) (1,834)  عنها  غالباالتم و  لمتكبدةت اا لبمطا من ال  مينلتأ إعادة ا/حصة إعادة التكافل
لــم يــتم ي لتــاالمتكبــدة ت ا مــن المطالبــ مينالتــأ  دةا إعــ/حصــة إعــادة التكافل

 االبالغ عنها 
(1,096) (7) 

 (848) - 

      
      قائمةال ت المطالبصافي ا

 875 7.790  448 8,912 نهاية السنةفي  

      
      فيثل  يتم
 665 4.896  133 5,024 ا هدة والمبلغ عنالمتكبصافي المطالبات     -
 210 2.894  315 3,888 ها غ عنالبالالتي لم يتم اوالمتكبدة    تطالبا صافي الم   -
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 ر المكتسبة غي  طي العمولةتياة وإحيف اإلستحواذ المؤجلتكال  10
 

 ة  مؤجل واذ  ليف إستحتكا 10-1
  

 2021  2020 

 أمين تال 
 ي التكافل

 التأمين التقليدي 
 صفية( تال)تحت 

 
 تأمين ال
 ي كافلالت

 ي مين التقليدأ الت
 فية( ت التص)تح 

      
 4 428  1 497 يناير 1في  
 3 1.121  4 1,154 السنةل خال دفوعةالم تاللعموا

 (6) (1.052)  (5) (1,147) لسنةل اخال تكبدةالم تلعموالف امصاري
      
 1 497  - 504 رديسمب 31ي  ف

 

 غير المكتسبة  ت طي العموالاتيإح 10-2
 

 2021  2020 

 ن تأمي ال 
 ي التكافل 

  لتقليدياتأمين ال
 فية( )تحت التص

 
 ن تأمي ال
 ي تكافلال 

  يدالتأمين التقلي
 ة( حت التصفي)ت

      
 10 432  4 373 رايين 1في  

 8 786  8 1,028 ةسنخالل ال ت المستلمةالعموال
 (14) (845)  (10) (960) خالل السنة بةمكتست الالعموال

      
 4 373  2 441 ديسمبر 31في  
 

العموالبلغت مصار المتكبديف  ودخ ت  الة  المتعلقيلمكتسا  موالتعل  ببة  التقليدأمتالصندوق  ن  )ين  التي  ا  فية(صتحت  المنتهية في  لسنفي   31ة 
حريني(  دينار ب الف    14:  2020)الف دينار بحريني    10  يني( وحر ار بدين  ف اال  6:  2020ريني )ف دينار بح اال   5  مبلغ  2021سمبر  دي

وفعلى   ف التوالي.  لذلك،  العمون صافي مصروا قا  السنكبدة خالالمت  تالفات  المنتهية في  ل  بحريني    5بلغ    2021  ربديسم  31ة  دينار  الف 
 دينار بحريني(. الف8 : 2020)

 

 ات أخرى وجودمقدماً وم  ات مدفوع 11
 

 2021  2020 
    
 40  40 طرف ثالث  مسئول يداعات لدىإ

 134  136 قانونية وديعة

 428  387 مستحق  دخل

 1,416  1,592 ى خرت اجوداومو مقدماً ات دفوعم

    
 2,155  2,018 
 

ق صـندوحتفـاظ بهـا ضـمن اليـتم ا (دينـار بحرينـي ألـف 71: 2020ينـار بحرينـي )د  فألـ  142  الهودات األخرى المذكورة أعالموج   منضتت
 ت التصفية.التأمين التقليدي تح 

 

ألالقا   الودائعضع  تخ  المة  ظننونية  المرمصرف  لسنة  بحرين  المالية  المؤسسات  وقانون  هذ  ال.  2006كزي  سحب  إ  ايمكن  بعد    الاإلحتياطي 
 . يزركموافقة مصرف البحرين الملحصول على ا
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 كة بين الصناديق المشتر المبالغ المستحقة القبض والدائنة 12
 

وصندوق   تمثل العائلي  التكافل  وصندوق  العام  التكافل  صندوق  بين  الدفع  المستحق  أو  المستحق  المبلغ  الصناديق  بين  المشتركة   األرصدة 
ة والعموالت  وم الوكالندوق المساهمين على حساب المعامالت بين هذه الصناديق التي تتعلق بشكل أساسي برسصو  (تحت التصفية)  التقليدي

 إلى صندوق المساهمين إلخ. (تحت التصفية) التقليدي ة األخرى وتحويل صافي األرباح من صندوق الفني والمدفوعات
 

 . 2022بالكامل في يناير   2021ديسمبر  31ناديق في  صتم تسوية رصيد الذمم المدينة/الذمم الدائنة بين هذه ال
 

 ستخدام أصول حق اال 13
 

 2021ديسمبر  31 

 301 32ام عند التطبيق األولي لنظام المحاسبة المالية الستخداالعتراف بموجودات حق ا

 36 إضافية خالل الفترة 

 (207) رسوم االستهالك للفترة 

 130 ديسمبر 31الرصيد في 
 
 

 تحت التصفية إدارة -كافل ركي التتشطلوبات مات ومدموجو  14

 سوليدرتي   ودات ومطلوبات صندوق مشاركيبتولي موج   لعامل اكافتال ليدرتي  في سو  ساهمونالمقام  المركزي،    ينصرف البحرلموافقة م  وفقاً 
في    العائليافل  لتكا الصندوق  دارةإل  2012  يوليو  1كما  فقد   ،تصفية  للتحويل    مت  ولذلك  مشالصندوق  تح ركة  ضمن  األعمن  و  ويل  ال 

من   المطلوبات  و  االموجودات  العا سوليدرتي  تقبملتكافل  ولم  ال.  مشركل  بأي  المة  الن  بالمحفظةمالدة  يجدخاطر  التصفية  تعلقة  ويتم تحت   ،
 .  لشركة رير اا اد كل تقرير من قدعإ بتاريخلتصفية في حساب الصندوق ات تحت ا والمطلوب وجوداتلملمتعلق با ز اعجتسجيل الفائض وال

الش اآلتعهدت  عن  الشركة  بتعويض  األم  السلبيةثركة  تن  ار  قد  عمليالتي  من  وبالصندو  فيةتصة  تج  أي  شركال  نفا  التاليق.  تواجه  ال  من ة 
 ة.ت التصفيت والمطلوبات تح لى الموجوداع ةريالجوه مخاطر المالية أو التكافلية

 

 2021  2020 
    

 26  69 لدى البنوك  ةصدنقد وأر
 77  87 ىارات أخراستثم

    
 139  156 صفيةتحت الترة إدا -مجموع  الموجودات 

 

 2021  2020 
    
 33  32 الوفيات المكتسبة و  غيرراكات  االشتحتياطي  ا

 38  38 ىأخرذمم التكافل وذمم دائنة 

 30  47  ةذات الصلحتياطي الوحدات  ا

 117  101 

    
 38  39 لمشاركينالوبات طموجودات على الملا  فائض

    
    

 139  156 التصفية تحت دارة إ  -مجموع  المطلوبات 
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 و معدات  منشآت   15
 

 ي و مبان  أراضي 2021

عدات م ،تركيبات ، أثاث 
ة  أجهزمكتبية و  

 الكمبيوتر 

 
 
 المجموع  ات مركب

     فةالتكل
 836,3 17 966,2 853 يناير   1في  

 137 - 137 - إضافات
 3,973 17 3,103 853 ديسمبر  31  في
     ستهالك المتراكماإل
 1,659 17 1,589 53 اير  ين 1في  
 427 - 274 - للسنةلمخصص  ا

 1,933 17 1,863 53 ديسمبر  31في  

     رية صافي القيمة الدفت

 2,040 - 1,240 800  ديسمبر 31ي  ف

 
 

 

 ي و مبانأراضي  2020

عدات  م ،ركيباتت، اثثأ
هزة أج  مكتبية و

 الكمبيوتر 

 
 
 المجموع اتمركب

     التكلفة
 2.647 17 1.777 853 يناير   1في  

 1.189 - 1.189 - إضافات

 3.836 71 2.966 853  ديسمبر 31في  

     تراكماإلستهالك الم
 81.40 15 1.340 53 يناير   1في  

 251 2 249 - للسنةالمخصص  

 1.659 17 891.5 35 بر مديس 31في  

     قيمة الدفتريةال صافي

 2.177 - 1.377 800  ديسمبر 31ي  ف

 
 لي  العائ  للتكافل حتياطي الفنياإل 16
 

 2021  2020 
    

  3,258               3,057             يناير   1في 

 لسنة ا لال المبلغ المسترجع خ 
              

(110)                 (92) 

 (109)                125                نةخالل السصافي اإلضافات 

     

  3,057               3,072             ديسمبر  31 في
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   ائنةل و التأمين الدالتكاف مم ذ 17 
 

 2021  2020 
    

 705  605 املي الوثائق ح ركين وشا للم مستحق

 6.584  6,819 لشركات التكافل والتأمين  حقمست

 846  606 ت راتصليح السيا لورش مستحق

    

 8,030  8.135 

 
ها يتم اإلحتفاظ ب يوالت( دينار بحريني ألف 60: 2020)ي ينار بحرين د فلأ  32ه الأع كورةأمين الدائنة المذت الل وضمن ذمم التكاف تت

 تصفي حت الي تصندوق التأمين التقليدفي 
 

 أخرىمطلوبات  18
 

 2021  2020 

    

 32  29 بها  يتم المطالبهلم  تيالو  ألسهمأرباح ا

 194  223 (ب-16)ايضاح  ظفيندمة للمولخ نهاية اآت مكاف

 1,821  2,241 نة أخرى ئة وذمم دايف مستحقمصار

    

 2,493  2,047 

 
أعاله   المذكورة  األخرى  المطلوبات  دي  51تتضمن  بحرين   53:  2020)بحريني    نارألف  دينار  ااإلح وا(  يألف  يتم  بها ضمن  لتي  تفاظ 

 تصفية. تقليدي تحت الالصندوق التأمين 
 
 ي: ا يلهي كم نلموظفيخدمة لال فأة نهايةمكا 
 
 حليون الم( الموظفون أ)
 

الم من  ا  ساهماتبلغت  البحرينين    الشركة  قبللمقدمة  للمواطنين  التقاعد  نظام  تديره  نحو  للتأميالعام  ئةهيلا الذي  ممل  اإلجتماعي  نة  كة في 
 ( ينبحري اردين ألف 151غ لمب: 2020)ينار بحريني ألف د 156 غبلم 2021ديسمبر  31لمنتهية في  بحرين للسنة اال

 
 بنجا وظفون األب( الم)
 

 يلي: هي كما  جانبلمطبقة على الموظفين األموظفين ا ية الخدمة للت نها آ مكاف الحركة في
 

 2021  2020 
    
 171  194 يناير   1في 

 30  34 لسنةل  المخصص

 (7)  (5) نةت خالل السالمدفوعا 

    

 194  223 ديسمبر  31في 

    

 133  125 كة روظفين بالشمعدد الوع مجم
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 التزامات اإلجارة  19
 
   2021ديسمبر  31 
  

  مطلوبات اإلجارة إجمالي  -تحليل االستحقاق 

 110 أقل من سنة 

 27 سنة إلى خمس سنوات 

 137 إجمالي مطلوبات اإلجارة 

  
  مطلوبات اإلجارة  صافي   -تحليل االستحقاق 

 105 أقل من سنة 
 29 سنة إلى خمس سنوات 

 134 اإلجارة   إجمالي صافي مطلوبات

  

 
 رأس مال  20
 

 مرخص 20.1
 

عدد األسهم   
 )باآلالف( 

 مشاركة
 رأس المال 

 دينار بحريني لكل سهم 0.100نار بحريني بسعر دي 150,000,000أسهم مرخصة بقيمة 
 دينار بحريني لكل سهم(  0.100هم بقيمة س 150,000,000: 2020)

150,000 15,000 

 
 

 كامل الصادرة والمدفوعة بال 20.2
 

عدد األسهم   
 )باآلالف( 

 مشاركة
 رأس المال 

 12,000 120,000 2020ديسمبر  31في 

 12,000 120,000 2021ديسمبر  31في 

 
  دينار بحريني 0.100سهم بسعر  120.000.000من  2021سمبر دي 31يتكون إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل في  

 األسهم في بورصة البحرين بالدينار البحريني.  ار البحريني ويتم تداولبالدين. رأس مال الشركة للسهم
 

 معلومات إضافية عن نمط المساهمة  20.3
 

و  2021ديسمبر  31أو أكثر وعدد األسهم في ٪  5أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين ، الذين يمتلكون حصة مساهمة بنسبة  (أ)
 الي: حو التعلى الن 2020

 2021ديسمبر  31 

 نسبة الفائدة القابضة  عدد األسهم الجنسية  

 ش. م. ب. )م(  مجموعة سوليدرتي القابضة
 اآلخرين 

 البحرين 
 مختلف 

101,005,461 
18,994,539 

84.17٪ 
15.83٪ 

  120,000,000 100٪ 

 2020ديسمبر  31 

 نسبة الفائدة القابضة  عدد األسهم الجنسية  

 القابضة ش. م. ب. )م( يدرتي مجموعة سول
 خرين اآل

 البحرين 
 مختلف 

101,005,461 
18,994,539 

84.17٪ 
15.83٪ 

  120,000,000 100٪ 
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 رأس مال )تابع(  20
 

 معلومات إضافية عن نمط األسهم )تابع(  20-3
 

 سهم ويتمتع حاملو األسهم بحقوق تصويت متساوية. تمتلك الشركة فئة واحدة فقط من األ (ب )
 

  مبينة أدناه: 2020و  2021ديسمبر  31ن ونسبة مساهمتهم كما في سهم الشركة ، أي عدد المالكيوزيع أ)ج( ت
 

 2021ديسمبر  31 

 نسبة الفائدة القابضة  عدد األسهم الجنسية  

 ٪ 12.01 14,417,825 2,153 ٪ 1أقل من 

 ٪ 3.82 4,576,714 2 ٪ 5أقل من ٪ حتى  1أكثر من 

 ٪ 84.17 101,005,461 1 ٪ 5أكثر من 

 2,156 120,000,000 100 ٪ 

 
 مبينة أدناه )تابع(: 2019و  2020ديسمبر  31ا في )ج( توزيع أسهم الشركة ، أي عدد المالكين ونسبة مساهمتهم كم

 

 2020ديسمبر  31 

 نسبة الفائدة القابضة  عدد األسهم الجنسية  

 ٪ 12.01 14,417,825 2,188 ٪ 1من أقل 

 ٪ 3.82 4,576,714 2 ٪ 5ن ٪ حتى أقل م 1أكثر من 

 ٪ 84.17 101,005,461 1 ٪ 5أكثر من 

 2,191 120,000,000 100 ٪ 

 
 

 ل مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة هي كما يلي: )د( تفاصي
 

 عدد األسهم 

 2020 2021 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

 26,812 26,812 نان بسيسو أشرف عد

 116,986 116,986 شريف أحمدي 

 143,798 143,798 

 
 ضة )ش.م. ب( ولصالح المنفعة.سهم نيابة عن مجموعة سوليدرتي القاب 26,812أشرف عدنان بسيسو  /يمتلك السيد 

 
 نفعة.ة )ش.م. ب( ولصالح المسهم نيابة عن مجموعة سوليدرتي القابض 26,812يمتلك السيد جواد محمد )الرئيس التنفيذي( 

 
 . 2022  بسيسو والسيد جواد محمد إلى مجموعة سوليدرتي القابضة في يناير لتي يملكها السيد أشرف عدنانعاله اتم نقل األسهم المذكورة أ

 
 أسهم الخزينة  20.4

 
حتفاظ باألسهم آالف دينار بحريني(. يتم اال  4: 2020) 2021ديسمبر  31آالف دينار بحريني في   4الشركة أسهمها الخاصة بمبلغ متلكت ت

 في وقت الحق.ركة إعادة إصدار هذه األسهم حق للشكأسهم خزينة وي
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 القانوني  يطتيااالح 21
 

  حتى   حتياطي قانوني،اللى اح السنة إرب  من  ٪10  ما يعادل  تحويلفإنه يتطلب  ،  2001البحريني لسنة    اريةج ت الشركات  الون  قان  وفقاً ألحكام
االي المدفو  ٪50تياطي  حبلغ  الشركة  مال  رأس  ا   إن  ع.من  غيحتيا الهذا  ل طي  قابل  اللتوزيع  ر  في  فيحإال  عليها  ينص  التي    نون قا   االت 
حريني لف دينار با  289قامت الشركة بتحويل مبلغ    .المركزي  قة مصرف البحرينمواف  ىعل لحصول  ا  بعدو    شركات التجارية البحرينيلا

 بحريني(.  دينار آالف 269 : 2020)    2021ديسمبر  31ي المنتهية ف ةوني للسننقا لحتياطي ااإلإلى 
 

 لكل سهم  و المخففي األساس العائد 22

 

              
، بعد  لسنةا  لمتداولة خاللاعادية  السهم  ألامتوسط المرجح لعدد  ى العل  ينالمتاح للمساهم  ح السنةصافي رب  بتقسيمالعائد األساسي  ب  سا حتتم ا

 .زينةهم الخأسخصم 
 

 الة  م الوك ورس  23
 

أ إلدارة  الوكالة  رسوم  الشركة  الوكالة  تتلقى  لرسوم  األقصى  الحد  المشاركين.  عن  نيابة  التكافل  تموال  الخبير  التي  قبل  من  اعتمادها  م 
ااالك )"هيئة  الشرعية  الرقابة  هيئة  قبل  من  عليها  والموافقة  في  تواري  المنتهية  للسنة  الشرعية"(  ٪    25هو    2021ديسمبر    31لرقابة 
 .  ٪( لصندوق التكافل العائلي على إجمالي المساهمات اإلجمالية25 :2020٪ ) 25لصندوق التكافل العام و ٪( 25: 2020)
 
٪    20.0٪( و 21.7: 2020٪ )  21.9هي  2021ن صندوق التكافل العام وصندوق التكافل العائلي لعام  وم الوكالة الفعلية المفروضة مرس
 الضمان االجتماعي.  ٪( على التوالي وهي ضمن رسوم الوكالة القصوى المعتمدة من قبل هيئة25.0: 2020)
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

2020  2021  
    

 ة نللسح صافي الرب 2,885  2.685

   
 

 القائمةالمرجح لعدد األسهم  المتوسط 119,950,219  119,950,219

   
 

 مهفلس س 100لكل  ح األساسية والمخففة ألربا ا فلس   24.05  فلس  22.38



   م.ب .ش  لبحرينادرتي يسول
     الية  الم ناتالبيال إيضاحات حو

 الدنانير البحرينية ف  بآال                                                                                                              2021 ديسمبر 31سنة المنتهية في  لل
 

60 

 

 

 صافي   ،رثماستاال ات دإيرا  24
 

 2021  2020 
    

 544  523 كوبنلدى ال ودائعمن  اتإيراد 
 845  624 ن أدوات الديمن  اتإيراد 
 524  1,008 أدوات حقوق الملكيةمن  اتإيراد 

 -  (255) خالل السنة  ضيلتخفا نم اإلطفاء
 (34)  (28) ارة االستثمارات ريف إدا مص

 1.879  1,872 الستثمار ا  ات صافي إيراد
 (108)  (115) ة المضارب*  صح 

    
 1,757  1.771 

    
 1.447  1,413 ين ساهماستثمار الم  اتيراد إ

 195  242 لتكافل العام ار استثما تإيراد
 129  102 العائلي   استثمار التكافل تإيراد

    
 1,757  1.771 

 * حصة المضارب 
٪( من دخل االستثمار 25:  2020) 2021يسمبر د  31٪ للسنة المنتهية في  25لى  يدير المساهمون استثمارات المشاركين ويحصلون ع

الت صناديق  من  دخل  المكتسب  بيان  في  المضارب  حصة  إدراج  تم  الشرعية.  الرقابة  هيئة  أقرته  لما  وفقا   ، مضارب  كحصة  كافل 
 .المساهمين

 
 
 ل ر التكافإدارة مخاط 25
 
 ة نظرة عام 25-1

 

لمالية. توضح  اطر المخ فل واارة مخاطر التكا لشركة إلدراتيجية اإلستل اإلطار العام  لشركة من خاللة  اطر الماليوالمخ   مخاطر التكافل   يتم إدارة 

  اقبة معلوماتللشركة بمر  مخاطردقيق والالت  وم لجنةق افل. تتكلة مخاطر اراتيجيات إدارستوإ  ركةواجهها الشالية مخاطر التكافل التي ت ألقسام التا
 المخاطر. ارة  المتعلقة بإد لة الشام قرارات لا ذ خا تبا   قومو ت   ة، المخاطر العام 

 
ث المؤمن  لية وقوع الحد مااحتهي  د التكافل  المخاطر بموجب عق  اصة بها.مكتتبة الخقود التكافل الالل عن خ افل مركة بمخاطر التكتقبل الش

  ه العقود.ب هذ رها وشدتها بموج طالبات وتكرامالبة لتوقيت بالنس كة لعدم التيقنتتعرض الشر. الناتجة عنهالبة يمة المطالتيقن من ق وعدم هليع
 

 تاب ستراتيجية االكت ا  25-2
 
ء محافظ  يجية هو بنات الستراا  ههدف من هذمة للشركة. العا ال  كتتابادات اإلفي محفظة المشاركين إلى إرش  لإلكتتابركة استراتجية  ع الشتتب
يقشأن ه  المشابهة. ومن  ر من المخاطر ازنة بعدد كبيمتو أن  نتائج    للذا  ب في خطة عمل  جية االكتتا استراتيديد  المحافظ. يتم تح من تنوع 
ركة على  تي تكون الش ل اعات اقطلافيها، و  سيتم االكتتابي  التاليم  ، واألق ا تي ستقوم الشركة باكتتابهال  األعمال  التي تحدد فئات  نويةالسشركة  ال
حد  ال  ددالمفصلة التي تح ة االكتتاب  ل أنظمن خالم  إلى المكتتبينباالستراتيجية    قةا المتعل وصياتهوحدات العمل بتتقوم  فيها.    عداد لالكتتاباست

من  خاطر  المناسب للم  ختياراال  أجل ضمان  من  و القطاع  مليإلقوا  ه،مل، وفئتبناءاً على حجم الع  أن يكتتبي مكتتب  يمكن ألالتي  ى  االقص 
ذية اإلدارة التنفي  تجتمع لجنة  العقد.  جديدتموعد  لعقد عند  بنود الخاصة با لواالشروط    تغيير  رفض التجديد أوق للمكتتبين  ويح .  المحفظة  ضمن

   .العمل ئةفيسية حسب المعدالت الرئو كاتشتراك دخل االمات إدارية بعينها بما في ذل جعة معلوورة شهرية لمراكة بصلشرل
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 )تابع(  لر التكافإدارة مخاط 25
 
 ية سيل الحساتحل 25-3

 
تح الجداوتقدم   التالية  الحساسيةل  بإيراد  ليل  صندوق  وت  الخاصة  ومجموع  المشاركين  معدل   التغيرات  إلى  اركينالمشمصروفات  في 

اريخ ت تكافل بل اات إعادة  لعائلي وموجودا  افلتكم وال ل العا خدمة لقياس مخصصات عقود التكافالمست  خسارة المتوقعةدل المع  فات والمصرو
م بيان  تة. كما تثاب  ألخرىات ابقاء االفتراض مع إ،  ضات المتغيرةاتر ر واحد من االفيأساس تغي  لىاد التحليل عتم إعد.  المالية  بياناتالإعداد  
 إعادة التكافل.  ل وبعدخالل السنة قب لفائضي اى صاف األثر عل

 

التقليدي   ينأمتالندوق وفات صإيرادات ومصر 
 ل ف كي التكاصروفات مشارم يرادات وإ التصفية  تحت 

 

  عادة التكافل إجمالي إ لتكافل اة صافي إعاد كافل عادة التإلي جماإ التكافل إعادة صافي 

        2021 
         

 ات مصروفمعدل ال       
 ائة في الم  1زيادة  249 267 489 488
 لمائة في ا 1انخفاض  598 579 479 480

     

 لمتوقعةا  ارةمعدل الخس    
 لمائة ي ا ف  1دة زيا  318 336 489 488
 ائة في الم 1انخفاض  528 510 479 480

     

 
 
 

 

ي  يدين التقلأمندوق التإيرادات ومصروفات ص
 ل تكافكي الصروفات مشارميرادات وإ تحت التصفية 

 

  عادة التكافل إجمالي إ لتكافل اة دافي إعا ص عادة التكافل إلي جما إ التكافل صافي إعادة 

        2020 
         

 ات وفمصرال معدل       
 في المائة   1ادة زي 239 232 293 294
 في المائة  1انخفاض  549 556 289 288

     

 المتوقعة معدل الخسارة    
 ي المائة ف  1دة زيا  304 298 293 294
 لمائة في ا 1انخفاض  484 490 289 288
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 )تابع(  لر التكافإدارة مخاط 25

 

 ة الهامكافل ود التق عالخاصة ب   نودروط والبالش   25-4
 

األقاليم التي يتم على  وأهم  ود المكتتبة من قبل الشركة  العق وط والبنود الخاصة بالعديد من  شر ال الوارد أدناه نظرة عامة على    الجدول   قدمي
 . ودق جب هذه العية بمول بية المستقنقددفقات ال يقينية الت دم ع و  توقف عليها توقي تي يتلرئيسية ال ذه العقود والعوامل ا الكتتاب في ه ها اأساس

 

 مستقبلية ة ال التدفقات النقدي  علىة المؤثرة سيئيالعوامل الر الشروط والبنود  د نوع العق

الممتلكات 
 سة والهند

ــل الممتلكــات، مــعيعــ ــة عــاة مرا وض تكاف أي
لتكافـل ضـد زيادات، حامـل وثيقـة اسقوف أو  

كـات بأيـة ممتل  لحقيي  ذرة أو الضرر الالخسا 
م هـب  ةاريـة الخاصـل التج ا متوقف لألعة ومادي

 هذا الضرر.ينشأ عن  

ل مثل الموقع عوامأية وثيقة التكافل وفقاً لعدة  ب  وج تتنوع المخاطرة بم
إلى   دث الذي يؤديالح  ويقعمتخذة وعمر الممتلكات. ان الوإجراءات األم 

 عادة بصورةال  يف  ا ني أو محتوياتهالمبا ضرر يلحق بنشوء مطالبة عن  
الحا)كممفاجأة   هو  وبالنسب  لا  للحريق  تر لساة  ويتم  السبب قة(  حديد 

اإلش ويتم  ور  عا بسهولة.  فوراً  عامة  بصورة  تسويتها   يمكنبالمطالبات 
أو   ا واستبدالها نائهدة بفة إصالح األصول أو إعا د تكلدون أي تأخير. وتع
المحت عن  والوقالتعويض  المويات  مزات  لبدء  أو  الع  لةوستغرق  مليات 

خ صلية  ألالمستويات  با   ستئنافها ا يخص  األ  رائسفيما  هي انقطاع  عمال 
التكافل    ثائقة على مستوى المطالبات بموجب وثرمؤالعوامل الرئيسية ال

 هذه.          

العامة   حوادثال
 ات وليؤوالمس

التعــويض عـــن العقــود، يـــتم هـــذه وجــب بم
ــاإلصــابة ا ــي تلحــق ب ــك ااألفرلت ــي ذل ــا ف د بم

 .العامة أعضاءن أو ظفيولما

توقيتيت المطال  إلبالغ ا  وقف  علوة  بعن  منها  التسوية  عوامل  عدة  ى 
الغطا  الالء  طبيعة  وثيقة  وأحكام  ونصوص  وسلطة  تكافتكافلي،  ل 

ذ  المعتاد، تأخ وفي  ها.  تاب في العقد داخل نطاقاالكتاالختصاص التي يتم  
المسئو ضرر  وقتاً  مطالبات  إنهائها أطول  لية  أجل  ها.  ويتسوت   من 

ا  وتتضمن المطالبا رة لهذدقالبات الملمطأحكام  كد مثل ى عدم التأل ع  ته 
ما وقع    وإذاوعدد األطراف المشاركين فيها،  ة  لبتأخر اإلبالغ عن المطا
عليه   المؤمن  فالحدث  والمعلى  متعددة  زمنية  حتملة الم  بالغترات 

غالبيللمطال تحديد  ويتم  المطالبا بة.  الخ ة  ات  باإلصابة  وفقاً ية  دجسلاصة 
ثالثة  –امين  ا ما بين عهيتومة ويتم تسالمحك را ل بها وقرعموانين المللقو

 أعوام. 

ــود التكا م عتقــو   المركبات ــق ــى الف ــل عل ــوفيب تمركاب ر ت
ــأن  ــاء بشـــ ــاتالغطـــ ــاركينال مركبـــ  ،مشـــ

جـــاه األطــراف الثالثـــة بشـــأن تهم توليؤومســ
ت اإلصــابا تلكــات ولــذي يلحــق بالممالضــرر ا
شــأن باطر لمخــدية. ويكــون التعــرض لالجســ

ود عادة محدفي ال  اتلمركبال على  عقود التكاف
 فيمــا  قف الوثيقــةوبسـ بــةكمرال اســتبدال ةبقيمـ
يلحــق  الــذير رولية تجــاه الضــئعلــق بالمســيت

ــرض ل ــا التع ــة. أم ــاألطراف الثالث ــلب ة اطرمخ
و ود بشـأن اإلصـابة الجســدية فهـو غيـر محــد

 القانونية.    شتراطاتوفقاً لال

صعوبة    ل ومدىات قليبالغ عن المطالبر اإلتأخ بصفة عامة، فإن مدى  
الم يوتعقد  منخفضاً عطالبة  بد  نسبيرصو  ويتأثر  ة  تة.  ر  كرامدى 
با المطالب  الجو  ت  ظل   عددويكون  يئة  لساظروف  في  أعلى  المطالبات 

السالج ظروف   كو  أيض يئة.  المطالبات  عدد  يرتبط  ب ما  النشاط  ا 
واالق علتصادي  يؤثر  ما  الهو  تح ويت.  ةالمروري  حركةى  معظم  دم  يد 

حكام  ها واألبل عموانين الموإلى القجسدية باالستناد بات الاإلصا   مطالبات
مالصا  ق درة  المحكمن  ويتم  ةبل  عامين  ويتهتس  المختصة  إلى    –ا خالل 

 ثالثة أعوام.  

أوؤ سم عضاء لية 
اإلدارة  مج  لس 

 والمدراء

اإلدارة  لــساء مج أعضــولية ؤمســود إن عقــ
الهم مــوإه ئهمدراء تعوضــهم عــن أخطــا والمــ

 نشأةاء للمبصفتهم مدر

طبيعتها،ب على  هذ  ناء  عال  هفإن  وقلشالية  فئة  التكرا دة  وتيلة  ر  تأثر، 
ومست  بالنطاق الشركاتقواعى  والقضائي،  حوكمة  القضائية  د  والبيئة   ،

ا.  لتسويتهتدعي وقت طويل  تسلعقود  اللمقاضاة ككل. هذه    عامةية الابلوق
عمل   اليعتبر  لهذه  صمخا االحتياطيات  عامل  عطر  بسبب    الزمن،باً، 

 ات.الشرك  ننيقوايرات في غن، والتاألشخاص المتورطي وعدد 
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 ( يتبع)  ارة مخاطر التكافلإد 25
 

 )يتبع(   ل الهامةبعقود التكاف   الخاصة الشروط والبنود   25-4
 

 تقبلية سلمة اات النقديالتدفق  علىلمؤثرة العوامل الرئيسية ا الشروط والبنود  لعقد ع انو

ــود  ي صح ين الالتأم ــاإن عق ــوي تل الصــح لتكاف ــنض ع   ع
فـي لطبي ونفقـات العـالج  تكاليف العالج ا

 وثيقــــة التكافــــل تعــــوض .شـــفياتالمست
أو الج  مـن تكلفـة العـ  جـزء  ك عـنالمشتر
 ثابتة. وتعويضاتمنافع 

هذلبا طا م ع  هت  تعتمد  و   مرض،بالكين  رالمشا إصابة  تكرار  لى  العقود 
 ي و فورجه  على و  لمطالباتا بر  خطا إلا   يتم  عام،بشكل    .يةمرضالفترة ال

 .  تأخيرتسويتها دون مكن ي

  التكافل الجماعي
 ياة ى الح عل

 ى الحيـاةالجماعي علـعقود التكافل    تغطي
ــوظفي ــة.حيـــاة المـ ــافع  ن فـــي المؤسسـ منـ

الجمـاعي علـى ل  فـلتكا د اعقو  وتعويضات
ــاة تشـــمل التعـــويض عـــن لحيـــاةا  و الوفـ
 ديمة.مستال وأ  ئيةجزال  اقاتعاإل

ا دون يمكن تسويتهوري و  فجه  و  علىالبات  لمط با   خطاراإل  ميت  عام،  بشكل
النمط  تأخير هالس .  للت ائد  القابل  التكافل  عقد  من  منتج  سنوياً.و  بناًء    جديد 
ذلكعل منيتمكن    ،ى  االشتراكات  الاج   تعديل  معقسل  بسرعة  ولة  تجابة 

 للمطالبات. 

ين  )التأم الرهن
الحياة  على 

 (صاقمتنال

عـن   ةات الماليؤسسض المالعقود تعوهذه  
افـل. فاد مـن وثيقـة التكلمسـتا  قرضيمة الق

ــاة،ال التعــرض يحــدث عــن ــراض  وف األم
 دائم.الخطيرة والعجز الكلي ال

بات المطال  ا انكم  ،فوري  لبات على وجه  لمطابا خطار  إل ا  يتم  بشكل عام،
مبلغ  دةالمعق نسبياً.  محددالمطال   قليلة  ا  بة  الدائن  للقرض    فضلمخ بالرهن 
األبأغل  الية.المؤسسة  للم وطيالخمراض  ية  اإلرة  مطالبات    عاقات مجموع 

 أشهر. 6فعها خالل ويتم د ،طبيالرأي ال ها بناًء على ار فيلقريتم ا ةالدائم

 
 ة إعادة التكافل إستراتيجي   25-5

در  صا محماية  ائر وسالتعرض لخ دى على م ل السيطرة من أج   ،فلالتكا إعادة  من خالل بها  كتتمخاطر التكافل التي ت  جزء من بتحويل ة ك م الشر و تق
ى هذا الصعيد،  طر المالية. وعلالخاص بإدارة المخا   اطر االئتمان، حسبما يوضح اإليضاح نه مخ ازل ع دة التكافل المتنالمال. ويتضمن إعا   رأس
ل  ت العمداح قبل و  فل منا عادة التكء إة شراولة ومراقب المقب   ل افالتك  بإعادة   الخاصة  الضمان  ة الحد األدنى لمعايير لتنفيذية بالشركا  جنة للاتقرر  

 . والمالءة الحالية لتطورات في برنامج إعادة التكافل قبة ابمرا ير، وتقوم اللجنة مقابل هذه المعاي
ث بصورة ألي حد   كةالشر  في تعرضقليل صا وذلك لتالنسبية وغير النسبية  إعادة التكافل    تتفاقيا ا ال بشراء تشكيلة من  قوم وحدات األعمت
عمليات   عي بعض الظروف المحددة. وتخضع جمياري ف الختي إعادة التكافل ا  اح للمكتتبين بشراءم السميت  ، فإنهى ذلكل اإلضافة إوب  فردة.من

إعادة   االختياشراء  المالتكافل  الموافقة  إلى  وسري  مجموعيبقة،  مراقبة  عمليات  تم  على  إ  المصروفات  الشراء  ا عادة  على    يارالختي تكافل 
 ة. التنفيذي لجنةالبل ة من قريهصورة شلة وبصمل ذات الالعوحدة  سياسةساس أ

 
 ا افل ومدى تركزهتعرض لمخاطر التك ال  25-6

التكامخاطعرض الشركة لي تيبين الجدول التال  أيضا  ين الجدول  كما يب  ة.ال التجاريعمئات األ فل العائلي لكل فئة من فالتكاومخاطر    ل العامفر 
 ل.  عادة التكافالل إمن خ  ذه المخاطرقامت الشركة بتغطية ه مدى الذيالمخاطر واله ي لهذف ار لجغمركز ا الت

 

اعي  التكافل الجم الصحي  ت المركبا مركبات غير ال  2021

 على الحياة

 إجمالي  ئلي ا افل العالتك

       الجغرافيةنطقة الم

       إجمالي المساهمة

 31,629 666 1,714 10,568 8,933 9,748 :لخليجا دول ن والبحري

  31,629 666 1,714 10,568 8,933 9,748 يإجمال
      

       عادة التكافل*مساهمة إ

 8,086 1 1,033 3,883 - 3,169 البحرين ودول الخليج
 6,920 - - 1,957 150 4,813 أوروبا 
 2,220 480 72 474 142 1,052 اآلخرين

 9,034 292 6,314 1,105 481 17,226 

 14,403 185 609 4,254 8,641 714 التكافل في إعادةاص
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اعي  التكافل الجم لصحي ا ت المركبا  مركبات غير ال 2020

 على الحياة 

 إجمالي  ئلي ا افل الع التك

       نطقة الجغرافيةالم

       إجمالي المساهمة

 30,204 334 1,794 10,579 9,151 8,346 :لخليجا دول ن والبحري

  30,204 334 1,794 10,579 9,151 8,346 يإجمال
      

       مساهمة إعادة التكافل*

 6,988 2 1,150 4,443 - 1,393 الخليج لبحرين ودولا
 5,648 - - 1,124 189 4,335 أوروبا  
 2,788 478 58 282 125 1,845 اآلخرين

 7,573 314 5,849 1,208 480 15,424 

 14,780 (146) 586 4,730 8,837 773 التكافل  افي إعادةص

 
 . ادة التكافل/إعادة التأمينوقع شركة إعتعتمد مساهمة إعادة التكافل حسب الجغرافيا على م* 
 

 ات مطالبلتطورات ا  25-7
 

ير فية تغکيلمطالبات. يوضح النصف األعلی من کل جدول أدناه  ة على تقدير القيمة النهائية لالشرك  مقياس لقدرةمطالبات التكافل  ات  تطورتوفر  
تراكمية ات الب ول المطاللجدلي من ا النصف السفوفق . يالعامفي نهاية ث ادحوال سنة من سنواتلكل  المستحقة المطالبات موعلمج شرکة لت ا ديراتق

 مالي. ن المركز اللمبلغ الظاهر في بيا إلى ا 

 

 

 

 )يتبع(  تكافلمخاطر ال إدارة 25
 )يتبع(  ات مطالبلتطورات ا  25-7
 مالي جإ -  لمطالبات التكاف (أ

 

 الحادث  سنة و ما قبلها  2017 2018 2019 2020 2021 مجموع ال

 :نهائيةمطالبات الال فاترومص لدير تق      

 التقرير سنة هاية ن في 79,319 12,027 14,169 12,553 14,376 14,376

 بعد سنة  78,696 10,624 11,609 9,190  9,190

 بعد سنتان 78,320 10,234 11,539   11,539

 بعد ثالث سنوات  77,683 10,116    10,116

 ت سنوابع أربعد  77,391     77,391

 تراكمةملبات الحالي للمطا دير ال التق 77,391 10,116 11,539 9,190 14,376 122,612

      (110,770) 
       

(6,598) 
       

(8,242) 
      

(10,565) 
       

 اآلن  حتى يةراكملت ا دفوعاتالم (76,019)       (9,346)

 جة درياطيات المتع االحجموم      

 في بيان المركز المالي  1,372 770 974 948 7,778 11,842
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 صافي  -  تكافلمطالبات ال  (ب 
 

 الحادث سنة  و ما قبلها  2017 2018 2019 2020 2021 مجموع ال
  

 
 :ائيةقدير لمصروفات المطالبات النهت   

 ية سنة التقرير ا نه في 44,243 8,959 10,544 10,051 11,282 11,282

 د سنة بع 43,676 8,491 9,995 7,505  7,505

 بعد سنتان 43,689 8,566 10,002   10,002

 بعد ثالث سنوات  43,722 8,683    8,683

 وات سنبع بعد أر 43,550     43,550

 ةمتراكملبات اللتقدير الحالي للمطا ا 43,550 8,683 10,002 7,505 11,282 81,022

       (72,110) 
       

(5,131) 
       

(7,020) 
       

(9,333) 
       

(8,061)       (42,565) 
 حتى اآلن  ةيمات التراكالمدفوع

 المدرجة موع االحتياطيات مج      
 ركز المالي في بيان الم 985 622 669 485 6,151 8,912

 

 

 ي جمالإ -)تحت التصفية(  ديلتقليمطالبات التأمين ا (ج
 

 ة الحادث سن و ما قبلها  2017 2018 2019 2020 2021 موع مجال
  

 
 :ئيةالبات النها ت المطتقدير لمصروفا    

 ير قرفي نهاية سنة الت 44,148 3,285 224 236 452 452

 بعد سنة  40,970 3,009 145 36  36

 نبعد سنتا  40,118 3,019 142   142

 ات سنوثالث بعد  39,597 2,844    2,844

 بعد أربع سنوات  37,900     37,900

 مةالمتراك لي للمطالباتالتقدير الحا  37,900 2,844 142 36 452 41,374

 ن اآلية حتى ملتراكات اعالمدفو (37,665) (2,783) (127) (23) (93) (40,691)

 لمدرجة مجموع االحتياطيات ا      

 المالي في بيان المركز  235 61 15 13 359 683

 

 صافي  -)تحت التصفية(  يدمطالبات التأمين التقلي (د
 

 الحادث سنة  و ما قبلها  2017 2018 2019 2020 2021 مجموع ال
  

 
 :ائيةالنهمطالبات صروفات اللم يرتقد   

 نة التقرير سهاية في ن 29,150 2,727 181 218 322 322

 بعد سنة  27,577 2,545 97 14  14

 بعد سنتان 27,415 2,562 96   96

 بعد ثالث سنوات  26,925 2,389    2,389

 سنوات  أربعبعد  25,969     25,969

 اكمةطالبات المتر الي للمر الح قدي الت 25,969 2,389 96 14 322 28,790

 آلن اة حتى ميكترالالمدفوعات ا (25,904) (2,331) (90) (12) (5) (28,342)

 اطيات المدرجة ي مجموع االحت      

 المالي ن المركز ي بياف 65 58 6 2 317 448

 
 لمال إدارة رأس ا 26

 ،لسـوقوا خـرىطـراف اآلألثمرين والى ثقة المسـتظة عافل المح من أج  يةقو المالرأس  عدةعلى قا إلى المحافظة   لشركةا  ةإدارتهدف سياسة  
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 يما يلي:المال ف  دارة رأسإ تمثل أهداف الشركة فية. وتالمستقبلي  التجارية  األعمالر وتط ودعم  الحفاظ على  أجل ومن

 

 مصلحة بها.ذوي الطراف  يا لألمزاا واهميهادات لمسير إيرمرارها في توفك الستكة على االستمرارية، وذلالمحافظة على قدرة الشر •
 

 المتحملة.خاطر مستوى الم تناسب معيلى نحو ع تدما والخ   تسعير المنتجات ا من خاللساهميهتوفير عائد كافي لم •

 
شـركة فـي اسـة الال. كمـا أن سيأس المـاشـتراطات الحـد األدنـى لـرحرين المركزي الذي يحـدد مصرف الب  ف من قبلة لإلشراركتخضع الش 

تـدير المـال.  سلبـات رأتطمل والمـا  ة تغيرات فـي رأسستيعاب أيحدد الرأس المال وهامش م  الي اشتراطاتثل إجممال يمأس البر  فاظاالحت
مخـاطر مات الدية وسـات الظـروف االقتصـا وفـي ضـوء تغيـر المجموعـة، سـتراتيجيةي إطـار اعديالت فلتل رأس المال وتقوم با ة هيكالشرك

 . قةالعال ذات وداتموج بالالخاصة  
ركة اسـتوفت الشـفـل. لقـد ا ق التكيادنلصـ سـيولةمتطلبـات هـامش الكـزي يوضـح ن المرادر عن مصرف البحريواللوائح الصقواعد  جلد الإن م
 عاله.  مشروحة أمركزي الالتطلبات مصرف البحرين  م
 

 

 الية إدارة المخاطر الم  27

 

 نظرة عامة  27-1
 

اط بالمجموعـة ماليـة. تنـاطر المجموعـة إلدارة المخـالية سـتراتيج عـام الطـار الن اإلضـم ية هـي مـنطر المالالمخا   الشركة إلدارةاسات  إن سي
الشـركة بتأسـيس  يد، قام مجلـس إدارةهذا الصع لمجموعة. وعلىلخاصة با ا ر إدارة المخاطرى إطا اإلشراف عللتأسيس واية عن  للكة ايولمسئال

 مـة بتقـديمة منتظشـركة. وتقـوم اللجنـة بصـوراصـة بالرة الخ المخـاطاسـات سي ومراقبـة ر وتنفيـذن تطويوهي مسئولة ع ،خاطرمإدارة اللجنة  
 طتها. شحول أن كةلشراة  دارتقارير لمجلس إ

 
قابيـة ت الر، ووضـع حـدود المخـاطر واإلجـراءالتي تواجهها الشركةالمخاطر التعرف وتحليل بهدف ا ةركالشارة المخاطر  سة إدتم وضع سيا 
 طةأنشـوق سـواالتغيرات في األاستيعاب  ي بهدفإدارة المخاطر بشكل دور وسياساتأنظمة راجعة تتم ما. م بحدودهوااللتزامخاطر  وضبط ال
ين وبناءة يـدرك فيهـا جميـع المـوظف بيئة رقابية مسئولةى لتأسيس اإلدارية تسع إلجراءاتوادريب والمعايير ل الت، من خالكةشرالإن    .الشركة

 تهم.امهم ومسئوليا مه
 

 )يتبع(  اليةإدارة المخاطر الم  27

 

 )يتبع(  نظرة عامة 27-1
 

 

 وات المالية:ا لألدمهاستخدا ن جراءالية مخاطر التشركة للمتتعرض ال

 

 الئتمان خاطر ا م •

 خاطر السيولةم •

 لسوقا  اطرمخ  •

 
 

م وإدارة تقيـيوإجراءاتها بشـأن ه وأهداف الشركة وسياساتها الالمذكورة أع المخاطر منعرض الشركة لكل حول تمات  ح معلوا اإليضا ذيقدم ه
 و قيقتأسـيس لجنـة التـدالشـركة ب . قامـتلبيانـات الماليـةهذه ا في فصاحاتمن اإللمزيد تضمين ا لمال. تمة لرأس االشرك لمخاطر وإدارةهذه ا
طر ر إدارة المخـا ا طـإة بالشـركة وتراجـع مـدى كفايـة صـلخا المخـاطر ات إدارة ءاة بسياسـات وإجـراإلدارام اى التـزتراقب مد  ، لكيطرخا الم
 .للشركةلتدقيق الداخلي  شركة اة بمساعد  لرقابيورها التدقيق دي لجنة اركة. تؤدها الشطر التي تواجهلمتعلقة بالمخا ا
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 الئتمان مخاطر ا 27-2

ي وتتضمن النواحالوفاء بالتزاماته التعاقدية. اآلخر في  الية إذا ما أخفق الطرفشركة لخسارة ممل الخاطرة تح م الئتمان هياطر ا مخ 

 لي: ي نية ما ائتما  ة لمخاطررض الشركة لتعسييلرئ ا

  

 ه،حكم  ما فيو ات والنقدثمارستية واإلالمال اإليداعات لدى المؤسسات •
 
فل في مطلوبـات التكافـل، عادة التكا والوسطاء وحصة شركات إ ، والمشاركين،تكافلعقود ال منالمستحقة    مبالغفي ذلك ال  ينة، بما دذمم م •

 .القيام بها بالفعل للمشاركين تمالتي    دفوعاتبشأن المالتكافل  عادة إ تركا ن شلغ المستحقة موالمبا 

  
جوهريـة عـن الفتـرة  م تتغير بصـورةمان لطر االئتخا إدارة ماه تج ات فها وإجراءها وأهداتوسياسا  ن،ئتما ر االاطلشركة لمخ رض اتعطبيعة    إن
 بقة.السا 

 
 

 رة مخاطر االئتمانإدا (1
عرضـها لت دودوضـع حـ ن خـاللاألوراق الماليـة الخاصـة بهـا مـت تثماراها واسـوإيـداعاتودائعهـا بشـأن ان  ئتماالبإدارة مخاطر  تقوم الشركة  

ات جعـة معلومـنيـة لالسـتثمارات ، ومرالجـودة االئتما يـيم ار بعـد تقما سـتثاإلعلـى ائمـة كة سياسـة قلـدى الشـر ف واحـد.طرقبل ر من  اطللمخ 
 ات.ستثمارة عن اإلالداخلي  حرياتالتات ويقومات من التحقالتصنيف العام واستقاء المعل

 
مانيـة. ئتلرقابـة االليـة اكجـزء مـن عمالخاصـة  لاألعما  اتوحد ن قبلم المشاركين عاتجمووم كينالمشارمراقبة تعرض الشركة لألفراد    تمت
تقـوم اركين. ومن المشـ جانسةلمتات اوعركين أو المجممة للمخاطر من قبل ألفراد المشا رضات الها ت المالية الخاصة بالتعجراء التحلياليتم إو
يـة. يـتم خلحريـات الدان التالعامـة ومـ التصنيف تمعلوما  عةمراج خالل ن التكافل م ادةإع شركات لجميع ضا بتقييم المالءة االئتمانيةأيلشركة  ا

 ليه يتم إدارتها.منتظمة وعة إعادة التكافل بصورة شرك  تعثرأثر   تقييم
 
 

 ( )يتبع  الئتمانمخاطر ا 27-2
 
 

 ة  ئتمانيى للمخاطر االالتعرض األقص (2

ز المـالي يخ المركـرعند تـا  ة،مانيالئتار للتعرض للمخاطد األقصى ة( الح خسائر انخفاض القيم  لية )صافيما دات الللموجوفترية  لدمة االقيتمثل  
 و:ه

 

 2021  2020 
    
 4,336  4,949 قد وما في حكمه الن
 16,412  19,177 ى مؤسسات مالية داعات لدإي

 15,127  13,197 الية استثمارية أوراق م
 9,149  7,784 التأمين و فلتكا شركات ال  من ينةذمم مد

لبات ا لمط اء ثنا المطالبات القائمة )باست من ينأمتل ادة اإع /حصة شركات إعادة التكافل
 2,474  2,062 عنها(  بلغغير الم دةكبالمت
 2,018  2,155 خرىات أموجود

    
 49,324  49,516 
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 يتبع( ) يةالإدارة المخاطر الم  27
 

 كافل ادة التل وشركات إعكافالتات ركلمدينة من شتحليل ذمم التكافل ا  (3
 

2021 

مستحقة  غير 
منخفضة   وغير

 يمة الق
 ير غو حقةمست

 لقيمة منخفضة ا 

ستحقة م
  ة فضخومن

 القيمة 
مخصص  
 المجموع  مة انخفاض القي

      
 7,784 (1,280) 1,280 2,840 4,944 لتأمين ا و ت التكافلذمم مدنية من شركا 

  ادة التأمينإع /لة شركات إعادة التكافحص
  ءستثنا با مة )ئالقا  طالباتمن الم

 2,062 - - - 2,062 عنها(  مبلغ الغير المطالبات المتكبدة
      
 7,006 2,840 1,280 (1,280) 9,846 

 

2020 

قة  غير مستح 
منخفضة   وغير
 يمةلقا

 يرغو حقةمست
 فضة القيمة منخ 

ستحقة م
 ة القيمة فضخ ومن

مخصص 
 المجموع انخفاض القيمة 

      
 9,149 (1,245) 1,245 3,212 5,937 التأمين  ت التكافل وا من شركذمم مدنية 

  عادة التأمينإ/لشركات إعادة التكافة حص
  ءستثنا با مة )ئالقا  لباتالمطا  من

 2,474 - - - 2,474 عنها( غ مبل الغير متكبدةالمطالبات ال
      
 8,411 3,212 1,245 (1,245) 11,623 

 
 

   الئتمانمخاطر ا 27-2
 

 ( مينتأ ال فل ومن عمليات التكا )ذمم مدينة  يرعمالتحليل ال  (4
 

 2021 2020 

 ات ص خصمال مالي إج  ات مخصص ال إجمالي  

     
 - 5,937 - 4,944 أشهر  6مستحقة من صفر إلى  

 - 2,749 - 2,575 شهر  12لى إ أشهر 6مستحقة من 
 1,245 1,708 1,280 1,545 شهر  12كثر من أ

     
 9,064 1,280 10,394 1,245 

 
 

 مخاطر السيولة 27-3

أصـل مـالي آخـر. تتعـرض  د أوبالنقـ ددسـتلتـي اتها المالية والتكافليـة ااموفاء بالتزر بأن تواجه الشركة صعوبة في الاطالمخ   ييولة همخاطر الس

مـن عـدد مـن النـواحي  السـيولة ويمكن أن تنشأ مخاطر د التكافل.قون عمشئة  النا   تللمطالبا   ةلمتاح النقد ا  مصادر  للمطالبات اليومية علىالشركة  
 .تالبا الية غير المتوقعة من المطلعلمستويات افق مدة الموجودات والمطلوبات واواعدم ت لة مثلالمحتم
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 لسيولةاطر امخ ارة  إد( 1

، وذلـك فـي ظـل األحـوال العاديـة ها تحقاقلوبـات عنـد اسـء بالمطللوفـا  ة كافيـةيكـون لـديها سـيولة هو ضمان أن ارة السيولدركة إلشب السلوأ  إن
 يلي: ما ة فيسيولال  رور الشركة إلدارة مخاطلخص منظرة بإلحاق الضرر بسمعة الشركة. ويتطا المخ  وغير مقبولة أدون تحمل خسائر   ة،الصعبو

 

 على المدى القصير والمتوسط  ارستثمافل وعقود االمن التكنقدية فقات الظم للتنبؤ بالتدعلى أساس منت  التقديرية  اتيزانيمة الاجعمرإعداد و •

 .لطويلوا

 أن تلبي احتياجات سوقية محددة.   بج ي ركةشالاة من قبل الموجودات المشتر •

 ة بها.كافل الخاصلتقود اعية ليوماللمطالبات  اء با وفة للسائلال تبالنقد والموجودا شركةالحتفظ  ت •
 
 يولة تعرض لمخاطر الس( ال2

ائـد التعاقديـة غيــر وفات العفـي ذلــك مـدفو اصـة بالشـركة )بمـا لخ ليــة اقاقات التعاقديـة للمطلوبـات الما تح االسـ نعـرض لتحليــل ي أدنـاهيمـا يلـف

 المخصومة(.
 

 ة خصومالم النقدية التعاقدية غيرتدفقات ال 

2021 
 يمة الق

 لة مو محال 
قات دفي التلإجما
 ة الخارجية النقدي

   
  27,982              27,982              والتأمين لتكافل اركات لشفنية المطلوبات ال

  8,030                8,030               ين أمالت وافل نة لشركات التكذمم دائ
  3,689                3,689               مطلوبات أخرى 

   
              39,701              39,701  

 
 
 

 )يتبع(  اليةطر الم المخا إدارة 27
 

 )يتبع( مخاطر السيولة 27-3
 

 خصومةلما  ة التعاقدية غيريتدفقات النقدال 

2020 
 يمةالق
 مولةمح ال 

ة  دفقات النقديي التل إجما 
 رجية الخا 

   
  26,526              26,526              والتأمين التكافل ات كلشرنية بات الف المطلو
  8,135                8,135               ين أمالت وتكافل نة لشركات الدائ ذمم

  2,047                2,047               مطلوبات أخرى 
     
              36,708              36,708  
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 وق لس طر امخا  27-4

بيـة ت األجنف العمـالصـرالت الـربح ومعـدت الثل معـدسوق مى أسعار التي تطرأ علت الالناتجة عن التغيرا  السوق هي المخاطر  رطإن مخا 

تقلبـات مخـاطر الشـركة نظـراً للعلى دخل الشركة. وتنشـأ ت و/أو با لمطلوالشركة وعلى مبلغ ا وجوداتقيمة م ر علىسهم التي تؤثوأسعار األ
ودات وجـالم وق فـي جميـعالسـ لمخـاطرشـركة وتتعـرض ال محـتفظ بهـا.ة الارات األوراق الماليـلوبات وقيمة اسـتثمطميمة الى قعلطرأ  التي ت

ي كة علـى تلـك العقـود التـم المكتسبة من قبل الشـرد الرسولح بوطة ها لدعم العقود المرتفاظ بتم االح لتي يفي ذلك تلك اخاصة بها، بما الية المال
 ساسية.لسوقية للمحفظة األا القيمةلى  ع عتمدفي الغالب ت

العائـد علـى االسـتفادة مـن  ير المقبولـة مـعاييطرة عليها في إطار المعذه والسسوق هال لمخاطررة التعرض إلى إدار السوق  طرة مخا إداتهدف  
هريـة عـن ة جون لـم تتغيـر بصـورتمـا ئر االارة مخـاطراءاتها إلدافها وسياساتها وإج دسوق وأهلمخاطر ال  المخاطرة. طبيعة تعرضات الشركة

 ة السابقة.ترالف

دارة ي الشـركة بـإ فـ نـة االسـتثمارلج ة بهـا. تقـوم اصـالموجودات/المطلوبـات الخ إدارة   إلطـاراً  اً وفقـالسـوق محليـمخاطر    ة بإدارةكم الشرتقو

ن. ييفيـذء غيـر تنأعضـا عضاء تنفيذيين ون أم تكونلشركة وتجلس إدارة اجنة من قبل أعضاء ملهذه ال د تم تأسيسومراقبة مخاطر السوق. ولق
 ة.ة الشركإدار جلسظمة لمبصورة منت أنشطتها رها حول ية تقارلجنوتقدم ال

اول إدارة نـويـتم ت الرئيسـية. كل مكون من مكونات مخاطر السـوقكل خطر لبة ية إدارة ومراقراءات تفصل كيفإج وضعت الشركة سياسات و
 اه.فصيلية أدنبصورة ترئيسية   ةمخاطر لكلركز المالي  لمد اريخ إعداي تا ى تعرض الشركة فومد  ةخاطرونات المرئيسي من مككل مكون 

 

 لربحمعدل  اخاطر  ( م1

وق. ي معـدالت أربـاح السـفـتغيـرات ة نتيجـة للدية المستقبلية لـألدوات الماليـتدفقات النقفي قيمة أو ال مخاطر التقلباتي مخاطر معدل الربح ه

ة ض الشـركفتعـر ابـتبح الثت معدل الردوات ذاينما األبقدية، النح التدفقات ربدل مخاطر معة لكلشرلعائم تعرض اح ابرل الذات معد  اتاألدو
 طر معدل الربح.جوهري لمخا   لشركة أي تمركزالعادلة. ليس لة لمخاطر معدل ربح القيم

 

 لة( مخاطر العم2

ة لـة الخاصـمطر العمخـا يـة. وتتعلـق نبألج لعمـالت ارف اصـ بات في معدالتتقللايجة تن  ماليةة األداة القيم  تغير  هي مخاطر  ةر العملمخاط  إن
بيـة. ويعـد تعـرض الشـركة عمالت األجنت التـي تـتم بـالي سـياق التسـويا فـ ر الصرف القابلـة للتطبيـقلى أسعا طرأ عي تات التكة بالتغيربالشر

بعمـالت  يكـي أومربالـدوالر األا يمهـيـتم تقي ائنـةدينـة والـذمم الدالم مالـذمالشـركة واستثمارات  ية نظرا ألن أغلبيةا ودا للغالعملة محدلمخاطر  
 .مريكيالدوالر األربوطة بم

 
 )يتبع(  وقمخاطر الس  4-
 

 السوق األخرى اطر سعر( مخ 3

عوائـد شـركة هـو ضـمان ار المية اسـتثإلسـتراتيج  يسينشأ من أدوات حقوق الملكية. الهدف الرئاألسهم التي ت ة لمخاطر أسعارركتتعرض الش

سـوق مـن عر الخـاطر. وتنشـأ مخـاطر سـمـن الم يـة خاليـةلراق ما أو ة للشركة فـياح لمتائدة الزال استثمار فوائض األمووااطر خالية من المخ 
 ق. وتـتم إدارةالسـو تى توقعـا سـتناد إلـالبا  المحفظة االستثمارية الخاصة بهـا  شركةالنة االستثمار بوتراقب لج   ركة.لشالستثمار الذي تمتلكه اا

ثمار االسـتوالبيـع مـن قبـل لجنـة الشـراء قرارات  على جمية عتتم الموافقو  رديأساس فى  ة علوجودة بمحفظة الشركلمية ااالستثمارات الرئيس
جـة ت نتياالتغيـر تحـدث هـذه دو قـ ،الماليـة نتيجـة التغيـر فـي أسـعار السـوققيمـة األدوات  هي مخاطر تقلب  هممخاطر أسعار األسشركة.  لبا 

حقـوق ة استثمار في أدوات ى الشركلسوق. لدالة في داولمالية المتا واتل األدك على درها أو عوامل تؤثرمصأو   لقة باألداة الماليةلعوامل متع
ا ممـ ،ا هـمخصـص ل و يتم عملأار في أسعار حقوق الملكية عند بيع اإلستثمأثير التغيرات لفة حيث يكون تتكغير مدرجة و محمولة بال  الملكية

 يان الدخل.سيؤثر على ب
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 ية مخاطر السوقاسل حس( تحلي4

 غيـرات فـي عوامـللتليل الحساسية إلى أثر اح ويشير تكية. والفائض وحقوق المل ع الربحعلى مجمو  حساسيةال  تائج اختبارن  اليول التجدن اليبي

التكافليـة ت لوبـا كة والموجـودات والمطلوبـات الماليـة للشـرطمات والى الموجـودلل عالناشئة عن أثر التغيرات في هذه العواممخاطرة السوق  
 ها.الخاصة ب

 

 ملكية لحقوق ا  ض لربح والفائا موعمج 2021

    عدل الربح خاطرة مم
 3,628  3,628 عائد ال  ىول في منحنح أساس ت  نقطة 100+ 
 2,988  2,988 عائد ال ىمنحن ل في تحو نقطة أساس 100 -

 

 ملكية لحقوق ا  ض لربح والفائوع اممج  2020

    عدل الربح ة مرمخاط
 3,223  3,223 عائد ال  ىمنحنأساس تحول في  نقطة 100+ 
 2,583  2,583 عائد ال ىمنحن ل في طة أساس تحونق 100 -

 
 
 

 العالقة ات األطراف ذ  28

إعتي ذوي  م  كأطراف  األطراف  عندمتبار  السيعالقة  قدرة  األطراف  ألحد  يكون  اآلخررة  طا  الطرف  نفوذ   على  له  يكون  ى  ل عتؤثر    أو 

المالي اآلة  السياسات  للطرف  تشخروالتشغيلية  األطر.  العالامل  ذوي  المسف  على  الرئيسيقة  تا والشركن  ياهمين  التي  ات   لشركةمارس 
 التنفيذية للشركة. اء اإلدارةوأعضاء مجلس اإلدارة وأعض راً ثؤاهمين عليها نفوذاً موالمس

 
 دارة الرئيسيين ت مع موظفي اإلعامالمال  28-1

 وتوجيهلتخطيط    ةمسئوليوال  هم الصالحيةيدالذين ل  ينالرئيسي  دارةإل  أعضاء  ة واريين من أعضاء مجلس اإلدفي اإلدارة الرئيسظوتكون مي
  الف دينار   63:  2020)السنة  اء مجلس إدارة الشركة خالل  ألعض   كمكافأة  يالف دينار بحرين  63  دفع  تمو قد  نشطة الشركة.  أ ب  حكمالتو

وبلغبحريني قيمة(.  الجلأ  ت  بحردين ألف    37 :  2020)بحريني    دينار  لفأ   34ة  رلجان مجلس اإلداعضاء  سات ألتعاب حضور  ني( يار 
بلغت مكافأة   .(دينار بحرينيألف    475:  2020بحريني )ينار  دألف    497ة الرئيسيين  دارإلى موظفي ا عة إل لمدفواتب والمزايا االرو  وبلغت
ار  دين  ألف  117 :  2020بحريني  )ار  دينألف    198مبلغ    2021بر  ديسم  31كما في  سيين  ئيالرارة  دقة لموظفي اإلة الخدمة المستح نهاي

  ي(.بحرين
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 )يتبع(  العالقة ات األطراف ذ  28

 

 لعالقة ا  ات ذ أطرافمع  و األرصدة مالت امعال  28-2
 

 2020  2021 العالقة  ات اف ذطر(  المعامالت مع أأ
    

    الشتراكات: إجمالي ا
 48  37 الشركة األم

 2,446  2,765 تركةمش ت سيطرةتح ة الشركات الخاضع

    
    تكافل: إعادة ال اشتراكات

 17  23 مشتركة تحت سيطرةلشركات الخاضعة ا
    
    :داعاتد من اإلياير اإل

 98  54 تركةمش تحت سيطرة الشركات الخاضعة

    
    وعة:البات المدفلمط لي اإجما 

 315  724 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

 
 2020  2021   دةصراأل(  ب 
    

    ذمم دائنة :
 -  8 مشتركة ت سيطرةتح ت الخاضعة ا الشرك

 18  15 

     الية: ؤسسات مداعات لدى مإي
 2,013  2,003 مشتركة   تحت سيطرة عةخاض شركات

    
    : ذمم مدينة

 2  - لشركة األما

 654  733 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    
    ئمة:ا مطالبات ق 

 642  810 مشتركة تحت سيطرةة لخاضعت اركا الش

    
    حكمه:النقد وما في  

 1,495  1,122 ة  مشترك تحت سيطرة عةخاض شركات

 
 

 ية هيئة الرقابة الشرع   29

  ةمعية العموميبل الج من ق  يتم تعيينهم للشركة، والتي تتكون من ثالثة علماء  لرقابة الشرعية  هيئة ا  افشركة إلأعمال الشرتخضع أنشطة  

عة اإلسالمية  يالشر  ئبادموكام  أح أعمال الشركة مع  ق  فكد من توالتأ لشركة التجارية لنشطة ا ات وأمراجعة عملي  الهيئة سلطةك  ا. تملنويس
 كل مصادر السجالت والمعامالت والمعلومات للشركة. على الوصول إلى ة القدرة رعيالش ئة الرقابةسوف يكون لهي. العامة

 
 ة ريع لشلاح المخالفة األرب  30
 

 .لشرعيةهيئة الرقابة ا ا ح به تسمالتي الو شريعة اإلسالمية،للالت مخالفة : ال شيء( من معام2020)م العا  ح محققة خاللن هناك أربا لم تك
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 ة الزكا  31
 

ملها المساهم مباشرة ، وبالتالي  حد يتح فلس( للسهم الوا  1: 2020فلس ) 1ألف دينار بحريني( بمعدل  82: 2020دينار بحريني )ف أل   110زكاة 
ي احتساب قاعدة الزكاة باستخدام طريقة 'صافي األموال المستثمرة'. المكونات المستخدمة ف  ، ال تتضمن البيانات المالية أي مخصص للزكاة. يتم

الع  اةالزكحساب   القيمة  واحتياطيات  المحتجزة  واألرباح   ، القانوني  واالحتياطي   ، المال  رأس  اهي  حقوق  ادلة  خالل  من  تخفيضها  يتم  لتي 
  والممتلكات والمعدات. يتم اعتماد أساس الحساب من قبل هيئة الرقابة الشرعية ويتم إخطار المساهمين ، واالستثمارات المحتفظ بها ليس للتداول  

 لمبالغ المستحقة الدفع. با مين المساه
 

 اعات طقت المامعلو  32

ة  اإلدارة بمراقب . تقوم  ةتحت التصفي ق التأمين التقليديافل العام، التكافل العائلي وصندوتكالأساس  على    ةتشغيليشركة باتخاذ قرارات  م الوتق

 لتالية: عمال ا ات األ باستخدام قطاعالشركة  ءداوأ تاباالكت  نتائج

 

 هندسةو الران، الطي  ،سئوليةالم وادث العامة،الح  فن،سجسام الأ ري وبحالشحن ال ق،ن الحريمين عن من التأ كوت يتغير المركبا  •

 المركبات   •

 ي الصح  •

 ياة ئتمان على الحالجماعية و االالحياة  الجماعي على الحياة والذي يشمل التكافل  •

 لقصير ا لمدىالمدى الطويل وعلى ا صا علىن تناق ئلي الذي يتضمافل العاكلتا  •
 

يتم تقييم أداء أن تخصيص الموارد وتقييم األداء.  قرارات بشاذ ال خ غرض ات لتشغيل بشكل منفصل لات اعاب لقطات تاالكج  اقبة نتائمردارة بوم اإلتق
أسا  على  االالقطاع  ربح  اس  يعرض  التالي  كتتاب.  وقات  إيرادا لجدول  القطالقطاع  ربح  للسنياس  ومطا ع  الدخل  ة  إلجمالي  السنة    احوأرببقتها 

 شركة.لل

 

 

 

 

 



   ش.م.ب  البحرينرتي وليدس
       ةرختصة المالمرحلي اليةإيضاحات حول البيانات الم

 البحرينيةلدنانير ابآالف                                                                                      2021ر بسمدي 31المنتهية في  فترةلل
 

74 
 

 ( )يتبعت اعلقطاا معلومات   32
 

    2021 2020 

 غير  
ات  ركبالم 

 صحي مركبات  )*(

التكافل  
على الحياة  

 الجماعي 
فل  التكا

 العائلي 
 

 المجموع 

 غير 
  المركبات 

 صحي  مركبات )*(

تكافل  ال
الحياة   على
 عي اجمال

فل  التكا 
 موعمج ال العائلي 

             
             ت اإليرادا

 30.204 334 1.794 10.579 9.151 8.346 31,629 666 1,714 10,568 8,933 9,748 راكات شتاالإجمالي 

 ( 15.424) ( 480) ( 1.208) ( 5.849) ( 314) ( 7.573) (17,226) (481) (1,105) (6,314) (292) (9,034) ات إعادة التكافل اشتراك

 14.780 ( 146) 586 4.730 8.837 773       بها  ات المحتفظاكاالشتر

       14,403 185 609 4,254 8,641 714 غير  حركة في االشتراكاتال

 288 - - ( 74) 458 ( 96) 62 - (6) 97 - (29) تسبة، صافي المك

             

 15.068 (146) 586 4.656 9.295 677 14,465 185 603 4,351 8,641 685 لمكتسبة االشتراكات افي اص

             

 791 - - 198 25 568 1,032 - - 204 36 792 عموالت  ال فات(رو)مص/إيراد

             ر ت غيعموالفي ال الحركة

 62 - - ( 71) - 133 (67) - - 15 (3) (79) المكتسبة

             اح ألربعموالت ا إيراد

 194 29 6 7 40 112 482 37 5 7 41 392 رى دات أخ اروإي

       1,447 37 5 226 74 1,105 لمكتسبة / ا الت وصافي العم 

 1.047 29 6 134 65 813       ( )المتكبدة

 1,790 8,715 4,577 608 222 15,912 1.490 9.360 4.790 592 (117) 16.115 

             إجمالي االيرادات 

 
 
 سية. الهندو الحوادث  ،امةلعدث ااالحو ،رانطيال ،سفنلبحري و أجسام ا حن الالش ،لحريقا  ات يتكون من التأمين عنكبلمر غير ا( )*
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 بع( )يتمعلومات القطاعات   32

 

 

 2021 2020 

 
 غير

المركبات   
 صحي مركبات )*(

فل على  التكا
الحياة 
 الجماعي 

تكافل  ال
 يالعائل

 
 المجموع

 غير 
المركبات   

 صحي  ركبات م )*(

فل على  التكا
الحياة  
 ي الجماع

التكافل  
 العائلي 

 
 ع والمجم

             التكافل  وفات ر مص
 9.715 138 912 3.267 5.080 318 79,50 213 1,323 3,689 3,851 512 مدفوعةات اللب مطا إجمالي ال

             ستردة من شركات مطالبات م

 ( 1.197) ( 119) ( 787) ( 6) ( 18) ( 267) )1,895( )90( )1,045( )327( (27) (406) لتكافل وآخرين إعادة ا 

 188.5 91 125 3.261 5.062 51 7,612 42 278 3,362 3,824 106 وعة دفلمطالبات الما افي ص

             -المطالبات القائمة  يف ةلحركا

 ( 946) 1 476 235 ( 2.627) 969 538 )14( )163( 38 619 58 مالي ج إ

             -قائمة الالحركة في المطالبات 

 311.7 ( 1) ( 035) 19 2.619 ( 556) 157 26 194 )30( (53) 20 إعادة التكافل 

 184 4,390 3,370 309 54 8,307       

 3039. 19 125 3.515 5.054 464       تردة لبة المتكبدة/المساي المط فصا

الى العا ال   يحتياطا  محول      ي ئل تكافل 
 ( 109) ( 091) - - - - 125 125 - - - -   فنيال

 1,606 4,325 1,207 299 43 4807,       

 6.921 ( 72) 413 .2751 4.306 1.026       فني لا فائضال

 6,998 2,174 3,306 1,189 4,047 17,714       

 19.396 3.932 .4131 5.164 2.543 6.344       المعترف بها  ودات لموجا

 8,930 12,905 5,672 1,563 3,766 32,836 7.904 12.504 4155. 1.750 3.629 22031. 

             ا  هالمعترف ب ت باالمطلو 

 
.محددة( ليست رينينار بحون ديليم 9.851 : 2020يني )بحر  نارمليون دي  10.670  البالغةلوبات ر بحريني ( والمطمليون دينا  48.743:  2020مليون دينار بحريني )54.926  ةالموجودات البالغ
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 ية ل ماالعادلة لألدوات ال   مةالقي   33
 

عروض  المدرجة أو أسعار    السوق  ا في األسواق النشطة على أسعارهتي يتم تداول لمالية اللمطلوبات ا ت واادلة للموجودعا ة الالقيم  تعتمد
 أخرى.  ن خالل طرق تقييممخرى األت المالية يع األدوالة لجمعاد ال ةمقيوسطاء. تقوم الشركة بتحديد الال
 

 ة العادلة يمالق هيكل
 المستخدمة في إجراء القياسات: مية المدخالتي تعكس أهعادلة والت ة المالقي هيكلم دااستخ دلة ب ا م العالقي ةكتقيس الشر

 
 .وات مماثلةلنشطة ألدسواق ااأل( في لةعار السوق المدرجة )غير المعدذات أس وى األول: المدخالتالمست
 

غير    سعار( أورة )مثل األمباش ملحوظة إما  برتعت والتي األولتوى سلممدرجة المتضمنة في االعار الت غير األسوى الثاني: المدخ تالمس
ثلة، ا مم  ألدواتطة  النش  اقأسعار السوق المدرجة في األسوتخدام:  ئة أدوات مقيمة باسذه الف)مستمدة من األسعار(. وتشمل ه   ةالمباشر

 الت الهامة لمدخ ايث أن جميع  ح   ى فيم أخريب تقيساليأو  تعتبر أقل نشاطاً، أي  الت   ة في األسواقمماثلة أو مشابه  تألدواة  أسعار مدرج 
 غير مباشر من بيانات السوق. شكل مباشر أوملحوظة ب

 
ات  تستند على بيانالخالت  مدقييم تشمل  تقنية التيث أن  بح   دواتاأللحوظة. وتشمل هذه الفئة جميع  غير المالثالث: المدخالت    لمستوىا

  السوق المدرجة  رأسعا لى أساس  المقيمة ع األدوات    لتشم  ةة. هذه الفئدااأل  تقيم  ىام علير هثتأ ت غير الملحوظة لها  اللمدخ ملحوظة وا
 . ن األدواتروق بيالف عكاس  انملحوظة أو االفتراضيات تتطلب الغير  أن التغيرات الهامةبحيث  ألدوات مماثالة

 
ة مة العادلالقي  هيكل  ى فيون حيث المستم  اليةلمت اا لبيان اد ادإعة العادلة في تاريخ  يمبالقلية المقاسة  حلل األدوات الما يتالي  الالجدول  
 ة متكررة:لة التاليالعاد يمةت الق سا ة في بيان المركز المالي. قيا المبين المبالغ على القيم تستند نيفها في قياس القيمة العادلة.صالتي يتم ت

 

 وع لمجما  المستوى الثالث   اني لثوى االمست  األول المستوى  2021بر مديس 31
        

 9,436  1,650  -  7,786 عادلةة الممارات بالقيتثاس

 7,786  -  1,650  9,436 
        

 

 المجموع  المستوى الثالث   المستوى الثاني   لوى األوالمست 2020ديسمبر  31
        

 6.428  1.650  -  4.778 العادلة لقيمةبا اتاستثمار

        

 4.778  -  1.650  6.428 

 
 (.0: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31هية في  سنة المنتلل اخال  3 توى صنيف قياس المست إلى  ن أوك تحويالت منا كن هت لم
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 (  مالية )يتبعالقيمة العادلة لألدوات ال   33
 م العادلة: مهمطلوبات المالية، وقيلالموجودات والشركة لكل فئة من ف انيتص دناهجدول أيحدد ال

 

2021 

  قيمةال
لعادلة خالل  ا

ق  حقو
 ية كملال

ها  محتفظ ب
حتى  

 قاقحاالست
القروض  

 الذمم المدينة و
  القيمةمجموع 

 لة عادالقيمة ال لمحمولة ا

      
 4,949 4,949 4,949 - - النقد ومافي حكمه

 19,177 19,177 19,177 - - اليةم اتات لدى مؤسسإيداع 
 23,071 22,633 - 13,197 9,436   ستثماراتا
 7,784 7,784 7,784 - - أمين  التو ة من التكافلينم مدذم

        من   ينافل و التأمشركات إعادة التك   حصة
 ية لفنا تبا مطلوال

- - 10,628 10,628 10,628 

 2,285 2,285 2,285 - - خرىت أموجودا

 67,894 67,456 44,823 13,197 9,436 الموجودات المالية ع مومج

     
 

 22,676 22,676 22,676  -   نيةن الفو التأمي افلتك مطالبات من عقود ال
 8,030 8,030 8,030  - مين أ الت مم دائنة لشركات التكافل وذ

 2,627 2,627 2,627  - مطلوبات أخرى 

 33,333 33,333 33,333 - - وبات المالية طللممجموع ا

 

2020 

ادلة  لعالقيمة ا
خالل حقوق  

 ةالملكي
حتى   ا هبتفظ مح 

 االستحقاق 
وض  قرال
 ةينالمد الذممو

ة مجموع القيم
 العادلة  لقيمةا لمحمولةا

      
 4.336 4.336 4.336 - - مهالنقد ومافي حك

 16.412 16.412 16.412 - - ةإيداعات لدى مؤسسات مالي
 21.753 21.555 - 15.127 6.428 استثمارات  
 9.149 9.149 9.149 - - من التكافل والتأمين  ة ذمم مدين
من           و التأمين  تكافلدة الت إعا ا ركحصة ش
 - - وبات الفنية المطل

10.060 10.060 10.060 

 2.018 2.018 2.018 - - موجودات أخرى

 63.728 3063,5 1.9754 15.127 6.428 المالية  تلموجوداامجموع 

     
 

 7422.5 22.574 574.22 - -   ةينو التأمين الف لتكافلاد بات من عقومطال
 8.135 8.135 8.135 - - لتأمين ا  لتكافل وكات اة لشردائن مذم

 2.047 2.047 2.047 - - مطلوبات أخرى 

 32.756 32.756 32.756 - - لمطلوبات الماليةع امجمو

 
ايالق عدا  لما  لألدوات  محمولةلمة  ما  للشركة،  تقارب  األ استثمارات  الية  المالية،  الع يق وراق  االستحقاقا دا متها  بسبب  او لفوريات  لة،  ة 

 .ماليةه األدوات الاألجل لهذ  قصيرة
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 سيولة كفاية رأس المال وهامش ال   34

لى أساس الية عالم سيولةهامش الب ةالخاص د االشتراطاتيأن يتم تحد زي على ركم مصرف البحرين ال مجلد لصادرة منا تنص األنظمة
 ما يلي:مش المطلوب كالها  ولة وسيال هامش ةطيلتغ  س المال المتوفرأرمساهمين. وال ينالمشارك صناديق عمومج 

 

2020  2021  

    

 فل العائليكا لصندوق الت  لمطلوب االهامش  568  533

 امافل العكب لصندوق الت لمطلو الهامش ا 2,969  2.876

 ش مطلوبام إجمالي اله 3,537  3.409

 المالءة المالية  ح لتغطية هامشتا لمرأس المال ا 16,708  17.299

 الزائد  رأس المال 13,171  13.890

 
 ات المحتملة و اإللتزامات وبالمطل   35

 
ا. وفي حين أنه ليس ليهع  متنازعطالبات البالم  حاب الوثائق فيما يتعلقالمرفوعة من قبل أص القضايا  ن  ي عدد مليها فمدعى ع الشركة  

تزامات كما في  إلال توجد  فية.  في رأيهم، كا رها،  تعتب  صاتصمخ ة  يا، فقد وضعت اإلداره القضا النهائية لهذ  جةؤ بالنتيبتنممكن الالمن  
 (.الشيء: 2020مالي )تاريخ بيان المركز ال

 
 اندماج تآزر مع سوليدرتي البحرين  36

 
داول ، ، بعد ساعات الت  2021يوليو    18مجلس إدارة شركة تآزر ش.م. ب )م( )"تآزر"( من خالل خطاب مؤرخ    أخطرت الشركة

ذلك فرع قطر في  ما في  ٪ من أصول وأعمال ومطلوبات عمليات البحرين )ب  100قوية لتقديم عرض لالستحواذ على  ة  بأن لديها ني
٪ من رأس المال المدفوع لشركة تآزر للتأمين التكافلي ش. م. ك. )الكويت(    70لـ  لكية األخيرةجولة اإلعادة( لشركة تآزر وباستثناء م

قبول وتوقيع  2021أغسطس    5ين التكافلي عرض"(. اعتبارا من  أم، فإن شركة تآزر للت)"االندماج"(   إدارة تازور   ، قرر مجلس 
 (.)"النية الراسخة" 2021يوليو  18النية الراسخة المؤرخ خطاب 

 
ماع الجمعية العامة ، تمت الموافقة على عرض االندماج والخطوات ذات الصلة من قبل مساهمي الشركة وكذلك تآزر في اجتبعد ذلك  

في  غي عقد  الذي  العادية"(  غير  العامة  )"الجمعية  األصول  حسب  المنعقد  العادية  المساهمين   2021تمبر  سب  29ر  موافقة  بقاء  مع 
، نشر مصرف البحرين المركزي في الجريدة الرسمية استالم طلب الموافقة على    2021توبر  أك  21ية. في  خاضعة للموافقة التنظيم

االند ، وطلب  عرض  تآزر  من  إلى مصرف    منماج  الخطي  اعتراضه  تقديم  االندماج  هذا  اعتراض على  لديه  أي صاحب مصلحة 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن في    90زامية البالغة  اإلخطار اإلل يوما من تاريخ اإلعالن. انتهت فترة    90مركزي في غضون  رين الالبح
نقل جميع األعمال المتعلقة بعملياته في البحرين )بما في  ى  البحرين المركزي عل   ، وبعد ذلك تم نشر موافقة مصرف  2022يناير    20

 كل فعالية االندماج. مما يش 2022 يناير 27إلى سوليدرتي البحرين في الجريدة الرسمية في قطر(  ذلك جولة اإلعادة في فرع
 

، على النحو المحدد من   2020ر  مبسبت  30ريخ القطع في  تم تحديد النظر في عرض االندماج بناء على التقييم العادل للطرفين في تا 
ل زيادة  سهم عادي جديد ستصدره الشركة لمساهمي تآزر من خال  13,333,332خالل ممارسة العناية الواجبة الشاملة ويترجم إلى  

 مال الشركة المدفوع بدال من االندماج. رأس 
 

وثيق عقد الشركة ونظامها األساسي ، وزيادة رأس المال وتية المتعلقة بتعديل  وفي الوقت الحالي ، تجري اإلجراءات اإلدارية والتنظيم
 . 2022، والتي من المتوقع أن تنتهي خالل الربع األول من عام  ي تآزر، وإصدار أسهم جديدة لمساهم

 
 األحداث الالحقة  37

 
لتي حدثت قبل تاريخ  وا  2021ديسمبر    31بعد    35لم تكن هناك أحداث مهمة أخرى ، غير تلك التي تم الكشف عنها في المالحظة  

 ير على هذه البيانات المالية. ثير كبالتوقيع على البيانات المالية والتي من شأنها أن يكون لها تأ 
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 دخل الشامل المجموع   38
  

 2021 2020 

 

فل  صندوق التكا
 العام

كافل  لتصندوق ا
 ائليالع

ق التأمين  صندو
 التقليدي

 )تحت التصفية(
ق ودصن

 المساهمين 
 

 عجمولما
صندوق التكافل  

 ام الع 
  ل فكادوق الت صن

 العائلي 

  ن صندوق التأمي
)تحت   التقليدي 

 ( التصفية
فل  االتكق صندو
 لعام ا

وق التكافل  صند
 العائلي 

           

 793.0 2.685 - 19 375 3,308 2,885 - 12 411 للفترة  الفائض صافي الربح و
الشاملا سي  لدخل  الذي  تاآلخر  الى  صتم  بيان  نيفه 

      : المشاركينات ايرادات ومصروفو ربح ال
  

 
   

 520 502 - - - 866 866 - - - فترة ل ال خالقيمة العادلة الناتجة لتغيرات ا 

وق  حقدوات أ  استبعادستثمار من الا دخل  الىالمحول  
 )28( )28( - - - ية الملك

 
- 

 
- 

 
- 

 
(30) 

 
(30) 

اآلخر   الدخل الذي    الشامل  تللقترة  إلى  صنيفسيتم  ه 
المشوإيراداح  الربن  بيا ومصروفات  اركين  ت 

 175 175 - - - 838 388 - - - فترات الالحقة  ال في مختصرالي المرحل

 3.254 602.8 - 19 375 4,146 3,723 - 12 411 للفترة شاملالدخل الموع جم
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   دارة و أرباح األسهممجلس اإلأعضاء ة مكافأ 39
 

 مجلس اإلدارة أعضاء مكافأة 
 
 ن مجلس اإلدارة م قترحم

 
تهية المنعن السنة  ر االعتيادية  الحضو  رسومل عن  معزبلس اإلدارة  اء مج ض ألع  ئةمكافك  دينار بحريني  70لشركة دفع  ا  مجلس إدارةيقترح  
ة فقالك لموذ(. يخضع  2021في  و دفع    2020ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية    بحرينيدينار  لف  ا  63  :2020)  2021ديسمبر    31في  

 ية السنوي. ومجمعية العمالمساهمين في اجتماع ال
 

 أرباح األسهم 
 

 فوعة دالمعلنة والم
 

للسنة   2021المال المدفوع( تم اإلعالن عنها ودفعها في عام  ٪ من رأس 17.5مليون دينار بحريني ) 2.098بلغت األرباح النقدية 
 ٪ من رأس المال المدفوع( 15مليون دينار بحريني تمثل  1.799رها : أرباح نقدية قد2020) 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 
 إلدارة ا من مجلس ترحمق
 

ال20اح نقدية بنسبة  مجلس إدارة الشركة دفع أرب   يقترح : أرباح  2020)  2021ديسمبر    31مدفوع للسنة المنتهية في  ٪ من رأس المال 
المدف  17.5نقدية بنسبة   المقتر وع(. تصبح األر٪ من رأس المال  حة مستحقة الدفع فقط بمجرد الموافقة عليها من قبل المساهمين في  باح 

 المالية. تساب األرباح المقترحة في هذه البيانات ، وبالتالي ، لم يتم اح لسنوي االجتماع العام ا 
 

 ة  لمقارن ا أرقام  40

 .ةللسنج لنتائا  أوالمالي  مركزال ىؤثر ذلك عل لم ي. لحاليةا لسنةض ارسنة السابقة لتتماشى مع عتم إعادة تصنيف بعض أرقام ال

 

 19-تأثير كوفيد  41

 

كورو  بتسب فيروس  في19-فيد)كونا  انتشار  عام    (  معظم    2020أوائل  اض  يف   البلدانفي  وحدوث  األطرابات  في  النطاق  مال  عاسعة 

آالتج من  ذلك  يترتب على  ما  مع  األنشطةارية،  سلبية على  ب   شركةالتراقب    .قتصاديةاال  ثار  بينما  ستمرار  ا تأثيرها  مع    عن   تعمل،  كثب 
 .19-كوفيدي عمال لتفشلأل  تملإلدارة التعطل المح  ية ،السلطات التنظيمية المحل

 

ر  خاط والتقديرات وإدارة المي تعديالت وتغييرات في األحكام  نظر في أالا كان من الضروري  فيما إذ  ت الشركةرنظ ،    19-دكوفيضوء  في  

على  قد تنطوي    لتي ى ا دير الرئيسية األخرقالت  ات الرئيسية حول المستقبل ومصادراضر الفتما يلي ا. فيليةاعلومات المالم  في  عنها  غواإلبال
 : لمختصرا  ت المالية المرحليالمعلوما ة على ريهجوعديالت مخاطر كبيرة إلحداث ت

 

 :المالية الموجوداتانخفاض قيمة 

التي ادي للسوق  صقت إلا  بناَء على الوضعكلي ذات الصلة  ال  تصادامل االقعوياَ،  دالية اجتها الم  اتلموجودا  فاض قيمةإنخ بتقييم  قامت الشركة  
أنه ال يوجد    استنتتجتالقيمة و  خفاض إلن   كلشمل أن تتأثر بأي  من المحتات التي  ع طا في الق  كة أيًضا بتقييم التعرضاتقامت الشر  .يهل فتعم

 .19-دكوفي بسبب جوهريتأثير 
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 ع( )يتب19-يدوفتأثير ك   41

 : ماليةال يرغ داتالموجوة ض قيما خف ان

ن تقييًما  الشركة  االعا وعيً أجرت  في  األخذ  مع  ا تبا ،  الض ر  للتأثير  قطاع  ملالعا   تءا المنشعلى    19-كوفيدئيل  في  وقارنت  التأمينة  النتائج ، 
 .19-يدوفكبسبب  يجوهرير ثتأ  عدم وجود استنتتجتو القطاعفترة مع الميزانية ومعايير فعلية لل ال

 

 ة: لمحتمال لوباتمطت وا امااللتز

تعاقدتح   أي  ، بما في ذلكتشغيلي  بطراالشركة بتقييم تأثير أي اضمت  قا  ء،  بين الشركة والعمالة  التجاريية وتغييرات في العالقات  ديات 
 اكل. شي ملم يتم تسجيل أ، المحتملة المطلوباتة في االلتزامات ودة محتمليا زاي   في  للنظر

 

 مية كوساعدات ح م

ألوقات الصعبة. حصلت  ة في هذه ااريلتجم"( لدعم األعمال ا ز"الحمن برامج التحفيز االقتصادي )يد  عدلعن ا البحرين  ملكة  مة  أعلنت حكوم
  لرواتب  ي جزئزل مؤقت عن فواتير خدمات هيئة الكهرباء والماء وسداد شكل تنا  في ل رئيسي الحزم بشكض المزايا من هذه بعكة على الشر

 . لالتعط ندوقمن صن الموظفي

 

ايشتم بيان  دينار    298على    2020في    لدخلل  من  نبحري ألف  بدعم  و  ةلمستلما  ةيكومالح   المساعداتي    الشركة   موظفيرواتب  المتعلق 
 فواتير الخدمات. و

 

 : ستمراريةمبدأ اإل

الش الشركة  أجرت  كانت  إذا  لما  تقييماً  تستمر  ركة  السوف  الح االقتص  فظروفي ضوء  العالم  عميج على    ناءَ بية  ال ادية  ول  ح   ةمتاح لومات 
المستقبلية.   والشكوك  إالمخاطر  التي  عتم  التوقعات  األ تغطداد  اي  المال  لمسداء  ورأس  للشركة  تأثير    ة.والسيولتقبلي  يستمر  ، 19-وفيدكقد 

ر  وغيتأثر  م  غير  الال يزحالي  ا العهوضوأن    لالعمفي    رارستمية لإللي تظهر التوقعات أن الشركة لديها موارد كافوقت الحا الولكن في  
هذه  كم  يرغمت على  الموافقة  تاريخ  في  الماليةا البيا  لونتيج.  نات  إعد  ذلكة  الماليةاد  تم  المعلومات  مناسبش  هذه  مبدأ ب  كل  أساس  على 
 . ريةستمرااال
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 19-تأثير المالي لكوفيدالمتعلق بال لمالية وائم اللقلتكميلي ا صاحفا
 

إلشاإلب تعميم  ارة  المررف امصى  عن األثر    ي لكميبشأن اإلفصاح الت  2020يوليو    14  يخ ربتا   OG/259/2020  يكزلبحرين 
 ومات التالية: علديم المتود سوليدرتي البحرين تق ، 19-وفيدوس كفيرالمالي ل

 
لة تأهب ي حا ف  البحرين  صحة فيل ة ابينما كانت وزار 19-كوفيدة البحرين أول حالة إصابة بـ  كدت مملكأ،  2020 فبراير 21 في

تنفي  تبدأوى  قصو اإل في  يناير  اءاتجرذ  من  اعتباًرا  أ  2020مارس    11في    .2020  الوقائية  العالمية  ال   منظمة  علنت،  صحة 
(WHO)  هذا الوباء حدث غير مسبوق ، أدى إلى   الفيروس.كله هذا  شد الذي يكدت التهديوأ  ةجائحة عالمي  19-دكوفيشي  أن تف

أنحا ج   في  اداإلقتص على    خيمةو  في عواقبوتسبب    لميإغالق عا  الميع  البلدا ل  م.العء  اتخذت   ، االنتشار  أنحاء    ن فيمنع  جميع 
؛تد  عدةالعالم   وااإل  ابير   ، والجزئي  الكامل  السفرلملقيود اغالق  ال وإجراءات    ،  فروضة على  وإغصالحجر   ، المرافق حي  الق 

 .رةأخرى كثي أنشطة بينالعامة ، وتقييد بعض األنشطة التجارية من 
 
األثرل البحرين عن حزم  ،    19-دكوفيلفيروس    ليما لا  تخفيف  الموا  يةزتحفيأعلنت حكومة  لدعم  والمقيمن وطنيسخية  القطاع  ين 

كل هذه التدابير كان لها تأثير إيجابي ، بشكل مباشر   الحالي.  عن الوضعة الناجمة  مل األعباء الماليتح محلية لالخاص والشركات ال
 .لصعبا تالوق في هذا  قةلث ات اعات ، وعززالقطع جمي على مباشر رغي أو
 
 

رة وتمكنت من تحقيق نمو  رونة كبيمتى اآلن  البحرين ح   درتية سوليرت شركهأظالية ،  قتصادية الحالتحديات اإل  على الرغم من
  لكامل ، فإن التأثير على بعض لي امالير امن التأثأكد  تالم من صعوبة  الرغى  عل   سابق.عام اللن امتواضع مقارنة بالفترة نفسها م

  هو كما يلي: 2021 ديسمبر 31المنتهية في   ةللسن اسيات الرئيسية للشركةسألا
 

 . مساهمات مما يشير إلى عدم وجود خسارة كبيرة في األعمالجمالي الإواضع في متق نمو قيتح   •

 .بالقيمة العادلة اسة مقلهم افي األس ثمارتسلقيمة محفظة اإل ديتأثير ما يوجد  ال •

س  على رأركة قوي للغاية وال يوجد تأثير سلبي  يولة للشسومركز الم المدينة مركز الذمبير على ك د تأثيرال يوج  •

 . املا العماله

ن هامش ممرة  4.2 2021 ديسمبر 31كما في  متاحال  لمالفي رأس اغ صا ليبو ةركز مالءة قويبمالشركة  تتمتع •

 ة مصرف البحرين المركزي.وفقًا ألنظم ةبالمالءة المطلو

 
تمث الواردةالمعلول  ال  الت  مات  الشأعاله  الكاما قييم  لتأثير  مل  باإلض  19-كوفيدل  الشركة.  ذلإافة  على  ال  لى   ، هذه    عتخضك 

 ين. جير الخا مراجعين  ل البق مراجعة رسمية منل لمعلوماتا
 


	C:\Users\moasghar\OneDrive - Deloitte (O365D)\Documents\001 Work\4. Clients\Solidarity\YE 21\YE 2021\FS\Board of Director report Arabic 2021.pdf
	C:\Users\moasghar\OneDrive - Deloitte (O365D)\Documents\001 Work\4. Clients\Solidarity\YE 21\YE 2021\FS\Shariaa_Report_2021 - SB (ARB) - signed.pdf
	C:\Users\moasghar\OneDrive - Deloitte (O365D)\Documents\001 Work\4. Clients\Solidarity\YE 21\YE 2021\FS\Solidarity Bahrain Arabic.pdf
	C:\Users\moasghar\OneDrive - Deloitte (O365D)\Documents\001 Work\4. Clients\Solidarity\YE 21\YE 2021\FS\Signed primary Statements - Arabic 2021.pdf
	C:\Users\moasghar\OneDrive - Deloitte (O365D)\Documents\001 Work\4. Clients\Solidarity\YE 21\YE 2021\FS\SB FS 2021 - Arabic-FV.pdf

