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 معلومات عامة  
 

  المكتب الرئيسي 
  

 10166 ب               :     .ص  2775 للتأمين الكويتية البحرينية الشركة برج

 + 973 1711 9999     :  هاتف                2835 طريق
 +  973 1792 1111     :               س  ك فا 428 السيف ةحياض

 info@gig.com.bh لكتروني   :      د اإل البري  البحرين  مملكة

 mco.www.gigbh       اإلنترنت      : موقع 
  4745:  ي ارتجلال جالس

  

   سلماباد فرع

  
  ، 426 طريق ،1390 مبنى

 +973  8000  8777:    هاتف  704سلماباد 

  مملكة البحرين  

  

    سند فرع

  
  ، 4571طريق   ،د2420 مبنى

 +973  8000  8777:    هاتف  745 سند

  مملكة البحرين  

  

  سيف المحرق فرع مجمع ال

  
    ،154 مبنى،  5 محل

 +973  8000  8777:    هاتف  240 ، عراد29 يقرط

    ينمملكة البحر 

  

  الكويت  مكتب
  
  26728  :      ص.ب 6و  5و  4الطوابق  بنك البحرين والكويت،  نىمب

 + 965 1885511:    هاتف    الجابر، أحمد شارع

 +965  22468545،  22462169:            فاكس  الشرق ، 13128الصفاة  

 kw.@gigbk.cominfo  :  اإللكتروني  ريدبال ت يكوال دولة
  

  30713:   ري السجل التجا 

  23رقم الترخيص :  
 

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

  يةلرئيسالبنوك ا
  

  ش.م.ب.   بنك البحرين والكويت
  ش.م.ب.  البنك األهلي المتحد

  ش.م.ب.   بنك البحرين الوطني
  ش.م.ك. بنك برقان  
  ش.م.ك.   بنك الخليج

  

  ألسهم  اي جلسم
  

  بحرين لا

 514  :  ص.ب . .مم. ذ (البحريننولوجيز )كت  كفين كةرش
 +973  1721  5080:    هاتف    منامةال

 +973  1721  2055:    فاكس  مملكة البحرين 

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

 +973  1710  8833:    هاتف  منامة  ال

 +973  1722  8061:    س فاك  مملكة البحرين 

 +973  1721  0736:    س فاك  

  

  الكويت  

 22077:    ص.ب . ش.م.ك  مقاصةويتية لللك ة اركشلا

 +965  22465696:    هاتف    13081الصفاة  

 +965  22469457:    فاكس  دولة الكويت 

  

  باتمدققو الحسا
  

 140:    ص.ب   األوسطالشرق   – إرنست ويونغ

 +973  1753  5455  :  تف ها المنامة  

 +973  1753  5405  :  فاكس    ينالبحر كة ممل

  

  واري االكت خبيرلا
  

 50912:   ص.ب        والستشارات تواريةكال للخدمات  لوكسشركة 

 +973  3971  2394:    هاتف    المحرق 

  رين حمملكة الب
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 أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
 

 مجلس اإلدارة  
 

 اإلدارة   سجلم سيئر - مراد  يمراد عل

 ة  إلدارمجلس ارئيس  نائب - سعود الحسن  لدخا 

 اإلدارة  عضو مجلس - ن محمد زين العابدين سح 

 عضو مجلس اإلدارة   - روشاهيسبيجان خو

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

   دارةاإللس عضو مج  - محمد إبراهيم زينل 
   دارةعضو مجلس اإل -   ثامر إبراهيم عرب

 ة  عضو مجلس اإلدار -   عيارالان مك عثمبار
 عضو مجلس اإلدارة    د الريس  أحم محمد

 دارة  سكرتير مجلس اإل -  علي حسن فردان
   

   التنفيذية اللجنة 
   

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

 جنة عضو الل  - روشاهيسبيجان خو
 عضو اللجنة  - يار  لعن اعثما مبارك

 عضو اللجنة  - لريس  حمد اد أمحم
   

   مواإللتزالجنة التدقيق 
   

 رئيس اللجنة  - ن ين العابديحسن محمد ز

 نائب رئيس اللجنة  - فخرو شوقي علي 

  جنةعضو الل  - ثامر إبراهيم عرب  

 جنة عضو الل  - يم زينل إبراه محمد
   
   وكمة والح آتكافوالم حينة الترشجل
   

 رئيس اللجنة  - د لي مرامراد ع

 نائب رئيس اللجنة   خالد سعود الحسن 

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

   
   لجنة المخاطر 

   
 لجنة ل ا يسئر - ب ثامر إبراهيم عر

 نة يس اللج نائب رئ - ل محمد إبراهيم زين 

 عضو اللجنة  - الريس  د أحممحمد 
 عضو اللجنة  - ن  سلطا عبدهللا .د
   

     تنفيذية الاإلدارة 
 لتنفيذي  رئيس الا - سلطان  صالح دهللا بعد. 
   

   البحرين 
 مسئول العمليات  - علي إبراهيم نور  

   ياللما لسئوالمالقائم بأعمال  - فاطمة تقي الصفار  

  تاستثمارالمسئول ا - أحمد عبدالرحمن بوجيري 

 اإلكتتابمسئول  - مانوج بادوني  
   

   الكويت 
 الكويتعمليات  – المدير العام - حمدعبدهللا ربيعة م

 الكويتعمليات  – مسئول اإلكتتاب - كي غاندي 

 تكويلا ياتعمل – عملياتال مسئول -   فيصل الخليفيعبدهللا 

 الكويتعمليات  –ة يدارواإل اليةمللشئون المدير أول  -   س شاكوما تو
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 م.ب. .للتأمين شالكويتية   ةيبحرينللشركة اا

 تصرة  مخال لموحدةا يةالمرحل المالية  وائمقالجزءاً من هذه   10إلى  1ن م لمرفقةا تشكل اإليضاحات
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 دخل الشامل  للالموحدة المرحلية  ئمةاقال
 ( ةمراجع) 2022 سبتمبر  30المنتهية في  أشهر  تسعةلالفترة 

 

 
 أشهر المنتهية في  للثالثة

  سبتمبر  30
 أشهر المنتهية في  تسعةلل

 سبتمبر  30

 2022 2021 2022 2021 

 
 ألف 
 ريني بح ر دينا

 ألف 
 دينار بحريني 

 ف أل
 يني ر حدينار ب

 ف أل
 دينار بحريني 

     

 3,390 3,629 858 884  للفترة بحالر
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

معاد   / (األخرىالخسارة الشاملة ) /  الدخل الشامل اآلخر
الموحدة  قائمة الإلى  افه عاد تصنييسلتي اتصنيفها / 

     ة: الالحق الفترات   ر فيئاسألرباح أو الخل

     : عيللب ت متاحةااستثمار

 (279) (1,166) (337) 87 لفترة خالل ا ناتجة الة دلمة العا يقتغيرات ال
ألرباح أو الخسائر  المرحلية لمة قائالعاد تدويرها إلى  ي

 57 (637) (219) (235) االضمحالل  / عند االستبعاد
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (148) (556) (1,803) (222) 
     

 64 (200) 1 ( 78) ت المحويل العق تفرو
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

التي   /ا همعاد تصنيف  /للفترة  خرىلشاملة األالخسارة ا
و  ألرباح أالموحدة ل قائمةالإلى  ايفه صند تسيعا

 (158) (2,003) (555) (226)   لالحقةي الفترات االخسائر ف
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 3,232 1,626 303 658 موع الدخل الشامل للفترة جم
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

       :العائد إلى

 3,084 1,529 262 597 مي الشركة األم اهمس

 148 97 41 61 حقوق غير مسيطرة  
 ──────── ─────── ──────── ──────── 

 586 303 1,626 3,232 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 



 م.ب. .للتأمين شالكويتية   ةيبحرينللشركة اا

   صرةلمختا موحدةال يةالمرحل  ةائم الماليلقوامن هذه  جزءاً   10إلى  1من  مرفقةضاحات الاإلي لتشك
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 لتدفقات النقدية  ل الموحدة  يةحلمرل ا ئمةاقال
 ( مراجعة) 2022 سبتمبر  30المنتهية في  أشهر  تسعةالفترة ل

 

 المنتهية أشهر تسعةلل
   سبتمبر 30في 

 2022 2021 

 
 ف لأ

 ريني ر بحدينا
 ف لأ

 ريني ر بح دينا 

   لية التشغي ةاألنشط

 76,030 77,134 ت والحسم العمأقساط مستلمة بعد 

 ( 46,819) (50,341) دة التأمين ا وإع  نيأملتاعة لشركات مدفو مبالغ

 ( 34,140) (38,289)  مدفوعة باتمطال

 18,984 20,644 مطالبات مستردة 

 (5,082) (6,574) عة مصروفات عامة وإدارية مدفو
 (1,044) (1,663) ائد ومدفوعات أخرى  وف

 800 1,414 قانونية  عودائ
 ─────── ─────── 

 8,729 2,325 لية تشغياألنشطة ال الناتج من  دقالن يفصا
 ─────── ─────── 
   

   ية  ستثماراالنشطة ألا

 2,381 2,516 ة  ملمستئد أرباح أسهم وفوا

 3,692 6,934   اتاستثمارمتحصالت من بيع 
 ( 13,091) (6,915)  راةمشتات را ستثممبالغ مدفوعة ال

 26 19   عداتوم تقارابيع عن ت مصالمتح 
 (111) ( 72) ات  شراء عقارات ومعد

 (22) 10  لةميشركة ز في استثمار
 8,252 (10,509)   رأشه ثةالثألكثر من  ةأصلي حقاقية بتواريخ استصرفع مائود
 ─────── ─────── 

 1,127 (8,017)   يةستثمار اال األنشطةن م  ةجاتالن /   (يف ةالمستخدم)  التدفقات النقديةصافي 
 ─────── ─────── 

   يالتمويل طانشلا
 (2,213) (3,065) هم مدفوعة  أسح أربا

 ─────── ─────── 
 (2,213) (3,065) التمويلي  طانشالالنقد المستخدم في 

 ─────── ─────── 
   

 7,643 (8,757)   ه مكوما في ح نقد لا فية الزياد  / (النقص)صافي 
   
 26,007 35,062 لفترة  نقد وما في حكمه في بداية الا
 ─────── ─────── 

 33,650 26,305  نهاية الفترةكمه في ما في ح وقد الن
 ═══════ ═══════ 

   المشتملة على:
   

   واألرصدة لدى البنوكالنقد 

 21,589 16,268 ة  لجاريابات االحس  دة فيوأرصنقد 

 12,061 10,037 ل أشهر أو أق لفترة ثالثةأصلية حقاق اريخ استبتوية فصرم ائعدو
 ─────── ─────── 

 33,650 26,305 حكمه  يف النقد وما
   
 14,810 24,867 الثة أشهر من ث ألكثر أصلية خ استحقاقية بتواريائع مصرفدو
 ─────── ─────── 
 48,460 51,172 للمركز المالي  ة وحدالم  يةحلرلم ا ةم ئلقااً لوفقنوك  نقد واألرصدة لدى البلا
 ═══════ ═══════ 

 



 م.ب. .للتأمين شالكويتية   ةيبحرينللشركة اا

 لمختصرة  االموحدة لية المرحلية م الما القوائ جزءاً من هذه  10إلى  1ن تشكل اإليضاحات المرفقة م
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 الملكية   وقحق فيرات ي غلتية الموحدة ل رحلالم ةئمقاال
 )مراجعة(  2022 سبتمبر  30ي منتهية فأشهر ال تسعةاللفترة 

 

  مجموع
 ق حقو
   ةيالملك

ر حقوق غي
 ة مسيطر 

الحقوق  
العائدة إلى  

مساهمي  
 الشركة األم  

   حاأرب
   ةمبقا

   ياطيإحت
 ل ويتح
 عمالت  لا

 طي  إحتيا
 القيمة العادلة 

   اتر ستثمالال
   طياتيإح

 عام 
 إحتياطي  

 يقانون

 عالوة 
 ار  إصد 
 أسهم 

 أسهم 
 ة خزان

 س  أر 
  المال 

 ألف 
 دينار 

 بحريني  

 ألف 
دينار  

 بحريني 

 ألف 
ر  دينا
 ريني بح

 ألف 
دينار  

 بحريني 

 ألف 
دينار  

 بحريني 

 ألف 
دينار  

 بحريني 

 ألف 
دينار  

 يني ر حب

 ف لأ
  ار دين
 ني ريبح

 ف أل
دينار  

 بحريني 

 ألف 
دينار  

 بحريني 

 ف لأ
  دينار 
  ني بحري

            

 2022يناير  1الرصيد في  15,000 ( 165) 4,362 4,933 1,358 2,638 ( 1,075) 14,406 41,457 1,936 43,393
            

  الربح للفترة - - - - - - - 3,501 3,501 128 3,629

 أخرى ةشامل ارةسخ - - - - - ( 1,772) ( 200) - ( 1,972) ( 31) ( 2,003)
──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

   الشامل  الدخل/  (الشاملة الخسارة)مجموع  - - - - - ( 1,772) ( 200) 3,501 1,529 97 1,626

 قلية  ألحصة حقوق اة شراء إعاد  - - - - - - - - - ( 2) ( 2)

 قانوني ال  طيياحتإلالى  ل إمحو - - - 370 - - - ( 370) - - -

 ( 10رقم ضاح إي) 2021ة نسل همسألاأرباح  - - - - - - - ( 2,988) ( 2,988) ( 77) ( 3,065)
──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 2022 سبتمبر 30في كما  الرصيد 15,000 (165) 4,362 5,303 1,358 866 ( 1,275) 14,549 39,998 1,954 41,952
════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

            

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

  الربح للفترة - - - - - - - 3,248 3,248 142 3,390

 آخر  لشام دخل/  (خسارة شاملة أخرى) - - - - - ( 222) 64 - ( 158) - ( 158)

- 6 (6 ) - - (6 ) - - - - - 
  الخسارة) حصة الحقوق غير المسيطرة في

 ( / الدخل الشامل اآلخر األخرى ةالشامل
──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

   الشامل  الدخل/  (الخسارة الشاملة)مجموع  - - - - - ( 228) 64 3,248 3,084 148 3,232

 (10 قمر  اح إيضة )حنأسهم م 700 - - - - - - ( 700) - - -

 ي نقانوال  حتياطيإلالى  ل إمحو - - - 332 - - - ( 332) - - -

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

  2021 تمبر بس 30في كما  رصيدلا 15,000 ( 162) 4,362 4,840 1,358 2,591 ( 1,026) 13,592 40,555 1,917 42,472
════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
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 ة  رصالمختدة الموحالمرحلية مالية ائم ال ل القوإيضاحات حو
   2022 تمبر بس 30في 

 
 

  طةاألنشوالتأسيس  1
 

للمرسوم األمي  [ة"شرك"ال]  .مين ش.م.بللتأ ة  يتية الكويينرح الب  ة كرلشا  تأسست جاري لتسجل اموجب الب  1975لسنة    3ري رقم  وفقاً 
ف   4745رقم   مدرجة  وبالبحر  ةبورصي  وهي  الكويتورصين  العة  إن  للشن  وان.  الشر  ركةالمسجل  برج  الك ين رحالب  كةهو  ية تيوية 

(  "لمجموعةمعاً "با   ا ر إليهمعة )المشا تابال  تها شركلشركة وا   مدالبحرين. تق  ةمملك  ،428  السيفية  ح اض  ،2835  قي، طر2775للتأمين  
 لصلة. ذات ا تخدما ال افل والمنتجات وخدمات التكو لعامةمينات اخدمات التأ 

 
أسيئير  بصورة  المجموعةزاول  ت كافة  التة  م  ةمعا الأمينات  نواع  خالل  الرئيسي  بتكمن  ا  يف عها  وروفها   بكتملا"]حرين  لبمملكة 

 .["تكويال فرع"]دولة الكويت  يف وفرعها  ["يسالرئي
 

الرئيس المساهم  في  إن  ش.م.كللليج  الخ  وعةمجم  هو  موعةج مالي  مسجل  .تأمين  شركة  د  ةج ومدرة  وهي  افي  الشر لكوولة  كة  يت. 
 .تيكولافي دولة ة ة ومدرج لج سم  ةكرشي )مقفلة(، وه .كقابضة ش.م.لات وية مشاريع الكشركلقابضة هي ا يةساألسا 

 
 .2022نوفمبر   10خ  ر بتارياد صلرة ا داس اإلار مجلموعة وفقاً لقرمجللرة  ختصالمة دح وملالمرحلية اة ليالما  دار القوائمتم اعتماد إص

 

 والسياسات المحاسبية  أسس اإلعداد  2
 

 .رحليةالم الماليةتقارير اص "بالالخ 34ي رقم معيار المحاسبة الدولل وفقاً مجموعة للالمختصرة ة دح موالحلية ية المروائم المالالقأعدت 
 

اائوقلا  ههذ  لتشتمال   المرحلية  ال ملم  جميعة  رمختص لا دة  وح لماية  والما  على  قالفصاحات  إلعلومات  إلعداد  ماليةمطلوبة  موحدة   وائم 
 .2021ديسمبر  31كما في  ةيولسناية الموحدة لا ملائم ا ع القوم انباالقتر  أويجب أن تقر ،ةسنوي

 
 ومعدلة   ةدجدي رات وتفسي ييرمعا

السياسا  المح إن  ااعدإ   يف  المتبعةة  بياست  المد  ا اليلقوائم  لتلك  يهرة  ختصالمحدة  مولالمرحلية  ة  تم  مطابقة  إعداد ها  استخدام  التي  في 
دلة والمعدة  الجديت  راسيالمعايير والتفق  تطبيثناء  ، باست2021  ديسمبر  31  يللسنة المنتهية فمجموعة  للالسنوية  الموحدة  المالية    القوائم

 .  2022ير  ا ين  1النافذة اعتباراً من 
 
 37 رقمدولي ال  سبةالمحاعيار م ىلعت اليتعد  - لعقدا  مامتإ تكاليف   - المحملة بالخسائر ودعقال

ي يجب اليف التكتلا  يدلتحد  37رقم    سبة الدولير المحا يا عم  الت علىديتع  يلودسبة الس معايير المحا ر مجل، أصد2020مايو  شهر  في  
 .اً خاسر م  أ اً قالعقد مره نكا ا إذا عند تقييم م ا ضمينهت نشأةمال ىعل
 

الت "تطبق  الصلفك تلا  جنهعديالت  ذات  المتعكالالت ضمن  تت ة".  شرا بمال  ةلة  بيف  مباشرة  سلععقد  لقة  خدمات  تقديم  ا   أو  من    ف لتكاليكالً 
م ل  ما   ادها استبعم  يتبالعقد و  مباشرةً ة  يإلدارواامة  ع ال  التكاليف  ال تتعلق  .دقعالنشطة  اشرة بأ لمرتبطة مبكاليف االت  صوتخصيفية  اإلضا

 .دبموجب العق رخ آل ا رفعلى الط  ها صراحةيتم تحميل
 

 .مجموعةللالمختصرة  ةلية الموحدالقوائم المالية المرح على ر تأثي  أي يلدعتللم يكن ل
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 المختصرة  الموحدة ة م المالية المرحليئ اوقل ل اإيضاحات حو
   2022 سبتمبر  30في 

 
 

 ( تتمة ) ةيبوالسياسات المحاسأسس اإلعداد  2
 

 ( تتمة)ة ومعدلة يدجدسيرات فوت رمعايي 
 

   3التقارير المالية رقم  ى المعيار الدولي إلعدادالتي أدخلت علالت تعديلا  – ييم فاهالم  رااإلشارة إلى اإلط
ج دممتعلق بال  3رقم    ةيلر الما لتقاري عداد الي إلالدور  المعيا يالت على  تعد  2020شهر مايو    ياسبة الدولي فح م ال  يريا س معمجل  درصأ

ية المال   ر عمل إعداد وعرض القوائمرة إلى إطا اإلشا  لاستبدا وه تديال التع نهيمي. إن الغرض ما لمفر ا رة إلى اإلطااإلشا –مال عاأل
سن في  اإل  ،1989  ةالصادر  اا  ىإل ة  را شمع  إلعدالمفاهيمإلطار  التقارير  ي  اد  تغ  2018س  مار  شهر  في لصادر  المالية  يير  دون 

بتا بلطمت االم   فاأضا  كم  جوهري.  لكشه  لمبدأ  ثن ستجلس  الدولي  ل  اتثباإل اًء  ال عدإل لمعيار  إصدار لتجنب    3رقم  ية  مال الر  يارتقاد 
 اسبةالمحر  ق معيا ل ضمن نطا التي تدخ  المحتملة  اللتزاماتات وامالتز الا  ة عنناتج لا  "ين ا ثلالمحتملة في "اليوم ا  لخسائرالمكاسب أو ا

رقم  الدو ا   ةلجن  ريستفأو    37لي  إلالدولي  رعايي لمتفسيرات  التقاريردا عة  كل بشها  كبدت  تم  ذاإ  رسوم،الب  المتعلق  21رقم  ة  ليماال  د 
 منفصل. 

 

ال قرر  نفسه،  الوقت  التوجيهات  وفي  توضيح  ال  ةمئا قلامجلس  التقار  يدولال  رمعيا في  رقم    ريإلعداد  بالال  3المالية  ت موجودا متعلق 
التيتممح ال تتأث  لة  ب لن  إلى إط اشاإل  لاداستبر  القوعر   داعدإ   اررة  إلزاميةلاون  كتسالمالية.    ئمواض  ر  تقاري ال  داعدإ   فتراتل  تعديالت 

  .يعجر رث بأ وتطبق  2022يناير  1المبتدئة في أو بعد ة نويالسالمالية 
 

 .مجموعةللمختصرة  لا ةوحدة الميلية المرحالقوائم المال على   جوهرير تأثي  أي يلعدتللم يكن ل
 

   16رقم  يول ة الداسبحملا  رت على معياعديالت   - المقصودستخدام ات قبل االئداع لات: االمعدت والواآل العقارات 
، صودالمق  تخدامسقبل االالمتحصالت    –  تادعمت والت واآلالالدولي العقاراة  اسبالمح   لس معايير، أصدر مج 2020و  في شهر ماي

المنتجة   موادلامن بيع  حصالت  مت  ةيأ،  والمعدات  تالآلت واقاراعلا  دنومن ببند    ةأي  ةفلكن تمتخصم    أنت  آ شالمنعلى    يحظر الذي  و
من   ة.اردإلا   لبق  من  صودةة المقالطريقلعمل با   لىع  اً ليكون قادر   الزمة لهالحالة الالموقع و  لىإ  جودمولاذلك  ب  لج   ءا نث أفي   وبدالً 

زامي إن التعديل هو إل   ر.الخسائ   ح أوابرأل اة  ئمقا في    ،داولما ك  تاج تلنإف  ي لا كت، وموادال  بيع هذه  التصبإثبات متح   تقوم المنشأةلك،  ذ
 .  2022ير  نا ي 1 و بعدفي أ المبتدئةة ويالسنة يلير الما تقارل اإعداد لفترات 

 
 .مجموعةللرة  المختص ةالموحدة ليلية المرحالما ائم وقالعلى  جوهري ر ثي أ ت  أي يلعدتللم يكن ل

 
 لية  الما  ت الوب مطستبعاد الإل %10بة بنسفحص  رسوم  –لمالية ات اودألاعلق بالمت 9قم ة راليالمير لتقار داد اولي إلعلد معيار الا
التعوي التي  ديل  ضح  تقييمعبتضمينها  نشأة  المتقوم  الرسوم  كم  ند  إذا  المعد  ديدالج   يللما ا  المطلوب  شروطانت  ا   بشكل لف  ختي   لأو 

في  ، بما لمقترض والمقرضقبل ا ة من ملتسمو الأ عةومدفال  تلك قطم فلرسوه اتشمل هذ .ياألصل   لماليا بطلوالمعن شروط هري جو
الرسوذ الملك  أو  فدم  المقرض  قبمن    تلمةالمسوعة  أو  المقترض  م  .رعن اآلخ   نيابةً ل  مماثل  تعديل  يوجد  المحاال  لمعيار  ة  بسقترح 
 والقياس. بات مالية: اإلث تعلق باألدوات الالم 39لي رقم دوال
 

ية جوهرالت تعديأي  ثدح ت حيث لم للمجموعةتصرة حدة المخ مرحلية الموالمالية ال  مئوالى القي عرر جوهي تأثي أ  التعديل الم يكن لهذ
 الفترة. ل خالمجموعة ات المالية للعلى األدو

 
 إلزامية بعد غير  كنهاة ولردتفسيرات جديدة ومعدلة صامعايير و 

 
  نتأمي لبعقود اق علمت ال 17 قمية رماللا لتقاريرد اداإلع الدولي المعيار

ارير المالية رقم ولي إلعداد التق الدلمعيار  محل ا حل  لي   2017يو  ا م  في شهر   17ارير المالية رقم  ولي إلعداد التق المعيار الدتم إصدار  
ياس ق ويتم. رير الماليإعداد التق للقياس يعاد فيه قياس التقديرات في كل فترة من فترات  حالي جيتطلب نموذ .التأمينعقود بلق عتالم 4

 استخدام اللبنات األساسية التالية: ود بالعق
 

 المرجحة قات النقديةفدالت -االحتماالت المخصومة  -
 تعديل صريح للمخاطر  -
 . في العقدالتغطية فترة كإيرادات خالل ه تإثبا يتم  يتعاقدية يمثل الربح غير المكتسب من العقد الذالخدمة الهامش  -
 

. خرآل الشامل ا  لخ في الد   أو مباشرةً ائر  ح أو الخسقائمة األربا الت الخصم إما في  ي معدرات فالتغي إثبات  يسمح المعيار باالختيار بين  
 رقم   إلعداد التقارير المالية  دوليالر  ا يعمالمالية بموجب الموجوداتها  شركات التأمين  احتساب  أن يعكس االختيار كيفية    محتمللامن  

9. 
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   تصرةالمخالموحدة حلية القوائم المالية المر لحات حواضيإ
   2022 سبتمبر  30في 

 
 

 ( ة تتم) بيةوالسياسات المحاسأسس اإلعداد  2
 

 ( تتمة)  إلزامية بعدعدلة صادرة ولكنها غير جديدة ومتفسيرات معايير و 
 

 ( تتمة) تأمينل بعقود اق  علمتال 17 قمية رمال لا  رير لتقاد اداإلع الدولي المعيار
نهج باتباع  لتخصيص    يسمح  مبسط  يتعلق  مين  التأ أقساط  اختياري  فترة  عن  الناتجة  بااللتزامات  فيما  لالتغطية  مدى  قود  علالمتبقية 

نهج ب"  يعرف  ياس العامالق  موذجنلالحياة. هناك تعديل  غير  على  شركات التأمين  من قبل    ما تكون مكتوبة  غالباً التي  و  األجل،ة  القصير
العناصر األساسية. عوائد  في  ملي البوالص  حا يشارك  ث  حياة حيشركات التأمين على المكتوبة من قبل  لعقود معينة    "الرسوم المتغيرة

تطبي الرسوم  قوعند  تضمين  ة،  المتغير  نهج  اليتم  هامش  تغيمن  منشأة  حصة  في  األساسية  للبنود  العادلة  القيمة  في   خدمةلا رات 
النموذج كانت عليه بموجب  ما  م  اً تقلب   أن تكون نتائج شركات التأمين التي تستخدم هذا النموذج أقلمحتمل  من ال  ،وبالتاليعاقدية.  الت

الجديدة   القواعد  ستؤثر  الومؤشرات  المالية  ائم  القوى  ل عالعام.  لجميع  الرئيسية  عقود  منشآت  األداء  تصدر  عقود الالتي  أو  تأمين 
 تقديرية.المشاركة السمات ذات  رستثما اال
 

 االنتقال 
بأث التطبيق  كان  إذا  ذلك،  ومع  بأثر رجعي مطلوب.  فيجب  التطبيق  التأمين غير عملي،  من عقود  لمجموعة  الكامل  على  ر رجعي 

 قيمة العادلة.ال أو نهجبأثر رجعي معدل هج تطبيق ن ختار إما ت  نأالمنشأة 
 
  اتعرض واإلفصاحال

أن المجموعة  تغيرات في  المعيار  دي  ؤي  تتوقع  إلى  التأمين،  الجديد  وإعادة  التأمين  لعقود  المحاسبية  إدخال  إلى  باإلضافية  السياسات 
 .اإلفصاحاتالت على طريقة العرض وتعدي

 
 التأثير 

الواردة في   حاتا ص واإلفالمسجلة  تأثير على المبالغ    17الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    المعيارلتطبيق    أن يكونعة  ومتتوقع المج 
التي أوعقود إعادة ا الصادرة  فيما يتعلق بعقود التأمين  ة  رحليهذه المعلومات المالية الم تقديم العملي  ليس من  إال أنه  برمتها.  لتأمين 

 . لتنفيذوالتي هي قيد ا بعد مرحلة التصميم حتى تقوم المجموعة بإجراء مراجعة مفصلة يار  تطبيق هذا المع اتري لتأثمعقول  تقدير
 

معايير إعداد التقارير المالية ة ويالمحاسبعلى المعايير  هناك بعض المعايير والتعديالت الجديدة  توجد  ،  و وارد أعالههلما  اإلضافة  وب
ذات صلة أو ذات تأثير  تعتبر  ال  ، ولكنها  2023يناير    1مجموعة المبتدئة في أو بعد  محاسبية للللفترات ابالنسبة لالتي هي إلزامية  

 . ة المرحلية المختصرةقوائم الماليمفصلة في هذه ال صورة لم يتم عرضها ب، وبالتالي التشغيلية للمجموعةعمليات اللى عوهري ج 
 

 دوريةال العمليات 3
 

الربح   يمثل  اللالموحد    المرحليقد ال  المنتهية في    تسعةفترة  الخسارة ل التناسبية  حصة  ال  2022  سبتمبر  30أشهر  أو  الربح  صافي 
 .ةيالتشغيلمصروفات الالدخل وبين  لوجود تقلباتجة نتيية السنو

 

 وحيد  أسس الت 4
 

ي ا فكم "وعةمجملا بمعاً " ا مإليه رالمشا  ةابعالت ا وشركته للشركةعلى القوائم المالية المختصرة ة الموحدالمرحلية تشتمل القوائم المالية 
مع   ا الل مشاركتهغيرة من خ تمالعوائد ال  في  قوقأو ح  لىع اترضتعجموعة يكون لدى المما تتحقق السيطرة عند. 2022 سبتمبر 30

، وباألخص  فيها.  مرة المستثا على الشركهسلطتاستخدام  ل  من خال  العوائد ك  لت لتأثير على  لى اعالقدرة    ولديها   ها ر فيالشركة المستثم
 : ا يليوعة ملدى المجم عندما يكونفقط ثمر فيها كة المستشرالى جموعة عل الم سيطرت



 م.ب. .للتأمين شالكويتية   ةيبحرينللشركة اا

14 

 المختصرة  الموحدة حلية القوائم المالية المر لحو حاتاضيإ
   2022 سبتمبر  30في 

 
 

 ( ة تتم)وحيد  أسس الت 4
 

ركة لصلة للشاألنشطة ذات ا  هيعلى توج لحالية  ادرة  ائمة التي تمنحها القالق  )أي الحقوقيها  المستثمر ف  شركةعلى ال  السلطة -
 ؛  (لمستثمر فيها ا

 و ها؛مستثمر فيشركة الال مع  ا مشاركتهخالل  من يرةغتملا عوائدفي الأو حقوق على  اترضعت -
 . ا دهعوائ لى مقدارير ع للتأث ثمر فيها مستركة العلى الشسلطتها  استخدامالقدرة على  -

 
لعندما   ايكون  منأحقوق  لمجموعة  دى  حقوق  تلا حقوق    أغلبية  قل  أو  للشركة  مصويت  فيها شابهة  تأ المستثمر  في ا  خذ،  لمجموعة 

 :  ذلكبما في لمستثمر فيها، السلطة على الشركة ا ا إذا كان لديهيم ما يتق  ات الصلة فيظروف ذوالئق ا ق ح لا عتبار جميعاال
 

 ها؛ مر فيللشركة المستثيت اآلخرين حقوق التصو اقدية مع حامليالتعالترتيبات  -
 ؛ وقدية األخرىات التعا بعن الترتيتجة نا حقوق الال -
 .نةكمملا تقوق التصويلمجموعة وح ت لويتصلق احقو -

 
الظروف تشير بأن  إذا كانت الحقائق وها  سيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيا إذا كانت مقييم متدة  بإعا مجموعة  وم القت

 ى السيطرة على عل ة  جموععة عندما تحصل المركة التابشأ توحيد اليبد .  لثالثا  السيطرةناصر  ات في واحدة أو أكثر من عهناك تغير
الت  الإي  يتمو  عةبا الشركة  سيطرتها المج تفقد    عندما  توحيدقاف  التابعة.    موعة  الشركة  تضمين  على  ومطيتم  ودخل لوبموجودات  ات 
حصول المجموعة على السيطرة   من تاريخوحدة  ملية ا الوائم المالقي  ف   الفترةالمستبعدة خالل    أولشركة التابعة المقتناة  ات اومصروف

 بعة. لتا ا ةكرشا على الرتهسيط إيقاف خ تاري ايةغل
 

ا أو  ينسب  عنع  كلو  الخسارةلربح  من  الشامل  ا نصر  الدخل  الشر  اآلخرصر  حاملي  حقوق  والحقكة  إلى  للمجموعة  غير  األم  وق 
لو  المسيطرة،   يتم  أير المسيطرة.  يقوق غلح ي رصيد اعجز فالنتائج تؤدي إلى  هذه  ن  إحتى  في   تيالتعد  إجراءنما استلزم األمر، 

المالقوا ل  سياساتلامع  محاسبية  ال  سياساتها   تماشىلتبعة  لتا ات  كا رللشالية  ئم  الموج   استبعادتم    لمجموعة.المحاسبية  ت ودا جميع 
 لمجموعة بالكامل عند ا  ية بين أعضاءالبين  التمعاملا بعلقة  ت والتدفقات النقدية المتلمصروفا والدخل واالملكية  حقوق  ت ووالمطلوبا 

 وحيد. الت
 
 .  الملكية حقوق لة أسهمطرة، كمعامسيال   فقدانون بعة، دة التا شركال يةكمل غيير في حصةالت احتسابتم ي
 
المجموعة  إذ فقدت  العل  سيطرتها ا  الشركة  بتابعة،  ى  تقوم  )وج الم  استبعادفإنها  ذلكودات  ذاتطلوب لموا  شهرة(ال  بما في   الصلة   ات 

ألرباح ة في قائمة ااتج ن ة  ح أو خسارأي رب   تثبا تم إي  حين  كية فيالمل  األخرى لحقوق  والبنود  يطرةعة والحقوق غير المسابالت   ةللشرك
 ة. قيمة العادلبالمحتفظ به استثمار ات أي م إثب يت أو الخسائر.

 
 موعة: مج التابعة لل ةالشركيما يلي ف
 

 الرئيسي  النشاط ة ليالفع الملكية نسبة لتأسيس ا دلب بعة الشركة التا  اســم

  
   جعةمرا

2022 
 مدققة

2021  

     

   مات التكافلتقديم خد % 81.9 % 81.9   بحرينال ولية ش.م.ب.لدا افل تكة الشرك
 

 ات  ستثمارالضمحالل اا 5
 

يع ب لل  ةمتاح ات  استثمار بلقة  المتعريني(  ح ب   ارألف دين  447:  2021حريني )ألف دينار ب  129  هقدرو  لغبمب  اضمحاللخسارة    اتاثبتم  
 .  2022  سبتمبر 30في  هيةأشهر المنت تسعةال  فترة  لخال ئرأو الخسا  لألرباح ةحدموالة ليالمرح  ةالقائم يف
 

 ربح للسهمال 6
 

للسهم على  حإيتم   الربح  الربح  تساب  إلى  أساس  الشركة  العائد   بالغ ال  2022  سبتمبر   30المنتهية في    هرأش  تسعةاللفترة  مساهمي 
ب   3,501 دينار  دين  3,248:  2021  سبتمبر  30)  حرينيألف  ب ا ألف  )مليو  149.378و(  ينيحرر   ( ونملي  149.378:  2021ن 
 .  فترةال خالل  ةيدعا ال مألسها دالمرجح لعد طالمتوس
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 المختصرة  دة الموحالمالية المرحلية  ل القوائمحات حوإيضا
   2022 سبتمبر  30في 

 
 

 لقطاعاتمعلومات ا 7
 

يتم  تيالمجموعة ال لأعما  اتطاعق يا يل يم. فةمنمؤال خاطرالم  ئاتعلى ف ءً م التالية بنا إلى األقسا  وعةمجملسيم ا قية، تم ترإدا  اضألغر
 ها: نأشير بمل التقرع
 

ا وا  لحريق ا  - خد  لعامةلحوادث  بواتقدم  مخاطر  التأمين  ص  لمات  مختلف  الالتغطية  والحوادث  والهندسة لحريق  ة يوالصح   عامة 
 الخاصة؛   ماتتزالواإل  ية الجماعا الحين وتأمي

 

 موسع؛   نوضما  ملوشا ث لف ثاطرية طتغل مينالتأ لص ابو دم خدماتتق المركبات  -
 

 ؛ ووالطيران البحريي البحرن لسفا وهيكل الشحن البحرين لتغطية يمأ ص التلبوا ماتدخ قدم ت لطيرانحري وابال -
 

 ى. رألخات اخدمل وا االدخاريم والحماية وحياة والتعلال  على جماعيال لتأمين  ا اطر مخلتغطية  لتأمينتقدم خدمات ا يالتكافل العائل  -
 

داء. يتم تقييم خصيص الموارد وتقييم األول ت ات ح رارلغرض اتخاذ الق   لفصمنية بشكل  تاب القطاعات التشغيلة نتائج اكتارداإل  قبترا
 دخل ها مع  تسويتو  للفترة قياس ربح القطاع  و  لقطاع التالي إفصاحات إيرادات ا   دول. يوضح الج تتاباإلكربح    بناًء على قطاع  أداء ال

 .لمجموعةل  ةلفتراح بور
 

 2022 سبتمبر 30 تهية فيلمنا  أشهر تسعةل ا ةلفتر
 ة راجعم 

 

الحريق  
ث  ادحووال

 بات لمرك ا العامة 
 البحري 
 ان والطير

 التكافل  
 المجموع  لي  العائ 

 
 ألف 

   دينار بحريني

 ألف 
 بحريني  دينار 

 ألف 
 دينار بحريني  

 لف أ
 نار بحريني  يد

 ألف 
 دينار بحريني  

      
 71,178 1,018 2,313 15,647 52,200 ن يجيخار ال ءماللعمن ااط األقس يمال ج إ

 31,809 475 304 15,205 15,825 بها ظفلمحتط ا ألقسا ا

 28,545 469 294 14,586 13,196   طألقسا صافي ا

 3,925 - 573 143 3,209   تموالعالرسوم وال خلد

 32,470 469 867 14,729 16,405   طاعقليراد ا إ
      

 (21,214) (217) ( 13) (9,527) (11,457)   مطالباتي الف صا 
 لللتكاف ةالفني اتإلحتياطيا إلى محوللا

 (229) (229) - - - ي ئل ا عال

 (5,531) ( 64) (243) (2,696) (2,528)   ريةداإعامة و روفاتصم

 (3,111) ( 74) (117) (1,245) (1,675)  تناءإلقا اليفتكفاء إط
 ───────── ───────── ──────── ──────── ───────── 

 2,385 (115) 494 1,261 745 تابكتإلا (خسارة) /أرباح 
      

 3,337     ل غير مخصص* دخ 

 (1,581)     ** مخصصة غير اتوفرصم
     ───────── 

 4,141     المشاركين  ى حصة من عل ضمت الربح
      

 (512)     باح من األرن كيالمشار م منه: حصةوسمح 
     ───────── 
 3,629     ة فترللح ب رال
     ═════════ 

 
 . آخرخل دوة الزميلة كرالش من نتائج المجموعةحصة ، صافي – ستثماراالدخل  على  * يتضمن

 
 . ىرخ أ ت وفا صرة وموفات الشركمصرعلى من  ضتت **
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 المختصرة  وحدة الم ل القوائم المالية المرحلية ت حوإيضاحا
   2022 سبتمبر  30في 

 
 

 ( تمة )ت ت عاالقطامعلومات  7
 

   2021 سبتمبر 30 تهية فيالمن أشهر تسعةلا ة لفتر
 مراجعة 

 

ق  الحري
حوادث وال

 ات بلمركا العامة
 حري بلا

 ان والطير
 التكافل  

 المجموع لي  لعائا

 
 ألف 

 دينار بحريني  

 ألف 
 بحريني   دينار

 ألف 
 دينار بحريني  

 لف أ
 بحريني  نار يد

 ألف 
 دينار بحريني  

      

 63,011 1,047 1,716 14,951 45,297 ن خارجييء المالعلامن  ساطمالي األقج إ

 29,437 689 248 14,484 14,016 بهاط المحتفظ األقسا 

 26,883 675 245 14,343 11,620   ألقساطاي صاف 

 3,332 - 479 40 2,813   موالتالرسوم والع خلد

 30,215 675 724 14,383 14,433 طاع  قليراد ا إ

      

 ( 18,190) (253) 28 (8,935) (9,030) بات  صافي المطال
 للتكافل الفنية اطياتإلحتي ا إلى محوللا

 (510) (510) - - - ي العائل 

 (5,583) (11) (236) (2,623) (2,713)   يةرادإو عامة تا روفصم

 (2,908) (95) (100) (1,240) (1,473)  تناءإلقا يفالتكإطفاء 
 ───────── ───────── ──────── ──────── ───────── 

 3,024 (194) 416 1,585 1,217 تابكتاإل (خسارة) /أرباح 
      

 2,317     دخل غير مخصص* 

 (1,449)     * مخصصة*  غير اتمصروف
     ───────── 

 3,892     مشاركين  ال من على حصةضمت لربحا
 (502)     من األرباح  نكيالمشار حصة م منه:وسمح       
     ───────── 

 3,390     للفترة  حرب لا
     ═════════ 

 
 . آخرخل دومن نتائج الشركة الزميلة مجموعة الحصة ، صافي – ستثماراالدخل  على * يتضمن 

 
 رى. خ أ ت وفا صرة ومركلشات اوفمصرعلى من  ض** تت



 ب. م.لتأمين ش.ل  يةالكويتلبحرينية ة اكرالش

17 

 تصرة  المخالموحدة  ل القوائم المالية المرحلية ات حواحإيض
   2022 سبتمبر  30في 

 
 

 ة( )تتماعات لقطالومات مع 7
 

 : القطاعومطلوبات موجودات  الي إفصاحاتل التيوضح الجدو
 

 

 الحريق  
 حوادث وال
 ت المركبا  عامةال

 بحري ال
 ران والطي

 التكافل  
 عائلي ال

  /*داتموجو
  *ت*با وطلم

 عموالمج  مخصصة غير

 
 ألف 

 دينار بحريني  

 ألف 
 ريني  ح دينار ب 

 ألف 
 ني  ي نار بحريد

 ألف 
 ني  دينار بحري 

 ألف 
 ني  بحري ار ندي

 ألف 
 دينار بحريني  

       طاع  موجودات الق

 187,103 119,230 2,800 3,885 7,161 54,027 راجعة( )م 2022 سبتمبر  30
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 232,363 126,829 3,373 2,512 6,361 93,288 ققة( )مد 2021ديسمبر  31
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 222,463 112,947 3,046 2,759 6,296 97,415 )مراجعة( 2021 سبتمبر 30
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 

   الحريق
 والحوادث 

 لمركبات ا العامة
 بحري ال

 ن والطيرا 
   التكافل

 لعائلي  ا

  /موجودات*
  *طلوبات*م
 لمجموعا صةر مخص يغ

 
 ألف 

 دينار بحريني  

 ألف 
 دينار بحريني  

 ألف 
 يني  ردينار بح 

 ألف 
 نار بحريني  دي

 ف أل
 دينار بحريني  

 ألف 
 ينار بحريني  د

       اع ات القطمطلوب
       

 145,151 28,288 6,481 4,390 31,676 74,316 راجعة( )م 2022 سبتمبر  30
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 188,970 41,178 6,754 2,852 28,700 109,486 مدققة( ) 2021ديسمبر  31
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 179,991 27,857 6,278 3,078 28,351 114,427 )مراجعة( 2021 سبتمبر 30
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

واستثمار   اتاستثماروقة القبض  مستح الن  ميتأ الومبالغ    نيةقانوع  ئووداك  بنوالرصدة لدى  وأنقد    موجودات القطاع على  نضم* ال تت
ه دار هذحيث ت  دجووالم  استخدامفي    حقوالعقارية    تثماراتواسعدات  ت ومراقا وعالمشاركين  ن  مقة  ح لغ مستومبا في شركة زميلة  

 . متكامل سا سى ألع تجودالموا
 

القطا  ال**   مطلوبات  مبا تتضمن  على  الدفع  لع  مستحقة  الدفع  موللمشاركين  غ  مستحقة  مستحقة  ومطلوببالغ  عقد مات  اوالتزات 
 اس متكامل. أسطلوبات على ث تدار هذه المحي  يجاراإل

 

 . تكاملأساس مى لعار هذه تد لة حيثصورة منفصت با قات النقدية المتعلقة بالقطاعح عن التدفإلفصا ا ميت ال
 

   وعمالمج تكافل  ال لكويت  ا البحرين   جعة( را)م 2022 سبتمبر  30

 
 لف  أ

 دينار بحريني  

 ألف  
 دينار بحريني  

 ألف  
 ر بحريني  دينا

 ف  أل
 ني  دينار بحري

     
 71,178 19,664 18,788 32,726 خارجيين* ء الالمعال الي األقساط منجمإ

 4,014 77 206 3,731 * ة *ولوجودات غير متدام
     

  موعج الم تكافل  ال ويت الك البحرين   عة(راج )م 2021 سبتمبر 30

 
 ألف  

 ينار بحريني  د

 ألف  
 دينار بحريني  

 ألف  
 ينار بحريني  د

 ألف  
 دينار بحريني  

     
 63,011 19,927 15,788 27,296 الخارجيين*  ءالعملساط من اي األقال إجم

 4,017 113 68 3,836 ة ** اولغير متدموجودات 
 

 لى موقع العميل. ين ع قساط التأمي أ إجمال * تستند معلومات
 

 .الموجوداستخدام ات والحق في والمعدقارات ى العدات غير المتداولة لهذا الغرض علمن الموجوض** تت
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 المختصرة  الموحدة لية المرحلية امال  مالقوائ ات حول احإيض
   2022 سبتمبر  30في 

 

   ليةالمت اواداأل 8
 

 : 2021 سبتمبر 30و 2021مبر ديس 31و 2022 سبتمبر 30ا في كم المجموعة   ن قبلم  المحتفظ بهاالية،  الم ة عن األدوات رة عامهي نظ اه لي أدني فيما
 

  )مراجعة(  2022 سبتمبر 30

 المجموع 
 موذم ض روق

 مدينة 
فظ بها حتى  تمح

 االستحقاق 
 تاحةم
  يعبلل

 لف أ
 ي ينرر بحنادي

 لف أ
 ريني نار بحيد

 لف أ
 ريني بحار دين

 لف أ
  دينار بحريني 

 البنوك   نقد وأرصدة لدى  - - 51,172 51,172     
 ودائع قانونية  - - 3,357 3,357

 القبض   ستحقةمبالغ تأمين م - - 21,984 21,984

23,762 23,762 - - 
 لتأمين من المطلوبات التأمينية ادي  ة معيحص

 ها أنبش تقرير  ملتم ع البات ط م –حقة ستمبات اللمطالا  -   
 ت  اتثماراس 29,511 6,295 - 35,806

───────── ───────── ───────── ─────────  
136,081 100,275 6,295 29,511  

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

    ( اجعةرم) 2022 سبتمبر 30
──────────────

─── 

   
  ةاليموبات طلم

  التكلفةب مدرجة
     المطفأة 

 ألف 
     يني بحر اردين

36,733    
 تأمينيةلوبات مط
   شأنهار بعمل تقريمطالبات تم  –حقة لبات المستلمطا ا  -   

 ركين  شالمستحقة ل غ ممبال     1,107
   بالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقةم    24,696

 اإليجار د عق تاتزام ال    273
─────────     

62,809     
═════════     

 

  )مدققة(  2021ديسمبر  31

 المجموع 
 م وذم ضقرو

 مدينة 
حتى  محتفظ بها 

 قاق االستح
 تاحة م

  للبيع 

 لف أ
 ي بحرينينار د

 لف أ
 بحريني  ردينا

 لف أ
 حريني دينار ب

 لف أ
  نار بحريني دي

     
 وك ن ب ل دى ا ل أرصدة  و   نقد  - - 49,418 49,418
 ة قانوني ودائع - - 4,771 4,771

 قة القبض ستحين ممبالغ تأم - - 28,294 28,294

58,824 58,824 - - 
 أمينية ات التلمطلوبا  مندي التأمين  صة معيح
 نها ر بشأبات تم عمل تقريمطال –ة حقالمستلبات المطا  -   

 ات  استثمار 31,607 5,666 - 37,273
───────── ──────── ───────── ─────────  

178,580 141,307 5,666 31,607  
═════════ ════════ ═════════ ═════════  

    )مدققة(   2021ر بميسد 31     
  مالية  مطلوبات 

مدرجة بالتكلفة  
     المطفأة 

 ف أل
     حريني ر بدينا

69,615    
 مطلوبات تأمينية

   ا تقرير بشأنه عمل  مطالبات تم  –ت المستحقة لباالمطا  -  
 كين  ر اش لمل  قةتحسمغ  بال م    856

   حقةلوبات مستفع ومطحقة الدلغ مستامب    36,089
 ار  عقد اإليجات التزام     129

─────────     
106,689     

════════     
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 المختصرة  ة الموحدالية المرحلية ائم المل القوحوإيضاحات 
   2022 سبتمبر  30في 

 
 )تتمة(  األدوات المالية 8

  (ةجعا)مر 2021 سبتمبر 30

 موعمج ال
 م وذم ضقرو

 مدينة
  محتفظ بها حتى

 حقاق االست
 تاحة م

  للبيع 
 لف أ

 ريني نار بح دي
 لف أ

 ريني بح  دينار
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

  ريني نار بح دي
     

 ك نقد وأرصدة لدى البنو  - - 48,460 48,460

 ةودائع قانوني - - 4,793 4,793

 ضقبلا حقةستمن ميمبالغ تأ  - - 19,467 19,467

69,759 69,759 - - 

 بات التأمينية لمطلوا دي التأمين من حصة معي
الالالمط  -    عملات  مطالب  –مستحقة  بات  تقرير    تم 

 بشأنها

   اتماراستث 27,229 5,673 - 32,902
───────── ───────── ───────── ─────────  

175,381 142,479 5,673 27,229  
═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

     
    (مراجعة) 2021 سبتمبر 30

────────────────
────────────────

───────── 

   
ة اليبات مومطل

مدرجة بالتكلفة 
     المطفأة 

 ألف 
     يني حردينار ب 

80,578    

 نية أميلوبات تمط
المستحقة  ا  -    تقرير    –لمطالبات  عمل  تم  مطالبات 

   بشأنها 

 قة ح مست تلوبا مطوع دفقة البالغ مستح م    25,798
 د اإليجار قات عالتزام    169

 قة للمشاركين  مبالغ مستح     701
─────────     

107,246     
═════════     

 ات  راضفتطرق التقييم واال
 ي وق فلسا ياركمشبين  ةلة منظمممعا لتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أود موجويع لبيتم استالمه سي الذعر السهي القيمة العادلة 

 .  اسقيخ الي تار
 

مالية ق الورالألإذا توفرت. بالنسبة  النشطة،    قسوااألفي    المعلنةوق  الس  جة من أسعارلية المدرالعادلة لألوراق الما  القيم  ق يتم اشتقا 
 سوقت الامالعمحدث  أ  مدااستخ   على  التقنيات  كيات التقييم المناسبة. وقد تشمل تلتقن  ماستخدابلقيمة العادلة  ر ام تقدييت  جة،غير المدر 

 ج تقييم أخرى. أو نماذ ؛ةوهريج  مشابهة لها بصورةى ة ألداة أخرلة الحاليية؛ بالرجوع إلى القيمة العادلدون شروط تفضي
 

 ر غي ال  موم العادلة لأليالقتستند  .  المعلنةأسعار العطاءات  وع إلى  بالرج ألسواق النشطة  ي ا درجة فالمل  اقيم العادلة لألمواليد  تحديتم  
ايي قصاف   ىعل   ةج لمدرا الموجودات  اللم  مدير  قبل  من  تحديدها  تم  بتي  السوا األسع  استخدامصندوق  المدرجة في  ودات ج للموق  ر 

أو  المع توفرت،  إذا  مثللأساأي  نية،  مقبولة  أخرى  مددث  أح   يب  مستثمر  فوعسعر  قبل  القي  آخر  من  قابلة أو  لشركة  السوقية  مة 
 للمقارنة. 

 

 ة لدالعاة مقيلل ميالتسلسل الهر
 : لتقييما نية تقلألدوات المالية ب يمة العادلةاح عن القالهرمي التالي للتحديد واإلفص التسلسل جموعةمال تخدمست
 

 ماثلة؛ وبات الملمطلللموجودات أو اطة ق النشسوااأل)غير المعدلة( في  ةعلنالماألسعار  :1المستوى 
بصورة   القيمة العادلة المسجلة إما   ىير الجوهري علثلتأ ات اذها  تمدخالع  يجمظة  ح والتي يمكن مال  التقنيات األخرى:  2المستوى  

 باشرة. مشرة أو غير مبا 
ت يمكن ى معلوما د علوالتي ال تستن جلةة المسادلالعلجوهري على القيمة اير تأثستخدم مدخالت ذات الات التي تيلتقنا :3المستوى 

 مالحظتها في السوق. 
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 مختصرة  ل اة موحدلاة يللمرحا ةلي الما ل القوائمت حوإيضاحا
  2022 سبتمبر  30في 

 
 ة( )تتمية مالوات الاألد 8
 

 ة( )تتم  مة العادلةللقي رميالتسلسل اله
 )مراجعة(  2022 سبتمبر  30 
 المجموع  3ى المستو 2المستوى  1مستوى ال 

 
 لف أ

 دينار بحريني 
 ف لأ
 ينار بحريني د

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
 نار بحريني دي

     ع  لبيل حة ت متاارستثما ا
       درجةمات را ستثما

 11,457 - - 11,457 ة مال مصرفيأع
 4,007 - - 4,007 ناعي ص

 948 - - 948 ة لتحتيالبنية ا 
 354 - - 354 الت اتصا 

 2,393 - - 2,393 لكستهخدمة الم
 7,423 - - 7,423 وميحك

 1,240 - - 1,240 أخرى قطاعات
     جة ر مدالر غي ات راستثما 

 1,373 1,373 - - أمين ت
 - - - - وميحك

 - - - - ة لتحتيالبنية ا 
 51 51 - - كلتهسخدمة الم

     رة امد أخرى قناديص
 187 187 - - كلتهخدمة المس

 43 43 - - ي اع نص
 35 35 - - رىعات أخقطا 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 27,822 - 1,689 29,511 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 ( مدققة) 2021مبر سيد 31 
 المجموع 3 ىتوالمس 2المستوى  1ى مستوال 

 
 لف أ

 ني ر بحري دينا 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 ي بحريندينار 
 لف أ
 ي ينرح ينار ب د

     للبيع  احة متات استثمار
       درجةمات استثمار

 11,929 - - 11,929 ة مال مصرفيأع
 1,547  - 1,547 التحتية  البنية

 4,371 - - 4,371 ناعي ص
 431 - - 431 الت اتصا 

 1,730 - - 1,730 لكخدمة المسته
 9,124 - - 9,124 حكومي
 746 - - 746 ىأخر قطاعات

     رجة دمر الغي ات اراستثم
 1,380 1,380 - - أمين ت

 65 65 - - كلخدمة المسته
     ارة دم أخرى قناديص

 189 189 - - كلتهخدمة المس
 17 17 - - ة لتحتيا  يةنبال

 43 43 - - ي ناع ص
 35 35 - - رىعات أخقطا 

 ────── ────── ────── ────── 
 29,878 - 1,729 31,607 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المختصرة  ة الموحدالمالية المرحلية  ل القوائمإيضاحات حو
   2022 تمبر سب 30في 

 
 

 تتمة( ) وات الماليةاألد 8
 

 لة )تتمة( دالعاة مي للقيالهرم ل ستسللا
 )مراجعة( 2021 سبتمبر 30 
 المجموع 3 المستوى 2المستوى  1 توىسمال 

 
 لف أ

 ريني دينار بح 
 لف أ
 ي بحرين ينارد

 لف أ
 ريني بح  دينار

 لف أ
 يني نار بحردي

     ات متاحة للبيع  تثماراس

     درجة مات استثمار

 8,606 - - 8,606 ل مصرفية أعما 

 4,345 - - 4,345 ي اع صن

 1,433 - - 1,433 البنية التحتية 

 444 - - 444 اتصاالت 

 1,661 - - 1,661 خدمة المستهلك

 5,778 - - 5,778 ميحكو

 399 - - 399 عات أخرىا قط

     درجة مير غات استثمار

 45 45 - - صناعي 

 17 17 - - البنية التحتية

 168 168 - - لكالمسته خدمة

     ارة  مد ىراديق أخ صن

 1,381 1,381 - - تأمين 

 46 46 - - كلة المستهخدم

 2,823 - - 2,823 ميحكو

 83 35 - 48 ىعات أخرطا ق
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 25,537 - 1,692 27,229 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 ى التوالي. ل مقارنة علا فترة / ةلسن 2021 سبتمبر 30و 2021ر بمديس 31و 2022 بتمبرس 30في  ليةللفترة الحا ييمالتقخ يكان تار 
 

   ةيمة العادلبالق لألدوات المالية المقاسة   3 ستوىتغيرات في المية التسو

   

 1في 
 ير ينا 

2022 

  ةمثبت خسارة
 قائمة في

 الدخل  

  30في 
 سبتمبر 

 2022 

 مراجعة  ر اآلخ  شاملال مدققة   

   
 ف لأ

 حريني ار ب دين
 ف لأ

 يني ار بحرندي
 ف أل

 ني ري دينار بح 
      ة للبيع  ح ت متااتثماراس

 1,689 (40) 1,729 خرى مدارة ق أ يادوصن  جةرمدلر اكية غيالملأسهم حقوق  اترما استث  
   ════════ ════════ ════════ 
      

   

 1في 
 يناير  

2021 

  بتسب مثكم
 في قائمة

 الدخل  

 30في 
 سبتمبر
2021 

 راجعةم اآلخر  لامشلا مدققة   

   
 ف لأ

 حريني دينار ب 
 ف أل
 ار بحريني ندي

 ف أل
 ني ري دينار بح 

      للبيع   تاحةات ماستثمار

 1,692 105 1,587 خرى مدارة أ  قاديوصن جة رلمدر اسهم حقوق الملكية غيأات مارثاست  
   ════════ ════════ ════════ 
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 المختصرة   ةدحالمورحلية ل القوائم المالية المحوإيضاحات 
   2022 تمبر سب 30في 

 
 

 )تتمة( لمالية اات األدو 8
 

   لمدرجةة غير اي حقوق الملكفي أسهم ات المتاحة للبيع رستثماالا ملتقيي  اتهالحظن ميمك تأثير جوهري ال ات ذ الت مدخ
 ر دة بمقدايا صان( زق)ن  إلىدلة  ا عي القيمة الف  %10بنسبة  رئيسية  ال  فتراضاتاالمكنة في  لملة احتم)النقصان( الم  دةالزيا ؤدي  ف تسو

   [ين يرألف دينار بح 173( ينيرحألف دينار ب 173: )2021  سمبردي 31] رينيبح ألف دينار  168 (بحريني نارألف دي 168
 

   3توى مسال و 2والمستوى  1وى المستيالت بين تحو
التسلسل   في  2  مستوىإلى ال  1  لمستوىين اب  أية تحويالتلم تكن هناك  ،  2022  سبتمبر  30هية في  منتالشهر  أ  تسعةلاخالل فترة  

الع  لهرميا توادلة،  للقيمة  أية    كنلم  من  إت  تحويالهناك  أو  التسلسلل  3  لمستوىالى  العادلةلهرمي  ل  توج 2021)  لقيمة  ال  د : 
اال  .يالت(تحو حالة  المتاح ارستثمفي  للبيعات  الخسائ   حا لألرب  موحدةالالمرحلية  القائمة  المحتسب في    ضمحاللمد االسيعت،  ة   ر أو 

)من خالل الملكية    حقوق  أسهمعلى  قط  ة ستؤثر فعادلال  دة في القيمةيا فإن أي ز.  طويل األمد  وهام أاك إنخفاض  إذا كان هنعلى ما  
   .لألرباح أو الخسائر وحدةالمية رحلالمالقائمة  علىثير يكون لها أي تأ لن وسوف ل اآلخر(الدخل الشام

 
 دلة لقيمة العاادرجة ب ر ممالية غيللألدوات ا ةلالعاد م القيالمدرجة و القيمة

التأمين   وحصة معيدية القبض  قالغ التأمين المستح ومبانونية  الق  عوالودائ نوك  ة لدى البرصدألعادلة للنقد وااليم  مت اإلدارة بأن الق يق
املي التأمين وح وإعادة    نكات التأميرشل  ة الدفعحقارير بشأنها والمبالغ المستات التي تم عمل تقطالب لما  –  التأمينيةوبات  مطللمن ا
صيرة األجل حقاقات القست ى حٍد كبير لالذلك إل ود  عيو  ب قيمها المدرجةارتقوالتزامات عقد اإليجار  األخرى  الدائنة  م  ذملوا   لصالبوا

   الية.دوات الم لتلك األ
 

بهالمحتالمجموعة  ات  ر ا استثم  غالبيةإن   حتفظ  ااريتى  ا  سندستحقاق هي  الخ  شبفي  اإلدارمقيحكومية.    هات  بأن ات  لعادلة ا لقيم  ة 
 . رير الماليد التق اريخ إعدات  فيها المدرجة كما يمرب قريخ االستحقاق تقا ا ت ات المحتفظ بها حتى ستثمارلال
 

 عالقة ال ذويف أطرا 9
 

  خاضعةال   تشركا الو  ةكرللشن  يسييرئة وموظفي اإلدارة الاإلدارسيين وأعضاء مجلس  يلرئ اقة المساهمين  لعالا  يذو  فاألطرا  ليمث
س قة على أسالعال  ذوي  افرطلمعامالت مع األا   ي قيد جميعاف. يجررألط امن قبل هذه    ثرةمتأ شتركة أو الماليطرة  سالوسيطرة  لل

 يادية.اعتوبنود  شروط
 

 ر: ئا الخس ح أوابلألرمختصرة ال ةحدالمرحلية الموقوائم الالمتضمنة في وعالقة لاف ذوي اطراأل معتمت  التيامالت عملفيما يلي ا
 

 
 راجعة( )م

 2022 سبتمبر 30منتهية في شهر الأ ةتسعلل

 اهمين سالم  

سات المؤس
 ةلق المتع

 ىأخر لمساهمين  با

  

 لف  أ
 نار بحريني يد

 ألف  
 حريني ر بدينا

 ألف  
 ي ار بحرينيند

     

 22 122 3,462  ساط األقالي إجم

 100 - 4,561  مالي األقساط ج تأمين من إ معيدي الحصة 

 - 49 8,945  عةفولمدمطالبات اإجمالي ال

 30 83 15,899  ة فوعدين من المطالبات المحصة معيدي التأم

 17 - 1,046  العموالت وم ورسل ال خ د

 13 - 9  االقتناء   فكاليت

 20 - -  لشركة مصروفات ا

 23 - -  ة  زميلال  شركةالموعة من نتائج حصة المج 
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 مختصرة  ال لموحدة المرحلية ا ائم الماليةلقول احو إيضاحات
   2022 سبتمبر  30في 

 
 

 )تتمة(  عالقةال ويذاف أطر 9

 
 مراجعة()

 2021  سبتمبر 30نتهية في مشهر الأ تسعةلل

 
اإلدارة   موظفي

 لمساهمينا ين  سيالرئي
 سات المتعلقة المؤس

 ى  أخر بالمساهمين

 
   ألف

 ي رينح ر ب نا دي

   ألف
 ي رينح ر ب نا دي

 ألف  
 ريني بح  ينارد

   ألف
 يني رار بح يند

     

 - 144 2,712 1 ساط إجمالي األق

 - 91 4,778 - ساط األقي تأمين من إجمال معيدي الحصة 

 - 80 2,258 - عةوفمطالبات المدإجمالي ال

 - 18 3,257 - ة مين من المطالبات المدفوعالتأ ي حصة معيد

 - 15 846 - ل الرسوم والعموالت خ د

 - 30 39 -   ناءاالقت   فكاليت

 - 149 - -  شركةلفات اصروم

 5 - - - زميلة  ال ركة شال من نتائجحصة المجموعة 
 
 الي: لمللمركز ا الموحدة ية لمتضمنة في القائمة المرحالوذوي العالقة  أطراف تمت معألرصدة التي ما يلي افي

 

 
 مراجعة( )

 2022 سبتمبر  30

 مساهمين ال 
سسات المتعلقة  المؤ

 ىرأخ   بالمساهمين 

 
 ألف  

 ي ريننار بحيد

 ألف  
 ني دينار بحري

 ف  أل
 حريني ار بدين

    

 53 48 149 لقبضة اأمين مستحقبالغ تم

 - 6 5,582 التأمينية  المطلوباتمن  يدي التأمينحصة مع

 - 16 2,240 ية تأمين مطلوبات

 17 - 559 ستحقة ات مومطلوب عقة الدفمبالغ مستح 

 312 - - يلةزم ركةشفي استثمار 

 16 - - عدفحقة المستخرى أ مبالغ

 

 
 ( ققةمد)

 2021بر ديسم 31

 المساهمين 
المتعلقة   سساتالمؤ

 خرى أ لمساهمين با 

 
 ألف  
 حريني ب ر دينا 

 ألف  
 ي نري بح  ردينا 

   ألف
 ريني ينار بح د

    

 - 206 373 بضلق استحقة غ تأمين مبالم

 - - 37,679 ة التأميني المطلوباتمن  يدي التأمينحصة مع

 3 - 34,101 تأمينية  تا بمطلو

 138 6 1,099 مستحقة لوبات فع ومطالد حقةمستغ لبا م

 309 - -  لةيزم ةشركي ف استثمار 

 - - 11 عمستحقة الدفخرى أ غمبال
 



 .م.ب. ية للتأمين شنية الكويتي رة البحكالشر
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 المختصرة  ة حدموالمالية المرحلية ل ائم ال القوإيضاحات حو
   2022 سبتمبر  30ي ف

 
 
 )تتمة(  عالقةال ويذأطراف  9

 
 ()مراجعة

 2021 رتمببس 30

 اهمينمسال  
 ت المتعلقة سسا ؤالم

 أخرى  همين بالمسا 

  

 لف  أ
 دينار بحريني 

 ألف  
 ني بحري دينار 

 ف  أل
 ريني ح دينار ب 

     

 - 100 951  ة القبضأمين مستحقت بالغم

 - - 38,032  ية التأمين باتلوالمطمن يدي التأمين ة معصح 

 - - 34,267  التأمينية المطلوبات 

 286 - -  شركة زميلة يف استثمار 

 - 45 914  مستحقة الدفعرى أخ مبالغ 
 
 سييناإلدارة الرئي موظفيرة و س اإلدامجلعضاء أضات عوي ت

 ئيسيين خالل الفترة: الردارة إلاآلخرين لموظفي ا واألعضاء رةس اإلدا ة أعضاء مجلمكافأ  يفيما يل 
 

 
 ية في منتهر الأشه تسعةلل

   رسبتمب 30

 2022 2021 

 
 ألف 

 ينار بحريني د
 ألف 

 نار بحريني يد
   

 632 651 ايامزرواتب و

 31 20 ن يلموظفالخدمة ل مكافآت نهاية

 173 191 اإلدارة  فأة أعضاء مجلسمكا 

 91 52   تا اعتمر االج أتعاب حضو
 ───────── ───────── 
 914 927 
 ═════════ ═════════ 

 ة  الملكيوق قح 10
 

اج   مو مساه  وافق اا متالشركة في  العموميع  الذ السنوة  لجمعية  أربا ، ب2022ارس  م  21يخ  را تبي عقد  ي  متأ  حدفع  بسن سهم  ة علقة 
 14بواقع  )  رينيبح دينار    لفأ  2,136بإجمالي    :2020سنة  ل]  (للسهم  فلس  20بواقع  )ني  يينار بحرألف د  2,988  غةوالبال  2021

 .[(فلس للسهم
 
 .للمجموعة لمساهميها التابعة ركة الشمن قبل المبالغ المدفوعة  ةيطرحقوق غير المسلل فوعة المداألسهم أرباح  مثلت
 

الاقامت   خالل  اللشركة  في  مفترة  أسه  2022  سبتمبر  30نتهية  منحة  بدفع  بواقع 2021  سبتمبر  30)سهم    ءشيال  بواقع  م   :
  (.يرين دينار بح 700,000وبإجمالي   به ظحتفسهم م 100كل لسهم  4.8951


