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 1976أغسطس  17تم الحصول على السجل بتاريخ  5091  التجاري السجل
    

    اإلدارة مجلس أعضاء
    

 توفيق شهاب

 مستقل تنفيذي غير
  رئيس مجلس اإلدارة 

 لجنة التدقيق والمخاطر  عضو 

 فآتالترشيحات والمكا رئيس لجنة  

    
 بسيسو شرفأ

 تنفيذي
   اإلدارة مجلسنائب رئيس 

  رئيس اللجنة التنفيذية 

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

    
 الدكتور ناظم الصالح

 مستقل تنفيذي غير
  عضو مجلس اإلدارة 

 رئيس لجنة التدقيق والمخاطر  

 عضو لجنة الحوكمة 

  عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 
  

 حمدي   أشريف 

                           مستقل تنفيذي غير
  عضو مجلس اإلدارة 

  رئيس لجنة الحوكمة 

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

  عضو اللجنة التنفيذية  
    

 مونيسوامي تيسانفينكا

 (تنفيذي)
  اإلدارة مجلس عضو 

 عضو اللجنة التنفيذية  

    
 بشار سمير ناس 

 غير تنفيذي غير مستقل
 عضو مجلس اإلدارة  

  و المخاطر عضو لجنة التدقيق
    

 علي عيسى احمد عبدالرحيم   

          غير تنفيذي غير مستقل
  2019فبراير  4بدأً من  –مجلس اإلدارة  عضو 

   
 بهجيت سينج  أ

 تنفيذي
 2019فبراير  4حتى  – وعضو اللجنة التنفيذية اإلدارة مجلس عضو 

   
                  اللجنة التنفيذية

 
 رئيس اللجنة  –أشرف بسيسو  

 شريف أحمدي
  مونيسوامي فينكاتيسان
 2019فبراير  4حتى   -ينج  أبهجيت س

 
 والمخاطر التدقيقلجنة 

 
 رئيس اللجنة  –الدكتور ناظم الصالح  

 توفيق شهاب
 بشار سمير ناس 

 
 لجنة الترشيحات والمكافآت 

 
 رئيس اللجنة –توفيق شهاب  

 شريف أحمدي
 ناظم الصالح
 وأشرف بسيس
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 لجنة الحوكمة 
 

 رئيس اللجنة –شريف أحمدي  
 لدكتور ناظم الصالحا

 عضو هيئة الرقابة الشرعية –الدكتور الشيخ أسامة بحر 
 

  هيئة الرقابة الشرعية أعضاء
 

 
 

 هيئة الرقابة الشرعية رئيس  غدةالشيخ د. عبدالستار أبو 
 عبدالحسين الشيخ محسن الشيخ

 العصفور
 عضو هيئة الرقابة الشرعية 

 وعضو في لجنة الحوكمة لرقابة الشرعيةهيئة ا عضو  د. أسامة بحر الشيخ
    

    اإلدارة
    

  رئيس التنفيذيال  جواد محمد
 العمليات -المدير العام  نائب  دوراسوامينانداكومار 

 تطوير االعمال –مساعد المدير العام   جي بركاش بنداي
 الدعم المؤسسي –مساعد المدير العام   محمد عواجي
 غسيل األموال مكافحة ومسؤول لتزام وإدارة المخاطريس االرئ  ياسر الحمادي

  اإلدارة المالية رئيس  سنجيف أغورال 
    
  برج السيف –الطابق السابع   عنوانال
  428، مجمع 2825، شارع 2080، مبنى 71شقة   
  5282.ب ص  
 البحرين مملكةضاحية السيف، المنامة،   

  17585222: تليفون  
  17585200 : سفاك  
    

 البحرين مملكة ،اإلثمار بنك  ةك الرئيسيوالبن

 مملكة البحرين  ،البنك األهلي المتحد 
    

 مدققو الحسابات
 

 االكتواريالخبير 

 

 

 مسجل األسهم:     

 421ص.ب  مملكة البحرين -المنامة  ،الشرق األوسط  –ديلويت آند توش  
 

  لوكس خبراء اكتواريون ومستشارون
 مملكة البحرين  –المنامة  – 50912ص.ب : 

 
 مملكة البحرين  ،البحرين للمقاصة
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  .ش.م.بسوليدرتي البحرين  
    المرحلي المختصر بيان الفائض والعجز للمشاركين 

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                            2019  مارس  31 المنتهية في فترةلل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العجز المتراكم

  صندوق التكافل العام صندوق التكافل العائلي
    2018 

     

20 (2,213)  يناير )مدقق( 1في  

(39)  فترةلل عجز()الالفائض/ 42 

(19)  (2,171)  مارس )غير مدقق( 31في  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المرحلية المختصرة. ال يتجزأ من البيانات المالية تشكل جزء 20حتى  1اإليضاحات من 

)العجز(/الفائض المتراكم    

 2019 صندوق التكافل العام صندوق التكافل العائلي

     
205 (2,128)  يناير )مدقق( 1في  

(121)  517  فترةلل عجز()الالفائض/ 

84 (31,95)  مارس )غير مدقق( 31في  
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   المرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية للمساهمين  
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 المجموع
  األرباح

 المستبقاة

احتياطي 
القيمة العادلة 
 لالستثمارات

احتياطي 
إعادة تقييم 

 العقارات
عالوة إصدار 

 اسهم
  االحتياطي
 القانوني

أسهم 
 2019 الرأس الم الخزينة

                 

25,907 4,685 1,646 747 4,182 2,651 (4)  يناير )مدقق( 1في  12,000 
         

572  572  فترةربح ال - - - - - - 

(1,499)  (1,499)  2018لسنة  معلنة توزيعات ارباح نقدية - - - - - - 

 لة لالستثماراتفي القيمة العادالتغيرات  - - - - - 252 - 252

         

525,38  113,9  1,898 747 4,182 2,651 (4)  مارس )غير مدقق( 31في  12,000 
 

 المجموع
  األرباح
 المستبقاة

احتياطي 
القيمة العادلة 
 لالستثمارات

احتياطي 
إعادة تقييم 
 العقارات

عالوة إصدار 
 اسهم

  االحتياطي
 2018 رأس المال أسهم الخزينة القانوني

                 

23,508 2,610 1,553 747 4,993 2,420 (4)  )مدقق( يناير 1في  11,189 

          

- - - - (811)  األسهم اإلضافية الصادرة خالل الفترة 811 - - 

 ربح الفترة - - - - - - 564 564

 في القيمة العادلة لالستثماراتالتغيرات  - - - - - 127 - 127

          

19924,  3,174 1,680 747 4,182 2,420 (4)  مارس )غير مدقق( 31في  12,000 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
المرحلية المختصرة. ال يتجزأ من البيانات المالية تشكل جزء 20حتى  1اإليضاحات من 



  .سوليدرتي البحرين ش.م.ب         
    )غير مدقق( المرحلي المختصر بيان التدفقات النقدية         

 الف الدنانير البحرينيةبآ                                                                                                                    2019مارس  31 المنتهية في فترةلل
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مارس 31  
 2018   

مارس 31  
 2019  

 
 إيضاح

 
 

 أنشطة التشغيل     

     
 

 رباح والفائض المجمع للفترةاأل   779  567

 
 

  للبنود غير النقدية:التعديالت    

 للفترة مخصص االستهالك   32  18

(3)  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   6  

(563)   (513)  إيرادات االستثمار   

 اإلطفاء خالل الفترة، صافي   3  4

 مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها، صافي 6  23  11

43   303  التدفقات النقدية الناتجة من انشطة التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل   

      
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:     

(1,436)  (897)  مم التكافل و التأمين المدينة الزيادة في ذ   
1,042  (93)  في حصة إعادة التكافل و إعادة التأمين من المطلوبات الفنيةالنقص )الزيادة(/   

(61)   (109)  في تكاليف استحواذ مؤجلة  الزيادة   

(669)  وموجودات أخر في المدفوعات مقدماً  الزيادة   (593)  
(503)   (186)  ات الفنية للتكافل و التأمينفي المطلوب النقص   

(17)  في احتياطي العموالت غير المكتسبة (النقص)/الزيادة   34    

38  (72)  الزيادة في االحتياطي الفني للتكافل العائلي)النقص(/   

 الزيادة في مطلوبات التكافل و التأمين   467  1,242

831  في المطلوبات األخر  النقص   964  

(178)   (482)  التغيرات في رأس المال العامل   

(63)   (18)  مدفوعات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   

(121)   (317)  االنشطة التشغيلية المستخدم فيصافي النقد    

      
 أنشطة االستثمار     
      

(81)   (51)   
 شراء معدات  

(758)   (1,837)  شراء استثمارات 5  

(1,894)   ,0991   
  ، صافيإيداعات لد  مؤسسات مالية 

335  
62,11    المتحصل من استبعاد استثمارات  5  

563  357   

 

 ، صافيأوراق ماليةالدخل المكتسب من استثمارات في ودائع وايداعات واستثمارات في 

      

(1,835)  41,68  نشطة االستثماريةاأل (المستخدم في)/الناتج منصافي النقد    

     
 

 أنشطة التمويل     
      

(23)   (1)  توزيعات أرباح مدفوعة خالل الفترة   

      

(23)   (1)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل   

      

 في النقد وما في حكمه  (النقص)الزيادة/صافى    1,510  (2,068)

 بداية الفترة النقد وما في حكمه في    1,895  5,311

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة   3,405  3,243

      

 صندوق المساهمين   2,109  1,804

 صندوق المشاركين   786  1,047

 تحت التصفية() –صندوق التأمين التقليدي    510  392

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة   3,405  3,243

 
 المرحلية المختصرة. ال يتجزأ من البيانات المالية تشكل جزء 20حتى  1اإليضاحات من 
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   معلومات عامة  1    

غسررطس ا 17في  5091)"الشررركة"( هي شررركة مسرراهمة عامة بحرينية تم تأسرريسررها في مملكة البحرين تحت السررجل التجاري رقم  .تي البحرين ش.م.بسرروليدر شررركة
 )مقفلة( )"الشركة األم" أو "المجموعة"(على أغلبية االسهم فيها. .تي القابضة ش.م.ب. تستحوذ مجموعة سوليدر1976

 
 مصرف البحرين المركزي لمزاولة النشاطات الرئيسية التالية: تعمل الشركة بموجب ترخيص من

 
التأمين على  ، المركبات،تطوير وتقديم الحماية للممتلكات والهندسررة والحوادا العامة والمسررئولية والشررحن البحري وأجسرراد السررفن والطيران والطبي والحياة الجماعي (1

 المد  الطويل والمتناقص،
 ديق.مة وصناديق التكافل العائلي وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية. تدار هذب الصناديق من قبل الشركة نيابة عن المشاركين في الصناإدارة صناديق التكافل العا (2

 
 صناديق التكافل العائلي.اللذان يكونان جزءاً من  على المد  الطويل والمنخفضتتكون صناديق التكافل العامة من جميع غطاءات الحماية المذكورة، ما عدا التأمين 

  
 أسس إعداد البيانات   2
 

هيئة متطلبات  معوتماشرررياً  .الصرررادرة عن هيئة المحاسررربة والتدقيق للمؤسرررسرررات المالية اإلسرررالمية ةالمحاسررربة الماليرييامعلوفقاً  المختصررررة المرحليةالبيانات المالية  تعدأ
تسررتخدم الشررركة توجيهات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من قبل  ،3رقم  ف البحرين المركزيمصرررالمحاسرربة والتدقيق للمؤسررسررات المالية اإلسررالمية و مجلد 

تم إعداد المعلومات المالية  ،وفقا لذلك .هيئة المحاسررررربة والتدقيق للمؤسرررررسرررررات المالية اإلسرررررالميةمعايير التي التغطيها لألمور  يير الدولية إلعداد التقارير الماليةهيئة المعا
کافة  تشمل ال وأنالذي يسمح بأن تكون البيانات المالية المرحلية بصيغة مختصرة  "البيانات لماليـرررة المرحليـرررة" 34المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 السرررنوية المدققة يةلالما البيانات مع باالقتران المختصررررة المرحليةو لذا يجب أن تقرأ البيانات المالية  .السرررنوية اللاملة ةيالمال اناتيمطلوبة للبالمعلومات واإلفصررراحات ال
 .2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 
 األحكام المحاسبية   3

 

والمصادر الرئيسية للتقديرات، هي إلعداد هذب البيانات المالية المرحلية المختصرة، كانت األحكام األساسية التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة 

  .2018ديسمبر  31نات المالية للسنة المنتهية في أُعدت البيا نفسها التي ُطبقت عندما

 

 النتائج المرحلية   4
 

 السنوية نتيجة للتغير الدوري في االشتراكات و الشك في واقعية حدوا المطالبات.  األرباحالنتائج المرحلية حصة متناسبة من صافي  تمثلقد ال 

 
 إستثمارات   5

 

 2019مارس  31 
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
 )مدققة(

    أدوات الدين

    بالتكلفة المطفأة:
 15,865  15,583 أدوات مدرجة

    

    أدوات حقوق الملكية

    بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:
 2,943  3,195 أدوات مدرجة

 1,650  1,650 مدرجةغير أدوات 
    

 20,428  20,458 
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  )يتبع( إستثمارات  5
 
 الحركة في إستثمارات بالقيمة المطفأة كما يلي: 5-1

 

 
 2019مارس  31

 )غير مدققة(
 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(
    

 13,139  15,865 اية الفترة/السنةبدي ف

 5,017  1,837 إضافات خالل الفترة/السنة

 (2,343)  (2,116) خالل الفترة/السنةاستبعادات 

 103  (3) ، صافيةاإلطفاء خالل الفترة/السن

 (51)  - خسائر انخفاض القيمة خالل الفترة/السنة

    
 15,865  15,583 في نهاية الفترة/السنة

 
 الحركة في اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية كما يلي: 5-2

 

 2019مارس  31 
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
 )مدققة(

    
 4,336  4,593 اية الفترة/السنةبدي ف

 168  - إضافات خالل الفترة/السنة
 (4)  - خسائر انخفاض القيمة خالل الفترة/السنة

 93  252 تغير القيمة العادلة، صافي

    
 4,593  4,845 في نهاية الفترة/السنة

 
 اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية مقسمة كما يلي: 5-3

 

 2019مارس  31 
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
 )مدققة(

    
 2,943  3,195 أدوات حقوق الملكية المدرجة

 1,650  1,650 أدوات حقوق الملكية غير المدرجة

    
 4,845  4,593 

 
 ذمم عمليات التكافل وذمم التأمين المدينة 6

 

 2019مارس  31 
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

    مستحق من:

 4,502  4,656 المشاركين و حاملي الوثائق
 1,986  2,895 الوسطاء

 4,151  3,887 الحلول المتعلقة بشركات التكافل والتأمين 

 821  919 إعادة التأمين /والتأمين إعادة التكافل/شركات التكافل

    

 12,357  11,460 

 (1,031)  (1,054) في تحصيلها الذمم المدينة المشكوك ناقص: مخصصات 

    

 11,303  10,429 

 
 )يتبع( ذمم عمليات التكافل وذمم التأمين المدينة 6
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ت مليون دينار بحريني( محتفظ بها في صندوق التأمين التقليدي تح 1,948: 8201مليون دينار بحريني  ) 1,719المدينة المذكورة أعالب مبلغ  تتضمن ذمم التكافل والتأمين

 التصفية.
 

وعي على انخفاض قيمة الرصيد تقوم الشركة بتقييم اإلنخفاض في القيمة على أساس فردي ومحدد. تقوم الشركة بتقييم كل حالة على حدة على ما إذا كان هناك أي دليل موض
 القائم لإلشتراكات المستحقة واسترداد المطالبات التي تعتبر هامة بشكل فردي.

 
 نخفاض القيمة عندما تكون الشركة مقتنعة بأن استرداد المبلغ غير محتمل.تسجل الشركة مخصص ا

 
 الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها في ذمم التكافل والتأمين المدينة هي كما يلي: 6-1

 

 2019مارس  31 
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

 995  1,031 اية الفترة/السنةبدي ف

 36  23 مخصص الفترة 

    

 1,031  1,054 في نهاية الفترة/السنة

 
 غير منخفضة القيمة كما يلي: التحليل العمري للذمم المدينة للتكافل و التأمين  6-2
 

 المجموع
 

   مستحقة القبض دون ان تنخفض قيمتها

 أيام 365 الى 181 يوم 365 أكثر من
غير مستحقة القبض أو 

 مخفضة القيمة

 
 

 

 )غير مدققة(2019مارس  31 6,644 2,629 2,030 11,303

 (ة)مدقق 2018ديسمبر  31 6,041 2,433 1,955 10,429

 
 من المطلوبات الفنية  المطلوبات الفنية للتكافل و التأمين و حصة إعادة التكافل وإعادة التأمين 7

 

 ()مدققة2018ديسمبر  31  غير مدققة()2019مارس  31 

 التأمين  
 التكافلي

 التأمين التقليدي  
 )تحت التصفية(

 
 التأمين

 التكافلي 
 التأمين التقليدي 
 )تحت التصفية(

      
      إجمالي

 50 14,612  43 14,922 اشتراكات غير مكتسبة
 5,881 10,137  4,987 10,542 المطالبات القائمة

 25,464 5,030  24,749 5,931 
      

      ة التأمينإعادة التكافل/إعاد
 (40) (7,065)  (37) (7,434) حصة إعادة التكافل/إعادة التأمين من اإلشتراكات غير المكتسبة  

 (2,581) (4,142)  (2,080) (4,370) حصة إعادة التكافل/إعادة التأمين من المطالبات القائمة

 (11,804) (2,117)  (11,207) (2,621) 
      صافي

 10 7,547  6 7,488 سبةاشتراكات غير مكت
 3,300 5,995  2,907 6,172 المطالبات القائمة

      
 13,660 2,913  13,542 3,310 
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 تكاليف اإلستحواذ المؤجلة وإحتياطي العمولة غير المكتسبة  8
 

 تكاليف إستحواذ مؤجلة  8-1

 

 2019مارس  31 
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
 )مدققة(

 التأمين  
 التكافلي

 التأمين التقليدي
 )تحت التصفية(

 
 التأمين 
 التكافلي

 التأمين التقليدي
 )تحت التصفية(

      
 209 402  5 575 اية الفترة/السنةبدي ف

 6 1,284  1 440 الفترة/السنةالعموالت المدفوعة خالل 
 (210) (1,111)  (3) (329) الفترة/السنةخالل  مصاريف العموالت المتكبدة

      
 5 575  3 686 في نهاية الفترة/السنة

 

 إحتياطي العموالت غير المكتسبة 8-2
 

 2019مارس  31 
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
 )مدققة(

 التأمين 
 التكافلي 

التأمين التقليدي 
 )تحت التصفية(

 
 التأمين

 التكافلي 
التأمين التقليدي 
 )تحت التصفية(

      
 206 324  24 363 لسنةاية الفترة/ابدي ف

 27 776  5 244 الفترة/السنةالعموالت المستلمة خالل 
 (209) (737)  (13) (202) الفترة/السنةالعموالت المكتسبة خالل 

      
 24 363  16 405 في نهاية الفترة/السنة

 

 إدارة تحت التصفية -موجودات ومطلوبات مشتركي التكافل   9

يوليو  1بحرين المركزي، قام المساهمون في سوليدرتي التكافل العام بتولي موجودات ومطلوبات صندوق مشاركي سوليدرتي التكافل العائلي كما في وفقاً لموافقة مصرف ال
العام. ولم تقبل الشركة  إلدارة تصفية الصندوق، ولذلك فقد تم تحويل الصندوق للشركة من ضمن تحويل األعمال و الموجودات و المطلوبات من سوليدرتي التكافل 2012

بتاريخ إعداد كل ساب الصندوق بأي من المخاطر الجديدة المتعلقة بالمحفظة تحت التصفية، ويتم تسجيل الفائض والعجز المتعلق بالموجودات والمطلوبات تحت التصفية في ح
 . تقرير من قارير الشركة

قد تنتج من عملية تصفية الصندوق. وبالتالي فان الشركة ال تواجه أي من مخاطر المالية أو التكافلية الجوهرية التي  ثار السلبيةتعهدت الشركة األم بتعويض الشركة عن اآل
 على الموجودات والمطلوبات تحت التصفية.

 

 2019مارس  31 
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

 78  62 نقد وأرصدة لد  البنوك

 148  60 استثمارات أخر 

    

    

 226  122 إدارة تحت التصفية -مجموع  الموجودات 

 

 2019مارس  31 
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

 33  33 احتياطي االشتراكات غير المكتسبة و الوفيات

 114  37 ذمم التكافل وذمم دائنة أخر 

 41  13 احتياطي الوحدات ذات الصلة 

 38  188 

    

 38  39 فائض الموجودات على المطلوبات المشاركين

    

 226  122 إدارة تحت التصفية  -مجموع  المطلوبات
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 اإلحتياطي الفني للتكافل العائلي  10
 

 2019مارس  31 
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
 )مدققة(

    

 3,578  3,567 في نهاية الفترة/السنة

 (114)  (57) الفترة/السنةخالل  المبلغ المسترجع

 103  (15) صافي اإلضافات خالل الفترة/السنة

    

 3,567  3,495 في نهاية الفترة/السنة

 
  ذمم التكافل و التأمين الدائنة 11

 

 2019مارس  31 
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
 )مدققة(

    
 732  406 حاملي الوثائقللمشاركين و مستحق
 3,782  4,920 شركات التكافل والتأمينل مستحق
 949  604 لورش تصليح السيارات مستحق

    
 5,930  5,463 

 
ألف دينار بحريني( والتي يتم اإلحتفاظ بها في صندوق التأمين  506: 2018ألف دينار بحريني ) 166تتضمن ذمم التكافل والتأمين الدائنة المذكورة أعالب 

 التقليدي تحت التصفية.
 

 رأس المال  12
 

 المصرح به 12-1
 

عدد األسهم  
 )آالف(

 رأس المال 
 

 دينار بحريني لكل سهم  1.0سهم مصرح به بقيمة  150,000,000
 15,000  150,000 (سهم دينار بحريني لكل 1.0سهم مصرح به بقيمة  150,000,000 :2018)

 
 بالكامل  ةمدفوعالصادرة و  12-2
 

عدد األسهم  
 )آالف(

 المال رأس 
 

    
 بحريني لكل سهم  دينار 1.0  قيمةسهم مصرح به  ب 120,000,000

 12,000  120,000 بحريني لكل سهم( دينار 1.0قيمة ب 120,000,000: 2018)

 
 أسهم الخزينة 12-3

 
في  الشركة لديها الحق في اعادة إصدار األسهم. (رينيآالف دينار بح 4:  2018) 2019مارس  31كما في  بحريني آالف دينار 4بما يعادل الشركة من أسهمها تمتلك 

 .تايخ الحق
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 العائد األساسي و المخفف لكل سهم 13
 

             
 .، بعد خصم أسهم الخزينةلفترةصافي ربح السنة المتاح للمساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة خالل ا بتقسيمتم احتساب العائد األساسي 

 
 رسوم الوكالة   14

 
اعتمادها من قبل رسوم الوكالة إلدارة صناديق التكافل نيابة عن المشاركين، وفقاً للعقد الخاص بكل صندوق تكافلي. الحد األقصى لرسوم الوكالة التي تم  تتقاضه الشركة

لصندوق التكافل العائلي من ( %25 : 2018) %25 و  (%22 : 2018)لصندوق التكافل العام  %25 ليها هيئة الرقابة الشرعية هوالخبير االكتواري، والتي وافقت ع
( %24,91 :2018) %24 (  لصندوق التكافل العام و%14 : 2018) %19 هي2018 مارس 31م الوكالة الفعلية المحتسبة للفترة المنتهية في إجمالي االشتراكات. رسو
 لصندوق التكافل العائلي.

 
 إيرادات االستثمار، صافي  15

 

 2019مارس  31 
 )غير مدققة(

 2018مارس  31 
 )غير مدققة(

    
 123  149 ائع لد  البنوكودإيرادات من 

 156  197 إيرادات من أدوات الدين
 317  200 إيرادات من أدوات حقوق الملكية
 (4)  (3) اإلطفاء من التخفيض خالل الفترة

 (11)  (5) مصاريف إدارة االستثمارات

 581  538 صافي إيرادات  االستثمار
 (18)  (25) لمضارب* حصة ا

 513  563 

    
 510  438 إيرادات  استثمار المساهمين
 28  45 إيرادت استثمار التكافل العام

 25  30 إيرادت استثمار التكافل العائلي

 513  563 

 *حصة المضارب
من إيرادات االستثمار لصناديق  (%25 : 2018) %25 بنسبةيدير المساهمون صندوق إستثمارات المشاركين بصفة مضارب ويتقاضون نظير ذلك حصة المضارب 

 الربح و ايرادات و مصروفات المشاركين المتعلق بصندوق المساهمين حصة المضارب.التكافل، كما وافقت عليها هيئة الرقابة الشرعية. يتضمن بيان 
 

 األطراف ذوي العالقة  16

ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ تؤثر على السياسات المالية والتشغيلية للطرف يتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون 
اإلدارة وأعضاء اإلدارة  اآلخر. تشمل األطراف ذوي العالقة على المساهمين الرئيسيين والشركات التي تمارس الشركة والمساهمين عليها نفوذاً مؤثراً وأعضاء مجلس

 ذية للشركة.التنفي

 
 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين 16-1

 مكافآتال يط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة.يتكون موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة والموظفون الرئيسيون الذين لهم الصالحية والمسئولية لتخط
: ال شيء(. وبلغت قيمة أتعاب حضور الجلسات ألعضاء لجان مجلس اإلدارة 2018)  ألف دينار بحريني 52بلغت  فترةألعضاء مجلس إدارة الشركة خالل ال المدفوعة

دينار بحريني ألف  155 2019مارس  31كما في  دينار بحريني( وبلغت الرواتب والمزايا المدفوعة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيينألف  11: 2018دينار بحريني ) ألف 8
 ر بحريني(. ديناألف  107: 2018)

 
 

 2018مارس  31
 )غير مدققة(

 2019مارس  31 
مدققة(غير )   

    

 للفترةصافي الربح  725  564

    

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 119,950,219  119,950,219

    

 فلس سهم 100األرباح األساسية والمخففة لكل  6 فلس  4.7 فلس
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 ألطراف ذوي العالقة أرصدة مستحقةو  المعامالت 16-2
 

 2019مارس  31 (  المعامالت مع أطراف ذوي العالقةأ
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
 )مدققة(

    إجمالي االشتراكات: 
 -  - الشركة األم

 399  359 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    تكافل:اشتراكات إعادة ال
 4  2 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    
    :يرادات من الودائعإ

 32  12 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    :المطالبات المدفوعةإجمالي 
 35  231 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

 

 2019مارس  31 رصدة األ(  ب
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
ققة()مد  

    
    ذمم دائنة :

 77  22 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    إيداعات لد  مؤسسات مالية:  
 1,502  972 مشتركة   تحت سيطرةشركات خاضعة 

    
    ذمم مدينة:
 226  225 الشركة األم

 -  104 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    مطالبات قائمة:
 466  594 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    
    النقد وما في حكمه:
 544  353 مشتركة   تحت سيطرةشركات خاضعة 

 
 معلومات القطاعات  17

ارة بمراقبة نتائج االكتتاب وأداء الشركة . تقوم اإلدتحت التصفية تقوم الشركة باتخاذ قرارات تشغيلية على أساس التكافل العام، التكافل العائلي وصندوق التأمين التقليدي
 باستخدام قطاعات األعمال التالية:

 

 غير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق، الشحن البحري و أجسام السفن، الحوادا العامة، المسئولية، الطيران، و الهندسة 

  المركبات 

  الصحي 

  اعية و االئتمان على الحياةالتكافل الجماعي على الحياة والذي يشمل الحياة الجم 

  التكافل العائلي الذي يتضمن تناقصا على المد  الطويل وعلى المد  القصير 

 

م أداء القطاع على أساس ربح تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج االكتتاب لقطاعات التشغيل بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقيي
 اب. يعرض الجدول التالي إيرادات القطاع وقياس ربح القطاع للسنة ومطابقتها إلجمالي الدخل وأرباح السنة للشركة.االكتت
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 )يتبع(معلومات القطاعات   17
 

 )غير مدقق( 2018مارس  31 )غير مدقق( 2019مارس  31 

 

 غير
 صحي مركبات المركبات )*( 

التكافل على 
الحياة 
 الجماعي

التكافل 
 ئليالعا

 
 المجموع

 غير
 صحي مركبات المركبات )*( 

التكافل على 
الحياة 
 الجماعي

التكافل 
 المجموع العائلي

             
             اإليرادات 

,2522 1,305 إجمالي االشتراكات  3,762 436 50 7,805 1,308 2,458 3,120 465 198 7,549 
(1,122) اشتراكات إعادة التكافل  (87)  (2,416)  (289)  (130)  (444,0)  (1,124)  (80)  (1,623)  (467)  (135)  (3,429)  

       االشتراكات المحتفظ بها
184 2,378 (1,497)  (2)  63 4,120 

(80) 147 1,346 2,165 183 الحركة في االشتراكات غير  3,761       
(36) المكتسبة، صافي  340 (214)  (27)  - 63 (90)  254 (703)  5 - (534)  

             
(80) 120 1,132 2,505 147 صافي االشتراكات المكتسبة  3,824 94 2,632 794 3 63 3,586 

             
 367 - 151 4 6 206 250 - - 14 7 229 العموالت  )مصروفات(/إيراد

             الحركة في العموالت غير
(30) المكتسبة  3 (11)  - - (38)  (8)  (35)  (21)  (22)  - (86)  

             إيراد عموالت األرباح
 120 - - 64 27 29 32 - - 18 12 2 وإيرادات أخر 

             صافي العموالت المكتسبة /
(2) 227 244 - - 21 22 201 )المتكبدة(  47 129 - 401 

             

(80) 120 1,153 2,527 348 إجمالي االيرادات  4,068 321 2,630 841 132 63 3,987 

 
 

 ، الطيران، الحوادا العامة، و الحوادا الهندسية.الشحن البحري و أجسام السفن)*( غير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق، 
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 )يتبع(معلومات القطاعات   17
 

 )غير مدقق( 2018مارس  31 )غير مدقق( 2019مارس  31 

 

 غير
المركبات  

 صحي مركبات )*(

لى التكافل ع
الحياة 
 الجماعي

التكافل 
 العائلي

 
 المجموع

 غير
المركبات  

 صحي مركبات )*(

التكافل على 
الحياة 
 الجماعي

التكافل 
 المجموع العائلي

             مصروفات التكافل

 3,683 - 142 530 2,294 717 3,901 205 243 863 1,972 618 إجمالي المطالبات المدفوعة

             ت مطالبات مستردة من شركا

 (844) - (81) (77) (18) (668) (1,072) (168) (205) (79) (104) (516) إعادة التكافل وآخرين

 2,839 - 61 453 2,276 49 2,829 37 38 784 1,868 102 صافي  المطالبات المدفوعة

             -الحركة في المطالبات القائمة 

 (733) 68 (1) 86 (284) (602) (489) 41 104 (15) 62 (681) إجمالي

             -الحركة في المطالبات القائمة 

 737 (68) 6 37 96 666 273 (4) (84) 6 (240) 595 إعادة التكافل

             

 2,843 - 66 576 2,088 113 2,613 74 58 775 1,690 16 صافي المطالبة المتكبدة/المستردة

 (79) (79) - - - - (15) (15) - - - - العائلي الفني محول الى احتياطي التكافل 

             

 1,065 (16) 66 265 542 208 1,470 (139) 62 378 837 332 الفائض الفني

 
 ، الطيران، الحوادا العامة، و الحوادا الهندسيةالشحن البحري و أجسام السفنغير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق، )*( 
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وسطاء. تقوم الشركة بتحديد القيمة تعتمد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في األسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة أو أسعار عروض ال

 العادلة لجميع األدوات المالية األخر  من خالل طرق تقييم أخر .

 

 كل القيمة العادلةهي

 تقيس الشركة القيم العادلة باستخدام هيكل القيمة العادلة والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياسات:

 

 المستو  األول: المدخالت ذات أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة ألدوات مماثلة.

 

سعار المدرجة المتضمنة في المستو  األول والتي تعتبر ملحوظة إما مباشرة )مثل األسعار( أو غير المباشرة )مستمدة من األسعار(. المستو  الثاني: المدخالت غير األ

اق التي تعتبر أقل ة في األسووتشمل هذب الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أسعار مدرجة ألدوات مماثلة أو مشابه

 نشاطاً، أو أساليب تقييم أخر  في حيا أن جميع المدخالت الهامة ملحوظة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق.

 

والمدخالت غير الملحوظة وظة المستو  الثالا: المدخالت غير الملحوظة. وتشمل هذب الفئة جميع األدوات بحيا أن تقنية التقييم تشمل مدخالت ال تستند على بيانات ملح

 لها تأثير هام على تقيم األداة. هذب الفئة تشمل األدوات المقيمة على أساس أسعار السوق المدرجة

 ألدوات مماثالة بحيا أن التغيرات الهامة الغير ملحوظة أو االفتراضيات تتطلب انعكاس الفروق بين األدوات.

 

لة. ة بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد البيانات المالية من حيا المستو  في هيكل القيمة العادلة التي يتم تصنيفها في قياس القيمة العادالجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاس

 تستند المبالغ على القيم المبينة في بيان المركز المالي. قياسات القيمة العادلة التالية متكررة:

 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  ستوى األولالم (ة)غير مدقق 2019مارس  31
        

 4,845  1,650  -  3,195 استثمارات بالقيمة العادلة

 3,195  -  1,650  4,845 

 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول (ةمدقق) 2018 ديسمبر 31
        

 4,593  1,650  -  2,943 استثمارات بالقيمة العادلة

 2,943  -  1,650  4,593 

 
 : ال شيء(.2018 ديسمبر 31. )2019مارس  31ة في المنتهي خالل الفترة 3تصنيف قياس المستو   تكن هناك تحويالت من أو إلى لم
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 )يتبع( القيمة العادلة لألدوات المالية   18
 

 ة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية، وقيمهم العادلة:يحدد الجدول أدناب تصنيف الشرك
 

 )غير مدققة( 2019مارس  31

القيمة العادلة 
خالل حقوق 

 الملكية
محتفظ بها حتى 

 االستحقاق
القروض والذمم 

 المدينة
مجموع القيمة 

 القيمة العادلة المحمولة

      
 3,405 3,405 3,405 - - النقد ومافي حكمه

 15,093 15,093 15,093 - - لد  مؤسسات مالية إيداعات
 20,314 20,428 - 15,583 4,845 استثمارات 

 11,303 11,303 11,303 - - ذمم مدينة من التكافل والتأمين 
حصة شركات إعادة التكافل و التأمين من         

 13,675 13,675 13,675 - - المطلوبات الفنية
 1,844 1,844 1,844 - - موجودات أخر 

 65,634 65,748 45,320 15,583 4,845 مجموع الموجودات المالية

 28,440 28,440 28,440 - - مطالبات من عقود التكافل و التأمين الفنية      - 
 5,930 5,930 5,930 - - ذمم دائنة لشركات التكافل و التأمين

 3,957 3,957 3,957 - - مطلوبات أخر 

 38,327 38,327 38,327 - - لماليةمجموع المطلوبات ا

 

 مدققة() 2018 ديسمبر 31

القيمة العادلة 
خالل حقوق 
 الملكية

محتفظ بها حتى 
 االستحقاق

القروض والذمم 
 المدينة

مجموع القيمة 
 القيمة العادلة المحمولة

      

 1,895 1,895 1,895 - - النقد ومافي حكمه

 16,192 16,192 16,192 - - إيداعات لد  مؤسسات مالية

,5934 استثمارات   15,865 - 20,458 19,738 

 10,429 10,429 10,429 - - ذمم مدينة من التكافل والتأمين 

حصة شركات إعادة التكافل و التأمين من         
 13,591 13,591 13,591 - - المطلوبات الفنية
 1,261 1,261 1,261 - - موجودات أخر 

,5934 ماليةمجموع الموجودات ال  15,865 43,368 63,826 63,106 

 28,883 28,883 28,883 - - مطالبات من عقود التكافل و التأمين الفنية       

 5,463 5,463 5,463 - - ذمم دائنة لشركات التكافل و التأمين

 1,673 1,673 1,673 - - مطلوبات أخر 

 36,019 36,019 36,019 - - مجموع المطلوبات المالية

 
 صيرة األجل لهذب األدوات المالية.القيمة المحمولة لألدوات المالية للشركة، ما عدا استثمارات األوراق المالية، تقارب قيمتها العادلة، بسبب االستحقاقات الفورية او ق

 

 المطلوبات المحتملة و اإللتزامات    19
 

صحاب الوثائق فيما يتعلق بالمطالبات المتنازع عليها. وفي حين أنه ليس من الممكن التنبؤ بالنتيجة النهائية لهذب الشركة مدعى عليها في عدد من القضايا المرفوعة من قبل أ
 : الشيء(.2018ديسمبر  31القضايا، فقد وضعت اإلدارة مخصصات تعتبرها، في رأيهم، كافية. ال توجد إلتزامات كما في تاريخ بيان المركز المالي )

 

 الحقةاألحداث ال   20
 

المرحلية المختصرة. أو حدثت قبل تاريخ التوقيع على البيانات المالية والتي سيكون لها تأثير جوهري على هذب البيانات المالية 2019 مارس 31لم تكن هناك أحداا هامة بعد 



 

 



 

 

 

 


