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 (سابقا   )شركة التأمين األهلية ش.م.بش.م.ب  البحرينسوليدرتي 
 

           معلومات عامة
 
    

 1976أغسطس  17تم الحصول على السجل بتاريخ  5091  التجاري السجل
    

    اإلدارة مجلس أعضاء

 الترشيحات والمكافآت التدقيق ورئيس لجنة لجنة عضو ،رئيس مجلس اإلدارة  توفيق شهاب

   (مستقل تنفيذي غير)  
    

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

 (تنفيذي)  
    

  لصالحناظم االدكتور 
    

  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الحوكمة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو   شريف احمدي                             

 اللجنة التنفيذية )غير تنفيذي مستقل(   
    

 (تنفيذي) وعضو اللجنة التنفيذية اإلدارة مجلس عضو  منسوامي فينكاتيسان
    

  (تنفيذي) وعضو اللجنة التنفيذية اإلدارة مجلس عضو  ج  ابهجيت سين
    

  غير تنفيذي غير مستقل(جلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق )عضو م  بشار سمير ناس 

   

                    اللجنة التنفيذية
 
 
 
 
 

                                          لجنة المراجعة 
 والمخاطر  
 
 
 

 الترشيحات             لجنة 
 والمكافآت  
 
 
 
 
 

 رئيس اللجنة  –اشرف بسيسو  
 شريف احمدي  

 منسوامي فينكاتيسان
 ابهجيت سينج  

 
 

 رئيس اللجنة  –الدكتور ناظم الصالح 
 توفيق شهاب

 بشار سمير ناس 
 
 

 رئيس اللجنة –توفيق شهاب 
 شريف احمدي 
 ناظم الصالح
 اشرف بسيسو

  
 
 
 



 سابقا ( )شركة التأمين األهلية ش.م.بش.م.ب  البحرينسوليدرتي 
 

          )يتبع( معلومات عامة
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 رئيس اللجنة –شريف احمدي   ةلجنة الحوكم
 الدكتور ناظم الصالح

 عضو هيئة الرقابة الشرعية –الدكتور الشيخ أسامة بحر 
 الشرعيةالرقابة هيئة  أعضاء

 
   
   
   

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

 العصفور  
 قابة الشرعية هيئة الر عضو 

 وعضو في لجنة الحوكمة  هيئة الرقابة الشرعية عضو  د. أسامة بحر الشيخ
    
    

    اإلدارة
 جواد محمد

 س.فيرابانديان 
  الرئيس التنفيذي 

 2018مارس  31نائب المدير العام حتى 
 الفنية اإلدارة –رئيس تنفيذي   دوراسوامينانداكومار 

  تطوير األعمال –تنفيذي  رئيس  جي بركاش بنداي
  رئيس الدعم للشركة  محمد عواجي
 عن غسيل األموال التبليغل رئيس اإللتزام وإدارة المخاطر و مسئو  ياسر الحمادي

 اإلدارة المالية رئيس  سنجيف أغورال 
    
    
  الطابق الرابع  عنوانال
 غرفة التجارة والصناعة  مبنى  
  المنامة  
  5282.ب ص  
 البحرين مملكة  

  17585222: تليفون  
  17585200 : فاكس  
    
 البحرين مملكة ،االثمار بنك  ةالرئيسي وكالبن

 مملكة البحرين  ،البنك األهلي المتحد 
    

 الحسابات نمدققو
 

 الخبير األكتواري

 

 

 

 مسجل األسهم     

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

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

 
 

 مملكة البحرين  ،البحرين للمقاصة 
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                                                             تأمين األهلية ش.م.ب. سابقا (الشركة ش.م.ب ) البحرينسوليدرتي 

    المرحلي المختصر ائض والعجز للمشاركينبيان الف

 الدنانير البحرينيةبآالف                                                                                                             2018يونيو  30 المنتهية في فترةلل

 
 

المتراكم عجز()الالفائض/   

 ندوق التكافل العامص صندوق التكافل العائلي

     2018 

    
 

 
20 

 
(2,213)  يناير )مدقق( 1في  

 فترةلل الفائض 20 3

23 (2,193)  )غير مدقق( يونيو 30في  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ةالمرحلية المختصر تشكل جزء ال يتجزأ من البيانات المالية 21حتى  1اإليضاحات من 
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                                                             تأمين األهلية ش.م.ب. سابقا (الشركة ش.م.ب ) البحرينسوليدرتي 

   المرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية للمساهمين

 الدنانير البحرينيةبآالف                                                                                                             2018 يونيو 30 المنتهية في فترةلل

 

 المجموع
  األرباح
 المستبقاة

احتياطي 
القيمة العادلة 
 لالستثمارات

احتياطي 
إعادة تقييم 
 العقارات

عالوة 
إصدار 
 اسهم

  االحتياطي
 رأس المال أسهم الخزينة القانوني

8201  

                
 

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

         
 

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

 فترةربح ال - - - - - - 1,157 1,157

 في القيمة العادلة لالستثماراتالتغيرات  - - - - - 150 - 150

        
 

524,81  3,767 1,703 747 4,182 2,420 (4)  )غير مدقق(يونيو  30في  12,000 

 

 المجموع
  األرباح
 المستبقاة

احتياطي القيمة 
العادلة 

 لالستثمارات

احتياطي 
إعادة تقييم 
 العقارات

عالوة 
 إصدار اسهم

االحتياطي  
 رأس المال أسهم الخزينة القانوني

2017 

               
 

364,31  2,524 9841,  747 - 2,410 (4)  189,6  )مدقق( يناير 1في  
               

 فترةربح ال - - - - - - 89 89 

(18)  - (18)  في القيمة العادلة لالستثماراتالتغيرات  - - - - - 
        

 13,435 2,613 1,480 747 - 2,410 (4) )غير مدقق( يونيو 30 في 6,189   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.المرحلية المختصرة تشكل جزء ال يتجزأ من البيانات المالية 21حتى  1اإليضاحات من 
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                                                             تأمين األهلية ش.م.ب. سابقا (الشركة ش.م.ب ) البحرينسوليدرتي 

    )غير مدقق( المرحلي المختصر بيان التدفقات النقدية

 الدنانير البحرينيةبآالف                                                                                                                2018 يونيو 30 المنتهية في فترةلل

 يونيو 30
7201  

 

 يونيو 30
8201  

 إيضاح 
 

 

 

   
 

 أنشطة التشغيل

    
  

89  1,180  
 

 لفترةاألرباح والفائض المجمع ل

    
 

 للبنود غير النقدية:التعديالت 

12  41  
 

 مخصص االستهالك 

  صافي ،مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مخصص    13  8

(685)   (921)  االستثمارإيرادات     

 صافي الخسارة الناتجة من األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر     -  89

 صافي ،صص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلهامخ  6  22  -

 صافي ،اإلطفاء خالل الفترة  5  24  -

      

(487)   359 
 التدفقات النقدية الناتجة من انشطة التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل  

   
 

 
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(588)   (1,072)  و التأمينمطالبات القائمة من عقود التكافل في ال الزيادة   

(1,748)  من المطلوبات الفنية التأمين إعادةو  إعادة التكافل في حصة )الزيادة(النقص/   1,347  

51  (31)  النقص في تكاليف استحواذ م جلة )الزيادة(/   

(56)   (1,941)  في المدفوعات مقدماً وموجودات األخر  ادةالزي   

7152,   (472)   و التأمين في المطلوبات الفنية للتكافل  الزيادة)النقص(/   

(36)   (53)  احتياطيات العموالت غير المكتسبة النقص في   

-  (12)  االحتياطات الفنية للتكافل العائلي النقص في   

 و التأمينالتكافل مطلوبات في  الزيادة   1,218  387

 خر األت مطلوبافي ال الزيادة   1,194  457

 التغيرات في رأس المال العامل   178  1,182

-  (63)  مدفوعات لمكافآت نهاية الخدمة الموظفين   

695  474 
 

 
 التشغيليةالناتج من االنشطة  صافي النقد

   

 
 

 أنشطة االستثمار

     
 

(1)   (189)  شراء معدات    

(5,220)   (2,563)  شراء استثمارات 5  

(4,959)   (,13410)  إيداعات لد  م سسات مالية    

67,13    المتحصل من استبعاد استثمارات في أوراق مالية 5  1,335  

 استرداد ايداعات لد  م سسات مالية   7,904  -

 الدخل المكتسب من استثمارات في ودائع وايداعات واستثمارات، صافي    921  370

     
 

(42,67)   (2,726)  االنشطة االستثمارية لمستخدم فيصافي النقد ا   

(791,9)  

 

(2,252)  

 
  

   فترةفي النقد وما في حكمه خالل ال صافى النقص  

 بداية الفترةالنقد وما في حكمه في    5,311  10,440

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة   3,059  8,461

      

 صندوق المساهمين   1,602  -
 ق المشاركينصندو   1,099  -

 )تحت التصفية( – صندوق التأمين التقليدي   358  8,461

فترةنهاية الالنقد وما في حكمه في    3,059  8,461  

 

 المعامالت غير النقدية:
 

 لكونها معاملة غير نقدية. التدفقات النقديةاستبعادا من بيان اصدار األسهم االضافية من عالوة األسهم قد تم 
 
 
 
 

مرحلية المختصرال تشكل جزء ال يتجزأ من البيانات المالية 21حتى  1ت من اإليضاحا



                                                                 ش.م.ب سابقا ( هليةالتأمين األ)شركة ش.م.ب  البحرينسوليدرتي 
      مختصرةالمرحلية ال إيضاحات حول البيانات المالية

 الدنانير البحرينيةبآالف                                                                            2018 يونيو  30المنتهية في  فترةلل
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  والنشاط  النشأة    1

ش.م.ب سابقاً( )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة بحرينية تم تأسيسها في مملكاة البحارين التأمين األهلية ش.م.ب )شركة  البحرينسوليدرتي  شركة
. تستحوذ مجموعة ساوليدريتي القابضاة ش.م.ب )مقفلاة( علاى أغلبياة االساهم فيهاا )الشاركة 1976اغسطس  17في  5091تحت السجل التجاري رقم 

 األم(.

 
مان خاالل  2016ديسامبر  27مان األساهم الصاادرة والمدفوعاة بالكامال فاي رأس ماال الشاركة فاي  %71.46قامت الشاركة األم باساتحواذ ماا نسابته 

اهمو الشاركة ومسااهمو شاركة التكافال العاام ش.م.ب، الشاركة التابعاة المملوكاة بالكامال للشاركة األم، ، قام مس2017خالل  عرض اختياري مشروط.
. عقاد المسااهمون اجتماعااً غيار اعتياادي صافقة تبادلياةبالموافقة على تحويل األعمال، الموجودات و المطلوبات من  شركة التكافل العاام للشاركة عبار 

تحوياال اعمااال الشااركة ماان تااأمين تقلياادي لتااأمين تكااافلي. عااين مجلااس اإلدارة هيئااة شاارعية إشاارافية لمراقبااة وافقااوا فيااه علااى  2017اغسااطس  3فااي 
 األحتكام للشريعة. وفقاً لذلك، تم وضع المحافظ التقليدية ماقبل التحول تحت التصفية. 

 
الاى شاركة األهلياة للتاأمين ش.م.ب. موجودات و المطلوباات ال، قامت سوليدريتي التكافل العام ش.م.ب )مقفلة( بتحويل األعمال، 2017ديسمبر  3في 

 تبعاً لذلك، قامت األهلية للتأمين بتحويل اسمها الى سوليدرتي البحرين ش.م.ب. 
 

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

، تطوير وتقديم الحماياة للممتلكاات والهندساة والحاوادع العاماة والمسائولية والشاحن البحاري وأجسااد السافن والطياران والطباي والحيااة الجمااعي (أ
 التأمين على المد  الطويل والمتناقص، المركبات،

 
سالمية الغاراء. تادار هاذا الصاناديق مان قبال الشاركة نياباة إدارة صناديق التكافل العامة وصناديق التكافل العائلي وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإل (ب

 عن المشاركين في الصناديق.
 

اللاذان يكوناان جازءاً مان صاناديق  علاى الماد  الطويال والمانخفضتتكون صناديق التكافل العامة من جميع غطاءات الحماية المذكورة، ما عدا التأمين 
 التكافل العائلي.

 
 أسس إعداد البيانات    2
 

تام إعاداد  ، اعتمدت اإلدارة معايير المحاسبة المالية الصادرة من قبل هيئة المحاسابة والتادقيق للم سساات المالياة اإلساالمية2017ديسمبر  3ابتداًء من 
لتادقيق للم سساات المالياة وفقااً للمعاايير المحاسابية المالياة الصاادرة عان هيئاة المحاسابة وا 2018 يونيو 30البيانات المالية  للشركة للسنة المنتهية في 

، إضااافة الااى قااانون 2001لساانة  21بمرسااوم الصااادر رقام  اإلساالمية )"معااايير المحاساابة الماليااة"( وتماشاياً مااع قااانون الشااركات التجارياة البحرينااي
وماااينطبق ماان قااوانين  (،3، وأنظمااة التااأمين لمصاارف البحارين المركاازي كمااا فااي )المجلااد رقاام 2006مصارف البحاارين المركاازي للشااركات الماليااة 

تام إعاداد المعلوماات المالياة .  و القارارات ذات الصالة والقواعاد واالجاراءات الخاصاة ببورصاة البحارين 6مصرف البحرين المركزي في مجلاد رقام 
لمرحلياة الماوجزة علاا ةافاة المعلوماات "البيانات لماليـة المرحليـة". ال تشمل البيانات المالية ا 34المرحلية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ى الرجاوع إلاى واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الکاملة المعدة وفقا للمعاايير الدولياة للتقاارير المالياة. وللحصاول علاى مزياد مان التفاصايل، يرجا
ياناااات المالياااة المرحلياااة الماااوجزة جمياااع التعاااديالت . وبااارأي اإلدارة، تضااامنت الب2017ديسااامبر  31البياناااات المالياااة المدققاااة للسااانة المنتهياااة فاااي 

 واالستدراكات الضرورية من أجل ضمان عرض عادل للبيانات المالية المرحلية الموجزة.

 
 األحكام المحاسبية    3

 

المحاسبية للشركة والمصادر  إلعداد هذا البيانات المالية المرحلية المختصرة، كانت األحكام األساسية التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات

 .2017ديسمبر 31الرئيسية للتقديرات، هي نفسها التي ُطبقت عندما أُعدت البيانات المالية كما في وللسنة المنتهية في 

 
 
 النتائج المرحلية    4
 

  .المطالبات الشك في واقعية حدوع كات واالشترافي  الدوري السنوية نتيجة للتغير األرباححصة متناسبة من صافي  ةالمرحليالنتائج  تمثلقد ال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ش.م.ب سابقا ( هليةالتأمين األ)شركة ش.م.ب  البحرينسوليدرتي 
      المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية

 الدنانير البحرينيةبآالف                                                                        2018 يونيو  30المنتهية في  فترةلل
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 استثمارات   5
 

  2018 يونيو 30 
  )غير مدقق(

 2017ديسمبر  31
 )مدقق(

    أدوات الدين
    بالتكلفة المطفأة:
 13,139  14,302 أدوات مدرجة

    
    أدوات حقوق الملكية

    بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:
 2,682  2,873 درجةأدوات م
 1,654  1,654 مدرجةغير أدوات 

    

 18,829  17,475 

 
 :الحركة في استثمارات بالقيمة المطفأة كما يلي 5-1

 
  2018 يونيو 30 

  )غير مدقق(
 2017ديسمبر  31

 )مدقق(
    

 -  13,139 السنة/الفترةبداية في 
 8,853  - محولة من سوليدرتي التكافل العام 

 7,641  2,522 السنة/الفترةافات خالل إض
 (3,342)  (1,335) السنة/الفترةخالل استبعادات 

 (13)  (24) ، صافيالسنة /الفترةاإلطفاء خالل 

    
 13,139  14,302 السنة/الفترةنهاية في 

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

  2018 يونيو 30 
  )غير مدقق(

 2017ديسمبر  31
 )مدقق(

    
 6,593  4,336 السنة/الفترةبداية في 

 1,983  - ليدرتي التكافل العام محولة من سو
 440  41 السنة/الفترةإضافات خالل 
 (4,735)  - السنة/الفترةاستبعادات خالل 

 55  150 تغير القيمة العادلة، صافي

    
 4,336  4,527 سنةال/الفترةنهاية في 

 
 ذمم عمليات التكافل وذمم التأمين المدينة: 6
 

  2018 يونيو 30 
  )غير مدقق(

 2017ديسمبر  31
 )مدقق(

    
    مستحق من:

 3,638  4,472 وثائقالمشاركين و حاملي ال

 1,599  2,306 الوسطاء

 4,545  4,556 الحلول المتعلقة بشركات التكافل والتأمين فيما يتعلق باالستبدال

 1,401  921 شركات التكافل والتأمين

    

 12,255  11,183 

 (995)  (1,017) الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها ناقص: مخصصات 

    

 11,238  10,188 
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بحريني( محتفظ بها في صندوق التأمين  مليون دينار  017.5 : 2017مليون دينار بحريني  ) 472.3 مبلغتتضمن ذمم التكافل والتأمين المذكورة أعالا 
 التقليدي تحت التصفية.

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

  2018 يونيو 30 
  )غير مدقق(

 2017ديسمبر  31
 )مدقق(

    
 458  995 السنة/الفترةبداية في 

 526  - يدرتي التكافل العام محولة من سول
 11  22 السنة/الفترةمخصص 

    
 995  1,017 السنة/الفترةنهاية في 

 
 غير منخفضة القيمة كما يلي:أمين و الت كافلليل العمري للذمم المدينة للتالتح 6-2

 

 
 
 عالمجمو

   خفضة القيمةنلكن غير م حقةتمس

 أيام 365 الى 181 يوم 365 أكثر من
أو مخفضة  تحقةغير مس

 القيمة

 
 

 

 )غير مدقق( 2018 يونيو 30 5,640 2,088 3,510 11,238

 )مدقق( 2017ديسمبر  31 4,646 2,449 3,093 10,188

 
 من المطلوبات الفنية  فنية للتكافل و التأمين و حصة إعادة التكافل وإعادة التأمينالبات لومطال 7
 

  2018 يونيو 30 
  )غير مدقق(

 2017 ديسمبر 31
 )مدقق(

 التأمين التقليدي التأمين التكافلي  التأمين التقليدي التأمين التكافلي 

      
      إجمالي

 5,548 8,774  1,388 13,309 اشتراكات غير مكتسبة  
 9,345 8,097  7,796 8,799 المطالبات القائمة  

 22,108 9,184  16,871 14,893 
      

      إعادة التكافل
 (2,989) (4,116)  (906) (6,046) إعادة التكافل من اإلشتراكات غير المكتسبة   حصة  
 (4,350) (3,536)  (2,900) (3,792) المطالبات القائمةإعادة التكافل من  حصة  

 (9,838) (3,806)  (7,652) (7,339) 
      صافي

 2,559 4,658  482 7,263 اشتراكات غير مكتسبة  
 4,995 4,561  4,896 5,007 لبات القائمةالمطا  

      
 12,270 5,378  9,219 7,554 
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 تكاليف اإلستحواذ المؤجلة وإحتياطي العمولة غير المكتسبة  8
 
 تكاليف اإلستحواذ المؤجلة 8-1
   

  2018 يونيو 30 
  )غير مدقق(

 2017ديسمبر  31
 )مدقق(

صندوق  
 المساهمين

  قليديالتأمين الت
صندوق 
 المساهمين

 التأمين التقليدي

      
 380 -  209 402 السنة/الفترةبداية في 

 - 376  - - محولة من سوليدرتي التكافل العام 
 471 100  (163) 698 السنة/الفترةخالل  ستلمةالعمولة الم

 (642) (74)  1 (505) السنة/الفترةخالل  كتسبةمصاريف العمولة الم

      
 209 402  47 595 السنة/الفترةنهاية في 

 
 إحتياطي العمولة غير المكتسبة 8-2
 

  2018 يونيو 30 
  )غير مدقق(

 2017ديسمبر  31
 )مدقق(

 التأمين التقليدي يالتأمين التكافل  التأمين التقليدي يالتأمين التكافل 

      
 392 -  206 324 السنة/الفترةبداية في 

 - 285  - - تي التكافل العام محولة من سوليدر
 419 125  11 667 السنة/الفترةخالل مدفوعة العمولة ال

 (605) (86)  (145) (586) السنة/الفترةخالل  متكبدةالعمولة المصروفات 

      
 206 324  72 405 السنة/الفترةنهاية في 

 
 تحت التصفية -موجودات ومطلوبات مشاركي التكافل   9

يوليو  1موجودات ومطلوبات صندوق مشاركي التكافل العائلي كما في  ادارة افقة مصرف البحرين المركزي، قام المساهمون للشركة بتوليووفقاً لمو
متعلقة بالمحفظة التي تنوي الشركة إنهائها، ويتم تسجيل الوذلك لتصفية صندوق التكافل العائلي. ولم تقبل الشركة بأي من المخاطر الجديدة  2012

 في تاريخ كل بيان للمركز المالي. والمطلوبات تحت التصفية في حساب الصندوق  لموجوداتلفائض والعجز المتعلق باا

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

 

  2018 يونيو 30 
  )غير مدقق(

 2017ديسمبر  31
 )مدقق(

    
 119  78 النقد وأرصدة البنوك
 211  154 استثمارات أخر 

 -  24 رصيد الحسابات ما بين الشركات

 330  256 تحت التصفية -مجموع  الموجودات 

 

  2018 يونيو 30 
  )غير مدقق(

 2017يسمبر د 31
 )مدقق(

    
 33  33 احتياطي االشتراكات غير المكتسبة واحتياطي الوفيات

 62  34 ذمم التكافل وذمم دائنة أخر 
 195  150  ذات الصلةاحتياطي الوحدات 

 217  290 
    

 40  39 فائض الموجودات على المطلوبات للمشاركين
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 330  256 ةتحت التصفي  -مجموع  المطلوبات

 اإلحتياطي الفني للتكافل العائلي  10
 

  2018 يونيو 30 
  )غير مدقق(

 2017ديسمبر  31
 )مدقق(

    
 -  3,578 في بداية الفترة/السنة

 3,427  -  محولة من سوليدرتي التكافل العام
 (4)  (69) السنة/مستردة مدفوعة خالل الفترة مبالغ

 155  57 سنةال/الفترةخالل  الزيادةصافي 

    
 3,578  3,566 السنة/الفترةنهاية في 

 
 ذمم التكافل و التأمين الدائنة  11
 

  2018 يونيو 30 
  )غير مدقق(

 2017ديسمبر  31
 )مدقق(

    
 1,316  413 حاملي الوثائقللمشاركين و  مبالغ مستحقة
 2,625  4,767 لشركات التكافل والتأمين  مبالغ مستحقة

 796  775 لورش تصليح السيارات  ستحقةمبالغ م

    
 5,955  4,737 

 
والتي يتم اإلحتفاظ بها في صندوق ( مليون دينار بحريني 7.1: 2017)مليون دينار بحريني  81.0ا تتضمن ذمم التكافل والتأمين الدائنة المذكورة أعال

 التأمين التقليدي تحت التصفية.
 
 رأس المال  12
 

 المصرح به 12-1
 

عدد األسهم  
 )آالف(

 رأس المال 
 

 بحريني لكل سهم  فلس 100 قيمةسهم مصرح به  ب 150,000,000
 15,000  150,000 بحريني لكل سهم( فلس 100قيمة ب 120,000,000: 2017)

 
 بالكامل  ةمدفوعالصادرة و  12-2
 

عدد األسهم  
 )آالف(

 رأس المال 
 

    
 بحريني لكل سهم  فلس 100 قيمةسهم مصرح به  ب 120,000,000

 12,000  120,000 بحريني لكل سهم( فلس 100قيمة ب 111,886,000: 2017)

 
 إن رأس مال الشركة مقيد بالدينار البحريني ويتم تداول هذا األسهم في بورصة البحرين بالدينار البحريني.

 
مليون دينار بحريني  12ة رأس المال المصرح به للشركة من زيادبالمجلس  قام مجلس اإلدارة بعقد اجتماع عام غير اعتيادي و أقر 2018مارس  29في 
مليون دينار  12مليون دينار بحريني الى  19.11مليون دينار بحريني. كما اقر مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال الصادر و المدفوع باكامل من  15الى 

 الجراء التعديالت الالزمة لمذكرة و ألحة التأسيس مصرف البحرين المركزيأخذ موافقة تقوم الشركة حاليا ببحريني من خالل اصدار أسهم اضافية. 
 .أعالا ةروذكالتغيرات المحسب 

 
 أسهم الخزينة 12-3
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دة الشركة لديها الحق في أعا( . الف دينار بحرينيآ 4: 2017) 2018 يونيو 30الف دينار بحريني كما في آ 4الشركة تمتلك من أسهمها بما يعادل 
 .اصدار االسهم

 

 العائد األساسي والمخفف لكل سهم 13
 

 
 .، بعد خصم أسهم الخزينةفترةسهم القائمة للألى المتوسط المرجح لعدد امقسوما عل للفترةتم احتساب ربحية السهم على أساس صافي ربح 

 
 م الوكالة ورس  14

تي تم اعتمادها تستلم الشركة رسوم الوكالة إلدارة صناديق التكافل نيابة عن المشاركين، وفقاً للعقد الخاص بكل صندوق. الحد األقصى لرسوم الوكالة ال
( و : ال شيء 2017لصندوق التكافل العام ) من االشتراكات اإلجمالية %22 وافقت عليها هيئة الرقابة الشرعية هو من قبل الخبير االكتواري، والتي

: ال 2017) %16.25هي  2018يونيو  30المنتهية في  فترةرسوم الوكالة الفعلية المحتسبة لل .( لصندوق التكافل العائليشيء: ال 2017) 25%
 .صندوق تكافل العائليل (شيء: ال 2017) %25صندوق تكافل العام و ل( شيء

 
 صافي ،االستثمار إيراد  15

 

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة   لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 
2018  

  )غير مدقق(

 يونيو 30
2017  

 )غير مدقق(

 يونيو 30 
2018  

  )غير مدقق(

 يونيو 30
2017  

 )غير مدقق(
        

 41  134  60  257 من إيداعات لد  البنوكإيراد 
 -  164  14  316 إيراد من أدوات الدين

 45  85  521  402 إيراد من أدوات حقوق الملكية
 (15)  (6)  (15)  (17) مصاريف إدارة االستثمارات

 580  958 االستثمار صافي إيراد
 

377 
 

71 
 -  (19)  -  (37) حصة المضارب* 

 
921 

 
580 

  
358 

 
71 

        
 71  299  580  809 استثمار المساهمين إيراد

 -  31  -  59 إيراد استثمار التكافل العام
 -  28  -  53 إيراد استثمار التكافل العائلي

 
921  580 

  
358 

 
71 

 * حصة المضارب
ستثمار لصناديق التكافل كحصة مضارب، كما وافقت عليها ( من إيراد اال%25 :2017) %25يدير المساهمون استثمارات مشاركي التكافل وبرسوم 

 هيئة الرقابة الشرعية. حصة المضارب مشمولة في إيراد الخدمات االستشارية واإليرادات أخر  ضمن بيان الدخل.
 
 األطراف ذوي العالقة  16

لطرف اآلخر أو يكون له نفوذ ت ثر على السياسات المالية يتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على ا
 ثراً والتشغيلية للطرف اآلخر. تشمل األطراف ذوي العالقة على المساهمين الرئيسيين والشركات التي تمارس الشركة والمساهمين عليها نفوذاً م

 وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة.

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 
 

  لفترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 2017  

 )غير مدقق(

 يونيو 30 
2018  

 )غير مدقق(

 يونيو 30 
2017  

  )غير مدقق(

 يونيو 30
2018  

  )غير مدقق(

        

(166) 
 593  

89 
  فترةللصافي الربح  1,157 

61,840,217 
 119,950,219  

61,840,217 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 119,950,219 

    
    

( فلس2 . (68  
فلس 4  .94  

فلس 1 .44 
فلس 9   فلس سهم 100األرباح األساسية والمخففة لكل  65.
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 ع موظفي اإلدارة الرئيسيينالمعامالت م 16-1

نشطة يتكون موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة والموظفون الرئيسيون الذين لهم الصالحية والمسئولية لتخطيط وتوجيه ومراقبة أ
ال شيء(. وبلغت قيمة أتعاب  :2017) 2018يونيو  30المنتهية في  فترةالشركة. ولم يتم دفع أية مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الشركة خالل ال

دينار بحريني( وبلغت الرواتب والمزايا المدفوعة إلى ألف  22: 2017دينار بحريني ) ألف 18حضور الجلسات ألعضاء لجان مجلس اإلدارة 
لموظفي اإلدارة الرئيسيين  دينار بحريني(. بلغت مكافأة نهاية الخدمة المستحقةألف  44: 2017دينار بحريني )ألف  226موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 دينار بحريني(. ألف  113: 2017دينار بحريني  )ألف  61مبلغ  2018 يونيو 30كما في 

 
 ألطراف ذوي العالقة أرصدة مستحقةو  المعامالت 16-2
 

  2018 يونيو 30 (  المعامالت مع أطراف ذوي العالقةأ
  )غير مدقق(

 2017 يونيو 30
 مدقق(غير )

    اكات: إجمالي االشتر
 -  14 الشركة األم

 -  665 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    اشتراكات إعادة التكافل:
 -  6 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    

 

  2018 يونيو 30 (  أرصدة مستحقةب
  )غير مدقق(

 2017 يونيو 30
 مدقق(غير )

    
    ذمم دائنة :

 80  21 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    إيداعات لد  م سسات مالية:  
 4,369  4,071 مشتركة   تحت سيطرةشركات خاضعة 

    
    ذمم مدينة:
 93  186 الشركة األم

 2  1 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    مطالبات قائمة:
 730  810 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    
    النقد وما في حكمه:
 1,565  579 مشتركة   تحت سيطرةشركات خاضعة 

 
 معلومات القطاعات  17

تكافل العام، التكافل العائلي وصندوق التأمين التقليدي. تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج و تعهد بالتمويل التقوم الشركة باتخاذ قرارات تشغيلية على أساس 
 طاعات األعمال التالية:وأداء الشركة باستخدام ق

 

 .غير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق، الشحن البحري و أجسام السفن، الطيران، الحوادع العامة، و الحوادع الهندسية 

  المركبات 

  يالصح 

  على الحياة والذي يشمل الحياة الجماعية و االئتمان على الحياة الجماعي التكافل 

  تضمن تناقصا على المد  الطويل وعلى المد  القصيرالتكافل العائلي الذي ي 

 

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

  2018 يونيو 30 
 )غير مدقق(

  2017 يونيو 30
 )غير مدقق(

 
  غير
 صحيال مركبات )*( المركبات

التكافل 
الجماعي 
 على الحياة 

التكافل 
 العائلي

 
 المجموع

 غير
 يصحال مركبات )*( المركبات 

التكافل 
على الجماعي 
 المجموع التكافل العائلي الحياة 

             
             إيرادات التكافل

 7,370 - 97 2,801 3,400 1,072 15,129 368 832 6,483 5,122 2,324 إجمالي االشتراكات
(2,005) اشتراكات إعادة التكافل  (164)  (4,074)  (856)  (269)  (7,368)  (945)  (264)  (2,629)  (78)  - (3,916)  

(24) 2,409 4,958 319 االشتراكات المحتفظ بها  99 7,761 127 63,13  172 19 - 3,454 
             الحركة في االشتراكات غير

(107) المكتسبة، صافي  195 (634)  21 - (525)  (12)  (170)  114 (16)  - (84)  

             
,1535 212 صافي االشتراكات المكتسبة  1,775 (3)  99 7,236 115 2,966 286 3 - 3,370 

             
(154) 151 679 - 274 1 13 391 عموالت  )مصروفات(/إيراد  (33)  (3)  - (39)  

             الحركة في العموالت غير
(54) 6 المكتسبة  (48)  (15)  - (111)  - 18 (30)  (3)  - (15)  

 123 - 14 61 48 - 144 - - 61 54 29 إيراد عموالت األرباح
             وإيرادات أخر 

(88) 151 712 - 259 14 13 426 )المتكبدة(/صافي العموالت المكتسبة  (2)  8 - 69 

 3,439 - 11 284 2,878 266 7,948 99 256 1,789 5,166 638 إجمالي االيرادات

 
 
 

 و الحوادع الهندسية. ،الحوادع العامة ،الطيران ،ري و أجسام السفنالشحن البح ،غير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق)*( 
 
 
 
 
 



                                                                 ش.م.ب سابقا ( تأمين األهلية)شركة الش.م.ب  البحرينسوليدرتي 
      المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية

 ر البحرينيةالدنانيبآالف                                                                                2018  يونيو 30المنتهية في  فترةلل
 

 

 

19 
 

 
 

 )يتبع(معلومات القطاعات   17
 

 

  2018 يونيو 30 
 )غير مدقق(

  2017 يونيو 30
 )غير مدقق(

 

 غير
 الصحي مركبات )*( المركبات

التكافل 
الجماعي 
على 
 الحياة 

التكافل 
 العائلي

 
 المجموع

غير 
 الصحي ركباتم )*( المركبات

التكافل 
الجماعي 
 على الحياة 

التكافل 
 المجموع العائلي

             مصروفات التكافل

 (3,265) - (302) (511) (2,248) (204) (6,287) - (315) (1,184) (3,814) (974) إجمالي المطالبات المدفوعة

             إعادةمطالبات مستردة من شركات 

 1,017 - 227 358 228 159 1,302 - 212 151 76 863 التكافل وآخرين

 (2,248) - (30) (153) (2,020) (45) (4,985) - (103) (1,033) (3,738) (111) صافي  المطالبات المدفوعة

 (2,667) - 1 8 (988) (1,688) 458 (35) (52) (17) (410) 972 إجمالي -الحركة في المطالبات القائمة 

             إعادة –ت القائمة الحركة في المطالبا

 1,784 - - - 143 1,641 (812) 35 60 (47) 89 (949) التكافل

 (3,131) - (29) (145) (2,865) (92) (5,339) - (95) (1,097) (4,059) (88) )المستردة(/صافي المطالبة المتكبدة

 - - - - - - (57) (57) - - - - تحويل االحتياطي من تكافل العائلية 

             

 308 - (18) 139 13 174 2,552 42 161 692 1,107 550 التقني )عجز(/الفائض

 
 

 و الحوادع الهندسية. ،الحوادع العامة ،الطيران ،الشحن البحري و أجسام السفن ،غير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق)*( 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية   18

 

م مة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في األسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة أو أسعار عروض الوسطاء. تقوتعتمد القي

 الشركة بتحديد القيم العادلة لجميع األدوات المالية األخر  من خالل طرق تقييم أخر .

 

 هيكل القيمة العادلة

 استخدام تراتبية القيمة العادلة والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياسات:تقيس الشركة القيم العادلة ب

 

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

 

لتي تعتبر ملحوظة إما مباشرة )مثل األسعار( أو غير المباشرة )مستمدة المستو  الثاني: المدخالت غير األسعار المدرجة المتضمنة في المستو  األول وا

اثلة أو من األسعار(. وتشمل هذا الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ألدوات ممثالة، أسعار مدرجة ألدوات مم

أخر  في حيع أن جميع المدخالت الهامة ملحوظة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات مشابهة في األسواق التي تعتبر أقل نشاطاً، أو أساليب تقييم 

 السوق.

 

وظة والمدخالت المستو  الثالع: المدخالت غير الملحوظة. وتشمل هذا الفئة جميع األدوات بحيع أن تقنية التقييم تشمل مدخالت ال تستند على بيانات ملح

قيم األداة. هذا الفئة تشمل أدوات مقيمة تعتمد على أسعار السوق المدرجة لألدوات بحيع أن التغيرات الهامة الغير غير الملحوظة لها تأثير هام على ت

 ملحوظة أو االفتراضيات تتطلب انعكاس الفروق بين األدوات.

 

حيع المستو  في تراتبية القيمة العادلة التي يتم تصنيفها في  الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد البيانات المالية من

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

 

  المستوى الثاني  المستوى األول )غير مدقق( 2018 يونيو 30
المستوى 
 الثالث

 المجموع 

        
 4,527  1,654  -  2,873 استثمارات بالقيمة العادلة

        
 2,873  -  1,654  4,527 

 

 

  المستوى الثاني  المستوى األول )مدقق( 2017ديسمبر  31
المستوى 
 الثالث

 المجموع 

        
 4,336  1,654  -  2,682 استثمارات بالقيمة العادلة

        
 2,682  -  1,654  4,336 

 
 : ال شيء(.2017 ديسمبر 31) 2018 يونيو 30المنتهية في  فترةخالل ال 3تصنيف قياس المستو   تكن هناك تحويالت من أو إلى لم
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  (القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع  18
 

 ة، وقيمهم العادلة:يحدد الجدول أدناا تصنيف الشركة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالي
 

 )غير مدقق( 2018 يونيو 30
 

القيمة العادلة 
خالل حقوق 

 الملكية

محتفظ بها حتى 
 االستحقاق

القروض والذمم 
 المدينة

مجموع القيمة 
 الدفترية

 القيمة العادلة

      
 3,059 3,059 3,059 - - النقد ومافي حكمه

,44815 15,448 15,448 - - إيداعات لد  م سسات مالية  
 18,469 18,829 - 14.302 4,527 استثمارات 

 11,238 11,238 11,238 - - ذمم مدينة من التكافل والتأمين 
 13,644 13,644 13,644 - - حصة شركات إعادة التكافل و التأمين

 642 642 642 - - مصروفات استحواذ م جلة
 3,154 3,154 3,154 - - موجودات أخر 

 65,654 66,014 47,185 14,302 4,527 ماليةمجموع الموجودات ال

      
 31,292 31,292 31,292 - - مطالبات قائمة من عقود التكافل 
 5,955 5,955 5,955 - - ذمم دائنة لشركات التكافل وإعادة

 4,592 4,592 4,592 - - مطلوبات أخر 

 41,839 41,839 41,839 - - مجموع المطلوبات المالية

 

 )مدقق( 2017 ديسمبر 31
القيمة العادلة 
خالل حقوق 
 الملكية

محتفظ بها حتى 
 االستحقاق

القروض والذمم 
 المدينة

مجموع القيمة 
 الدفترية

 القيمة العادلة

      
 5,311 5,311 5,311 - - النقد ومافي حكمه

 13,218 13,218 13,218 - - إيداعات لد  م سسات مالية
47517, - 13,139 4,336 استثمارات   17,441 

 10,188 10,188 10,188 - - ذمم مدينة من التكافل والتأمين 
 14,991 14,991 14,991 - - حصة شركات إعادة التكافل و التأمين

 611 611 611 - - مصروفات استحواذ م جلة
 615 615 615 - - موجودات أخر 

 62,375 62,409 44,934 13,139 4,336 مجموع الموجودات المالية

      
 31,764 31,764 31,764 - - مطالبات قائمة من عقود التكافل 
 4,737 4,737 4,737 - - ذمم دائنة لشركات التكافل وإعادة

 2,393 2,393 2,393 - - مطلوبات أخر 

 38,894 38,894 38,894 - - مجموع المطلوبات المالية

 
ستثمارات األوراق المالية، تقارب قيمتها العادلة، بسبب االستحقاقات الفورية او قصيرة األجل لهذا القيمة الدفترية لألدوات المالية للشركة، ما عدا ا

 األدوات المالية.

 

 المطلوبات المحتملة و اإللتزامات    19
 

ي حين أنه ليس من الممكن التنب  الشركة مدعى عليها في عدد من القضايا المرفوعة من قبل أصحاب الوثائق فيما يتعلق بالمطالبات المتنازع عليها. وف
 31في تاريخ بيان المركز المالي )بالنتيجة النهائية لهذا القضايا، فقد وضعت اإلدارة مخصصات تعتبرها، في رأيهم، كافية. ال توجد إلتزامات كما 

 : الشيء دينار بحريني (.2017ديسمبر 
 

 األحداث الالحقة   20
 

أو حدثت قبل تاريخ التوقيع على البيانات المالية والتي سيكون لها تأثير جوهري على هذا البيانات  2018 نيويو 30لم تكن هناك أحداع هامة بعد 
المالية.
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 أرقام المقارنة 21

مال، قامت شركة سوليدرتي التكافل العام بتحويل الألع ثم ،2017تم تحويل رخصة الشركة الى التكافل خالل ديسمبر  ،1كما كان موضح في ايضاح رقم 
( تمثل نتائج 5)في صفحة  الموضحة نتائج المتعلقة بصناديق التكافل العام و التكافل العائليالفان  الموجودات و المطلوبات الى الشركة. وفقا لذلك،

أشهر المنتهية  تمثل فترة الستةة( فان النتائج . اما بالنسبة الى صندوق التأمين التقليدي )تحت التصفي2018 يونيو 30عمليات التكافل للفترة المنتهية في 
فل و فهي تتضمن نتائج التكا ،اما بالنسبة الى نتائج صندوق المساهمين التي اصدرت قبل التحويل.المتعلقة بوثائق التأمين التقليدي  2018 يونيو 30في 

   .2018 يونيو 30أشهر المنتهية  التأمين التقليدي لفترة الستة

 .نتهامقار ال يمكننة فان أرقام المقار ،وفقا لذلك

 

 الحالية. لم ي ثر ذلك على المركز المالي أو النتائج للفترة.فترة السابقة لتتماشى مع عرض ال فترةتم إعادة تصنيف بعض أرقام ال

 

 
  

 


