
 3102أبريل  32 نشرة طرح حقوق األفضلية
 

  0  

 

الدولية ش.م.ب.شركة التكافل   

 شركة مساهمة بحرينية مدرجة في بورصة البحرين

 نشرة طرح حقوق األفضلية

3102أبريل  32صادرة في   

دينار بحريني للسهم  15011دينار بحريني لكل سهم، بسعر عرض قدره  15011قيمة إسمية قدرها ب سهم عادي 335.115111 إصدار ما يصل إلى
 23 اربيق ما راءش نلحالييا نميهللمسا قيح، حيث الدولية.ش.م.ب.شركة التكافل " للمساهمين الحاليين في األفضلية س "طرح حقوقالواحد على أسا

 .للتسجيا يخرتا في کما مملوك ديعا مسه 011مقابل كل  ديعا مسه

 القيمة االسمية للسهم الواحد 15011 دينار بحريني  سعر العرض لكل سهم 15011

1% ة االصداركنسبة مئوية من عالو 

 القيمة االسمية

لكل سهم عالوة اإلصدار -  

3102مايو  02 3102أبريل  32 تاريخ اإلغالق   تاريخ االفتتاح 

 

 

:مدير اإلصدار  

ذ.م.م. اتجرانت ثورنتون لالستشار  
                                                 

 
 
 

:المستشار القانوني  
قانونيون ومستشارون محامون – ابراهيم الرحمن عبد راشد  

:المستلم البنك  
ش.م.ب االسالمي البحرين بنك  

 
 
 

:المدقق  
يونج و إرنست  

 

:اإلصدار مسجل  
 شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. )م(

 
 
 

 

 

                                                              

 

 

البيانات  إستيفاءأي مسئولية عن دقة وووزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرين المركزي و بورصة البحرين ال يتحمل مصرف 
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 مالحظة هامة

قبل جرانت  منتكافل الدولية ش.م.ب )"تكافل" أو "الجهة المصدرة" أو "الشركة"( البالنيابة عن شركة نشرة طرح حقوق األفضلية هذه يتم تقديم 
 ."ثورنتون"جرانت  أو" اإلصدار"مدير  ب هذه األفضلية حقوق طرح نشرة في لها المشار.م.م. ذثورنتون لالستشارات 

)"الطرح"( باستثناء المعلومات الواردة في العادية  األسهملم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي تمثيل أو تقديم أي معلومات فيما يتعلق بتكافل أو طرح 
 شركةب فيما يتعلقنشرة طرح حقوق األفضلية هذه . يجب عدم االعتماد على أي تمثيل أو معلومات غير واردة في نشرة طرح حقوق األفضلية هذه

 . أو مدير اإلصدار تكافل أو الطرح على أنها مخّولة من قبل مجلس إدارة الشركةال

للبيع أو التماس عرض لشراء األسهم العادية في أي سلطة قضائية ألي شخص ال يحق له تقديم مثل  عرضاً نشرة طرح حقوق األفضلية هذه ال تشكل 
 هذا العرض أو التماس في هذه السلطة القضائية.

المركزي والقواعد واللوائح. يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة، الذين لة وفقاً لقانون مصرف البحرين بيانات مفصنشرة طرح حقوق األفضلية هذه تضمن ت
رة نش، مجتمعين ومنفردين، بعد القيام بجميع االستفسارات المعقولة، أن المعلومات الواردة في نشرة طرح حقوق األفضلية هذهتظهر أسماؤهم في 

معرفتهم أو إعتقادهم، هي معلومات دقيقة وكاملة وأنه ال توجد حقائق أخرى لم يتم ذكرها أو حقائق في أقصى حدود ، على طرح حقوق األفضلية هذه
لمتوفرة في تم الكشف عنها، ستجعل أي بيان هنا مضلالً بشكل ملموس. تم الحصول على أجزاء كبيرة من المعلومات االقتصادية اإن التي وتم حذفها، 

 اكتمالها. وأمن مصادر خارجية لم يتم التحقق منها بشكل مستقل ولم يتم تقديم أي تمثيل فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات نشرة طرح حقوق األفضلية هذه 

نشرة طرح حقوق األفضلية في المعلومات الواردة  وإستيفاءفي حين أن الشركة وأعضاء مجلس إدارتها قاموا بجميع االستفسارات المعقولة بشأن دقة 
تكافل وقيمة األسهم العادية تأثراً سلبياً بالتطورات ال شركة، فإن هذه المعلومات قابلة للتغيير. على وجه الخصوص، قد يتأثر الوضع المالي الفعلي لهذه

وأداء الشركة أو أي عوامل أخرى والتي ال يكون خم ومعدالت الربح والضرائب أو عوامل السوق أواالقتصاد أوالسياسة أالمستقبلية في معدالت التض
أو أي اتصال شفهي أو كتابي أو مطبوع فيما نشرة طرح حقوق األفضلية هذه  ال يجوز اعتماد تسليمللشركة و أعضاء مجلس إدارتها سيطرة عليها. 

 أو األحداث المستقبلية.يتعلق باألسهم العادية المقدمة، بأي شكل من األشكال، كوعود أو تمثيل لألرباح، النتائج 

 بموجبقانونية ودقة واكتمال نشرة طرح حقوق األفضلية هذه  بشأنقام بكل االستفسارات المعقولة  كمابإجراءات العناية الالزمة  قاممدير األصدار 
 . المركزي البحرين مصرف متطلبات

محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني لمساعدتهم  -إبراهيم  رحمنبدالبتعيين راشد ع شركة التكافل قامتمدير اإلصدار،  تعيينالى  باإلضافة
عينت الشركة بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب كبنك كما بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها. نشرة طرح حقوق األفضلية هذه في تجميع 

 االستالم لهذا الطرح.

ء والموظفين ومدير اإلصدار والمستشارين اخآخرين أية مسؤولية عن أي تمثيل أو ضمان )صريح أو ال يتحمل أي من أعضاء مجلس اإلدارة والوكال
أو أي معلومات كتابية أو شفهية أخرى تم إرسالها إلى المستلم )أو أي من نشرة طرح حقوق األفضلية هذه ضمني( مرفًقا في، أو تم حذفه من 

 ار مقترح.مستشاريهم( في سياق تقييم المتلقي ألي استثم

 مديرقدم يبخصوص الشركة وهذا الطرح. ساإلصدار  مديرالطلب، طرح أسئلة وطلب توضيحات من  استمارةيجوز لكل مقدم طلب، قبل تقديم 
أو  إجابات على هذه األسئلة واإليضاحات إلى الحد الذي تمتلكه الشركة أو يمكنها الحصول على المعلومات المطلوبة عن طريق بذل مجهوداإلصدار 

كمشورة استثمار أو مشورة ضريبة أو مشورة قانونية من قبل نشرة طرح حقوق األفضلية هذه نفقات في حدود المعقول. ال يجوز التعامل مع محتويات 
م السعي إلى تكافل ، وينبغي عليهال شركة طرحجميع المتقدمين إجراء تحقيقاتهم وتقييمهم للفرصة المتاحة لالستثمار في على  يجبمقدمي الطلبات. 

للتفضيالت الماليه و تفضيالت المخطار على المستوى الفردي. قبل اتخاذ  مالئمتهالتشاور مع مستشاريهم فيما يتعلق بتقييم مخاطر االستثمار ومدى 
 واألخذبهذا العرض مسؤوالً عن الحصول على مشورة مهنية مستقلة فيما يتعلق طرح حقوق األفضلية هذه  لنشرةقرار االستثمار، يكون كل مستلم 

 فيما يتعلق باألهداف والوضع المالي واالحتياجات الفردية.نشرة طرح حقوق األفضلية هذه المعلومات الواردة في  مالئمةبعين االعتبار مدى 

ركة في الطرح. توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من مستشاريهم للمشانشرة طرح حقوق األفضلية هذه ال ينبغي اعتبار 
أو  يةردلفا يةرالستثماا هدافألا ةعارامدون  ادادهعإ متو معا ابعذات طنشرة طرح حقوق األفضلية هذه  في مةدلمقا تماولمعلا نفإ ك،لذ علی وةعال

 . لخاصةا يةرالستثماا تالحتياجاأو ا لماليا ضعولا

نشرة طرح املي الجنسيات التي تتماشى مع متطلبات طلب االشتراك. إن توزيع وال يمكن قبوله إال من قبل مقدمي الطلبات من ح يتم تقديم الطرح فقط،
نشرة على  يتحصلونوبيع األسهم العادية في السلطة القضائية قد يكون مقيداً بموجب القانون، وبالتالي ينبغى على األشخاص الذين حقوق األفضلية هذه 

. أي إخفاق في االلتزام بأي قيد قد يشكل انتهاكاً لقانون األوراق المالية الخاص القيود هذه اأن يطلعوا بأنفسهم وأن يالحظوطرح حقوق األفضلية هذه 
عرضاً لبيع أو إصدار أو طلب عرض لشراء أو لتوريد األسهم العادية في أي سلطة نشرة طرح حقوق األفضلية هذه . ال تشكل تلك بالسلطة القضائية

 غير قانوني.س لتمااالقضائية يكون فيها هذا العرض أو 

 نع منفسهأ إعالمنشرة طرح حقوق األفضلية هذه  متلقي نم نيرلمستشاا نم رهمغياإلصدار، و ريدم، وأعضاء مجلس إدارتها، والتكافل شركة بلطت
 .األصدار عملية في وقت اي في جهة أي مشاركة إنهاء بحق إدارتها مجلس وأعضاء الشركة تحتفظ. عاتهارامو ودلقيا هذه

لهم بشكل قانوني نشرة طرح حقوق األفضلية هذه تسليم  يجوزقد تم تسليمها لكم على أساس أنكم أشخاص نشرة طرح حقوق األفضلية هذه بأن نذكركم 
 إلى أي شخص آخر.نشرة طرح حقوق األفضلية هذه وفًقا لقوانين الوالية القضائية التي تقع فيها وال يحق لكم تسليم 
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ض، وال يجوز استخدامها فيما يتعلق بعرض أو طلب في أي مكان يكون فيه تداول العروض و الطلبات غير قانوني. إذا ال تشكل أي مادة تتعلق بالعر
اشترطت سلطة قضائية أن يكون الطرح من قبل وسيط أو وكيل مرخص وأي مدير أو أي شركة تابعة وأن يكون مدير وسيط أو تاجر مرخص له في 

 .تلك السلطة القضائيةالشركة في  عننيابة  لهض يعتبر من قبل المدير أو تلك الشركات التابعة تلك السلطة القضائية، فإن أي عر

إليك في شكل إلكتروني. يتم تذكيرك بأن الوثائق المرسلة عبر هذه الوسيلة قد يتم تغييرها أو تعديلها أثناء نشرة طرح حقوق األفضلية هذه قد يتم إرسال 
تالي ال أحد من المديرين أو أي شخص يسيطر على أي من هؤالء األشخاص أو أي من مديريه أو ضباطهم أو موظفيهم أو عملية النقل اإللكتروني وبال

الموزعة لك في نشرة طرح حقوق األفضلية وكالئهم أو الشركات التابعة لهم، يقبل أي مسؤولية أو مسؤولية من أي نوع فيما يتعلق بأي اختالف بين 
 أو الفرع المعين من البنك المتلقي. شركة التكافل ة الورقية المتاحة لك بناء على طلب منشكل إلكتروني و النسخ
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 بيانات تطلعية

حقائق تاريخية هي "بيانات تطلعية". إن المصطلحات "خطط" أو "تقديرات" أو  والتي ال تمثلنشرة طرح حقوق األفضلية هذه  فيإن البيانات الواردة 
تهدف  المفردات الشبيهةأو "قد" أو "سوف" أو "يجب" أو "من المتوقع" أو "ستكون" أو "تتوقع" أو التغير السالب أو غير ذلك من "تعتقد" أو "تتوقع" 

 إلى تحديد هذه البيانات التطلعية.

قبلية، وليست ضمانة لألداء تكافل وأعضاء مجلس إدارتها فيما يتعلق باألحداث المستشركة التعكس هذه البيانات التطلعية وجهات النظر الحالية ل
أداء أو إنجازات أو المستقبلي. قد تؤدي العديد من العوامل إلى أن يكون األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج الفعلية للشركة مختلفة بشكل كبير عن أي 

مخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير نتائج محتملة قد يتم التعبير عنها صراحة أو ضمنًيا من خالل هذه البيانات التطلعية. بعض ال
 )راجع قسم "اعتبارات االستثمار وعوامل الخطر"(نشرة طرح حقوق األفضلية هذه موصوفة بمزيد من التفصيل في أقسام أخرى من 

صحيحة ، قد تختلف النتائج الفعلية مادياً عن  في حال ظهرت حالة أو أكثر للمخاطر أو الشكوك أو أي افتراضات أساسية ثبت أنها غير دقيقة أو غير
كما هو متوقع أو معتقد به أو مقدر. نتيجة لهذه المخاطر وغيرها، فإن األحداث والظروف نشرة طرح حقوق األفضلية هذه تلك الموضحة في 

، أو قد ال تحدث على اإلطالق. يجب على  التكافل شركة قد ال تحدث بالطريقة التي تتوقعهانشرة طرح حقوق األفضلية هذه المستقبلية التي نوقشت في 
 مقدمي الطلبات النظر في جميع البيانات التطلعية في ضوء هذه التفسيرات وينبغي تجنب االعتماد غير المبرر على البيانات التطلعية.

 .االستالم بنك من ةالمعين عوفرالأو  اإلصدارالجهة المصدرة أو مسجل  مننشرة طرح حقوق األفضلية هذه  من نسخ على الحصول يمكن

لمخاطر العام لبيان ال  

ينطوي على مخاطر. يجب على المستثمرين المحتملين أن يقيموا بعناية عوامل الخطر الرئيسية في قسم "اعتبارات العادية سهم األاالستثمار في 
قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم  طرح حقوق األفضلية هذهنشرة باإلضافة إلى جميع المعلومات األخرى الواردة في االستثمار وعوامل الخطر" 

 العادية.

ي يجب على المستثمرين المحتملين تجنب االعتماد غير المبرر على أي معلومات واردة في التقارير اإلخبارية المنشورة، وعلى وجه الخصوص، أ
نشرة طرح ي للمستثمرين المحتملين االعتماد فقط على المعلومات المدرجة في توقعات مالية أو تقييمات أو غيرها من المعلومات التطلعية. ال ينبغ

 والمستندات المشار إليها فيه أو المتاحة للتفتيش التخاذ قرارهم االستثماري. حقوق األفضلية هذه

 ي سياق ظروفه الخاصة.يجب أن يسعى المستثمر المحتمل إلى المشورة المهنية من المستشارين المعنيين بشأن استثماره المحتمل ف

 تحديد هوية مقدم الطلب ومكافحة غسل األموال

لتحقق بشأن هوية كل مقدم طلب، أو ذلك المعلومات لمزيد من الالبنك المستلم بالحق المطلق في المطالبة بشركة التكافل ومدير اإلصدار وحتفظ ت
 ء أسهم عادية.الشخص أو الكيان الذي يقوم مقدم الطلب نيابة عنه بتقديم طلب لشرا

. وريثما يتم تقديم هذه شركة التكافل حددهاتسيقدم كل مقدم طلب إثباتاً مقنعاً للهوية وإذا كان مطلوباً، مصدر أمواله في غضون فترة زمنية معقولة 
 األدلة سيتم تأجيل طلب االكتتاب في األسهم العادية.

وقد قدم  شركة التكافل إذا كان مقدم الطلب هو أحد المساهمين الحاليين فيمدير اإلصدار الم أو قد ال يحتاج مقدم الطلب إلى تقديم الوثائق إلى بنك االست
 وثائق دالة على ذلك.

أو بنك االستالم، فقد مدير اإلصدار إذا أخفق مقدم الطلب في تقديم أدلة مرضية خالل الوقت المحدد، أو إذا قدم مقدم الطلب أدلة ليست بمستوى قبول 
طلب على الفور، وفي هذه الحالة، سيتم إرجاع أي أموال مستلمة من مقدم الطلب إليه، وذلك دون أي إضافة كما يتحمل مقدم الطلب أي يتم رفض ال

 مخاطرأو تكاليف مترتبة على ذلك.

 األموال غسل مكافحةو حظر بشأن 3110 لسنة( 4) رقم البحريني التشريعي بالمرسوم تلتزم الجهة المصدرة بحريني، مستثمر بأي يتعلق فيما
 بواجبات يتعلق فيما 3110 لسنة( 7) رقم الوزارية القرارات الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما بموجبه الصادرة المختلفة الوزارية والقرارات
من  3المجلد رقم  في المالية الجريمة ومحاربة األموال غسيل مكافحة بنموذج االلتزام إلى باإلضافة األموال، غسل ومكافحة بحظر المتعلقة المؤسسات

 .المركزي البحرين الدليل اإلرشادي لمصرف

 والبنك المتلقي بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسيل األموال من وقت خآخر. بموجب التطلبات القانونية المذكورة أعاله ، قد تكونشركة التكافل كما تلتزم 

 .ظيمية بمعلومات معينةملزمة بإبالغ بعض الجهات التن شركة التكافل

 

 

 

 



 3102أبريل  32 نشرة طرح حقوق األفضلية
 

  3  

 

 جدول المحتويات
 

 01................................................................................................................................واالختصارات. ات. التعريف0

  02.............................................................................................................. القرارات والموافقات.........................3

 02.....................................................................................العادية توصيات مجلس اإلدارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير 053

  02...............................................................................................................الجمعية العامة غير العاديةقرار اجتماع  353

 02......................................................................................................................................قرار مجلس اإلدارة 352

 02..........................................................................................المالية مراقبة األسواقدارة إ –مصرف البحرين المركزي  354

 04.....................................................................................................................وزارة الصناعة والتجارة والسياحة .35

 04........................................................................................................................................بورصة البحرين 353 

 .0.............................................................................................................................................لطرحا. ملخص 2

  .0..........................................................................................................................................المصدرة الجهة 250

 .0..........................................................................................................................................الطرحنوع هذا  253

 .0....................................................................................................................... فضليةاأل حقوق طرح طرح أو 252 

 .0.................................................................................................................................رأس المال المصرح به 254

 .0.........................................................................................................رأس المال الصادر والمدفوع قبل هذا الطرح .25

  .0.........................................................................................................رأس المال الصادر والمدفوع بعد هذا الطرح 253

 .0...........................................................................................................................................اإلسمية قيمةلا 257 

 .0..........................................................................................................................اإلصدار / سعر سعر العرض 252

 .0...........................................................................................................................................عملة االشتراك 252

 .0.......................................................................................................................................المستثمر المؤهل 2501

 .0..........................................................................................................................................التسجيل تاريخ 2500

 03..................................................................................................................................................تنازلال 2503

 03.........................................................................................................................................تاريخ االفتتاح 2502 

 03.........................................................................................................................................إلغالقا تاريخ 2504

  03..........................................................................................................................................فترة االكتتاب .250

 03....................................................................................................أساس التخصيصتاريخ اعالن نتائج االكتتاب و 2503

 03.........................................................................................................................................الطلب استمارة 2507

 03.............................................................................................................................طريقة دفع مبلغ االشتراك 2502

  03..........................................................................................................................................صدارمدير اإل 2502

 03........................................................................................................................................صداراإلمسجل  2531

 03...........................................................................................................................................الستالمابنك  2530

 07.....................................................................المستشار القانوني................................................................. 2533

 07.....................................................................أساس التخصيص................................................................. 2532

 07................................................................................................................................المبالغ المعادةالتوزيع و 2534

 07..................................................................................................................................سياسة توزيع األرباح .253

 07........................................................................................................................................حقوق التصويت 2533

 07..................................................................................................................................ترتيب األسهم العادية 2537

 07..................................................................................................النشرةمن خالل هذه  المقدمةإدراج األسهم العادية  2532

 07................................................................................................................................عوامل الخطر الرئيسية 2532

 07.........................................................................................................................................استخدام العوائد 2521

 02........................................................................................األفضلية حقوق طرح – ئيات والجدول الزمني للطرحا. اإلحص4

 02...................................................................................................................................بلغ الطرح اإلجماليم  450

 02.............................................................................................................................................العرض سعر 453

 02.............................................................................................النشرة هذه خالل من تقديمها يتم التي العادية األسهم عدد 452

 02..............................................................................................................التقديم إجراءات وموجز الزمنية الجداول 454

 02.............................................................................................................................................فترة االكتتاب .45

  02.....................................................................................................................................تقديم إستمارة الطلب 453

 02..............................................................................................................................طريقة سداد مبلغ االشتراك 457



 3102أبريل  32 نشرة طرح حقوق األفضلية
 

  7  

  02............................................................................................................تنازلالحقوق والحقوق التابعة لهذا الطرح  452

 02............................................................................................................................المبالغ المعادة.....توزيع وال 452

 31..............................................................................................................................................التكافل شركة ..

 31.............................................................................................................................................نبذه تاريخية 50.

 30..........................................................................................................................الترخيص واألنشطة الرئيسية 53.

 30..................................................................................................................................................لةرسمال 52.

 30.........................................................................................................................................الشركات التابعة 54.

  30.........................................................................................................................................ملخص األعمال .5.

  33..............................................................................................................................التكافل العام والمركبات 5.50.

  33................................................................................................................................................الحريق 5.53.

  33....................................................................................................................................البحري و الطيران 5.52.

 33.......................................................................................................................................الرعاية الصحية 5.54.

  33.........................................................................................................................................التكافل العائلي .5.5.

  33..................................................................................................................................بليةستراتيجية المستقاال 53.

  34.............................................................................................................................................مة الشركةكو. ح3

 34............................................. ................................. .....................................................................مقدمة 350

  34...................................................................... .................................. ..................................مجلس اإلدارة 353

 33......................................... ..........................................................................................هيئة الرقابة الشرعية 352

 33...........................................................................................................................................اإلدارة التنفيذية 354

 37........ .................................................................................................................. ..............الهيكل التنظيمي .35

 37.........................................................................................................................دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة 353

 32...............................................................................................ضاء مجلس اإلدارةأعمدونة قواعد السلوك للموظفين و 357

 32.. ............................................ ..................................................................................قانون حوكمة الشركات 352

 32...............................................................................................................٪ أو أكثر .يمتلكون  -كبار المساهمين  352

 21.................................................................................................جلس اإلدارة والمديرينمالمساهمة من قبل أعضاء  3501

 20....................................................................................................................................اإلدارة مجلسلجان  3500

 20................................................................................................................................................تعويضال 3503

 23...............................................................................................................................................الموظفين 3502

 22....................................................................................................................................خارجيينالالمدققين  3504

  24....................................................................................................المستشارينمن  هموغير ينالقانوني ونالمستشار .350

 .2............................................................................طراف ذات العالقة وتضارب المصالح، معامالت األ. المساهمين الرئيسيين7

 .2.....................................................................................................................................الرئيسيين المساهمين 750

 .2.........................................................................................................................األطراف ذات العالقةمعامالت  753

 27........................................................................................................................................تضارب المصالح 752

 22................................................................................................................................. المعلومات المالية الرئيسية2

 22.....................................................................................................................................................مقدمة 250

 22.......................................................................................................................ملخص البيانات المالية التاريخية 253

 22........................................................................................المالية البيانات بخصوص ملخصتقرير مراجعي الحسابات   252

 1......................................................................................................................................المالية البيانات معالم 254

 0...........................................................................................................................................يةنتائج التشغيلال .25

 3..............................................................................................................................السيولة وموارد رأس المال 253

 3.....................................................................................................................................سياسة توزيع األرباح 257

 2.........................................................................................................................................لدعاوي القضائيةا 252

 4...............................................................................................................طرح......................................... ال2

 4......................................................................................................................................................مقدمة 250

 4..............................................................................................................................................األسهمرح ط 253

 4......................................................................................................................................لطرحاهذا ستحقاق ا 252

 4...........................................................................................................................التنازلحقوق والشتراك ا تقييد 254

  4.............................................................................................................................................تاريخ التسجيل .25

 4.............................................................................................................................................شتراكفترة اال 253

 ...............................................................................................................................................سعر العرض 257

 ......................................................................................................................................سهمال راج و أداءداإل 252



 3102أبريل  32 نشرة طرح حقوق األفضلية
 

  2  

 3............................................................................................................................................الطلب استمارة 252

  3...........................................................................................................................................مدير األصدار 2501

 3.......................................................................................................................................المستشار القانوني 2500

 3..........................................................................................................................................األصدارمسجل 2503

 3.......................................................................................................................................النفقات والتكاليف 2502

 3................................................. ........................................................الطرح لهذا نتيجة المساهمين حصةتخفيض  2504

 7..........................................................................................والتخفيض المحتمللتزام الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ا. 01

 2.....................................................................................................................الخطروعوامل االستثمار عتبارات ا. 00

 2.....................................................................من خالل طرح الحقوقالمطلوبة  زيادة حقوق الملكيةالقدرة على تحقيق دم ع 0050

  2..................................................................................................................................ستثمارخاطر عائد االم 0053

 2.........................................................................................................................................خاطر المنافسةم 0052

 2....................................................................................................................................لظروف االقتصاديةا 0054

 2.........................................................................................................والتنظيمية العتبارات السياسية واالقتصاديةا .005

 2...................................................................................أو ذات السيولة المنخفضة لمخاطر المتعلقة بالسوق غير النشطةا 0053

 2.......................................................................................................................................لمخاطر التشغيليةا 0057

 2..........................................................................................................الموظفين الرئيسيين لمخاطر المتعلقة بفقدانا 0052

 2..............................................................................................................................دفوعات المساهمين......م 0052

 2..................................................................................................................................لضرائب............ا 00501

 31....................................................................................................................................جراءات تقديم الطلبا. 03

 31...........................................................................الطلب.............................................................. استمارة 0350

 31........................................................................اإلستالم.................................................................... بنك 0353

 30........................................................................................................................................الدفع........ اَلية 0352

 30..................................................................الطلب......................................................................... رفض 0354

 33.....................................................................................................................األسهم........... تخصيص تاريخ .035

 33.......................................................................................................................المعادة......... والمبالغ التوزيع 0353

 33................................................................................................................................................إقرارات 0357

 33.......................................................................................................................................... الطلبات قبول 0352

 32.................................................................................................................بها............. واإللتزام قوانينال فهم 0352

 32...........................................................................................................................المستمرة...... االلتزامات 03501

 32...............................................................................................................................األموال غسيل مكافحة 03500

  32............................................................................................................................................الذمة إبراء 03503

 32.......................................................................................................................................طلبات متعددة.. 03502

  34..................................................................معلومات إضافية....................................................................... .02

 34..............................................................................................................................................المال رأس 0250

 34..........................................................................................................................................العادية األسهم 0253

 34.......................................................................................................................................المساهمين حقوق 0252

 34...........................................................................................................................للمساهمين العامة الجمعيات 0254

 34................................................................................................................العادية غير العامة الجمعية اجتماعات .025

 .3........................................................................................................................................التصويت حقوق 0253

 .3.................................................................................................................................................التحويل 0257

 .3.........................................................................................................................................الوقائية الحقوق 0252

 .3..........................................................................................................................................الشركة إغالق 0252

 .3.............................................................................................................................................اإلسترداد 02501

 .3...............................................................................................................................اإلدارة مجلس أعضاء 02500

  .3......................................................................................................................................الجوهرية العقود 02503

 .3................................................................................................................................العملة صرف ضوابط 02502

 .3.............................................................................................................................................الضرائب 02504

 .3........................................................................................................................................األرباح توزيع .0250

 33.............................................................................................................................التابعة الشركة معلومات 02503

 32.......................................................................................................................................مهمة معلومات 02507

 71.........................................................................................................واستخدام العوائد الطرح هذا وراء من الهدف .04

 70...............................................................................................................قطاع التأميننظرة عامة على االقتصاد و..0



 3102أبريل  32 نشرة طرح حقوق األفضلية
 

  2  

 70.............................................................................................................................وقعات االقتصاد الخليجيت 0.50

 70............................................................................................................................لبحرينيا االقتصاد توقعات 0.53

 73.................................................................................................................................البحريني التأمين قطاع 0.52

 74..........................................................................................................................المنطقة في المال رأس زيادة 0.54

 73.................................................القانون المعمول به........................................................................................03

 73......................................................................................................................فحص............الوثائق المتاحة لل .07

  73............................................................................................................................................. قائمة االتصال02

 72.................................................................................................................................المدققة البيانات –ملحق  .02

 

 

 

 

 

 

  



 3102أبريل  32 نشرة طرح حقوق األفضلية
 

  01  

  

 واالختصارات التعريفات .0
 

 بصفة خاصة وصف 

 األيوفي سسات المالية االسالميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤ 

 أجتماع الجمعية العمومية  اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين 

نشرة طرح التاريخ الذي يتم فيه تخصيص األسهم العادية المذكورة في  

 لمقدمي الطلبات حقوق األفضلية هذه

 تاريخ التخصيص

لألسهم العادية المحددة إشعار يخطر من خالله مقدمي الطلبات بتخصيصهم  

 نشرة طرح حقوق األفضلية هذهفي 

 إشعار التخصيص

 مقدم الطلب  شخص يتقدم بطلب للسهم العادي من خالل هذه النشرة 

في مكاتب الجهة المصدرة  ةمن الجهة المصدرة والمتوفر ةالمقدم االستمارة 

مو الطلبات مقد ا، ويستخدمهالمستلمالفروع المحددة للبنك مسجل االصدار وو

 عند التقدم للحصول على أسهم عادية في هذا الطرح

 استمارة الطلب

أي جهة أو مجموعة من الكيانات التالية التي يجب تقديم إشعار ذي صلة بها  

إدارة  -أو التي تكون موافقتهم عليها ضرورية فيما يتعلق بهذا الطرح: 

 يةدارة الرقابة التأمينمصرف البحرين المركزي، إ - مراقبة األسواق المالية

مصرف البحرين المركزي، بورصة البحرين ، وزارة الصناعة والتجارة  –

 والسياحة وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة

 السلطات

دينار  3151115111، نشرة طرح حقوق األفضلية هذهفي تاريخ كما  

دينار  15011سهم عادي بقيمة  31151115111بحريني تشتمل على 

 ل سهم بما يتوافق مع عقد التأسيس والنظام األساسيبحريني لك

 رأس المال المصرح به 

 البحرين مملكة البحرين 

 بورصة البحرين ش.م.ب )مقفلة( سوق البحرين لألوراق المالية ، أو بورصة البحرين 

البحرين لبورصة المركزي اإليداع نظام تسوية اإليداع المركزي ببورصة البحرين   

والمؤسسات المالية مل في يوم العمل الذي تفتح فيه البنوك ساعات الع 

 بشكل عام للعمل في البحرينوبورصة البحرين 

 ساعات العمل 

 دينار بحريني  الدينار البحريني ، العملة القانونية لمملكة البحرين 

 المجلس / مجلس اإلدارة / المديرون مجلس ادارة الشركة 

 ش.م.ب شركة مساهمة بحرينية 

 البحرينية الكويتية للتأمين الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. 

أي يوم آخر غير الجمعة والسبت والعطالت الرسمية الرسمية التي تفتح  

 عليها البنوك عموًما للعمل في البحرين

 يوم العمل

التاريخ الذي سيتم فيه إغالق هذا العرض لالشتراك ، والذي يكون قريًبا من  

أو أي تاريخ آخر تقرره الشركة  3102مايو  02ساعات العمل بتاريخ 

 إدارة مراقبة األسواق الماليةبالتشاور مع 

 تاريخ اإلغالق

 قانون الشركات وتعديالته الالحقة 3110للعام  30قانون الشركات التجارية رقم  

 مدير شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة التكافل اادولية ش.م.ب. 

المبالغ التاريخ الذي يقوم فيه مقدمو الطلبات بتحصيل إشعار التخصيص و 

 الفرع الرئيسي لبنك االستالم، من ت، إن وجدالمعادة

 تاريخ التوزيع

يتم استخدام رقم يمنح لكل مقدم طلب للتداول في أي أسهم مدرجة في  

بلية في بورصة البحرين ويتم أستخدام الرقم لجميع معامالت المتاجرة المستق

 بأسهمها البورصة بغض النظر عن الجهة التي يحتفظ مقدم الطلب

 رقم المستثمر
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 مدير اإلصدار جرانت ثورنتون لإلستشارات ذ.م.م. 

اإلصدارمسجل  )م( ب.م.ش شركة البحرين للمقاصة   

 دينار بحريني  353.15111رأس المال الصادر والمدفوع للشركة والبالغ   

دينار  15011قدرها سهم عادي بقيمة اسمية  335.115111في يتمثل 

 ، كما في تاريخ نشرة طرح حقوق األفضلية هذهبحريني لكل سهم

 رأس المال الصادر والمدفوع

كونه آخر تاريخ قبل طباعة نشرة طرح حقوق األفضلية  3102أبريل  32 

 هذه

 آخر تاريخ عملي

قانونيالمستشار ال نيونمحامون ومستشارون قانو -راشد عبد الرحمن إبراهيم    

 عقد التأسيس والنظام األساسي عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ، وتعديالته من وقت خآخر 

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، البحرين 

 دينار بحريني لكل 15011القيمة االسمية لكل سهم من أسهم الشركة بواقع  

 سهم

 القيمة االسمية

نشرة طرح حقوق األفضلية سعر السهم العادي الذي يتم عرضه من خالل  

 دينار بحريني للسهم الواحد 15011، والذي يساوي هذه

/ سعر اإلصدار سعر العرض  

سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها  335.115111إصدار ما يصل إلى  

دينار  15011عرض يبلغ دينار بحريني للسهم الواحد وسعر  15011

 بحريني للسهم الواحد

األفضلية الطرح أو طرح حقوق  

 بطرح حقوق األفضلية تقوم جهة اإلصدار بإعداد هذه الوثيقة فيما يتعلق  

لنموذج طرح األوراق المالية من المجلد السادس للدليل اإلرشادي وفقاً 

 مصرف البحرين المركزيل

نشرة نشرة طرح حقوق األفضلية أو 

 أو وثيقة

التاريخ الذي سيفتتح فيه العرض لالشتراك ، والذي يفتح في بداية ساعات  

 3102أبريل  32العمل في 

 تاريخ االفتتاح

 سجل االسهم العادية مسجل اإلصدارسجل حاملي األسهم العادية الذي يحتفظ به  

دية في سجل األسهم العافيه التاريخ المحدد الذي يحق للمساهمين المسجلين  

عند إغالق  3102أبؤيل 33 بتاريخللشركة المشاركة في هذا العرض ، 

 ساعات العمل.

 تاريخ التسجيل

نشرة طرح بنك البحرين االسالمي ش.م.ب )م( تم تعيينه كبنك مستلم في  

 حقوق األفضلية هذه

 بنك اإلستالم

 يجوز للمساهمين الذين يحق لهم المشاركة في هذا العرض قبول كل أو جزء 
نشرة طرح من استحقاقاتهم. إن حقهم في األسهم العادية المقدمة من خالل 

قابل للتنازل، وهو ما يمكن المساهمين الذين ال يرغبون حقوق األفضلية هذه 
في شراء بعض أو كل األسهم العادية التي يتم عرضها من التخلي عن 

 األسهم العادية لصالح اخآخرين.

 تنازل

من المزمع تخصيصها سهم عادي جديد  335.115111ما يصل إلى  
 بموجب طرح حقوق األفضلية المزمع وإصدارها من قبل الشركة

 أسهم حقوق األفضلية

 المساهمين حملة األسهم العادية المسجلون لدى العادية  الشركة من وقت خآخر 

من خالل  اوهو مبلغ مساٍو لعدد األسهم العادية الذي يتم التقدم بطلبه  
 الطلب مضروًبا في سعر العرض. ةاستمار

 

تكون جميع المبالغ المستلمة صافية من أي  رسوم مصرفية. يجب أن يتحمل 
مقدم الطلب جميع الرسوم مثل رسوم التحويل اإللكتروني ورسوم معالجة 
طلب االشتراك ورسوم تحصيل الرسوم ورسوم تحويل العمالت األجنبية 

 يص الخاصة.ورسوم الشيكات األدارية ورسوم التخل

 مبلغ االشتراك

الفترة التي يجوز خاللها للمتقدمين التقدم للحصول على األسهم العادية  
، تبدأ من تاريخ اإلفتتاح وتنتهي في تاريخ الطرحالمقدمة من خالل هذا 

 القغاإل

 فترة االكتتاب

البنود والشروط التي بموجبها يتقدم المتقدمون بطلب للحصول على األسهم  
ية بموجب الطرح بما في ذلك تلك الشروط واألحكام الواردة في نشرة العاد

 الطلب باستمارةوتلك المرفقة طرح حقوق األفضلية هذه 

شروط وأحكام االشتراك أو الشروط 
 واألحكام
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 0222شركة التكافل الدولية ش.م.ب. التي تأسست في مملكة البحرين عام   
 .30011 -0بموجب السجل التجاري رقم 

أو  تكافل أو جهة إصدارركة الش 
 الشركة

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي، العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية 
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  والموافقات القرارات .3

 العادية غير العامة الجمعية اجتماع إلى اإلدارة مجلس توصيات 350

 3107بمقر الشركة في يوم األربعاء الموافق الثامن من شهر نوفمبر للعام  عقد مجلس اإلدارة لشركة التكافل اجتماعه في قاعة االجتماعات الرئيسية
 مساءاً حيث تم تداول ما يلي: 0:01في تمام الساعة 

  ر يناد 353.15111قرر المجلس رفع توصية للجمعية العامة للموافقة على الخيار الثاني وهو زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره
 .ينيربح

 من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين إلعالمه بهذه  إرسال خطاب موقع
 .ينيربحر يناد 353.15111التوصية للجمعية العامية غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 

 رين المركزي بالموافقة زيادة رأس مال الشركة الرد بخطاب موقع من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة على خطاب مصرف البح
 .دينار بحريني 25.115111 ليصل الى مبلغ إجمالي وقدره ينيربحر يناد 353.15111بمبلغ وقدره 

 بعد استالم موافقة الجهات  3102مارس  7قاده في عتم اقتراح رفع التوصية لموافقة الجمعية العامة غير العادية والذي من المتوقع ان
 بية. الرقا

 

 العادية غير العامة الجمعية اجتماع قرار 353

في تمام الساعة  3102مارس  30دية لشركة التكافل الدولية في مقر بورصة البحرين في يوم األربعاء الموافق اعية العامة غير العمتم عقد اجتماع الج
 مساءاً حيث تم تداول ما يلي: 0:11

 يتمثل في  دينار بحريني 335.115111س مال الشركة الصادر والمدفوع من الموافقة على توصية مجلس اإلدارة لزيادة رأ
سهم  335.115111سهم عن طريق إصدار  2.51115111 يتمثل في دينار بحريني 25.115111 سهم عادي إلى 335.115111

يحدده مجلس اإلدارة  يتم تسجيلها في سجل األسهم للشركة في تاريخ دينار بحريني لكل سهم 15011قيمة إسمية قدرها ب عادي
من الدليل اإلرشادي لمصرق البحرين  3)"تاريخ التسجيل"( والموافقة على منح األفضلية للمساهمين الحاليين بموجب المجلد 

 من قانون الشركات التجارية، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي. 032و 032المركزي والمادة 
  من أسهم الشركة من تقديم عرض الزامي لباقي 21الحاليين المالكين لنسبة تتجاوز إعفاء أي من المساهمين الموافقة على %

 من الدليل اإلراشادي لمصرف البحرين المركزي. 3المساهمين وفق متطلبات نموذج االستحواذ والدمج واالستمالك من المجلد 
 ضمنة سعر اإلصدار ورسوم اإلصدار )إن وجدت( تخويل مجلس اإلدارة لوضع البنود والشروط المتعلقة بطرح حقوق األفضلية مت

وفترة اإلشتراك وتاريخ التسجيل والجداول الزمنية ذات العالقة باإلضافة لتحديد نسبة حقوق األفضلية في اإلشتراك والمستندات 
 المطلوبة في هذا الخصوص.

  األساسي لعكس التعديالت المذكورة في النقطة األولى من النظام  2من عقد التأسيس للشركة والمادة  2و  2الموافقة على تعديل المادة
 أعاله.

  للتوقيع على التعديل لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة بالنيابة عن المساهمين أمام  يخولهتخويل رئيس مجلس اإلدارة أو من
 كاتب العدل لتطبيق تعديالت رأس المال المذكورة أعاله.

 

  اإلدارة مجلس قرار 352

 على ما يلي: 3102مارس  37في بموجب قرارها مجلس اإلدارة لشركة التكافل وافق ذلك،  عالوة على

  من خالل نشرة حقوق األفضلية هذه بسعر  دينار بحريني لكل سهم 15011قيمة إسمية قدرها ب سهم عادي 335.115111إصدار
 .دينار بحريني لكل سهم 15011عرض قدره 

  التسجيل .كتاريخ  3102أبريل  33تحديد تاريخ 
  للتسجيا يخرتا في کما مملوك( 23:011)نسبة  ديعا مسه 011 كل مقابل ديعا مسه 23 راءش حالي مهمسايحق لكل. 
  3102مايو 02حتى  3102أبريل  32تكون فترة اإلشتراك لطرح حقوق األفضلية هذا من . 

 

 المالية األسواق مراقبة إدارة – المركزي البحرين مصرف 354

شير بأن االدارة المعنية ليست لديها وي 3102أبريل  32مؤرخ في إدارة مراقبة األسواق الماليةرة على خطاب عدم ممانعة من حصلت الجهة المصد
 الطرح.لغرض نشرة طرح حقوق األفضلية هذه إستخدام ب يتعلق بما ممانعة
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 والسياحة والتجارة الصناعة وزارة .35

من قانون الشركات التجارية  .03 ةنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية كما هو مطلوب في المادب الصناعة والتجارة والسياحة وزارةتم إخطار 
 البحريني.

 البحرين بورصة 353

. بعد االنتهاء من هذا نشرة طرح حقوق األفضلية هذهتم إخطار بورصة البحرين بنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتم تسليمها بنسخة من 
 .نشرة طرح حقوق األفضلية هذهسيتم تقديم طلب إلى بورصة البحرين إلدراج األسهم العادية التي يتم تقديمها من خالل  العرض،
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 الطرح ملخص .2

ات فيما يلي ملخص للشروط الرئيسية لالكتتاب كما هو مستخرج من األقسام المتبقية من هذه النشرة. إن الملخص التالي خاضع بالكامل للمعلوم
لية المضمنة في باقي صفحات نشرة اإلصدار، ويجب قراءتها باالقتران مع النص الكامل لهذه الوثيقة. يوصى بشدة لمقدمي الطلبات بمراجعة التفصي

 وعوامل الخطر.الطرح أقسام هذه الوثيقة التي تحتوي على شروط وأحكام هذا 

 المصدرة الجهة 250

بموجب السجل التجاري رقم                       0222في عام  الصناعة والتجارة والسياحة وزارةن مع الدولية ش.م.ب في مملكة البحريشركة التكافل تأسست 
شراف من قبل مصرف البحرين المركزي وهي تمارس أنشطة التكافل. إن والذي يتعلق به هذا الطرح. الشركة مرخصة وخاضعة لإل 0-30011

 .”TAKAFUL“تحت رمز  األسهم العادية للشركة مدرجة في بورصة البحرين

 الطرحنوع هذا  253

 إصدار أسهم عادية لجميع المساهمين الحاليين الذين يظهر أسمائهم في سجل األسهم العادية كما في تاريخ التسجيل.

 األفضلية حقوق طرح طرح أو 252

همين الحاليين للشركة كما في تاريخ دينار بحريني لكل سهم للمسا 15011سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها  335.115111إصدار ما يصل إلى 
ل. لن تصدر األسهم العادية لتسجيايخ رکما في تا مملوكدي عام سه 011مقابل كل دي عام سه 23ارب يق ماراء شن لحاليين اميهللمساق يحالتسجيل. 

)أي سيتم  أقرب عدد صحيحها إلى سيتم تقريب 011الكسرية. مع ذلك ، فإن حقوق المساهمين الذين يحتفظون بأسهم عادية بخالف مضاعفات 
تخصيص حصة عادية كاملة فيما يتعلق بأي استحقاق كسري( ، شريطة أن )أ(ال يزيد إجمالي عدد األسهم العادية المخصصة لكل مساهم عن عدد 

عدد األسهم العادية المتاحة ه اخآلية بهذاألسهم العادية المدرجة في طلب المساهم و )ب( يجب أن ال يتجاوز العدد اإلجمالي لألسهم العادية المخصصة 
 شتراك.لإل

 رأس المال المصرح به 254

 31151115111بحريني يتألف من ر يناد 3151115111بقيمة  به حمصرل ماكة رأس لشرى الد، آخر تاريخ عملي بالنسبة لهذه النشرةمن راً إعتبا
 .للشركة ظام األساسيالتأسيس والنبموجب عقد هم سكل بحريني لر يناد 15011بقيمة دي سهم عا

 رأس المال الصادر والمدفوع قبل هذا الطرح .25

سهم  335.115111من يتألف بحريني ر يناد 353.15111مة بقيع مدفور وداصل ما، للشركة رأس آخر تاريخ عملي بالنسبة لهذه النشرةمن راً إعتبا
 حد.الوابحريني للسهم ر يناد 15011قدرها سمية ابقيمة دي عا

 صادر والمدفوع بعد هذا الطرحرأس المال ال 253

دينار  15011سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ  2.51115111، فإن رأس مال الشركة الصادر والمدفوع سيكون الطرحعند اإلكتتاب الكامل بموجب هذا 
 دينار بحريني. 25.115111 إجمالية تبلغ بحريني للسهم الواحد بقيمة

 سميةاإل قيمةلا 257

 سهمدينار بحريني لكل  15011

 / سعر اإلصدار سعر العرض 252

 دينار بحريني لكل سهم 15011

 عملة االشتراك 252

 دينار بحريني 

 المستثمر المؤهل 2501

 العادية للشركة في تاريخ التسجيل األسهمجميع المساهمين الحاليين المسجلين في سجل 

 تاريخ التسجيل 2500

 .3102أبريل  33ادية للشركة المشاركة في هذا العرض، وسيكون بتاريخ التاريخ المحدد الذي يحق فيه للمساهمين الحاليين في سجل األسهم الع
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 تنازلال 2503

ل هذه خالن يمها مدتقم لتي يتاية دلعام األسهافي م حقهأو جزء من استحقاقهم. كامل قبول الطرح يجوز للمساهمين الذين يحق لهم المشاركة في هذا 
لصالح النشرة ل هذه خالن يمها مدتقم لتي يتاية دلعام األسهل اکض أو بعول في تناون غبري الن يذلن اميهلمسامكن ايذي لقابل للتنازل، واالنشرة 

 ن.لمحتمليدد الجن اميهلمسان أو الحاليين اميهلمساا

 تاريخ االفتتاح 2502

 .3102أبريل  32لالشتراك ، وهو الطرح التاريخ الذي سيفتتح فيه 

 تاريخ اإلغالق 2504

أو أي تاريخ آخر قد تحدده الجهة المصدرة  3102مايو  02إغالق ساعات العمل في يكون مع لالشتراك، و الطرحالتاريخ الذي يتم فيه إغالق هذا 
 .المسبقة من قبل إدارة مراقبة األسواق الماليةالخطية بشرط الموافقة 

 فترة االكتتاب .250

 .، تبدأ من تاريخ اإلفتتاح وتنتهي في تاريخ اإلغالقالطرحهذا الفترة التي يجوز خاللها للمتقدمين التقدم للحصول على األسهم العادية المقدمة من خالل 

 تاريخ اعالن نتائج االكتتاب وأساس التخصيص 2503

بعد تجميع كل الطلبات  3102مايو  .0ستقوم الحهة المصدرة بنشر نتائج اكتتاب طرح حقوق األفضلية وأساس التخصيص في جريدة محلية بتاريخ 
 .الصالحة

 الطلباستمارة  2507

والفروع المحددة لبنك االستالم والتي سيتم استخدامها من جل اإلصدار سومرة المقدمة من الجهة المصدرة والمتاحة لدى مكتب الجهة المصدرة االستما
 قبل مقدمي الطلبات عند التقدم للحصول على األسهم العادية المقدمة من خالل هذا الطرح.

 طريقة دفع مبلغ االشتراك 2502

 بمبلغ االشتراك. ةمصحوب ةومتكامل ةطلب موقع استمارةتتاب أن يقدمون إلى بنك االستالم يجب على المتقدمين لالك

الدولية ". يتلقى بنك االستالم أموال االشتراك من شركة التكافل عملة االشتراك هي الدينار البحريني. يجب أن يتم سداد جميع المدفوعات إلى حساب" 
 المشتركين بإحدى الطرق التالية:

 بنك اإلستالمق التحويل البنكي بالدينار البحريني من حساب مقدم الطلب الذي يحتفظ به مع بنك آخر غير عن طري، 

 ،عن طريق تحويل دينار بحريني من حساب تابع لمقدم الطلب مع بنك االستالم 
  عن طريق شيكات إدارية بالدينار البحريني 

 طرق دفع أخرى.أي ال تقبل 

في حساب بنك اإلستالم للمتقدمين فيما يتعلق بأموال االشتراك التي يجمعها  ربح الً من بنك االستالم. ال يتم حساب مبلغسوف يتلقى المتقدمون إيصا 
يتحمل مقدم الطلب جميع التكاليف مثل رسوم التحويل اإللكتروني ورسوم االشتراك. جميع التحويالت يجب أن تكون صافية من أي رسوم بنكية. 

 .ورسوم المقاصة الخاصة وأي رسوم أخرىاإلدارية شيكات الك ورسوم اإلستالم ورسوم تحويل العمالت األجنبية ورسوم معالجة طلب االشترا

 صدار مدير اإل 2502

 وإدارة العملية.الطرح ستشارات ذ.م.م. كمدير إصدار لتقديم المشورة لهم بشأن هذا عينت الشركة جرانت ثورنتون لإل

 صدار اإلمسجل  2531

 .الطرحإصدار بشأن هذا ل سجمك البحرين للمقاصةشركة عينت الشركة 

 االستالم بنك 2530

 الطرح.بشأن هذا بنك اإلستالم ك بنك البحرين االسالمي ش.م.بعينت الشركة 

 مملكة البحرين، لمنامة، ا 207رقم مجمع ، 0712رقم طريق ،  733ة الدبوماسية، مبنى رقم قالمنط العنوان:

 07.2.212: ، رقم الفاكس 0734.000رقم الهاتف: 
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 المستشار القانوني 2533

 .الطرحبشأن هذا  المستشار القانونيكمحامون ومستشارون قانونيون  -راشد عبد الرحمن إبراهيم عينت الشركة 

 ، المنامة، مملكة البحرين.170.، المنطقة الدبلوماسية، ص.ب. 207، مجمع رقم 0712، طريق رقم 032العنوان: الطابق الثاني، مبنى رقم 

 التخصيصأساس  2532

طلبون سيتم تخصيص األسهم أوالً للمساهمين اللذين اكتتبوا بكامل أو جزء من حقهم في الطرح. وسيتم بعد ذلك، تخصيص الرصيد للمساهمين الذين ي
 .تناسب مع حصصهم في تاريخ التسجيلأكثر من حقوقهم المميزة بال

، فقد عبر المساهمون الرئيسيون في الشركة وهم الشركة البحرينية الطرحالل هذا األسهم العادية المقدمة من خفي كامل في حال لم يتم االكتتاب 
بسعر  ينيربحر يناد 353.15111وهو أقصى في األسهم العادية غير المدفوعة المتبقية بحد  كتتاب، لإلةغير الملزم نيتهمالكويتية للتأميين عن 

 .العرض

 المبالغ المعادةوالتوزيع  2534

المبالغ متعلقة بمبالغ اإلشتراك  اعادة. تكون عملية الفرع الرئيسي لبنك اإلستالمقوم مقدمو الطلبات باستالم إشعار التخصيص من في تاريخ التوزيع ، ي
الغ جميع المب معالجةالمبالغ بالدينار البحريني فقط. سيتم  اعادة. يتم لها الزائدة و المسددة من قبل مقدمي الطلبات والتي لم يتم تخصيص أسهم عادية

بعد خصم الرسوم المصرفية وغيرها من الخصومات المماثلة ولن تتضمن أي أرباح متراكمة على هذه األموال، إن بنك اإلستالم التي يوزعها  المعادة
 وجدت.

 سياسة توزيع األرباح .253

ع األسهم العادية األخرى للشركة، بما في لطرح على قدم المساواة وسوف يتم تصنيفها بالتساوي مع جميهذا اسوف يتم التعامل باألسهم التي تخضع ل

 ذلك الحق في الحصول على أرباح مستقبلية عند اإلعالن عنها.

، إذا تم اإلعالن عنها، بما يتناسب مع نسبتهم من تاريخ التخصيص. تعتمد عملية سداد استالم توزيعات األرباح يحق لمساهمي األسهم المسجلة حديًثاً 
أساس مستمر، من بين أمور أخرى، على أرباح الشركة وضعها المالي ومتطلباتها النقدية والشروط السارية على دفع  أرباح األسهم ومقدارها على

اإلدارة  أرباح األسهم بموجب قانون الشركات التجارية البحريني وقوانين مصرف البحرين المركزي، واللوائح وغيرها من العوامل مثل ما يراه مجلس 
 و المساهمين مناسب.

 حقوق التصويت 2533

المعنون "حقوق  02القسم يرجى مراجعة يحق لكل مساهم الحضور والتصويت في الجمعية العامة للشركة. لالطالع على حقوق التصويت للمساهمين، 
 المساهمين" في هذه النشرة.

 ترتيب األسهم العادية 2537

تكافل بما في ذلك ما يتعلق شركة المع جميع األسهم العادية األخرى ل بالتساوياألسهم العادية الصادرة من خالل هذا االكتتاب سوف يتم ترتيبها 
 باستحقاق توزيعات األرباح.

 النشرةمن خالل هذه  المقدمةإدراج األسهم العادية  2532

 .النشرةمن خالل هذه  المقدمةبعد االنتهاء من هذا العرض، سيتم تقديم طلب إلى بورصة البحرين إلدراج األسهم العادية 

 لخطر الرئيسيةعوامل ا 2532

ستواصل دفع األرباح. يمكن أن تتعرض أعمال الشركة إلى مخاطر معينة خارجة عن سيطرة شركة التكافل ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن 
على الشركة، مجلس اإلدارة أو اإلدارة والتي من المحتمل أن تؤثر على أدائها التشغيلي والمالي. للحصول على تفاصيل حول المخاطر التي تؤثر 

 يرجى االطالع على القسم المعنون "اعتبارات االستثمار وعوامل الخطر".

 استخدام العوائد 2521

، للمزيد من التفاصيل .ستسخدم العوائد من هذا الطرح لالمتثال لمتطلبات المالئة المالية للشركة. كما أن العوائد ستسخدم لتعزيز رأس مال الشركة

 " في هذه النشرة.الهدف من وراء هذا الطرح واستخدام العوائدن "المعنو 04القسم يرجى مراجعة 
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 األفضلية حقوق طرح – للطرح الزمني والجدول اإلحصائيات  .4
 

 اإلجمالي الطرح مبلغ 450

  353.15111 دينار بحريني

 العرض سعر 453

دينار بحريني لكل سهم 15011  

 النشرة هذه خالل من تقديمها يتم التي العادية األسهم عدد 452

 دينار بحريني للسهم الواحد 15011سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  335.115111

 التقديم إجراءات وموجز الزمنية الجداول 454

 وصف تاريخ

3102أبريل  34 الدعوة تاريخ إعالن   

3102أبريل  33  تاريخ التسجيل 

3102أبريل  32  تاريخ االفتتاح 

3102مايو  02  تاريخ اإلغالق 

3102مايو  .0 التخصيص وأساسنتائج االكتتاب اعالن تاريخ    

3102مايو  03  موافقة مصرف البحرين المركزي على التخصيص 

3102مايو  07  تاريخ التخصيص 

3102مايو  33 وزيع تاريخ الت   

3102مايو  32  إعالم إدراج األسهم لبورصة البحرين 

3102مايو  34  بدء التداول في أسهم حقوق األفضلية ببورصة البحرين 
 

 فترة االكتتاب .45

هة المصدرة يجوز لمقدمي الطلب التقدم بطلب خالل فترة االكتتاب، تبدأ من تاريخ االفتتاح وتنتهي في تاريخ اإلغالق أو أي تاريخ آخر قد تحدده الج
 في الصحف المحلية.بالنشر اك . سيتم اإلعالن عن أي تمديد لفترة االشتربشرط الموافقة الخطية المسبقة من قبل إدارة مراقبة األسواق المالية

 تقديم إستمارة الطلب  453

الفروع المحددة لبنك االستالم. يجب أن يتم ملىء إستمارة الطلب كاملة الجهة المصدرة ومسجل اإلصدار ويجب الحصول على إستمارة الطلب من 
المعينة في اإلستالم بنك الطلب إلى فروع  استمارةلب تقديم ل مقدم طباللغة العربية أو اإلنجليزية ووفقاً للتعليمات الواردة في هذه النشرة. يتعين على ك

 بنسخ من المستندات كما هو مذكور في هذه النشرة. ةأو قبل تاريخ اإلغالق مصحوب

 طريقة سداد مبلغ االشتراك 457

االشتراك. عملة االشتراك هي الدينار يجب على مقدمي الطلب تقديم استمارة طلب موقعة ومكتملة حسب األصول إلى بنك االستالم مع سداد مبلغ 
 البحريني.

 يتم التحويل إلى الحساب المصرفي المعين لدى بنك االستالم بإحدى الطرق التالية:

عن طريق التحويل البنكي بالدينار البحريني من حساب يتم االحتفاظ به مع بنك آخر غير البنك األستالم، -  

ي من حساب لدى بنك االستالم ،عن طريق تحويل مبلغ بالدينار البحرين -  

عن طريق شيكات إدارية بالدينار البحريني. -  
 

طرق سداد أخرى. أي ال تقبل  
 



 3102أبريل  32 نشرة طرح حقوق األفضلية
 

  02  

المتقدمين  يكون مقدموا الطلبات مسؤولين عن ضمان تحويل مبالغ االكتتاب إلى الحساب المعّين لدى بنك االستالم في أو قبل تاريخ اإلغالق. يجب على
الطلب. استمارةحويل البنكي إلى جانب تقديم نسخة من طلب الت  

 
 تنازل الالحقوق التابعة لهذا الطرح و حقوق  452

سهم عادي لكل  23هذا الطرح مفتوح لجميع المساهمين المسجلين في سجل األسهم للشركة العادية في تاريخ التسجيل. يحق لكل مساهم شراء ما يقرب 
جوز للمساهمين تقديم طلب للحصول على األسهم العادية التي تزيد أو تقل عن استحقاقاتهم. لن في تاريخ التسجيل. ومع ذلك ي مملوكسهم عادي  011

أقرب عدد سيتم تقريبها إلى  011تصدر األسهم العادية الكسرية. مع ذلك ، فإن حقوق المساهمين الذين يحتفظون بأسهم عادية بخالف مضاعفات 
علق بأي استحقاق جزئي( ، شريطة أن )أ( أن ال يتجاوز إجمالي عدد األسهم العادية المخصصة )أي سيتم تخصيص حصة عادية كاملة فيما يت صحيح

عدد األسهم بهذه اخآلية لكل مساهم عن عدد األسهم العادية التي قدم طلب متعلق بهما )ب( أن ال يتجاوز العدد اإلجمالي لألسهم العادية المخصصة 
 شتراك.العادية المتاحة لإل

رة نشل خالن يمها مدتقم لتي يتاية دلعام األسهافي م حقهين الذين يحق لهم المشاركة في هذا الطرح قبول كل أو جزء من مستحقاتهم. يجوز للمساهم
ثيقة ولل هذه اخالن يمها مدتقم لتي يتاية دلعام األسهل اکض أو بعول في تناون غبرال ين يذلن اميهلمسان ايمکذي لازل عنه، والتنن ايمکدار هذه إلصا

 ن. ومع ذلك يجب أن يتم هذا التنازل خالل فترة االشتراك فقط.يرخآخاية لصالح دلعام األسهنازل عن اللت

 المبالغ المعادةوتوزيع ال 452

، إن وجدت ، من مكتب مسجل اإلصدار. هذه المبالغ المبالغ المعادةفي تاريخ التوزيع ، يقوم مقدمو الطلبات بتحصيل إشعار التخصيص وشيكات 
بالدينار مبالغ االشتراك الزائدة التي دفعها مقدمو الطلبات فيما يتعلق باألسهم العادية التي قاموا بطلبها ولم يتم تخصيصها. يتم رد المبالغ  تساويالمعادة 

 البحريني.

ن أي فوائد / أرباح تكون بعد خصم الرسوم المصرفية وغيرها من الخصومات المماثلة ولن تتضماإلستالم بنك  التي يوزعها المعادةجميع المبالغ 
 مستمدة من هذه األموال.

."إجراء تقديم الطلبات" لمزيد من التفاصيل 03"الطرح" و  2و  02 ماقساأليرجى الرجوع إلى   
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 التكافل شركة ..

 
 تاريخية نبذة 50.

ت التكافل الرائدة في منطقة الشرق ، وهي أول شركة تأمين إسالمي في مملكة البحرين وأحد شركا 0222الدولية في عام شركة التكافل تأسست 
 ألفراد والشركات.لاألوسط. توفر الشركة تغطية تكافلية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية والخدمات 

 يقع المكتب الرئيسي للشركة في:

 الدولية ش.م.بشركة التكافل 
 ضاحية السيف -المركز الرئيسي 

 ، 3200، طريق  321مبنى رقم 
 432 ، مجمعضاحية السيف

 ، المنامة 2321ص ب: 
 مملكة البحرين

 3.3 .3. 07 (272+)هاتف: 
 322 23. 07 (272+)فاكس: 

 takaful@takafulweb.com  البريد األلكتروني:
 www.takaful.bh  الموقع األلكتروني:

 
. األسهم 0222صول عليه في عام الذي تم الح 30011 -0الشركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب السجل التجاري رقم 

 العادية للشركة مدرجة في بورصة البحرين.
 

 رؤية ال
 تغيير إيجابي في قطاع التكافل من خالل االعتراف بها كمزود رائد و مبدع للجودة  و حلول التأمين المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية"حداث إ"

 مهمة ال
ن المختارة من خالل نشر الوعي بحلول التأمين اإلسالمي وأن نصبح المزود الرائد لمجموعة كاملة من "تتمثل مهمتنا في مواصلة كوننا شركة التأمي

 منتجات التكافل التي تجمع بين الجودة الفائقة استناًدا إلى مبادئ وقيم الشريعة اإلسالمية"

 معالم تاريخية

 عام معلما

 0222 دينار بحريني 051115111قدره  تأسست "شركة البحرين اإلسالمية للتأمين" برأسمال مدفوع

 0227 في بورصة البحرين إدراج الشركة

 0222 الدولية"شركة التكافل "دينار بحريني وإعادة إطالق الشركة باسم  451115111زيادة رأس المال المدفوع إلى 

 دينار بحريني 51115111.دينار بحريني ورأس مال مدفوع إلى  3151115111زيادة رأس المال المصرح به إلى 
أول شركة عالمياً تنفذ نموذج التكافل الكامل الذي تقدمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

(AAOIFI) 

3111 

 3110 أصبحت أول مشغل تكافل يوفر منتجات التكافل العائلي

 3112 دينار بحريني 353.15111زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 

 3100 مرخصة من قبل مركز قطر المالي كجهةفتتاح فرع قطر ا

 3102 ( في شراكة مع مجموعة باراماونت )شركة إلدارة المطالبات الصحية 231 هلثأنشئت 

 .310 الدوليةشركة التكافل ٪ في 40شركة البحرينبة الكويتية للتأمين ش.م.ك. حصلت على حصة 

 قرار مجلس اإلدارة بإغالق فرع قطر
 ٪32٪ بإجمالي مساهمة .3357البحرينية الكويتية للتأمين على حصة إضافية قدرها الشركة تحوذت اس

من ٪ المتبقية غير المملوكة 23قدمت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عرًضا إلزامًيا غير مشروط للحصول على الـ 
 بموجب هذا العرض %37532الى  الشركة البحرينية الكويتية للتأمينحصة  ارتفعت.  قبلها

3107 

 . دينار بحريني 25.115111خطة لزيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 
 ٪32513حصة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين إلى  رفع

3102 

 

  



 3102أبريل  32 نشرة طرح حقوق األفضلية
 

  30  

 واألنشطة الرئيسية الترخيص 53.

ة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين وفقاً ألحكام قانون شركة التكافل الدولية ش.م.ب. هي شركة مساهمة عامة بحرينية مسجلة لدى وزارة الصناع

تكافل شركة ال. وتم الترخيص ل0222أبريل  00الذي تم الحصول عليه في  30011 الشركات التجارية البحريني وتعمل بموجب السجل التجاري رقم

 في بورصة البحرين.مدرجة  من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تكافل محلية مسجلة. األسهم العادية للشركة

خدمات المتعلقة بالتكافل. يتم تنظيم أنشطة الشركة وفقاً لمبادئ الشريعة. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إدارة أنشطة واستثمارات التوفر الشركة 
 ن وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية.التكافل العامة والعائلية من خالل تبني نماذج الوكالة والمضاربة على التوالي ، نيابة عن المشاركي

 الرسملة 52.

ديسمبر  20. ليس لدى الشركة أي قروض طويلة األجل و / أو قصيرة األجل كما في 3107ديسمبر  20يلخص الجدول التالي رسملة الشركة كما في 

3107. 

 

3103ديسمبر  20 3107ديسمبر  20   تفاصيل 

 رسملة    

 إيداع قانوني 03.5111 03.5111

 النقدية وشبة النقدية  5.245223. 753125012

 االستثمارات المتاحة للبيع  53145227. 453235.32
 رأس المال 353.15111 353.15111

 احتياطيات:    

 االحتياطي القانوني 335140. 025737.

 االحتياطي العام 3115111 3115111

 أرباح مستبقاه / )خسائر متراكمة( (3.25227) (3725302)

 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 335370 (4257.0)

 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم .3527.523 353435732

 الحقوق غير المسيطرة 0115207 715.23

 مجموع االسهم 354735743 352075242
 

كل بحريني لر يناد 15011بقيمة دي سهم عا 31151115111بحريني يتألف من ر يناد 3151115111المال المصرح به لشركة التكافل هو رأس 
ر يناد 15011قدرها سمية ابقيمة دي سهم عا 335.115111من يتألف بحريني ر يناد 353.15111مة بقيع مدفور وداصل ماللشركة رأس . همس

 حد.الوابحريني للسهم 

 التابعة الشركات 54.

 هلث 063 لخدمات المساعدة ذ.م.م. :

لمساعدة ذ.م.م. هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين وتعمل تحت لخدمات ا 231 هلث
لذلك تم توحيد لخدمات المساعدة ذ.م.م. 231 % من أسهم هلث31تمتلك شركة التكافل . 3102أبريل  7الصادر في  2.114 -0السجل التجاري رقم 

ركتين.القوائم المالية للش  

من الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي وهي تعمل في تقديم الخدمات المساعدة التأمينية. .يتم تنظيم الشركة حسب متطلبات المجلد   

، ضاحية 432، مجمع رقم 3222، طريق رقم 3.73، مبنى رقم 3.و 0.مبنى ميرال، الطابق الخامس، مكتب يقع المكتب المسجل للشركة في 
مملكة البحرين. ،السيف  

 ملخص األعمال  .5.

والي. يتم تنظيم يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إدارة أنشطة التكافل العامة والعائلية واالستثمار من خالل اعتماد نماذج الوكالة والمضاربة على الت

:أعمال التكافل في الشركة إلى خمسة قطاعات أعمال رئيسية وهي كالتالي  

العامة، والهندسة الحوادث المركبات،  التكافل العام والمركبات 

 الحريق مخاطر الحريق وما يتعلق بها

 البحري والطيران الشحن والبدن البحري

 الرعاية الصحية تغطية تكاليف الرعاية الصحية 

 التكافل العائلي االدخار، التعليم، الحماية، التكافل العام وحماية المجموعة
  



 3102أبريل  32 نشرة طرح حقوق األفضلية
 

  33  

 كباتالمر و العام التكافل 5.50.

تشمل الطرف الثالث، الطرف الثالث الحريق والسرقة وخطط  التغطية الشاملة للمركبات تحت تكافل المركبات. المنتجات توفر الشركة مجموعة من 
 لمقاولين،، توفر الشركة خيارات تشمل تغطيه جميع المخاطر االعامة. في إطار التكافل الهندسييشمل التكافل العام التغطية الهندسية والحوادث 

توفر شركة التكافل . و في إطار الحوادث والتغطية العامة الحواسيب مخاطروتعطل اخآالت وتعطل األعمال، وتغطية كافة  والمخاطر المتعلقة بالبناء
التدمير أو التشرد.  سند المصرفيين الشامل الذي يغطي مخاطر مثل فقدان الممتلكات بسبب السرقة أو السطو أو التلف أومنتجات وخدمات من ضمنها 

الرئيسية األخرى المقدمة في إطار الحوادث والتغطية العامة والتعويض المهني، وتغطية األموال، والحوادث الشخصية الخدمات والمنتجات وتشمل 
 الجماعية، وضمان اإلخالص والمسؤولية العامة.

 الحريق 5.53.

تغطية ضد الخسائر الناجمة عن الحريق أو الصواعق أو االنفجارات أو تتضمن الالتكافل ضد الحريق ضمن المنتجات والخدمات المقدمة 
لى الزالزل/العواصف أو الفيضانات أو األثر الناجم عن مركبات الطرق أو انفجار أو تدفق خزانات أو األنابيب أو أي مخاطر أخرى باإلضافة إ

وعنيفة بما في ذلك األضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة السرقة أو أي  السطو، بما في ذلك الدخول أو الخروج من األماكن عن طريق وسائل قسرية
 محاولة سرقة.

 البحري والطيران 5.52.

. توفر سياسات الشحن البحري الحماية للبضائع المنقولة ضد المخاطر البحرية المؤمنة والسفنيوفر التكافل البحري التغطية تحت سياسات الشحن 

سياسات مؤسسات المالية األخرى التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في سلع االستيراد والتصدير. وتعوض للمستوردين والمصدرين للسلع وال

 مالك السفينة ومراكب النزهة واليخوت بما في ذلك مسؤولية الطرف الثالث في حالة وقوع حادث.البحرية  السفن

 الرعاية الصحية 5.54.

حت التكافل الجماعي )صحتك( والتكافل العائلي الجماعي. توفر خطط مجموعة )صحتك( الحماية في مجال الرعاية الصحية، توفر الشركة منتجين ت
امج التكافل المالية في حالة المعاناة من المرض أو التعرض للحوادث بما في ذلك العالج الداخلي والخارجي ومعالجة األسنان واألمومة. تم تصميم برن

لشركات التي توفر التغطية لموظفيها والعاملين مع حماية في حالة الوفاة أو العجز بسبب المرض أو حادث العائلي الجماعي للمؤسسات التجارية وا
 باإلضافة إلى فوائد أخرى.

 

 التكافل العائلي .5.5.

العائلي. تم توفير و خطة السفر والحج والعمرة تحت خدمات التكافل التعليم و خطة التقدم الشركة خيارات متعددة والتي تشمل )أسرتك(، وخطة  
مالي في حال الوفاة أو اإلعاقة لحامل البوليصة. توفر خدمات التعليم الدعم المالي للتدريس والتعليم الدعم التصميم برنامج )أسرتك( لغرض توفير 

كة خطط أخرى متعلقة بتوفير العالي لألبناء. خطط توفير تساهم في التخطيط لإللتزامات المالية المستقبلية. عالوة على الخطط المذكورة، توفر الشر
 الحماية أثناء السفر ألغراض عمل أو أغراض الترفيه والحج.

 
 اإلستراتيجية المستقبلية 53.

 ستراتيجية الشركة ا

 تعزيز رأس مال الشركة المتوفر 
 ضخ رأس المال 
 تحسين صافي الفائض من العمليات واالستثمارات 
 تعزيز جودة األصول طويلة األجل وقصيرة األجل 
 اء مكانة الشركة في السوق من خالل عملية تصنيف ائتماني مستقل إنش 

  إستراتيجة التشغيل

 حسين الربحية في كل قطاع أعمال إعادة تقييم وت 
 إعادة تقييم استراتيجيات االكتتاب 
 إدخال تدابير وإجراءات رقابة معززة إلدارة المطالبات 
 إنشاء منتجات جديدة ومطورة تلبي احتياجات السوق 

 ويع مزيج المنتجاتتن 

 استكشاف الشراكات عبر القطاعات المختلفة 

 إستراتيجية االستثمارات

 تعزيز العائد على االستثمارات من خالل اَلية تخصيص أصول حذرة وعملية إنشاء محفظة ديناميكية 

  اإلستراتيجية اإلداريةالتركيزعلى تعزيز ممارسات إدارة المخاطر للحفاظ على محفظة إستثمار عند مستوى منخفض للمخاطر 
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   اإلدارية اإلستراتيجية

 إعادة هيكلة تنظيمية بما يتماشى مع االستراتيجيات التشغيلية 

 تعزيز اقتصاديات الحجم 

 الحفاظ على التكاليف العامة واإلدارية على مستوى منخفض 

 إعادة تقييم مراكز التكلفة وتحديد أنشطة خفض التكاليف المحتملة 

. وستواصل الشركة العمل من 3131عام الحتى والتي من المتوقع أن تستمر  3102عام البالفعل بتنفيذ هذه االستراتيجية الجديدة في  وقد بدأت الشركة
كبيرة  سيضيف قيمة أجل تنفيذ هذه االستراتيجية من خالل الحفاظ على العمليات الحالية التي يتم تنفيذها من خالل التقنيات والبنية التحتية المطورة. هذا

 عمالئها.ل شركة التكافل قدمهاتفي جميع المنتجات التي 
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 حوكمة الشركة .3

 
 مقدمة 350

معايير وقيم عالية تحدد اإلنضباط المتوقع من  شركة التكافل الشركة ملتزمة بشكل تام بالممارسات السليمة لحوكمة الشركات. اعتمد مجلس إدارة إن
لعمالء والمساهمين والزمالء والوسطاء وغيرهم من أصحاب المصلحة في الشركة. أحد القيم األساسية التي يتم الموظفين في تعاملهم مع المشاركين وا

ة ، من أجل تعميمها داخل الشركة هو االعتقاد بأن أعلى معايير النزاهة أمر أساسي في مجال األعمال. يظل نظام حوكمة الشركة قيد المراجعة المستمر
ل وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات. إن المسؤولية المباشرة لمجلس اإلدارة هي السعي إلى التوافق مع سياسات السلطات تعزيز مستويات االمتثا

 التنظيمية والمتطلبات القانونية.

 :اإلطار

سة تعامل األشخاص الرئيسيين وسياسة المبلغين وسيايتضمن إطار حوكمة الشركة سياسة اإلفصاح وقواعد سلوك العمل ومدونة السلوك األخالقي 
 وسياسة حوكمة الشركة:

 :قراعد سلوك العمل

بأعلى معايير االحتراف والعناية عليها الموقعين الدونة تربط  هتغطي مدونة سلوك الشركة سلوك أعضاء مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية. إن هذ
 فصاح وسرية معلومات.الواجبة في أداء واجباتهم. كما يغطي تعارض المصالح واإل

 :االلتزام

 لديها سياسات وإجراءات شاملة لضمان اإللتزام الكامل بالقواعد واألنظمة ذات الصلة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.تكافل شركة ال

 :التواصل

ت المناسب. تشمل قنوات االتصال الرئيسية التواصل مع أصحاب المصلحة بطريقة مهنية وصادقة وشفافة ومفهومة ودقيقة في الوقب شركة التكافل تقوم
 وسائل اإلعالم المحلية المناسبة.تقريراً سًنوياً والموقع األلكتروني وإعالنات منتظمة في 

 مجلس اإلدارة  353

 فيما يلي أعضاء مجلس إدارة الشركة اعتباًرا من تاريخ هذه النشرة:

 الهزيمعلي السيد جمال 

 اإلدارة مجلس رئيس

 

 3117ومنصب الرئيس التنفيذي لبنك االستثمار األول من  3104حتى  3101ال منصب الرئيس التنفيذي لبنك بي ام اي في الفترة من شغل السيد  جم
 .3112حتى  .311ومنصب رئيس العمليات في المستثمر الدولي من  3112حتى 

ورئيس لجنة التدقيق في شركة ناس  بالبحرين ، وعضو مجلس وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة بنك الخليج األفريقي ، بكينيا ، عضو مجلس اإلدارة 
و إدارة في شركة قطر لصناعة الكيماويات البترولية ، الكويت ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية العالمية في البحرين. وعض

كات التابعة لشركة جيم القابضة. يحمل السيد جمال شهادة مجلس إدارة في بروكو للخدمات المالية ؛ باإلضافة إلى ترؤس مجلس إدارة جميع الشر
 محاسب قانوني معتمد من الواليات المتحدة األمريكية. 

 
 محمد السيد عبدالرحمن عبدهللا

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 ن المنصب األخير الذي تواله هوعاًما، وكا 22في بنك البحرين الوطني لمدة  عبدالرحمنخبرة مصرفية طويلة. عمل السيد  عبدالرحمنلدى السيد 
لمدة عام واحد في بنك تشيس مانهاتن كمشرف أول  عبدالرحمنالمدير العام للمجموعة المصرفية. قبل انضمامه إلى بنك البحرين الوطني، عمل السيد 

حائز على  عبدالرحمن. السيد للخدمات المالية والعامة. هو يشغل منصب عضو مجلس إدارة بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. وبنك طيب ش.م.ب
 .ن جامعة هال، بالمملكة المتحدةماجستير في إدارة األعمال م
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 السيد خالد سعود الحسن

 عضو مجلس إدارة

يذي الرئيس التنفويمتلك السيد خالد خبرة طويلة في مجاالت االستثمار والتأمين. يعمل السيد خالد في مجموعة الخليج للتأمين، وهو عضو مجلس إدارة 
. تخرج للمجموعة خالل الخمسة عشر عاماً الماضية. السيد خالد عضو مجلس إدارة في مختلف شركات التأمين وإعادة التأمين في سوق التأمين العربي

 السيد خالد من جامعة الكويت و حصل على شهادة بكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية.

 عيالمزيرالسيد خالد جمال 

 رةعضو مجلس إدا
 

ئيس يشغل السيد خالد حالياً منصب نائب المدير العام لشركة آر تي سي )كوكاكوال الكويت(. خالل حياته المهنية عمل السيد خالد في منصب الر
بين  قبل هذا لدى إرنست ويونغ كمراجع حسابات أولو 3103إلى  3104التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية خالل الفترة من 

 . السيد خالد هو محاسب قانوني معتمد مسجل في الكويت.3104و  3112عامي 

 السيد ابراهيم محمد الريس

 عضو مجلس إدارة

عاماً من الخبرة في قطاع التأمين. يشغل السيد إبراهيم حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين  22السيد إبراهيم أكثر من  لدى
.م.ب. وهو أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية. عالوة على ذلك، فإن السيد إبراهيم عضو مجلس إدارة في مختلف شركات ش

وشهادة لبنان التأمين وإعادة التأمين في قطاع التأمين العربي. يحمل السيد الريس شهادة البكالوريوس  في الحسابات من الجامعة العربية في بيروت ، 
 من معهد التأمين القانوني، بالمملكة المتحدة. كفاءة التأمين

 يريجبوالسيد أحمد عبدالرحمن 

 عضو مجلس إدارة

، وعمل في شركة الخدمات المصرفية العالمية 3100تنفيذي لالستثمار منذ الرئيس منصب الالسيد أحمد في شركة البحرين للتأمين الكويتية يشغل 

. وهو أيًضا عضو في مجلس اإلدارة 3112و  3113، لبنك سيكو االستثماري كرئيس للوساطة بين عامي 3100و  3112بين  كمدير أول في الفترة

اإلستثمار البديل  معهد محللي ورئيس لجنة التدقيق في شركة انفيتا إلدارة المطالبات بالبحرين. السيد أحمد محلل استثماري بديل قانوني وعضو في

 القانونيين.

 محمد ربيعة عبد هللا ربيعة السيد

 عضو مجلس اإلدارة

 لمعاينة خسائر بين شركة عاًما في سوق الكويت. عمل لدى 32، من بينها الخبرة الكبيرة في قطاع التأمين عاًما من 27أكثر من  عبدهللاالسيد  يمتلك

، للتأمين الكويتية يةشركة البحرينلت ، ونائب الرئيس التنفيذي لالمجموعة العربية للتأمين لمدة أربع سنواوفي البحرين لمدة خمس سنوات ،  التأمين

 مكتب الكويت. حضر السيد ربيعة العديد من البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتأمين واإلدارة.

 الدكتور أسامة تقي البحارنة

 عضو مجلس إدارة

من جامعة امبيلاير بالمملكة المتحدة وشهادتي الماجستير والبكالوريوس في نفس المجال من  حاز الدكتور أسامة على دكتوراة في هندسة الكمبيوتر
عاماً في ادارة المشاريع واالستشارات والتخطيط االستراتيجي والعمل اإلداري. الدكتور أسامة  21جامعة ميجيل بكندا. يمتلك خبرة واسعة تتعدى 

كترونية وقد عمل كمدير لعدة مشاريع تكنولوجيا معلومات استراتيجية. يشغل حالياً منصب العضو المنتدب مستشار تكنولوجيا المعلومات والتجارة اإلل
 .والمستشار التقني األول لدي مجموعة كونتيننتال كما يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة لدى الشركة المتحدة للتأمين

 عبدالرحيمراشد علي السيد 

 عضو مجلس إدارة

عاماً في قطاع  41يمتلك خبرة واسعة تتعدى من المملكة المتحدة و (ACCA)د على عضوية معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين حاز السيد راش

 .الصيرفة والتمويل في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية
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 أسامة كامل كشكالسيد 

 عضو مجلس إدارة

ومدقق  (CPA)قانوني لدى مجموعة الخليج للتأمين بالكويت. حاز السيد أسامة على شهادتي محاسب يشغل السيد أسامة منصب رئيس الشئون المالية 

عاماً في قطاع التأمين والخدمات  31يمتلك خبرة تتعدى و، لإلدارة خباالضافة الى ماجستير في إدارة األعمال من كلية ماستري (CIA)داخلي معتمد 

 .ويتالمالية والصيرفة في جمهورية مصر والك

 
 هيئة الرقابة الشرعية 352

 
 الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمود

 الهيئة رئيس

عبد اللطيف عضو في المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في مملكة البحرين وخبير في الهيئة الشرعية اإلسالمية العالمية. الدكتور  الدكتورعبد اللطيف
من المشاركين النشطين في المؤتمرات  عبد اللطيفعتبر الدكتورير، الشرعية. إلى جانب العمل كمستشا العديد من المجالس االستشارية يشغل عضو في

سابقا رئيس قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية في جامعة  جتماعية والثقافية. كان الدكتورعبد اللطيفوالندوات التعليمية واالقتصادية والفكرية واال
 ..022، وأيضا أستاذ مساعد للدراسات اإلسالمية منذ عام  .311إلى  3110البحرين من 

 حصل على شهادة الدراسات العليا من جامعة األزهر وشهادة الدكتوراه من جامعة الزيتونة.

 شيخ عبد الستار أبو غودهالالدكتور 

 الهيئةنائب رئيس 

اهرة، مصر. وهو عضو في مجمع الفقه اإلسالمي الذي تطور من منظمة في الشريعة من جامعة األزهر، الق كتور أبو غدة يحمل شهادة دكتوراهالد
خبير ومقدم لموسوعة الفقه اإلسالمي ، وزارة األوقاف والشؤون منها صب امنعدة المؤتمر اإلسالمي في جدة بالمملكة العربية السعودية. شغل من قبل 

يد من المؤسسات المالية اإلسالمية ، وعضو مجلس المعايير والمجلس الشرعي اإلسالمية، دولة الكويت. وهو عضو في هيئة الرقابة الشرعية للعد
حديثة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )ايوفي(. وهو مؤلف العديد من الكتب المتخصصة في الفقه والفتوى من المعامل ال

 ؤتمرات والمنتديات اإلسالمية.ومنشورات حول مواضيع إسالمية مختلفة ، ومتحدث منتظم في الم

 الشيخ محسن العصفور

 عضو مجلس اإلدارة

نب مخطوطة تغطي جوا 011البحرين. وهو رئيس منظمة تجمع أبحاث العلوم ولديه أكثر من  مملكة وكيل شئون المحاكم الشرعية في محسنشيخ ال
 البحرين. ملكةم في مؤسسات ماليةعدة لجان شرعية ل عضو في محسنإسالمية مختلفة. الشيخ 

 اإلدارة التنفيذية  354

 يتكون فريق اإلدارة الرئيسي للشركة مما يلي:

 السيد يونس ج. السيد

 الرئيس التنفيذي

، بدأ بعد تخرجه من جامعة الكويت ثالثين عاماً شغل خاللها العديد من المناصب.الرائد في قطاع التأمين وإعادة التأمين بخبرة ثرية تفوق السيد يونس 

وكان مسؤوالً عن عمليات االكتتاب في جميع جوانب التأمين على الطيران إقليمياً  0223في عام  المهنية الالمعة في مجموعة التأمين العربية حياته

حتية كمدير إداري وقام بدور بارز في تأسيس البنية الت (DIFC) ، انضم إلى مركز دبي المالي العالمي 3110في عام  وكذلك في األسواق الدولية.

 لقطاع التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي.

كمدير عام وتم ترقيته إلى منصب الرئيس  3112كونه متخصصاً في التأمين اإلسالمي )تكافل( ، انضم السيد يونس إلى شركة التكافل الدولية في عام 
رئيس مجلس  السيد يونس مجلس إدارة في مختلف مؤسسات التأمين. وكان. شغل السيد يونس منصب رئيس مجلس اإلدارة وعضو 3112التنفيذي في 

حتى  3104، ورئيس االتحاد الدولي لشركات التكافل والتأمين اإلسالمي من  3104حتى  3100من لفصلين متتاليين  إدارة جمعية البحرين للتأمين
 .3112حتى  .311، مصر من للتأمينالشركة المصرية السعودية في مجلس إدارة  امنصب عضو اً وشغل أيض. 3103
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 السيد عصام محمد األنصاري

  عامالمدير ال

 القانوني            التأمين( من معهد القانوني التأمين)مشارك في معهد  ACII درجة على حائز وهو. التأمين مجال في المتخصصينمن كبار  السيد عصام 

أكثر من عشرين عاماً من الخبرة الواسعة في مجال التأمين وإعادة التأمين ، من خالل ارتباطه  يمتلكالسيد عصام  .الزمالة لندن ، ويسعى اخآن نحو -

   .والمنطقةالطويل في صناعة التأمين وإعادة التأمين في البحرين 

قبل  عاونية( السعودية وشركة البحرين للتأمينوقد عمل في كادر اإلدارة التنفيذية لشركة البحرين الوطنية للتأمين والشركة الوطنية للتأمين التعاوني )الت
  . 3113االنضمام إلى شركة التكافل الدولية في عام 

  الرحمن العثمانالسيد عبدالعزيز عبد

 نائب المدير العام

يعتبر من  .المتحدة بالمملكة هال جامعة من األعمالويحمل درجة الماجستير في إدارة  3113زيز هو محاسب قانوني معتمد منذ عام بدالعالسيد ع

ن وعشرخمس و ارتباطه الطويل ألكثر من من خالل لديه خبرة واسعة في أعمال التأمين اإلسالمي التي اكتسبهاومجال التأمين اإلسالمي ،  مهنيي

 .0222 عام في الدوليةالتكافل  شركةعاًما في مجال التأمين مع فهم متعمق ألسواق التكافل. بدأ العثمان حياته المهنية المتميزة مع 

للخدمات المساندة  231هلث  مجلس إدارة شركةللمدير العام. وهو أيضا رئيس  نائباً  تعيينه تم 3112 عامحتى  مختلف المناصب اإلدارية  شغل بعد
يل االستراتيجيات يم وتحلوتقيساعدت مساهماته البارزة في تعزيز أداء الشركة في السنوات القليلة الماضية. كما يتمتع بخبرة واسعة في تطوير  وقد

 ، وإحصاءات التأمين والبيانات المالية ، كما شارك في عدد من الندوات وورش العمل المتعلقة بالمحاسبة والتأمين.وتخطيط األعمال

 الهيكل التنظيمي  .35

 

 

 مجلس اإلدارة مسؤوليات ودور  353

وائد مالية طويلة األجل. يتولى المجلس مسؤولية وضع سياسات واستراتيجية يمثل المجلس مصلحة المساهمين في إدامة نشاط تجاري ناجح وتحسين ع

 الشركة ومراقبة فعالية اإلدارة التنفيذية بشكل منتظم في تنفيذ تلك السياسات واالستراتيجيات.

الترشيحات جنة ل ةاللجنة التنفيذي

 والمكافآت
 التدقيقجنة ل



 3102أبريل  32 نشرة طرح حقوق األفضلية
 

  32  

 تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان

، والذي سيتناول تكوينه على حدة وأداء كل لجنة وكل عضو ،ذاتي ألدائه، سنويا بإجراء تقييم اإلدارة  يقوم مجلس الرئيسقيادة تحت  -

 ومسؤوليته وبنيته وعملياته وفعاليته في إنجاز مهامه ومسؤولياته

 يتكون هذا التقييم من: -

 ؛تقييم كيفية عمل المجلس 

  ي أجرتها كل لجنةالتقييمات الذاتية الت التي تشمل استعراضو، ضوء أغراضها ومسؤولياتها المحددةتقييم أداء كل لجنة في 

 تأهيل بموجب ، والمشاركة في المناقشات وصنع القرار، والواللجان ، وحضور اجتماعات المجلساستعراض فردي ألعمال كل مدير

 ؛رى ذات الصلة المتعلقة بالمديرين، وجميع القوانين والقواعد واللوائح األخقواعد حوكمة الشركات

 و التجديد ينه المنشود بهدف الحفاظ على توازن مناسب بين المهارات والخبرات ورؤية نحاستعراض تكوين المجلس الحالي مقابل تكو

 ؛المخطط والمطرد للمجلس

  ؛ألول مرة في المجلس تعيين العضوقد تكون حدثت منذ  في أي تغييرات في مسؤوليات أي عضوالنظر 

 ؛ وا بنجاحتي نفذتها قد حققت أهدافهالشركات ال تقييم ما إذا كانت عمليات حوكمة 

 .أي عوامل أخرى تعتبر مناسبة للمراجعة 

 

، اقتراح تعيين ، و كل ما اقتضت الحاجةالجة نقاط الضعف في مجلس اإلدارةنتائج تقييم األداء من خالل االعتراف بنقاط القوة ومع يباشر الرئيس -

 أعضاء جدد في المجلس أو طلب استقالة أعضاء مجلس اإلدارة.

 وتقديمها إلى مجلس اإلدارة. م مجلس اإلدارة واللجاننتائج تقيييتم تلخيص  -

، بمساعدة خبراء ما يتطلب األمرجنة داخلية للمجلس، وعندبل ، فإنه ينبغي تنظيمه واألستعانهتقييم هو مسؤولية المجلس بأكملهفي حين أن ال -

 خارجيين.

 المجلس قد تم إجراؤها. لجانوس اإلدارة مجل أداء ، بأن تقييماتلس اإلدارة ، في كل اجتماع سنوي للمساهمينمج يشير -

 اإلدارة التنفيذيةإحالل  خطط والرقابة وتقييم األداء 

 بمراجعة االستنتاجات ذات الصلة فيما يتعلق بتعويضهم. كلما دعت الحاجة، ويقوم ة أداء اإلدارة التنفيذية للشركةيقوم مجلس اإلدارة بمراجع -

 يار وتقييم وتطوير وتعويض اإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة.يقدم الرئيس المشورة واإلشراف على اخت -

، سواء في حاالت ول السياسات والمبادئ الختيار خلف للرئيس التنفيذيتتنا على خطة إحاللعلى األقل سنوًيا ، يراجع مجلس اإلدارة ويوافق  -

محتملين  مخطط لها للبدالءألداء والمهارات والمسارات الوظيفية اللألداء وا اً تقييم لعادية. تتضمن خطة اإلحاللالطوارئ أو في سياق األعمال ا

 للرئيس التنفيذي.

رة. تتضمن كل خطة مسؤوليتها والتي يتم مراجعتها من قبل رئيس مجلس اإلدا لمواطن اإلحاللتقوم اإلدارة التنفيذية بتقييم وترتيب وإعداد خطة  -

 في حالة الطوارئ. سياسات تتعلق باإلحالل

 والمسائل االستراتيجية واالمتثال للسياسات القانونية والداخلية التقديرات ةيناخطط األعمال االستراتيجية والميز

 ، قام مجلس اإلدارة بما يلي:صالح طويلة األجل لمساهمي الشركةالشاملة لخدمة الم كجزء من مسؤولياته -

 بما وإطار األنظمة والضوابط ) المسؤولياتستراتيجية للشركة وهيكلها اإلداري ووالموافقة ، على األقل سنوياً ، على الخطط اال مراجعةال

 ؛في ذلك سياساتها وإجراءاتها(

 ؛الحاجة، من تلقاء نفسها تدعو ماراتيجية للشركة بناء على إقتراح اللجنة التنفيذية أو، عندالمبادئ التوجيهية االست إعتماد 

 أداء الشركة وخططها ومنتجاتها ؛ و حولذية تقارير اإلدارة التنفي مناقشةاستعراض و 

 تقييم المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة من خالل مراجعة واعتماد استراتيجيات للتصدي لهذه المخاطر 

 يقوم المجلس بعملية مراجعة استراتيجية سنوية من خالل: -

 لشركة ؛فاية رأس المال لدعم مخاطرعمل اتقييم ك 

 .تحديد أهداف األداء 

 .واستعراض أداء اإلدارة التنفيذية 

 .يتم اإلبالغ عن االستراتيجيات التي وضعها المجلس داخلياً 

 يتأكد المجلس من وجود عمليات للمحافظة على سالمة الشركة وسمعتها بما في ذلك: -

 ؛البيانات المالية نزاهة 

 ؛الداخلية التي تحكم أعمال الشركةات والسياس، ائح ومبادئ المحاسبة المراجعةاالمتثال للقوانين والقواعد واللو 

 سالمة المعلومات المقدمة للمستثمرين والجمهور ؛ و 

 .نزاهة عالقة الشركة مع مساهميها  
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 االتعرف على المخاطر وتقييمه

 

ضع أنظمة واضح للمخاطر التي تواجهها الشركة ، وضمان و راجعة مستوى المخاطر والحفاظ على  تحليليتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية م -

 ، وتقييم واتخاذ القرارات بشأن الخيارات الممكنة للتخفيف من المخاطر.لسيطرة عليهامناسبة إلدارة المخاطر وا

 

سياسات شاملة تحدد جميع جوانب إطار عمل إدارة المخاطر بالشركة ، مع تخصيص موارد كافية من الموظفين  يقوم المجلس بتطوير وتعميم -

 ال ؛ لتنفيذ السياسة بشكل فع

 

معلومات عن  والتي من خاللها يتلقى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بانتظام لرفع التقارير اإلداريةيضمن المجلس أن الشركة لديها برامج شاملة  -

 إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية. وحدة، والشركة للمخاطر من وحدات األعمالتعرض 

 المسؤوليات التشغيلية

الشركة في التزامات تعاقدية. يحدد مجلس اإلدارة حًدا جوهرًيا ، بحيث يتم إبالغ المجلس  من لديه السلطة الدخال عن،تظم، بشكل منالمراجعة -

ى بشكل دوري بااللتزامات التعاقدية فوق هذا الحد المعين. عند تحديد العتبة المادية ، سينظر المجلس في األثر المالي الذي قد تترتب عل

 ؛دية فيما يتعلق برأس المالالتعاق االلتزامات

 تضارب المصالح ومدونة قواعد السلوك

تخدام ، وإساءة اسل مثل معامالت األطراف ذات الصلةبما في ذلك مسائ جة تضارب المصالح المحتمل لألعضاءوضع سياسات وإجراءات لمعال -

 ؛(التعامل الداخليصية )الشخ ، واستخدام المعلومات السرية من أجل اإلستفادةاألصول التي تملكها الشركة

إنشاء ونشر وتعميم على جميع الموظفين والممثلين المعينين في الشركة لقواعد السلوك الخاصة بالشركات والتأكد من وجود السياسات  -

 واإلجراءات لضمان الحفاظ على سرية العميل ؛ و

 عادلة وشفافة وشاملة وفي الوقت المناسب. اإلشراف على عملية اإلفصاح لجميع أصحاب المصلحة وضمان أن تكون االتصاالت -

 

 الوصول إلى اإلدارة التنفيذية
 

 بإمكانية الوصول الكامل إلى أي عضو في اإلدارة التنفيذية لغرض فهم القضايا التي تواجه الشركة. يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة -

 )أعضاء( في اإلدارة التنفيذية من خالل المدير التنفيذي. مع أي عضو عقدهتنفيذي في غير  أي عضويتم ترتيب أي اجتماع أو اتصال يرغب  -

كيفية تفاعل المساهمين والمجلس واإلدارة في تحديد اتجاه وأداء الشركة. إن الحوكمة الجيدة تحمل اإلدارة المسؤولية أمام  تحدد حوكمة الشركة

 خرين.وأصحاب المصلحة اخآ ساهمينمجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة للمساءلة أمام الم

، ويضع أهدافها ويطور االستراتيجيات التي توجه األنشطة الجارية للشركة لتحقيق هذه األهداف. يحدد اإلدارة القيادة المركزية للشركةيقدم مجلس 
إلطار التنظيمي: ينظرون في كيفية ارتباط قراراتهم بـ "أصحاب المصلحة" وا هم كذلكحماية أصولها وسمعتها. الشركة؛أعضاء مجلس اإلدارة مستقبل 

مجلس اإلدارة  أعضاءيكون  -. ائتمانية لواجبات ويخضعون شركةالمهارات والرعاية في ممارسة واجباتهم تجاه ال اإلدارة مجلس أعضاءيطبق  -
 من قبلهم. تنحيتهمأمام مساهمي الشركة عن أداء الشركة و يمكن  مسؤولين

 رةأعضاء مجلس اإلدا مدونة قواعد السلوك للموظفين و 357

الموقعين بأعلى معايير االحتراف والعناية  انون يلزمالشركة واإلدارة التنفيذية. إن هذا الق أعضاء مجلس اإلدارةتغطي مدونة سلوك الشركة سلوك 
 الواجبة في أداء واجباتهم. كما يغطي تعارض المصالح واإلفصاح وسرية معلومات الفائدة.

 الشركات حوكمة قانون 352

 في الموظفين من المتوقعاالنضباط  تحدد عالية وقيم معايير تكافلشركة ال إدارة مجلس اعتمد. كامل بشكل الشركات حوكمة نظامب الشركة تلتزم
 بثها يتم التي األساسية القيم من واحدة. الشركة في المصلحة أصحاب من وغيرهم والوسطاء والزمالء والمساهمين والعمالء المشاركين مع تعاملهم

 تعزيز أجل من المستمرة، المراجعة قيدإن نظام حوكمة الشركة . األعمال مجال في أساسي أمر النزاهة معايير أعلى بأنااليمان  يه الشركة داخل
 السلطات سياسات مع التوافق إلى السعي هي اإلدارة لمجلس المباشرة المسؤولية إن. الممارسات وأفضل الدولية للمعايير وفًقا االمتثال مستويات

 .القانونية والمتطلبات ميةالتنظي

 أكثر أو٪ . يمتلكون - المساهمين كبار 352

 رقم اسم المساهم ٪ عدد االسهم

الكويتية للتأمين ش.م.ك. يةشركة البحرينال 32513% 42,031,727  0 
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الكويت دولة –لألوقاف  العامةاالمانة   2541٪ 3.1،111،.  3 

 2 المجموعة الدولية لالستثمار 3522٪ 2،220،027

 

 .للشركة صنف واحد من األسهم. جميع األسهم المبينة أعاله أسهم عادية وتحمل حقوق تصويت متساوية مع األسهم المقدمة من خالل هذا الطرح
 

 والمديرين اإلدارة مجلس أعضاء قبل من المساهمة  3501

 .متساوية مع األسهم المقدمة من خالل هذا الطرحللشركة صنف واحد من األسهم. جميع األسهم المبينة أعاله أسهم عادية وتحمل حقوق تصويت 

عضو مجلس اإلدارة / المديراسم  المنصب  عدد األسهم نسبة المساهمة  رقم 

1% الهزيمعلي السيد جمال  رئيس مجلس اإلدارة -   0 

نائب الرئيس مجلس  - 1٪

 اإلدارة 

 3 السيد عبد الرحمن عبد هللا محمد

لد سعود الحسنالسيد خا عضو مجلس اإلدارة - 1٪  2 

 4 السيد خالد جمال المزيرعي عضو مجلس اإلدارة - 1٪

 . السيد ابراهيم محمد شريف الريس عضو مجلس اإلدارة - 1٪

 3 السيد أحمد عبدالرحمن بوجيري عضو مجلس اإلدارة - 1٪

محمد ربيعة ةالسيد عبدهللا ربيع عضو مجلس اإلدارة - 1٪  7 

كتور أسامة تقي البحارنةالد عضو مجلس اإلدارة - 1٪  2 

عبدالرحيمالسيد راشد علي  عضو مجلس اإلدارة - 1٪  2 

 01 السيد أسامة كامل كشك عضو مجلس اإلدارة - 1٪

رئيس هيئة الرقابة  22،237 ٪1503

 الشرعية

 00 د. الشيخ عبد اللطيف محمود آل محمود

رئيس هيئة نائب  - 1٪

 الرقابة الشرعية

بوغدةشيخ عبدالستار أالد.   03 

شيخ محسن العصفورال عضو مجلس اإلدارة - 1٪  02 
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يونس ج. السيدالسيد  الرئيسي التنفيذي - 1٪  04 

 .0 السيد عصام م. األنصاري المدير العام - 1٪

 03 السيد عبدالعزيز العثمان نائب المدير العام - 1٪

 

 

 مجلس اإلدارة لجان 3500

 في تحمل مسؤولياته. اللجان التالية للمساعدة قام المجلس بتكوين

 لجنة أعضاء اللجنة

خالد الحسن، رئيس مجلس اإلدارة -  

يري، عضوأحمد بوج -  

عبد الرحمن عبد هللا، عضو -  

 اللجنة التنفيذية

  ، رئيس مجلس اإلدارةخالد المزيرعي -

إبراهيم الريس، عضو  -   

 لجنة التدقيق

، رئيس مجلس اإلدارة عييرخالد المز -  

بيعة ، عضو عبد هللا ر -  

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 

 التعويض 3503

 انتهاء المدة الحالية:

 اسم المدير بداية الفصل انتهاء الفصل

3130مارس  30 3102مارس  30  جمال علي الهزيمالسيد    

3130مارس  30 3102مارس  30   السيد عبدالرحمن عبدهللا محمد 

3130مارس  30 3102مارس  30  حسنالسيد خالد سعود ال   

3130مارس  30 3102مارس  30   السيد ابراهيم محمد شريف الريس 

3130مارس  30 3102مارس  30   السيد احمد عبدالرحمن بوجيري 

3130مارس  30 3102مارس  30   السيد خالد جمال المزيرعي 

3130مارس  30 3102مارس  30   السيد عبدهللا ربيعة محمد ربيعة 

3130مارس  30 3102مارس  30  كتور أسامة تقي البحارنةالد   

3130مارس  30 3102مارس  30  عبدالرحيمالسيد راشد علي    

3130مارس  30 3102مارس  30   السيد أسامة كامل كشك 
 

 ملخص اختصاصات اللجان:

. اللجنة التنفيذية:1  

 جيات التخارجت االئتمانية واستراتيمقترحات االستثمارات الجديدة والمقترحامراجعة استعراض االستراتيجية و •
 

 أربع مرات على األقل في السنةتجتمع اللجنة  •

           

. لجنة التدقيق:2   

والسنوية للشركة المرحليةالبيانات المالية  ة أعداداإلشراف على نزاه  

 لالضمحالوا اتصلمخصطر والمخااجعة رام •

 لمتطلبات القانونية والتنظيميةااللتزام بال •

 قل في السنةتجتمع اللجنة أربع مرات على األ •
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. لجنة الترشيحات والمكافآت:0  

الرقابة على سياسة التعويضات والمكافآت•   

وترقية الموظفين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة اإلشراف على تعيين•   

تجتمع اللجنة مرتين على األقل في السنة.•   
 

 نيموظف 3502
 

:التعويض  

جلس اإلدارة على مالعليا. توصى هذه اللجنة بمكافأة المجلس وأعضاء اإلدارة مكافآت الخاصة بسياسات التقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة  -

 . كما يتم مراجعة مكافآت اإلدارة العليا وتوصي بها هذه اللجنة إلى مجلس اإلدارة.األداءو الحضور أساس

 3.5242 وقدره العامين الماضيين ألعضاء مجلس اإلدارة مبلغ والمكافآت المدفوعة خالل الحضوربلغت التعويضات المتراكمة بما في ذلك رسوم  -

  .3107دينار بحريني في عام  705372و  3103 في عام دينار بحريني
 

لشركة يا غير المرتبات والمكافآت. ل، على سبيل المثال ال الحصر: الرواتب والمزايا اإلضافية مثل المزاالتعويضات التي تقدمها الشركة تشمل حزمة -

افة إلى ظام تصنيف هرمي محدد مسبًقا وتستخدم مؤشرات أداء رئيسية لتقييم األداء الدوري لجميع موظفيها. كما تجري الشركة تقييمات دورية باإلضن

 تقييمات ذاتية لجميع موظفيها من أجل الحفاظ على توافق مصالحهم مع مساهمي الشركة.

في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وغيرها من الرسوم الحكومية المطبقة( المدفوعة  كةض )بما في ذلك مساهمات الشربلغ إجمالي التعوي -

ديسمبر  20دينار بحريني للسنة المنتهية في  351245311و  3103ديسمبر  20دينار بحريني للسنة المنتهية في 3،300،227لجميع الموظفين 

3107 . 
 

، تعويضاتتخفيض الل مث، ت التقاعدية أو المنافع المماثلةالتقاعد أو المعاشا زايالتقديم مالشركة  خصصته مبلغ التراكمي الذيال عالوة على ذلك، بلغ

 .دينار بحريني ..21.50 و قدره مبلغ، 3107ديسمبر  20حتى 

)بما في ذلك مساهمات  3107ديسمبر  20الشركة للسنة المنتهية في في   األعلى درجةالمدراء التنفيذيين  الثالثإجمالي التعويض المدفوع إلى بلغ  -
 دينار بحريني. 43.5241 مبلغ قدرهفي هيئة التأمين االجتماعي في البحرين ورسوم حكومية أخرى واجبة التطبيق(  الشركة

 عدد الموظفين:

عامال 3107 3103 .310  

 عدد الموظفين 013 002 002

 

   توزيع الموظفين حسب الجنسية:

  

310. 3103 3107 

بحريني غير بحريني غير البلد بحريني  حرينيب  بحريني غير البلد   البلد بحريني 

 البحرين 71 21 البحرين 21 33 البحرين 22 34

 قطر 1 3 قطر 0 3 قطر 1 3
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 تحليل حسب القسم:

بحرينيغير  مجموع  القسم بحريني 

التنفيذية االدارة 3 3 2  

 االدارة 3 4 01

 المالية 2 4 7

ستثماراإل 0 0 3  

البشرية الموارد 3 1 3  

المعلومات تكنولوجيا 2 3 .  

 الرقابة 2 1 2

الصحية والرعاية العائلي التكافل 7 2 01  

العام التكافل 7 04 30  

االعمال تطوير 2 1 2  

والفروع المركبات 32 1 32  

قطر فرع 1 3 3  

 المجموع 03 02 132

 

 الخارجيينالمدققيين   3504

 ومدة تعيينهم.، والتي تحدد أتعابهم ية العاديةعين من قبل الجمعية العمومم مرخص خارجي لشركة مدققل -

 مستقل. كونهوللقيام بالمراجعة بشكل صحيح، المهارات والموارد والخبرات الالزمة  أمتالك المدقق تتأكد الشركة من -

 الحسابات الخارجي. البحرين المركزي على تعيين مدقق تحصل الشركة على موافقة مصرف -

 ات التجارية( من قانون الشرك333 - 307الحسابات صالحياتهم ويؤدون واجباتهم واإلجراءات المرتبطة بها وفقا ألحكام المواد ) رس مدققييما -

 الالحقة. تعديالتوال 3110لعام  البحرين

 ال يتولى شريك التدقيق المسؤول عن تدقيق الشركة هذه الوظيفة ألكثر من خمس سنوات متتالية. -

 رنست ويونغأ إلى  جواد حبيب بي دي أو ، قررت الجمعية العامة تغيير مدققي حسابات الشركة من 3103مارس  32اعها المنعقد في في اجتم -
   . 3103أبريل  7. تم منح موافقة مصرف البحرين المركزي بتاريخ ألغراض التدوير

(.310المراجع السابق )  (3102-3107) مدقق الحسابات الحالي 

 أو دي بي
 الطابق السابع عشر

 برج المكاتب التجارية الدبلوماسية
 727 ص ب:
 المنامة

 مملكة البحرين

 ارنست ويونغ
 الطابق العاشر

 مركز التجارة العالمي بالبحرين ،يبرج الشرقال
 041ص ب:
 المنامة

 مملكة البحرين
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 المستشارون القانونيون وغيرهم من المستشارين  .350

 .م.جرانت ثورنتون لإلستشارات ذ.م

 ، برج النخيل03الطابق 

 ، ضاحية السيف.0007ص.ب. 

 مملكة البحرين

 مدير اإلصدار

 إبراهيم راشد عبد الرحمن

 3الطابق 

 207 ، مجمع0712 ، شارع032 رقممبنى 

 المنطقة الدبلوماسية

 170. ص ب:

 المنامة

 مملكة البحرين

 قانونيالمستشار ال

 البحرين االسالميبنك 

 مصرف السالم

 مويل الكويتيبيت الت

 بنك البحرين والكويت

 البنك األهلي المتحد

 رئيسيونالمصرفيون ال

 لبحرينبورصة ا

 2312 ص ب:

 المنامة ، مملكة البحرين

 البورصة

ΣICG   محدودة. –لالستشارات االكتوارية واإلدارية 

 ، أثينا، اليونان07030، أوميرو، نيا سميرني، 71

 االكتواريالخبير 

اإلصدار مسجل للمقاصة شركة البحرين   
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 المصالح وتضارب العالقة ذات األطراف معامالت الرئيسيين، المساهمين  .7
 

 المساهمين الرئيسيين 750

ن لدى الشركة فئة واحدة فقط من األسهم العادية. يكون لكل مساهم يمتلك سهم واحد الحق في حضور الجمعية العامة. يجوز للمساهم أن يفوض ع
ى مساهم آخر ، بخالف عضو في مجلس اإلدارة أو أي موظف في الشركة ، الحق في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. يتم وكيل خطي إلتطريق 

 ،3107خالل العام  احتساب األصوات في االجتماع العام العادي وكذلك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم.
%. وفي نفس 32532% لترتفع حصة األولى الى .3357الكويتية للتأمين على حصة بنك البحرين اإلسالمي البالغة  استحوذت الشركة الحرينية

حصة  ارتفعت .  من قبلها٪ المتبقية غير المملوكة 23قدمت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عرًضا إلزامًيا غير مشروط للحصول على الـ  الفترة،
لمزيد من التفاصيل ، راجع قسم "حقوق المساهمين". فيما يلي تفاصيل عن  بموجب هذا العرض. %37532ويتية للتأمين الى الشركة البحرينية الك

 ٪ من األسهم كما في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية  للسنوات الثالث األخيرة:.المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 

.310نهاية العام  3103نهاية العام   3107نهاية العام    اسم المساهم البلد 3102أبريل  32 

 عدد االسهم ٪ األسهم عدد االسهم ٪ األسهم
 

 عدد االسهم ٪ األسهم
   

االسهم عدد األسهم من٪    

41522٪ 3.،.23،24. 41522٪ 3.،.23،24
. 
 

37532٪ 43،142،32
7 
 

الشركة  البحرين 42،031،727 32513%
البحرينية 

 الكويتية للتأمين

3357.٪ 04،331،423 3357.٪ 04،331،42
3 
 

1٪ 1 
 

1٪ 1 

 
بنك البحرين  البحرين

 االسالمي

254٪ .،3.1،111 254٪ .،3.1،111 254٪ .،3.1،111 
 

254٪ .،3.1،111 
 

االمانة العامة  الكويت
 –لألوقاف 

  دولة الكويت

3522٪ 2،220،027 3522٪ 2،220،027 
 

3522٪ 2،220،027 
 

3522٪ 2،220،027 

 
المجموعة  الكويت

الدولية 
 لالستثمار

 

حسب العالقة: 3102أبريل  32الجدول الزمني لتوزيع األسهم كما في   

المساهمين عدد نسبة األسهم القائمة  الفئة عدد االسهم 

٪0أقل من  098,591,6 023 2520٪  

٪.٪ حتى أقل من 0 69,6,9,60 3 3.34%  

٪01٪ حتى أقل من . 89819,,9, 3 04572٪  

٪31٪ حتى أقل من 01 1 1 1%  

٪1.٪ حتى أقل من 31 1 1 1٪  

٪ وما فوق 1. 6,806,919, 0 32.13%  

 مجموع 11،111.،33 310 011٪

 

 

 لعالقةمعامالت األطراف ذات ا 753

 
، والكيانات التي تسيطر موالشركة األوموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة  أعضاء مجلس اإلدارة، والمساهمين الرئيسيين، ولعالقةتمثل األطراف ذات ا

على أساس  لعالقةع المعامالت مع األطراف ذات اعليها ، أو تسيطر عليها بشكل مشترك أو تتأثر بشكل كبير من قبل هذه األطراف. يتم إجراء جمي
 شروط وأحكام عادية.

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة هي كالتالي:
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مساهمينال  تفاصيل موظفي اإلدارة 
  )بالدينار البحريني( )بالدينار البحريني(

(3107المساهمات اإلجمالية ) 35232 2315112  

(3103المساهمات اإلجمالية ) 25342 051425722  

 
 

 إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كالتالي:
 

3107ديسمبر   20اعتباًرا من   
 

 
 

3103ديسمبر  20اعتباًرا من   

 
كما يلي: كانت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اخآخرين في اإلدارة الرئيسية خالل السنة   

 
 تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين

   

 تفاصيل 3107 3103

 الرواتب والفوائد 43.5241 43.5241

ألعضاء مجلس اإلدارة افآت و رسوم الحضور المك 705372 3.5242  

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .0.573 .0.573

 مجموع 812.050 836.005

 

  

 تفاصيل موظفي اإلدارة المساهمين
  )بالدينار البحريني( )بالدينار البحريني(

 وديعة قانونية                    - -

 النقد والنقد المعادل - -

 استثمارات متاحة للبيع 215202 -

إعادة التكافل لأرصدة التكاف 2435302 -  

ذات عالقةالمبالغ المستحقة ألطراف  444 -  

 تفاصيل موظفي اإلدارة المساهمين
  )بالدينار البحريني( )بالدينار البحريني(

 وديعة قانونية                    - 111,.03

 النقدية وشبه النقدية  - 472،032

 أستثمارات متاحة للبيع  - 041،214 

.2،.13 ,3,65 
 

عادة التكافلأرصدة التكافل وإ  

 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  - 3.4
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 تضارب المصالح 752

 

.بالكويتية للتأمين ش.م. يةشركة البحرينال  اسم الكيان 
 ابراهيم الريس

 خالد الحسن
 عبدهللا ربيعة

ريجيأحمد بو  

 اسم المديرين

مدى االهتمامطبيعة و 32.13%  

 

عملها من  بالرغم من أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تعمل في نفس القطاع وتتعامل بمنتجات وخدمات شبيهة إال أن مجلس إدارة الشركة وفريق

القيمة لتوفير ية خالل ممارسات حوكمة الشركة يحرصون على أن تعمل الشركة بشكل مستقل وأن جميع المعامالت تتم بموجب بنود وشروط عاد

 لمساهمي الشركة.
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 الرئيسية المالية المعلومات .2
 

 مقدمة 250

والبيانات  3107ديسمبر  20"المجموعة"( كما في  )كة"( والشركة التابعة لها )"الشر ب.الدولية ش.م.شركة التكافل المالية ل بياناتال
 النقدية للسنة المنتهية المشاركين والتدفقات دوقالتغيرات في صنالموحدة المتعلقة باألرباح والخسائر والتغيرات في حقوق المساهمين و

الصادرة عن المحاسبة والمراجعة  (FAS)المحاسبة المالية وفقا لمعايير  وغيرها من المعلومات التوضيحية تم إعدادهافي ذلك التاريخ 

  .3110لعام  30البحرينية ، المرسوم رقم ومتطلبات قانون الشركات التجارية )   (”AAOIFI“)للمؤسسات المالية اإلسالمية 

يوًما من نهاية السنة المالية لها. كما يتعين على الشركة  31لكل سنة مالية ، يتعين على الشركة إعداد ونشر بياناتها المالية في غضون فترة ال تتجاوز 
 .يوًما من نهاية الربع .4نشر بيانات مالية ربع سنوية خالل فترة 

 
 ةت المالية التاريخيملخص البيانا 253

 3103و  .310و  3104و  3102ديسمبر  20تستمد البيانات المالية الملخصة أدناه من البيانات المالية المراجعة للسنوات المنتهية في 
 عرضهايتم المالية اإلسالمية ، ولمؤسسات لهيئة المحاسبة والمراجعة  على التوالي. يتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمفهوم 3107و 

للشركة. تم إعادة تجميع أرقام معينة للفترة السابقة لتتوافق مع العرض  إلفصاحالرئيسية لعمليات وعملة ا بالدينار البحريني ، العملة
 .الموحد وبيان الدخل لبيان المركز المالي الموحدالحالي 

ران مع ، يجب قراءة البيانات المالية التاريخية الملخصة باالقت أفضل للمركز المالي واألداء خالل الفترة التاريخية المغطاة أدناهلفهم 

  .دققةالبيانات المالية الم
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 المالية البيانات ملخصبخصوص تقرير مراجعي الحسابات   252
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 بيان المركز المالي الموحد )تم عرضه بالدينار البحريني(
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 تم عرضه بالدينار البحريني(بيان األرباح أو الخسائر الموحد )
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد )تم عرضه بالدينار البحريني(
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 بيان التغيرات في أموال المشاركين الموحد )تم عرضه بالدينار البحريني(
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 بيان التدفقات النقدية الموحد )تم عرضه بالدينار البحريني(
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 بالدينار البحريني( اص القوائم المالية الموحدة )تم عرضهاإليضاحات حول ملخ
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 المالية البيانات معالم 254

 الرسملة والمديونية

 20. ليس لدى الشركة أي قروض طويلة األجل و / أو قصيرة األجل كما في 3107ديسمبر  20يلخص الجدول التالي رسملة الشركة كما في 
.3107ديسمبر   

 

80-ديسمبر-68 89-رديسمب-68   تفاصيل 

 رسملة    

 وديعة قانونية 111،.03 111،.03

 النقد والنقد المعادل 24،223.،. 7،312،012

متاحة للبيع إستثمارات  314،227،. 32.،4،323  

 رأس المال 3،3.1،111 3،3.1،111

 محميات:    

 االحتياطي القانوني 33،140. 02،737.

 االحتياطي العام 311،111 311،111

/ )خسائر متراكمة( مدورةأرباح  (3.2،227) (372،302)  

 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 33،370 (42،7.0)

 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  .23،.3،27 3،343،732

غير المسيطرة حقوقال 011،207 223.،71  

حقوقمجموع ال 354735743 3،207،242  

 

 

المالي ركزتحليل الم  

 3107ديسمبر  20تكوين الميزانية العمومية، 

 20ار بحريني كما في دين 2452045.23إلى  3102ديسمبر  20دينار بحريني كما في  2457.25012 من شركة التكافل أصولارتفع إجمالي 
٪ من إجمالي الموجودات 23ألخرى ٪. بلغ مجموع الذمم المدينة والذمم المدينة ا15123، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3107ديسمبر 
 .3107ديسمبر  20كما في 

:، كان على النحو التالي 3107ديسمبر  20تكوين الميزانية العمومية كما في   

 

 
 

 

 

  

 ذمم مدينة

 ممتلكات و معدات

 مساهمة مؤجلة العادة التكافل
 النقدية وشبه النقدية  

 إستثمارات متاحة للبيع

مبالغ مستحقة القبض من شركات إعادة 
 التكافل فيما يتعلق بالمطالبات المستحقة
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 إجمالي المساهمة

 

  

 

 يةنتائج التشغيلال .25
 

 ٪ من إجمالي المساهمات التي تم2ريني ، بانخفاض قدره مليون دينار بح 0253مبلغ  3107ديسمبر  20بلغ إجمالي المساهمات للسنة المنتهية في 
 .3102ديسمبر  20خالل السنة المنتهية في  إكتسابها

 
ديسمبر  20٪ مقارنة مع 37، بزيادة قدرها  3107ديسمبر  20مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في  02512 ةالمكتسبلمساهمات بلغ صافي ا

3102. 
.3102مليون دينار بحريني خالل عام  0153مقابل  3107مليون دينار بحريني في عام  0450بمبلغ  شركة التكافل اتلت الشركة إجمالي إيرادسج   

 تحليل الدخل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

مما أدى  مملكةلبدء األعمال والمشاريع في ا بسبب االنخفاض الكبير في أسعار النفط والتأخير في 3104في عام  العالية كانت نسبة المطالبات المتكبدة
ديناًرا بحرينًيا.2.25372إلى خسارة تشغيلية قدرها  إلى زيادة كبيرة في نسبة المطالبات ، مما أدى  

 

دينار بحريني في  2425712المساهمين لتصل قيمتها إلى  في حقوقتراتيجية التي أدت إلى خسارة كما قامت الشركة بتخفيض بعض استثماراتها اإلس
 .3104عام 

٪ على التوالي. ومع ذلك ، فقد تكبدت الشركة 70٪ ثم 77عن طريق خفض نسبة المطالبات المتكبدة إلى  3103و  .310ركة انتعاًشا في حققت الش
 ٪.20نسبة مطالبات تبلغ حوالي  3107في عام 

  

مليون  25.2ر بحريني مقارنة بمبلغ مليون دينا 2502والتي بلغت  3103العامة واإلدارية لعام  لمصاريفكما نجحت الشركة في تخفيض إجمالي ا
 مليون دينار بحريني. 2504إلى  3107، بلغت المصروفات العامة والعمومية لعام  3107ديسمبر  20. كما في .310دينار بحريني في عام 

18,139 
20,256 20,796 

19,646 

22,158 

19,654 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

C
on

tr
ib

ut
io

ns
 in

 1
00

0s
 

97.2% 
97.0% 97.0% 

96.6% 
97.7% 

97.3% 
2.8% 

3.0% 
3.0% 

3.4% 
2.3% 

2.7% 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

in
 B

H
D

 

Contributions retained Investment income



 3102أبريل  32 نشرة طرح حقوق األفضلية
 

  .3  

 

و مساهمات متبقية بعد دفع ه اإلكتتاب إعادة التكافل. إن ربح هو إجمالي األعمال التي حصلت عليها الشركة خالل العام بما في ذلك اتإجمالي المساهم
دارية )الوكالة(. وال يشمل أي دخل استثماري محقق من المساهمات المحتفظ بها.اإلخصم المصروفات و مطالباتال  

 

 
 نسبة المطالبة المتكبدة

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 دخل اإلستثمار 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 السيولة وموارد رأس المال   253

 
كة من أي التزامات ديون.الشرتمويل  يخلو  

 
  األرباح توزيع سياسة 257

 
 ليس لدى الشركة سياسة توزيع أرباح ثابتة.

 
جمعية العامة يتم اقتراح األرباح من قبل مجلس اإلدارة. تصبح األرباح المقترحة مستحقة الدفع بمجرد الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع ال

 .3107ديسمبر  20للسنة المنتهية في  البيانات المالية احتساب األرباح المقترحة فيم السنوي ، وبناًء عليه ، لم يت

أي أرباح خالل  وزع. ولم ت3102الواحد( خالل عام  فلوس للسهم .دينار بحريني )أي  11.،203قامت الشركة بدفع توزيعات أرباح تصل إلى
 .3107ديسمبر  20همين للسنة المنتهية في . ال يوجد توزيعات أرباح مستحقة للمسا3103أو  .310أو  3104
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  دعاوي القضائيةال 252

القانونية التالية: دعاوي، شاركت الشركة مباشرة في ال 3107ديسمبر  20في   

 ةدينار بحريني تتعلق بمطالب 3015111ضد طرف ثالث بمبلغ إجمالي قدره  شركة التكافل رفعتهاالتي  07042/3107/4212ة رقم الدعوى المدني

 األداء. لقة بسندمتع

دينار بحريني تتعلق بمطالبات  00051.2ضد طرف ثالث بمبلغ إجمالي قدره  شركة التكافل رفعتهاالتي  .3023/3107/422ية رقم الدعوى المدن -

 متعلقة بسندات األداء.

تعويض  اًرا بحرينًيا يمثل مبلغدين 0425723ضد طرف ثالث بمبلغ إجمالي قدره  شركة التكافل رفعتهاالتي  2273/3101المدنية رقم الدعوى  -

 .ضرر مدفوع

المذكورة أعاله من قبل الشركة ونشأت في سياق أعمال الشركة العادية. دعاويجميع ال رفعتم   

مقدمة من سية أكد المستشار القانوني أنه على حد علمهم كمحامين يمثلون الشركة أمام محاكم القانون في مملكة البحرين ، ال توجد دعاوى قضائية رئي

 .شركة والتي لها تأثير مادي على المسؤولية الحالية والمستقبلية للشركةلل في سياق األعمال االعتيادية مافيطرف ثالث باستثناء 
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 طرحال .2
 

 مقدمة 250

لغ االشتراك إلى مبسداد و ةكتملالطلب الماستمارة الطلب قبل تقديم  استمارةبنشرة هذه والشروط واألحكام المرفقة القراءة  مقدمي الطلباتعلى يتعين 

الطلب استمارة عند قبول  الجهة المصدرة ومقدم الطلببين  إلى بنك االستالم اتفاقية ملزمة قانوًناً  ةالمقدم ةالطلب الموقّعاستمارة مثل ت. مستالبنك اإل

 کة.رللشدة يدية جدعام سهأي رة هنشهذه الل خالن م طرحهام لتي يتاية دلعام األسه. اهذا

الجهة الطلب من مكتب استمارة وهذه النشرة الحصول على  الطلب . يمكن لمقدميالصادرةلقائمة اية دلعاا األسهم تتساوىدة يدلجا يةدلعام اهألسا
 .لتسجيلايخ رتان م راً عتبان الحاليين اميهمتاحة للمساالنشرة ل هذه خالن مالمقدمة م ألسه. ااالستالم المعينةبنك المصدرة ومسجل اإلصدار والفروع 

 دينار بحريني لكل منهما. 15011سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  335.115111هو  طرحوالمدفوعة قبل هذا ال صادرةسهم الألعدد اإن 

 األسهم طرح 253

ر عرض سعبدينار بحريني للسهم الواحد  15011سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها  335.115111 ، تقدم الشركة ما يصل إلىنشرةهذه المن خالل 
، فإن رأس المال المصدر والمدفوع رأس مال الشركة سيكون هذه النشرةكتتاب الكامل بموجب دينار بحريني للسهم الواحد. عند اإل 15011

 دينار بحريني.  25.115111إجمالية تبلغ دينار بحريني لكل سهم بقيمة  15011سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  2.51115111

 

قانون الشركات من  032سهم عادي. وفقاً للمادة  335.115111في  ، االكتتابالتسجيليحق للمساهمين الحاليين كما في تاريخ  ،من خالل هذا الطرح
، يحق للمساهمين الحاليين في الشركة كما في تاريخ التسجيل االشتراك في أسهم عادية أكثر مما يحق لهم عن طريق تعبئة القسم التجارية البحريني

 الطلب. استمارةالمعني من 

 

 البحرينية الشركةر المساهمون الرئيسيون في الشركة، أي ، فقد عبالطرحمن خالل هذا المقدمة ية في األسهم العادبالكامل في حال لم يتم االكتتاب 
دينار  353.15111يبلغ صى بحد أقبسعر العرض غير المكتتبة  المتبقية لعاديةلالشتراك في األسهم ا ةغير الملزم نيتهم، عن للتأمين الكويتية

 بحريني.
 

من قانون الشركات التجارية البحرينية وبالتشاور مع  032للمادة  اً ، وفق، يجب على الجهة المصدرةبعد ذلك لإذا لم يتم االكتتاب في األسهم بالكام

 .هذه النشرةفي المدرجة   لشروطل اً وفق مستلمةى مبالغ االكتتاب الالسلطات المعنية ، تخصيص األسهم العادية حتى مستو

 الطرح هذا استحقاق 252

 مسه 23 اربيق ما راءش نلحالييا نميهللمسا قيح. في تاريخ التسجيل ةلشركل العاديةسهم األمفتوح لجميع المساهمين المسجلين في سجل  طرحهذا ال
 بأسهم يحتفظون الذين المساهمين حقوق فإن ، ذلك عم. الكسرية العادية األسهم تصدر لن. للتسجيا يخرتا في کما مملوك ديعا مسه 011 لكل ديعا

 ،( كسري استحقاق بأي يتعلق فيما كاملة عادية حصة تخصيص سيتم أي) أقرب عدد صحيح إلى تقريبها سيتم 011 مضاعفات بخالف عادية
 ال أن يجب( ب) و المساهم طلب في ةالمدرج العادية األسهم عدد عن مساهم لكل المخصصة العادية األسهم عدد إجمالي يزيد ال(أ) أن شريطة
  .لالشتراك المتاحة العادية األسهم عدد اخآلية بهذه المخصصة العادية لألسهم مالياإلج العدد يتجاوز

 

 نازلالت حقوقو االشتراك تقييد 254

م حقهقبول كل أو جزء من استحقاقاتهم.  طرحين يحق لهم المشاركة في هذا الاألسهم العادية ستكون مسجلة وغير قابلة للتجزئة. يجوز للمساهمين الذ

م ألسهل اکض أو بع اإلكتتاب في فيون غبرال ين يذلن اميهلمسان امما يمک، التنازل عنهن يمکالنشرة ل هذه خالن يمها مدتقم لتي يتاية دلعام األسهافي 

مع ذلك يجب أن يتم هذا التنازل خالل فترة االشتراك ن. ويرخآخاية لصالح دلعام األسها عن من التنازلثيقة ولل هذه اخالن م طرحهام يت لتياية دلعاا

 فقط.

 التسجيل تاريخ .25

.الطرح، المشاركة في هذا 3102أبريل  33كة في تاريخ التسجيل، هم في سجل األسهم العادية للشرائسمأظهر تيحق فقط للمساهمين الذين   
 

 االشتراك فترة 253

خ اإلغالق. يجوز للمتقدمين التقدم بطلب للحصول على األسهم العادية بموجب هذا الطرح خالل وتغلق عند تاري إلفتتاحبدأ فترة االشتراك في تاريخ ات
 .حددةالم بنك اإلستالموفي فروع  فترة االكتتاب

 

 

 



 3102أبريل  32 نشرة طرح حقوق األفضلية
 

  ..  

 

 العرض سعر 257

على القيمة  إصدار عالوة، وهو ما ال يمثل أي دينار بحريني لكل منهما 15011لغ إن سعر العرض لألسهم العادية المقدمة من خالل هذا الطرح يب
ذات صلة. يتحمل مقدم الطلب جميع التكاليف مثل رسوم التحويل اإللكتروني ورسوم  مصرفية االسمية. سعر العرض هو صافي من أي  رسوم

 خرى.ورسوم المقاصة الخاصة وأي رسوم أاإلدارية شيكات الورسوم تحويل العمالت األجنبية ورسوم  اإلستالممعالجة طلب االشتراك ورسوم 

 

 السهم وأداء اإلدراج 252

 7. يوضح الرسم البياني أدناه أداء سعر السهم في بورصة البحرين خالل الـ 3111في بورصة البحرين منذ أبريل  مدرجة األسهم العادية للشركةإن  
 الماضية: سنوات

 

 

 

البحرين بورصة في للشركة النسبي األداء  
 

دينار بحريني .1512: 3102 أبريل 32ي سعر السهم العادي في بورصة البحرين كما ف  
 

في الجدول أدناه: موضح السعر المرتفع والمنخفض تلخيص  

المنخفض السعر المرتفعالسعر     الفترة 

* تاريخه حتى 3102 السنة 15011 دينار بحريني .1.12 دينار بحريني  

3107 المالية السنة 15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني   

ينيبحر دينار بحريني دينار 15011  3103 المالية السنة 15011    

بحريني دينار 1.124 دينار بحريني .310 المالية السنة .1504    

بحريني دينار بحريني دينار .1504  3104 المالية السنة 1.321   

بحريني دينار بحريني دينار 1.321  3102 المالية السنة 1.321   

بحريني دينار بحريني دينار 1.321  3103 المالية السنة 1.321   

.3102أبريل  32حتى تاريخ  3102يناير  0من تاريخ حتى تاريخه هي  3102* المعلومات لسنة   

 المصدر: بورصة البحرين

 

 .3102. انخفض سعر سهم شركة التكافل خالل شهر أبريل خالل اللعامين الماضيين حافظ سعر السهم العادي لشركة التكافل على مستوى مستقر

 :كان كالتالي في بورصة البحرينلسهم شركة التكافل األداء النسبي 

 دينار بحريني .1512(: 3102أبريل  32سعر السهم العادي في بورصة البحرين )كما في  

 السعر المرتفع والمنخفض للسهم )جميع األسعار بالدينار البحريني(: في الصحفة التاليةيلخص الجدول  
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سعر اإلقفال في 
وم تداولأول ي المنخفض السعر  المرتفع السعر   الفترة 

أشهر 0 آخر     

** 3102 أبريل شهر .1.12 دينار بحريني .1.12 دينار بحريني .1.12 دينار بحريني  

3102شهر مارس  15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني  

نيدينار بحري 15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني 3102شهر فبراير  15011   

3102شهر يناير  15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني  

3107شهر ديسمبر  15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني  

3107شهر نوفمبر  15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني  

ينيدينار بحر 3107شهر أكتوبر  15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني 15011   

    

المنخفض السعر  المرتفع السعر  سنة أرباع 0 آخر   

3102الربع األول من العام  15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني   

3107الربع األخير من العام  15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني   

بحرينيدينار   3107من العام  الثالثالربع  15011 دينار بحريني 15011   

3107من العام الثاني الربع  15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني   

3107من العام األول الربع  15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني   

    

سنوات مالية 0آخر      

3107 ديسمبر 20  في المنهية السنة 15011 دينار بحريني 15011 دينار بحريني    

بحريني دينار  بحريني دينار 15011  3103 ديسمبر 20  في المنهية السنة 15011    

بحريني دينار 1.124 دينار بحريني  .310ديسمبر  20المنهية في   السنة .1504    
 

3102أبريل  32هي حتى  3102** مالحظة: بيانات شهر أبريل   
 

 الطلب استمارة 252

استمارة وطرح الحقوق األفضلية . تتوفر نسخ من نشرة ةالطلب المحدد استمارةفي األسهم العادية إال إذا تم تقديمه في االكتتاب لن يتم قبول طلب 
 والفروع المحددة لبنك اإلستالم.الجهة المصدرة ومسجل اإلصدار الطلب في مكتب 

 اإلصدار ديرم 2501

الطلب استمارة وطرح الحقوق األفضلية هذه هذا الطرح. ساعد مدير اإلصدار الشركة في إعداد نشرة تم تعيين جرانت ثورنتون كمدير إصدار ل
 .طرحراف األخرى المشاركة في هذا الوإدارة المهام والمساهمات من األطاالكتتاب وتسهيل الحصول على الموافقات التنظيمية وتنسيق وظائف 

 القانوني المستشار 2500

 لقوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين.األلتزام با لتأكد مننشرة لهذه القام بمراجعة  وقد مستشار قانونيك الرحمنراشد عبد السيد تم تعيين

 اإلصدار مسجل 2503

 ارصد. تم تفويض مسجل اإلصدارل لإلكون بمثابة مسجتلالبحرين للمقاصة إصدار مع شركة تسجيل  ، أبرمت الشركة اتفاقيةالطرحيتعلق بهذا فيما 
 .طرحالعادية للمساهمين بعد هذا ال األموال وتحديث سجل األسهمإعادة وعملية  خصيصقبل الشركة إلدارة عملية الت من

 والتكاليف النفقات 2502

سوم وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، ر هذا الطرح من إجمالي العائد الناتج منبالطرح اليف المرتبطة ستقوم الشركة بدفع الرسوم والمصاريف والتك

، وأي نفقات عالن، والطباعة وغيرها من نفقات اإل، وتكاليف التسجيلطرحباللرسوم القانونية المتعلقة ، وااإلصدار مدير اإلصدار، ورسوم مسجل

 من هذا الطرح.الناتج  ٪ من إجمالي العائد3وفات حوالي . ال يتوقع أن تتجاوز هذه المصرطرحبالعرضية أخرى مرتبطة 

 الطرح لهذا نتيجة مينالمساه حصة ضتخفي 2504

، على استحقاقهم ، إما الطرحة من خالل هذا في األسهم العادي االكتتاب، والذين يحق لهم مون الحاليون كما في تاريخ السجلفي حال لم يوافق المساه

 ، عنالبحرينية الكويتية للتأمين شركةال ، أيفي الشركة الرئيسيين نميؤالء المساهمين وقد أعرب المساهكلًيا أو جزئًيا، فسيتم تخفيض حصة أسهم ه
بما  بحريني بسعر العرض.مليون دينار  353.15111ى قدره ة التي تصل إلى حد أقصك في األسهم العادية غير المكتتبلالشترا ةغير الملزم نيتهم

 %.21ة سهم عادي، فإن أقصى تخفيض في حال عدم اكتتاب أي مساهم سيكون بنسب 011سهم لكل  23أن الطرح يقدم 
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 التزام الشركة البحرينية الكويتية للتأمين والتخفيض المحتمل .01

ش.م.ب. الى السيد  الشركة البحرينية الكويتية للتأمينوالمرسلة من السيد مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة  3102أبريل  03الرسالة المؤرخة في 
باالكتتاب بشكل كامل في  إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمينمجلس  تعهدتؤكد . ش.م.بجمال الهزيم رئيس مجلس إدارة شركة التكافل الدولية 

 زيادة رأس المال المزمعة لشركة التكافل في حال تخلي باقي المساهمين عن حقوق األولية أو امتنعوا عن االكتتاب في طرح حقوق األفضلية.

 لتأمين:الجدول التالي يوضح حصة الشركة البحرينية الكويتية ل

 التفاصيل عدد االسهم الحصة

 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 6,806,919, 32.13%

 اخآخرون 8,966,9,86 21.24%
مجموعال 11،111.،33 011٪  

 

ما هي عليه جميع المساهمين في كامل استحقاقهم بموجب طرح حقوق األفضلية، فإن حصة كل مساهم في شركة التكافل ستظل على  في حالة اكتتاب
فإن حصة هؤالء المساهمين في شركة التكافل سوف تنخفض مقارنة أحد المساهمين اكتتاب أو امتناع قبل طرح حقوق األفضلية. في حالة عدم 

 بحصتهم قبل طرح حقوق األفضلية.

شركة التكافل بعد طرح حقوق األفضلية. في  الشركة البحرينية الكويتية للتأمينالجدول التالي يوضح سيناريوهات الحد األدنى واألقصى لحصة 
. أما سيناريو الحد األقصى سوف حالة اكتتاب جميع المساهمين في كامل استحقاقهم بموجب طرح حقوق األفضليةسيناريو الحد األدنى سوف يكون في 

استحقاقهم بموجب طرح حقوق األولولية واكتتاب  فيعدم اكتتاب   الشركة البحرينية الكويتية للتأمينفي ما عدا  المساهمين يكون في حالة قرر جميع
 .المقدمة بموجب طرح حقوق األفضلية هذاعادي  سهم 335.115111كامل ال في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين  

 التفاصيل الحد األدنى الحد األقصى

 عدد االسهم  الحصة عدد االسهم الحصة

شركة البحرينية الكويتية للتأمينال 51,0,1,096 32.13% 05,006,919 %.77.3  

 اخآخرون 096689666, 21.24% 8,966,9,86 %.33.7
 المجموع 111،111,.2 011٪ 111،111,.2 011٪
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 اعتبارات االستثمار وعوامل الخطر .00

المحددة أدناه ، باإلضافة  خاصةطر العوامل الخيضع في اإلعتبارعلى مقدم الطلب أن  تعينفيما يتعلق باألسهم العادية ، ياستثماري عند إتخاذ قرار 
 عليها رف عتكوك غير المالشركة. المخاطر اإلضافية والش تواجههقد  الوحيدة التي مخاطر ليستإلى المعلومات اإلضافية المرفقة في هذه النشرة. هذه ال

 رضرت العمل الخاصة بها. يمكن أن تتلى اإلضرار بإجراءاإ اً الشركة حالًيا أنها غير ذات صلة، قد تؤدي أيض ، أو التي تعتقدةمصدرجهة اللل لياً حا
سعر ، قد ينخفض الحالةأو الوضع المالي أو نتائج اإلجراءات أو قيمة استثماراتها بشكل كبير بأي من هذه المخاطر. في هذه  شركة التكافل أعمال

 األسهم العادية وقد يخسر مقدمو الطلبات جزًءا من أو كل استثماراتهم.

، ولكنها ليست سوى أمثلة توضيحية ل الخطر المرتبطة بهذا االستثمارصد من القائمة التالية هو ملخص لبعض اعتبارات االستثمار الرئيسية وعواموالق
 .بالشخصية أو المالية الخاصة بمقدمي الطل الظروفمثل  لها بتحليل مقدم الطلب نفسه، من بين أمور أخرى، وليست شاملة ويجب أن يتم استكما

 الحقوق طرح خالل من المطلوبة الملكية حقوق زيادة تحقيق على القدرة عدم 0050

الشركة البحرينية في حال لم يتم االكتتاب بشكل كامل في األسهم العادية المقدمة من خالل هذا الطرح، فقد عبر المساهمون الرئيسيون في الشركة، أي 
 في األسهم العادية غير المدفوعة المتبقية بسعر العرض. كتتابلال ةغير الملزم نيتهم، عن الكويتية للتأمين

ية وبالتشاور مع من قانون الشركات التجارية البحرين 032للمادة  اً ، يجب على الجهة المصدرة، وفقبعد ذلك يتم االكتتاب في األسهم بالكامل إذا لم
 هذه النشرة. المذكورة في لشروط العقد اً وفق لمةمستستوى مبالغ االكتتاب ال، تخصيص األسهم العادية حتى مالسلطات المختصة

 االستثمار عائد مخاطر 0053

أرباح للمساهمين أو أن األرباح تتوافق مع مخاطر االستثمار في الشركة أو طبيعة  تحقيقأن الشركة سوف تكون قادرة على ال يوجد ضمان ب
 الذي استثمروه.المبلغ  أو كل اً يفقد مقدمو الطلبات جزءادية وأن المعامالت المحددة هنا. من المتصور أن يضعف سعر األسهم الع

 المنافسة مخاطر 0052

، هناك العديد من المنافسين في البحرين. قد تتأثر عمليات الشركة وشركاتها التابعة تنافسي للغاية. في الوقت الحاضر السوق الذي تعمل فيه الشركة
 والزميلة بالمنافسة.

 االقتصادية لظروفا 0054

نفط ، معدالت الربح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السوق واألعمال والظروف االقتصادية، بما في ذلك، على سبيل المثالالاالنحرافات في 
 اً دة ، يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهريوالمنافسة والتطوير التكنولوجي وقوانين الضرائب وعوامل أخرى غير محدو لقطاعومعدالت التضخم وظروف ا

 .أداء الشركة وضاًرا على

 والتنظيمية واالقتصادية السياسية االعتبارات .005

التغيرات في السياسات والضرائب مثل سي واالقتصادي االجتماعي والسيا بعوامل غير واضحة على الصعيدقد تتأثر قيمة أصول الشركة وأعمالها 
التي تفرضها حكومة البحرين أو أي سلطات أخرى تخضع  قوانينت في ال، فإن التغييراالبحرين. وبالتالي مملكة قوانين وأنظمةيرات األخرى في يوالتغ

 ها الشركة.حققتلسلطاتها التي تعمل فيها الشركة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على األرباح التي 

 المنخفضة السيولة ذات أو النشطة غير بالسوق المتعلقة المخاطر 0053

في ية مسجلة دلعااألسهم أن الرغم من اعلى ما قد يؤثر بشكل كبير على سعر سهم الشركة. ، معادية للشركة للطلب والعرض العامستخضع األسهم ال
، فقد الطرحنشط في األسهم العادية بعد إذا لم يستمر التداول ال ستمرية سيدلعااألسهم النشط في ول االتدأن اعلى  كيدلبحرين فإنه ال يوجد تأاصة ربو

 وسعر السوق لألسهم.السيولة  يكون هناك تأثير معاكس كبير على

 التشغيلية المخاطر 0057

من العمليات غير الكافية أو غير الناجحة أو التكنولوجيا أو األداء البشري  ناتجة، أو اللخسارة المباشرة أو غير المباشرةالمخاطر التشغيلية هي مخاطر ا
 و فقدان المركز التنافسي.، فقدان السمعة أيكون تأثيرها في شكل خسارة ماليةأو األحداث الخارجية. يمكن أن 

 الرئيسيين الموظفين بفقدان المتعلقة المخاطر 0052

، وقدرتها على مواصلة اجتذاب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم ار المدراء التنفيذيين والموظفين، على استمرار خدمة كبيعتمد نجاح الشركة، جزئياً 
، أو إذا انضموا إلى في االستمرار في وظائفهم الحاليةيسيين غير قادرين أو غير راغبين وتحفيزهم. إذا كان واحد أو أكثر من موظفي الشركة الرئ

تأثير له  والذي سيكونتيجة لذلك. أعمالها ن تعطلتبدالها بسهولة أو بسرعة وقد تتكون الشركة قادرة على اس قد ال، فة منافسةمنافس أو كونوا شرك
 .مالهاالحالة المالية للشركة ونتيجة أعسلبي على 
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 المساهمين مدفوعات 0052

، واستبقاء األرباح رها، من بين أمور أخرى، على أرباح الشركة، ومقدايعات األرباح على األسهم العادية، على أساس مستمردفع توز قراريعتمد 
المتطلبات السارية على دفع أرباح و ركةالنمو المستقبلي للشوس المال والنسب التنظيمية األخرى، ومتطلبات التمويل لنمو األعمال، لتلبية كفاية رأ

 وزعون هناك أي ضمان بأن الشركة ستاألسهم بموجب قانون البحرين وعوامل أخرى قد يراها مجلس اإلدارة والمساهمين في الشركة. ال يمكن أن يك
 األرباح في المستقبل.

 الضرائب 00501

أو توزيعات أرباح، سواء  اً يتلقى أو يدفع ربح منين على في البحر فرادألواأالشركات على ، ال يتم فرض ضرائب دخل كما في تاريخ هذه النشرة
 أو غير ذلك. ينمقيم واكان

لجميع عوامل الخطر التي ينطوي عليها االستثمار في الشركة. يوصى بشدة بأن يسعى جميع  اً كامالً وملخص اً شرحال يمثل  ما تم ذكره أعاله
 .هنيينمستقلة من مستشاريهم الم شورةالمستثمرين المحتملين للحصول على م
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 تقديم الطلبإجراءات  .03

 
 الطلب استمارة 0350

الطلب كاملة باللغة العربية أو استمارة  ءيتم مليجب أن  ستالم.اإل بنكلالمحددة  فروعالالطلب من الشركة أو من استمارة الحصول على  ممكن
م طلب تقديم استمارة الطلب قبل تاريخ اإلغالق مصحوبة بنسخ من الوثائق المذكورة أدناه كل مقد يتعنى علىاإلنجليزية ووفقاً للتعليمات الواردة فيها. 

 أن يطلب ويثبت صحة نسخ مستندات الهوية. ستلمض التحقق فقط(. يحق للبنك الممع أصولها )ألغرا

لوصي القانوني توقيع استمارة الطلب نيابة عن ، يجب على ااستمارة الطلب. في حالة كون مقدم الطلب قاصراً  على مقدم الطلب تم توقيعيجب أن ي
 القاصر.

اق المطبوعة بالنسبة لمقدمي الطلب الذين لديهم رقم مستثمر ورقم حساب لدى بورصة البحرين، يجب تقديم أدلة مستندية لهذه التفاصيل. النسخ أو األور
 مقبولة.

 ب لدى بورصة البحرين، يجب تقديم شهادة السهم األصلية.بالنسبة لمقدمي الطلب الذين ليس لديهم رقم مستثمر و/أو رقم حسا

 ممكن لمقدمي الطلب الذين يواجهون صعوبات في ايجاد المستندات التواصل مع بورصة البحرين لتقديم المساعدة.

 من قبل األفراد: قديمالت

. يجب على المتقدمين الذين تقل الطرحمن خالل هذا  سنة مؤهلون لالشتراك في األسهم العادية المقدمة 30المساهمون الذين تزيد أعمارهم عن 
 سنة تقديم طلباتهم من خالل الوصي القانوني. 30أعمارهم عن 

 :يجب على المتقدمين األفراد تقديم األصل ونسخ من

 ،جواز سفر ساري الصالحية لمقدم الطلب و/أو المساهم• 

 ،بطاقة الهوية سارية الصالحية أو ما يعادلها• 

 .لهوية سارية الصالحية أو أي ما يعادلها للوصي القانوني والموقع نيابة عن القاصربطاقة ا• 

 دينار بحريني لكل سهم، إذا كان 15011يعادل عدد األسهم العادية المقدم لها مضروبة في سعر العرض البالغ يتعين على مقدمي الطلب دفع مبلغ 
 .تحديد رقم المستثمر بإكمال القسم المعني في استمارة الطلبساهم ى المحساب في بورصة البحرين، يجب عل لديهالمساهم  

 :المؤسساتمن قبل  قديمالت

 :يجب على المتقدمين من المؤسسات تقديم األصل ونسخ من

 ،السجل التجاري ساري الصالحية أو شهادة التأسيس• 

 في استمارة طلب االكتتاب (تواقيعهم) هلذين يظهر توقيعرسالة أصلية مطبوعة على أوراق المؤسسة الرسمية تفّوض الشخص )األشخاص( ا• 

 ،جواز سفر ساري السالحية للشخص )األشخاص( الذين وقعوا نيابة عن المؤسسة• 

 ،بطاقة الهوية أو ما يعادلها للشخص الذي يوقع نيابة عن المؤسسة• 

 .ابة عن المؤسسةدفتر المفوضين بالتوقيع للمؤسسة إلثبات سريان توقيع الشخص )األشخاص( ني• 

، إذا كانت دينار بحريني لكل سهم 15011بالغ مضروبة في سعر العرض ال قدم لهاعدد األسهم العادية الميتعين على مقدمي الطلب دفع مبلغ يعادل 
 الطلب. استمارة، يجب على المؤسسة تحديد رقم المستثمر بإكمال القسم المعني في سسة لديها حساب في بورصة البحرينالمؤ

 اإلستالم بنك 0353

ة نماذج الطلبات المستوفاة ومستندات الهوية ومبالغ محددستتلقى فروعه ال و ستالم في البحرينبنك اإل سيقوم بدور ش.م.ب بنك البحرين االسالمي
 ة لبنك االستالم هي كما يلي:حددمن مقدمي الطلبات. الفروع الم االشتراك

 فرع المنطقة الدبلوماسية
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 الدفع اَلية 0352

دينار الهي  باكتتاإل. عملة باكتتاألصول مع مبلغ اإل حسب ةتكاملوم ةعقطلب مو استمارةم إلى بنك االستالم يقدالت مقدمي الطلبعلى يتعين 
 طريق عن". يتلقى بنك االستالم أموال االشتراك من المشتركين الدوليةشركة التكافل بحريني. يجب أن يتم سداد جميع المدفوعات إلى حساب "ال

 التالية: لياتاالَ 

 ،مع بنك آخر بحريني من حسابال ديناربالعن طريق التحويل البنكي  •

 لدى بنك االستالم، من حساب بحرينيالدينار بالتحويل العن طريق  •
 .بحرينيالدينار بال صادر شيك إداريعن طريق  •

 طرق دفع أخرى. أي ال تقبل
 

على المتقدمين  تعينيالم في أو قبل تاريخ اإلغالق. لدى بنك االست حددبالغ االكتتاب إلى الحساب الممسؤولين عن ضمان تحويل م الطلب ايكون مقدمو
 الطلب.استمارة تقديم نسخة من طلب التحويل اإللكتروني إلى جانب  حددتحويل األموال إلى الحساب الم

 

هي كما يلي: تحويلتفاصيل ال  
 

 بنك: .االسالمي البحرين بنك

BIBBBHBM :(SWIFT) رمز السرعة 

 أسم الحساب: الدولية التكافل شركة

BH 02 BIBB 11 011111302747 :رقم الحساب المصرفي الدولي 

 رقم الحساب: 011111302747

 العملة: بحريني دينار

 [مقدم الطلب]اسم 
 ]رقم المساهم[

 ]رقم المستثمر[

 اسم مقدم الطلب:

 

وني، ورسوم معالجة طلب سوم مثل رسوم التحويل اإللكتربنك ذات صلة. يتحمل مقدم الطلب جميع الرالرسوم  بعد تكونالمستلمة  تتابكإلجميع مبالغ ا
 ، ورسوم المقاصة الخاصة.الشيكات اإلداريةاالشتراك، ورسوم التحصيل، ورسوم تحويل العمالت األجنبية، ورسوم 

 
ت فيما طلبان تكون مستحقة الدفع لمقدمي اللرباح األبهم.  ةلخاصالطلب ا استمارةسوف يتلقى المتقدمون إيصاالً باالستالم من بنك االستالم عند تقديم 

 .اً أو جزئي اً المبالغ تعاد إلى مقدم الطلب كليبغض النظر عما إذا كانت هذه بتحصيلها  ستالمالبنك األ يقومالتي  كتتابيتعلق بمبالغ اإل

 
 الطلب رفض 0354

و ال تؤخذ العوامل التالية في ، وقد تؤخذ أًقا لتقدير الجهة الُمصدرة وحدهاقد يتم رفض طلبات االشتراك المقدمة لألسهم العادية كلًيا أو جزئًيا وف
 االعتبار عند اتخاذ هذا القرار:

مقدم الطلب غير مؤهل لالشتراك في األسهم العادية المقدمة بموجب هذه النشرة ؛ أو•   

بالكامل قبل تاريخ اإلغالق ؛ أو سدادهإذا كان مبلغ االشتراك قد تم ما •   

الطلب أو لم يتم تقديمها استمارة ببالنسبة ألية تفاصيل أو لم تكن المستندات المطلوبة مرفقة  ةأو غير دقيق ةالطلب غير مكتمل استمارة تإذا كان •
 ضمن األطر الزمنية المطلوبة ؛ أو
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الطلب التي استمارات قبول أحد  اوحده احسب تقديره يكون للجهة المصدرة، أو متعددة من قبل مقدم طلب واحد في حالة إجراء طلبات مكررة• 
 المستلمة. الطلباستمارات مها أو رفض جميع تالتم اس

 .اإلصدارقبل مسجل  تاريخ توزيع المبالغ المستردة من في بأي طلبات مرفوضة مقدمي الطلباتسيتم إبالغ  •
 

 األسهم تخصيص تاريخ .035

 .تاريخ اإلغالق أيام من 3سوف تكمل شركة التكافل عملية تخصيص األسهم بموجب هذا الطرح في تاريخ التخصيص الذي سيكون بعد 

م تخصيص األسهم العادية أيهما أقل. سيت ،التي يتم تقديم طلب بشأنها و عدد األسهم العاديةأ همإلى حد استحقاق يتم تخصيص األسهم لمقدمي الطلباتس
  .األصليةادية تزيد عن استحقاقاتهم ، لمقدمي الطلبات الذين تقدموا بطلبات للحصول على أسهم عالمتبقية، إن وجدت

الكويتية  يةشركة البحرينال ، أير المساهمون الرئيسيون في الشركة، فقد عبية المقدمة من خالل هذا االكتتابفي حال لم يتم االكتتاب في األسهم العاد
 .ر العرضدينار بحريني بسع 353.15111 هو المتبقية بحد أقصى خصصةك في األسهم العادية غير الملالشترا ةغير الملزم نيتهمللتأمين عن 

 المعادة والمبالغ التوزيع 0353

بنكي المها إلى الحساب الالطلب التي تم استاستمارات في عدد األسهم لجميع  اً ويل مبلغ مساوي لسعر العرض مضروب، يتم تحتاريخ التخصيص في
 الطلب هذه أم ال.استمارات ، سواء تم قبول المصدرة للجهة

دفعها مقدم  زائدةأي مبالغ  المعادة مبالغن التكو .الفرع الرئيسي لبنك اإلستالممن  صيل إشعار التخصيص، يقوم مقدمو الطلبات بتحفي تاريخ التوزيع
بعد خصم الرسوم بنك اإلستالم  المعادة من قبلالمبالغ  جميع عادةتم إتار البحريني فقط. سالمبالغ بالدين تتم إعادةلم تخصص لها األسهم العادية. و الطلب

 ، إن وجدت.رباح المتراكمة على هذه األموالمن الخصومات المماثلة ولن تتضمن األالمصرفية وغيرها 

يجب أال يستخدم إشعار  .استالم اشعار التخصيص يعتبر دليل على أن األسهم العادية المخصصة قد تم إيداعها في حسابه لدى شركة البحرين للمقاصة
 ي بورصة البحرين.التخصيص لبيع األسهم العادية المخصصة قبل إدراجها ف

 إقرارات 0357

 مقدم الطلب:يقر الطلب،  استمارةخالل استكمال وتقديم من 

 ،مقدم الطلب قد قرأ النشرة بعناية وفهم محتوياتها ويعتبر بأنه على علم واستيعاب لجميع المعلومات الواردة فيها أن• 

ى أي معلومات أو تمثيالت تتعلق بالشركة بخالف المعلومات الواردة في هذه علعنه نيابة  بالطلب تقدميعتمد وال أي شخص ي، ال هأنه في تقديم طلب• 
 النشرة،

عميالً لهم بموجب قبول ك ا مقدم الطلبالطرح لن يعاملووالمستشارين أو غيرهم من األطراف المشاركة في هذا  ةالمصدر أن الجهةالموافقة على • 
 طلب ،ال

 ، هم العادية أو ربحيتها أو مالئمتها لمدم الطلبالشركة ال تقوم بأي تمثيل بشأن سعر األس• 

 نشرة غير مخصصة لتقديم استشارات مالية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية، الالموافقة على أن • 

راه توالضريبيين كما ونيين ، مع المستشارين الماليين والتجاريين والقانالطرحموضوع  نشرة واالستثمارالة مراجعأن مقدم الطلب قام ب الموافقة على• 
 ،للمخاطر هالمالية وتفضيالت هظروفاالستثمار مناسب في ضوء  أن وجد ، وقداً ضروري

وبشرط أخذ كل  لشركةلعقد التأسيس والنظام األساسي  بهسمح يال يمكن أن تتم إال بالقدر الذي أن عمليات نقل األسهم العادية الموافقة على  •
 .الموافقات المطلوبة

 

  اتالطلب قبول 0352

 من خالل استكمال وتقديم استمارة الطلب، يقر مقدم الطلب:

سيشكل االشتراك في األسهم العادية في لطلب. م امن قبل مقد المذكورةية دلعااألسهم د افي عد كتتابلاللطلب تمثل عرضاً ملزماً رة استماأن ا• 
وعقد التأسيس والنظام البنود والشروط الواردة في هذه النشرة  صن مقدم الطلب والشركة بخصو، اتفاقية إلزامية بيالطلب، إذا قبلت استمارة

 األساسي للشركة،

 االكتتاب التي يدفعها مقدم الطلبجميع مبالغ  سداد. يجب طلب ئيا، أو تقليص أو تقييد أيبالحق في الرفض كليا أو جز جهة المصدرة تحتفظأن ال• 
 تكن تمتالطلبات على أنها صالحة و إلزامية حتى وإن لم  للجهة المصدرة أن تعاملك. يجوز قبل نهاية فترة االشترا من خالل مبالغ تم تحصيلها

 ،للتعليمات الموضحة وهذه النشرة اً من جميع النواحي وفق

 إلى بنك االستالم، االطلب بعد تقديمه استمارة، ال يمكن تعديل أو إلغاء طلبأي ة الجهة المصدرة على معالجة أنه في حالة موافق• 
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، المفروضة فيما يتعلق بشراء أو حويل وغيرها من الضرائب المماثلة، إن وجدتأو رسوم ت ختمأي رسوم  سدادعن  مسؤولمقدم الطلب وحده أن • 
 نقل األسهم العادية،

 ية.دلعااألسهم اء ايثبت شرويقر ف سو، كةرلشابالنيابة عن ، اإلصدار مسجلأن فق على اويومقدم الطلب  دركي• 
 

 بها واإللتزام ينقوانال فهم 0352

 استمارة التوقيع علىب امالطلب، وأنه إذا ق استمارةول به بتنفيذ وتقديم السلطة القانونية ويسمح بموجب القانون المعم هيقر مقدم الطلب ويضمن أن لدي
، وهذا الشخص أو أو الشركة األخرى ة عن ذلك الشخصالسلطة الواجبة للقيام بذلك نياب هر أو نيابة عن الشركة ، يكون لديالطلب نيابة عن شخص آخ

رفاق بإتعهد يلسلطات الواردة في هذه الوثيقة والشركة ستكون ملزمة وفقا لذلك ، وسوف يعتبر أيضا أنه قد أعطى التأكيدات والضمانات والتعهدات وا
 الطلب. ةاستمارأو نسخة منه مصدقة حسب األصول من قبل المحامي أو الشركة مع التوكيل الخاص أو المناسب 

 المستمرة االلتزامات 03501

ومسجل اإلصدار ومدير اإلصدار والمستشارين في مناسبات مستقبلية  ستالمبنك االوة المصدرة والضمانات إلى الجه قدم الطلب هذه التعهداتسيكرر م
التعهدات والضمانات ويوفر  هذه المستشارينير اإلصدار و / أو لمد و / أو مسجل اإلصدار و / أو و / أو البنك المتلقي ةالمصدرالجهة مثل عند طلب 

 ار و / أو مدير اإلصدار و / أوو / أو مسجل اإلصد ستلمو / أو البنك الم من قبل الجهة المصدرة الشهادات والوثائق واألدلة األخرى عند طلبها
 والضمانات. التعهدات والتمثيالتالمستشارين بشكل معقول إلثبات مثل هذه 

على علم بأن أي من هذه التعهدات والضمانات والضمانات لم تعد  انكالجهة المصدرة على الفور إذا  بإخطارمقدم الطلب قوم يوف ، سعالوة على ذلك
، تناسباً بالتعهداتعدد كاف من األسهم العادية إلى الجهة المصدرة  فوراً تقديم ال على يعتبر مقدم الطلب موافق، ميع النواحيملة من جدقيقة وكا

 .غير الصحيحة والضمانات تالالتمثي

الطلب غير صحيحة، فقد تتطلب الجهة المصدرة  استمارةو الضمانات أو التعهدات التي قدمها في أنه إذا كان أي من اإلقرارات أ يدرك مقدم الطلب
 العادية بسعر العرض. لألسهم لكل أو جزء من  اً رجعي لتقديرها الخاص استرداداً  اً وفق

 لاألموا ليغس مكافحة 03500

أو  مسجل اإلصدارأو  الستالمأو بنك ا ةالمصدرالجهة إلى أي سلطات تنظيمية ذات صلة من قبل  هم الطلب على تمرير أي معلومات عنموافقة مقد
 مندوبيهم.

ستالم و / أو مسجل و / أو بنك اال جهة المصدرة، يجوز للي تعمل في نطاق سلطاتها القضائيةل األموال التلمتطلبات غس اً بأنه نظر مقدم الطلب قري
الطلبات ويبرأ ذمة الجهة المصدرة وبنك معالجة ومصدر التمويل قبل  المعلومات عن مقدم الطلبمن  اإلصدار و / أو مدير اإلصدار أن يطلبوا مزيداً 

  لم تقدممطلوبة الذه المعلومات ، إذا كانت هعدم معالجة طلبك لألسهم العادية أي خسارة ناشئة عن بشأن، ومدير اإلصدار ، ومسجل اإلصداراالستالم
 خالل الوقت المحدد بما يرضي الطرف الذي يطلب هذه المعلومات.

ر وإتمام أي تحقق من الهوية و / أو مصد هانتظار تصفية التحويالت الخاصة بفي  معادةجوز االحتفاظ بأية أموال وافق على أنه ييو يترك مقدم الطلب
 .أو ما تتطلبه السلطات القضائية و / أو مسجل اإلصدار لهذا الطرح بنك االستالمو / أو  مصدرةجهة الاألموال المطلوبة من قبل ال

 الذمة إبراء 03503

ومديريهم  الطرح والمرتبطين بهومسجل اإلصدار ومدير اإلصدار لهذا  إلستالموبنك اومدير اإلصدار الجهة المصدرة  ذمة مقدم الطلب  برأي
، جميع النفقات والتكاليف )بما في ذلك نفقات أيا كانت، على سبيل المثال ال الحصرأو ضرر أومطالبة  أوية مسؤول أو أي خسارة  من، وموظفيهم

 بناءاً على: تنشأ أو تهدد و الحماية ضد أي دعوى قضائيةأتعاب المحاماة( التي يتم تكبدها بشكل معقول في التحقيق أو التحضير أ

 ،يل أو ضمان أو أي إخالل أو خرق من قبل مقدم الطلبأي معلومات غير كاملة أو باطلة أو تمث• 

 ،أي احتيال أو إهمال جسيم من قبل مقدم الطلب• 

 ،مقدم الطلبأي قانون أوراق مالية قد يتم مباشرته ضد أي حكم يصدر ضد مقدم الطلب أو أي تحقيق أو أي إجراء بخصوص • 

 .فشل مقدم الطلب في توفير معلومات مصدر األموال• 

 متعددة طلبات 03502

. يحق عن مقدم الطلبفقط نيابة  ةواحد استمارةم تقديم ت أنه فقط فيما يتعلق بالعرض أو ةطلب واحد استمارةبتقديم يؤكد بأنه قام يصرح مقدم الطلب و

 مكررةطلبات  في كل األحوال، ممكن للجهة المصدرة قبول .مزدوجرفض جميع طلبات أي مقدم طلب في حالة وجود طلب مكرر أو  جهة المصدرةلل

 أو مزدوجة في الحاالت التي نكون فيها الطلبات المكررة بسبب تنازالت.
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 معلومات إضافية.  .02

 
 المال رأس 0250

تساوي  دينار بحريني للسهم الواحد  15011 قدرهاسمية إ بقيمة سهم 31151115111 ا للشركةمصرح بهال سهماألعدد بلغ ، آخر تاريخ عمليكما في 
، 3107ديسمبر  20والمدفوع للشركة كما في  صادرنار بحريني. بلغ رأس المال الدي 3151115111 به وقدرهرأس مال مصرح قيمة 

حريني. لم يتغير رأس المال دينار ب 353.15111، أي ما يعادل دينار بحريني للسهم الواحد 15011سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  335.115111
 الثالث الماضية. والمدفوع للشركة خالل السنوات  صادرال

سهم  335.115111،  على زيادة رأس المال 3102مارس  30، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ وافق المساهمون في الشركة
 2.51115111إلى   رأس مال الشركة ليصل دينار بحريني 35.115111، أي ما يعادل للسهم الواحددينار بحريني  15011عادي بقيمة اسمية قدرها 

 دينار بحريني. 25.115111 ما يعادل للسهم الواحد دينار بحريني 15011بقيمة اسمية قدرها سهم 

 العادية األسهم 0253

واحد  سهمهناك عدة أشخاص يملكون . إذا كان قبل التجزئةل من قيمتها االسمية.  السهم ال ياألسهم العادية هي أسهم اسمية وال يجوز إصدارها بأق
 ، يكونون مسؤولين بشكل مشترك عن. وفي هذه الحالةالسهم ق المرتبطة بذلكر لهم تعيين شخص للتصرف نيابة عنهم في ممارسة الحقويجدف

 سهم. يجب أن يتوافق نقل األسهم العادية مع عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة. االلتزامات الناشئة عن ملكية ال

  المساهمين حقوق 0252

باإلضافة إلى حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.  الموزعة وأرباح الشركة أصولفي  اً متساوي اً ي حاملها حقمنح كل سهم عادي  

 لمساهمينل العامة الجمعيات 0254

 
ن اجتماعات الجمعية ، تعتبر الجمعية العامة التي تعقد حسب األصول ممثلة لجميع المساهمين. يمكن أن تكوقانون الشركات التجارية البحرينيوفقا ل

على األقل مرة في السنة خالل األشهر الثالثة  العادية للجمعية العمومية عن طريق االجتماعات العادية أو غير العادية. يجب أن يعقد االجتماع السنوي
، إلجتماع الجمعية العامة غير العاديةمخصصة ل الللمسائ اً األخرى عند الضرورة. استثناء جتماعات الجمعيةلمالية. يمكن تنظيم االتالية لنهاية السنة ا

    :بما يليثال ال الحصر، ، على سبيل الممع جميع األمور المتعلقة العامة العاديةالجمعية  جتماعات يجب أن تتعامل ا
  

 ،أعضاء مجلس اإلدارةعضوية خاب أو إنهاء انت• 

 ،الحوافز ألعضاء المجلس تحديد• 
 ،أو مركزها المالي للسنة السابقة الشركة إلدارة حول أنشطةرير مجلس االموافقة على تق• 

عيين المدقق وتحديد ، أو تفويض مجلس اإلدارة بتضافة إلى تحديد أتعاب المدققالحسابات للسنة المالية التالية ، باإل دققيتعيين واحد أو أكثر من م• 
 ،هأتعاب

 ،نة المالية السابقةية للشركة للسمناقشة تقرير المدقق حول البيانات المال• 
 

فيما يتعلق بأسهم  صافي الربح الذي الذي سيتم توزيعه من جزءالوتوزيع صافي الربح و الدخل الشامل وبيان المركز الماليالموافقة على بيان •
  .الصوت المرجحللرئيس في حالة تساوي األصوات سيكون و، باألغلبية البسيطةالعادية  اجتماعات الجمعية العامة الشركة. تصدر القرارات في

   

  عاديةال غير العامة الجمعية اجتماعات .025
 

إذا لم يكتمل هذا صالحة إال إذا حضرها مساهمون يمثلون ما ال يقل عن ثلثي رأس مال الشركة. غير العادية  الجمعية العامة  إجتماعات لن تكون
إذا حضره المساهمون الذين يمثلون  صحيحاً جتماع األول. سيكون االجتماع الثاني من تاريخ اال اً يوم 01فسيعقد اجتماع ثاٍن خالل  ،النصاب القانوني

ريخ االجتماع الثاني من تا اً يوم 01ث في غضون ، فسيعقد اجتماع ثالهذا الحد األدنى يكتمل النصاب إلىأكثر من ثلث رأس مال الشركة. إذا لم يتم 
 ما يلي: يعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة علىبالمائة من رأس مال الشركة.  .3إذا حضره المساهمون الذين يمثلون  اً وسيكون صالح

 

،قد تأسيس الشركة ونظامها األساسيتعديل ع•   

رأس مال الشركة ، انقاصزيادة و•   

أخرى ، شركةأو تغيير وضعها أو دمجها مع حل الشركة •   

 . تغيير السلطة القضائية التي تخضع لها الشركةرج مملكة البحرين أو المكتب المسجل للشركة إذا كان خا فيتغيير • 

و حل ، أالمالثلثي األسهم الممثلة باستثناء القرارات المتعلقة بزيادة أو نقص رأس  الجمعية العامة غير العادية بنصاب يبلغاجتماع  تصدر القرارات في
 ٪. من األسهم الممثلة في االجتماع..7تمرير القرار بنسبة  ، وفي هذه الحالة يتمأخرى شركةالشركة أو االندماج مع 
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 التصويت حقوق 0253

عضو ، بخالف آخر شخصوكيل خطي إلى ت، عن طريق ية العامة. يجوز للمساهم أن يفوضيحق لكل مساهم يملك حصة واحدة أن يحضر الجمع
على أساس صوت واحد لكل  اجتماعات الجمعية العادية وغير العادية ، حق حضور الجمعية العامة نيابة عنه. يتم احتساب األصوات فيمجلس اإلدارة

 سهم.

 التحويل 0257

 ال يتضمن عقد التأسيس أي قيود تتعلق بنقل األسهم العادية.

 الوقائية الحقوق 0252

هذه األسهم بنفس النسبة  ، فإن المساهمين الحاليين للشركة لديهم األولوية لالكتتاب فيتشمل إصدار أسهم صادرأس المال الإذا كانت الزيادة في ر
من دعوة  اً يوم .0ن قبل أحد المساهمين خالل م وقائي. يجب ممارسة هذا الحق الاإلصدارالمئوية لألسهم الحالية التي يملكها هذا المساهم في تاريخ 

أي  تخصيص، فسيتم سهم أكثر من استحقاقهأل. إذا طلب أحد المساهمين المزيد من االصحف المحلية اليوميةفي  ايتم نشره والتيالمساهمين الحاليين 
 بشكل خاص وفًقا لجميع القوانين المعمول بها. حينهاأسهم متبقية 

 

 الشركة إغالق 0252

منح المساهم المعني الحق في الحصول على جزء يكل سهم عادي  ،يما بينها. في حالة تصفية الشركةف النسبة والتناسبميع األسهم العادية تصنف بج
لقانون الشركات التجارية البحريني(. يجوز للمساهمين في  موال المتاحة )إن وجدت( من توزيع التصفية )على النحو المحدد وفقاً متناسب من األ

٪ من األسهم الممثلة في االجتماع( على حل الشركة. باإلضافة إلى ذلك ، قد يتم حل الشركة ألي .7اجتماع الجمعية العامة غير العادية الموافقة )مع 
 األسباب التالية: من

 

،ء فترة اإلنشاء القانونية للشركةانتها•   

،إنهاء أنشطة الشركة التجارية•   
،البحرين مملكة اء بحكم محكمة مختصة فياإلنه•   

مستمرة أوالشركة الخرى األشركة الاالندماج مع شركة أخرى تكون فيها •   
  بالكامل  بشكل كبير أو ر رأس مال الشركةتدمي •

  
 داداإلستر 02501

  األسهم العادية ، فإن األسهم العادية ال تخضع ألحكام االسترداد اإللزامي. بموجبفيما يتعلق بالتزامه المساهم الذي لم يدفع القسط عند استحقاقه بخالف 

 اإلدارة مجلس أعضاء 02500

.س اإلدارةلتملك أسهم الشركة كشرط لقبول عضوية مجل، ال يتم تطبيق أي حد أدنى شركة التكافل لسياسة اً وفق  

 الجوهرية العقود 02503

الطبيعي لألعمال. سياقال العديد من العقود في الشركة أبرمت  

 العملة صرف ضوابط 02502

، مع مراعاة أي إلى مملكة البحرين ومنها مجاناً  معمول بها حالياً بموجب قوانين البحرين ويسمح بنقل العملة صرفلعملة أو قيود ال توجد قيود على ا
 دولية المعمول بها من وقت خآخر. األموال واألنظمة ال لوائح لمكافحة غسيل

 الضرائب 02504

 
، ال تفرض البحرين أي ضرائب على الدخل أو األرباح الرأسمالية أو التعطل لنفط والغاز والتأمين ضدباستثناء الضرائب المفروضة على شركات ا

 ، ال توجد ضرائب استقطاع.كأو الرسوم. عالوة على ذل عوائدالعقارات أو األرباح أو ال المبيعات أو
 

 
 األرباح توزيع .0250

 سياسة أي الشركة تفرض لم حالياً،. "األرباح توزيع سياسة" بند تحت النشرة هذه من 252 القسم في المصدرة للجهة األرباح توزيع سياسة توضيح تم

  .األرباح لتوزيع

 

، بما في يع األسهم العادية األخرى للشركة، وسوف يتم تصنيفها بالتساوي مع جمعلى قدم المساواة  هذا الطرحالتعامل باألسهم التي تخضع ل سوف يتم

 ذلك الحق في الحصول على أرباح مستقبلية عند اإلعالن عنها.
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مستمر،  قرار توزيع األرباح بشكل. يعتمد تخصيصخ ال، توزيعات أرباح تناسبية من تاريعنها اإلعالنحديًثا، إذا تم  األسهم المعروضةيحق لمساهمي 
بموجب  الموزعة األرباح توزيع دية والمتطلبات السارية علىأرباح الشركة والوضع المالي والمتطلبات النق على التابعة ، من بين أمور أخرىومقدارها

 ذات صلة. المساهمين أومجلس اإلدارة  التي يراهاواللوائح وغيرها من العوامل  البحرين وقواعد مصرف البحرين المركزي وانين مملكةق
 

  التابعة الشركة معلومات 02503

 هلث 063 للخدمات المساندة ذ.م.م.:

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين وتعمل تحت ذ.م.م. ندةخدمات المسالل 231 هلث
 . 3102أبريل  7في الصادر  0-2.114السجل التجاري رقم 

. المساندة التأمينية هي تعمل في تقديم الخدماتالبحرين المركزي و الدليل االرشادي لمصرفمن  .متطلبات المجلد  وفقالشركة يتم تنظيم   

، ضاحية 432، مجمع رقم 3222، طريق رقم 3.73، مبنى رقم 3.و 0.مبنى ميرال، الطابق الخامس، مكتب يقع المكتب المسجل للشركة في 
. السيف، مملكة البحرين  

للخدمات المساندة ذ.م.م. 231 هلثانات المالية المدققة لشركة فيما يلي البي  

         بيان الدخل الشامل

 6102 6102 6102 العملة تفاصيل

 8899,16 89,9686 ,5,918, دينار بحريني إيرادات

 6,,9,, 669,86 ,809,0 دينار بحريني دخل آخر 

 8,09996 0,,6,9, 0,9616, دينار بحريني اجمالي الربح

 مصاريف -
       

 669061,- 659681,- 0,9151,- دينار بحريني مصاريف إدارية وعمومية

)الخسارة( صافي الربح  569105- 9061, 5,,09 دينار بحريني 
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المالي بيان المركز          

 6102 6102 6102 العملة تفاصيل

         األصول

داولة الموجودات غير المت         

ومعدات ممتلكات  
 دينار بحريني

889698 859886 819,,, 

 األصول غير الملموسة
 دينار بحريني

69890 ,95,, 59,1, 

الستثمار في شركة زميلةالسلف المدفوعة ل  
 دينار بحريني

8,69666 - - 

 مجموع األصول غير المتداولة 
 دينار بحريني

86,9,,9 8,998, ,,9,90 

تداولةاالصول الم  
       

 ذمم مدينة أخرى
 دينار بحريني

80,9956 8,965, ,591,6 

 النقدية والرصيد لدى البنوك
 دينار بحريني

89090,5 009,59 659050 

 إجمالي األصول المتداولة
 دينار بحريني

6,096,1 159688 089,,0 

 إجمالي األصول
 دينار بحريني

241,222 012,161 42,556 

مطلوباتوال حقوق الشركاء         

 حقوق الشركاء
       

 رأس المال
 دينار بحريني

8569666 8569666 8569666 

 األموال المقدمة من الشركاء
 دينار بحريني

8,69666 - - 

 االحتياطي القانوني
 دينار بحريني

8961, ,08 - 

 الخسائر المتراكمة
 دينار بحريني

-8659865 -8869969 -88,915, 

ركاءمجموع حقوق الش  
 دينار بحريني

8059,9, 6,995, 6598,0 

 مطلوبات غير المتداولة 
       

من الدخل المؤجل ةغير المتداول الحصة  
 دينار بحريني

696,6 5910, 69061 

نهاية الخدمة للموظفينحقوق   
 دينار بحريني

99996 ,96,8 89566 

 مجموع المطلوبات غير المتداولة
 دينار بحريني

869186 ,9,55 5,861 

 المطلوبات المتداولة
       

من الدخل المؤجل الحصة المتداولة  
 دينار بحريني

,9,65 ,9,65 165 

 ذمم دائنة أخرى
 دينار بحريني

6669,,8 5,969, ,,9056 

 إجمالي المطلوبات المتداولة
 دينار بحريني

6669150 55968, ,59,11 

 اجمالي المطلوبات
 دينار بحريني

68,9000 059,0, 5690,0 

والمطلوبات مجموع حقوق الشركاء  دينار بحريني 
241,222 012,161 42,556 
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         بيان التدفقات النقدية

 6102 6102 6102 العملة  تفاصيل

         أنشطة التشغيل

 802568- 02635 62228 دينار بحريني صافي الربح / )الخسارة( للسنة

:سوياتت         

ار بحرينيدين االستهالك  .،.41 4،221 4،732 

 .22 0،222 0،432 دينار بحريني إطفاء األصول غير الملموسة

        التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 33،230- 3،723 0.1،322- دينار بحريني ذمم مدينة أخرى

دائنة أخرى دفع   132،.2 7،733 43.،342 دينار بحريني 

، صافيللموظفين مةنهاية الخدمكافأة   0،022 20.،3 2،372 دينار بحريني 

 24،203- 37،274 004،7.1 دينار بحريني صافي النقد المقدم من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

ستثماريةاإلاألنشطة          

والمعدات متلكاتشراء الم  3،031- 0،322- 0،422- دينار بحريني 

نار بحرينيدي شراء األصول غير الملموسة  -41 - -.،727 

في شركة زميلة لإلستثمارالسلف المدفوعة   - - 031،111- دينار بحريني 

 7،247- 0،322- 22.،030- دينار بحريني صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التمويلية األنشطة         

 0،2.2 4،233 3،234- دينار بحريني صافي الحركة في الدخل المؤجل

 - - 031،111 دينار بحريني رأس المال المقدم من المساهمين

 0،2.2 4،233 007،073 دينار بحريني صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل

النقدية ية وشبه)النقص( في النقد صافي الزيادة /  .41،21- 21،310 001،222 دينار بحريني 

، بداية السنةالنقدية ية وشبهالنقد يدينار بحرين   33،3.7 2.،3.3 73،430 

في نهاية السنة، النقدية ية وشبهالنقد  3.3،.2 33،3.7 .073،34 دينار بحريني 
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معلومات مهمة 02507  
 

. سيتولى السيد عصام األنصاري منصب الرئيس 3102أبريل  21في من المتوقع أن يتقاعد السيد يونس السيد الرئيس التنفيذي الحالي لشركة التكافل 
 .3102مايو  0من تاريخ   يذي باإلنابة لشركة التكافلالتنف
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 العوائد واستخدام الطرح هذا وراء من الهدف .04

للوائح مصرف البحرين  اً ركة وتحسين النسب التنظيمية. وفقلتنفيذ استراتيجية نمو الشركة وزيادة قاعدة رأس مال الش طرحهذا ال وائدسوف تستخدم ع

 ، بما في ذلك صافي رأس المال المتاح للشركة وهامش المالءة المالية.أس مالها لتلبية النسب التنظيميةزيز قاعدة ر، يتعين على الشركة تعالمركزي

النقدية المتاحة للشركة لزيادة كفاية رأس مال  اإلحتياطاتوغيره من الصافي، بعد خصم تكاليف طرح حقوق األفضلية، تدفق النقدي سيتم توظيف ال

 في المستقبل. ليهاوالمحافظة ع الشركة

ز يزتعزي وکرلمن ايرلبحا للوائح مصرففقاً ءة ولمالش اامل وهلمارأس اة علی کفاية ظلمحافت الباطمتب بسبل لمادة رأس ايازلی إلحاجة د ايدتحم ت

ر نموها في العمليات التجارية ، تخطط الشركة لتحقيق استقراوفًقا لخطة عملهاکة. رلشو افي نمم إلسهاب واالکتتاابحية دة ريازل إستبقاء حكيمةدرة ق

دينار بحريني إلى  353.15111 ، بدأت الشركة خطة لزيادة رأس مالها من. لدعم النمو المطرد في العملياتخالل السنوات الثالث القادمة

 دينار بحريني عن طريق إصدار أسهم. 25.115111

رأس المال لما يلي: من زيادة العوائد المستلمةأعاله. سيتم استخدام  الهدف من زيادة رأس المال هو تلبية احتياجات رأس المال المذكورة  

المساهمين. رلزيادة العوائد على استثما اإلستثمارية أداء وتنويع المحفظة  تعزيز•   

 ن.يرلبحرف اجيهية لمصولتدئ افقاً للمباول وألصم اعلی تقييًء بنا، کةرشللل لمارأس اکفاية ن مزز يعأن  لإلستثمارات ققيدلر االختيان اشأن م• 

كتتاب.اإلل سائلة أعلى لدعم نمو عمليات حتفاظ بقاعدة أصواإل•   
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 التأمين قطاعنظرة عامة على االقتصاد و  ..0
 

  الخليجي االقتصاد توقعات  0.50

الرئيسية االتجاهات  
 

 علی  ظتحاف سةدلهنوا حريقلوا ةلحياا تأمين علىقطاعات ال أن نحي في يةبحرالمجاالت من ناحية ال لقأ لمركباتوا لصحيةا عايةرلا مجاالت تبقی• 
 .علیأ بحيةر

. نمواً  القطاعات أسرع الصحي والتأمين الشخصية الحوادث ضد التأمين كان الخليجي، التعاون مجلس منطقة في الماضية القليلة السنوات مدى على• 
 .السكاني والنمو اإللزامي أمينالت متطلبات سيما وال ، التشريعات هي النمو هذا وراء الرئيسية العوامل

 

 من المزيد تحقيق مع نموه تكافل منتجات على كبيرال الطلب يواصل أفريقيا، وشمال األوسط والشرق الخليجي التعاون مجلس منطقة أنحاء جميع في• 
 . المصرفي القطاع مع التعاون

 

 سيما ال ، والشركات األفرادسواء على مستوى  ،وكالءلل اخآن المتزايد االتجاه بعهايت ،وسطاء التأمين عليها هيمني البحرين في التوزيع قنوات تزال ال• 
 .التأمين منتجات على المستهدفة الربح هوامش وتقليل المبيعات تكاليف زيادة في العاملين كال ويستمر. تأمين على الحياةبال المتعلقة غير األعمال في

 

، حيث أن شركات التأمين تشترك مع البنوك في بيع المنتجات الحيوية كضمان مقابل جارة اإللكترونيةين المصرفي والتيتزايد ببطء حجم التأم• 
 القروض وخفض التكاليف. 

 توقعات االقتصاد البحريني 0.53

، بمعدل نمو 3130لى إ 3103، من البحرين نمواً مستقراً في السنوات الخمس المقبلة مملكة الناتج المحلي اإلجمالي فيإجمالي من المتوقع أن يشهد • 
 .3103 - 3103٪ شهدته الفترة 453٪ مقارنة بمعدل سنوي مركب نسبته .5.سنوي مركب يبلغ 

المالية العامة من خالل خفض اإلنفاق  دعيمأسعار النفط واستمرار جهود ت على الرغم من التحديات التي يواجهها االقتصاد بسبب انخفاض• 
لخمس ل٪ تقريباً .5.حلي اإلجمالي بنسبة ، فمن المتوقع أن يشهد االقتصاد نمواً إجمالياً في الناتج الميراداتاءات تعزيز اإلوإصالحات الدعم وإجر

 .3130سنوات التالية المنتهية في 

القتصادية لعام ، فإن رؤية البحرين االمدى القريب إلى المتوسط  علىعلى المواد الهيدروكربونية  في حين من المتوقع أن يظل االقتصاد معتمداً • 
 والقطاع الخاص. اإلنتاجية في القطاع غير النفطي والحاجة إلى تحسين يغير النفطتحدد اإلستراتيجية االقتصادية طويلة األجل لزيادة الدخل  3121

مقارنة بعام  3121لول عام بح -بالقيمة الحقيقية  -الهدف النهائي هو التأكد من أن كل أسرة في البحرين لديها على األقل ضعف الدخل المتاح • 
3103. 

، المساهمة بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي لالقتصاد على مر البتروكيماويات والهيدروكربونات ، الذي يضمسيواصل قطاع النفط والغاز• 
 جهود المبذولة لتنويع االقتصاد. السنين. وإن كان ذلك أقل من غيره من أعضاء مجلس التعاون الخليجي بسبب احتياطيات البالد المتواضعة وال

 مع النمو اإلجمالي لالقتصاد. اً الحصة اإلجمالية للقيمة المضافة، ومن المتوقع أن ينمو تماشي ٪ من04المساهمة بنحو  تصنيعسيواصل قطاع ال• 
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 قطاع التأمين البحريني 0.52
 

مليار دوالر أمريكي  .051إلى  3103مليار دوالر في عام  1574٪ من 752لغ سنوي يبالبحرين بمتوسط  مملكةمن المتوقع أن ينمو قطاع التأمين في 

، وفًقا لشركة ألبن كابيتال. 3130 في عام  

 مدفوعاً  سيكون األخرى التأمين أصناف في النمو وأنمن المرجح أن يساعد النمو في التأمين على الحياة من خالل الزيادة المتوقعة في عدد السكان 

يرادات، وتحسين النشاط التجاري واإلنفاق على الرعاية الصحية. عالوة على ذلك، فإن إدخال محتمل للتأمين الصحي اإللزامي، والذي بجهود تنويع اإل

 هو قيد الدراسة، سيعطي دفعة للقطاع. 

العتناء بتكلفة الرعاية الصحية العالية اإللزامي والتكوين العالي للمغتربين الذين يشترون تأمين الرعاية الصحية لطرف ثالث على المركبات  تأمين 

للتغيرات التنظيمية لجعل التأمين الصحي  اً تحسبيثبت صحة التكوين العالي لهذه الخطوط التجارية. من المرجح أن يحصل التأمين الصحي على دفعة 

للوافدين. اً إلزامي  

. وتعد مساهمتها مرتفعة بشكل 3103التأمين المكتتب في البالد في عام ٪ من إجمالي 33بقاعدة قوية في البحرين، بحصة تبلغ  شركة التكافل تتمتع

من قبل مزودي تكافل بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  تبةالمكت. نمت أقساط التأمين مركباتال٪ في كل من الرعاية الصحية وقطاع 21أساسي بأكثر من 

.3103دوالر أمريكي( في عام  مليون 03454مليون دينار بحريني ) 3154٪ في السنوات الخمس إلى 353  

إعادة شركتي  إعادة التأمين و تيشركمحلية متضمنة ستة من مزودي تكافل  شركات شركة .3شركة تأمين، منها  23التأمين في البالد  قطاعأوي يو

، على عكس مركز غيرثفة، لكن السوق التكافل. تضم شركات التأمين األجنبية ثمانية شركات تأمين تقليدية وثالثة من معيدي التأمين. المنافسة مك

٪.01وال يملك أي مشغل تأمين حصة في السوق تزيد عن  المكتتب التأمين٪ فقط من إجمالي 2254نظرائه اخآخرين. يمثل الالعبون الخمسة األوائل   

  الفرص

قانون. في حين أن التأثير الدقيق لم يتضح بعد ألن بموجب ال إلزاميصبح يالتأمين من تأمين الرعاية الصحية بمجرد أن  قطاع ستفيديمن المرجح أن 

، فقد تختلف الربحية النهائية عن التوقعات، حيث تظل تكلفة استهالك الرعاية الصحية على مستوى عاٍل على الرغم من  عامةللاإلحصاءات غير متاحة 

 هذا في األجل طويللرئيسية التالية في البحرين قد تدفع النمو الجهود الحكومية لتنظيم مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة. إن االستثمارات ا

:القطاع  

 السعودية -مليار دوالر أمريكي( لتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية وبناء جسر البحرين  .0مليار دينار بحريني ) 57.تخطط الحكومة الستثمار • 

.3121االقتصادية مطار البحرين الدولي في إطار خطة رؤية البحرين  ةعوتوس  

دخال تتخذ وزارة اإلسكان عدة خطوات لدفع عجلة النمو في سوق البناء السكني. ويشمل ذلك ضمان توافر التمويل العقاري لجميع فئات الدخل ، وإ• 

مساكن ميسورة التكلفة. تمويل منخفض الفائدة للفئات ذات الدخل المنخفض والدخول في العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير  

البنية التحتية الحالية للطاقة، بما في ذلك إدخال  تطويرلمليارات دوالر أمريكي(  3مليار دينار بحريني ) 352 ما يقارب تخطط الحكومة الستثمار• 

وفقاً لتوقعات  3131٪ سنوياً حتى عام 01٪ إلى 7أنظمة الطاقة الشمسية. باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يجذب الطلب المتزايد على الطاقة )من 

.للتوقع خاضعةالالبنك الدولي( االستثمار في البنية التحتية للطاقة خالل الفترة   

ةالتحديات الرئيسي  
 

، مع القة عند أدنى مستوى له على اإلطلبحرين من قبل جميع وكاالت التصنيف الرئيسيلني السيادي األجنبي طويل األجل زال التصنيف االئتمايال 
  أو الصكوك التي تستخدمها الشركة وجود توقعات مستقبلية بين مستقر إلى سلبي. إن التقييم الحكومي له تأثير مادي على تقييم السندات الحكومية

ارات أن يؤثر سلبا على كواحدة من وسائل االستثمار الرئيسية المتاحة لالمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية. ومن شأن االنخفاض في تصنيف تلك االستثم
ات على حساب الشركة لصافي رأس المال المتاح وهوامش المالءة المالية. من المتوقع أن يكون للتنفيذ الوشيك لنظام ضريبة القيمة المضافة تأثير

 صناعة التأمين على مستويين:
 

؛ ومن المتوقع أن أنماط اإلنفاق قد تتحول خال ضريبة القيمة المضافةخالل إد: من المتوقع أن يتأثر اإلنفاق االستهالكي أكثر من التشغيليالمستوى  -
 نحو اقتناء طويل األجل قبل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة لتجنب التكاليف اإلضافية.

 

 :ربيل المثال ال الحصضريبة القيمة المضافة، على سمتطلبات ال لتلبية : تشمل التغييرات المطلوبة من ِقبل مزودي خدمات األعمياإلدارالمستوى  -
تعديالت نظام تكنولوجيا المعلومات•   
التغييرات المحاسبية•   
التدريب•   
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، فقد ركزت شركات التأمين على للمساهمينبشكل كبير في عوائد  تظل الربحية مصدر قلق رئيسي لشركات التأمين. وبما أن دخل االستثمار لم يساهم
في صناعة مدفوعة بالمنافسة السعرية وزيادة تكاليف المبيعات. وفي حين أن تدابير  اً رئيسي اً ما يمثل تحدي الربحية التقنية وتخفيض التكاليف، وهو

، مدعومة تيجية تحويل تنفيذي جيدة التنفيذ، إال أنه ال يمكن تحقيق نتائج متواصلة إال من خالل استراجلخفض التكاليف قد تؤدي إلى ارتياح قصير األ
 ج مرتكز على العميل.قوية ونه كنولوجيابت
 
 

 
SWOT تحليل سوات 

 
 
 

التأمين سوق جعةمرا  
 

، إلى أحدث البيانات المتاحة مقارنة بالشركات األخرى تبةالمكتالذي يوضح وضع الشركة في السوق من حيث صافي المساهمات و، يستند التحليل أدناه
، والتي تم تعديلها لتعكس األعمال السنوية المقدمة من الشركات ويستند المصرف في تحليله على اإلقراراتزي. التي يوفرها مصرف البحرين المرك

 التي تتم في السوق المحلية فقط.
 

ني فقط مليون دينار بحري 373، حيث بلغ مقارنة بالعام السابق اجمالي المساهمات المكتتبةسوق التأمين المحلي أي نمو في  ظهر، لم يوبشكل عام
مليون دينار بحريني(. يوضح  07.50: .310مليون دينار بحريني ) 073، وبلغ صافي المساهمات المحتجزة (مليون دينار بحريني373: .310)

تزال  المذكور في تقرير مصرف البحرين المركزي. ال إجمالي المساهمات المكتتبةالرسم البياني أدناه حصة الشركة اإلجمالية في السوق بناًء على 
 عن شركة البحرين الوطنية القابضة تليها، ٪ 01  ر حصة بنسبةللتأمين أكب البحرينية الكويتيةالشركة ، حيث تمتلك معظم الشركات دون تغيير حصص

      ٪ لكل منهما.  7و أكسا  بنسبة  الدوليةشركة التكافل ٪ وكل من  2 بــ
    

  نقاط القوة نقاط الضعف

 الوضوح فيما يتعلقبسبب عدم  3104سحب التصنيف االئتماني خالل عام • 
، على إدراك العمالء الرئيسيين اً سلبي اً أثر كان له بالملكية وتغييرات المساهمين

 .ينالذين يعتمدون على هذه المعايير الختيار شركات التأم

 .النمو بسبب انخفاض توافر رأس المال معوقات• 

 القابلة لإلستراد في صندوق حملة البوالص. عجز في القيمة• 

قيود نتيجة  ودةمحدر ستثماإيق دمنخفضة نتيجة لصنار ستثماوائد ا• ع
ودة لمحدرات الخياالى إباإلضافة ، لألصوايم لتنظيمية تقيا االحتياطات

 إلسالميةالشريعة افقة مع المتورات الالستثما

لسوق لكونها أول شركة تكافل توفر حلول إسالمية مبتكرة سمعة قوية في ا• 
، مما يمنح الشركة ميزة سنة الماضية 32المحلية خالل الـ في السوق 

 .تنافسية وتاريخية من خالل الخبرة المتراكمة واالستقرار
 

وق ٪ من الس23شركة رائدة في سوق التكافل بحصة أغلبية تبلغ • 
 .(3103المحلي )مراجعة التأمين من مصرف البحرين المركزي 

.أكبر شركة تأمين في البحرين مساهم رئيسي جديد، وهى•   
اإلدارة التنفيذية من ذوي الخبرة في مجال مدعوم من قبل مهني فريق • 

.التأمين ومجلس إدارة متنوع  
.سطاء التأمينعالقة قوية مع شركات إعادة التأمين المحلية والدولية وو•   
وقدرة إعادة تأمين جيدة لضمان األعمال  مرموقة لجنة إعادة تأمين• 

 المتوسطة والكبيرة
 قدم خدمات االكتتاب ومطالبات للمبيعات الذي ينقطة واحدة مفهوم • 

.على مستوى األفراد والشركاتالخطوط   

 

   

صالفر التهديدات   

ض في كل من إنفاق القطاعين ، مما أدى إلى انخفاانخفاض أسعار النفط• 
 الحكومي والخاص وتأجيل المشاريع الكبرى

اللوائح الصارمة لمصرف البحرين المركزي بشأن كفاية رأس المال • 
معدل  الديون ، مما يمنع المرونة وزيادة والهامش المتعلق بالقدرة على سداد

 النمو

 زيادة المنافسة في السوق وفي أعمال التكافل• 

رة على توزيع فائض حاملي البوالص بسبب القيود التنظيمية عدم القد• 
الشركة. هذا ما يهدد الصارمة ، على الرغم من الفوائض الفعلية التي سجلتها 

 التكافل ويجعل من مزايا أعمال التكافل غير مجدية مصداقية مفهوم

دا الوعي المحدود بمنتجات التأمين ومفاهيم التكافل في السوق المحلية وتحدي• 
 تلك المنتجات التي تستهدف عمالء الخط الشخصي.

 المجموعة وشركات الجديد الرئيسي المساهم خالل من تحالفات قامةإل فرص •
 (   والكويت البحرين بنك و للتأمين الخليج مجموعة أي)
 تغطية على بالحصول اتالمنظم من مختلفة أنواع يلزم جديد تشريع إمكانات •

 .(الطبية األخطاء وتأمين اإلدارة مجالس أعضاء مينتأ مثل) خاصة تأمينية
سيتم تطبيق متطلبات التغطية الصحية اإللزامية للبحرينيين والمقيمين قريباً • 

 أعمال جديد. عنه ستنتج والذي
الوصول إلى الفرص التجارية من المنظمات اإلسالمية التي تحتاج إلى حلول • 

، مما يمنح الشركة ميزة تنافسية إلسالميةفق مع متطلبات الشريعة االتأمين لتتوا
 على الشركات التقليدية األخرى.
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ييناألساس ينالمنافسحصة   
 

 زيادة المحلية الصناعة شهدت الدولية، األسواق من القادمين أولئك سيما ال الجدد، للمرخصين السوق لفتح االقتصادي الهدف ومع ضي،الما العقد خالل
 توظيفهاتم  التي الوسائل خالل من شركات التأمين بين المتنوعةو التنافسية البيئة على بشدة هذا أثر وقد. التأمين سوق إلى الجدد الوافدين عدد في سريعة
 أفضل خدمات تقديم على أخرى شركات ركزت فقد ،اإليرادات لزيادة األسعار لخفض استراتيجيات الشركات بعض استخدمت حين في ثم، ومن. للتنافس

 السوق في ينالرئيسي المنافسين هم التالية الشركاتالدولية أن  التكافل شركة ترى العوامل، هذه في النظر عند. صحية ربح هوامش على الحفاظ مع
  :المحلية

 سوليدرتي• 

 االهلية 

 للتأمين الوطنية البحرين شركة• 

 (الرئيسي المساهم) للتأمين الكويتية يةالبحرين شركةال• 
 
 

 

:اإلجمالية الخسارة ونسبة المطالبات وصافي المساهمات إجمالي صافي حيث من السوق في شركات 7 أكبر بين مقارنة أدناه الجدول يوضح  
 

الخسارة نسبة  صافي األقساط صافي المطالبات 

 

 تفاصيل 680, 685, ,68, 680, 685, ,68, 680, 685, ,68,
 شركة أكسا للتأمين ,89960 8591,1 ,,,809 889600 91,6, 19106 055 0,5 5,5

498 298 568 9,255 9,255 9,951 01,514 01,251 01,414 
شركة التكافل 

 الدولية

065 085 095 09,06 9,091 ,9666 889508 8,90,0 869600 
البحرين الوطنية 

 القابضة

 اتحاد الخليج للتأمين 869560 9116, 9116, 19160 869,86 869,86 1,5 8665 8665

 سوليدرتي 98,1, 6,,9, ,1911 59960 ,0966 6,,59 065 055 095

 األهلية 199,9 6,,59 59,69 09069 ,960, ,6910 905 0,5 9,5

9,5 095 0,% 59,,, ,9910 ,9161 99698 99860 9950, 
 يةشركة البحرينال

 الكويتية للتأمين

ىآخر 09615, 8669505 ,86,9,5 599559 ,,,969 019656 065 965 005  

 مجموع 052,694 052,922 052,191 001,201 066,214 004,942 228 518 248
 

٪ ، وهو واحد من أعلى المعدالت في 71، حيث يبلغ مستوى االحتفاظ بها تبةات المكتمثاني أكبر محفظة من حيث صافي المساه شركة التكافل تمتلك

 ٪ بسبب الزيادة االستثنائية في نسبة الخسائر في خطوط األعمال العامة.73إلى  3103السوق. ارتفعت نسبة الخسارة الكلية للشركة في السنة المالية 

 

 زيادة رأس المال في المنطقة 0.54

ة ومتوازنة متنوع نشاط التأمين على الحياة ما عدالقطاع المعايير المنطقة، فإن األعمال التي يقوم بها  راسخ في مملكة البحرين. وفقاً التأمين قطاع  -
، أظهر القطاع عالمات إيجابية مع استمرار نموه بشكل مطرد. 3107طوط التأمين األخرى. في عام والممتلكات والصحة وخ مركباتبشكل جيد بين ال

التأمين على في قطاع  .على مدار فترة التنبؤ التأمين على الحياة ما عدا قطاعلمشهد التنافسي مجزأ: من المتوقع حدوث بعض التوحيد في الجزء ا
 د.، هناك ثالث مجموعات متعددة الجنسيات هي الشركات المهيمنة لحلول الحماية واالدخار للعمالة الوافدة التي يعتمد عليها االقتصاالحياة

BKIC 
10% 

BNH 
8% 

Takaful Int. 
7% 

AXA Int. 
7% 

Gulf Union 
5% 

Al-Ahlia 
5% Solidarity 

6% 

Other 
52% 
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، . على مدى السنوات الخمس المقبلة، بفضل التعافي في أسعار النفط خالل العام3107لبحريني نمواً قوياً في عام حقق قطاع التأمين على الحياة ا -
إلى زيادة  اساً ، ويعزى ذلك أس3130إلى عام  3107٪ بين عام  01 سنوي يبلغ حوالينتوقع أن تزيد أقساط التأمين على الحياة اإلجمالية بمتوسط 

 .3107في عام   31%
مليون دينار بحريني بحلول عام  2354إلى  3104مليون دينار بحريني في عام  3152من  ساط التأمين على الحياةأق يزيد إجماليمن المتوقع أن  -

 .3130و 3104مي ٪ بين عا.75٪ إلى 250-. من المتوقع أن ينمو معدل النمو السنوي ألقساط التأمين على الحياة من 3130
مليون دينار بحريني  21454إلى  3104مليون دينار بحريني في عام  30252وحيث أنه من المتوقع ارتفاع إجمالي األقساط غير المتعلقة بالحياة من  -

 .3130و  3104ن عامي ٪ بي.75إلى ٪ 250-من  المكتتبة غير المتعلقة بالحياة. ومن المتوقع أن ينمو النمو السنوي لألقساط 3130بحلول عام 
 .3107الحياة في عام  التأمين على في أقساط اً نمو قوي جد نجدن المعقول أن تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أنه م -
خالل فترة التنبؤ  ٪ سنوياً 3بالنسبة لكال القطاعين الرئيسيين ، تظل االتجاهات االقتصادية العامة مواتية ، ونتيجة لذلك ينبغي أن ترتفع األقساط بنسبة  -

 ، وربما بعد ذلك.3102-3130
، ينبغي أن تظل األسعار ثابتة في جميع القطاعات الفرعية. التأمين على النقل هو االستثناء الرئيسي: غير المتعلق بالحياةبقطاع التأمين  أما فيما يتعلق -

)األقساط كنسبة مئوية من  تغلغلمن قبل شركات التأمين أن المن االبتكار من المرجح أن يكون النمو المتميز مقيًدا بالمنافسة السعرية. يجب أن يض
 الناتج المحلي اإلجمالي( يرتفع تدريجيا.

 الحياة التأمين على أكثر من شريحة دون نشاط التأمين على الحياة ما في ثر احتماالً لمناطق التنافسية هو أكااحتمالية توحيد  -
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 القانون المعمول به .03

لقوانين مملكة البحرين. اً ويتم تفسيره وفق طرحال يخضع هذا  

 فحصالوثائق المتاحة لل .07
، يمكن فحص نسخ من المستندات التالية خالل ساعات العمل العادية في المكتب المسجل للشركة.خالل فترة االشتراك  

 

،تكافللعقد التأسيس والنظام األساسي •   
 .3107و  3103و  .310و  3104و  3102و  3103ديسمبر  20المنتهية في المالية الموحدة المدققة للسنوات  بياناتال• 
 

 قائمة االتصال .02

 ةالمصدرالجهة 

 ش.م.ب.الدولية شركة التكافل 
 السيف ضاحية -المركز الرئيسي 

 ،3200، طريق 321مبنى رقم 
 432 ، مجمعالسيف ضاحية

 ، المنامة2321صندوق بريد
 مملكة البحرين

 +(272) 07.3.3.3هاتف: 
  +(272) 07.23322  الفاكس: 

 takaful@takafulweb.com  :البريد اإللكتروني 

 www.takaful.bhالموقع اإللكتروني: 

 

 إلصدارامدير 

 لإلستشارات ذ.م.م.جرانت ثورنتون 

 ، برج النخيلالطابق الثاني عشر
  .0007صندوق بريد 

  السيف ، مملكة البحرين ضاحية
 هاتف:  07.11022 (272+)

 :فاكس 07.11022 (272+)

 

 بورصة ال

 بورصة البحرين
 مرفأ البحرين المالي

 هاربور مول )الطابق الرابع(
 2312 صندوق بريد:

 المنامة ، مملكة البحرين
 

 قانونيالمستشار ال

 محامون ومستشارون قانونيون -راشد عبد الرحمن 
 ، المنامة، البحرين170..ب. ص
 

 البنك المستلم

 ش.م.ب. بنك البحرين االسالمي
 المنطقة الدبلوماسية، 207، مجمع 0712، طريق 733مبنى رقم 

  المنامة، مملكة مملكة البحرين
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 المدقق

 ارنست ويونغ
 الطابق العاشر

 بالبحرين ، مركز التجارة العالمييبرج الشرقال
 041ص ب:
 المنامة

   مملكة البحرين
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