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 المحتويات 

 
 صفحة 
  

 3 - 2 معلومات عامة  
 4   واإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارة

 10 - 5 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة  
 16  - 11 المساهمين  السادة  إلى  المستقلينتقرير مدققي الحسابات 

  
  القوائم المالية 

 17 ة الموحدة للمركز المالي  ائمالق
 18 قائمة المركز المالي المنفصلة للشركة  

 19 الموحدة لألرباح أو الخسائر  قائمة ال
 20 األرباح أو الخسائر المنفصلة للشركة  قائمة 

 21 القائمة الموحدة للدخل الشامل 
 22 شركة  قائمة الدخل الشامل المنفصلة لل

 23   قديةالن فقاتتد الموحدة للقائمة ال
 24 المنفصلة للشركة   قائمة التدفقات النقدية

 25   حقوق الملكيةتغيرات في الموحدة للقائمة ال
 26 المنفصلة للشركة   حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 

 80  - 27 الموحدة والمنفصلة للشركة   حول القوائم المالية تإيضاحا  
 82  - 81 ( قةق دمغير  ) اإلضافية  المعلومات المالية
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 معلومات عامة 
 

  المكتب الرئيسي 
  

 10166 ب               :     .ص  2775 للتأمين الكويتية البحرينية الشركة برج

 + 973 1711 9999  :    هاتف                 2835 طريق
 +  973 1792 1111   :             فاكس       428 السيف ةحياض

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

 .comwww.gigbh       اإلنترنت      : موقع 
  4745:  ي ارتجلاالسجل 

 

  سلماباد  فرع

  
  ، 426طريق  ،1390 مبنى

 +973  8000  8777:    هاتف  704سلماباد 

  مملكة البحرين  
 

    سند فرع

  
  ، 4571طريق   ،د2420 مبنى

 +973  8000  8777:    هاتف  0745 سند

  مملكة البحرين  
 

  سيف المحرق فرع مجمع ال

  
  ،  154مبنى ،  5 محل

 +973  8000  8777:    هاتف  240 ، عراد29طريق 

    مملكة البحرين
 

  الكويت  مكتب

  
  26728  :      ص.ب 6و  5ين بنك البحرين والكويت، الطابق نىمب

 + 965 1885511:    هاتف    الجابر، أحمد شارع

 +965  22468545،  22462169:            فاكس  الشرق ، 13128الصفاة  

 .kwinfo@gigbk.com  :  البريد اإللكتروني  الكويت  دولة
  

  30713:   السجل التجاري 

  23رقم الترخيص :  
 

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

  يةلرئيسالبنوك ا
  

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

  ش.م.ك. بنك برقان  
  ش.م.ك.   بنك الخليج

 
  مسجلي األسهم  

  

  بحرين لا

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

 +973  1721  2055:    فاكس  مملكة البحرين 

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

 +973  1710  8833:    هاتف  منامة  ال

 +973  1722  8061:    فاكس  مملكة البحرين 

 +973  1721  0736:    س فاك  

 
  الكويت  

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

 +965  22465696:    هاتف    13081الصفاة  

 +965  22469457:    فاكس  دولة الكويت 

 
  باتمدققو الحسا

  

 140:    ص.ب   األوسطالشرق   – إرنست ويونغ

 +973  1753  5455:    هاتف  المنامة  

 +973  1753  5405:    فاكس    ينمملكة البحر 

 
  واري االكت خبيرلا

  

 50912:   ص.ب        والستشارات تواريةكال للخدمات  لوكسشركة 

 +973  3971  2394:    هاتف    المحرق 

  رين حمملكة الب
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 أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
 

 مجلس اإلدارة  
 رئيس مجلس اإلدارة  - مراد على مراد 

 ة  إلدارنائب رئيس مجلس ا - خالد سعود الحسن 

 اإلدارة  عضو مجلس - ن محمد زين العابدين سح 

 عضو مجلس اإلدارة   - روشاهيسبيجان خو

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

 عضو مجلس اإلدارة   - محمد إبراهيم زينل 
 عضو مجلس اإلدارة   - ثامر إبراهيم عرب  

 ة  عضو مجلس اإلدار -   عياران المك عثمبار
 عضو مجلس اإلدارة    د الريس  أحم محمد

 دارة  سكرتير مجلس اإل -  علي حسن فردان
   

   التنفيذية اللجنة 
   

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

 عضو اللجنة  - روشاهيسبيجان خو
 عضو اللجنة  - يار  ن الععثما مبارك

 عضو اللجنة  - لريس  حمد اد أمحم
   

   مواإللتزالجنة التدقيق 
   

 رئيس اللجنة  - ن ين العابديحسن محمد ز

 نائب رئيس اللجنة  - شوقي علي يوسف فخرو

 عضو اللجنة  - ثامر إبراهيم عرب  

 عضو اللجنة  - محمد إبراهيم زينل 
   

   وكمة والح كافآتوالم لجنة الترشيح
   

 رئيس اللجنة  - د لي مرامراد ع

 نائب رئيس اللجنة   خالد سعود الحسن 

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

   
   لجنة المخاطر 

   
 رئيس اللجنة  - ثامر إبراهيم عرب 

 نائب رئيس اللجنة  - محمد إبراهيم زينل 

 عضو اللجنة  - الريس  أحمد محمد 
 عضو اللجنة  - ن  سلطا عبدهللا .د
   

   اإلدارة العامة 
 لتنفيذي  رئيس الا - سلطان  صالح دهللا بعد. 
   

   البحرين 
  الشئون التجارية –المدير العام  - (2021نوفمبر   30)تقاعد: بتاريخ  وليد أحمد محمود
 مسئول العمليات  - علي إبراهيم نور  

  اليلما المسئول - دارام سون رآ

 رات مسئول اإلستثما  - أحمد عبدالرحمن بوجيري 

 اإلكتتابمسئول  - مانوج بادوني  
   

   الكويت 
 الكويتعمليات  – المدير العام - حمدعبدهللا ربيعة م

 الكويتعمليات  – مسئول اإلكتتاب - كي غاندي 

  عمليات الكويت - عملياتيس الالقائم بأعمال رئ - (2021مارس  1 بتاريخه تم تعيينعبدهللا خليفي )

 الكويتعمليات  –ة يواإلدار لماليةالشئون ا مدير أول   س شاكو  ما تو
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 م.ب. ش.  مينالكويتية للتأ  ةة البحرينيركشال

 ة ائم الماليلقو من هذه اءاً جز  32إلى  1 منة قالمرف يضاحاتتشكل اإل
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   املالموحدة للدخل الشة ئمقاال
 2021ديسمبر  31تهية في نمة الالسن

  2021 2020 

  
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 
 ريني بح  ردينا 

    
 3,917 4,321  للسنة   حالرب

  ──────── ──────── 

    
   يفهن صسيعاد ت  الذي مل اآلخرالدخل الشا

    : قةأو الخسائر في السنوات الالحرباح ة األقائمإلى 
    

    : إستثمارات متاحة للبيع

 723 (316)  ات القيمة العادلة الناتجة خالل السنةيرتغ

 (151) 132  محاللاالستبعاد/االض الخسائر عند واألرباح أمة ئا ى قلإ عاد تدويرها ي
  ───────── ───────── 

  (184) 572 
    

 (108) 15  ت لعمالفروق تحويل ا 
  ───────── ───────── 

ي سيعاد ذة ال للسن  شامل اآلخرل الالدخ  /( الخسارة الشاملة األخرى)صافي 
 464 (169)  الحقة لاخسائر في السنوات لاإلى قائمة األرباح أو  تصنيفه

  ───────── ───────── 

 4,381 4,152  دخل الشامل للسنةلامجموع 
  ═════════ ═════════ 

      :إلىئد العا

 4,284 3,986  م كة األشرمساهمي ال

 97 166  مسيطرة   حقوق غير
  ───────── ───────── 

  4,152 4,381 
  ═════════ ═════════ 



 م.ب. ش.  مينالكويتية للتأ  ةة البحرينيركشال

 ه القوائم المالية هذ من ءاً جز  32إلى  1 المرفقة منت ا تشكل اإليضاح 

22 

 منفصلة للشركة  ل ا لشاملا الدخلقائمة 
 2021ر مبديس 31لسنة المنتهية في ا

  2021 2020 

 
 ألف  

 بحريني  ر ادين
 ألف 

 بحريني دينار 
    
 3,318 3,703  ة ربح للسنلا
  ───────── ───────── 

    

 إلى قائمة   تصنيفه سيعادالتي  مل اآلخرالدخل الشا
    نوات الالحقة: سلاألرباح أو الخسائر في ا 

    

    : للبيعتثمارات متاحة سإ

 913 (281)  ةل السنعادلة الناتجة خالتغيرات القيمة ال

 (282) 117  االضمحالل/عادستبالا  رباح أو الخسائر عنداأل إلى قائمة د تدويرها ا عي
  ───────── ───────── 

  (164) 631 
    

 (108) 15  فروق تحويل العمالت 
  ───────── ───────── 

  صنيفهي سيعاد تذة ال للسن  شامل اآلخرل الالدخ  /( الخسارة الشاملة األخرى)صافي 
 523 (149)  الحقة الخسائر في السنوات الى قائمة األرباح أو لإ
  ───────── ───────── 

 3,841 3,554  مل للسنةشاال دخلمجموع ال
  ═════════ ═════════ 



 م.ب. ش.  مينالكويتية للتأ  ةة البحرينيركشال

 ية المال ممن هذه القوائ ءاً جز  32ى إل  1حات المرفقة من يضاتشكل اإل
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   لتدفقات النقديةل  ةدالموحقائمة ال
 2021بر ديسم 31لسنة المنتهية في ا

  2021 2020 

 ات إيضاح  
 ألف 

 ي دينار بحرين
 ف لأ
 نار بحريني يد

    لية التشغي األنشطة

 81,115 95,328  عموالت سم الح  أقساط مستلمة بعد

 ( 41,299) (55,404)  لتأمين وإعادة التأمين كات امبالغ مدفوعة لشر

 ( 54,228) (43,725)   ةمطالبات مدفوع

 32,901 22,999  مطالبات مستردة 

 (6,005) (6,093)  مصروفات عامة وإدارية مدفوعة 

 (684) (296)  خرى  فوائد ومدفوعات أ

 (1,010) 822   قانونية عودائ
  ────────── ────────── 

 10,790 13,631  يلية ألنشطة التشغن اة مالناتج  قات النقديةالتدفصافي 
  ────────── ────────── 

    
    اإلستثمارية  ة طشناأل

 2,677 3,025  لمة  أرباح أسهم وفوائد مست
 9,670 3,707  ات  را حصالت من بيع إستثمتم

 ( 10,635) (17,721)  رات مشتراة ستثما إلفوعة غ مدمبال
 - 76  لة ركة زمياستثمار في ش

 13 29    عداتت وممتحصالت من بيع عقارا
 (84) (185)    اتشراء عقارات ومعد

 (2,148) -  شراء استثمارات عقارية  
 2,658 8,707    الثة أشهركثر من ثألستحقاق ودائع مصرفية بتواريخ ا

 (82) -  زانة شراء أسهم خ 
  ────────── ────────── 

 2,069 (2,362)  ية ثمار ستاإل األنشطة الناتجة من  / (مة فيالمستخد)  ات النقديةدفقالتصافي 
  ────────── ────────── 

    تمويليالنشاط ال 

 (2,402) (2,213)  أرباح أسهم مدفوعة  
  ────────── ────────── 

 (2,402) (2,213)  التمويلي   لنشاطا ية المستخدمة فيت النقدالتدفقا 
  ────────── ────────── 

    
 10,457 9,056  ه  في النقد وما في حكم الزيادةصافي 

    
 15,550 26,007  كمه في بداية السنة  ما في ح و النقد

  ────────── ────────── 

 26,007 35,063 7 سنة في حكمه في نهاية ال وما دنق ال
  ═══════ ═══════ 

    المشتملة على: 
    

    نوك البدى ألرصدة لالنقد وا
 18,372 21,437  نقد وأرصدة في الحسابات الجارية  

 7,635 13,626  أو أقل لفترة ثالثة أشهر أصلية اق تحقيخ اسرابتو ةيرفع مصودائ
  ────────── ────────── 

 26,007 35,063  ه النقد وما في حكم
 23,063 14,355  ألكثر من ثالثة أشهر أصلية ستحقاق ااريخ  توودائع مصرفية ب

  ────────── ────────── 

 49,070 49,418 7 للمركز المالي  دةحوالم  ةللقائم اً وفق  كالنقد واألرصدة لدى البنو
  ═══════ ═══════ 
 



 م.ب. ش.  مينالكويتية للتأ  ةة البحرينيركشال

 الية لقوائم الما هذه ءاً منجز  32إلى  1ات المرفقة من ل اإليضاح تشك
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 المنفصلة للشركة   قديةالنلتدفقات اقائمة 
 2021ديسمبر  31ة المنتهية في سنال

  2021 2020 

 ات إيضاح  
 ألف 

 دينار بحريني 
 ف لأ

 دينار بحريني 

    شغيلية األنشطة الت
 55,565 70,114  ت أقساط مستلمة بعد حسم العموال

 ( 34,470) (49,791)  ين لتأمغ مدفوعة لشركات التأمين وإعادة االبم
 ( 39,524) (29,997)  عة دفومطالبات م

 29,589 20,578  مطالبات مستردة 
 (3,925) (3,764)  إدارية مدفوعة عامة و فاترومص
 (809) (173)  ومدفوعات أخرى  ئد فوا
 (1,009) 822  قانونية  عودائ
  ────────── ────────── 

 5,417 7,789  ة األنشطة التشغيلي جة منالنات صافي التدفقات النقدية 
  ────────── ────────── 

    

    اإلستثمارية  األنشطة 
 1,784 2,354  ائد مستلمة  سهم وفوح أباأر
 8,566 3,142  ارات  بيع إستثم ت منصالمتح 

 (9,036) (14,474)  ة للبيع مشتراةح ا مت تراتثما مبالغ مدفوعة إلس
 13 29  ت من بيع عقارات ومعدات صالمتح 
 (50) (138)  رات ومعدات عقا  شراء

 3,346 3,800 7 ر شهاق ألكثر من ثالثة أبتواريخ استحقودائع مصرفية 
 (82) -  شراء أسهم خزانة 

 (3,149) -  ثمارات عقارية  است شراء
  ────────── ────────── 

 1,392 (5,287)  اإلستثمارية  طةاألنش الناتجة من  /المستخدمة في( )  التدفقات النقدية يفصا
  ────────── ────────── 

    مويليتل النشاط ا
 (2,402) (2,136)  أرباح أسهم مدفوعة  

  ────────── ────────── 

 (2,402) (2,136)  لي ط التمويفي النشا  المستخدمة النقديةالتدفقات 
  ────────── ────────── 

    

 4,407 366  في حكمه في النقد وما الزيادة صافي 
    

 12,959 17,366  داية السنة  ب يفي حكمه النقد وما ف
  ────────── ────────── 

 17,366 17,732 7 د وما في حكمه في نهاية السنة نق ال
  ═══════ ═══════ 
    تملة على: مشلا
    

    لبنوكاة لدى دصرواألالنقد 
 13,160 14,012  ية  نقد وأرصدة في الحسابات الجار

 4,206 3,720  أو أقل  هرأشلفترة ثالثة لية صأتحقاق سودائع مصرفية بتواريخ ا
  ────────── ────────── 

 17,366 17,732  النقد وما في حكمه 
 13,413 9,612  من ثالثة أشهر  كثرألأصلية اق ودائع مصرفية بتواريخ استحق

  ────────── ────────── 

ً ة لدى البنونقد واألرصدال  30,779 27,344 7 لشركة ة ل لصالمنفي  مركز المالالقائمة  ل ك وفقا
  ═══════ ═══════ 
 



 م.ب. ش.  ية للتأمينرينية الكويتبحالة  كالشر

 المالية م ئقواءاً من هذه الزج   32إلى  1 من يضاحات المرفقةإلا تشكل

25 

 كية  مل الحقوق  لتغيرات في حدة لموال مة ئ اقال
 2021ديسمبر  31ي نتهية فسنة المال

   مجموع ال
ير  وق غقح

 مسيطرة  

الحقوق  
  دة إلىائع لا

ي  مساهم
 ألم  ركة اشلا

 أرباح  
 مبقاة  

   يإحتياط
 تحويل

 العمالت  

 إحتياطي  
 ة القيمة العادل 

   ت ارامثلإلست
 إحتياطي  

 عام
 إحتياطي  
 قانوني

 عالوة
 إصدار  

 هم أس
 أسهم 
 خزانة 

 رأس  
  المال 

 ألف 
 نار بحريني يد

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ريني بح  دينار

 ألف 
 ي ينرح دينار ب

 ألف 
 ي نينار بحريد

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 يني نار بحريد

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
  بحريني  رادين

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

            
   ةسن للربح لا - - - - - - - 4,152 4,152 169 4,321

 ( خرىخسارة شاملة أ) / دخل شامل آخر  - - - - - ( 184) 15 - ( 169) - ( 169)

- (3) 3 - - 3 - - - - - 
امل  الش  لدخاللمسيطرة في  احصة الحقوق غير  

 الخر 
──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 ( الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل  مجموع  - - - - - ( 181) 15 4,152 3,986 166 4,152

 ( 19اح يض )إ 2020لسنة هم  أرباح أس - - - - - - - (2,136) (2,136) (77) (2,213)

 أسهم منحة صادرة  700 (3) - - - - - ( 697) - - -

 ي نقانو احتياطي لى محول إ  - - - 425 - - - ( 425) - - -
──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 2021ديسمبر   31في  الرصيد 15,000 ( 165) 4,362 4,933 1,358 2,638 ( 1,075) 14,406 41,457 1,936 43,393
════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

            

   2020يناير  1في  دالرصي 14,300 (80) 4,362 4,179 1,358 2,236 ( 982) 12,172 37,545 1,750 39,295
            

   للسنةربح لا - - - - - - - 3,809 3,809 108 3,917
 ( رىلة أخم اخسارة ش ) / دخل شامل آخر  - - - - - 583 ( 108) - 475 - 475

(11) (11) - - - - - - - - - 
الشامل    الدخللمسيطرة في  وق غير احصة الحق
 الخر 

──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
 ( الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل  مجموع  - - - - - 583 ( 108) 3,809 4,284 97 4,381

 ( 19 ضاح )إي 2019لسنة هم  أرباح أس - - - - - - - (2,140) (2,140) - (2,140)

 زانة اء أسهم خ رش - (82) - - - - - - (82) - (82)

 قانوني  احتياطي لى إ محول  - - - 329 - - - ( 329) - - -
──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 2020ديسمبر  31في  يدالرص 14,300 ( 162) 4,362 4,508 1,358 2,819 (1,090) 13,512 39,607 1,847 41,454
════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
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 ة  شرك حقوق الملكية المنفصلة للقائمة التغيرات في 
 2021سمبر يد 31المنتهية في  ةنسال

 موع مج ال
 أرباح 
  مبقاة

   يإحتياط
 ل ويتح 

 العمالت 

 اطي  إحتي 
 ة لدلعا مة االقي
   اتمارتثلإلس

 ي  ياطإحت
 عام 

 إحتياطي  
 قانوني 

 عالوة
 ر  داإص
 م هأس

 أسهم 
 خزانة 

 رأس  
  المال 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ني حري دينار ب 

 ف أل
 دينار بحريني 

 ألف 
 ر بحريني نا يد

 ف لأ
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
  دينار بحريني 

          
 2021اير ين 1 يفيد رص ال 14,300 (162) 4,362 4,257 1,358 2,780 (1,090) 11,715 37,520

          
 للسنة الربح  - - - - - - - 3,703 3,703

 آخر  ملا شل خ د/ خسارة شاملة أخرى() - - - - - (164) 15 - (149)
───────── ───────── ────────── ────────── ───────── ────────── ───────── ───────── ──────────  

 الدخل الشامل  /( الخسارة الشاملة)موع ج م - - - - - (164) 15 3,703 3,554
 ( 19 حا )إيض  2020أرباح أسهم لسنة  - - - - - - - (2,136) (2,136)
 أسهم منحة صادرة  700 (3) - - - - - (697) -
 (19)إيضاح  قانوني محول إلى احتياطي - - - 332 - - - (332) -

───────── ───────── ────────── ────────── ───────── ────────── ───────── ───────── ──────────  

 2021ر ب يسمد 31 في الرصيد 15,000 (165) 4,362 4,589 1,358 2,616 (1,075) 12,253 38,938
═════════ ═════════ ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ ═════════ ═════════ ══════════  

          
 2020اير ين 1 يفالرصيد  14,300 (80) 4,362 4,043 1,358 2,149 (982) 10,751 35,901

          
 للسنة الربح  - - - - - - - 3,318 3,318
 آخر/ )خسارة شاملة أخرى(  ملا شدخل  - - - - - 631 (108) - 523

───────── ───────── ────────── ────────── ───────── ────────── ───────── ───────── ──────────  

 ( الخسارة الشاملة/ ) الدخل الشاملع موج م - - - - - 631 (108) 3,318 3,841
 ( 19)إيضاح  2019ح أسهم لسنة بارأ - - - - - - - (2,140) (2,140)
 شراء أسهم خزانة  - (82) - - - - - - (82)
 (19)إيضاح  ول إلى احتياطي قانونيح م - - - 214 - - - (214) -

───────── ───────── ────────── ────────── ───────── ────────── ───────── ───────── ──────────  

 2020ر بيسمد 31في  الرصيد 14,300 (162) 4,362 4,257 1,358 2,780 (1,090) 11,715 37,520
═════════ ═════════ ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ ═════════ ═════════ ══════════  
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 لة للشركة  الموحدة والمنفص ةالي القوائم المات حول احيضإ
 2021سمبر دي 31في 

 
 

 ةواألنشطس يس التأ 1
 

جاري سجل الت موجب الب  1975لسنة    3ري رقم  وفقاً للمرسوم األمي  ("الشركة")  ية الكويتية للتأمين ش.م.ب.ينرحكة البرلشا  تأسست
ف  4745رقم   يتية البحرينية الكو  هو برج الشركة  ركةوان المسجل للشن. إن العة الكويتورصالبحرين وب  ةبورصي  وهي مدرجة 

طري2775للتأمين   معاً   ةمملك  ،428  السيفية  ضاح   ،2835  ق،  إليهم  )المشار  التابعة  وشركاتها  الشركة  تقدم  البحرين. 
 ذات الصلة.  تخدما الافل والمنتجات وخدمات التكلعامة ومينات ا ( خدمات التأ "لمجموعة"با 
 
أ رئيسي  بصورة  ركةالشزاول  ت كافة  التة  النواع  مكأمينات  خالل  من  وف عامة  الرئيسي  ف تبها  الب  يروعها   بكتملا)"حرين  مملكة 

 ."(الكويت فرع)"دولة الكويت وفرعها في  "(يسالرئي
 

الرئيس المساهم  في  إن  ا  ةج ومدرة  وهي شركة مسجل  .للتأمين ش.م.كليج  الخ   وعةمجم   هو  موعةج مالي  دولة  الشرلكوفي  كة يت. 
 ت.يكولافي دولة ة ومدرجة لج )مقفلة(، وهي شركة مس .ت القابضة ش.م.كة مشاريع الكويشركية القابضة هي ساألسا 
 
  19 –ة كوفيد جائح   ريثتأ 

الحالية ت راي ثالتأ ر المتوقع أن تستم. ومن 19 - كوفيد كورونا  يروستفشي لف   كن هنا كا ، 2020  مبرديس 31المنتهية في  سنةالخالل 
 الإ ،  وعةممج لاعمليات    تأثير علىلاه التطورات في  تستمر هذوفي حين    .رطولتالمي في اتصاد الععلى االقجائحة  ال  يتفشل  والمتوقعة

وأدائها   عةجموللمالمالي    المركزبر على  تؤثر بشكل أك  حلة وقدال تزال غير مؤكدة في هذه المراألخرى  ومدة التطورات    نطاق  أن
 . ياللح في الوقت ا ديدها ح ت ال يمكن مستقبل، والتي النقدية في ال  دفقاتها توالي لما

 
 . 2022 فبراير 17 خقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاري ل قاً فو جموعةم لل ةوالمنفصلالموحدة  ةير القوائم المالاد إصداتم اعتم

 

   دعدااإل أسس 2
 

 م  تزابيان االل 
 ينيالتجارية البحرقانون الشركات طبقاً ألحكام  ولية عداد التقارير الما ية إلالدولمعايير لقاً ل فوصلة نفالموحدة والم يةالوائم المدت القعأ

ي حرين المركز ب للمصرف اللدليل اإلرشادي    6ة من المجلد رقم  النافذواألحكام    3د رقم  جلملفي اة  رداولالتأمين  أنظمة او  ةلذات الص
البحرين  مصرهات  توجيو بها ت  راا روالقة  واألنظملمركزي  اف  ال قوو  المتعلقة  بورصة  وإجراءات  مصرف قانون  و  بحريناعد 

 . 2006لسنة  الماليةوالمؤسسات ي البحرين المركز
 

   يبمحاسف ال العر
ات المتاحة رثماستادلة لإلالعيمة  الق  اسيقبحيث تتضمن    المعدل  وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة والمنفصلة    الماليةائم  وقعدت الأ
 بيع.لل
 
 الرئيسية  عملة  ال
يع القيم إلى مج قريب  م تتو  مجموعةلا ات  لعملي  ةالرئيسيالعملة  لكونها    ، نيدينار البحريلباموحدة والمنفصلة  لاالقوائم المالية  عرض    مت

 خالف ذلك.   ما لم يذكر( دينار بحرينيألف أقرب )
 

 حيد  وتأسس ال 3
 

القوائال  تشتمل الموحدةمالم  واالمالية    مقوائالعلى  والمنفصلة    ية  التابعةهتا للمجموعة وشركلمنفصلة  الموحدة  ديسمبر   31كما في    ا 
مع الشركة    ا متغيرة من خالل مشاركتهالعوائد  ال  فيق  وقأو ح   ىعل  تا تعرضوعة  دى المجمل  نيكوتتحقق السيطرة عندما  .  2021

ر ثمر فيها. وباألخص، تسيط ا على الشركة المستهتسلط  اممن خالل إستخد  دالعوائتلك  لى  ير ع لتأثا ى  علالقدرة  ا  هيها ولديالمستثمر ف
 :ليموعة ما يج م عندما يكون لدى الفقط يها لمستثمر فالمجموعة على الشركة ا

 
ركة  للشصلة  ت الذا  األنشطةجيه  وتية على  ئمة التي تمنحها القدرة الحال)أي الحقوق القا المستثمر فيها  ة  كرالش  لىع  ةطلالس -

 (؛  ر فيها مالمستث
 ها؛ ومع الشركة المستثمر في  ا همتغيرة من خالل مشاركتالعوائد الفي  أو حقوق  على اتتعرض -
 . ا دهعوائ مقدارعلى  رللتأثيا هيفمر لمستثركة ا ى الشلع رة على إستخدام سلطتها قدال -
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 شركة  لل منفصلة الموحدة وال يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2021 بر ديسم 31في 

 
 

 )تتمة( وحيد  أسس الت 3

 
يكدمعن ال  نوا  أغلبية  ق  حقولمجموعة  دى  من  أو  صويالتحقوق  أقل  للحقوت  مشابهة  المستق  فيها ثشركة  المجمومر  تأخذ  ف ،   ي عة 
 :  بما في ذلك ،ا ثمر فيهالسلطة على الشركة المست ا ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديه فوالظروق ئا ق الح يع جمر  عتبا اال
 

 ؛ ستثمر فيها للشركة المالخرين  تصويلتمع حاملي حقوق ابات التعاقدية رتيالت -
 ؛ وىقدية األخرتيبات التعا لتر عن ا تجة الحقوق النا  -
 .ةنكمالمويت صقوق التوح  ةجموعحقوق التصويت للم  -

 
تشير بأن   ئق والظروفحقا ت الكان  إذاستثمر فيها  مللشركة اجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على ا الم  تقوم
على   تحصل المجموعة على السيطرةيبدأ توحيد الشركة التابعة عندما    الث.ن عناصر السيطرة الثفي واحدة أو أكثر م  يراتتغهناك  
اليالتوح   إيقاف  تميو  التابعة  ركةالش الشركة  المجموعة سيطرتها على  تفقد  ومطلوبومن  تضمييتم  تابعة.  د عندما   ودخل ات  جودات 

لسيطرة حصول المجموعة على امن تاريخ  حدة  القوائم المالية الموفي    بعدة خالل السنةستملأو اة  لتابعة المقتنااات الشركة  روفومص
   .عةابتل االشركة  طرتها علىيسإيقاف لغاية تاريخ 

 
الخسارةني أو  الربح  الشامل  و  سب  الدخل  عناصر  من  الشا ح حقوق  ى  إل  الخركل عنصر  ومجملل  ألماركة  ملي  غي وعة  ر الحقوق 

تعديالت في   إجراءيتم  أينما استلزم األمر،  .  ر المسيطرةالحقوق غي  لى عجز في رصيدالنتائج تؤدي إهذه    نأو  ل  حتىالمسيطرة،  
ات جودلمواجميع   تبعادساتم  عة.لمجموالمحاسبية ل سياسات المع سياساتها المحاسبية  لتتماشىة بعا ت ت الكا شرلل  الموحدة  الماليةم ئاالقو

لكامل عند بينية بين أعضاء المجموعة با ت ال معامالالالمتعلقة بلنقدية  دفقات اصروفات والتموال  خلوالدالملكية    وقحقلوبات ووالمط
   التوحيد.

 
 .  الملكية السيطرة، كمعاملة أسهم حقوقفقدان  كة التابعة، دون رشكية المل ةصي حيير ف التغ تسابح ايتم 
 

الشركا  رتهطيسجموعة  الم  تدإذا فق ذات الصلة شهرة( والمطلوبات  ال  ذلك  بما فيالموجودات )  دعا تباسفإنها تقوم ب،  ةة التابععلى 
والحقو التابعة  والبنودللشركات  المسيطرة  غير  لحقوق  رخاأل  ق  يتم  حي  يفالملكية  ى  قائمة أبات  ثإن  في  ناتجة  خسارة  أو  ربح  ي 

  عادلة.قيمة الالب به فظاستثمار محت  يإثبات أرباح أو الخسائر. يتم األ
 
 وعة:ة للمجمعبا الت اتالشركيما يلي ف
 

 الرئيسي  اطالنش  الفعلية  الملكية نسبة  أسيس الت بلد الشركة التابعة  ماســ
  2020 2019  
     

في   النشاطيتمثل   % 81,9 % 81,9 البحرين   .ب.ملية ش.الدو لكافالت شركة للتكافل  الرئيسي 
 عائليوال امالع التكافل ةطأنش ةارإد

 طريق عن وذلك ثماراتتسواإل

اربة  والمض  الوكالة ذجنمو ادتماع
التوالي،  ع المشاركين   عن نيابةً لى 

 عة اإلسالمية.لمبادئ الشري وفقاً 
 

 ة زميلة  شرك يفإستثمار 
ة لمجموعمؤسسة لدى ا  يلة هيمزة ال شركال  .وق الملكيةقحبموجب طريقة  الزميلة    في شركتهاالمجموعة  ات  مار تثسإ  ابتسحايتم  
 عليها. مؤثر  نفوذ
 
الملكية  يقةرط  موجبب في  إدراج  يتم    ،حقوق  في    ة الشركاإلستثمار  الموحدالزميلة  المالالقائمة  للمركز  مضافاً ي  ة  ا إليه   بالتكلفة 

ينها في ميلة يتم تضمكة الزرشلقة بالالشهرة المتع  ة.الشركة الزميلات  ة من صافي موجودفي حصة المجموع  ناءتقالا   دعما بتغيرات  
   فردي.ها لإلضمحالل بشكل تم فحصوال ي ةر مطفأ ي غيهو المدرجة لإلستثمارمة القي
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 الموحدة والمنفصلة للشركة   ليةيضاحات حول القوائم الماإ
 2021 ديسمبر  31 يف

 
 

 )تتمة( يد  توحال أسس 3
 

 )تتمة( في شركة زميلة مار إستث
باشرةً ميرات قد أثبتت نما وجدت تغييأة. ليممليات الشركة الزئج عفي نتا عة جموالمحصة سائر  الخ  أو حربالأل  قائمة الموحدةلاتعكس 

ل، حسب مقتضى الحا   ذا،ه  نع  صحفتات وه التغيير في هذ  بإثبات حصتها المجموعة  تقوم  لة،  شامل الخر للشركة الزميالدخل ال  في
إلى حد   زميلةا الهتكالمجموعة وشربين  الت  من المعامجة  النات   لمحققةغير ا   رئالخسا و  األرباح  تبعادسايتم  .  الدخل الشامل الخرفي  

  .ميلةلزا ةفي الشركمجموعة حصة ال
 

هو الربح . هذا  لألرباح أو الخسائردة  ح موال  ةقائملاة  دممقي  يلة فالزم  ةنتائج الشركالمجموعة في  خسائر    أرباح أويتم إظهار حصة  
العائ الخسارة  إلى  أو  أدة  الزهسحاملي  الشركة  وم  الربح  بال ميلة  فهو  بعدتالي  الخسارة  والضريبل ا  أو  المسيطحقوق  ة  في غير  رة 

 الزميلة.  لشركةكات التابعة لالشر
 

في   تعديالت  إجراءألمر، يتم  استلزم ا. أينما  لمجموعةة ل يلا مال  ريرتقالا   ة إعدادفي نفس فتر  ةالزميل  كةئم المالية للشريتم إعداد القوا
  ات المجموعة.سياسمع  شىة لتتما حاسبيملياسات االس
 

طري تطبيق  المجم  حقوق  ةقبعد  تقوم  ض الملكية،  كان  إذا  ما  بتحديد  خساروعة  إثبات  إضافيرورياً  اضمحالل  إستثمار ة  لحصة  ة 
تقرير  خريتاب  ةمجموعلاوم  قتزميلة.  ال   شركتها   يفالمجموعة   كل  هناك    إعداد  كان  إذا  ما  موبتحديد  يدليل  ل ال ح اضمبت  ثضوعي 
ال  اإلستثمار افي  ففي  لزميلشركة  الح ة.  تقوهذه  االالمجم  مالة  قيمة  بإحتساب  الفرق  وعة  تعد  والتي  القابلة ضمحالل  القيمة  بين 

  .الخسائررباح أو حدة لأللموة امئقا ي اللغ فب مثبات الومن ثم إ ةج ر ركة الزميلة وقيمتها المدترداد للشلإلس
 

مؤثر ع نفوذ  فقدان  العند  تقمزال شركة  لى  وتيلة،  ايس  إسثتمار  ملثبت  بقيمتجموعة أي  به  إثبات أي فرقادالع  همحتفظ  يتم  بين   لة. 
في القائمة   عادستبالات من  تحصالملظ به واحتفمار الم ثتادلة لإلسؤثر والقيمة العلنفوذ المركة الزميلة عند فقدان ا القيمة المدرجة للش

  .رباح أو الخسائروحدة لألالم
 

 امة ية الهبسالمحا تاياس الس 4
 

معايير لوا باستثناء السياسات الجديدة  ابقة،  المالية الس  نةسلفي اها  باعة لتلك التي تم إت مطابق  يالمتبعة ه  مةها ال  المحاسبيةياسات  إن الس
 : 2021يناير  1تباراً من ذة اعبحت نافصأالتي  ودة التالية يدوالتعديالت الج 

 
المرجعيإصالح   الفائدة  ا2لة  المرح   –  سعر  أدخلت  تعديالت  ل:  المعيارالتي  التقار  على  رقالما   ري الدولي إلعداد  ومعيار   9م  لية 

والمعيار   4مالية رقم  لا قارير  إلعداد الت  يل والمعيار الدو  7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    39المحاسبة الدولي رقم  
  16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

بين البنوك بسعر فيما  المعروض  الفائدة  سعر  تبدل  ما يسدنعتأثيرات إعداد التقارير المالية  اءات مؤقتة لمعالجة  فعإ  يالتالتعدتقدم  
 . خاٍل من المخاطر شبه بديلفائدة 
 

 :ليةا تالوسائل العملية ال  علىالتعديالت  تتضمن
 

صالح بشكل مباشر،  اإليها  يقتضدية التي  النق  تا التدفق  على الوسيلة العملية تتطلب إجراء تغييرات تعاقدية أو إدخال تغييرات   -

 ؛دة العائم، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوقات في سعر الفائتغيير  أنها  ىلوتعامل ع

ا - التغييرات  بإدخال  سيقتضيها  ي  ت لالسماح  البنوك  فائال  رعإصالح  بين  فيما  المعروض  ووثائق إلجراء  دة  التحوط  تعيينات 

 ؛ وقة التحوطال عون وقف التحوط د

أداة بسعر خاٍل  منفصل عندما يتم تعيين  بشكل شرط الذي يمكن تحديده لفاء با الو  ىلإ من االضطرار اء مؤقت للمنشآت إعف  تقدم -

 . رالمخاطر كتحوط لعنصر المخاطمن 

 
 استخدام المجموعة  نوي  ت  .اليوتلى اعل  ،والشركة  للمجموعةمنفصلة  واللمالية الموحدة  أي تأثير على القوائم ا  تيالدعالت  هلم يكن لهذ

 : اميةإلز عندما تصبحلية تقبالمس تافي الفترالوسائل العملية 
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 ة  شرك لة للوالمنفص  الموحدة احات حول القوائم الماليةضيإ
 2021 ديسمبر  31في 

 
 

 تتمة( ) مةاهية البسالسياسات المحا 4
 

   .دةالية الموح لما القوائممجموعة أو لوحد ل كز المالي المرمعلى ال  أي تأثير جوهري لم يكن لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات
 
   ات المحاسبيةم السياسخص ألهلم
 

 قارية  ع ات استثمار
العقاريرقياس االستثما مبدئياً  يتم   المعا ذلك    يف ا  مب  كلفةلتبا ة  ات  الة.  لمتكاليف  من قيمة  تتضمن  استبدال جزء  تكلفة  المدرجة على 
اليومية   اتتكاليف الخدم  من ذلك  ويستثنى  ت.با ث معايير اإل  استوفيتد التكلفة إذا  بيه تكلذي تم فوقت ا لافي    ائمالق  العقاري  ماراالستث

)استهالك المباني   كم  االستهالك المترا  ا منه  اً محسومبالتكلفة    ريةاقالع  ثماراتالستتدرج ا ،  دئيبعد اإلثبات المب  .يلعقارستثمار االل
ية أرباح أو  أ  إثباتيتم    .المتراكم  واالضمحالللثابت(  م طريقة القسط ا سنة باستخدا  25  لمدة  ةالمقدر  ةاإلنتاجي  األعمارعلى أساس  

 والمنفصلة.  ةالمالية الموحد القوائم االستثمار العقاري في استبعاد أو لسحب  نتيجةخسائر 
 

توقع  وال ي  ستخدامالابصورة نهائية من    ةير لعقا ا  اترما تثاالسعندما يتم سحب    تم بيعها أو العقارية عندما ي  تاالستثمارا  دبعا تسايتم  
جة للموجود والقيمة المدر  ستبعادت االالصم إثبات الفرق بين صافي متح تي  ها.دعا تباسية من  قبلمستافع اقتصادية  الحصول على من

قابل مبلغ المالتحديد  م  تي  .عادتبسالا  ةنسفي    للشركة  لخسائر  رباح أو األللة  القائمة المنفص ح أو الخسائر وابرلألحدة  قائمة المولافي  
سيتمالذ الخسا   باحاألرفي    إثباته  ي  المعاملة  العقارية  ات  را ستثمالا اد  استبع  نعتج  النا   ئرأو  سعر  تحديد  لمتطلبات    بموجب وفقًا 

 . 15م لية رقا م ر الاري لتق عداد اإل المعيار الدولي
 

التحويالت   إجراء  العقارية فستثمار اال  من  وألى  إ يتم  من  ة  نسببال .  ستخدامااليير في  غت  حدوثد  عن  قطات  استثماراتللتحويل   بند 
 تبحأصا  إذ.  ماستخدالافي  في تاريخ التغير    المدرجةقيمة  حقة هي الالتكلفة للمحاسبة الالر  تعتب  ،ومعدات   اتار قعبند  لى  رية إعقا 
خ تاريحتى  ت  دامعلاعقارات والمتبعة لل  ةسسيا لل  اً فقات والعقار  هذه  باحتسابموعة  المج   تقوم  ،استثمارات عقارية  والمعدات  تار ا قعال
 . ستخدامااليير تغ
 

 تصنيف المنتج 
الل خـ مـن ]بـوالصي الحـامل[ ررف آخ وهرية من طن ج مخاطر تأمي ]المؤمن[ المجموعةالتي تقبل فيها   ك العقودين هي تلالتأمعقود  
ملي سـلبي علـى حـا كل ويؤثر بش] ث المؤمندا ح لا[ لبقستلممؤكد في امحدد غير ادث لص عن أي ح املي البوااق على تعويض ح االتف

ع المدفوعـة مـفع مقارنـة المنـا وذلـك ب، وهرية باحتمال دفع تعويضتأمين الج مخاطر ال موعةالمج عام، تحدد هي  يج تو  البوالص. كمبدأ
 صـنيفن يـتم تأبمجـرد  .ةماليـال طرخا أمين تحويل المما يمكن لعقود الـتعلى المؤمن عليه. كالحدث  لم يقع    اذإ  عفلدقة امستح فع الا نالم
اطر التـأمين بشـكل بقيـة مـن عمـره، حتـى لـو انخفضـت مخـمتالمـدى الفتـرة  للتـأمين علـى عقداً  دعقاليظل أنه عقد تأمين،   عقد علىال

 حيتها.  واإللتزامات أو انتهت صالالحقوق  عيمج   ءم إلغا ذا تإال إ  ،ةفترلاخالل تلك ري جوه
 
 نقد وما في حكمه ال

لفترة أصلية    إستحقاقواريخ  ع قصيرة األجل بتئادوو  الحسابات الجارية لدى البنكق وندوفي الصنقد    على  حكمه  يف  ما و  دنقاليشمل  
   .أشهر أو أقلثالثة 

 
 قبضال مبالغ تأمين مستحقة

أو كمبالغ مستحقة   ممستلال  بلقامة العادلة للمثبات المبدئي بالقيإستحقاقها وتقاس عند اإل  لقبض عندا  ةقح تن المستأميلغ ال ا ببات ميتم إث
أو ظروف تشير   كون هناك أحداثندما تاإلضمحالل ع  القبض من حيث  ةالتأمين المستحق  غلمبايتم مراجعة القيمة المدرجة ل  .قبضال

   .رألرباح أو الخسائة والمنفصلة لوحدالمقائمة الل في اإلضمحالخسارة  يلج ست عم رجة،المدقيمة لارداد مكانية استم إإلى عد
 
 ناء المؤجلةقتالا يفالتك
لذي د االتأمين إلى الح   قودد عين اكتتاب أو تجدناتجة علية الة الماالفترل  اشرة المتكبدة خال بمال  التكاليف المباشرة وغير  يل هذهتأج تم  

 .  ا هدكبت مصروفات عندليف االقتناء األخرى كقبلية. يتم إثبات جميع تكا المست ينمأ ت لااط أقسمن  ادها درستها ايمكن في
 
تم إطفاء حصة معيدي ذات الصلة. ي  قيق اإليراداتالتي يتم فيها تح   ةرلفت مدى اإطفاء تلك التكاليف على    يتمد اإلثبات المبدئي،  عب

ا تكاليف  من  المؤجلالقالتأمين  بنتناء  إج حتا  في   دمةستخ الم  ألسسا  فسة  المكتسبةساب  األقساط غير  ف مالي  يتم تسجيل اإلطفاء  ي . 
   .ئراصلة لألرباح أو الخسفنوالم ةدوح لمالقائمة ا 
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 وحدة والمنفصلة للشركة  لما يةيضاحات حول القوائم المالإ
 2021يسمبر د 31في 
 
 

 )تتمة( حاسبية الهامة الم اساتسيال 4
 

 )تتمة(  يةاسبحمملخص ألهم السياسات ال
 

 دادتاريخ المتاجرة والسسبة باحالم
مجموعة ال  فيهزم  تلت   لذيريخ ا لتا وهو ا  متاجرةال  في تاريخ   ات الماليةموجودلل  ةيالعاد  ةقريلطيعات بالمبالمشتريات واجميع  ثبات  يتم إ
ني المنصوص لزما   اإلطار  مالية خالللام الموجودات  العادية تسليبالطريقة    المبيعات  وأالمشتريات  تتطلب  اء أو بيع الموجود.  بشر

  .أعراف السوق و حسبنين أالقوافي   عليه عامةً 
 

   ت راماستثاإل
ح مالفئات  الإلى    تثماراتها ساوعة  مجملاتصنف   بها  اللل  ةمتاح الو  اقتحقاالس تى  حتفظ  تحدد  موجوداتبيع.  المالية مجموعة تصنيف  ها 

   عند اإلثبات المبدئي.
 

  شرةً للمعاملة.سوبة مبا اليف المنكتال  بما في ذلكدلة، العا  ةبالقيم لية مبدئياً ا ملموجودات اليتم إثبات ا 
 

 ق  ا قح ست اال ىت ح  ها محتفظ ب
المو تصنيف  المالية  يتم  المشتقة  ي غجودات  الر  وتواريخ  الأو    ثابتةال فوعات  دمذات  للتحديد  بقاق  استح قابلة  كمحتفظ  حتى ها  ثابتة 

 مةقيلبا ات  تثمارسإثبات هذه اإلمبدئياً م الحتفاظ بها حتى االستحقاق. يتية لبا يج لقدرة االنية والا  ةعوالمجم  لدى نندما يكواق عستحقاال
المقا ،  لةدا الع تعد  المدفوع الوالتي  اإلتق بل  تك ممتض  ستثمار ناء  المعالنة  اليف  لال املة  مباشرةً  الق قتناء.  منسوبة  المبدئيبعد  يياس  تم ، 

الم الماليوجودقياس  الات  بالتكت ساالى  ت ح ا  هبتفظ  محة  المطفأة،  فلحقاق  معدل    ستخدامبا ة  إثباتالفائدة  ف الطريقة  يتم   األرباح   علي. 
ة وكذلك لمضمح اتستثمارصبح اإلتعندما أو   تاستثمارعاد اإلبعند استالخسائر  وأنفصلة لألرباح ة الموحدة والمائمق لافي   ر ئا خسلوا

ستخدام تحقاق با لى أساس مبدأ االساق عحتى االستحق  ا هالمحتفظ ب  تاتثمارساإل  نوائد مالف  إثبات دخليتم  ة اإلطفاء.  مليمن خالل ع
 . الخسائرلة لألرباح أو صالموحدة والمنفة مئالقا   ستثمار فين دخل اإلراجها ضمإد ويتم يلعفل ا دل العائدطريقة مع

 

 متاحة للبيع
 تا ستثمار إثبات هذه اإلمبدئياً  يتم    .عكمتاحة للبيلمصنفة  اة  قتالمش  ر ية غات الماليوجودتلك الم  هي  بيعمتاحة للالمالية الالموجودات  
. يتم ادلةبيع بالقيمة العلل  ةمتاح الالية  الموجودات المقياس  ة  إعادم  ئي، يتالمبد  القياسبعد  .  ةللمعاما  فلي كا باإلضافة إلى ت  بالقيمة العادلة

العادلة  خسائر  و  أرباحل  تسجي في    ندكبالقيمة  ادمنعأو    را تثمسإلا  تبعدسيى  ت ح   خرال  املالشالدخل  منفصل  يصبح   ستثمار إلا 
خر لا   الشاملخل  الد  من خالل  مسبقاً ة  ة المسجلراكمالمتالعادلة  قيمة  ال  ائرخسو  حبا أر  نتبعاد أو اإلضمحالل فإ عند االس  مضمحالً.

ضمن ع  يبل ل  ةح متالاات  مارتثساإل  ناألسهم م  حباأردخل  ن  يضمتيتم    .ة لألرباح أو الخسائرحدة والمنفصلالقائمة الموى  يتم تحويلها إل 
 .ر ئا خسال موحدة والمنفصلة لألرباح أو مة الالقائفي   ستثمارإلدخل ا

 

 دات ات ومعراعق
وقار العتدرج   ذلك    اتالمعدات  في  مالمست  العقاربما  بالت  نخدم  المالك  تكلقبل  باستثناء  الخ فة،  تقديم  اليكلفة  حسم بعد  ومية،  دمات 

ن من كا   ذاوإعاينة الرئيسية عندما يتم تكبدها  االستبدال أو الم  تكاليف  ملةسريتم    .ةاكممتر حالل  مضر إ ئا خس  ةم وأيراكستهالك المتإلا
 عية. د بواقة البنياس تكلفويمكن ق منشأةى الل إند بالب بطة دية المستقبلية المرتنافع االقتصا أن تتدفق الممحتمل لا
 

 ها إذا لزم األمر.  مالية، ويتم تعديل كل سنةية ا هفي ن كتهالوطرق اإلس جيةاتعمار اإلنواألقية للموجودات متبال يتم مراجعة القيم
 

خسائر  إثباتيتم   يمة المدرجة.قل ا استردادة  تشير إلى عدم إمكاني وفحداث أو ظركون هناك أت عندما  لمحالضلال عةاج يتم إجراء مر
   .تا كمصروفائر لخسفصلة لألرباح أو االقائمة الموحدة والمني ضمحالل فاإل
 

تضمين أي   أو بيعه. يتمه  خدامتسمن ا  ةيدصا قتالحصول على منافع ا ندما ال يتوقع  ات عند البيع أو عالمعدورات  ا قلعا   دناد بيتم إستبع
عن  ح  رب ناتجة  موج أو خسارة  أالمحتسب  )  دواستبعاد  بين صافالف  نهعلى  متحصالت  رق  المدرجة  ي  والقيمة  للموجود( في البيع 
  وجود.اد المإستبع لتي تم فيها في السنة ا رائخسلاأو   ألرباحة لنفصلمللموحدة واا ة قائمال
 

 يجار عقود اإل

  ا يلي:اإليجار باستثناء م امات عقدلتزوا ي استخدام الموجودالحق ف  إثباتطريق  عنجار ود اإلي قعفة ا ك بسا حتيتم ا
 

 ؛ الموجودات منخفضة القيمة إيجارعقود  •

 . قلأ وأراً  شه 12اإليجار  ةعقود اإليجار التي تكون فيها مد •
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 ركة  شلالموحدة والمنفصلة ل  ةائم المالي يضاحات حول القوإ
 2021 ر مبيسد 31في 

 
 

 ( )تتمةلهامة سبية االمحا اساتالسي 4
 
 ( )تتمة يةلمحاسبسياسات األهم ال خصمل
 

 (تتمة) اريجعقود اإل

د معدل ، مع تحدييجارعقد اإلعلى مدى فترة    رؤج حقة للمية المستدقدفوعات التعااإليجار بالقيمة الحالية للمعقد  قياس التزامات    يتم
، ة ذه الحاله  فيف،  بسهولةللتحديد  غير قابل  (  ةً كما هو الحال عاد)ك  ذلما لم يكن    اريجإل العقد  ي  ن ضمالالمعدل  إلى    عوخصم بالرج ال
اإلضا  عدلم  ماستخدام  يت عنداالقتراض  للمجموعة  اإليج   بداية  في  تضعقد  يتم  اإليجار  نميار.  قيتغير ملا  مدفوعات  في  فقط  اس ة 
يجار إلاعقد    اتزاملت الالمبدئي  القياس  د  عن، يفترض  التالحا   هذوفي ه.  لعدم  على مؤشر أو  دمجار إذا كانت تعتياإلعقد    اتتزامال
ق تي تتعل الفترة ال  رة األخرى فيمصروفات اإليجار المتغياحتساب  م  يتعقد اإليجار.  دة  م  ل طواير  يتغ  دونتغير  ر المالعنصيظل    أن
 .ا هب
 
 ما يلي:   علىضاً أي اراإليجعقد اللتزامات المدرجة قيمة ، تتضمن الالمبدئي اإلثباتد نع
 

 لمتبقية؛ا بموجب أي ضمان للقيمةا متوقع دفعهالمبالغ ال •

 يار؛ خ لممارسة هذا اة بشكل معقول من كدالمجموعة متأ  مجموعة إذا كانتال حشراء يمنح لصال ر ممارسة أي خيار عس •

 ار إنهاء عقدأجر خيتسة المسرا ممس  ر على أسا تم تقدير مدة عقد اإليجا نهاء عقد اإليجار، إذا  فع إلدلا  قةح تت مسأي غراما  •
 . اإليجار

 
الحقتي قياس  مبدئياً  استخدام  م  الالموجودات    في  واريجباإلعقد    اتتزامبمبلغ  أي  ،  منه   وزيادة ،  مستلمةار  يجإللحوافز  مخصوماً 

 يلي:  ا بالنسبة لم
 

 جار؛ اية عقد اإليمت في أو قبل بدت اريج إ دعق عاتفودم •

 و؛ تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة •

قع الذي أو إعادة المو  الموجود محل العقد  ةكيك أو إزالتعاقدياً تف  المجموعةتطلب من  يث يت في العقد ح صص مثبخ مي  غ ألبم •
 الة األصلية.  يه الموجود إلى الحيوجد ف

 
ات عومدف  ا هنم  ومالمستحق مخصعلى الرصيد  ثابت    معدلة المحتسبة بار نتيجة للفائدج ي إلا  دقعات  زامالت   ي زادتئ دالمببعد القياس  

أو  من عقد اإليجار  لمتبقية  ة ا فترالعلى مدى    أساس القسط الثابت  ىعل لموجودات  الحق في استخدام ا اء  يتم إطف ددة.اإليجار المسعقد  
 عقد اإليجار. دة من مذلك أقصر تقدير ، يتم نادرة تاال ح   يف قل،ا أهميأ، دوجوملل االقتصادي المتبقيالعمر مدى  على
 

ات لمدفوعلتعكس ا  اإليجار  اتاللتزام  ةالمدرج قيمة  نها تقوم بتعديل الفإ ،  د إيجارعق  أي  يرها لمدةجعة تقدارة بمعوممج العندما تقوم  
ع فترة  مدى  على  الدفع  المعدلةالمستحقة  اإليجار  يتم  قد  والتي  بنفصخ ،  عقد    فيق  بطلما  مصالخ   عدلمس  مها  تتمبداية   اإليجار. 

القيمة  مرا اماثل  م  لبشكر  اج ي إلا  اللتزاماتالمدرجة  جعة  مراجعة  المتعند  ار  غي لعنصر  اإليجار  يعتمد او،  لمستقبليةلمدفوعات  لذي 
القيمة   ءا إطف  عم،  ودموج ال  استخدام  يالمدرجة للحق فعادل على القيمة  ، يتم إجراء تعديل ما الحالتينكلتفي    .أو مؤشر  لمعدعلى  

 .(ةدلالمعإليجار المتبقية )فترة ا  ىمد علىالمدرجة المعدلة 
 

 :لتعديلبيعة اعلى ط المحاسبة، تعتمد مع المؤجر رجالعقد اإليلتعاقدية ا أن الشروط التفاوض بشة بإعادموعة مج التقوم  عندما 
 

حقوق  قل لاسب مع السعر المستبمبلغ يتن   ةافيضإلاات  جودمول ا ثر من  كأالتفاوض عن استئجار واحد أو  دة  إعا أدت عملية  إذا   •

 ؛ أعالهالمذكورة  للسياسة قاً إيجار منفصل وفه عقد  تبارعديل باعتساب التم اح ، يتها يل صول عح ل ام ت االستخدام اإلضافية التي

عقد   فترة  د يبتمد  كلن ذكا   واء يجار )سإلنطاق عقد اإلى زيادة  التفاوض  ة  التي تؤدي فيها عملية إعاداألخرى  ميع الحاالت  ج   في •
ل الخصم  عداستخدام ماإليجار بد  قع  اتلتزام س اقيا دة  ا عيتم إ،  (يةافاإلضالموجودات  أو أكثر من    حدوار  استئجااإليجار أو  

 ؛ والمبلغد بنفس خدام الموجوالحق في استيل تعد، مع خ التعديلير تا لمطبق في  ا

الحق في  جار وم اإليزالتالالمدرجة  كل من القيمة  خفض    م، يتراج إليد اعق  نطاقفي    ضإلى خفإعادة التفاوض  أدت عملية  إذا   •
لخسائر. يتم ح أو اق في األربا ورثبات أي فإ  مع  كلي لعقد اإليجارلاالجزئي أو    تعكس اإلنهاءة لنسبلابنفس    دووج لماستخدام ا

البع مدى  اوض بشأنها على  فتال د  ا عمال  عاتدفوبلغ المم  تها المدرجة تعكسلضمان بأن قيم  ات عقد اإليجارتزامد ذلك تعديل 
إعا  ا فترة  اإليجدة  مدفوعات  مع خصم  بعملا  ارلتفاوض،  تارلما  معدللادلة  التعديلطبق في  اس.  يخ  الحق في  تعديل  دام تخ يتم 
 . المبلغبنفس  دوالموج 
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 لة للشركة  وحدة والمنفصلما المالية القوائم ليضاحات حوإ
 2021يسمبر د 31في 

 
 

 ( )تتمةمة اهاسات المحاسبية اليسال 4
 

 )تتمة(  يةحاسبملاسات االسيملخص ألهم 
 

 (ةتتم) اريجعقود اإل

بل المؤجر، فقد ق  عة من ومجمال إلى خدمات   محدد وتتطلب تقديمد موجوستخدام ا في الحق للمجموعة ا مهلتي تنقل كالا قودعلسبة ل لنبا 
بشكل منفصل ب  واالحتسا   يةقدعا المدفوعات الت  غ منلبم  أنها تخصص أيأي    ،إيجارعقد  العقد بالكامل كاحتساب  اختارت المجموعة  

 .دالعق نمزء كج د مورالخدمات يقدمها  عن أي
 

رة هي ثابتة على مدى فت لمجموعة  ة با صا الخ ار  ج إلي ت اوعا مدفإن    .فيها تي تعمل  دان الي البلقارات ف من الع  اً موعة عددمج التستأجر  
 .تغيرةلما  ات اإليجاربسبب مدفوعجار اإلي ار عسألزيادة في  لحساسة   اإليجار وبالتالي فهي غيرعقد 
 

 تحويل عمالت أجنبية 
عة ون مكتب المجمأإال    لعمليات المجموعة.  لة الرئيسيةعمالار البحريني لكونها  دين بالمنفصلة  الموحدة والالمالية    مقوائالض  رع  يتم

 . هتا لعملي يةرئيسلة عمالكويتي كستخدم الدينار  في الكويت ي
 

ت مبدئياً  األج عمالبال  تالمعاماليل  جسيتم  بأ ن ت  صبية  الرئيسية  سعار  العملة  تحو المعاملة.    ءإجرا  يختارب  السائدةرف  يل يعاد 
والمطلوبات  ودالموج  بأسعار معال  النقديةات  األجنبية  بالعمالت  الرئيسي  روضة  العملة  الموحدة يخ  تارب السائدة  ة  صرف  القائمة 
 سائر. و الخ رباح ألة لألصوالمنف حدةلموالقائمة ا إلى قترحل جميع الفرو .يلالماركز للم صلةوالمنف

 
دئية عامالت المبملائدة بتاريخ اام أسعار الصرف السخد بالعمالت األجنبية بإستالتاريخية  المقاسة بالتكلفة    ةيقد الن  ريغ  ودالبنيتم تحويل  

لصرف السائدة سعار اخدام أت ية باسبجناأل  مالتة بالعادلعلالمقاسة بالقيمة  ا  ةنقدير ال د غيبنو. يتم تحويل ال عرضها إعادة   يتم الحقاً  الو
أو   القائمة الموحدة والمنفصلة ة إلى  بيمالت األجن وق تحويل العجميع فر  حل ترقيمة العادلة.  ال  دتحدي  هيفم  ت  خ الذيبالتاري  لألرباح 
يتم إثبات لحالة هذه ا  يية، ففكلملق احقو  رةً فيباشم ررباح أو الخسائ األ ثباتها إم فييت البنود التيروق المتعلقة ب، بإستثناء الفالخسائر

 .يةكلالم قوقح ي ف  لخسارةالربح أو ا
 

مو تحويل  ومطلووج يتم  الدبدات  إلى  الكويت  فرع  الصر ينات  بأسعار  البحريني  السائدار  البتاريخ    ةف  والمالقائمة  ة نفصلموحدة 
اسأمتوسط  دام  سائر باستخ الخ أو    حالمنفصلة لألربا و  ةدلموح مة القائاالمالي ويتم تحويل  مركز  لل روق الف حل  . تر سنةلللصرف  عار 
 . نفصل لحقوق الملكيةم يل العمالت" كبندطي تحو"إحتيا إلى  جنبية مباشرةً األ تالعمال  فرص  عنناتجة ال
 

 ة أسهم خزان
الم أدوات  خصم  الخاصة  لكييتم  اقتناؤ  جموعةلمبا ة  يتم  من  التي  ام  أسهها  عفلبالتكتحتسب  و  لكية ملحقوق  الة  أساس  سط متولى 

إلغاء و  أو بيع أو إصدار أ  شراءمن    خسائرل األرباح أو  نفصلة لملدة واوح المة  قائمالخسارة في  أو    ربحأي    إثبات  ال يتم  لمرجح.ا
 .  الملكية حقوقأو الخسائر في   باحراأل جيل هذه تسم يت. بالمجموعةخاصة لاملكية الأسهم حقوق أدوات 

 
 ل هم على رأس الما أس ح أربا
. يتم موعةمج الساهمي  م  قة عليها من قبل واف مليتم ا  ا دمنع  حقوق الملكيةمن  ية كمطلوب وتخصم  دا الع  مهى األسح علبات األربا إث  يتم

   ما يتم دفعها.دنع حقوق الملكيةسهم المرحلية من األخصم أرباح 
 
عد فترة إعداد ث بكحدي  لاالم  كزمرلللمنفصلة  دة واح مولاقائمة  البعد تاريخ    ا قة عليهالمواف  تالسنة التي تمأرباح أسهم  التعامل مع  م  يت
  .ةالمالي اريرلتقا
 
 راد ي إلت اباإث
 

   اطإجمالي األقس
ة فـي العقـود الموضـح  التغطيـةفتـرة  لكامـل القـبضلمسـتحقة جمـوع األقسـاط اامـة المكتتبـة علـى ملعأقساط التأمين ا  إجمالييتضمن  

ة رتـفلاي فـ يالت ناتجـةتعـدأي علـى األقسـاط  ضـمنتت ة.صـيالبول ريانها من تـاريخ سـباتثإاسبية والتي يتم  ح ملة االفترالمبرمة خالل  
ن قبـل سـاط المحصـلة مـقبقة. يتم تقييم األات المحاسبية السا الفترتبة في مكتال يتعلق باألعمال ض فيما ة القبستحقاسبية لألقساط المح ملا

مينها فـي تضـ سـابقة ويـتمالخبـرة القـع او نمـأو ة بـكتتالم التـأمينن ت ماربعد على أساس تقدي  ا استالمه  كن لم يتملتأمين، ولوسطاء ا
 المكتتبة.  مينتأ الط  ا سقأ
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   كةنفصلة للشرالموحدة والم  الماليةوائم حول القيضاحات إ
 2021ديسمبر  31في 

 
 )تتمة( ة الهام المحاسبيةالسياسات  4
 

 )تتمة(  اسات المحاسبيةهم السيملخص أل
 

 ( تتمة) ت اإليرادباثإ
 

 )تتمة(  إجمالي األقساط
الموحـدة قائمـة البعـد تـاريخ  علقـة بفتـرات المخـاطربة فـي السـنة والمتتتكالمن ميتأ لا أقساطة هي تلك النسب من بسالمكتر  غي  األقساط

 :  يلحسب كالتا وت كتسبةملصصات لإلقساط غير اخ حقة كمالالات  الفتر إلى تنسبالنسب التي  يتم تأجيل    لمالي.مركز اوالمنفصلة لل
 

 و ؛يالبحرالشحن تأمين اء ستثن ، با يةنولجميع البوالص الس 1/365يقة طر -
ألن الطريقة التقريبية  تستخدم هذه  .  الشحن البحري  تأمين  إعادة   ألعمال  وية المحتفظ بها السنساط  األقإجمالي  من    %25  بةنس -

  على فترة بوالص قساط المكتسبة  ع األيز من أجل تودة  ة واح نستقل عن  نية متغيرة  مزترات  ف طي  تغ  مين البحريبوالص التأ 
  .لتأمينا

االحتياطي   تم مطابقة بعد.للمخاطر التي لم تنتهي صالحيتها  المستلمة االشتراكات ةلمكتسبغير ا  االشتراكاتمخصص  مثلي -
 . والمدفوعةالمكتسبة  االشتراكاتمع 

 

   إعادة التأمين طا أقس
المستح مجموع األق  بة على تتالمكين العامة  تأملاعادة  أقساط إ إجمالي    تملشي الدفع لكامل ساط  العق فترة التغطية    قة  ود  الموضحة في 

 علقتيفيما    بيةسا مح الة  الفتر  ة فيية تعديالت ناتج قساط على أاألل  شتم . تان البوليصةمن تاريخ سري   تها إثبا  ي يتمللفترة والتة  مرالمب
 لسابقة. ا ات المحاسبيةالفتر يارية المفعول ف ن السأميلت ا بعقود إعادة

 

أقسا  إعادإن  المكط  التأمين غير  تلك  ة  هي  الملنسب  التسبة  فكتتألقساط  وال  يبة  تسنة  اتعلق  التي  ببفترات  تاريخ  لمخاطر   القائمةعد 
ي المستخدمة ف   سعلى نفس األس  ابها تساح  متويقة  الحلاالفترات  إلى  تنسب  تي  ب ال النسيل  يتم تأج .  ة والمنفصلة للمركز الماليالموحد
  جمالي األقساط غير المكتسبة.إ حساب

 

   والتوم والعمدخل الرس
ات على  داإير هذه الرسوم كتسجيل  يتم  ى.  خرالعقود األ  سومور  ةة للبوليصاريإد  بوالص لخدماتال  يل ى حامعلالرسوم    يتم إحتساب

ذايم  تقدفيها  يتم    التي  الفترة الالخدمات  ا  اذإ  ة.صلت  مقابل  الرسوم  المقدمةخ لكانت  ا  دمات  الفلفي  تأجيلها ترات  يتم  فإنه  مستقبلية 
 ة.تسبلمكقساط غير اي األل ا ساب اجمدمة في ح ؤها على نفس األسس المستخ وإطفا 

 

 ئد دخل الفوا 
إثبات ادخ   يتم  القائمةلفول  كمستحقات في  والمنفصلة    ائد  ال الموحدة  أو  اح لألرباح  ويتم  الفائ  طريقةم  ادخ تإسب  ها تسابخسائر   ة دمعدل 

 لي. الفع
 

 ار  ج ي دخل اإل
 ستحقاق. الأ امبديتم إثبات دخل اإليجار على أساس 

 

 هم أرباح األس
 ي إستالم مدفوعاتها. ق ف الح والشركة  موعةالمج يوجد لدى ما عندكدخل  اح األسهمبرت أ إثبا يتم 
 

   كوميةمنح ح 
 لفعل أو لغرض تقديم دعما بالخسائر المتكبدة    وأالمصروفات  ويض عن  عكت  بضلقا  قةتح التي تصبح مس  حة الحكوميةمناليتم إثبات  

 ض. لقبة ا تصبح فيها مستحقة للفترة التي ، كربح أو خسارصلة تاة ذقبلياليف مستترتب عليه تكتالذي ال أة للمنشمالي فوري 
 

 المطالبات 
لمطالبات ا   ةج تكاليف معال ويعد،    م ها أو لشأنتقرير ب  دأع  ءً واس  سنة،دوثها خالل ال ح   بات التي تم جميع المطالعلى  بات  تتضمن المطال 

الص مباشرذات  تتعلق  والتي  المطالب  ةً لة  وتسوية  وتخفيبتجهيز  قيمة  ات  والمبالغتعويلاض  األخ ستردالم  ض  وأة  تعدرى  يالت ي 
 ن السنوات السابقة.  قة عستح ت ملبا لمطا 

 

مطالبات إثبات  إعادة  يتم  عندما  لتا  عقود  ال  التأمينات  مطالب  لي ا مج إ ت  با إثيتم  أمين  للص ذات  وفقاً  ف   وطرشلة  عليها  ي المنصوص 
  .المعنية دوالعق
 

 عموالت إعادة التأمين  
  توقعة.حقة الدفع الماألقساط المستعلى مدى فترة ية ارج دة التأمين الخبض من عقود إعا قة المستحقالعموالت لا  وإطفاءتأجيل م يت
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 فصلة للشركة  والمنوحدة  مل ا اليةالم القوائم ت حوليضاحاإ
  2021ديسمبر  31 يف

 
 

 تتمة( )الهامة السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة(  سبيةامحملخص ألهم السياسات ال
 

   مينالتأ  إعادة
ة ادة التأمين األرصدوجودات إعا. تمثل مخاصة بكافة أعمالهاطر التأمين المخلي عن  بالتخ  ةموعالمج قوم  ية تدا اإلعتي ا  لهضمن أعما 

مقح تسالم شة  يتنيالتأم  إعادةركات  ن  المب.  تقدير  نحو    ة لالستردادابلالق   غلا م  التأمين على  إعادة  مع مخصص يتطابق  من شركات 
   .الصلة يذالتأمين إعادة فقاً لعقد عادة التأمين ووإت شركة بسياسا  بطةتسويتها المرت تتي تمالت ة أو المطالبا تحقسملبات الالمطا 
 

   والص.الب  امليتها تجاه حزاما تلمن االشركة  وأ عةومالمج ي عنها  خل ن المتتأميلا ترتيبات إعادةال تعفي 
 

  .ليطالبات على أساس إجما يتم عرض األقساط والم
 
ف ى طر ل إالعقد  ويل  تم تح عندما ي  ات التعاقدية أوالترتيب  انتهاء  أواء  م إلغما يتعندإعادة التأمين    تبا و مطلوودات أم إستبعاد موج تي
 ر. آخ 
 
التأ موج   اجعةرم  يتم إعادة  ك  خبتاريلالضمحالل    نيمودات  تقرير  إعداد  أكثر    ليما ل  عنأو  المعتاد  يكون  من  يثبت دما  دليل  هناك 

بعد    عدليل موضوعي نتيجة لحدث وق  كهنا ن  يكوندما  الل عضمح لية. يحدث اال لمار اتقاري داد الخالل سنة إع لضمحالاالحدوث  
وط العقد وبأن الحدث المستحقة بموجب شر غجميع المبالل على  صحقد ال ت  المجموعةأن وب ينأمات إعادة الت جودومبدئي لالم  ثباتاإل
قائمة الضمحالل في االرة ل خسا تسجي يتمالتأمين. إعادة  من شركة موعة مج التستلمها س يت لغ البا على الميمكن قياسه أثير موثوق له ت

 . رئالخسا  ح أوألربانفصلة لمالموحدة وال
 
   مقاصةال
 إذا كان هناك حق  المالي فقط  كزمرالموحدة والمنفصلة للة قائمالبلغ في الم  يفصاإظهار المالية و تجودات والمطلوبا المواصة قم تتم
ا   علىالتسوية    وعةممج الوتنوي    المثبتة  المبالغ  لمقاصةلتنفيذ  ل  قابل  انونيق صافي  تأساس  يتم  أن  أو  الموحق لمبلغ  وق   سدادجود 

   قت ذاته.الوفي  بوالمطل
 
 لبلك من قالسماح بذا تطلب األمر أو تم  خسائر إال إذألرباح أو الصلة لوالمنف  موحدةلا  قائمةالفي  الخسائر    قاصة األرباح أوتم مال ت

 اسبي. مح  سيرأي معيار أو تف
 
   ت الماليةدواالعادلة لأل يمةالق

 كل ميزانية.  بتاريخ لة ادلعات المتاحة للبيع بالقيمة اراثمستإلا ثلم المالية واتاألد المجموعةتقيس 
 

 ي ف وق  الس  مشاركيبين   ةممنظ ملةمعا وب في  لتحويل مطل  يتم دفعه  الذي  أود  جومولبيع سيتم استالمه  ذي  لا  لسعرا  هيالقيمة العادلة  
 إما: مطلوب تحدثال ليتحو أوجود الموبيع لة اممعأن بالعادلة على افتراض  يمةالقتاريخ القياس. ويستند قياس  

 
 ، أو وبلطلما أوللموجود سي يئلرا وقفي الس -
 .غياب السوق الرئيسيحال  في المطلوبأو  دة للموجودثر فائكفي السوق األ -

 
 .مجموعةلا ل من قب متاح التعامل فيهئدة فا   كثري أو السوق األسيئالر سوق ن الن يكويجب إ

 
  وأ د تسعير الموجود  عن  سوقفي ال  المشاركون  مها خدستالتي سي  خدام االفتراضاتاستب  طلوبلمأو ا ادلة للموجود  يتم قياس القيمة الع

 قتصادية. ي السوق يعملون بأفضل مصالحهم االوب، على افتراض بأن مشاركالمطل
 
تخدام اس  قيطرن  ع  اديةار منافع اقتص قدرة مشاركي السوق على إدر  بارعتات غير المالية بعين اال وجودللملة  قيمة العاد س الا ي ق  خذأ ي

ت بأعلى وأفضل ادسوق الذي سيستخدم الموجوفي ال  رخعها إلى مشارك آيب  قطريأو عن    ا تخداماتهاس  ضلأفبأعلى و  الموجودات
 .  ا استخداماته

 
الي نقت  عةجموالمتخدم  ست المات  لها   حسببة  ناستقييم  تتوفر  والتي  العا لوممع  الظروف  القيمة  لقياس  كافية  يزات  والذي  ا دلة،  د لحيد 
 ا. ال يمكن مالحظته ت التيالمن استخدام المدخ  دح وي تي يمكن مالحظتها ال لةلصت ذات االستخدام المدخالصى قاال
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   ةللشرك  ةلالموحدة والمنفص يةيضاحات حول القوائم المالإ
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 تتمة( )هامة السياسات المحاسبية ال 4
 

 )تتمة( المحاسبية  ملخص ألهم السياسات 
 
 ()تتمة ت الماليةدواالعادلة لأل ةميالق
ضمن ة والمنفصلة  وحدالملقوائم المالية  ا العادلة في ا إلفصاح عن قيمهأو يتم ا  سا التي تق  والمطلوبات  ف جميع الموجوداتنيصتيتم  
اللسالت ا هرمسل  للقيمة  لمدلى  ع  بناءً   دلة،لعا ي  مستوى  التأثخ أدنى  ذات  قالتها  على  الجوهري  العاد ير  قيمتها  وهي ياس  ككل.  لة 
 ضحة كالتالي: مو
 

 ؛ ثلةلمطلوبات المما للموجودات أو اق النشطة اوفي األس المعدلة( رياألسعار المعلنة )غ - 1ى توالمس -
 

القيمة العادلة  قياس  على    لتأثير الجوهريت ااذالتها  مدخ   حظةكن مالي يموالتتوى  سمدنى  أل  ييم تقنيات التق  -  2المستوى    -
 ؛ وةة أو غير مباشرما بصورة مباشرإ المسجلة

 

مست  اتنيتق  -  3المستوى   - ألدنى  ال  والت  وىالتقييم  مالح ميي  ا  مدخالتها   ةظكن  التأثير  القيمة قياس  على    لجوهريذات 
 العادلة.  

 
ما إذا كانت قد   المجموعةحدد  تعلى أساس متكرر،    ةموحدة والمنفصلال  ةيالمال  وائمالقمثبتة في  لاطلوبات  ملواودات  بالنسبة للموج 

ات لمدخالتها ذأدنى مستوى    لىإ  ناداً ستا)تصنيفها  ادة تقييم  عل الهرمي من خالل إسلتسالي  بين المستويات فما  ثت تحويالت فيدح 
 . اليم تقرير د كلاعدإ  ةاية فتر( في نهلككلعادلة ى قياس قيمتها ا التأثير الجوهري عل 

 
   ت الماليةداجووالماضمحالل 

د وج مو  إضمحاللي يثبت  عودليل موض  ناكه  نكا   ا إذما    دلتحدي  المالي نفصلة للمركز  وحدة ومقائمة مكل  خ  رياتم المجموعة بتقيّ
  أو مجموعة من الموجودات المالية.محدد ي مال
 

 مطفأة  لاموجودات مدرجة بالتكلفة 
ل سارة اإلضمحال قياس مبلغ خ   يتمنه  إ ة المطفأة، ف رجة بالتكلفمدت  دا من موجول  محالإض  بت تكبد خسارةيث  إذا وجد دليل موضوعي

لية )بإستثناء الخسائر االئتمانية المستقب  المستقبلية المقدرة  النقدية  تالمقدرة للتدفق ية الا مة الح لقيد واوج موللة  رج دملبين القيمة اكفرق  
لم يتملا  متوقعةال القيمة الخفم  لمالي. يتد اوجوللملي  لفعلي األصفائدة ا عدل المخصومة بمتكبدها(    تي  ل سجيد وتمدرجة للموجوض 
 .  رئسا خ ل ا أوح با منفصلة لألروالة حدلخسارة في القائمة الموا
 

بشكل فردي، أو  رية بشكل  هوج لية ال ت الماضمحالل الموجوداأوالً بعمل تقييم فردي يثبت وجود دليل موضوعي إل  عةومالمج تقوم  
ل حال ضمإجد دليل موضوعي يثبت  يوال  نه  أبالمجموعة  ت  دي. إذا حددفرل  وهرية بشكر ج عتب  تي اللمالية التجماعي للموجودات ا

ة المالي  في مجموعة من الموجودات  اً جوهري، وهو يتضمن موجود  جوهرياً أو غير  نا فردي، سواًء ك  لشكب  ددالمح الي  موجود المال
مخاط   ا لديه ائتمان  خصائص  وير  تقيمماثلة  بشتم  ليمها  جماعي  اال  ل.حالمضإلكل  يتماللمموجودات  التي  بشك  ية  فرتحديدها  دي ل 
. بل يتم عمل ضمحاللالجماعي لإل  نها في التقييميمها ال يتم تضلالضمحإر  يستمضمحاللها أو  إ رة  ساخ   ضمحالل والتي يتم إثباتلإل

  المالي. زلة للمركحدة ومنفصوم قائمة  ريخ كلتقييم لإلضمحالل بتا
 

انخفض،   االن  ضمحاللاإل خسارة  مبلغ  ،  الالحقةالفترة  في  إذا  بصخفا ويتعلق  قوقع    بحدث  وعيةموضورة  ض  إثبات  ة يمبعد 
ف  المثبتة مسبقاً.  لخسارة اإلضمحال  عجار تإسيتم  فإنه    ،اللضمح اإل القا يتم إثبات أي استردادات الحقة لخسارة اإلضمحالل  ئمة ي 
   رجاع.الستخ ا تاريأة بمطفها الموجودات تكلفتيمة المدرجة للاوز القتجت الذي ال إلى الحدسائر اح أو الخ صلة لألربدة والمنفح ومال
 

 ع للبيحة تا م موجودات مالية
مدفوعة   ةيسلغ رئيأي مبارق بين تكلفتها )بعد حسم  الفعلى  ة، فإن المبلغ يتضمن  ة للبيع مضمحلح المالية المتا  تاودج ولمنت ا إذا كا 

 ملالدخل الشا حويلها من يتم ت الخر،   مل لشا الدخل اة مسبقاً في ضمحالل المثبتخسارة اإل ة، بعد حسملعادلة الحاليوقيمتها ا اإلطفاء( و
إل الخ  ودوح الم  قائمةال ى  ر  لملاة  الخس  حألربا نفصلة  إثبات  ائرأو  يتم  ال  حقوق  االسترجاعات.  أسهم  بأدوات  يتعلق  ية الملك  فيما 
ماليةكموجوداة  فنصالم في  تا م  ت  للبيع  للم واالموحدة  القائمة  حة  الخسنفصلة  أو  إخسائ   استرجاعات.  ائرألرباح   على   اللضمح ر 
كانت الزيادة في   إذا،  ألرباح أو الخسائرة لوالمنفصل  ةالموحدقائمة  ال  لالخ ن  م  ها استرجاعم  ع يتلبيل  حةدين المصنفة كمتا ت الأدوا

القائمة  في    إثباتها نه يتم  حالل فإ اإلضمائر  ت خسد إثبا وقع بعموضوعية لحدث    رةصوتتعلق بيمكن أن    ةيل ة الما لألدا  القيمة العادلة
 .  ائرلألرباح أو الخسفصلة المنة ووحدالم
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   ركةللش ةلوحدة والمنفصلما ةي لول القوائم الماات حيضاحإ
 2021ديسمبر  31في 
 
 

 تتمة( )امة ية الهالمحاسب السياسات 4
 

 مة( )تت  اسات المحاسبيةيسهم الألملخص 
 

 لمالية  ا ت اطلوب والملموجودات  اد اإستبع
 

 الموجودات المالية  
الموج  إستبعاد  )يتم  المالي  الحال  أو  ود  مقتضى  اء  جزحسب  جزءملمن  أو  المالي  من    وجود  مجموعة   ماليةالات  دوموج المن 

 :عند شابهة(الم
 

 أو؛ دوج مومن القدية النفقات في إستالم التد انقضاء الحقوق  -
ل دون تأخير جوهري إلى  لنقدية من الموجود ولكنها تعهدت بدفعها بالكاما  تا فقلتدم اا في إستالقوقهبنقل ح   وعةالمجمقيام   -

الموجود رية المتعلقة بالجوهاطر والمكافآت  ع المخ جمي  لقبن  المجموعة  قامت   (أسواًء )يب سداد"؛ رت"تجب  موطرف ثالث ب
ا قامت بنقل السيطرة  لكنهودات  وج وة للموهريكافآت الج والمع المخاطر  نقل أو إبقاء جميب  ةعموالمج   تقم م  ا لعندم  أو )ب(

  على الموجودات.
 

جميع المخاطر م نقل أو إبقاء  م يت، ولادب سديتترلدخول في  د أو اوج من المو  لنقديةقات االتدفن  بنقل حقوقها م  المجموعةعند قيام  
االمكافآت  و السيو  دجوبالموعلقة  لمتالجوهرية  نقل  يتم  الموة  طرلم  يإ ت، فجوداعلى  إنه  مشاركة ملاثبات  تم  استمرار  حد  الى  وجود 

 د. في الموجو المجموعة
 

 لية  امبات اللومطال
نفس ر من بآخ ي ال مطلوب مالي حال . عندما يتم استبددتهاء مانتهأو  ؤهأو الغا  ماز الوفاء بااللتيتم   ا لوبات المالية عندمط المد عا يتم إستب

مختلفرتقالم بشروط  أو عهرجوة  ض  ح   ندما ياً  مطلوب  تعديل  ج يتم  بشكل  االسالي  هذا  فإن  التعدوهري،  أو  يعتتبدال  بمث يل  ة ب ا بر 
لة لألرباح القائمة الموحدة والمنفص المدرجة المعنية في غلالمبا إثبات فروق   متمطلوب جديد، ويثبات م إيتو مطلوب األصليلل عادستبإ

  .ئرأو الخسا 
 

 ية  ن يم أت تبالومط
   ط غير مكتسبة.تحقة وأقسا لى المطالبات المسنية عالتأميبات مطلوتشتمل ال

 

 قة المطالبات المستح 
المسالبا المطند  تست االمقدرة  ية  ئا نه الة  التكلفإلى  قة  حتت  وطالبا مللجميع  المتكبدة  بت كلت  تسويتها  يتم  لم  الموحدة ن  القائمة  اريخ 
خفاض القيمة  الصلة وان  طالبات ذاتكاليف معالجة المإلى ت  ، باإلضافةيعد  و لمشأنها أر بيرتق  أعد  اءً سو  منفصلة للمركز المالي،وال

ل قىراألخ   تداداواالسترلخردة  المتوقعة  تأخ .  يحدث  ببعض  ال اي  ف   يرد  ا خطار  معرفة ذللو  وتسويتها   ت،طالبا ملأنواع  يمكن  ال  ك 
لهذه  ا النهائية  اليقينطالالملتكلفة  وجه  على  ااري بت   بات  والمنلا  ةمقائلخ  ال  فصلةموحدة  المطلمالي.  للمركز  خصم  يتم  للقيمة ال  وب 

ئه أو الأو إخ   انتهاء العقد  المطلوبات عندتبعاد  إس  تمي  ياطي الكوارث.تح ة أو إ عادلالم  اطي الحتي   م إثبات مخصصالزمنية للنقد. لم يت
   .إلغائه

 

 التقرير إعداد    السابقة في تاريخ  خبراتها  ى واقعلإ  اداً استنبشأنها  ريعمل تقر المتكبدة ولكن لم يتم  مطالباتها تقدر المجموعة بشكل عام 
االكتوارية.  ضمينها تويتم    المالي المخصصات  من  تاريخ    كجزء  في  المخصصات  بين  فرق  أي  تضمين  المالي   داإعديتم  التقرير 

 لتلك الفترة.   اركينشمإلى ال العائدة الخسائرأو  األرباحالتالية في  المتعلقة بالسنةيات والمخصصات تسولاو
 

 مكتسبةغير اط قسأ

ة بتسلتأمين المكحتياطي مع أقساط ايتم مطابقة اإل  لم تنته  بعد.  مستلمة للمخاطر التير المكتسبة األقساط الط غي قسا األ يمثل مخصص  
   المعفاة.

 

 وبالمطلية افكل فحص
 كان إذا  ة المطلوب لتحديد ما  لكفايويتم إجراء فحص  لي  امتقرير    ير المنتهية بتاريخ إعداد كلا غ رهاطاجعة مخ مرب  عةومالمج م  تقو
قديرات الحالية تلام هذا لحساب  المكتسبة. ويستخدر  جلة لألقساط غياالقتناء المؤ  وتكاليف  ات المتوقعةمن المطالب   إجمالياك فائض  هن
ال قديالن  فقاتدتلل بعالمس  ةديتعاقة  اإلستثمارف  خذاألد  تقبلية  عائد  االعتبار  مال  ي  منال  نذي  ينشأ  أن  المتعلقة المو  متوقع  جودات 

ا  هذهنيلتقبمخصصات  أظهرت  إذا  الصلة.  ذات  القي  ة  بأن  لألالتقديرات  المدرجة  المكتمة  تكاليقساط غير  )بعد حسم  االقتناء سبة  ف 
الصلة(  ؤملا ذات  ف افيك  رغي جلة  واالموح ة  قائم الفي  لعجز  اإثبات    يتمنه  إ ة  لدة  الخ لمنفصلة  أو  لكفاية   لمبع  سائرألرباح  مخصص 

 وب. المطل
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   شركةلة للوالمنفص  الموحدة ةوائم المالي ات حول القاحيضإ
 2021سمبر دي 31في 

 
 

 تتمة( )امة ية الهالمحاسب السياسات 4
 

 وظفين  ممكافآت نهاية الخدمة لل
الخدمة  نها   فآتمكا   ةعالمجموتقدم   المية  لألنظمةواطنين(  والم  ب جانأل)اوظفين  لجميع  ا  وفقاً  على   ءً بنا   حقتستوالتي    ،لةصلذات 
عنالب  اترو إنموظفين  الخدمةظيف  وتالهاء  د  سنوات  إتمام  وعدد  شريطة  الخدمة.  ال،  من  األدنى  المتوقعحد  التكاليف  لهذه تدرج  ة 

كمستح  العل   تقا المكافآت  فترة  الماًء  نبتوظيف  ى  فالة  ستحقالم  االعتباريةبالغ  على  ت  يدفع  إذا  الموظفينحال  جميع   يف   العمل  رك 
   .ماليمركز الة للصلنفة والموحدالممة قائالتاريخ 

 
سبة من رواتب نك  ن االجتماعي والتي تحسببدفع اشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمي المجموعة  ا المواطنين، تقوم  ق بموظفيهيتعل  ا مفي

   .ها قاقتح ها عند اسفرصيتم  والتيالمساهم بها المبالغ   قنطا  يف  ةمحصورتكون  المجموعةامات إن التز ين. فظالمو
 

 المخصصات 
وجود ومن المحتمل أن يتطلب  ناتج عن حدث سابق،    المجموعةام )قانوني أو متوقع( على  تزد الوج و  عند  صصاتم إثبات المخ تي

  ذه اإللتزامات.ثوق لمبالغ هور مديتقعمل ن ويمكهذه اإللتزامات لتسوية دية ا صل المنافع اإلقتيشم ردتدفق خارجي للموا
 
 مسيطرة  ال غير  قوحقال
اتمث من  ل  جزءاً  المسيطرة،  غير  موجولحقوق  وصافي  الخسائر  أو  التابعة  األرباح  الشركات  تنسبدات  ال  مساهمي   التي  إلى 

احتساب    .المجموعة تغيير في  يتم  الصح أي  ملكية  التابعة    يف مجموعة  ة  يالشركة  السيطرة  الذي ال  فقدان  إلى  أسهم  كمعاملة  ؤدي 
 . ةيملكالحقوق 

 
رة من قبل المجموعة ويتم عرضها كبند منفصل في القائمة  مباش  شرة أو غيرغير المملوكة بصورة مبا ل وصافي الموجودات  خ دال

الموحدة القائمة  في  المالك  حقوق  وضمن  للدخل  وبصو  الموحدة  المالي  يتم   ةرللمركز  األم.  الشركة  مساهمي  حقوق  منفصلة عن 
 األطراف الخارجية. مت معريقة التعامل مع المعامالت التي تغير المسيطرة بنفس ط مع حقوقالتعامل مع المعامالت التي تمت 

 
   عائليلا التكافل 
ال اللتزامات الحالية مةيق ال  العائلي للتكافل نيةالف تياطياتح االتمثل   التكايتعلق    ا ميف يةمستقبلالمنافع  البعقود  بتالسارلي  عائفل   اريخية 
   .التوفير لوتكاف ايةحملا تكافلصناديق وهما لا من اطي من نوعين يتح اال ن وكيت .ماليال  زلمركاقائمة 

 
ات اطييتحالا  يتم احتساب  .ياً ونوتكافل التوفير ساية  مح حتياطي تكافل الاقيمة    بتحديد  شركةلال  ن من قب المعياالكتواري    يقوم الخبير

الل العائل عقود  في  تكافل  التد باستخد  لتزاماتالا  ميتقيم  يت  . ليةبستقملاة  طريقالباستخدام  ردي  بشكل  النقديةام  ب  فقات  ل دمعالمخصومة 
 .(وياً سن %4:  2020سنوياً ) %4خصم قدره  

 
الداالستبالاساب  احت  يتم  .قها حقا تسا عند الفني تياطيح اال مقابل  ةا يالح  قيد على والبقاءقة  الوثي استحقاق عمناف با ستحا  متي ة مالي ت 
 .بهما  الشركة را ط خ إ يتم حينما  والعجز الوفاة تلبامطا  يتم احتساب .ةيطغالتع طاانق دنعو أ عها لتنازالت عند دفوا
 

 الزكاة  
 المال  رأس ي ه ةا كزال سابح  في مة دخ ستلما وناتكالم إن  ."ةتثمرصافي األموال المستخدام طريقة "اسب  كاةالزوعاء  ساب  تح ا  تمي

 ئة هي من قبل الزكاة احتساب ريقةط على قالتصدي متي . دات لمعاو ت قاراوالع  المبقاة حواألربا  العام حتياطيواال القانوني حتياطيواال

 . الدفع المستحق لغبالمب مساهمينال رخطا إ ويتم الشرعية، بةالرقا 
 

 عد ا غير إلزامية بكنهمعايير صادرة ول 5
 

 .ت مبكرامي بعد في وقصداره ولكنه غير إلزتم إآخر ديل عيار أو تفسير أو تعأي م  يقبطلم تقم المجموعة بت
 

أدناه يلي  العاييالم  فيما  إلز ر  ولكنها غير  إ  يةامصادرة  تاريخ  حتى  القوبعد  نوي ت.  للمجموعةرة  تص خ موال  دةح والمة  ياللمائم اصدار 
 :اميةلزإ  عندما تصبح(ذلك طبقنحيثما ي)تطبيق هذه المعايير المجموعة 
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 منفصلة للشركة  دة والالموح وائم الماليةيضاحات حول القإ
 2021سمبر يد 31في 

 
 ( تتمة ) عدزامية بر إلا غيكنهول صادرة ييرمعا  5
 

 علق بعقود التأمين متال 17قم د التقارير المالية رعداالمعيار الدولي إل
التأمين، وهو عقود  لق بعتالم  17  قم ر   يةلماالارير  إلعداد التقالدولي    ر لمعيا ا  ليسبة الدوا ح، أصدر مجلس معايير الم2017في شهر مايو  

  لمعيارمحل ا  يحل  فح إلزامياً، سوأن يصببمجرد  فصاح،  إلوا  عرضوال   قياسغطي اإلثبات والن يأميديد شامل لعقود التج  محاسبي  معيار 
التقارير المالية   د اإلعد  يلدولر ايامع. ينطبق ال2005  سنةفي    هر اتم إصد  ذيال  نتأميلابعقود  المتعلق    4ة رقم  التقارير المالي  دالدولي إلعدا

أجم  على   17رقم   عقود  ونيع  )أاع  عقود  التأمين  وإعادي  االتأمين  الأملتة  اوغير    الحياةعلى    ةمباشر ين  بغض  ع الحياة(،  نوع لنظر  ن 
 .ديريةالتق ةكشار لما اتذات سمة يل الما الضمانات واألدواتا، وكذلك على بعض تصدرهالتي المنشآت 

 
تأمين لقود ابي لعاس محذج هو توفير نمو 17رقم  ةد التقارير الماليادولي إلعللمعيار الد م الهدف العاق. واطات النءاتثناس  عضب سيتم تطبيق

ً فائدة   أكثر يكون   ى حد تي تستند إلال  ،4رقم  ة  ليارير الماقعداد التعيار الدولي إللواردة في الممتطلبات اوبخالف الين.  التأم  لشركات  وتوافقا
ً جوذنميقدم    17مالية رقم  ارير الإلعداد التق  يلر الدوالمعياية محلية سابقة، فإن  بس امح  ساتاسيي  تبنى  إلكبير   غطي التأمين، ي  دلعقو  امالً ش   ا

 ي:  يل بمايستكمل ي ذلاعام، الج هو النموذ 17رقم  لتقارير الماليةالدولي إلعداد المعيار وأساس الصلة. ذات ا حاسبيةجميع الجوانب الم

 
 المتغيرة(  الرسوم لمشاركة المباشرة )نهجا سمات تقود ذاعد للف محدييتك
 

 جل رة األالقصي للعقودئيسي ر  كلبش  صيص األقساط()نهج تخ نهج مبسط

 
ارنة المقعرض أرقام    مع  ،2023  ير ناي  1بعد    وأتدئة في  السنوية المبت  راهو إلزامي للفت  17قم  المالية ر   رير التقا  المعيار الدولي إلعداد

قارير  إلعداد التالدولي  لمعيار  وا  9التقارير المالية رقم  يار الدولي إلعداد  ع منشأة البيق المبكر شريطه أن تطبق المطتح بالم. يس ةلوبطملا
  يخ في التار د ر الجديالمعيا قتطبي عة موالمجتخطط  . 17رقم  ارير الماليةتقالالدولي إلعداد  معيار خ تطبيق الاريقبل ت أوفي  15المالية رقم 

في يير هام  المعيار الجديد تغتج عن  نيأن  بتتوقع المجموعة  .  9م  التقارير المالية رق  إلعداد  باإلضافة إلى المعيار الدولي  بالمطلو  زامياإلل
المحاس ا بالمجموعن  تأميلا  عقودبات  لوطملبية  لسياسات  المرجح  ،  ةالخاصة  يكون  ومن  تهلأن  الموحد ألا  علىي  هر جوأثير  ا  المالي  داء 

 ة. من قبل اإلدار ي جر يهذا التقييم ل ال يزاح. ض واإلفصار عالإلى  ضافةإلبامعاً والشركة للمجموعة ملكية ق الحقو عموومج

 
   3التقارير المالية رقم  ى المعيار الدولي إلعدادتعديالت التي أدخلت عللا  – ييم فاهاإلشارة إلى اإلطار الم

المجل  در صأ الدولي فحمس معايير  شهر مايو  اسبة  المعيار    2020ي  اتعديالت على  المالتقاريالدولي إلعداد  بدم ال  3رقم    ةيلر  ج  متعلق 
إلى اإلطااإلشا   –األعمال   التعالمفر ارة  الغرض من  ا  تديالهيمي. إن  إلى إطاال اإلشا ستبدهو  القوائمرة  ية المال  ر عمل إعداد وعرض 

التقارير المالية الصادر في إلطار اا  ة إلى شار مع اإل  ، 1989  ةالصادر في سن اته بلطيير متدون تغ  2018شهر مارس    لمفاهيمي إلعداد 
  لخسائرإصدار المكاسب أو التجنب  3مالية رقم الر يار تقاد الات للمعيار الدولي إلعدثباإلستثناًء لمبدأ أضاف المجلس اا كم جوهري.بشكل 

ر  يس تفأو    37لي رقم  المحاسبة الدواللتزامات المحتملة التي تدخل ضمن نطاق معيار  ات وامالتز ة عن االناتجلا  "ثانيلالمحتملة في "اليوم ا
 كل منفصل. كبدها بش ت تم  ذاإ رسوم،المتعلق بال 21لية رقم ماال عداد التقارير عايير الدولية إلتفسيرات الملجنة 

 
محتملة المتعلق بالموجودات ال  3ير المالية رقم  إلعداد التقار   يمعيار الدولفي ال   ةملقائامجلس توضيح التوجيهات  وفي الوقت نفسه، قرر ال

 وائم المالية.  عداد وعرض القإ رة إلى إطاراإلشال اداستبر بلن تتأث التي
 
   .يعجر ر ثبأوتطبق  2022يناير  1المبتدئة في أو بعد ة نويالس ر المالية تقاريالد اعدإ فتراتالتعديالت إلزامية لون كتس 

 
   16رقم  يول ة الدمحاسبال رتعديالت على معيا  - المقصودعائدات قبل االستخدام المعدات: الت والواآل العقارات 

الذي ، وصودخدام المققبل االستالمتحصالت    –ات  دعمت والالدولي العقارات والالة  اسبالمح  لس معايير ، أصدر مج2020و  في شهر ماي
ب لج ءانثأفي المنتجة  الموادمن بيع حصالت مت ةأي، والمعداتقارات والالت علا نودبند من ب ةأي ةفلن تكمت أن تخصم آعلى المنش  يحظر 
و  لىإ  جودمولاذلك   الالموقع  لهالحالة  قادر   الزمة  با  لىع  اً ليكون  المقصودةلعمل  اإلبق  من  الطريقة  ذلك،    ة.دار ل  من  المنشأة وبدالً  تقوم 

ير  إعداد التقار لفترات  إن التعديل هو إلزامي    رباح أو الخسائر.ألاقائمة  في    ،دوالماتاج تلك  نإف  ي لكات، وموادالبيع هذه  الت  بإثبات متحص
 .لمجموعةاوائم المالية الموحدة قال لىع ير ر جوهتأثي ةأي لهأن يكون  قعتويال . و2022ير ناي 1 و بعدفي أ المبتدئةة ويالسنة يلالما
 

 37 رقمسبة الدولي المحاعيار م ىلعيالت تعد  - لعقدا  مماإتتكاليف   -المحملة بالخسائر  العقود
اليف التي يجب كتلا  يد لتحد  37سبة الدولي رقم  ر المحا الت على معياديتع  ي لوسبة الدس معايير المحار مجل، أصد2020مايو  شهر  في  

ً العقد مرهق ا إذا كانعند تقييم م اضمينهنشأة تعلى الم  . اً أم خاسر  ا

 
فية اإلضا لتكاليفكالً من ا أو خدمات تقديم سلععقد لقة مباشرة بالتكاليف المتعضمن تتة". شر ابملة الة ذات الصلف كتالج تطبق التعديالت "نه

الت بأكاليف اوتخصيص  تتعلق    .دقعالنشطة  لمرتبطة مباشرة  العال  يتم تحميل  مباشرةً ة  يإلدار امة واالتكاليف  لم  ها بالعقد ويتم استبعادها ما 
 د.بموجب العق رخل ا صراحة على الطرف
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 الموحدة والمنفصلة للشركة   حول القوائم المالية حاتاضيإ
 2021 ديسمبر  31في 

 
 

 ( تتمة ) عدزامية بإلر ا غيكنهصادرة ول رييمعا  5
 

 ( تتمة) 37 رقمسبة الدولي المحاعيار على ميالت تعد  - لعقدا م ماإتتكاليف   -لخسائر لة باالمحم  العقود
على   تالتعديالة هذه  المجموعق  تطبس .  2022ر  يناي  1و بعد  سنوية المبتدئة في ألار المالية  ير إعداد التقا  لفترات  ةإلزامي  يه  تالتعديال  نإ
 . الت أوالً عديالتالمنشأة تي تطبق فيها التقرير السنوي الإعداد في بداية فترة  تهاامالتز اجميع بعد بالمنشأة بها  تفيم ي لتلا ودعقال
 

 .لمجموعةاري على هوجر تأثييالت أية عد تلذه الهأن يكون  توقعال ي
 

 9م  رق المالية  ريقار التق المعيار الدولي إلعداد  ب طالتي ت  4م  ة رقالي ملقارير ا التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد الت-
 ين مأ المتعلق بعقود الت 4المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  مع دوات الماليةالمتعلق باأل

سبتمبر   شهر  الدولي  ،  2016في  المحاسبة  المعايير  الدولي إلعد  علىتعديالت  أصدر مجلس  التقالمعيار  الر ااد  رقم  ليماير  الجة معل  4ة 
تقب ر مالجديدة العقود التأمين  المتعلق ب معيار  الو  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  للمعيار    المختلفةالفعلية  يخ  ناتجة عن التوار المسائل ال

ولي المعيار الد ضمن نطاق  ر عقوداً دصالتي ت  خيارين بديلين للمنشآت  قدم التعديالتت  . (17ير المالية رقم  إلعداد التقار   يلالمعيار الدو)
جيل  المنشآت المؤهلة من تأاإلعفاء المؤقت    مكني.  اء المؤقت ونهج المخصصات اإلضافية، وباألخص اإلعف4ة رقم  لماليرير اإلعداد التقا

لمنشأة ل يجوز .عد وقتأبى إل 2023 ر يناي 1 السنوية المبتدئة في أو بعدللفترات  9الية رقم لدولي إلعداد التقارير الما خ تطبيق المعيار ريات
اد دعبتطبيق أي نسخة من المعيار الدولي إلمن قبل  لم تقم    (1: )إذا  9ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  قت للمعيفاء المؤ تطبيق اإلع 

  1مباشرةً    تسبق  التي  لسنويةمالية الااريرها  إعداد تقتاريخ  تأمين في  ال  بصورة أساسية بأنشطةتها  ترتبط أنشط  (2)  9رقم    ةير المالالتقاري
المالية رقم    نهج  يسمح .  2016أبريل   التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  التي تطبق  للمنشأة  بين  تصنيف  البإعادة    9المخصصات اإلضافية 

المالية لوبات ي للمطالمالقرير الت عداد ة إفتر في األرباح أو الخسائر في نهاية خسارة والدخل الشامل الخر ربح أو اللا ينتج عنه يالذمبلغ لا
عالوة على ذلك ، ستطبق   على تلك الموجودات المالية المصنفة.  39محاسبة الدولي رقم  ت المنشاة قد طبقت معيار الالمصنفة كما لو كان

الدوجمال المعيار  اإل  يلموعة  رقم  عداد  المالية  الدولي إل  9لتقارير  المعيار  اإلى جانب  يناير    1  من  اً ر اعتبا  17رقم    ةالمالي  لتقارير عداد 
2023 . 

 

 المحاسبية الهامة  واالفتراضات راتتقدياآلراء وال 6
 

واقوالد  ادعإ  يتطلب الموحدة  المالية  اإلدارة  ائم  من  للمجموعة  المبا  ضاتار وافتديرات  وتق  آراء  ر إصدالمنفصلة  على  التؤثر  جة ردملغ 
المال لمطلوبات والموجودات واوفارادات والمصر إليل الزاملتة واإلفصاح عن اإليت  بتاريمات  المالقاريالت  خ إعدادحتملة،  ومع ذلك، ية.  ر 

 جودات المدرجة للمو  غلجوهري للمبايل  تعد  ءاإجر ن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب  أن  والتقديرات يمك  فتراضاتالا  ههذن  شأفإن عدم التيقن ب
 قديرات:تلتخدامات الراء واس اأوجه  ملي أهفيما يلمستقبل. ي الوبات التي قد تتأثر فطملا وأ
 

 اآلراء
 

 اتر تثما اإلس  تصنيف
ظ فتكإستثمارات مح  يفهانصكان يتوجب ت  ناء اإلستثمار ما إذاتقرر اإلدارة عند اقت،  عةمومجلل  يةتطبيق السياسات المحاسب  إطار عمليةفي  

االستح حتى  أو  قابها  للبثمار تس إ ق  متاحة  تات  كا  صنفيع.  مستثمااإلستثمارات  االستحقا  ظفحترات  حتى  كان  قبها  ات اإلستثمار   تإذا 
حقاق. ستالا ة النية والقدرة لالحتفاظ بها حتىوعالتي يوجد لدى المجموت ابثق قاتحأو قابلة للتحديد وتاريخ اس  عات ثابتةمدفوعلى تتضمن 
 ع. للبي ةحكمتا نفثمارات األخرى تصتس جميع اإل

 

 مبدأ االستمرارية  
إدا المقامت  المجم    ء بإجراة  جموعرة  لقدرة  أساواصلملاعلى    وعة تقييم  على  اة  مبدأ  وهالستمرار س  مية  المجمي  بأن  لديها قتنعة  وعة 
كدة التي مور جوهرية غير مؤأية أبم  عل  ىلع  ستإن اإلدارة ليف  على ذلك،  المنظور. وعالوةها في المستقبل  مالأعفي    الستمرار ل  در المصا

 ً قوائم المالية ال  تم إعدادذلك،  أ االستمرارية. ولمبد  ساس على ألة  لى المواصالمجموعة ع  درةول قية ح جوهر من الممكن أن تسبب شكوكا
 مرارية. ستاالبدأ ى أساس معلة لموحدة والمنفصلا
 

   راضات فتواالالتقديرات 
 

 تأمين لعن عقود اات الناتجة ب لهائية للمطا مات الناااللتز
التقدأمين  التود  قع  بوجبمة  المقدم  مطالباتالعن  الناتجة  النهائية  ات  مالتز االتقدير  يعد   المحاسبمن أهم  للمجموعةيرات  اك نه يوجد  . وية 
لك تمقابل  مر  نهاية األ  يف  وعةي ستدفعها المجمتااللتزامات ال  دير ين االعتبار عند تقبع   اهذب أخجيالتي  المصادر غير المؤكدة    عديد منال

المتكبدة ولكن ل  تصصامخ  البات. إنالمط يتم عالمطالبات  التي  قت  هوا  هأنبش ر  تقري  لمم  للمطالبات  أدير  المتوقع  تقمن  يتم عمل  رير  ن 
بعدبشأن والمنفصلة  قائمة  ال تاريخ    ها  عليه  ،  ماليلا  لمركز لالموحدة  المؤمن  الحدث  فيها  وقع  اتا  لبق التي  القائمة  والمنفصلة ملريخ  وحدة 
   ي.المال ز للمرك

 

 ه.لمذكورة أعال التأمينية ا المحاسبية للمطلوبات ةس يالس اي ف  ضحهو مو اكم، لوبلمطلتأمين لفحص كفاية اود اع عقجمي تخضع
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 الموحدة والمنفصلة للشركة   يةالمال ملقوائ يضاحات حول اإ
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 ( مةتت)ة ية الهامسباحالم راضاتواالفت تارتقدياآلراء وال 6
 

 ( تتمة) راضات فتواالالتقديرات 
 

 احة للبيع  المت ةيق المالالل األورامح ر اضخسائ
الفي أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع  األوراق المالية  بأن    مجموعةلا  ددتح  ان ذا كلة إضمحمهي    المدارةديق  ا صن وال  مدرجةغير 

انخفا  لديها  أيوجد  هام  أدنا  ةميلق اي  ف  مداألطويل    وض  تكلف  ى لعادلة  "االنخفاض    .تها من  تقييم  األمقابل  الهام"  يجب  ية صلالتكلفة 
 "م "االنخفاض الها   ةوعالمجمتعامل    من تكلفتها األصلية.  لقيمة العادلة أدنىة التي كانت فيها ا الفتربل  ا قم  د"ألمو"طويل ا  ثمارستإلل
دلة، في حال عدم توفر القيم العا .  لسوقفي سعر ا  %15ال يقل عن    ضفا خ انب   اً رهنراً.  هشة  ى عشركإثن  "طويل األمد"و  %30  نسبةب
مل العوا  من بينالمجموعة  ، تقوم  الرأي  هذ  إصدار. عند  ارات لفحص االضمحاللاإلستثم  كلت   لثلمد  ابلة لالسترداقللقيمة اتم تقدير اي
البت  ى،ألخرا األألعادية  لاتقلبات  قييم  عسهسعار  واألدلة  المستث  يلا ملا  ضعلوا  هورد ت  ىلم  فيها  للشركة  المر  واألداء   عقطا وأداء 

  .ةالنقدي للتدفقات يلتمويل التشغيلي وا
 

   محتفظ بها حتى االستحقاقرات ا م ثستل إخسائر اضمحال
ز مركلل  لةصفموحدة ومنة  ائمق دي في تاريخ كل  ستحقاق بشكل فراال   ها حتىالمحتفظ ب  إستثماراتها الهامةبمراجعة    المجموعةتقوم  

يتطلب   ،صا خ   شكل. بأو الخسائر  حا بألر للة  والمنفصدة  الموح   قائمةالاالضمحالل في    خسارةتسجيل  ن يتوجب  يم ما إذا كا قيتلي  مال ال
الجهد  اإلدارةمن   تقدير  بذل  النقدية    في  التدفقات  وتوقيت  ت  المستقبليةالمبالغ  مستويات  حديعند  هذه   تستند  .محاللاإلض  خسارةد 
 . تالمخصصا تقبلية في رات مسعلية مما ينتج عنها تغيالفتائج  لن قد تختلف اول متعددة اموعل حو اتاض افتر إلى تاديرالتق
 

  ذمم المدينةخسائر اضمحالل ال
المماثلة خصائص  ذات ال المالية    داتوج ون المفي مجموعة مالمدرجة  والذمم المدينة  فردي    دينة الهامة بشكلم المالذم  موعةمج الم  تقيّ
ل والتي يتم إثبات ال لالضمح   ي يتم تقييمها بشكل فرديلتا   الذمم المدينةين  ضمتم ت . ال يحاللالضم لق با تعي  مافي  يةان ر االئتمط ا مخ لل

هذا   إصدارياً. عند  أر دار  صإل. إن تقييم هذا اإلضمحالل يتطلب  الضمحالالجماعي ل  في التقييم   تمر إثباتهاخسارة إضمحاللها أو يس
لى دفع  مؤشراً على عدم القدرة ع  يطد استحقاقها يعموعت  فوا  ر بأنتعتب  التي  يةانتمئاإلر  طا خملاخصائص    ةعجموالمم  الرأي، تقيّ

 . ديةة وفقاً للشروط التعاقيع المبالغ المستحقمج 
 

 بنوكدى الل ةوأرصد  نقد 7
 2021 2021 2020 2020 
 الشركة المجموعة الشركة  عة مومجلا 

 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 ني ير دينار بح
 لف أ

 ي دينار بحرين
 ألف 

 دينار بحريني 
     

 13,160 18,372 14,012 21,437 بنوك د وحسابات جارية لدى القن
هر أش ةثالثرة  لفتأصلية تحقاق اريخ اسوتبرفية ودائع مص
 4,206 7,635 3,720 13,626 أو أقل  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 17,366 26,007 17,732 35,063 النقد وما في حكمه 

ألكثر من ثالثة   ةيأصل اق استحقخ  بتواري مصرفية عودائ
 13,413 23,063 9,612 14,355 أشهر 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 30,779 49,070 27,344 49,418 وك نب اللدى  ةنقد وأرصد

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 112( وبلغت سنوياً % 2.00% 0.90:  2020)سنوياً % 1.85ى  لإ%  0.12تتراوح بين   ةمعدالت ربح فعليودائع المصرفية ال تكسب
 . ألف دينار بحريني(  115: 2020ألف دينار بحريني )

 
 . ية لدى البنوكابات الجارالحسأرصدة ى عل حأربا أية ال تستحق 
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 والمنفصلة للشركة  الموحدة   يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 ائع قانونيةدو 8
 2021 2021 2020 2020 
 الشركة ةالمجموع الشركة  المجموعة  

 
 لف أ

 ني بحري دينار 
 لف أ

 ريني حبدينار 
 لف أ

 ني ي بحر دينار
 لف أ

 دينار بحريني 
     

 125 250 125 250   رينالبح  ةمملك
 5,342 5,342 4,521 4,521   كويتة الدول
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,771 4,646 5,592 5,467 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

   مملكة البحرين
 لة في مملكةين العاممات التأ ركشع  ، يجب على جمي2006المالية لسنة    توقانون المؤسسا كزي  رمرين الحالب  مصرف  نووفقاً لقان

بنحريالب لدى  بالودائع  االحتفاظ  مرك  ن  البحراب  هل  خصتجزئة  مملكة  في  تذه.  ينلعمل  التي  الودائع،  أنشتعه  طبيعة  على  طة مد 
 كزي.  ررف البحرين الممن مص لمسبقةاالموافقة  الحصول على ن سحبها إال بعديمكالتأمين، ال 

 
 دولة الكويت  

لتي ا  عئلوداإن هذه ا  الكويت.  ةولبد  عةنا وزارة التجارة والص التنظيمية ل  حباللوائ  االً امتث كويتية  ارف المصالع لدى  ائلودع ا يجب إيدا
   .اً دد تلقائي ة الكويت، تج لسابقة لفرع دولة اقساط تأمين السنلى أساس إجمالي أع  يتم تقديرها 

 
عن صادر  كضمان تنظيمي  ونة  ( هي مرهدينار بحريني  ألف  5,342:  2020)  دينار بحريني  ألف  4,521غة  الوديعة القانونية الب لا

  يت.دولة الكولصناعة لوا ةراتج لا البنك لصالح وزارة
 

 قة القبضحتمبالغ تأمين مس 9
 2021 2021 2020 2020 
 الشركة عةجموالم الشركة  جموعة الم 

 
 لف أ

 يني ر حدينار ب
 لف أ
 ي نيينار بحر د

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
 ي ني رينار بح د

     
 25,078 29,212 21,105 26,032 حاملي البوالص 
 3,433 5,566 3,891 4,931 معيدي التأمين شركات التأمين و

 (1,718) (3,025) (2,495) (3,967) مخصص االضمحالل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 26,996 22,501 31,753 26,793 

 1,322 2,880 1,401 1,924 ى أخر
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 28,920 23,902 34,633 28,115 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

مب  لتم إضمحال ،  2021بر  مسدي  31كما في   القإجمالي  المستحقة  التأمين  بحري  4,260  والبالغة  بضالغ  دينار   جموعةلمل   نيألف 
فيما   (.ألف دينار بحريني  5,809  :والشركة  بحرينيار  ن يدف  أل  8,755  جموعةالم   :2020)  بحرينيينار  ألف د  2,299والشركة  
 لقبض:ة ا قح المستن مبالغ التأمي ضمحالل ات في مخصص إ يلي التغير

 
 2021 2021 2020 2020 

 الشركة  جموعةالم الشركة   المجموعة  صص االضمحالل مخ

 

 لف أ
 ي نير بحر نادي

 لف أ
 ينار بحريني د

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
 ني ينار بحري د

     
 1,264 2,134 1,718 3,025 يناير   1في 

 454 891 777 942 سنةلل المخصص
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,718 3,025 2,495 3,967 ديسمبر  31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ة  ة للشرك نفصلوالم الموحدة   يةمالل اوائم لقيضاحات حول اإ
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 ( تتمة ) مبالغ تأمين مستحقة القبض 9
 

 :رديسمب 31قة القبض كما في ستحالمالتأمين مبالغ التحليل الزمني ل يليفيما 
 

 مضمحلة اقها وغير مضمحلة موعد إستحقت ا ف   موعة مجال 9.1

 المجموع 

ن موعد ح لم ي
استحقاقها  

 ة لير مضمح وغ
 أقل من 
 يوماً  120

  121من 
يوماً إلى  

 يوماً  180

  181من 
إلى   اً يوم
 ماً يو 365

 ن أكثر م
 اً يوم 365

 
 لف أ

 ار بحريني دين
 ألف 

 دينار بحريني 
 لف أ

 يني بحردينار 
 ألف 

 ي ني دينار بحر
 لف أ
 ي حرينر ب ا نيد

 ألف 
 ريني دينار بح 

       
2021 26,996 4,456 15,198 1,945 4,565 832 

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

2020 31,753 3,607 14,429 2,419 5,535 5,763 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
 مضمحلة ة لح ير مضمغو قها قا تح إس فات موعد   الشركة  9.2

 المجموع 

حن موعد لم ي
استحقاقها  

 وغير مضمحلة 
 أقل من 
 يوماً  120

  121من 
لى  ماً إوي

 يوماً  180

  181من 
يوماً إلى  

 يوماً  365
 من أكثر 
 يوماً  365

 
 لف أ

 بحريني  دينار
 ألف 
 نار بحريني دي

 لف أ
 دينار بحريني 

 ألف 
 بحريني  ناردي

 لف أ
 بحريني  ناردي

 ألف 
 يني حرب  را ندي

       
2021 22,501 3,089 13,662 1,551 3,856 343 

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

2020 26,793 2,613 14,416 1,916 3,723 4,125 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
ايمثل   الإلمخصص  مخصص  الضمحالل  القبمستمبالغ  لاً قفو  لةمح مضالض  حقة  ليةالمجموعسياسة    المجموعة   ةممارس  من  س. 

 منها غير مضمونة. ولذلك فإن األغلبيةقبض، المبالغ المستحقة ال علىعلى ضمانات حصول  ال
 

  قتناء المؤجلةيف االتكال 10
 2021 2021 2020 2020 
 شركةال عةالمجمو الشركة  عة مومجلا 

 
 لف أ

 ريني دينار بح
 لف أ

 ني نار بحريدي
 لف أ

 ي بحرين دينار
 لف أ
 نار بحريني دي

     

 1,342 1,916 1,214 1,707 يناير   1في 

 2,264 3,608 2,882 4,313 تكاليف االقتناء  

 (2,392) (3,817) (2,492) (3,982) اإلطفاء للسنة  
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,214 1,707 1,604 2,038 ديسمبر  31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 تية للتأمين ش.م.ب. نية الكويالبحري ة  ركالش

44 

 للشركة  الموحدة والمنفصلة  يةمالضاحات حول القوائم ال يإ
 2021ديسمبر  31 في
 
 

 لوبات تأمينية مط 11
 

 2020  2021 المجموعة  11.1

 إجمالي   
 صة ح

 إجمالي   صافي   معيدي التأمين  
 حصة 

 صافي   ن  أميمعيدي الت 

 
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 يرين بحدينار 
 ف أل
 ي بحرين ار نيد

 لف أ
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

       
 18,108 ( 79,782) 97,890 21,697 ( 67,901) 88,788 ستحقة بات ممطال

 15,040 ( 35,794) 50,834 16,163 ( 33,360) 49,523 ط غير مكتسبة أقسا

 351 - 351 351 - 351   قساط إحتياطيات عجز األية تسو
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 138,662 (100,451) 38,211 149,075 (115,576 ) 33,499 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 المستحقة  المطالبات  (أ )
 

 التغيرات في المطالبات المستحقة
 

 2021  2020 

 إجمالي   
معيدي  حصة 

 لي  إجما صافي   التأمين 
 ديمعي حصة

   فيصا أمين  تال

 
 ف لأ

 دينار بحريني
 ألف 

 ينار بحرينيد
 ف لأ

 نيدينار بحري 
 ألف 
 ريني ر بحيناد

 لف أ
 حريني ر بدينا

 ألف 
 ني ر بحريدينا

       يناير  1في 
 9,299 ( 77,181) 86,480 9,650 ( 74,013) 83,663 عمل تقرير بشأنها مطالبات تم

مطالبات متكبدة ولم يتم عمل 
 6,139 ( 3,673) 9,812 8,458 ( 5,769) 14,227 ر بشأنها تقري

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 97,890 (79,782 ) 18,108 96,292 (80,854 ) 15,438 

 23,704 ( 31,233) 54,937 24,979 ( 9,361) 34,340 ة خالل السنة بدالبات متكمط

 ( 21,034) 32,305 ( 53,339) ( 21,399) 22,250 ( 43,649) )مدفوعة( مستردة خالل السنة  

 - - - 9 (198) 207 تعديل صرف العمالت األجنبية
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 18,108 ( 79,782) 97,890 21,697 ( 67,091) 88,788 يسمبر د 31في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       ديسمبر  31في  

 9,650 ( 74,013) 83,663 10,791 ( 58,824) 69,615 قرير بشأنهاعمل ت تممطالبات 
تم عمل لم يمطالبات متكبدة و

 8,458 ( 5,769) 14,227 10,906 ( 8,267) 19,173 شأنها تقرير ب
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 88,788 (67,091 ) 21,697 97,890 (79,782 ) 18,108 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 ة  ساط غير المكتسباألق (ب )
 

 2020  2021 (تمةت ) المجموعة 11,1

 ي  إجمال 
  حصة

 لي  جماإ صافي   معيدي التأمين 
 حصة 

 افي  ص نأميالت يدي عم

 
 ف أل

 نيدينار بحري 
 ف أل

 يدينار بحرين 
 ف لأ

 دينار بحريني
 ف أل
 نار بحريني دي

 ف أل
 ر بحريني نادي

 ف أل
 حريني ينار بد

       
 15,517 ( 38,554) 54,071 15,040 ( 35,794) 50,834 يناير  1في 

 33,961 ( 51,469) 85,430 37,774 ( 54,945) 92,719 (قساط مكتتبة )متخلى عنهاأ

 ( 34,438) 54,229 ( 88,667) ( 36,664) 57,413 ( 94,077) ساط مكتسبة قأ

 - - - 13 (34) 47 ةبيل صرف العمالت األجنتعدي
 ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── 
 15,040 ( 35,794) 50,834 16,163 ( 33,360) 49,523 ديسمبر  31ي ف
 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 تية للتأمين ش.م.ب. نية الكويالبحري ة  ركالش

45 

 للشركة   ةالمنفصلو  الموحدة يةمالل يضاحات حول القوائم اإ
 2021 ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( ينية ات تأمطلوبم 11
 

 2020  2021 الشركة  11,2

 الي  إجم 
 حصة 

   مالي إج صافي   ين  دي التأممعي 
 ة حص
 ي  صاف التأمين  عيدي م

 
 لف أ

 ينيدينار بحر
 ألف 

 بحرينيدينار 
 لف أ

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني 
 لف أ

 ني دينار بحري
 ألف 

 دينار بحريني 
       

 12,940 ( 76,226) 89,166 15,699 ( 64,490) 80,189 ة مطالبات مستحق

 8,229 ( 33,467) 41,696 9,555 ( 30,964) 40,519 أقساط غير مكتسبة 

 351 - 351 351 - 351 قساط ت عجز األياطتسوية إحتيا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 121,059 (95,454 ) 25,605 131,213 (109,693 ) 21,520 
 ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 قةالمطالبات المستح )أ(
 

 حقةالبات المستالتغيرات في المط
 

 2021  2020 

 الي  إجم 
  حصة

   إجمالي  ي  صاف مين  يدي التأمع
 ة حص

 صافي   التأمين  معيدي 

 

 لف أ
 يدينار بحرين 

 ف لأ
 دينار بحريني

 لف أ
 دينار بحريني

 ألف 
 حريني ب ينار د

 لف أ
 ني ير حر بدينا

 ألف 
 دينار بحريني 

       يناير  1في 

 6,565 ( 73,954) 80,519 6,985 ( 70,987) 77,972 تقرير بشأنهامطالبات تم عمل 
عمل  ولم يتم  متكبدة  لباتمطا

 4,485 ( 2,712) 7,197 5,955 ( 5,239) 11,194 شأنها تقرير ب
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 89,166 (76,226 ) 12,940 87,716 (76,666 ) 11,050 

 11,934 ( 29,186) 41,120 12,757 ( 8,852) 21,609 ل السنة خال متكبدة مطالبات 

 ( 10,044) 29,626 ( 39,670) ( 10,009) 20,785 ( 30,794)   ستردة خالل السنة)مدفوعة( م

 - - - 11 (197) 208 ةاألجنبي  صرف العمالت ديلتع
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 12,940 ( 76,226) 89,166 15,699 ( 64,490) 80,189 مبرديس 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       ديسمبر 31في 

 6,985 ( 70,987) 77,972 8.153 ( 56,759) 64,912 اأنهمطالبات تم عمل تقرير بش
مل ع م يت مول  ة متكبدبات لامط

 5,955 ( 5,239) 11,194 7,546 ( 7,731) 15,277 شأنها ير بتقر 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 80,189 (64,490 ) 15,699 89,166 (76,226 ) 12,940 
 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 

 
 األقساط غير المكتسبة  ب()

 2021  2020 

 الي  مجإ 
 حصة 

 مالي  إج صافي   ين  مالتأ يمعيد
 حصة 

 صافي   عيدي التأمين  م

 
 ف أل

 حرينيدينار ب 
 ف أل

 دينار بحريني
 ف أل
 بحرينينار دي 

 ف أل
 يني دينار بحر 

 ف أل
 يني ر حدينار ب

 ف أل
 يني دينار بحر 

       

 8,369 ( 36,375) 44,744 8,229 ( 33,467) 41,696 يناير  1 في

 17,529 ( 45,042) 62,571 20,135 ( 47,778) 67,913 ها(نعكتتبة )متخلى م طأقسا

 ( 17,669) 47,950 ( 65,619) ( 18,820) 50,315 ( 69,135) كتسبة قساط مأ

 - - - 11 (34) 45 بيةجناألالت  عم الصرف تعديل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 8,229 ( 33,467) 41,696 9,555 ( 30,964) 40,519 ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 صلة للشركة  نفالموحدة والم  لقوائم الماليةول ااحات حيضإ
 2021مبر ديس 31في 

 
 ( )تتمةة يت تأمينابمطلو 11
 

 المجموعة - مطالباتلا تطور 
للمركز  دة  موحع بتاريخ كل قائمة  وقمتعاقب    حادثسنة  بشأنها لكل  رير  عمل تقتي لم يتم  المتكبدة البشأنها و  قرير ات التي تم عمل تبالمطال  الً منك  ذلك  يفتراكمة، بما  لمتوضح الجداول التالية تقدير المطالبات المتكبدة ا

 .  يةلية الحالالماعار الصرف للسنة س لعرض بمتوسط أعملة ا ىالمتراكمة إلت تراكمة حتى تاريخه. يتم تحويل تقديرات المطالبات المتراكمة والمدفوعامالدفوعات إلى الم اإلضافةب ،لماليا
 

  

 وع جمالم 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

 
 فأل

 يدينار بحرين
 فأل

 يبحرين دينار 
 فأل
 ير بحرينايند

 فأل
 ار بحرينيدين

 فأل
 دينار بحريني

 فأل
 دينار بحريني

 فأل
 دينار بحريني

 فأل
 ر بحرينينادي

 ف أل
 حرينيينار بد

 ف أل
 ر بحرينيادين

           مستحقةطالبات الالم إجمالي

 446,873 41,173 45,289 36,921 86,461 85,393 35,886 31,943 30,998 52,809   الحادثسنة نهاية في 

 481,944 - 45,040 40,013 139,504 87,103 42,126 32,904 33,257 61,997 سنة بعد 

 440,631 - - 41,957 143,853 86,359 39,512 34,070 34,082 60,798 نتين س  بعد

 390,773 - - - 139,391 87,242 39,400 33,253 34,605 56,882 الث سنواتبعد ث

 251,070 - - - - 86,359 40,00 33,337 34,305 57,062 ت أربع سنوا بعد

 164,860 - - - - - 40,124 33,377 34,614 56,745 ت  بعد خمس سنوا

 125,218 - - - - - - 33,674 34,816 56,728 ت سنوات  بعد س 

 91,867 - - - - - - - 34,860 57,007 سنوات  سبع بعد

 56,982 - - - - - - - - 56,982 عد ثماني سنواتب
 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── 

البات ي للمطلاالتقدير الح
 519,560 41,173 45,040 41,957 139,391 86,359 40,124 33,674 34,860 56,982 راكمة المت ةالمتكبد

راكمة حتى وعات المتالمدف
 (433,297) (21,867) ( 28,051) ( 35,429) ( 101,831) ( 83,935) ( 39,020) ( 32,519) ( 34,197) ( 56,448) ريخهتا
 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── 

قائمة  الالمطلوب المثبت في 
 86,263 19,306 16,989 6,528 37,560 2,424 1,104 1,155 663 534 مركز المالي  الموحدة لل

 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 
التي  سنوات اللق بعتيب مطلو
 2,525          2013سنة  قبتس 
          ─────── 

   الموحدة للمركز المالي قائمةالالمطلوب المتضمن في  وعمجم
 

      88,788 
        ═══════ 
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 والمنفصلة للشركة  الموحدة   اليةيضاحات حول القوائم المإ
 2021ديسمبر  31في 

 

 ة( )تتمة ينيممطلوبات تأ 11
 

 )تتمة(  ةالمجموع - طالباتمتطور ال
  
 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

 
 فأل
 ر بحرينينادي

 فأل
 دينار بحريني

 فأل
 يحرينبر دينا

 فأل
 دينار بحريني

 فأل
 دينار بحريني

 فلأ
 نيحريينار بد

 فأل
 رينيدينار بح

 فلأ
 نييدينار بحر 

 ف لأ
 نييدينار بحر

 ف أل
 بحريني ناردي

           لمستحقة  صافي المطالبات ا

 171,678 23,309 19,786 22,105 22,756 16,201 18,792 15,940 16,554 16,235   الحادثية سنة في نها

 156,943 - 22,058 22,614 23,697 17,329 21,088 16,689 16,753 16,715 عد سنة ب

 139,290 - - 23,432 24,483 17,655 21,280 17,967 17,365 17,108 سنتين بعد 

 117,454 - - - 24,495 18,278 21,458 17,691 18,118 17,414 ث سنواتبعد ثال

 93,748 - - - - 18,383 21,933 17,867 17,886 17,679 ات بعد أربع سنو

 75,636 - - - - - 22,157 17,804 18,086 17,589 بعد خمس سنوات  

 53,891 - - - - - - 17,961 18,296 17,634   د ست سنواتبع

 36,240 - - - - - - - 18,370 17,870 وات سن سبعبعد 

 17,918 - - - - - - - - 17,918 واتبعد ثماني سن
 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── 

للمطالبات ي الالتقدير الح
 188,083 23,309 22,058 23,432 24,495 18,383 22,157 17,961 18,370 17,918 لمتراكمة كبدة امتلا

ى ت المتراكمة حتالمدفوعا
 (167,172) (13,485) ( 16,213) ( 21,840) ( 23,321) ( 17,603) ( 21,805) ( 17,529) ( 17,885) ( 17,491) يخهتار 
 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── 

مة  قائلاي المطلوب المثبت ف
 20,911 9,824 5,845 1,592 1,174 780 352 432 485 427 مركز المالي  ة للالموحد

 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════  
التي  سنوات البيتعلق  مطلوب

 786          2013سنة  قسبت
          ──────── 

  ركز الماليموحدة للمالة قائم اللمتضمن في مجموع المطلوب ا
 

      21,697 
        ════════ 
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 الموحدة والمنفصلة للشركة   وائم الماليةالقت حول احايضإ
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( ة بات تأمينيمطلو 11
 

 ركةالش  -لمطالبات ا تطور 
مركز منفصلة للحادث متعاقب وقع بتاريخ كل قائمة  سنة  نها لكل  بشأتقرير  مل  م عتتي لم يل تكبدة االم شأنها وقرير بمطالبات التي تم عمل تالالً من  لك كبما في ذ  لمطالبات المتكبدة المتراكمة،دير اتق يةضح الجداول التالوت
 ة.  ية الحاليالمال وسط أسعار الصرف للسنةمتالعرض بملة كمة إلى عاكمة والمدفوعات المترامتر ال المطالبات قديراتم تحويل تتيخه. يتراكمة حتى تار ملالمدفوعات ا ىمالي، باإلضافة إلال
 

 

  

 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

 
 فأل

 دينار بحريني
 فأل

 حرينيبدينار 
 فأل
 ر بحرينيادين

 فأل
 رينيحر بنادي

 فأل
 حرينيب نار يد

 فأل
 دينار بحريني

 فأل
 دينار بحريني

 فأل
 نيدينار بحري

 ف أل
 بحرينينار دي

 ف أل
 دينار بحريني

           ستحقةالبات المالمطي إجمال

 316,530 27,452 35,299 24,745 73,032 70,535 16,343 17,828 15,054 36,242   حادثلا ية سنةفي نها

 353,991 - 33,628 26,827 124,777 71,493 21,122 17,288 15,327 43,529 بعد سنة 
 320,865 - - 28,278 128,094 71,264 17,927 18,003 15,608 41,691 ن سنتي بعد
 283,431 - - - 123,468 71,201 17,622 17,536 15,921 37,683 اتوثالث سن بعد
 159,045 - - - - 70,186 17,802 17,550 15,698 37,809 أربع سنوات بعد 

 88,752 - - - - - 17,884 17,476 15,830 37,562 بعد خمس سنوات  
 71,353 - - - - - - 17,784 16,013 37,556   توابعد ست سن

 53,931 - - - - - - - 16,099 37,832 ات وسن سبع دبع
 37,822 - - - - - - - - 37,822 د ثماني سنواتبع

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
بات الحالي للمطال التقدير 
 372,601 27,452 33,628 28,278 123,468 70,186 17,884 17,784 16,099 37,822  كمةمتكبدة المتراال

ة حتى راكمالمدفوعات المت
 (294,840) (13,465) ( 17,781) ( 22,198) ( 86,672) ( 68,216) ( 17,059) ( 16,701) ( 15,435) ( 37,313) يخهتار 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
  ةئمقاالي مثبت فلمطلوب الا

 77,761 13,987 15,847 6,080 36,796 1,970 825 1,083 664 509 مركز المالي  لالمنفصلة ل
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

التي  سنوات اليتعلق بمطلوب 
 2,428          2013سنة  تسبق

          ──────── 
 80,189       المالي مركز لمنفصلة للاقائمة التضمن في المطلوب الممجموع 

        ════════ 
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 لة للشركة  نفصموحدة والم ال  يةلائم المال القوحوحات ايضإ
 2021سمبر دي 31في 

 
 

 )تتمة( تأمينية  مطلوبات 11
 

 )تتمة( الشركة  – باتر المطالتطو
  

 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

 
 ف أل

 بحريني  دينار 
 ف أل

 دينار بحريني 
 ف أل

 ريني دينار بح
 ف أل
 ر بحريني دينا

 ف أل
 ريني نار بحدي

 ف أل
 بحريني  ينار د

 ف أل
 ار بحريني دين

 ف أل
 دينار بحريني 

 ف أل
 رينيدينار بح

 ف أل
 يدينار بحرين 

           طالبات المستحقة  المصافي 

 92,674 11,676 11,648 12,544 13,962 7,758 8,839 8,247 8,584 9,416   الحادثنهاية سنة  يف

 83,327 - 12,762 12,319 14,221 8,200 10,623 8,138 8,073 8,991 بعد سنة 

 72,468 - - 12,580 14,426 8,435 10,534 9,213 8,322 8,958 بعد سنتين 

 60,301 - - - 14,152 8,523 10,512 8,925 8,954 9,235 بعد ثالث سنوات

 45,991 - - - - 8,389 10,540 9,009 8,658 9,395 ع سنوات د أرببع

 37,383 - - - - - 10,596 8,816 8,744 9,227   سنوات سبعد خم

 27,099 - - - - - - 8,925 8,920 9,254 سنوات  ست  بعد

 18,404 - - - - - - - 8,930 9,474 سنوات  سبعبعد 

 9,463 - - - - - - - - 9,463 ماني سنواتبعد ث
 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── 
ت مطالباحالي للال لتقدير ا

 97,473 11,676 12,762 12,580 14,152 8,389 10,596 8,925 8,930 9,463 المتكبدة المتراكمة 

حتى لمتراكمة ا دفوعاتمال
 (82,552) ( 6,221) ( 7,832) ( 11,355) ( 13,155) ( 7,674) ( 10,296) ( 8,515) ( 8,462) ( 9,042) تاريخه

 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── 
  ئمةاقالمطلوب المثبت في ال

 14,921 5,455 4,930 1,225 997 715 300 410 468 421 لمركز المالي  ل المنفصلة
 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ══════ 

  يالتوات سنالب يتعلق بومطل
 778          2013سنة  تسبق

          ─────── 
 15,699        المالي ز لة للمركمنفصالقائمة الضمن في مجموع المطلوب المت

        ═══════ 
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 ة والمنفصلة للشركة  الموحد ماليةاحات حول القوائم ال يضإ
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 تاإستثمار 12
 2021 2021 2020 2020 
 شركة ال المجموعة شركة  ال لمجموعة ا 

 
 لف أ

 ريني نار بحدي
 ف لأ

 دينار بحريني 
 لف أ
 ي نار بحرينيد

 ف لأ
 ي نحري ر ب نا دي

     احة للبيع مت

 2,017 3,149 4,834 6,959 المدرجة  الملكية وققم ح إستثمارات أسه

 10,935 15,190 17,789 22,919 ستثمارية مدرجةإسندات 

 1,364 1,364 1,445 1,445 غير المدرجة لملكية حقوق امارات أسهم ستثإ

 35 223 35 284  خرىأ  ارةمدصناديق 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 31,607 24,103 19,926 14,351 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     ستحقاق إلحتى ا ا بهفظ محت

 3,747 4,091 5,126 5,864 سندات ذات معدالت ثابتة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 5,864 5,126 4,091 3,747 

 (198) (198) (198) (198) مخصص اإلضمحالل  
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 5,666 4,928 3,893 3,549 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 37,273 29,031 23,819 17,900 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2020 2020 2021 2021 ع يارات المتاحة للبثمستير في االالتغ
 الشركة  المجموعة كة  الشر المجموعة  

 
 لف أ

 نار بحريني دي
 لف أ

 ار بحريني دين
 لف أ

 بحريني دينار 
 لف أ

 دينار بحريني 
     
 13,818 19,878 14,351 19,926 احي رصيد االفتتال

 5,768 7,043 13,104 15,957 ةإضافات خالل السن

 (5,397) (6,520) (2,919) (3,635) سنةالخالل تبعادات سإ

 (751) (952) 223 204 االستثمارات بيع منققة ح ادلة الم القيمة العر( )خسائ / أرباح

 (469) (1,047) (340) (602) سارة اضمحالل للسنةخ 

   79 79 إطفاء 

 1,382 1,524 (395) (322) تة المثب ققةالمح يرغالقيمة العادلة  أرباح /)خسائر( 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 14,351 19,926 24,103 31,607 مي ختا ل صيد االر
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
الت 12,1 خالل  خسارة  م  إثبات  وقدره    إضمحاللسنة  دينار    602بمبلغ  بحري أل  1,047  :2020)  ينيبحرألف  دينار  (  ني ف 

خسارة  إثبات    تم  .ئرخساو الح أحدة لألربا والمائمة  قل افي  ارة أخرى  وصناديق مدق الملكية  ت أسهم حقواتثمارإسبالمتعلقة  
وقدره  بمحالل  مإض بحريني    340بلغ  دينار  حقوأ  469:  2020)ألف  أسهم  بإستثمارات  المتعلقة  بحريني(  دينار  ق لف 

  .للشركة ئرالخسا  صلة لألرباح أونفمالقائمة ال رة أخرى فيمدا يقنادالملكية وص
 

ر  ألف دينا  198  لشركةواموعة  ج  من الملكالً   لةضمح المين  الد  اترثماإستالغ  إجمالي مب غ  ، بل2021سمبر  دي  31كما في   12,2
بحريني  198:  2020الشركة  وموعة  المج )  بحريني دينار  خسيلم    (.ألف  إثبات  إضمحالل  تم  بإستثمارا علالمتارة  ت  قة 

عة موج الم) ، على التواليكةعة والشرجموللم  و الخسائرالمنفصلة لألرباح أالموحدة ومة القائ  في  االستحقاقى حتمحتفظ بها 
 .  ف دينار بحريني(أل شيء ال :2020 ركةلشوا
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 الموحدة والمنفصلة للشركة   المالية وائملقيضاحات حول اإ
 2021بر ديسم 31في 

 

 استثمار في شركة زميلة  13
 

ً سهم  810)  360شركة هيلث    % في13.5  بنسبة  ملكية  بشراء حصةلشركة  ، قامت ا  2020  بر خالل شهر ديسم للشراء    لقامت بدفع مقاب  ( و ا
قامت المجموعة   م.ب.دينار بحريني تم دفعها لشركة التكافل الدولية ش.   ف آال  8  مبلغ وقدره  ومن ضمنها  ينار بحرينيألف د  117مبلغ وقدره  

ً سهم  390)  ثشركة هيل   في%  7  ةبنسببشراء حصة ملكية إضافية   ألن اإلجراء    اً ر نظو  بحريني.  ار دين  45,172قدره  و  صافي مبلغ ( ودفعت  ا
 ه لم يتم معاملة األمر ذاته باعتبار ،    2020  ر ديسمب  31كما في    زميلةة الكر لشالمحاسبية لفي دفاتر    قيده يتم    األسهم لم   وتحويلنوني للشراء  االق

ً  الشراءالمدفوع مقابل غ تمت معاملة المبل .شراء إسثتمار   .خرى من قبل المجموعةعند شراء استثمار ضمن ذمم مدينة أ كمبالغ مدفوعة مقدما
 

زميلة  الشركة ال يستثمار ف% من حصة اال13.5 حصة ملكية بنسبة لشراءلشركة المحاسبية لدفاتر ال األسهم في    يدق، تم  2021مارس  17 بتاريخ
الملكيةمن  %  7)المجموعة:   اإلجراءات  -(  حصة  قيد  القام  المحاسبية  ت  الدفاتر  في  األسهم  وتحويل  البيع  لعملية  الزميلةنونية    لدى  .للشركة 
 : 2021ديسمبر   31ما في ك 360 شركة هيلث  -في الشركة الزميلة % 33.5ملكية بنسبة حصة المجموعة 

 

 لشركة الزميلة:  في ا  المقتناةعدد األسهم  لتغيرات في فيما يلي ا 

 ة الشرك المجموعة  شركة  ال المجموعة  
  %  %  
 %0.0 - % 40.5 1,620 ألسهم  ل  االفتتاحيدد  ع ال

 %13.5 810 %7 390 صافي المشتريات  
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 - 810  2,010 ألسهم  ل  الختامي دد  ع ال
 

 . (مسه 4,000 : 2020)سهم  6,000 ، 360القائمة لشركة هيلث بلغ عدد األسهم ، 2021في نهاية سنة 
 

 جة للشركة الزميلة: ر يمة المدلتغيرات في القلي افيما ي
 2021 2021 2020 2020 
 الشركة  المجموعة  الشركة   موعة المج 

 
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 ار بحرينيدين 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
     
 - 207 - 261 ير ينا 1في 

 - - 117 110   سهمشراء أ

 - - - (51) م  سهأبيع 

 - - - (14) بيع أسهم   ناتجة عن خسارة

 - - ( 16) (40) رباح أسهم مستلمة  أ

 - 54 16 43 ج  تائنلكة في الشر حصة ا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 - 261 117 309 بر ديسم 31 في
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

ناًء  يلة، بملز ركة ا شللة  يومات المالل المعلخص  فيما يلي م   .عامة  ي بورصةفي أ  ةدرجدودة وغير ممحسئولية  ذات م  الزميلة هي شركةالشركة  
 :  ةيستثمار في القوائم المالرجة لالمدلقيمة الا  وتسويتها معغير المدققة الية الم ائمها وق على

 2021 2020 
 الشركة المجموعة  

 ريني بحدينار  ريني بحدينار  ة الزميلركز المالي للشركة ئمة المملخص قا
   

 1,275 1,620 موجودات متداولة  

 426 298   تداولةم ر موجودات غي

 ( 680) (898) تداولة  ت ممطلوبا 

 ( 376) (96) مطلوبات غير متداولة  
 ──────── ──────── 

 645 924 (%100ة )حقوق الملكي
 ════════ ════════ 
 %40,50 % 33,50   المجموعةلكية صة مبة حنس
   

 261 309   وعةالمجم حصة ملكية
 ──────── ──────── 

 261 309 ة ميلفي الشركة الز ثمارات درجة لالستمالقيمة ال
 ════════ ════════ 

 54 43 ة  نتائج الشركة الزميلن شركة مة الحص
 ════════ ════════ 
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 لشركة  الموحدة والمنفصلة ل  وائم الماليةيضاحات حول القإ
 2021بر ميسد 31في 

 
 

 رات عقاريةاستثما 14
 2021 2021 2020 2020 
  ةالشرك جموعةالم كة  الشر المجموعة  

 : فةالتكل
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 يني حر دينار ب
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
     

 - - 3,154 1,577 يناير   1 فيكما 

 - - 613 613 ويالت تح 

 3,154 1,577 - -  إضافات
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,154 1,577 3,767 2,190 سمبر  دي 31 يفكما 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     : االستهالك المتراكم

 - - 5 3 يناير   1في  كما 

 - - 6 6 متعلقة بالتحويالت  

 5 3 63 33 ك االستهال
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 5 3 74 42 بر  مسدي 31في كما 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,149 1,574 3,693 2,148 مبر  ديس 31المدرجة كما في مة القي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 سنة 25 سنة 25 نةس 25 سنة 25 مقدرة  األعمار اإلنتاجية ال
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 31ي ف بحريني كما دينار  ألف 1,516 وقدره نى بمبلغألف دينار بحريني ومب 2,177مة بقي أرض  على يةار ات العقرا تثمساال لتشتم
  زء من المبنى للشركة التابعة.يتم تأجير ج ة.في دفاتر الشرك 2021مبر ديس
 

مة القيت  بلغ  ر بحريني(.نا ألف دي  1,561:  2020ألف دينار بحريني )  2,172لة لإلستثمارات العقارية للمجموعة  القيمة العادبلغت  
للشركة   العقارية  لالستثمارات  دينار  3,708العادلة  )  ألف  بحريني(.  3,122:  2020بحريني  دينار  تقييم    ألف  إلستثمارات اتم 

لهرمي للقيمة  من التسلسل ا  3المستوى    ومدرجة ضمن  ةقابلة للمالحظغير  ت تقييم  من قبل مثمنين مستقلين باستخدام مدخالالعقارية  
 . ادلةلعا
 

ال إيجار  مجموعةحققت  العقارية  من    دخل  وقدرهاالستثمارات  )  ألف  129  بمبلغ  بحريني  بحريني(   11  :2020دينار  دينار  ألف 
 تكبدت  ألف دينار بحريني(.  18:  2020ألف دينار بحريني )  211بمبلغ وقدره  االستثمارات العقارية  من  دخل إيجار  وحققت الشركة  

بمبلغ   ةتشغيلي  مصروفاتالمجموعة   )  66  قدرهو  مباشرة  بحريني  دينار  وتكبدت    40:  2020ألف  بحريني(  دينار  الشركة  ألف 
 ألف دينار بحريني(.  45: 2020ألف دينار بحريني ) 111 وقدره مباشرة بمبلغ يةغيلتشمصروفات 

 
المجمو الناتجة  تتعرض  للمخاطر  التغيراتعة  أسعار    عن  للتغف  وس  واألراضي.العقارات  في  أسع  %10  سبةبنير  يكون  ار في 

ار ألف دين   369وللمجموعة  ئر  والخسا  باحألرل  ةموحدال  القائمة( على  157:  2020)  بحريني  ارألف دين  215تأثير قدره  قارات  الع
  للشركة.الخسائر  وألألرباح   صلةالقائمة المنف ( على 315: 2020بحريني )
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 نفصلة للشركة  الموحدة والم  ةالي وائم المضاحات حول القيإ
 2021 ديسمبر  31 في

 
 

 ات ومعد عقارات 15

 المجموعة  15,1
 أراضي 
 ومباني 

 أثاث  
 جموع  الم ت  مركبا  معدات و

 
 لف أ
 ينار بحريني د

 لف أ
 بحريني دينار 

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
 ريني ينار بحد

     : لتكلفة ا

 9,776 73 3,669 6,034 2021اير  ين  1في 

 (613) - - (613) ت تحويال

 158 - 185 - لسنة ا  إضافات خالل

 ( 55) ( 24) ( 31) - لسنة ت خالل ا تبعاداسإ
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,293 49 3,823 5,421 2021يسمبر د 31في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     : واالضمحالل تهالك المتراكماالس

 5,252 73 3,459 1,720 2021يناير   1في 

 ( 6)  - ( 6)   بالتحويالتة علقمت

 224 - 94 130 سنة ستهالك للاال

 ( 55) ( 24) ( 31) -  عاداتعلقة باإلستبمت
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 5,415 49 3,522 1,844 2021 مبرديس 31في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     :   درجةالقيمة الم

 3,878 - 301 3,577 2021سمبر دي 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  سنوات  4 ت سنوا 10-3 سنة 25 رة  المقداألعمار اإلنتاجية 

 ════════ ════════ ════════  
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 فصلة للشركة  ة والمندالموح ماليةال ئم يضاحات حول القواإ
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(  رات ومعداتعقا 15

 شركة ال 15,2
 اضي أر
 باني وم

 ث  أثا
 وع  مالمج ركبات  م دات ومع

 
 لف أ

 ني دينار بحري
 لف أ

 ي رينر بحدينا
 ف لأ
 ينار بحريني د

 لف أ
 ينار بحريني د

     : التكلفة 

 7,064 15 2,700 4,349 2021ير  ا ين  1في 

 (613) - - (613) تحويالت 

 138 - 138 - ل السنة إضافات خال

 ( 31) - ( 31) - ل السنة إستبعادات خال
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 6,558 15 2,807 3,736 2021بر ديسم 31في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     : واالضمحاللاكم االستهالك المتر

 3,644 15 2,553 1,076 2021يناير   1في 

 ( 6) - - ( 6) بالتحويالت   متعلقة

 170 - 60 110 سنة ستهالك للاال

 ( 31) - ( 31) - ت داإلستبعا با  قةعلمت
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 3,777 15 2,582 1,180 2021يسمبر د 31في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
     ة : يمة المدرجالق

 2,781 - 225 2,556 2021مبر ديس 31 في
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  سنوات  4 سنوات  10-3 نةس 25   ةرنتاجية المقدإلاألعمار ا

 ════════ ════════ ════════  
 

 المجموعة 15,1
 أراضي 
 ومباني 

 أثاث  
 ع جموالم ت مركبا  ومعدات  

 
 لف أ
 ي ينار بحريند

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
 بحريني دينار 

 لف أ
 ريني ينار بح د

     : التكلفة 

 11,194 73 5,124 5,997 2020اير  ين  1في 

  - (11) 11 تحويالت 

 108 - 82 26 السنة إضافات خالل  

 (1,526) - (1,526) - ة لسنتبعادات خالل ا إس
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,776 73 3,669 6,034 2020يسمبر د 31في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     : االستهالك المتراكم
 6,490 73 4,875 1,542 2020يناير   1ي ف

 - - (1) 1 ة سناالستهالك لل
 288 - 111 177 عادات علقة باإلستبمت
 (1,526) - (1,526) - يةالعمالت األجنب   ديل صرفتع
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 5,252 73 3,459 1,720 2020 مبرسدي 31 يف
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     : درجةالمة القيم

 4,524 - 210 4,314 2020ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  سنوات 4 تنواس 10-3 سنة 25 اإلنتاجية المقدرة  مار  األع

 ════════ ════════ ════════  
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 شركة  لوالمنفصلة ل   الموحدة ليةلماات حول القوائم اضاحيإ
 2021مبر ديس 31في 

 
 

 تمة( )ت رات ومعداتاعق 15

 شركةال 15,2
 اضي أر

 ومباني 
 ث  أثا 

 وع مالمج  مركبات  ومعدات  

 
 لف أ

 ني دينار بحري 
 لف أ

 ي رينر بح دينا 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
     : التكلفة 

 7,027 15 2,663 4,349 2020اير  ين  1في 

 50 - 50 - ل السنة إضافات خال

 (13) - (13) - ل السنة الإستبعادات خ 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 7,064 15 2,700 4,349 2020بر ديسم 31في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     : هالك المتراكماالست

 3,484 15 2,506 963 2020يناير   1في 

 171 - 58 113 سنة ستهالك للاال

 (11) - (11) - دات إلستبعا با  متعلقة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 3,644 15 2,553 1,076 2020ديسمبر  31في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
     ة :يمة المدرج الق

 3,420 - 147 3,273 2020ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  سنوات 4 تسنوا 10-3 سنة 25 ة  راألعمار اإلنتاجية المقد

 ════════ ════════ ════════  
 

 من قبل المجموعة  عقارات مملوكة
 

  مأس
 لوصف ا   وانالعن ر لعقاا

 االستخدام 
 عة الملكية  طبي حالي ال

 عمر 
 العقار 

      

لشركة  برج ا
ة كويتيلرينية ا البح

 للتأمين 

، طريق  2775بناية رقم 
مجمع  –ف لسيا  2835
 بحرين ملكة الم 428

 اء  بنمساحة ال
متر   6,591

  ربعم

ألغراض  
 تشغيلية 

ملكاً   مملوك
 حراً 

 11سنوات و 9
 شهراً 

      
ريق  ط 1390اية رقم بن د ابا سلمى فرع مبن

كة ممل 704سلماباد   426
 البحرين  

 ناء  مساحة الب
   تر مربعم 612

اض  ألغر
 تشغيلية

مملوك ملكاً  
 حراً 

 سنة  20

      
ة الشرك مبني
ينية الكويتية البحر

مكتب قاً )ساب تأمينلل
 ( الرئيسيلتكافل ا

ق  ، طري680رقم  بناية
مجمع  –ف لسيا  2811
 رين ة البحمملك 428

 البناء  احة مس
متر   3,626
  مربع

ألغراض  
 / ةغيليتش

أغراض  
 ارية استثم

ملوك ملكاً  م
 حراً 

 سنة  16

      
الشركة  مبني

البحرينية الكويتية 
 مكتب قاً )ساب تأمينلل

 باد( ما التكافل فرع سل

طريق   2164 بناية رقم
مملكة  704  سلماباد 437

   البحرين

 مساحة البناء  
   بعمرتر م 550

اض  ألغر
 يليةشغت

مملوك ملكاً  
 راً ح 

 نة س 13
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 ركة  لشل الموحدة والمنفصلة  حول القوائم المالية حاتيضاإ
 2021مبر ديس 31في 
 
 

 ار يجإلعقود ا 16
 

عقد   فترة   مجموعة هي ثابتة على مدىر الخاصة بالجا. إن مدفوعات اإليفيهال  بلدان التي تعمالن العقارات في  م  اً عة عددالمجمور  تستأج
 .غيرةلمتيجار ااإل عاتاإليجار بسبب مدفوعار لزيادة في أس لغير حساسة التالي فهي اإليجار وب

 

 ة: يرات خالل السنبتة والتغدات المثام الموجوتخدس لمدرجة للحق في االقيم ا أدناهي ا يلميف
 

 موجود دام ال الحق في استخ
 2020 ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

 وعالمجم جرة عقارات مستأ المجموع مستأجرة رات اعق المجموعة 16,1

 
 ألف 
 رينير بحدينا

 ألف 
 يريندينار بح

 فأل
 حرينير بدينا

 فلأ
 ير بحريندينا

     
 342 342 217 217 يناير   1في 
 10 10 106 106 ةفات خالل السنإضا

   (73) (73) ة ل السنخالاستبعادات 
 ( 135) ( 135) (138) (138) االستهالك  اتروفمص
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 217 217 112 112 مبر  ديس  31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2020ر بديسم 31 2021سمبر دي 31 
 المجموع رة جتأعقارات مس  جموعلما عقارات مستأجرة  ة الشرك 16,2

 
 لف أ

 نار بحرينيدي
 ألف 

 نار بحرينيدي
 ألف

 دينار بحريني
 ألف
 نيبحري دينار 

     
 304 304 194 194 يناير   1في 
 10 10 94 94 سنةضافات خالل الإ

   (66) (66) خالل السنة د إيجار إنهاء عق
 ( 120) ( 120) (121) (121) االستهالك  اتوفمصر 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 194 194 101 101 بر  سمدي 31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 ر يجاقد اإلتزامات عال
 2020مبر ديس  31 2021ديسمبر  31 
 شركة ال ةجموعالم الشركة  ةعالمجمو 

 
 ألف 

 رينيبحدينار 
 لف أ

 نيدينار بحري
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 رينيدينار بح
     
 316 355 208 233 يناير   1 في
 11 11 94 105 ل السنةفات خالإضا

   (70) (76) خالل السنة د إيجار إنهاء عق
 12 15 9 10 وائد الفمصروفات 

 ( 131) ( 148) (125) (143) يجاراإل فوعات عقدمد
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 208 233 116 129 ديسمبر   31 في
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 كتسبة ير مت غعموال 17
 2021 2021 2020 2020 
 ة  الشرك المجموعة الشركة   عةمجموال 

 
 لف أ

 يريندينار بح
 لف أ

 ينيدينار بحر
 لفأ

 بحريني دينار 
 ألف

 نييدينار بحر 
     
 1,891 2,229 1,996 2,282 يناير  1 في

 3,038 3,761 4,037 5,025 عموالت مستلمة 
 ( 2,933) ( 3,708) (3,558) (4,466) (22بة )إيضاح س عموالت مكت

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,996 2,282 2,475 2,841 سمبر  دي 31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ة  منفصلة للشرك والحدة  موال  لماليةئم احات حول القوايضاإ
 2021بر ديسم 31في 

 
 

 رىأخ  –وبات مستحقة لومطمستحقة الدفع مبالغ 18
 

 2021 2021 2020 2020 
 الشركة  وعةجمالم   ركةالش المجموعة  

 

 لف أ
 حريني ر بدينا

 لف أ
 ني حريدينار ب

 لف أ
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

     
 1,446 1,552 2,170 2,304   خرىوموردي قطع الغيار وأ ستحقة لكراجاتممبالغ 

 1,080 1,386 966 1,309 ( 18,1اح )إيض ن يية الخدمة للموظفافآت نها مخصص مك
 1,202 1,872 1,704 2,336  مصروفات مستحقة

 959 959 1,858 1,858 اً مقدمزة حجواط مأقس
 362 362 410 410   ودائع إحتياطي األقساط

 187 196 143 180   اترواتب إجازمخصص 
 16 16 16 16  قدماً طالبات المدفوعة مالم داداستر

 155 239 523 639  الدفعحقة ستمالمة المضافة ضريبة القي
 522 581 454 672   مطلوبات أخرى

 ─────── ─────── ────── ─────── 
 9,724 8,244 7,133 5,929 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
 

 .هذه المطلوبات وهي غير مضمونةال تستحق أي فائدة على جميع 
 

 كاليف التقاعد  مكافآت ت
لد بحريني  م  163  وعةجمم الى  يعمل  في  موظف    45ووظف  البحريأجنبي  كويتيين    9ون  فروع  أجنبي مو  40وموظفين   ظف 

 يني حرموظف ب  152:  2020).  2021  ديسمبر  31كما في  الكويت    فرع  فيالمجموعة  رع  في ف(  واحد  بحرينيموظف  تضمنة  م)
جموعة رع الم في ف(  واحد  ينيحرب نة موظف  م)متضأجنبي  موظف    41وويتيين  موظفين ك  8وحرين  البي في فروع  جنب موظف أ   55

 (.في فرع الكويت
 

الت )والمحقوق  للموظفينع االجتما   آتكافقاعد  األخرى(  العامة    البحرينيين  ية  الهيئة  نظام  قبل  من  التي االجتللتأمين  مشمولة   ماعي 
ألف   227  نيها البحرينييفوظيتعلق بم  ا فيم  موعةالمج بلغت مساهمات    .رواتبال ابتة من  ة ثبنسب  جموعةالم وظفين  والمهم  بموجبها يسا 

بلغت مساهمات المجموعة : 2020)ريني لف دينار بح أ 139ها البحرينيين يلق بموظفيتعا فيم الشركةبلغت مساهمات ودينار بحريني 
 ار ألف دين  124ين  رينيتعلق بموظفيها البح يفيما    ةكالشرات  اهمبلغت مسي ورين نار بحيف دأل   212  نالبحرينيي   وظفيها لق بمفيما يتع
 (. بحريني

 
التحق اال قاعد  وق  للموخرىاأل  جتماعية)والمكافآت  الكويتييظفي(  منمشمول  نن  ا  ة  اؤسس لمقبل  للة  اال لعامة  التي تأمينات  جتماعية 

ال   مجموعةوالظفين  يساهم الموبموجبها    ألف   10الكويتيين  وعة فيما يتعلق بموظفيها  جمت الممساهما   رواتب. بلغتبنسبة ثابتة من 
 يني(. ر بحرف دينا أل 10: 2020ي )يندينار بحر

 
 للموظفين   دمةية الخنها فآت مخصص مكا  18,1

 2021 2021 2020 2020 
 الشركة  جموعةلما الشركة   لمجموعة ا 

 
 لف أ
 ي ينار بحريند

 لف أ
 نار بحريني دي

 لف أ
 ريني دينار بح 

 لف أ
 ني ار بحري ندي

     
 1,233 1,471 1,080 1,386 يناير  1في 

 196 267 176 248  نةمخصص للسلا

 (349) (352) (290) (325) خالل السنة  لمدفوعا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,080 1,386 966 1,309 سمبر  دي 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 الموحدة والمنفصلة للشركة   ةي ول القوائم الماليضاحات حإ
 2021ديسمبر  31في 

 

 ة( )تتم تحتياطياواال  يةلكحقوق الم 19
 

 2020 2021 عة والشركة المجمو– حقوق الملكية

 
 لف أ

 ار بحرينيدين 
 لف أ

 بحريني ر دينا
   المال المصرح به سرأ

يون سهم عادي  لم 200: 2020للسهم )فلس   100ة إسمية قدرها مم عادي بقيمليون سه 200
 20,000 20,000 للسهم(لس  ف 100ها ية قدر مإس يمةبق

 ════════ ════════ 
   بالكامل  مال الصادر والمدفوع رأس ال

 . للسهم( فلس  100مية قدرها مليون سهم عادي بقيمة إس 143: 2020لس للسهم )ف 100مة إسمية قدرها بقيمليون سهم عادي  150
 

 2020 2019 2020 2019 

 
 لف أ % % 

 ينيبحر دينار
 ف لأ

 ريني بح دينار 
     

 4,368 4,583 30,55 30,55 ينيين  ر حب نمساهمي

     مساهمين كويتيين 

 8,026 8,418 56,12 56,12 مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.  

 1,906 1,999 13,33 13,33 للتأمين ش.م.ك. ة بشركة ور 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 100,00 100,00 15,000 14,300 

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

من خالل    كةقبل الشر ن  ما  م شراؤه ت  خزانةسهم    30,878. ومن ضمنها  (590,680:  2019)  621,558  عدد  ةنخزاالأسهم  مثل  ت (1)
 .(تم شراؤها من قبل الشركة 280,637: 2020) 2021 توزيع أسهم منحة خالل سنة

 

يلي   ( 2) المفيما  وجنسيات  وعدد  أسماء  الرئيسيين  المحاألساهمين  بها سهم  م  %5  بةبنس  فيها حصة  ونتلك يم  تيلا و  تفظ  أكثر  األسهم  ن  أو 
 مة: القائ

    
 2021ديسمبر  31في 
 

 ة الجنسي  المساهم  أسم 
 عدد 
 هم  األس

نسبة الملكية من  
األسهم  إجمالي عدد  

   مةئ قاال
    

 56,12 84,182,323 يتي كو ش.م.ك.   نمجموعة الخليج للتأمي

 13,33 19,999,997 ي كويت  ك. ن ش.م.بة للتأمية ور شرك

 6,82 10,237,379 بحريني  . .بويت ش.م ن والكالبحرينك ب
    

    
 2020مبر ديس 31في 
 
 الجنسية  م  سم المساه أ

 عدد 
 األسهم  

نسبة الملكية من  
  سهم دد األإجمالي ع

 ئمة  قاال
    

 56,12 80,253,818 كويتي ين ش.م.ك. أمج للتمجموعة الخلي

 13,33 19,066,664 يكويت ك. م..أمين شوربة للت شركة

 6,82 9,759,636 يني بحر  م.ب. ش.حرين والكويت  نك البب
 

 مين: هم المساهول توزيع أس(     جد3)
 

 2021ديسمبر  31في 
 

 الفئات 
 عدد  

 األسهم  
 عدد  

   يناهمسالم

نسبة الملكية من  
ألسهم  ا  ددإجمالي ع

 ائمة  الق

    
 % 19,19 3,689 28,783,174 %1من  أقل

 % 4,53 1 6,797,127 % 5ن م إلى أقل 1%

 % 6,83 1 10,237,379 %10 منإلى أقل  5%

 % 13,33 1 19,999,997 %20إلى أقل من  10%

 % 56,12 1 84,182,323 ر وأكث 20%
 ────────── ───────── ───────── 
 % 100,00 3,693 150,000,000 المجموع 
 ══════════ ═════════ ═════════ 
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 للشركة  نفصلة الموحدة والم  ةلي الما ئمل القوايضاحات حوإ
 2021يسمبر د 31في 
 
 

 )تتمة(  تاحتياطيواال  حقوق الملكية 19
 

    

 2020ديسمبر  31في 
 

 الفئات 
  عدد
 سهم األ

  عدد
 المساهمين 

لكية من لمة انسب
إجمالي عدد  

 القائمة األسهم 
    

 % 19,24 3,704 27,519,028 % 1أقل من 

 % 4,48 1 6,400,854 % 5من إلى أقل  1%

 % 6,83 1 9,759,636 % 10من ل أق ى ل إ 5%

 % 13,33 1 19,066,664 % 20من  إلى أقل 10%

 % 56,12 1 80,253,818 ر وأكث 20%
 ───────── ──────── ──────── 

 % 100,00 3,708 143,000,000 عمولمج ا
 ═════════ ════════ ════════ 

 إصدار أسهم  ةوعال
على  صول  وبعد الح   رينيالبح  لتجاريةالشركات ان  قانوفي  عليها  التي ينص  الت  حا الي  ف  إالوزيع  للت  رةصدار غير متوفإن عالوة اإل

 ي. رين المركزبح ال ة مصرفقمواف
 

 ني انو ق ياطيحتإ
، لبحرين المركزيمصرف ال يلدليل اإلرشادل  3  في مجلد رقمالواردة  وأنظمة التأمين  لبحرينيالتجارية ا   الشركات  ونقانحكام  وفقاً أل 

 حتياطي اإلذا  ن ه. إعل المدفوالما من رأس    %50ي  حتياط بلغ اإلحتى ي  ونيانحتياطي القإلسنة إلى اللبح  رل ا  من  %10تحويل  جب  ي
افي    عليها نص  ي   لتيا الحاالت  في    إاليع  للتوز  توفر م  رغي البحرينيلشركات  قانون  ا  التجارية  موبعد  وافقة مصرف لحصول على 

 . البحرين المركزي
 

ه قدر مبلغ و  اء تحويلإجر  لذلك، تم، ووعالمدفالمال    من رأس  %50  وهو   المطلوباألدنى  الحد  وز  جا يتم  لالقانوني  طي  ا تيبما أن اإلح 
 . (بحرينيف دينار أل 214: 2020) 2021نة ي سيني  فبحر نارألف دي 332

 

   عامإحتياطي 
يمثل .  ده من قبل المساهمينا تمم اعوتارة  دإلالس  ج م  اقتراحه من قبللنحو الذي تم  ي العام على ااإلحتياط  إلىلتخصيصات  يتم عمل ا

 بحرين المركزي. افقة مصرف الضع لمواة وتوزيعها خااطي األرباح المبق اإلحتي هذا
 

 توزيعات مقترحة  
 ة المساهمين في ستخضع لموافق التالية، التيلتوزيعات ا  2022براير ف  17قد بتاريخ  ي اجتماعهم المنعف  اإلدارةمجلس   أوصى أعضاء

 .  2022رس ما  21خ بتاريده قا انعة السنوي المزمع يومالعمة جمعيلا  عتما ج ا
 2021 2020 

 
 لف أ

 ني ر بحريدينا
 لف أ

 بحريني  دينار
   
 2,136 2,988 فلس للسهم(  15: 2020) سهملل فلس 20 أرباح أسهم نقدية بواقع -
 700 - (سهم 4,8951:  2020محتفظ به )  سهم 100ل هم لكس ال شيء دد سهم منحة بعأ -
 332 370 لقانوني ا  اطيي االحتلى إول مح  -
 

   طاألقسا ليإجما 20
 

 2020 2021 المجموعة  20,1

 
 لف أ

 بحريني دينار 
 لف أ
 ر بحريني ينا د

   
 80,754 88,701 المستردة  لغ م منها المبا سومح  –المجموعة  بترتيب من

 4,676 4,018 وعة المجم حصة –خرى األ  ركات التأمينبترتيب من ش
 ─────── ─────── 

 92,719 85,430 
 ═══════ ═══════ 
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 كة  رلموحدة والمنفصلة للشا المالية قوائمال حات حول يضاإ
 2021ديسمبر  31في 

 
 

   طاألقسا ليإجما 20
 

 2020 2021 كة الشر 20,2

 
 ف لأ
 ينار بحرينيد

 ف لأ
 ينار بحريني د

   
 57,955 64,284 ستردة  الممحسوم منها المبالغ  –الشركة  ترتيب منب

 4,616 3,629 حصة الشركة  –رى التأمين األخ ركاتب من شبترتي
 ─────── ─────── 
 67,913 62,571 

 ═══════ ═══════ 

 ة ة وإداريمصروفات عام 21
 2021 2021 2020 2020 
 الشركة مجموعة ال كة الشر مجموعة ال 

 
 لف أ

 حرينيدينار ب 
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ
 نار بحريني دي

 ف لأ
 ار بحريني يند

     
 2,822 4,219 3,036 4,520 لموظفين  با كاليف متعلقة ت

 171 288 170 224   (15ك )إيضاح استهال
 396 1,368 246 1,762 فات تشغيلية أخرى مصرو

 - 1,212 - 906 األخرى  فل مصروفات التكا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 7,412 3,452 7,087 3,389 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 والعموالت   خل الرسومد 22
 2021 2021 2020 2020 
  كةالشر  وعة ملمجا لشركة  ا لمجموعة ا 

 
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 نار بحرينيدي 
 لف أ
 يني ينار بحر د

 لف أ
 نار بحريني يد

     
 2,933 3,708 3,558 4,466 ( 17ح دخل العموالت )إيضا

 254 274 347 449 ىر ليصة ورسوم أخرسوم بو
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,915 3,905 3,982 3,187 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 صافي  – دخل اإلستثمار 23
 2021 2021 2020 2020 
 الشركة  وعة مالمج الشركة   المجموعة  

 
 ف لأ

 حرينينار ب دي 
 لف أ

 دينار بحريني
 لف أ

 ي نريحدينار ب
 لف أ

 حريني ب ر ادين
     لى:  وائد عخل الف د

 134 146 245 280 ستحقاق إلاارات محتفظ بها حتى إستثم

 760 1,118 489 963 ك بنو  أرصدة لدى

     ع  لية متاحة للبيدات ما موجو

 387 473 702 416 خل أرباح أسهم  د

 515 515 740 947 لبيع  احة ل ت متفائدة على سندا 

 751 11,188 223 307 ات  مار ثتإسربح من بيع 

 - - 79 79 فاء إط

 18 9 211 129 ستثمارات العقاريةعلى االيجار اإلدخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 3,121 2,689 3,449 2,565 

 ( 469) ( 1,047) (340) (602) ( 12تثمارات  )إيضاح اإلسمحالل على  ة اضخسار 

 ( 389) ( 499) (573) (688) ثمار اإلست  إدارةفات رومص

 ( 58) ( 58) (72) (71)  رةااالستشوم سر 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,760 1,704 1,845 1,649 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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   للشركة لمنفصلةحدة واالمو حول القوائم المالية يضاحاتإ
 2021ديسمبر  31في 

 
 ومصروفات أخرىخل آخر  د 24
 2021 2021 2020 2020 
  الشركة موعة المج   الشركة لمجموعة ا 

 
 لف أ
 حرينيينار ب د

 لف أ
 يدينار بحرين 

 لف أ
 ريني بح ر يناد

 لف أ
 ي ينر بحر دينا

     ل آخر دخ

 - - - - تكافلال -األخرى اء األطراف  ر مد عابأت

 - - 92 92 عمالت أجنبية   ناتج من صرف ربح

 - - 2 2 جودات  بيع موبح من ر 

 - - - 13  وعدخل متن

 15 478 3 987 التشغيلي   دخلال 
 267 432 - -   19يد كوف – كوميةحة حمن
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,094 97 910 282 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2021 2021 2020 2020 
 الشركة  المجموعة    الشركة جموعة الم 

 
 لف أ

 ار بحرينيدين 
 لف أ

 حرينيدينار ب 
 لف أ

 حريني بر ادين
 لف أ

 يني بحر  ار دين
     ى أخر  مصروفات

 49 49 59 59 لزكاة  ا بة ضريوة دعم العمالة الوطنية ريبمخصص ض

 51 51 57 57 ة مصرفي ومرس

 454 454 777 777   صيلهامخصص ديون مشكوك في تح

 41 41 - - دومة  ون معدي

 8 8 11 11 مضافةلقيمة المصروفات ضريبة ا

 7 7 6 6 ط سااألق  وديعة احتياطيى لوائد ع فات الفمصرو

 7 7 - - رف عمالت أجنبية من صاتجة ن رةخسا

 12 12 5 5 يجار  زامات عقد اإلصروف الفوائد على إلتم
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 915 915 629 629 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

تضمينيت * لألاتكافل  ال  مصروفات  م  اخرى  الدولية شتكلشركة  وإدارية    في  ب.م.    . افل  عامة  هذه  مصروفات  أن  ق  تتعل   تروفالمصا حيث 
 التكافل.  شاركيمب
 

 لربح للسهما 25
عدد  المرجح ل طالمتوسعلى    ةلمجموعدية ل لعا ا لى حاملي األسهم  إ للسنة العائد    الربحرباح بقسمة  في األ  ملسه ل األساسيب  نصي مبالغ ال  تم احتسابي
 . ةاليمقارير الاد التإعدبتاريخ ئمة اقلا ادية عالم سهاأل
 

 هم: بح للسمة الحتساب الر ومعلومات األسهم المستخد فيما يلي الدخل
 

 2021 2021 2020 2020 
 الشركة    لمجموعةا الشركة   وعة  لمجما 
     

 3,318 3,809 3,703 4,152 ار بحريني( دينف  لالربح للسنة )أ
  القائمة، محسوم ةيدعا ال  مألسها د المرجح لعد  المتوسط
 149,378,442 149,378,442 149,378,442 149,378,442 زانة أسهم الخمنها 

 فلس  22 فلس  25 لس ف 25 فلس  28   الربح للسهم
 

  اح. لى األربخفض ع ير مذلك ال يوجد تأثلها و نفسفض للسهم في األرباح هي والمخاسي إن النصيب األس
     

 2020 2021   ت أخرى معلوما 
     
 فلس  4,8951 -   ( 19إيضاح محتفظ به ) سهم 100هم لكل س 4,8951دد سهم منحة بعأ

 فلس  15 20   (19ضاح يعها )إبتوزي صى أسهم نقدية مو رباحأ
 س فل 251 فلس  261   هم ود للسصافي قيمة الموج

 فلس  320 س  لف 430   بر يسمد 31رين في لبحورصة ا بوفقاً ل سعر السهم

 مرة 15 مرة   17    ديسمبر   31ح في بار لى األإر لسعانسبة 

 47,801 64,233  ني( ينار بحر دييسمبر )ألف د 31في  قيةة السوسملر لل قيمة اإلجماليةال
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 للشركة  والمنفصلة موحدة  ال  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2021مبر ديس 31ي ف
 
 

 ية تصنيف األدوات المال  26
 

األدوات الن، تم تص2021ديسمبر    31في   القلغ  ليةام يف  الدولي رقم  ب معياس بموجيارض  المحاسبة  بات  ة: اإلثاليات الم ألدو با  المتعلق  39ر 
 التالي: ك  اسقي وال

 وع المجم
 وذمم  قروض

 ة مدين 
تى محتفظ بها ح

 االستحقاق
 تاحةم

 للبيع
 المجموعة  26,1

 ف لأ
 دينار بحريني

 لف أ
 دينار بحريني

 لف أ
 نار بحرينيدي 

 لف أ
  ينيردينار بح

     
 وك أرصدة لدى البن نقد و  - - 49,418 49,418

 ئع قانونيةودا - - 4,771 4,771

 ض ين مستحقة القبأمت مبالغ  - - 28,294 28,294

58,824 58,824 - - 
 أمينيةطلوبات التالم ن منمعيدي التأميحصة 
 ر بشأنهامطالبات تم عمل تقري –مطالبات المستحقة ال -   

 ات  ار إستثم 31,607 5,666 - 37,273
───────── ──────── ───────── ─────────  

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

     
 يةلوبات مالمط

تكلفة  مدرجة بال
     مطفأة ال

 لف أ
     ينينار بحردي 

69,615    
 مطلوبات تأمينية

   اقرير بشأنهت عمل طالبات تمم –المطالبات المستحقة  -   

  ةحقمست حقة الدفع ومطلوبات مبالغ مست    36,089
 عقد اإليجار   اتالتزام    129

────────     
105,833     
════════     

 

 مجموع ال
 ض وذمم قرو

 مدينة 
تى محتفظ بها ح

 قاالستحقا
 حةمتا
 عللبي 

 ركة الش 26,2

 لف أ
 رينيبح دينار

 لف أ
 ر بحرينييناد

 لف أ
 نيري دينار بح

 لف أ
  ينيدينار بحر

     
 ك نقد وأرصدة لدى البنو  - - 27,344 27,344
 يةودائع قانون - - 4,646 4,646

 تحقة القبض تأمين مس بالغم - - 23,502 23,502

56,759 56,759 - - 
 طلوبات التأمينيةالمن تأمين ممعيدي الة حص
 هال تقرير بشأنعم بات تمطالم –قة مستحال  المطالبات -   

 ات  إستثمار  24,103 4,928 - 29,031
──────── ──────── ──────── ────────  
141,282 112,251 4,928 24,103  
════════ ════════ ════════ ════════  

     
 اليةمطلوبات م

لفة  درجة بالتكم
     أة طفالم
 لف أ

     رينيدينار بح

64,912    
 ةمينيتأ تا وبطلم

   أنهاقرير بشتل تم عم مطالبات – تحقةمسالالمطالبات   -   
 قةمستح ومطلوبات ة الدفع مبالغ مستحق    30,910

 اإليجار  امات عقد التز     116
────────     

95,938     
════════     
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 المنفصلة للشركة  الموحدة و يةالول القوائم الميضاحات حإ
 2021سمبر دي 31في 

 
 ة(مت )ت ية لمال ت ااوتصنيف األد 26

 

اإلثبات    ة:وات الماليلق باألد عالمت    39الدولي رقم    ةسبامحلا   عيار ب مرض القياس بموجدوات المالية لغف األ نيتم تص،  2020بر  يسمد  31ي  ف
 كالتالي:  والقياس

 موع المج
 وذمم  قروض
 مدينة

ا حتى محتفظ به
 االستحقاق 

 متاحة
 للبيع 

 لمجموعة ا 26,1

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
 ي نر بحرينايد

 لف أ
 ني بحري ار دين

 لف أ
  دينار بحريني 

     
 البنوك   رصدة لدى أ و   نقد  - - 49,070 49,070
 نونيةقاودائع  - - 5,592 5,592
 تأمين مستحقة القبض  مبالغ - - 34,328 34,328

74,013 74,013 - - 
 نيةيلتأممن المطلوبات ا معيدي التأمين  حصة
 شأنهاب ل تقرير عم بات تمالط م – المطالبات المستحقة -   

 ات  إستثمار  19,926 3,893 - 23,819
───────── ──────── ───────── ─────────  
186,822 163,003 3,893 19,926  

═════════ ════════ ═════════ ═════════  
     
لية  طلوبات ما م

مدرجة بالتكلفة  
     المطفأة 

 ف لأ
     ريني دينار بح

83,663    
 يةينأممطلوبات ت

 اير بشأنهمل تقر لبات تم عمطا – حقةمستال  باتلطامال -   
  ت مستحقةمستحقة الدفع ومطلوبامبالغ     37,491

 عقد اإليجار امات التز     233
 غ مستحقة للمشاركينمبال    111

────────     
121,498     

════════     
 

 ع وجمالم
 وذمم  قروض

 ينةمد
حتى  محتفظ بها
 االستحقاق 

 تاحةم
 للبيع 

 كةر الش 26,2

 لف أ
 دينار بحريني 

 لف أ
 بحريني دينار 

 لف أ
 ر بحريني نادي

 لف أ
  يني دينار بحر 

     
 البنوك أرصدة لدى  نقد و  - - 30,779 30,779

 قانونية ودائع  - - 5,467 5,467

 ض حقة القبين مستمتأالغ مب - - 27,913 27,913

70,987 70,987 - - 
 يةنيلمطلوبات التأما  يدي التأمين منحصة مع

 بشأنهار ت تم عمل تقريمطالبا –طالبات المستحقة الم -   

 ات  إستثمار  14,351 3,549 - 17,900
──────── ──────── ──────── ────────  
153,046 135,146 3,549 14,351  

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

 

الية  مطلوبات م
ة بالتكلفة  مدرج
     أة طف الم
 لف أ
     ريني نار بحدي

77,972    
 ينيةلوبات تأممط
   مل تقرير بشأنهاعتم  مطالبات –ة ستحقطالبات المالم -   

 مطلوبات مستحقةو ة الدفع بالغ مستحقم    31,882
 ار  إليجد االتزامات عق    208

─────────     
110,062     

═════════     
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 شركة  ة للفصللمنوا  ةوحدالم ليةماال القوائم حول يضاحات إ
 2021ر ديسمب 31ي ف

 
 

 ة العادلةيمياس الق ق 27
 

 في وق  الس  اركي مشبين    ةة منظممعاملفي    مطلوبلتحويل    م دفعهيت  الذي  أوموجود  ع  لبيه  سيتم استالمذي  السعر  لا  هيالقيمة العادلة  
   القياس. يختار
 

الية بة لألوراق المرت. بالنستوف  لنشطة، إذاا  ألسواقفي ا  علنةالم  وقار السأسعة من  ج رلمدا  ةق الماليلألورا العادلة    تقاق القيماشيتم  
لسوق ات  معامال  حدثتخدام أإس  على  التقنياتشمل تلك  وقد ت  قييم المناسبة.إستخدام تقنيات التة بدلير القيمة العا م تقدت، يمدرجةغير ال

 أخرى.  قييمأو نماذج ت ؛جوهريةها بصورة هة لابخرى مشة أ ألدا ةيحالال العادلة القيمةفضيلية؛ بالرجوع إلى ت ون شروطد
 
ل غير  العادلة لألموا  القيمند  تست.  ةالمعلنلعطاءات  الرجوع إلى أسعار اة بشطفي األسواق الندرجة  مالعادلة لألموال ال  تم تحديد القيمي
قيماى صعل   رجةمدلا منداالموجو  في  تحديدها  تم  التي  م  ت  الصنقبل  ااألخدام  تسبإ   دوقدير  السوق  درجةلمسعار  ات ودللموج   في 

إذالمعنية توفرت،  ،  أا  أساليب  أي  أحدثأو  مثل  مقبولة  م  خرى  مسسعر  قبل  من  السومر  تثدفوع  القيمة  أو  قابل آخر  لشركة  ة قية 
 ارنة. للمق
 

 : ييملتقنية ا قتة باليدوات الملأل لةفصاح عن القيمة العادإلحديد والي للت ا الت لهرمي ل االتسلس المجموعةتستخدم 
 
 ماثلة؛ ت الما لموجودات أو المطلوبسواق النشطة ل لة( في األلمعدلنة )غير ا مععار الاألس  :1ى مستوال

بصورة   ا إملمسجلة  ادلة اع ال  القيمةلى  جوهري عذات التأثير ال  مدخالتها جميع    تي يمكن مالحظةلتقنيات األخرى وال ا:  2  المستوى
 ؛ و رةر مباشمباشرة أو غي

ت يمكن معلوما   ىة والتي ال تستند عل عادلة المسجلى القيمة العلر الجوهري  ثيت التأم مدخالت ذاخدستت  التيات  التقني  :3  توىالمس
 السوق. في  ا مالحظته

 
 لمتاحة للبيع:ا ستثماراتلالى ستوالمسب ح لقيمة العادلة ي لرماله سلسلالتما يلي تفاصيل في
 

 2021ديسمبر  31 
 المجموع  3توى المس 2المستوى  1ى المستو جموعة الم 27,1

 
 لف أ

 ني دينار بحري
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 بحريني دينار 
 لف أ
 يني ر حينار بد

     احة للبيع  متثمارات إست

       درجةمستثمارات إ

 11,929 - - 11,929 ة مال مصرفيأع

 1,547  - 1,547 البنية التحتية 

 4,371 - - 4,371 ناعي ص

 431 - - 431 الت اتصا 

 1,730 - - 1,730 خدمة المستهلك

 9,124 - - 9,124 حكومي

 746 - - 746 أخرى قطاعات

     رجةر المدحقوق الملكية غي  مأسهإستثمارات 

 1,380 1,380 - - أمين ت

 65 65 - - كخدمة المستهل

     ارة مد أخرى قناديص

 189 189 - - كخدمة المستهل

 17 17 - - البنية التحتية 

 43 43 - - ي ناع ص

 35 35 - - رىعات أخقطا 
 ────── ────── ────── ────── 
 29,878 - 1,729 31,607 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 شركة  ة والمنفصلة للموحدال  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2021ديسمبر  31ي ف

 
 

 ة( )تتمدلة العاة القيمقياس  27

 2021ديسمبر  31 
 المجموع  3 المستوى 2ستوى الم 1توى المس كة شرال 27,2

 
 لف أ

 ي بحرين دينار 
 لف أ

 يني بحر  نار دي
 ف لأ
 ينار بحريني د

 ف لأ
 بحريني  دينار 

     متاحة للبيع   ثماراتإست

     درجة مستثمارات إ

 10,234 - - 10,234 ال مصرفية عمأ

 4,371 - - 4,371 صناعي 

 431 - - 431 اتصاالت 

 1,651 - - 1,651 المستهلكخدمة 

 5,863 - - 5,863 يحكوم

 73 - - 73 قطاعات أخرى

     ةرج الملكية غير المد ققوهم ح أسرات ثما إست

 1,381 1,381 - - ين تأم

 64 64 - - ىقطاعات أخر

     ى مدارة  رصناديق أخ 

 35 35 - - خرىقطاعات أ
 ─────── ─────── ────── ────── 
 22,623 - 1,480 24,103 

 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 
 

 :يعات المتاحة للبثمارستلالحسب المستوى لة للقيمة العاد  سلسل الهرميالتفيما يلي تفاصيل 
 

 2020ديسمبر  31 
 لمجموعا 3المستوى  2المستوى  1ى المستو المجموعة 27,1

 
 لف أ

 ني دينار بحري 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ
 ي حرينينار ب د

     يع  حة للبامتثمارات إست

     درجة مستثمارات إ

 6,177 - - 6,177 ة مال مصرفيأع

 2,995 - - 2,995 ناعي ص

 255 - - 255 اتصاالت 

 465 - - 465 كلخدمة المسته

 6,820 - - 6,820 حكومي

 1,627 - - 1,627 أخرى تقطاعا 

     جةر ر المدم حقوق الملكية غي أسهإستثمارات 

 1,319 1,319 - - أمين ت

 45 45 - - ت أخرىقطاعا 

     ارة مد ق أخرىناديص

 125 125 - - كخدمة المستهل

 98 98 - - أخرى تا ع قطا 
 ────── ────── ────── ────── 
 18,339 - 1,587 19,926 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 منفصلة للشركة  الموحدة وال يةالائم المت حول القويضاحاإ
 2021 سمبر دي 31ي ف

 
 

 ة( )تتمدلة العاة مالقيقياس  27

 2020ديسمبر  31 
 المجموع 3 المستوى 2ى وتالمس 1توى المس ركةشال 27,2

 
 لف أ

 ي دينار بحرين
 لف أ
 يني بحر ناردي

 ف لأ
 ينار بحريني د

 لف أ
 بحريني  دينار

     متاحة للبيع   ثماراتإست

     درجة مستثمارات إ

 4,547 - - 4,547 ل مصرفية ا عمأ

 2,995 - - 2,995 ي صناع 

 255 - - 255 اتصاالت 

 387 - - 387 خدمة المستهلك

 4,688 - - 4,688 حكومي

 80 - - 80 ىقطاعات أخر

     الملكية غير المدرجة قوقهم ح أسرات ثما إست

 1,319 1,319 - - ين تأم

 45 45 - - ىقطاعات أخر

     صناديق أخرى مدارة  

 35 35 - - قطاعات أخرى
 ─────── ─────── ────── ────── 
 12,952 - 1,399 14,351 
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 
 

 ة والشركة المجموع –القيمة العادلة  قاسة بالية الملألدوات الم 3ي المستوى ت فاتسوية التغير
 

 

  1في 
 ير ينا 

2021 

  تةبثم مكاسب 
لدخل  في قائمة ا 

 ل اآلخر  الشام

 31في 
 ر يسمبد

2021 

   مجموعة لا
 لف أ

 ريني بحدينار 
 لف أ

 يني حر دينار ب
 لف أ

 بحريني  دينار 
    ع  بياحة للمت ماراتستثإ

 1,729 142 1,587 مدارة   خرىوصناديق أ ة ية غير المدرج هم حقوق الملكسأاستثمارات   
 ════════ ════════ ═════════ 

    ة  ركالش
      عبيمارات متاحة للإستث

 1,480 81 1,399 ارة مدخرى اديق أ وصن درجة ية غير المالملك حقوق سهمأارات ثمستا  
 ════════ ════════ ═════════ 
 

 

   1في 
 ناير ي

2020 

في   بتةثم خسائر
قائمة الدخل  
 الشامل الخر  

 31في 
 ديسمبر
2020 

   المجموعة 
 لف أ

 يني بحردينار 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
    للبيع   حةرات متاما ستثإ

 1,587 (1,120) 2,707 خرى مدارة ق أ اديوصن جة رلمدر اأسهم حقوق الملكية غيرات استثما   
 ════════ ════════ ════════ 

    الشركة  
      علبيستثمارات متاحة لا
 1,399 (30) 1,429 غير المدرجة   حقوق الملكيةأسهم ستثمارات ا  
 ════════ ════════ ════════ 
 

لم  2021ديسمبر    31في    ةيتهنملسنة الل ا الخ  الهرملسسالت  في  2المستوى  و  1مستوى  ن البي  حويالتة ت يأك  تكن هنا ،  للقيمل  ة  ي 
 .توجد تحويالت( : ال2020) دلةللقيمة العا الهرمي  في التسلسل 3تحويالت من وإلى المستوى أية اك م تكن هنلة، لدالعا 
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 كة  للشر فصلةمنلواة  الموحد الماليةائم لقويضاحات حول اإ
 2021سمبر دي 31 في

 
 

 ة( )تتمدلة العاة مالقيقياس  27

 
   لمدرجةاير لكية غالم قوقستثمارات المتاحة للبيع في أسهم حإلا ملتقيي  ن مالحظتهايمك الذات تأثير جوهري  ت المدخ
ألف دينار    247)  ربمقدا  )نقصان( زيادة  لىإ  %10بنسبة  ية  رئيسال  فتراضات االلممكنة في  حتملة انقصان( الم)ال  دةيا الزتؤدي    فسو
بحرينيلف  أ  247  (رينيبح  بحري  159)  :2020]  دينار  دينار  دينا   159(  نيألف  بحألف  ا.[ين يرر  القيمة  مستوى في  على  لعادلة 

 147)  رداصان( زيادة بمق)نقإلى    %10بنسبة  رئيسية  ال   فتراضاتااللممكنة في  حتملة اان( المنقص )ال  دةيا الزف تؤدي  سو  .وعةالمجم
على    ةلعادلفي القيمة ا.[ين يرر بحألف دينا  140(  نيألف دينار بحري  140: )2020]  دينار بحرينيألف    147  (ينيرار بحألف دين 
خ إعداد المدرجة كما هو بتاري  عن قيمها جوهري    ختلف بشكلال ت  ةماليلوبات العادلة للموجودات والمطال  القيم  نإ  .الشركةمستوى  

  .يةمالال اريرقالت
 

لى ما عنفصلة للشركة  لمدة واوح الم  لخسائرح أو ابا راألة  ئمل المحتسب في قا يعتمد اإلضمحال، سللبيع  المتاحة  راتثما في حالة اإلست
خل الدن خالل  )م  الملكية  حقوقعلى أسهم  تؤثر فقط  س  مة العادلةيفي الق   فإن أي زيادة  .ل األمدطويام أو  هاض  نخف إإذا كان هناك  

  .ةركمنفصلة للشالموحدة وال  اح أو الخسائراألرب ائمة ق ى ل ر عتأثي ي ألن يكون لها  وفسوخر( ال  شاملال
 
   لةالعاد قيمةبالت المالية غير مدرجة االعادلة لألدوم والقية  يمة المدرجالق

ن أمين موحصة معيدي الت ض  قبلقة استح مين  غ التأمالمبووالودائع القانونية  بنوك  األرصدة لدى ال لة للنقد ود يم العا رة بأن القاقيمت اإلد
 لبوالص لي احاموإعادة التأمين و مينأ لت فع لشركات الد حقة استلمبالغ الماونها شأ ب بات التي تم عمل تقاريرمطالال –ينية لمطلوبات التأما
اإليج  تالتزاما واألخرى  الدائنة  لذمم  وا الم ار  عقد  قيمها  لالسدتقارب  كبير  حٍد  إلى  ذلك  ويعود  لتلك   جلاأل ة  القصير  تحقاقاترجة 
 لة. اد ة العيمالهرمي للقتسلسل ال نم 2مستوى ضمن اللمالية هذه األدوات اتم تصنيف  .ةليلما ا دواتاأل
 

محالل على  ضبعد إثبات مخصص إ.  حكوميةشبه   ي سنداتف  هي  ستحقاقتاريخ اإل  حتى  ظ بها محتف ال  ة إستثمارات المجموعةيالب إن غ
في كما  ة  رج دمقيمها التقارب  ستحقاق  حتى تاريخ اال  المحتفظ بها   اتمارتثسلإلالعادلة    يمالقن  بأ دارة  اإليمت  قبعض من هذه السندات،  

ال عدإ  تاريخ المال تقاد  ل  .يةارير  العادلة  القيم  ال رتثما سإلتصنف  تاريخ االسمحتات  حتى  بها  المضتحقاق  فظ  التسلسل   2مستوى  ن  من 
   للقيمة العادلة. يالهرم
 

  لقطاعاتمعلومات ا 28
 

يتم  تيالمجموعة الل أعما  اتا يلي قطاع. فيمةمنمؤعلى فئات المخاطر ال ءً م التالية بنا إلى األقسا  وعةمجملسيم ا ية، تم تقرإدا  اضألغر
 ها: عمل التقرير بشأن

 
العامةوا  لحريق ا  - خد  لحوادث  بواتقدم  التأمين  لمات  مخاطر  ص  مختلف  والهندسة التغطية  العامة  والحوادث  ة والصحي  لحريق 

 الخاصة؛   ماتتزالواإل  ة الجماعيا الحين وتأمي
 
 موسع؛ و ن وضما  ملف ثالث وشا ية طرطتغل دم خدمات بوالص التأمينتق المركبات  -
 
 والطيران البحري.ي البحرلسفن ا وهيكل ن لتغطية الشحن البحريأميص التلبوا ماتتقدم خد حري والطيرانبال -
 
 ى. االدخار والخدمات األخريم والحماية وحياة والتعلال  على جماعيلتأمين ال ا اطر مخلتغطية لتأمين تقدم خدمات ا التكافل العائلي -
 



 .ب. ش.ملشركة البحرينية الكويتية للتأمين  ا

68 

 الموحدة والمنفصلة للشركة   يةالئم المات حول القويضاحاإ
 2021 سمبر دي 31في 

 
 

 ( )تتمة معلومات القطاعات  28

 
تقييم ألداء. يتم  م اتقييوارد وخصيص المت  بشانت  لقراراا  اتخاذ  التشغيلية بشكل منفصل لغرضة نتائج اكتتاب القطاعات  اقب اإلداررت

 السنةوربح    دخلها مع  سويتتو  للسنةربح القطاع  ياس  قو  ادات القطاعير إتالي  لا  ح الجدول. يوضبتتا كربح اإلناًء على  بقطاع  أداء ال
 .ةوالشرك ةموعللمج 

 مجموعةال   2021

ريق والحوادث  حال
 المركبات  العامة 

 البحري
 جموعالم عائليالفل تكاال طيرانوال

 

 ألف 
 بحريني  اردين

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ي ريندينار بح

 ألف 
 ريني نار بحدي

 ألف 
 ني يحرنار بيد

      
 92,719 1,344 1,996 19,913 69,466 نخارجييء الماللعمالي األقساط من اجإ

 37,774 940 336 19,336 17,162 بهاط المحتفظ األقسا

 36,664 943 331 19,365 16,025 ألقساط صافي ا
 4,915 - 749 52 4,114   موالتالرسوم والع خلد
 41,579 943 1,080 19,417 20,139 طاع قليراد اإ
      

 24,979 218 (8) 12,158 12,611 ( اتدتردااس ) /صافي المطالبات 

 للتكافل الفنية إلحتياطياتا إلى محوللا

 740 740 - - - ي العائل
 7,412 14 352 3,529 3,517  ريةداإعامة وروفات صم
 3,982 122 115 1,709 2,036  تناءإلقا اليفتك
 ────────── ────────── ──────── ──────── ───────── 

 4,466 (151) 621 2,021 1,975 تابكتاإل (ئر خسا) /أرباح 
 ══════════ ══════════ ════════ ════════  

 2,883     دخل غير مخصص*

 (2,356)     مخصصة**  غير  اتمصروف
     ───────── 

 4,993     من على حصة المشاركين  ضمت الربح
 672     ن  كيالمشار  م منه: حصةوس مح      
     ───────── 

 4,321       نةللس ربح ال
     ═════════ 

 

 ركة الش   2021

  الحريق
 المركبات  العامة   والحوادث

 يالبحر
 المجموع نيراوالط

 

 لف أ
 ي ينار بحريند

 ألف 
 ني حريب ردينا

 لف أ
  يريندينار بح

 ألف 
 ار بحريني دين

     
 67,913 1,690 11,633 54,590 نلخارجييالعمالء ا نمساط إجمالي األق

 20,135 248 11,391 8,496 بها فظلمحتط اسااألق

 18,820 240 11,113 7,467 ألقساطصافي ا
 3,905 665 52 3,188 موالتسوم والعدخل الر

 22,725 905 11,165 10,655 اعد القطإيرا
     

 12,757 (42) 6,731 6,068 ( سترداداتا) /صافي المطالبات 
 3,452 289 1,476 1,687 إدارية و عامة تروفامص
 2,492 77 1,176 1,239  قتناءاإلف يكالت
 ────────── ──────── ───────── ──────── 

 4,024 581 1,782 1,661 اإلكتتابأرباح 
 ══════════ ════════ ═════════  
 1,817    ص*ل غير مخصخد
 (2,138)    ** مخصصة صروفات غير م
    ──────── 
 3,703    للسنةربح ال
    ════════ 
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 وعة مجمال   2020

ريق والحوادث  حال
 المركبات العامة

 لبحريا
 جموعالم  العائلي فلتكاال والطيران

 

 لفأ
 بحريني   ار دين

 ألف
 ينار بحريني  د

 ألف
 ي  ريندينار بح

 ألف
 ريني  نار بحدي

 ألف
 ني  يحر دينار ب

      
 85,430 1,448 1,984 19,492 62,506 نخارجييء الماللعإجمالي األقساط من ا

 33,961 882 312 18,839 13,928 بها لمحتفظط ااألقسا

 34,438 878 309 19,289 13,962 صافي األقساط 
 3,982 - 522 158 3,302   التموالرسوم والع خلد
 38,420 878 831 19,447 17,264 طاع يراد القإ
      

 23,704 260 (10) 12,992 10,462 ( اتدتردااس ) /صافي المطالبات 

 للتكافل الفنية تتياطياإلحا إلى محوللا

 332 332 - - - ي العائل
 7,087 81 361 2,906 3,739  إداريةوعامة روفات مص
 3,817 170 114 1,549 1,984  تناءإلقا اليفتك
 ────────── ───────── ──────── ──────── ───────── 

 3,480 35 366 2,000 1,079  تابكتأرباح اإل
 ══════════ ═════════ ════════ ════════  

 2,809     دخل غير مخصص*

 ( 1,972)     * مخصصة* مصروفات غير 
     ───────── 

 4,317     مشاركين  على حصة الضمن مت الربح
 400     ن  كيالمشار  م منه: حصةمحسو      
     ───────── 

 3,917       نةللس ربح ال
     ═════════ 

 

 ركة لش ا   2020

  حوادثوال الحريق
 المركبات العامة

 يالبحر 
 المجموع نوالطيرا

 

 ألف
 ريني  ينار بحد

 ألف
 ني  يحر ب ر دينا

 لفأ
 ي  ريندينار بح

 لفأ
 حريني  ار بدين

     
 62,571 1,613 10,679 50,279 نلخارجييالعمالء ا ساط منإجمالي األق

 17,529 211 10,363 6,955 بها فظلمحتط اسااألق

 17,669 217 11,028 6,424 ألقساط ا صافي
 3,187 452 158 2,577 ت  سوم والعموالدخل الر

 20,856 669 11,186 9,001 إيراد القطاع 
     

 11,934 (28) 6,886 5,076 ( استردادات) /لمطالبات صافي ا
 3,389 295 1,371 1,723 إدارية و فات عامةرومص
 2,392 72 1,040 1,280  قتناءاإلف يكالت
 ────────── ──────── ──────── ──────── 

 3,141 330 1,889 922 كتتابأرباح اإل
 ══════════ ════════ ════════  

 1,931    ص*صخل غير مخد
 ( 1,754)    ** مخصصة مصروفات غير 

    ──────── 
 3,318    للسنةربح ال
    ════════ 

 
 . آخر خل ودة الزميلة كج الشر الشركة من نتائة صصافي، ح – مار اإلستثدخل على * يتضمن 

 
 خرى. أت وفاصر ة وموفات الشركمصر على من ض** تت 
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 مة( )تت ت القطاعات معلوما 28

 

 دات القطاع. موجو لتالي إفصاحاتول االجد حيوض
 

 
 الحريق  

 المركبات  ة مالعاوالحوادث 
 يبحرال

 ان يروالط
 التكافل 

 ائلي الع
غير   اتدموجو
 ع المجمو *صةمخص

 
 فأل
 ني  ر بحري ا يند

 فأل
 ريني  دينار بح

 لفأ
 دينار بحريني  

 ألف
 دينار بحريني  

 لفأ
 ي  نر بحري دينا 

 ألف
 نار بحريني  دي

       لقطاع  وجودات ام
 232,363 126,829 3,373 2,512 6,361 93,288 ة مجموعال   2021
 195,356 98,298 - 2,411 5,656 88,991 لشركة ا   2021

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       ت القطاع  داجومو

 239,523 119,690 2,855 1,677 7,127 108,174 ة عمجموال   2020
 206,614 95,707 - 1,575 5,581 103,751 كةالشر   2020

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

 
 الحريق  

 تالمركبا امةدث العالحواو
 ري البح
 لطيران وا

  فلالتكا
 ي العائل

غير   تبامطلو
 المجموع **مخصصة

 

 لفأ
 يني  بحرر دينا 

 ألف
 ي  ر بحريننا يد

 ألف
 حريني  ب دينار

 لفأ
 حريني  دينار ب

 فأل
 نار بحريني  دي

 ألف
   دينار بحريني

       ع  طالقمطلوبات ا
 188,970 41,178 6,754 2,852 28,700 109,486 موعة جالم   2021
 156,418 32,884 - 2,661 19,878 100,995 ركة الش   2021

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       لقطاع ا مطلوبات
 198,069 41,660 5,550 1,992 28,402 120,465 موعة مجال   2020
 169,094 35,885 - 1,840 18,928 112,441 ركةالش   2020

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

تت القطاع على    نضم* ال  لدموجودات  انقد وأرصدة  القبض  مستحالن  ميتأالومبالغ    قانونيةع  ئوودا ك  لبنوى    تثمار في شركة زميلةواس  استثماراتوقة 
 . متكامل سساعلى أ تالموجوداه دار هذحيث تن المشاركين حقة مومبالغ مستدات م الموجوتخدافي اس والحقت ومعدات راقاعقارية وع  اتواستثمار

 

مات اة أخرى ومبالغ مستحقة للمشاركين والتزدائن  وذمم  البوالص  ليوإعادة التأمين وحامن  يالتأم  ركاتلش   ذمم دائنةتضمن مطلوبات القطاع على ت  ال**  
 امل. أساس متك علىلوبات ذه المطتدار ه  يثحعقد اإليجار. 

 

 متكامل. اسعلى أس ار هذهدت صلة حيثورة منفصب قطاعاتللمتعلقة باقدية ات الن ح عن التدفقاإلفصا ال يتم ا
 

 المجموع   الكويت  ن  يالبحر موعة لمجا   2021

 
 لف أ
 يني ر بحريناد

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 نار بحريني دي

    
 92,719 21,121 71,598 ين*لخارجيط من العمالء اساإجمالي األق

 6,138 43 6,095 لة ** ات غير متداوموجود
    

 لمجموع  ا  الكويت   ينحرالب ركة الش   2021

 
 ألف 

 يني بحردينار 

 ألف 
 ار بحريني يند

 ألف 
 بحريني  ردينا

    
 67,913 21,121 46,792 ء الخارجيين*الي األقساط من العمالإجم
 6,575 43 6,532 ولة ** دات غير متداجومو

 

 مجموع  ال يت الكو ن  يالبحر عة  المجمو   2020

 
 ألف 
 ي  بحرين ينارد

 ألف 
 بحريني  ر ينا د

 ألف 
 دينار بحريني  

    
 85,430 17,401 68,029 ين*عمالء الخارجيط من الاقسالي األإجم

 6,315 167 6,148 ر متداولة ** موجودات غي
 

   المجموع  الكويت البحرين   ركة لشا   -202

 
 ألف 
 بحريني  دينار 

 ألف 
 ي  ر بحريندينا 

  فأل
 حريني  بدينار 

    
 62,571 17,401 45,170 ين*من العمالء الخارجياط قسالي األإجم
 6,763 167 6,596 ودات غير متداولة ** وجم
 

 ع العميل.ومات إجمالي أقساط التأمين على موقتستند معل *
 

التت**   الموجودات  ضمن  الغرتداولة لهمغير  اذا  اوالحق    العقارية  اتمارواالستثوالمعدات    لعقاراتض على  هي مبنية على وت  داالموجو  تخدامسفي 
 . اتلمعدت وااراأساس موقع تلك العق
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 لمنفصلة للشركة وا ةحدالمو ةياللمم ا ئاوول القيضاحات ح إ
 2021ديسمبر   31في 

 
 

 المخاطر إدارة 29
 

 تقة.شلية مأدوات ما  أيه عةمجموال توجد لدى . الاليةمطلوبات الم والالموجودات ة على األدوات الماليل تشتم
 

الموج متتض على  ت  اودن  حكمهالمالية  في  وما  ووودا  النقد  ودينم  مذمئع  تتضمإستثمارة  الات.  الماليمطلون  دائنةبات  ذمم  على   ة 
التأمين  ا لشرك) البوالصوالتأمين    وإعادةت  األخرىو  حاملي  تم  األطراف  المحا التوضيح  (.  والمللموجو  سبيةسياسات  طلوبات دات 
 . 4م قر ضاح في إي مالية ال
 

 دناه: طر ألمخا في إدارة هذه ا موعةمج ال بعهتت الذيهج رتبطة باألدوات المالية والنطر الما مخوضيح الت تم
 

 مخاطر التأمين أ( 
عق هي  مخاطر  التأمين  وقوعود  للمؤمن    إحتمال  التيقنعلالحدث  وعدم  ال  يه  امن  الن مبلغ  هذه  حسلمطا اتج عن  طبيعة  لبة.  عقود  ب 

ه ب هذبموج   المجموعةلتي تواجه  ا  يةسرئيال  خاطرالم  تتمثلال يمكن التنبؤ بها.    التاليبو  عشوائية  ةصورحدث بت   خاطرن الممين فإالتأ 
هذه  تنويع خسائر  ق  عن طري  جموعةالم بيان مخاطر  ن  يتم تحسيعنها.  المبلغ  بات  يه وحجم المطاللمؤمن علوقوع الحدث لو  العقود ه
   بها.بأ في حالة وقوع حادثة غير متن  اً تأثر  قلتكون أ ةعتنوفظة محمرها اعتبا بيرة ب ظة عقود كإلى محف المخاطر

 

رئيسية    جموعةلما  متقو ابإصدبصورة  التار  األنواع  عقود  من  االية  البحري  لتأمين  ولعامة:  العامة.   ثوالحوادالحريق  والمركبات 
تنجم عن أهم ال  إن لعامة فا   ادثالحو  نيتأم  عقودلنسبة لبا وهراً.  ي عشر شأثن مدة    عادة  الوثائقذه  ه  بموجب  لمخاطرتغطي ا مخاطر 

وتغير واألنشطة    رثواكوالاخ  المنات  الحوادث  الة.  ابياإلرهالطبيعية  تختلفوهذه  ال  جو  مخاطر  يتعلق هري  بشكل  بموقع    فيما 
 .  لقطاعاحسب  وأيها طر المؤمن علخا المع ، ونوةالمجموعمن قبل   ا مؤمن عليه طر الالمخا 
 

وثائ  التأمأن  وق  التحدصالحيات  ل احدود  و  ظاالحتفا   تاءاوإجر   تا سياسين  وجه  على  هيد  تنظم  لهم  المر  تا هالج ي  من  خص 
ت جيهاالتو  ل لهذهاالمتثا من    حققلتايتم    .خضع لها يمكن أن ي  هي الشروط التيوما  مين  أمين وإعادة التا م عقود التبراعن إ  والمسئولين
م تي   ية التناسبالمالتدابير  ويتم اتخاذ    ن كثب،عاق  سواأللية في  ح لموا   ميةيواإلقلمية  ت العالالتطورامراقبة  م  كما يتتظمة وبصورة من

 لزم األمر.  ب إذاات االكتتا جيهتولى  إدون تأخير  جمتها تر
 

 ق إعادةرى عن طريراف أخإلى أط ه المخاطر  ل هذتحوي  فيمين  لق بمخاطر التأتعفيما يالمخاطر  لمراقبة  ي  الرئيسالمقياس  يتمثل  
. ملالعخطوط  د التي تختلف حسب  لحدوا ب   ظحتفا ع اإلي معلى أساس تناسبي وغير تناسب  أمينالت ة  ال إعادمأععن    ليخ التتم  ن. يالتأمي 

 مين واحد. ة تأ إعاد أو عقدة تأمين واحدة ادعلى شركة إع عةالمجموتمد عها بحيث ال تعيتم تنوييف عقود التأمين إن توظ
 

اإلجراء ال هذا    نأ  إال،  أمينة تلديها ترتيبات إعاد  المجموعةأن    من  غمالرعلى  و.  يةأمينتاطر ال مخالإلدارة  لتأمين  إعادة ا  ماستخدايتم  
تأمين دة البإعا   يتعلق  فيما   ظل قائماً ي  يةاطر اإلئتمانمخللتعرض لوبالتالي فإن ااألساسي  ية كونها المؤمن  من المسئول  عةلمجموايعفي  
تم    إذا منالتخلما  أي  ال التأ إعادة    شركات  ي عن  است   قد ال  يتمين  إعادبالفاء  لوتطيع  ترتيبات  بموجب  اتزاماتها  قلل ت  .تلكين  لتأمة 
والتي إئتمانية جيدة  ت  ن لديهم تصنيفا الذيأمين  مع معيدي التن  تأميادة  ترتيبات إعخول في  ن طريق الدعر  لمخاط من تلك ا  لمجموعةا

ا المالي على أساس سنوي قبل ضعهعة واج طرق مر نعتأمين لامعيدي لية  إلئتمانا دارةمراجعة الج تتم  منتظمة.ها بصورة راجعتتتم م
ولكن لم ا  التي تم تقديمهالتأمين    مطالباتتعلقة بحكام المأللالمستمرة  اقبة  مرخالل ال  من  تأمينطرة على مخاطر ال السي  تميلعقد.  ام اإتم

 .  ذلك ضرورياً كان  ، إذااماألحكديل ل تعمن خالويتها يتم تس
 

 لتأمينطر اركز مخات
لمنخفضة الترددات اات  مين ذتي تغطي مخاطر تأ لة اللصاد ذات  لعقون اقد تأمين واحد أو عدد قليل مي عأ  عة موالمج ى  دل  وجد يال

عددة. ين متاطر تأممخ ل  جموعةالمض  وتعر  واحدة  حادثةطي مخاطر  تغالتي  التأمين    ل أو عقودمثل الزالز   ةورلية الخطومخاطر عا 
في متوسط نسبة   %5دار  مقبتغير    . إنريةجوهن ينتج عنها مطالبات  أكن  لمممن اي  ين التمأ تاطر ال خمتأمين  ادة  بإع  وعةالمجم  قامت
ز التركافي والجغر  م توضيح التركزت  (.%5:  2019)  ئرأو الخسا   األرباحقائمة    وهري علىكون له أي تأثير ج ت سوف لن يلبا المطا 

 . 27 قمر  احيضاإلفي مين التأ  لمخاطر القطاعي
 

   العملةمخاطر ب( 

 عدالت صرف العمالت قلبات في ملتنتيجة    داة الماليةلأل  قبليةستمالدية  النقات  اطر تغير القيمة العادلة للتدفقمخ   يه  العملة  طرمخا   نإ
تنفيذة.  األجنبي الرئيسيةلمعا   يتم  الب بالدين   لمجموعةل  امالت  والديار  احريني  وتنار  العماللعرضها  لكويتي  نبية ت األج مخاطر صرف 
ألسيئربصورة  تنتج   األمريكي لكوا ر  الدينا   ن ية  بالدوالر  مثبت  غير  ا الد  أو  يتي  أد  .رينيبحلينار  الجدول  تعرضانيلخص  ت اه 

فئالي عن طريق تص لمقائمة المركز ا يخ  األجنبية بتار  العمالت  لمخاطر أسعار صرف  المجموعة مطلوبات ت والات الموجودانيف 
 ئيسية.حسب العمالت الر لنقديةا
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 ة شركة للفصلالموحدة والمن المالية القوائم حول اتيضاح إ
 2021ديسمبر   31ي ف

 
 )تتمة(اطر ارة المخإد 29

 

 )تتمة( ر العملةطب( مخا
 

 2021ديسمبر   31 جموعةالم -خاطر العملة م
 وع  المجم أخرى مريكيأدوالر  كويتي  اردين نار بحرينيدي 

 

 لفأ
 ير بحريندينا

 لفأ
 نييدينار بحر

 لفأ
 ينيدينار بحر

 فلأ
 ينيربحار ندي

 فلأ
 ر بحرينينادي

      الموجودات 
 49,418 581 10,194 8,409 30,234 ك نوباللدى صدة وأرنقد 
 4,771 - - 4,521 250 ئع قانونية  ودا

 28,920 - 12,227 4,946 11,747 مستحقة القبض مبالغ تأمين 
طالبات  الم –  ةينيالتأم حتياطاتالاين من ي التأمصة معيدح

 58,824 - 1,176 44,851 12,797 بشأنهاير  تقر ملتم عات البطم – قةالمستح
 37,273 4,059 18,679 7,306 7,229 ت ارامثستإ
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 62,257 70,033 42,276 4,640 179,206 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2021مبر  ديس 31 
 المجموع   أخرى يكيمرأ ردوال ي تيار كوندي يبحرين دينار 

 

 لفأ
 رينيبح دينار

 لفأ
 بحريني رنايد

 لفأ
 ينيردينار بح

 لفأ
 ينيدينار بحر

 لفأ
 ار بحرينيدين

      طلوبات الم
 لبات المستحقة  طاالم -ت تأمينيةبامطلو
 69,615 - - 46,404 23,211 ا ير بشأنهمل تقرلبات تم عمطا –

 2,841 - 119 1,628 1,094   مكتسبةالت غير عمو
 40,193 - 3,894 7,959 28,340 ستحقة ذمم دائنة ومطلوبات م

 129 - - 18 111 ر د اإليجا عقالتزامات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 52,756 56,009 4,013 - 112,778 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 66,428 4,640 38,263 14,024 9,501 تعرض الصافي 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2021يسمبر  د 31 الشركة  -لة العم طرامخ
 مجموع ال أخرى أمريكي دوالر تي دينار كوي بحريني دينار 

 
 لفأ

 ر بحرينينادي
 لفأ
 حرينيينار بد

 فلأ
 ار بحرينيدين

 لفأ
 حرينير بدينا

 لفأ
 نيار بحريدين

      ت الموجودا 
 27,344 581 9,547 8,409 8,807 بنوك لادة لدى وأرصنقد 
 4,646 - - 4,521 125 ة  ني و ع قانئداو

 23,902 - 11,383 4,946 7,573 القبض حقة تأمين مست مبالغ
بات  طالالم -ة  نيتأميالاالحتياطات  منمعيدي التأمين حصة 

 56,759 - - 44,851 11,908 شأنهات تم عمل تقرير بمطالبا –قة المستح
 29,031 2,496 13,680 7,306 5,549  اتإستثمار

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 33,962 70,033 34,610 3,077 141,682 

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

 2021يسمبر  د 31 
 موع المج رىأخ والر أمريكيد كويتي نار دي بحريني ناردي 

 
 لفأ
 نييرحينار بد

 لفأ
 ينيحردينار ب

 لفأ
 دينار بحريني

 لفأ
 ينيدينار بحر

 فلأ
 رينيبح دينار

      المطلوبات  
 المطالبات المستحقة   -ت تأمينيةمطلوبا

 64,912 - - 46,404 18,508 ير بشأنها تم عمل تقرالبات طم –

 2,475 - - 1,628 847 كتسبة  غير معموالت 
 32,768 - 2,585 7,959 22,224 وبات مستحقة مطلنة وذمم دائ

 116 - - 18 98 التزامات عقد اإليجار 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 41,677 56,009 2,585 - 100,271 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 41,411 3,077 32,025 14,024 ( 7,715) رض ي التعصاف
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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   ة للشركةموحدة والمنفصلال  اليةلما قوائمل ال حو يضاحاتإ
 2021سمبر دي 31في 
 

 تتمة( )طر امخإدارة ال 29
 

 )تتمة(طر العملة ب( مخا
 

 2020بر سمدي 31 جموعة الم -خاطر العملة م
 وعالمجم أخرى أمريكي دوالر  دينار كويتي  ني ر بحري دينا  

 

 لفأ
 ي حرينر بينا د

 لفأ
 ني ي دينار بحر

 لفأ
 ني ي دينار بحر

 فلأ
 يني ربحدينار 

 فلأ
 ر بحريني دينا 

      الموجودات
 49,070 1,433 9,844 11,672 26,121 ك نوبال لدىصدة وأرنقد 
 5,592 - - 5,342 250 ئع قانونية  ودا

 34,633 - 18,561 3,550 12,522 القبض ستحقة ممبالغ تأمين 
المطالبات   –  نيةيالتأم الحتياطاتامن ين تأمي الصة معيدح
 74,013 - 1,608 59,482 12,923 بشأنهاير  تقر ملتم عات مطالب – قةلمستحا
 23,819 739 16,205 2,278 4,597 ت ارامثستإ
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 56,413 82,324 46,218 2,172 187,127 

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

 2020مبر ديس 31 
 المجموع   أخرى  يكي أمر  ردوال ي تيدينار كو ي بحرين دينار 

 

 لفأ
 ريني بح دينار

 فلأ
 بحريني  رنا يد

 لفأ
 ريني دينار بح

 لفأ
 يني دينار بحر

 لفأ
 ريني ار بحدين

      ت طلوباالم
 المطالبات المستحقة   -ةتأميني بات مطلو
 83,663 - - 60,143 23,520 ا أنهير بشمل تقرتم ع مطالبات –

 2,282 119 - 1,225 938   كتسبةمعموالت غير 
 41,316 - 926 11,066 29,324 ستحقة ذمم دائنة ومطلوبات م

 233 - - 153 80 ر د اإليجا عقالتزامات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 53,862 72,587 926 119 127,494 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 59,633 2,053 45,292 9,737 2,551 التعرض في صا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2020يسمبر د 31 الشركة  -لة العم طرامخ
 المجموع أخرى كي أمري دوالر تي يدينار كو بحريني  دينار 

 
 لفأ

 دينار بحريني 
 لفأ

 دينار بحريني 
 فلأ

 ار بحريني دين
 لفأ

 حريني ار بدين
 لفأ

 بحريني ار دين
      تالموجودا

 30,779 1,433 8,860 11,672 8,814 بنوك الدة لدى وأرصنقد 
 5,467 - - 5,342 125 ة  ني و قانع ئداو

 28,115 - 17,417 3,550 7,148 القبض حقة تأمين مست مبالغ
بات  طاللما -نية  التأميأمين من االحتياطات دي التحصة معي
 70,987 - - 59,482 11,505 شأنهات تم عمل تقرير بالبامط –ة قالمستح
 17,900 271 12,206 2,278 3,145  اتإستثمار

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 30,737 82,324 38,483 1,704 153,248 

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

 2020ديسمبر  31 
 المجموع أخرى والر أمريكي د تي كويار ندي بحريني  ناردي 

 
 لفأ
 يني رحنار بيد

 لفأ
 يني حردينار ب

 لفأ
 دينار بحريني 

 لفأ
 يني دينار بحر

 فلأ
 ريني بح ناردي

      المطلوبات 
 حقة  المطالبات المست -ت تأمينيةمطلوبا

 77,972 - - 60,143 17,829 أنها م عمل تقرير بشت الباتطم –

 1,996 - - 1,225 771 كتسبة  غير معموالت 
 35,677 - 4,523 11,066 20,088 مطلوبات مستحقة و ذمم دائنة

 208 - - 152 56 التزامات عقد اإليجار 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 38,744 72,586 4,523 - 115,853 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 37,395 1,704 33,960 9,738 ( 8,007) صافي التعرض 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ة  للشرك لمنفصلة واالموحدة   ةمالي ل القوائم ال احات حويضإ
 2021سمبر دي 31في 

 
 تتمة()ر مخاط ال إدارة 29
 

 )تتمة(ة ب( مخاطر العمل
تغ الكوي  رفمعدل صفي    %5بمقدار    ير إن  مقاالدينار  الدتي  البحريني سوف  ينبل  اخلدل الموحدة    ةالقائم  لىيؤثر عار  القائمة و  خر ال  امللشل 

  (.حرينيبف دينار أل 487: 2019) نينار بحريألف دي  701بمقدار ركة لشلالخر امل  الشللدخل  المنفصلة 
 

 ائدة الف معدل مخاطر ج( 
ن الودائع إ  لمالية.ا  دواتأل لم العادلة  و القي أستقبلية  حية المعلى الرب  دة التي تؤثر ائالففي معدالت    ت ار تغيالئدة من إحتمال  اف المخاطر معدل    تنتج

ذات   من أدوات مالية  ت على كلسنداالفي   ت ار ستثمااإل  تشتمل  ستة أشهر. تحق خالل تسالت فائدة ثابتة وعدم  ت ذاهي  وعةملمجلل القصيرة األج
   .سنوات 10إلى دة واحسنة  بين ح استحقاق تتراو خير تواب ة عائمة وثابتةدئ معدالت فا

 

 ة.  ائدف ال عدلالمشتقة لتحوط مخاطر م يةت المالوااألدن  مأي  مجموعةالخدم تال تس
 

 سوف و  دينار بحرينيف  أل 247بمقدار    رباح أو الخسائر ألل لموحدة  اقائمة  على  سوف يؤثر  ائدة  ف المعدالت   ساسية فيأ نقطة  50غير بمقدار لتا   نإ
ركة الشو  بحرينيألف دينار    245:  ةالمجموع  2020)ي  ينر ف دينار بحأل   137  ة بمقدار ة للشركر المنفصلاح أو الخسائربعلى قائمة األ  ثر يؤ

 (. ينار بحرينيد  فأل 154
 

 ر السعاطر مخد( 
أو   فرديدة بسند حدنتيجة عوامل م اتغير تالسواء كانت هذه ق السوفي أسعار  دوات المالية نتيجة تقلباتطر تغير قيمة األمخا هي سعر المخاطر 
السوق. تتعرض  تداولة  لما  نداتلساعلى جميع    ل تؤثر مأو عواة  المصدر   الجهة )األسهم  ا  اتهإستثمار ب  ا يتعلقيمف  السعر اطر  لمخ  لمجموعةا في 

 دناه:  أ ضحةو م هي المجموعةات ار ستثملجغرافي إل(. إن التركز ا المدارةديق والسندات والصنا درجةير المالمدرجة وغ
 

 2020 2020 2021 2021 تثمارات  إلسللجغرافي  ا التركز 
 ركةالش وعة جملما كة شرلا المجموعة  

 

 لف أ
 بحرينيدينار 

 لف أ
 ين ر بحري دينا

 لف أ
 دينار بحريني 

 ف أل
 يني ر دينار بح

     
 7,378 10,670 9,996 14,548 رين البح

 1,238 1,833 1,911 2,873 ية المتحدة  اإلمارات العرب
 852 1,363 830 1,637 العربية  ةيالسعودالمملكة  

 2,684 2,985 8,293 8,705   يت الكو
 786 1,239 1,579 1,966 قطر 
 4,421 4,886 5,492 6,357   عمان
 - 176 42 85 لصين ا لهند وا وا ييل وروساز البر آسيا/  

 541 667 888 1,102 المية  ع دول أخرى / ال
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 37,273 29,031 23,819 17,900 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ى حركة سوقؤثر علة التي تسيرئيمل الواالعمراقبة  ومتنوعة    يةر إستثمافظة  بمحخاطر السوق عن طريق اإلحتفاظ  من م  ةوعمجمالد  تح
 يها.ف ت المستثمر ركاش لي للء الما شغيلية واألداتالدوري للعمليات لقيام بتحليل والسندات وا األسهم

 

غير  . إن تراتماية واإلسعودوال  الكويتوالبحرين  صة  ر بوجة في  ية مدر الق مأوراى  عل  جموعة للمية  لكلمم حقوق اأسه  مل إستثمارات تشت
ة موعجللمة  الملكيلى أسهم حقوق  عر  ثابتة، سوف يؤثغيرات األخرى  ظ بجميع المت اإلحتفاملكية، مع  قوق الر أسهم حعاأس   % في  5  بمقدار 
 ريني ر بحيناألف د  157  المجموعة:  2020)  ينير بحر ناألف دي  242بمقدار   للشركةكية  قوق الملهم حأس و   ر بحرينيألف دينا  325بمقدار  

 منفصلةو الخسائر الأ  احقائمة األربوة  الموحدة للمجموع  اح أو الخسائر ة األربقائم  ير على يوجد تأث. ال (رينيبحألف دينار    101:  ركةلش او
 ع. للبي ةكمتاح ة مصنفة لكيأسهم حقوق المتثمارات إس ث إن جميع حية للشرك

 

 لةيواطر السخم هـ(
قد   لمالية.لألدوات ا  ةمات المصاحبإللتزاة لتلبية اكافيل الوافي الحصول على األم  ةبواجه صعستو  شأةالمنأن  السيولة هي مخاطر باطر  مخ

السيولة عن  اتنتج مخ الماليجودابيع موعلى    ةالمجموعقدرة  م  عدطر  العادقيمقيمة مقاربة لبسرعة وبة  تها  لبات طمتارة  إلدا  اقب ر تلة.  ها 
، فهي ال يولة الكافية، وبالتاليالس   عةالمجمولدى  ها.  حدوثد  أية إلتزامات عن  بية لتل كافية  وال  أم   من وجودلتأكد  منتظم والى أساس  ولة عسيال

 .عتياديةا اإللهماإلقتراض ضمن أعاتلجأ إلى 
 
ن  بما أ   .ية غير المخصومةلمتبقا  تعاقديةلا  يباتترتالاس  سعلى أ  لمجموعةات  جودات ومطلوبا تحقاق مواسدناه بيان  ول أص الجديلخ 

مركز للصلة  فوالمنالموحدة  ائمة  قالور في الجدول يطابق  المذك  إن المجموعة، ف فائدا  مطلوبات تستحق عليه  يأ  لديها   ليس  وعةالمجم
 ي.ال الم
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 موحدة والمنفصلة للشركة  ال  ليةالماائم قول ال ت حويضاحاإ
 2021ديسمبر  31في 
 

 مة( )تت اطر إدارة المخ 29
 

 مة()تتلة هـ( مخاطر السيو
 

 2021ديسمبر  31 ة لمجموعا - ولة طر السي مخا

 

 احدة و سنة
 أقل أو 

 من  أكثر 
 ة واحدة سن

 ال يوجد  
 المجموع  اق  إستحق

 

   ألف
 دينار بحريني

 ف  أل
 ير بحرين دينا

 ألف  
 ينيبحر دينار

 ألف  
 يار بحرين ين د

     الموجودات 
 49,418 - - 49,418 ك  بنودى اللرصدة  نقد وأ

 4,771 4,771 - - ودائع قانونية  
 28,920 - 2,235 26,685 مستحقة القبض   نيلغ تأممبا
 2,038 - - 2,038 قتناء مؤجلة  اليف إكت

 100,451 - - 100,451 ت التأمينية بالولتأمين من المط حصة معيدي ا
 3,045 - - 3,045   ابيةالحسات مين من المخصصالتأيدي معحصة 

 37,273 - 11,699 25,574   تثماراتسإ
 309 309 - -   يلةزمة شركإستثمار في 
 2,148 2,148 - - ة  اريعقاستثمارات 

 3,878 3,878 - - قارات ومعدات  ع
 112 112 - -   الموجودستخدام الحق في ا

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 207,211 13,934 11,218 232,363 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     بات  لوطالم

 138,662 - - 138,662 ينية  أممطلوبات ت
 6,289 - - 6,289   ةصات حسابيمخص

 2,841 - - 2,841 عموالت غير مكتسبة 
 856  - 856  نكيلمشار ل  مستحقة مبالغ
 40,193 - - 40,193 ستحقةلوبات مقة الدفع ومط مستح مبالغ
 129 - - 129 مات عقد اإليجار التزا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 188,970 - - 188,970 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2021ديسمبر  31 الشركة   –مخاطر السيولة 

 

 دة احسنة و
 أقل   أو

   ر منث كأ
 ة سنة واحد

 وجد ال ي 
 المجموع   إستحقاق 

 

 ألف  
 نيينار بحري د

   ألف
 بحرينير يناد

 ألف  
 رينيبحدينار 

 ألف  
 بحريني ناردي 

     ودات لموجا
 27,344 - - 27,344 البنوك  دى  صدة لد وأر نق

 4,646 4,646 - - ع قانونية  ودائ
 23,902 - 1,746 22,156 ستحقة القبض مبالغ تأمين م

 1,604 - - 1,604 ؤجلة  إقتناء م  فكاليت
 95,454 - - 95,454 نية لتأميا  ت مطلوبامن الأمين لت دي احصة معي

 29,031 - 5,981 23,050 رات  ثماإست
 6,683 6,683 - -  ة تابعةر في شركستثماإ

 117 117 - -   يلةزمة شركفي  إستثمار 
 3,693 3,693 - - استثمارات عقارية  

 2,781 2,781 - - ات عقارات ومعد
 101 101 - - ود جاستخدام المو  حق فيال
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 169,608 7,727 18,021 195,356 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     لوبات  المط
 121,059 - - 121,059 ينية  أموبات تمطل

 2,475 - - 2,475 غير مكتسبة عموالت 
 32,768 - - 32,768 قةت مستحالدفع ومطلوبا قةحمبالغ مست
 116 - - 116 يجار اإلعقد  التزامات

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 156,418 - - 156,418 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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   صلة للشركةوالمنفالموحدة   ةم المالي القوائ ل ت حوضاحايإ
 2021ديسمبر  31في 

 

 )تتمة(  طرارة المخاإد 29
 

 مة()تتلة لسيوخاطر اهـ( م
 

 2020مبر ديس 31 ةلمجموعا  - ولةطر السيمخا

 

 احدةو سنة
 ل أقأو 

 من  أكثر 
 احدةة وسن

 ال يوجد  
 المجموع  اق إستحق

 

   ألف
 دينار بحريني 

 ألف  
 ي ر بحريندينا

 ألف  
 يني بحر  دينار 

 ألف  
 ار بحريني يند

     الموجودات 
 49,070 - - 49,070 ك  بنودى اللة  نقد وأرصد

 5,592 5,592 - - ئع قانونية  ودا
 34,633 - 8,644 25,989 ة القبض  مستحق نيلغ تأمبام
 1,707 - - 1,707 اء مؤجلة  قتناليف إكت

 115,576 - - 115,576 ت التأمينية حصة معيدي التأمين من المطلوبا
 2,550 - - 2,550 ابية  ات الحسالتأمين من المخصصيدي معحصة 

 23,819 - 16,802 7,017   تثماراتإس
 261 261 - -   يلةزمة شركإستثمار في 

 1,574 1,574 - - ارية  عقمارات استث
 4,524 4,524 - - ات ومعدات  قار ع

 217 217 - -   الموجودستخدام الحق في ا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 201,909 25,446 12,168 239,523 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     بات  لوط لما

 149,075 - - 149,075   ينيةأممطلوبات ت
 5,052 - - 5,052   صات حسابيةخصم

 2,282 - - 2,282 ت غير مكتسبة عموال
 111  - 111  لمشاركينل  مبالغ مستحقة

 41,316 - - 41,316 ستحقةلوبات مقة الدفع ومط الغ مستحمب
 233 - - 233 عقد اإليجار التزامات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 198,069 - - 198,069 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2020ديسمبر  31 الشركة    –يولة مخاطر الس

 

 دة سنة واح
 أقل   أو

  ثر منأك
 سنة واحدة 

  يوجد  ال
 المجموع   إستحقاق  

 

 ألف  
 ني ينار بحريد

 ألف  
 ني ر بحرييناد

 ألف  
 ريني بحدينار 

 ألف  
 ني بحري ر نادي

     ودات لموجا
 30,779 - - 30,779 البنوك  دى  لصدة  د وأر نق

 5,467 5,467 - -   يةودائع قانون
 28,115 - 5,447 22,668 ستحقة القبض مبالغ تأمين م

 1,214 - - 1,214 ة  ؤجلإقتناء م  فتكالي
 109,693 - - 109,693 لتأمينية ا  مطلوبات من الأمين لت دي احصة معي

 17,900 - 12,213 5,687 ت  راثماإست
 6,683 6,683 - -  ة تابعةشرك ر فيستثماإ

 3,149 3,149 - - ية  ار استثمارات عق
 3,420 3,420 - - ات عقارات ومعد

 194 194 - - ود جاستخدام المو  الحق في
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 170,041 17,660 18,913 206,614 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     لوبات  المط 
 131,213 - - 131,213 ينية  تأم وباتمطل

 1,996 - - 1,996 تسبة مكغير عموالت 
 35,677 - - 35,677 قةحقة الدفع ومطلوبات مستحمبالغ مست
 208 - - 208 يجار اإلعقد  التزامات

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 169,094 - - 169,094 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ة والمنفصلة للشركة  الموحد يةالمال محول القوائ ضاحات يإ
 2021 بر يسمد 31في 

 
 )تتمة( ارة المخاطر إد 29
 
 مخاطر اإلئتمان   و(
مخاطر  ت عدف   ئتماناالتمثل  أطراف    لتزامام  ي  الوفا مالية  ال  األداةأحد  الذيا  ه،اتبالتزامء  من  الطرف    هنع  ينتج  ألمر  خر ال تحمل 
حاملي  ةمستحقالغ  المبالعلى  مان  ئتاإلمخاطر    تقتصرية.  الم خسائر  ل من  خسائر إدر  يتم  التيو  والصبال  القبض  حسم  بعد  اجها 

من حاملي    لقبضا  ستحقةلمالغ ا بالمبيتعلق  إلئتمان فيما  ير المجموعة مخاطر امين. تدين وإعادة التأ تأمشركات اللى  اإلضمحالل، وع 
 .دةدءات مح ار إج ت وص وفقاً لسياسا الالبو
 
 اتت ذإلى شركا فقط  ن وذلك بإسناد أعمالها  ميتأ ة ال دن وإعا أميتالكات  يما يتعلق بشرفإلئتمان  حد من مخاطر اال   ىسعى اإلدارة إلت
 ط.ق األوسلشرأوروبا وان في التأميواق إعادة لك في أسكذو ة في لندنجيد  انيةتمئدارة إ ج 
 
و  رمخاط   مجموعةال  تديرو على  و  دائعها اإلئتمان  األ  نمن ضما اتها  مار ثإستالنقدية  لدى  يكون  األأن  ائتمخطراف  تصنيف  اني رى 
ال  سباً ا من أل  المجموعةى  لدوجد  ت.  داخلية  إئتمانية  وتأ   افطر تصنيفات  متخ سخرى  الاالئتيف  تصنلاوكاالت    واقعدم  رجية خا مانية 
 : أعلى( أو - بي بي بي: 2020) - بي بي بيي إئتمان ى لديها تصنيف  خرأمع أطراف  هي اليةة الت األرصد  إن تصنيف الشركات.ل
 
 2021 2021 2020 2020 
 شركة ال ةجموعمال ركة الش عة مجموال 

 
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 ني ريبح دينار 
 لف أ
 ريني ر بح نا يد

 ألف 
 ريني ر بح دينا 

     
 30,779 49,070 27,344 49,418 بنوك دى الرصدة لنقد وأ

 5,467 5,592 4,646 4,771 ونيةنا ودائع ق
المطالبات  -تأمينية ال تاإلحتياطيا ن ممعيدي التأمين  حصة
 70,987 74,013 56,759 58,824 أنهاقرير بشت ملتم ع مطالبات – قةمستح ال

 3,549 3,893 4,928 5,666 قاق ستح فظ بها حتى اإلمحت اترإستثما 
 27,913 34,328 23,502 28,294 مستحقة القبضين مبالغ تأم

 
القصالتع  تلغب للرضات  الم دجوموعلى  إلئتمان  ا لمخاطر  مجموعة  وى  بحرينين ديألف    195,138الية  اتها  تعرضات ال ت  بلغو  ار 

ألف دينار    187,749  موعةالمج :  2019)ريني  ح دينار ب ألف    144,605لية  الما  ها تموجوداى  علان  لمخاطر اإلئتم  للشركةالقصوى  
 (. بحريني ف دينارأل 153,925: شركةوال بحريني

 
 ة يلألدوات المال عادلةالقيم ال ز(

 في   لسوقا  ي مشارك  ينب  ةظممعاملة منلتحويل مطلوب في    يتم دفعه  يلذا  أو  موجودبيع  له  تالماس  سيتمالذي    السعر  هي  ادلةالعالقيمة  
مبدأ است  مة العادلة هوي للقيساسريف األعإن الت  ياس.تاريخ الق و لتصفية أ  و حاجةي نية أوجود أ  ونبد  المجموعةية  مرارافتراض 

ة في حكمه واإلستثمارات والذمم المدينا  وملنقد  العادلة ل  مةالقيإن  ية.  ير مرض ت بشروط غامالمع  أو إجراء  ايص حجم عملياتهتقل
لي كز المامرة والمنفصلة للموحدالقائمة  الحه في  ة كما تم توضيالمدرج مها  عن قي  يكل جوهرف بشال تختل  جموعةللم  نةئم الداذمالو

 . 26 رقم  يضاحي اإلمناقشته فك تمت وكذل
 
 ل لمادارة رأس ا( إح

ا رأ  باتمتطلوتنظيم    يدتحديتم   قبس  من  هذهال مصرف    للمال  وضعت  لقد  المركزي.  وجوضمل  باتالمتطل  بحرين   وامش ه  دان 
اف أهد  جل دعمن أعالية م  يةلما رأس  قوية ونسب   درجات إئتمانيةى  للحفاظ عل   وعةالمجم  قبل  فية منا إض  هدافتم وضع أمة.  مالء
 همين.مسا ى لقيمة القصادة الحد األ ا وزي أعماله

 
 على أساس المطلوبة  يات  توسوالمة  جلمسال  القصور بين مستويات رأس المالأوجه    يمل تقيالمالها من خ رأسات  طلبة متير المجموعتد

مستويات  تعديالراء  إج يتم    .منتظم في  الحاليت  المال  التغيفي  ة  رأس  أوضاع  راضوء  في  وخصالست  أنش ائص  وق  طة مخاطر 
هعل  الحفاظ  أجلمن    .مجموعةال تع  لماليكل رأس اى  مباليتعد  مجموعةلل  جوزي ،  ديلهأو  للمساهمين أو غ  ل  المدفوعة   أرباح األسهم 

 .ةيمال أسرسندات ر داإص
 

يرات أي تغي اء  إجر  لم يتما والمبلغ عنه  يةالفترات المال  خاللمن الخارج  ة  المفروض  المالس  أر ت  طلبا مل بمتا عة بالك ت المجموإلتزم
 ة.سنة السابقتها عن الليا اساتها وعموسيفي أهدافها 



 .ب. ش.ملشركة البحرينية الكويتية للتأمين  ا

78 

 ة  شرك ة والمنفصلة للحدالمو ائم الماليةحول القوت يضاحاإ
 2021سمبر دي 31في 

 
 تتمة( )ارة المخاطر إد 29
 

 (تتمة) للمادارة رأس ا( إح
ومراقب باحتساب  المجموعة  المالءةتقوم  هامش  لألحكام  و  ة  رأ  لواردةافقاً  كفاية  نموذج  المال  في  اإلس  البحري ل  رشاديللدليل  ن  مصرف 

 . 3 قم ر  المجلد –المركزي 
 

 : 2020ديسمبر  31و  2021ديسمبر  31رأس مال المجموعة والشركة كما في  فيما يلي
 

 2021 2021 2020 2020 
 شركة  ال ةجموعمال ركة الش عةمجموال 

 
 لف أ

 نار بحرينيدي
 لف أ
 نيريبح ينارد

 فلأ
 رينير بحنايد

 ألف
 رينيدينار بح

     
 23,593 29,378 33,772 41,267 طلوبة صص لهامش المالءة المرأس المال المتاح المخ

 7,541 11,373 6,042 10,192 هامش المالءة المطلوب

 16,052 18,005 27,730 31,075 ئض رأس المال المتاح على هامش المالءة المطلوب فا
 

 القة عال ذوي طرافأ 30
، وشركات ا األموشركته  ةللمجموعيسيين  دارة الرئاإلدارة وموظفي اإلس  سيين وأعضاء مجلساهمين الرئيقة الملعالا  ذوي  فاألطرا  مثلي
س  سأعلى    قةالالع  يذوقيد جميع المعامالت مع األطراف  ي  اف. يجر هذه األطر  من قبل  ثرةمتأمشتركة أو الاليطرة  س الوسيطرة  لل  اضعةخ

 ة.عتيادياوبنود  شروط
 

 : الخسائررباح أو األمتضمنة في قائمة الوالعالقة  ذويف مع أطراتمت  التيت امالي المعل فيما ي
 

 2021ديسمبر  31 جموعةالم     30,1

 
 موظفي 

 ينمساهالم الرئيسيين  ارة د إلا
  المتعلقة تلمؤسساا

 أخرى ين همبالمسا

 
 ألف  

 دينار بحريني

   ألف
 حرينيب اردين

   لفأ
 نيبحريدينار 

   ألف
 ينيبحرينار د

     
 22 164 2,854 1 ساط ي األقإجمال
 118 5 6,096 - إجمالي األقساطتأمين من معيدي الصة ح

 34 61 2,650 - عةالمدفو مطالباتإجمالي ال
 34 201 3,770 - ة دفوعات الملمطالبمن ا مينحصة معيدي التأ

 17 - 1,097 - تخل الرسوم والعموالد
 69 2 52 - ء ناقت ليف االكات

 29 - - -   ت الشركةمصروفا
 - - 102 - مصروفات عامة وإدارية

 - - - - كة زميلة  من شر  دخل
 

 2021ديسمبر  31 الشركة      30,2

 
 موظفي 

ارة  د اإل
 الرئيسيين

 تابعة   ةركش المساهمين
تعلقة  لمسات ا المؤس

 أخرى المساهمين ب

 
 ألف  

 نيبحريار دين

 ألف  
 ر بحرينينادي

 ألف  
 نيبحرينار دي

 ألف  
 رينيبح ناردي

 ألف  
 ينبحريدينار 

      
 2 164 110 2,854 1 ألقساط الي اإجم

 - 5 134 6,096 - اطاألقس لي أمين من إجماالتحصة معيدي 
 - 61 1 2,650 - وعةفالبات المدي المطإجمال

 - 201 36 3,770 - ة ات المدفوعلمطالبحصة معيدي التأمين من ا
 - - 29 1,097 - تموالالعو دخل الرسوم

 - - 81 -  صافي  –ستثمار اال  دخل
 - - - - -   لتكاف ىء أرض ومبناشر 

 69 2 8 52 - ناء االقت تكاليف 
 - - - - - فات الشركةمصرو
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 كة  نفصلة للشرة والم الموحد اليةم الموائ يضاحات حول القإ
 2021 ديسمبر  31في 

 

 تتمة( ) قةعاللا ذوي افأطر 30
 

 2020ديسمبر  31 وعة جمالم     30,3

 
 ظفيمو
 مينساهالم الرئيسيين ارة إلد ا

  المتعلقة ت لمؤسساا
 أخرى ين  همالمساب

 
 ألف  

 دينار بحريني 
 ألف  
 حريني ب ار دين

   لفأ
 بحريني دينار 

 ألف  
 يني ر بحينار د

     
 - 161 3,123 2 ساط ي األقإجمال

 - - 6,759 - ط ان إجمالي األقسمتأمين معيدي الحصة 

 - 71 4,166 - عة البات المدفومطال إجمالي 

 - - 8,504 - ة ات المدفوعلمطالبا  حصة معيدي التأمين من

 - - 860 - خل الرسوم والعموالت د

 - - 389 - ناء قتليف االكات

 49 - - -  ةت الشركمصروفا

 54 - - - من شركة زميلة  دخل
 

 2020ديسمبر  31 الشركة     30,4

 
 ظفيمو
ارة  اإلد 
  نرئيسييال

 تابعة   ةشرك المساهمين
تعلقة  لمالمؤسسات ا 

 أخرى المساهمين  ب

 
 ألف  
 ني حريار بدين

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 ي ننار بحريدي

 ألف  
 يني ر بح نار دي

 ألف  
 ي نبحريدينار 

      
 - 149 35 3,123 1 ألقساط إجمالي ا

 - - 154 6,759 - األقساط   ليأمين من إجما الت حصة معيدي 

 - 71 - 4,166 - البات المدفوعة طي الملإجما
ات  لمطالبحصة معيدي التأمين من ا 

 ةالمدفوع
- 8,504 36 - - 

 - - 33 860 - موالت والع دخل الرسوم 

 - - 7 -  صافي    –ستثمار اال دخل

 - - 1,550 - -  لتكاف ىأرض ومبن ءراش

 - - - 389 - ناء االقتتكاليف 

 20 - - - - ةمصروفات الشرك
 

 مالي: الكز مر لائمة ا في قنة المتضمالعالقة و  ن أطراف ذويمرصدة األي ما يليف
 

 2021بر ديسم 31 وعة لمجما    30,5

 المساهمين  
المتعلقة   سسات المؤ

 أخرى  لمساهمين  با

 
 ألف  
 حرينير ب دينا

 ألف  
 يرين ر بحدينا

   ألف
 رينيينار بحد

    
 164 41 373 ستحقة القبض بالغ تأمين مم

 - - 37,679 التأمينيةلوبات المط من ن تأميال يديحصة مع

 3 - 34,101 ية ينأمتلا بات مطلوال

 138 6 1,099 مستحقةلوبات فع ومط الد حقةغ مستبالم

 - - 171   يلةزمة شركي إستثمار ف
 

 2021سمبر دي  31 شركة ال      30,6

 شركة زميلة  بعة  شركة تا مين ساهمال 
  قةلمؤسسات المتعل ا

 بالمساهمين  

 
 ف  أل

 ار بحرينيدين 

 ألف  
 ر بحرينينادي 

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف  
 دينار بحريني

     
 42 - 34 490 ة القبض حقتين مسمتأغ البم

 - - 33 37,679 ينيةالتأموبات المطل منلتأمين اي معيدة حص

 3 - - 34,101 التأمينية ت المطلوبا 

 6 9 73 1,078 قةوبات مستحومطل حقة الدفع مستغ مبال
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 كة  نفصلة للشرة والم الموحد اليةم الموائ حات حول القيضاإ
 2021 ديسمبر  31في 

 
 )تتمة(  قةعاللا ذوي افرأط 30

 

 2020بر ديسم 31 وعة لمجما    30,7

 المساهمين 
  المتعلقة المؤسسات

 أخرى  لمساهمين با 

 
 ألف  

 دينار بحريني 
 ألف  
 ي رينر بح دينا 

   لفأ
 ريني ينار بح د

    
 - 20 642 القبضة مستحق بالغ تأمينم

 - - 38,472 ينية التأملوبات المطمن ن التأمي معيديحصة 

 - - 35,016 ية ينأمتل ابات طلومال

 - 3 - ت متاحة للبيع  إستثمارا

 261 - -  يلةزمة شركإستثمار في 
 

 2020ديسمبر  31 شركة ال    30,8

 بعة شركة تا  مينساهمال 
ة  قلالمؤسسات المتع

 بالمساهمين 

 
 ف  أل
 ريني ار بح دين

 ألف  
 ر بحريني نا دي

 ألف  
 دينار بحريني 

    
 20 24 642 القبض ةحقتين مسمتأ غ البم

 - 56 38,472 نية يالتأموبات المطل لتأمين مناي معيدة حص

 - 2 35,016 أمينية الت المطلوبات

 1 62 - وبات مستحقة حقة الدفع ومطلمستغ مبال
 

 يين ة الرئيسداراإلي  ظفموتعويضات 
 خالل السنة:  الرئيسييناإلدارة ي فوموظء الخرين واألعضا ة رس اإلدا جلعضاء مي مكافأة أما يل في
 

 2021 2021 2020 2020 
 ركةالش عةمجموال الشركة  مجموعة ال 

 
 لف أ

 ني بحرينار دي
 لف أ

 دينار بحريني 
 لف أ

 دينار بحريني 
 ألف 
 ني ر بحري دينا 

     
 781 1,202 517 986 رواتب ومزايا

 163 251 261 393 ة  ارس اإلدمجل حضور اجتماعات أعضاءاب فأة وأتعمكا 

 43 75 30 62 ن الخدمة للموظفي آت نهايةمكاف
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,441 808 1,528 987 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 تملة مح التزامات 31
 

بتاريخ  ح م  تزاماتلا  جموعةلمالدى   لة  قائملا تملة  بإج تعيفيما    ماليال  ز مركلالموحدة  الضمان  بخطابات  دين  4,535  اليملق  ار ألف 
حة في دولة والتجارة والص ةالصناع اتلح وزار ت لصا كوينوك في الب( صادرة من قبل ألف دينار بحريني 5,511: 2020) ينيبحر

ألف دينار   5,369  :2020)  يني بحر  نارألف دي  4,548درها  قبوديعة    موعةج ملا حتفظ  تنية.  نوقا بات الل بالمتطل تثالالموذلك  الكويت  
 لغ المضمونة. با المة يتغطل ها نفسك والبنفي   (يبحرين

 

 ة مطالبات قانوني
تقد ع ة، ال تقلية مستمشورة قانونلى ع  وبناءً  .الها االعتياديةضمن أعملتقاضي  ل،  تأمينت الشركا  معظم حال، كما هو المجموعةتخضع 

 . يمالمركزها ال أو موعةج لم اثير جوهري على دخل تأ  أيلها كون سي ةائيالدعاوي القض هذه  جبأن نتائ وعةمج مال
 

 أرقام المقارنة  32
 

السنة   ربحتلك على    التجميعية. ولم تؤثر إعادة  لسنة الحالافي    المطبق  عرضاللتتوافق مع    ة السابقةالسنبعض أرقام  ع  تجميتم إعادة  
  .سجلة مسبقاً ملاملكية حقوق ال أو
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 ( ةققدغير م)  فيةضاومات المالية اإلل معلا
 2021 ديسمبر 31 في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن القوائم م  مالية المرفقة جزءاً لت الوما معل الشكت ال )
 (ركةللش والمنفصلة  الموحدةالية الم
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 ركة للش فصلةمندة والالموحالمالية  ت ماللمعلوصاحات التكميلية إلفا
  2021 ديسمبر  31ي ف

 
 

يوليو   14  في  ، المؤرخ(19  -د  يكوفائحة  ج ل المالي    يرأثت الن  ع   تقرير  اددبإع ق  المتعل)المركزي  ن  ري الصادر عن مصرف البح   OG / 259/2020  قمر  متعميلل  لالمتثال  أدناه  اإلضافيةومات  المعل  متم تقدي
إلى أن تكون تلك   ؤديي  دمما ق  روفظال  رتتغيقد    لومات.اريخ إعداد هذه المعت  من  اراً هو اعتب  هعالور أذكمن التأثير الإف  ور،يزال في مرحلة التطال  غير مؤكد و  19  –جائحة كوفيد    ما أن وضعوب.  2020

 . يينخارجسابات ال لح ا دققيم لرسمية من قب ةعج مراضع هذه المعلومات لتخ لمجموعة. لما  لىع 19 –كوفيد  ثير جائحةالً كامالً لتأ لمعلومات تقييما شامة إلى ذلك، ال تمثل هذه اافضاإلقديمة. وب اتلمعلوما
 

ً   قوائم الماليةلا ىالتأثير اإلجمالي عل يليفيما   : المجموعة  تقييمل  وفقا
 

 

لى  التأثير ع صافي 
دة الموح مةئاقال
 للمجموعة ل دخلل

صافي التأثير على  
  زمركلل دةوحالم قائمة لا
 موعة للمج  لمالي ا

لى  لتأثير ع صافي ا
  ق حقول ةدلموحا قائمةلا

 عة وللمجم الملكية

ي التأثير  صاف
قائمة   على

 كة لشرلخل دال

 صافي التأثير  
ز  لمركامة ائق على
 ركة للش لي الما

  صافي التأثير
  حقوقمة قائلى ع
   لشركةل لملكيةا

 
 ألف 

 يني ر بحر نادي
 ألف 

 دينار بحريني 
 لف أ

 ي حرينر بدينا
 لف أ
 ار بحريني يند

 ف أل
 حريني دينار ب

 ف أل
 ني ريدينار بح

       
 - 5 - - 7 - لية ا أسملنفقات الر ا

 (222) - (222) (222) - (222) نفقات اإليرادات 
 لمستحقة نخفاض إجمالي األقساط ا الة نتيج ح خسارة الرب 

 (485) - (485) (485) - (485)  ط محددةأو وقف خط إللغاء -
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (707) 5 (707) (707) 7 (707) ير أثالت لياجما
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 


