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تم الحصول على السجل  ٥٠٩١  :  التجاري السجل
  ١٩٧٦أغسطس  ١٧بتاريخ 

  

  
  

      

التدقيق والمخاطر  لجنة عضو ،رئيس مجلس اإلدارة -   توفيق شهاب  :  اإلدارة مجلس أعضاء
 )مستقل تنفيذي غير(  الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة

  
  

      

اللجنة التنفيذية وعضو ورئيس  اإلدارة مجلسنائب رئيس  -   بسيسو شرفأ    
    لجنة الترشيحات والمكافآت

  )تنفيذي(
  
  

      

رئيس لجنة التدقيق والمخاطر و  عضو مجلس اإلدارة، -   الدكتور ناظم الصالح    
 عضو لجنة الحوكمة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

  )مستقل تنفيذي غير(
  
  

  

      
حمدي                             أشريف 

  
مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الحوكمة وعضو لجنة عضو  -

الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية ( غير 
   تنفيذي مستقل)

  
  

      

 )تنفيذي( وعضو اللجنة التنفيذية اإلدارة مجلس عضو -   مونيسوامي فينكاتيسان    
  
  

      

      
  
  شار سمير ناس ب

  
  

علي عيسى احمد عبدالرحيم            
  
  
  ت سينج  بهجيأ  

                           
  

  
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق ( غير تنفيذي  - 

  ٢٠١٨فبراير  ١٩ منذبدأً  –غير مستقل) 
  
  

عضو مجلس اإلدارة ( غير تنفيذي غير مستقل)  - 
   ٢٠١٩فبراير  ٤بدأً من  –

  
 – )تنفيذي( وعضو اللجنة التنفيذية اإلدارة مجلس عضو - 

  ٢٠١٩فبراير  ٤حتى 
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اللجنة التنفيذية:                   
  

  رئيس اللجنة  –أشرف بسيسو     
  شريف أحمدي

  فينكاتيسان إم
 ٢٠١٩فبراير  ٤حتى   - أبهجيت سينج    

  
  :والمخاطر التدقيقلجنة 

  
  
  
  

  رئيس اللجنة  –الدكتور ناظم الصالح     
  توفيق شهاب

 ٢٠١٨فبراير  ١٩بدأً من  –بشار سمير ناس 
  

ترشيحات لجنة ال
  والمكافآت 

  
  
  
  

  رئيس اللجنة–توفيق شهاب     
  شريف أحمدي

  ناظم الصالح
 أشرف بسيسو

  

  لجنة الحوكمة 
  
  
  
  
  

  رئيس اللجنة –شريف أحمدي     
  الدكتور ناظم الصالح

  الدكتور الشيخ أسامة بحر
  (عضو هيئة الرقابة الشرعية) 

  

هيئة الرقابة  أعضاء
  الشرعية

  

    هيئة الرقابة الشرعية رئيس -   غدةالشيخ د. عبدالستار أبو   :

  
  
  

 عبدالحسين الشيخ محسن الشيخ  
  العصفور

  هيئة الرقابة الشرعية  عضو - 

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

      

  جواد محمد    اإلدارة
  

  رئيس التنفيذيال - 

  للشؤون الفنيةالرئيس التنفيذي  -   دوراسوامينانداكومار     
  تطوير األعمالالتنفيذي ل رئيسال -   جي بركاش بنداي    
  رئيس الدعم للشركة -   محمد عواجي    
غسيل  مكافحة ومسؤول لتزام وإدارة المخاطررئيس اال -   ياسر الحمادي    

  األموال
  اإلدارة المالية رئيس -   سنجيف أغورال     
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    برج السيف –الطابق السابع   :  عنوانال
   ٤٢٨، مجمع ٢٨٢٥، شارع ٢٠٨٠، مبنى ٧١شقة     
        
    ٥٢٨٢.ب ص    
 البحرين مملكةضاحية السيف، المنامة،   
    ١٧٥٨٥٢٢٢: تليفون    
   ١٧٥٨٥٢٠٠ : فاكس    
        

 البحرين مملكة ،اإلثمار بنك  :  ك الرئيسيالبن
  مملكة البحرين  ،البنك األهلي المتحد 

        
  مدققو الحسابات

  
 االكتواريالخبير 

 
 
 

  مسجل األسهم:     

  ٤٢١ص.ب :  مملكة البحرين - المنامة  ،الشرق األوسط  –توش آند ديلويت   :
  

  لوكس خبراء اكتواريون ومستشارون 
  مملكة البحرين  –المنامة  – ٥٠٩١٢ص.ب : 

  
  

 مملكة البحرين  ،البحرين للمقاصة
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 والمخاطر لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة التدقيق ورئيسرئيس مجلس اإلدارة  –توفيق شهاب 

 عضو غير تنفيذي مستقل  -
 بحريني الجنسية  -
ين القانوني في ماجستير من جامعة بنسلفانيا، إنديانا، الواليات المتحدة وهو عضو زميل في معهد التأم شهادةيحمل  -

 المملكة المتحدة.
  عاماً في مجال التأمين والخدمات المالية.  30لدية خبرة تزيد عن  -
 

 المناصب الرئيسية والعضوية في مجالس إدارات الشركات
 البحرين -عضو مجلس إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات  -
 سابقاً.  ، المركزي، البحرين مصرف البحرين –مدير إدارة اإلشراف على التأمين  -
 سابقاً.  ، ، البحرينوالسياحة مدير إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة -
 سابقاً. ، المدير العام للشركة األهلية للتأمين -

 
 ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت نائب رئيس مجلس اإلدارة -أشرف بسيسو

 يذيعضو مجلس إدارة تنف -
 بحريني الجنسية  -
يحمل السيد بسيسو درجة الماجستير من كلية لندن لالقتصاد بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس من الجامعة  -

الميثودية الجنوبية بالواليات المتحدة األمريكية، كما أنه أيضاً عضو مشارك في معهد التأمين القانوني في المملكة 
 هد األمريكي للمحاسبين اإلداريين.المتحدة، وعضو مشارك في المع

 عاماً في قطاعي التأمين والخدمات المالية 29لدى السيد بسيسو خبرة تفوق  -
 
 

 المناصب الرئيسية والعضوية في مجالس إدارات الشركات

  رئيس مجلس إدارة شركة سوليدرتي للتكافل أس.إيه.  لوكسبورغ 

 رئيس مجلس إدارة سوليد فينتشرز ذ.م.م.، البحرين 

 شركة األولى للتأمين ذ.م.م، األردن لاللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  رئيسرئيس مجلس اإلدارة و 

 رئيس مجلس إدارة شركة المؤازرة اإلستثمارية، األردن 

 رئيس مجلس إدارة شركة صمود اإلستثمارية، األردن 

 ستثمار في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، المملكة العربية اللجنة التنفيذية ولجنة اال رئيسمجلس إدارة و نائب رئيس
 السعودية 

 عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في بنك البحرين والكويت 

 )عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين ش.م.ب. )مقفلة 

  ً  رئيس الصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب ، سابقا

 سابقاً  ، رئيس جمعية البحرين للتأمين 

 رئيس االتحاد العام العربي للتأمين ،  ً  سابقا
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وعضو لجنة حوكمة الشركة وعضو لجنة  والمخاطر عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق -الدكتور ناظم الصالح

 آتالترشيحات و المكاف
 عضو غير تنفيذي مستقل -
 بحريني الجنسية  -
الية من جامعة برانيل، انجلترا، وشهادة الماجستير من جامعة بنسلفانيا، إنديانا، يحمل شهادة الدكتوراه في الدراسات الم -

 الواليات المتحدة األمريكية، وشهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة بغداد، العراق
ً في مجاالت إدارة األعمال واإلدارة المالية والمحاسبة وضمان الجودة وتطو 44لديه خبرة تفوق  - ير التدريب عاما

 والتخطيط المالي وإعداد الميزانيات.
 

 المناصب الرئيسية والعضوية في مجالس إدارات الشركاتالمناصب 
 عضو أكاديمي في كلية األعمال في جامعة البحرين  -
 وعضو اللجنة التنفيذية للجائزة 2015 –عضو مجلس أمناء جائزة كانو لألبداع واألمتياز  -
 ي إم تيرمينالزإي بعضو مجلس إدارة شركة  -
 كان في السابق رئيس اللجنة المسئولة عن تفعيل نشاطات البحوث العلمية في جامعة البحرين  -
 مركز البحرين لالمتياز  –المشاريع التعاقدية  –كان في السابق رئيساً للجنة البحوث العلمية لالمتياز  -
 للتعليم  المجلس األعلى –كان في السابق عضواً في لجنة التمويل واإلدارة  -
 كان في السابق عضواً في لجنة جامعة البحرين المختصة في مراجعة ميزانية الجامعة  -
  2005لعام  3كان في السابق عضواً في المجلس األعلى للتعليم الذي تأسس وفقاً للمرسوم األميري رقم  -

 
 ولجنة الترشيحات والمكافآت  ةاللجنة التنفيذيعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة حوكمة الشركة وعضو  – شريف احمدي

 عضو غير تنفيذي مستقل -
 بحريني الجنسية  -
 يحمل درجة جامعية في الهندسة الكربائية واإللكترونيات من المملكة المتحدة -
 . خبرة واسعة في اإلدارة واألعمال وعضو مجلس إدارة في عدة شركاٍت مختلفة -

 
 جنة التنفيذية وعضو اللعضو مجلس اإلدارة  -فينكاتيسان مونيسوامي 

 عضو تنفيذي  -
 هندي الجنسية  -
يحمل شهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة مدراس، الهند وعضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في الهند  -

 وعضو مشارك في معهد التأمين في الهند
ً من الخبرة في مجال التأمين.  وتغطي خبرته الع 32يملك السيد فينكاتيسان  - ديد من األقسام منها الشئون المالية عاما

 والمحاسبة واإلستثمارات والتدقيق الداخلي واإللتزام  وإدارة المخاطر

 
 المناصب الرئيسية والعضوية في مجالس إدارات الشركات

 البحرين  ،لمجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب )مقفلة( الرئيس التنفيذي للعمليات  -
 يد فينتشرز ذ.م.م.، البحريننائب رئيس مجلس إدارة شركة سول -
 شركة األولى للتأمين في األردن وعضو لجنة التدقيق في عضو مجلس إدارة -
 عضو مجلس إدارة شركة صمود اإلستثمارية، األردن -
 عضو مجلس إدارة شركة المؤازرة اإلستثمارية، األردن  -
 عضو مجلس إدارة شركة ملكيات اإلستثمارية، األردن -
 وليدرتي للتكافل أس.إيه.  لوكسبورغعضو مجلس إدارة شركة س -
 كان في السابق مديراً مالياً بالشركة األهلية للتأمين بالبحرين -
 كان في السابق مسئوالً إدارياً  في شركة يونايتد انديا انشورنس ليمتد بالهند)شاناي(. -
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 2018ير فبرا 19مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق والمخاطر ، بدأً من  عضو –بشار سمير ناس 
 

 عضو غير تنفيذي غير مستقل -
 بحريني الجنسية  -
 يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة المشاريع العقارية من جامعة ويستمنستر في المملكة المتحدة -
 العقارية   سنوات في إدارة المشاريع 10خبرة تمتد لمدة  -

 
 المناصب الرئيسية والعضوية في مجالس إدارات الشركات

 ش.م.ب.وشركة ناس ناس  مجموعة عضو مجلس إدارة -

 
  2019فبراير  4بدأً من  –عضو مجلس اإلدارة  –علي عيسى احمد عبدالرحيم 

 
 غير تنفيذي غير مستقل  -
 بحريني الجنسية  -
يحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال بتخصص التسويق واإلدارة من جامعة ماكيليوم إلدارة األعمال و شهادة  -

 االقتصاد والمالية من جامعة بنتلي، في بوسطن الواليات المتحدة األمريكية البكالوريوس بتخصص
 

 المناصب الرئيسية والعضوية في مجالس إدارات الشركات
 مملكة البحرين  –العضو المنتدب لشركة رحيم القابضة ، المنامة  -

 
  2019فبراير  4وعضو اللجنة التنفيذية ، حتى عضو مجلس اإلدارة  –ابهجيت سينج 

 عضو تنفيذي  -
 هندي الجنسية  -
 يحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة الهندية لألعمال المالية وشهادة محلل اإلستثمارات البديلة المعتمد.  -
 سنة من الخبرة في االستثمارات وإدارة األصول وبالتحديد في إدارة المحافظ األستثمارية. 13 -
 

 لعضوية في مجالس إدارات الشركاتالمناصب الرئيسية وا
 البحرين –عضو مجلس إدارة شركة سوليد فينشيرز ذ.م.م  -
 عضو مجلس إدارة شركة سوليدرتي للتكافل أس.إيه.  لوكسبورغ -
 صمود اإلستثمارية، األردنالعضو مجلس إدارة شركة  -
 عضو مجلس إدارة شركة المؤازرة اإلستثمارية، األردن  -
 المخاطر المالية ودخل األستثمار للمجموعة وشركاتها التابعة.مسؤول عن إدارة األصول و -
مشارك فعال في المشاريع الخاصة بالمجموعة المتعلقة بالتوسع من خالل عمليات األستحواذ واالندماج في قطاع  -

 التكافل. 
 
 
 
 
 



 ش.م.ب  البحرينسوليدرتي 
 
  اإلدارة ذة عننب

  بآالف الدنانير البحرينية                                                 2018ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
 

11 

 

 

 الرئيس التنفيذي -جواد محمد
ً من الخبرة في مجا 22يحظى السيد جواد محمد بأكثر من  ل التأمين وإدارة األعمال كما أنه حاصل على درجتي عاما

. وقد انضم إلى سوليدرتي منذ ACII) البكالوريوس والماجستير في علوم الحاسوب وعضو معهد التأمين القانوني في لندن )
رئيسية في سوليدرتي تأسيسها وكان يعمل قبلها في شركة البحرين الوطنية القابضة ووزارة التربية والتعليم. وتتمثل مسئوليته ال

على  القابضة في اإلشراف على تطوير األعمال باعتباره عضواً بارزاً في لجنة تطوير األعمال وممثالً لمجموعة سوليدرتي
مستوى مجالس اإلدارات للشركات التابعة للمجموعة. وهو عضو مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ورئيس لجنة 

لجنة الترشيحات والمكافآت وهو أيضا عضو مجلس اإلدارة في كل من شركة سوليد فينتشرز ذ.م.م.، إدارة المخاطر وعضو 
ورئيس لجنة صمود اإلستثمارية، األردن وشركة المؤازرة اإلستثمارية، األردن. كما أنه عضو مجلس إدارة الالبحرين وشركة 

 ردن، وهي إحدى الشركات التابعة  للمجموعةفي شركة األولى للتأمين في األ المخاطر ولجنة تقنية المعلومات
 

  الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية –نانداكومار دورايسوامي 
سنة من الخبرة في قطاع  38ولديه  ش.م.ب. البحرينفي شركة سوليدرتي  الرئيس التنفيذي للشؤون الفنيةالسيد نانداكومار هو 

مل تقريباً في جميع دوائر التأمين العام. وقبل انضمامه لشركة سوليدرتي، كان التأمين العام في كل من الهند والبحرين، حيث ع
سنة لدى واحدة من شركات التأمين  16في الشركة األهلية للتأمين في البحرين.  وقبل ذلك كان رئيس فرع/قسم لمدة  مدير اول

 العام المؤمّمة في الهند.  

 
العلوم وشهادة البكالوريوس في القانون العام وشهادة الماجستير في إدارة األعمال  يحمل السيد نانداكومار شهادة البكالوريوس في

 .  معتمد مؤهل نمؤّم  ، ومن جامعة مدراس في الهند وهو زميل في معهد التأمين بالهند وزميل في المعهد القانوني للتأمين في لندن
 

 الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال –جاي براكاش 
سنة  22، وهو خبير متخصص في التعامل مع العمالء ولديه خبرة تزيد على الرئيس التنفيذي لتطوير األعمالهو السيد براكاش 

فرق . ويتميز بحذاقته التجارية ولديه سجل معروف في إدارة في مجاالت التأمين في أنشطة تطوير األعمال وأنشطة التسويق
مؤهل يحمل شهادة  مهندس إلكترونيات مؤهلت التأمين. السيد براكاش المبيعات والتخطيط والعالقات مع العمالء في مجاال

الماجستير في التسويق ويحمل شهادة الدبلوم من معهد التأمين القانوني بالمملكة المتحدة ويمتلك مهارات كبيرة في التحليل وإدارة 
 ميزانية وعالقات العمالء في مجال التأمين.المبيعات وخطط التسويق وتطوير المنتج والتخطيط االستراتيجي وتخطيط الفريق 

والتي تساعده في إدارة وسطاء التأمين والعمالء الكبار بكل جدارة وفعالية. ولدية أيضاً خبرة في العمل بشكل ديناميكي في بيئة 
يه قدرة على القيادة األعمال المتغيرة والتي تتطلب اتخاذ قرارات محددة ومركزة. ويعرف السيد براكاش بأنه يحقق النتائج ولد

وحقق نجاحات معروفة في تأسيس مواطئ قدم في األسواق الجديدة وتحديد فرص النمو وإنشاء تحالفات أعمال قوية في مختلف 
وقبل انضمامه الى سوليدرتي عمل السيد براكاش في مجال تقنية  األرباح.من أجل تحقيق أعلى درجات النمو وقنوات التوزيع 

 ارة البيانات والتحليل.المعلومات وفي إد

 
 رئيس قسم دعم الشركة  –محمد عواجي 
مجاالت التخطيط االستراتيجي وإدارة المشاريع وإدارة التغيير سنة في  19تزيد على واسعة خبرة بمحمد عواجي يتمتع السيد 

في عدد من أهم المشاريع  وشارك بدايتها،شركة سوليدرتي منذ العمل لدى محمد عواجي ب السيد التحقوتنفيذ الخدمات. وقد 
الرئيسية بالشركة، إذ ساهم في تأسيس قسم تقنية المعلومات ووضع خطة استمرارية األعمال، وتجهيز فروع الشركة، باإلضافة 
إلى إطالق الخدمات اإللكترونية للشركة. وفي الوقت الحالي، يتولى السيد محمد عواجي مهمة رئاسة وحدة خدمات دعم للشركة، 

وتشمل بعض المشاريع التي قام تضمن أقسام تقنية المعلومات واالتصاالت المؤسسية والتسويق والموارد البشرية والدعم. والتي ت
 توثيق معايير آيزو وتنفيذ نظام التأمينولكتروني العالمي درتي مشروع تحويل نظام البريد اإلبإدارتها قبل التحاقه بشركة سولي

 .الدولية في البحرين AMAجي شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة محمد عوا السيد ويحمل األساسي.
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 غسيل األموالمكافحة االلتزام وإدارة المخاطر ومسؤول  رئيس -ياسر الحمادي

 ينالبحرول عن مكافحة غسيل األموال في شركة سوليدرتي ؤة االلتزام وإدارة المخاطر والمسدائر رئيسالسيد ياسر الحمادي هو 
ً  في القطاع المصرفي وفي المؤسسات المالية  14ولديه خبرة لمدة  البحرينوهو امين سر مجلس إدارة شركة سوليدرتي  عاما

ولديه خبرة متنوعة في مجاالت االلتزام وإدارة المخاطر وتطوير األعمال والعمليات واالستثمار.  وقبل التحاقه بشركة 
 طر وااللتزام في شركة سكنا للحلول اإلسكانية المتكاملة ش.م.ب.)م(. سوليدرتي، كان رئيس قسم إدارة المخا

 

ويحمل السيد الحمادي شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة جالمورجان بالمملكة المتحدة وشهادة في الهندسة الكيميائية 
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وهو من جامعة البحرين وشهادة الدبلوم المتقدم في الصيرفة والتمويل اإلسالمي من 
 أيضاً عضو في المعهد القانوني لألوراق المالية واالستثمار في المملكة المتحدة.  

 
 اإلدارة المالية رئيس  –سنجيف أغوارال 

الرقابة لية في مجال سنة من الخبرة العم 14 ولديه البحرينالسيد سنجيف أغورال يدير قسم اإلدارة المالية لشركة سوليدرتي 
عمل في مجموعة من  البحرينلتزام وإدارة المخاطر. وقبل انضمامه الى شركة سوليدرتي تدقيق واالوالمحاسبة وال المالية

للعمالء من  والمهام ذات األغراض الخاصة شركات التدقيق المرموقة في مجال التدقيق الخارجي والداخلي وتدقيق األنظمة
 .المجاالت األخرىمن  ذلك وغير تشييدوالعقارات والوالتصنيع ستثمار أمين والخدمات المالية وشركات االتالشركات في مجال ال

معهد المحاسبين القانونيين في في عضو ويحمل السيد سنجيف شهادة في تخصص التجارة من جامعة دلهي في الهند، وهو أيضاً 
 عهد التأمين في الهند.، وعضو موعضو معهد التأمين القانوني في لندنالهند، 
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 الهيكل التنظيمي والوظيفي
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تستمر الشركة في التزامها بالتقيد وااللتزام باالشتراطات الرقابية الخاصة بالقواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات كإطار لحوكمة 
شركات التجارية البحريني الشركة.  وقد تم وضع هذه القواعد اإلرشادية لكي تشمل األمور المذكورة بوجه خاص في قانون ال

المجلد  –ونظام حوكمة الشركات )"نظام حوكمة الشركات"( والنظام األساسي للشركة ونظام وقواعد مصرف البحرين المركزي 
 واألمور األخرى المتعلقة بحوكمة الشركة والتي يعتبرها مجلس اإلدارة مناسبة.   3
 

، يسرنا طمأنة السادة المساهمين 3المجلد  –واعد مصرف البحرين المركزي وباإلشارة إلى وحدة أتش سي ومبادئها في نظام وق
بأن الشركة ملتزمة وقامت بالفعل بتنفيذ األنظمة المذكورة في النظام والقواعد والتي تؤدي إلى تعزيز وترسيخ قيم المسئولية 

 والمساءلة والعدالة والشفافية في الشركة.  
 

 ملكية الشركة
وتعود الملكية المتبقية لمجموعة من من رأس مال الشركة  %84.17لقابضة ش.م.ب )مقفلة( تمتلك مجموعة سوليدرتي ا

)نائب رئيس مجلس  شرف بسيسوأيمتلك كل من السيد عالوة على ذلك، و. %15.83المساهمين األفراد والمؤسسات وتبلغ 
عن ولمصلحة مجموعة سوليدرتي  نيابةً سهماً  26,812مقدار كٍل منهما حصتين  )الرئيس التنفيذي( والسيد جواد محمد اإلدارة(

 . )مقفلة(. القابضة ش.م.ب
 
 

 مجلس اإلدارة 
ويجب أن يكون نصف األعضاء على األقل أعضاء غير تنفيذيين وثالثة من هؤالء  .سبعة أعضاءيتكون مجلس اإلدارة من 

 األعضاء على األقل يجب أن يكونوا أعضاء مستقلين.  
 

كة ومراقبة أعمالها من قبل مجلس اإلدارة الذي يتحمل المسئولية والمساءلة النهائية عن إدارة الشركة وعن أدائها.  وتتم إدارة الشر
وتتضمن األدوار الرئيسية للمجلس التأكد من اإلدارة السليمة والصحيحة واعتماد السياسات والخطط واألهداف اإلستراتيجية 

 لية الالزمة وغيرها لتحقيق هذه األهداف.  للشركة والتأكد من توافر الموارد الما
 

 هذا وتشمل المسئوليات المحددة لمجلس اإلدارة ما يلي: 

  مراجعة واعتماد الخطط اإلستراتيجية وخطط األعمال والميزانيات الخاصة بالشركة والهيكل والمسئوليات اإلدارية
 واألنظمة وإطار إجراءات الرقابة.  

 م مخاطر األعمال التي تواجهها الشركة.  تقييم مالءة رأس المال لدع 

  التأكد من االلتزام بالقوانين والقواعد واألنظمة والمبادئ المحاسبية والتدقيقية والسياسات الداخلية التي تغطي أنشطة
 أعمال الشركة.  

   .المحافظة على سالمة ونزاهة العالقات بين الشركات ومساهميها 
 

ولجنة الترشيحات  واللجنة التنفيذية ولجنة حوكمة الشركة والمخاطر رعية هي لجنة التدقيقلجان ف 4وتساعد مجلس اإلدارة 
والمكافآت.  وقد تم تحديد أدوار ومسئوليات هذه اللجان من خالل نظم هذه اللجان بعد اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.  وتساعد 

 ألم.  مجلس اإلدارة أيضاً لجنة إدارة االستثمار الخاصة بالشركة ا
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  اجتماعات مجلس اإلدارة وسياسة الحضور
 على مجلس اإلدارة االجتماع أربع مرات على األقل خالل السنة المالية. 

 
 : )جميع اجتماعات المجلس تم عقدها في مملكة البحرين( 2018جدول اجتماعات مجلس اإلدارة وحضور األعضاء خالل عام 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة
22 

 فبراير
13 

 يوما
12 

 أغسطس
13 

 نوفمبر
11 

 ديسمبر

رئيس مجلس  -توفيق شهاب 
اإلدارة )عضو غير تنفيذي 

 مستقل(

     

نائب رئيس  –أشرف بسيسو 
 مجلس اإلدارة )عضو تنفيذي(

     

      
الدكتور ناظم الصالح )عضو 

 غير تنفيذي مستقل(
     

 شريف أحمدي ) غير تنفيذي
 مستقل(

X     

)عضو   مونيسواميفينكاتيسان 
 تنفيذي(

     

      )عضو تنفيذي( ابهجيت سينغ

      السيد بّشار ناس )غير تنفيذي(

 
 والمخاطر لجنة التدقيق

لجنة، بما في ذلك رئيس اللجنة، ثالثة أعضاء على األقل.  ويجب أن تكون غالبية أعضاء ال والمخاطر يجب أن تضم لجنة التدقيق
 أعضاء مستقلين و/أو غير تنفيذيين.  وعلى اللجنة االجتماع أربع مرات على األقل.  

 
مسئولة عن مراجعة البيانات المالية على أساس منتظم للتأكد من أن الشركة تلتزم بالتقيد  والمخاطر وتعتبر لجنة التدقيق

قد قامت بإجراء التقديرات واتخاذ األحكام والقرارات المناسبة باألخذ بعين االعتبار آراء بالسياسات المحاسبية المناسبة وأنها 
 مسئولة عن االلتزام بالقوانين واألنظمة السارية.   والمخاطر مدققي الحسابات الخارجيين.  وباإلضافة إلى ذلك، فان لجنة التدقيق

 
 :2018خالل عام  وحضور األعضاء والمخاطر جدول اجتماعات لجنة التدقيق

 والمخاطر أعضاء لجنة التدقيق
22 

 فبراير
 نوفمبر 13 أغسطس 12 مايو 13

الدكتور ناظم الصالح )عضو غير تنفيذي 
 مستقل(

    

     )عضو غير تنفيذي مستقل( -توفيق شهاب 

     بّشار ناس ) عضو غير تنفيذي غير مستقل(
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 والمكافآت لجنة الترشيحات
هؤالء أعضاء مجلس إدارة  غالبية  يجب أن تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء على األقل ويجب أن يكون

، بما في ذلك رئيس اللجنة. وتكون لجنة الترشيحات والمكافآت مسئولة عن المساعدة في تقديم  غير تنفيذيين و/أو مستقلين
عيين عضو مجلس اإلدارة الجديد/ أعضاء مجلس اإلدارة الجدد/ اإلضافيين في مجلس إدارة االقتراحات والتوصيات بشأن ت

 الشركة. وعلى اللجنة أن تساعد مجلس اإلدارة في دراسة المسائل الخاصة بتعيين األعضاء والمكافآت في الشركة.   
 :2018جدول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وحضور األعضاء خالل عام 

 

 ضاء لجنة الترشيحات والمكافآتأع
21 

 فبراير
 سبتمبر  27

   توفيق شهاب )عضو غير تنفيذي مستقل(

   )عضو غير تنفيذي مستقل(  ناظم الصالح

  X )عضو غير تنفيذي مستقل( شريف احمدي

   أشرف بسيسو ) عضو تنفيذي( 

 
  الشركةلجنة حوكمة 

 
ثة أعضاء على األقل، ويجب أن يكون جميع هؤالء األعضاء أعضاء مجلس إدارة مستقلين.  تتكون لجنة حوكمة الشركة من ثال

ويجب أن يكون واحداً من األعضاء من بين فقهاء الشريعة وعضو في هيئة الرقابة الشرعية )"هيئة الرقابة الشرعية"( للشركة 
شرعية.  وعلى اللجنة االجتماع مرة واحدة على األقل وذلك بغرض توجيه الشركة وإرشادها حول المسائل المتعلقة بالحوكمة ال

 خالل السنة.  
 

وتعتبر لجنة حوكمة الشركة مسئولة عن اإلشراف والمراقبة على تنفيذ القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركة من خالل العمل مع 
لجنة مسئولة عن تقديم التقارير والتوصيات وهيئة الرقابة الشرعية.  وباإلضافة إلى ذلك، فان ال والمخاطر اإلدارة ولجنة التدقيق

 إلى مجلس اإلدارة في ضوء نتائج اجتماعاتها وذلك في سياق ممارساتها لنشاطاتها.  
 
 

  أعضاء لجنة حوكمة الشركة  

 )عضو غير تنفيذي مستقل( -شريف أحمدي  1

 )عضو غير تنفيذي مستقل( -الدكتور ناظم الصالح 2

 هيئة الرقابة الشرعية( )عضو  حرالدكتور أسامة بالشيخ  3

 
 

 2018وحضور األعضاء خالل عام  حوكمة الشركةجدول اجتماعات لجنة 

 ديسمبر 02 حوكمة الشركةأعضاء لجنة 

  )عضو غير تنفيذي مستقل( -حمدي أشريف 

  )عضو غير تنفيذي مستقل( -الدكتور ناظم الصالح

ابة الشيخ الدكتور أسامة بحر )عضو هيئة الرق
 الشرعية(
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 اللجنة التنفيذية 
 

 اللجنة التنفيذية مسؤولة عن : 

  تطوير الخطط االستراتيجية والتوصية بها لمجلس اإلدارة بما يعكس األهداف طويلة األجل واألولويات المحددة من قبل
 المجلس

  تطبيق االستتراتيجيات والسياسات المحددة من قبل مجلس إدارة الشركة 

 قبة النتائج العملية والمالية ومقارنتها بالخطط والميزانية .مرا 

  .مراقبة جودة وكفاءة عملية االستثمار ومقارنتها باألهداف واالرشادات 

  .تحديد أولوية تخصيص رأس المال والموارد التقنية والبشرية 
 

 : 2018وحضور األعضاء خالل عام جدول اجتماعات اللجنة التنفيذية 
 

 ديسمبر 03 سبتمبر 23 يونيو 19 مايو 06 مارس  21 يناير 28 نة التنفيذيةاللجأعضاء 

       رئيس اللجنة  –أشرف بسيسو 

 X      شريف أحمدي 

       فينكيتسان مينوسوامي 

       ابهجيت سينج 

 
 ن البحري مملكة في األخرى مجلس اإلدارة في الشركات العضويات فيعدد 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة
في  االخرى مجلس اإلدارة في الشركات عضوياتعدد 

 البحرين

رئيس مجلس اإلدارة )عضو غير  –السيد توفيق شهاب 
 تنفيذي مستقل(

- 

نائب رئيس مجلس اإلدارة )عضو  -السيد أشرف بسيسو
 تنفيذي(

3 

 1 )عضو غير تنفيذي مستقل( -الدكتور ناظم الصالح

 - )عضو غير تنفيذي مستقل( - حمديالسيد شريف أ

 1 . )عضو تنفيذي(  مينوسواميالسيد فيكاتيسان 

السيد علي عيسى عبدالرحيم )غير تنفيذي غير مستقل( 
  2019فبراير  4بدأً من  –

1 

 2 السيد بّشار سمير ناس ) عضو غير تنفيذي غير مستقل( 

فبراير  4حتى  –بهجيت سينج )عضو تنفيذي( االسيد 
2019 

1 

 
 العضو المستقل 

 
العضو المستقل هو عضو مجلس إدارة حدد مجلس اإلدارة بأنه ال تربطه عالقة جوهرية بالشركة من الممكن ان تؤثر على 
استقالليته او قراراته مع اخذ جميع الحقائق المعروفة باإلعتبار. مجلس اإلدارة يدرك بأنه حتى لو استوفى العضو جميع 

فأنه من الممكن ان ال يكون مستقالً لظروف خاصة بالشخص نفسه او بالشركة او بهيكل الملكية للشركة او أي المتطلبات الرسمية 
 سبب آخر. 

 
 
 
 
 



 ش.م.ب  البحرينسوليدرتي 
 

 )يتبع( تقرير حوكمة الشركة
                                                  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

18 

 

 

 العضو المستقل )يتبع(
 

ً او عائلته( أي عالقة او معامالت مالية جوهرية مع  العضو المستقل هو عضو غير تنفيذي للشركة ، وال تربطه )هو شخصيا
النظر عن مكافآت مجلس اإلدارة( ، وبالتحديد فأن العضو المستقل يجب ان يستوفي خالل السنة المعينة جميع الشركة )بغض 

 المتطلبات التالية: 
 

 لم يكن موظفاً بالشركة  .1
دينار بحريني او ما يعادلها )بغض النظر عن مكافآت مجلس  31,000لم يدفع للشركة او يستلم من الشركة مبالغ تفوق  .2

 اإلدارة(
، سواًء مباشرةً او غير مباشرة ، لشركة دفعت او تلقت مبالغ تزيد عن المبلغ  %10لم يكن مالكاً لحصة تبلغ اكثر من  .3

 المذكور أعاله.
ً في شركة دفعت او تلقت مبالغ تزيد عن المبلغ   .4 ً مديراً او مديراً او عضواً في مجلس إدارة او موظفا لم يكن شريكا

 المذكور أعاله.
ي عالقة تعاقدية او اعمال مع شركة ممكن ان تؤثر بشكل جوهري على أهلية العضو للتصرف بشكل ليست لديه أ .5

 مستقل 
من  %5لم يسبق له ان تملك مباشرةً او غير مباشرة ، ويشمل ذلك ملكية افراد العائلة ، حصة في الشركة تزيد عن  .6

 اسهم الشركة ، ويشمل ذلك جميع فئات األسهم.
 اًء مباشرة او غير مباشرة كمدقق او مستشار للشركة. لم يسبق له العمل سو .7
 للشركة.لم تربطه أي عالقة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية  .8

 
ال تشمل المبالغ الموزعة كأرباح حيث ان المبالغ المذكورة يقصد بها المبالغ التعاقدية التي  4و  3و  2المبالغ المذكورة في البنود 

خدمات معينة مقدمة من العضو او احد الشركات التي يملكها للشركة او الخدمات المقدمة من الشركة للعضو او احد  تدفع مقابل
 الشركات التي يملكها. 

 
مصطلح "عائلة او احد افراد العائلة" يقصد به الزوج ، األب ، األم ، األبناء والبنات بينما بمصطلح "عالقة" يقصد به الزوج ، 

 ، األبناء والبنات او موظف او شريك.  األب ، األم
 

  لجنة اإلدارة التنفيذية
 

.  وفي جميع البحرينورؤساء الدوائر األساسية في شركة سوليدرتي  الرئيس التنفيذيالتنفيذية من  ةيجب أن تتكون لجنة اإلدار
اإلدارة المالية أعضاء  ورئيسوير األعمال تطل الرئيس التنفيذيوالرئيس التنفيذي للشؤون الفنية، األوقات، يجب أن يكون كل من 

، ويجوز للجنة انتخاب نائب له من بين أعضائها للقيام بأعماله في الرئيس التنفيذيويجب أن يكون رئيس اللجنة هو اللجنة. في 
 حاالت غيابه.  ويجب أن تجتمع لجنة اإلدارة التنفيذية أربع مرات على األقل خالل السنة.  

 
دارة التنفيذية هيئة استشارية وهيئة يتم من خاللها تنفيذ ومراجعة حوكمة الشركة والمراقبة واإلشراف التشغيلي وتعتبر لجنة اإل

 واالتصاالت بين اإلدارات المختلفة في الشركة والتخطيط اإلستراتيجي.  
 

  لجنة إدارة المخاطر
وعلى اللجنة  هو الرئيس التنفيذييكون رئيس اللجنة يجب أن تتكون لجنة إدارة المخاطر من ستة أعضاء على األقل ويجب أن 

 عقد أربع اجتماعات على األقل خالل السنة.  
 

وتنحصر أهداف لجنة إدارة المخاطر في العمل كهيئة تساعد اإلدارة في اإلشراف على تطوير وتنفيذ إطار إدارة المخاطر وتحديد 
 وأنشطة الشركة.   وقياس المخاطر المرتبطة بالدوائر واألقسام المختلفة 
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  التوجيه والتوعية المستمرة لعضو مجلس اإلدارة
وضع مجلس إدارة الشركة عملية خاصة بتوجيه وتوعية أعضاء مجلس اإلدارة الجدد.  ومن خالل مساعدة سكرتير مجلس 

هم أعضاء في المجلس، بما اإلدارة، فان على رئيس المجلس مراجعة دور وواجبات مجلس اإلدارة مع األعضاء الجدد عند تعيين
في ذلك المعلومات من المصادر الداخلية والخارجية.  ومن وقت آلخر طوال العام، يقوم مجلس اإلدارة بدعوة أعضاء اإلدارة 
لمناقشة مسائل جديدة خاصة تهم المجلس وذلك من أجل مساعدة مجلس اإلدارة على مواكبة المسائل واالتجاهات واالهتمامات 

 الحالية.
 

 نظام انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين من بين المرشحين الذين يقترحهم مجلس اإلدارة بناء على 

دارة .  ويجب أن تتم التعيينات في مجلس اإلالبحرين ش.م.ب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة سوليدرتي 
على أساس الجدارة والمعايير الموضوعية. وفي كل مرة يتم تعيين عضو جديد في مجلس اإلدارة، يتم إجراء عملية تقييم له في 

 ضوء احتياجات الشركة والكفاءات الحالية والالزمة والخبرة والتجارب المتوافرة لدى المجلس وفقاً لمبادئ التنوع.  
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
م دفع مكافآت  ألعضاء مجلس اإلدارة على حضورهم لإلجتماعات المجلس وإجتماعات اللجان الفرعية . اما المكافآت السنوية يت

ل الجمعية العمومية بحسب قوانين وأنظمة وزارة التجارة والصناعة والسياحة في مملكة بلألعضاء فيتم الموافقة عليها من ق  
ن المركزي. مكافآت المجلس تتم الموافقة عليها ودفعها كمصروفات للسنة التي تم الدفع البحرين وكذلك قوانين مصرف البحري

 خاللها وذلك بحسب القواعد المحاسبية المتبعة وقواعد مصرف البحرين المركزي
 

 الموظفين  مكافآت
 

سب سياسة الشركة فأن ان سياسة الشركة للموارد البشرية هي لجذب وتدريب وتشجيع والحفاظ على الموارد البشرية . بح
ً لذلك يتم تعديل الرواتب والمزايا . ويتم تحليل الحاجة الى  تدريب بشكل الالرواتب والمزايا تتم مراجعتها بشكل دوري ووفقا

سنوي وبناًء على ذلك يتم الترتيب ألجراء برامج تدريبية للموظفين . ومن ناحية أخرى فأنه يتم تشجيع الموظفين على السعي 
على الشهادات االحترافية في مجال التأمين وغيره لتحقيق أهدافهم الوظيفية . قسم الموارد البشرية والدعم هو المسؤل للحصول 

عن تطبيق سياسات واستتراتيجيات الموارد البشرية مثل التأمين الصحي والتأمين على الحياة للموظفين والحوافز ومزايا التقاعد 
 سب جودة أداء الموظف. وغيرها من المكافآت والمزايا بح

 

 ميثاق السلوك 
 مجلس اإلدارة 

لقد تم تضمين ميثاق السلوك كجزء من نظام مجلس اإلدارة والذي اعتمده أعضاء المجلس وسيلتزمون به فيما يتعلق بسلوكهم وهو 
ل العناية الكافية مع يحدد مجاالت تعارض المصالح والسرية ومجال مسئولياتهم والتصرف بكل أمانة واستقامة وبحسن نية وبذ

 الحرص على حماية مصالح الشركة واألطراف ذات العالقة.  
 

 الموظفون 
إن لدى الشركة ميثاق سلوك وأخالقيات ينطبق على جميع موظفي الشركة وهو يغطي، من بين أمور أخرى، تعارض المصالح 

 واإلفصاح وسرية المعلومات، بما في ذلك التعامل مع وسائل اإلعالم.  
 

  سياسة إطالق اإلنذارات التحذيرية
 هناك سياسة إلطالق اإلنذارات التحذيرية تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.  

 

 مدققو الحسابات 
 ديليوت وتوش الشرق األوسط، قام المساهمون بتعيين السادة والمخاطر بموجب توصيات مجلس اإلدارة من خالل لجنة التدقيق

 وإلى جانب ذلك، قام مجلس اإلدارة بتعيين السادة بي دي أو جواد حبيب مدققين داخليين.    مدققين خارجيين للشركة. 
 

وبموجب السلطات الممنوحة للمجلس من قبل مساهمي الشركة، يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بالتعويض والمكافآت 
 اإللتزام وإدارة المخاطر.   رئيسعند الطلب من 

 
.2018لخارجيون أية خدمات أخرى غير متعلقة بالتدقيق للشركة خالل عام ولم يقدم المدققون ا
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 شكل جزء ال يتجزأ من البيانات المالية.ت 73الى  28في صفحة  35حتى  1اإليضاحات من 

الفائض المتراكم/)العجز(    

 2018 صندوق التكافل العام صندوق التكافل العائلي

    

 20 (2,213)  يناير  1في  

 فائض السنة 85 185

205 (82,12)  ديسمبر 31في  

الفائض المتراكم)العجز(/   

 2017 صندوق التكافل العام صندوق التكافل العائلي

    

 (34)  (2,224)  يناير  1في  

 فائض السنة 11 54

20 (2,213)  ديسمبر 31في  
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 المجموع
  األرباح

 المستبقاة

احتياطي 
القيمة العادلة 
 لالستثمارات

احتياطي 
إعادة تقييم 

 العقارات
عالوة 
 اإلصدار

  االحتياطي
 القانوني

أسهم 
8201 رأس المال الخزينة  

                
 

23,508 2,610 1,553 747 4,993 2,420 (4)  911,18  
  يناير 1في 

         

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

 (16,2)ايضاح 

 سنةربح ال - - - - - - 2,306 2,306

- (231)  - - - 231 - - 
التحويل الى االحتياطي القانوني )ايضاح 

17) 

 في القيمة العادلة لالستثماراتالتغيرات  - - - - - 93 - 93

         

25,907 4,685 1,646 747 4,182 2,651 (4)  ديسمبر 31في  12,000 

 

 المجموع
األرباح  
 المستبقاة

احتياطي 
القيمة العادلة 
 لالستثمارات

احتياطي 
إعادة تقييم 
 العقارات

عالوة 
 اإلصدار

االحتياطي  
7201 رأس المال أسهم الخزينة القانوني  

                
 

13,679 2,524 8131,   يناير 1في  6,189 (4) 2,410 - 747 

         

12,000 - - - 7,000 - - 5,000 

الزيادة في رأس المال الشركة الناتج من 
عمال من سوليداريتي التكافل تحويل األ

 (33)ايضاح  العام

(2,007) - - - (2,007)  - - - 
عمال من األالشهرة الناتجة من تحويل 
 (33)ايضاح  سوليداريتي تكافل العام

 سنةربح ال - - - - - - 96 96

- (10)  - - - 10 - - 
التحويل الى االحتياطي القانوني )ايضاح 

17) 

(260)  - (260)  في القيمة العادلة لالستثماراتالتغيرات  - - - - - 

         

 ديسمبر 31في  11,189 (4) 2,420 4,993 747 1,553 2,610 23,508
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7201  
 

8201   إيضاح  
 

 
   

 

 أنشطة التشغيل

 

 
  

  161 

 

2,576  

 

 األرباح والفائض المجمع للسنة

    

 

  للبنود غير النقدية:التعديالت 

10 

 

 للسنة مخصص االستهالك 12  95

25 

 

15( )ب  30  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

(909) 

 

 ، صافياالستثمارإيرادات  20  (1,729)

- 

 

 نخفاض قيمة االستثمارات في األوراق الماليةصافي الخسارة الناتجة من ا 20  55

11 

 

36  ,17  مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها، صافي 

(702) 
 

1,063  
 

 جة من انشطة التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العاملالتدفقات النقدية النات

      
 

 
   

 

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(14)   (277)  الزيادة في ذمم التكافل و التأمين المدينة    

(2,148( 
 

1,163  
 

 نيةفي حصة إعادة التكافل و إعادة التأمين من المطلوبات الف)الزيادة( النقص/

145 

 

31  

 

 في تكاليف استحواذ مؤجلة  النقص

501 
 

(815)  
 

 وموجودات أخرىفي المدفوعات مقدماً  النقص/)الزيادة(

3,111 

 

(41,08)   

 

 و التأمينالزيادة في المطلوبات الفنية للتكافل /(النقص)

(147) 
 

(143)  
 

 العموالت غير المكتسبة في احتياطي النقص

155 

 

(11)  

 

 للتكافل العائلي الفني ياالحتياطفي  الزيادة/(النقص)

318 
 

 726  
 

 مطلوبات التكافل و التأمينالزيادة في 

(641) 

 

907  

 

 في المطلوبات األخرى (النقص)/الزيادة

1,280 
 

497  
 

 التغيرات في رأس المال العامل

(74) 
 

(65) 15)ب(     لموظفينلمدفوعات مكافآت نهاية الخدمة  

504 
 

591,4   
 

 صافي النقد الناتج من االنشطة التشغيلية

      
 

 
   

 
 أنشطة االستثمار

 

 
   

  (29) 

 

(282)  شراء معدات  12  

(8,081) 

 

(5,185)   

 

 شراء استثمارات

(8,254) 

 

2,974) )  

 

 إيداعات لدى مؤسسات مالية 

8,133 

 

2,240  

 

   المتحصل من استبعاد استثمارات 

247  1,303   

 

 ، صافيأوراق ماليةفي  خل المكتسب من استثمارات في ودائع وايداعات واستثماراتالد

 والمطلوبات والموجودات األعمال تحويل على المستلم النقد 33  -  2,377
 

 

   

 
 

(5,607) 

 

(4,898)   

 

 صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية

 
 

   
 لأنشطة التموي       

      

(26)   (13)  توزيعات أرباح مدفوعة خالل السنة   

      

(26)   (13)  أنشطة التمويل صافي النقد المستخدم في   

      
(5,129) 

 

(3,416)   

 

 صافى النقص في النقد وما في حكمه 

10,440 

 

 بداية السنة النقد وما في حكمه في  4  5,311

5,311 
 

 ةالنقد وما في حكمه في نهاية السن 4  1,895

 

 
   

  2,964 
 

586  
 

 صندوق المساهمين

875 

 

1,026  

 

 صندوق المشاركين

1,472 
 

283  
 

 (تحت التصفية) –صندوق التأمين التقليدي 

5,311 
 

 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 4  1,895

( من سوليدرتي االتكافل العام خالل السنة 33المعامالت المتعلقة بتحويل األعمال و الموجودات و المطلوبات )ايضاح  و 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  اصدار األسهم االضافية من عالوة األسهم
 غير نقدية. لكونهم معامالت التدفقات النقديةمن بيان  معادهقد تم استب 2017 ديسمبر 31المنتهية في 

 
 من البيانات المالية. تشكل جزء ال يتجزأ 73الى  28في صفحة  35حتى  1اإليضاحات من 
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   معلومات عامة  1    

بحرينية تمم تأسيسمها فمي مملكمة البحمرين تحمت السمجل التجماري رقمم )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة  سوليدرتي البحرين ش.م.ب شركة
أغلبيمة االسمهم  على(" أو "المجموعمة"الشمركة األم"). تستحوذ مجموعة سوليدريتي القابضمة ش.م.ب )مقفلمة( 1976اغسطس  17في  5091

 .فيها

 
ممن  2016ديسممبر  27ممل فمي رأس ممال الشمركة فمي من األسهم الصمادرة والمدفوعمة بالكا %71.46 باستحواذ ما نسبته قامت الشركة األم

لمملوكمة بالكاممل ، قام مساهمو الشركة ومساهمو شركة التكافل العمام ش.م.ب، الشمركة التابعمة ا2017خالل  خالل عرض اختياري مشروط.
. عقمد صمفقة تبادليمةلشمركة عبمر التكافمل العمام لشمركة  ممن  الموجمودات و المطلوبماتشمركة األم، بالموافقمة علمى تحويمل األعممال، من قبمل ال

على تحويل اعمال الشركة من تمأمين تقليمدي لتمأمين تكمافلي. عمين مجلمس  فيه وافقوا 2017اغسطس  3المساهمون اجتماعاً غير اعتيادي في 
  .التصفيةالتقليدية ماقبل التحول تحت  ظتم وضع المحافوفقاً لذلك، شرافية لمراقبة األحتكام للشريعة. إاإلدارة هيئة شرعية 

 
ألهليمة للتمأمين المى شمركة ا الموجمودات و المطلوبمات، قامت سوليدريتي التكافل العام ش.م.ب )مقفلة( بتحويل األعممال، 2017ديسمبر  3في 

لمزيممد مممن  33، قامممت األهليممة للتممأمين بتحويممل اسمممها الممى سمموليدرتي البحممرين ش.م.ب. شمماهد ايضمماح 2017ديسمممبر  27ل ش.م.ب. تبعمماً 
 ومات.المعل

 
 التالية: الرئيسية البحرين المركزي لمزاولة النشاطات مصرفتعمل الشركة بموجب ترخيص من 

 
تطمموير وتقممديم الحمايممة للممتلكممات والهندسممة والحمموادث العامممة والمسممئولية والشممحن البحممري وأجسمماد السممفن والطيممران والطبممي والحيمماة  (1

 متناقص،التأمين على المدى الطويل وال الجماعي، المركبات،
 

نيابمة  الشمركة . تمدار همذه الصمناديق ممن قبملوأحكام الشريعة اإلسمالمية إدارة صناديق التكافل العامة وصناديق التكافل العائلي وفقاً لمبادئ (2
 عن المشاركين في الصناديق.

 
اللمذان يكونمان جمزءاً ممن  ل والممنخفضعلمى الممدى الطويمتتكون صناديق التكافل العامة من جميع غطاءات الحماية المذكورة، ما عدا التمأمين 

 صناديق التكافل العائلي.
 

 أسس إعداد البيانات   2
 

 بيان االلتزام 2-1
 

 من قبل هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية. صادرة، اعتمدت اإلدارة معايير المحاسبة المالية ال2017ديسمبر  3ابتداًء من 
 تقوم ااإلسالميةة والمراجعة للمؤسسات المالية ئل معايير متعلقة بها ضمن المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبتكون لبعض المساال وحين 

وقد قامت الشركة بتقييم عدم وجود أي تأثير على االرقام مقارنة وذلك نتيجة   بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المتعلقة بها. شركةال
 المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية ، وبالتالي لم يتم تعديل أرقام السنة السابقة. اعتمادها من قبل هيئة

 
ً للشريعة اإلسالمية، كونها تنتمي للتأمين إ، ومايتعلق بذلك من  الموجودات والمطلوباتلدى الشركة بعض  يرادات ومصروفات ليست وفقا

ً للمعايير هيئة المحاسبة والتدقيق  تكافلي، ويتم عرضها حالياً سالمي إكة لشركة تأمين ن تتحول الشرأالتقليدي الذي كان سائداً قبل  وفقا
اعطت هيئة المراقبة الشرعية للشركة األم موافقتها على  .2018ديسمبر  31في بيانات المالية للسنة المنتهية في  اإلسالمية المالية للمؤسسات

لى منتجات موافقة للشريعة اإلسالمية خالل سنتين من تاريخ إللشركة األهلية التأمين  المطلوباتالموجودات و قرار الشركة على تحويل كافة 
ً للظروف بعد ذلك. ريثما تتحول الشركة إلى تأمين تكافلي خالل 2017ديسمبر  31ل في نهاية السنة التحو . قد يتم تمديد فترة السنتان وفقا

غير الموافقة للشريعة اإلسالمية الى مايوافق الشريعة  الموجودات والمطلوباتضرورية لتحويل السنة، فإنها تقوم باتخاذ كافة الخطوات ال
 م بذلك.ألاإلسالمية وفقاً لقرار الشركة ا
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 بع(يتأسس إعداد البيانات )   2
 
 ع(يتببيان االلتزام )  2-1

وفقاً للمعايير المحاسبية المالية الصادرة عن هيئمة المحاسمبة والتمدقيق  2018ديسمبر  31تم إعداد البيانات المالية  للشركة للسنة المنتهية في 
لسمنة  21رقمم  الصمادر بمرسموم وتماشمياً ممع قمانون الشمركات التجاريمة البحرينمي )"معمايير المحاسمبة الماليمة"( للمؤسسات المالية اإلسمالمية

وأنظمة التأمين لمصرف البحمرين المركمزي كمما فمي المجلمد  ،2006، إضافة الى قانون مصرف البحرين المركزي للشركات المالية 2001
و القمرارات ذات الصملة والقواعمد واالجمراءات الخاصمة ببورصمة  6، وماينطبق من قوانين مصرف البحرين المركزي في مجلد رقمم 3رقم 

 .  البحرين

 
 البيانات المالية الرئيسية  2-2

واإلفصماحات العاممة فمي البيانمات الماليمة لشمركات التكافمل اإلسمالمية الصمادرة عمن هيئمة  العمرض –( 12وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم )
المحاسممبة والتممدقيق للمؤسسممات الماليممة اإلسممالمية، فإنممه يتطلممب مممن الشممركة عممرض بيممان المركممز المممالي المكممون مممن موجممودات ومطلوبممات 

والمصروفات  للمشاركين وبيان فائض وعجز المشاركين، وبيان التغيمرات المساهمين والمشاركين، وبيان دخل المساهمين، وبيان اإليرادات 
ل في حقوق ملكية المساهمين، وبيان التمدفقات النقديمة. يمضمّمن المشماركون السياسمات التمي تمم اصمدارها لكمل ممن تمأمين التكافمل العمام والتكافم

 . العائلي
 

 قياسأسس ال   2-3

الستثمارات في حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، ا فيما عدا ،تكلفة التاريخيةة التم إعداد البيانات المالية وفقاً لقاعد
 واستثمارات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة.

ان تقمدر احكامهما فمي رة ان اعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبة الماليمة يتطلمب عممل تقمديرات محاسمبية دقيقمة، كمما يتطلمب ممن االدا
ت. تعتقمد تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. التغير في التقديرات قد يؤثر تأثيراً جوهرياً  على البيانات المالية فمي فتمرة تطبيمق همذه التقمديرا

والنتمائج الماليمة   2018بر ديسمم 31اإلدارة ان هذه التقديرات مناسبة وان البيانات المالية للشمركة تعمرض بشمكل عمادل المركمز الممالي كمما 
فممي هممذا التمماريخ. تممم االفصمماح عممن االقسممام التممي تتضمممن درجممة عاليممة مممن التقممديرات او التعقيممد، او االقسممام التممي تعتبممر فيهمما  للسممنة المنتهيمة

 .3التقديرات واالفتراضات جوهرية، في ايضاح رقم 
 

 تحويل العمالت األجنبية 2-4
 

 العرضوعملة  متداولةعملة الال(   1

(. يتم عرض متداولةعملة الال) شركةتم قياس البنود في البيانات المالية بإستخدام العملة الرئيسية في البيئة االقتصادية التي تعمل فيها ال
 والعرض للشركة. داولبالدينار البحريني، الذي يعتبر عملة التالبيانات المالية 

 
 (   العمليات واألرصدة2

وتسجل أرباح بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة.  المتداولةلتي تتم بالعمالت األجنبية الى العملة يتم تحويل العمليات ا
للموجودات والمطلوبات  سنةسعر الصرف السائد في نهاية الوعن التحويل ب امالتالناتجة عن تسوية هذه المع التوخسائر تحويل العم
كاستثمارات حقوق  المصنفة كما يتم تسجيل فروقات التحويل على البنود غير النقدية في بيان الدخل. األجنبية التالنقدية المقيمة بالعم

 ستثماراتاللالمدرجة ضمن احتياطي القيمة العادلة   العادلة لمقاسة بالقيمةا الملكية
 

 مبدأ االستمرارية 2-5

متلمك المصمادر الالزممة لإلسمتمرار فمي العممل فمي المسمتقبل المنظمور. تقيم اإلدارة قدرة الشركة على اإلسمتمرارية وهمي تعتقمد ان الشمركة ت
ولمذلك، اي شكوك جوهرية قد تؤدي الى االعتقاد ان الشركة لن تعمل وفق مبدأ األسمتمرارية، إضافة لذلك، ال يرى مجلس اإلدارة أن هناك 

 على هذا االساس.  اعدت فأن البيانات المالية
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 ع(بيتأسس إعداد البيانات )   2

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  2-6

 
 المعايير المحاسبية الجديدة التي تم اصدارها وتطبيقها (1

ة ال توجد معايير أو تفسيرات محاسبية صادرة من قبل هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية يجمب تطبيقهما ألول ممرة ممن بدايم
 يتوقع يكون لها تأثير جوهري على الشركة. 2018 يناير 1السنة أو من بعد تاريخ 

 
 المعايير المحاسبية الجديدة التي تم اصدارها ولم يتم تطبيقها بعد (2

، ومممن 2019ينماير  1والتوضميحات التاليممة سمتدخل قيممد التطبيمق فممي الفتمرات التممي تبمدأ مممن او بعمد تمماريخ  المعمايير والتفسميرات والتعممديالت
 لشركة:المتوقع ان تكون ذي صلة ل

 

 (.2019يناير  1: المرابحة وعقود البيع مؤجلة الدفع )يطبق 28معيار المحاسبة المالية رقم  (أ

مبادىء المحاسبة والتقرير والمتطلبات لمعامالت المرابحة وعقود البيع المؤجلة والعناصر المختلفة في هذه  28معيار المحاسبة المالية رقم 
 المعامالت.

 

 (.2020يناير  1)يطبق  : خسائر اإلئتمان وانخفاض القيمة30رقم  معيار المحاسبة المالية (ب

لتعريف المبادىء المحاسبية لخسائر اإلئتمان وانخفاض القيمة )بما في ذلك خسائر اإلئتمان المتوقعة(  30يهدف معيار المحاسبة المالية رقم 
 .في التغيير المستمرة أفضل الممارسات مع وافقةتلتكون م

 

 (.2020يناير  1)يطبق استثمارات في صكوك و السندات االسثمارية و ما في حكمها  :33ة المالية رقم معيار المحاسب (ت

)الذي استبدل معيار المحاسبة  33. يحدد معيار المحاسبة المالية رقم 2018ديسمبر  31في  33تم اصدار معيار المحاسبة المالية رقم 
أقرار ، و قياس , و عرض و أالفصاح عن االستثمار في الصكوك و السندات االستثمارية ( المبادئ المحسنة لتصنيف ، و 25المالية رقم 

و ما في حكمها من قبل المؤسسات المالية االسالمية ، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة االسالمية. و هي تحدد االنواع الرئيسسية ألدوات 
الت المحاسبية االولية بما يتناسب مع الخصائص و نموذج العمل في المؤسسة التي و تحدد المعاماالستثمار المتوافقة مع الشريعة االسالمية 

مع  2020يناير  1يتم بموجبها ادارة االسثمارات و ادارته و عقدها. سيكون المعيار ساريا اعتبارا من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 أثير على سياستها المحاسبية.السماح بالتطبيق المبكر. تقوم الشركة حاليا بتقييم الت

 

 (.2020يناير  1)يطبق التقارير المالية لحاملي الصكوك  :34معيار المحاسبة المالية رقم  (ث

الى تأسيسس مبادئ المحاسبة  34. يهدف معيار المحاسبة المالية رقم 2018ديسمبر  31في  34معيار المحاسبة المالية رقم تم اصدار 
و االعمال التجارية التي تقوم عليها الصكوك لضمان تقارير شفافة وعادلة لجميع لجميع أصحاب صول ألالمالية لالمالية و اعداد التقارير 

 المصلحة المعنين تحديدا لحامليين الصكوك.

 

 (.2020يناير  1)يطبق : أحتياطات المخاطر 35معيار المحاسبة المالية رقم  (ج

و يعتبر ساريا من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ا  2018يات المخاطر في اغسطس احتياط 35تم اصدار معيار المحاسبة المالية رقم 
ختلفة التي يواجهها اصحاب المصلحة، وخاصة المستثمريين الذي يستفيدونمن . حيث الهدف من هذا المعيار تحديد المخاطر الم2018يناير

 الربح و الخسارة  من المؤسسات المالية االسالمية.
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 بع(يتأسس إعداد البيانات )   2

 السياسات المحاسبية الهامة 2-7

في هذه  فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية والتي تم تطبيقها على نحو ثابت على كل الفترات المبينة
 البيانات المالية، مالم يرد نص بغير ذلك.

 لتكافلل و إعادة افعقود التكا  ( 1
 

 عقود التكافل  ( أ

تصنف الشركة  طر.اخمعلى اساس النشاط التعاوني عبر مشاركة ال بإعتبارها مزودة لعقود التأمين اإلسالمي، تقوم الشركة بإصدار العقود
 جميع العقود بصورة منفردة على أساس أن تكون عقود تكافل. 

 

فمل تحممل مخماطرة تكافمل كبيمرة عمن حاممل الوثيقمة ممن خمالل االتفماق علمى تعمويض هي العقود التي تقبل بموجبها شركة التكا عقود التكافل
المخماطر الماليمة. وباعتبارهما  وز أن تقموم همذه العقمود أيضما بنقملالمشارك إذا ما وقع حادث مستقبلي معين وأثمر سملباً علمى المشمارك. ويجم

اليمة دفمع منمافع عنمد حمدوث حادثمة ممؤمن عليهما. مخماطر التكافمل همي قاعدة عامة، تقوم الشركة بتعريف مخاطر التكافمل الكبيمرة بأنهما احتم
المخاطر غير المخاطر المالية المحولة من حامل العقد إلى مصدر العقد. المخاطر المالية هي مخاطر تغير مستقبلي محتمل فمي سمعر ورقمة 

ة المتغيمر غيمر الممالي يكمون همذا المتغيمر غيمر محمدد مالية أو أكثر أو مؤشر األسعار أو المعمدالت أو أي متغيمر آخمر، شمريطة أنمه فمي حالم
لطرف من أطراف العقد. وتكون مخاطرة التكافل كبيرة فقط، إذا تسبب حادث مؤمن عليه في أن تدفع الشمركة منمافع إضمافية كبيمرة. عنمدما 

 وق وااللتزامات أو انتهائه.   يتم تصنيف عقد على أنه عقد تكافل فإنه يبقى مصنفاً كعقد تكافل إلى أن يتم الوفاء بجميع الحق

 
 عقود إعادة التكافل (ب

الشركة مع شركات إعادة التكافل لغرض الحد من صافي الخسائر المحتملة من خالل تنويع المخاطر، والتي يتم  برمهاهي العقود التي ت
ل والمصروفات الناتجة من عقود بموجبها تعويض الشركة عن خسائر عقود التكافل الصادرة. يتم عرض الموجودات والمطلوبات والدخ

 إعادة التكافل المتنازل عنها بطريقة منفصلة عن الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات ذات العالقة بعقود التكافل، ألن عقود إعادة
 . المشاركينالتكافل ال تعفي الشركة من مسئوليتها المباشرة نحو 

ً لعقود إعادة التكافل المحتفظ بها كموجودات إعادة التكافل.  تتكون هذه الموجودات من  التي تستحقها الشركة تعويضاتيتم احتساب ال وفقا
مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل الناتجة من سداد المطالبات وذمم مدينة أخرى كعموالت األرباح ونصيب شركات إعادة التكافل من 

ة والمنافع الناتجة وفقاً لعقود التكافل. تحتسب المبالغ المدينة من أو المستحقة لشركات إعادة المطالبات القائمة التي تعتمد المطالبات المتوقع
ً لشروط عقود إعادة التكافل. مطلوبات إعادة التكافل هي بشكل أساسي  التكافل بشكل متناسق مع المبالغ ذات العالقة بعقود التكافل ووفقا

 كمصروف عند استحقاقها.  مساهمات دائنة لعقود إعادة التكافل وتحتسب
 

 صندوق تكافل المشاركين  (ج

 فيما يتعلقموزع غير الالمتراكم ومن صندوق التكافل العام والتكافل العائلي الذي يمثل الفائض أو العجز  لمشاركينيتكون صندوق التكافل ل
 تثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.   بالعقود القائمة بتاريخ المركز المالي. ويشمل باإلضافة احتياطي القيمة العادلة لالس

 

 إجمالي اإلشتراكات (د

الممتدة على طول فترة العقد السارية خالل السنة المالية ويتم االعتراف بها  مستحقةاجمالي اإلشتراكات يتكون من مجموع االشتراكات ال
فيما يتعلق  مستحقةالل السنة المالية على االشتراكات الفي يوم بدء الدخول في الوثيقة.االشتراكات تتضمن اي تعديالت ظهرت خ

ات باالتفاقيات المدونة قبل الفترات المحاسبية. االشتراكات المجمعة من قبل الوسطاء والتي لم يتم استالمها، يتم تقييمها من خالل تقدير
المنتهي من هذه االشتراكات يتم تضمينه تحت االشتراكات كات المكتتبة. الجزء غير ارتاالكتتاب او الخبرات السابقة ويتم تضمينها في االش

كين في بيان الربح اربيان المش غير المكتسبة في بيان المركز المالي. الجزء المكتسب من االشتراكات يتم االعتراف به كإيراد في
 والخسارة.
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 اشتراكات إعادة التكافل (ه

ية فإنه هي تلك المبالغ التي تدفع لشركات إعادة التكافل حسب اتفاقية إعادة التكافل للشركة. وفي حال عقود إعادة التكافل النسبية وغير النسب
 شروط وبنود هذه العقود.يتم احتساب المبالغ في بيان اإليرادات والمصروفات للمشاركين وفقاً ل

 

 االشتراكات غير المكتسبة (و

المنتهية من التكافل كما  هي مبالغ االشتراكات بموجب عقود التكافل التي سيتم اكتسابها في الفترات المالية التالية أو الالحقة عن الفترة غير
 هي في تاريخ إعداد المركز المالي. 

 
رة عقود التكافل، يتم تأجيل الجزء المنتمي للفترات الالحقة على انه مخصص لالشتراكات غير من اجل توزيع االشتراكات المكتسبة على فت

 المكتسبة ويتم احتسابه على النحو التالي:
 

  ؛عدا أعمال التكافل للشحن البحري لجميع عقود التكافل السنوية فيما "24يقة "طربواسطة 
  التكافل للشحن البحري ألعمال "6يقة "طربواسطة. 

 
صات مع االشتراكات صمثل مخصص االشتراكات غير المكتسبة االشتراكات المستلمة مقابل المخاطر التي لم تنتهي. يتم ربط المخي

المكتسبة والمطلقة. التغيير في المخصصات لالشتراكات غير المكتسبة يتم ترحيله الى بيان الربح والخسارة للمشتركين وعلى ذلك فإن 
 طر.اخمقرار بها في فترة الايرادات التكافل يتم اال

 

 إجمالي المطالبات (ز

يتم احتساب إجمالي المطالبات في بيان اإليرادات والمصروفات للمشاركين عندما يتم تحديد مبلغ المطالبة الواجبة السداد للمشاركين 
اقعة خالل السنة، سواًء تم االبالغ عنها ام واألطراف الثالثة وفقاً لشروط وبنود عقود التكافل. وتتضمن اجمالي المطالبات كل المطالبات الو

معالجة وتسوية المطالبات، النقصان في القيمة السوقية ال، اضافة الى المصاريف المتعلقة باستالم المطالبات فيما يتعلق مباشرة ب
 والمسترجعات االخرى، واي تعديالت على المطالبات القائمة من سنوات ماضية.

 
 المطالبات المستردة (ذ

ن المطالبات المستردة المبالغ المستردة من شركات إعادة التكافل وشركات التأمين األخرى بشأن المطالبات اإلجمالية المدفوعة من قبل تتضم
ً لعقود إعادة التكافل الخاصة بالشركة. وتتضمن أيضا ال إن المطالبات  وأية استردادات من مطالبات أخرى. قيمة المستردةالشركة، وفقا

من شركات اعادة التكافل و شركات التأمين االخرى يتم االعتراف بها عند تسوية المطالبات المتعلقة بها، طبقا لبنود العقود ذات المستردة 
 صلة.

 
 المطالبات القائمة  ط(

اء تم اإلبالغ عنها أم لم يتم تمثل التكلفة النهائية لتسوية جميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم دفعها حتى تاريخ إعداد بيان المركز المالي، سو
ستكون حتى تاريخ إعداد بيان المركز المالي. يتم تقدير مخصص المطالبات القائمة التي تم اإلبالغ عنها باالستناد إلى تقديرات الخسائر التي 

متوفرة حالياً والخبرات السابقة المعدلة باالستناد إلى المعلومات ال ،واجبة الدفع الحقاً عن كل مطالبة غير مسددة تمت إعدادها من قبل اإلدارة
لتعكس التغيرات في الظروف الحالية والتعرضات اإلضافية وتكاليف المطالبة المتزايدة ومدى جسامة وتكرار المطالبات مؤخراً حسبما يكون 

وسائل المستخدمة والتقديرات المقدمة بصورة مناسباً. وال يتم تخفيض احتياطات التكافل العام مقابل القيمة الحالية للنقد. هذا وتتم مراجعة ال
 .منتظمة
 

 يتم القيام بعمل المخصص الخاص بالمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بناًء على تقرير التقييم االكتواري المحدث حسب تقارير
  التقييم االخيرة.
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 عقود التكافل و إعادة التكافل )يتبع( ( 1

يتم ادراج اية فروقات بين مخصص المطالبات القائمة في تاريخ المركز المالي و التسويات و المخصصات في السنة القادمة في بيان 
 لتلك السنة.اإليرادات والمصروفات للمشاركين 

 
 اختبار مالءة المطلوبات  (ي

لمركز المالي، يتم إجراء اختبارات مالءة المطلوبات للتأكد من كفاية المطلوبات التكافلية باستخدام التقديرات عند تاريخ إعداد كل بيان ل
تستخدم أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية  ،الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لعقود التكافل. عند إجراء تلك االختبارات

احتساب أي عجز وإدراجه ببيان اإليرادات والمصروفات للمشاركين من خالل إعداد  بات والمصروفات اإلدارية. يتمالمطالالمستقبلية و
 مخصص الخسائر الناشئة عن اختبارات مالءة المطلوبات.

 
 تدخل ومصروفات العموال  ك(

زل و تؤجل على مدى فترة عقد التكافل. يتم ادراج بموجب شروط التنا التكافل يالعموالت المستلمة من معيد تتمثل ايرادات العموالت في
 دخل العموالت المتعلقة بفترات المخاطر التي تتجاوز نهاية السنة المالية كايرادات عموالت غير مكتسبة.

 

مال و يتم تتمثل مصروفات العموالت  في تكلفة العمولة و الوساطة وغيرها من تكاليف االكتتاب المتعلقة مباشرة باالستحواذ على االع
 مؤجلة. تتجاوز نهاية السنة كتكلفة استحواذالمتعلقة بفترات المخاطر التي  . يتم ادراج تكلفة االستحواذاطفائها على مدار فترة عقد التكافل

 
ى النحو تقوم الشركة بتأجيل دخل ومصروفات العمولة عل ،من أجل أن يتم توزيع دخل ومصروفات العمولة المكتسبة على مدة عقود التكافل

 التالي:
  

  ؛عدا أعمال التكافل للشحن البحري لجميع عقود التكافل السنوية فيما "24طريقة "بواسطة 
  التكافل للشحن البحريألعمال  "6طريقة "بواسطة. 

 
 االحتياطي الفني للتكافل العائلي(  ل

المتعلقة بعقود التكافل العائلي التي تتكون من وثائق  تأمين الوفاة  مثل القيمة الحالية لاللتزامات المستقبليةياالحتياطي الفني للتكافل العائلي 
 تكافل فقط.الالمؤقت المخفض وتأمين الوفاة محدد المدة. يتكون الصندوق من وثائق حماية 

 
 النقد وما في حكمه  (2

 استحقاق أصلية لفترة ثالثة اشهر أو أقل ودائع مصرفية بتوازيعوالحسابات الجارية مع البنوك في اليد وما في حكمه النقد  يشمل النقد

 من تاريخ شرائها، والتي تكون خاضعة لمخاطر غير جوهرية لتغير قيمتها العادلة.
 
   مالية ؤسساتم ودائع لدى( 3

أكثر من  تمثل اإليداعات مع المؤسسات المالية التي تم القيام بها مع مصارف إسالمية وغيرها من المؤسسات المالية والتي تستحق خالل
 .من تاريخ ايداعها ثالثة أشهر
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 اإلستثمارات(  4

 التصنيف (أ

 

 تصنف الشركة االستثمارات في األوراق المالية ضمن الفئات التالية:

 أدوات دين 

 بالتكلفة المطفاة -

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -

 أدوات حقوق ملكية 

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -

 لعادلة من خالل حقوق الملكيةبالقيمة ا -
 

ال يتم األداة على أساس عائد تعاقدي؛ يتم إدارة  ذا تم استيفاء الشروط التالية:يجب تصنيف وقياس استثمارات أدوات الدين بالتكلفة المطفأة إ
 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. تصنيفهااالحتفاظ باألداة للمتاجرة ولم يتم 

 
 

أداة الدين التي تدار على أساس العائد التعاقدي يمكن تحديدها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل فقط إذا كان باإلمكان  عند الشراء، فإن
إلغاء عدم التطابق المحاسبي الذي يمكن أن ينشأ من احتساب الموجودات والمطلوبات، أو احتساب األرباح والخسائر عليها على أساس 

 مختلف. 
 

 لغاء االعترافعتراف و ااال (ب

تحتسب الشركة االستثمارات مبدئياً بتاريخ المتاجرة، وهو يوم عقد شراء أو بيع الموجودات، أي في تاريخ يوم المعاملة التي تصبح فيه 
قدية من عندما ينتهي حق استالم التدفقات الن شركة بإلغاء احتساب االستثماراتالشركة طرفاً للشروط التعاقدية لألداة المالية. تقوم ال

 الموجودات المالية أو عندما تقوم الشركة بنقل جميع مخاطر وعوائد الملكية بشكل جوهري.
 

 القياسمبادىء  (ج
 

 قياس التكلفة المطفأة
 

اً روحإن التكلفة المطفأة لالصل أو االلتزام المالي هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس األصل أو االلتزام المالي في االحتساب المبدئي، مط
مبدئياً  منه المبالغ المدفوعة، مضافاً إليه أو مطروحاً منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ المحتسب

لتي ومبلغ االستحقاق، مطروحاً منه مخصص االنخفاض في القيمة. يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة وا
 تشكل جزءاً أساسياً من معدل الربح الفعلي. 

 
 

 قياس القيمة العادلة
 

تقيس  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية بتاريخ القياس. 
 ار الطلب في سوق نشط لهذه األدوات.الشركة القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة باستخدام متوسط أسع

 

رة مبدئياً يتم قياس استثمارات األوراق المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وهي مبلغ الشراء المدفوع. يتم احتساب االستثمارات المحتفظ بها للمتاج
ق المالية األخرى بالقيمة العادلة زائداً بالقيمة العادلة وتحتسب تكاليف المعاملة كمصروفات في بيان الدخل. تحتسب استثمارات األورا

 تكاليف المعاملة ذات العالقة.
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 االستثمارات المحتسبة بالتكلفة المطفأة

ثمارات المصنفة بالتكلفة المطفاة وذلك باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. يتم احتساب في نهاية كل فترة مالية، يتم إعادة قياس جميع االست
جميع األرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية اإلطفاء، وتلك الناتجة عن إلغاء االحتساب أو انخفاض قيمة االستثمار في بيان الدخل 

 لتكافل. للمساهمين، أو بيان اإليرادات والمصروفات للمشاركين في ا
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

يجب إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية كل فترة. ويجب أن تسجل األرباح 
 روفات للمشاركين في التكافل، إن وجدت. والخسائر الناتجة من إعادة القياس بيان الدخل للمساهمين، أو بيان اإليرادات والمص

 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

حتساب بالنسبة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، فإنه يجب إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية كل فترة. يجب ا
س، إن وجدت، في حقوق الملكية ضمن "احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات" مع األخذ باالعتبار األرباح والخسائر الناتجة من إعادة القيا

ذمم عمليات التكافل وذمم التأمين يتم إثبات  الفرق بين الجزء الخاص بحقوق ملكية المساهمين والجزء الخاص بصندوق مشتركي التكافل.
المستلم او كمبالغ مستحقة القبض. يتم مراجعة القيمة المدرجة لمبالغ  بلغئي بالقيمة العادلة للمت المبداالثبا دعند استحقاقها و تقاس عن المدينة

قيمة المدرجة مع ثبات عندما يكون هناك أحداث او ظروف تشير الى عدم امكانية استرداد ال نخفاض القيمةمن حيث ا التأمين المستحقة
 .بيان الدخلفي  نخفاض القيمةخسارة ا

 لة من خالل تنويع مخاطرها، وحتمغرض الحد من صافي الخسارة المدي التأمين ليمع مع شركةالتكافل هي العقود التي ابرمتها ال عقود اعادة

 .عن الخسائر الناتجة من عقود التكافل الصادرة شركةالتي يتم بموجبها تعويض ال

 

عقود اعادة التكافل المتخلي عنها بشكل منفصل عن الموجودات  يتم عرض الموجودات و المطلوبات و االيرادات و المصروفات الناتجة عن 
تزاماتها من ال شركةدة التكافل التي ال تعفي الو المطلوبات و االيرادات و المصروفات من عقود التكافل ذات صلة نظرا لترتيبات اعا

 .وثائقالمباشرة لحاملي ال

 

ة التكافل الخاصة بها كموجودات اعادة التكافل. تتكون هذه الموجودات من االرصدة بموجب عقود اعاد شركةالمؤهلة لل تعويضاتيتم اثبات ال 
من المطالبات  التكافل في تسوية المطالبات و المستحقات االخرى مثل عموالت االرباح وحصة اعادة التكافل ةالمستحقة من شركات اعاد

 تجة عن عقود اعادة التكافل ذات الصلة.المستحقة التي تعتمد على المطالبات المتوقعة و التعويضات النا

 
ط كل عقد يتم اثبات المبالغ المستردة أو المستحقة من شركات اعادة التكافل بما يتوافق مع المبالغ المرتبطة بعقود التكافل االساسية وفقا لشرو

 من عقود اعادة التكافل.

 المعدات و منشآتال  (6
 

اً منها االستهالك المتراكم ومخصص انخفاض القيمة إن وجد، فيما عدا األراضي المملوكة والتمي مطروح ،والمعدات بالتكلفة العقارات تدرج

يتم تحديد قيمتها علمى أسماس القيممة السموقية المدرجمة بنماء علمى تقييممات دوريمة أجريمت ممن قبمل ممثمن عقماري مسمتقل. وتمتم مراجعمة القميم 

 ، كما في تاريخ إعداد التقرير.استوجبإن اجية للموجودات وتعديلها، المتبقية واألعمار اإلنت

 

والمعمدات.  ويتم الحقاً رسملة النفقات التي تم احتسابها مبدئياً فقط عندما تزيد المنافع االقتصمادية المسمتقبلية المتجسمدة فمي الممتلكمات واآلالت

 بدها.ويتم احتساب مصاريف الصيانة والتجديدات في بيان األرباح أو الخسائر كمصروفات عند تك
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 بع(يت) المعدات ومنشآت ال (6

باسممتخدام طريقممة القسممط الثابممت وبمعممدالت اسممتهالك كافيممة لتغطيممة عمرهمما اإلنتمماجي المتوقممع. إن الفئممات الرئيسممية اب االسممتهالك يممتم احتسمم

 توقعة هي كالتالي:للموجودات وأعمارها اإلنتاجية الم

 

 سنة 20 المباني

 سنوات 5-3 مكتبية، األثاث والتركيبات المعدات ال

 سنوات 5-4 السيارات

 سنوات 10-3 البرامج

 

والمعدات عند وجود مؤشرات النخفاض القيمة نتيجة حدث أو تغير في الظروف المحيطة بتلك  للعقارات محمولةال ةتتم مراجعة القيم

الموجودات والتي تشير إلى أن قيمتها الدفترية قد ال يكون من الممكن استردادها، وفي حالة وجود أي مؤشرات تفيد بأن القيمة الدفترية 

رة فحينئٍذ يتم وبصورة فورية تخفيض القيمة الدفترية لألصل المعني لمستوى القيمة للموجودات المعنية تتجاوز قيمتها االستردادية المقد

في حال سنوات.  5يتم تقييم معدات و عقارات الشركة و مراجعة أعمارها اإلنتاجية من قبل مثمن عقاري مستقل كل  الممكن استردادها.

ناجم جراء ذلك التقييم يحتسب في احتياطي إعادة تقييم ضمن بيان التغيرات في والمعدات، فإن االرتفاع في القيمة الدفترية الالعقارات تقييم 

ت حقوق المساهمين. أما عند انخفاض القيمة الدفترية، تتم موازنة ذلك االنخفاض على مقدار الزيادة المتحسبة مسبقا للموجودات المقيمة ذا

الموجودات المعاد تقييمها فإن رصيد احتياطي التقييم لهذه الموجودات يتم  الفئات الواحدة ويحتسب في احتياطي إعادة تقييم. عند استبعاد

 تحويله إلى األرباح المستبقاة.

 

 المخصصات  (7

يتم احتساب مخصصات نتيجة اللتزامات قانونية أو ناشئة عن حدث سابق و يمكن قياسها بطريقة موثوقة، وسيتطلب ذلك تدفق منافع 

ال يتم االعتراف بالمخصصات عن الخسائر التشغيل المستقبلية. يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات  .اقتصادية لسداد ذلك االلتزام

 المتوقع ان تكون مطلوبة لتسوية االلتزام.

 

 نهاية الخدمة للموظفين آتمكاف  (8

 
 وظفيين البحرينيينالم (أ

 
رينيين التي يغطيها نظام التأميين االجتمماعي للتمأميين االجتمماعي المذي يسماهم حقوق التقاعد )وغيرها من المزايا االجتماعية( للموظفيين البح

به الموظفون و اصحاب العمل شهريا على اساس نسبه مئوية ثابتة من الرواتب، يتم االعتراف بحصة الشركة من المساهمات في هذا النظمام 
 ن.وهو عبارة عن نظام اشتراكات محدد، كمصروف في بيان دخل للمساهميي

 
 الموظفيين االجانب (ب

 
يستحق للموظفيين االجانب مكافآت نهاية الخدمة بموجب قانون العمل البحريني للقطاع الخاص على اسماس ممدة خدممة و االجمر النهمائي. يمتم 

مموظفيين تكون مخصص لهذا االلتزام غير الممول و الذي يمثمل نظمام مزايما محمدد ممن خمالل احتسماب االلتمزام االفتراضمي لمدى تمرك كمل ال
القيممة لوظائفهم كما في تاريخ التقرير، اي ان المطلوب المعترف به في بيان المركز المالي فيما يتعلق لمكافآت نهاية الخدمة للموظفيين يمثل 

 رير.التقالحالية كما في تاريخ 
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 المشاركين دوقفي صن العجز /الفائض (9

هو عبارة عن فائض اإليرادات على المصروفات الناتجة من أنشطة التكافل والتي توزع بين مشتركي  المشاركينق والفائض في صند
 س للتوزيع.االتكافل في السنة التقويمية لتطوير األعمال. يقوم مجلس الرقابة الشرعية بتحديد الوقت والكم واألس

 
ق المشاركين والذي يسبب في عجز السيولة لدى الصندوق وعدم المقدرة على دفع المصروفات وااللتزامات اليومية وديمول العجز في صن

من خالل قرض بدون أرباح )قرض حسن( بواسطة المساهمين. يجب تحويل النقد الذي يبحث عنه صندوق المشاركين مادياً من صندوق 
المشاركين. ال يوجد عجز في السيولة لدى صندوق مشتركي التكافل للفترة المشمولة في المساهمين، لتغطية العجز النقدي في صندوق 

 البيانات المالية.
 

 ( رأس المال10
 

 مطلوباتأو ال موجوداتالذي ال ينطبق عليها تعريف ال يتم تصنيف األدوات المالية الصادرة من قبل الشركة كحقوق مساهمين فقط إلى الحد
 األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق الملكية. .  يتم تصنيف ةالمالي
 

 ( أسهم الخزينة11
 

بعملية عندما تقوم الشركة بشراء األسهم الخاصة بها والتي تم إصدارها مسبقاً، فإن المبالغ المدفوعة بما في ذلك تكاليف المعامالت المتعلقة 
حين إلغاؤها. يتم احتساب المكاسب أو الخسائر الناجمة عن بيع أو الشراء يتم خصمها من مجموع حقوق المساهمين، وتظهر كأسهم خزينة ل

 إعادة إصدار أسهم الخزينة الحقاً ضمن بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
 

 ( أرباح األسهم المقترحة12
 

 ادها من قبل المساهمين.عندما يتم اعتم وتخصم من حقوق المساهميين الشركة مطلوباتضمن  توزيعات أرباح األسهمتدرج أرباح األسهم و
 يتم التعامل مع توزيعات ارباح االسهم التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ بيان المركز المالي كحدث بعد فترة التقرير.

 
 القيمة انخفاض( مخصص 13

 
ة دالئل تشير إلى حدوث أي تدهور في تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات سنوياً بتاريخ بيان المركز المالي وذلك للتأكد من عدم وجود أي

 قيمتها الدفترية، وإذا ما تم التيقن من حدوث أي تدهور في القيمة الدفترية للموجودات فحينئٍذ يتم تقدير القيمة الممكن تحقيقها لتلك
قيقها للموجودات المعنية عن الموجودات، ويتم احتساب الخسائر الناتجة عن التدهور في قيمة الموجودات متى ما زادت القيمة الممكن تح

 قيمتها الدفترية. ويتم احتساب جميع الخسائر الناجمة عن التدهور في قيمة الموجودات ضمن بيان األرباح أو الخسائر.
 

 المطفأة قيمةبال لمحمولةا الستثماراتا  (أ

القيمة الدفترية لألوراق المالية والقيمة الحالية  تتمثل خسائر انخفاض استثمارات األوراق المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة في الفرق بين
للتدفقات النقدية المقدرة المخصومة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي لألصل المالي. يتم احتساب الخسائر في بيان الدخل وتسجل في 

ً بخفض قيمة الخسائر، يتم عكس خسا ئر االنخفاض في بيان الدخل. تأخذ المقابل في مخصص االنخفاض. عندما يتسبب حدث وقع الحقا
قييم الشركة باالعتبار دالئل انخفاض القيمة الستثمارات األوراق المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة على المستويين الفردي والكلي. يتم ت

 جميع الموجودات المالية التي تعتبر جوهرية بصورة فردية النخفاض القيمة. 

راق المالية التي وجدت غير منخفضة القيمة بشكل فردي يتم فحصها بشكل جماعي النخفاض القيمة الذي تم جميع االستشمارات في األو
طريق  تكبده ولكن لم يتم تحديده بعد. استثمارات األوراق المالية التي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي، يتم تقييمها بالنسبة النخفاض القيمة عن

 المتشابهة.  جمع الموجودات ذات خصائص األخطار
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 )يتبع( القيمة ( مخصص انخفاض13

 
  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية( ب

 
ية كل فترة عما اذا كان هناك اي دليمل موضمعي بالنسبة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، يتم اجراء تقييم في نها

على انخفاض قيمة االستثمار. باالضافة الى ذلك، و بالنسبة لالستثمارات في اسهم حقوق الملكية، فان النخفاض الجوهري او المتواصمل فمي 
تكلفمة االسمتحواذ و القيممة العادلمة  بمالفرق بمينالتمي يمتم قياسمها  -قيمتها العادلة الى ما دون تكلفتها همو المدليل، يمتم تحويمل الخسمارة المتراكممة

 ناقصا اي خسائر انخفاض في القيمة المعترف بها سابقا لهذا االستثمار في حقوق الملكية. -الحالية
 

 ( الموجودات غير الماليةج
 

اله( في تاريخ كل بيان مركز مالي يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للشركة )بخالف ما يتم تغطيتة من االستثمارات اع
يمة لتحديد ما اذا كان هناك اي مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر ، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد االصل. الق

خسائر االنخفاض في لبيع. يتم االعتراف بصا تكالييف االقابلة لالسترداد هي القيمة االعلى من القيمة المستخدمة او القيمة العادلة لالصل  ناق
قيمة لم تعد موجودة و الخسارة االنخفاض في يمة فقط اذا كان هناك مؤشر يبين أن قالخسائر االنخفاض في القيمة في بيان الدخل. يتم عكس 

 كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.
 

  المضارب وحصة( رسم الوكالة 14
 
الشركة عمليات التكافل نيابة عن المشاركين مقابل رسوم الوكالة، والتي تحتسب بشكل نسبي من إجمالي االشتراكات. ويتم اعتماد تدير 

فقاً تحتسب رسوم الوكالة من صناديق التكافل وفقاً لعقود التكافل وو مصادقة عليها من قبل مجلس الرقابة الشرعية.و  رسوم الوكالة معدالت
 لهيكل رسوم الوكالة المصادق عليها من قبل مجلس الرقابة الشرعية.

 
 هي الرسوم على صافي ايراد االستثمار لمشتركي التكافل مقابل إدارة األنشطة اإلستثمارية.حصة المضارب 

 
 ستثماراال إيرادات( 15

المؤسسات المالية، ويشمل الدخل الذي يتم تحديده تعاقدياً عند بدء يمثل دخل االستثمار الدخل من استثمارات األوراق المالية واإليداعات لدى 
 المعاملة وتوزيع األرباح ودخل أرباح األسهم، واألرباح/الخسائر غير المحققة عند بيع استثمارات األوراق المالية.

ً عند بدء الم ً وتطبيقيا ً لطريقة القسط السنوي الثابت على مدة يتم احتساب الدخل من الموجودات المالية، التي يتم تحديدها تعاقديا عاملة وفقا
يتم تحديد  المعاملة. ويتم احتساب الدخل، الذي ال يتم تحديده تعاقدياً أو تطبيقياً، عندما يكون هناك ثقة معقولة من تحقق الدخل، أو عند تحققه.

عوائد البيع والقيمة الدفترية الستثمار األوراق المالية األرباح والخسائر  من بيع استثمار األوراق المالية على أساس الفرق بين صافي 
 بتاريخ البيع ويتم احتسابها في وقت البيع.

 

  حلولال الحطام و ( تعويضات16

(. ويجوز للشركة أيضا أن تلتمس الحطامتالفة( تم الحصول عليها في تسوية مطالبة ) وتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع ممتلكات )عادة
عندما يتم إثبات الحق في  لتخليصااالستبدال والحق في عتراف بمطالبات (. يتم االستبدال)االثالثة لدفع بعض أو جميع التكاليف  أطرافا

 .االستالم
 

 تحت التصفية التأمين التقليدي محفظة (17

ل التأمين وإعادة التأمين لجميع المخاطر. بعد مي، شملت القيام بأعمانتقالها إلى التأمين التكافلي االسالإن أنشطة الشركة الرئيسية، قبل ا
  .قبل والتي تم وضعها تحت التصفية من تحويل الشرکة، توقفت الشرکة عن إصدار أي عقود تقليدية جديدة مع المحفظة القائمة
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 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المحتملة 3

 

ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك مع النتائج الفعلية ذات  ات تتعلق بالمستقبل. نادراً تقوم الشركة بعمل تقديرات و افتراض

صلة. إن التقديرات واالفتراضات التي تنطوي على المخاطر الجوهرية تؤدي إلى التعديل الجوهري على القيم الدفترية على الموجودات 

 بينة ادناه.والمطلوبات خالل السنة المالية التالية الم

 

 المطالبات القائمةمخصص  3-1

  

ين. ان يتطلب من اإلدارة اتخاذ قرارات هامة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي الوثائق الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب التكافل والتأم

درجة كبيرة من الحكم وعدم التأكد وقد هذه التقديرات تستند بالضرورة على افتراضات هامة حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة و

 تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات االدارة مما ينتج عنه تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة.

 

 يةوبوجه خاص، يجب وضع تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي والتكلفة النهائ

 المتوقعة للمطالبات المتكبدة غير المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي. ان االسلوب االساسي الذي اعتمدته االدارة في تقدير تكلفة

ة قبليالمطالبات المبلغ عنها و المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها هو استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باالتجاهات المست

 .لتسوية المطالبات

 

االدارة يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة او تحكيم فردي. يقوم مقيمو الخسائر المستقلون عادة بتقدير المطالبات العقارية. تقوم 

 بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة و المطالبات المتكبدة التي لم يتم االبالغ عنها، على اساس ربع سنوي.

 

 ذمم التكافل و التأمين المدينة نخفاضخسائر ا 3-2

بالنسمبة يتم عمل تقدير للمبلغ الممكن تحصيله من ذمم التأمين و الـتأمين التكافلي المدينة عنمدما يصمبح ممن غيمر الممكمن تحصميل المبمالغ بالكاممل 

غ الغير جوهرية بشكل فردي و التي مضى تاريخ استحقاقها، بصورة للمبالغ الهامة الفردية، يتم عمل هذا التقدير على أساس فردي. يتم تقييم المبال

لة جماعية و يتم تطبيق مخصص لها وفقا لطول فترة التأخر عن السداد واستنادا المى معمدالت االسمترداد التاريخيمة. اي فمرق بمين المبمالغ المحصم

 خل.فعليا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة، يتم تسجيله في بيان الد

 

 إنخفاض قيمة االستثمارات 3-3
  

إلى ما دون تكلفتها  تتعامل الشركة مع االستثمارات على أنها منخفضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض جوهري أو متواصل في القيمة العادلة
إلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة با هامة. ان تحديد االنخفاض يتطلب أحكاما أو عندما يكون هناك دليل موضوعي آخر على انخفاض القيمة.

سهم لألسهم المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لألخرى، بما في ذلك التقلبات العادية في سعر السهم بالنسبة األبتقييم العوامل 
 غير المدرجة.

 

 لتكافل العائليل الفني يحتياطالا 3-4
 

لاللتزامات المستقبلية فيما يتعلق بالعقود السارية في تاريخ التقرير، ويتم احتسابها بناء  لحاليةقيمة اتمثل االحتياطات الفنية للتكافل العائلي ال
 .على الحسابات الداخلية التي يتم مراجعتها وتقييمها من قبل خبير اكتواري خارجي
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 النقد وما في حكمه  4
 

 2018  2017 
    

 43,17  1,712 نقد وأرصدة لدى البنوك
 2,137  183 ودائع مصرفية بتوازيع استحقاق أصلية لفترة ثالثة اشهر أو أقل

 
 1,895  5,311 

 

 أرباح.األرصدة لدى البنوك محتفظ بها في حسابات ال تدر أية 
 

سط معدل ربح يبلغ وبمتو لفترة ثالثة اشهر أو أقليتم االحتفاظ باإليداعات لدى مؤسسات مالية في البحرين وهي بتواريخ إستحقاق أصلية 
3.25% (2017 :1.92%.) 

 
 لدى مؤسسات مالية  ودائع  5

 

 2018  2017 
    

 4,369  1,502 (2-24)ايضاح  عالقة اتإيداعات لدى أطراف ذ
 8,849  14,690 إيداعات لدى مؤسسات مالية أخرى

    
 16,192  13,218 

 

  %3,70بمتوسط معدل ربح  أشهر 3من  كثرألفترة تواريخ إستحقاق أصلية وهي ب الودائع محفوظة لدى مؤسسات مالية في البحرين
(2017 :2.98%.) 

 

 ستثمارات إ 6
 

 2018  2017 
    أدوات الدين

    بالتكلفة المطفأة:
 13,139  15,865 أدوات مدرجة

    
    أدوات حقوق الملكية

    بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:
 2,686  2,943 أدوات مدرجة

 1,650  1,650 مدرجةغير أدوات 
    

 20,458  17,475 

 
 في صندوق التأمين التقليدي تحت التصفية. : ال شيء(2017مليون دينار بحريني ) 1,95ستثمارات تتضمن اإل
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 )يتبع( ستثمارات إ 6
 
 كما يلي: ستثمارات بالقيمة المطفأةفي إالحركة  6-1

 
 2018  2017 
    

 -  13,139 يناير 1في 
 8,853  - ( 33)ايضاح  محولة من سوليدرتي التكافل العام

 7,641  5,017 إضافات خالل السنة
 (3,342)  (2,343) خالل السنةاستبعادات 

 (13)  103 صافي ،اإلطفاء خالل السنة
 -  (51) خسائر انخفاض القيمة خالل السنة

    
 13,139  15,865 ديسمبر 31في 

 
 الملكية كما يلي: خالل حقوق الحركة في اإلستثمارات بالقيمة العادلة من 6-2

 

 2018  2017 
    

 6,593  4,336 يناير 1في 
 1,983  - ( 33)ايضاح  محولة من سوليدرتي التكافل العام

 440  168 إضافات خالل السنة
 (4,735)  - خالل السنة استبعادات

 -  (4) ة خالل السنةخسائر انخفاض القيم
 55  93 صافي ،تغير القيمة العادلة

    
 4,336  4,593 ديسمبر 31في 

 
 

 كما يلي: مقسمةالملكية  خالل حقوق اإلستثمارات بالقيمة العادلة من 6-3
 

 2018  2017 
    

 2,686  2,943 أدوات حقوق الملكية المدرجة
 1,650  1,650 أدوات حقوق الملكية غير المدرجة

    
 4,593  4,336 
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 عمليات التكافل وذمم التأمين المدينةذمم  7
 

 2018  2017 
    

    مستحق من:

 3,638  4,502 وثائقلالمشاركين و حاملي ا
 1,599  1,986 الوسطاء

 4,545  4,151  الحلول المتعلقة بشركات التكافل والتأمين
 1,401  821 إعادة التأمين /والتأمين إعادة التكافل/شركات التكافل

    

 11,460  11,183 
 (995)  (1,031) الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها ناقص: مخصصات 

    
 10,429  10,188 

 
ي( محتفظ بها في مليون دينار بحرين 5.017: 2017مليون دينار بحريني  ) 1,948مبلغ  أعاله المذكورة المدينة تتضمن ذمم التكافل والتأمين

 صندوق التأمين التقليدي تحت التصفية.
 

ما إذا كان هناك أي دليل على كل حالة على حدة  بتقييمتقوم الشركة بتقييم اإلنخفاض في القيمة على أساس فردي ومحدد. تقوم الشركة 
 تعتبر هامة بشكل فردي.المستحقة واسترداد المطالبات التي  إلشتراكاتفاض قيمة الرصيد القائم لموضوعي على انخ

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

 
 الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها في ذمم التكافل والتأمين المدينة هي كما يلي: 7-1

 

 2018  2017 
    

 458  995 يناير 1في 

 526  - (33 ايضاحوليدرتي التكافل العام )محولة من س
 11  36 مخصص السنة 

    
 995  1,031 ديسمبر 31في 

 
 غير منخفضة القيمة كما يلي: لتأمينو التكافل ل التحليل العمري للذمم المدينةديسمبر، كان  31في  7-2
 

 عالمجمو
 

   قيمتها خفضنت القبض دون انحقة تمس

 يوم 365 أكثر من
 365 لىا 181

 أيام
أو القبض غير مستحقة 

 مخفضة القيمة

 
 

 

10,429 1,955 2,433 6,041 2018 

10,188 3,093 2,449 4,646 2017 
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 من المطلوبات الفنية  فنية للتكافل و التأمين و حصة إعادة التكافل وإعادة التأمينالبات لومطال 8
 

 2018  2017 

 تأمين ال 
 يالتكافل

  ليديالتأمين التق 
 )تحت التصفية(

 
 تأمينال
 يالتكافل 

  التأمين التقليدي
 )تحت التصفية(

      

      إجمالي
 5,548 8,774  50 14,612 اشتراكات غير مكتسبة

 9,345 8,097  5,881 10,137 القائمة الباتالمط

 24,749 5,931  16,871 14,893 
      

      إعادة التأمين/إعادة التكافل
ممن اإلشمتراكات غيمر  إعمادة التمأمين/إعمادة التكافلحصة 

 (2,989) (4,116)  (40) (7,065) المكتسبة  
 (4,350) (3,536)  (2,581) (4,142) القائمة الباتمن المط إعادة التأمين/حصة إعادة التكافل

 (11,207) (2,621)  (7,652) (7,339) 
      صافي

 2,559 4,658  10 7,547 اشتراكات غير مكتسبة
 4,995 4,561  3,300 5,995 القائمة الباتالمط

      
 13,542 3,310  9,219 7,554 

 

 منها إعادة التأمين/غير مكتسبة وحصة إعادة التكافل أقساط/إشتراكات 8-1
 

 2018  2017 

تأمين ال 
 يالتكافل

  التأمين التقليدي
 )تحت التصفية(

 
 تأمين ال

 يالتكافل
  التأمين التقليدي
 )تحت التصفية(

      غير مكتسبة أقساط/إشتراكات

 5,942 -  5,548 8,774 بداية السنة
 - 7,381  - - (33 ايضاحمحولة من سوليدرتي التكافل العام )

      

 12,997 2,777  77 29,433 خالل السنة تبةالمكت قساطاأل/إجمالي اإلشتراكات

 (13,391) (1,384)  (5,575) (23,595) المكتسبة  قساطاأل/اإلشتراكاتإجمالي 

 (394) 1,393  (5,498) 5,838 مكتسبةالغير  قساطاأل/اإلشتراكاتالحركة في 
      

 5,548 8,774  50 14,612 نهاية السنة
      

      ير المكتسبةغ إعادة التأمين/إشتراكات إعادة التكافل
 2,710 -  2,989 4,116 بداية السنة

      
 - 3,409  - - (33 ايضاحمن سوليدرتي التكافل العام ) محولة

   المتنازل عنها خمالل  إعادة التأمين/إشتراكات إعادة التكافل
 7,061 1,401  84 14,126 السنة

 (6,782) (694)  (3,033) (11,177) المكتسبة  إعادة التأمين/إشتراكات إعادة التكافل

      
غيممر  إعممادة التممأمين/كافلإشممتراكات إعممادة التالحركممة فممي 

 279 707  (2,949) 2,949 مكتسبة
      

 2,989 4,116  40 7,065 نهاية السنة
      

 2,559 4,658  10 7,547 غير المكتسبة األقساط/صافي اإلشتراكات
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  )يتبع( الفنية المطلوبات من فنية للتكافل و التأمين و حصة إعادة التكافل وإعادة التأمينال لوباتمطال  8
 و حصة إعادة التكافل منها قائمةمطالبات  8-2

 2018  2017 

تأمين ال 
 يالتكافل

  التأمين التقليدي
 )تحت التصفية(

 
التأمين 
 يالتكافل

  التأمين التقليدي
 )تحت التصفية(

      قائمة الباتمط
      في بداية السنة

 5,977 -  7,893 7,137 تم االبالغ عنهامتكبدة و الباتمط   -
 935 -  1,452 960 لم يتم االبالغ عنها  و متكبدة الباتمط   -

 8,097 9,345  - 6,912 
      

 - 7,347  - - (33)ايضاح متكبدة و مبلغ عنها( محولة من سوليدرتي التكافل العام )
 لم يتم االبالغ عنها(ومتكبدة محولة من سوليدرتي التكافل العام )

 - 1,071  - - (33 )ايضاح 
      

 (7,608) (658)  (5,180) (9,363) مطالبات مدفوعة خالل السنة
 10,041 337  1,716 11,403 مطالبات متكبدة خالل السنة 

 2,433 (321)  (3,464) 2,040 القائمةالمطالبات الحركة في 
      

 9,345 8,097  5,881 10,137 في نهاية السنة

      :فييتمثل 
 7,893 7,137  5,602 8,620 ت متكبدة ومبلغ عنها امطالب  -
 1,452 960  279 1,517 لم يتم االبالغ عنها  و ت متكبدةامطالب  -
      

      قائمةمن المطالبات ال إعادة التأمين/دة التكافلحصة إعا
      في بداية السنة

 (2,730) -  (3,674) (3,374) لمبلغ عنها ت المتكبدة واامن المطالب إعادة التأمين/إعادة التكافل حصة  -
لممم يمممتم وت المتكبممدة امممن المطالبمم التكافل/إعممادة التممأمينحصممة إعممادة   -

 (427) -  (676) (162) االبالغ عنها

 (3,536) (4,350)  - (3,157) 
      

 - (3,409)  - - (33 )ايضاحغ عنها( متكبدة ومبلّ ) محولة من سوليدرتي التكافل العام
 لم يتم االبالغ عنها(ومحولة من سوليدرتي التكافل العام )متكبدة 

 - (158)  - - (33 )ايضاح 
      

 2,554 52  1,326 2,407 مطالبات مستردة خالل السنة 
 (3,747) (21)  443 (3,013)   خالل السنة ت المتكبدةامن المطالب إعادة التأمين/حصة إعادة التكافل

 (1,193) 31  1,769 (606) قائمةللمطالبات ال إعادة التأمين/دة التكافلإعاالحركة في حصة 
      

 (4,350) (3,536)  (2,581) (4,142) في نهاية السنة
      

      :فييتمثل 
 (3,674) (3,374)  (2,563) (3,923)  عنها بالغاالتم ت المتكبدة وامن المطالب إعادة التأمين/حصة إعادة التكافل

لممم يممتم التممي ت المتكبممدة امممن المطالبمم إعممادة التممأمين/إعممادة التكافل حصممة
 (676) (162)  (18) (219) االبالغ عنها

      
      قائمةلمطالبات الصافي ا

 4,995 4,561  3,300 5,995 في نهاية السنة

      
      فييتمثل 

 4,219 3,763  3,039 4,697 المتكبدة والمبلغ عنهاصافي المطالبات    -
 776 798  261 1,298 التي لم يتم االبالغ عنهاوالمتكبدة صافي المطالبات    -
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 تكاليف اإلستحواذ المؤجلة وإحتياطي العمولة غير المكتسبة  9
 مؤجلة تكاليف إستحواذ  9-1

  

 2018  2017 

 تأمين ال 
 يالتكافل

 التأمين التقليدي
 )تحت التصفية(

 
 تأمين ال

 يالتكافل
 أمين التقليديالت

 )تحت التصفية(

      
 380 -  209 402 يناير 1في 

 - 376  - - (33 ايضاحمحولة من سوليدرتي التكافل العام )
 471 100  6 1,284 خالل السنة دفوعةالم تالعموال

 (642) (74)  (210) (1,111) خالل السنة تكبدةالم تمصاريف العموال
      

 209 402  5 575 ديسمبر 31في 
 

 غير المكتسبة تإحتياطي العموال 9-2
 

 2018  2017 

 تأمينال 
 يالتكافل 

 التأمين التقليدي
 )تحت التصفية(

 
 تأمينال
 يالتكافل 

 التأمين التقليدي
 )تحت التصفية(

      
 392 -  206 324 يناير 1في 

 - 285  - - (33 ايضاحمحولة من سوليدرتي التكافل العام  )
 419 125  27 776 خالل السنة المستلمة تالعموال
 (605) (86)  (209) (737) خالل السنة ت المكتسبةالعموال

      
 206 324  24 363 ديسمبر 31في 
 

 31تحت التصفية( في السنة المنتهية في تأمين التقليدي )الصندوق المكتسبة المتعلقين ب ت المتكبدة ودخل العموالتبلغت مصاريف العموال
الف دينار  605: 2017الف دينار بحريني ) 209الف دينار بحريني( و  642: 2017الف دينار بحريني ) 210مبلغ  2018يسمبر د

الف دينار  1بلغ  2018ديسمبر  31المتكبدة خالل السنة المنتهية في  قا لذلك، فان صافي مصروفات العموالتبحريني( على التوالي. وف
 ر بحريني(.الف دينا 37: 2017بحريني )

 

 مقدماً وموجودات أخرى مدفوعات 10
 

 2018  7201 
    

 186  41 طرف ثالث مسئول إيداعات لدى
 125  125 وديعة قانونية

 304  426 مستحق دخل
ً دفوعات م  984  669 وموجودات اخرى مقدما

 1,055  2,634 (15)ايضاح  التقليدي/ذمم مدينة من صندوق التكافل

    
 3,895  2,654 
 

حتفماظ بهما ضممن صمندوق ال( يمتم ادينمار بحرينمي ألف 1,003: 2017دينار بحريني ) ألف 817 الهتتضمن الموجودات األخرى المذكورة أع
 التأمين التقليدي تحت التصفية.

 

بعد اإلحتياطي إال  ايمكن سحب هذ ال. 2006مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية لسنة تخضع الودائع القانونية ألنظمة 
 .موافقة مصرف البحرين المركزيالحصول على 
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 تحت التصفية إدارة -ركي التكافل تموجودات ومطلوبات مش  11

 سوليدرتي بتولي موجودات ومطلوبات صندوق مشاركي في سوليدرتي التكافل العام ين المركزي، قام المساهمونوفقاً لموافقة مصرف البحر
الصندوق للشركة من ضمن تحويل األعمال و ولذلك فقد تم تحويل  ،تصفية الصندوق إلدارة 2012يوليو  1ا في العائلي كمالتكافل 

، ويتم تحت التصفية متعلقة بالمحفظةال. ولم تقبل الشركة بأي من المخاطر الجديدة الموجودات و المطلوبات من سوليدرتي التكافل العام
 . بتاريخ إعداد كل تقرير من قارير الشركةوالمطلوبات تحت التصفية في حساب الصندوق  داتلموجوتسجيل الفائض والعجز المتعلق با

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

 

 8201  7201 
    

 119  78 نقد وأرصدة لدى البنوك

 211  814 استثمارات أخرى

    
 330  226 تحت التصفيةإدارة  -مجموع  الموجودات 

 

 2018  2017 
    

 33  33 الوفيات االشتراكات غير المكتسبة واحتياطي 
 62  114 ذمم التكافل وذمم دائنة أخرى

 195  41  ذات الصلةاحتياطي الوحدات 

 188  290 

    
 40  38 لمشاركينافائض الموجودات على المطلوبات 

    
    

 330  226 تحت التصفيةإدارة   -مجموع  المطلوبات

 
 و معدات منشآت 12
 

 أراضي و مباني 2018

معدات  ،، تركيباتأثاث
أجهزة مكتبية و 

 الكمبيوتر

 
 

 المجموع مركبات

     التكلفة
 2,079 17 1,209 853 يناير  1في 

 282 - 282 - إضافات

 2,361 17 1,491 853 ديسمبر  31في 

     اإلستهالك المتراكم
 1,155 10 1,092 53 يناير  1في 

 95 4 19 - المخصص للسنة

 1,250 14 31,18 53 ديسمبر  31في 

     صافي القيمة الدفترية

 1,111 3 830 800 ديسمبر  31في 
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 )يتبع( و معدات منشآت 12
 

 أراضي و مباني 2017

 
تركيبات،  ،أثاث

معدات مكتبية و 
 أجهزة الكمبيوتر

 
 المجموع مركبات

     
     لتكلفةا

 1,147 17 277 853 يناير  1في 
 903 - 903 - (33 ايضاحمحولة من سوليدرتي التكافل العام )

 29 - 29 - إضافات

 2,079 17 1,209 853 سمبر دي 31في 

     اإلستهالك المتراكم
 297 4 240 53 يناير  1في 

 848 - 848 - (33ايضاح محولة من سوليدرتي التكافل العام )
 10 6 4 - المخصص للسنة

 1,155 10 1,092 53 ديسمبر  31في 

     صافي القيمة الدفترية

 924 7 117 800 ديسمبر  31في 

 
 الفني للتكافل العائلي  اإلحتياطي 13
 

 2018  2017 
    

 -  3,578 يناير  1في 
 3,427  - (33)ايضاح  محولة من سوليدرتي التكافل العام

 (4)  (114) خالل السنة المبلغ المسترجع

 155  103 صافي اإلضافات خالل السنة

    
 3,578  3,567 ديسمبر 31في 

 
  نةذمم التكافل و التأمين الدائ 14 
 

 2018  2017 
    

 1,316  732 حاملي الوثائقللمشاركين و مستحق
 2,625  3,782 لشركات التكافل والتأمين مستحق
 796  949 لورش تصليح السيارات مستحق

    
 5,463  4,737 

 
والتي يتم اإلحتفاظ ( ينار بحرينيد ألف 1,722: 2017)دينار بحريني  ألف 506ه تتضمن ذمم التكافل والتأمين الدائنة المذكورة أعال

 بها في صندوق التأمين التقليدي تحت التصفية.
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 أخرىمطلوبات  15
 

 2018  2017 

    

 405  392 بها  يتم المطالبهلم  و التي أرباح األسهم

 205  170 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 1,783  1,111 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

 1,055  2,634 (10)ايضاح التقليدي /ة من صندوق التكافلذمم مدين

    

 4,307  3,448 

 
( والتي يتم ااإلحتفاظ بها ضمن ألف دينار بحريني 970: 2017ألف دينار بحريني ) 722تتضمن المطلوبات األخرى المذكورة أعاله 

 صندوق التأمين التقليدي تحت التصفية.
 

 هي كما يلي: نمكافأة نهاية الخدمة للموظفي
 
 أ( الموظفون المحليون)
 

في مملكة  اإلجتماعي العامة للتأمينهيئة الالشركة نحو نظام التقاعد للمواطنين البحرينين الذي تديره  لمقدمة من قبلبلغت المساهمات ا
 (رينيألف دينار بح 89مبلغ : 2017ألف دينار بحريني ) 116مبلغ  2018ديسمبر  31البحرين للسنة المنتهية في 

 
 جانبب( الموظفون األ)
 

 هي كما يلي: جانبت نهاية الخدمة للموظفين المطبقة على الموظفين األآالحركة في مكاف
 

 2018  2017 
    

 155  205 يناير  1في 
 99  - (33 إيضاحمحولة من سوليدرتي التكافل العام )

 25  30 المخصص للسنة
 (74)  (65) المدفوعات خالل السنة

    
 205  170 ديسمبر 31في 

    
 123  129 مجموع عدد الموظفين بالشركة

 
 رأس المال  16

 
 المصرح به 16-1
 

عدد األسهم  
 )آالف(

 رأس المال 
 

 بحريني لكل سهم  دينار 1.0 قيمةب سهم مصرح به 150,000,000
 15,000  150,000 لكل سهم(بحريني  دينار 1.0قيمة ب 120,000,00: 2017)

 
 



  ش.م.ب  البحرينسوليدرتي 
     إيضاحات حول البيانات المالية 

 الدنانير البحرينيةبآالف                                                                         2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 

49 

 

 

 )يتبع(رأس المال  16
 مدفوع بالكامل الو  الصادر 16-2

 

عدد األسهم  
 )آالف(

 رأس المال 
 

    

 6,189  61,886 2017يناير  1في 

    
 11,189  111,886 2017ديسمبر  31في 

    

 11,189  111,886 2018يناير  1في 
 811  8,114 األسهم اإلضافية الصادرة خالل السنة

    
 12,000  120,000 2018ديسمبر  31في 

 
لكل بحريني  دينار 1.0قيمة بسهم  120،000،000من  2018ديسمبر  31در والمدفوع بالكامل في اصيتكون مجموع رأس مال الشركة ال

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

على تحويل األعمال  2017أغسطس  3المنعقد في  اعتياديغير السوليدرتي التكافل العام في اجتماعهم العام و المساهمون في شركة وافق 
من  اعتيادي واحدكل سهم سهم عادي للشركة ل 2.5إصدار  من سوليدرتي التكافل العام إلى الشركة ومبادلة األسهم التي تنطوي على

، وافق مصرف البحرين المركزي على 2017ديسمبر  3مباشرة إلى المساهمين من سوليدرتي التكافل العام. في  سوليدرتي التكافل العام
كل سهم سهم عادي للشركة ل 2.5تحويل األعمال من شركة سوليدرتي التكافل العام إلى الشركة ومبادلة األسهم التي تنطوي على إصدار 

مباشرة إلى المساهمين في سوليدرتي التكافل العام. تم اإلنتهاء من تحويل األعمال من سوليدرتي من سوليدرتي التكافل العام  اعتيادي واحد
 بادلةمليون دينار بحريني نتيجة لم 7عالوة إصدار بقيمة  ، حيث تم إصدار رأس المال و2017التكافل العام ومبادلة األسهم في ديسمبر 

 (.33إيضاحمليون دينار بحريني ) 2بمبلغ  سهم قبل احتساب الشهرة الناتجة عن المعاملةاأل
 

 معلومات إضافية عن نمط الملكية 16-3
 

هي كما  2017و  2018ديسمبر  31٪ أو أكثر، وعدد األسهم في 5أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين الحاملين لحصة ملكية بنسبة      أ( 
 :يلي

 

 2018ديسمبر  31
 الجنسية عدد األسهم نسبة الملكية 

     

 ش.م.ب )مقفلة( مجموعة سوليدريتي القابضة البحرين 101,005,461  84.17%

 ونخرآ متعدد 18,994,539 15,83%

100%  120,000,000   

  

 2017ديسمبر  31
 الجنسية عدد األسهم نسبة الملكية 

     

 ش.م.ب )مقفلة( مجموعة سوليدريتي القابضة البحرين 94,176,357  84.17%

 ونخرآ متعدد 17,710,276  15,83%

100%  111,886,633   
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 )يتبع( رأس المال 16
 )يتبع( معلومات إضافية عن نمط الملكية 16-3

 

 .حقوق تصويت متساوية لديهم سهمهذه األ حاملي الماكية و حقوق سهمأمن  لدى الشركة فئة واحدة( ب
 

 2018ديسمبر  31كما في  ،ي يحدد عدد المساهمين و النسب المئوية في الفائت التاليةذال ،لشركةحقوق الملكية لتوزيع أسهم  نمط فيما يلي( ج
 :2017و 
 

 2018ديسمبر  31
من إجمالي عدد  نسبة الملكية 

 عدد المساهمين عدد األسهم األسهم القائمة
 %1أقل من  2,195 14,562,173 12,14% 

 %5أقل من  %1أكثر من  2 4,432,366 3,69%

 %5أكثر من  1 101,005,461 84,17%

100% 120,000,000 2,198 

  

 2017ديسمبر  31
من إجمالي عدد  نسبة الملكية 

 عدد المساهمين عدد األسهم األسهم القائمة
 %1أقل من  2,195 12,853,992 11,49% 

 %5أقل من  %1أكثر من  2 4,856,284 4,34%
 %5أكثر من  1 94,176,357 84,17%

100% 111,886,633 2,198 

  

 :حصص أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة هي كما يلي( د
 

 عدد األسهم
 أعضاء مجلس األدارة 2018 2017 

 ( 2017ديسمبر  27أشرف عدنان بسيسو )ابتداء من  25,000 25,000   

 شريف أحمدي 116,986 109,077

   

134,077 141,986 
  

 .(مقفلة)م .ب.شسهم نيابة عن مجموعة سوليدريتي القابضة  25,000ويحمل السيد أشرف عدنان بسيسو 
 

 .(مقفلة)م .ب.شسهم نيابة عن مجموعة سوليدريتي القابضة   25,000( الرئيس التنفيذييحمل السيد جواد محمد )
 

 أسهم الخزينة 16-4
 

الشركة لديها ( . الف دينار بحرينيآ 4: 2017) 2018ديسمبر  31الف دينار بحريني كما في آ 4الشركة تمتلك من أسهمها بما يعادل 
 .في تايخ الحق سهمصدار األإعادة االحق في 

 
 االحتياطي القانوني 17

 
 حتىحتياطي قانوني، المن ربح السنة إلى ا %10 ما يعادل تحويلفإنه يتطلب ، 2001قانون الشركات التجارية البحريني لسنة  وفقاً ألحكام

قانون  إال في الحاالت التي ينص عليها فيهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع  إن س مال الشركة المدفوع.من رأ %50يبلغ االحتياطي 
لف دينار بحريني ا 231قامت الشركة بتحويل مبلغ  .و بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي الشركات التجارية البحريني

 آالف دينار بحريني(. 10: 2017)   2018ديسمبر  31حتياطي القانوني للسنة المنتهية في اإلإلى 
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 لكل سهم األساسي و المخفف العائد 18

 

             

لسنة، بعد ا العادية المتداولة خاللسهم ألعلى المتوسط المرجح لعدد ا المتاح للمساهمين صافي ربح السنة بتقسيمالعائد األساسي تم احتساب 
 .خصم أسهم الخزينة

 

 م الوكالة ورس  19
 

ً للعقد الخاص بكل صندوقالشركة رسوم الوكالة إلدارة صناديق التكافل نيابة عن المشاركين، و ضهتتقا . الحد األقصى لرسوم تكافلي فقا
:  2017التكافل العام )لصندوق  %22الوكالة التي تم اعتمادها من قبل الخبير االكتواري، والتي وافقت عليها هيئة الرقابة الشرعية هو 

م الوكالة الفعلية المحتسبة للسنة المنتهية رسو .االشتراكات من إجمالي لصندوق التكافل العائلي( %24.40 : 2017) %25( و 22.52%
تكافل الصندوق ل (%23.96 : 2017)  %24,91تكافل العام و الصندوق ل ( %18.55 : 2017) %17,27هي 2018ديسمبر  31في 

 .العائلي
 

 صافي ،االستثمار اتإيراد  20
 

 2018  2017 
    

 225  548 لدى البنوك ودائعمن  اتإيراد
 214  552 وات الدينمن أد اتإيراد
 507  623 من أدوات حقوق الملكية اتإيراد

 (13)  103 خالل السنة من التخفيض اإلطفاء
 -  (51) مخصص انخفاض قيمة أدوات حقوق الملكية

 -  (4) مخصص إنخفاض قيمة أدوات الدين
 (19)  (20) مصاريف إدارة االستثمارات

 914  1,751 االستثمار  اتصافي إيراد
 (5)  (77) حصة المضارب* 

    
 1,674  909 

    
 893  1,444 استثمار المساهمين  اتإيراد
 7  122 استثمار التكافل العام تإيراد
 9  108 استثمار التكافل العائلي تإيراد

    
 1,674  909 

 حصة المضارب*
( من %25 :2017) %25 ظير ذلك حصة المضارب بنسبةبصفة مضارب ويتقاضون نالمشاركين ستثمارات إ صندوق يدير المساهمون

ركين و ايرادات و مصروفات المشاالربح يتضمن بيان  ، كما وافقت عليها هيئة الرقابة الشرعية.التكافل االستثمار لصناديق اتإيراد
 المتعلق بصندوق المساهمين حصة المضارب.

 

2017  2018  
    

 للسنة صافي الربح  2,306  96

   
 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 199,950,219  66,051,633

   
 

 سهم فلس 100األرباح األساسية والمخففة لكل  فلس 19,22  فلس  1,45
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 إدارة مخاطر التكافل 21
 نظرة عامة 21-1

 

اطر التكافل والمخاطر المالية للشركة من خالل اإلطار العام إلستراتيجية الشركة إلدارة مخاطر التكافل والمخاطر المالية. توضح يتم إدارة مخ
للشركة بمراقبة معلومات  التدقيق والمخاطر األقسام التالية مخاطر التكافل التي تواجهها الشركة وإستراتيجيات إدارة مخاطر التكافل. تقوم لجنة

 المتعلقة بإدارة المخاطر. الشاملة ذ القراراتخاتبا و تقوم مخاطر العامة،ال
 

مالية وقوع الحدث المؤمن المخاطر بموجب عقد التكافل هي احت تقبل الشركة بمخاطر التكافل من خالل عقود التكافل المكتتبة الخاصة بها.
 لعدم التيقن بالنسبة لتوقيت المطالبات وتكرارها وشدتها بموجب هذه العقود. تتعرض الشركة وعدم التيقن من قيمة المطالبة الناتجة عنه.  عليه

 
 استراتيجية االكتتاب 21-2

 
 تتبع الشركة استراتجية لإلكتتاب في محفظة المشاركين إلى إرشادات اإلكتتاب العامة للشركة. الهدف من هذه االستراتيجية هو بناء محافظ

مشابهة. ومن شأن هذا أن يقلل من تنوع نتائج المحافظ. يتم تحديد استراتيجية االكتتاب في خطة عمل متوازنة بعدد كبير من المخاطر ال
قطاعات التي تكون الشركة على ال، واألقاليم التي سيتم االكتتاب فيها، وتي ستقوم الشركة باكتتابهاالتي تحدد فئات األعمال ال الشركة السنوية

الحد  من خالل أنظمة االكتتاب المفصلة التي تحدد إلى المكتتبينات العمل بتوصياتها المتعلقة باالستراتيجية تقوم وحداستعداد لالكتتاب فيها. 
من من أجل ضمان االختيار المناسب للمخاطر  و القطاع واإلقليم بناءاً على حجم العمل، وفئته، يمكن ألي مكتتب أن يكتتبالتي االقصى 

العقد. تجتمع لجنة اإلدارة التنفيذية  تجديدموعد التجديد أو تغيير الشروط والبنود الخاصة بالعقد عند  ويحق للمكتتبين رفض. المحفظة ضمن
  للشركة بصورة شهرية لمراجعة معلومات إدارية بعينها بما في ذلك دخل االشتراكات والمعدالت الرئيسية حسب فئة العمل.

 
 تحليل الحساسية 21-3

 
الحساسية الخاصة بإيرادت ومصروفات المشاركين ومجموع صندوق المشاركين إلى التغيرات في معدل  تقدم الجداول التالية تحليل

تكافل بتاريخ المصروفات و معدل الخسارة المتوقعة المستخدمة لقياس مخصصات عقود التكافل العام والتكافل العائلي وموجودات إعادة ال
بقاء االفتراضات األخرى ثابتة. كما تم بيان مع إ، ر واحد من االفتراضات المتغيرةيأساس تغي . تم إعداد التحليل علىبيانات الماليةإعداد ال

 األثر على صافي الفائض خالل السنة قبل وبعد إعادة التكافل.

 

أمين التقليدي إيرادات ومصروفات صندوق الت
  إيرادات ومصروفات مشاركي التكافل تحت التصفية

 عادة التكافلإجمالي إ صافي إعادة التكافل عادة التكافلإجمالي إ صافي إعادة التكافل
 

        2018 
        

 
 معدل المصروفات        

 في المائة 1زيادة  104 134 428 423
 في المائة 1انخفاض  436 406 462 467

    
 

 معدل الخسارة المتوقعة    
 في المائة 1زيادة  156 186 428 423
 في المائة 1انخفاض  384 354 462 467
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 )يتبع( إدارة مخاطر التكافل 21
 )يتبع( تحليل الحساسية 21-3

 

أمين التقليدي( صندوق الت)إيرادات ومصروفات 
 إيرادات ومصروفات مشاركي التكافل )تحت التصفية(

 

  فلعادة التكاإجمالي إ صافي إعادة التكافل عادة التكافلإجمالي إ صافي إعادة التكافل

        2017 
        

 
 معدل المصروفات        

 في المائة 1زيادة  56 56 310 345
 في المائة 1انخفاض  74 74 506 471

    
 

 معدل الخسارة المتوقعة    
 في المائة 1زيادة  62 62 310 345
 في المائة 1انخفاض  68 68 506 471

 
 الهامةلتكافل الشروط والبنود الخاصة بعقود ا  21-4

 

الجدول الوارد أدناه نظرة عامة على الشروط والبنود الخاصة بالعديد من العقود المكتتبة من قبل الشركة وأهم األقاليم التي يتم على  يقدم
 موجب هذه العقود.أساسها االكتتاب في هذه العقود والعوامل الرئيسية التي يتوقف عليها توقيت وعدم يقينية التدفقات النقدية المستقبلية ب

 

 التدفقات النقدية المستقبلية علىالعوامل الرئيسية المؤثرة  الشروط والبنود نوع العقد

الممتلكات 
 والهندسة

يعوض تكافمل الممتلكمات، ممع مراعماة أيمة 
سممقوف أو زيممادات، حامممل وثيقممة التكافممل 
ضد الخسمارة أو الضمرر المذي يلحمق بأيمة 

تجاريمة ممتلكات ماديمة وتوقمف لألعممال ال
 الخاصة بهم ينشأ عن هذا الضرر.

ً لعدة عوامل مثل الموقع  تتنوع المخاطرة بموجب أية وثيقة التكافل وفقا
وإجراءات األمان المتخذة وعمر الممتلكات. ويقع الحدث الذي يؤدي إلى 
نشوء مطالبة عن ضرر يلحق بالمباني أو محتوياتها في العادة بصورة 

سبة للحريق والسرقة( ويتم تحديد السبب بسهولة. مفاجأة )كما هو الحال بالن
ويتم اإلشعار بالمطالبات بصورة عامة فوراً ويمكن تسويتها دون أي تأخير. 
وتعد تكلفة إصالح األصول أو إعادة بنائها واستبدالها أو التعويض عن 
المحتويات والوقت المستغرق لبدء مزاولة العمليات أو استئنافها بالمستويات 

ة فيما يخص خسائر انقطاع األعمال هي العوامل الرئيسية المؤثرة األصلي
 على مستوى المطالبات بموجب وثائق التكافل هذه.         

الحوادث العامة 
 اتوليؤوالمس

بموجممب هممذه العقممود، يممتم التعممويض عممن 
د بمما فمي ذلمك اإلصابة التمي تلحمق بماألفرا

 .أعضاء العامةالموظفين أو 

غ عن المطالبة والتسوية على عدة عوامل منها طبيعة يتوقف توقيت اإلبال
الغطاء التكافلي، ونصوص وأحكام وثيقة التكافل وسلطة االختصاص التي 
يتم االكتتاب في العقد داخل نطاقها. وفي المعتاد، تأخذ مطالبات ضرر 
ً أطول من أجل إنهائها وتسويتها. وتتضمن أحكام المطالبات  المسئولية وقتا

هذه المطالبات على عدم التأكد مثل تأخر اإلبالغ عن المطالبة المقدرة ل
وعدد األطراف المشاركين فيها، وإذا ما وقع الحدث المؤمن عليه على 
فترات زمنية متعددة والمبالغ المحتملة للمطالبة. ويتم تحديد غالبية 
ً للقوانين المعمول بها وقرار  المطالبات الخاصة باإلصابة الجسدية وفقا

 ثالثة أعوام.  –حكمة ويتم تسويتها ما بين عامين الم
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 (يتبع) إدارة مخاطر التكافل 21
 )يتبع( بعقود التكافل الهامة الخاصةالشروط والبنود   21-4
 

 التدفقات النقدية المستقبلية علىالعوامل الرئيسية المؤثرة  الشروط والبنود نوع العقد

بتموفير  مركابمتال تقوم عقود التكافمل علمى المركبات 
 ،مشممممماركينال مركبممممماتالغطممممماء بشمممممأن 

وليتهم تجمماه األطممراف الثالثممة بشممأن ؤومسمم
الضممممممممرر الممممممممذي يلحممممممممق بالممتلكممممممممات 

ت الجسمممدية. ويكمممون التعمممرض واإلصمممابا
للمخممممماطر بشمممممأن عقمممممود التكافمممممل علمممممى 

 اسمتبدال عادة محدود بقيممةفي ال لمركباتا
وبسممممقف الوثيقممممة فيممممما يتعلممممق  المركبممممة

تجمممماه الضممممرر الممممذي يلحممممق بالمسممممئولية 
ة مخماطرلباألطراف الثالثة. أما التعمرض ل

و بشأن اإلصابة الجسدية فهو غير محدود 
 وفقاً لالشتراطات القانونية. 

بصفة عامة، فإن مدى تأخر اإلبالغ عن المطالبات قليل ومدى صعوبة 
وتعقد المطالبة يعد منخفضاً بصورة نسبية. ويتأثر مدى تكرار المطالبات 

المطالبات أعلى في ظل ظروف الجو  عددوف الجو السيئة ويكون ظرب
تصادي وهو ما يؤثر النشاط االقما يرتبط عدد المطالبات أيضا بالسيئة. ك
. ويتم تحديد معظم مطالبات اإلصابات الجسدية ةالمروري حركةعلى ال

باالستناد إلى القوانين المعمول بها واألحكام الصادرة من قبل المحكمة 
 إلى ثالثة أعوام.   –تصة ويتم تسويتها خالل عامين المخ

ولية أعضاء ؤمس
لس اإلدارة مج

 والمدراء

لمس اإلدارة أعضماء مجولية ؤمسمإن عقود 
والمدراء تعوضهم عن أخطمائهم وإهممالهم 

 بصفتهم مدراء للمنشأة

بناء على طبيعتها، فإن هذه فئة عالية الشدة وقليلة التكرار، وتتأثر بالنطاق 
، والبيئة القضائية وقابلية ئي، ومستوى قواعد حوكمة الشركاتالقضا

تستدعي وقت طويل لتسويتها. يعتبر لعقود اللمقاضاة ككل. هذه  عامةال
عمل االحتياطيات لهذه المخاطر صعباً، بسبب عامل الزمن، وعدد 

 األشخاص المتورطين، والتغيرات في قوانين الشركات.

 عمممن ل الصمممحي تعممموض إن عقمممود التكافممم يصحالتأمين ال
تكاليف العمالج الطبمي ونفقمات العمالج فمي 

 وثيقمممممة التكافمممممل تعممممموض .المستشمممممفيات
أو مممن تكلفممة العممالج  جممزء المشممترك عممن

 ثابتة. منافع وتعويضات

و  بالمرض،ركين المشاإصابة تكرار طالبات هذه العقود تعتمد على م
فوري و جه لمطالبات على وباخطار اإل يتم بشكل عام، .الفترة المرضية

 تأخير. يمكن تسويتها دون 

التكافل الجماعي 
 على الحياة

 الجمماعي علمى الحيماةعقود التكافل  تغطي
منممممافع حيمممماة الممممموظفين فممممي المؤسسممممة. 

الجممماعي علممى عقممود التكافممل  وتعويضمات
 الوفمممماة و تشمممممل التعممممويض عممممن الحيمممماة

 مستديمة.الجزئية أو ال عاقاتاإل

يمكن تسويتها دون فوري و البات على وجه لمطباخطار اإل يتم بشكل عام،
بناًء  . النمط السائد هو منتج من عقد التكافل القابل للتجديد سنوياً.تأخير

يتمكن تعديل االشتراكات من اجل الستجابة بسرعة معقولة  ،على ذلك
 للمطالبات.

)التأمين  الرهن
على الحياة 
 (المتناقص

هذه العقود تعوض المؤسسات الماليمة عمن 
يممة القمرض المسممتفاد ممن وثيقمة التكافممل. ق

التعمممرض يحمممدث عمممن الوفممماة، األممممراض 
 الخطيرة والعجز الكلي الدائم.

بات ، كما ان المطالفوري لمطالبات على وجه باخطار اإل يتم بشكل عام،
للقرض الدائن قليلة نسبياً. مبلغ المطالبة محدد بالرهن المخفض  المعقدة

 عاقاترة ومجموع مطالبات اإلمراض الخطيأغلبية األ للمؤسسة المالية.
 أشهر. 6ويتم دفعها خالل  ،طبيالرأي اليتم القرار فيها بناًء على  ةالدائم

 
 إستراتيجية إعادة التكافل 21-5
 

حماية مصادر من أجل السيطرة على مدى التعرض لخسائر و ،إعادة التكافلمن خالل بها جزء من مخاطر التكافل التي تكتت بتحويلتقوم الشركة 
، رأس المال. ويتضمن إعادة التكافل المتنازل عنه مخاطر االئتمان، حسبما يوضح اإليضاح الخاص بإدارة المخاطر المالية. وعلى هذا الصعيد

قبل وحدات العمل  التنفيذية بالشركة الحد األدنى لمعايير الضمان الخاصة بإعادة التكافل المقبولة ومراقبة شراء إعادة التكافل من جنةللاتقرر 
 .مقابل هذه المعايير، وتقوم اللجنة بمراقبة التطورات في برنامج إعادة التكافل والمالءة الحالية

تقوم وحدات األعمال بشراء تشكيلة من اتفاقيات إعادة التكافل النسبية وغير النسبية وذلك لتقليل صافي تعرض الشركة ألي حدث بصورة 
ع عمليات ي بعض الظروف المحددة. وتخضع جمي، فإنه يتم السماح للمكتتبين بشراء إعادة التكافل االختياري فمنفردة. وباإلضافة إلى ذلك

شراء إعادة التكافل االختياري إلى الموافقة المسبقة، ويتم مراقبة مجموع المصروفات على عمليات شراء إعادة التكافل االختياري على 
 التنفيذية.  لجنةالصورة شهرية من قبل وحدة العمل ذات الصلة وب سياسةأساس 
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 )يتبع( إدارة مخاطر التكافل 21
 التعرض لمخاطر التكافل ومدى تركزها 21-6

 

ومخاطر التكافل العائلي لكل فئة من فئات األعمال التجارية. كما يبين الجدول أيضا  عرض الشركة لمخاطر التكافل العاميبين الجدول التالي ت
 قامت الشركة بتغطية هذه المخاطر من خالل إعادة التكافل.  هذه المخاطر والمدى الذيفي لالتمركز الجغرا

 

2018 
 الصحي المركبات غير المركبات

التكافل الجماعي 
 إجمالي التكافل العائلي على الحياة

       المنطقة الجغرافية
       :البحرين ودول الخليج

 30,072 562 1,559 10,842 10,492 6,617 إجمالي

 15,331 31 510 4,075 10,129 586 صافي إعادة التكافل

 

2017 
 الصحي المركبات غير المركبات

التكافل الجماعي 
 إجمالي التكافل العائلي على الحياة

       المنطقة الجغرافية
       البحرين ودول الخليج:

 15,870 96 227 5,078 6,583 3,886 إجمالي 

 7,364 52 20 903 6,120 269 صافي إعادة التكافل

 تطورات المطالبات 21-7
 

مطالبات التكافل مقياس لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات. يوضح النصف األعلی من کل جدول أدناه کيفية تغير تطورات توفر 
عام. يوفق النصف السفلي من الجدول المطالبات التراكمية سنة من سنوات الحوادث في نهاية اللكل  لشرکة لمجموع المطالبات المستحقةتقديرات ا

 إلى المبلغ الظاهر في بيان المركز المالي.

 

 جماليإ - مطالبات التكافل (أ

 

 2015 2016 2017 2018 المجموع
و ما  2014

 سنة الحادث قبلها

      
 مصروفات المطالبات النهائيةتقدير ل

 في نهاية سنة التقرير 48,317 10,543 10,539 10,585 12,026 12,026

 بعد سنة 48,085 10,191 10,486 9,238  9,238

 بعد سنتان 48,025 10,215 11,592   11,592

 بعد ثالث سنوات 48,033 9,854    9,854

 بعد أربع سنوات 48,011     48,011

 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 48,011 9,854 11,592 9,238 12,026 90,721

 المدفوعات التراكمية حتى اآلن (46,850) (9,467) (10,954) (7,812) (5,501) (80,584)

 مجموع االحتياطيات المدرجة      

 في بيان المركز المالي 1,161 387 638 1,426 6,525 10,137
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 )يتبع( تطورات المطالبات 21-7
 صافي - مطالبات التكافل (ب

 

 2015 2016 2017 2018 المجموع
و ما  2014

 سنة الحادث قبلها

      
 تقدير لمصروفات المطالبات النهائية

 في نهاية سنة التقرير 26,386 6,693 6,312 6,446 8,957 8,957

 بعد سنة 26,048 5,959 5,898 6,123  6,123

 بعد سنتان 25,887 5,936 5,748   5,748

 بعد ثالث سنوات 25,962 5,790    5,790

 بعد أربع سنوات 26,015     26,015

 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 26,015 5,790 5,748 6,123 8,957 52,633

 المدفوعات التراكمية حتى اآلن (25,413) (5,610) (5,396) (5,445) (4,774) (46,638)

 مجموع االحتياطيات المدرجة      

 الماليفي بيان المركز  602 180 352 687 4,183 5,995
 

 جماليإ -)تحت التصفية(  مطالبات التأمين التقليدي (ج
 

 2015 2016 2017 2018 المجموع
و ما  2014

 سنة الحادث قبلها

      
 تقدير لمصروفات المطالبات النهائية

 في نهاية سنة التقرير 15,870 6,890 10,698 10,690 3,285 3,285

 بعد سنة 14,408 6,545 10,360 9,660  9,660

 بعد سنتان 14,400 6,629 10,137   10,137

 بعد ثالث سنوات 14,290 6,576    6,576

 بعد أربع سنوات 14,025     14,025

 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 14,025 6,576 10,137 9,660 3,285 43,683

 ية حتى اآلنالمدفوعات التراكم (12,989) (6,210) (9,384) (7,207) (2,012) (37,802)

 
 مجموع االحتياطيات المدرجة     

 في بيان المركز المالي 1,036 366 753 2,453 1,273 5,881
 

 صافي -)تحت التصفية(  مطالبات التأمين التقليدي (د
 

 2015 2016 2017 2018 المجموع
و ما  2014

 سنة الحادث قبلها

      
 تقدير لمصروفات المطالبات النهائية

 في نهاية سنة التقرير 10,068 4,822 7,737 6,521 2,727 2,727

 بعد سنة 9,144 4,692 7,601 6,140  6,140

 بعد سنتان 9,159 4,718 7,370   7,370

 بعد ثالث سنوات 8,908 4,761    4,761

 بعد أربع سنوات 8,867     8,867

 المتراكمة التقدير الحالي للمطالبات 8,867 4,761 7,370 6,140 2,727 29,865

 المدفوعات التراكمية حتى اآلن (8,390) (4,466) (7,059) (4,962) (1,688) (26,565)

 مجموع االحتياطيات المدرجة      

 في بيان المركز المالي 477 295 311 1,178 1,039 3,300
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 إدارة رأس المال 22

 ،والسموق طمراف اآلخمرىألظة على ثقة المسمتثمرين وامن أجل المحاف يةقو رأس المال إلى المحافظة على قاعدة الشركة ةإدارتهدف سياسة 
 ر األعمال التجارية المستقبلية. وتتمثل أهداف الشركة في إدارة رأس المال فيما يلي:ودعم تطوالحفاظ على  ومن أجل

 
 مزايا لألطراف ذوي المصلحة بها.المحافظة على قدرة الشركة على االستمرارية، وذلك الستمرارها في توفير إيرادات لمساهميها و 

 

 .توفير عائد كافي لمساهميها من خالل تسعير المنتجات والخدمات على نحو يتناسب مع مستوى المخاطر المتحملة 

 
تخضع الشركة لإلشراف من قبل مصرف البحمرين المركمزي المذي يحمدد اشمتراطات الحمد األدنمى لمرأس الممال. كمما أن سياسمة الشمركة فمي  

برأس المال يمثل إجمالي اشتراطات رأس المال وهامش محدد الستيعاب أية تغيمرات فمي رأس الممال ومتطلبمات رأس الممال. تمدير  االحتفاظ
دية وسممات المخماطر وفمي ضموء تغيمرات الظمروف االقتصما المجموعمة،الشركة هيكل رأس الممال وتقموم بالتعمديالت فمي إطمار اسمتراتيجية 

 . ذات العالقة موجوداتالخاصة بال
 

إن مجلد القواعد واللوائح الصادر عمن مصمرف البحمرين المركمزي يوضمح متطلبمات همامش السميولة لصمناديق التكافمل. لقمد اسمتوفت الشمركة 
 متطلبات مصرف البحرين المركزي المشروحة أعاله. 

 
 

 إدارة المخاطر المالية 23

 

 نظرة عامة 23-1
 

مجموعمة إلدارة المخمماطر الماليمة. تنمماط بالمجموعممة السممتراتيجية ضممن اإلطممار العمام ال إن سياسمات الشممركة إلدارة المخماطر الماليممة همي مممن
هذا الصعيد، قام مجلس إدارة الشمركة بتأسميس  المسئولية الكلية عن التأسيس واإلشراف على إطار إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة. وعلى

سياسمات المخماطرة الخاصمة بالشمركة. وتقموم اللجنمة بصمورة منتظممة بتقمديم  ، وهمي مسمئولة عمن تطموير وتنفيمذ ومراقبمةمخاطرإدارة اللجنة 
 تقارير لمجلس إدارة الشركة حول أنشطتها. 

 
بهدف التعرف وتحليل المخاطر التي تواجهها الشمركة، ووضمع حمدود المخماطر واإلجمراءات الرقابيمة  الشركةتم وضع سياسة إدارة المخاطر 

ا. تتم مراجعة أنظمة وسياسات إدارة المخاطر بشكل دوري بهدف استيعاب التغيرات في األسمواق وأنشمطة وضبط المخاطر وااللتزام بحدوده
، من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات اإلدارية تسعى لتأسيس بيئة رقابية مسئولة وبنماءة يمدرك فيهما جميمع المموظفين شركةالالشركة. إن 

 مهامهم ومسئولياتهم.
 

 خاطر التالية من جراء استخدامها لألدوات المالية:تتعرض الشركة للم

 

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 

 
 

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها بشمأن تقيميم وإدارة 
و في همذه البيانمات الماليمة. قاممت الشمركة بتأسميس لجنمة التمدقيق  تضمين المزيد من اإلفصاحات هذه المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال. تم

ر إدارة المخماطر اطمإلخاصمة بالشمركة وتراجمع ممدى كفايمة ، لكمي تراقمب ممدى التمزام اإلدارة بسياسمات وإجمراءات إدارة المخماطر االمخاطر
 لتدقيق دورها الرقابي بمساعدة شركة التدقيق الداخلي للشركة.المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة. تؤدي لجنة ا
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 23
 مخاطر االئتمان 23-2

مخاطر االئتمان هي مخاطرة تحمل الشركة لخسارة مالية إذا ما أخفق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية. وتتضمن النواحي 
 ة لمخاطر ائتمانية ما يلي:الرئيسية لتعرض الشرك

  
 ،اإليداعات لدى المؤسسات المالية واإلستثمارات والنقد وما في حكمه 

 
  ،ذمم مدينة، بما في ذلك المبالغ المستحقة من عقود التكافل، والمشاركين، والوسطاء وحصة شركات إعادة التكافل في مطلوبمات التكافمل

 بشأن المدفوعات التي تم القيام بها بالفعل للمشاركين.والمبالغ المستحقة من شركات إعادة التكافل 

  
إدارة مخاطر االئتمان لم تتغير بصمورة جوهريمة عمن الفتمرة تجاه إن طبيعة تعرض الشركة لمخاطر االئتمان، وسياساتها وأهدافها وإجراءات 

 السابقة.
 

 إدارة مخاطر االئتمان (1
وإيمداعاتها واسممتثمارات األوراق الماليمة الخاصمة بهمما ممن خمالل وضممع حمدود لتعرضممها تقموم الشمركة بممإدارة مخماطر االئتممان بشممأن ودائعهما 

سممتثمار بعممد تقيمميم الجممودة االئتمانيممة لالسممتثمارات ، ومراجعممة معلومممات اإلللمخمماطر مممن قبممل طممرف واحممد. لممدى الشممركة سياسممة قائمممة علممى 
 ة عن اإلستثمارات.التصنيف العام واستقاء المعلومات من التحقيقات والتحريات الداخلي

 
األعممال الخاصمة كجمزء ممن عمليمة الرقابمة االئتمانيمة.  وحداتومجموعات المشاركين من قبل  تتم مراقبة تعرض الشركة لألفراد المشاركين

اركين. وتقموم ويتم إجراء التحليالت المالية الخاصة بالتعرضات الهامة للمخاطر من قبل ألفراد المشاركين أو المجموعات المتجانسة من المش
يمتم الشركة أيضا بتقييم المالءة االئتمانية لجميع شركات إعادة التكافل من خالل مراجعة معلومات التصمنيف العاممة وممن التحريمات الداخليمة. 

 شركة إعادة التكافل بصورة منتظمة وعليه يتم إدارتها. تعثرتقييم أثر 
 

 التعرض األقصى للمخاطر االئتمانية  (2

خسائر انخفاض القيمة( الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية، عند تاريخ المركمز الممالي  فترية للموجودات المالية )صافيلدتمثل القيمة ا
 هو:

 

 2018  2017 
    

 5,311  1,895 النقد وما في حكمه 
 13,218  16,192 إيداعات لدى مؤسسات مالية 

 13,139  15,865 أوراق مالية استثمارية
 10,188  10,429 التأمينمن شركات التكافل و مدينةذمم 

المطالبات من المطالبات القائمة )باستثناء  إعادة التأمين/حصة شركات إعادة التكافل
 7,048  6,486 المتكبدة غير المبلغ عنها(

 1,599  1,261 موجودات أخرى

    
 52,128  50,503 
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 23

 تحليل ذمم التكافل المدينة من شركات التكافل وشركات إعادة التكافل  (3
 

2018 

غير مستحقة 
منخفضة  وغير

 القيمة
 مستحقة وغير

 منخفضة القيمة

مستحقة 
ومنخفضة 

 القيمة
مخصص 

 المجموع انخفاض القيمة

      
 10,429 (1,031) 1,031 4,388 6,041 التأمين ذمم مدنية من شركات التكافل و

 إعادة التأمين/صة شركات إعادة التكافلح
مة )باستثناء القائ من المطالبات

 6,486 - - - 6,486 مبلغ عنها( الغير المطالبات المتكبدة

      
 12,527 4,388 1,031 (1,031) 16,915 

 

2017 

غير مستحقة 
منخفضة  وغير

 القيمة
 مستحقة وغير
 منخفضة القيمة

مستحقة 
 ومنخفضة القيمة

مخصص 
 المجموع نخفاض القيمةا

      
 10,188 (995) 995 5,542 4,646 التأمين ذمم مدنية من شركات التكافل و

 إعادة التأمين/حصة شركات إعادة التكافل
مة )باستثناء القائ من المطالبات

 7,048 - - - 7,048 مبلغ عنها( الغير المطالبات المتكبدة

      
 11,694 5,542 995 (995) 17,236 

 
 (التأمين من عمليات التكافل و)ذمم مدينة  يرعمتحليل الال  (4

 

 2018 2017 

 اتمخصصال إجمالي اتمخصصال إجمالي 

     
 - 4,646 - 6,041 أشهر 6مستحقة من صفر إلى 

 - 2,449 - 2,433 شهر 12أشهر إلى  6مستحقة من 
 995 4,088 1,031 2,986 شهر 12أكثر من 

     
 11,460 11,03  11,183 995 

 
 مخاطر السيولة 23-3

عمرض مخاطر السيولة هي المخاطر بأن تواجه الشركة صعوبة في الوفاء بالتزاماتهما الماليمة والتكافليمة التمي تسمدد بالنقمد أو أصمل ممالي آخمر. تت
مخماطر السميولة ممن عمدد ممن النمواحي للمطالبات الناشئة من عقود التكافل. ويمكن أن تنشأ  ةالشركة للمطالبات اليومية على مصادر النقد المتاح

 المحتملة مثل عدم توافق مدة الموجودات والمطلوبات والمستويات العالية غير المتوقعة من المطالبات.
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 23
 )يتبع( مخاطر السيولة 23-3
 
 إدارة مخاطر السيولة( 1

ن لممديها سميولة كافيممة للوفمماء بالمطلوبمات عنممد اسمتحقاقها، وذلممك فممي ظمل األحمموال العاديممة إن أسملوب الشممركة إلدارة السميولة هممو ضمممان أن يكمو
 والصعبة، دون تحمل خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإلحاق الضرر بسمعة الشركة. ويتلخص منظور الشركة إلدارة مخاطر السيولة فيما يلي:

 

  للتنبؤ بالتدفقات النقدية من التكافل وعقود االستثمار على المدى القصير والمتوسط إعداد ومراجعة الميزانيات التقديرية على أساس منتظم 

 والطويل.

  يجب أن تلبي احتياجات سوقية محددة.  الشركةالموجودات المشتراة من قبل 

  بالنقد والموجودات السائلة للوفاء بالمطالبات اليومية لعقود التكافل الخاصة بها. الشركةتحتفظ 
 
 ض لمخاطر السيولة ( التعر2

فيممما يلممي أدنمماه نعممرض لتحليممل االسممتحقاقات التعاقديممة للمطلوبممات الماليممة الخاصممة بالشممركة )بممما فممي ذلممك مممدفوعات الفوائممد التعاقديممة غيممر 
 المخصومة(.

 

 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة 

2018 
 القيمة

 محمولةال 
إجمالي التدفقات 
 النقدية الخارجية

   
 30,680 30,680 التكافل والتأمينلشركات لمطلوبات الفنية ا

 5,463 5,463 التأمين نة لشركات التكافل وذمم دائ
 1,673 1,673 مطلوبات أخرى

   
 37,816 37,816 

 
 

 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة 

2017 
 القيمة

 محمولةال
إجمالي التدفقات النقدية 

 الخارجية

   
 31,764 31,764 لتكافل والتأمينلوبات الفنية اشركات االمط

 4,737 4,737 التأمين نة لشركات التكافل وذمم دائ
 2,393 2,393 مطلوبات أخرى

   
 38,894 38,894 

 
 مخاطر السوق 23-4

 

صمرف العممالت األجنبيمة  إن مخاطر السوق هي المخاطر الناتجة عن التغيرات التي تطرأ على أسعار السموق مثمل معمدالت المربح ومعمدالت
وأسعار األسهم التي تؤثر على قيمة موجودات الشركة وعلى مبلغ المطلوبات و/أو على دخل الشمركة. وتنشمأ مخماطر الشمركة نظمراً للتقلبمات 

موجمودات التي تطمرأ علمى قيممة المطلوبمات وقيممة اسمتثمارات األوراق الماليمة المحمتفظ بهما. وتتعمرض الشمركة لمخماطر السموق فمي جميمع ال
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  (يتبع)إدارة المخاطر المالية    ٢٣

  (يتبع) مخاطر السوق ٤- ٢٣

ى  د عل ن العائ تفادة م ة مع االس ايير المقبول ي إطار المع ا ف ذه والسيطرة عليه تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق ه
ة عن  ر بصورة جوهري م تتغي ان ل ا إلدارة مخاطر االئتم اتها وإجراءاته دافها وسياس ة تعرضات الشركة لمخاطر السوق وأه المخاطرة. طبيع

  بقة.الفترة السا

وم  ا. تق ة به ات الخاص ار إدارة الموجودات/المطلوب اً إلط اً وفق وق محلي اطر الس إدارة مخ ركة ب وم الش تثمارتق ة االس إدارة  لجن ركة ب ي الش ف
ذيين.  ر تنفي ذيين وأعضاء غي ومراقبة مخاطر السوق. ولقد تم تأسيس هذه اللجنة من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة وتتكون من أعضاء تنفي

  دم اللجنة تقاريرها حول أنشطتها بصورة منتظمة لمجلس إدارة الشركة.وتق

اول إدارة راءات تفصل كيفية إدارة ومراقبة وضعت الشركة سياسات وإج تم تن ات مخاطر السوق الرئيسية. وي ل مكون من مكون كل خطر لك
  مالي لكل مخاطرة رئيسية بصورة تفصيلية أدناه.كل مكون رئيسي من مكونات المخاطرة ومدى تعرض الشركة في تاريخ إعداد المركز ال

  

  ) مخاطر معدل  الربح١

اح السو رات في معدالت أرب ة للتغي ة نتيج ألدوات المالي ة المستقبلية ل دفقات النقدي ة أو الت ي قيم ات ف ق. مخاطر معدل الربح هي مخاطر التقلب
دلشركات ذات معدل الربح العائم تعرض ااألدو ت فتعرض الشركة ة لمخاطر معدل ربح الت ربح الثاب دل ال ا األدوات ذات مع ة، بينم فقات النقدي

  لمخاطر معدل ربح القيمة العادلة. ليس للشركة أي تمركز جوهري لمخاطر معدل الربح.
  

 ) مخاطر العملة٢

ر مخاطر العملة هي مخاطر إن ة تغي ة األداة المالي ي معدالتن قيم ات ف ة. وت تيجة التقلب ة الخاصة صرف العمالت األجنبي ق مخاطر العمل تعل
ركة  رض الش د تع ة. ويع العمالت األجنبي تم ب ي ت ويات الت ياق التس ي س ق ف ة للتطبي عار الصرف القابل ى أس رأ عل ي تط التغيرات الت بالشركة ب

دوال ا بال تم تقييمه ة ي ذمم الدائن ة وال ذمم المدين تثمارات الشركة وال ة اس را ألن أغلبي ة نظ دودا للغاي ة مح اطر العمل الت لمخ ي أو بعم ر األمريك
  مربوطة بالدوالر األمريكي.

  

  ) مخاطر سعر السوق األخرى٣

د  تثمار الشركة هو ضمان عوائ دف الرئيسي إلستراتيجية اس ة. اله وق الملكي ن أدوات حق تتعرض الشركة لمخاطر أسعار األسهم التي تنشأ م
دة المتاحة للشر وال الزائ وائض األم اطر واستثمار ف ن المخ ة م ن خالي أ مخاطر سعر السوق م اطر. وتنش ة من المخ ة خالي ي أوراق مالي كة ف

تثمار بال االستثمار الذي تمتلكه الشركة. ة االس ب لجن تم إدارة  شركةوتراق ات السوق. وت ى توقع تناد إل ا باالس تثمارية الخاصة به المحفظة االس
تم ال ردي وت ى أساس ف ة االستثمار االستثمارات الرئيسية الموجودة بمحفظة الشركة عل ل لجن ع من قب رارات الشراء والبي ع ق ى جمي ة عل موافق

وقشركة. بال عار الس ي أس ر ف ة التغي ة نتيج ة األدوات المالي ب قيم اطر تقل ي مخ هم ه عار األس اطر أس ة  ،مخ رات نتيج ذه التغي دث ه د تح و ق
وق  لعوامل متعلقة باألداة المالية أو مصدرها أو عوامل تؤثر على كل األدوات المالية ي أدوات حق دى الشركة استثمار ف المتداولة في السوق. ل

ا ل مخصص له تم عم ع اإلستثمار أو ي د بي ة عن وق الملكي ا  ،الملكية غير مدرجة و محمولة بالتكلفة حيث يكون تأثير التغيرات في أسعار حق مم
  سيؤثر على بيان الدخل.

  

  ) تحليل حساسية مخاطر السوق٤

ل يبين الجدول التالي نتائج ا ي عوام رات ف ر التغي ى أث ل الحساسية إل ختبار الحساسية على مجموع الربح والفائض وحقوق الملكية. ويشير تحلي
ة  ات التكافلي ة للشركة والموجودات والمطلوب ات المالي ى الموجودات والمطلوب ل عل ذه العوام ي ه رات ف ر التغي مخاطرة السوق الناشئة عن أث

  الخاصة بها.

  حقوق الملكية    الفائضمجموع الربح و  ٢٠١٨

      مخاطرة معدل الربح
  ٢٬٨٨٠    ٢٬٨٨٠  عائدال ىنقطة أساس تحول في منحن ١٠٠+ 
 ٢٬٢٧٢   ٢٬٢٧٢  عائدال ىمنحننقطة أساس تحول في  ١٠٠ - 

  

  حقوق الملكية    مجموع الربح والفائض  ٢٠١٧
      مخاطرة معدل الربح

 ٣٠٨   ٣٠٨  عائدال ىمنحننقطة أساس تحول في  ١٠٠+ 
 ١٤   ١٤  عائدال ىمنحننقطة أساس تحول في  ١٠٠ - 
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  (يتبع)إدارة المخاطر المالية  ٢٣

  (يتبع) مخاطر السوق ٤- ٢٣
  

 تحليل الحساسية: قيود االفتراضات ومنهجية
ات ف د مستوى التحرك تم تحدي اً. وي اذج مطورة داخلي ل باستخدام نم ي العوام رات المحددة ف ل السوق يتم تحديد اآلثار الناشئة عن التغي ي عوام

ذه العوام ى ه ي تطرأ عل التغيرات الت ة الخاصة ب رة التاريخي ؤات االقتصادية والخب ى التنب تناد إل ل الحساسية باالس ا تحلي تند إليه ل. وال التي يس
تثمار ا أن أسواق االس ا بصورة نشطة. بم تم إدارته ا ت ار أن موجودات الشركة ومطلوباته ين االعتب ية بع ل الحساس د  تأخذ تحالي ا بع تتحرك لم

ا ى وضع الشركة الم ل الحساسية يستند إل إن تحلي لي النقاط المحددة مسبقاً، ستتخذ اإلدارة إجراءات ستغير من وضع الشركة. باإلضافة لذلك، ف
  في تاريخ إعداد المركز المالي وربما يتغير في الوقت الذي تحدث فيه أية حركة سوقية فعلية.

  
 العالقة اتاألطراف ذ  ٢٤

م إعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ تؤثر على يت
السياسات المالية والتشغيلية للطرف اآلخر. تشمل األطراف ذوي العالقة على المساهمين الرئيسيين والشركات التي تمارس الشركة 

  راً وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة.والمساهمين عليها نفوذاً مؤث
  

  المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين  ١- ٢٤

والمسئولية لتخطيط وتوجيه هم الصالحية ديالذين ل الرئيسيين إلدارة أعضاء يتكون موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة و
: ال شيء). وبلغت قيمة أتعاب حضور ٢٠١٧فع أية مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الشركة خالل السنة (أنشطة الشركة. ولم يتم دب التحكمو

دينار بحريني) وبلغت الرواتب والمزايا المدفوعة إلى ألف  ٤١: ٢٠١٧دينار بحريني ( ألف ٣٧الجلسات ألعضاء لجان مجلس اإلدارة 
دينار بحريني). بلغت مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لموظفي اإلدارة ألف  ١٧١ :٢٠١٧دينار بحريني (ألف  ٣٧٠موظفي اإلدارة الرئيسيين 

  دينار بحريني). ألف  ١٣١: ٢٠١٧دينار بحريني  (ألف  ٨٥مبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرئيسيين كما في 

  
  العالقة اتأطراف ذمع  و األرصدة المعامالت  ٢- ٢٤

  
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  العالقة ات)  المعامالت مع أطراف ذأ

        
    إجمالي االشتراكات: 

 -  ١٥  الشركة األم
 ٨٠ ١٬٨٤٤  مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    
      اشتراكات إعادة التكافل:

 ١ ٢٠  مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    اإليراد من اإليداعات:
 ٣٦ ١٠٥  مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    
    البات المدفوعة:إجمالي المط

 ٣٥ ٢٠٩  مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
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 )يتبع( العالقة اتاألطراف ذ  24
 )يتبع( العالقة اتأطراف ذمع  و األرصدة المعامالت  24-2

 
 2017  2018 رصدة األ(  ب
    

    ذمم دائنة :
 80  77 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    
    ؤسسات مالية:  إيداعات لدى م

 4,369  1,502 مشتركة   تحت سيطرةشركات خاضعة 
    

    ذمم مدينة:
 93  226 الشركة األم

 2  - مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 
    

    مطالبات قائمة:
 730  466 مشتركة تحت سيطرةالشركات الخاضعة 

    
    النقد وما في حكمه:
 1,565  544 مشتركة   يطرةتحت سشركات خاضعة 

 
 هيئة الرقابة الشرعية   25

 

يتم تعيينهم من قبل الجمعية العمومية هيئة الرقابة الشرعية للشركة، والتي تتكون من ثالثة علماء  تخضع أنشطة أعمال الشركة إلشراف
الشريعة اإلسالمية  ئمال الشركة مع أحكام ومبادفق أعلتأكد من تواسنويا. تملك الهيئة سلطة مراجعة عمليات وأنشطة الشركة التجارية ل

 العامة. سوف يكون لهيئة الرقابة الشرعية القدرة على الوصول إلى كل مصادر السجالت والمعامالت والمعلومات للشركة.

 
 األرباح المخالفة للشريعة  26

 

 يعة اإلسالمية، والتي ال تسمح بها هيئة الرقابة الشرعية.: ال شيء( من معامالت مخالفة للشر2017لم تكن هناك أرباح محققة خالل العام )

 
 الزكاة  27

 

فلس لكل سهم  4.9( بواقع دينار بحرينيألف  526: 2017دينار بحريني )ألف  589يتحمل المساهمون بصورة مباشرة زكاة قدرها 
ً للزكاة. العناصر افلس 4.7: 2017) لمستخدمة في احتساب الزكاة هي رأس المال (، وبالتالي ال تتضمن البيانات المالية مخصصا

ً منها حقوق ملكية مشاركي التكافل والعقارات والمعدات.  تم واالحتياطي القانوني واألرباح المستبقاة، واحتياطيات القيمة العادلة مطروحا
 حق دفعها.إقرار أسس احتساب الزكاة من قبل هيئة الرقابة الشرعية، وتم تبليغ المساهمين عن المبالغ المست
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 معلومات القطاعات  28

. تقوم اإلدارة بمراقبة تحت التصفية تكافل العام، التكافل العائلي وصندوق التأمين التقليديالتقوم الشركة باتخاذ قرارات تشغيلية على أساس 
 وأداء الشركة باستخدام قطاعات األعمال التالية: االكتتاب نتائج

 

  و الهندسةالطيران، ، المسئولية وادث العامة،الح التأمين عن الحريق، الشحن البحري و أجسام السفن،غير المركبات يتكون من 

  المركبات 

  يالصح 

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

  التكافل العائلي الذي يتضمن تناقصا على المدى الطويل وعلى المدى القصير 

 

م أداء تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج االكتتاب لقطاعات التشغيل بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقيي
ة القطاع على أساس ربح االكتتاب. يعرض الجدول التالي إيرادات القطاع وقياس ربح القطاع للسنة ومطابقتها إلجمالي الدخل وأرباح السن

 للشركة.
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 معلومات القطاعات )يتبع(  28
 

 2018 2017 

 غير 
المركبات  

 صحي مركبات )*(

التكافل 
على الحياة 

 الجماعي
التكافل 
 العائلي

 
 المجموع

 غير
 المركبات 

 صحي مركبات )*(

التكافل 
على الحياة 
 الجماعي

التكافل 
 المجموع العائلي

             
             اإليرادات 

 15,870 96 227 5,078 6,583 3,886 30,072 562 1,559 10,842 10,492 6,617 إجمالي االشتراكات
(6,031) اشتراكات إعادة التكافل  (363)  (6,767)  (1,049)  (531)  (14,741)  (3,617)  ( (634  (54,17)  (207)  (44)  (8,506)  

926 15,331 31 510 4,075 10,129 586 االشتراكات المحتفظ بها  6,120 903 20 52 7,364 
             الحركة في االشتراكات غير

(98) المكتسبة، صافي  (71)  (153)  (18)  - (340)  (20)  181 (165)  (9)  - (13)  

             
810,05 488 صافي االشتراكات المكتسبة  3,922 492 31 14,991 249 6,301 738 11 52 7,351 

             
(195) 326 797 - - 2 27 768 عموالت ال فات()مصرو/إيراد  (89)  31 - 73 

             الحركة في العموالت غير
(51) 22 المكتسبة  (62)  30 - (61)  12 (47)  5 6 - (24)  

             إيراد عموالت األرباح
036 152 30 74 99 5 634 364 24 82 84 80 وإيرادات أخرى  

             صافي العموالت المكتسبة /
(143) 343 1,370 364 54 22 60 870 )المتكبدة(  (10)  67 152 409 

             
872 6,158 592 16,361 395 546 3,944 10,118 1,358 إجمالي االيرادات  78 204 7,760 

 
 

 و الحوادث الهندسية. ،ادث العامةالحو ،الطيران ،الشحن البحري و أجسام السفن ،غير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق)*( 
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 معلومات القطاعات )يتبع(  28
 

 

 2018 2017 

 
 غير

المركبات  
 صحي مركبات )*(

التكافل على 
الحياة 
 الجماعي

التكافل 
 العائلي

 
 المجموع

 غير
 المركبات 

 صحي مركبات )*(

التكافل على 
الحياة 
 الجماعي

التكافل 
 المجموع العائلي

             مصروفات التكافل
 8,266 - 526 1,317 5,385 1,038 14,543 33 684 2,913 8,172 2,741 إجمالي المطالبات المدفوعة

             مطالبات مستردة من شركات 
 (2,606) - (473) (802) (398) (933) (3,733) (14) (507) (364) (313) (2,535) إعادة التكافل وآخرين

 605,6 - 53 515 4,987 105 10,810 19 177 2,549 7,859 206 وعةصافي  المطالبات المدف
             -الحركة في المطالبات القائمة 

 2,112 (63) (45) (311) 1.263 1,268 (1,424) 363 (252) 340 (821) (1,054) إجمالي
             -الحركة في المطالبات القائمة 

 (1,162) 44 11 213 (176) (1,254) 1,163 (073) 95 60 129 1,186 إعادة التكافل

             
 6,610 (19)  19 417 6,074 119 10,549 75 20 2,949 7,167 338 المستردةصافي المطالبة المتكبدة/

    تكافل العائليال احتياطي محول الى
 155 155 - - - - 103 103 - - - -  الفني

             
 995 68 59 311 84 473 5,709 217 526 995 2,951 1,020 فنيال فائضال

             
 14,926 129 1,015 3,652 3.070 7,060 18,713 590 956 3,527 6,782 6,858 المعترف بها وداتالموج

             
 36,327 3,764 1,327 5,679 17,501 8,056 35,272 4,390 1,089 6,025 15,504 8,264 المعترف بها المطلوبات 

 
.مليون دينار بحريني ( ليست محددة  8.06: 2017مليون دينار بحريني ) 9.359 البالغةمليون دينار بحريني ( والمطلوبات  50.78:  2017مليون دينار بحريني ) 49.90الموجودات البالغة 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية   29
 

ت المالية التي يتم تداولها في األسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة أو أسعار عروض تعتمد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبا
 العادلة لجميع األدوات المالية األخرى من خالل طرق تقييم أخرى. ةالوسطاء. تقوم الشركة بتحديد القيم

 
 القيمة العادلةهيكل 

 التي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياسات:القيمة العادلة و هيكلة القيم العادلة باستخدام تقيس الشرك
 

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

األسعار( أو غير  المستوى الثاني: المدخالت غير األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول والتي تعتبر ملحوظة إما مباشرة )مثل
ثلة، االمباشرة )مستمدة من األسعار(. وتشمل هذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ألدوات مم
امة أسعار مدرجة ألدوات مماثلة أو مشابهة في األسواق التي تعتبر أقل نشاطاً، أو أساليب تقييم أخرى في حيث أن جميع المدخالت اله

 ملحوظة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق.
 

المستوى الثالث: المدخالت غير الملحوظة. وتشمل هذه الفئة جميع األدوات بحيث أن تقنية التقييم تشمل مدخالت ال تستند على بيانات 
 أسعار السوق المدرجةات المقيمة على أساس األدو ملحوظة والمدخالت غير الملحوظة لها تأثير هام على تقيم األداة. هذه الفئة تشمل

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

لقيمة العادلة ا هيكللمالية من حيث المستوى في الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد البيانات ا
 متكررة: التي يتم تصنيفها في قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المبينة في بيان المركز المالي. قياسات القيمة العادلة التالية

 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 2018ديسمبر  31
        

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

        

 2,943  -  1,650  4,593 

 
 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 2017ديسمبر  31

        
 4,336  1,650  -  2,686 استثمارات بالقيمة العادلة

        
 2,686  -  1,650  4,336 

 
: ال 2017ديسمبر  31. )2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  3نيف قياس المستوى تكن هناك تحويالت من أو إلى تص لم

 شيء(.
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 ( القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع  29
 

 يحدد الجدول أدناه تصنيف الشركة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية، وقيمهم العادلة:
 

2018 

القيمة 
العادلة خالل 

حقوق 
 لملكيةا

محتفظ بها 
حتى 

 االستحقاق
القروض 

 والذمم المدينة
مجموع القيمة 

 القيمة العادلة لمحمولةا

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

 16,192 16,192 16,192 - - إيداعات لدى مؤسسات مالية
 19,738 20,458 - 15,865 4,593 استثمارات 

 10,429 10,429 10,429 - - مين ذمم مدينة من التكافل والتأ
من          حصة شركات إعادة التكافل و التأمين

 ,59113 ,59113 ,59113 - - فنيةالمطلوبات ال
 1,261 1,261 1,261 - - موجودات أخرى

 63,106 63,826 43,368 15,865 4,593 مجموع الموجودات المالية

 28,883 28,883 28,883 - -  لفنيةالتأمين ا و مطالبات من عقود التكافل      
 5,463 5,463 5,463 - - التأمين ذمم دائنة لشركات التكافل و

 1,673 1,673 1,673 - - مطلوبات أخرى

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

 

2017 

القيمة العادلة 
خالل حقوق 

 الملكية
محتفظ بها حتى 

 االستحقاق
القروض 

 مدينةوالذمم ال
مجموع القيمة 

 القيمة العادلة محمولةال

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

 13,218 13,218 13,218 - - إيداعات لدى مؤسسات مالية
 17,441 17,475 - 13,139 4,336 استثمارات 

 10,188 10,188 10,188   ذمم مدينة من التكافل والتأمين 
من          تكافل و التأمينحصة شركات إعادة ال

 14,152 14,152 14,152 - - فنيةالمطلوبات ال
 1,599 1,599 1,599 - - موجودات أخرى

 61,909 61,909 44,468 13,139 4,336 مجموع الموجودات المالية

 29,352 29,352 29,352 - -  التأمين الفنية و مطالبات من عقود التكافل      
 4,737 4,737 4,737 - - التأمين التكافل و ذمم دائنة لشركات

 2,393 2,393 2,393 - - مطلوبات أخرى

 36,482 36,482 36,482 - - مجموع المطلوبات المالية

 
لألدوات المالية للشركة، ما عدا استثمارات األوراق المالية، تقارب قيمتها العادلة، بسبب االستحقاقات الفورية او  محمولةلالقيمة ا

 رة األجل لهذه األدوات المالية.قصي
 كفاية رأس المال وهامش السيولة   30
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الية على أساس الم سيولةالخاصة بهامش ال مصرف البحرين المركزي على أن يتم تحديد االشتراطات مجلد تنص األنظمة الصادرة من
 الهامش المطلوب كما يلي:سيولة و هامش اللتغطية  المشاركين والمساهمين. رأس المال المتوفر مجموع صناديق

 

7201  
 

8012  
     

1,384 
 

 الهامش المطلوب لصندوق التامين التقليدي للتأمين 1,228

574 

 

 الهامش المطلوب لصندوق التكافل العائلي 590

500 

 

 الهامش المطلوب لصندوق التكافل العام 2,967

2,458 
 

 إجمالي الهامش مطلوب 4,785

12,062 
 

ال المتاح لتغطية هامش المالءة الماليةرأس الم 15,069  

9,604 
 

 رأس المال الزائد 10,284

 
 المطلوبات المحتملة و اإللتزامات    31

 
الشركة مدعى عليها في عدد من القضايا المرفوعة من قبل أصحاب الوثائق فيما يتعلق بالمطالبات المتنازع عليها. وفي حين أنه ليس 

النهائية لهذه القضايا، فقد وضعت اإلدارة مخصصات تعتبرها، في رأيهم، كافية. ال توجد إلتزامات كما في  من الممكن التنبؤ بالنتيجة
 (.: الشيء2017تاريخ بيان المركز المالي )

 
 األحداث الالحقة   32

 
سيكون لها تأثير جوهري أو حدثت قبل تاريخ التوقيع على البيانات المالية والتي  2018ديسمبر  31لم تكن هناك أحداث هامة بعد 

 على هذه البيانات المالية.
 

 نقل األعمال   33
 

(، تم تحويل األعمال و الموجودات والمطلوبات إلى الشركة األهلية قفلة، سوليدرتي التكافل العام ش.م.ب. )م2017ديسمبر  3في 
ل سهم من سوليدرتي التكافل العام. في هذا التاريخ، سهم من الشركة األهلية للتأمين لك 2.5للتأمين. في صفقة تبادل األسهم بإصدار 

. سهم عادي مدفوع بالكامل من شركة األهلية للتأمين 50.000.000أنجزت الشركة األهلية للتأمين اإلستحواذ عن طريق إصدار 
العادلة لحصة ملكية  للمساهمين في سوليداريتي التكافل العام. بما ان عملية اإلستحواذ تمت من خالل مقايضة األسهم، القيمة

 استحوذت بالقيمة العادلة مقابل التحويل. سوليداريتي التكافل العام
 

تم تحويلها إلى  2017نوفمبر  30العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد لشركة سوليدرتي التكافل  العام كما في  ةإن القيم
 ويل كما يلي:شركة األهلية للتأمين وحساب الشهرة الناتجة عن التح
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صندوق  
 المساهمين

صندوق التكافل 
 العام

صندوق التكافل 
 المجموع العائلي

     الموجودات 

     

 2,377 254 1,483 640 النقد وما في حكمه
 4,964 400 3,233 1,331 ودائع لدى مؤسسات مالية 

 10,836 2,697 656 7,483 اتاستثمار
 4,478 9 4,469 - ذمم عمليات التكافل وإعادة التكافل المدينة

 6,976 172 6,804 - فنيةحصة شركات إعادة التكافل في المطالبات ال
 376 - - 376 تكاليف استحواذ مؤجلة

 1,434 322 135 977 مقدماً ومعدات وموجودات أخرى  مدفوعات
 383 - - 383 فية تحت التص -موجودات المشاركين في التكافل 

 11,190 16,780 3,854 31,824 

     
ناقص: المطلوبات وصندوق المشاركين وحقوق 

 ملكية المساهمين 
    

     
     المطلوبات

 15,799 247 15,552 - فنيةحصة التكافل من المطلوبات ال
 285 - 285 - العموالت غير المكتسبة احتياطي 

 3,423 3,423 - -  العائلياالحتياطي الفني للتكافل 
 2,684 191 2,493 - ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة 

 1,515 27 674 814 مطلوبات أخرى
 383 - - 383 تحت التصفية -مطلوبات المشاركين في التكافل 

 1,197 19,004 3,888 24,089 

شركة التأمين لى إتحويالت صندوق المشاركين 
 األهلية

 
- 

 
(2,224) 

 
(34) 

 
(2,258)  

     
 9,993 - - 9,993 صافي الموجودات

     
     

 9,993 - - 9,993 المستحوذ عليها القابلة للتحديد صافي الموجودات
لحاملي اسهم  لألسهم الصادرةالقيمة العادلة 

 12,000 - - 12,000 سوليدرتي التكافل العام
     

 2,007 - - 2,007 الشهرة الناتجة عن االستحواذ
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مليون دينار بحريني بموجب طريقة المنشأة االقتصادية في حقوق الملكية مقابل عالوة االصدار الناشئة  2تم احتساب الشهرة الناتجة بمبلغ 
 مليون دينار بحريني. 7عن هذا اإلستحواذ بمبلغ 

 

)قبل تاريخ تحويل األعمال والموجودات والمطلوبات(  2017نوفمبر  30لعام للفترة المنتهية في أداء و صافي نتائج سوليدرتي التكافل اإن  
 .الموجودة أدناه والتي ال تتضمن جزءا من البيانات األساسية لشركة سوليدرتي البحرين ش.م.ب

 

  2017نوفمبر  30مختصر بيان الدخل للفترة المنتهية 
 

 2017 
  يرادات إ
  

 3,271 ة رسوم الوكال
 486 المضارب دخل اإلستثمار و حصة

  
 3,757 مجموع اإليرادات 

  
  مصروفات 

  
 883,3 مصروفات تشغيلية 

 

 أرباح الفترة  369
 

 2017نوفمبر  30للفترة المنتهية  مختصر بيان إيرادات ومصروفات التكافل العام
 

 2017 ايرادات التكافل
  

 14,032 اجمالي االشتراكات
 (6,716) عادة التكافل إاشتراكات 

 7,316 حتفظ بهااالشتراكات الم
 221  ، صافي  الحركة في االشتراكات غير المكتسبة

 7,537 صافي االشتراكات المكتسبة
  

 1.231 صافي العمولة المكتسبة
  

 8,768 مجموع ايرادات التكافل 
  

  مصروفات التكافل
 (5,728) صافي المطالبات المتكبدة

  

 3,040 فنيالفائض ال
  

 (3,100) رسوم الوكالة
  
 (60) عجز من تشغيالت التكافلال
  

  دخل االستثمارات 
 84 مضارب ال، صافي حصة دخل االستثمارات

  
 24 فائض الفترة المحول الى صندوق التكافل العام
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 2017نوفمبر  30للفترة المنتهية  تكافل العائليمختصر بيان إيرادات ومصروفات ال

 

 2017 ايرادات التكافل
  

 700 اجمالي االشتراكات
 (484) اشتراكات اعداة التكافل 

 216 حتفظ بهاالمصافي االشتراكات 

 52 صافي العمولة المكتسبة

  

 268 مجموع ايرادات التكافل

  
  مصروفات التكافل

 38 دةصافي المطالبات المتكب
 228  لتكافل العائليل ي الفنيحتياطالاالى  محول

  
 2  فنيةنتائج التشغيالت ال

 (171) رسوم الوكالة
  

 (169) صافي النتائج من تشغيالت التكافل

  
  دخل االستثمارات 
 91 ، صافي حصة مضارب دخل االستثمارات

  

 (78) عائليصافي النتائج للفترة المحولة الى صندوق التكافل ال

 
  أعضاء مجلس اإلدارة و أرباح األسهممكافأة  34

 
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 
 مقترح من مجلس اإلدارة

 
عن السنة بمعزل عن رسوم الحضور االعتيادية ألعضاء مجلس اإلدارة  ئةمكافك دينار بحريني 52,500يقترح مجلس إدارة الشركة دفع 

 : ال شيء(. يخضع ذلك لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.2017) 2018ديسمبر  31المنتهية في 
 

 أرباح األسهم 
 

 المعلنة والمدفوعة
 

للسنة  2018تم اإلعالن عنها و دفعها خالل  من رأس المال المدفوع( %7,25ألف دينار بحريني ) 811 األسهم المدفوعةأرباح بلغت 
 : ال شيء(.2017) 2017ديسمبر  31المنتهية في 
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 مقترح من مجلس اإلدارة
 

 :2017) 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  من رأس المال المدفوع %12.5بمقدار  توزيعات أرباح يقترح مجلس إدارة الشركة دفع
عات األرباح المقترحة تصبح فقط مستحقة الدفع بعد الموافقة عليها من قبل (. إن توزيمن رأس المال المدفوع %7,25 أسهم منحة

 المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وبالتالي لم يتم احتساب توزيعات األرباح المقترحة في هذه البيانات المالية.
 

 أرقام المقارنة   35
 

 عملية شهر واحد بعد تحويل الشركة.  (24)كما هو مبين في الصفحة  افل العائليتكالو ناديق التكافل العامصل المقارنة تمثل نتائج

ديسمبر  31صندوق المساهمين من عمليات تكافل لمدة شهر واحد وكذلك نتائج العمليات التقليدية للسنة المنتهية في ل المقارنة تتكون نتائج
 عقود التأمين التقليديفيما يتعلق ب 2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في ويمثل صندوق التأمين التقليدي )تحت التصفية( نتائج ا .2017

 وعليه، فإن معلومات المقارنة غير قابلة للمقارنة. .الصادرة قبل التحويل

 

ة.النتائج للسن كما تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية. لم يؤثر ذلك على المركز المالي أو
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