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

           معلومات عامة
 
    

تم الحصول على السجل  5091 : التجاري السجل
 1976أغسطس  17بتاريخ 

 

    
 لجنةرئيس التدقيق و لجنة عضو ،رئيس مجلس اإلدارة - توفيق شهاب : اإلدارة مجلس أعضاء

 الترشيحات والمكافآت

 2017بر ديسم 27بدأ  من  -  (مستقل تنفيذي غير)    
 

و ورئيس اللجنة التنفيذية وعض اإلدارة مجلسنائب رئيس  - بسيسو اشرف  
   لجنة الترشيحات والمكافآت

 2017ديسمبر  27بدأ  من  – (تنفيذي)
    
و  والمخاطر رئيس لجنة التدقيق عضو مجلس اإلدارة، - ناظم الصالحالدكتور   

 افآت وعضو لجنة الترشيحات والمك الحوكمةعضو لجنة 

 2017ديسمبر  27بدأ  من  – (مستقل تنفيذي غير)
  
   

       شريف احمدي                       
 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الحوكمة  -
وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة 

 التنفيذية ) غير تنفيذي مستقل( 
    
 (تنفيذي) جنة التنفيذيةوعضو الل اإلدارة مجلس عضو - فينكاتيسان إم  

    
 ابهجيت سينج    

 
 

 ناس  سمير بشار
 
 

  الدكتور أسامة تقي البحارنة       
 
 

     عبداالله القاسمي                 
 
 

 عباس رضي  
 
 

 هاني المسقطي   
 

             الدكتور علي الوزني               
                            

 عالي عادل حسن ال

 - (تنفيذي) وعضو اللجنة التنفيذية اإلدارة مجلس عضو -
 2017ديسمبر  27بدأ  من 

 
 عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق ) غير تنفيذي -

 2018فبراير  19بدأ  من  –مستقل(  غير
 

 رئيس مجلس اإلدارة ) غير تنفيذي مستقل(
 2017ديسمبر  13حتى  – 
 

 تنفيذي غير مستقل(  نائب رئيس مجلس اإلدارة ) غير
 2017ديسمبر  13حتى  -

 
 غير مستقل(  تنفيذيعضو مجلس اإلدارة )غير 

 2017ديسمبر  13حتى -
 

 عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي مستقل( 
  2017ديسمبر  13حتى  -

 عضو مجلس اإلدارة ) غير تنفيذي غير مستقل(
 2017ديسمبر  13حتى  -

 عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي مستقل(
  2017يناير  15تى ح -
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                   اللجنة التنفيذية: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لجنة المراجعة 
 والمخاطر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنة الحوكمة 
 
 

 
 
 
 رئيس اللجنة  –شرف بسيسو ا

  2017ديسمبر  27بدأً من 
 2017ديسمبر  27بدأً من  - شريف احمدي 

 نكاتيسانفي إم
 2017ديسمبر  27بدأً من  -ابهجيت سينج  

 
 2017ديسمبر  13حتى  –عباس رضي 

 2017ديسمبر  13حتى  –الدكتور أسامة تقي البحارنة 
 2017ديسمبر  13حتى  –الدكتور علي الوزني 

 
 

 رئيس اللجنة  –الدكتور ناظم الصالح 
 2017ديسمبر  27بدأً من -

 2017ر ديسمب 27بدأً من  -توفيق شهاب 
 2018فبراير  19بدأً من  –بشار سمير ناس 

 
 2017ديسمبر  13حتى  –هاني المسقطي 
 2017ديسمبر  13حتى  -عبداالله القاسمي 
 2017ديسمبر  13حتى  –شريف احمدي 

 2017يناير  15حتى  –عادل حسن العالي 
 
 

 2017ديسمبر  27بدأً من  -رئيس اللجنة –توفيق شهاب 
 2017يناير  15من بدأً  -شريف احمدي 
 2017ديسمبر  27بدأً من  -ناظم الصالح 
 2017ديسمبر  27بدأً من  -اشرف بسيسو 

 
 2017ديسمبر  13حتى  -عباس رضي 

 2017ديسمبر  13هاني المسقطي حتى 
 2017 يناير 15عادل حسن العالي حتى 

 
 

 2017ديسمبر  27بدأً من  -رئيس اللجنة –شريف احمدي 
 2017ديسمبر  27بدأً من  -ح الدكتور ناظم الصال

 2017ديسمبر  27بدأً من  -الدكتور الشيخ أسامة بحر 
 )عضو هيئة الرقابة الشرعية( 

 
 

الرقابة هيئة  أعضاء
 الشرعية
ديسمبر  13)بدأ  من 
2017) 

   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 سيد  اإلدارة
 س.فيرابانديان 

  العام المدير -
 نائب المدير العام -

 العمليات -المدير العام  مساعد - دوراسوامينانداكومار   
بنداي جي بركاش    رئيس تطوير األعمال 
 رئيس الدعم للشركة محمد عواجي  
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عن غسيل  التبليغاإللتزام وإدارة المخاطر و مسؤل  رئيس ياسر الحمادي  
 األموال

 اإلدارة المالية – اول مدير سنجيف أغورال   
    
  الطابق الرابع : عنوانال
 غرفة التجارة والصناعة  مبنى  
  المنامة  
  5282.ب ص  
 البحرين مملكة  

  17585222: تليفون  
  17585200 : فاكس  
    
 البحرين مملكة ،االثمار بنك : ك الرئيسيالبن

 مملكة البحرين  ،البنك األهلي المتحد 
    

 مدققو الحسابات
 

 الخبير األكتواري

 

 

 

 مسجل األسهم:     

 421ص.ب :  نمملكة البحري ،الشرق األوسط  –ديلويت وتوش  :
 

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

 
 

 مملكة البحرين  ،البحرين للمقاصة 
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 )سابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م.ب  البحرينسوليدرتي 
 

 مجلس اإلدارة نبذة عن أعضاء
  2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
 
 

 2017 ديسمبر 27 بدأ  من – لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة التدقيق ورئيسرئيس مجلس اإلدارة  –توفيق شهاب 
 عضو غير تنفيذي مستقل  -
 بحريني الجنسية  -
نوني في ين القاماجستير من جامعة بنسلفانيا، إنديانا، الواليات المتحدة وهو عضو زميل في معهد التأم شهادةيحمل  -

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

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

 
بر ديسم 27ن مبدأ   – ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت نائب رئيس مجلس اإلدارة -أشرف بسيسو

2017 
 عضو مجلس إدارة تنفيذي -
 ة بحريني الجنسي -
معة ن الجايحمل السيد بسيسو درجة الماجستير من كلية لندن لالقتصاد بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس م -

ي المملكة فانوني الميثودية الجنوبية بالواليات المتحدة األمريكية، كما أنه أيضاً عضو مشارك في معهد التأمين الق
 سبين اإلداريين.المتحدة، وعضو مشارك في المعهد األمريكي للمحا

 عاماً في قطاعي التأمين والخدمات المالية 28لد  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 

 ألردن ا.م.م، ة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة األولى للتأمين ذرئيس مجلس اإلدار 

 رئيس مجلس إدارة شركة المؤازرة اإلستثمارية، األردن 

 رئيس مجلس إدارة شركة صمود اإلستثمارية، األردن 

 لعربية ملكة السعودية للتكافل، المعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة األستثمار في شركة سوليدرتي ا
 السعودية 

  عضو مجلس إدارة بنك البحرين والكويت 

  ً  رئيس الصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب سابقا

  سابقاً رئيس جمعية البحرين للتأمين 

 رئيس االتحاد العام العربي للتأمين  ً  سابقا

 ينعضو مجلس األمناء في صندوق تنمية الموارد البشرية في البحر 

  عضو في منظمة القيادات العربية الشابة 
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 ب )سابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 

 )يتبع( نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
  2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 
رشيحات و ة التة و عضو لجنعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة حوكمة الشرك -الدكتور ناظم الصالح

 2017ديسمبر  27بدأ  من  –المكافآت 
 عضو غير تنفيذي مستقل -
 بحريني الجنسية  -
يانا، فانيا، إندة بنسليحمل شهادة الدكتوراه في الدراسات المالية من جامعة برانيل، انجلترا، وشهادة الماجستير من جامع -

 في هندسة البترول من جامعة بغداد، العراقالواليات المتحدة األمريكية، وشهادة البكالوريوس 
ً في مجاالت إدارة األعمال واإلدارة المالية والمحاسبة وضمان الجودة وتط 44لديه خبرة تفوق  -  وير التدريبعاما

 والتخطيط المالي وإعداد الميزانيات.
 

 المناصب الرئيسية والعضوية في مجالس إدارات الشركات
 في جامعة البحرين  عضو أكاديمي في كلية األعمال -
 وعضو اللجنة التنفيذية للجائزة 2015 –عضو مجلس أمناء جائزة كانو لألبداع واألمتياز  -
 كان في السابق رئيس اللجنة المسئولة عن تفعيل نشاطات البحوث العلمية في جامعة البحرين  -
  العلوم كلية –يقية والتقنية كان في السابق رئيس لجنة إعداد مسودات األنظمة الداخلية لمركز العلوم التطب -
 كان سابقاً رئيس لجنة التنسيق لد  وزارة التعليم والمختصة بمشروع شبكة المعرفة  -
 كان رئيساً للجنة التعاون بين جامعة البحرين والجامعات الخاصة سابقاً  -
 ياز حرين لالمتمركز الب –المشاريع التعاقدية  –كان في السابق رئيساً للجنة البحوث العلمية لالمتياز  -
ً في االتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية  - ربي لمجالس البحث واإلتحاد الع 2011ديسمبر  -كان سابقاً عضواً مؤسسا

 العلمي
 كان في السابق عضواً مؤسسا لالتحاد العربي للدراسات المستقبلية، السودان  -
 ألعلى للتعليم المجلس ا –كان في السابق عضواً في لجنة التمويل واإلدارة  -
 جامعة البحرين سابقاً  –كان عضواً في لجنة صياغة االستبيانات  -
 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  -

 
 افآت حات والمكولجنة الترشي اللجنة التنفيذيةعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة حوكمة الشركة وعضو  – يشريف احمد

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

 
 وعضو اللجنة التنفيذية عضو مجلس اإلدارة  -فينكاتيسان مونيسوامي 

 عضو تنفيذي  -
 هندي الجنسية  -
ي الهند نيين فيحمل شهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة مدراس، الهند وعضو زميل في معهد المحاسبين القانو -

 وعضو مشارك في معهد التأمين في الهند
ً من الخبرة في مجال التأمين.  وتغطي خبرته العديد من األقسام من 32د فينكاتيسان يملك السي - الية ها الشئون المعاما

 والمحاسبة واإلستثمارات والتدقيق الداخلي واإللتزام  وإدارة المخاطر
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 ب )سابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 

 )يتبع(ارة نبذة عن أعضاء مجلس اإلد
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المناصب الرئيسية والعضوية في مجالس إدارات الشركات

 البحرين  –الرئيس المالي لمجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب )مقفلة(  -
 نائب رئيس مجلس إدارة شركة سوليد فينتشرز ذ.م.م.، البحرين -
 ردنعضو مجلس إدارة شركة األولى للتأمين في األ -
 عضو مجلس إدارة شركة صمود اإلستثمارية، األردن -
 عضو مجلس إدارة شركة المؤازرة اإلستثمارية، األردن  -
 عضو مجلس إدارة شركة الملكيات اإلستثمارية، األردن -
 عضو مجلس إدارة شركة سوليدرتي للتكافل أس.إيه.  لوكسبورغ -
 بالبحرينكان في السابق مديراً مالياً بالشركة األهلية للتأمين  -
 كان في السابق مسئوالً إدارياً  في شركة يونايتد انديا انشورنس ليمتد بالهند)شاناي(. -

 
 

 2017ديسمبر  27بدأ  من  –وعضو اللجنة التنفيذية عضو مجلس اإلدارة  –ابهجيت سينج 
 عضو تنفيذي  -
 هندي الجنسية  -
 د. يلة المعتمت البددية لألعمال المالية وشهادة محلل اإلستثمارايحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة الهن -
 سنة من الخبرة في االستثمارات وإدارة األصول وبالتحديد في إدارة المحافظ األستثمارية. 13 -
 

 المناصب الرئيسية والعضوية في مجالس إدارات الشركات
 البحرين –عضو مجلس إدارة شركة سوليد فينشيرز ذ.م.م  -
 جلس إدارة شركة سوليدرتي للتكافل أس.إيه.  لوكسبورغعضو م -
 عضو مجلس إدارة شركة صمود اإلستثمارية، األردن -
 عضو مجلس إدارة شركة المؤازرة اإلستثمارية، األردن  -
 مسؤول عن إدارة األصول والمخاطر المالية ودخل األستثمار للمجموعة وشركاتها التابعة. -
ع في قطا بالمجموعة المتعلقة بالتوسع من خالل عمليات األستحواذ واالندماجمشارك فعال في المشاريع الخاصة  -

 التكافل. 
 

 2018فبراير  19بدأ  من  –عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق  –بشار سمير ناس 
 

 عضو غير تنفيذي غير مستقل -
 بحريني الجنسية  -
 ة ويستمنستر في المملكة المتحدةيحمل شهادة البكالوريوس في إدارة المشاريع العقارية من جامع -
 العقارية   سنوات في إدارة المشاريع 10خبرة تمتد لمدة  -

 
 المناصب الرئيسية والعضوية في مجالس إدارات الشركات

 الرئيس التنفيذي لشركة ناس للوجستيات والنقل  -
 عضو مجلس إدارة شركة ناس التجارية  -
 العضو المنتدب لشركة ناس للتجارة العالمية  -
 ضو مجلس إدارة لشركة مصانع تكنولوجيا المواد الكاشطة ع -

 
  2017ديسمبر  13حتى  –الدكتور أسامة البحارنه 

 
وس ر وبكالوريماجستيالدكتور البحارنه حاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر من كلية إمبلاير في المملكة المتحدة و

يق منتجات ت وتسوا. وللدكتور البحارنة خبرة واسعة في مجال اإلدارة والعمليافي هندسة الكمبيوتر من جامعة ماكجيل في كند
شاًرا في ته مستالهيئات ذات الطابع الخدمي في مملكة البحرين ودولة قطر. كما أن لدي الدكتور البحارنه خبرة متعمقة بصف

ات ية المعلومريع تقنللمشاريع في العديد من مشاتكنولوجيا المعلومات والتجارة اإللكترونية في الشرق األوسط، وقد عمل كمدير 
 االستراتيجية.
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 ب )سابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 

 )يتبع(نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
قي محمد ؤسسة تمالمكتبية واألنظمة ذ.م.م، وفي  يشغل الدكتور البحارنه منصب العضو التنفيذي في شركة كونتننتال للمعدات

. تم دبي في ةالطباع لخدمات كونتننتال البحارنه التجارية في مملكة البحرين، ومجموعة كونتننتال في دولة قطر، ومجموعة
، ومرة 2015، ثم أعيد انتخابه في مارس 2003انتخاب الدكتور البحارنة ألول مرة لعضوية مجلس إدارة الشركة في مارس 

 .  2017يناير  15أخر  أعيد انتخابه عضواً في مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العمومية األخير الذي عقد في 
 

  2017ديسمبر  13حتى  –عبداإلله إبراهيم القاسمي 
 

وكالهما من  لصحية،السيد القاسمي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وماجستير في التخطيط لمرافق الرعاية ا
ً يشغل السيد عبدااللـه منصب عضو مجلس إدارة في عدد من المؤسسات منها تمكين، وبنك ا ، وشركة إلثمارجامعة لندن. حاليا

 نسيج، وبنك البحرين للتنمية، ومجموعة سوليدرتي القابضة، وشركة إدارة منتجع درة البحرين. 
 

 بل ذلك كانل(. وقشغله السيد القاسمي هو الرئيس التنفيذي لتمكين )صندوق العم قبل تقاعده من القطاع العام، كان آخر منصب
ه حة. كما أنرة الصالوكيل المساعد لشؤون التدريب في وزارة العمل والشؤون االجتماعية، ومدير قسم الهندسة والصيانة في وزا

عية ارة جمالبحرين للتدريب، وعضو مجلس إد مؤسس جمعية التوفير والتسليف في وزارة الصحة. وقد تولى منصب رئيس معهد
سمبر دي 25د في لذي عقالمهندسين البحرينية. تم انتخاب السيد القاسمي كعضو مجلس إدارة في اجتماع الجمعية العمومية العادية ا

 . 2017يناير  15، ثم أعيد انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية األخيـر الذي عقد في 2016
 
 
 

  2017يسمبر د 13حتى  – عباس عبدالمحسن رضي
 

ير جة ماجستالواليات المتحدة األمريكية، ومحاسب عربي معتمد، وحاصل على در-عباس آل رضي محاسب قانوني معتمد  السيد
من جامعة  محاسبةفي القانون التجاري والتمويل من جامعة مين، الواليات المتحدة األمريكية، وشهادة الماجستير في علوم ال
 د عباس رضيل السيهيوسن، مين، الواليات المتحدة األمريكية، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت. وقد استكم

ً في مجال المحاسبة القانونية 30شهادة إنسياد لألعمال، ويملك السيد عباس رضي خبرة طويله تزيد عن  ، وتولى السيد عاما
لخليج دول ا ات عمليات تدقيق الحسابات لكبر  المؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص فيعباس رضي العديد من مهم

 والعالم )بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة(. 
 

ضو شغل السيد عباس آل رضي مناصب هامة تشمل عضو مجلس اإلدارة لمجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب )مقفلة(، وع
لدقيق، امطاحن لجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة البحرين م

ي عرين فوعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق في شركة نسيج ش.م.ب )م( البحرين، وعضو مجلس إدارة منتجع وقصر ال
بق اسونائب رئيس  المالية في المجلس األعلى للتدريب المهني في مملكة البحرين،البحرين، وعضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة 

 لمعهد البحوث للتدريب. 
 

 . 2016ديسمبر  25وقد شغل منصب العضو المستقل وغير التنفيذي في الشركة األهلية للتأمين ش.م.ب منذ 
 

 2017ديسمبر  13حتى  –هاني علي راشد المسقطي
 

ً في المعامالت  28س زاوية المحدودة، والمؤسس المشترك لزاوية. يملك السيد المسقطي خبرة السيد المسقطي هو رئي عاما
. وقد شغل عدداً من المناصب رفيعة المستو  مع سيتي بنك، حيث عمل في مختلف 1984المصرفية، بدءاً من سيتي بنك في عام 

، www.zawya.comليؤسس زاوية في لندن،  2000ك عام البلدان حول العالم. وقد ترك السيد المسقطي العمل في سيتي بن
(  CMM، قام بتأسيس شركة كاش مانجمنت ماترز )2001ليكون أول موقع إلكتروني للمال واألعمال. وفي عام 

www.cashmanagementmatters.com من قائمة عمالء الشركة تضم أفضل البنوك  %50، مع األخذ في االعتبار أن
اإلقليمية، كما أنها تعد شركة رائدة في المعامالت المصرفية، حيث تعتبر أول شركة متخصصة في الشرق األوسط تهدف إلى 

 واق بما يخدم العمالء من الشركات. وفي عام مساعدة المؤسسات المالية في االستفادة من قوة اإلنترنت إليجاد حلول هامة لألس
 

http://www.zawya.com/
http://www.cashmanagementmatters.com/
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 ب )سابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 

 )يتبع(نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
تم افتتاح  2012، وفي عام www.cashandtrademagazine.com، أسس السيد المسقطي مجلة كاش آند تريد 2009

 أكاديمية كاش آند تريد. السيد المسقطي حاصل على ماجستير من جامعة هال، انجلترا. 
 

، وعضو في لجنة 2005السيد المسقطي عضو في لجنة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مملكة البحرين 
)مدتان(، ومدير التحرير والناشر لمجلة كاش آند تريد  2008و 2005ورصة البحرين ب -التحكيم

www.cashmanagementmatters.com ومستشار أول لـ تريكون ،www.globaltricon.comدا. ، تورنتو، كن 
 

 . 2017يناير  15السيد هاني راشد المسقطي عضو مستقل غير تنفيذي في الشركة األهلية للتأمين ش.م.ب منذ 
 

 2017ديسمبر  13حتى  –نيالدكتور علي الوز
 

لتأمين امعهد  ني حاصل على شهادة الدكتوراه في التسويق واالتصاالت، وماجستير في إدارة األعمال، وعضو فيزالدكتور الو
المصرفية، وهو عضو  عاماً في  صناعة التأمين والخدمات 18لمعتمد في المملكة المتحدة. يملك الدكتور الوزاني خبرة تزيد عن ا

س اإلدارة ضو مجلعمجلس اإلدارة في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل كما أنه عضو في اللجنة التنفيذية. ويشغل أيضاً منصب 
لوم روا للعاإلدارة في االتحاد األردني لشركات التأمين، وعضو مجلس أمناء جامعة األونفي إنجاز األردن، وعضو مجلس 

ة إلى اإلضافبالتربوية واآلداب في األردن، وعضو لجنة اإلدارة لصندوق تعويضات المتضررين من حوادث الطرق في األردن، 
 منصبه الحالي الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي األردن. 

 
 . 2017يناير  15ني عضواً لمجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد في لدكتور الوزتم انتخاب ا

 

  2017يناير  15حتى  – السيد عادل العالي
 

 في العلوم لوريوسالسيد عادل العالي حاصل على بكالوريوس في العلوم من جامعة نورث ستافوردشاير في المملكة المتحدة، وبكا
مجالس  ًوا فيمن جامعة أستون في المملكة المتحدة. يتمتع السيد عادل بخبرة واسعة في مجال األعمال بصفته إداريًا وعض

 إدارات العديد من الشركات الصناعية. 
 

بحرين ركة الكما يشغل السيد عادل منصب عضو مجلس إدارة في شركة بيت العالي المحدودة، والعالي لإلدارة المحدودة، وش
سن، وشركة حة حاج لنقل المواد السائبة، وشركة البحرين لتجارة المواد السائبة، وشركة البحرين للخرسانة المسبوكة، ومجموع

والمتحدة  دبي، -سكاي للعقارات المحدودة، والشركة المتحدة لألسمنت، وشركة الخليج لألسفلت، والمتحدة للخرسانة المسبوكة
 قطر. –للخرسانة المسبوكة 

 
وواصل  ،2015وأعيد انتخابه في مارس  2000انتخاب السيد عادل العالي لعضوية مجلس اإلدارة ألول مرة في مارس تم 

 .2017يناير  15عضويته في المجلس حتى 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cashandtrademagazine.com/
http://www.cashmanagementmatters.com/
http://www.globaltricon.com/
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 ب )سابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 

 نبذة عن اإلدارة 
 2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 
  المدير العام -جواد محمد

ً من الخبرة في مجال التأمين وإدارة األعمال كما أنه حاصل على  22يحظى السيد جواد محمد بأكثر من  رجتي دعاما
وليدرتي منذ . وقد انضم إلى سACII) البكالوريوس والماجستير في علوم الحاسوب وعضو معهد التأمين القانوني في لندن )

تي في سوليدر لرئيسيةايعمل قبلها في شركة البحرين الوطنية القابضة ووزارة التربية والتعليم. وتتمثل مسئوليته تأسيسها وكان 
ستو  على م في اإلشراف على تطوير األعمال باعتباره عضواً بارزاً في لجنة تطوير األعمال وممثالً لمجموعة سوليدرتي

ارة جنة إدلو عضو مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ورئيس مجالس اإلدارات للشركات التابعة للمجموعة. وه
حرين .، البالمخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وهو أيضا عضو مجلس اإلدارة في كل من شركة سوليد فينتشرز ذ.م.م

خاطر نة المورئيس لجإدارة  وشركة صمود اإلستثمارية، األردن وشركة المؤازرة اإلستثمارية، األردن. كما أنه عضو مجلس
 في شركة األولى للتأمين في األردن، وهي إحد  الشركات التابعة  للمجموعة.  ولجنة تقنية المعلومات

 
 نائب المدير العام  –س.فيرابانديان 

ي مجال ف اسعةيحمل شهادة جامعية في اآلداب وعضو مشارك في معهد التأمين في الهند. ويتمتع السيد فيرابانديان بخبرة و
  2002التأمين وقد شغل العديد من المناصب في قسم التسويق واالقسام التقنية وقد انضم الى الشركة في يونيو 

 
  العمليات -مساعد المدير العام  –نانداكومار دورايسوامي 

ي قطاع التأمين العام فالخبرة  سنة من 37ولديه  البحرينالسيد نانداكومار هو مساعد المدير العام، العمليات، في شركة سوليدرتي 
 في ديراً أوالً م، كان في كل من الهند والبحرين، حيث عمل تقريباً في جميع دوائر التأمين العام. وقبل انضمامه لشركة سوليدرتي

المؤمّمة مين العام سنة لد  واحدة من شركات التأ 16الشركة األهلية للتأمين في البحرين.  وقبل ذلك كان رئيس فرع/قسم لمدة 
 في الهند.  

 
عمال ي إدارة األفجستير يحمل السيد نانداكومار شهادة البكالوريوس في العلوم وشهادة البكالوريوس في القانون العام وشهادة الما
   من جامعة مدراس في الهند وهو زميل في معهد التأمين بالهند وزميل في المعهد القانوني للتأمين في لندن.

 
  رئيس تطوير األعمال  –جاي براكاش 

نشلطة أسلنة فلي  21السيد براكاش هو رئيس تطوير األعمال، وهو خبير متخصص في التعامل مع العمالء ولديه خبرة تزيد على 
قللات مللع تطللوير األعمللال وأنشللطة التسللويق. ويتميللز بحذاقتلله التجاريللة ولديلله سللجل معللروف فللي إدارة المبيعللات والتخطلليط والعال

ن معهلد ملت التلأمين. السليد براكلاش خبيلر مؤهلل يحملل شلهادة الماجسلتير فلي التسلويق ويحملل شلهادة اللدبلوم العمالء فلي مجلاال
تلأمين رة وسلطاء الالتأمين القانوني بالمملكة المتحدة ويمتلك مهارات كبيلرة فلي التحليلل وإدارة فريلق العملل والتلي تسلاعده فلي إدا

تخلاذ لتلي تتطللب اضاً خبلرة فلي العملل بشلكل دينلاميكي فلي بيئلة األعملال المتغيلرة واوالعمالء الكبار بكل جدارة وفعالية. ولدية أي
تأسليس  قرارات محددة ومركزة. ويعرف السليد براكلاش بأنله يحقلق النتلائج ولديله قلدرة عللى القيلادة وحقلق نجاحلات معروفلة فلي

حقيلق أعللى تفي مختلف قنوات التوزيع من أجل مواطئ قدم في األسواق الجديدة وتحديد فرص النمو وإنشاء تحالفات أعمال قوية 
 ليل.يانات والتحدرجات النمو و األرباح.وقبل انضمامه الى سوليدرتي عمل السيد براكاش في مجال تقنية المعلومات وفي إدارة الب

 
 رئيس قسم دعم الشركة  –محمد عواجي 

في ميادين إدارة  هذا المجال وقام بالعديد من األدوار سنة في 19محمد عواجي هو خبير تقنية معلومات ولديه خبرة تزيد على 
دارة شاريع واإليط المتقنية المعلومات والعمليات والدعم.  وهو يملك خبرة في تحليل االحتياجات وتحليل التكاليف/المزايا وتخط

 وتصميم األنظمة وتطويرها وتكاملها وشبكات البيانات والشبكات المحلية والشبكات العالمية.  
 

ات لمعلومالتحق محمد عواجي بشركة سوليدرتي منذ بداية عملها وأشرف على مشاريع شملت تنفيذ سياسات وإجراء تقنية ا
وتشمل   ظيمها.ومركز البيانات وتصميم وإنشاء مركز استرداد العمليات في حاالت الكوارث وإعادة هيكلة الشركة وإعادة تن

يق ستندات توثلمي ومتحاقه بشركة سوليدرتي مشروع تحويل نظام البريد االلكتروني العابعض المشاريع التي قام بإدارتها قبل ال
 وتطبيق معايير آيزو وتنفيذ نظام التأمين األساسي.  

 
ظمة الدولية في البحرين وهو مهندس أن AMAويحمل محمد عواجي شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة 

 شبكات )سيسكو(.  متخصص )مايكروسوفت( وزميل 
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 ب )سابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 

 )يتبع(نبذة عن اإلدارة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 غسيل األموال التبليغ عنااللتزام وإدارة المخاطر ومسؤول  رئيس -ياسر الحمادي
 البحرين وليدرتيسارة المخاطر والمسئول عن مكافحة غسيل األموال في شركة دائرة االلتزام وإد رئيسالسيد ياسر الحمادي هو 

ً  في القطاع المصرفي وفي المؤ 14ولديه خبرة لمدة  البحرينوهو امين سر مجلس إدارة شركة سوليدرتي  سسات المالية عاما
شركة تحاقه بواالستثمار.  وقبل الولديه خبرة متنوعة في مجاالت االلتزام وإدارة المخاطر وتطوير األعمال والعمليات 

  سوليدرتي، كان رئيس قسم إدارة المخاطر وااللتزام في شركة سكنا للحلول اإلسكانية المتكاملة ش.م.ب.)م(.
 

ائية دسة الكيميي الهنويحمل السيد الحمادي شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة جالمورجان بالمملكة المتحدة وشهادة ف
هو المالية، ووصرفية عة البحرين وشهادة الدبلوم المتقدم في الصيرفة والتمويل اإلسالمي من معهد البحرين للدراسات الممن جام

 أيضاً عضو في المعهد القانوني لألوراق المالية واالستثمار في المملكة المتحدة.  
 

 اإلدارة المالية اول  مدير –سنجيف أغوارال 
في مجال اإلدارة  سنة من الخبرة العملية 13ويملك  البحرينقسم اإلدارة المالية لشركة سوليدرتي السيد سنجيف أغورال يدير 

ة من مجموع عمل في البحرينالمالية والمحاسبة والتدقيق واإللتزام وإدارة المخاطر. وقبل انضمامه الى شركة سوليدرتي 
ت ين والخدماالتأم تدقيق األنظمة للعمالء من الشركات في مجالشركات التدقيق المرموقة في مجال التدقيق الخارجي والداخلي و

 المالية وشركات األستثمار والعقارات والبناء وغيرها من الشركات المالية. 
 

و معهد ند وعضالسيد سنجيف خريج جامعة ديلهي بالهند في مجال التجارة وعضو مشارك في معهد المحاسبين القانونين في اله
 ACII) في لندن ) التأمين القانوني
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 ب )سابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 

 الهيكل التنظيمي والوظيفي
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ب )سابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 

 حوكمة الشركة تقرير
 2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 
 

كمة كإطار لحو لشركاتاتستمر الشركة في التزامها بالتقيد وااللتزام باالشتراطات الرقابية الخاصة بالقواعد اإلرشادية لحوكمة 
لبحريني رية اكات التجاالشركة.  وقد تم وضع هذه القواعد اإلرشادية لكي تشمل األمور المذكورة بوجه خاص في قانون الشر

لمجلد ا –زي ونظام حوكمة الشركات )"نظام حوكمة الشركات"( والنظام األساسي للشركة ونظام وقواعد مصرف البحرين المرك
 واألمور األخر  المتعلقة بحوكمة الشركة والتي يعتبرها مجلس اإلدارة مناسبة.   3
 

سادة المساهمين ، يسرنا طمأنة ال3المجلد  –عد مصرف البحرين المركزي وباإلشارة إلى وحدة أتش سي ومبادئها في نظام وقوا
ية يم المسئولرسيخ قبأن الشركة ملتزمة وقامت بالفعل بتنفيذ األنظمة المذكورة في النظام والقواعد والتي تؤدي إلى تعزيز وت

 والمساءلة والعدالة والشفافية في الشركة.  
 

 ملكية الشركة
عة من وتعود الملكية المتبقية لمجمومن رأس مال الشركة  %84.17ابضة ش.م.ب )مقفلة( تمتلك مجموعة سوليدرتي الق

والسيد جواد  ()نائب رئيس مجلس اإلدارة ويمتلك كالً من السيد اشرف بسيسو. %15.83المساهمين األفراد والمؤسسات وتبلغ 
 مقفلة( . مصلحة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب)عن ول  نيابةً سهماً   25000مقدارهما حصتين  )المدير العام( محمد
 
 

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

 األعضاء على األقل يجب أن يكونوا أعضاء مستقلين.  
 

دائها.  ألشركة وعن دارة اإل مجلس اإلدارة الذي يتحمل المسئولية والمساءلة النهائية عن وتتم إدارة الشركة ومراقبة أعمالها من قب
تراتيجية ف اإلسوتتضمن األدوار الرئيسية للمجلس التأكد من اإلدارة السليمة والصحيحة واعتماد السياسات والخطط واألهدا

 ق هذه األهداف.  للشركة والتأكد من توافر الموارد المالية الالزمة وغيرها لتحقي
 

 هذا وتشمل المسئوليات المحددة لمجلس اإلدارة ما يلي: 

 دارية ات اإلمراجعة واعتماد الخطط اإلستراتيجية وخطط األعمال والميزانيات الخاصة بالشركة والهيكل والمسئولي
 واألنظمة وإطار إجراءات الرقابة.  

 جهها الشركة.  تقييم مالءة رأس المال لدعم مخاطر األعمال التي توا 

 نشطة لتي تغطي أخلية االتأكد من االلتزام بالقوانين والقواعد واألنظمة والمبادئ المحاسبية والتدقيقية والسياسات الدا
 أعمال الشركة.  

   .المحافظة على سالمة ونزاهة العالقات بين الشركات ومساهميها 
 

م تكافآت.  وقد ولجنة حوكمة الشركة ولجنة الترشيحات والم مخاطروال لجان فرعية هي لجنة التدقيق 3وتساعد مجلس اإلدارة 
اً إلدارة أيضامجلس  تحديد أدوار ومسئوليات هذه اللجان من خالل نظم هذه اللجان بعد اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.  وتساعد

 لجنة إدارة االستثمار الخاصة بالشركة األم.  
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 ابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ب )سش.م. البحرينسوليدرتي 
 

 تقرير حوكمة الشركة
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  اجتماعات مجلس اإلدارة وسياسة الحضور

 على مجلس اإلدارة االجتماع أربع مرات على األقل خالل السنة المالية. 
 

 : بحرين(تماعات المجلس تم عقدها في مملكة ال)جميع اج 2017جدول اجتماعات مجلس اإلدارة وحضور األعضاء خالل عام 

 أعضاء مجلس اإلدارة
15 
 يناير

28 
 فبراير

 مايو 9
10 
 يوليو

11 
 يوليو

13 
 نوفمبر

27 
 ديسمبر

31  
 ديسمبر

رئيس مجلس  -توفيق شهاب 
اإلدارة )عضو غير تنفيذي 

 مستقل(

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق ال ينطبق
ال    

 ينطبق

ال    
 ينطبق

  
 

نائب رئيس  –أشرف بسيسو 
 مجلس اإلدارة )عضو تنفيذي(

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق ال ينطبق
ال 
 ينطبق

ال    
 ينطبق

  

         
الدكتور ناظم الصالح )عضو 

 غير تنفيذي مستقل(
ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق ال ينطبق
ال 
 ينطبق

ال    
 ينطبق

  

 
     

   
 

     
ال    

 ينطبق
  

ال  )عضو تنفيذي( ابهجيت سينغ
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق ال ينطبق
ال 
 ينطبق

   

شريف احمدي ) غير تنفيذي 
 مستقل(

     
   

         فينكاتيسان م. )عضو  تنفيذي(

الدكتور أسامة البحارنة )غير 
 13حتى  –تنفيذي مستقل ( 

 2017ديسمبر 

     

  ال
 ينطبق

ال 
 ينطبق

عبداالله القاسمي )غير تنفيذي 
ديسمبر  13حتى  –مستقل( 
2017 

    X 

  ال
 ينطبق

ال 
 ينطبق

حتى  –عباس رضي )تنفيذي( 
 2017ديسمبر  13

     
  ال

 ينطبق
ال 
 ينطبق

الدكتور علي الوزني )تنفيذي ( 
 2017ديسمبر  13حتى  –

   X X 
  ال

 ينطبق
ال 
 ينطبق

لمسقطي )مستقل غير هاني ا
ديسمبر  13حتى  –تنفيذي( 
2017 

     

  ال
 ينطبق

ال 
 ينطبق

عادل حسن العالي ) مستقل غير 
يناير  15حتى  –تنفيذي( 
2017 

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق ال ينطبق
ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 
 والمخاطر لجنة التدقيق

، ئيس اللجنةذلك ر ثالثة أعضاء على األقل.  ويجب أن تكون غالبية أعضاء اللجنة، بما في لمخاطروا يجب أن تضم لجنة التدقيق
 أعضاء مستقلين و/أو غير تنفيذيين.  وعلى اللجنة االجتماع أربع مرات على األقل.  

 
التقيد لتزم بتأن الشركة مسئولة عن مراجعة البيانات المالية على أساس منتظم للتأكد من  والمخاطر وتعتبر لجنة التدقيق

ر آراء ين االعتباخذ بعبالسياسات المحاسبية المناسبة وأنها قد قامت بإجراء التقديرات واتخاذ األحكام والقرارات المناسبة باأل
 ارية.  سألنظمة النين وامسئولة عن االلتزام بالقوا والمخاطر مدققي الحسابات الخارجيين.  وباإلضافة إلى ذلك، فان لجنة التدقيق
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 ب )سابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 

 تقرير حوكمة الشركة
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 2017وحضور األعضاء خالل عام  والمخاطر جدول اجتماعات لجنة التدقيق

 والمخاطر أعضاء لجنة التدقيق
15 
 فبراير

 نوفمبر 12 أغسطس 10 مايو 07

 )عضو غير تنفيذي مستقل( هاني المسقطي
 2017ديسمبر  13حتى – 

    

  )تنفيذي( - عبداالله القاسمي
 2017ديسمبر  13حتى  –

   X 

 )عضو غير تنفيذي مستقل(  شريف احمدي
 2017ديسمبر  13حتى  – 

    

الدكتور ناظم الصالح )عضو غير تنفيذي 
 2017ديسمبر  27مستقل( بدأً من 

 ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال 

)عضو غير تنفيذي مستقل( بدأً  -توفيق شهاب 
 2017ديسمبر  27من 

 ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال 

بشار ناس ) عضو غير تنفيذي غير مستقل( 
 2018فبراير  19بدأً من 

 ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال 

 
 آتلجنة الترشيحات والمكاف

جلس إدارة هؤالء أعضاء م غالبية  يجب أن تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء على األقل ويجب أن يكون
 والتوصيات تراحاتمستقلين ، بما في ذلك رئيس اللجنة. وتكون لجنة الترشيحات والمكافآت مسئولة عن المساعدة في تقديم االق

نة أن ى اللجيد/ أعضاء مجلس اإلدارة الجدد/ اإلضافيين في مجلس إدارة الشركة. وعلبشأن تعيين عضو مجلس اإلدارة الجد
 تساعد مجلس اإلدارة في دراسة المسائل الخاصة بتعيين األعضاء والمكافآت في الشركة.   

 
 2017جدول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وحضور األعضاء خالل عام 

 

 آتأعضاء لجنة الترشيحات والمكاف
15 
 فبراير

 مايو  13

 ال ينطبق ينطبقال  توفيق شهاب )عضو غير تنفيذي مستقل(

   )عضو غير تنفيذي مستقل( شريف احمدي

 ال ينطبق ال ينطبق )عضو غير تنفيذي مستقل(  ناظم الصالح

 ال ينطبق ال ينطبق اشرف بسيسو ) عضو تنفيذي( 

 عباس رضي )عضو تنفيذي( 
 2017ر ديسمب 13حتى  –

  

 هاني المسقطي )مستقل غير تنفيذي(
  2017ديسمبر  13حتى  – 
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 ب )سابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ( 2017ديسمبر  27) بدأ  من الشركة لجنة حوكمة 

 
قلين.  رة مستأعضاء على األقل، ويجب أن يكون جميع هؤالء األعضاء أعضاء مجلس إدا تتكون لجنة حوكمة الشركة من ثالثة 

"( للشركة لشرعيةويجب أن يكون واحداً من األعضاء من بين فقهاء الشريعة وعضو في هيئة الرقابة الشرعية )"هيئة الرقابة ا
لى األقل احدة عوعية.  وعلى اللجنة االجتماع مرة وذلك بغرض توجيه الشركة وإرشادها حول المسائل المتعلقة بالحوكمة الشر

 خالل السنة.  
 

لعمل مع اخالل  وتعتبر لجنة حوكمة الشركة مسئولة عن اإلشراف والمراقبة على تنفيذ القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركة من
ى مجلس لتوصيات إلرير واعن تقديم التقا اإلدارة ولجنة التدقيق وهيئة الرقابة الشرعية.  وباإلضافة إلى ذلك، فان اللجنة مسئولة

 اإلدارة في ضوء نتائج اجتماعاتها وذلك في سياق ممارساتها لنشاطاتها.  
 
 

  أعضاء لجنة حوكمة الشركة 

 )عضو غير تنفيذي مستقل( -شريف احمدي 

)عضو غير تنفيذي  -الدكتور ناظم الصالح
 مستقل(

بة هيئة الرقا)عضو  الدكتور أسامة بحرالشيخ 
 الشرعية( 

 
 

 اللجنة التنفيذية 
 

 اللجنة التنفيذية مسؤلة عن : 

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

 من قبل مجلس إدارة الشركة  ةتطبيق االستتراتيجيات والسياسات المحدد 

 ج العملية والمالية ومقارنتها بالخطط والميزانية .مراقبة النتائ 

  .مراقبة جودة وكفاءة عملية االستثمار ومقارنتها باألهداف واالرشادات 

  .تحديد أولوية تخصيص رأس المال والموارد التقنية والبشرية 
 

 : 2017جدول اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل العام 
 

 نوفمبر 9 مايو 6 ابريل 20 فبراير  19 يناير  15 ةاللجنة التنفيذيأعضاء 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  رئيس اللجنة  –اشرف بسيسو 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق شريف احمدي 

      فينكيتسان مينوسوامي 

بقال ينط ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ابهجيت سينج   

      عباس رضي 

      الدكتور / أسامة البحارنة

    X  الدكتور علي الوزني
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 ب )سابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 البحرين  مملكة عدد تمثيالت عضو مجلس اإلدارة في الشركات في

 

 مجلس اإلدارة أعضاء
 االخرى عدد تمثيالت عضو مجلس اإلدارة في الشركات

 في البحرين

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

- 

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

2 

 - )عضو غير تنفيذي مستقل( -الدكتور ناظم الصالح

 - )عضو غير تنفيذي مستقل( - السيد شريف احمدي

 1 السيد فيكاتيسان أم . )عضو تنفيذي( 

 1 السيد ابهجيت سينج )عضو تنفيذي( 

 2 السيد بشار سمير ناس ) عضو غير تنفيذي مستقل( 

 
  لجنة اإلدارة التنفيذية

ي جميع .  وفنالبحرية سوليدرتي يجب أن تتكون لجنة اإلدار التنفيذية من المدير العام ورؤساء الدوائر األساسية في شرك
عضاء في الية أاألوقات، يجب أن يكون كل من مساعد المدير العام، العمليات ورئيس تطوير األعمال ومدير قسم اإلدارة الم

ت الماله في حاام بأعاللجنة.  ويجب أن يكون رئيس اللجنة هو المدير العام، ويجوز للجنة انتخاب نائب له من بين أعضائها للقي
 غيابه.  ويجب أن تجتمع لجنة اإلدارة التنفيذية أربع مرات على األقل خالل السنة.  

 
شغيلي إلشراف التقبة واوتعتبر لجنة اإلدارة التنفيذية هيئة استشارية وهيئة يتم من خاللها تنفيذ ومراجعة حوكمة الشركة والمرا

 ستراتيجي.  واالتصاالت بين اإلدارات المختلفة في الشركة والتخطيط اإل
 
 

  لجنة إدارة المخاطر
 ة عقد أربعاللجن يجب أن تتكون لجنة إدارة المخاطر من ستة أعضاء على األقل ويجب أن يكون رئيس اللجنة المدير العام وعلى

 اجتماعات على األقل خالل السنة.  
 

د خاطر وتحديرة المى تطوير وتنفيذ إطار إداوتنحصر أهداف لجنة إدارة المخاطر في العمل كهيئة تساعد اإلدارة في اإلشراف عل
 وقياس المخاطر المرتبطة بالدوائر واألقسام المختلفة وأنشطة الشركة.   

 
  التوجيه والتوعية المستمرة لعضو مجلس اإلدارة

 جلسموضع مجلس إدارة الشركة عملية خاصة بتوجيه وتوعية أعضاء مجلس اإلدارة الجدد.  ومن خالل مساعدة سكرتير 
لس، بما ي المجاإلدارة، فان على رئيس المجلس مراجعة دور وواجبات مجلس اإلدارة مع األعضاء الجدد عند تعيينهم أعضاء ف
اإلدارة  أعضاء في ذلك المعلومات من المصادر الداخلية والخارجية.  ومن وقت آلخر طوال العام، يقوم مجلس اإلدارة بدعوة

تمامات وااله جلس وذلك من أجل مساعدة مجلس اإلدارة على مواكبة المسائل واالتجاهاتلمناقشة مسائل جديدة خاصة تهم الم
 الحالية.

 
 نظام انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

ى رة بناء علاإلدا يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين من بين المرشحين الذين يقترحهم مجلس
اإلدارة  ت في مجلس.  ويجب أن تتم التعييناالبحرين ش.م.ب والمكافآت التابعة لمجلس إدارة سوليدرتي توصية لجنة الترشيحات 

ييم له في لية تقعلى أساس الجدارة والمعايير الموضوعية. وفي كل مرة يتم تعيين عضو جديد في مجلس اإلدارة، يتم إجراء عم
 ع.  التنو لخبرة والتجارب المتوافرة لد  المجلس وفقاً لمبادئضوء احتياجات الشركة والكفاءات الحالية والالزمة وا

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

لسنوية لمكافآت اس اإلدارة على حضورهم لإلجتماعات المجلس وإجتماعات اللجان الفرعية . اما اعضاء مجلأل دفع مكافآت يتم 
ي مملكة سياحة فقوانين وأنظمة وزارة التجارة والصناعة واللألعضاء فيتم الموافقة عليها من قِل الجمعية العمومية بحسب 

م الدفع تالتي  البحرين وكذلك قوانين مصرف البحرين المركزي. مكافآت المجلس تتم الموافقة عليها ودفعها كمصروفات للسنة
 خاللها وذلك بحسب القواعد المحاسبية المتبعة وقواعد مصرف البحرين المركزي
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 ب )سابقا  شركة التأمين األهلية ش.م.ب(.م.ش البحرينسوليدرتي 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الموظفين  مكافآت

 
أن فشركة ان سياسة الشركة للموارد البشرية هي لجذب وتدريب وتشجيع والحفاظ على الموارد البشرية . بحسب سياسة ال

ً لذلك يتم ت ل تدريب بشكلاة الى عديل الرواتب والمزايا . ويتم تحليل الحاجالرواتب والمزايا تتم مراجعتها بشكل دوري ووفقا
لى السعي وظفين ع. ومن ناحية أخر  فأنه يتم تشجيع المسنوي وبناًء على ذلك يتم الترتيب ألجراء برامج تدريبية للموظفين 

ؤل عم هو المسة والدلموارد البشريللحصول على الشهادات االحترافية في مجال التأمين وغيره لتحقيق أهدافهم الوظيفية . قسم ا
اعد مزايا التقوافز وعن تطبيق سياسات واستتراتيجيات الموارد البشرية مثل التأمين الصحي والتأمين على الحياة للموظفين والح

 وغيرها من المكافآت والمزايا بحسب جودة أداء الموظف. 
 
 

 ميثاق السلوك 
 

 مجلس اإلدارة 
 سلوكهم وهوتعلق بك كجزء من نظام مجلس اإلدارة والذي اعتمده أعضاء المجلس وسيلتزمون به فيما يلقد تم تضمين ميثاق السلو

كافية مع اية اليحدد مجاالت تعارض المصالح والسرية ومجال مسئولياتهم والتصرف بكل أمانة واستقامة وبحسن نية وبذل العن
 الحرص على حماية مصالح الشركة واألطراف ذات العالقة.  

 
 الموظفون 

 لمصالحاإن لد  الشركة ميثاق سلوك وأخالقيات ينطبق على جميع موظفي الشركة وهو يغطي، من بين أمور أخر ، تعارض 
 واإلفصاح وسرية المعلومات، بما في ذلك التعامل مع وسائل اإلعالم.  

 
  سياسة إطالق اإلنذارات التحذيرية

 عتمادها من قبل مجلس اإلدارة.  هناك سياسة إلطالق اإلنذارات التحذيرية تم ا
 

 مدققو الحسابات 
قين مدق وسطديليوت وتوش الشرق األبموجب توصيات مجلس اإلدارة من خالل لجنة التدقيق، قام المساهمون بتعيين السادة 

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

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

 
 .2017ولم يقدم المدققون الخارجيون أية خدمات أخر  غير متعلقة بالتدقيق للشركة خالل عام 
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                                                             شركة تأمين األهلية ش.م.ب. سابقاً(ش.م.ب ) البحرينسوليدرتي 

    بيان الفائض والعجز للمشاركين

 الدنانير البحرينيةبآالف                                                                                                             2017  ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

المتراكم )العجز( / الفائض   

  صندوق التكافل العام صندوق التكافل العائلي
     
    2017 

 
)٣4( 

 
)2,224( 

سوليدريتي التكافل العام المحول من 
 (٣٣)ايضاح 

 فائض السنة ١١ ٥4

 ديسمبر 31في  )2,213( 20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتجزأ من البيانات المالية.تشكل جزء ال  ٣٥حتى  ١اإليضاحات من 
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                                                             شركة تأمين األهلية ش.م.ب. سابقاً(ش.م.ب ) البحرينسوليدرتي 

   بيان التغيرات في حقوق الملكية للمساهمين

 الدنانير البحرينيةبآالف                                                                                                             2017  ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

 المجموع
  األرباح

 المستبقاة

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

 لالستثمارات

احتياطي 
إعادة 
تقييم 

 العقارات

  االحتياطي
 القانوني

عالوة 
 اإلصدار

أسهم 
 الخزينة

رأس 
 المال

2017 

                 

١٣,٦٧٩ 2,٥24 ٧ ١,٨١٣4٧ 2,4١٠ - )4( ١٨٩,٦  يناير ١في  

                 

 
 

١2,٠٠٠ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

٧,٠٠٠ 

 
 

- 

 
 

٥,٠٠٠ 

  تحويل  ناتج من زيادة في رأس مال الشركة
 (٣٣العام )إيضاح  سوليدرتي التكافلاألعمال من 

 
)2,٠٠٧( 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
)2,٠٠٧( 

 
- 

 
- 

سوليدرتي الشهرة الناتجة عن تحويل األعمال من 
 (٣٣التكافل العام )إيضاح 

 ربح السنة   - - - - - ٩٦ ٩٦

 المحول لالحتياطي القانوني - - - ١٠ - - )١٠( -

 في القيمة العادلة لالستثماراتالتغيرات  - - - - - )2٦٠( - )2٦٠(

                 

 ديسمبر 31في  11,1٨٩ )٤( ٤,٩٩3 ٤20,2 7٤7 ٥٥3,1 ٦10,2 ٥0٨,23

 

 المجموع
  األرباح

 المستبقاة

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

 لالستثمارات

احتياطي 
إعادة 
تقييم 

 العقارات

  االحتياطي
 القانوني

عالوة 
 اإلصدار

أسهم 
 الخزينة

 201٦ رأس المال

                 

١2,٩٥4 2,4١,١ ٩٥2٧ ٠4٧ 2,4٠٧ - )4( ١٨٩,٦  يناير ١في  
                 

 ربح السنة - - - - - - ٣2 ٣2

 المحول لالحتياطي القانوني - - - ٣ - - )٣( -
 في القيمة العادلة لالستثماراتالتغيرات  - - - - - ٦٩٣   ٦٩٣

                 
ديسمبر ٣١في  ٦,١٨٩ )4( - 2,4١٠ ٧4٧ ١,٨١٣ ٥24,2 ١٣,٦٧٩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشكل جزء ال يتجزأ من البيانات المالية. ٣٥حتى  ١اإليضاحات من 
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                                                             شركة تأمين األهلية ش.م.ب. سابقاً(ش.م.ب ) البحرينسوليدرتي 

    بيان التدفقات النقدية

 الدنانير البحرينيةبآالف                                                                                                            2017  ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

2٠١٦ 
 

  إيضاحات  2٠١٧
 

  أنشطة التشغيل     
      

  للسنةالمجمع فائض الاألرباح و   ١٦١  ٣2

 النقدية:للبنود غير التعديالت      

 مخصص االستهالك ١2  ١٠  2٦

 للموظفينمخصص مكافاة نهاية الخدمة  ١٥  2٥  ١٨

 استثماراإيرادات  2٠  (٩٠٩)  4٠٠

 ربح بيع ممتلكات ومعدات   -  (4)

 مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها، صافي ٧  ١١  ٦٧

٥٣٩ 
 

 التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العاملالتدفقات النقدية الناتجة من انشطة    (702)
 

 :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية     

 الزيادة في المطالبات القائمة من عقود التكافل    (١4)  (٨4٥)

 الزيادة  في ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة    (١4٨,2)  (2,2٣٣)

 النقص / )الزيادة( في تكاليف استحواذ مؤجلة     ١4٥  (٩٥)

 النقص / )الزيادة( في المدفوعات مقدماً وموجودات األخرى   ١٩٧  (42)

٩٠٦,2   ١١١,٣  الزيادة في المطلوبات الفنية للتكافل    

 احتياطيات العموالت غير المكتسبةفي نخفاض الا   (١4٧)  (١٥)

 للتكافل العائلي زيادة االحتياطات الفنية   ١٥٥  -

 الزيادة / )النقص( في ذمم التكافل    ٣١٨  (١4٨)

 النقص / )الزيادة( مطلوبات أخرى   (٦4١)  2٥٦

(2١٦) 
 

 التغيرات في رأس المال العامل   ٩7٦

(١٧) 
 

 مدفوعات لمكافآت نهاية الخدمة الموظفين ١٥  (٧4)

٣٠٦ 
 

 أنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية الناتجة من    200
 

  أنشطة االستثمار     
      

 شراء معدات  ١2  (2٩)  (٥٣)

 المعدات المحصل من استبعاد ١2  -  4

 استثماراتشراء    (٧,٣٠4)  (٥١)

 إيداعات لدى مؤسسات مالية    (2٥4,٨)  -

٣٧٨,١   ٣٥٦,٧    المتحصل من استبعاد استثمارات في أوراق مالية   

 استرداد ايداعات لدى مؤسسات مالية   -  ١١4

 
-  

 
٥٥١ 

الدخل المكتسب من استثمارات في ودائع وايداعات واستثمارات، صافي واألرباح والقسائم وايرادات وتوزيعات األرباح   
  المستلمة من استثمارات في ايداعات

 ٣٧٧,2  النقد المستلم على تحويل األعمال والموجودات والمطلوبات 22  

  إيرادات توزيعات األرباح المستلمة   -  ٣4٣
      

٧٣٥,١  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من االنشطة االستثمارية   (303,٥)  

 
 

   
 

  
 

 أنشطة التمويل  

 توزيعات أرباح مدفوعة خالل السنة   (2٦)  (٦٥)

(٦٥)  (2٦)  أنشطة التمويلمجموع     
      

٩٧٦,١  صافى النقص في النقد وما في حكمه خالل السنة     (12٩,٥)  

4٦4,٨   44٠,٠١   بداية السنةالنقد وما في حكمه في  4  

44٠,١٠   311,٥  نهاية السنةالنقد وما في حكمه في  4  
 

     
 

 صندوق المساهمين   ٩٦4,2  -

 صندوق المشاركين   ٨٧٥  -

44٠,١٠   4٧2,١  تحت التصفية – صندوق التأمين التقليدي   

44٠,١٠   311,٥  نهاية السنةالنقد وما في حكمه في  4  

 

 غير النقدية: المعامالت

 من بيان التدفقات النقدية نظراً  2٠١٧ديسمبر  ٣١( من سوليدرتي التكافل العام خالل السنة المنتهية في ٣٣)إيضاح  تم استثناء العمليات، األصول وااللتزامات التي كانت قرب فترة التحول
 لكونها عمليات غير نقدية.

 تشكل جزء ال يتجزأ من البيانات المالية. ٣٥حتى  ١اإليضاحات من 
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     والنشاط  النشأة    1

( )"الشررر ة"( ه  شررر ة مسرراهمة حامة بحرينية  م سرراب ا   ش.م.بهلية ال أمين األش.م.ب )شررر ة  البحرينسرريليدر    شررر ة
.  سرررر حيم مقميحة سرررريليدري   1976اغسرررر    17    5091 أسرررريسررررلا    ممل ة البحرين  حا السررررقم ال قار  ر م 

 ال ابضة ش.م.ب )م فلة( حلى أغلبية االسلم  يلا )الشر ة األم(.

 
 27من األسرررلم الررررادرد يالمد يحة بال امم    رأ  مام الشرررر ة     %71.46 باسررر حيام ما نسرررب    اما الشرررر ة األم

،  ام مسرررراهمي الشررررر ة يمسرررراهمي شررررر ة ال  ا م ال ام 2017خالم  من خالم حرض اخ يار  مشررررري . 2016ديسررررمبر 
شررر ة  من  الميقيداا ي الم ليبااش.م.ب، الشررر ة ال اب ة المملي ة بال امم للشررر ة األم، بالميا  ة حلى  حييم األحمام، 

حلى  حييم   ي  يا  يا 2017اغس    3. ح د المساهمين اق ماحا  غير اح ياد     رف ة  بادليةال  ا م ال ام للشر ة حبر 
ي  ا  لملك، األح  ام للشري ة. شرا ية لمرا بة إاحمام الشر ة من  أمين   ليد  ل أمين   ا ل . حين مقل  اإلدارد هيئة شرحية 

  .ال  ليدية ما بم ال حيم  حا ال رفية ظ م يضع المحا 
 
سمبر  3    سيليدري   ال  ا م ال ام ش.م.ب )م فلة( ب2017دي شر ة  الميقيداا ي الم ليباا حييم األحمام، ،  اما  الى 

 33األهلية لل أمين ش.م.ب.  ب ا  لملك،  اما األهلية لل أمين ب حييم اسررملا الى سرريليدر   البحرين ش.م.ب. شرراهد ايضررا  
 لمزيد من الم ليماا.

 
 البحرين المر ز  لمزايلة النشا اا ال الية: مررف  مم الشر ة بميقب  رخيص من 

 
  يير ي  ديم الحماية للمم ل اا ياللندسررررة يالحيادع ال امة يالمسررررئيلية يالشررررحن البحر  يأقسرررراد السررررفن يال يران  (أ

 ال أمين حلى المدى ال ييم يالم نا ص، يال ب  يالحياد القماح ، المر باا،
 

سالمية الغراء.  دار همه الرناديق إدارد رناديق ال  ا م ال امة يرناديق ال  ا م ال ائل  ي  ا  لمبادئ يأح ام الشري ة اإل (ب
 من  بم الشر ة نيابة حن المشار ين    الرناديق.

 
اللمان  حلى المدى ال ييم يالمنخفض   ين ررررررررناديق ال  ا م ال امة من قميع غ اءاا الحماية المم يرد، ما حدا ال أمين 

 ي ينان قزءا  من رناديق ال  ا م ال ائل .
 
 أسس إعداد البيانات    2
 
 بيان االلتزام    2-1

من  بم هيئة المحاسرربة يال د يق للمسسررسرراا  رررادردالمالية ال، اح مدا اإلدارد م ايير المحاسرربة 2017ديسررمبر  3اب داء  من 
ي د  اما الشرررررررر ة ب  ييم حدم يقيد أ   أ ير حلى االر ام م ارنة يملك ن يقة اح مادها من  بم هيئة  المالية اإلسرررررررالمية.

 يال د يق للمسسساا المالية اإلسالمية ، يبال ال  لم ي م   ديم أر ام السنة الساب ة.المحاسبة 

يراداا يمرري اا ليسا ي  ا  للشري ة اإلسالمية،  ينلا إ، يماي  لق بملك من  الم ليبااالميقيداا يلدى الشر ة ب ض 
سالم    ا ل ، يي م حرضلا حاليا   مخرراا إمين ن   حيم الشر ة لشر ة  أأن ال  ليد  الم   ان سائدا   بم  ن م  لل أمي

اح ا هيئة المرا بة الشرحية للشر ة األم ميا   لا حلى   .اإلسالمية المالية ي  ا  للم ايير هيئة المحاسبة يال د يق للمسسساا
لى من قاا ميا  ة للشري ة اإلسالمية خالم إللشر ة األهلية ال أمين  الميقيداا ي الم ليباا رار الشر ة حلى  حييم  ا ة 

.  د ي م  مديد   رد السن ان ي  ا  للظريف ب د ملك. ري ما   حيم  2017ديسمبر  31سن ين من  اريخ ال حيم    نلاية السنة 
غير  االم ليباالميقيداا يالشرررررر ة إلى  أمين   ا ل  خالم السرررررنة،  بنلا   يم با خام  ا ة الخ ياا الضرررررريرية ل حييم 

 م بملك.ألاإلسالمية ي  ا  ل رار الشر ة االميا  ة للشري ة اإلسالمية الى ماييا ق الشري ة 
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 أسس إعداد البيانات )تابع(   2
 
 بيان االلتزام ) تابع(    2-1

الررررادرد حن هيئة  ي  ا  للم ايير المحاسررربية المالية 2017ديسرررمبر  31 م إحداد البياناا المالية  للشرررر ة للسرررنة المن لية    
 ي ماشيا  مع  انين الشر اا ال قارية البحرين  )"م ايير المحاسبة المالية"( المحاسبة يال د يق للمسسساا المالية اإلسالمية

، يأنظمة 2006، إضرررا ة الى  انين مرررررف البحرين المر ز  للشرررر اا المالية 2001لسرررنة  21ر م  الررررادر بمرسررريم
البحرين المر ز     مقلد ر م  (، يماين بق من  يانين مررررف3مر ز   ما    )المقلد ر م ال أمين لمررررف البحرين ال

 .  يال ياحد ياالقراءاا الخارة ببيررة البحريني ال راراا ماا الرلة  6

 
 البيانات المالية الرئيسية  2-2

ال رض ياإل راحاا ال امة    البياناا المالية لشر اا ال  ا م اإلسالمية الرادرد  –( 12ي  ا  لم يار المحاسبة المال  ر م )
حن هيئة المحاسررربة يال د يق للمسسرررسررراا المالية اإلسرررالمية،  بن  ي  لب من الشرررر ة حرض بيان المر ز المال  الم ين من 

شرررار ين، يبيان دخم المسررراهمين، يبيان اإليراداا يالمررررري اا  للمشرررار ين يبيان ميقيداا يم ليباا المسررراهمين يالم
ن المشررار ين السررياسرراا  ائض يحقز المشررار ين، يبيان ال غيراا    ح يم مل ية المسرراهمين، يبيان ال د  اا الن دية.  يُضررم 

 ال    م اردارها ل م من  أمين ال  ا م ال ام يال  ا م ال ائل . 

، ال 2017ديسمبر  31خالم السنة المن لية  لل  ا م ال امسيلدير   شر ة من  االحمام، الميقيداا يالم ليباا بسبب  حييم
يلملك إن الم ليماا الم ارنة ليسررا  ابلة  لل  ا م ال امسرريلدير   لشررر ة    ضررمن الم ليماا الم ارنة المر ز المال  يالن ائ 

 للم ارنة.
 
 أسس اإلعداد   2-3

  م إحداد البياناا المالية ي  ا  ل احدد ال  لفة ال اريخية  يما حدا بالنسررربة لالسررر  ماراا    ح يم المل ية الم اسرررة بال يمة ال ادلة
 الم اسة بال  لفة الم فأد.ح يم المل ية، ياس  ماراا الدين من خالم 

ان   در ان احداد البياناا المالية ي  ا  للم ايير المحاسررربة المالية ي  لب حمم   ديراا محاسررربية د ي ة،  ما ي  لب من االدارد 
اح املا      بيق السررياسرراا المحاسرربية للشررر ة. ال غير    ال  ديراا  د يس ر  أ يرا  قيهريا   حلى البياناا المالية      رد 

همه ال  ديراا مناسربة يان البياناا المالية للشرر ة   رض بشر م حادم المر ز المال  ا.     د اإلدارد ان مه ال  ديرا  بيق ه
   هما ال اريخ.  م اال را  حن اال سام ال     ضمن درقة حالية من  للسنة يالن ائ  المالية المن لية 2017ديسمبر  31 ما 

 .3ال  ديراا اي ال   يد، اي اال سام ال      بر  يلا ال  ديراا ياال  راضاا قيهرية،    ايضا  ر م 
 

 تحويل العمالت األجنبية 2-4
 

 أ(   حملة ال  امم يحملة ال رض

. ي م ال ملة اليظيفية() شر ةال  رادية ال     مم  يلا ال خدام ال ملة الرئيسية    البيئة ا م  يا  البنيد    البياناا المالية ببس
 للشر ة.ملة ال  امم يال رض حرض البياناا المالية بالدينار البحرين ، الم  ي  بر هي ح

 
 ب(   ال ملياا ياألرردد

بأسررر ار الرررررف السرررائدد     اريخ إقراء الم املة. ي م  الرئيسرررية م بال مالا األقنبية الى ال ملةي م  حييم ال ملياا ال     
   اس ار ررف ال مالا األقنبية النا قة من همه الم امالا قراء ال حييم بأس ار الررف اإلح راف باالربا  يالخسائر 

  المالية بال مالا االقنبية    بيان الربح أي الخسائر. ميقيداا ي الم ليباالل  نلاية السنة  
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 أسس إعداد البيانات )تابع(   2
 
 تحويل العمالت األجنبية )تابع( 2-4
 

 ب(   ال ملياا ياألرردد ) ابع(

المرررنفة  اسرر  ماراا    االسررلم م اسررة بال يمة ال ادلة حبر ح يم المل ية ي م  سررقيللا  ن دية   البنيد غير ال ريم ال حييم 
    اح يا   ال يمة ال ادلة لإلس  ماراا.

 

 مبدأ االستمرارية 2-5

  يم اإلدارد  درد الشر ة حلى اإلس مرارية يه      د ان الشر ة  م لك المرادر الالزمة لإلس مرار    ال مم    المس  بم 
ا  شررر يك قيهرية  د  سد  الى االح  اد ان الشرررر ة لن   مم ي ق المنظير. إضرررا ة لملك، ال يرى مقل  اإلدارد أن هناك 

  ب ى   د حلى هما االسا .  يلملك،  أن البياناا المالية رية،مبدأ األس مرا

 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  2-6

 

 المعايير المحاسبية الجديدة التي تم اصدارها وتطبيقها (أ

يقب   بي لا أليم ال  يقد م ايير أي  فسيراا محاسبية رادرد من  بم هيئة المحاسبة يال د يق للمسسساا المالية اإلسالمية 
 ي ي ع ي ين للا  أ ير قيهر  حلى الشر ة. 2017يناير  1مرد من بداية السنة أي من ب د  اريخ 

 

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

يناير  1يال يضيحاا ال الية س دخم  يد ال  بيق    الف راا ال    بدأ من اي ب د  اريخ  الم ايير يال فسيراا يال  ديالا
 ، يمن الم ي ع ان   ين م  رلة للشر ة:2018

 

 (.2019يناير  1: المرابحة يح يد البيع مسقلة الد ع )ي بق 28م يار المحاسبة المالية ر م  (1

يال  رير يالم  لباا لم امالا المرابحة يح يد البيع المسقلة يال نارر  مبادىء المحاسبة 28يار المحاسبة المالية ر م م  
 المخ لفة    همه الم امالا.

 

 (.2020يناير  1)ي بق  : خسائر اإلئ مان يانخفاض ال يمة30م يار المحاسبة المالية ر م  (2

يانخفاض ال يمة )بما    ملك خسائر ل  ريف المبادىء المحاسبية لخسائر اإلئ مان  30يلدف م يار المحاسبة المالية ر م 
 .   ال غيير مع ال غييراا ال المية المس مرد أ ضم الممارساا اإلئ مان الم ي  ة( ل  ين ميا  ة

 

 السياسات المحاسبية الهامة: 2-7

ا حلى  م الف راا  يما يل  السرررياسررراا المحاسررربية اللامة الم ب ة    إحداد همه البياناا المالية يال    م   بي لا حلى نحي  اب
 المبينة    همه البياناا المالية، مالم يرد نص بغير ملك.
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 أسس إعداد البيانات )تابع(   2
 

 السياسات المحاسبية الهامة: )تابع( 2-7
 

 التكافل وعقود إعادة التكافل  أ( 
 

 ح يد ال  ا م  ( 1

 حلى اسا  النشا  ال  اين  حبر مشار ة الخ ر. ببردار ال  يدببح بارها مزيدد ل  يد ال أمين اإلسالم ،   يم الشر ة 
  رنف الشر ة قميع ال  يد بريرد منفردد حلى أسا  أن   ين ح يد   ا م. 

 

ه  ال  يد ال     بم بميقبلا شرررررررر ة ال  ا م  حمم مخا رد   ا م  بيرد حن حامم الي ي ة من خالم اال فام  ح يد ال  ا م
ما ي ع حادع مسررر  بل  م ين يأ ر سرررلبا  حلى المشرررارك. ييقيز أن   يم همه ال  يد أيضرررا بن م   حلى   ييض المشرررارك إما

المخا ر المالية. يباح بارها  احدد حامة،   يم الشررررر ة ب  ريف مخا ر ال  ا م ال بيرد بأنلا اح مالية د ع منا ع حند حديع 
المالية المحيلة من حامم ال  د إلى مررررررردر ال  د. المخا ر حاد ة مسمن حليلا. مخا ر ال  ا م ه  المخا ر غير المخا ر 

المالية ه  مخا ر  غير مسررر  بل  مح مم    سررر ر ير ة مالية أي أ  ر أي مسشرررر األسررر ار أي الم دالا أي أ  م غير  خر، 
د ال  ا م شرررررررري ة أن     حالة الم غير غير المال  ي ين هما الم غير غير محدد ل رف من أ راف ال  د. ي  ين مخا ر

 بيرد    ، إما  سبب حادع مسمن حلي     أن  د ع الشر ة منا ع إضا ية  بيرد. حندما ي م  رنيف ح د حلى أن  ح د   ا م 
  بن  يب ى مرنفا     د   ا م إلى أن ي م الي اء بقميع الح يم ياالل زاماا أي ان لائ .   

 
 ح يد إحادد ال  ا م (2

ه  ال  يد ال    دخم  يلا الشر ة مع شر اا إحادد ال  ا م لغرض الحد من را   الخسائر المح ملة من خالم  نييع 
المخا ر، يال   ي م بميقبلا   ييض الشر ة حن خسائر ح يد ال  ا م الرادرد. ي م حرض الميقيداا يالم ليباا يالدخم 

نازم حنلا ب ري ة منفرلة حن الميقيداا يالم ليباا يالدخم يالمرري اا يالمرري اا النا قة من ح يد إحادد ال  ا م الم 
 . المشار ينماا ال ال ة ب  يد ال  ا م، ألن ح يد إحادد ال  ا م ال   ف  الشر ة من مسئيلي لا المباشرد نحي 

حادد ال  ا م.     ين همه ي م اح ساب المنا ع ال    س ح لا الشر ة ي  ا  ل  يد إحادد ال  ا م المح فظ بلا  ميقيداا إ
الميقيداا من مبالغ مس ح ة من شر اا إحادد ال  ا م النا قة من سداد الم الباا يممم مدينة أخرى   ميالا األربا  
ينريب شر اا إحادد ال  ا م من الم الباا ال ائمة ال      مد الم الباا الم ي  ة يالمنا ع النا قة ي  ا  ل  يد ال  ا م.  ح سب 

بالغ المدينة من أي المس ح ة لشر اا إحادد ال  ا م بش م م ناسق مع المبالغ ماا ال ال ة ب  يد ال  ا م يي  ا  لشري  ح يد الم
إحادد ال  ا م. م ليباا إحادد ال  ا م ه  بش م أساس  مساهماا دائنة ل  يد إحادد ال  ا م ي ح سب  مرريف حند 

 اس ح ا لا. 

 
 رنديم   ا م المشار ين   (3

غير الم را م يمن رنديم ال  ا م ال ام يال  ا م ال ائل  الم  يم م الفائض أي ال قز  لمشار يني  ين رنديم ال  ا م ل
بال  يد ال ائمة ب اريخ المر ز المال . ييشمم باإلضا ة اح يا   ال يمة ال ادلة لالس  ماراا    األيرام   يما ي  لقالميزع 

 المالية بال يمة ال ادلة من خالم ح يم المل ية.   

 

 إقمال  اإلش را اا (4

المم دد حلى  يم   رد ال  د السارية خالم السنة المالية يي م  مس ح ة  ين من مقميع االش را اا الياقمال  اإلش را اا 
االح راف بلا    ييم بدء الدخيم    الي ي ة.االش را اا   ضمن ا    ديالا ظلرا خالم السنة المالية حلى االش را اا 

م اليس اء يال   لم ي م اس الملا،  يما ي  لق باال فا ياا المدينة  بم الف راا المحاسبية. االش را اا المقم ة من  ب مس ح ةال
 اا الم   بة. القزء غير المن ل  من ار نلا    االشي م   ييملا من خالم   ديراا اال   اب اي الخبراا الساب ة يي م  ضمي

همه االش را اا ي م  ضمين   حا االش را اا غير الم  سبة    بيان المر ز المال . القزء الم  سب من االش را اا ي م 
 االح راف ب   بيراد    بيان المش ر ين    بيان الربح يالخسارد.
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 التكافل وعقود إعادة التكافل )تابع(  أ( 

 

 اش را اا إحادد ال  ا م (5

إحادد ال  ا م للشر ة. ي   حام ح يد إحادد ال  ا م النسبية يغير ه   لك المبالغ ال    د ع لشر اا إحادد ال  ا م حسب ا فا ية 
 النسبية  بن  ي م اح ساب المبالغ    بيان اإليراداا يالمرري اا للمشار ين ي  ا  لشري  يبنيد همه ال  يد.

 

 االش را اا غير الم  سبة (6

المن لية  المالية ال الية أي الالح ة حن الف رد غير ه  مبالغ االش را اا بميقب ح يد ال  ا م ال   سي م ا  سابلا    الف راا
 من ال  ا م  ما ه      اريخ إحداد المر ز المال . 

من اقم  يزيع االش را اا الم  سبة حلى   رد ح يد ال  ا م، ي م  أقيم القزء المن م  للف راا الالح ة حلى ان  مخرص 
 ال ال :لالش را اا غير الم  سبة يي م اح ساب  حلى النحي 

 
  لقميع ح يد ال  ا م السنيية  يما حدا أحمام ال  ا م للشحن البحر ، 24بياس ة ال ري ة 
  ألحمام ال  ا م للشحن البحر ، 6بياس ة ال ري ة 
 

راا مع ري م رب  المخيم م مخرص االش را اا غير الم  سبة االش را اا المس لمة م ابم المخا ر ال   لم  ن ل . 
 سبة يالم ل ة. ال غيير    المخرراا لالش را اا غير الم  سبة ي م  رحيل  الى بيان الربح يالخسارد االش را اا الم 

 للمش ر ين يحلى ملك  بن ايراداا ال  ا م ي م اال رار بلا      رد الخ ر.
 
 إقمال  الم الباا (7

ي م  حديد مبلغ الم البة الياقبة السداد ي م اح ساب إقمال  الم الباا    بيان اإليراداا يالمرري اا للمشار ين حندما 
للمشار ين ياأل راف ال ال ة ي  ا  لشري  يبنيد ح يد ال  ا م. ي  ضمن اقمال  الم الباا  م الم الباا اليا  ة خالم السنة، 

ي سيية الم الباا، م القة سياء   م االبالغ حنلا ام ال، اضا ة الى المراريف الم  ل ة باس الم الم الباا  يما ي  لق مباشرد ب
 الن ران    ال يمة السي ية يالمس رق اا االخرى، يا    ديالا حلى الم الباا ال ائمة من سنياا ماضية.

 
 الم الباا المس ردد (8

  ضمن الم الباا المس ردد المبالغ المس ردد من شر اا إحادد ال  ا م يشر اا ال أمين األخرى بشأن الم الباا اإلقمالية 
يأية اس رداداا من   يمة المس رددخارة بالشر ة. ي  ضمن أيضا المن  بم الشر ة، ي  ا  ل  يد إحادد ال  ا م الالمد يحة 

احادد ال  ا م ي شر اا ال أمين االخرى ي م االح راف بلا حند  سيية  إن الم الباا المس ردد من شر اا م الباا أخرى.
 ا رلة.الم الباا الم  ل ة بلا،  ب ا لبنيد ال  يد ما

 
 ( الم الباا ال ائمة9

 م م ال  لفة النلائية ل سيية قميع الم الباا الم  بدد يل ن لم ي م د  لا ح ى  اريخ إحداد بيان المر ز المال ، سياء  م اإلبالغ 
باالس ناد إلى  حنلا أم لم ي م ح ى  اريخ إحداد بيان المر ز المال . ي م   دير مخرص الم الباا ال ائمة ال    م اإلبالغ حنلا

 .سددد  ما إحدادها من  بم اإلدارد  ديراا الخسائر ال   س  ين ياقبة الد ع الح ا  حن  م م البة غير م
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 ) ابع( لم الباا ال ائمةا  ( 9
 

باالس ناد إلى الم ليماا الم ي رد حاليا  يالخبراا الساب ة الم دلة ل     ال غيراا    الظريف الحالية يال  رضاا اإلضا ية 
ي  اليف الم البة الم زايدد يمدى قسامة ي  رار الم الباا مسخرا  حسبما ي ين مناسبا . يال ي م  خفيض اح يا اا ال  ا م 

ة الحالية للن د. هما ي  م مراق ة اليسائم المس خدمة يال  ديراا الم دمة بريرد من ظمة. ي م ال يام ب مم ال ام م ابم ال يم
المخرص الخاص بالم الباا الم  بدد يل ن لم ي م اإلبالغ حنلا بناء  حلى   رير ال  ييم اال  يار  المحدع حسب   ارير ال  ييم 

 حداد   رير حن الحالة المادية بما ي ماشى مع  ياحد يليائح مررف البحرين المر ز .  يم الشر ة    نلاية ال ام بب االخيرد.
 
 اخ بار مالءد الم ليباا   (10

حند  اريخ إحداد  م بيان للمر ز المال ، ي م إقراء اخ باراا مالءد الم ليباا لل أ د من  فاية الم ليباا ال  ا لية باس خدام 
الن دية المس  بلية ل  يد ال  ا م. حند إقراء  لك االخ باراا  س خدم أ ضم ال  ديراا الحالية لل د  اا ال  ديراا الحالية لل د  اا 

الن دية ال  ا دية المس  بلية يالم الباا يالمرري اا اإلدارية. يي م  يرا  اح ساب أ  حقز يإدراق  ببيان اإليراداا 
 الناشئة حن اخ باراا مالءد الم ليباا.يالمرري اا للمشار ين من خالم إحداد مخرص الخسائر 

 
 دخم يمرري اا الم امالا  (11

  م م ايراداا ال ميالا    ال ميالا المس لمة من م يدى ال أمين بميقب شري  ال نازم ي  سقم حلى مدى   رد ح د ال  ا م.  
 المالية  ايراداا حميالا غير م  سبة.اا المخا ر ال     قايز نلاية السنة ري م ادراج دخم ال ميالا الم  ل ة بف 

 
  م م مرري اا ال ميالا       لفة ال ميلة ي اليسا ة يغيرها من   اليف اال   اب الم  ل ة مباشرد باالس حيام حلى االحمام 

 ية السنة    لفةالم  ل ة بف راا المخا ر ال     قايز نلا دي ي م ا فائلا حلى مدار   رد ح د ال  ا م ي م ادراج   لفة الحياز
 ا  ناء مسقلة.

 
  يم الشر ة ب أقيم دخم يمرري اا ال ميلة  ،ة الم  سبة حلى مدد ح يد ال  ا ممن أقم أن ي م  يزيع دخم يمرري اا ال ميل

 حلى النحي ال ال :
  
  لقميع ح يد ال  ا م السنيية  يما حدا أحمام ال  ا م للشحن البحر ، 24بياس ة ال ري ة 
  ألحمام ال  ا م للشحن البحر ، 6ال ري ة بياس ة 
 
 (  االح يا ياا الفنية لل  ا م ال ائل 12

ئق  االح يا ياا الفنية لل  ا م ال ائل   م م ال يمة الحالية لالل زاماا المس  بلية الم  ل ة ب  يد ال  ا م ال ائل  ال      ين من ي ا
 المدد. ي  ين الرنديم من ي ائق حماية   ا م    . أمين الي اد المس ا المخفض ي أمين الي اد محدد 

 
 ( النقد وما في حكمهب

يشمم الن د يما    ح م  الن د يالحساباا القارية مع البنيك ياليدائع المرر ية ماا  اريخ اس ح ام  ال ة شلير أي أ م من 
  اريخ شرائلا، يال     ين خاض ة لمخا ر غير قيهرية ل غير  يم لا ال ادلة.
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   ( إيداعات مع المؤسسات الماليةج

 م م اإليداحاا مع المسسساا المالية ال    م ال يام بلا مع مرارف إسالمية يغيرها من المسسساا المالية يال    س حق 
 .من  اريخ ايداحلا خالم أ  ر من  ال ة أشلر

 
 ستثماراتإلا(  د
 
 ال رنيف (1

 

  رنف الشر ة االس  ماراا    األيرام المالية ضمن الفئاا ال الية:

 أدياا دين 

 بال  لفة الم فاد -

 بال يمة ال ادلة من خالم بيان الدخم -

 أدياا ح يم مل ية 

 بال يمة ال ادلة من خالم بيان الدخم -

 بال يمة ال ادلة من خالم ح يم المل ية -
 

يقب  رنيف ي يا  اس  ماراا أدياا الدين بال  لفة الم فأد إما  م اس يفاء الشري  ال الية: أ( ي م إدارد األداد حلى أسا  
 بال يمة ال ادلة من خالم بيان الدخم.  رنيفلاحائد   ا د ؛ ب( ال ي م االح فاظ باألداد للم اقرد يلم ي م 

 
ى أسا  ال ائد ال  ا د  يم ن  حديدها بال يمة ال ادلة من خالم بيان الدخم     إما حند الشراء،  بن أداد الدين ال    دار حل

 ان باإلم ان إلغاء حدم ال  ابق المحاسب  الم  يم ن أن ينشأ من اح ساب الميقيداا يالم ليباا، أي اح ساب األربا  
 يالخسائر حليلا حلى أسا  مخ لف. 

 
 ح راف ي الغاء االح رافاال (2

 ة االس  ماراا    األيرام المالية مبدئيا  ب اريخ الم اقرد، يهي ييم ح د شراء أي بيع الميقيداا، أ      ح سب الشر
 اريخ ييم الم املة ال    ربح  ي  الشر ة  ر ا  للشري  ال  ا دية لألداد المالية.   يم الشر ة ببلغاء اح ساب االس  ماراا 

م ال د  اا الن دية من الميقيداا المالية أي حندما   يم الشر ة بن م قميع مخا ر    األيرام المالية حندما ين ل  حق اس ال
 يحيائد المل ية بش م قيهر .

 
 ال يا مبادىء  (3

 
  يا  ال  لفة الم فأد

 
إن ال  لفة الم فأد لالرم أي االل زام المال  هي المبلغ الم  ي م من خالل   يا  األرم أي االل زام المال     االح ساب 

المبدئ ، م ريحا  من  المبالغ المد يحة، مضا ا  إلي  أي م ريحا  من  اإل فاء الم را م باس خدام  ري ة م دم الربح 
مبدئيا  يمبلغ االس ح ام، م ريحا  من  مخرص االنخفاض    ال يمة. ي ضمن  الف ل  أل   رم بين المبلغ المح سب

 اح ساب م دم الربح الف ل   م األ  اب المد يحة أي المس لمة يال    ش م قزءا  أساسيا  من م دم الربح الف ل . 
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 ) ابع( يح يد إحادد ال  ا مال  ا م  (د
 
  يا ال (4

 
  يا  ال يمة ال ادلة

ال يمة ال ادلة ه  المبلغ الم  يم ن ب  مبادلة أرم أي سداد إل زام بين  ر ين ملمين بالم املة يحلى أس   قارية 
سيم نش  للمه   ي  الشر ة ال يمة ال ادلة لالس  ماراا المدرقة باس خدام م يس  أس ار ال لب     ب اريخ ال يا . 

 األدياا.
 

ي م  يا  اس  ماراا األيرام المالية مبدئيا بال يمة ال ادلة، يه  مبلغ الشراء المد يع. ي م اح ساب االس  ماراا المح فظ 
بلا للم اقرد مبدئيا  بال يمة ال ادلة ي ح سب   اليف الم املة  مرري اا    بيان الدخم.  ح سب اس  ماراا األيرام 

 خرى بال يمة ال ادلة زائدا    اليف الم املة ماا ال ال ة.المالية األ
 

 ال يا  الالحق

 االس  ماراا المح سبة بال  لفة الم فأد

   نلاية  م   رد مالية، ي م إحادد  يا  قميع االس  ماراا المرنفة بال  لفة الم فاد يملك باس خدام  ري ة م دم الربح 
الف ل . ي م اح ساب قميع األربا  أي الخسائر النا قة حن حملية اإل فاء، ي لك النا قة حن إلغاء االح ساب أي انخفاض  يمة 

 همين، أي بيان اإليراداا يالمرري اا للمشار ين    ال  ا م. االس  مار    بيان الدخم للمسا
 

 اس  ماراا بال يمة ال ادلة من خالم بيان الدخم

يقب إحادد  يا  االس  ماراا بال يمة ال ادلة من خالم بيان الدخم بال يمة ال ادلة     اريخ نلاية  م   رد. ييقب أن  سقم 
األربا  يالخسائر النا قة من إحادد ال يا  بيان الدخم للمساهمين، أي بيان اإليراداا يالمرري اا للمشار ين    ال  ا م، 

 إن يقدا. 
 

 ة ال ادلة من خالم ح يم المل يةاس  ماراا بال يم

بالنسبة لالس  ماراا بال يمة ال ادلة من خالم ح يم المل ية،  بن  يقب إحادد  ياسلا بال يمة ال ادلة     اريخ نلاية  م   رد. 
 يقب اح ساب األربا  يالخسائر النا قة من إحادد ال يا ، إن يقدا،    ح يم المل ية ضمن "اح يا   ال يمة ال ادلة
لالس  ماراا" مع األخم باالح بار الفرم بين القزء الخاص بح يم مل ية المساهمين يالقزء الخاص برنديم مش ر   

 ال  ا م.
 
 ( أرردد ال  ا م ي إحادد ال  ا م المس ح ة ال بضه

ة للم بم المس لم اي  مبالغ اال باا المبدئ  بال يمة ال ادل دي م إ باا مبالغ ال أمين المس ح ة ال بض حند اس ح ا لا ي   ا  حن

مس ح ة ال بض. ي م مراق ة ال يمة المدرقة لمبالغ ال أمين المس ح ةمن حيع االضمحالم حندما ي ين هناك أحداع اي 

 ظريف  شير الى حدم ام انية اس رداد ال يمة المدرقة مع  باا خسارد االضمحالم     ائمة االربا  اي الخسائر.

ال  يد ال   ابرم لا المقميحة مع م د  ال أمين لغرض الحد من را   الخسارد المس حملة من ح يد احادد ال  ا م ه  

ي م حرض  .خالم  نييع مخا رها، ي ال   ي م بميقبلا   ييض المقميحة حن الخسائر النا قة من ح يد ال  ا م الرادرد

 د ال  ا م الم خل  حنلا بش م منفرم حن الميقيداا ي الم ليباا ي االيراداا ي المرري اا النا قة حن ح يد احاد
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 ) ابع( ( أرردد ال  ا م ي إحادد ال  ا م المس ح ة ال بضه
 

ال  ا م ال   ال   ف  الميقيداا ي الم ليباا ي االيراداا ي المرري اا من ح يد ال  ا م ماا رلة نظرا ل ر يباا احادد 

المقميحة من ال زاما لا المباشرد لحامل  البيالص. ي م ا باا المنا ع المسهلة للمقميحة بميقب ح يد احادد ال  ا م الخارة 

ال  ا م     سيية الم الباا  دبلا  ميقيداا احادد ال  ا م.    ين همه الميقيداا من االرردد المس ح ة من شر اا احاد

ا االخرى م م حميالا االربا  يحرة احادد ال  ا لمن الم الباا المس ح ة ال      مد حلى الم الباا الم ي  ة ي المس ح ا

ي ال  ييضاا النا قة حن ح يد احادد ال  ا م ماا الرلة. ي م ا باا المبالغ المس ردد أي المس ح ة من شر اا احادد ال  ا م 

   ا م االساسية ي  ا لشري   م ح د من ح يد احادد ال  ا م.بما ي يا ق مع المبالغ المر ب ة ب  يد ال

 

 يالم داا ال  اراا( ي
 

يالم داا بال  لفة م ريحا  منلا االس لالك الم را م يمخرص انخفاض ال يمة إن يقد،  يما حدا األراض   ال  اراا ظلر  

المملي ة يال   ي م  حديد  يم لا حلى أسررررا  ال يمة السرررري ية المدرقة بناء حلى   ييماا ديرية أقريا من  بم م من ح ار  

 قية للميقيداا ي  ديللا، إن أم ن،  ما     اريخ إحداد ال  رير.مس  م. ي  م مراق ة ال يم الم ب ية ياألحمار اإلن ا

 

يي م الح ا  رسررررملة النف اا ال    م اح سررررابلا مبدئيا      حندما  زيد المنا ع اال  رررررادية المسرررر  بلية الم قسرررردد    المم ل اا 

 الخسائر  مرري اا حند   بدها.ياآلالا يالم داا. يي م اح ساب مراريف الريانة يال قديداا    بيان األربا  أي 

 

ي م اح سرراب االسرر لالك بال  لفة ال اريخية باسرر خدام  ري ة ال سرر  ال ابا يبم دالا اسرر لالك  ا ية ل غ ية حمرها اإلن اق  

 الم ي ع. إن الفئاا الرئيسية للميقيداا يأحمارها اإلن اقية الم ي  ة ه   ال ال :

 

 سنة 20 المبان 

 سنياا5-3 األ اع يال ر يباا م  بية، الم داا ال

 سنياا 5-4 السياراا

 

ضررمن بيان األربا  أي الخسررائر، يحند بيع أي حزم المم ل اا، اآلالا يالم داا ي م اسرر ب اد ال  لفة ي م اح سرراب االسرر لالك 

 ياالس لالك الم را م يحلي  ي م اح ساب الم اسب يالخسائر الناقمة ضمن بيان األربا  أي الخسائر.

 

يالم داا حند يقيد مسشراا النخفاض ال يمة ن يقة حدع أي  غير    الظريف المحي ة  لل  اراا  م مراق ة ال يم الد  رية 

ب لك الميقيداا يال    شير إلى أن  يم لا الد  رية  د ال ي ين من المم ن اس ردادها، ي   حالة يقيد أ  مسشراا  فيد بأن 

ية   قايز  يم لا االسررررررر ردادية الم درد  حينئمب ي م يبرررررررريرد  يرية  خفيض ال يمة الد  رية ال يمة الد  رية للميقيداا الم ن

 لألرم الم ن  لمس يى ال يمة المم ن اس ردادها.
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 الم دااي ال  اراا  ( ي

 

يالم داا،  بن االر فاع    ال يمة الد  رية الناقم قراء ملك ال  ييم يح سرررررررب    اح يا   إحادد   ييم ال  اراا    حام   ييم 

ضررررمن بيان ال غيراا    ح يم المسرررراهمين. أما حند انخفاض ال يمة الد  رية،   م ميازنة ملك االنخفاض حلى م دار الزيادد 

د ييح سرررب    اح يا   إحادد   ييم. حند اسررر ب اد الميقيداا الم اد الم حسررربة مسرررب ا للميقيداا الم يمة ماا الفئاا الياحد

   ييملا  بن رريد اح يا   ال  ييم للمه الميقيداا ي م  حييل  إلى األربا  المس ب اد.

 

 ( المخررااع

ملك  د ق  ي م اح ساب مخرراا ن يقة الل زاماا  انينية أي ناشئة حن حدع سابق ي يم ن  ياسلا ب ري ة مي ي ة، يسي  لب

ال ي م االح راف بالمخرراا حن الخسائر ال شغيم المس  بلية. ي م  يا  المخرراا  منا ع ا  رادية لسداد ملك االل زام.

 بال يمة الحالية للنف اا الم ي ع ان   ين م ليبة ل سيية االل زام.

 
 م ا أد نلاية الخدمة للميظفين (غ
 
 يظفيين البحرينيينالم (أ
 

)يغيرهررا من المزايررا االق مرراحيررة( للميظفيين البحرينيين ال   يغ يلررا نظررام ال ررأميين االق مرراح  لل ررأميين ح يم ال  رراحررد 
االق ماح  الم  يسرررراهم ب  الميظفين ي ارررررحاب ال مم شررررلريا حلى اسررررا  نسررررب  مئيية  اب ة من الريا ب، ي م االح راف 

 م اش را اا محدد،  مرريف    بيان دخم للمساهميين.بحرة الشر ة من المساهماا    هما النظام يهي حبارد حن نظا
 
 الميظفيين االقانب (ب
 

يسررررررر حق للميظفيين االقانب م ا آا نلاية الخدمة بميقب  انين ال مم البحرين  لل  اع الخاص حلى اسرررررررا  مدد خدمة ي 
خالم اح سررررررراب االل زام  االقر النلائ . ي م   ين مخررررررررص للما االل زام غير المميم ي الم  يم م نظام مزايا محدد من

الم ليب الم  رف ب     بيان المر ز المال  ان ا   ،رير اال  راضررررررر  لدى  رك  م الميظفيين ليظائفلم  ما     اريخ ال 
  يما ي  لق لم ا آا نلاية الخدمة للميظفيين يم م ال يمة الحالية  ما     اريخ ال حرير.

 
ن غير البحرينيين   د  م اح سرررابلا بميقب م  لباا  انين ال مم البحرين .  أما مخرررررررراا نلاية الخدمة المسررر ح ة للميظفي

 ل د  م إظلار مخرراا نلاية الخدمة للميظفين غير البحرينيين ضمن الم ليباا يحلى أسا  سني .
 
 (   الفائض / ال قز    رناديق المشار ينف

حلى المرري اا النا قة من أنش ة ال  ا م يال    يزع  الفائض    رناديق مش ر   ال  ا م هي حبارد حن  ائض اإليراداا
 بين مش ر   ال  ا م    السنة ال  ييمية ل  يير األحمام. ي يم مقل  الر ابة الشرحية ب حديد الي ا يال م ياألس  لل يزيع.

 
المرري اا  الرنديم يحدم الم درد حلى د ع ن يالم  يسبب    حقز السييلة لدىيميم ال قز    رناديق المشار ي

ياالل زاماا الييمية من خالم  رض بدين أربا  ) رض حسن( بياس ة المساهمين. يقب  حييم الن د الم  يبحع حن  رنديم 
المشار ين ماديا  من رنديم المساهمين، ل غ ية ال قز الن د     رنديم المشار ين. ال ييقد حقز    السييلة لدى رنديم 

 لة    البياناا المالية.مش ر   ال  ا م للف رد المشمي
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 ( رأ  المامم
 

ي م  رنيف األدياا المالية الرادرد من  بم الشر ة  ح يم مساهمين     إلى الحد الم  ال ين بق حليلا   ريف األرم أي 
 االل زام المال .  ي م  رنيف األسلم ال ادية للشر ة  أدياا ح يم المل ية. 

 
 ( أسلم الخزينةك
 

إردارها مسب ا ،  بن المبالغ المد يحة بما    ملك   اليف الم امالا حندما   يم الشر ة بشراء األسلم الخارة بلا يال    م 
الم  ل ة ب ملية الشراء ي م خرملا من مقميع ح يم المساهمين، ي ظلر  أسلم خزينة لحين إلغاسها. ي م اح ساب الم اسب 

 ح يم المساهمين.أي الخسائر الناقمة حن بيع أي إحادد إردار أسلم الخزينة الح ا  ضمن بيان ال غيراا    
 
 أربا  األسلم الم  رحة( م
 
ي م اح مادها من حندما  ي خرم من ح يم المساهميين ضمن ال زاماا الشر ة سلمأربا  األ يزي اا رج أربا  األسلم ي د

  بم المساهمين.
 ب د   رد ال  رير.  حدع  امم مع  يزي اا اربا  االسلم ال    ما الميا  ة حليلا ب د  اريخ بيان المر ز المال  الي م 
 
 ( مخرص االنخفاض    ال يمةم
 

  م مراق ة ال يمة الد  رية للميقيداا سنييا  ب اريخ بيان المر ز المال  يملك لل أ د من حدم يقيد أية دالئم  شير إلى حديع 
يقيداا  حينئمب ي م   دير ال يمة أ   دهير     يم لا الد  رية، يإما ما  م ال ي ن من حديع أ   دهير    ال يمة الد  رية للم

المم ن  ح ي لا ل لك الميقيداا، يي م اح ساب الخسائر النا قة حن ال دهير     يمة الميقيداا م ى ما زادا ال يمة المم ن 
ن  ح ي لا للميقيداا الم نية حن  يم لا الد  رية. يي م اح ساب قميع الخسائر الناقمة حن ال دهير     يمة الميقيداا ضم

 بيان األربا  أي الخسائر.
 
 ال    ظلر بال  لفة الم فأد ( اس  ماراا األيرام1

  م م خسائر انخفاض اس  ماراا األيرام المالية المسقلة بال  لفة الم فأد    الفرم بين ال يمة الد  رية لأليرام المالية يال يمة 
لربح الف ل  األرل  لألرم المال . ي م اح ساب الخسائر    بيان الحالية لل د  اا الن دية الم درد المخريمة باس خدام م دم ا

الدخم ي سقم    الم ابم    مخرص االنخفاض. حندما ي سبب حدع ي ع الح ا  بخفض  يمة الخسائر، ي م ح   خسائر 
    ظلر بال  لفة الم فأد االنخفاض    بيان الدخم.  أخم الشر ة باالح بار دالئم انخفاض ال يمة الس  ماراا األيرام المالية ال

 حلى المس ييين الفرد  يال ل . ي م   ييم قميع الميقيداا المالية ال      بر قيهرية بريرد  ردية النخفاض ال يمة. 

قميع االس شماراا    األيرام المالية ال   يقدا غير منخفضة ال يمة بش م  رد  ي م  حرلا بش م قماح  النخفاض 
ال يمة الم   م   بده يل ن لم ي م  حديده ب د. اس  ماراا األيرام المالية ال   ال    بر قيهرية بش م  رد ، ي م   ييملا بالنسبة 

 يقيداا ماا خرائص األخ ار الم شابلة. النخفاض ال يمة حن  ريق قمع الم
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 أسس إعداد البيانات )تابع(   2

 السياسات المحاسبية الهامة: )تابع( 2-7
 

 ) ابع( االس  ماراا بال يمة ال ادلة من خالم ح يم المل ية( 2
 

   نلاية  م   رد حما اما  ان هناك ا  بالنسبة لالس  ماراا المرنفة بال يمة ال ادلة من خالم ح يم المل ية، ي م اقراء   ييم 
دليم ميضرررر   حلى انخفاض  يمة االسرررر  مار. باالضررررا ة الى ملك، ي بالنسرررربة لالسرررر  ماراا    اسررررلم ح يم المل ية،  ان 

ال   ي م  -النخفاض القيهر  اي الم ياررررررم     يم لا ال ادلة الى ما دين   لف لا هي الدليم، ي م  حييم الخسرررررارد الم را مة
نا ررررا ا  خسرررائر انخفاض    ال يمة الم  رف بلا سررراب ا للما  -ياسرررلا بالفرم بينال  لفة االسررر حيام ي ال يمة ال ادلة الحالية 

 االس  مار    ح يم المل ية.
 

 ماليةال( الميقيداا غير 3

 

االس  ماراا احاله(     اريخ  م بيان ي م مراق ة ال يمة الد  رية للميقيداا غير المالية للشر ة )بخالف ما ي م  غ ي ة من 
مر ز مال  ل حديد ما اما  ان هناك ا  مسشر حلى انخفاض ال يمة.    حالة يقيد م م هما المسشر ، ي م   دير ال يمة ال ابلة 

ا را   الييف لالس رداد االرم. ال يمة ال ابلة لالس رداد ه  ال يمة االحلى من ال يمة المس خدمة اي ال يمة ال ادلة لالرم  ن
البيع. ي م االح راف لخسائر االنخفاض    ال يمة    بيان الدخم. ي م ح   الخسائر االنخفاض     يمة     اما  ان هناك 
مسشر حلى انخسارد االنخفاض     يمة لم   د ميقيدد ي  ان هناك  غيير    ال  ديراا المس خدمة ل حديد ال يمة ال ابلة 

 لالس رداد.
 
  يحرة المضارب الة ( رسم الين
 

الشر ة  دير حملياا ال  ا م نيابة حن المشار ين م ابم رسيم الي الة، يال    ح سب بش م نسب  من إقمال  االش را اا. 
 يي م اح ماد م دالا رسيم الي الة من الخبير اإل  يار  مراد ة حليلا من  بم مقل  الر ابة الشرحية.

 
ال  ا م ي  ا  ل  يد ال  ا م يي  ا  للي م رسيم الي الة المرادم حليلا من  بم مقل  الر ابة  ح سب رسيم الي الة من رناديق 

 الشرحية.
 

 ه  الرسيم حلى را   ايراد االس  مار لمش ر   ال  ا م م ابم إدارد األنش ة اإلس  مارية.حرة المضارب 
 

 
 ( دخم االس  ماري
 

األيرام المالية ياإليداحاا لدى المسسساا المالية، ييشمم الدخم الم  ي م  حديده يم م دخم االس  مار الدخم من اس  ماراا 
  ا ديا  حند بدء الم املة ي يزيع األربا  يدخم أربا  األسلم، ياألربا /الخسائر غير المح  ة حند بيع اس  ماراا األيرام 

 المالية.
  ا ديا  ي  بي يا  حند بدء الم املة ي  ا  ل ري ة ال س  السني  ال ابا  ي م اح ساب الدخم من الميقيداا المالية، ال   ي م  حديدها

حلى مدد الم املة. يي م اح ساب الدخم، الم  ال ي م  حديده   ا ديا  أي   بي يا ، حندما ي ين هناك   ة م  يلة من  ح ق الدخم، 
لمالية حلى أسا  الفرم بين را   حيائد البيع يال يمة أي حند  ح   . ي م  حديد األربا  يالخسائر  من بيع اس  مار األيرام ا

 الد  رية الس  مار األيرام المالية ب اريخ البيع يي م اح سابلا    ي ا البيع.
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 أسس إعداد البيانات )تابع(   2
 

 السياسات المحاسبية الهامة: )تابع( 2-7

 
 ياالس بدام (   ييضاا ال خليص22

(. ييقيز للشر ة ال خليص الفة(  م الحريم حليلا     سيية م البة ) للشر ة ببيع مم ل اا )حاددي سمح ب ض ح يد ال أمين 
 ل خليصااالس بدام يالحق    ح راف بم الباا اال(. ي م س بدام)االأيضا أن  ل م  أ را ا  ال ة لد ع ب ض أي قميع ال  اليف 

 .االس المحندما ي م إ باا الحق    
 

 ل أمين ال  ليديةمحفظة حملياا ا ى(

م ، شملا ال يام بأحمام ال أمين يإحادد ال أمين لقميع ن  اللا إلى ال أمين ال  ا ل  االسالإن أنش ة الشر ة الرئيسية،  بم ا
من  بم يال    م يض لا  المخا ر. ب د  حييم الشرکة،  ي فا الشرکة حن إردار أ  ح يد   ليدية قديدد مع المحفظة ال ائمة

اناا المالية .   ماشى السياساا المحاسبية لمحفظة ال أمين ال  ليدية مع السياساا المحاسبية المبينة    البيية  حا ال رف
 .2016ديسمبر  31للسنة المن لية     ساب ا ش.م.بهلية لل أمين المنشيرد للشر ة اال

 

 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المحتملة (3

 

ن ائ  الة النا قة حن ملك مع يما   سايى ال  ديراا المحاسب الشر ة ب مم   ديراا ي ا  راضاا    لق بالمس  بم. نادرا    يم 

ال يم  لى ال  ديم القيهر  حلىد  إسحلى المخا ر القيهرية    اال  راضاا ال    ن ي  ديراا يالن الف لية ماا رلة. إ

 ادناه. ةة ال الية المبينيخالم السنة المالالم ليباا الد  رية حلى الميقيداا ي

 

 المخصص في المطلوبات 3-1

  

م الباا الم دمة بميقب مبالغ المسررررررر ح ة لحامل  الي ائق الناشرررررررئة حن الالدارد ا خام  راراا هامة      دير ي  لب من اإل

س ندان همه ال  ديراا  .ال أمينال  ا م ي  ةيدرقم فاي ة لى ا  راضاا هامة حيم حدد حيامم   ضمن درقاا حبالضريرد   

 بيرد من الح م يحدم ال أ د ي د  خ لف الن ائ  الف لية حن   ديراا االدارد مما ين   حن   غيراا مسررررررر  بلية    الم ليباا 

 الم درد.

 

المال   غ حنلا     اريخ بيان المر زيقب يضرررررررع   ديراا ل م من ال  لفة النلائية الم ي  ة للم الباا المبليبيق  خاص، 

. ان االسررليب االسرراسرر  الم  اح مد   يال  لفة النلائية الم ي  ة للم الباا الم  بدد غير الم دايلة     اريخ بيان المر ز المال 

 سررررريية الم الباا  المبلغ حنلا هي اسررررر خدام ا قاهاا راالدارد      دير   لفة الم الباا المبلغ حنلا ي الم الباا الم  بدد غي

 الساب ة لل نبس باال قاهاا المس  بلية ل سيية الم الباا.

 

  دير الم الباا بحادد الخسرررررررائر المسررررررر  لين   يمي ح يم  رد . ي يم م يي م   دير الم الباا ال      لب  راراا مح مة ا

الم  بدد ال   لم ي م االبالغ حنلا، حلى اسا  ربع را لا للم الباا الم  بدد ي الم الباا  ارية.   يم االدارد بمراق ة مخرال 

 سني .
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 (يتبع) األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المحتملة (3

 
 خسائر اضمحالل أرصدة التكافل و إعادة التكافل المستحقة القبض 3-2

مين ال  ا ل  المدينة حندما يربح من غير المم ن  حريم المبالغ  أمن ممم ال أمين ي الـررر  ي م حمم   دير للمبلغ المم ن  حريل

بال امم بالنسررربة للمبالغ اللامة الفردية، ي م حمم هما ال  دير حلى أسرررا   رد . ي م   ييم المبالغ الغير قيهرية بشررر م  رد  ي 

سرررداد ياسررر نادا الى الأخر حن ال   مضرررى  اريخ اسررر ح ا لا، برررريرد قماحية ي ي م   بيق مخررررص للا ي  ا ل يم   رد ال 

   بيان   ف راا المس  بلية يالمبالغ الم ي  ة، ي م  سقيلالم دالا االس رداد ال اريخية. ا   رم بين المبالغ المحرلة   ليا    

 الدخم.

 
 إنخفاض قيمة االستثمارات 3 -3
 

 هر  أي م يارم    ال يمة ال ادلةانخفاض قي   امم الشر ة مع االس  ماراا حلى أنلا منخفضة ال يمة حندما ي ين هناك 
 ان  حديد االنخفاض ي  لب أح اما إلى ما دين   لف لا أي حندما ي ين هناك دليم ميضيح   خر حلى انخفاض ال يمة.

سلم لألا ال ادية    س ر السلم بالنسبة خرى، بما    ملك ال  لبااألضا ة إلى ملك،   يم الشر ة ب  ييم ال يامم باإل هامة.
 سلم غير المدرقة.لأل دية المس  بلية يحيامم الخرم المدرقة يال د  اا الن

 
 احتياطات التكافل العائلي 3-4
 

لالل زاماا المس  بلية  يما ي  لق بال  يد السارية     اريخ ال  رير،  لحاليةل  ال يمة ا م م االح يا اا الفنية لل  ا م ال ائ
 .ييملا من  بم خبير ا  يار  خارق يي م اح سابلا بناء حلى الحساباا الداخلية ال   ي م مراق  لا ي  
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 النقد وما في حكمه  4
 

 2017  2016 
    

 10,440  3,174 ن د يأرردد لدى البنيك
 53  2,190 أ م من  ال ة أشلرس ح ام أرلية إيداحاا ب ياريخ ا

 5,364  10,493 
 (53)  )53( : مخرص اليدائع المش يك     حريللانا ص

    
 5,311  10,440 

 
 للا بال امم.ان مخرص اليدائع المش يك     حريللا يخص اليدائع لدى ار بي ا حيع  م حمم مخرر

م دم يبم يس   أشلر يأ م 3 ريخ إس ح ام أرلية ا م منباإليداحاا لدى مسسساا مالية    البحرين يه  ب يا ي م االح فاظ
 (. ء: ال ش2016) %1.92ربح يبلغ 

 ي م االح ف ظ باالرردد لدى البنيك    حساباا قارية ال  در أية أربا .
 
 إيداعات لدى مؤسسات مالية   5
 

 2017  2016 
    

 -  4,369 (2-24)ايضا   أ راف مي  حال ة إيداحاا لدى
 -  8,849 إيداحاا لدى مسسساا مالية أخرى

    
 13,218  - 

 
 %2.98بم يس  م دم ربح شلير  3من  ريخ إس ح ام أرلية ا  ر اليدائع محفيظة لدى مسسساا مالية    البحرين يه  ب يا

 (. ءال ش: 2016)
 

 استثمارات   6
 

 2017  2016 
    الدينأدوات 

    بال  لفة الم فأد:
 -  13,139 أدياا مدرقة

    بال يمة ال ادلة من خالم ح يم المل ية:
 791  - أدياا مدرقة

    أدوات حقوق الملكية
    بال يمة ال ادلة من خالم ح يم المل ية:

 4,148  2,682 أدياا مدرقة
 1,654  1,654 مدرقةغير أدياا 

    

 17,475  6,593 

 
 

 مليين دينار بحرين (. 6,59: 2016ن ال  ليد   حا ال رفية )ال   ضمن االس  ماراا أ  مبالغ للمه السنة    رنديم ال أمي
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 يتبع()استثمارات   6
 
 :كما يلي في استثمارات بالقيمة المطفأةالحركة  6-1

 
 2017  2016 
    

 -  - يناير 1   
 -  8,853 ( 33)ايضا   ال اممحيلة من سيليدر   ال  ا م 

 -  7,641 إضا اا خالم السنة
 -  (3,342) خالم السنةداا ااس ب 

 -  (13) را   ،اإل فاء خالم السنة

    
 -  13,139 ديسمبر 31في 

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

 2017  2016 
    

 8,804  6,593 يناير 1   
 -  1,983 ( 33)ايضا   محيلة من سيليدر   ال  ا م ال ام

 51  440 إضا اا خالم السنة
 (1,792)  (4,735) خالم السنة اس ب اداا

 (228)  - مخرص الخسارد خالم السنة 
 478  55 را   ، غير ال يمة ال ادلة

    
 6,593  4,336 ديسمبر 31في 

 
 
 كما يلي: مقسمةالملكية  خالل حقوق بالقيمة العادلة مناإلستثمارات  6-3
 

 2017  2016 
    

 791  - أدياا الدين المدرقة
 4,147  2,682 أدياا ح يم المل ية المدرقة

 1,655  1,654 دياا ح يم المل ية غير المدرقةأ

    
 4,336  6,593 
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 :عمليات التكافل وذمم التأمين المدينةذمم  7
 

 2017  2016 
    

    مس حق من:
 2,680  3,638 لبيالصالمشار ين ي حامل  ا

 657  1,599 اليس اء
 2,064  4,545  يما ي  لق باالس بدام ال أمينلحليم الم  ل ة بشر اا ال  ا م يا

 764  1,401 ال أمينشر اا ال  ا م ي

    
 11,183  6,165 

 (458)  (995) الممم المدينة المش يك     حريللا نا ص: مخرراا 

    
 10,188  5,707 

 
يين دينار بحرين ( مح فظ مل 5,707: 2016مليين دينار بحرين   ) 5.017مبلغ  أحاله   ضمن ممم ال  ا م يال أمين المم يرد

 رنديم ال أمين ال  ليد   حا ال رفية. بلا   
 

ال يمة حلى أسا   رد  يمحدد.   يم الشر ة حلى أسا   م حالة حلى حدد ب  ييم ما إما  ان    يم الشر ة ب  ييم اإلنخفاض   
 هناك أ  دليم ميضيح  حلى انخفاض  يمة الرريد ال ائم للمساهماا المس ح ة ياس رداد الم الباا ال      بر هامة بش م  رد .

 
 بأن اس رداد المبلغ غير مح مم. سقم الشر ة مخرص انخفاض ال يمة حندما   ين الشر ة م  ن ة 

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

 2017  2016 
    

 391  458 يناير 1   
 -  526 (33 ايضا من سيليدر   ال  ا م ال ام ) محيلة

 68  11 مخرص السنة 

    
 458  995 ديسمبر 31في 

 
 لذمم المدينة للتأمين و التكافل غير منخفضة القيمة كما يلي:ديسمبر، كان التحليل العمري ل 31في  7-2
 
 

 عالمجمو
 

خفضة نحقة في السابق لكن غير متمس
  القيمة

 

 أيام 365 الى 181 يوم 365 أكثر من

غير مستحقة في 
السابق أو مخفضة 

 القيمة

 
 

 

10,188 3,093 2,449 4,646 2017 

5,707 1,373 1,541 2,793 2016 
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 من المطلوبات الفنية  إعادة التأمينو التأمين و حصة إعادة التكافل وفنية للتكافل البات لومطال  8
 

 2017  2016 

 أمين ال 
  ال  ا ل

ال أمين 
 ال  ليد 

 
 أمين ال

  ال  ا ل
ال أمين 
 ال  ليد 

      
      إجمالي

 5,942 -  5,548 8,774 غير م  سبةاش را اا 
 6,912 -  9,345 8,097 ئمةال ا بااالالم 

 16,871 14,893  - 12,854 
      

      إعادة التكافل
 (2,710) -  (2,989) (4,116) إحادد ال  ا م من اإلش را اا غير الم  سبة   حرة
 (3,157) -  (4,350) (3,536) ال ائمة بااالالم إحادد ال  ا م من  حرة

 (7,652) (7,339)  - (5,867) 
      صافي

 3,232 -  2,559 4,658 اش را اا غير م  سبة
 3,755 -  4,995 4,561 ال ائمة البااالم 

      
 9,219 7,554  - 6,987 

 
 حصة إعادة التكافل منهاإشتراكات غير مكتسبة و 8-1
 

 2017  2016 

 أمين ال 
  ال  ا ل

ال أمين 
 ال  ليد 

 
 أمين ال

  ال  ا ل
ال أمين 
 ال  ليد 

      اشتراكات غير مكتسبة
 4,508 -  5,942 - بداية السنة

      
 - -  - 7,381 (33 ايضا من سيليدر   ال  ا م ال ام ) محيلة

 13,529 -  12,997 2,777 خالم السنة  بةإقمال  اإلش را اا الم  
 (12,095) -  (13,391) (1,384) إقمال  اإلش را اا الم  سبة 

 1,434 -  (394) 1,393 م  سبةالاإلش را اا غير الحر ة    
      

 5,942 -  5,548 8,774 نلاية السنة

      
      ير المكتسبةغإشتراكات إعادة التكافل 

 1,493 -  2,710 - بداية السنة
      

 - -  - 3,409 (33 ايضا من سيليدر   ال  ا م ال ام ) محيلة
 4,802 -  7,061 1,401 إش را اا إحادد ال  ا م الم نازم حنلا خالم السنة

 (3,585) -  (6,782) (694) إش را اا إحادد ال  ا م الم  سبة 
 1,217 -  279 707 إش را اا إحادد ال  ا م غير م  سبة الحر ة   

      

 2,710 -  2,989 4,116 نلاية السنة

      

 3,232 -  2,559 4,658 صافي اإلشتراكات غير المكتسبة



                                                                 ش.م.ب سابقاً( هليةالتأمين األ)شركة ش.م.ب  البحرينسوليدرتي 
     إيضاحات حول البيانات المالية 

 الدنانير البحرينيةآالف ب                                                                 2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 

 

47 
 

  )يتبع( الفنية المطلوبات من إعادة التأمينو التأمين و حصة إعادة التكافل وفنية للتكافل ال لوباتطمال  8
 مطالبات مستحقة و حصة إعادة التكافل منها 8-2

 2017  2016 

 أمين ال 
  ال  ا ل

ال أمين 
 ال  ليد 

 
 أمين ال

  ال  ا ل
ال أمين 
 ال  ليد 

      
      مستحقة الباتمط

 4,599 -  5,977 -    بداية السنة

 658 -  935 -  م االبالغ حنلام  بدد ي الباام        -
 5,257 -  6,912 - ي م االبالغ حنلا  لم م  بدد الباام       -
      

 - -  - 7,347 (33 ايضا )مبلغ حنلا( م  بدد ي ) محيلة من سيليدر   ال  ا م ال ام
 لم ي م االبالغ حنلا(ي م  بدد)    ال  ا م ال اممحيلة من سيليدر

 (33 ايضا ) 
1,071 -  - - 

      
 (8,012) -  (7,608) (658) م الباا مد يحة خالم السنة
 9,667 -  10,041 337 م الباا م  بدد خالم السنة 

 1,655 -  2,433 (321) الم الباا الحر ة    
      

 6,912 -  9,345 8,097    نلاية السنة

        ي م م 
 5,977 -  7,893 7,137 ا م  بدد يمبلغ حنلا ام الب       -
 935 -  1,452 960 غ حنلا ا م  بدد لم ي م االبالام الب       -

      حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة
 (1,714) -  (2,730) - السنة   بداية 

 (245) -  (427) - المبلغ حنلا الم  بدد يا احرة إحادد ال  ا م من الم الب  

 (1,959) -  (3,157) - لم ي م االبالغ حنلايا الم  بدد احرة إحادد ال  ا م من الم الب    -
      

  -  - (3,409) 33غ حنلا( بيان مبل  م  بدد يمحيلة من سيليدر   ال  ا م ال ام  )
  -  - (158) 33لم ي م االبالغ حنلا( بيان يم  بدد محيلة من سيليدر   ال  ا م ال ام  )

      
 1,831 -  2,554 52 م الباا مس ردد خالم السنة 
 (3,029) -  (3,747) (21)   خالم السنة ا الم  بدداحرة إحادد ال  ا م من الم الب

 (1,198) -  (1,193) 31 ال  ا م للم الباا المس ح ةالحر ة    حرة إحادد 
      

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

      
        ي م م 

 (2,730) -  (3,674) (3,374)  حنلا بالغاال م ا الم  بدد ياال  ا م من الم الب حرة إحادد
 (427) -  (676) (162) ي م االبالغ حنلالم ال    ا الم  بددال  ا م من الم البحرة إحادد ا

      
      صافي المطالبات المستحقة 

 3,755 -  4,995 4,561    نلاية السنة

      
        ي م م 

 3,247 -  4,219 3,763 المبلغ حنلاالم  بدد يرا   الم الباا  -
 508 -  776 798 ال   لم ي م االبالغ حنلايالم  بدد را   الم الباا  -
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 إحتياطي العمولة غير المكتسبة تكاليف اإلستحواذ المؤجلة و 9
 تكاليف اإلستحواذ المؤجلة   9-1

 2017  2016 

 أمين ال 
  ال  ا ل

ال أمين 
 ال  ليد 

 
 أمين ال

  ال  ا ل
ال أمين 
 ال  ليد 

      
 285 -  380 - يناير 1   
 - -  - 376 (33 ايضا لة من سيليدر   ال  ا م ال ام )محي

 720 -  471 100 خالم السنة س لمةال ميلة الم
 (625) -  (642) (74) خالم السنة   سبةمراريف ال ميلة الم

      
 380 -  209 402 ديسمبر 31   

 
 إحتياطي العمولة غير المكتسبة 9-2

 2017  2016 

 أمين ال 
  ال  ا ل

ال أمين 
 ال  ليد 

 
 أمين ال

  ال  ا ل
 ال أمين
 ال  ليد 

      
 407 -  392 - يناير 1   

 - -  - 285 (33 ايضا محيلة من سيليدر   ال  ا م ال ام  )
 519 -  419 125 خالم السنةمد يحة ال ميلة ال

 (534) -  (605) (86) خالم السنة م  بددال ميلة المرري اا 

      
 392 -  206 324 ديسمبر 31   

 
ال أمين ال  ليد  )رنديم  حا ال رفية(    السنة المن لية    ببلغا مراريف ال ميلة الم  بدد يدخم ال ميلة الم  سبة الم  ل ين 

 534: 2016الف دينار بحرين  ) 605الف دينار بحرين ( ي 625: 2016الف دينار بحرين  ) 642مبلغ  2017ديسمبر  31
 2017ديسمبر  31 ا لملك،  ان را   مرري اا ال ميلة الم  بدد خالم السنة المن لية    الف دينار بحرين ( حلى ال يال . ي 

 الف دينار بحرين (. 91: 2016الف دينار بحرين  ) 37بلغ 
 

 مقدماً وموجودات أخرى مدفوعات 10
 

 2017  2016 
    

 185  186 إيداحاا لدى  رف  الع
 125  125 االح يا   ال انين 

 13  304 المس حق دخمال
 94  984 د يحاا م دمة يميقيداا اخرىم

 -  1,055 ال  ليد /ممم مدينة من رنديم ال  ا م

    
 2,654  417 

 
مم يرد أح   ضرررررررمن نار بحرين  ) مليين الهالميقيداا األخرى ال نار بحرين ( يال   ي م ا 417: 2016دي لا الألف دي فاظ ب ح 

  حا ال رفية.ضمن رنديم ال أمين ال  ليد  
 

يم ن  ال. 2006ي  ا ألح ام  انين مررف البحرين المر ز  ي انين المسسساا المالية لسنة  إلح يا   ال انين اي م اإلح فاظ ب
 .ال بميا  ة مررف البحرين المر ز سحب هم اإلح يا   إ
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 تحت التصفية -موجودات ومطلوبات مشاركي التكافل   11

 م ال ائل  يي  ا  لميا  ة مررف البحرين المر ز ،  ام المساهمين للشر ة ب يل  ميقيداا يم ليباا رنديم مشار   ال  ا
 ة بالمحفظة م  لاليملك ل رفية رنديم ال  ا م ال ائل . يلم   بم الشر ة بأ  من المخا ر القديدد  2012ييليي  1 ما    

ب الرنديم يالم ليباا  حا ال رفية    حسا لميقيداايم الفائض يال قز الم  لق باال    ني  الشر ة إنلائلا، يي م  سق
     اريخ  م بيان للمر ز المال . 

الشر ة ال  ياق    ان الرنديم. يبال ال  رفية ال    د  ن   من حملية   ار السلبية  لدا الشر ة األم ب  ييض الشر ة حن اآل
 أ  من مخا ر المالية أي ال  ا لية حلى الميقيداا يالم ليباا  حا ال رفية.

 

 2017  2016 
    

 -  119 الن د يأرردد البنيك
 -  211 اس  ماراا أخرى

    
 -  330 تحت التصفية -مجموع  الموجودات 

    
 -  33 اح يا   االش را اا غير الم  سبة ياح يا   الي ياا

 -  62 ممم ال  ا م يممم دائنة أخرى
 -  195  ماا الرلةاح يا   اليحداا 

 290  - 
    

 -  40  ائض الميقيداا حلى الم ليباا للمشار ين

    
    

 -  330 تحت التصفية  -مجموع  المطلوبات

 
 عقارات و معدات 12

 

2017 

 أراض  ي مبان 

 
 ر يباا  ،أ اع

م داا م  بية ي 
 ال مبيي ر

 
 

 مر باا
 المقميع

     التكلفة
 1,147 17 277 853 2017يناير  1   

 903 - 903 - (33 ايضا من سيليدر   ال  ا م ال ام ) محيلة
 29 - 29 - إضا اا

 2,079 17 1,209 853 2017ديسمبر  31   

     اإلستهالك المتراكم
 297 4 240 53 2017يناير  1   

 848 - 848 - (33ايضا  سيليدر   ال  ا م ال ام )محيلة من 
 10 6 4 - المخرص للسنة

 1,155 10 1,092 53 2017ديسمبر  31   

 
 

  
 

 صافي القيمة الدفترية

 924 7 117 800 2017ديسمبر  31   
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 )يتبع( عقارات و معدات 12
 

2016 

 أراض  ي مبان 

 
 ر يباا  ،أ اع

م داا م  بية ي 
 ال مبيي ر

 
 مر باا

 المقميع

     
     لتكلفةا

 1,109 15 241 853 2016يناير  1   
 53 17 36 - إضا اا

 (15) (15) - - اس ب اداا

 1,147 17 277 853 2017ديسمبر  31   

     اإلستهالك المتراكم
 286 15 218 53 2016يناير  1   

 26 4 22 - المخرص للسنة
 (15) (15) - - اس ب اداا

 297 4 240 53 2016ديسمبر  31   

 
 

  
 

 صافي القيمة الدفترية

 850 13 37 800 2016ديسمبر  31   

 
 

 اإلحتياطي الفني للتكافل العائلي  13
 

 2017  2016 
    
 -  - يناير  1   

 -  3,423 (33)ايضا   محيلة من سيليدر   ال  ا م ال ام
 -  155 السنةرا   اإلضا اا خالم 

    
 -  3,578 ديسمبر 31   

 
 ذمم التكافل و التأمين الدائنة  14 
 

 2017  2016 
 703  1,316 حامل  الي ائقللمشار ين ي  مبالغ مس ح ة
 465  2,625 ال أمينلشر اا ال  ا م ي  مبالغ مس ح ة
 567  796 ليرش  رليح السياراا  مبالغ مس ح ة

    
 4,737  1,735 

 
يال   ي م ( مليين دينار بحرين  1,7: 2016)مليين دينار بحرين   1.7ه   ضمن ممم ال  ا م يال أمين الدائنة المم يرد أحال

 اإلح فاظ بلا    رنديم ال أمين ال  ليد   حا ال رفية.
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 مطلوبات أخرى 15
 

 2017  2016 
 431  405 بلا  ي م الم الب أربا  األسلم لم 

 155  205 نلاية الخدمة للميظفينم ا آا 
 1,008  1,783 مراريف مس ح ة يممم دائنة أخرى

 -  1,055 (10)ايضا  ال  ليد  / ممم مدينة من رنديم ال  ا م

    
 3,448  1,594 

 
مليين دينار بحرين ( يال   ي م ااإلح فاظ بلا  1,6: 2016ألف دينار بحرين  ) 970م ليباا األخرى المم يرد أحاله   ضمن ال

 ضمن رنديم ال أمين ال  ليد   حا ال رفية.
 

 ه   ما يل : نم ا أد نلاية الخدمة للميظفي
 
 أ( الميظفين المحليين)
 

اإلق ماحية    ممل ة  ال أمينااديره هيئة بلغا المساهماا ال    دم لا الشر ة نحي نظام ال  احد للميا نين البحرينين الم   
 األف دينار بحرين (. 100: 2016ألف دينار بحرين  ) 89مبلغ  2017ديسمبر  31البحرين للسنة المن لية    

 
 
 قانباألب( الميظفين )
 

 ه   ما يل : قانبين الم ب ة حلى الميظفين األلخدمة للميظفا نلاية اآإن الحر ة    م ا 
 

 2017  2016 
    
 154  155 يناير  1   
 -  99 (33 إيضا لة من سيليدر   ال  ا م ال ام )محي

 18  25 المخرص للسنة
 (17)  (74) المد يحاا خالم السنة

    
 155  205 ديسمبر 31   

    
 77  123 مقميع حدد الميظفين بالشر ة

 
 رأس المال  16
 

 المصرح به 16-1
 

عدد األسهم  
 )آالف(

 رأس المال 
 

 بحرين  ل م سلم   ل  100 يمةسلم مرر  ب   ب 120,000,000
 بحرين  ل م سلم(  ل  100ة  يمب 100,000,000: 2016)

120,000  12,000 
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 )يتبع(رأس المال  16
 بالكامل  مدفوعالالصادرة و  16-2
 

عدد األسهم  
 )آالف(

 رأس المال 
 

    
 6,189  61,886 2016يناير  1   

    
 6,189  61,886 2016ديسمبر  31   

    
 6,189  61,886 2017يناير  1   

 5,000  50,000 إضا اا رأ  المام

    
 11,189  111,886 2017ديسمبر  31   
    

 
  ل  100سلم ب يمة  111،886،633من  2017ديسمبر  31ي  ين مقميع رأ  مام الشر ة المردر يالمد يع بال امم    

 بحرين  ل م سلم. إن رأ  مام الشر ة م يد بالدينار البحرين  يي م  دايم همه األسلم    بيررة البحرين بالدينار البحرين .
 

حلى  حييم  2017أغس    3يا ق المساهمين    شر ة سيليدر   ال  ا م ال ام    اق ماحلم ال ام غير ال اد  المن  د    
سلم حاد  للشر ة لحرة حادية  2.5ال  ا م ال ام إلى الشر ة يمبادلة األسلم ال    ن ي  حلى إردار األحمام من سيليدر   

، يا ق مررف البحرين 2017ديسمبر  3.    اهمين من سيليدر   ال  ا م ال امياحدد من سيليدر   ال  ا م ال ام  مباشرد إلى المس
سلم  2.5إلى الشر ة يمبادلة األسلم ال    ن ي  حلى إردار ا م ال ام من شر ة سيليدر   ال  المر ز  حلى  حييم األحمام 

.  م اإلن لاء من اهمين    سيليدر   ال  ا م ال امحاد  للشر ة لحرة حادية ياحدد من سيليدر   ال  ا م ال ام مباشرد إلى المس
حاليد إردار ع  م إردار رأ  المام يإردار، حي2017يمبادلة األسلم    ديسمبر  حمام من سيليدر   ال  ا م ال ام حييم األ
مليين دينار بحرين   2مبلغ سلم  بم اح ساب الشلرد النا قة حن الم املة باألين دينار بحرين  ن يقة لم ايضة ملي 7ب يمة 

 (.33إيضا )
 

 معلومات إضافية عن نمط الملكية 16-3
 
ي  2017ديسمبر  31٪ أي أ  ر، يحدد األسلم    5ن لحرة مل ية بنسبة اا المساهمين الرئيسيين الحامليأسماء يقنسيأ( 

 :ه   ما يل  2016

  2017ديسمبر  31
  الجنسية عدد األسهم نسبة الملكية

       
 ش.م.ب )م فلة( مقميحة سيليدري   ال ابضة البحرين 94,176,357  84.17%

3.18%  
3,560,160 

     محمد البحارن  البحرين

 ينخر  م  دد 14,150,116  12.65%

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

  2016ديسمبر  31
  الجنسية عدد األسهم نسبة الملكية

       
 ش.م.ب )م فلة( مقميحة سيليدري   ال ابضة البحرين 44,226,357  71.46%

5.75% 
3,560,160 

     محمد البحارن  البحرين

 ينخر  م  دد 14,100,116  22.79%

100%  61,886,633    
 
 .لدى الشر ة  ئة ياحدد     من أسلم يحامل  أسلم الشر ة لديلم ح يم  رييا م سايية( ب
 :2016ي  2017ديسمبر  31 ما    " ينسبة مساهم لم المساهمينحدد " يما يل   يزيع أسلم الشر ة ( ت

  2017ديسمبر  31
      عدد المساهمين عدد األسهم نسبة الملكية

 %1أ م من  2,195 12,853,992 11,49%

 %5أ م من  %1أ  ر من  2 4,856,284 4,34%

 %5أ  ر من  1 94,176,357 84,17%

100% 111,886,633 2,198  
 

  2016ديسمبر  31
      المساهمينعدد  عدد األسهم نسبة الملكية

 %1أ م من  2,198 12,830,325 21%

 %5أ م من  %1أ  ر من  1 1,269,791 2%
 %5أ  ر من  2 47,786,517 77%

100% 61,886,633 2,201  
 
 :حرص أحضاء مقل  اإلدارد    أسلم الشر ة ه   ما يل ( ث

  حدد األسلم
 أحضاء مقل  األدارد 2017 2016

   
 (2017ديسمبر  13)لغاية  د. أسامة     البحارن  242,527 242,527

 (2017يناير  15حادم حسن ال ال  )لغاي   187,110 187,110

 ( 2017ديسمبر  27من  أشرف حدنان بسيسي )اب داء 25,000 -

 شريف أحمد  109,077 264,997

   

694,634 563,714  
 

 .(م فلة)م .ب.شمقميحة سيليدري   ال ابضة سلم نيابة حن  25,000ييحمم السيد أشرف حدنان بسيسي 
 .(م فلة)م .ب.شسلم نيابة حن مقميحة سيليدري   ال ابضة   25,000)المدير ال ام(  يحمم السيد قياد محمد

 
 
 
 



                                                                 ش.م.ب سابقاً( هليةالتأمين األ)شركة ش.م.ب  البحرينسوليدرتي 
     إيضاحات حول البيانات المالية 

 الدنانير البحرينيةآالف ب                                                                 2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 

 

54 
 

 )يتبع( رأس المال 16
 أسهم الخزينة 16-4
 

( . حرين ف دينار بال  4: 2016) 2017ديسمبر  31ف دينار بحرين   ما    ال  4الشر ة  م لك من أسلملا بما ي ادم 
 .الشر ة لديلا الحق    أحادد اردار االسلم

 
 االحتياطي القانوني 17
 

من ربح السنة إلى اح يا    انين ، إلى  %10، ي م  حييم 2001بميقب م  لباا  انين الشر اا ال قارية البحرين  لسنة 
هما االح يا   غير  ابم لل يزيع  يما حدا  ما هي ميضح     انين  من رأ  مام الشر ة المد يع. %50أن يبلغ االح يا   

 الشر اا ال قارية البحرين .

 3: 2016)   2017ديسمبر  31ح يا   ال انين  للسنة المن لية    اإل الف دينار بحرين  إلى  10اما الشر ة ب حييم مبلغ  
  الف دينار بحرين (.

 

 ربحية السهم األساسية و المخففة 18

 

 
   
 
 
 

           
 
 
 
 

             
سلم ال ائمة للسنة، ب د خرم ألسيما حلى الم يس  المرقح ل دد اربح السنة م  م اح ساب ربحية السلم حلى أسا  را   

 .أسلم الخزينة
 

 رسم الوكالة   19
 

 س لم الشر ة رسيم الي الة إلدارد رناديق ال  ا م نيابة حن المشار ين، ي  ا  لل  د الخاص ب م رنديم. الحد األ رى لرسيم 
من االش را اا   %22.52ر اال  يار ، يال   يا  ا حليلا هيئة الر ابة الشرحية هي الي الة ال    م اح مادها من  بم الخبي

رسيم الي الة  .: ال شْ ( لرنديم ال  ا م ال ائل 2016) %24,40: ال شْ ( ي  2016لرنديم ال  ا م ال ام ) اإلقمالية
من رنديم   ا م  %23,96 م ال ام ي من رنديم   ا %18,55ه  2017ديسمبر  31الف لية المح سبة للسنة المن لية    

 .اقمال  االش را اال ائل  من إ

 

 

 

 

 
 

2016  2017  
    

 للسنة را   الربح  96  32       

   
 

 الم يس  المرقح ل دد األسلم ال ائمة 66,051,633  61,840,217

   
 

  ل  سلم 100األربا  األساسية يالمخففة ل م   ل   1,45   ل  0,51
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 االستثمار خسارة()  /إيراد  20
 

 2017  2016 
    

 67  225 إيراد من إيداحاا لدى البنيك
 47  214 إيراد من أدياا الدين

 -  (13) من ال خفيض كاهال
 343  507 إيراد من أدياا ح يم المل ية

 (549)  - انخفاض  يمة أدياا ح يم المل يةمخرص 
 (308)  - مخرص إنخفاض  يمة أدياا الدين

 -  (19) مراريف إدارد االس  ماراا

  914 االستثمار  خسارة()  /إيرادصافي 
(400) 

 -  (5) حرة المضارب* 

    
 909  (400) 

    
 (400)  893 اس  مار المساهمين إيراد/  )خسارد( 

 -  7 اس  مار ال  ا م ال امإيراد 
 -  9 إيراد اس  مار ال  ا م ال ائل 

    
 909  (400) 

 * حرة المضارب
( من إيراد االس  مار لرناديق ال  ا م  حرة ال ش ء :2016) %25يدير المساهمين اس  ماراا مشار   ال  ا م يبرسيم 

المضارب مشميلة    إيراد الخدماا االس شارية ياإليراداا أخرى مضارب،  ما يا  ا حليلا هيئة الر ابة الشرحية. حرة 
 ضمن بيان الدخم.

 
 إدارة مخاطر التكافل 21
 

 نظرة عامة    21-1

ي م إدارد مخا ر ال  ا م يالمخا ر المالية للشر ة من خالم اإل ار ال ام إلس را يقية الشر ة إلدارد مخا ر ال  ا م يالمخا ر 
األ سام ال الية مخا ر ال  ا م ال    ياقللا الشر ة يإس را يقياا إدارد مخا ر ال  ا م.   يم لقنة اإلدارد ال نفيمية المالية.  يضح 

 للشر ة بمرا بة م ليماا المخا ر ال امة، ي أخم ال راراا الم  ل ة ببدارد المخا ر.
 

المخا ر بميقب ح د ال  ا م ه  اح مالية ي يع  بلا.  بم الشر ة بمخا ر ال  ا م من خالم ح يد ال  ا م الم   بة الخارة 
   رض الشر ة ل دم ال ي ن بالنسبة ل ي يا الم الباا الحدع المسمن حلي  ي ع يحدم ال ي ن من  يمة الم البة النا قة حن . 

 ي  رارها يشد لا بميقب همه ال  يد. 
 

 استراتيجية االكتتاب  21-2

   محفظة المشار ين إلى إرشاداا اإل   اب ال امة للشر ة. اللدف من همه االس را يقية هي   بع الشر ة اس را قية لإل   اب 
بناء محا ظ م يازنة ب دد  بير من المخا ر المشابلة. يمن شأن هما أن ي لم من  نيع ن ائ  المحا ظ. ي م  حديد اس را يقية اال   اب 

الم  يبة، ياأل اليم ال   سي م اال   اب  يلا، ي  احاا الرناحة ال     ين    خ ة حمم الشر ة السنيية ال    حدد  ئاا األحمام 
الشر ة حلى اس  داد لال   اب  يلا.   م حملية  نفيم همه االس را يقية من  بم يحداا ال مم إلى الم   بين األ راد ي يريللا للم 

  ب أن ي   ب    إ ارها بناءا  حلى حقم ال مم ي ئ   من خالم أنظمة اال   اب المفرلة ال    حدد الس يف ال   يم ن أل  م 
ياإل ليم يالرناحة يملك من أقم ضمان االخ يار المناسب للمخا رد خالم المحفظة. ييحق للم   بين ر ض ال قديد أي  غيير 

ية لمراق ة م ليماا إدارية الشري  يالبنيد الخارة بال  د حند  قديد هما ال  د.  ق مع لقنة اإلدارد ال نفيمية للشر ة بريرد شلر
 لم دالا الرئيسية حسب  ئة ال مم.ب ينلا بما    ملك دخم االش را اا يا
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 )يتبع( إدارة مخاطر التكافل 21
 

 تحليل الحساسية 21-3

 

  دم القدايم ال الية  حليم الحساسية الخارة ببيرادا يمرري اا المشار ين يمقميع رنديم المشار ين إلى ال غيراا    
م دم المرري اا ي م دم الخسارد الم ي  ة المس خدمة ل يا  مخرراا ح يد ال  ا م ال ام يال  ا م ال ائل  يميقيداا 

ب اء مع إ، أسا   غير ياحد من اال  راضاا الم غيرد  م إحداد ال حليم حلى ا م ب اريخ إحداد المر ز المال .إحادد ال  
 أل ر حلى را   الفائض خالم السنة  بم يب د إحادد ال  ا م.اال  راضاا األخرى  اب ة.  ما  م بيان ا

 

 

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

  إيرادات ومصروفات مشاركي التكافل

 صافي إعادة التكافل
عادة إجمالي إ

 التكافل
 صافي إعادة التكافل

عادة إجمالي إ
 التكافل

 

        2017 
         

 م دم المرري اا        
    المائة 1زيادد  56 56 310 345
        المائة 1انخفاض  74 74 506 471

 
    

 م دم الخسارد الم ي  ة
    المائة 1زيادد  62 62 310 345
    المائة 1انخفاض  68 68 506 471

     
         

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

  إيرادات ومصروفات مشاركي التكافل

 صافي إعادة التكافل
عادة إجمالي إ

 التكافل
 صافي إعادة التكافل

عادة إجمالي إ
 التكافل

 

        2016 
         

 م دم المرري اا        
    المائة 1زيادد  -  -  1,982 2,011
      المائة 1انخفاض  -  -  2,172 2,143

     
  

 م دم الخسارد الم ي  ة    
    المائة 1زيادد  -  -  1,982 2,011
    المائة 1انخفاض  -  -  2,172 2,143

 
 

 الشروط والبنود الخاصة بعقود التكافل الهامة  21.4
 

 بم الشر ة يأهم نل   من خالم القديم اليارد أدناه نظرد حامة حلى الشري  يالبنيد الخارة بال ديد من ال  يد الم   بة من 
األ اليم ال   ي م حلى أساسلا اال   اب    همه ال  يد يال يامم الرئيسية ال   ي ي ف حليلا  ي يا يحدم ي ينية ال د  اا الن دية 

 المس  بلية بميقب همه ال  يد.
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 )يتبع( الشروط والبنود الخاصة بعقود التكافل الهامة  21-4

 العوامل الرئيسية المؤثرة في التدفقات النقدية المستقبلية الشروط والبنود نوع العقد

المم ل اا 
 ياللندسة

ي يض   ا م المم ل اا، 
مع مراحاد أية سرررر يف أي 
زيررراداا، حرررامرررم ي ي رررة 
ال  ا م ضررررد الخسررررارد أي 
الضررررررررر الم  يلحق بأية 
مم ل ررراا مررراديرررة ي ي ف 
لألحمام ال قارية الخارة 

 نشأ حن هما الضرر.بلم ي

  نيع المخا رد بميقب أية ي ي ة ال  ا م ي  ا  ل دد حيامم م م المي ع يإقراءاا 
األمان الم خمد يحمر المم ل اا. يي ع الحدع الم  يسد  إلى نشيء م البة حن 
ضرر يلحق بالمبان  أي مح ييا لا    ال ادد بريرد مفاقأد ) ما هي الحام بالنسبة 

يي م  حديد السبب بسليلة. يي م اإلش ار بالم الباا بريرد حامة  للحريق يالسر ة(
 يرا  ييم ن  سيي لا دين أ   أخير. ي  د   لفة إرال  األريم أي إحادد بنائلا 
ياس بداللا أي ال  ييض حن المح يياا يالي ا المس غرم لبدء مزايلة ال ملياا أي 

  اع األحمام ه  ال يامم اس ئنا لا بالمس يياا األرلية  يما يخص خسائر ان
 الرئيسية المس رد حلى مس يى الم الباا بميقب ي ائق ال  ا م همه.         

الحيادع ال امة 
 يالمسئيلية

بميقرررب هرررمه ال  يد، ي م 
بة  ال  ييض حن اإلرررررررررا
ال    لحق باأل راد بما    
ملررررك الررررمرررريظررررفرررريررررن أي 

 القملير.

ي ي ف  ي يا اإلبالغ حن الم البة يال سيية حلى حدد حيامم منلا  بي ة الغ اء 
ال  ا ل ، ينريص يأح ام ي ي ة ال  ا م يسل ة االخ راص ال   ي م اال   اب    
ال  د داخم ن ا لا. ي   الم  اد،  أخم م الباا ضرر المسئيلية ي  ا  أ يم من أقم 

م الباا الم درد للمه الم الباا حلى حدم ال أ د إنلائلا ي سيي لا. ي  ضمن أح ام ال
م م  أخر اإلبالغ حن الم البة يحدد األ راف المشار ين  يلا، يإما ما ي ع الحدع 
المسمن حلي  حلى   راا زمنية م  ددد يالمبالغ المح ملة للم البة. يي م  حديد غالبية 

ميم بلا ي رار المح مة يي م الم الباا الخارة باإلرابة القسدية ي  ا  لل يانين الم 
  ال ة أحيام.  – سيي لا ما بين حامين 

 

  يم ح يد ال  ررررا ررررم حلى  المر باا 
ياراا ب ي ير الغ اء  السررررررر
بشرررأن السرررياراا الخاررررة 
بحملة الي ائق يمسررررئيلي لم 
 قاه األ راف ال ال ة بشررأن 
الضررررررررررر الررررم  يرررلرررحرررق 
برالمم ل راا ياإلرررررررررابراا 
القسرررردية. يي ين ال  رض 
للمخرررا رد بشررررررررررأن ح يد 
ال  ا م حلى السررررياراا    
ال ادد محديد ب يمة المر بة 

سررر ف الي ي ة  يما البديلة يب
ي  لق بررالمسرررررررئيليررة  قرراه 
الضررررررررررر الررررم  يرررلرررحرررق 
برررراأل راف ال ررررال ررررة. أمررررا 
ال  رض لمخا رد بشرررررررأن 
اإلرررابة القسرردية  لي غير 
محديد ي  ا  لالشررررررر را اا 

 ال انينية. 

برفة حامة،  بن مدى  أخر اإلبالغ حن الم الباا  ليم يمدى ر يبة ي   د 
يي أ ر مدى   رار الم الباا بظريف القي  الم البة ي د منخفضا  بريرد نسبية.

السيئة يي ين حقم الم الباا أحلى    ظم ظريف القي السيئة.  ما ير ب  حدد 
الم الباا أيضا بنيع النشا  اال  راد  يهي ما يس ر حلى حقم النشا  المرير . 
ا يي م  حديد م ظم م الباا اإلراباا القسدية باالس ناد إلى ال يانين الم ميم بل

إلى  –ياألح ام الرادرد من  بم المح مة المخ رة يي م  سيي لا خالم حامين 
  ال ة أحيام.  

مسئيلية 
أحضاء مقال  

اإلدارد 
 يالمدراء

إن ح يد مسرررئيلية أحضررراء 
مقرررال  اإلدارد يالمررردراء 
  يضرررررررلم حن أخ ررررائلم 
يإهماللم بررررررررف لم مدراء 

 للمنشأد

الشدد ي ليلة ال  رار، ي  أ ر بالن ام ال ضائ ، بناء حلى  بي  لا،  بن همه  ئة حالية 
يمس يى  ياحد حي مة الشر اا، يالبيئة ال ضائية ي ابلية النا  للم اضاد   م. 
همه ل  يد  ييلة األمد ي س دح  ي ا  ييم ل سيي لا. ي  بر حمم االح يا ياا 

يراا للمه المخا ر ر با ، بسبب حامم الزمن، يحدد األشخاص الم ير ين، يال غ
     يانين الشر اا.
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 )يتبع( إدارة مخاطر التكافل 21
 )يتبع( الشروط والبنود الخاصة بعقود التكافل الهامة  21-4

 العوامل الرئيسية المؤثرة في التدفقات النقدية المستقبلية الشروط والبنود نوع العقد

إن ح يد ال  ا م الرررح    يض   رحال أمين ال
  ررراليف مرررايل  الي رررائق حن أ  

ال الج ال ب  ينف رراا ال الج    
المسررررر شرررررفياا ي  يضررررر  ي ي ة 
ال  ا م قزء     من   لفة ال الج 

 أي  يائد  اب ة.

ة م الباا همه ال  يد    مد حلى ي يع  م من حامل  ي ائق ال  ا م أراب
لا بالمرض. يي م إخ ار الم الباا حلى يق  السرحة يبش م حام يم ن  سيي 

 دين إب اء.

ال  ا م حلى 
 الحياد القماح 

إن ح يد ال  ررررا ررررم حلى الحيرررراد 
القمرراح   غ   حيرراد الميظفين 
   المسسسة. الفيائد ال    شمللا 
 الي اد يحاهة قزئية أي مس ديمة.

م الباا همه ال  يد    مد حلى ي يع  م من حامل  ي ائق ال  ا م إرابة 
ش م حام يم ن  سيي لا بالمرض. يي م إخ ار الم الباا حلى يق  السرحة يب

 دين إب اء. النم  السائد هي من   من ح د ال  ا م ال ابم لل قديد سنييا .

همه ال  يد   يض المسسرررررسررررراا  الرهن
المالية حن  يمة ال رض المسررر فاد 
من ي ي ررررة ال  ررررا ررررم. ال  رض 
لي رررراد، األمراض  يحرررردع حن ا

 الخ يرد يال قز ال ل  الدائم.

ن م الباا ه   ريرد،  ما ان الم الباا الم  دد ه  الف رد الزمينة لل بليغ ح
 ليلة نسبيا . مبلغ الم البة محدد بالرهن المخفض لل رض الدائن للمسسسة 
المالية. إن أغلبية األمراض الخ يرد يمقميع م الباا ال قز الدائم ي م 

 أشلر. 6ال رار  يلا بناء  حلى رأ   ب  يي م د  لا خالم 

 
 عادة التكافلإستراتيجية إ 21-5
 

  يم الشر ة ببحادد ال  ا م حلى قزء من مخا ر ال  ا م ال       ب بلا من أقم السي رد حلى مدى ال  رض لخسائر يحماية 
مرادر رأ  المام. يي ضمن إحادد ال  ا م الم نازم حن  مخا ر االئ مان، حسبما ييضح اإليضا  الخاص ببدارد المخا ر المالية. 

دارد ال نفيمية بالشر ة الحد األدنى لم ايير الضمان الخارة ببحادد ال  ا م الم بيلة يمرا بة شراء يحلى هما الر يد،   رر لقنة اإل
 زإحادد ال  ا م يالمالءد الحاليةإحادد ال  ا م من  بم يحداا ال مم م ابم همه الم ايير، ي  يم اللقنة بمرا بة ال  يراا    برنام  

 فا ياا إحادد ال  ا م النسبية يغير النسبية يملك ل  ليم را     رض الشر ة أل    يم يحداا األحمام بشراء  ش يلة من ا
حدع بريرد منفردد. يباإلضا ة إلى ملك،  بن  ي م السما  للم   بين بشراء إحادد ال  ا م االخ يار     ب ض الظريف المحددد. 

سب ة، يي م مرا بة مقميع المرري اا حلى حملياا ع حملياا شراء إحادد ال  ا م االخ يار  إلى الميا  ة الم0ي خضع قم 
شراء إحادد ال  ا م االخ يار  حلى أسا  الي ي ة من  بم مس يى يحدد ال مم ماا الرلة يبريرد شلرية من  بم لقنة اإلدارد 

 ال نفيمية. 
 

 التعرض لمخاطر التكافل ومدى تركزها 21-6
 

ال امة يمخا ر ال  ا م ال ائل  ل م  ئة من  ئاا األحمام ال قارية.  ما  يبين القديم ال ال    رض الشر ة لمخا ر ال  ا م
يبين القديم أيضا ال مر ز القغرا   للمه المخا ر يالمدى الم  إلي   اما الشر ة ب غ ية همه المخا ر من خالم إحادد 

  ال  ا م.
 

2017 
غير 

 المركبات
 طبي المركبات

التكافل على الحياة 
 الجماعي

التكافل 
 العائلي

 إجمالي

       المنطقة الجغرافية
       :البحرين يديم الخلي 

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

       
 7,364 52 20 903 6,120 269 صافي إعادة التكافل
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 )يتبع( التعرض لمخاطر التكافل ومدى تركزها 21-6

2016 
غير 
 المر باا

  ب  المر باا
ال  ا م حلى 
الحياد 
 القماح 

ال  ا م 
 إقمال  ال ائل 

       المن  ة القغرا ية
       البحرين يديم الخلي :

 13,529 - 118 4,422 6,215 2,774 إقمال  

       
 8,727 - 6 2,651 5,842 228 را   إحادد ال  ا م

 تطورات المطالبات 21-7

م الباا ال  ا م يي ر م يا  ل درد الشر ة حلى   دير ال يمة النلائية للم الباا. ييضح النرف األحلی من کم قديم   يراا  
أدناه کيفية  غير   ديراا الشرکة لمقميع الم الباا المس ح ة لکم سنة من سنياا الحيادع    نلاية ال ام. يي ق النرف 

 المبلغ الظاهر    بيان المر ز المال . السفل  من القديم الم الباا ال را مية إلى

 أجمالي مطالبات التكافل (أ

 2014 2015 2016 2017 المجموع
و ما  2013

 سنة الحادث قبلها

 مرري اا الم الباا النلائية  دير ل      

    نلاية سنة ال  رير 44,019 11,064 10,192 10,539 10,585 

 ب د سنة 37,253 10,593 10,192 10,486  

  

 
 ب د سن ان 37,492 10,495 10,215

   

 
 ب د  الع سنياا 37,530 10,521

 ب د أربع سنياا 37,512     

 ال  دير الحال  للم الباا الم را مة 37,512 10,521 10,215 10,486 10,585 79,319
 المد يحاا ال را مية ح ى اآلن (36,585) (10,068) (9,370) (9,235) (5,964) (71,222)

 مجموع االحتياطيات المدرجة      
 في بيان المركز المالي 927 453 845 1,251 4,621 8,097

 صافي مطالبات التكافل (ب

 2014 2015 2016 2017 المجموع
و ما  2013

 سنة الحادث قبلها
   دير لمرري اا الم الباا النلائية      
    نلاية سنة ال  رير 20,448 6,542 6,693 6,312 6,448 
 ب د سنة 19,843 6,079 5,960 5,899  
 ب د سن ان 19,968 5,903 5,936   
 ب د  الع سنياا 19,984 5,943    
 ب د أربع سنياا 20,018     

 ال  دير الحال  للم الباا الم را مة 20,018 5,943 5,936 5,899 6,448 44,244

 المد يحاا ال را مية ح ى اآلن (19,479) (5,737) (5,514) (5,145) (3,808) (39,683)
 مجموع االحتياطيات المدرجة      

 في بيان المركز المالي 539 206 422 754 2,640 4,561
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 تطورات المطالبات 21-7

 
 أجمالي مطالبات التأمين التقليدي (ت

 

 2014 2015 2016 2017 المجموع
و ما  2013

 الحادثسنة  قبلها
   دير لمرري اا الم الباا النلائية      
    نلاية سنة ال  رير 8,242 7,628 6,890 10,698 10,690 
 ب د سنة 8,056 6,351 6,545 10,360  
 ب د سن ان 7,993 6,407 6,629   
 ب د  الع سنياا 7,842 6,448    
 ب د أربع سنياا 7,841     

 ال  دير الحال  للم الباا الم را مة 7,841 6,448 6,629 10,360 10,690 41,968

 المد يحاا ال را مية ح ى اآلن (6,723) (6,076) (5,869) (8,298) (5,657) (32,623)
 مجموع االحتياطيات المدرجة      

 في بيان المركز المالي 1,118 372 760 2,062 5,033 9,345

 
 صافي مطالبات التأمين التقليدي (ث

 

 2014 2015 2016 2017 المجموع
و ما  2013

 قبلها
 سنة الحادع

   دير لمرري اا الم الباا النلائية      
    نلاية سنة ال  رير 5,059 5,009 4,822 7,737 6,521 
 ب د سنة 4,714 4,430 4,692 7,601  
 ب د سن ان 4,640 4,519 4,718   
 ب د  الع سنياا 4,397 4,510    
 ب د أربع سنياا 4,357     

 ال  دير الحال  للم الباا الم را مة 4,357 4,510 4,718 7,601 6,521 27,707

 المد يحاا ال را مية ح ى اآلن (4,023) (4,227) (4,294) (6,638) (3,530) (22,712)
 مجموع االحتياطيات المدرجة      

 في بيان المركز المالي 334 283 424 963 2,991 4,995

 
 . إدارة رأس المال22

سة مقل  اإلدارد إلى المحا ظة حلى  احدد  يية من رأ  المام من أقم المحا ظة حلى   ة المس  مرين يالدائنيين  سيا  لدف 
  ة    إدارد رأ  المام  يما يل :يالسيم يمن أقم  مييم يدحم   يير األحمام ال قارية المس  بلية. ي  م م أهداف الشر

 درد الشرررر ة حلى االسررر مرارية، يملك السررر مرارها     ي ير إيراداا لمسررراهميلا يمزايا لأل راف مي   المحا ظة حلى 
 المرلحة بلا.
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 ة. ي ير حائد  ا   لمساهميلا من خالم  س ير المن قاا يالخدماا حلى نحي ي ناسب مع مس يى المخا ر الم حمل 
ياسة لإلشراف من  بم مررف البحرين المر ز  الم  يحدد اش را اا الحد األدنى لرأ  المام.  ما أن س خضع الشر ة  

لمام االشررررر ة    االح فاظ برأ  المام يم م إقمال  اشرررر را اا رأ  المام يهامش محدد السرررر ي اب أية  غيراا    رأ  
 ء  غيراايالا    إ ار اس را يقية المقميحة، ي   ضييم  لباا رأ  المام.  دير الشر ة هي م رأ  المام ي  يم بال  د

  ر الخارة باألريم ماا ال ال ة. الظريف اال  رادية يسماا المخا 
إن مقلد ال ياحد يالليائح الرررررادر حن مررررررف البحرين المر ز  ييضررررح م  لباا هامش السررررييلة لرررررناديق ال  ا م. ل د 

 المشريحة أحاله.  اس ي ا الشر ة م  لباا مررف البحرين المر ز 
 

 .  إدارة المخاطر المالية23

 

 نظرة عامة
إن سرررياسررراا الشرررر ة إلدارد المخا ر المالية ه  من ضرررمن اإل ار ال ام السررر را يقية مقميحة سررريليدر   إلدارد المخا ر 
المالية.  نا  بالمقميحة المسررئيلية ال لية حن ال أسرري  ياإلشررراف حلى إ ار إدارد المخا ر الخارررة بالمقميحة. يحلى هما 

نة إدارد االس  ماراا ال نفيمية، يه  مسئيلة حن   يير ي نفيم يمرا بة سياساا الر يد،  ام مقل  إدارد الشر ة ب أسي  لق
 المخا رد الخارة بالشر ة. ي  يم اللقنة بريرد من ظمة ب  ديم   ارير لمقل  إدارد الشر ة حيم أنش  لا. 

 

ييضرررع حديد المخا ر   م يضرررع سرررياسرررة إدارد المخا ر للمقميحة بلدف ال  رف ي حليم المخا ر ال    ياقللا الشرررر ة،
ياإلقراءاا الر ابية يضرررب  المخا ر ياالل زام بحديدها.   م مراق ة أنظمة يسرررياسررراا إدارد المخا ر بشررر م دير  بلدف 
اسررر ي اب ال غيراا    األسررريام يأنشررر ة الشرررر ة. إن المقميحة، من خالم ال دريب يالم ايير ياإلقراءاا اإلدارية  سررر ى 

 ة يبناءد يدرك  يلا قميع الميظفين ملاملم يمسئيليا لم.ل أسي  بيئة ر ابية مسئيل
 

    رض الشر ة للمخا ر ال الية من قراء اس خداملا لألدياا المالية:

 مخا ر االئ مان 

 مخا ر السييلة 

 مخا ر السيم 
 

يإقراءا لا ي دم هما اإليضررا  م ليماا حيم   رض الشررر ة ل م من المخا ر المم يرد أحاله يأهداف الشررر ة يسررياسررا لا 
بشأن   ييم يإدارد همه المخا ر يإدارد الشر ة لرأ  المام.  م  ضمين المزيد من اإل راحاا ال مية    همه البياناا المالية. 
 اما الشررر ة ب أسرري  لقنة ال د يق ، ل    را ب مدى ال زام اإلدارد بسررياسرراا يإقراءاا إدارد المخا ر الخارررة بالشررر ة 

ر إدارد المخا ر الم  ل ة بالمخا ر ال    ياقللا الشرررر ة.  سد  لقنة ال د يق ديرها الر اب  بمسررراحدد ي راقع مدى  فاية أ 
 شر ة ال د يق الداخل  للشر ة.

 

 مخاطر االئتمان 

  مخا ر االئ مان ه  مخا رد  حمم الشر ة لخسارد مالية إما ما أخفق ال رف اآلخر    الي اء بال زاما   ال  ا دية.

 النياح  الرئيسية ل  رض الشر ة لمخا ر ائ مانية ما يل :ي  ضمن 
 

 ، اإليداحاا لدى المسسساا المالية ياإلس  ماراا يالن د يما    ح م 

     ممم مدينة، بما    ملك المبالغ المسرر ح ة من ح يد ال  ا م، يالمشررار ين، ياليسرر اء يحرررة شررر اا إحادد ال  ا م
 المس ح ة من شر اا إحادد ال  ا م بشأن المد يحاا ال    م ال يام بلا بالف م للمشار ين.م ليباا ال  ا م، يالمبالغ 

  
إن  بي ة   رض الشررر ة لمخا ر االئ مان، يسررياسررا لا يأهدا لا يإقراءاا إدارد مخا ر االئ مان لم   غير بررريرد قيهرية 

 حن الف رد الساب ة.
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 إدارد مخا ر االئ مان (أ
س  ماراا األيرام المالية الخارة بلا من  شأن يدائ لا يإيداحا لا يا شر ة ببدارد مخا ر االئ مان ب الم يضع حديد خ  يم ال

السرر  ماراا ، سرر  مار ب د   ييم القيدد االئ مانية لاإلل  رضررلا للمخا ر من  بم  رف ياحد. لدى الشررر ة سررياسررة  ائمة حلى 
 ليماا ال رنيف ال ام ياس  اء الم ليماا من ال ح ي اا يال حرياا الداخلية حن اإلس  ماراا.يمراق ة م 

 
  م مرا بة   رض الشر ة لأل راد المشار ين يمقميحاا المشار ين من  بم أ سام األحمام الخارة  قزء من حملية الر ابة 

للامة للمخا ر من  بم أل راد المشرررررررار ين أي المقميحاا االئ مانية. يي م إقراء ال حليالا المالية الخاررررررررة بال  رضررررررراا ا
الم قانسرررررة من المشرررررار ين. ي  يم الشرررررر ة أيضرررررا ب  ييم المالءد االئ مانية لقميع شرررررر اا إحادد ال  ا م من خالم مراق ة 

 يحلي  ي م إدار لا.م ليماا ال رنيف ال امة يمن ال حرياا الداخلية. ي م   ييم أ ر  شم شر ة إحادد ال  ا م بريرد من ظمة 
 

 ال  رض األ رى للمخا ر االئ مانية  (ب

 م م ال يمة الد  رية للميقيداا المالية )ررررا   من خسرررائر انخفاض ال يمة( الحد األ ررررى لل  رض للمخا ر االئ مانية، حند 
  اريخ المر ز المال  هي:

 

 2017  2016 
    

 10,439  5,311 الن د يما    ح م  
 -  13,218 مسسساا مالية إسالميةإيداحاا لدى 

 791  13,139 أيرام مالية اس  مارية
 5,707  10,188 ممم مدينة من شر اا ال  ا م يإحادد ال  ا م

الم الباا الم  بدد حرة شر اا إحادد ال  ا م من الم الباا ال ائمة )باس  ناء 
 2,730  7,048 غير المبلغ حنلا(
 323  615 ميقيداا أخرى

    
 49,519  19,990 

 
 

  حليم ممم ال  ا م المدينة من شر اا ال  ا م يشر اا إحادد ال  ا م  (ا
 

غير مستحقة  
 وغير

منخفضة 
 القيمة

مستحقة 
 وغير

منخفضة 
 القيمة

مستحقة 
ومنخفضة 

 القيمة

مخصص 
انخفاض 

 القيمة
 المجموع

      
2017      

      
      ممم مدنية من شر اا ال  ا م يإحادد

 10,188 (995) 995 5,542 4,646 ال  ا م
      حرة شر اا إحادد ال  ا م من الم الباا
      ال ائمة )باس  ناء الم الباا الم  بدد الغير

 7,048 - - 3,242 3,806 مبلغ حنلا(

      
 8,452 8,784 995 (995) 17,236 
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غير مس ح ة  
 يغير

منخفضة 
 ال يمة

مس ح ة 
 يغير

منخفضة 
 ال يمة

مس ح ة 
يمنخفضة 

 ال يمة

مخرص 
انخفاض 
 ال يمة

 المقميع

      
2016      

      
      ممم مدنية من شر اا ال  ا م يإحادد

 5,707 (458) 458 2,914 2,793 ال  ا م
      حرة شر اا إحادد ال  ا م من الم الباا

      الم الباا الم  بدد الغيرال ائمة )باس  ناء 
 2,730 - - 1,256 1,474 مبلغ حنلا(

      
 4,267 4,170 458 (458) 8,437 

 
 

  حليم األحمار )ممم مدينة من حملياا ال  ا م يإحادد ال  ا م(  (ع
 

 2017 2016 

 مخرص إقمال  مخصص إجمالي 

     
 - 2,793 - 4,646 أشهر 6مستحقة من صفر إلى 

 - 1,541 - 2,449 شهر 12أشهر إلى  6مستحقة من 
 458 1,831 995 4,088 شهر 12أكثر من 

     
 11,183 995 6,165 458 

 
 
 مخاطر السيولة (أ

مخا ر السررييلة ه  المخا ر بأن  ياق  الشررر ة ررر يبة    الي اء بال زاما لا المالية يال  ا لية ال    سرردد بالن د أي أرررم مال  
الشررر ة للم الباا الييمية حلى مرررادر الن د الم ا  للم الباا الناشررئة من ح يد ال  ا م. ييم ن أن  نشررأ مخا ر  خر.    رض 

السرررررررييلة من حدد من النياح  المح ملة م م حدم  يا ق مدد الميقيداا يالم ليباا يالمسررررررر يياا ال الية غير الم ي  ة من 
 الم الباا.

 
 إدارد مخا ر السييلة( 1

الشر ة إلدارد السييلة هي ضمان أن ي ين لديلا سييلة  ا ية للي اء بالم ليباا حند اس ح ا لا، يملك    ظم األحيام إن أسليب 
ال ادية يالررر بة، دين  حمم خسررائر غير م بيلة أي المخا رد ببلحام الضرررر بسررم ة الشررر ة. يي لخص منظير الشررر ة إلدارد 

 مخا ر السييلة  يما يل :

 لميزانياا ال  ديرية حلى أسرررا  من ظم لل نبس بال د  اا الن دية من ال  ا م يح يد االسررر  مار حلى المدى إحداد يمراق ة ا
 ال رير يالم يس  يال ييم.

  يقب أن  لب  اح ياقاا سي ية محددد.  الشر ةالميقيداا المش راد من  بم 

  يد ال  ا م الخارة بلا.بالن د يالميقيداا السائلة للي اء بالم الباا الييمية ل الشر ة ح فظ   
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 )تابع( مخاطر السيولة (أ
 
 ( ال  رض لمخا ر السييلة 2

اا الفيائد ال  ا دية  يما يل  أدناه ن رض ل حليم االس ح ا اا ال  ا دية للم ليباا المالية الخارة بالشر ة )بما    ملك مد يح
 غير المخريمة(.

 

 النقدية التعاقدية غير المخصومةالتدفقات  

 القيمة 2017
 الدفترية

إجمالي التدفقات 
 النقدية الخارجية

   
 31,674 31,674 ال أمينالم ليباا الفنية ال  ا م ي

 4,373 4,737 ممم دائنة لشر اا ال  ا م يإحادد ال  ا م
 2,393 2,393 م ليباا أخرى

   
 38,894 38,894 

 
 

 الن دية ال  ا دية غير المخريمةال د  اا  

 ال يمة 2016
 الد  رية

إقمال  ال د  اا 
 الن دية الخارقية

   
 12,854 12,854 ال أمينالم ليباا الفنية ال  ا م ي

 1,735 1,735 ممم دائنة لشر اا ال  ا م يإحادد ال  ا م
 1,594 1,594 م ليباا أخرى

     
 16,183 16,183 

 
 مخاطر السوق (ب

مخا ر السرررريم ه  المخا ر النا قة حن ال غيراا ال     رأ حلى أسرررر ار السرررريم م م م دالا الربح يم دالا ررررررف  إن
ال مالا األقنبية يأس ار األسلم ال    س ر حلى  يمة ميقيداا الشر ة يحلى مبلغ الم ليباا ي/أي حلى دخم الشر ة. ي نشأ 

ة الم ليباا ي يمة اسررررررر  ماراا األيرام المالية المح فظ بلا. ي   رض مخا ر الشرررررررر ة نظرا  لل  لباا ال     رأ حلى  يم
الشر ة لمخا ر السيم    قميع الميقيداا المالية الخارة بلا، بما    ملك  لك ال   ي م االح فاظ بلا لدحم ال  يد المربي ة 

  يمة السي ية للمحفظة األساسية.لحد الرسيم الم  سبة من  بم الشر ة حلى  لك ال  يد ال      الغالب    مد حلى ال

 لدف إدارد مخا ر السرريم إلى إدارد ال  رض لمخا ر السرريم همه يالسرري رد حليلا    إ ار الم ايير الم بيلة مع االسرر فادد 
من ال ائد حلى المخا رد.  بي ة   رضاا الشر ة لمخا ر السيم يأهدا لا يسياسا لا يإقراءا لا إلدارد مخا ر االئ مان لم 

 غير بريرد قيهرية حن الف رد الساب ة.  

  يم الشرررررر ة ببدارد مخا ر السررررريم محليا  ي  ا  إل ار إدارد الميقيداا/الم ليباا الخاررررررة بلا.   يم لقنة االسررررر  مار    
الشررر ة ببدارد يمرا بة مخا ر السرريم. يل د  م  أسرري  همه اللقنة من  بم أحضرراء مقل  إدارد الشررر ة ي   ين من أحضرراء 

 فيميين يأحضاء غير  نفيميين. ي  دم اللقنة   اريرها حيم أنش  لا بريرد من ظمة لمقل  إدارد الشر ة. ن

يضرر ا الشررر ة سررياسرراا يإقراءاا  فرررم  يفية إدارد يمرا بة ل م خ ر ل م م ين من م يناا مخا ر السرريم الرئيسررية. 
الشررر ة     اريخ إحداد المر ز المال  ل م مخا رد  يي م  نايم إدارد  م م ين رئيسرر  من م يناا المخا رد يمدى   رض

 رئيسية بريرد  فريلية أدناه.
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 )يتبع(إدارة المخاطر المالية    23
 ()يتبع  مخاطر السوق (ب
 
 ( مخا ر م دم  الربح1

لل غيراا    م دالا مخا ر م دم الربح ه  مخا ر ال  لباا     يمة أي ال د  اا الن دية المسررررررر  بلية لألدياا المالية ن يقة 
أربا  السررررررريم. األدياا ماا م دم الربح ال ائم   رض المقميحة لمخا ر م دم ربح ال د  اا الن دية، بينما األدياا ماا 
 م دم الربح ال ابا    رض الشر ة لمخا ر م دم ربح ال يمة ال ادلة. لي  للشر ة أ   مر ز قيهر  لمخا ر م دم الربح.

 
 ( مخا ر ال ملة2

مخا رد ال ملة ه  المخا رد بأن  يمة األداد المالية سرريف    لب نظرا  ل غيراا أسرر ار ررررف ال مالا األقنبية. ي   لق    د
مخا ر ال ملة الخارررررة بالشررررر ة بال غيراا ال     رأ حلى أسرررر ار الررررررف ال ابلة لل  بيق    سرررريام ال سرررريياا ال     م 

 ر ال ملة محديدا للغاية نظرا ألن أغلبية اسرررر  ماراا الشررررر ة يالممم المدينة بال مالا األقنبية. يي د   رض الشررررر ة لمخا
 يالممم الدائنة ي م   ييملا بالديالر األمري   أي ب مالا مربي ة بالديالر األمري  .

 
 ( مخا ر س ر السيم األخرى3

   رض الشر ة لمخا ر أس ار األسلم ال    نشأ من أدياا ح يم المل ية. اللدف الرئيس  إلس را يقية اس  مار الشر ة هي 
ضمان حيائد خالية من المخا ر ياس  مار  يائض األميام الزائدد الم احة للشر ة    أيرام مالية خالية من المخا ر. ي نشأ 

 م ل   الشر ة. ي را ب لقنة االس  مار بالمقميحة المحفظة االس  مارية الخارة بلا  مخا ر س ر السيم من االس  مار الم 
باالس ناد إلى  ي  اا السيم. ي  م إدارد االس  ماراا الرئيسية الميقيدد بمحفظة الشر ة حلى أسا   رد  ي  م الميا  ة حلى 

 قميع  راراا الشراء يالبيع من  بم لقنة االس  مار بالشر ة. 
 
  حليم حساسية مخا ر السيم( 4

يبين القديم ال ال  ن ائ  اخ بار الحسرررراسررررية حلى مقميع الربح يالفائض يح يم المل ية. ييشررررير  حليم الحسرررراسررررية إلى أ ر 
ال غيراا    حيامم مخا رد السررريم الناشرررئة حن أ ر ال غيراا    همه ال يامم حلى الميقيداا يالم ليباا المالية للشرررر ة 

 الم ليباا ال  ا لية الخارة بلا.يالميقيداا ي
 

مجموع الربح  2017
 والفائض

 حقوق الملكية

   مخا رد م دم الربح
 308 308 ن  ة أسا   حيم    منحنياا اإليراداا 100+ 
 14 14 ن  ة أسا   حيم    منحنياا اإليراداا 100 -

 

مقميع الربح  2016
 يالفائض

 ح يم المل ية

   مخا رد م دم الربح
 40 40 ن  ة أسا   حيم    منحنياا اإليراداا 100+ 
 24 24 ن  ة أسا   حيم    منحنياا اإليراداا 100 -

 
 اال  راضاا يمنلقية  حليم الحساسية يال ييد الخارة بلا:

ال حر اا    ي م  حديد اآل ار الناشررررررئة حن ال غيراا المحددد    ال يامم باسرررررر خدام نمامج م يرد داخليا . يي م  حديد مسرررررر يى 
حيامم السيم ال   يس ند إليلا  حليم الحساسية باالس ناد إلى ال نبساا اال  رادية يالخبرد ال اريخية الخارة بال غيراا ال     رأ 
حلى همه ال يامم. يال  أخم  حاليم الحسرراسررية ب ين االح بار أن ميقيداا الشررر ة يم ليبا لا   م إدار لا بررريرد نشرر ة. بما أن 

االسرر  مار   حرك لما ب د الن ا  المحددد مسررب ا ، سرر  خم اإلدارد إقراءاا سرر غير من يضررع الشررر ة. باإلضررا ة لملك،  بن  أسرريام
 حليم الحسراسرية يسر ند إلى يضرع الشرر ة المال      اريخ إحداد المر ز المال  يربما ي غير    الي ا الم   حدع  ي  أية حر ة 

 سي ية   لية.
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 العالقةاألطراف ذوي   24

نفيم  س ر  ي م إح بار األ راف  أ راف مي  حال ة حندما ي ين ألحد األ راف  درد السي رد حلى ال رف اآلخر أي ي ين ل 
 اا ال    مار  حلى السياساا المالية يال شغيلية لل رف اآلخر.  شمم األ راف مي  ال ال ة حلى المساهمين الرئيسيين يالشر

 نفيما  مس را  يأحضاء مقل  اإلدارد يأحضاء اإلدارد ال نفيمية للشر ة.الشر ة يالمساهمين حليلا 
 

 أ(  المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين

ي  ين ميظف  اإلدارد الرئيسيين من أحضاء مقل  اإلدارد يالميظفين الرئيسيين المين للم الرالحية يالمسئيلية ل خ ي  
: ال ش ء(. يبلغا 2016د ع أية م ا آا ألحضاء مقل  إدارد الشر ة خالم السنة )ي يقي  يمرا بة أنش ة الشر ة. يلم ي م 

دينار بحرين ( يبلغا ألف  35: 2016دينار بحرين  ) ألف 41لقلساا ألحضاء لقان مقل  اإلدارد  يمة أ  اب حضير ا
دينار بحرين (. بلغا ألف  162: 2016دينار بحرين  )ألف  129الريا ب يالمزايا المد يحة إلى ميظف  اإلدارد الرئيسيين 

: 2016دينار بحرين   )ألف  103مبلغ  2017ديسمبر  31م ا أد نلاية الخدمة المس ح ة لميظف  اإلدارد الرئيسيين  ما    
  دينار بحرين (.ألف  73

 

 2016  2017 ب(  المعامالت مع أطراف ذوي العالقة
    إقمال  االش را اا: 
 32  80 مش ر ة سي رد حا الشر اا الخاض ة 

    
    اش را اا إحادد ال  ا م:

 -  1 مش ر ة سي رد حا الشر اا الخاض ة 
    

    اإليراد من اإليداحاا:
 -  36 مش ر ة سي رد حا الشر اا الخاض ة 

    
    إقمال  الم الباا المد يحة:

 4  35 مش ر ة سي رد حا الشر اا الخاض ة 
    

 

 2016  2017 مستحقةج(  أرصدة 
    

    ممم دائنة :
 -  80 مش ر ة سي رد حا الشر اا الخاض ة 

    
    إيداحاا لدى مسسساا مالية:  

 -  4,369 مش ر ة   سي رد حا شر اا خاض ة 
    

    ممم مدينة:
 -  93 الشر ة األم

 36  2 مش ر ة سي رد حا الشر اا الخاض ة 
    

    م الباا  ائمة:
 7  730 مش ر ة سي رد حا الشر اا الخاض ة 

    
    الن د يما    ح م :
 -  1,565 مش ر ة   سي رد حا شر اا خاض ة 
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 هيئة الرقابة الشرعية   25

القم ية ن  بم مي م   يينلم هيئة الر ابة الشرحية للشر ة، يال      ين من  ال ة حلماء   خضع أنش ة أحمام الشر ة إلشراف
مع أح ام  ل أ د من  يا ق أحمام الشر ةال ميمية سنييا.  ملك الليئة سل ة مراق ة حملياا يأنش ة الشر ة ال قارية ل

ا سقاليمباد ء الشري ة اإلسالمية ال امة. سيف ي ين لليئة الر ابة الشرحية ال درد حلى اليريم إلى  م مرادر ال
 يالم امالا يالم ليماا للشر ة.

 
 

 األرباح المخالفة للشريعة  26

: ال ش ء( من م امالا مخالفة للشري ة اإلسالمية، يال   ال  سمح بلا هيئة 2016لم   ن هناك أربا  مح  ة خالم ال ام )
 الر ابة الشرحية.

 
 الزكاة  27

: 2016)  ل  ل م سلم 4.7: الش ء( بيا ع 2016دينار بحرين  ) 526ي حمم المساهمين بريرد مباشرد ز اد  درها 
الش ء(، يبال ال  ال   ضمن البياناا المالية مخررا  للز اد. ال نارر المس خدمة    اح ساب الز اد ه  رأ  المام 
ياالح يا   ال انين  ياألربا  المس ب اد، ياح يا ياا ال يمة ال ادلة م ريحا  منلا ح يم مل ية مشار   ال  ا م يال  اراا 

 اب الز اد من  بم هيئة الر ابة الشرحية، ي م  بليغ المساهمين حن المبالغ المس حق د  لا.يالم داا.  م إ رار أس  اح س
 

 معلومات القطاعات  28

  ا م ال ام، ال  ا م ال ائل  يرنديم ال أمين ال  ليد .   يم اإلدارد بمرا بة ال  يم الشر ة با خام  راراا  شغيلية حلى أسا  
 لشر ة باس خدام   احاا األحمام ال الية:ن ائ  ي   لد بال مييم يأداء ا

 

 .غير المر باا  شمم الحريق يالبحر، يالحيادع ال امة، يالمسئيلية ياللندسة 

 المر باا 

 الرحة 

 ال  ا م حلى الحياد القماح  يالم  يشمم الحياد القماحية ي االئ مان حلى الحياد 

  يحلى المدى ال ريرال  ا م ال ائل  الم  ي ضمن  نا را حلى المدى ال ييم 

 

  يم اإلدارد بمرا بة ن ائ  اال   اب ل  احاا ال شغيم بش م منفرم لغرض ا خام ال راراا بشأن  خريص الميارد ي  ييم 
األداء. ي م   ييم أداء ال  اع حلى أسا  ربح اال   اب. ي رض القديم ال ال  إيراداا ال  اع ي يا  ربح ال  اع للسنة 

 الدخم يأربا  السنة للشر ة.يم اب  لا إلقمال  
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 معلومات القطاعات )يتبع(  28
 

 ج( إيرادات ومصروفات صندوق التكافل العام

  2017  2016 

 
 غير

 مركباتال
 صحي مركبات

التكافل 
على 
 الحياة

 الجماعي

التكافل 
 العائلي

 
غير  المجموع

 مر بااال
 رح  مر باا

ال  ا م 
حلى الحياد 
 القماح 

ال  ا م 
 ال ائل 

 المقميع

             
             إيرادات التكافل

 13,529 - 118 4,422 6,215 2,774 15,870 96 227 5,078 6,583 3,886 إقمال  االش را اا
(3,617) ال  ا ماش را اا إحادد   ( (634  (54,17)  (207)  (44)  (8,506)  (2,546)  (373)   (1,771)  (112)  - (4,802)  

 8,727 - 6 2,651 5,842 228 7,364 52 20 903 6,120 269 االشتراكات المحتفظ بها

             الحر ة    االش را اا غير
(20) ، را  الم  سبة  181 (165)  (9)  - (13)  46 (363)  93 7 - (217)  

             
 8,510 - 13 2,744 5,479 274 7,351 52 11 738 6,301 249 صافي االشتراكات المكتسبة

             
(195) 326 حميالا  )مرري اا( /إيراد  (89)  31 - 73 307 (262)  (243)  (3)  - (201)  

             الحر ة    ال ميالا غير
(47) 12 الم  سبة  5 6 - (24)  91 (54)  72 1 - 110 

             إيراد حميالا األربا 
036 152 30 74 99 5 يإيراداا أخرى  25 90 164 17 - 296 

             صافي العموالت المكتسبة /
(143) 343 )المتكبدة(  (10)  67 152 409 423 (226)  (7)  15 - 205 

(5,253) 697 7,760 204 78 727 6,158 592 إجمالي االيرادات  2,737 28 - 8,715 
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 معلومات القطاعات )يتبع(  28

 

 إيراداا يمرري اا رنديم ال  ا م ال ام )ي بع( (ا
 

  2017  2016 

 
 غير

 مركباتال
 صحي مركبات

 التكافل
على 
الحياة 
 الجماعي

التكافل 
 العائلي

 المجموع
 غير

 مر بااال
 رح  مر باا

ال  ا م 
حلى الحياد 
 القماح 

 ال  ا م
 ال ائل 

 المقميع

             مصروفات التكافل
 8,012 - 67 3,623 3,915 407 8,266 - 526 1,317 5,385 1,038 إقمال  الم الباا المد يحة

             م الباا مس ردد من شر اا 
 (1,831) - (60) (1,041) (394) (336) (62,60) - (473) (802) (398) (933) إحادد ال  ا م ي خرين

 6,181 - 7 2.582 3.521 71 605,6 - 53 515 4,987 105 صافي  المطالبات المدفوعة
             -الحر ة    الم الباا ال ائمة 

 1,655 - - 8 768 879 1,863 (63) (45) (311) 1.263 1,019 إقمال 
             -الحر ة    الم الباا ال ائمة 

 (1,198) - 4 - (279) (923) (913) 44 11 213 (176) (1,005) إحادد ال  ا م

             

 6,638 - 11 2.590 4.010 27 6,610 (19)  19 417 6,074 119 را   الم البة الم  بدد / المس ردد

 - - - - - - 155 155 - - - -  حييم االح يا   من   ا م ال ائلية 

             

 077,2 - 17 147 1.243 670 995 68 59 311 84 473 الزيادة التقنية
             

 5,820 - 161 2,025 641 2,993 14,926 129 1,015 3,652 3.070 7,060 المعترف بها وداتالموج

             
 12,819 - 163 2,409 6,869 3.378 36,327 3,764 1,327 5,679 17,501 8,056 المعترف بها المطلوبات 

 .ليسا محدددمليين دينار بحرين  (  3.76: 2016مليين دينار بحرين  ) 8.06مليين دينار بحرين  ( يالم ليباا البالغة 24.43:  2016مليين دينار بحرين  ) 50.78الميقيداا البالغة 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية   29
 

ال   ي م  دايللا    األسيام النش ة حلى أس ار السيم المدرقة    مد ال يمة ال ادلة للميقيداا يالم ليباا المالية 
أي أس ار حريض اليس اء.   يم الشر ة ب حديد ال يم ال ادلة لقميع األدياا المالية األخرى من خالم  رم   ييم 

 أخرى.
 

 ال يمة ال ادلةهي م 
   أهمية المدخالا المس خدمة    إقراء ال ياساا:  ي  الشر ة ال يم ال ادلة باس خدام  را بية ال يمة ال ادلة يال      

 
 المس يى األيم: المدخالا ماا أس ار السيم المدرقة )غير الم دلة(    األسيام النش ة ألدياا مما لة.

 
المس يى ال ان : المدخالا غير األس ار المدرقة الم ضمنة    المس يى األيم يال      بر ملحيظة إما مباشرد )م م 

( أي غير المباشرد )مس مدد من األس ار(. ي شمم همه الفئة أدياا م يمة باس خدام: أس ار السيم المدرقة    األس ار
األسيام النش ة ألدياا مم الة، أس ار مدرقة ألدياا مما لة أي مشابلة    األسيام ال      بر أ م نشا ا ، أي أساليب 

 ظة بش م مباشر أي غير مباشر من بياناا السيم.  ييم أخرى    حيع أن قميع المدخالا اللامة ملحي
 

المس يى ال الع: المدخالا غير الملحيظة. ي شمم همه الفئة قميع األدياا بحيع أن   نية ال  ييم  شمم مدخالا ال 
 س ند حلى بياناا ملحيظة يالمدخالا غير الملحيظة للا  أ ير هام حلى   يم األداد. همه الفئة  شمم أدياا م يمة 
   مد حلى أس ار السيم المدرقة لألدياا بحيع أن ال غيراا اللامة الغير ملحيظة أي اال  راضياا    لب ان  ا  

 الفريم بين األدياا.
 

القديم ال ال  يحلم األدياا المالية الم اسة بال يمة ال ادلة     اريخ إحداد البياناا المالية من حيع المس يى    
ال   ي م  رنيفلا     يا  ال يمة ال ادلة.  س ند المبالغ حلى ال يم المبينة    بيان المر ز المال .  را بية ال يمة ال ادلة 

  ياساا ال يمة ال ادلة ال الية م  ررد:
 

المستوى  2017ديسمبر  31
 األول

 
المستوى 

 الثاني
 

المستوى 
 الثالث

 المجموع 

        
 4,336  1,654  -  2,682 اس  ماراا بال يمة ال ادلة

        
 2,682  -  1,654  4,336 

 
 

المستوى  2016ديسمبر  31
 األول

 
المستوى 

 الثاني
 

المستوى 
 الثالث

 المجموع 

        
 6,593  1,654  -  4,939 اس  ماراا بال يمة ال ادلة

        
 4,939  -  1,654  6,593 

 
ديسمبر  31. )2017ديسمبر  31خالم السنة المن لية     3  ن هناك  حييالا من أي إلى  رنيف  يا  المس يى  لم

 : ال ش ء(.2016
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 ( القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع  29
 

 يحدد القديم أدناه  رنيف الشر ة ل م  ئة من الميقيداا يالم ليباا المالية، ي يملم ال ادلة:
 

2017 
 
 

القيمة 
العادلة 
خالل 
حقوق 
 الملكية

محتفظ بها 
حتى 

 االستحقاق

القروض 
 والذمم المدينة

مجموع القيمة 
 الدفترية

 القيمة العادلة

      
 5,311 5,311 5,311 - - الن د يما   ح م 

 13,218 13,218 13,218 - - إيداحاا لدى مسسساا مالية
 17,441 17,475 - 13,139 4,336 اس  ماراا 

 10,188 10,188 10,188   ممم مدينة من ال  ا م يال أمين 
 14,991 14,991 14,991 - - حرة شر اا إحادد ال  ا م ي ال أمين

 611 611 611 - - مرري اا اس حيام مسقلة
 615 615 615 - - ميقيداا أخرى

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

      
 31,764 31,764 31,764 - - م الباا  ائمة من ح يد ال  ا م 

 4,737 4,737 4,737   ممم دائنة لشر اا ال  ا م يإحادد

 2,393 2,393 2,393 - - م ليباا أخرى

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

 

2016 
 

القيمة 
العادلة خالل 

حقوق 
 الملكية

محتفظ بها 
حتى 

 االستحقاق

القروض 
 والذمم المدينة

مجموع القيمة 
 الدفترية

 القيمة العادلة

      
 10,440 10,440 10,440 - - الن د يما   ح م 

 - - - - - إيداحاا لدى مسسساا مالية
 6,593 6,593 - - 6,593 اس  ماراا 

 5,707 5,707 5,707 - - ممم مدينة من ال  ا م يال أمين 
 5,867 5,867 5,867 - - إحادد ال  ا م ي ال أمينحرة شر اا 

 380 380 380 - - مرري اا اس حيام مسقلة
 323 323 323 - - ميقيداا أخرى

 29,310 29,310 22,717 - 6,593 مجموع الموجودات المالية

      
 12,854 12,854 ,85412 - - م الباا  ائمة من ح يد ال  ا م 

 1,735 1,735 1,735   ال  ا م يإحاددممم دائنة لشر اا 

 1,594 1,594 1,594 - - م ليباا أخرى

 16,183 16,183 16,183 - - مجموع المطلوبات المالية

 
ال يمة الد  رية لألدياا المالية للشر ة، ما حدا اس  ماراا األيرام المالية،   ارب  يم لا ال ادلة، بسبب االس ح ا اا 

 األقم للمه األدياا المالية.يرد الفيرية اي  ر
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 كفاية رأس المال وهامش السيولة   30

 نص األنظمة الرادرد من مررف البحرين المر ز  حلى أن ي م  حديد االش را اا الخارة بلامش المالءد المالية 
مليين  25.602 حلى أسا  مقميع رناديق  م من المشار ين يالمساهمين. ييبلغ رأ  المام الم ي ر للمساهمين

ديالر  4.572مليين ديالر أمري  (. الحد األدنى للامش السييلة الم ليب هي  24.042: 2015ديالر أمري   )
 مليين ديالر أمري  (. 4.804: 2015مليين ديالر أمري   لل  ا م ال ائل  ) 1.428أمري   لل  ا م ال ام، ي 

 

2,016  2,017  

1,700 
 

ال امين ال  ليد  لل أميناللامش الم ليب لرنديم  1,384  

- 
 

 اللامش الم ليب لرنديم ال  ا م ال ائل  574

- 
 

 اللامش الم ليب لرنديم ال  ا م ال ام 500

1,700 
 

 إقمال  اللامش م ليب 2,458

8,570 
 

 رأ  المام الم ا  ل غ ية هامش المالءد المالية 12,062

6,870 
 

 رأ  المام الزائد 9,604

 
 المطلوبات المحتملة و اإللتزامات    31

 
الشر ة مدحى حليلا    حدد من ال ضايا المر يحة من  بم أرحاب الي ائق  يما ي  لق بالم الباا الم نازع حليلا. 
ي   حين أن  لي  من المم ن ال نبس بالن يقة النلائية للمه ال ضايا،   د يض ا اإلدارد مخرراا    برها،    رأيلم، 

 : الش ء دينار بحرين  (.2016 ا ية. ال  يقد إل زاماا  ما     اريخ بيان المر ز المال  )
 

 األحداث الالحقة   32
 

أي حد ا  بم  اريخ ال ي يع حلى البياناا المالية يال   سي ين للا  2017ديسمبر  31لم   ن هناك أحداع هامة ب د 
  أ ير قيهر  حلى همه البياناا المالية.

 
 نقل األعمال   33
 

(،  م  حييم األحمام ي الميقيداا يالم ليباا إلى  فلة، سيليدر   ال  ا م ال ام ش.م.ب. )م2017ديسمبر  3   
سلم من الشر ة األهلية لل أمين ل م سلم من سيليدر    2.5الشر ة األهلية لل أمين.    رف ة  بادم األسلم ببردار 

. سلم 50،000.000ا الشر ة األهلية لل أمين اإلس حيام حن  ريق إردار ال  ا م ال ام.    هما ال اريخ، أنقز
حاد  مد يع بال امم من شر ة األهلية لل أمين للمساهمين    سيليداري   ال  ا م ال ام. بما ان حملية اإلس حيام  ما 

 بال يمة ال ادلة م ابم ال حييم.اس حيما  من خالم م ايضة األسلم، ال يمة ال ادلة لحرة مل ية سيليداري   ال  ا م ال ام
 

 2017ني مبر  30ال ادلة للميقيداا يالم ليباا ال ابلة لل حديد لشر ة سيليدر   ال  ا م  ال ام  ما     ةإن ال يم
  م  حييللا إلى شر ة األهلية لل أمين يحساب الشلرد النا قة حن ال حييم  ما يل :
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صندوق  
 المساهمين

صندوق 
 التكافل العام

صندوق 
 المجموع التكافل العائلي

     الموجودات 

     

 2,377 254 1,483 640 الن د يما    ح م 
 4,964 400 3,233 1,331 يدائع لدى مسسساا مالية 

 10,836 2,697 656 7,483 أيرام مالية اس  مارية
 4,478 9 4,469 - ممم حملياا ال  ا م يإحادد ال  ا م المدينة
حرة شر اا إحادد ال  ا م    الم الباا 

 ال ائمة
- 6,804 172 6,976 

 376 - - 376   اليف اس حيام مسقلة
 1,434 322 135 977 م دما  يم داا يميقيداا أخرى  مد يحاا

 حا  -ميقيداا المشار ين    ال  ا م 
 ال رفية 

383 - - 383 

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

 

صندوق  
 المساهمين

صندوق 
 التكافل العام

صندوق 
 المجموع التكافل العائلي

ناقص: المطلوبات وصندوق المشاركين 
 وحقوق ملكية المساهمين 

 

    

     المطلوبات

 15,799 247 15,552 - م الباا  ائمة من ح يد ال  ا م
 285 - 285 - اح يا   االش را اا يال ميالا غير الم  سبة 

 3,423 3,423 - - االح يا   الفن  لل  ا م ال ائل                            
 2,684 191 2,493 - ممم ال  ا م يإحادد ال  ا م الدائنة 

 1,515 27 674 814 م ليباا أخرى
 حا  -م ليباا المشار ين    ال  ا م 

 ال رفية
383 - - 383 

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

شر ة لى إ حييالا رنديم المشار ين 
 ال أمين األهلية

 
- 

 
(2,224) 

 
(34) 

 
(2,258)  

     

 9,993 - - 9,993 صافي الموجودات 

     
     

 9,993 - - 9,993 را   الميقيداا المس حيم حليلا
ال يمة ال ادلة لألسلم المردرد لحامل  اسلم 

 سيليدر   ال  ا م ال ام
12,000 - - 12,000 

     

 2,007 - - 2,007 الشهرة الناتجة عن االستحواذ 
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مليين دينار بحرين  بميقب  ري ة المنشأد اال  رادية    ح يم المل ية م ابم حاليد  2 م اح ساب الشلرد النا قة بمبلغ 
 بحرين .مليين دينار  7االردار الناشئة حن هما اإلس حيام بمبلغ 

 
) بم  اريخ  حييم األحمام  2017ني مبر  30أداء ي را   ن ائ  سيليدر   ال  ا م ال ام للف رد المن لية    إن  

 .م.بيالميقيداا يالم ليباا( الميقيدد أدناه يال   ال   ضمن قزءا من البياناا األساسية لشر ة سيليدر   البحرين ش.
 

  2017نوفمبر  30مختصر بيان الدخل للفترة المنتهية 

 2017 
  ايرادات 

 3,271 رسوم الوكالة 
 486 دخم اإلس  مار، اإلس شاراا يدخم المضارب

  
 3,757 مجموع اإليرادات 

  
 مصروفات 

 
 

 3,338 مرري اا  شغيلية 

 

 أرباح الفترة  369

 
  مختصر بيان إيرادات ومصروفات التكافل العام

 

 2017 ايرادات التكافل
  

 14,032 اقمال  االش را اا
 (6,716) حادد ال  ا م إاش را اا 

 7,316 االشتراكات المستبقاة
 221  ، را    الحر ة    االش را اا غير الم  سبة

 7,537 صافي االشتراكات المكتسبة
  

 1.231 را   ال ميلة الم  سبة
  

 8,768 مقميع ايراداا ال  ا م 
  

  مصروفات التكافل
 5,728 را   الم الباا الم  بدد

  
 3,040 فن الفائض ال

  
 (3,100) رسيم الي الة

  
 (60) حقز من  شغيالا ال  ا م

  
  دخل االستثمارات 
 84 مضارب ال، را   حرة دخم االس  ماراا

 24  ائض الف رد المحيم الى رنديم ال  ا م ال ام
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  إيرادات ومصروفات التكافل العائليمختصر بيان 
 

 2017 ايرادات التكافل
  

 700 اقمال  االش را اا
 (484) اش را اا احداد ال  ا م 

 216 صافي االشتراكات المستبقاة

 52 را   دخم ال ميلة 

  

 268 مقميع ايراداا ال  ا م

  
  مصروفات التكافل

 38 را   الم الباا الم  بدد
 228 الى االح يا  ال  ن  لل  ا م ال ائل ال حييم 

  
 2 نتائج التشغيالت التقنية 

 (171) رسيم الي الة
  

 (169) صافي النتائج من تشغيالت التكافل

  
  دخل االستثمارات 
 91 ، را   حرة مضارب دخم االس  ماراا

  

 (78) را   الن ائ  للف رد المحيلة الى رنديم ال  ا م ال ائل 

 
 

  أعضاء مجلس اإلدارة و أرباح األسهممكافأة  34
 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 

 مقترح من مجلس اإلدارة

 
: 2016) 2017ديسمبر  31ال ي  ر  مقل  إدارد الشر ة د ع أ  م ا آا ألحضاء مقل  اإلدارد حن السنة المن لية    

 ال ميمية السني .ال ش ء(. يخضع ملك لميا  ة المساهمين    اق ماع القم ية 
 

 أرباح األسهم 
 

 المعلنة والمدفوعة
 
 : ال ش ء(.2016) 2017ديسمبر  31للسنة المن لية    أ  أربا   اي د عي م احالن لم 
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 )يتبع( أعضاء مجلس اإلدارة و أرباح األسهممكافأة  34
 

 مقترح من مجلس اإلدارة
 

: ال ش ء(. إن  يزي اا 2016) 2017ديسمبر 31أربا  للسنة المن لية    ال ي  ر  مقل  إدارد الشر ة د ع أ   يزي اا 
األربا  الم  رحة  ربح     مس ح ة الد ع ب د الميا  ة حليلا من  بم المساهمين    اق ماع القم ية ال ميمية السني ، 

 يبال ال  لم ي م اح ساب  يزي اا األربا  الم  رحة    همه البياناا المالية.
 
 

 أرقام المقارنة   35

( الميقيداا يالم ليباا 26)المفرح حنلا    الرفحة  2017ديسمبر  31  ضمن ميقيداا يم ليباا الشر ة  ما    
.  م م األر ام 2017ديسمبر  31( خالم السنة المن لية    33المحيلة من سيليدر   ال  ا م ال ام )المبينة    إيضا  

 ، يال    م اإل را  حنلا بميقب رنديم المساهمين. 2016ديسمبر  31 ة  ما    الم ارنة ميقيداا يم ليباا الشر

 

(  م م حملية شلر ياحد ب د  حييم 27ي م م ن ائ  رناديق ال  ا م ال امة ي  ا م ال ائل  ) ما هي مبين    الرفحة 
 يما ي  لق بالسياساا  2017ديسمبر  31الشر ة. ييم م رنديم ال أمين ال  ليد  ) حا ال رفية( ن ائ  السنة المن لية    

ال  ليدية الرادرد  بم ال حييم.    ين ن ائ  رنديم المساهمين من حملياا   ا م لمدد شلر ياحد ي ملك ن ائ  ال ملياا 
 . يحلي ،  بن م ليماا الم ارنة غير  ابلة للم ارنة.2017ديسمبر  31ال  ليدية للسنة المن لية    

 

ب ض أر ام السنة الساب ة ل  ماشى مع حرض السنة الحالية. لم يس ر ملك حلى المر ز المال  أي الن ائ   ما  م إحادد  رنيف 
 للسنة.

  


