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 )سابقاً شركة التأمين األهلية ش.م.ب(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

 2017ديسمبر  27بدأً من  -  (مستقل تنفيذي غير)    
 

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

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

 وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  الحوكمةعضو لجنة 

 2017ديسمبر  27بدأً من  – (مستقل يذيتنف غير)
  
   

       شريف احمدي                       
 

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

 التنفيذية ) غير تنفيذي مستقل( 
    
 (تنفيذي) وعضو اللجنة التنفيذية اإلدارة مجلس عضو - فينكاتيسان إم  

    
 ابهجيت سينج    

 
 

 ناس  سمير بشار
 
 

  الدكتور أسامة تقي البحارنة       
 
 

     عبداالله القاسمي                 
 
 

 عباس رضي  
 
 

 هاني المسقطي   
 

             الدكتور علي الوزني               
                            

 عادل حسن العالي 

 - (تنفيذي) وعضو اللجنة التنفيذية اإلدارة لسمج عضو -
 2017ديسمبر  27بدًأ من 

 
 عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق ) غير تنفيذي -

 2018فبراير  19بدًأ من  –مستقل(  غير
 

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

 تقل( نائب رئيس مجلس اإلدارة ) غير تنفيذي غير مس
 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  15حتى  -
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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 

 فينكاتيسان إم
 2017ديسمبر  27بدأً من  -ت سينج  ابهجي
 

 2017ديسمبر  13حتى  –عباس رضي 
 2017ديسمبر  13حتى  –الدكتور أسامة تقي البحارنة 

 2017ديسمبر  13حتى  –الدكتور علي الوزني 
 
 

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

 2017ديسمبر  27بدأً من  -توفيق شهاب 
 2018فبراير  19بدأً من  –ير ناس بشار سم

 
 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  15بدأً من  -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  -الدكتور ناظم الصالح 

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

 
 

الرقابة هيئة  أعضاء
 الشرعية
ديسمبر  13)بدأً من 
2017) 

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

 العصفور
 قابة الشرعية هيئة الر عضو -

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

 جواد محمد سيد  اإلدارة
 س.فيرابانديان 

  العام المدير -
 نائب المدير العام -

 العمليات -المدير العام  مساعد - دوراسوامينانداكومار   
 وير األعمالرئيس تط جي بركاش بنداي  
 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  برج  
  المنامة  
  5282.ب ص  
 البحرين كةممل  

  17585222: تليفون  
  17585200 : فاكس  
    

 البحرين مملكة ،االثمار بنك : ك الرئيسيالبن

 مملكة البحرين  ،البنك األهلي المتحد 
    

 مدققو الحسابات
 

 الخبير األكتواري

 

 

 

 مسجل األسهم:     

 421ص.ب :  مملكة البحرين ،الشرق األوسط  –ديلويت وتوش  :
 
 كس خبراء اكتواريون ومستشارون لو

 مملكة البحرين  –المنامة  – 50912ص.ب : 
 
 

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

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

 
 

 2017 ديسمبر 27 بدأً من – لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة التدقيق ورئيساإلدارة  رئيس مجلس –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.  30يد عن لدية خبرة تز -
 

 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 في وزارة الصناعة والتجارة مدير إدارة التأمين -
 المدير العام للشركة األهلية للتأمين سابقاً. -

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

2017 
 عضو مجلس إدارة تنفيذي -
 بحريني الجنسية  -
معة ن الجالسيد بسيسو درجة الماجستير من كلية لندن لالقتصاد بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس ميحمل ا -

ي المملكة فانوني الميثودية الجنوبية بالواليات المتحدة األمريكية، كما أنه أيضاً عضو مشارك في معهد التأمين الق
 اريين.المتحدة، وعضو مشارك في المعهد األمريكي للمحاسبين اإلد

 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، لجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة األولى للتأمين ذرئيس مجلس اإلدارة وعضو ال 

 رئيس مجلس إدارة شركة المؤازرة اإلستثمارية، األردن 

 رئيس مجلس إدارة شركة صمود اإلستثمارية، األردن 

 لعربية لكة التكافل، الممعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة األستثمار في شركة سوليدرتي السعودية ل
 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

 عضو مجلس األمناء في صندوق تنمية الموارد البشرية في البحرين 

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

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

 
شيحات و ة الترلجنعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة حوكمة الشركة و عضو  -الدكتور ناظم الصالح

 2017ديسمبر  27بدأً 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 -

 البترول من جامعة بغداد، العراق الواليات المتحدة األمريكية، وشهادة البكالوريوس في هندسة
ً 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
 ة البحرين عضو أكاديمي في كلية األعمال في جامع -
 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 –تقنية كان في السابق رئيس لجنة إعداد مسودات األنظمة الداخلية لمركز العلوم التطبيقية وال -
 كان سابقاً رئيس لجنة التنسيق لد  وزارة التعليم والمختصة بمشروع شبكة المعرفة  -
 كان رئيساً للجنة التعاون بين جامعة البحرين والجامعات الخاصة سابقاً  -
 ياز متمركز البحرين لال –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  -
 تعليم المجلس األعلى لل –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  -

 
 فآت حات والمكاولجنة الترشي اللجنة التنفيذيةمجلس اإلدارة ورئيس لجنة حوكمة الشركة وعضو عضو  – شريف احمدي

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

 
 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 32يسان يملك السيد فينكات - الية ها الشئون المعاما

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

 يتبع()نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
  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 -
 عضو مجلس إدارة شركة األولى للتأمين في األردن -
 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 -
 رينكان في السابق مديراً مالياً بالشركة األهلية للتأمين بالبح -
 كان في السابق مسئوالً إدارياً  في شركة يونايتد انديا انشورنس ليمتد بالهند)شاناي(. -

 
 

 2017ديسمبر  27بدأً من  –وعضو اللجنة التنفيذية عضو مجلس اإلدارة  –ابهجيت سينج 
 عضو تنفيذي  -
 هندي الجنسية  -
 د. يلة المعتمت البدألعمال المالية وشهادة محلل اإلستثمارايحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة الهندية ل -
 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  -
 دارة شركة سوليدرتي للتكافل أس.إيه.  لوكسبورغعضو مجلس إ -
 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. -
اع في قط موعة المتعلقة بالتوسع من خالل عمليات األستحواذ واالندماجمشارك فعال في المشاريع الخاصة بالمج -

 التكافل. 
 

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

 عضو غير تنفيذي غير مستقل -
 بحريني الجنسية  -
 تمنستر في المملكة المتحدةيحمل شهادة البكالوريوس في إدارة المشاريع العقارية من جامعة ويس -
 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  -
 لس إدارة لشركة مصانع تكنولوجيا المواد الكاشطة عضو مج -

 
  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 وتسولدكتور البحارنة خبرة واسعة في مجال اإلدارة والعمليافي هندسة الكمبيوتر من جامعة ماكجيل في كندا. ول
شاًرا في ته مستالهيئات ذات الطابع الخدمي في مملكة البحرين ودولة قطر. كما أن لدي الدكتور البحارنه خبرة متعمقة بصف

مات نية المعلوريع تقريع في العديد من مشاتكنولوجيا المعلومات والتجارة اإللكترونية في الشرق األوسط، وقد عمل كمدير للمشا
 االستراتيجية.
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 ب )سابقاً شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 

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

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

. تم دبي في ةالطباع لخدمات كونتننتال البحارنه التجارية في مملكة البحرين، ومجموعة كونتننتال في دولة قطر، ومجموعة
ة ، ومر2015، 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  ،لصحيةالسيد 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(. وقالسيد القاسمي هو الرئيس التنفيذي لتمكين )صندوق العم قبل تقاعده من القطاع العام، كان آخر منصب شغله
ه حة. كما أنرة الصالوكيل المساعد لشؤون التدريب في وزارة العمل والشؤون االجتماعية، ومدير قسم الهندسة والصيانة في وزا

عية ارة جمرين للتدريب، وعضو مجلس إدمؤسس جمعية التوفير والتسليف في وزارة الصحة. وقد تولى منصب رئيس معهد البح
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  – س عبدالمحسن رضيعبا
 

ير جة ماجستالواليات المتحدة األمريكية، ومحاسب عربي معتمد، وحاصل على در-عباس آل رضي محاسب قانوني معتمد  السيد
معة من جا 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 ليات تدقيق الحسابات لكبر  المؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص فيعباس رضي العديد من مهمات عم

 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 لإلدارة ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة البحرين مجلس ا

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  ية في المجلس األعلى للتدريب المهني في مملكة البحرين،البحرين، وعضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة المال

 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  28ية المحدودة، والمؤسس المشترك لزاوية. يملك السيد المسقطي خبرة السيد المسقطي هو رئيس زاو 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،  2000 البلدان حول العالم. وقد ترك السيد المسقطي العمل في سيتي بنك عام
(  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 

 ما يخدم العمالء من الشركات. وفي عام مساعدة المؤسسات المالية في االستفادة من قوة اإلنترنت إليجاد حلول هامة لألسواق ب
 

http://www.zawya.com/
http://www.cashmanagementmatters.com/
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 ب )سابقاً 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 2005جنة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مملكة البحرين السيد المسقطي عضو في ل
)مدتان(، ومدير التحرير والناشر لمجلة كاش آند تريد  2008و 2005بورصة البحرين  -التحكيم

www.cashmanagementmatters.comر أول لـ تريكون ، ومستشاwww.globaltricon.com .تورنتو، كندا ، 
 

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

 2017ديسمبر  13حتى  –نيالدكتور علي الوز
 

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

س اإلدارة ضو مجلعا أنه عضو في اللجنة التنفيذية. ويشغل أيضاً منصب مجلس اإلدارة في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل كم
علوم روا للفي إنجاز األردن، وعضو مجلس اإلدارة في االتحاد األردني لشركات التأمين، وعضو مجلس أمناء جامعة األون

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

 
 . 2017يناير  15ني عضواً لمجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد في تم انتخاب الدكتور الوز

 

  2017يناير  15حتى  – السيد عادل العالي
 

 في العلوم لوريوسعلى بكالوريوس في العلوم من جامعة نورث ستافوردشاير في المملكة المتحدة، وبكا السيد عادل العالي حاصل
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 الدل منصب عضو مجلس إدارة في شركة بيت العالي المحدودة، والعالي لإلدارة المحدودة، وشكما يشغل السيد عا
سن، وشركة حة حاج لنقل المواد السائبة، وشركة البحرين لتجارة المواد السائبة، وشركة البحرين للخرسانة المسبوكة، ومجموع

والمتحدة  دبي، -شركة الخليج لألسفلت، والمتحدة للخرسانة المسبوكةسكاي للعقارات المحدودة، والشركة المتحدة لألسمنت، و
 قطر. –للخرسانة المسبوكة 

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

 .2017يناير  15عضويته في المجلس حتى 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cashandtrademagazine.com/
http://www.cashmanagementmatters.com/
http://www.globaltricon.com/
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 ب )سابقاً شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرين سوليدرتي
 

 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) علوم الحاسوب وعضو معهد التأمين القانوني في لندن ) البكالوريوس والماجستير في

رتي ة في سوليدلرئيسياتأسيسها وكان يعمل قبلها في شركة البحرين الوطنية القابضة ووزارة التربية والتعليم. وتتمثل مسئوليته 
تو  على مس لجنة تطوير األعمال وممثالً لمجموعة سوليدرتيفي اإلشراف على تطوير األعمال باعتباره عضواً بارزاً في 

ارة جنة إدلمجالس اإلدارات للشركات التابعة للمجموعة. وهو عضو مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ورئيس 
، البحرين م.م.المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وهو أيضا عضو مجلس اإلدارة في كل من شركة سوليد فينتشرز ذ.

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

 
 نائب المدير العام  –س.فيرابانديان 

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

 
  ملياتالع -مساعد المدير العام  –نانداكومار دورايسوامي 

في قطاع التأمين العام  سنة من الخبرة 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

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

 
عمال ي إدارة األفجستير يحمل السيد نانداكومار شهادة البكالوريوس في العلوم وشهادة البكالوريوس في القانون العام وشهادة الما

   الهند وهو زميل في معهد التأمين بالهند وزميل في المعهد القانوني للتأمين في لندن. من جامعة مدراس في
 

  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 ويتميللز بحذاقتلله التجاريللة ولديلله سللجل معللروف فللي إدارة المبيعللات والتخطلليط والعال تطللوير األعمللال وأنشللطة التسللويق.
ن معهلد ملالعمالء فلي مجلاالت التلأمين. السليد براكلاش خبيلر مؤهلل يحملل شلهادة الماجسلتير فلي التسلويق ويحملل شلهادة اللدبلوم 

أمين رة وسلطاء التلوإدارة فريلق العملل والتلي تسلاعده فلي إداالتأمين القانوني بالمملكة المتحدة ويمتلك مهارات كبيلرة فلي التحليلل 
تخلاذ لتلي تتطللب اوالعمالء الكبار بكل جدارة وفعالية. ولدية أيضاً خبلرة فلي العملل بشلكل دينلاميكي فلي بيئلة األعملال المتغيلرة وا

تأسليس  ق نجاحلات معروفلة فليقرارات محددة ومركزة. ويعرف السليد براكلاش بأنله يحقلق النتلائج ولديله قلدرة عللى القيلادة وحقل
حقيلق أعللى تمواطئ قدم في األسواق الجديدة وتحديد فرص النمو وإنشاء تحالفات أعمال قوية في مختلف قنوات التوزيع من أجل 
 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  سنة في هذا المجال وقام بالعديد من األدوار 19محمد عواجي هو خبير تقنية معلومات ولديه خبرة تزيد على 
دارة ع واإلشارييط 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
تشمل و ظيمها. في حاالت الكوارث وإعادة هيكلة الشركة وإعادة تنومركز البيانات وتصميم وإنشاء مركز استرداد العمليات 

يق ستندات توثلمي ومبعض المشاريع التي قام بإدارتها قبل التحاقه بشركة سوليدرتي مشروع تحويل نظام البريد االلكتروني العا
 وتطبيق معايير آيزو وتنفيذ نظام التأمين األساسي.  

 
ظمة الدولية في البحرين وهو مهندس أن AMAوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة ويحمل محمد عواجي شهادة البكال

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

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

 
 

 غسيل األموال التبليغ عنلتزام وإدارة المخاطر ومسؤول اال رئيس -ياسر الحمادي
 البحرين وليدرتيسدائرة االلتزام وإدارة المخاطر والمسئول عن مكافحة غسيل األموال في شركة  رئيسالسيد ياسر الحمادي هو 

ً  في القطاع المصرفي  14ولديه خبرة لمدة  البحرينوهو امين سر مجلس إدارة شركة سوليدرتي  سات المالية وفي المؤسعاما
شركة بتحاقه ولديه خبرة متنوعة في مجاالت االلتزام وإدارة المخاطر وتطوير األعمال والعمليات واالستثمار.  وقبل ال

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

ئية سة الكيمياي الهندالماجستير في إدارة األعمال من جامعة جالمورجان بالمملكة المتحدة وشهادة فويحمل السيد الحمادي شهادة 
هو المالية، ووصرفية من جامعة البحرين وشهادة الدبلوم المتقدم في الصيرفة والتمويل اإلسالمي من معهد البحرين للدراسات الم

 الستثمار في المملكة المتحدة.  أيضاً عضو في المعهد القانوني لألوراق المالية وا
 

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

ة من مجموع عمل في البحرينى شركة سوليدرتي المالية والمحاسبة والتدقيق واإللتزام وإدارة المخاطر. وقبل انضمامه ال
ت ين والخدماالتأم شركات التدقيق المرموقة في مجال التدقيق الخارجي والداخلي وتدقيق األنظمة للعمالء من الشركات في مجال

 المالية وشركات األستثمار والعقارات والبناء وغيرها من الشركات المالية. 
 

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

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

 حوكمة الشركةتقرير 
 2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 
 

كمة إطار لحوك لشركاتاتستمر الشركة في التزامها بالتقيد وااللتزام باالشتراطات الرقابية الخاصة بالقواعد اإلرشادية لحوكمة 
لبحريني ارية االشركة.  وقد تم وضع هذه القواعد اإلرشادية لكي تشمل األمور المذكورة بوجه خاص في قانون الشركات التج
لمجلد ا –زي ونظام حوكمة الشركات )"نظام حوكمة الشركات"( والنظام األساسي للشركة ونظام وقواعد مصرف البحرين المرك

 ة بحوكمة الشركة والتي يعتبرها مجلس اإلدارة مناسبة.  واألمور األخر  المتعلق 3
 

سادة المساهمين ، يسرنا طمأنة ال3المجلد  –وباإلشارة إلى وحدة أتش سي ومبادئها في نظام وقواعد مصرف البحرين المركزي 
ية يم المسئولسيخ قعزيز وتربأن الشركة ملتزمة وقامت بالفعل بتنفيذ األنظمة المذكورة في النظام والقواعد والتي تؤدي إلى ت

 والمساءلة والعدالة والشفافية في الشركة.  
 

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

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

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

 األعضاء على األقل يجب أن يكونوا أعضاء مستقلين.  
 

دائها.  ألشركة وعن دارة اإوتتم إدارة الشركة ومراقبة أعمالها من قبل مجلس اإلدارة الذي يتحمل المسئولية والمساءلة النهائية عن 
تراتيجية ف اإلساد السياسات والخطط واألهداوتتضمن األدوار الرئيسية للمجلس التأكد من اإلدارة السليمة والصحيحة واعتم
 للشركة والتأكد من توافر الموارد المالية الالزمة وغيرها لتحقيق هذه األهداف.  

 
 هذا وتشمل المسئوليات المحددة لمجلس اإلدارة ما يلي: 

 دارية ت اإلمسئوليامراجعة واعتماد الخطط اإلستراتيجية وخطط األعمال والميزانيات الخاصة بالشركة والهيكل وال
 واألنظمة وإطار إجراءات الرقابة.  

   .تقييم مالءة رأس المال لدعم مخاطر األعمال التي تواجهها الشركة 

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

 سالمة ونزاهة العالقات بين الشركات ومساهميها.   المحافظة على 
 

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

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

 تقرير حوكمة الشركة
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  اجتماعات مجلس اإلدارة وسياسة الحضور

 بع مرات على األقل خالل السنة المالية. على مجلس اإلدارة االجتماع أر
 

 : بحرين()جميع اجتماعات المجلس تم عقدها في مملكة ال 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

يس مجلس رئ -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 

 نفيذي مستقل(غير ت
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

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

     

  ال
 ينطبق

ال 
 ينطبق

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

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق  ينطبقال
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 والمخاطر يجب أن تضم لجنة التدقيق
 على األقل.   أعضاء مستقلين و/أو غير تنفيذيين.  وعلى اللجنة االجتماع أربع مرات

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

ر آراء ين االعتباخذ بعبالسياسات المحاسبية المناسبة وأنها قد قامت بإجراء التقديرات واتخاذ األحكام والقرارات المناسبة باأل
 ارية.  ألنظمة السنين وامسئولة عن االلتزام بالقوا والمخاطر سابات الخارجيين.  وباإلضافة إلى ذلك، فان لجنة التدقيقمدققي الح
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 ب )سابقاً شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 

 تقرير حوكمة الشركة
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 2017وحضور األعضاء خالل عام  لمخاطروا 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 

 يذي مستقل()عضو غير تنف  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 

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

 ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال 

 
 لجنة الترشيحات والمكافآت

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

نة أن ى اللجبشأن تعيين عضو مجلس اإلدارة الجديد/ أعضاء مجلس اإلدارة الجدد/ اإلضافيين في مجلس إدارة الشركة. وعل
 ركة.   تساعد مجلس اإلدارة في دراسة المسائل الخاصة بتعيين األعضاء والمكافآت في الش

 
 2017جدول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وحضور األعضاء خالل عام 

 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
15 

 فبراير
 مايو  13

 ال ينطبق ينطبقال  توفيق شهاب )عضو غير تنفيذي مستقل(

   )عضو غير تنفيذي مستقل( شريف احمدي

 ال ينطبق ال ينطبق قل()عضو غير تنفيذي مست  ناظم الصالح

 ال ينطبق ال ينطبق اشرف بسيسو ) عضو تنفيذي( 

 عباس رضي )عضو تنفيذي( 
 2017ديسمبر  13حتى  –

  

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

 
 ( 2017ديسمبر  27) بدأً من الشركة لجنة حوكمة 

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

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

 خالل السنة.  
 

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

 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(

هيئة الرقابة )عضو  الدكتور أسامة بحرالشيخ 
 الشرعية( 

 
 

 اللجنة التنفيذية 
 

 اللجنة التنفيذية مسؤلة عن : 

 من قبل  ةلمحدداولويات تطوير الخطط االستراتيجية والتوصية بها لمجلس اإلدارة بما يعكس األهداف طويلة األجل واأل
 المجلس

 من قبل مجلس إدارة الشركة  ةتطبيق االستتراتيجيات والسياسات المحدد 

 . مراقبة النتائج العملية والمالية ومقارنتها بالخطط والميزانية 

  .مراقبة جودة وكفاءة عملية االستثمار ومقارنتها باألهداف واالرشادات 

 وارد التقنية والبشرية. تحديد أولوية تخصيص رأس المال والم 
 

 : 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 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ابهجيت سينج 

      عباس رضي 

      الدكتور / أسامة البحارنة

    X  الدكتور علي الوزني
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 لية ش.م.ب(ب )سابقاً شركة التأمين األهش.م. البحرينسوليدرتي 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 البحرين  مملكة عدد تمثيالت عضو مجلس اإلدارة في الشركات في

 

 أعضاء مجلس اإلدارة
 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  -بسيسوالسيد أشرف 
 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 .  وفنالبحرييجب أن تتكون لجنة اإلدار التنفيذية من المدير العام ورؤساء الدوائر األساسية في شركة سوليدرتي 
عضاء في الية أاألوقات، يجب أن يكون كل من مساعد المدير العام، العمليات ورئيس تطوير األعمال ومدير قسم اإلدارة الم

الت ماله في حاام بأع.  ويجب أن يكون رئيس اللجنة هو المدير العام، ويجوز للجنة انتخاب نائب له من بين أعضائها للقياللجنة
 غيابه.  ويجب أن تجتمع لجنة اإلدارة التنفيذية أربع مرات على األقل خالل السنة.  

 
شغيلي إلشراف التقبة وانفيذ ومراجعة حوكمة الشركة والمراوتعتبر لجنة اإلدارة التنفيذية هيئة استشارية وهيئة يتم من خاللها ت

 واالتصاالت بين اإلدارات المختلفة في الشركة والتخطيط اإلستراتيجي.  
 
 

  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 الموتنحصر أهداف لجنة إدارة المخاطر في العمل كهيئة تساعد اإلدارة في اإلشراف على تطوير وتنفيذ إطار إدا
 وقياس المخاطر المرتبطة بالدوائر واألقسام المختلفة وأنشطة الشركة.   

 
  إلدارةالتوجيه والتوعية المستمرة لعضو مجلس ا

جلس موضع 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 ة والخارجية.  ومن وقت آلخر طوال العام، يقوم مجلس اإلدارة بدعوةفي ذلك المعلومات من المصادر الداخلي
تمامات وااله لمناقشة مسائل جديدة خاصة تهم المجلس وذلك من أجل مساعدة مجلس اإلدارة على مواكبة المسائل واالتجاهات

 الحالية.
 

 نظام انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
ى رة بناء علاإلدا ة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين من بين المرشحين الذين يقترحهم مجلسيتم تعيين أعضاء مجلس اإلدار

س اإلدارة ت في مجل.  ويجب أن تتم التعييناالبحرين ش.م.ب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة سوليدرتي 
يم له في لية تقيتعيين عضو جديد في مجلس اإلدارة، يتم إجراء عمعلى أساس الجدارة والمعايير الموضوعية. وفي كل مرة يتم 

 ع.  التنو ضوء احتياجات الشركة والكفاءات الحالية والالزمة والخبرة والتجارب المتوافرة لد  المجلس وفقاً لمبادئ
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
لسنوية لمكافآت اجلس وإجتماعات اللجان الفرعية . اما اس اإلدارة على حضورهم لإلجتماعات المعضاء مجلأل دفع مكافآت يتم 

ي مملكة فسياحة لألعضاء فيتم الموافقة عليها من قِل الجمعية العمومية بحسب قوانين وأنظمة وزارة التجارة والصناعة وال
الدفع  لتي تماللسنة البحرين وكذلك قوانين مصرف البحرين المركزي. مكافآت المجلس تتم الموافقة عليها ودفعها كمصروفات 

 خاللها وذلك بحسب القواعد المحاسبية المتبعة وقواعد مصرف البحرين المركزي



20 

 

 ب )سابقاً شركة التأمين األهلية ش.م.ب(ش.م. البحرينسوليدرتي 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الموظفين  مكافآت

 
أن فشركة ع والحفاظ على الموارد البشرية . بحسب سياسة الان سياسة الشركة للموارد البشرية هي لجذب وتدريب وتشجي

ً لذلك يتم تعديل الرواتب والمزايا . ويتم تحليل الحاج ل تدريب بشكلاة الى الرواتب والمزايا تتم مراجعتها بشكل دوري ووفقا
لى السعي ظفين عم تشجيع المو. ومن ناحية أخر  فأنه يتسنوي وبناًء على ذلك يتم الترتيب ألجراء برامج تدريبية للموظفين 

ؤل عم هو المسة والدللحصول على الشهادات االحترافية في مجال التأمين وغيره لتحقيق أهدافهم الوظيفية . قسم الموارد البشري
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 بلقد تم تضمين ميثاق السلوك كجزء من نظام مجلس اإلدارة والذي اعتمده أعضاء المجلس وسيلتزمون به فيما ي

كافية مع اية الصرف بكل أمانة واستقامة وبحسن نية وبذل العنيحدد مجاالت تعارض المصالح والسرية ومجال مسئولياتهم والت
 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 
 في ذلك التعامل مع وسائل اإلعالم.  واإلفصاح وسرية المعلومات، بما 

 
  سياسة إطالق اإلنذارات التحذيرية

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

 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
 اطر.  اإللتزام وإدارة المخ رئيسعند الطلب من 

 
 .2017ولم يقدم المدققون الخارجيون أية خدمات أخر  غير متعلقة بالتدقيق للشركة خالل عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













2٦ 
 

                                                             ة ش.م.ب. سابقاً(شركة تأمين األهليش.م.ب ) البحرينسوليدرتي 

    بيان الفائض والعجز للمشاركين

 الدنانير البحرينية بآالف                                                                                                            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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشكل جزء ال يتجزأ من البيانات المالية. ٣٥ى حت 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

أس ر
 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  ١يضاحات من اإل



2٨ 

                                                             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

 للبنود غير النقدية:التعديالت      

 الستهالكمخصص ا 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 
 

 ل العاملالتدفقات النقدية الناتجة من انشطة التشغيل قبل التغيرات في رأس الما   (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)

 زيادة االحتياطات الفنية للتكافل العائلي   ١٥٥  -

 م التكافل الزيادة / )النقص( في ذم   ٣١٨  (١4٨)

 النقص / )الزيادة( مطلوبات أخرى   (٦4١)  2٥٦

(2١٦) 
 

 التغيرات في رأس المال العامل   ٩7٦

(١٧) 
 

 مدفوعات لمكافآت نهاية الخدمة الموظفين ١٥  (٧4)

٣٠٦ 
 

 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيلية   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 

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

 ٣٧٧,2  النقد المستلم على تحويل األعمال والموجودات والمطلوبات 22  

  إيرادات توزيعات األرباح المستلمة   -  ٣4٣
      

٧٣٥,١   ( 3٥,30  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من االنشطة االستثمارية   (

 
 

   
 

  
 

 أنشطة التمويل  

  توزيعات أرباح مدفوعة خالل السنة   (2٦)  (٦٥)
      

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

4٦4,٨   44٠,٠١   سنةبداية الالنقد 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  اء العمليات، األصول وااللتزامات التي كانت قرب فترة التحولتم استثن
 لكونها عمليات غير نقدية.

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



                                                     (شركة األهلية للتأمين ش.م.ب سابقاً))  ش.م.ب (مقفلة البحرينسوليدرتي 
          إيضاحات حول البيانات المالية 

 الدنانير البحرينيةآالف ب                                                                 ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

٢٩  
 

         والنشاط  النشأة    ١

وليدرتي  شركة اهمة عامة بحري البحرينس ركة") هي شركة مس ركة األهلية للتأمين ش.م.ب) ("الش ابقاً ش نية تم ش.م.ب (س
جل التجاري رقم  ها في مملكة البحرين تحت الس يس طس  ١٧في  ٥٠٩١تأس وليدريتي ١٩٧٦اغس تحوذ مجموعة س . تس

  ة االسهم فيها (الشركة األم).القابضة ش.م.ب (مقفلة) على أغلبي

  
الل خمن  ٢٠١٦ديسمبر  ٢٧من األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل في رأس مال الشركة في  %٧١٫٤٦قامت الشركة األم 

تابعة ، قام مساهمو الشركة ومساهمو شركة التكافل العام ش.م.ب (مقفلة)، الشركة ال٢٠١٧خالل  عرض اختياري مشروط.
ول وااللتزامات من التكافل العاالمملوكة بالكامل  ركة األم، قاموا بالموافقة على تحويل األعمال، األص ركة عبر للش م للش

فقة تبادلية اهمون اجتماعاً غير اعتيادي في ص طس  ٣. عقد المس ركة من٢٠١٧اغس تأمين  ، ووافقوا على تحويل اعمال الش
راف رعية اش ع المحافئ تقليدي لتأمين تكافلي. عين مجلس اإلدارة هيئة ش ريعة. تم وض لتقليدية ماقبل اية لمراقبة األحتكام للش

  التحول تحت التصفية، وفقاً لذلك.
  

مبر  ٣في  ول واإللتزامات الى٢٠١٧ديس وليدريتي التكافل العام ش.م.ب (مقفلة) بتحويل األعمال، األص ركة  ، قامت س ش
.م.ب. شاهد ايضاح تأمين بتحويل اسمها الى سوليدرتي البحرين شاألهلية للتأمين ش.م.ب (مقفلة). تبعاً لذلك، قامت األهلية لل

  لمزيد من المعلومات. ٣٣
  

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

فن وا  )أ اد الس حن البحري وأجس ئولية والش ة والحوادث العامة والمس ان لطيرتطوير وتقديم الحماية للممتلكات والهندس
 التأمين على المدى الطويل والمتناقص، والطبي والحياة الجماعي، المركبات،

  
. تدار هذه الصناديق إدارة صناديق التكافل العامة وصناديق التكافل العائلي وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء  )ب

  من قبل الشركة نيابة عن المشاركين في الصناديق.
  

ناديق التكاف اللذان  فضعلى المدى الطويل والمنخل العامة من جميع غطاءات الحماية المذكورة، ما عدا التأمين تتكون ص
  يكونان جزءاً من صناديق التكافل العائلي.

 
 أسس إعداد البيانات    ٢
 
 بيان االلتزام    ١-٢

  

مبر  ٣ابتداًء من  درة من قب٢٠١٧ديس بة المالية المص ات ل هيئة المحاسبة والتد، اعتمدت اإلدارة معايير المحاس س قيق للمؤس
  المالية اإلسالمية.

محاسبة والتدقيق وقد قامت الشركة بتقييم عدم وجود أي تأثير على االرقام مقارنة وذلك نتيجة اعتمادها من قبل هيئة ال
  للمؤسسات المالية اإلسالمية ، وبالتالي لم يتم تعديل أرقام السنة السابقة.

ول ركة بعض األص المية،  لدى الش ريعة اإلس ت وفقاً للش روفات ليس ونها كواإللتزامات، ومايتعلق بذلك من ايرادات ومص
لياً كمخصصات تنتمي للتأمين التقليدي الذي كان سائداً قبل ان تتحول الشركة لشركة تأمين اسالمي تكافلي، ويتم عرضها حا

ات س بة والتدقيق للمؤس المية وفقاً للمعايير هيئة المحاس ركة األم مواع  اإلس رعية للش افقتها على قرار طت هيئة المراقبة الش
شريعة اإل شركة األهلية التأمين الى منتجات منتجات موافقة لل شركة على تحويل كافة األصول وااللتزامات لل سالمية خالل ال

. ريثما تتحول روف بعد ذلك. قد يتم تمديد فترة السنتان وفقاً للظ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنتين من تاريخ التحول في نهاية السنة 
ات غير الموافقة الشركة إلى تأمين تكافلي خالل السنة، فإنها تقوم باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتحويل األصول وااللتزام

  للشريعة اإلسالمية الى مايوافق الشريعة اإلسالمية وفقاً لقرار الشركة اإلم بذلك.

  

  



                                                     (شركة األهلية للتأمين ش.م.ب سابقاً))  ش.م.ب (مقفلة البحرينسوليدرتي 
          إيضاحات حول البيانات المالية 

 الدنانير البحرينيةآالف ب                                                                 ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

٣٠  
 

  أسس إعداد البيانات (تابع)   ٢
 بيان االلتزام ( تابع)    ١-٢

نة المنتهية في  ركة للس مبر  ٣١تم إعداد البيانات المالية  للش بية المالية ٢٠١٧ديس ادرة عن هيئة  وفقاً للمعايير المحاس الص
، ٢٠٠١لسنة  ٢١بمرسوم رقم  المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية وتماشياً مع قانون الشركات التجارية البحريني

ا ركات المالية إض رف البحرين المركزي للش رف البحرين المركزي كما٢٠٠٦فة الى قانون مص في  ، وأنظمة التأمين لمص
رف البحرين المركزي في مجلد رقم ٣(المجلد رقم  ركة بالمجراءات إل ٦)، وماينطبق من قوانين مص د الش ترش عايير . تس

مل ادرة عن هيئة المحالدولية إلعداد التقارير المالية لألمور التي ال تش بية المالية الص بة والتدقيق ها معايير المحاس اس
  للمؤسسات المالية اإلسالمية. 

  
  البيانات المالية الرئيسية  ٢-٢

إلسالمية الصادرة االعرض واإلفصاحات العامة في البيانات المالية لشركات التكافل  –) ١٢وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم (
بة ركة عرض بيان المركز المالي ا عن هيئة المحاس المية، فإنه يتطلب من الش ات المالية اإلس س لمكون من والتدقيق للمؤس

اركين و روفات  للمش اهمين، وبيان اإليرادات والمص اركين، وبيان دخل المس اهمين والمش بيان موجودات ومطلوبات المس
اهمين، اركين، وبيان التغيرات في حقوق ملكية المس اركوبيان التدفقات النقدية.  فائض وعجز المش ّمن المش ات يُض ياس ون الس

  التي تم اصدارها لكل من تأمين التكافل العام والتكافل العائلي. 

نة المنتهية  ة خالل الس ولديرتي القابض بب تحويل المتلكات و االلتزامات من مجموعة س مبر  ٣١بس من ت، ال ٢٠١٧ديس تض
  ائج ولذلك إن المعلومات المقارنة ليست قابلة للمقارنة.المعلومات المقارنة المركز المالي والنت

  
  أسس اإلعداد   ٣-٢

تثمارات في حقوق الملك بة لالس ة بالقيمة العادلة تم إعداد البيانات المالية وفقاً لقاعدة التكلفة التاريخية فيما عدا بالنس ية المقاس
  لمطفأة.من خالل حقوق الملكية، واستثمارات الدين  المقاسة بالتكلفة ا

بية دقيقة، كما يتطل بة المالية يتطلب عمل تقديرات محاس ان تقدر ب من االدارة ان اعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاس
ركة. التغير في التقديرات قد يؤثر تأثيراً جوهرياً  على البيان بية للش ات المحاس ياس ات المالية في فترة احكامها في تطبيق الس

ادل المركز المالي التقديرات. تعتقد اإلدارة ان ههذه التقديرات مناسبة وان البيانات المالية للشركة تعرض بشكل عتطبيق هذه 
مبر  ٣١كما  من درجة  ٢٠١٧ديس ام التي تتض اح عن االقس الية من عوالنتائج المالية المنتهية في هذا التاريخ. تم االفص

  .٣يضاح رقم بر فيها التقديرات واالفتراضات جوهرية، تم اإلفصاح عنها في االتقديرات او التعقيد، او االقسام التي تعت
  

  تحويل العمالت األجنبية ٤-٢
  

  أ)   عملة التعامل وعملة العرض

نظمة (عملة ا الرئيسية) تم قياس البنود في البيانات المالية بإستخدام العملة الرئيسية في البيئة االقتصادية التي تعمل فيها الم
ينار البحريني، الذي تمارس الشركة اعمالها من خاللها (و المتمثلة في العملة الوظيفية) . يتم عرض البيانات المالية بالدالتي 

  يعتبر هو عملة التعامل والعرض عملة الرئيسية للشركة.

  
  ب)   العمليات واألرصدة

  

ي يتم تحويل العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية الى العملة ا ائدة في تاريخ إ ةالرئيس رف الس عار الص جراء المعاملة. يتم بأس
سعاإلعتراف باالرباح والخسائر  سعار صرف العمالت األجنبية الناتجة من هذه المعامالت جراء التحويل بأ ار الصرف في ا

  ئر. فروق التحويل لخسافي نهاية السنة لألصول وااللتزامات المالية بالعمالت االجنبية، يتم االعتراف بها في بيان الربح أو ا
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٣١  
 

  أسس إعداد البيانات (تابع)   ٢
  
  تحويل العمالت األجنبية (تابع) ٤-٢
  

  ب)   العمليات واألرصدة (تابع)
  

جيل ة بالقيمة العادلة عبر حقوق الملكية يتم تس هم مقاس تثمارات في االس نفة كاس ها في احتياطي في البنود غير المالية المص
  ثمارات.القيمة العادلة لإلست

  مبدأ االستمرارية ٥-٢

مل في المستقبل تقيم اإلدارة قدرة الشركة على اإلستمرارية وهي تعتقد ان الشركة تمتلك المصادر الالزمة لإلستمرار في الع
افة لذلك، ال يرى مجلس اإلدارة أن هناك  ركة لن تالمنظور. إض كوك جوهرية قد تؤدي الى االعتقاد ان الش عمل وفق اي ش

  ألستمرارية، ولذلك، فأن البيانات المالية سوف تبقى تعد على هذا االساس. مبدأ ا

  

  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  ٦-٢

  

  المعايير المحاسبية الجديدة التي تم اصدارها وتطبيقها ) أ

تطبيقها ألول  إلسالمية يجبال توجد معايير أو تفسيرات محاسبية صادرة من قبل هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية ا
  والتي يتوقع يكون لها تأثير جوهري على الشركة. ٢٠١٧يناير  ١مرة من بداية السنة أو من بعد تاريخ 

  

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

يناير  ١اريخ تفترات التي تبدأ من او بعد والتوضيحات التالية ستدخل قيد التطبيق في ال المعايير والتفسيرات والتعديالت
  ، ومن المتوقع ان تكون ذي صلة للشركة:٢٠١٨

 ).٢٠١٩يناير  ١: المرابحة وعقود البيع مؤجلة الدفع (يطبق ٢٨معيار المحاسبة المالية رقم  )١

البيع  ابحة وعقوديوصف مبادىء المحاسبة والتقرير والمتطلبات لمعامالت المر ٢٨يوضح معيار المحاسبة المالية رقم  
  المؤجلة والعناصر المختلفة في هذه المعامالت.

  

 : خسائر اإلئتمان وانخفاض القيمة:٣٠معيار المحاسبة المالية رقم  )٢

ذلك خسائر  لتعريف المبادىء المحاسبية لخسائر اإلئتمان وانخفاض القيمة (بما في ٣٠يهدف معيار المحاسبة المالية رقم 
  ون موافقة مع التغييرات العالمية المستمرة.اإلئتمان المتوقعة) لتك

  

  السياسات المحاسبية الهامة: ٧-٢

بية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية والتي تم تطبيقها على نحو ث ات المحاس ياس ابت على كل الفترات فيما يلي الس
  المبينة في هذه البيانات المالية، مالم يرد نص بغير ذلك.
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٣٢  
 

  أسس إعداد البيانات (تابع)   ٢
  

  السياسات المحاسبية الهامة: (تابع) ٧-٢
 
  التكافل وعقود إعادة التكافل  أ) 
  

  عقود التكافل  ) ١(

 ركة الخطر.على اساس النشاط التعاوني عبر مشا بإعتبارها مزودة لعقود التأمين اإلسالمي، تقوم الشركة بإصدار العقود
  ورة منفردة على أساس أن تكون عقود التكافل. تصنف الشركة جميع العقود بص

  

ركة التكافل تحمل مخاطرة تكافل كبيرة عن حامل الوثيقة من خ عقود التكافل الل االتفاق هي العقود التي تقبل بموجبها ش
ارك. ويجوز أن تقوم هذه العقود أي لباً على المش تقبلي معين وأثر س ارك إذا ما وقع حادث مس ا بعلى تعويض المش نقل  ض

ركة بتعريف مخاطر التكافل الكبيرة بأنها احتمالية دف ع منافع عند حدوث المخاطر المالية. وباعتبارها قاعدة عامة، تقوم الش
در العق د. المخاطر حادثة مؤمن عليها. مخاطر التكافل هي المخاطر غير المخاطر المالية المحولة من حامل العقد إلى مص

تقب عار أو المعدالت أو أي متالمالية هي مخاطر تغير مس ر األس عر ورقة مالية أو أكثر أو مؤش غير آخر، لي محتمل في س
ريطة أنه في حالة المتغير غير المالي يكون هذا المتغير غير محدد لطرف من أطراف العقد. وتكون مخاطرة ا لتكافل ش

افية كبيرة ركة منافع إض بب حادث مؤمن عليه في أن تدفع الش نيف عقد على أكبيرة فقط، إذا تس نه عقد . عندما يتم تص
  التكافل فإنه يبقى مصنفاً كعقد تكافل إلى أن يتم الوفاء بجميع الحقوق وااللتزامات أو انتهائه.   

  
  عقود إعادة التكافل )٢

نويع تهي العقود التي تدخل فيها الشركة مع شركات إعادة التكافل لغرض الحد من صافي الخسائر المحتملة من خالل 
ت والدخل اطر، والتي يتم بموجبها تعويض الشركة عن خسائر عقود التكافل الصادرة. يتم عرض الموجودات والمطلوباالمخ

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

ً لعقود إعادة التكافل المحتفظ بها كموجودات إعادة التكاف ل.  تتكون هذه يتم احتساب المنافع التي تستحقها الشركة وفقا
األرباح  نة أخرى كعموالتالموجودات من مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل الناتجة من سداد المطالبات وذمم مدي

 لعقود التكافل. تحتسب ونصيب شركات إعادة التكافل من المطالبات القائمة التي تعتمد المطالبات المتوقعة والمنافع الناتجة وفقاً 
وط عقود فل ووفقاً لشرالمبالغ المدينة من أو المستحقة لشركات إعادة التكافل بشكل متناسق مع المبالغ ذات العالقة بعقود التكا

عند  إعادة التكافل. مطلوبات إعادة التكافل هي بشكل أساسي مساهمات دائنة لعقود إعادة التكافل وتحتسب كمصروف
  استحقاقها. 

  
  صندوق تكافل المشاركين   )٣

ع ذو غير الموز من صندوق التكافل العام والتكافل العائلي الذي يمثل الفائض أو العجز في لمشاركينيتكون صندوق التكافل ل
األوراق المالية بالقيمة  العالقة بالعقود القائمة بتاريخ المركز المالي. ويشمل باإلضافة احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات في

  العادلة من خالل حقوق الملكية.   

  

  إجمالي اإلشتراكات )٤

لمالية ويتم اقد السارية خالل السنة يتكون من مجموع االشتراكات الدائنة الممتدة على طول فترة العاجمالي اإلشتراكات 
الشتراكات ااالعتراف بها في يوم بدء الدخول في الوثيقة.االشتراكات تتضمن اي تعديالت ظهرت خالل السنة المالية على 

المها، لتي لم يتم استالدائنة فيما يتعلق باالتفاقيات المدونة قبل الفترات المحاسبية. االشتراكات المجمعة من قبل الوسطاء وا
غير المنتهي من  يتم تقييمها من خالل تقديرات االكتتاب او الخبرات السابقة ويتم تضمينها في االشرتاكات المكتتبة. الجزء

تراكات يتم هذه االشتراكات يتم تضمينه تحت االشتراكات غير المكتسبة في بيان المركز المالي. الجزء المكتسب من االش
  المشتركين في بيان الربح والخسارة. االعتراف به كإيراد في بيان



                                                     (شركة األهلية للتأمين ش.م.ب سابقاً))  ش.م.ب (مقفلة البحرينسوليدرتي 
          إيضاحات حول البيانات المالية 

 الدنانير البحرينيةآالف ب                                                                 ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

٣٣  
 

  أسس إعداد البيانات (تابع)   ٢
  

  السياسات المحاسبية الهامة: (تابع) ٧-٢
 
  التكافل وعقود إعادة التكافل (تابع)  أ) 

  

 اشتراكات إعادة التكافل )٥

لتكافل النسبية وغير اعقود إعادة  هي تلك المبالغ التي تدفع لشركات إعادة التكافل حسب اتفاقية إعادة التكافل للشركة. وفي حال
  .النسبية فإنه يتم احتساب المبالغ في بيان اإليرادات والمصروفات للمشاركين وفقاً لشروط وبنود هذه العقود

  

 االشتراكات غير المكتسبة )٦

لفترة غيرالمنتهية من ن اهي مبالغ االشتراكات بموجب عقود التكافل التي سيتم اكتسابها في الفترات المالية التالية أو الالحقة ع
  التكافل كما هي في تاريخ إعداد المركز المالي. 

انه مخصص  من اجل توزيع االشتراكات المكتسبة على فترة عقود التكافل، يتم تأجيل الجزء المنتمي للفترات الالحقة على
  لالشتراكات غير المكتسبة ويتم احتسابه على النحو التالي:

  
  يع عقود التكافل السنوية فيما عدا أعمال التكافل للشحن البحري،لجم ٢٤بواسطة الطريقة 
  ألعمال التكافل للشحن البحري، ٦بواسطة الطريقة 
  

مع  يتم ربط المخخصاتيمثل مخصص االشتراكات غير المكتسبة االشتراكات المستلمة مقابل المخاطر التي لم تنتهي. 
والخسارة  صصات لالشتراكات غير المكتسبة يتم ترحيله الى بيان الربحاالشتراكات المكتسبة والمطلقة. التغيير في المخ

  للمشتركين وعلى ذلك فإن ايرادات التكافل يتم االقرار بها في فترة الخطر.
  
 إجمالي المطالبات )٧

السداد  واجبةيتم احتساب إجمالي المطالبات في بيان اإليرادات والمصروفات للمشاركين عندما يتم تحديد مبلغ المطالبة ال
اقعة خالل السنة، للمشاركين واألطراف الثالثة وفقاً لشروط وبنود عقود التكافل. وتتضمن اجمالي المطالبات كل المطالبات الو

وتسوية المطالبات،  معالجةسواًء تم االبالغ عنها ام ال، اضافة الى المصاريف المتعلقة باستالم المطالبات فيما يتعلق مباشرة ب
  قيمة السوقية والمسترجعات االخرى، واي تعديالت على المطالبات القائمة من سنوات ماضية.النقصان في ال

  
 المطالبات المستردة )٨

ات اإلجمالية تتضمن المطالبات المستردة المبالغ المستردة من شركات إعادة التكافل وشركات التأمين األخرى بشأن المطالب
ً لعقود إعادة من مطالبات  التكافل الخاصة بالشركة. وتتضمن أيضا الخردة وأية استردادات المدفوعة من قبل الشركة، وفقا

  أخرى.
 
  ) المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها٩

 لمالي، سواء تم اإلبالغاتمثل التكلفة النهائية لتسوية جميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم دفعها حتى تاريخ إعداد بيان المركز 
عنها باالستناد إلى  عنها أم لم يتم حتى تاريخ إعداد بيان المركز المالي. يتم تقدير مخصص المطالبات القائمة التي تم اإلبالغ

  .سددة تمت إعدادها من قبل اإلدارةتقديرات الخسائر التي ستكون واجبة الدفع الحقاً عن كل مطالبة غير م
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٣٤  
 

  أسس إعداد البيانات (تابع)   ٢
  

  السياسات المحاسبية الهامة: (تابع) ٧-٢
 

  (تابع) التكافل وعقود إعادة التكافل  أ) 
  

لتعرضات اإلضافية باالستناد إلى المعلومات المتوفرة حالياً والخبرات السابقة المعدلة لتعكس التغيرات في الظروف الحالية وا
ياطات التكافل حسبما يكون مناسباً. وال يتم تخفيض احت وتكاليف المطالبة المتزايدة ومدى جسامة وتكرار المطالبات مؤخراً 

. يتم القيام بعمل العام مقابل القيمة الحالية للنقد. هذا وتتم مراجعة الوسائل المستخدمة والتقديرات المقدمة بصورة منتظمة
سب تقارير التقييم حواري المحدث المخصص الخاص بالمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بناًء على تقرير التقييم االكت

  لبحرين المركزي.اتقوم الشركة في نهاية العام بإعداد تقرير عن الحالة المادية بما يتماشى مع قواعد ولوائح مصرف  االخيرة.
  

 اختبار مالءة المطلوبات   )١٠

لتكافلية باستخدام اد من كفاية المطلوبات عند تاريخ إعداد كل بيان للمركز المالي، يتم إجراء اختبارات مالءة المطلوبات للتأك
لتقديرات الحالية للتدفقات التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لعقود التكافل. عند إجراء تلك االختبارات تستخدم أفضل ا

إليرادات اجه ببيان النقدية التعاقدية المستقبلية والمطالبات والمصروفات اإلدارية. ويتم فوراً احتساب أي عجز وإدرا
  والمصروفات للمشاركين من خالل إعداد مخصص الخسائر الناشئة عن اختبارات مالءة المطلوبات.

  
  المعالجة المحاسبية لعقود التكافل  )١١
 

مدى مدة  يتم احتساب إجمالي االشتراكات في بيان اإليرادات والمصروفات للمشاركين بدءاً من تاريخ تحمل المخاطر على 
لمركز المالي. ثيقة. يتم تضمين الجزء غير المنتهي من هذه االشتراكات تحت بند " االشتراكات غير المكتسبة" في بيان االو

  ات للمشاركين.ويتم أيضا احتساب الجزء المكتسب من االشتراكات باعتباره جزءاً من اإليرادات في بيان اإليرادات والمصروف

  
خرى المتغيرة تشمل العموالت، وتكاليف السمسرة، وتكاليف االشتراكات األ التيل التكافل تكاليف الحصول على أعما يتم إطفاء

تد لما بعد نهاية السنة ذات العالقة المباشرة بشراء العمل على فترة الوثيقة. تكاليف الشراء ذات العالقة بفترات المخاطر التي تم
  المالية يتم تسجيلها كتكاليف شراء مؤجلة. 

  
لنحو اعند تحرير عقود التكافل. تقوم الشركة بتأجيل دخل ومصروفات العمولة على  دخل ومصروفات العمولة يتم احتساب

  التالي:
   
  لجميع عقود التكافل السنوية فيما عدا أعمال التكافل للشحن البحري، ٢٤بواسطة الطريقة 
  ألعمال التكافل للشحن البحري، ٦بواسطة الطريقة 
  

  زيع دخل ومصروفات العمولة المكتسبة على مدة عقود التكافل.وذلك من أجل أن يتم تو
  

  )  االحتياطيات الفنية للتكافل العائلي١٢

لعائلي التي تتكون من وثائق  ااالحتياطيات الفنية للتكافل العائلي تمثل القيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية المتعلقة بعقود التكافل 
  مين الوفاة محدد المدة. يتكون الصندوق من وثائق حماية تكافل فقط.تأمين الوفاة المؤقت المخفض وتأ

  
 ) النقد وما في حكمه١٣

هور أو أقل من يشمل النقد وما في حكمه النقد والحسابات الجارية مع البنوك والودائع المصرفية ذات تاريخ استحقاق ثالثة ش
  يمتها العادلة.تاريخ شرائها، والتي تكون خاضعة لمخاطر غير جوهرية لتغير ق

  



                                                     (شركة األهلية للتأمين ش.م.ب سابقاً))  ش.م.ب (مقفلة البحرينسوليدرتي 
          إيضاحات حول البيانات المالية 

 الدنانير البحرينيةآالف ب                                                                 ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

٣٥  
 

  أسس إعداد البيانات (تابع)   ٢
  

  السياسات المحاسبية الهامة: (تابع) ٧-٢
 

  (تابع) التكافل وعقود إعادة التكافل  أ) 

  
    ) إيداعات مع المؤسسات المالية١٤

التي تستحق وية تمثل اإليداعات مع المؤسسات المالية التي تم القيام بها مع مصارف إسالمية وغيرها من المؤسسات المال
  خالل أكثر من ثالثة أشهر.

 
  )  أوراق مالية استثمارية١٥
  

  التصنيف  ١-١٥

  تصنف الشركة االستثمارات في األوراق المالية ضمن الفئات التالية:

 أدوات دين 

 بالتكلفة المطفاة -

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -

 أدوات حقوق ملكية 

 دخلبالقيمة العادلة من خالل بيان ال -

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية -
  

ة األداة على أساس يجب تصنيف وقياس استثمارات أدوات الدين بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء الشروط التالية: أ) يتم إدار
  .خلعائد تعاقدي؛ ب) ال يتم االحتفاظ باألداة للمتاجرة ولم يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل بيان الد

  
ل بيان الدخل فقط إذا عند الشراء، فإن أداة الدين التي تدار على أساس العائد التعاقدي يمكن تحديدها بالقيمة العادلة من خال

اب األرباح كان باإلمكان إلغاء عدم التطابق المحاسبي الذي يمكن أن ينشأ من احتساب الموجودات والمطلوبات، أو احتس
  لف. والخسائر عليها على أساس مخت

  
  االحتساب وإلغاء االحتساب ٢-١٥

جودات، أي في تحتسب الشركة االستثمارات في األوراق المالية مبدئياً بتاريخ المتاجرة، وهو يوم عقد شراء أو بيع المو
ثمارات احتساب االست تاريخ يوم المعاملة التي تصبح فيه الشركة طرفاً للشروط التعاقدية لألداة المالية. تقوم الشركة بإلغاء
كة بنقل جميع مخاطر في األوراق المالية عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم الشر

  وعوائد الملكية بشكل جوهري.
  

  القياس  ٣-١٥

ستثمارات المحتفظ اب االيتم قياس استثمارات األوراق المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وهي مبلغ الشراء المدفوع. يتم احتس
ات األوراق المالية بها للمتاجرة مبدئياً بالقيمة العادلة وتحتسب تكاليف المعاملة كمصروفات في بيان الدخل. تحتسب استثمار

  األخرى بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة ذات العالقة.
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٣٦  
 

  أسس إعداد البيانات (تابع)   ٢
  

  لهامة: (تابع)السياسات المحاسبية ا ٧-٢
 

  (تابع) التكافل وعقود إعادة التكافل  أ) 
  

  القياس الالحق

  االستثمارات المحتسبة بالتكلفة المطفأة

قة معدل الربح في نهاية كل فترة مالية، يتم إعادة قياس جميع االستثمارات المصنفة بالتكلفة المطفاة وذلك باستخدام طري
ب أو انخفاض قيمة لخسائر الناتجة عن عملية اإلطفاء، وتلك الناتجة عن إلغاء االحتساالفعلي. يتم احتساب جميع األرباح أو ا

  االستثمار في بيان الدخل للمساهمين، أو بيان اإليرادات والمصروفات للمشاركين في التكافل. 
  

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

رة. ويجب أن تسجل ن خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية كل فتيجب إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة م
كين في التكافل، األرباح والخسائر الناتجة من إعادة القياس بيان الدخل للمساهمين، أو بيان اإليرادات والمصروفات للمشار

  إن وجدت. 
  

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

تاريخ نهاية كل فترة.  ثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، فإنه يجب إعادة قياسها بالقيمة العادلة فيبالنسبة لالست
لعادلة ايجب احتساب األرباح والخسائر الناتجة من إعادة القياس، إن وجدت، في حقوق الملكية ضمن "احتياطي القيمة 

تركي لجزء الخاص بحقوق ملكية المساهمين والجزء الخاص بصندوق مشلالستثمارات" مع األخذ باالعتبار الفرق بين ا
  التكافل.

  
  مبادئ القياس   ٤-١٥

  قياس التكلفة المطفأة

الي في االحتساب إن التكلفة المطفأة لالصل أو االلتزام المالي هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس األصل أو االلتزام الم
عدل الربح الفعلي ممدفوعة، مضافاً إليه أو مطروحاً منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة المبدئي، مطروحاً منه المبالغ ال

ساب معدل ألي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئياً ومبلغ االستحقاق، مطروحاً منه مخصص االنخفاض في القيمة. يتضمن احت
  اسياً من معدل الربح الفعلي. الربح الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً أس

  
  قياس القيمة العادلة 

س داد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أس ل أو س تجارية بتاريخ  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أص
  القياس. 

  
  شط لهذه األدوات.تقيس الشركة القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة باستخدام متوسط أسعار الطلب في سوق ن

  
 ) أرصدة التكافل و إعادة التكافل المستحقة القبض١٦

ة للمقبل المستلم او كمبالغ يتم إثبات مبالغ التأمين المستحقة القبض عند استحقاقها و تقاس عنظ االثبات المبدئي بالقيمة العادل
ك أحداث او ث االضمحالل عندما يكون هنامستحقة القبض. يتم مراجعة القيمة المدرجة لمبالغ التأمين المستحقةمن حي

 لخسائر.ظروف تشير الى عدم امكانية استرداد القيمة المدرجة مع ثبات خسارة االضمحالل في قائمة االرباح او ا

لمستحملة من عقود اعادة التكافل هي العقود التي ابرمتها المجموعة مع معدي التأمين لغرض الحد من صافي الخسارة ا
رةز يتم عرض مخاطرها، و التي يتم بموجبها تعويض المجموعة عن الخسائر الناتجة من عقود التكافل الصادخالل تنويع 

  نفصل عن مالموجودات و المطلوبات و االيرادات و المصروفات الناتجة عن عقود اعادة التكافل المتخلي عنها بشكل 
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٣٧  
 

  أسس إعداد البيانات (تابع)   ٢
  

  امة: (تابع)السياسات المحاسبية اله ٧-٢
 

  (تابع) التكافل وعقود إعادة التكافل  أ) 
  

افل التي ال تعفي الموجودات و المطلوبات و االيرادات و المصروفات من عقود التكافل ذات صلة نظرا لترتيبات اعادة التك
عادة التكافل الخاصة ود االمجموعة من التزاماتها المباشرة لحاملي البوالص. يتم اثبات المنافع المؤهلة للمجموعة بموجب عق

سوية المطالبات تبها كموجودات اعادة التكافل. تتكون هذه الموجودات من االرصدة المستحقة من شركات اعاده التكافل في 
لمطالبات المتوقعة و المستحقات االخرى مثل عموالت االرباح وحصة اعادة التكافلمن المطالبات المستحقة التي تعتمد على ا

شركات اعادة التكافل  ت الناتجة عن عقود اعادة التكافل ذات الصلة. يتم اثبات المبالغ المستردة أو المستحقة منو التعويضا
  بما يتوافق مع المبالغ المرتبطة بعقود التكافل االساسية وفقا لشروط كل عقد من عقود اعادة التكافل.

 ) الممتلكات والمعدات١٧
  
ص انخفاض القيمة إن وج تظهر الممتلكات، اآلالت والمعدات  تهالك المتراكم ومخص د، فيما عدا بالتكلفة مطروحاً منها االس

ت من قبل مثمن األراضي المملوكة والتي يتم تحديد قيمتها على أساس القيمة السوقية المدرجة بناء على تقييمات دورية أجري

  خ إعداد التقرير.ودات وتعديلها، إن أمكن، كما في تاريعقاري مستقل. وتتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموج

  

تقبلية الم ادية المس ابها مبدئياً فقط عندما تزيد المنافع االقتص ملة النفقات التي تم احتس دة في الممتلكات ويتم الحقاً رس تجس

  دها.صروفات عند تكبواآلالت والمعدات. ويتم احتساب مصاريف الصيانة والتجديدات في بيان األرباح أو الخسائر كم

  

تهالك كافية لتغطية ع ط الثابت وبمعدالت اس تخدام طريقة القس تهالك بالتكلفة التاريخية باس اب االس مرها اإلنتاجي يتم احتس

  المتوقع. إن الفئات الرئيسية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية المتوقعة هي كالتالي:

  
  سنة ٢٠  المباني

معدات مكتبية، األثاث 

  بات والتركي

  سنوات٥-٣

  سنوات ٥-٤  السيارات

 

تهالك  اب االس ائر، وعند بيع أو عزل الممتلكات، اآلالت والمعدات يتم اسيتم احتس من بيان األرباح أو الخس تبعاد التكلفة ض

  واالستهالك المتراكم وعليه يتم احتساب المكاسب والخسائر الناجمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر.

  

ير في الظروف م الدفترية للممتلكات، اآلالت والمعدات عند وجود مؤشرات النخفاض القيمة نتيجة حدث أو تغتتم مراجعة القي

جود أي مؤشرات المحيطة بتلك الموجودات والتي تشير إلى أن قيمتها الدفترية قد ال يكون من الممكن استردادها، وفي حالة و

ورة فورتفيد بأن القيمة الدفترية للموجودات المعنية تتج تردادية المقدرة فحينئٍذ يتم وبص ية تخفيض القيمة اوز قيمتها االس

  الدفترية لألصل المعني لمستوى القيمة الممكن استردادها.
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٣٨  
 

  أسس إعداد البيانات (تابع)   ٢
  

  السياسات المحاسبية الهامة: (تابع) ٧-٢
 

  (تابع) التكافل وعقود إعادة التكافل  أ) 
  

ب في احتياطي لكات، اآلالت والمعدات، فإن االرتفاع في القيمة الدفترية الناجم جراء ذلك التقييم يحفي حال تقييم الممت تس

اهمين. أما عند انخفاض القيمة الدفترية، تتم موازنة ذلك اال من بيان التغيرات في حقوق المس نخفاض على إعادة تقييم ض

بقا للموجودات المقيمة ذات  بة مس ب في احتياطي إعادة تقييم. عنمقدار الزيادة المتحس تبعاد الفئات الواحدة ويحتس د اس

  الموجودات المعاد تقييمها فإن رصيد احتياطي التقييم لهذه الموجودات يتم تحويله إلى األرباح المستبقاة.

  
  ) المخصصات١٨

ذلك تدفق  وثوقة، وسيتطلبيتم احتساب مخصصات نتيجة اللتزامات قانونية أو ناشئة عن حدث سابق و يمكن قياسها بطريقة م
  منافع اقتصادية لسداد ذلك االلتزام.

  
  )مكافأة نهاية الخدمة للموظفين١٩
  
  المكافآت قصيرة األجل ) أ

  
وم يتم تحميلها متى ما قدمت الخدمة ذات العالقة.  يت اس غير مخص يرة األجل على أس م عمل تقاس مكافآت الموظفين قص

من المكافآ ص للمبلغ المتوقع دفعه ض اركة في األرباح، إذا كان على امخص يرة األجل أو خطط المش ركة ت النقدية قص لش
  ام بصورة موثوقة.التزام قانوني قائم كنتيجة لخدمات سابقة قام الموظفون بتقديمها، وإذا ما كان باإلمكان تقدير هذا االلتز

  
  مكافآت ما بعد نهاية الخدمة ) ب
  

تحقات نهاية الخدمة للمو ص لمس اب مخص تحقات أخريتم احتس فر ومس نوية والعطل وتذاكر الس ى ظفين من اإلجازات الس
ركة عن الموظفين البحرينيين في نظام التق اهم الش تحقاق. تس اس االس يرة األجل الناتجة عن خدماتهم على أس اعد المدار قص

قاع ظام الت كة البحرين، وهذا الن تابعة لحكومة ممل تأمين االجتماعي ال عامة لل ئة ال ب دي محدد المنمن قبل الهي افع وتحتس
ن امل اآلخر للس ائر والدخل الش ركة في النظام المذكور في بيان األرباح أو الخس ددها الش تراكات التي تس تحق االش ة التي تس

لى وال يترتب ع عنها.  بموجب هذا النظام التقاعدي يترتب على الشركة التزام قانوني قائم لسداد المساهمات حين استحقاقها،
  أية التزامات بسداد منافع مستقبلية أخرى.الشركة 

  
ابها بموجب متطلبات قانون العمل  تحقة للموظفين غير البحرينيين فقد تم احتس ات نهاية الخدمة المس ص لبحريني.  اأما مخص

  لقد تم إظهار مخصصات نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين ضمن المطلوبات وعلى أساس سنوي.
  

  عجز في صناديق المشاركين)   الفائض / ال٢٠

التي توزع الفائض في صناديق مشتركي التكافل هو عبارة عن فائض اإليرادات على المصروفات الناتجة من أنشطة التكافل و
  األسس للتوزيع.وبين مشتركي التكافل في السنة التقويمية لتطوير األعمال. يقوم مجلس الرقابة الشرعية بتحديد الوقت والكم 

  
ت عجز في صناديق المشاركين والذي يسبب في عجز السيولة لدى  الصندوق وعدم المقدرة على دفع المصروفايمول ال

ه صندوق وااللتزامات اليومية من خالل قرض بدون أرباح (قرض حسن) بواسطة المساهمين. يجب تحويل النقد الذي يبحث عن
لدى صندوق  ي في صندوق المشاركين. ال يوجد عجز في السيولةالمشاركين مادياً من صندوق المساهمين، لتغطية العجز النقد

  مشتركي التكافل للفترة المشمولة في البيانات المالية.
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٣٩  
 

  أسس إعداد البيانات (تابع)   ٢
  

  السياسات المحاسبية الهامة: (تابع) ٧-٢
 

  (تابع) التكافل وعقود إعادة التكافل  أ) 
  

  ) رأس المال٢١
  

ف األصل أو الية الصادرة من قبل الشركة كحقوق مساهمين فقط إلى الحد الذي ال ينطبق عليها تعرييتم تصنيف األدوات الم
  االلتزام المالي.  يتم تصنيف األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق الملكية. 

  
  ) أسهم الخزينة٢٢
  

كاليف المعامالت تلغ المدفوعة بما في ذلك عندما تقوم الشركة بشراء األسهم الخاصة بها والتي تم إصدارها مسبقاً، فإن المبا
ب المكاسب المتعلقة بعملية الشراء يتم خصمها من مجموع حقوق المساهمين، وتظهر كأسهم خزينة لحين إلغاؤها. يتم احتسا

  أو الخسائر الناجمة عن بيع أو إعادة إصدار أسهم الخزينة الحقاً ضمن بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
  األسهم المقترحة أرباح) ٢٣
  

  يتم اعتمادها من قبل المساهمين.تدرج أرباح األسهم والمخصصات األخرى ضمن التزامات الشركة عندما 
  

  ) مخصص االنخفاض في القيمة٢٤
  

ث الئل تشير إلى حدوتتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات سنوياً بتاريخ بيان المركز المالي وذلك للتأكد من عدم وجود أية د
 يتم تقدير القيمة أي تدهور في قيمتها الدفترية، وإذا ما تم التيقن من حدوث أي تدهور في القيمة الدفترية للموجودات فحينئذٍ 

القيمة الممكن  الممكن تحقيقها لتلك الموجودات، ويتم احتساب الخسائر الناتجة عن التدهور في قيمة الموجودات متى ما زادت
لموجودات ضمن نية عن قيمتها الدفترية. ويتم احتساب جميع الخسائر الناجمة عن التدهور في قيمة اتحقيقها للموجودات المع

  بيان األرباح أو الخسائر.
  

  أ) استثمارات األوراق المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة

ألوراق المالية والقيمة للقيمة الدفترية تتمثل خسائر انخفاض استثمارات األوراق المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة في الفرق بين ا
ب الخسائر في بيان الحالية للتدفقات النقدية المقدرة المخصومة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي لألصل المالي. يتم احتسا

ً بخفض قيمة الخسائر، يتم عكس خسائ  رالدخل وتسجل في المقابل في مخصص االنخفاض. عندما يتسبب حدث وقع الحقا
ظهر بالتكلفة المطفأة االنخفاض في بيان الدخل. تأخذ الشركة باالعتبار دالئل انخفاض القيمة الستثمارات األوراق المالية التي ت

  القيمة.  على المستويين الفردي والكلي. يتم تقييم جميع الموجودات المالية التي تعتبر جوهرية بصورة فردية النخفاض

فاض ق المالية التي وجدت غير منخفضة القيمة بشكل فردي يتم فحصها بشكل جماعي النخجميع االستشمارات في األورا
دي، يتم تقييمها بالنسبة القيمة الذي تم تكبده ولكن لم يتم تحديده بعد. استثمارات األوراق المالية التي ال تعتبر جوهرية بشكل فر

  لمتشابهة. النخفاض القيمة عن طريق جمع الموجودات ذات خصائص األخطار ا
  
  

امل اآلخر حتى يت من بيان الدخل الش ابها ض تثمارات المتوفرة للبيع يتم احتس م بيع تلك التغير في القيمة العادلة لالس
 االستثمارات وعند ذلك يتم احتساب المكاسب أو الخسائر المحققة في بيان األرباح أو الخسائر.
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٤٠  
 

  أسس إعداد البيانات (تابع)   ٢
  

  ت المحاسبية الهامة: (تابع)السياسا ٧-٢
 

 (تابع) ) مخصص االنخفاض في القيمة٢٤
  

  (تابع) أ) استثمارات األوراق المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة
 
  

ل مالي أو وعي على انخفاض قيمة أص ركة بتاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موض مجموعة  تقوم الش
انخفاض في  ي حالة أدوات الملكية المصنفة كاستثمارات متوفرة للبيع، فإن أي انخفاض جوهري أو أيمن األصول المالية. ف

ي على انخفاض ـ ـ ل موضوعـ ـ قيمة تلك  القيمة يأخذ منحدر زمني طويل األمد ويصل لمستوى ما دون قيمة تكلفتها يعتبر دليـ
ودات. وإذا ما توفر مثل ذلك الدليل على االنخفاض في  ـ رة للبيع، فإن قيمة االستثمارات والموجودات المالية المتوفالموجـ

ية خسائر انخفاض من الخسائر المتراكمة المحتسبة بأخذ الفرق ما بين تكلفة االستهالك والقيمة العادلة الحالية مطروحاً منها أ
  الخسائر.   ي بيان األرباح أوقيمة تلك األصول والتي تم احتسابها سابقاً يتم استبعادها من حقوق الملكية واحتسابها ف

  
  القروض والذمم المدينة ) ب
  

طة.  واق نش داد ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في أس تقة ذات دفعات س ول مالية غير مش ول هي أص أ ت هذه األص نش
اً على أنواع أخرى من األ تمل أيض اس من خالل تقديم الخدمات للعمالء (مثل ذمم التأمين المدينة) وتش وباألس ل النقدية ص

سجيلها بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعامالت التي ت شرة إلى اقتنائها التعاقدية. عند االعتراف األولي لها يتم ت عزي مبا
  اض القيمة.أو إصدارها ويتم تسجيلها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصاً مخصص انخف

  
النقدية وشبه ووض والذمم المدينة للشركة على ذمم التأمين المدينة واألخرى (باستثناء مصروفات مدفوعة مقدما) تشتمل القر

  النقدية كما في بيان المركز المالي.
  

  ذمم تأمين مدينة وأخرى
  

خصص محتساب تظهر ذمم التأمين المدينة واألخرى بالتكلفة مطروحاً منها مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.  ويتم ا
  مها.  للديون المشكوك في تحصيلها عندما ال يكون هناك احتمال قائم بتحصيلها بالكامل، ويتم شطب الديون حين إعدا

  
  النقدية وشبه النقدية

  
  لغرض بيان التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة النقدية بالصندوق ولدى البنوك.

  
  راد الخدمات اإلستشارية ) رسم الوكالة واي٢٥
  

الشتراكات. الشركة تدير عمليات التكافل نيابة عن المشاركين مقابل رسوم الوكالة، والتي تحتسب بشكل نسبي من إجمالي ا
  ويتم اعتماد معدالت رسوم الوكالة من الخبير اإلكتواري مصادقة عليها من قبل مجلس الرقابة الشرعية.

  
قبل مجلس الرقابة  يق التكافل وفقاً لعقود التكافل ووفقاً لهيكل رسوم الوكالة المصادق عليها منتحتسب رسوم الوكالة من صناد

  الشرعية.
  

  تثمارية.إيراد الخدمات اإلستشارية هو حصة المضارب من ايراد االستثمار لمشتركي التكافل مقابل إدارة األنشطة االس
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٤١  
 

  أسس إعداد البيانات (تابع)   ٢
  

  لمحاسبية الهامة: (تابع)السياسات ا ٧-٢
 

  (تابع) التكافل وعقود إعادة التكافل  أ) 
  

  ) دخل االستثمار٢١
 

لذي يتم تحديده ايمثل دخل االستثمار الدخل من استثمارات األوراق المالية واإليداعات لدى المؤسسات المالية، ويشمل الدخل 
تثمارات األوراق هم، واألرباح/الخسائر غير المحققة عند بيع استعاقدياً عند بدء المعاملة وتوزيع األرباح ودخل أرباح األس

  المالية.
طريقة القسط السنوي الثابت يتم احتساب الدخل من الموجودات المالية، التي يتم تحديدها تعاقدياً وتطبيقياً عند بدء المعاملة وفقاً ل

عقولة من تحقق الدخل،  أو تطبيقياً، عندما يكون هناك ثقة معلى مدة المعاملة. ويتم احتساب الدخل، الذي ال يتم تحديده تعاقدياً 
ائد البيع والقيمة أو عند تحققه. يتم تحديد األرباح والخسائر  من بيع استثمار األوراق المالية على أساس الفرق بين صافي عو

  الدفترية الستثمار األوراق المالية بتاريخ البيع ويتم احتسابها في وقت البيع.
  

  واالستبدال ويضات التخليص) تع٢٢

يجوز للشركة ). والتخليصتالفة) تم الحصول عليها في تسوية مطالبة ( وتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع ممتلكات (عادة
 لتخليصلحق في االستبدال وا). يتم االعتراف بمطالبات ستبدال(االأيضا أن تلتمس أطرافا ثالثة لدفع بعض أو جميع التكاليف 

  .االستالميتم إثبات الحق في  عندما
  محفظة عمليات التأمين التقليدية ٢٣

عادة التأمين لجميع مي، شملت القيام بأعمال التأمين وإنتقالها إلى التأمين التكافلي االسالإن أنشطة الشركة الرئيسية، قبل ا
تي تم وضعها من قبل وال لمحفظة القائمةالمخاطر. بعد تحويل الشرکة، توقفت الشرکة عن إصدار أي عقود تقليدية جديدة مع ا

انات المالية لبي. تتماشى السياسات المحاسبية لمحفظة التأمين التقليدية مع السياسات المحاسبية المبينة في اتحت التصفية 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١هلية للتأمين للسنة المنتهية في المنشورة للشركة اال

  
  ئيسية للتقديرات المحتملةاألحكام المحاسبية الهامة والمصادر الر )٣

  
ركة اس يات إن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من إدارة الش تخدام توقعات وفرض

اً أن تؤثر على الموجودات  أنها أيض أنها أن تؤثر على المبالغ المذكورة للموجودات والمطلوبات ومن ش المطلوبات ومن ش
روفالطا تؤثر على المبالغ المذكورة لإليرادات والمص ات خالل فترة رئة كما في تاريخ البيانات المالية، والتي بدورها س

ابقة، والخبرات  لحالية وتوقعات اإعداد التقرير.  إن تحديد التقديرات يتطلب اتخاذ القرارات التي تعتمد على الخبرات الس
  عات.خرى المتوفرة. إن النتائج الفعلية قد تكون مختلفة عن هذه التوقاألوضاع المستقبلية، وكل المعلومات األ

  
  المخصص في المطلوبات ١-٣ 
   

بة ا ية للمحاس اس ركة. تقدير المطلوبات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقد التأمين هي األكثر حس لتقديرية للش
ركة والتي تحت ادر غير معينة للش وف هناك العديد من مص ركة تاج إلى أن ينظر في تقدير مطلوباتها وبنهاية األمر س قوم الش

ركة ولم يتم إدراجها ( ديد هذه المطلوبات.  التقديرات للمطالبات التي تكبدتها الش تخدام نماذIBNRبتس ائية بما ) باس ج إحص
ائية التي  لبية غير المتوقعة مثل األحكام القض تجدات الس ات أعلى مما قد تحتاج إلى دفع تعوفيها تقدير لتغطية بعض المس يض

ديد دفع تغرق وقتا أطول مما كان متوقعاً، ونتج عنها تس وية المطالبات، والتي قد تس ل وتس ات أعلى من كان مقدرا في األص
 الدفعات المتوقعة.
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٤٢  
 

  (تابع) األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المحتملة )٤
  
 التكافل و إعادة التكافل المستحقة القبضخسائر اضمحالل أرصدة  ٢-٣

لتكافل المستحقة اتقييم أرصدة التكافل و اعادة التكافل المستحقة القبض الهامة بشكل فردي و أرصدة التكافل و أعادة 
ين أرصدة القبض المتضمنة من الموجودات المالية لديها نفس خصائص المخاطر االئتمانية لالضمحالل. ال يتم تضم

ارة االضمحالل او و إعادة التكافل المستحقة القبض التي يتم تقيمها بشكل فردي لالضمحاللو التي يتم اثبات خسالتكافل
ذا الرأي تقيم يستمر اثباتها في التقييم الجماعي لالضمحالل. ان التقييم هذا االضمحالل يتطلب رأيا. عند اصدار ه

ميع جموعد استحقاثها يعطي مؤشرا على عدم قدرة دفع  المجموعة خصائص مخاطر االتمان التي تعتبر بأن فوات
  المبالغ المستحقة وفقا للشروط التقاعدية.

  

  إنخفاض قيمة االستثمارات٣ -٣
  
ي القيمة ستثمارات على أنها منخفضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض جوهري أو متواصل فمع االعامل الشركة تت

يتطلب  ضنخفااالديد ان تح يكون هناك دليل موضوعي آخر على انخفاض القيمة.العادلة إلى ما دون تكلفتها أو عندما 
ة في سعر السهم بالنسبة ت العاديلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتقييم العوامل األخرى، بما في ذلك التقلباإلبا أحكاما هامة.

  رجة.لسهم المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم أللسهم غير المدا
  
  احتياطات التكافل العائلي ٤-٣
  

قود السارية في تاريخ التقرير، تمثل االحتياطات الفنية للتكافل العائلي القيمة احاللية لاللتزامات الملستقبلية فيما يتعلق بالع
  .يييمها من قبل خبير اكتواري خارجويتم احتسابها بناء على الحسابات الداخلية التي يتم مراجعتها وتق
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٤٣  
 

  النقد وما في حكمه  ٤
  

  2017    2016  
        

  ١٠٬٤٤٠   ٣٬١٧٤  نقد وأرصدة لدى البنوك
  ٥٣   ٢٬١٩٠  أقل من ثالثة أشهرستحقاق أصلية إيداعات بتواريخ ا

  ١٠٬٤٩٣   ٥٬٣٦٤ 
 )٥٣(   )٥٣(  : مخصص الودائع المشكوك في تحصيلهاناقص

     
  ١٠٬٤٤٠   ٥٬٣١١  
  

معدل وسط وبمت أشهر وأقل ٣ ريخ إستحقاق أصلية اقل منظ باإليداعات لدى مؤسسات مالية في البحرين وهي بتوايتم االحتفا
  ).يء: ال ش٢٠١٦( %١٫٩٢ربح يبلغ 

  
  إيداعات لدى مؤسسات مالية   ٥
  

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
        

 -  ٤٬٣٦٩  )٢٤٫٢(ايضاح  إيداعات لدى أطراف ذوي عالقة
 -  ٨٬٨٤٩  خرىإيداعات لدى مؤسسات مالية أ

     
  ١٣٬٢١٨  - 
  

 %٢٫٩٨ يوماً بمتوسط معدل ربح ٩٠الودائع محفوظة لدى مؤسسات مالية في البحرين وهي بتواريخ إستحقاق أصلية اكثر من
  ).يءال ش: ٢٠١٦(

  امل.كإن مخصص الودائع المشکوك في تحصيلها يتعلق بالودائع المحتفظ بها لدى شرکة أركابيتا والتي تم تخصيصها بال
  

  استثمارات في أوراق مالية استثمارية  ٦
  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  

     أدوات الدين
     بالتكلفة المطفأة:
 -  ١٣٬١٣٩  أدوات مدرجة

      بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:
 ٧٩١  -  أدوات مدرجة

     أدوات حقوق الملكية
      بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:

 ٤٬١٤٨   ٢٬٦٨٢  ةأدوات مدرج
 ١٬٦٥٤   ١٬٦٥٤  مدرجةغير أدوات 

       
  ٦٬٥٩٣   ١٧٬٤٧٥  
  
  

  بحريني). مليون دينار ٦٠٥٩: ٢٠١٦ال تتضمن االستثمارات أي مبالغ لهذه السنة في صندوق التأمين التقليدي تحت التصفية (
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٤٤  
 

  استثمارات في أوراق مالية استثمارية (يتبع)  ٦
  
  :أة لإلستثمارات كما يليالحركة في القيمة المطف ١-٦

  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
        

  -    -  يناير ١في 
  -   ٨٬٨٥٣  ) ٣٣(ايضاح  محولة من سوليدرتي التكافل العام

  -   ٧٬٦٤١  إضافات خالل السنة
  -   )٣٬٣٤٢(  خالل السنةدات ااستبع

  -   )١٣(  صافي ،اإلطفاء خالل السنة
     

 -  ١٣٬١٣٩  ديسمبر ٣١في 
 

  
  الملكية كما يلي: خالل حقوق ستثمارات بالقيمة العادلة منالحركة في اإل ٢-٦
  

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
        

  ٨٬٨٠٤    ٦٬٥٩٣  يناير ١في 
  -   ١٬٩٨٣  محولة من سوليدرتي التكافل العام

  ٥١   ٤٤٠  إضافات خالل السنة
  )١٬٧٩٢(   )٤٬٧٣٥(  خالل السنة استبعادات

  )٢٢٨(   -  مخصص الخسارة خالل السنة 
  ٤٧٨  ٥٥  صافي ،لعادلةتغير القيمة ا

     
 ٦٬٥٩٣  ٤٬٣٣٦  ديسمبر ٣١في 

  
  
  اإلستثمارات بالقيمة العادلة من الملكية يقسم كما يلي: ٣-٦
 

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
        

  ٧٩١    -  أدوات الدين المدرجة
 ٤٬١٤٧  ٢٬٦٨٢  أدوات حقوق الملكية المدرجة

  ١٬٦٥٥   ١٬٦٥٤  دوات حقوق الملكية غير المدرجةأ
     
  ٦٬٥٩٣  ٤٬٣٣٦ 
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٤٥  
 

  الذمم المدينة للتأمين و التكافل: ٧
  

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
        

        مستحق من:
  ٢٬٦٨٠   ٣٬٦٣٨  لبوليصاتالمشاركين و حاملي ا

  ٦٥٧   ١٬٥٩٩  الوسطاء
 ٢٬٠٦٤  ٤٬٥٤٥  فيما يتعلق باالستبدال الحلول المتعلقة بشركات التكافل و التأمين

 ٧٦٤  ١٬٤٠١  شركات التكافل و التأمين
     
  ٦٬١٦٥   ١١٬١٨٣  

  )٤٥٨(   )٩٩٥(  الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها ناقص: مخصصات 
       
  ٥٬٧٠٧   ١٠٬١٨٨  

  
حريني) محتفظ بيون دينار مل ٥٬٧٠٧: ٢٠١٦مليون دينار بحريني  ( ٥٫٠١٧مبلغ  أعاله تتضمن ذمم التكافل والتأمين المذكورة

  التصفية.صندوق التأمين التقليدي تحت  بها في
  

تقييم ما إذا كان تقوم الشركة بتقييم اإلنخفاض في القيمة على أساس فردي ومحدد. تقوم الشركة على أساس كل حالة على حدة ب
ر هامة بشكل هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة الرصيد القائم للمساهمات المستحقة واسترداد المطالبات التي تعتب

  فردي.
  

  انخفاض القيمة عندما تكون الشركة مقتنعة بأن استرداد المبلغ غير محتمل. تسجل الشركة مخصص
  
  ما يلي:الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها في ذمم التكافل والتأمين المدينة هي ك ١-٧
  

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
        

  ٣٩١    ٤٥٨  يناير ١في 
  -   ٥٢٦  )٣٣ ايضاحمن سوليدرتي التكافل العام ( محولة

  ٦٨   ١١  مخصص السنة 
     

 ٤٥٨  ٩٩٥  ديسمبر ٣١في 
 
  ما يلي:لذمم المدينة للتأمين و التكافل غير منخفضة القيمة كديسمبر، كان التحليل العمري ل ٣١في  ٢-٧
  
  

  عالمجمو
 

خفضة نحقة في السابق لكن غير متمس
  القيمة

 

 أيام ٣٦٥ الى ١٨١ يوم ٣٦٥ أكثر من

غير مستحقة في 
و مخفضة السابق أ

 القيمة

  
  

  
٢٠١٧ ٤٬٦٤٦ ٢٬٤٤٩ ٣٬٠٩٣ ١٠٬١٨٨ 

٢٠١٦ ٢٬٧٩٣ ١٬٥٤١ ١٬٣٧٣ ٥٬٧٠٧ 
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٤٦  
 

 من المطلوبات الفنية   فنية للتكافل و التأمين و حصة إعادة التكافل و إعادة التأمينالبات لومطال  ٨
  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
تأمين ال  

  التكافل
    التأمين التقليدي

تأمين 
  التكافل

التأمين 
  ديالتقلي

       
       إجمالي

 ٥٬٩٤٢ -  ٥٬٥٤٨ ٨٬٧٧٤  اشتراكات غير مكتسبة
 ٦٬٩١٢ -  ٩٬٣٤٥ ٨٬٠٩٧  ئمةالقا وباتالمطل

  ١٢٬٨٥٤ -  ١٤٬٨٩٣ ١٦٬٨٧١ 
       

       إعادة التكافل
 )٢٬٧١٠( -  )٢٬٩٨٩( )٤٬١١٦(  إعادة التكافل من اإلشتراكات غير المكتسبة   حصة
 )٣٬١٥٧( -  )٤٬٣٥٠( )٣٬٥٣٦(  القائمة وباتلمطلاإعادة التكافل من  حصة

  )٥٬٨٦٧( -  )٧٬٣٣٩( )٧٬٦٥٢( 
       صافي

 ٣٬٢٣٢ -  ٢٬٥٥٩ ٤٬٦٥٨  اشتراكات غير مكتسبة
 ٣٬٧٥٥ -  ٤٬٩٩٥ ٤٬٥٦١  القائمة وباتالمطل

        
  ٦٬٩٨٧ -  ٧٬٥٥٤ ٩٬٢١٩ 

 
 حصة إعادة التكافل منهاإشتراكات غير مكتسبة و ١-٨
 

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
تأمين ال  

  يالتكافل
التأمين 
  التقليدي

  
تأمين ال

  يالتكافل
التأمين 
  التقليدي

       اشتراكات غير مكتسبة
 ٤٬٥٠٨ -  ٥٬٩٤٢ -  بداية السنة

       
 - -  - ٧٬٣٨١  )٣٣ ايضاحمن سوليدرتي التكافل العام ( محولة

 ١٣٬٥٢٩ -  ١٢٬٩٩٧ ٢٬٧٧٧  خالل السنة تبةإجمالي اإلشتراكات المكت
 )١٢٬٠٩٥( -  )١٣٬٣٩١( )١٬٣٨٤(  إجمالي اإلشتراكات المكتسبة 

 ١٬٤٣٤ -  )٣٩٤( ١٬٣٩٣  اإلشتراكات غير مكتسبةالحركة في 
       

 ٥٬٩٤٢ -  ٥٬٥٤٨ ٨٬٧٧٤  نهاية السنة
       

       إشتراكات إعادة التكافل عير المكتسبة
 ١٬٤٩٣ -  ٢٬٧١٠ -  بداية السنة

       
 - -  - ٣٬٤٠٩  )٣٣ ايضاحي التكافل العام (من سوليدرت محولة

 ٤٬٨٠٢ -   ٧٬٠٦١ ١٬٤٠١  إشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنها خالل السنة
 )٣٬٥٨٥( -  )٦٬٧٨٢( )٦٩٤(  إشتراكات إعادة التكافل المكتسبة 

 ١٬٢١٧ -  ٢٧٩  ٧٠٧  إشتراكات إعادة التكافل غير مكتسبة الحركة في
       

 ٢٬٧١٠ -  ٢٬٩٨٩  ٤٬١١٦  نهاية السنة
       

 ٣٬٢٣٢ -  ٢٬٥٥٩  ٤٬٦٥٨  صافي اإلشتراكات غير المكتسبة
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٤٧  
 

   (يتبع) من المطلوبات الفنية  مطالبات فنية للتكافل و التأمين و حصة إعادة التكافل و إعادة التأمين  ٨
  مطالبات مستحقة و حصة إعادة التكافل منها ٢-٨

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
تأمين ال  

  التكافل
التأمين 
  التقليدي

  
تأمين ال

  التكافل
التأمين 
  التقليدي

       
       بات مستحقةلومط

 ٤٬٥٩٩ -  ٥٬٩٧٧ -  في بداية السنة
 ٦٥٨ -  ٩٣٥ -  تم االبالغ عنهامتكبدة و مسجلة  لوباتمط       -
 ٥٬٢٥٧ -  ٦٬٩١٢ -  يتم االبالغ عنها  لم متكبدة لوباتمط      -
       

 - -  - ٧٬٣٤٧  ٣٣ ايضاحمتكبدة و المبلغ عنها) افل العام  (محولة من سوليدرتي التك
 - -  - ١٬٠٧١  ٣٣ حايضا لم يتم االبالغ عنها)و متكبدةمحولة من سوليدرتي التكافل العام  (

       
 )٨٬٠١٢( -  )٧٬٦٠٨( )٦٥٨(  مطالبات مدفوعة خالل السنة
 ٩٬٦٦٧ -  ١٠٬٠٤١ ٣٣٧  مطالبات متكبدة خالل السنة 

 ١٬٦٥٥ -  ٢٬٤٣٣ )٣٢١( المطالبات في  الحركة
 ٦٬٩١٢ -   ٩٬٣٤٥ ٨٬٠٩٧  في نهاية السنة

       يتمثل ب
 ٥٬٩٧٧ -  ٧٬٨٩٣ ٧٬١٣٧  مطالبت متكبدة و المبلغ عنها        -
 ٩٣٥ -  ١٬٤٥٢ ٩٦٠  غ عنها مطالبت متكبدة التي لم يتم االبال       -

       حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة
 )١٬٧١٤( -  )٢٬٧٣٠( -  في بداية السنة

 )٢٤٥( -  )٤٢٧( -  حصة إعادة التكافل من المطالبت المتكبدة و المبلغ عنها *  
 )١٬٩٥٩( -  )٣٬١٥٧( -  هاحصة إعادة التكافل من المطالبت المتكبدة التي لم يتم االبالغ عن    -
       

  -  - )٣٬٤٠٩(  ٣٣المبلغ عنها) بيان متكبدة و محولة من سوليدرتي التكافل العام  (
  -  - )١٥٨(  ٣٣بيان  متكبدة التي لم يتم االبالغ عنها)محولة من سوليدرتي التكافل العام  (

       
 ١٬٨٣١ -  ٢٬٥٥٤ ٥٢ مطالبات مستردة خالل السنة 

 )٣٬٠٢٩( -  )٣٬٧٤٧( )٢١(    خالل السنة حصة إعادة التكافل من المطالبت المتكبدة
  -  )١٬١٩٣( ٣١  حركة في حصة إعادة التكافل للمطالبات المستحقةال
      )١٬١٩٨( 

 )٣٬١٥٧( -  )٤٬٣٥٠( )٣٬٥٣٦( في نهاية السنة
       

       يتمثل ب
 )٢٬٧٣٠( -  )٣٬٦٧٤( )٣٬٣٧٤(   حصة إعادة التكافل من المطالبت المتكبدة و المبلغ عنها

 )٤٢٧( -  )٦٧٦( )١٦٢(  بدة التي لم يتم االبالغ عنهاحصة إعادة التكافل من المطالبت المتك
       

       صافي المطالبات المستحقة 
 ٣٬٧٥٥ -  ٤٬٩٩٥ ٤٬٥٦١  في نهاية السنة

       
       يتمثل ب

 ٣٬٢٤٧ -  ٤٬٢١٩ ٣٬٧٦٣  المتكبدة و المبلغ عنهاصافي المطالبات  -
 ٥٠٨ -  ٧٧٦ ٧٩٨  نهاالمتكبدة التي لم يتم االبالغ عصافي المطالبات  -
       

  التكافل العام و التكافل العائلييحتوي على أرصدة تتعلق ب *
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٤٨  
 

  تكاليف اإلستحواذ المؤجلة  و إحتياطي العمولة غير المكتسبة  ٩
  إحتياطي العمولة غير المكتسبة ١-٩
  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
تأمين   

  التكافل
التأمين 
  التقليدي

  
تأمين 
  التكافل

التأمين 
  التقليدي

       
 ٤٠٧ -  ٣٩٢ -  يناير ١في 

 - -  - ٢٨٥  )٣٣محولة من سوليدرتي التكافل العام  (بيان 
 ٥١٩ -  ٤١٩ ١٢٥  العمولة المتحصلة خالل السنة
 )٥٣٤( -  )٦٠٥( )٨٦(  العمولة المكتسبة خالل السنة

       
 ٣٩٢ -  ٢٠٦ ٣٢٤  ديسمبر ٣١في 

  
  تكاليف اإلستحواذ المؤجلة   ٢-٩
  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
تأمين   

  التكافل
التأمين 
  التقليدي

  
تأمين 
  التكافل

التأمين 
  التقليدي

       
 ٢٨٥ -  ٣٨٠ -  يناير ١في 

 - -  - ٣٧٦  )٣٣محولة من سوليدرتي التكافل العام  (بيان 
 ٧٢٠ -  ٤٧١ ١٠٠  العمولة المدفوعة خالل السنة

 )٦٢٥( -  )٦٤٢( )٧٤(  خالل السنة مصاريف العمولة المتكبدة
       

 ٣٨٠ -  ٢٠٩ ٤٠٢  ديسمبر ٣١في 
  

نار بحريني دي ٣٧بلغت مصاريف العمولة (صافي العمولة المكتسبة) للسنة المتعلقة بصندوق التأمين التقليدي (تحت التصفية) 
مين التكافل أالعموالت خالل السنة المتعلقة بت اإلستحواذ المؤجلة و مصاريفدينار بحريني). تم الكشف عن تكاليف  ٦١: ٢٠١٦(

  ضمن صندوق المساهمين.
  

  مقدماً وموجودات أخرى مدفوعات ١٠
  

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
        

  ١٨٥    ١٨٦  إيداعات لدى طرف ثالث
  ١٢٥    ١٢٥  االحتياطي القانوني

  ١٣   ٣٠٤  الفائدة المستحقة
 ٩٤  ٩٨٤  مصاريف المدفوعات مقدماً و الموجودات األخرى 

 -  ١٬٠٥٥ يديالتقل/ذمم مدينة من صندوق التكافل
      
  ٤١٧  ٢٬٦٥٤ 

من الموجودات األخرى المذكورة أعاله  من ألف دينار بحريني) والتي يتم االحتفا٤١٧: ٢٠١٦دينار بحريني ( مليونتتض ظ بها ض
  صندوق التأمين التقليدي تحت التصفية.

  
يمكن  ال. ٢٠٠٦ون المؤسسات المالية لسنة وفقا ألحكام قانون مصرف البحرين المركزي وقان إلحتياطي القانونييتم اإلحتفاظ ب

  .ال بموافقة مصرف البحرين المركزيسحب هذ اإلحتياطي إ
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٤٩  
 

  تحت التصفية -موجودات ومطلوبات مشاركي التكافل   ١١

فل العائلي ووفقاً لموافقة مصرف البحرين المركزي، قام المساهمون للشركة بتولي موجودات ومطلوبات صندوق مشاركي التكا
ة بالمحفظة التي وذلك لتصفية صندوق التكافل العائلي. ولم تقبل الشركة بأي من المخاطر الجديدة متعلق ٢٠١٢يوليو  ١ كما في

في تاريخ ق تنوي الشركة إنهائها، ويتم تسجيل الفائض والعجز المتعلق باألصول والمطلوبات تحت التصفية في حساب الصندو
  كل بيان للمركز المالي. 

نتج من تاألم مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب (مقفلة)  بتعويض الشركة عن التطورات السالبة التي قد تعهدت الشركة 
  وبات تحت التصفية.عملية إنهاء الصندوق. وبالتالي الشركة ال تواجه أي من مخاطر المالية أو التكافلية على الموجودات والمطل

 
  ٢٠١٦  ٢٠١٧ 

      
  -   ١١٩  النقد وأرصدة البنوك

  -   ٢١١  استثمارات أخرى
       

 -  ٣٣٠  تحت التصفية -مجموع  الموجودات 
     

  -   ٣٣  احتياطيات االشتراكات غير المكتسبة واحتياطي الوفيات
 -  ٦٢  ذمم التكافل وذمم دائنة أخرى
  -   ١٩٥  احتياطي الوحدات المربوطة 

  ٢٩٠   -  
       

  -   ٤٠  فائض الموجودات على المطلوبات للمشاركين
       
       

  -   ٣٣٠  تحت التصفية  -مجموع  المطلوبات
  

  عقارات و معدات ١٢
  

٢٠١٧  

 أراضي و مباني

  
تركيبات  ،أثاث

معدات مكتبية و 
  الكمبيوتر

  
  

  مركبات
  المجموع

          التكلفة
  ١٬١٤٧  ١٧  ٢٧٧  ٨٥٣  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ٩٠٣  -  ٩٠٣  -  )٣٣محولة من سوليدرتي التكافل العام (بيان 
 ٢٩  -  ٢٩ -  فاتإضا
 ٢٬٠٧٩ ١٧ ١٬٢٠٩ ٨٥٣  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

        اإلستهالك المتراكم
  ٢٩٧  ٤  ٢٤٠  ٥٣  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ٨٤٨  -  ٨٤٨  -  )٣٣محولة من سوليدرتي التكافل العام (بيان 
  ١٠  ٦  ٤  -  المخصص للسنة

  ١٬١٥٥  ١٠  ١٬٠٩٢  ٥٣  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
          

          صافي القيمة الدفترية
  ٩٢٤  ٧  ١١٧  ٨٠٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ في
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٥٠  
 

  (يتبع) عقارات و معدات ١٢
  

٢٠١٦  

 أراضي و مباني

  
تركيبات  ،أثاث

معدات مكتبية و 
  الكمبيوتر

  
  مركبات

  المجموع

          
          لتكلفةا

  ١٬١٠٩  ١٥  ٢٤١  ٨٥٣  ٢٠١٦يناير  ١في 
  ٥٣  ١٧  ٣٦  -  إضافات

 )١٥(  )١٥(  - -  استبعادات
 ١٬١٤٧ ١٧ ٧٢٧ ٨٥٣  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

        اإلستهالك المتراكم
  ٢٨٦  ١٥  ٢١٨  ٥٣  ٢٠١٦يناير  ١في 

  ٢٦  ٤  ٢٢  -  المخصص للسنة
  )١٥(  )١٥(  -  -  استبعادات

  ٢٩٧  ٤  ٢٤٠  ٥٣  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
          

          صافي القيمة الدفترية
  ٨٥٠  ١٣  ٣٧  ٨٠٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  
  اإلحتياطي الفني للتكافل العائلي  ١٣

  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
        

  -    -  يناير  ١في 
  -   ٣٬٤٢٣  محولة من سوليدرتي التكافل العام

  -   ١٥٥  صافي اإلضافات خالل السنة
     

 -  ٣٬٥٧٨  ديسمبر ٣١في 
  

  ذمم التكافل و التأمين الدائنة  ١٤ 
  

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  ٧٠٣    ١٬٣١٦  حاملي الوثائقللمشاركين و   مبالغ مستحقة
  ٤٦٥    ٢٬٦٢٥ التكافل و التأمين لشركات  مبالغ مستحقة
  ٥٦٧   ٧٩٦  للكراجات  مبالغ مستحقة

       
  ١٬٧٣٥  ٤٬٧٣٧ 

  
ريني والتي يتم مليون دينار بح ١٬٧: ٢٠١٦مليون دينار بحريني  ١٫٧تتضمن ذمم التكافل والتأمين الدائنة المذكورة أعاله 

  اإلحتفاظ بها في صندوق التأمين التقليدي تحت التصفية.
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٥١  
 

  مطلوبات أخرى ١٥
  

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  ٤٣١    ٤٠٥  أرباح األسهم لم يطالب بها 

  ١٥٥    ٢٠٥ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  ١٬٠٠٨   ١٬٧٨٣  مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

  -   ١٬٠٥٥ التقليدي / ذمم مدينة من صندوق التكافل
       
  ١٬٥٩٤  ٣٬٤٤٨ 

  
تم ااإلحتفاظ بها مليون دينار بحريني) والتي ي ١٬٦: ٢٠١٦ألف دينار بحريني ( ٩٧٠مطلوبات األخرى المذكورة أعاله تتضمن ال

  ضمن صندوق التأمين التقليدي تحت التصفية.
  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفني هي كما يلي:
  
  أ) الموظفون المحليون(
  

اإلجتماعية في مملكة  تديره هيئة التاأمينات بلغت المساهمات التي قدمتها الشركة نحو نظام التقاعد للمواطنين البحرينين الذي
  األف دينار بحريني). ١٠٠: ٢٠١٦األف دينار بحريني ( ٨٩مبلغ  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١البحرين للسنة المنتهية في 

  
  
  الوافدينب) الموظفون (
  

  إن الحركة في مكافاآت نهاية االخدمة للموظفين المطبقة على الموظفين الوافدين هي كما يلي:
  

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
        

  ١٥٤    ١٥٥  يناير  ١في 
  -   ٩٩  )٣٣محولة من سوليدرتي التكافل العام (بيان 

  ١٨   ٢٥  المخصص للسنة
 )١٧(  )٧٤(  المدفوعات خالل السنة

     
 ١٥٥  ٢٠٥  ديسمبر ٣١في 

       
  ٧٧   ١٢٣  مجموع عدد الموظفين بالشركة

  
  رأس المال  ١٦
  

  المصرح به ١-١٦
  

عدد األسهم   
  ف)(آال

  رأس المال  
  

  دينار بحريني لكل سهم  ٠٬١٠٠سهم مصرح به  ب ١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
  دينار بحريني لكل سهم) ٠٬١٠٠ب ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٦(

١٢٬٠٠٠    ١٢٠٬٠٠٠  
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٥٢  
 

  (يتبع)رأس المال  ١٦
  الصادرة و مدفوعة بالكامل  ٢-١٦

  
عدد األسهم   

  (آالف)
  رأس المال  

  

        
  ٦٬١٨٩    ٦١٬٨٨٦  ٢٠١٦يناير  ١في 

        
  ٦٬١٨٩    ٦١٬٨٨٦  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

        
  ٦٬١٨٩    ٦١٬٨٨٦  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ٥٬٠٠٠    ٥٠٬٠٠٠  إضافات رأس المال
        

  ١١٬١٨٩    ١١١٬٨٨٦  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
        

  
 الصادرة و مدفوعة بالكامل  ٢-١٦

  
 ٠٫١٠٠سهم بقيمة  ١١١،٨٨٦،٠٠٠من  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١يتكون مجموع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل في 

حرين بالدينار دينار بحريني لكل سهم. إن رأس مال الشركة مقيد بالدينار البحريني ويتم تداول هذه األسهم في بورصة الب
  البحريني.

  
لى تحويل ع ٢٠١٧أغسطس  ٣وافق المساهمون في الشركة سوليدرتي التكافل العام  في اجتماعهم العام غير العادي المنعقد في 

حصة عادية لسهم عادي للشركة  ٢٫٥األعمال من سوليدرتي التكافل العام  إلى الشركة ومبادلة األسهم التي تنطوي على إصدار 
افق مصرف ، و٢٠١٧ديسمبر  ٣واحدة من سوليدرتي التكافل العام  مباشرة إلى المساهمين من سوليدرتي التكافل العام  . في 

ي على إصدار تحويل األعمال من شركة سوليدرتي التكافل العام   إلى الشركة ومبادلة األسهم التي تنطوالبحرين المركزي على 
افل العام  . تم سهم عادي للشركة لحصة عادية واحدة من سوليدرتي التكافل العام   مباشرة إلى المساهمين في سوليدرتي التك ٢٫٥

لمال وإصدار ، حيث تم إصدار رأس ا٢٠١٧ل العام  ومبادلة األسهم في ديسمبر اإلنتهاء من تحويل األعمال من سوليدرتي التكاف
مليون دينار  ٢غ مليون دينار بحريني نتيجة لمقايضة األسهم قبل احتساب الشهرة الناتجة عن المعاملة بمبل ٧عالوة إصدار بقيمة 

  ).٣٣بحريني (بيان 
  

  معلومات إضافية عن نمط الملكية ٣-١٦
  
و  ٢٠١٧بر ديسم ٣١٪ أو أكثر، وعدد األسهم في ٥ن لحصة ملكية بنسبة ات المساهمين الرئيسيين الحاملييأسماء وجنسأ) 

  :هي كما يلي ٢٠١٦
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

    الجنسية  عدد األسهم نسبة الملكية
       

  مجموعة سوليدريتي القابضة البحرين ٩٤٬١٧٦٬٣٥٧  %٨٤٫١٧

٣٫١٨%   
٣٬٥٦٠٬١٦٠ 

  البحارنه تقي محمد البحرين

  أخرى متعدد ١٤٬١٥٠٬١١٦   %١٢٫٦٥
١١١٬٨٨٦٬٦٣٣  %١٠٠    

  
  



                                                     (شركة األهلية للتأمين ش.م.ب سابقاً))  ش.م.ب (مقفلة البحرينسوليدرتي 
          إيضاحات حول البيانات المالية 

 الدنانير البحرينيةآالف ب                                                                 ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

٥٣  
 

  (يتبع) رأس المال ١٦
  (يتبع) معلومات إضافية عن نمط الملكية ٣-١٦

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

    الجنسية  عدد األسهم نسبة الملكية
       

  مجموعة سوليدريتي القابضة البحرين ٤٤٬٢٢٦٬٣٥٧  %٧١٫٤٦

٥٫٧٥%  
٣٬٥٦٠٬١٦٠ 

  تقي محمد البحارنه البحرين

  أخرى متعدد ١٤٬١٠٠٬١١٦   %٢٢٫٧٩
٦١٬٨٨٦٬٦٣٣  %١٠٠    

  
  .لدى الشركة فئة واحدة فقط من أسهم وحاملي أسهم الشركة لديهم حقوق تصويت متساوية) ب
  :٢٠١٦و  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في " عدد الحائزين ونسبة مساهمتهم"فيما يلي توزيع أسهم الشركة ) ت

  ٢٠١٦يسمبر د ٣١
    عدد المساهمين  عدد األسهم نسبة الملكية

       
  %١أقل من  ٢٬١٩٥ ١٢٬٨٥٣٬٩٩٢ %١١٬٤٩

٤٬٣٤%  
٤٬٨٥٦٬٢٨٤ 

  %٥أقل من  %١أكثر من  ٢

  %٥أكثر من  ١ ٩٤٬١٧٦٬٣٥٧   %٨٤٬١٧
٢٬١٩٨ ١١١٬٨٨٦٬٦٣٣  %١٠٠  

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

    عدد المساهمين  عدد األسهم نسبة الملكية
       

  %١أقل من  ٢٬١٩٨ ١٢٬٨٣٠٬٣٢٥ %٢٢

٢%  
١٬٢٦٩٬٧٩١ 

  %٥أقل من  %١أكثر من  ١

  %٥أكثر من  ٢ ٤٧٬٧٨٦٬٥١٧  %٧٧
٢٬٢٠١ ٦١٬٨٨٦٬٦٣٣  %١٠٠  

  
  :حصص أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة هي كما يلي) ث

   عدد األسهم
  أعضاء مجلس األدارة ٢٠١٧ ٢٠١٦

      
 تقي البحارنهد. أسامة  ٢٤٢٬٥٢٧ ٢٤٢٬٥٢٧
 )٢٠١٧يناير  ١٥عادل حسن العالي (لغايه  ١٨٧٬١١٠  ١٨٧٬١١٠

 ) ٢٠١٧ديسمبر  ٢٧من  أشرف عدنان بسيسو (ابتداء ٢٥٬٠٠٠  -
 شريف أحمدي ١٠٩٬٠٧٧   ٢٦٤٩٩٧

      
٥٦٣٬٧١٤  ٦٩٤٬٦٣٤  

  
  .دةمجموعة سوليداريتي القابضة المحدوسهم نيابة عن  ٢٥٬٠٠٠ويحمل السيد أشرف عدنان بسيسو 

  سهم نيابة عن مجموعة سوليداريتي القابضة المحدودة.  ٢٥٬٠٠٠(المدير العام)  يحمل السيد جواد محمد
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٥٤  
 

  (يتبع) رأس المال ١٦
  أسهم الخزينة ٤-١٦

  
) . حرينيف دينار بالآ ٤: ٢٠١٦( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ف دينار بحريني كما في الآ ٤الشركة تمتلك من أسهمها بما يعادل 

  .حق في أعادة اصدار االسهمالشركة لديها ال
  

  االحتياطي القانوني ١٧
 

من ربح السنة إلى احتياطي قانوني، إلى أن  %١٠، يتم تحويل ٢٠٠١بموجب متطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 
ضح في قانون من رأس مال الشركة المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا كما هو مو %٥٠يبلغ االحتياطي 

  الشركات التجارية البحريني.

 ٣: ٢٠١٦(   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١آالف دينار بحريني إلى احتياطي القانوني للسنة المنتهية في  ١٠امت الشركة بتحويل مبلغ ق
  آالف دينار بحريني).

  

  ربحية السهم األساسية و المخففة ١٨

  

 
    
  
  
  

            
  
  
  
  

              
مة للسنة، بعد خصم تم احتساب ربحية السهم على أساس صافي ربح السنة مقسوما على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائ

  .أسهم الخزينة
  

  رسم الوكالة   ١٩
 

تستلم الشركة رسوم الوكالة إلدارة صناديق التكافل نيابة عن المشاركين، وفقاً للعقد الخاص بكل صندوق. الحد األقصى لرسوم 
من االشتراكات   %٢٢٫٥٢و الوكالة التي تم اعتمادها من قبل الخبير االكتواري، والتي وافقت عليها هيئة الرقابة الشرعية ه

من صندوق تكافل العام و  %١٨٬٥٥هي ٢٠١٧ديسمبر  ٣١رسوم الوكالة الفعلية المحتسبة للسنة المنتهية في  اإلجمالية.
  .جمالي االشتراكامن صندوق تكافل العائلي من إ %٢٣٬٩٦

  

  

  

  

  

  

٢٠١٧   ٢٠١٦  
    

 للسنة صافي الربح   ٩٦   ٣٢       

    

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  ٦٦٬٠٥١٬٦٣٣   ٦١٬٨٤٠٬٢١٧

    

 فلس سهم ١٠٠األرباح األساسية والمخففة لكل  فلس  ١٬٤٥  فلس ٠٬٥١
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٥٥  
 

 إيراد االستثمار  ٢٠
  

 ٢٠١٦    ٢٠١٧  
       

  ٦٧   ٢٥٥ إيراد من إيداعات لدى البنوك
  ٤٧   ٢٠١  إيراد من أدوات الدين

  -   )١٣(  من التخفيض كاهال
  ٣٤٣   ٥٠٤ إيراد من أدوات حقوق الملكية

  )٥٤٩(   - مخصص انخفاض قيمة أدوات حقوق الملكية
  )٣٠٨(   -  مخصص إنخفاض قيمة أدوات الدين

 -   )١٩( مصاريف إدارة االستثمارات

  )٤٠٠(   ٩١٤ صافي إيراد االستثمار

 -   )٥( المضارب*  حصة
       
  ٤٠٠(    ٩٠٩(  
        

  )٤٠٠(    ٨٩٣  إيراد استثمار المساهمين
 -    ٧  إيراد استثمار التكافل العام

  -    ٩  إيراد استثمار التكافل العائلي
        
  ٤٠٠(    ٩٠٩(  

 * حصة المضارب
كحصة  الستثمار لصناديق التكافل) من إيراد اال شيء :٢٠١٦( %٢٥يدير المساهمون استثمارات مشاركي التكافل وبرسوم 

ات أخرى مضارب، كما وافقت عليها هيئة الرقابة الشرعية. حصة المضارب مشمولة في إيراد الخدمات االستشارية واإليراد
  ضمن بيان الدخل.

  
  إدارة مخاطر التكافل ٢١

  
 نظرة عامة    ١-٢١

لتكافل والمخاطر اطار العام إلستراتيجية الشركة إلدارة مخاطر يتم إدارة مخاطر التكافل والمخاطر المالية للشركة من خالل اإل
م لجنة اإلدارة التنفيذية المالية. توضح األقسام التالية مخاطر التكافل التي تواجهها الشركة وإستراتيجيات إدارة مخاطر التكافل. تقو

  لمخاطر.للشركة بمراقبة معلومات المخاطر العامة، وتأخذ القرارات المتعلقة بإدارة ا
  

حتمالية وقوع المخاطر بموجب عقد التكافل هي ا تقبل الشركة بمخاطر التكافل من خالل عقود التكافل المكتتبة الخاصة بها.
وقيت المطالبات تتعرض الشركة لعدم التيقن بالنسبة لتالحدث المؤمن عليه يقع وعدم التيقن من قيمة المطالبة الناتجة عنه. 

  هذه العقود.  وتكرارها وشدتها بموجب
 

  استراتيجية االكتتاب  ٢-٢٢

ستراتيجية هو تتبع الشركة استراتجية لإلكتتاب في محفظة المشاركين إلى إرشادات اإلكتتاب العامة للشركة. الهدف من هذه اال
استراتيجية االكتتاب  يدبناء محافظ متوازنة بعدد كبير من المخاطر المشابهة. ومن شأن هذا أن يقلل من تنوع نتائج المحافظ. يتم تحد

الصناعة التي تكون  في خطة عمل الشركة السنوية التي تحدد فئات األعمال المكتوبة، واألقاليم التي سيتم االكتتاب فيها، وقطاعات
لها لهم ألفراد وتوصيالشركة على استعداد لالكتتاب فيها. تتم عملية تنفيذ هذه االستراتيجية من قبل وحدات العمل إلى المكتتبين ا

العمل وفئته  من خالل أنظمة االكتتاب المفصلة التي تحدد السقوف التي يمكن ألي مكتتب أن يكتتب في إطارها بناءاً على حجم
أو تغيير  واإلقليم والصناعة وذلك من أجل ضمان االختيار المناسب للمخاطرة خالل المحفظة. ويحق للمكتتبين رفض التجديد

اجعة معلومات إدارية العقد عند تجديد هذا العقد. تجتمع لجنة اإلدارة التنفيذية للشركة بصورة شهرية لمرالشروط والبنود الخاصة ب
  لمعدالت الرئيسية حسب فئة العمل.بعينها بما في ذلك دخل االشتراكات وا
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  (يتبع) إدارة مخاطر التكافل ٢١
  

  تحليل الحساسية ٣-٢١

 

غيرات في اصة بإيرادت ومصروفات المشاركين ومجموع صندوق المشاركين إلى التتقدم الجداول التالية تحليل الحساسية الخ
وجودات معدل المصروفات و معدل الخسارة المتوقعة المستخدمة لقياس مخصصات عقود التكافل العام والتكافل العائلي وم

الفتراضات األخرى ، باإلضافة إلى بقاء اإعادة التكافل بتاريخ إعداد المركز المالي.. تم إعداد التحليل لتغير على المتغيرات
  ثابتة. كما تم بيان األثر على صافي الفائض خالل السنة قبل وبعد إعادة التكافل.

  

  
    إيرادات ومصروفات مشاركي التكافل صندوق مشاركي التكافل

 صافي إعادة التكافل
اإلجمالي إلعادة 

  التكافل
  صافي إعادة التكافل

اإلجمالي إلعادة 
  التكافل

  

           ٢٠١٧  
              

  معدل المصروفات           
  في المائة ١زيادة  ٥٦ ٥٦ ٣١٠ ٣٤٥
      في المائة ١انخفاض  ٧٤ ٧٤ ٥٠٦ ٤٧١

      
  معدل الخسارة المتوقعة

  في المائة ١زيادة  ٦٢ ٦٢ ٣١٠ ٣٤٥
  في المائة ١انخفاض  ٦٨ ٦٨ ٥٠٦ ٤٧١

          
              

    يرادات ومصروفات مشاركي التكافلإ صندوق مشاركي التكافل

  صافي إعادة التكافل صافي إعادة التكافل صافي إعادة التكافل
صافي إعادة 

  التكافل
  

           ٢٠١٦  
              

  معدل المصروفات           
  في المائة ١زيادة   -   -  ١٬٩٨٢ ٢٬٠١١
    في المائة ١انخفاض   -   -  ٢٬١٧٢ ٢٬١٤٣

        
  

  سارة المتوقعةمعدل الخ      
  في المائة ١زيادة   -   -  ١٬٩٨٢ ٢٬٠١١
  في المائة ١انخفاض   -   -  ٢٬١٧٢ ٢٬١٤٣

  
  

  الشروط والبنود الخاصة بعقود التكافل الهامة  ٢١٫٤
 

 ل الشركة وأهمنلقي من خالل الجدول الوارد أدناه نظرة عامة على الشروط والبنود الخاصة بالعديد من العقود المكتتبة من قب
نية التدفقات النقدية األقاليم التي يتم على أساسها االكتتاب في هذه العقود والعوامل الرئيسية التي يتوقف عليها توقيت وعدم يقي

  المستقبلية بموجب هذه العقود.
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  (يتبع) إدارة مخاطر التكافل ٢١
  

  (يتبع) الشروط والبنود الخاصة بعقود التكافل الهامة  ٤-٢١

  العوامل الرئيسية المؤثرة في التدفقات النقدية المستقبلية  ط والبنودالشرو  نوع العقد
الممتلكات 
  والهندسة

كات،  فل الممتل كا يعوض ت
قوف أو  مع مراعاة أية س
ة  ل وثيق ام ادات، ح زي
ارة أو  د الخس التكافل ض
رر الذي يلحق بأية  الض
ة وتوقف  ادي ات م ممتلك
لألعمال التجارية الخاصة 

  ر.بهم ينشأ عن هذا الضر

جراءات تتنوع المخاطرة بموجب أية وثيقة التكافل وفقاً لعدة عوامل مثل الموقع وإ
ن األمان المتخذة وعمر الممتلكات. ويقع الحدث الذي يؤدي إلى نشوء مطالبة ع

النسبة ضرر يلحق بالمباني أو محتوياتها في العادة بصورة مفاجأة (كما هو الحال ب
ة عامة بب بسهولة. ويتم اإلشعار بالمطالبات بصورللحريق والسرقة) ويتم تحديد الس

ائها فوراً ويمكن تسويتها دون أي تأخير. وتعد تكلفة إصالح األصول أو إعادة بن
ات أو واستبدالها أو التعويض عن المحتويات والوقت المستغرق لبدء مزاولة العملي

العوامل  استئنافها بالمستويات األصلية فيما يخص خسائر انقطاع األعمال هي
   الرئيسية المؤثرة على مستوى المطالبات بموجب وثائق التكافل هذه.        

الحوادث العامة 
  والمسئولية

ذه العقود، يتم  ب ه بموج
بة  ا التعويض عن اإلص
التي تلحق باألفراد بما في 
ن أو  ي ف وظ م ك ال ذل

  الجمهور.

طاء ها طبيعة الغيتوقف توقيت اإلبالغ عن المطالبة والتسوية على عدة عوامل من
في  التكافلي، ونصوص وأحكام وثيقة التكافل وسلطة االختصاص التي يتم االكتتاب

من أجل  العقد داخل نطاقها. وفي المعتاد، تأخذ مطالبات ضرر المسئولية وقتاً أطول
دم التأكد إنهائها وتسويتها. وتتضمن أحكام المطالبات المقدرة لهذه المطالبات على ع

الحدث  بالغ عن المطالبة وعدد األطراف المشاركين فيها، وإذا ما وقعمثل تأخر اإل
حديد غالبية المؤمن عليه على فترات زمنية متعددة والمبالغ المحتملة للمطالبة. ويتم ت
محكمة ويتم المطالبات الخاصة باإلصابة الجسدية وفقاً للقوانين المعمول بها وقرار ال

  عوام. ثالثة أ –تسويتها ما بين عامين 
 

ل على   المركبات  اف تقوم عقود التك
يارات بتوفير الغطاء  الس
ة  يارات الخاص أن الس بش
ئوليتهم  بحملة الوثائق ومس
أن  تجاه األطراف الثالثة بش
ق  ح ل ذي ي رر ال الض
ات  اب ات واإلص الممتلك ب
دية. ويكون التعرض  الجس
أن عقود  اطرة بش للمخ
يارات في  التكافل على الس

المركبة  العادة محدود بقيمة
قف الوثيقة فيما  البديلة وبس
اه  ة تج ئولي المس يتعلق ب
ق  ح ل ذي ي رر ال الض
ا  ة. أم الث األطراف الث ب
أن  التعرض لمخاطرة بش
دية فهو غير  ابة الجس اإلص
تراطات  محدود وفقاً لالش

  القانونية. 

بصفة عامة، فإن مدى تأخر اإلبالغ عن المطالبات قليل ومدى صعوبة وتعقد 
جو نخفضاً بصورة نسبية. ويتأثر مدى تكرار المطالبات بظروف الالمطالبة يعد م

 السيئة ويكون حجم المطالبات أعلى في ظل ظروف الجو السيئة. كما يرتبط عدد
ري. المطالبات أيضا بنوع النشاط االقتصادي وهو ما يؤثر على حجم النشاط المرو

ول بها القوانين المعمويتم تحديد معظم مطالبات اإلصابات الجسدية باالستناد إلى 
 إلى –واألحكام الصادرة من قبل المحكمة المختصة ويتم تسويتها خالل عامين 

  ثالثة أعوام.  

مسئولية 
أعضاء مجالس 

اإلدارة 
  والمدراء

اء  ئولية أعض إن عقود مس
دراء  الس اإلدارة والم مج
ائهم  هم عن أخط تعوض
فتهم مدراء  وإهمالهم بص

 للمنشأة

طاق القضائي، إن هذه فئة عالية الشدة وقليلة التكرار، وتتأثر بالنبناء على طبيعتها، ف
كل. ومستوى قواعد حوكمة الشركات، والبيئة القضائية وقابلية الناس للمقاضاة ك

ت هذه لعقود طويلة األمد وتستدعي وقت طويل لتسويتها. يعتبر عمل االحتياطيا
ت المتورطين، والتغيرا لهذه المخاطر صعباً، بسبب عامل الزمن، وعدد األشخاص

  في قوانين الشركات.
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  (يتبع) إدارة مخاطر التكافل ٢١
  (يتبع) الشروط والبنود الخاصة بعقود التكافل الهامة  ٤-٢١

  العوامل الرئيسية المؤثرة في التدفقات النقدية المستقبلية  الشروط والبنود  نوع العقد
حي تعوض   صحة إن عقود التكافل الص

ائق ايلي الوث اليف  م عن أي تك
ات العالج في  العالج الطبي ونفق
ه وثيقة  فيات وتعوض تش المس
التكافل جزء فقط من تكلفة العالج 

  أو فوائد ثابتة.

ة مطالبات هذه العقود تعتمد على وقوع كل من حاملي وثائق التكافل أصاب
ها بالمرض. ويتم إخطار المطالبات على وجه السرعة وبشكل عام يمكن تسويت

  اء.دون إبط

التكافل على 
  الحياة الجماعي

اة  ل على الحي اف إن عقود التك
اة الموظفين  اعي تغطي حي الجم
في المؤسسة. الفوائد التي تشملها 
  الوفاة وعاهة جزئية أو مستديمة.

ة مطالبات هذه العقود تعتمد على وقوع كل من حاملي وثائق التكافل إصاب
ها عة وبشكل عام يمكن تسويتبالمرض. ويتم إخطار المطالبات على وجه السر

  وياً.دون إبطاء. النمط السائد هو منتج من عقد التكافل القابل للتجديد سن

ات   الرهن س هذه العقود تعوض المؤس
تفاد  المالية عن قيمة القرض المس
ل. التعرض  اف ة التك من وثيق
اة، األمراض  لوف دث عن ا يح

  الخطيرة والعجز الكلي الدائم.

عقدة هي ليغ عن مطالبات هي قصيرة، كما ان المطالبات المالفترة الزمينة للتب
سسة قليلة نسبياً. مبلغ المطالبة محدد بالرهن المخفض للقرض الدائن للمؤ

تم المالية. إن أغلبية األمراض الخطيرة ومجموع مطالبات العجز الدائم ي
  أشهر. ٦القرار فيها بناًء على رأي طبي ويتم دفعها خالل 

  
  جية إعادة التكافلإستراتي ٥-٢١
 

ئر وحماية تقوم الشركة بإعادة التكافل على جزء من مخاطر التكافل التي تكتتب بها من أجل السيطرة على مدى التعرض لخسا
مخاطر المالية. مصادر رأس المال. ويتضمن إعادة التكافل المتنازل عنه مخاطر االئتمان، حسبما يوضح اإليضاح الخاص بإدارة ال

المقبولة ومراقبة شراء  لصعيد، تقرر لجنة اإلدارة التنفيذية بالشركة الحد األدنى لمعايير الضمان الخاصة بإعادة التكافلوعلى هذا ا
  زكافل والمالءة الحاليةإعادة التإعادة التكافل من قبل وحدات العمل مقابل هذه المعايير، وتقوم اللجنة بمراقبة التطورات في برنامج 

ض الشركة ألي ل بشراء تشكيلة من اتفاقيات إعادة التكافل النسبية وغير النسبية وذلك لتقليل صافي تعرتقوم وحدات األعما
الظروف المحددة.  حدث بصورة منفردة. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يتم السماح للمكتتبين بشراء إعادة التكافل االختياري في بعض

لى عمليات ري إلى الموافقة المسبقة، ويتم مراقبة مجموع المصروفات عع عمليات شراء إعادة التكافل االختيا٠وتخضع جمي
لجنة اإلدارة  شراء إعادة التكافل االختياري على أساس الوثيقة من قبل مستوى وحدة العمل ذات الصلة وبصورة شهرية من قبل

  التنفيذية. 
  

  التعرض لمخاطر التكافل ومدى تركزها ٦-٢١
 

التجارية. كما  شركة لمخاطر التكافل العامة ومخاطر التكافل العائلي لكل فئة من فئات األعماليبين الجدول التالي تعرض ال
الل إعادة يبين الجدول أيضا التمركز الجغرافي لهذه المخاطر والمدى الذي إليه قامت الشركة بتغطية هذه المخاطر من خ

   التكافل.
  

٢٠١٧  
غير 

  المركبات
  طبي  المركبات

ة التكافل على الحيا
  الجماعي

التكافل 
  العائلي

  إجمالي

              المنطقة الجغرافية
        :البحرين ودول الخليج

 ١٥٬٨٧٠ ٩٦ ٢٢٧ ٥٬٠٧٨ ٦٬٥٨٣  ٣٬٨٨٦ إجمالي
         

 ٧٬٣٦٤ ٥٢ ٢٠ ٩٠٣ ٦٬١٢٠  ٢٦٩ صافي إعادة التكافل
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٥٩  
 

  (يتبع) إدارة مخاطر التكافل ٢١
  

  بع)(يت التعرض لمخاطر التكافل ومدى تركزها ٦-٢١

٢٠١٦  
غير 

  المركبات
  طبي  المركبات

التكافل على 
الحياة 
  الجماعي

التكافل 
  إجمالي  العائلي

              المنطقة الجغرافية
        البحرين ودول الخليج:

 ١٣٬٥٢٩ - ١١٨ ٤٬٤٢٢ ٦٬٢١٥  ٢٬٧٧٤ إجمالي 
        

 ٨٬٧٢٧ - ٦ ٢٬٦٥١ ٥٬٨٤٢  ٢٢٨ صافي إعادة التكافل

  تطورات المطالبات ٧-٢١

لی من کل جدول طورات  مطالبات التكافل يوفر مقياس لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات. يوضح النصف األعت
وفق النصف أدناه کيفية تغير تقديرات الشرکة لمجموع المطالبات المستحقة لکل سنة من سنوات الحوادث في نهاية العام. ي

  مية إلى المبلغ الظاهر في بيان المركز المالي.السفلي من الجدول المطالبات التراك

  أجمالي مطالبات التكافل ) أ

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ المجموع
و ما  ٢٠١٣

  سنة الحادث قبلها
 مصروفات المطالبات النهائيةتقدير ل            
 في نهاية سنة التقرير ٤٤٬٠١٩ ١١٬٠٦٤ ١٠٬١٩٢ ١٠٬٥٣٩ ١٠٬٥٨٥  
 بعد سنة ٣٧٬٢٥٣ ١٠٬٥٩٣ ١٠٬١٩٢ ١٠٬٤٨٦    
     

 
 بعد سنتان ٣٧٬٤٩٢ ١٠٬٤٩٥ ١٠٬٢١٥

      
 

 بعد ثالث سنوات ٣٧٬٥٣٠ ١٠٬٥٢١
 بعد أربع سنوات ٣٧٬٥١٢          

 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة ٣٧٬٥١٢ ١٠٬٥٢١ ١٠٬٢١٥ ١٠٬٤٨٦ ١٠٬٥٨٥ ٧٩٬٣١٩
)٥٬٩٦٤(  )٧١٬٢٢٢

( 
)٩٬٢٣٥
( 

 وعات التراكمية حتى اآلنالمدف )٣٦٬٥٨٥(  )١٠٬٠٦٨( )٩٬٣٧٠(
              
 مجموع االحتياطيات المدرجة            

 في بيان المركز المالي ٩٢٧ ٤٥٣ ٨٤٥ ١٬٢٥١ ٤٬٦٢١ ٨٬٠٩٧
 صافي مطالبات التكافل )ب

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٧ المجموع
و ما  ٢٠١٣

 قبلها
  سنة الحادث

 تقدير لمصروفات المطالبات النهائية             
 في نهاية سنة التقرير ٢٠٬٤٤٨ ٦٬٥٤٢ ٦٬٦٩٣ ٦٬٣١٢ ٦٬٤٤٨   
  بعد سنة ١٩٬٨٤٣ ٦٬٠٧٩ ٥٬٩٦٠ ٥٬٨٩٩    
 بعد سنتان ١٩٬٩٦٨ ٥٬٩٠٣ ٥٬٩٣٦     
 بعد ثالث سنوات ١٩٬٩٨٤ ٥٬٩٤٣     
 بعد أربع سنوات ٢٠٬٠١٨       

 اكمةالتقدير الحالي للمطالبات المتر ٢٠٬٠١٨ ٥٬٩٤٣ ٥٬٩٣٦ ٥٬٨٩٩ ٦٬٤٤٨  ٤٤٬٢٤٤
)٣٬٨٠٨(  )٣٩٬٦٨٣ )٥٬١٤٥  المدفوعات التراكمية حتى اآلن )١٩٬٤٧٩( )٥٬٧٣٧( )٥٬٥١٤(
              
 مجموع االحتياطيات المدرجة            

  في بيان المركز المالي ٥٣٩ ٢٠٦ ٤٢٢ ٧٥٤ ٢٬٦٤٠ ٤٬٥٦١
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٦٠  
 

  (يتبع) إدارة مخاطر التكافل ٢١

  تطورات المطالبات ٧-٢١

  
 ت التأمين التقليديأجمالي مطالبا )ت

  

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٧ المجموع
و ما  ٢٠١٣

 قبلها
  سنة الحادث

 تقدير لمصروفات المطالبات النهائية             
 في نهاية سنة التقرير ٨٬٢٤٢ ٧٬٦٢٨ ٦٬٨٩٠ ١٠٬٦٩٨ ١٠٬٦٩٠   
 بعد سنة ٨٬٠٥٦ ٦٬٣٥١ ٦٬٥٤٥ ١٠٬٣٦٠    
 بعد سنتان ٧٬٩٩٣ ٦٬٤٠٧ ٦٬٦٢٩     
 بعد ثالث سنوات ٧٬٨٤٢ ٦٬٤٤٨      
 بعد أربع سنوات ٧٬٨٤١       

 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة ٧٬٨٤١ ٦٬٤٤٨ ٦٬٦٢٩ ١٠٬٣٦٠ ١٠٬٦٩٠  ٤١٬٩٦٨
)٣٢٬٦٢٣ )٥٬٦٥٧ )٨٬٢٩٨  المدفوعات التراكمية حتى اآلن )٦٬٧٢٣( )٦٬٠٧٦( )٥٬٨٦٩(
              
 رجةمجموع االحتياطيات المد            

 في بيان المركز المالي ١١١٨ ٣٧٢ ٧٦٠ ٢٬٠٦٢ ٥٬٠٣٣  ٩٬٣٤٥

 
 صافي مطالبات التأمين التقليدي )ث

  

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٧ المجموع
و ما  ٢٠١٣

 قبلها
  سنة الحادث

 تقدير لمصروفات المطالبات النهائية             
 في نهاية سنة التقرير ٥٬٠٥٩ ٥٬٠٠٩ ٤٬٨٢٢ ٧٬٧٣٧ ٦٬٥٢١   
 بعد سنة ٤٬٧١٤ ٤٬٤٣٠ ٤٬٦٩٢ ٧٬٦٠١     
 بعد سنتان ٤٬٦٤٠ ٤٬٥١٩ ٤٬٧١٨      
 بعد ثالث سنوات ٤٬٣٩٧ ٤٬٥١٠         
 بعد أربع سنوات ٤٬٣٥٧       

 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة ٤٬٣٥٧ ٤٬٥١٠ ٤٬٧١٨ ٧٬٦٠١ ٦٬٥٢١  ٢٧٬٧٠٧
)٢٢٬٧١٢ )٣٬٥٣٠ )٦٬٦٣٨  ات التراكمية حتى اآلنالمدفوع )٤٬٠٢٣( )٤٬٢٢٧( )٤٬٢٩٤(
              
 مجموع االحتياطيات المدرجة            

 في بيان المركز المالي ٣٣٤ ٢٨٣ ٤٢٤ ٩٦٣ ٢٬٩٩١  ٤٬٩٩٥

 
 . إدارة رأس المال٢٢

تثمرين ة مجلس اإلدارة إلى المحافظة على قاعدة قوية من رأس المال من أجل المحافظة على ثقة المس ياس ين والدائني تهدف س
 فيما يلي: كة في إدارة رأس المالوالسوق ومن أجل تمويل ودعم تطوير األعمال التجارية المستقبلية. وتتمثل أهداف الشر

 اهميها ومزايا لألطر تمرارها في توفير إيرادات لمس تمرارية، وذلك الس ركة على االس اف ذوي المحافظة على قدرة الش
 المصلحة بها.

  ة.من خالل تسعير المنتجات والخدمات على نحو يتناسب مع مستوى المخاطر المتحملتوفير عائد كافي لمساهميها 
سة تخضع الشركة لإلشراف من قبل مصرف البحرين المركزي الذي يحدد اشتراطات الحد األدنى لرأس المال. كما أن س   يا

تي تراطات رأس المال وهامش محدد الس ركة في االحتفاظ برأس المال يمثل إجمالي اش لمال اعاب أية تغيرات في رأس الش
  .ء تغيراتومتطلبات رأس المال. تدير الشركة هيكل رأس المال وتقوم بالتعديالت في إطار استراتيجية المجموعة، وفي ضو
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٦١  
 

 . إدارة رأس المال (يتبع)٢٢
  

  الظروف االقتصادية وسمات المخاطر الخاصة باألصول ذات العالقة.  
  

ناديق التكافل. لإن مجلد القواعد واللوائح الص يولة لص ح متطلبات هامش الس رف البحرين المركزي يوض قد ادر عن مص
  استوفت الشركة متطلبات مصرف البحرين المركزي المشروحة أعاله. 

 
  .  إدارة المخاطر المالية٢٣

  
  نظرة عامة

تراتيجية مجموعة  من اإلطار العام الس ركة إلدارة المخاطر المالية هي من ض ات الش ياس وليدرتي إلدارة اإن س لمخاطر س
ة بالمجموع راف على إطار إدارة المخاطر الخاص يس واإلش ئولية الكلية عن التأس ة. وعلى هذا المالية. تناط بالمجموعة المس

مراقبة سياسات الصعيد، قام مجلس إدارة الشركة بتأسيس لجنة إدارة االستثمارات التنفيذية، وهي مسئولة عن تطوير وتنفيذ و
  الخاصة بالشركة. وتقوم اللجنة بصورة منتظمة بتقديم تقارير لمجلس إدارة الشركة حول أنشطتها.  المخاطرة

  
ع حدود المخا ركة، ووض ة إدارة المخاطر للمجموعة بهدف التعرف وتحليل المخاطر التي تواجهها الش ياس ع س طر تم وض

بط المخاطر وااللتزام بحدودها. تتم مراجعة  كل دورواإلجراءات الرقابية وض ات إدارة المخاطر بش ياس ي بهدف أنظمة وس
ركة. إن المجموعة، من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات اإلدار طة الش واق وأنش تيعاب التغيرات في األس عى اس ية تس

  لتأسيس بيئة رقابية مسئولة وبناءة يدرك فيها جميع الموظفين مهامهم ومسئولياتهم.
  

  من جراء استخدامها لألدوات المالية: تتعرض الشركة للمخاطر التالية

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 
  

اتها وإجر ياس ركة وس ركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله وأهداف الش اح معلومات حول تعرض الش اءاتها يقدم هذا اإليض
لبيانات المالية. امن اإلفصاحات الكمية في هذه بشأن تقييم وإدارة هذه المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال. تم تضمين المزيد 

ات وإجراءات إدارة المخاطر الخاص ياس يس لجنة التدقيق ، لكي تراقب مدى التزام اإلدارة بس ركة بتأس ركة قامت الش ة بالش
ركة. تؤدي لجنة التدقيق دورها ا اعدة لرقوتراجع مدى كفاية أطر إدارة المخاطر المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الش ابي بمس

  شركة التدقيق الداخلي للشركة.
  

  مخاطر االئتمان 

   التعاقدية. مخاطر االئتمان هي مخاطرة تحمل الشركة لخسارة مالية إذا ما أخفق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته

  وتتضمن النواحي الرئيسية لتعرض الشركة لمخاطر ائتمانية ما يلي:
 

 ة واإلستثمارات والنقد وما في حكمه،اإليداعات لدى المؤسسات المالي 

 ركات إعادة ال ة ش طاء وحص اركين، والوس تحقة من عقود التكافل، والمش تكافل في ذمم مدينة، بما في ذلك المبالغ المس
 عل للمشاركين.مطلوبات التكافل، والمبالغ المستحقة من شركات إعادة التكافل بشأن المدفوعات التي تم القيام بها بالف

   
وإن ط اتها وأهدافها وإجراءات إدارة مخاطر االئتمان لم تتغير بص ياس ركة لمخاطر االئتمان، وس رة جوهرية بيعة تعرض الش

  عن الفترة السابقة.
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٦٢  
 

  . إدارة المخاطر المالية (يتبع)٢٣
  

  إدارة مخاطر االئتمان ) أ
ستثمارات األور شأن ودائعها وإيداعاتها وا شركة بإدارة مخاطر االئتمان ب الل وضع حدود خاق المالية الخاصة بها من تقوم ال

ة قائمة على  ياس ركة س ها للمخاطر من قبل طرف واحد. لدى الش تثمار بعد تقييم الجودة االئتمانية لاإللتعرض تثمارات ، س الس
  ومراجعة معلومات التصنيف العام واستقاء المعلومات من التحقيقات والتحريات الداخلية عن اإلستثمارات.

  
ية الرقابة بة تعرض الشركة لألفراد المشاركين ومجموعات المشاركين من قبل أقسام األعمال الخاصة كجزء من عملتتم مراق

اركين أو ات الهامة للمخاطر من قبل ألفراد المش ة بالتعرض المجموعات  االئتمانية. ويتم إجراء التحليالت المالية الخاص
ا بت ركة أيض اركين. وتقوم الش ة من المش ركات إعادة التكافل من خالالمتجانس ل مراجعة قييم المالءة االئتمانية لجميع ش

  يه يتم إدارتها.معلومات التصنيف العامة ومن التحريات الداخلية. يتم تقييم أثر فشل شركة إعادة التكافل بصورة منتظمة وعل
  

  التعرض األقصى للمخاطر االئتمانية  ) ب

ى للتعرض للمخاطر االتمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية (ص ائر انخفاض القيمة) الحد األقص ئتمانية، عند افي من خس
  تاريخ المركز المالي هو:

  
  ٢٠١٦   ٢٠١٧  
     

  ١٠٬٤٣٩   ٥٬٣١١  النقد وما في حكمه 
 -   ١٣٬٢١٨  إيداعات لدى مؤسسات مالية إسالمية

  ٧٩١   ١٣٬١٣٩  أوراق مالية استثمارية
  ٥٬٧٠٧   ١٠٬١٨٨  عادة التكافلذمم مدينة من شركات التكافل وإ

المتكبدة  المطالباتحصة شركات إعادة التكافل من المطالبات القائمة (باستثناء 
  ٢٬٧٣٠   ٧٬٠٤٨  غير المبلغ عنها)

  ٣٢٣   ٦١٥  موجودات أخرى
     
  ١٩٬٩٩٠   ٤٩٬٥١٩  
  
  

  تحليل ذمم التكافل المدينة من شركات التكافل وشركات إعادة التكافل  ) ت
  

ة غير مستحق  
 وغير

منخفضة 
  القيمة

مستحقة 
 وغير

منخفضة 
  القيمة

مستحقة 
ومنخفضة 

  القيمة

مخصص 
انخفاض 

  القيمة
  المجموع

            
٢٠١٧            

            
            ذمم مدنية من شركات التكافل وإعادة

  ١٠٬١٨٨  )٩٩٥(  ٩٩٥  ٥٬٥٤٢  ٤٬٦٤٦  التكافل
            حصة شركات إعادة التكافل من المطالبات

            يرثناء المطالبات المتكبدة الغالقائمة (باست
  ٧٬٠٤٨ - -  ٣٬٢٤٢  ٣٬٨٠٦  مبلغ عنها)

       
  ١٧٬٢٣٦ )٩٩٥(  ٩٩٥ ٨٬٧٨٤  ٨٬٤٥٣ 
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٦٣  
 

  (يتبع) . إدارة المخاطر المالية٢٣
  

غير مستحقة   
 وغير

منخفضة 
  القيمة

مستحقة 
 وغير

منخفضة 
  القيمة

مستحقة 
ومنخفضة 

  القيمة

مخصص 
انخفاض 

  القيمة
  المجموع

            
٢٠١٦            

            
            ذمم مدنية من شركات التكافل وإعادة

  ٥٬٧٠٧ )٤٥٨(  ٤٥٨  ٢٬٩١٤ ٢٬٧٩٣  التكافل
            حصة شركات إعادة التكافل من المطالبات

            يرالقائمة (باستثناء المطالبات المتكبدة الغ
 ٢٬٧٣٠ - - ١٬٢٥٦  ١٬٤٧٤  مبلغ عنها)

       
  ٨٬٤٣٧  )٤٥٨(  ٤٥٨ ٤٬١٧٠  ٤٬٢٦٧ 
  
 

  تحليل األعمار (ذمم مدينة من عمليات التكافل وإعادة التكافل)  ) ث
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  مخصص  إجمالي  مخصص  إجمالي  
          

 -  ٢٬٧٩٣ -  ٤٬٦٤٦  أشهر ٦مستحقة من صفر إلى 
 - ١٬٥٤١ - ٢٬٤٤٩  شهر ١٢أشهر إلى  ٦مستحقة من 

 ٤٥٨ ١٬٨٣١ ٩٩٥ ٤٬٠٨٨  شهر ١٢أكثر من 
      
  ٤٥٨ ٦٬١٦٥ - ٤٬٦٤٦ 

  
  إدارة المخاطر المالية    ٢٣

  
  مخاطر السيولة ) أ

دد با عوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية والتكافلية التي تس ركة ص يولة هي المخاطر بأن تواجه الش ل مالي مخاطر الس لنقد أو أص
ئة من عقود التكا ادر النقد المتاح للمطالبات الناش ركة للمطالبات اليومية على مص أ مخاطر  فل. ويمكن أنآخر. تتعرض الش تنش

تويات العالية غير المت يولة من عدد من النواحي المحتملة مثل عدم توافق مدة الموجودات والمطلوبات والمس وقعة من الس
  المطالبات.

  
  إدارة مخاطر السيولة) ١

ك في ظل األحوال ستحقاقها، وذلإن أسلوب الشركة إلدارة السيولة هو ضمان أن يكون لديها سيولة كافية للوفاء بالمطلوبات عند ا
ركة ركة. ويتلخص منظور الش معة الش رر بس ائر غير مقبولة أو المخاطرة بإلحاق الض عبة، دون تحمل خس إلدارة  العادية والص

  مخاطر السيولة فيما يلي:

 اس منتظم للتنبؤ بالتدفقات النقدية من التكافل وعقود اال تإعداد ومراجعة الميزانيات التقديرية على أس ثمار على المدى س
 القصير والمتوسط والطويل.

  يجب أن تلبي احتياجات سوقية محددة.  الشركةالموجودات المشتراة من قبل 

  بالنقد والموجودات السائلة للوفاء بالمطالبات اليومية لعقود التكافل الخاصة بها. الشركةتحتفظ 
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 (يتبع)إدارة المخاطر المالية    ٢٣
  (تابع) مخاطر السيولة ) أ
  
 ) التعرض لمخاطر السيولة ٢

ات الفوائد التعاقدية فيما يلي أدناه نعرض لتحليل االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية الخاصة بالشركة (بما في ذلك مدفوع
  غير المخصومة).

  
  ةالتدفقات النقدية التعاقدية غير المخصوم  

  القيمة  ٢٠١٧
  الدفترية

إجمالي التدفقات 
  جيةالنقدية الخار

    
  ٣١٬٦٧٤  ٣١٬٦٧٤  مطالبات قائمة

 ٤٬٣٧٣ ٤٬٣٧٣  ذمم دائنة لشركات التكافل وإعادة التكافل
 ٢٬٣٩٣ ٢٬٣٩٣  مطلوبات أخرى

    
  ٣٨٬٨٩٤ ٣٨٬٨٩٤ 

  
  

  التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  
  القيمة  ٢٠١٦

  الدفترية
إجمالي التدفقات 
  النقدية الخارجية

    
  12,854              12,854              مطالبات قائمة

 ١٬٧٣٧ ١٬٧٣٧  ذمم دائنة لشركات التكافل وإعادة التكافل
 ١٬٥٩٤ ١٬٥٩٤  مطلوبات أخرى

      
  ١٦٬١٨٣ ١٦٬١٨٣ 

  
 مخاطر السوق )ب

ر وق مثل معدالت الربح ومعدالت ص عار الس وق هي المخاطر الناتجة عن التغيرات التي تطرأ على أس ف إن مخاطر الس
لشركة. وتنشأ الت األجنبية وأسعار األسهم التي تؤثر على قيمة موجودات الشركة وعلى مبلغ المطلوبات و/أو على دخل االعم

تثمارات األوراق المالية المحتفظ به ركة نظراً للتقلبات التي تطرأ على قيمة المطلوبات وقيمة اس ا. وتتعرض مخاطر الش
العقود المربوطة  لمالية الخاصة بها، بما في ذلك تلك التي يتم االحتفاظ بها لدعمالشركة لمخاطر السوق في جميع الموجودات ا

  ساسية.لحد الرسوم المكتسبة من قبل الشركة على تلك العقود التي في الغالب تعتمد على القيمة السوقية للمحفظة األ

يطرة عليها  وق هذه والس وق إلى إدارة التعرض لمخاطر الس تفادة في إطار المعايير المقبولة متهدف إدارة مخاطر الس ع االس
االئتمان لم  من العائد على المخاطرة. طبيعة تعرضات الشركة لمخاطر السوق وأهدافها وسياساتها وإجراءاتها إلدارة مخاطر

  تتغير بصورة جوهرية عن الفترة السابقة.

وق محلياً وفقاً إلطار إدارة الموجودات/ا ركة بإدارة مخاطر الس ة بها. تقوم لجنة اتقوم الش تثمار في لمطلوبات الخاص الس
ركة وتتكون م اء مجلس إدارة الش يس هذه اللجنة من قبل أعض وق. ولقد تم تأس ركة بإدارة ومراقبة مخاطر الس اء الش ن أعض

  تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين. وتقدم اللجنة تقاريرها حول أنشطتها بصورة منتظمة لمجلس إدارة الشركة.

عت الش وق الرئيسيوض ل كيفية إدارة ومراقبة لكل خطر لكل مكون من مكونات مخاطر الس ات وإجراءات تفص ياس ة. ركة س
ركة في تاريخ إعداد المركز المالي لكل ي من مكونات المخاطرة ومدى تعرض الش مخاطرة  ويتم تناول إدارة كل مكون رئيس

  رئيسية بصورة تفصيلية أدناه.
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  (يتبع)ة إدارة المخاطر المالي   ٢٣
  (تابع)  مخاطر السوق )ب
  
  ) مخاطر معدل  الربح١
 

تقبلية لألدوات المالية نتيجة للت غيرات في معدالت مخاطر معدل الربح هي مخاطر التقلبات في قيمة أو التدفقات النقدية المس
وق. األدوات ذات معدل الربح العائم تعرض المجموعة لمخاطر معدل ربح التدفقات النقدية دوات ذات ، بينما األأرباح الس

  ل الربح.معدل الربح الثابت فتعرض الشركة لمخاطر معدل ربح القيمة العادلة. ليس للشركة أي تمركز جوهري لمخاطر معد
  

 ) مخاطر العملة٢

رف العمالت األ عار ص وف تتقلب نظراً لتغيرات أس ق جنبية. وتتعلتعد مخاطرة العملة هي المخاطرة بأن قيمة األداة المالية س
ويات ال ياق التس رف القابلة للتطبيق في س عار الص ركة بالتغيرات التي تطرأ على أس ة بالش تي تتم مخاطر العملة الخاص

ركة وا تثمارات الش ركة لمخاطر العملة محدودا للغاية نظرا ألن أغلبية اس لذمم المدينة بالعمالت األجنبية. ويعد تعرض الش
  األمريكي أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي.والذمم الدائنة يتم تقييمها بالدوالر 

  
  ) مخاطر سعر السوق األخرى٣

الشركة هو  تتعرض الشركة لمخاطر أسعار األسهم التي تنشأ من أدوات حقوق الملكية. الهدف الرئيسي إلستراتيجية استثمار
لمخاطر. وتنشأ في أوراق مالية خالية من اضمان عوائد خالية من المخاطر واستثمار فوائض األموال الزائدة المتاحة للشركة 

ة الخاصة بها مخاطر سعر السوق من االستثمار الذي تمتلكه الشركة. وتراقب لجنة االستثمار بالمجموعة المحفظة االستثماري
وافقة على تم المباالستناد إلى توقعات السوق. وتتم إدارة االستثمارات الرئيسية الموجودة بمحفظة الشركة على أساس فردي وت

  جميع قرارات الشراء والبيع من قبل لجنة االستثمار بالشركة. 
  
  ) تحليل حساسية مخاطر السوق٤

ي اس ير تحليل الحس ية على مجموع الربح والفائض وحقوق الملكية. ويش اس ة إلى أثر يبين الجدول التالي نتائج اختبار الحس
ئة عن أثر التغ وق الناش ركة يرات في هذه العوامل على الموجودات والمطلوبات الماالتغيرات في عوامل مخاطرة الس لية للش

  والموجودات والمطلوبات التكافلية الخاصة بها.
  

مجموع الربح   ٢٠١٧
  والفائض

  حقوق الملكية

      مخاطرة معدل الربح
 ٣٠٨ ٣٠٨  نقطة أساس تحول في منحنيات اإليرادات ١٠٠+ 
 ١٤ ١٤  تنقطة أساس تحول في منحنيات اإليرادا ١٠٠ -

  
مجموع الربح   ٢٠١٦

  والفائض
  حقوق الملكية

      مخاطرة معدل الربح
 40 ٤٠  نقطة أساس تحول في منحنيات اإليرادات ١٠٠+ 
  24 ٢٤  نقطة أساس تحول في منحنيات اإليرادات ١٠٠ -

  
 االفتراضات ومنهجية تحليل الحساسية والقيود الخاصة بها:

ئة عن التغي توىيتم تحديد اآلثار الناش تخدام نماذج مطورة داخلياً. ويتم تحديد مس التحركات في  رات المحددة في العوامل باس
بالتغيرات التي تطرأ  عوامل السوق التي يستند إليها تحليل الحساسية باالستناد إلى التنبؤات االقتصادية والخبرة التاريخية الخاصة

ية بعين االع اس ورةعلى هذه العوامل. وال تأخذ تحاليل الحس ركة ومطلوباتها تتم إدارتها بص طة. بما أن  تبار أن موجودات الش نش
ا ركة. باإلض ع الش تغير من وض تتخذ اإلدارة إجراءات س بقاً، س تثمار تتحرك لما بعد النقاط المحددة مس واق االس فة لذلك، فإن أس

ركة المالي في تاريخ إعداد المركز المالي وربم تند إلى وضع الش ية يس اس فيه أية حركة  ا يتغير في الوقت الذي تحدثتحليل الحس
  سوقية فعلية.



                                                     (شركة األهلية للتأمين ش.م.ب سابقاً))  ش.م.ب (مقفلة البحرينسوليدرتي 
          إيضاحات حول البيانات المالية 

 الدنانير البحرينيةآالف ب                                                                 ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

٦٦  
 

 األطراف ذوي العالقة  ٢٤

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

  الشركة والمساهمين عليها نفوذاً مؤثراً وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة.
  

  أ)  المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين

ية لتخطيط لهم الصالحية والمسئوليتكون موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة والموظفون الرئيسيون الذين 
يء). وبلغت : ال ش٢٠١٦وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة. ولم يتم دفع أية مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الشركة خالل السنة (

اتب دينار بحريني) وبلغت الرو ٣٥: ٢٠١٦دينار بحريني ( ٤١لجلسات ألعضاء لجان مجلس اإلدارة قيمة أتعاب حضور ا
ة نهاية الخدمة دينار بحريني). بلغت مكافأ ١٦٢: ٢٠١٦دينار بحريني ( ١٢٩دفوعة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين والمزايا الم

   ي).دينار بحرين ٧٣: ٢٠١٦دينار بحريني  ( ١٠٣مبلغ  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المستحقة لموظفي اإلدارة الرئيسيين كما في 
  

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  ب)  المعامالت مع أطراف ذوي العالقة
     جمالي االشتراكات: إ

 ٣٢  ٨٠  الشركات الخاضعة إلدارة مشتركة
     

       اشتراكات إعادة التكافل:
 -  ١  الشركات الخاضعة إلدارة مشتركة

     
     اإليراد من اإليداعات:

 -  ٣٦  الشركات الخاضعة إلدارة مشتركة
     

     إجمالي المطالبات المدفوعة:
 ٤  ٣٥  مشتركة الشركات الخاضعة إلدارة

     
  

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  ج)  أرصدة مستحقة
     

     ذمم دائنة :
 -  ٨٠  الشركات الخاضعة إلدارة مشتركة

        
        إيداعات لدى مؤسسات مالية:  

  -    ٤٬٣٦٩  شركات خاضعة إلدارة مشتركة  
        

        ذمم مدينة:
  -    ٩٣  الشركة األم

  ٣٦    ٢  الشركات الخاضعة إلدارة مشتركة
        

        مطالبات قائمة:
  ٧    ٧٣٠  الشركات الخاضعة إلدارة مشتركة

        
        النقد وما في حكمه:

  -    ١٬٥٦٥  شركات خاضعة إلدارة مشتركة  
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 هيئة الرقابة الشرعية   ٢٥

ن قبل الجمعية منهم يتم تعييهيئة الرقابة الشرعية للشركة، والتي تتكون من ثالثة علماء  تخضع أنشطة أعمال الشركة إلشراف
مع أحكام  لتأكد من توافق أعمال الشركةالعمومية سنويا. تملك الهيئة سلطة مراجعة عمليات وأنشطة الشركة التجارية ل

ت سجالومباديء الشريعة اإلسالمية العامة. سوف يكون لهيئة الرقابة الشرعية القدرة على الوصول إلى كل مصادر ال
  ركة.والمعامالت والمعلومات للش

  
  

  األرباح المخالفة للشريعة  ٢٦

مح بها هيئة : ال شيء) من معامالت مخالفة للشريعة اإلسالمية، والتي ال تس٢٠١٥لم تكن هناك أرباح محققة خالل العام (
  الرقابة الشرعية.

  
 الزكاة  ٢٧

: ٢٠١٦فلس لكل سهم ( ٤٫٧: الشيء) بواقع ٢٠١٦دينار بحريني ( ٥٢٦يتحمل المساهمون بصورة مباشرة زكاة قدرها 
ً للزكاة. العناصر المستخدمة في احتساب الزكاة هي رأ س المال الشيء)، وبالتالي ال تتضمن البيانات المالية مخصصا

لتكافل والعقارات واالحتياطي القانوني واألرباح المستبقاة، واحتياطيات القيمة العادلة مطروحاً منها حقوق ملكية مشاركي ا
  لمستحق دفعها.ار أسس احتساب الزكاة من قبل هيئة الرقابة الشرعية، وتم تبليغ المساهمين عن المبالغ اوالمعدات. تم إقر

  
  معلومات القطاعات  ٢٨

لتأمين. تقوم اإلدارة لتقوم الشركة باتخاذ قرارات تشغيلية على أساس للتكافل العام، التكافل العائلي وصندوق التأمين التقليدي 
  هد بالتمويل وأداء الشركة باستخدام قطاعات األعمال التالية:بمراقبة نتائج و تع

  
 .غير المركبات تشمل الحريق والبحر، والحوادث العامة، والمسئولية والهندسة  
 المركبات  
 الصحة  
 التكافل على الحياة الجماعي والذي يشمل الحياة الجماعية و االئتمان على الحياة  
 لى المدى الطويل وعلى المدى القصيرالتكافل العائلي الذي يتضمن تناقصا ع  

  

ارد وتقييم تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج االكتتاب لقطاعات التشغيل بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص المو
لقطاع للسنة األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس ربح االكتتاب. يعرض الجدول التالي إيرادات القطاع وقياس ربح ا

  طابقتها إلجمالي الدخل وأرباح السنة للشركة.وم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



                                                                  (شركة األهلية للتأمين ش.م.ب سابقاً))  ش.م.ب (مقفلة البحرينسوليدرتي 
          إيضاحات حول البيانات المالية 

 الدنانير البحرينيةآالف ب                                                                                                                                                                               ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

٦٨  
 

  معلومات القطاعات (يتبع)  ٢٨
  

  ج) إيرادات ومصروفات صندوق التكافل العام
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  

 غير
  مركبات

  صحي  مركبات

التكافل 
على 
الحياة 
  الجماعي

التكافل 
  العائلي

  
غير   المجموع

  مركبات
  صحي  مركبات

التكافل 
على الحياة 

  لجماعيا

التكافل 
  العائلي

  المجموع

                    
                    إيرادات التكافل

 ١٣٬٥٢٩ - ١١٨ ٤٬٤٢٢ ٦٬٢١٥ ٢٬٧٧٤ ١٥٬٨٧٠ ٩٦ ٢٢٧ ٥٬٠٧٨ ٦٬٥٨٣ ٣٬٨٨٦  إجمالي االشتراكات
)٣٬٦١٧(  اشتراكات إعادة التكافل  ( )٦٣٤  )٤٬١٧(  )٢٠٧(  )٤٤(  )٨٬٥٠٦(  )٢٬٥٤٦(  )٣٧٣(   )١٬٧٧١(  )١١٢(  - )٢٤٬٨٠(  

 ٨٬٧٢٧ - ٦ ٢٬٦٥١ ٥٬٨٤٢ ٢٢٨ ٧٬٣٦٤ ٥٢ ٢٠ ٩٠٣ ٦٬١٢٠ ٢٦٩  االشتراكات المحتفظ بها

              الحركة في االشتراكات غير
)٢٠(  المكتسبة  ١٦٥( ١٨١(  )٩(  - )١٣(  ٣٦٣( ٤٦(  ٢١٧( - ٧ ٩٣(  

              
 ٨٬٥١٠ - ١٣ ٢٬٧٤٤ ٥٬٤٧٩ ٢٧٤ ٧٬٣٥١ ٥٢ ١١ ٧٣٨ ٦٬٣٠١ ٢٤٩  صافي االشتراكات المكتسبة

              
)١٩٥( ٣٢٦  إيراد عموالت   )٨٩(  ٢٦٢( ٣٠٧ ٧٣ - ٣١(  )٢٤٣(  )٣(  - )٢٠١(  

              الحركة في العموالت غير
)٤٧( ١٢  المكتسبة  ٢٤( - ٦ ٥(  ٥٤( ٩١(  ١١٠ - ١ ٧٢ 

              إيراد عموالت األرباح
٠٣٦ ١٥٢ ٣٠ ٧٤ ٩٩ ٥  وإيرادات أخرى  ٢٩٦ - ١٧ ١٦٤ ٩٠ ٢٥ 

              
              صافي العموالت المكتسبة /

)١٤٣( ٣٤٣  (المتكبدة)  )٢٢٦( ٤٢٣ ٤٠٩ ١٥٢ ٦٧  )١٠(  )٧(  ٢٠٥ - ١٥ 
  
  
  



                                                                  (شركة األهلية للتأمين ش.م.ب سابقاً))  ش.م.ب (مقفلة البحرينسوليدرتي 
          إيضاحات حول البيانات المالية 

 الدنانير البحرينيةآالف ب                                                                                                                                                                               ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

٦٩  
 

  معلومات القطاعات (يتبع)  ٢٨
  

  إيرادات ومصروفات صندوق التكافل العام (يتبع) ) ت
  

    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  

 غير
  مركبات

  صحي  مركبات

 التكافل
على 
الحياة 

  جماعيال

التكافل 
  العائلي

  المجموع
 غير

  مركبات
  صحي  مركبات

التكافل 
على الحياة 

  الجماعي

التكافل 
  العائلي

  المجموع

                          
                          مصروفات التكافل

 ٨٬٠١٢  - ٦٧ ٣٬٦٢٣ ٣٬٩١٥ ٤٠٧ ٨٬٢٦٦  - ٥٢٦ ١٬٣١٧ ٥٬٣٨٥ ١٬٠٣٨  إجمالي المطالبات المدفوعة
                    مطالبات مستردة من شركات 

 )١٬٨٣١(  - )٦٠( )١٬٠٤١( )٣٩٤( )٣٣٦( )٦٢٬٦٠(  - )٤٧٣( )٨٠٢( )٣٩٨( )٩٣٣(  إعادة التكافل وآخرين

  ٦٬١٨١  -  ٧  ٢٫٥٨٢  ٣٫٥٢١  ٧١  ٥٬٦١٠  -  ٥٣  ٥١٥  ٤٬٩٨٧  ١٠٥  صافي  المطالبات المدفوعة
                    -الحركة في المطالبات القائمة 

 ١٬٦٥٥  - - ٨ ٧٦٨ ٨٧٩ ١٬٨٦٣  )٦٣( )٤٥( )٣١١( ١٫٢٦٣ ١٬٠١٩  إجمالي
                          -الحركة في المطالبات القائمة 

  )١٬١٩٨(  -  ٤  -  )٢٧٩(  )٩٢٣(  )٩١٣(  ٤٤  ١١  ٢١٣  )١٧٦(  )١٬٠٠٥(  إعادة التكافل
                         

  ٦٬٦٣٨  -  ١١  ٢٫٥٩٠  ٤٫٠١٠  ٢٧  ٦٬٦١٠  )١٩(   ١٩  ٤١٧  ٦٬٠٧٤  ١١٩ صافي المطالبة المتكبدة / المستردة
  -  -  -  -  -  -  ١٥٥  ١٥٥  -  -  -  - حتياطي من تكافل العائلية تحويل اال

                          
  ٢٠٧٧  -  ١٧  ١٤٧  ١٫٢٤٣  ٦٧٠  ٩٩٥  ٦٨  ٥٩  ٣١١  ٨٤  ٤٧٣  الزيادة التقنية

                          
 ٥٬٨٢٠  - ١٦١ ٢٬٠٢٥ ٦٤١ ٢٬٩٩٣ ١٤٬٩٢٦  ١٢٩ ١٬٠١٥ ٣٬٦٥٢ ٣٫٠٧٠ 7,060 الموجدات المعترف بها

              
 ١٢٬٨١٩  - ١٦٣ ٢٬٤٠٩ ٦٬٨٦٩  ٣٫٣٧٨ ٣٦٬٣٢٧  ٣٬٧٦٤ ١٬٣٢٧ ٥٬٦٧٩ ٥٬٦٧٩  ٨٬٠٥٦ المعترف بها االلتلزامات 

ليست محددة مليون دينار بحريني )  ٣٫٧٦: ٢٠١٦مليون دينار بحريني ( ٨٫٠٦مليون دينار بحريني ) والمطلوبات البالغة ٢٤٫٤٣:  ٢٠١٦مليون دينار بحريني ( ٥٠٫٧٨الموجودات البالغة 



                                                          (شركة األهلية للتأمين ش.م.ب سابقاً) ش.م.ب  البحريني سوليدرت
          إيضاحات حول البيانات المالية 

 ر البحرينيةالدنانيآالف ب                                                            ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

٧٠  
 

  
  يمة العادلة لألدوات الماليةالق   ٢٩
  

ر السوق المدرجة تعتمد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في األسواق النشطة على أسعا
رق تقييم طأو أسعار عروض الوسطاء. تقوم الشركة بتحديد القيم العادلة لجميع األدوات المالية األخرى من خالل 

  أخرى.
  

  القيمة العادلةتراتبية 
  في إجراء القياسات: تقيس الشركة القيم العادلة باستخدام تراتبية القيمة العادلة والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة

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

  
مباشرة (مثل  سعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول والتي تعتبر ملحوظة إماالمستوى الثاني: المدخالت غير األ

وق المدرجة في األسعار) أو غير المباشرة (مستمدة من األسعار). وتشمل هذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار الس
شاطاً، أو أساليب اق التي تعتبر أقل ناألسواق النشطة ألدوات ممثالة، أسعار مدرجة ألدوات مماثلة أو مشابهة في األسو

  تقييم أخرى في حيث أن جميع المدخالت الهامة ملحوظة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق.
  

ل مدخالت ال المستوى الثالث: المدخالت غير الملحوظة. وتشمل هذه الفئة جميع األدوات بحيث أن تقنية التقييم تشم
دوات مقيمة أوالمدخالت غير الملحوظة لها تأثير هام على تقيم األداة. هذه الفئة تشمل تستند على بيانات ملحوظة 

لب انعكاس تعتمد على أسعار السوق المدرجة لألدوات بحيث أن التغيرات الهامة الغير ملحوظة أو االفتراضيات تتط
  الفروق بين األدوات.

  
حيث المستوى في  العادلة في تاريخ إعداد البيانات المالية منالجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة 

نة في بيان المركز المالي. تراتبية القيمة العادلة التي يتم تصنيفها في قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المبي
 قياسات القيمة العادلة التالية متكررة:

 
المستوى   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  األول
  

المستوى 
  ثانيال

  
المستوى 

  الثالث
  المجموع  

                
  ٤٬٣٣٦    ١٬٦٥٤    -   ٢٬٦٨٢  استثمارات بالقيمة العادلة

                
  ٤٬٣٣٦    ١٬٦٥٤    -   ٢٬٦٨٢  

  
 

المستوى   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  األول

  
المستوى 

  الثاني
  

المستوى 
  الثالث

  المجموع  

                
  ٦٬٥٩٣    ١٬٦٥٤    -   ٤٬٩٣٩  استثمارات بالقيمة العادلة

                
  ٦٬٥٩٣    ١٬٦٥٤    -    ٤٬٩٣٩  

  
ديسمبر  ٣١. (٢٠١٧ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  ٣تكن هناك تحويالت من أو إلى تصنيف قياس المستوى  لم

 : ال شيء).٢٠١٦
  
 
  
  

  



                                                          (شركة األهلية للتأمين ش.م.ب سابقاً) ش.م.ب  البحريني سوليدرت
          إيضاحات حول البيانات المالية 

 ر البحرينيةالدنانيآالف ب                                                            ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

٧١  
 

 ) القيمة العادلة لألدوات المالية (يتبع  ٢٩
  

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

٢٠١٧  
  
  

القيمة 
العادلة 
خالل 
حقوق 
  الملكية

محتفظ بها 
حتى 

  االستحقاق

القروض 
  والذمم المدينة

مجموع القيمة 
  الدفترية

  القيمة العادلة

       
 ٥٬٣١١ ٥٬٣١١ ٥٬٣١١ - -  النقد ومافي حكمه

 ١٣٬٢١٨ ١٣٬٢١٨ ١٣٬٢١٨ - -  إيداعات لدى مؤسسات مالية
 ١٧٬٤٤١ ١٧٬٤٧٥ - ١٣٬١٣٩ ٤٬٣٣٦ ستثمارات ا

 ١٠٬١٨٨ ١٠٬١٨٨ ١٠٬١٨٨    ذمم مدينة من التكافل والتأمين 
 ١٤٬٩٩١ ١٤٬٩٩١ ١٤٬٩٩١  -  -  حصة شركات إعادة التكافل و التأمين

  ٦١١  ٦١١  ٦١١  -  -  مصروفات استحواذ مؤجلة
 ٦١٥ ٦١٥ ٦١٥ - -  موجودات أخرى

 ٦٢٬٣٧٥ ٦٢٬٤٠٩ ٤٤٬٩٣٤ ١٣٬١٣٩ ٤٬٣٣٦  مجموع الموجودات المالية

       
 ٣١٬٧٦٤ ٣١٬٧٦٤ ٣١٬٧٦٤ - -  مطالبات قائمة من عقود التكافل 

 ٤٬٧٣٧ ٤٬٧٣٧ ٤٬٧٣٧    ذمم دائنة لشركات التكافل وإعادة
 ٢٬٣٩٣ ٢٬٣٩٣ ٢٬٣٩٣ - -  مطلوبات أخرى

 ٣٨٬٨٩٤ ٣٨٬٨٩٤ ٣٨٬٨٩٤  -  -  مجموع المطلوبات المالية
  

٢٠١٦  
  

القيمة 
 العادلة خالل

حقوق 
  الملكية

محتفظ بها 
حتى 

  االستحقاق

القروض 
  والذمم المدينة

مجموع القيمة 
  الدفترية

  القيمة العادلة

       
 ١٠٬٤٤٠ ١٠٬٤٤٠ ١٠٬٤٤٠ - -  النقد ومافي حكمه

  -  -  -  -  -  إيداعات لدى مؤسسات مالية
 ٦٬٥٩٣ ٦٬٥٩٣ - - ٦٬٥٩٣ استثمارات 

  ٥٬٧٠٧  ٥٬٧٠٧  ٠٧٥٬٧  -  -  ذمم مدينة من التكافل والتأمين 
 ٥٬٨٦٧ ٥٬٨٦٧ ٥٬٨٦٧  -  -  حصة شركات إعادة التكافل و التأمين

  ٣٨٠  ٣٨٠  ٣٨٠  -  -  مصروفات استحواذ مؤجلة
 ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ - -  موجودات أخرى

 ٢٩٬٣١٠ ٢٩٬٣١٠ ٢٢٬٧١٧ - ٦٬٥٩٣  مجموع الموجودات المالية

       
 ٥٤١٢٬٨ ١٢٬٨٥٤ ٨٥٤١٢٬ - -  مطالبات قائمة من عقود التكافل 

 ١٬٧٣٥ ١٬٧٣٥ ١٬٧٣٥    ذمم دائنة لشركات التكافل وإعادة
 ١٬٥٩٤ ١٬٥٩٤ ١٬٥٩٤ - -  مطلوبات أخرى

 ١٦٬١٨٣ ١٦٬١٨٣ ١٦٬١٨٣  -  -  مجموع المطلوبات المالية
  

 ة، بسبب االستحقاقاتالقيمة الدفترية لألدوات المالية للشركة، ما عدا استثمارات األوراق المالية، تقارب قيمتها العادل
  يرة األجل لهذه األدوات المالية.الفورية او قص
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٧٢  
 

 كفاية رأس المال وهامش السيولة   ٣٠

لمالية اتنص األنظمة الصادرة من مصرف البحرين المركزي على أن يتم تحديد االشتراطات الخاصة بهامش المالءة 
يون مل ٢٥٫٦٠٢ للمساهمينعلى أساس مجموع صناديق كل من المشاركين والمساهمين. ويبلغ رأس المال المتوفر 

الر دو ٤٫٥٧٢مليون دوالر أمريكي). الحد األدنى لهامش السيولة المطلوب هو  ٢٤٫٠٤٢: ٢٠١٥دوالر أمريكي (
  يكي). مليون دوالر أمر ٤٫٨٠٤: ٢٠١٥مليون دوالر أمريكي للتكافل العائلي ( ١٫٤٢٨أمريكي للتكافل العام، و 

  
  ت المطلوبات المحتملة و اإللتزاما   ٣١

 
ازع عليها. الشركة مدعى عليها في عدد من القضايا المرفوعة من قبل أصحاب الوثائق فيما يتعلق بالمطالبات المتن

رها، في رأيهم، وفي حين أنه ليس من الممكن التنبؤ بالنتيجة النهائية لهذه القضايا، فقد وضعت اإلدارة مخصصات تعتب
  : الشيء دينار بحريني ).٢٠١٦ن المركز المالي (كافية. ال توجد إلتزامات كما في تاريخ بيا

  
 األحداث الالحقة   ٣٢

  
ي سيكون لها أو حدثت قبل تاريخ التوقيع على البيانات المالية والت ٢٠١٧ديسمبر  ٣١لم تكن هناك أحداث هامة بعد 

  تأثير جوهري على هذه البيانات المالية.
  

  نقل األعمال   ٣٣
 

إلى  ي التكافل العام ش.م.ب. (م)، تم تحويل األعمال و الموجودات والمطلوبات، سوليدريت٢٠١٧ديسمبر  ٣في 
من سوليدرتي  سهم من الشركة األهلية للتأمين لكل سهم ٢٫٥الشركة األهلية للتأمين. في صفقة تبادل األسهم بإصدار 

. سهم ٥٠،٠٠٠٫٠٠٠إصدار التكافل العام. في هذا التاريخ، أنجزت الشركة األهلية للتأمين اإلستحواذ عن طريق 
ة اإلستحواذ تمت عادي مدفوع بالكامل من شركة األهلية للتأمين للمساهمين في سوليداريتي التكافل العام. بما ان عملي

  عادلة مقابل التحويل.استحوذت بالقيمة ال من خالل مقايضة األسهم، القيمة العادلة لحصة ملكية سوليداريتي التكافل العام
  

 ٢٠١٧نوفمبر  ٣٠لعادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد لشركة سوليدريتي التكافل  العام كما في ا ةإن القيم
 تم تحويلها إلى شركة األهلية للتأمين وحساب الشهرة الناتجة عن التحويل كما يلي:

 
صندوق   

  المساهمين
صندوق 

 التكافل العام
صندوق 

  التكافل العائلي
 المجموع

      الموجودات 
       

 ٢,٣٧٧ ٢٥٤ ١٬٤٨٣  ٦٤٠  النقد وما في حكمه
 ٤,٩٦٤ ٤٠٠ ٣٬٢٣٣  ١٬٣٣١  ودائع لدى مؤسسات مالية 

 ١٠,٨٣٦ ٢٬٦٩٧ ٦٥٦  ٧٬٤٨٣  أوراق مالية استثمارية
 ٤,٤٧٨ ٩ ٤٬٤٦٩  -  ذمم عمليات التكافل وإعادة التكافل المدينة

 ٦,٩٧٦  ١٧٢ ٦٬٨٠٤  -  حصة شركات إعادة التكافل في المطالبات القائمة
 ٣٧٦ - -  ٣٧٦  تكاليف استحواذ مؤجلة

 ١,٤٣٤ ٣٢٢ ١٣٥ ٩٧٧  مقدماً ومعدات وموجودات أخرى  مدفوعات
 ٣٨٣ - -  ٣٨٣  تحت التصفية  -موجودات المشاركين في التكافل 

  ٣١,٨٢٤ ٣٬٨٥٤ ١٦٬٧٨٠  ١١٬١٩٠ 
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 ر البحرينيةالدنانيآالف ب                                                            ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

٧٣  
 

  (يتبع) نقل األعمال   ٣٣
  

صندوق   
  المساهمين

صندوق التكافل 
 العام

وق التكافل صند
  العائلي

  المجموع

ناقص: المطلوبات وصندوق المشاركين وحقوق ملكية 
  المساهمين 

    

       المطلوبات
 ١٥٬٧٩٩ ٢٤٧ ١٥٬٥٥٢  -  مطالبات قائمة من عقود التكافل

 ٢٨٥ - ٢٨٥  -  احتياطي االشتراكات والعموالت غير المكتسبة 
 ٣٬٤٢٣ ٣٬٤٢٣ -  -  تكافل العائلياالحتياطي الفني لل                           

 ٢٬٦٨٤ ١٩١ ٢٬٤٩٣  -  ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة 
 ١٬٥١٥  ٢٧ ٦٧٤  ٨١٤  مطلوبات أخرى

 ٣٨٣ - -  ٣٨٣  تحت التصفية -مطلوبات المشاركين في التكافل 
  ٢٤٬٠٨٩ ٣٬٨٨٨ ١٩٬٠٠٤ ١٬١٩٧ 

 ٢٬٢٥٨- )٣٤( )٢٬٢٢٤(  -  تحويالت صندوق المشاركين الى الشركة األهلية للتأمين
       

 ٩٬٩٩٣ - -  ٩٬٩٩٣  صافي الموجودات 
       

       الشهرة الناتجة عن االستحواذ 
 ٩٬٩٩٣ - -  ٩٬٩٩٣  القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ 

القيمة العادلة لألسهم المصدرة الى مساهمين شركة 
  سوليدرتي التكافل العام  

١٢٬٠٠٠ - -  ١٢٬٠٠٠ 

       

  ٢٬٠٠٧ - -  ٢٬٠٠٧ 
  

  الشهرة ٣٤
 

لملكية مقابل عالوة امليون دينار بحريني بموجب طريقة المنشأة االقتصادية في حقوق  ٢تم احتساب الشهرة الناتجة بمبلغ 
  مليون دينار بحريني. ٧االصدار الناشئة عن هذا اإلستحواذ بمبلغ 

  
مال والموجودات (قبل تاريخ تحويل األع ٢٠١٧نوفمبر  ٣٠أداء و صافي نتائج سوليدرتي التكافل العام للفترة المنتهية في 

  :والمطلوبات) الموجودة أدناه والتي ال تتضمن جزءا من البيانات األساسية لشركة سوليدرتي البحرين ش.م.ب
  
  

٢٬٠١٧  ٢٬٠١٦  

١٬٧٠٠ 
 

 الهامش المطلوب لصندوق التامين التقليدي للتأمين ١٬٣٨٤

- 
 

التكافل العائليالهامش المطلوب لصندوق  ٥٧٤  

- 
 

 الهامش المطلوب لصندوق التكافل العام ٥٠٠

١٬٧٠٠ 
 

 إجمالي الهامش مطلوب ٢٬٤٥٨

٨٬٥٧٠ 
 

 رأس المال المتاح لتغطية هامش المالءة المالية ١٢٬٠٦٢

٦٬٨٧٠ 
 

 رأس المال الزائد ٩٬٦٠٤
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٧٤  
 

  (يتبع) الشهرة ٣٤
  

   ٢٠١٧نوفمبر  ٣٠مختصر بيان الدخل للفترة المنتهية 
  ٢٠١٧  

   ايرادات 
   

 ٣٬٢٧١  رسوم الوكالة
 ٤٨٦  االستشارات وإيرادات أخرى ،دخل االستثمار

   
 ٣٬٧٥٧  مجموع اإليرادات 

   
   مصروفات 

   
 ٣٬٣٣٨  مصروفات تشغيلية 

   
 ٣٦٩  أرباح الفترة 

  
   مختصر بيان إيرادات ومصروفات التكافل العام

  
    ايرادات التكافل

   
 ١٤٬٠٣٢  اجمالي االشتراكات

 )٦٬٧١٦(  اشتراكات اعادة التكافل 
 ٧٬٣١٦ االشتراكات المستبقاة

 ٢٢١   ، صافي  الحركة في االشتراكات غير المكتسبة
 ٧٬٥٣٧  صافي االشتراكات المكتسبة

   
 ١٬٢٣١  صافي العمولة المكتسبة

   
 ٨٬٧٦٨  مجموع ايرادات التكافل 

   
   

   مصروفات التكافل
 ٥٬٧٢٨  متكبدةصافي المطالبات ال

   
 ٣٬٠٤٠ فنيالفائض ال

   
 )٣٬١٠٠(  رسوم الوكالة

   
 )٦٠(  عجز من تشغيالت التكافل

   
   دخل االستثمارات 
 ٨٤  ، صافي حصة مضارب دخل االستثمارات

   
 ٢٤  فائض الفترة المحول الى صندوق التكافل العام
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٧٥  
 

  (يتبع) الشهرة ٣٤
  

   افل العائليمختصر بيان إيرادات ومصروفات التك
  

    ايرادات التكافل
   

 ٧٠٠  اجمالي االشتراكات
 )٤٨٤(  اشتراكات اعداة التكافل 

 ٢١٦ صافي االشتراكات المستبقاة
 ٥٢  صافي دخل العمولة 

   
 ٢٦٨  مجموع ايرادات التكافل

   
   مصروفات التكافل

 ٣٨  صافي المطالبات المتكبدة
 ٢٢٨  العائلي التحويل الى االحتياط التقني للتكافل

  
 ٢  نتائج التشغيالت التقنية 

 )١٧١(  رسوم الوكالة
   

 )١٦٩(  صافي النتائج من تشغيالت التكافل
   

   دخل االستثمارات 
 ٩١  ، صافي حصة مضارب دخل االستثمارات

   
 )٧٨(  صافي النتائج للفترة المحولة الى صندوق التكافل العائلي

  
   رة و أرباح األسهمأعضاء مجلس اإلدامكافأة  ٣٥

  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  مقترح من مجلس اإلدارة

  
: ٢٠١٦( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ال يقترح مجلس إدارة الشركة دفع أي مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 

  ال شيء دينار بحريني). ويخضع ذلك لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
  

  أرباح األسهم 
  

  المعلنة والمدفوعة
  
  : ال شيء).٢٠١٦( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  يتم اإلعالن عن أي أرباح أو دفعلم 
  

  مقترح من مجلس اإلدارة
  

ن توزيعات إ: ال شيء). ٢٠١٦( ٢٠١٧ديسمبر ٣١ال يقترح مجلس إدارة الشركة دفع أي توزيعات أرباح للسنة المنتهية في 
مومية السنوي، ح المقترحة تصبح فقط مستحقة الدفع بعد الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العاألربا

 وبالتالي لم يتم احتساب توزيعات األرباح المقترحة في هذه البيانات المالية.
 
  



                                                          (شركة األهلية للتأمين ش.م.ب سابقاً) ش.م.ب  البحريني سوليدرت
          إيضاحات حول البيانات المالية 

 ر البحرينيةالدنانيآالف ب                                                            ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

٧٦  
 

 أرقام المقارنة   ٣٥

بات ) الموجودات والمطلو٢٦صح عنها في الصفحة (المف ٢٠١٧ديسمبر  ٣١تتضمن موجودات ومطلوبات الشركة كما في 
مثل األرقام . ت٢٠١٧ديسمبر  ٣١) خالل السنة المنتهية في ٣٣المحولة من سوليدرتي التكافل العام (المبينة في إيضاح 

 مين. ، والتي تم اإلفصاح عنها بموجب صندوق المساه٢٠١٦ديسمبر  ٣١المقارنة موجودات ومطلوبات الشركة كما في 

  

عد تحويل ب) تمثل عملية شهر واحد ٢٧مثل نتائج صناديق التكافل العامة وتكافل العائلي (كما هو مبين في الصفحة وت
تعلق بالسياسات فيما ي ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الشركة. ويمثل صندوق التأمين التقليدي (تحت التصفية) نتائج السنة المنتهية في 

تائج العمليات ج صندوق المساهمين من عمليات تكافل لمدة شهر واحد وكذلك نالتقليدية الصادرة قبل التحويل. تتكون نتائ
 . وعليه، فإن معلومات المقارنة غير قابلة للمقارنة.٢٠١٧ديسمبر  ٣١التقليدية للسنة المنتهية في 

  

لمالي أو النتائج ز اكما تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية. لم يؤثر ذلك على المرك
  للسنة.

    


