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 1976أغسطس   17تم الحصول على السجل بتاريخ  5091  التجاري  السجل
    

    اإلدارة  مجلس  أعضاء
    

 توفيق شهاب

 مستقل تنفيذي غير
 رئيس مجلس اإلدارة  • 

 التدقيق والمخاطر  لجنة عضو •

  والمكافآت الترشيحات لجنة رئيس •

    
 بسيسو شرفأ

 تنفيذي 
 اإلدارة  مجلسنائب رئيس  • 

 رئيس اللجنة التنفيذية  •

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  •
    

 الدكتور ناظم الصالح 

 مستقل تنفيذي غير
 عضو مجلس اإلدارة  • 

 رئيس لجنة التدقيق والمخاطر   •

 عضو لجنة الحوكمة •

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت   •
  

 شريف أحمدي   

                            مستقل تنفيذي غير
 عضو مجلس اإلدارة  • 

 رئيس لجنة الحوكمة   •

 عضو اللجنة التنفيذية    •
    

 مونيسوامي  فينكاتيسان

 تنفيذي 
 اإلدارة  مجلس عضو • 

   اللجنة التنفيذيةعضو  •

    
 بشار سمير ناس  

 غير تنفيذي غير مستقل 
 عضو مجلس اإلدارة   • 

   و المخاطر عضو لجنة التدقيق •
    

 علي عبدالرحيم    

          غير تنفيذي غير مستقل
 مجلس اإلدارة  عضو • 

 عضو اللجنة التنفيذية  •
   

 اللجنة التنفيذية                  
 

 رئيس اللجنة  –أشرف بسيسو  
 شريف أحمدي 

   مونيسوامي فينكاتيسان
 علي عبدالرحيم 

 لجنة التدقيق والمخاطر 
 

 رئيس اللجنة   –الدكتور ناظم الصالح  
 توفيق شهاب

 بشار سمير ناس  

 
 لجنة الترشيحات والمكافآت  

 
 رئيس اللجنة  –توفيق شهاب  

 ناظم الصالح الدكتور 
 أشرف بسيسو

 لجنة الحوكمة  
 

 رئيس اللجنة  –شريف أحمدي السيد  

 الدكتور ناظم الصالح 
 هيئة الرقابة الشرعية رئيس  –أسامة بحر  الشيخ د.
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  هيئة الرقابة الشرعية  أعضاء
 

 
 

 هيئة الرقابة الشرعية  رئيس •  سامة بحر أالشيخ د. 

 الحوكمة عضو في لجنة  •
  عبدالحسين الشيخ محسن الشيخ

 العصفور 
 عضو هيئة الرقابة الشرعية • 

  هيئة الرقابة الشرعية عضو •  عبدالناصر المحمود الشيخ
    

    اإلدارة
    

  رئيس التنفيذي ال  جواد محمد
 العمليات -نائب المدير العام   دوراسوامي نانداكومار 

 تطوير االعمال  –مساعد المدير العام   جي بركاش بنداي 
 الدعم المؤسسي –مساعد المدير العام   محمد عواجي 
 االلتزام وإدارة المخاطر ومسؤول مكافحة غسيل األموال  –مساعد المدير العام   ياسر الحمادي 

  رئيس اإلدارة المالية   سنجيف أغورال  
    
  برج السيف  –الطابق السابع   عنوان ال
   428، مجمع 2825، شارع 2080، مبنى 71شقة   
  5282.ب ص  
 البحرين  مملكةضاحية السيف، المنامة،   

  17585222: تليفون  
 17585200 : فاكس  

 www.solidarity.com.bhلكتروني: الموقع اإل

 

    
 البحرين  مملكة ،اإلثمار بنك  ك الرئيسية والبن 

 مملكة البحرين   ،البنك األهلي المتحد 
    

 الحسابات  مدقق
 

 االكتواري الخبير 

 

 

 مسجل األسهم      

 421ص.ب  مملكة البحرين -المنامة  ،الشرق األوسط  –ديلويت آند توش  
 

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

 
 مملكة البحرين   ،البحرين للمقاصة
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 المرحلية المختصرة.  تشكل جزء ال يتجزأ من البيانات المالية 26حتى   1اإليضاحات من  

  )العجز(/الفائض المتراكم

 2021 صندوق التكافل العام  صندوق التكافل العائلي 

     
 ( ة)مدققيناير  1في  (1,545) 303

 فترة لل  عجز()الالفائض/ 328 (97)

 (ةمراجعسبتمبر )  30في  (1,217) 206

  )العجز(/الفائض المتراكم

 2020 صندوق التكافل العام  صندوق التكافل العائلي 

     
284 (1,920)  ( ةيناير )مدقق 1في  

 فترة لل  عجز()الالفائض/ 252 (95)

 (ةمراجعسبتمبر )  30في  (1,668) 189
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 المجموع
  األرباح

 المستبقاة

احتياطي 
القيمة العادلة  
 لالستثمارات 

احتياطي 
إعادة تقييم  

 العقارات 
عالوة إصدار  

 اسهم 
   االحتياطي
 القانوني

أسهم  
 2021 رأس المال  الخزينة 

                 

 يناير )مدققة(  1في  12,000 (4) 3,182 4,182 747 2,064 6,157 28,328
         

 صافي الربح للفترة  - - - - - - 2,058 2,058

 اربا  معلنة توزيعات  - - - - - - (2,098) (2,098)

787 - 787 - - - - - 
في القيمة العادلة  التغيرات 

 لالستثمارات 

         

 (مراجعة) سبتمبر  30ي ف 12,000 (4) 3,182 4,182 747 2,851 6,117 29,075
 

 
         

 المجموع 
األربا    
 المستبقاة 

احتياطي  
القيمة العادلة  
 لالستثمارات 

احتياطي  
إعادة تقييم 
 العقارات 

عالوة إصدار  
 اسهم 

االحتياطي   
 القانوني 

أسهم  
 2020 رأس المال  الخزينة 

                 

27,267 5,540 1,889 747 4,182 2,913 (4)  ( ةيناير )مدقق 1في  12,000 
         

 صافي الربح للفترة  - - - - - - 1,975 1,975

 اربا  معلنة توزيعات  - - - - - - (1,799) (1,799)

(30) - (30) - - - - - 
في القيمة العادلة  التغيرات 

 لالستثمارات 

30 - 30 - - - - - 
ستثمار عند  المحول إلى دخل اإل

 استبعاد أدوات حقوق الملكية 

         

27,443 5,716 1,889 747 4,182 2,913 (4)  ( مراجعةسبتمبر ) 30في  12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلية المختصرة.  تشكل جزء ال يتجزأ من البيانات المالية 26حتى   1اإليضاحات من  



   .سوليدرتي البحرين ش.م.ب          
    )مراجعة(  المرحلي المختصر بيان التدفقات النقدية         

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                         2021 سبتمبر  30 المنتهية في فترةلل

9 

 

      
سبتمبر  30  
 2020  

   )مراجعة(

سبتمبر 30  
 1202  

  )مراجعة(

 

 حاتإيضا

 

 

 أنشطة التشغيل      

     
 

2,132 
 

 األربا  والفائض المجمع للفترة    2,289

 
 

  : التعديالت   

180 
 

 مخصص االستهالك للفترة    202

 الموجودات حق استخدام   مخصص استهالك   155  -

 تكلفة اإلجارة    9  -

17 
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين    28

(1,282) 
 

 ، صافي إيرادات االستثمار 17  (1,408)

-  (20)  
 

 حصة األربا  من االستثمار في شريك 

37  25  
5-1  

 الفترة، صافي اإلطفاء خالل 

99 
 

24  6-1  الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها مخصصات  

1,183 
 

 نشطة التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العاملأ التدفقات النقدية الناتجة من    1,304

      

 
 

 : رأس المال العاملالتغيرات في     

 في ذمم التكافل و التأمين المدينة   الزيادة   (170)  131

1,975 
 

 في حصة إعادة التكافل و إعادة التأمين من المطلوبات الفنية  )الزيادة( / النقص   (266)

(66) 
 

 الزيادة في تكاليف استحواذ مؤجلة     (25)

975 
 

 وموجودات أخر  في المدفوعات مقدماً  الزيادة   (283)

(1,877) 
 

 في المطلوبات الفنية للتكافل و التأمين الزيادة / )النقص(    1,322

(69) 
 

 الزيادة في احتياطي العموالت غير المكتسبة    83

            (51) 
 

 في االحتياطي الفني للتكافل العائلي  (النقصالزيادة / )   63

           1,337  
 

 الزيادة في مطلوبات التكافل و التأمين    144

           (978) 
 

 الزيادة في المطلوبات األخر     69

 التغيرات في رأس المال العامل      

           1,377  
 

937    

2,560 
 

 نشطة التشغيلية األالناتج من  صافي النقد    2,241

      

 
 

 ستثمار أنشطة اإل   

      

  (931) 
 

(43)  
 شراء معدات 

 المتأتية من االستثمار في شركة الزميل األربا     24  -

  (2,204) 
 

 شراء استثمارات  5-2&   5-1  (2,820)

  587 
 

(417)  
   ، صافيإيداعات لد  مؤسسات مالية 

         1,123  
 

 بالتكلفة المطفأة ستثماراتإالمتحصل من استبعاد  5-1  2,611

          1,330   1,495   

 

 ستثماراتاإلالدخل المكتسب من 

              
 

    

(95) 
 

 نشطة االستثماريةاأل  )المستخدم في( /من  الناتج صافي النقد    850

 
 

   
 

 التمويل أنشطة      
      

 توزيعات أربا  مدفوعة خالل الفترة    (2,101)  ) 2,154)     

 مطلوبات اإلجارة المدفوعة    (161)  -

      

 التمويل أنشطة صافي النقد المستخدم في    (2,262)  (2,154)

      

             311  
 

 في النقد وما في حكمه   الزيادةصافى     829

         3,913  
 

 بداية الفترة  النقد وما في حكمه في    4,336

4,224  
 

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة    5,165

 
 

    

             998  
 

 صندوق المساهمين     2,562            

          2,733  
 

 صندوق المشاركين     2,332            

             493  
 

 تحت التصفية() – صندوق التأمين التقليدي     271               

          4,224  
 

 نهاية الفترة النقد وما في حكمه في     5,165            
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   معلومات عامة   1    

غسررطس ا 17في    5091)ةالشررركةة( هي شررركة مسرراهمة عامة بحرينية تم تأسرريسررها في مملكة البحرين تحت السررجل التجاري رقم   .سرروليدرتي البحرين ش.م.ب شررركة
 (على أغلبية االسهم فيها.)مقفلة( )ةالشركة األمة .تي القابضة ش.م.ب. تستحوذ مجموعة سوليدر1976

 
 لنشاطات الرئيسية التالية:تعمل الشركة بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي لمزاولة ا

 
أمين على الت  والشرحن البحري وأجسراد السرفن والطيران والطبي والحياة الجماعي، المركبات،  والمسرؤوليةتطوير وتقديم الحماية للممتلكات والهندسرة والحوادث العامة   (1

 ؛ و المد  الطويل والمتناقص
 العائلي وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية. تدار هذا الصناديق من قبل الشركة نيابة عن المشاركين في الصناديق.إدارة صناديق التكافل العامة وصناديق التكافل   (2

 
 ئلي. من صناديق التكافل العااً اللذان يكونان جزء على المد  الطويل والمنخفضتتكون صناديق التكافل العامة من جميع غطاءات الحماية المذكورة، ما عدا التأمين 

 
هذا المحفظة تحت التصرفية وتنتمي يمثل صرندوق التصرفية التقليدي الموجودات والمطلوبات الفنية لمحفظة التأمين الخاصرة بالشرركة )األهلية للتأمين سرابقًا( قبل االندماج.  

 إلى صندوق المساهمين. يتم الكشف عن نفس الشيء بشكل منفصل في البيانات األولية.
  

 أسس إعداد البيانات   2

هيئة متطلبات    معوتماشررياً   .الصررادرة عن هيئة المحاسرربة والتدقيق للمؤسررسررات المالية اإلسررالمية  ةالمحاسرربة الماليرييامعلوفقاً    المختصرررة  المرحليةالبيانات المالية    تعدأ
بالنسربة لممور التي ال تغطيها معايير هيئة المحاسربة والمراجعة للمؤسرسرات   ،3المركزي رقم  المحاسربة والتدقيق للمؤسرسرات المالية اإلسرالمية و مجلد مصررف البحرين  

لممور التي التغطيها معايير    تسرتخدم الشرركة توجيهات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من قبل هيئة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ،المالية اإلسرالمية  
ةالبيانات لماليررررررة   34تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصررة وفقاً لمعيار المحاسربة الدولي رقم    ،وفقا لذلك  المحاسربة والتدقيق للمؤسرسرات المالية اإلسرالمية.  هيئة

و لذا   السرنوية الااملة.   ةيالمال  اناتيفصراحات المطلوبة للبکافة المعلومات واإل  تشرمل  ال وأنالمرحليررررررةة الذي يسرمح بأن تكون البيانات المالية المرحلية بصريغة مختصررة  
 .2020ديسمبر  31 في المنتهية للسنة السنوية المدققة يةلالما البيانات مع باالقتران المختصرة المرحليةيجب أن تقرأ البيانات المالية 

 
 األحكام المحاسبية    3

 ،البيانات المالية السرنوية المدققة للشرركة المعدة كما فيإعداد  المسرتخدمة في مطابقة لتلك    المختصررة هيفي إعداد البيانات المالية المرحلية    المتبعةالسرياسرات المحاسربية    إن
  .2021يناير  1في أو بعد  السنوية التي تبدأ في الفترات اإللزاميةستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة و إب 2020ديسمبر 31وللسنة المنتهية في 

 ه أد  إلى إفصاحات إضافية.لم ينتج عن تطبيق هذا المعايير والتعديالت تغييرات على صافي الربح أو الفائض أو حقوق المساهمين المعلنة سابقًا في الشركة ، إال أن

 (باإلستثمار)الوكالة  باإلستثمار بالوكالة المتعلق 31المحاسبة المالي رقم  معيار

كل   من جانب،  الماليةوات  األدمعامالت ولل)الوكالة باالسررتثمار(  وكالة االسررتثمار  ب  المالية الخاصررة  مبادئ المحاسرربة ومتطلبات إعداد التقارير إلى تحديد  هذا المعيار  هدفي
لهذا المعيار أي تأثير على البيانات   ال يوجدوكالة.  السررتثمار أو ب( مشررروع  بتمرير اإلتقييم طبيعة االسررتثمار إما أ(    رب المالوالوكيل. يتطلب المعيار من    رب المالمن  

  المالية للشركة.

 الصكوك لحاملي المالية التقارير بإعداد المتعلق 34 رقم المالي المحاسبة معيار

أو الدعوة    إعداد تقارير التمويلالجهة المصدرة  يتطلب من  و هو األساسية ألداة الصكوك.    للموجودات  المالية  إعداد التقاريرة ومتطلبات  يمبادئ المحاسبالهذا المعيار   يحدد
 لهذا المعيار أي تأثير على البيانات المالية للشركة. ال يوجدحسب الحاجة بموجب هذا المعيار.  إلعدادها

 مرة ألول( AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ) عن الصادرة المالية المحاسبة معايير بتطبيق المتعلق 36 رقم المالي المحاسبة معيار

ا لمعايير المحاسربة  البيانات المالية المعدة ألول مرة وفقً   علىتطبيقها   التي سريتمالمعيار مبادئ إعداد التقارير المالية للمؤسرسرات المالية اإلسرالمية )المؤسرسرات( ،   يقدم هذا
عملية اإلنتقال في وقت تطبيع هذا المعيار. ال يوجد المعيار تأثير    و يتناول هذا( ، AAOIFIالمالية الصرادرة عن هيئة المحاسربة والمراجعة للمؤسرسرات المالية اإلسرالمية )

 البيانات المالية للشركة. لهذا المعيار أي تأثير على

 المتعلق باإلجارة 32معيار المحاسبة المالي رقم 

  و اإلثباتمبادئ التصرررنيف  حديد تإلى   32قم  ر  معيار المحاسررربة الماليةيهدف  ةاإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليكة.     8معيار المحاسررربة المالي رقم  هذا المعيار  يسرررتبدل  
 سريكون  .مسرتأجر  وأمؤجر    سرواء بصرفتها،  وتكون طرف فيهاالمؤسرسرة   تنفذها  معامالت نوع اإلجارة بما في ذلك أشركالها المختلفة التي  فياإلفصرا     العرض و  والقياس و
 .2021يناير  1اعتباًرا من  إلزامي هذا المعيار

 

منتهية بالتمليك مع  الجارة  اإلب(   و  جارة تشرغيليةاإلإلى أ(  بها    الخاصرةجارة  اإليف كل  بتصرنصرفتها مؤجر أو مسرتأجر  سرواء ب بموجب هذا المعيار ، يجب على المؤسرسرة ،
اإلجرارة بمرا في  فترة عقردتردريجي للملكيرة خالل النقرل اللتمليرك مع  امنتهيرة بر الجرارة  اإلج(   وإمرا عن طريق البيع أو الهبرة   -اإلجرارة   فترة عقرد  نهرايرةمتوقع للملكيرة بعرد ال النقرل

 جارة.لعقد اإل ذلك المشاركة المتناقصة
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 المتعلق باإلجارة )يتبع( 32معيار المحاسبة المالي رقم 

 

قصريرة األجل )أي    عقود إيجار  الشرخصرية( و  الحواسريب  مثل)  ةمنخفضرة القيمة  الموجوداتة  إجارعقود   –  لإلثبات بالنسربة للمسرتأجرينالمعيار على إعفاء    يتضرمن هذا
جارة)أي  ياإل  فترة عقداألسراسري خالل   لموجوديمثل الحق في اسرتخدام ا  بإثبات الموجود الذيالمسرتأجر   سريقوماإلجار ،   عقد في تاريخ بدءوشرهًرا أو أقل(.    12  تهامد  إيجار

لتزام مقابل(.  إ  المبنية علىكلفة اإلجارة المؤجلة )اإلجارة االلتزام و ب( ت  دإلتزام عقاإلجارة ، والذي يتكون  من أ( إجمالي  عقد ( وصافي التزام  الموجود ستخدامفي إحق  ال
 جار.يفترة عقد اإلقبل بدء  المستلمة مقدما  عالوة على ذلك ، يجب أن يتم خصم صافي التزامات اإلجارة من مدفوعات اإليجار 

جار قصريرة  يالمسرتأجر ، باسرتثناء اإل  هي  التي تكون فيها  جارياإل  لكافة عقودقياس  ال و  نهج موحد لإلثبات ،  32  رقم  الدولي  ةمعيار المحاسربطبقت الشرركة, عند تطبيق    لقد
مثل الحق في ي  ذيالالموجودات  استخدام  في  حق  و الاإلجارة لسداد مدفوعات اإلجارة   بإثبات التزامات عقدالشركة    قامتللموجودات منخفضة القيمة.    عقود إيجار األجل و
،  2021يناير    1تاريخ التطبيق األولي في بباسرتخدام الطريقة المعدلة بأثر رجعي للتطبيق  32الشرركة معيار المحاسربة المالية رقم    طبقتاألسراسرية.    الموجوداتاسرتخدام  

 وبناًء عليه ، لم يتم إعادة بيان المعلومات المقارنة.

. تم اإلفصرررا  عن تأثير تطبيق معيار  2021يناير    1قتراض اإلضرررافي في سرررتخدام معدل اإلإعند قياس مطلوبات اإلجارة ، قامت الشرررركة بخصرررم مدفوعات اإلجارة ب
 على النحو التالي: 2021يناير  1كما في  32المحاسبة المالية رقم 

 
 مجموع الموجودات  

 دينار بحريني 
 مجموع اإللتزامات 

 دينار بحريني 
    

 41,053  68,139 2020ديسمبر  31الرصيد في 

    التطبيق من التأثير

    
 -  301 حق إستخدام الموجودات

 301  - اإلجارة مطلوباتصافي 

    
 41,354  68,440 2021يناير  1في  يفي تاريخ التطبيق األول 32 رقم فتتاحي بموجب معيار المحاسبة الماليةالرصيد اإل

 الموجودات إستخدام حق (أ
  استخدام الموجوداتحق   يتم قياس األساسي لالستخدام(.    الموجود  الذي يكون فيهتاريخ  الجار )أي  عقد اإليفي تاريخ بدء الموجودات  ستخدام  إحق   بإثباتالشركة    تقوم

  الموجودات القيمة اسرتخدامي تأثير لتعديل أو إعادة تقييم اإلجارة. تمثل تكلفة حق  أل  هاتعديليتم المتراكمة ، و  االضرمحاللأي إطفاء وخسرائر  منها    محسروماً بالتكلفة ، 
الحق ف . تقوم الشرركة بإطفاء حق هاأو إيقاف تشرغيل  هاتفكيكلوأي تكاليف  المبدئية  التكاليف المباشررة    يتضرمن علىوالدفع    ةالعادلة إلجمالي المقابل المدفوع / المسرتحق

اإلجارة  عقرد    ةفترتزامن مع نهراية  ي  ذيالر الموجودات  اسرررررتخردام  في  ق للحاإلنتراجي  عقرد اإليجرارة إلى نهراية العمر االقتصرررررادي  من تاريخ بدء   الموجودات  اسرررررتخردام
في القيمة بما يتماشرى    م الموجودات لالضرمحاللاسرتخدافي حق  الخضرع  كما ي.  الموجودات اسرتخدامفي    حقال  يعكس نمط اسرتخدام المنافع من  منهجيباسرتخدام أسراس 

 .30مع متطلبات معيار المحاسبة المالية رقم 
 

 اإلجارة مطلوبات (ب
اإلجارة المقاسة بالقيمة العادلة إلجمالي اإليجارات  عقد مطلوبات  بإثبات الالشركة    قومستخدام( ، تمتاًحا لإل  الموجودجار )أي التاريخ الذي يكون فيه  يفي تاريخ بدء اإل
عن  -اإلجرارة   عقرد  عكس العرائرد على مطلوبراتياإلجرارة لعقرد ، يتم زيرادة مبل  مطلوبرات    عقرد اإلجرارة  دءبر اإلجرارة. بعرد تراريخ  عقرد  فترة على مرد   المسرررررتحقرة الردفع 

اإلجارة في عقد    مطلوباتل  مدرجة. باإلضرافة إلى ذلك ، يتم إعادة قياس القيمة الالمسرددة  اإلجارة  عقد  طريق إطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة وتخفيضرها لتعكس إيجارات
 جار الثابتة.يمدفوعات اإل مضمونحالة وجود تعديل أو تغيير في مدة اإلجارة أو تغيير في 

 
 تأجيلها تممعايير جديدة صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ولكن 

 

اكتمال    لحين  أنه  2020يونيو   23-22التابع لهيئة المحاسرربة والمراجعة للمؤسررسررات المالية اإلسررالمية في اجتماعه المنعقد في   و التدقيق  أوضررح مجلس المحاسرربة
ةباإلسرتثمارات في   المتعلق  25  مالي رقمال  ةمعيار المحاسرباالضرمحالل بموجب  مشرروع مراجعة بعض معايير المحاسربة المالية ، تخضرع شرركات التكافل لمتطلبات  

الصررادرة عن هيئة المحاسرربة والمراجعة للمؤسررسررات  التالية  معايير المحاسرربة المالية  ل  التاريخ اإللزامي  ، تم تمديدو لذلك.  ة و ةأألسررهم و األدوات المماثلةة الصرركوك
 تكافل.( حتى تاريخ االنتهاء من مراجعة بعض معايير الAAOIFIالمالية اإلسالمية )

 
 بالخسائر المحملةو يةئتمانخسائر اإلال وضمحالل اإل – 30معيار المحاسبة المالية رقم 

 
المخصرصرات  بةالمتعلق   11معيار المحاسربة المالي رقم  المالية عن طريق اسرتبدال    الموجوداتقيمة    إضرمحاللخسرائر    عملية احتسرابالمعيار بشركل أسراسري    لقد غير

الميزانية بما في ذلك  غير المدرجة فيجميع الذمم المدينة والتعرضرات    بشرأن(  ECL)  المسرتقبليةالمتوقعة    يةئتماناإلبنهج الخسرائر  خسرارة  تكبد النهج    واالحتياطياتة
 خضع لمخاطر االئتمان.والمراكز المماثلة األخر  التي ت اإلعتمادالضمانات وخطابات 

 
 



   .ش.م.ب البحرينسوليدرتي 
     المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية

 الدنانير البحرينية بآالف                                                                       2021 سبتمبر 30ي المنتهية ف فترةلل
 

12 

 
 )يتبع(األحكام المحاسبية   3
 

 بالخسائر )يتبع( المحملةو يةئتمانخسائر اإلال واإلضمحالل  – 30معيار المحاسبة المالية رقم 
 

 سيتم تصنيف الموجودات الخاضعة للخسائر اإلتمانية في المراحل الثالث التالية:
 

على أسراس الخسرائر    اإلضرمحالل. سريتم تسرجيل مخصرص  منحهائتمان منذ  في جودة اإل  جوهري: الذمم المدينة التي لم تتدهور بشركل المنتجة  الذمم المدينة  1المرحلة  
 شهًرا. 12االئتمانية المتوقعة لمدة 

 
الخسررائر    أسرراس   على  يةئتمانخسررائر اإلال. سرريتم تسررجيل منحهافي جودة االئتمان منذ    جوهريتدهورت بشرركل  التي  ذمم مدينة  ال:  غير منتجةذمم مدينة    2المرحلة  

 .العمرئتمانية المتوقعة على مد  اإل
 

ئتمانية المتوقعة على مد   على أسراس الخسرائر اإل  اإلضرمحاللمخصرص    إثبات، سريتم    تم إضرمحاللها: بالنسربة للذمم المدينة التي  المضرمحلةالذمم المدينة    3المرحلة  
 .لعمرا

 
ئتمانية  وكذلك قياس الخسررائر اإل  منحهامنذ    يةئتمانمخاطر اإلالفي    جوهريفي تقييمها للتدهور ال  النظرة المسررتقبليةمعلومات    األخذ في اإلعتبار  سرريُطلب من الشررركة

والتنبؤات االقتصرادية التي  أسرعار األسرهم وأسرعار النفط(    على سربيل المثالقتصراد الكلي )عناصرر مثل عوامل اإل  النظرة المسرتقبلية علىالمتوقعة. سرتتضرمن معلومات  
 تم الحصول عليها من خالل مصادر خارجية.ي
 

  حتماالتإلاتمانية المتوقعة وتطبق نهج  اإلالشررركة الخسررائر ا  سررتسررتمدلكل سرريناريو ، بالنسرربة  سررتقوم الشررركة بتقييم مجموعة من النتائج والسرريناريوهات المحتملة.  
 .اإلضمحالللتحديد مخصص  وذلك المرجحة

 
 اإلضمحاللنهج 
  يةئتمانمخاطر اإلاللمخاطر بخالف ل  الخاضرررعةاالسرررتثمارية والتعرضرررات األخر   الموجودات   و  التمويالت األخر على جميع  اإلضرررمحالل  خسرررائر    إثباتسررريتم 

 ستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل(.ستثناء اإلإ)ب
 

العادلة  األعلى من بين قيمتها  القيمة    تعدسرترداد  القيمة القابلة لإل  إنسرترداد.  قيمتها القابلة لإل  للموجودها القيمة الدفترية  في  تتجاوزالتي    اإلضرمحاللسريتم قياس خسرائر  
 ستخدام.وقيمتها في اإل البيعناقًصا تكاليف 

 
 مخصص العقود أو اإللتزامات المحملة بخسائر إلقتناء الموجود

أن بفي المسرتقبل ، ومن المتوقع    التي يتم إبرامها  المسرتقبلية  عقودالأو   إلرتباطاتبموجب ا  الموجود  بإقتناءمخصرص عندما تكون الشرركة ملزمة  بإثبات  الشرركة   سرتقوم
في مثل هذا الحالة ، سررتقوم و.  الموجودات تلكقتناء  إ  عملية  تدفق من خاللأن المتوقع    التي من  أعلى من المنافع االقتصررادية  اإلرتباطلتزام بموجب العقد أو  يكون اإل
 المعاملة. تلك مثل مخصص على هذا الحساب يعكس الخسائر المتوقعة الناتجة عن بعملالشركة 

 
 اإلستثمار في الصكوك و األسهم و األدوات المماثلة – 33معيار المحاسبة المالي رقم 

  اإلسررتثمارية األخر   سررتثمارات في الصرركوك واألسررهم واألدواتاإلفصررا  عن اإل العرض و  القياس و و  و اإلثباتيهدف هذا المعيار إلى وضررع مبادئ التصررنيف  
والمعالجات المحاسربية  اإلسرالمية  الشرريعة    أحكامالمتوافقة مع    اإلسرتثماريةدوات  لمالمماثلة التي تقوم بها المؤسرسرات المالية اإلسرالمية. يحدد المعيار األنواع الرئيسرية  

 االحتفاظ بها. إدارتها و ستثمارات وإجراء اإل يتم بموجبهاالتي  األساسية
 كة.تقوم إدارة الشركة حاليًا بتقييم تأثير المعايير والتفسيرات والتعديالت المذكورة أعالا على البيانات المالية األولية الموجزة للشر

 
 صادرة ولكنها غير إلزامية بعدمعايير 
  المرحليةحتى تاريخ إصرردار البيانات المالية    لكنها غير إلزامية بعد  الصررادرة و  القائمةعلى المعايير  التي أدخلت  أدناا عن المعايير والتفسرريرات والتعديالت  فيما يلي  

في تاريخ    الصررادرةعلى المعايير  التي أدخلت  لتفسرريرات والتعديالت الصررادرة  هذا المعايير وا سرريتم تطبيق  هأنبللشررركة. تتوقع الشررركة بشرركل معقول    المختصرررة
 :إلزامية، إن وجدت ، عندما تصبح  قائمةعلى المعايير الالتي أدخلت مستقبلي. تعتزم الشركة تطبيق هذا المعايير والتفسيرات والتعديالت 

 
 (2022يناير  1من قبل مؤسسات الوقفة )اعتباًرا من المعدة ةالتقارير المالية  37معيار المحاسبة المالي رقم  -

 الشريعة اإلسالمية. أحكامالتقارير المالية من قبل المؤسسات المالية الوقفية ، والتي يتم إنشاؤها وتشغيلها وفقًا لمبادئ وإعداد يحدد المعيار مبادئ 
 

 (2022يناير  1)اعتباًرا من  طةتحوالخيار وو وعد ةال 38حاسبة المالي رقم معيار الم -
 .المالية التحوط للمؤسساتووعد والخيار الومتطلبات ترتيبات المالية يحدد المعيار مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير 

 
 للشركة. المختصرةتقوم إدارة الشركة حاليًا بتقييم تأثير المعايير والتفسيرات والتعديالت المذكورة أعالا على البيانات المالية المرحلية 

 

 النتائج المرحلية   4
 

 السنوية نتيجة للتغير الدوري في االشتراكات و الشك في واقعية حدوث المطالبات.   األربا النتائج المرحلية حصة متناسبة من صافي   تمثل قد ال 
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 إستثمارات    5

 

 2021 سبتمبر 30 
 (مراجعة)

 2020ديسمبر  31 
( ققةمد ) 

    أدوات الدين

    بالتكلفة المطفأة:
 15,127  13,656  أدوات مدرجة

    
    أدوات حقوق الملكية

    العادلة من خالل حقوق الملكية:بالقيمة 
 4,778  7,220 أدوات مدرجة

  1,650             1,650 مدرجةغير أدوات 

    
 22,526  21,555 

 
 الحركة في إستثمارات بالقيمة المطفأة كما يلي:  5-1

 

 
 2021 سبتمبر 30

 (مراجعة)
 2020ديسمبر  31 

( دققةم ) 
    

 15,238  15,127 الفترة/السنة اية بدي ف

 1,364  1,165 إضافات خالل الفترة/السنة 

 (1,398)  (2,611) خالل الفترة/السنة استبعادات 

 (52)  (25) اإلطفاء خالل الفترة/السنة، صافي 

 (25)  0 خسارة الصرف 

    

 15,127  13,656 في نهاية الفترة/السنة 

 
 اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية كما يلي: الحركة في   5-2

 

 2021 سبتمبر 30 
 (مراجعة)

 2020ديسمبر  31 
 (مدققة)

    
 5,021  6,428 اية الفترة/السنة بدي ف

 1,419  1,655 إضافات خالل الفترة/السنة 

 (188)  - خالل الفترة/السنة استبعادات 

 (30)  - دوات حقوق الملكية أستبعاد  إستثمار عند المحول إلى دخل اإل

 206  787 تغير القيمة العادلة، صافي 

    

 6,428  8,870 في نهاية الفترة/السنة 

 
 اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية مقسمة كما يلي:  5-3

 

 2021 سبتمبر 30 
 (مراجعة)

 2020ديسمبر  31 
 (مدققة)

    
 4,778  7,220 أدوات حقوق الملكية المدرجة

 1,650  1,650 أدوات حقوق الملكية غير المدرجة 

    

 8,870  6,428 
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 ذمم عمليات التكافل وذمم التأمين المدينة 6

 

 2021 سبتمبر 30 
 (مراجعة)

 2020ديسمبر  31 
 (مدققة)

    

    مستحق من: 

 6,341            5,433 المشاركين و حاملي الوثائق 

 1,447            2,847 الوسطاء 

 1,948            1,673 الحلول المتعلقة بشركات التكافل والتأمين  

 658               611 إعادة التأمين  / والتأمين إعادة التكافل/شركات التكافل

 10,564           10,394 

 (1,245)  (1,269) (  6-1 )إيضا الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها ناقص: مخصصات  

    
 9,295  9,149 

 
( محتفظ بها في صندوق التأمين التقليدي  الف دينار بحريني 246: 2020ديسمبر  31دينار بحريني  ) ألف   130المدينة المذكورة أعالا مبل   تتضمن ذمم التكافل والتأمين

 التصفية. تحت 
 

وعي على انخفاض قيمة الرصيد  تقوم الشركة بتقييم اإلنخفاض في القيمة على أساس فردي ومحدد. تقوم الشركة بتقييم كل حالة على حدة على ما إذا كان هناك أي دليل موض
 القائم لإلشتراكات المستحقة واسترداد المطالبات التي تعتبر هامة بشكل فردي. 

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

 
 الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها في ذمم التكافل والتأمين المدينة هي كما يلي:  6-1

 

 2021 سبتمبر 30 
 (مراجعة)

 2020ديسمبر  31 
 (مدققة)

    

 1,389  1,245 الفترة/السنة اية بدي ف

 156  24 مخصص الفترة  

 (300)  - في الفترة/السنة   شطب

    
 1,245  1,269 في نهاية الفترة/السنة

 
 غير منخفضة القيمة كما يلي:  التحليل العمري للذمم المدينة للتكافل و التأمين   6-2
 

 المجموع        
 

   مستحقة القبض دون ان تنخفض قيمتها

 أيام  365 الى  181 يوم  365أكثر من 
غير مستحقة القبض أو  

 مخفضة القيمة

 
 

 

 ( مراجعة) 2021 سبتمبر 30 6,458 2,293 544 9,295

 )مدققة(  2020سمبر يد 31 5,937 2,749 463 9,149
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 من المطلوبات الفنية   المطلوبات الفنية للتكافل و التأمين و حصة إعادة التكافل وإعادة التأمين 7

 

 ( مدققة ) 2020ديسمبر  31  ( مراجعة) 2021سبتمبر 30 

 التأمين   
 التكافلي 

 التأمين التقليدي   
 )تحت التصفية( 

 
 التأمين 

 التكافلي  
 التأمين التقليدي  
 )تحت التصفية( 

      
      إجمالي

 10 14,529  10 14,455 اشتراكات غير مكتسبة
 1,318 10,669  1,005 12,378 المطالبات القائمة

 26,833 1,015  25,198 1,328 
      

      إعادة التأمين/إعادة التكافل
 (9) (7,577)  (9) (7,273) حصة إعادة التكافل/إعادة التأمين من اإلشتراكات غير المكتسبة  

 (443) (2,879)  (444) (3,448) حصة إعادة التكافل/إعادة التأمين من المطالبات القائمة

 (10,721) (453)  (10,456) (452) 
      صافي

 1 6,952  1 7,182 اشتراكات غير مكتسبة
 875 7,790  561 8,930 المطالبات القائمة

      
 16,112 562  14,742 876 

 
 تكاليف اإلستحواذ المؤجلة وإحتياطي العمولة غير المكتسبة   8
 

 تكاليف إستحواذ مؤجلة   8-1

 

( مدققة ) 2020ديسمبر  31  ( مراجعة) 2021سبتمبر 30   

دوق  صن 
 المساهمين 

 التأمين التقليدي 
 التصفية( )تحت 

 
صندوق  
 المساهمين 

 التأمين التقليدي 
 )تحت التصفية( 

      
 4 428  1 497 اية الفترة/السنةبدي ف

 3 1,121  3 877 الفترة/السنةالعموالت المدفوعة خالل 
 (6) (1,052)  (3) (852) الفترة/السنةخالل  مصاريف العموالت المتكبدة

      
 1 497  1 522 الفترة/السنةفي نهاية 

 

 إحتياطي العموالت غير المكتسبة  8-2
 

( مدققة ) 2020ديسمبر  31  ( مراجعة) 2021سبتمبر 30   

 التأمين  
 التكافلي  

التأمين التقليدي  
 )تحت التصفية( 

 
 التأمين 

 التكافلي  
التأمين التقليدي  
 )تحت التصفية( 

      
 10 432  4 373 اية الفترة/السنةبدي ف

 8 786  6 790 الفترة/السنةالعموالت المستلمة خالل 
 (14) (845)  (8) (705) الفترة/السنةالعموالت المكتسبة خالل 

      
 4 373  2 458 في نهاية الفترة/السنة
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 حق إستخدام الموجودات   9
 

 سبتمبر 30 
2021 

 (مراجعة)
  

 301 32عند التطبيق األولي لمعيار المحاسبة المالية  الموجوداتاالعتراف بحق استخدام 

 (155) إطفاء حق استخدام الموجودات 

  
 146 بتمبرس  30الرصيد في 

 
 

 إدارة تحت التصفية -موجودات ومطلوبات مشتركي التكافل   10

يوليو   1افل العائلي كما في وفقاً لموافقة مصرف البحرين المركزي، قام المساهمون في سوليدرتي التكافل العام بتولي موجودات ومطلوبات صندوق مشاركي سوليدرتي التك
ت من سوليدرتي التكافل العام. ولم تقبل الشركة  إلدارة تصفية الصندوق، ولذلك فقد تم تحويل الصندوق للشركة من ضمن تحويل األعمال و الموجودات و المطلوبا  2012

بتاريخ إعداد كل  ساب الصندوق بأي من المخاطر الجديدة المتعلقة بالمحفظة تحت التصفية، ويتم تسجيل الفائض والعجز المتعلق بالموجودات والمطلوبات تحت التصفية في ح
 .  شركةللتقرير  

التي قد تنتج من عملية تصفية الصندوق. وبالتالي فان الشركة ال تواجه أي من مخاطر المالية أو التكافلية الجوهرية    لسلبيةثار اتعهدت الشركة األم بتعويض الشركة عن اآل
 على الموجودات والمطلوبات تحت التصفية. 

 
 

  2021سبتمبر 30 
 (مراجعة)

  2020ديسمبر  31 
( مدققة)  

    

 62  68 نقد وأرصدة لد  البنوك
 77  87 استثمارات أخر 

    
 139  155 إدارة تحت التصفية -مجموع  الموجودات 

 

  2021سبتمبر 30 
 (مراجعة)

  2020ديسمبر  31 
( مدققة)  

    
 33            32  احتياطي االشتراكات غير المكتسبة و الوفيات

 38            38  ذمم التكافل وذمم دائنة أخر 
 30            47  احتياطي الوحدات ذات الصلة 

 117  101 

    
 38  38 فائض الموجودات على المطلوبات المشاركين

 139  155 إدارة تحت التصفية  -مجموع  المطلوبات

 
 اإلحتياطي الفني للتكافل العائلي   11
 

  2021سبتمبر 30 
 (مراجعة)

  2020ديسمبر  31 
( مدققة)  

    

             3,258               3,057  الفترة/السنة  بداية في 

                )92(                 )91( الفترة/السنة المبل  المسترجع خالل 

              )109(                 154  خالل الفترة/السنة  )النقص(ا/ الزيادةصافي 

     

             3,057   3,120 في نهاية الفترة/السنة
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  ذمم التكافل و التأمين الدائنة 12

 

  2021سبتمبر 30 
 (مراجعة)

  2020ديسمبر  31 
( مدققة)  

    
 705  1,244 حاملي الوثائق للمشاركين و مستحق
 6,584  6,334 لشركات التكافل والتأمين  مستحق
 846  701 لورش تصليح السيارات  مستحق

    
 8,279  8,135 
 

 ألف دينار بحريني( والتي يتم اإلحتفاظ بها في صندوق التأمين التقليدي تحت التصفية. 60: 2020ألف دينار بحريني )39 تتضمن ذمم التكافل والتأمين الدائنة المذكورة أعالا 
 

   مطلوبات اإلجارة  13
 

  2021سبتمبر 30 
 (مراجعة)

  

  مطلوبات اإلجارة إجمالي  - تحليل االستحقاق 

 135 أقل من سنة 

 17 سنة إلى خمس سنوات 

 152 إجمالي مطلوبات اإلجارة 

  
  مطلوبات اإلجارة  صافي   - تحليل االستحقاق 

 131 أقل من سنة 
 18 سنة إلى خمس سنوات 

 149 إجمالي صافي مطلوبات اإلجارة 

  
 

 رأس المال   14
 

 المصرح به 1- 14
 

عدد األسهم   
 )آالف(

 رأس المال  
 

 دينار بحريني لكل سهم   1.0سهم مصر  به بقيمة  150,000,000
 15,000  150,000 ( دينار بحريني لكل سهم 1.0سهم مصر  به بقيمة  150,000,000 :2020)

 
 بالكامل   ةمدفوعالصادرة و  2- 14
 

عدد األسهم   
 )آالف(

 رأس المال  
 

    
 بحريني لكل سهم   دينار 1.0 قيمة سهم مصر  به  ب 120,000,000

 12,000  120,000 بحريني لكل سهم(  دينار 1.0قيمة ب 120,000,000: 2020)
 

 رأس مال الشركة مقوم بالدينار البحريني ويتم تداول هذا األسهم في بورصة البحرين بالدينار البحريني. 
 

 أسهم الخزينة 3- 14
في   الشركة لديها الحق في اعادة إصدار األسهم(. آالف دينار بحريني 4 : 2020) 2021 سبتمبر  30آالف دينار بحريني كما في   4تمتلك الشركة من أسهمها بما يعادل 

 . تايخ الحق
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 العائد األساسي و المخفف لكل سهم  15
 

       
 .، بعد خصم أسهم الخزينةلفترةصافي ربح السنة المتا  للمساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة خالل ا  بتقسيمتم احتساب العائد األساسي 

 
 رسوم الوكالة    16

 
سوم الوكالة التي تم اعتمادها من قبل  الشركة رسوم الوكالة إلدارة صناديق التكافل نيابة عن المشاركين، وفقاً للعقد الخاص بكل صندوق تكافلي. الحد األقصى لر ى تتقاض

لصندوق التكافل العائلي من إجمالي  (  %25 :   2020)  % 25  و    ( %25 :   2020)لصندوق التكافل العام    % 25  ليها هيئة الرقابة الشرعية هوالخبير االكتواري، والتي وافقت ع 
 االشتراكات.  

 

 إيرادات االستثمار، صافي   17
 

 الثالثة أشهر المنتهية   المنتهية التسعة أشهر  

 2021 سبتمبر 30 
 ( مراجعة)     

 2020 سبتمبر 30

 مراجعة( )     
 2021 سبتمبر 30 

 ( مراجعة)     

 2020 سبتمبر 30
 ( مراجعة)     

      
 139  126          414 382 المؤسسات المالية إيرادات من ودائع لد   
 178  164          553 483 إيرادات من أدوات الدين 

 35  62            417 649 إيرادات من أدوات حقوق الملكية 
 (6) (7)             (24) (22) مصاريف إدارة االستثمارات 

 346  345          1,360 1,492 صافي إيرادات  االستثمار 
 (27) (30)           (78) (84) حصة المضارب*  

 1,408 1,282          315  319 

 237  227          1,048 1,157 إيرادات  استثمار المساهمين 
 49  64            136 173 إيرادت استثمار التكافل العام 

 33  24            98 78 إيرادت استثمار التكافل العائلي 

 1,408 1,282          315  319 
 

 *حصة المضارب 
من إيرادات االستثمار لصناديق    ( %25 :2020)  %25  المساهمون صندوق إستثمارات المشاركين بصفة مضارب ويتقاضون نظير ذلك حصة المضارب بنسبةيدير  

 رب. الربح و ايرادات و مصروفات المشاركين المتعلق بصندوق المساهمين حصة المضا التكافل، كما وافقت عليها هيئة الرقابة الشرعية. يتضمن بيان 
 

 األطراف ذوي العالقة   18

مالية والتشغيلية للطرف  يتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ تؤثر على السياسات ال
تمارس الشركة والمساهمين عليها نفوذاً مؤثراً وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة  اآلخر. تشمل األطراف ذوي العالقة على المساهمين الرئيسيين والشركات التي  

 التنفيذية للشركة. 
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين 1- 18
 

 

الذين لهم الصالحية والمسئولية لتخطيط وتوجي   مكافآت اله ومراقبة أنشطة الشركة.  يتكون موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة والموظفون الرئيسيون 
(. وبلغت قيمة أتعاب حضور الجلسات ألعضاء لجان  ألف دينار بحريني  63:  2020)   ألف دينار بحريني  63فترة بلغت  ألعضاء مجلس إدارة الشركة خالل ال المدفوعة

:  2020دينار بحريني )ألف    350  الرواتب والمزايا المدفوعة إلى موظفي اإلدارة الرئيسييندينار بحريني( وبلغت  ألف    20  : 2020دينار بحريني )  لفآ   21مجلس اإلدارة  
:  2020)ألف دينار بحريني   189مبل  وقدرا   2021 سبتمبر  30كما في  موظفي اإلدارة الرئيسيينو بلغت مكافآت نهاية الخدمة المستحقة إلى  دينار بحريني(. ألف  334
 . دينار بحريني(ألف  174
 
 
 
 

 

  التسعة أشهر المنتهية   الثالثة أشهر المنتهية 

 2020 سبتمبر 30
 (ةراجعم )

 2021 سبتمبر 30
 (ةراجعم )

 2020 سبتمبر 30 
 ة(جعرا)م

 2021 سبتمبر 30
 (ةراجعم )

 

 للفترة صافي الربح  2,058 1,975  619 615

      

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  119,950,219 119,950,219  119,950,219 119,950,219

      

فلس  فلس  16,47  فلس   5.16 فلس  5,13  فلس سهم  100األربا  األساسية والمخففة لكل   17.16
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 ألطراف ذوي العالقة  أرصدة مستحقةو  المعامالت 2- 18
 

 2021 سبتمبر 30 (  المعامالت مع أطراف ذوي العالقةأ
 (مراجعة)

 2020 سبتمبر  30 
( مراجعة)  

    إجمالي االشتراكات:  
 36  36 الشركة األم 

 3,044  2,442 مشتركة  تحت سيطرة الشركات الخاضعة 
    

    اشتراكات إعادة التكافل: 
 7  11 مشتركة  تحت سيطرة الشركات الخاضعة 

    
    إيرادات من الودائع: 
 59  35 مشتركة  تحت سيطرة الشركات الخاضعة 

    
    : المطالبات المدفوعة إجمالي 

 206  499 مشتركة  تحت سيطرة الشركات الخاضعة 

 

 2021 سبتمبر 30 العالقة أطراف ذوي مع رصدة األ(  ب
 (مراجعة)

 2020سبتمبر  30 
 (مراجعة)

    
    ذمم دائنة : 

 62  9 مشتركة  تحت سيطرة الشركات الخاضعة 
    

    إيداعات لد  مؤسسات مالية:   
 2,013  2,003 مشتركة     تحت سيطرةشركات خاضعة 

    
    ذمم مدينة: 
 59  - الشركة األم 

 529  1,328 مشتركة  تحت سيطرة الشركات الخاضعة 
    

    مطالبات قائمة: 
 641  946 مشتركة  تحت سيطرة الشركات الخاضعة 

    
    النقد وما في حكمه: 
 2,086  484 مشتركة     تحت سيطرةشركات خاضعة 

 
 

 معلومات القطاعات   19
 

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

 

 الطيران، و الهندسة غير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق، الشحن البحري و أجسام السفن، الحوادث العامة، المسئولية،   •

 المركبات   •

 الصحي   •

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

 التكافل العائلي الذي يتضمن تناقصا على المد  الطويل وعلى المد  القصير   •
 

 

 
خاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس ربح  تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج االكتتاب لقطاعات التشغيل بشكل منفصل لغرض ات 

 االكتتاب. يعرض الجدول التالي إيرادات القطاع وقياس ربح القطاع للسنة ومطابقتها إلجمالي الدخل وأربا  السنة للشركة. 
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 )يتبع( معلومات القطاعات   19
 

 ( ةمراجع)  2020 سبتمبر  30 ( ةمراجع) 2021 سبتمبر 30 

 

 غير
 صحي مركبات المركبات )*(  

التكافل على  
الحياة 
 الجماعي 

التكافل  
 العائلي

 
 المجموع

 غير
 صحي مركبات المركبات )*(  

التكافل على  
الحياة 
 الجماعي 

التكافل  
 العائلي

 
 المجموع

             
             إيرادات التكافل/التأمين التقليدي

 22,287 232 2,111 8,776 6,787 4,381 22,804 525 1,310 9,032 6,419 5,518 االشتراكات/األقساطإجمالي 
التكافل/ إعادة  إعادة  أشتراكات  أقساط 

 (11,393) (362) (1,653) (5,367) (230) (3,781) (11,503) (359) (830) (5,093) (235) (4,986) التأمين 

 10,894 (130) 458 3,409 6,557 600 11,301 166 480 3,939 6,184 532 االشتراكات/األقساط المحتفظ بها 
االقساط غير  /الحركة في االشتراكات 

 350 - (23) (23) 493 (97) (230) - (27) (467) 288 (24) المكتسبة، صافي 

             
 11,244 (130) 435 3,386 7,050 503 11,071 166 453 3,472 6,472 508 المكتسبة  االشتراكات/االقساط صافي 

             
 590 - - 173 16 401 794 - - 166 25 603 العموالت    اتإيراد 

،  الحركة في العموالت غير المكتسبة
 66 - - (92) 2 156 (84) - - 2 - (86) صافي 

 160 29 6 - 28 97 433 - 5 3 30 395 وإيرادات أخر   عموالت األربا 

             
 816 29 6 81 46 654 1,143 - 5 171 55 912 صافي العموالت المكتسبة  

             
التكافل/التأمين  إيرادات إجمالي 
 12,060 (101) 441 3,467 7,096 1,157 12,214 166 458 3,643 6,527 1,420 التقليدي

 
 

 ، الطيران، الحوادث العامة، و الحوادث الهندسية. الشحن البحري و أجسام السفن)*( غير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق، 
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 )يتبع( معلومات القطاعات   19

 

 ( مراجعة)  2020 سبتمبر  30 ( مراجعة) 2021 سبتمبر 30 

 

 غير
المركبات   

 صحي مركبات )*(

التكافل على  
الحياة 
 الجماعي 

التكافل  
 العائلي

 
 المجموع

 غير 
المركبات   

 صحي  مركبات  )*(

التكافل على  
الحياة  
 الجماعي 

التكافل  
 المجموع  العائلي 

             مصروفات التكافل/التأمين التقليدي
 (7,483) (29) (651) (2,446) (4,101) (256) (6,976) (128) (1,010) (2,646) (2,935) (257) إجمالي المطالبات المدفوعة 

إعادة   شركات  من  مستردة  مطالبات 
 789 10 555 6 (1) 219 1,072 90 869 (57) (12) 182 وآخرين  أمينإعادة الت/التكافل

 (6,694) (19) (96) (2,440) (4,102) (37) (5,904) (38) (141) (2,703) (2,947) (75) صافي المطالبات المدفوعة 
 326 (1) 157 (61) 884 (653) (1,396) (37) (341) (24) (866) (128) إجمالي   -الحركة في المطالبات القائمة 

القائمة   المطالبات  في  إعادة    - الحركة 
 (774) 1 (212) (10) (957) 404 570 6 244 (3) 275 48   أمينإعادة الت/التكافل

 (7,142) (19) (151) (2,511) (4,175) (286) (6,730) (69) (238) (2,730) (3,538) (155) )المستردة(صافي المطالبة المتكبدة/

 15 (15) - - - - (154) (154) - - - - احتياطي التكافل العائلي الفني   منمحول 

             
 4,903 (135) 290 956 2,921 871 5,330 (57) 220 913 2,989 1,265 الفني  )النقص( /الفائض 

 400,18 4,527 915 3,853 4,824 4,281 17,042 3,755 1,670 3,891 2,508 5,218 المحددةاألصول 

 010,31 4,338 1,205 6,253 13,357 5,857 32,742 3,762 2,127 6,784 12,937 7,132 المحددة لتزامات اإل

             

 
  ، الطيران، الحوادث العامة، و الحوادث الهندسية الشحن البحري و أجسام السفنغير المركبات يتكون من التأمين عن الحريق، )*( 
 
 
. مليون دينار بحريني( ليست قابلة للتحديد على وجه التحديد 10.882 : 2020مليون دينار بحريني )  10.4مليون دينار بحريني( والمطلوبات البالغة   49.457: 2020مليون دينار بحريني )54.064 البالغة لموجودات  ا
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 المطلوبات المحتملة و اإللتزامات   20
 

ممكن التنبؤ بالنتيجة النهائية لهذا  الشركة مدعى عليها في عدد من القضايا المرفوعة من قبل أصحاب الوثائق فيما يتعلق بالمطالبات المتنازع عليها. وفي حين أنه ليس من ال 
 : الشيء(. 2020ديسمبر  31) 2021  برسبتم 30القضايا، فقد وضعت اإلدارة مخصصات تعتبرها، في رأيهم، كافية. ال توجد إلتزامات كما في تاريخ 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   21

 

وسطاء. تقوم الشركة بتحديد القيمة  تعتمد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في األسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة أو أسعار عروض ال

 األدوات المالية األخر  من خالل طرق تقييم أخر . العادلة لجميع  

 

 هيكل القيمة العادلة 

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

 

 طة ألدوات مماثلة. المستو  األول: المدخالت ذات أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النش

 

باشرة )مستمدة من األسعار(.  المستو  الثاني: المدخالت غير األسعار المدرجة المتضمنة في المستو  األول والتي تعتبر ملحوظة إما مباشرة )مثل األسعار( أو غير الم

اثلة، أسعار مدرجة ألدوات مماثلة أو مشابهة في األسواق التي تعتبر أقل  وتشمل هذا الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ألدوات مم 

 نشاطاً، أو أساليب تقييم أخر  في حيث أن جميع المدخالت الهامة ملحوظة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق. 

 

ية التقييم تشمل مدخالت ال تستند على بيانات ملحوظة والمدخالت غير الملحوظة  المستو  الثالث: المدخالت غير الملحوظة. وتشمل هذا الفئة جميع األدوات بحيث أن تقن

 لها تأثير هام على تقيم األداة. هذا الفئة تشمل األدوات المقيمة على أساس أسعار السوق المدرجة 

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

 

دلة التي يتم تصنيفها في قياس القيمة العادلة.  الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد البيانات المالية من حيث المستو  في هيكل القيمة العا

 التالية متكررة: تستند المبال  على القيم المبينة في بيان المركز المالي. قياسات القيمة العادلة 

 

 المجموع  المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول  ( مراجعة) 2021 سبتمبر 30
        

 8,870  1,650  -  7,220 من خالل حقوق الملكية   استثمارات بالقيمة العادلة

 7,220  -  1,650  8,870 

 

 المجموع   المستو  الثالث   الثاني المستو    المستو  األول  ( ة مدقق) 2020ديسمبر  31
        

 6,428  1,650  -  4,778 من خالل حقوق الملكية   استثمارات بالقيمة العادلة

 4,778  -  1,650  6,428 

 
 شيء(. : ال 2020ديسمبر  31. )2021 رسبتمب  30ة في المنتهي  خالل الفترة 3تصنيف قياس المستو    تكن هناك تحويالت من أو إلى لم
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 )يتبع(   القيمة العادلة لألدوات المالية   21 
 

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

 ( مراجعة) 2021 سبتمبر 30

القيمة العادلة  
خالل حقوق  

 الملكية
محتفظ بها حتى  

 االستحقاق 
والذمم  القروض 

 المدينة 
مجموع القيمة  

 القيمة العادلة المحمولة

      
 5,165 5,165 5,165 - - النقد ومافي حكمه 

 16,829 16,829 16,829 - - إيداعات لد  مؤسسات مالية 

 22,848 22,526 - 13,656 8,870 ستثمارات  إ

 9,295 9,295 9,295 - - ذمم مدينة من التكافل والتأمين  

شركات إعادة التكافل و التأمين من          حصة 
 المطلوبات الفنية 

- - 10,017 10,017 10,017 

 2,360 2,360 2,360 - - موجودات أخر  

 66,514 66,192 43,666 13,656 8,870 مجموع الموجودات المالية

 - 13,656 43,666  
 

 22,762 22,762 22,762 - - مطالبات من عقود التكافل و التأمين الفنية  

 8,279 8,279 8,279 - - ذمم دائنة لشركات التكافل و التأمين 

 2,290 2,290 2,290 - - مطلوبات أخر  

 33,331 33,331 33,331 - - مجموع المطلوبات المالية

 

 مدققة( ) 2020ديسمبر  31

العادلة  القيمة 
خالل حقوق  

 الملكية
محتفظ بها حتى  

 االستحقاق 
القروض والذمم  

 المدينة 
مجموع القيمة  

 القيمة العادلة المحمولة

      

 4,336 4,336 4,336 - - النقد ومافي حكمه 
 16,412 16,412 16,412 - - إيداعات لد  مؤسسات مالية 

 21,753 21,555 - 15,127 6,428 استثمارات  
 9,149 9,149 9,149 - - ذمم مدينة من التكافل والتأمين  

حصة شركات إعادة التكافل و التأمين من          
 10,060 10,060 10,060 - - المطلوبات الفنية 
 2,018 2,018 2,018 - - موجودات أخر  

 63,728 63,530 41,975 15,127 6,428 مجموع الموجودات المالية

 22,574 22,574 22,574 - - مطالبات من عقود التكافل و التأمين الفنية     45,338 - - 
 8,135 8,135 8,135 - - ذمم دائنة لشركات التكافل و التأمين 

 2,047 2,047 2,047 - - مطلوبات أخر  

 32,756 32,756 32,756 - - مجموع المطلوبات المالية

 
 للشركة، ما عدا استثمارات األوراق المالية، تقارب قيمتها العادلة، بسبب االستحقاقات الفورية او قصيرة األجل لهذا األدوات المالية. القيمة المحمولة لمدوات المالية  
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 إجمالي الشامل للفترة   22
 

 ( ةمراجع)  2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعولفترة  ( ةمراجع) 2021سبتمبر   30أشهر المنتهية في التسعة لفترة  

 

صندوق 
 التكافل العام 

صندوق 
 التكافل العائلي 

صندوق التأمين  
 التقليدي

 )تحت التصفية(
صندوق 
 المساهمين 

 
 المجموع

 
 

صندوق  
 التكافل العام

 
 

صندوق  
 التكافل العائلي 

صندوق  
   التأمين التقليدي 

تحت  )
 التصفية( 

 
 

صندوق  
 المساهمين 

 
 
 

 المجموع 

           
 2,132 1,975 - (95) 252 2,289 2,058 - (97) 328 فترةلل  )العجز(  /الفائض صافي الربح و

إلى بيان  الدخل الشامل األخر الذي سيتم تصنيفه 
في    ومصروفات وإيرادات    الربح  المشاركين 
 - - - : الالحقة اتالفتر

 
 

787 787 - - 

 
 
- - - 

 30 30 - - - - - - - - في القيمة العادلة خالل الفترة التغيرات 

إلى  الدخل الشامل األخر لفترة الذي سيتم تصنيفه  
  المشاركين   ومصروفاتوإيرادات   الربح  بيان

 - - - - - - - الالحقة  اتفي الفترالمرحلية المختصر 

 
- 

(30) (30) 

 2,132 1,975 - (95) 252 3,076 2,845 - (97) 328 إجمالي الربح الشامل للفترة 
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 للفترةجمالي الشامل إ    22
 

 ( مراجعة)  2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة  ( مراجعة) 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 

صندوق 
 التكافل العام 

صندوق 
 التكافل العائلي 

صندوق التأمين  
 التقليدي

 )تحت التصفية(
صندوق 
 المساهمين 

 
 المجموع

 
 

صندوق  
 التكافل العام

 
 

صندوق  
 التكافل العائلي 

صندوق  
   التأمين التقليدي 

تحت  )
 التصفية( 

 
 

صندوق  
 المساهمين 

 
 
 

 المجموع 

           
 719 615 - (35) 139 729 619 - (29) 139 فترةلل  )العجز(  /الفائض صافي الربح و

إلى بيان  الدخل الشامل األخر الذي سيتم تصنيفه 
في    ومصروفات وإيرادات    الربح  المشاركين 
        : الالحقة اتالفتر

 

  
 437 437 - - - 353 353 - - - في القيمة العادلة خالل الفترة التغيرات 

اإل دخل  إلى  عند  المحول  أدوات  إستثمار  ستبعاد 
 - - - - - - - حقوق الملكية 

 
- (30) (30) 

إلى  الدخل الشامل األخر لفترة الذي سيتم تصنيفه  
  المشاركين   ومصروفاتوإيرادات   الربح  بيان

 407 407 - - - 353 353 - - - الالحقة  اتفي الفترالمرحلية المختصر 

 1,126 1,022 - (35) 139 1,082 972 - (29) 139 إجمالي الربح الشامل للفترة 
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 19-تأثير كوفيد  23

 
في معظم البلدان في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في األعمال التجارية، مع ما يترتب على ذلك من   2020( في أوائل عام 19-تسبب انتشار فيروس كورونا )كوفيد

تعطل المحتمل لمعمال لتفشي  آثار سلبية على األنشطة االقتصادية. تراقب الشركة تأثيرها باستمرار ، بينما تعمل عن كثب مع السلطات التنظيمية المحلية ، إلدارة ال
 . 19-كوفيد
 
في المعلومات   ، نظرت الشركة فيما إذا كان من الضروري النظر في أي تعديالت وتغييرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر واإلبالغ عنها 19-كوفيدضوء  في 

ة  على مخاطر كبيرة إلحداث تعديالت جوهري. فيما يلي االفتراضات الرئيسية حول المستقبل ومصادر التقدير الرئيسية األخر  التي قد تنطوي المختصر  المالية المرحلي
 : المختصر  على المعلومات المالية المرحلي

 
 : المالية الموجودات انخفاض قيمة  
قامت الشركة أيًضا  . التي تعمل فيهقتصادي للسوق  اإل بناء  على الوضع عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة بتقييم إنخفاض قيمة الموجودات المالية اجتهاديا ، قامت الشركة 

 . 19-كوفيد بسبب  جوهريأنه ال يوجد تأثير  استنتتجتخفاض القيمة وشكل إلنبتقييم التعرضات في القطاعات التي من المحتمل أن تتأثر بأي 
 

 : غير المالية الموجودات انخفاض قيمة  
، وقارنت النتائج الفعلية للفترة مع الميزانية ومعايير  التأمينالعاملة في قطاع  المنشآت على   19-كوفيدأجرت الشركة تقييًما نوعيًا، مع األخذ في االعتبار التأثير الضئيل ل 

 . 19-كوفيدبسبب  جوهريعدم وجود تأثير  استنتتجتو القطاع 
 

 المحتملة:   مطلوباتااللتزامات و
زيادة محتملة في  اي    للنظر في ، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في العالقات التجارية بين الشركة والعمالء،  تشغيليب  الشركة بتقييم تأثير أي اضطراقامت 

 لم يتم تسجيل أي مشاكل. ، المحتملة المطلوباتااللتزامات و
 

 مبدأ اإلستمرارية: 
جميع المعلومات المتاحة حول المخاطر والشكوك المستقبلية. تم  على    بناء  ية الحالية  في ضوء الظروف االقتصادسوف تستمر  أجرت الشركة تقييماً لما إذا كانت الشركة  

، ولكن في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن الشركة لديها موارد  19-كوفيدإعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للشركة ورأس المال والسيولة. قد يستمر تأثير  
تم إعداد    ونتيجة لذلكالمرحلية المختصرة.      وغير متغير كما في تاريخ الموافقة على هذا البيانات الماليةتأثر  م  غير  زالال ي وضعها الحالي  وأن    العملستمرار في  كافية لإل

 . بشكل مناسب على أساس مبدأ االستمرارية  المختصرة هذا المعلومات المالية 

 

 اندماج مع شركة تآزر ش. )ج(  24 

 

، بعد ساعات العمل، أن لديها نية حازمة لتقديم  2021يوليو  18لشركة تأزر التكافليه للتأمين )ةتأزرة( من خالل رسالة في تاريخ أبلغت الشركة أعضاء مجلس اإلدارة 

من رأس المال الصادر   % 70من موجودات و مطلوبات عمليات البحرين )يتضمن فرع قطر تحت التصفية( لتأزر و ال يتضمن ملكية األخير إلى   %100عرض شراء 

، وافق أعضاء مجلس اإلدارة على توقيع عرض الشراء  2021أغسطس   5المدفوع بالكامل لشركة تأزر التكافليه للتأمين الكويت )عرض االندماج(. في تاريخ  و

 مة. . هذا يشكل موافقة تأزر المبدأية لعرض إندماج سوليدرتي المقدم خالل النية الحاز2021يوليو  18الموجود في الرسالة المرسلة في 

 

  اجتماع الجمعية   و ذلك في 2021سبتمبر  29في  لمساهمةا تآزرشركة  ة و الخطوات ذات الصلة من قبل مساهمي الشرك جميع عرض االندماج و على تمت الموافقة 

الجريدة الرسمية استالم طلب الموافقة  ، نشر مصرف البحرين المركزي في  2021أكتوبر  21في   الصلة.  تنظيمية ذات الموافقات  ال  مع   الغير عادي و المنعقد  العامة

إلى مصرف البحرين المركزي   المكتوب تآزر، يطلب فيه من أي صاحب مصلحة لديه اعتراض على هذا االندماج تقديم اعتراضه   شركة على عرض االندماج من

 خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلعالن. 

 

سهًما   13،333،33ويترجم إلى  إجراءات التقييم الواجبة ، كما هو محدد من خالل  2020سبتمبر  30في تاريخ  الطرفينمن    قيمة الشراء من التقييم العادلتم تحديد  

 عن طريق زيادة رأس مال الشركة المدفوع بدالً من االندماج.  المساهمةجديًدا سيتم إصدارا من قبل شركة تآزر

 

الفصل   بما في ذلك و تآزرقتضاء، عن الشروط السابقة المتفق عليها بشكل متبادل بين سوليدرتي عند اإل التنازلللقبول أو  إما  ندماج لإلالقرار النهائي يجب أن يخضع 

 بين شركة تآزر التابعة في الكويت. 

 

 الالحقة  األحداث   25

 
 . المختصرة   المرحلية  البيانات على  هام تأثير لها  سيكون التي  المختصرة المرحلية المالية البيانات  يعتوق تاريخ قبل و  2021سبتمبر  30تكن هناك أحداث مهمة بعد  لم
 

 أرقام المقارنة   26

 
باإلشارة إلى تعميم مصرف   للسنة. الفترة/السنة السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية. لم يؤثر ذلك على المركز المالي أو النتائج الفترة/ رقام  أ تم إعادة تصنيف بعض 

، تود سوليدرتي البحرين تقديم المعلومات   19-بشأن اإلفصا  التكميلي عن األثر المالي لفيروس كوفيد 2020يوليو  14بتاريخ  OG/259/2020البحرين المركزي 
 التالية: 



  .ش.م.ب البحرينسوليدرتي 
     19-كوفيد تأثير حول –تكميلية إيضاحات 

 الدنانير البحرينية بآالف                                                                                        2021سبتمبر  30المنتهية في  فترةلل
 

27 

 
بينما كانت وزارة الصحة في البحرين في حالة تأهب قصو  وبدأت في تنفيذ اإلجراءات    19-كوفيد، أكدت مملكة البحرين أول حالة إصابة بر    2020فبراير    21في  

وأكدت التهديد الذي يشكله هذا  جائحة عالمي    19-كوفيد( أن تفشي  WHO، أعلنت منظمة الصحة العالمية )   2020مارس    11في    .2020الوقائية اعتباًرا من يناير  
لمنع االنتشار ، اتخذت البلدان في جميع   في جميع أنحاء العالم. اإلقتصادهذا الوباء حدث غير مسبوق ، أد  إلى إغالق عالمي وتسبب في عواقب وخيمة على  الفيروس. 

، وإجراءات الحجر الصحي ، وإغالق المرافق العامة ، وتقييد بعض األنشطة التجارية    أنحاء العالم عدة تدابير ؛ اإلغالق الكامل والجزئي ، والقيود المفروضة على السفر
 أخر  كثيرة.  أنشطةمن بين  

 
سخية لدعم المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص والشركات المحلية لتحمل األعباء    تحفيزية ، أعلنت حكومة البحرين عن حزم  19-لتخفيف األثر المالي لفيروس كوفيد
 جميع القطاعات ، وعززت الثقة في هذا الوقت الصعب.  علىكل هذا التدابير كان لها تأثير إيجابي ، بشكل مباشر أو غير مباشر  المالية الناجمة عن الوضع الحالي. 

 
ة الحالية ، أظهرت شركة سوليدرتي البحرين حتى اآلن مرونة كبيرة وتمكنت من تحقيق نمو متواضع مقارنة بالفترة نفسها من العام  قتصاديعلى الرغم من التحديات اإل

هو    2021  سبتمبر   30أشهر المنتهية في    الثالثةعلى الرغم من صعوبة التأكد من التأثير المالي الكامل ، فإن التأثير على بعض األساسيات الرئيسية للشركة لفترة    السابق.
   كما يلي: 

 
 تحقيق نمو متواضع في إجمالي المساهمات مما يشير إلى عدم وجود خسارة كبيرة في األعمال.   •

  سبتمبر 30ستثمار في األسهم المقاسة بالقيمة العادلة ، وبالتالي لم يكن هناك ما يبرر انخفاض القيمة كما في ال يوجد تأثير مادي لقيمة محفظة اإل •

2021 . 

 ال يوجد تأثير كبير على مركز الذمم المدينة ومركز السيولة للشركة قوي للغاية وال يوجد تأثير سلبي على رأس مالها العامل.  •

من هامش المالءة المطلوب وفقًا ألنظمة مصرف    %462 2021رسبتمب 30تتمتع الشركة بمركز مالءة قوي ويبل  صافي رأس المال المتا  كما في  •

 . البحرين المركزي 

 
على الشركة. باإلضافة إلى ذلك ، ال تخضع هذا المعلومات لمراجعة رسمية من قبل المراجعين   19-كوفيدال تمثل المعلومات الواردة أعالا التقييم الشامل الكامل لتأثير 

 الخارجيين. 
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