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Sowing the Promise of Security
 BKIC is committed to the greater goal of securing 
the most valuable assets of our customers. That is 
the promise we passionately sow and meticulously 
cultivate. All the insurance solutions we design and 
the technology we adopt reflect that very promise. 
We believe it takes us closer to the ever-increasing 
number of our customers and makes us their most 

trusted insurance provider.
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Nurturing Values Together
At BKIC, everything comes harmoniously together 

to perform better: The innovative insurance 
products, the most advanced digital technology, 
the network of branches and the most customer-
friendly professionals. They all nurture our values 
that inspire our performance to higher standards. 

It is that harmonious togetherness which lies at the 
heart of all the endeavours we embark on.    
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On behalf of all members of the 
Board, I would like to express 
our gratitude, appreciation and 
thanks to His Majesty King 
Hamad bin Isa AlKhalifa the King 
of Kingdom of Bahrain and His 
Highness the Amir of State of 
Kuwait Shaikh Nawaf AlAhmed 
AlSabah for the support received 
during the year and to the 
respective governments for 
their guidance. We extend our 
thanks to the various Ministries 
and regulatory bodies involved. 
Our achievements would not 
have been possible without 
the unwavering support of 
our shareholders, our loyal 
customers, the dedicated staff 
and all intermediaries, reinsurers, 
and business associates. To all, 
thank you very much indeed.  

Mr. Murad Ali Murad
Chairman

Chairman’s Message
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Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, it is a pleasure to present to you the 45th annual report of Bahrain Kuwait Insurance 
Company (BSC) for the financial year ended December 31, 2021.  

 MARKET ENVIRONMENT AND BKIC SHAREHOLDER VALUE COMMITMENT

Despite the challenging circumstances of recent years, the Board and Management of BKIC uphold an unwavering 
commitment to the objective of guiding and overseeing the creation of long-term value through implementing sound 
business strategies. The focal point of the Company’s endeavors at any given time revolves around the notion of how 
to best serve every esteemed customer and doing so without any bias, prejudice, or exception.  

The year 2021 welcomed the easing of the Covid-19 quarantine mandates and the stringent social distancing 
requirements whereas people witnessed the gradual resumption of normal activities and the reopening of various 
businesses. Despite the subsequent disruptions caused by renewed uncertainties with new virus variants, economic 
activity continued to accelerate throughout the second half of the year. Within the GCC region, strong evidence of 
this trend was attributed to thorough well-coordinated policies and initiatives limiting the initial spread of Covid-19. 
The widely available vaccination regimens and the strong financial support to the impacted sectors converged into 
impressive fiscal measures averaging around 2.3% of the region’s GDP (IMF October Report).  

However, the post quarantine playing field was not without bumps on the road to recovery. Inflation concerns, cross-
border supply-chain disruptions, and central banks measures to aid liquidity during the pandemic crises, were among 
the quintessential factors contributing to higher input costs and prices. Nonetheless, with the continued normalization 
of the large economies and global demand on the rise, renewed strong trade of goods, and transportation and air 
travel, growth was back on the horizon, so much so that even after hitting a 20-year low during the pandemic, oil prices 
rebounded to a 7-year high of USD 86.7 per barrel at the end of the year.  

After a contraction of 4.8% in 2020, as per IMF estimations, global GDP rose by around 5.9% in 2021, naturally varying 
from country to country and region to region. Going forward there was a concurrent sentiment that growth would slow 
to 4.4% in 2022 and 3.2% in 2023 as pent-up demand retracts and fiscal and monetary stimulus unwinds across the 
globe.  

As far as the GCC region is concerned, the IMF projections were indicative of a 2.5% growth for 2021, following an 
estimated contraction of 4.8% in 2020. The similarly positive outlook is attributed to how higher hydrocarbon production 
and prices would result in a combined budget surplus. For Bahrain alone, a brighter outlook was also expected with the 
Economic Recovery Growth Plan in place, with stringent fiscal stimulus and ongoing announcements of new initiatives. 
The expectations for the growth rate in the economy in 2021, as forecasted by MoFNE report, were for the figure to 
hover around 2.6%. 

Board of Director’s Report 
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On the backside of the positive expectations, it was and remains imperative to tread with caution in a post-pandemic 
volatile environment where uncertainty could easily gain momentum. This could easily be fueled by rising energy prices, 
continued supply shortages, broader inflation than anticipated, most notably in the United States and other leading 
markets and economies around the world. Escalation of geopolitical tension between the US, China, and Russia are 
also among the prominent factors that could impact the future economic outlook.  

Having accentuated the volatility on a macro level, it is prudent to also give emphasis to the frugal nature of the insurance 
sector whereas the market conditions remain very competitive within a relatively small marketplace. BKIC continuously 
faces the challenges of such environment and the changing nature of services offered.  Yet, even with new trends and 
tendencies affiliated to newly adopted technological and digitalization-based services, BKIC has remained strong and 
steadfast, upholding the status of the highest credit rated insurer in Bahrain, a feature proving yet again the pivotal role 
of the company in revitalizing the insurance sector, maintaining a leadership position in Bahrain, and upholding a strong 
presence in Kuwait. 

BKIC FINANCIAL RESULTS 

Despite the continuous volatile market environment during a major part of the year, BKIC achieved a net profit attributable 
to the shareholders of BD 4.15 million, compared to BD 3.8 million in 2020, representing an increase of 9%. This 
coincided with a 19 % reduction in the Subsidiary’s total Shareholders Fund profit, as the subsidiary had booked a gain 
on sale of a property in 2020. Total comprehensive income attributable to the shareholders for the year stands at BD 
3.99 million compared to BD 4.28 million for 2020, showing a decrease of 7%.

The contributing factors for this performance was a 28% increase in underwriting profit as a result of reduction in 
the Loss Ratio from 68.8% to 68.1%. On the other hand, investment income reduced to BD 1.79 million from BD 
1.90 million in 2020. The investment impairment and receivables provisions for the year amounted to BD 1.54 million 
compared to BD 1.94 million in 2020. The Group achieved earnings of 28 fils per share compared to 25 fils in 2020.

The consolidated total profit available for distribution amounts after deducting statutory reserves is BD 3.78 million and 
the Board of Directors proposes the following allocations:

• Cash dividend (%20) of the paid-up capital 
(Excluding the Treasury Shares)

BD 2,987,569

• Statutory Reserves (10% of BKIC net profit) BD 370,293

• Retained Earnings BD 11,048,933

Board of Director’s Report
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First: Independent Directors:           
1- Mr. Murad Ali 
Murad
Chairman

- BD 900 - - BD 900 BD 17,500 - - - BD 17,500 - BD 18,400 -

2- Mr. Hasan 
Mohamed 
Zainalabedin
Board Member

- BD 2,100 - - BD 2,100 BD 16,250 - - - BD 16,250 - BD 18,350 -

3- Mr. Mohamed 
Ebrahim Zainal
Board Member

- BD 2,100 - - BD 2,100 BD 17,500 - - - BD 17,500 - BD 19,600 -

4- Mr. Mohamed 
Ahmed AlRayes
Board Member

- BD 3,000 - - BD 3,000 BD 17,500 - - - BD 17,500 - BD 20,500 -

Second: Non-Executive Directors: 
1- Dr. Emad Jawad 
Bukhamseen
Board member

- BD 1,200 - - BD 1,200 BD 17,500 - - - BD 17,500 - BD 18,700 -

2- Shawqi Ali Fakhroo
Board Member - BD 1,200 - - BD 1,200 BD 17,500 - - - BD 17,500 - BD 18,700 -

3- Mr. Bijan 
Khosrowshahi
Board Member

- BD 1,200 - - BD 1,200 BD 17,500 - - - BD 17,500 - BD 18,700 -

Third: Executive Directors: 
1- Mr. Khaled Saoud 
Al Hasan
Vice Chairman

- BD 2,100 - - BD 2,100 BD 17,500 - - - BD 17,500 - BD 19,600 BD 2,446

2- Mr. Thamer 
Ebrahim Arab
Board Member

- BD 2,100 - - BD 2,100 BD 17,500 - - - BD 17,500 - BD 19,600 BD 712

3- Mr. Mubarak 
Othman Al Ayyar
Board Member

- BD 1,200 - - BD 1,200 BD 17,500 - - - BD 17,500 - BD 18,700 -

Total - BD 17,100 - - BD 17,100 BD 173,750 - - - BD 173,750 - BD 190,850 BD 3,158

           

The Board of directors’ remuneration and the executive management expenses for the year are as follow: 

First: Board of directors’ remuneration details:
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Board of Director’s Report 

BKIC INTERNAL ENVIRONMENT  

During 2021, the Board of Directors and the Management Team continued BKIC’s measures to implement feasible 
Covid-19 protocols and ensure employee safety at work. Crucial for the endeavor in adhering to all necessary 
requirements and precautions was the joint coordination and disciplined stance between the Company, various 
Government ministries, the Central Bank of Bahrain, and the regulators in Kuwait.  

Within the scope of the 2020-2022 Strategy, the Board scrutinized its implementation to ensure the delivery of the 
desired initiatives is in progress and on track. To highlight a few critical, the renewed focus on inorganic growth, as well 
as newly offered varied insurance services, all tailored towards following the prevailing market conditions. Embracing all 
things digital, adapting Insure-tech and electronic services, conducting cross-company digitalization, all supplemented 
the furthering of efforts to better rationalize the operating expenses. Not only that, but in doing so, they also allowed for 
a continuous examination of the needs and exploring the possibilities of rationalization the expenses of the subsidiary 
in Bahrain.  

The general assembly on 29th March 2021 approved the appointment of Ernst & Young as an external auditor for the 
year 2022. AM Best once again reaffirmed the strength of BKIC as a top-rated insurance company at A- (Excellent) and 
long-term issuer credit rating of a- (Excellent) with a stable outlook. Within the scope of the regulatory environment, the 
Royal Decree issued on 9th September 2021 amended a number of clauses in the Bahrain Commercial Company Law. 
A proper goal therein was to elevate the level of transparency and strengthen the value of disclosure of vital information 
to the stakeholders; henceforth, clause 188 was amended to reflect the remuneration and other emoluments by name 
and nature thereof.  

During the course of the year, the Board also updated a number of policies, mainly in the area of Human Resources, 
emphasizing succession planning, launching its first graduate executive training program, and building an organizational 
structure for the future as well as long-term retention of key employees.  

Executive 
management Total paid salaries 

and allowances 
Total paid remuneration

(Bonus) 
Any other cash/ in kind 
remuneration for 2021 Aggregate Amount

Top 6 remunerations
for executives

BD 344,880 BD 163,504 BD 8,967 BD 517,351

Second: Executive management remuneration details:
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BKIC ENVIRONMENT FOR SUSTAINABILITY 

The Board continuously maintains the belief that planning and preparing for unexpected events is an essential part of the 
recipe for success. No matter what the future holds, embracing thorough and thoughtful succession planning, a valiant 
commitment to corporate ethics, a stringent risk oversight and a prudent risk management and talent development 
would all navigate BKIC through the challenges ahead.  

In line with the decisions made by the Board of Directors during the year, BKIC strives to recognize the importance of 
responsibility to all stakeholders and is committed to developing a framework for sustainability and implementing it as 
a matter of priority. Along the same lines and in order to enhance the social impact of the company, the annual general 
assembly on 29th March 2021 approved the amount of BD 50,000 for donations to different segments of the Bahraini 
community.  

A TOKEN OF GRATITUDE 

On behalf of all members of the Board, I would like to express our gratitude, appreciation and thanks to His Majesty King 
Hamad Bin Isa Bin Salman Al Khalifa the King of the Kingdom of Bahrain and His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah the Amir of the State of Kuwait and to the respective governments for their guidance. We extend our 
thanks to the various Ministries and regulatory bodies involved. Our achievements would not have been possible without 
the unwavering support of our shareholders, our loyal customers, the dedicated staff and all intermediaries, reinsurers, 
and business associates. To all, thank you very much indeed.  

Thank you, 

Mr. Murad Ali Murad
Chairman 
17th February 2022
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Reaping Rewards For Everyone
BKIC fulfills the promises it makes so that everyone 

can reap the rewards. Our valued customers receive 
the most benefit-loaded products and the future-

ready services we offer. Our treasured shareholders 
and employees benefit from our enhanced 

performance year after year. Our society benefits 
from our socially responsible programs that manifest 
our deepest resolve to always go above and beyond 

to reach and impact countless lives. 



Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.)

I would like to express my sincere gratitude 
and deep appreciation to the Board of 
Directors for their continued support 
and guidance extended to the Executive 
Management. Unquestionably, I would like 
to commend and thank all BKIC and its 
subsidiary employees in both Bahrain and 
Kuwait for their hard work, dedication, and 
the continuous due diligence in serving the 
interests of both clients and shareholders, 
especially when the proverbial new societal 
status quo has drastically changed the 
business landscape. I also wish to thank 
the GIG Group for the firm and unwavering 
support on various fronts and the resolute 
readiness to assist our business at any 
given time. 

To our valued clients, shareholders, 
business partners, reinsurance partners 
and intermediaries, I would like to express 
my deep gratitude for entrusting us with 
your confidence and allowing us to best 
accommodate, serve and protect all 
mutual business interests. With the hope 
that the future would bring good health 
and prosperity to all parties attached to 
our common goals, I would lastly thank 
the governments and regulatory bodies 
in the Kingdom of Bahrain and the State 
of Kuwait for their undivided support 
extended to the company for the past 
years and beyond.  

Chief Executive Officer’s Message

Dr. Abdulla Salah Sultan
Chief Executive Officer
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Dear Shareholders, 

It is hereby my pleasure to present some of the highlights of BKIC’s journey in 2021 and to convey some of the 
achievements throughout the year ending December 31, 2021.

ECONOMIC OUTLOOK

Unlike 2020, which was defined predominately by the unprecedented Covid-19 pandemic and its impact on a global 
scale whereas societal life to a great extent resembled that of a postapocalyptic civilization, the year that followed 
unfolded in a more positive manner. Whether on a wide geographical scale or within the confines of the regional context 
surrounding Bahrain, the year 2021 bore witness to an extensive period of recovery, materialized by no less than a 
massive legislative response, government discipline, and numerous stringent measures to alleviate both the economic 
and human hardships in place.

Once various infrastructure projects resumed, soon followed by an increased activity in the travel, tourism, and service 
sectors, it was evident that the heart of the Bahrain economy was back on its perpetual upswing. The large-scale 
easing of the previously imposed restrictions also invited a resurgence in consumer spending, a rebalanced growth 
within the labor force alongside a commensurate increase in disposable income, all culminating in an increased level of 
activities regardless of whether converging to the pre-pandemic levels or not.

Naturally, it is safe to assume that entering the third year of the pandemic would abide by weaker position than normally 
anticipated. Moreover, although 2021 marked the continuation of the recovery process with the widely available 
vaccination protocols and global trade and tourism industries on the rise, new geopolitical tensions and supply chain 
disruptions suppressed the strength of the recovery process and marked a period of uncertainty. 

The magnitude and speed of emerging from the pandemic-induced recession carried along demand outpacing the 
constrained supply. On the outset, the inflationary pressure was perceived as transitory, but rather quickly it expanded 
on a much broader base, conducive to the volatile state of the business cycle. The 1.4% US inflation levels from 
January 2021 transcended to a four-decade high 6.8% by November, a tendency mirrored in similar fashion among 
other large economies and in turn triggering contractionary monetary policy stance by the major central banks. The 
Bank of England for instance adopted the interest rate hike earlier than others, but the tapering plan would materialize 
elsewhere soon after and likely as early as March 2022. Additionally, as per the international energy agency, the global 
oil market tightened and repriced reflecting the uptick in demand with the perception that 2022 would further the 
momentum taking into consideration various supply forecasts. 

Shifting towards the insurance sector, not only did payments through 2021 see an eightfold quantum increase on 
Covid-19 related deaths, but the third quarter of the year was marked with Motor claim frequency, inadvertently or 
not, close to the pre-pandemic levels. Particularly in Bahrain, what stood out was the drop in Total Motor premium 
(attested by reports by CBB) in conjunction with the total Gross Written Premium (GWP) reverting to levels from some 
five years ago in 2016. Another logical consequence was that the significant Covid-19 related losses for both insurers 
and reinsurers over the two-year period drove up Life insurance premiums.

Chief Executive Officer’s Report
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FINANCIAL PERFORMANCE

BKIC continued to lead the local market in 2021 and maintained its strong presence in Kuwait. The goals of maintaining 
a sustainable growth and generating viable optimum returns to the shareholders materialized through recording a 9% 
increased net profit attributable to the shareholders of BD 4.15 million (BD 3.81 million in 2020). On a stand-alone basis 
the subsidiary’s Shareholder’s Profit decreased by 19% as there was one-off income in 2020 from sale of a real estate 
asset. Excluding the sale of the real-estate, the subsidiary would have shown an increase in shareholder’s profit by 
55%. The Combined Ratio improved to 91.7% in 2021 (was 94.1% in 2020) including both allocated and non-allocated 
expenses. 

BKIC’s consolidated Gross Written Premium grew 9% to BD 92.72 million for 2021 (BD 85.43 million in 2020).  
Underwriting profits increased by 28% to BD 4.47 million (BD 3.48 million in 2020).  This result was achieved despite 
strengthening the net technical reserves by 15% from BD 36 million to BD 41.46 million and despite the sharp increase 
in life claims from deaths due to Covid-19. In short, a more prudent underwriting philosophy and a sensible investment 
regime comprised a formula for success and a positive development. 

MACRO-LEVEL OVERVIEW OF THE COMPANY

Throughout 2021, dedicated BKIC staff continued to embrace the challenges presented by the pandemic and procured 
a more sophisticated relationship with numerous intermediaries. They were instrumental in strengthening the relationship 
with the reinsurance treaty panelists in conjunction with the larger GIG Group. Both the conventional and the Life & 
Medical treaties were once again successfully locked in with reputable A- rated international reinsurance companies. 
It should be emphasized that the work on this front would continue uninterrupted to align with future endeavors to 
increase the company’s retention on profitable classes of insurance.

DEVELOPMENTS AND INTERNAL CLIMATE AT THE COMPANY

BKIC recorded the highest total revenue in terms of GWP since its inception. The Kuwait operations were vital in 
contributing to the company’s growth too. In 2021, a major focus centered around diversifying the distribution channels 
and becoming the preferred insurer of choice not only to the corporate clients but also within the retail arena. Although 
it was prudent to reduce the number of retail branches in an effort to recalibrate towards the digital era and enhance the 
customers’ experience through online channels, one brand new modernized and rather trendy branch opened its doors 
at a prime location. It exemplifies the testament to the notion of embracing the future while paying tribute to remaining 
grounded and offering comfort to both customers and staff.

Building on the success of 2020’s multilateral deployment of a comprehensive digital transformation and automation 
plan, toward the end of 2021 the Board approved a three-year digitalization strategy. In its core, internal workflow 
development would conform to a comprehensive collaboration with internationally recognized field leaders. Not only 
would there be positive returns on such digital investments, but its successful implementation would aid a sound 
strategy of driving up agility, responsiveness and efficiency while enhancing the customer experience. Commencing in 
2022, this process carries along and extra token of vigor and excitement.

In accordance with the latest International Financial Reporting Standards (IFRS) rulings, a core endeavor in 2021 was 
the process of adopting IFRS17/IFRS9 – the accounting face of profit and loss. A test run on the required tools and 
software would initiate in mid-2022. Additionally, marking yet another milestone was the Board’s approval of a major 
investment in a new core system, expected to be implemented by the end of 2022. 

Chief Executive Officer’s Report
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Newly introduced in 2021 was BKIC’s first Graduate Training Programme (GTP). Launched locally and adhering to 
a conscionable increase in Bahrainization, this initiative is tailored towards new graduates who are welcomed into a 
programme providing access to training and mentoring from industry experts. Successful participants would undertake 
study and training regimen both in Bahrain and overseas and would ultimately secure employment upon completion 
of the programme. 

Beyond the GTP, major advancements were made in polishing the overall BKIC succession planning, clearing all 
bottlenecks, and identifying new potential successors across all business units, including those in Kuwait. November 
2021 saw the commencement of the second voluntary retirement programme where legacy and longevity undisputedly 
take a central stage. On the forefront of accepting attractive packages, the loyal staff opting for this opportunity are 
awarded attractive packages and indirectly promote awareness of the qualities of life beyond the confines of the 
workplace. A consequence and a subsequent feature of the programme are both the increased efficiency and the 
ability to introduce fresh talent to the workforce. 

BKIC’s subsidiary Takaful International marked a continuation of positive trends previously set forth with profitable 
performance resulting in surplus for both policyholders and shareholders alike. The Synergy Plan amidst the two 
entities advanced towards its final stage, and the common sentiment across reflected that it would be fully completed 
upon the impending implementation of the new core application.

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)

The ERM frameworks across all facets of BKIC’s operations have consistently allowed for an adequate approach in 
adhering to the set risk appetite and tolerance levels commensurate with the company’s portfolio and strategy. An 
essential part of the philosophy adopted for 2021 was to continue embedding ERM across all pillars of the business 
and to formulate an enhanced risk control framework in managing BKIC’s risk exposures effectively across all levels of 
the organization and its branches and subsidiaries.

As previously emphasized, one pivotal goal for 2021 revolved around increasing the retention of profitable classes of 
business. Not only was this successfully accomplished, but the achievement materialized concurrently with an effective 
maneuver within the investment portfolio to expand the level of diversification and examine closely meaningful routes 
towards generating real growth. Both the former and the latter efforts did and would continuously play a pivotal role in 
the company’s strategy to optimize capital. Moreover, one additional 2021 initiative deserving adulation saw the real 
estate inherited during the acquisition of Takaful International convert into an income-generating asset.

RECOGNITION AND DEVELOPMENT

The formulation of a new Management Committees involving Middle-Management input during 2021 allowed for an 
expansive team involvement and a thorough quality decision-making process. Not only that, but it helped identify 
resources with high potential as well as bore fruit to the Employee of the Year award, the CEO being the patron thereof, 
with the most outstanding performer within the set KPIs taking home the prize. Along the same lines, the Board’s 
endorsed a more contextualized reward mechanism for Senior Managers [and above] whereas performance-based 
compensation would serve to incentivize achieving the set targets. Similarly, an attractive newly implemented deferral 
mechanism to the Bonus scheme and payout process prompted a higher degree of employee retention. 
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CORPORATE RESPONSIBILITY (CSR) AND ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG)

Although serving both policyholders and shareholders remains a highest priority at BKIC, a unilateral commitment 
to fulfilling social contribution goals would always remain in place. For all stakeholders’ gravitas and peace of mind, 
supporting the community in various cultural, sporting and educational endeavors was essential under the difficult 
circumstances 2021 carried through. Such initiatives not only coincided with the strategic planning and the budgetary 
goals of increasing the company’s contribution towards society but also displayed the mental agility, discipline, and 
dedication required when combating the repercussions of the Covid-19 pandemic. As part of the CSR obligation, 
BKIC implemented discounts for Covid-19 vaccinated individuals in line with the government’s initiatives to encourage 
vaccination. 

Within the scope of the Environmental, Social and Governance (ESG) paradigm and the increasingly important set 
of standards in the business world, BKIC’s initiative involves a comprehensive collaboration with newly appointed 
consultants whereas the ESG Strategy set forth would adopt a vital role in the decision-making process throughout the 
company for the foreseeable future. 

Non-financial criteria more often than ever affect countries, economies, and business sustainability and wellbeing. 
Therefore, it comes as no surprise that all GCC countries set forth quintessential ESG targets in their future agendas. 
Naturally, to achieve such goals, crafted expertise of the highest pedigree must be in place. One example is how through 
Bahrain’s Economic Vision 2030 and Kuwait’s Vision 2035, both counties have aligned themselves in a favorable spot to 
achieve the 17 sustainable development goals (SDGs) as set out by the United Nations General Assembly. 

Furthermore, 2021 also marked the time for BKIC to follow suit with a strong ESG framework through developing 
and implementing a set of guidelines and policies across all functions of the organization. Being ESG-compliant in 
business activities, investments, and disclosures would elevate the company’s value for all stakeholders. Not only that 
but attuning the BKIC ESG initiatives with the existing CSR principles and practices would boost the highest standards 
of corporate governance, condone responsible business practice, and most importantly magnify the positive impact 
on society. 

THE FUTURE

On a global scale, some two years after the deadly virus commenced its menace to humanity, the burden may have 
diminished, but new variants remain part of the conversation. Equally, although equitable access to diagnostics and 
massive strides in the healthcare systems and preventative measures have emerged, the transgressive impact on 
culture and business would have a long-lasting impact. Handling all facets of life already requires less physical contact. 
Contrary to some cultural norms in the GCC region (be it in Bahrain or Kuwait for instance), the needs of customers 
would increasingly require quick and remote resolution. Accelerating towards a digital world more than ever proves 
inevitable. 

Chief Executive Officer’s Report
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In such context, the new status quo should not be feared. Rather, embracing new technological know-how to cater 
towards meaningful solutions to the new challenges transcends into a primary goal for BKIC. Inasmuch, all new efforts 
and initiatives within the company remain unaltered and serve as an example of commitment in the path towards 
sustainable growth and prosperity. Stringent discipline aids in identifying and seizing new opportunities in the industry. 
Awareness of the macroeconomic environment and digital era trends aids solid business planning and clear long-term 
strategy and vision. Whether this is in the implementation of new distribution channels, new joint venture partnerships, 
optimizing capital, new acquisitions and strategic investments or increasing overall volume; all represent the constructs 
of the attitude and the driving forces behind improving BKIC’s financial acumen, strengthening the company’s solvency, 
solidifying its pioneering approach, and maximizing shareholder value for the foreseeable future.  

A MESSAGE OF GRATITUDE

In conclusion, I would like to express my sincere gratitude and deep appreciation to the Board of Directors for their 
continued support and guidance extended to the Executive Management. Unquestionably, I would like to commend 
and thank all BKIC employees in both Bahrain and Kuwait for their hard work, dedication, and the continuous due 
diligence in serving the interests of both clients and shareholders, especially when the proverbial new societal status 
quo has drastically changed the business landscape. I also wish to thank the GIG Group for the firm and unwavering 
support on various fronts and the resolute readiness to assist our business at any given time. 

To our valued clients, shareholders, business partners, reinsurance partners and intermediaries, I would like to express 
my deep gratitude for entrusting us with your confidence and allowing us to best accommodate, serve and protect all 
mutual business interests. With the hope that the future would bring good health and prosperity to all parties attached 
to our common goals, I would lastly thank the governments and regulatory bodies in the Kingdom of Bahrain and the 
State of Kuwait for their undivided support extended to the company for the past years and beyond.  

Thank you, 

Dr. Abdulla Salah Sultan 
Chief Executive Officer 
17th February 2022
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1. CORPORATE GOVERNANCE PHILOSOPHY  

The Company has a policy of benchmarking against established best 
practice in the field of corporate governance. The Board has adopted 
core values and standards which set out minimum standards in dealings 
with shareholders, employees, colleagues, intermediaries, and other 
stakeholders of the Company. One of the core values communicated 
within the Company is the belief that the highest standard of integrity is 
essential in business. The governance of the Company remains under 
constant review, in order to enhance compliance levels according to 
international standards and best practice. The direct responsibility of 
the Board of Directors is to endeavor and be in line with policies as 
well as the laws and codes of the regulatory authorities and statutory 
requirements.

The Company follows the Corporate Governance requirements as 
laid down in Volume 3 of the Central Bank of Bahrain Rulebook. This 
Corporate Governance Report is also included as a separate item as 
part of agenda for the Annual General Meeting. 

2. INITIATIVES IN 2021

BKIC implemented a number of initiatives during the year to fulfill its 
corporate governance standards and other requirements emerging 
during the year.

• The evaluation process for the Board and its committees was 
successfully completed and recommendations were made for 
improvement. 

• The Board reviewed the independence of Directors through 
an annual exercise taking into consideration the regulatory 
requirements, Board determination as well as best practice.

• Awareness programmes were arranged for the Board and Executive 
Management with the objective of continuous development and 
keeping abreast of updates in market. A full list of programs 
presented during 2021 is disclosed in this report.

• The Board and the Executive Management attended a training 
session on sustainability and ESG and the Board requested 
Management to prepare a framework and policy for this function 
at the Company.

• The Company took all necessary measures to protect the interest of 
all stakeholders and priority was given to the Company employees 
during the COVID 19 pandemic.

3. RISK MANAGEMENT

ERM Policy comprises of a clear framework, governance, principles, 
tools, measurements, and responsibilities that is applicable to the 
company and in line with the article of association, rules and regulations 
as well as best practices issued in that regard. 

3.1 BKIC Risk Framework 
The company’s actions towards managing key risks and its attitude 
towards the types of risks which the company is willing to accept to 
achieve its ultimate objectives forms an integral part of its risk evaluation 
and assessment.

Risk Management approach should be made through effective 
reporting of risks using qualitative and quantitative methods in line with 
any regulation and governance that will enhance the internal control 
environment throughout the organization.  

4.2 Distribution schedule of each class of equity

Category
No. of 

Shares
No. of 

Shareholders

% of Out
standing 

Shares

Less than 1% 28,783,174 3,689 19.19

1% up to less than 5% 6,797,127 1 4.53

5% up to less than 10% 10,237,379 1 6.83

10% up to less than 20% 19,999,997 1 13.33

20% and above 84,182,323 1 56.12

Total 150,000,000 3,693 100

Below is a brief highlights of RM practices in the company: 

• Risk Appetite Statement - provides an overall view of the 
company and the steps taken to achieve the strategic objectives on 
company’s’ level as well as on group level. The main purpose is to 
outline and identify the key risk dimensions that BKIC is exposed to, 
including its components and the acceptable limits as approved by 
the Board of Directors. It articulates the framework of the company 
towards the management of these risks to achieve the financial 
and strategic objectives. The statement entails detailed risk items 
including but not limited to: Capital Adequacy & Solvency, Financial 
& Insurance Risks, Investment Risks, Operational Risks (including 
Business Continuity) & Cyber Security Risk. 

• Internal Controls and Self-Assessment is an integral part of 
company’s policies and procedures. It may include the main 
responsibilities & authorities (including financial authorities) among 
different levels for each of the main tasks across all departments 
which will govern the internal processes of the departments and 
link them to the high risks faced in the organization. 

The Company has a dedicated Risk Management Officer who reports 
directly to the Risk Committee of the Board (administratively to CEO) and 
has full access to the Board of Directors.

4. SHAREHOLDERS INFORMATION

BKIC’s shares are listed on the Bahrain Bourse and Boursa Kuwait. The 
Company has an authorized share capital of 200 million ordinary shares 
of BD 100 fils each and issued and fully paid of 150,000,000 ordinary 
shares, each with a face value of BD 100 fils.

4.1 Shareholders

Name Nationality No. of shares % of 
Holding

Citizens of the 
Kingdom of Bahrain 
and Others

- 35,580,301 23.72

Gulf Insurance Group 
(KSC)

Kuwait 84,182,323 56.12

Warba Insurance 
Company (KSC)

Kuwait 19,999,997 13.33

Bank of Bahrain & 
Kuwait (BSC)

Bahrain 10,237,379 6.83
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5. BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT

5.1 Board Composition
The Board composition is based on the Company’s Memorandum 
and Articles of Association and comprises of ten Members. The 
Board members possess a mix of high-level professional skills and 
expertise. Furthermore, in compliance with the corporate governance 
requirements, the Board Committees consist of Members with adequate 
professional background and experience. The Board periodically 
reviews its composition and annually evaluates the performance of its 
Board of Directors and Committees.

The appointment of Directors is subject to prior approval of the Central 
Bank of Bahrain (CBB). The classification of ‘executive’ Director, ‘non-
executive’ Director and ‘independent’ Director is as per definitions 
stipulated under Volume 3 of the CBB Rulebook.  

Directors are elected/appointed by the shareholders at the annual 
general assembly (AGM). Election or re-election of a Director at the 
AGM shall be accompanied by a recommendation from the Board, 
based on a recommendation from the Nomination, Remuneration and 
Governance Committee with specific information such as biographical 
and professional qualifications and other directorships held. The current 
term of the Board began in March 2020 and ends in March 2023.

The Board is supported by the Board Secretary who provides 
professional and administrative support to the general assembly, the 
Board, its committees and members. The appointment of the Board 
Secretary is subject to the approval of the Board. The Secretary is also 
assigned with the responsibility of liaising with the regulatory agencies in 
both Bahrain and Kuwait. 

5.2 Directors’ Roles and Responsibilities
The Company is governed through its Board of Directors. The Board’s 
main roles are to create value to shareholders, to provide entrepreneurial 
leadership of the Company, to approve Company’s strategies and to 
ensure that the necessary financial and other resources are made 
available to enable them to meet those objectives in the strategy.

The Board, which meets at least four times a year, has a schedule of 
matters reserved for its approval. 

Specific responsibilities reserved to the Board include:
• Reviewing Company strategy and approving the annual budget for 

revenues and capital expenditure; 
• Reviewing operational and financial performance; 
• Approving acquisitions and divestments; 
• Reviewing the Company’s approach of financial control and risk 

management; 
• Ensuring that appropriate management development and 

succession plans are in place; 
• Approving appointments to the Board, the appointment of the 

Chief Executive Officer and his/her direct reportees and the 
Company’s Board Secretary; and 

• Ensuring that a satisfactory dialogue takes place with shareholders. 
• Approves the appointment of the company’s representatives to 

subsidiaries and associates boards. 
 

5.3 Director’s Induction and Professional Development
The Board is required to be up to date with current business, insurance 
industry, regulatory and legislative developments and trends that 
will affect the Company’s business operations. Immediately after 
appointment, the Company provides a formal induction, for new 
members to the Board. Meetings will also be arranged with Executive 
Management and the Company’s Heads of Departments. This will 
foster a better understanding of the business environment and 
markets in which the Company operates. A continuing awareness and 
development programme is provided to Board members, and it may take 
many different forms such as distribution of publications, conducting 
workshops, presentations at Board meetings and opportunities to 
attend conferences encompassing topics on directorship, business, 
insurance industry and regulatory developments.

The development programmes arranged for the Board members during 
2021 include:

1. IFRS17 Board Awareness Session – 29th June 2021
2. Using the Technology to prevent Money Laundering & Other 

Fraudulent Activities – 30th August 2021
3. ESG and Sustainability for Insurance Companies – 17th 

November 2021
4. Investment for Insurance Board – 29th November 2021
5. Why Insurance Companies Fail – 15th December 2021

Number of development programme hours attended by board 
members, arranged by the Company or otherwise are:

Name of Director Total Number of Hours
Mr. Murad Ali Murad 34
Mr. Khaled Saoud Al Hasan 19
Mr. Hasan Mohamed Zainalabedin 19
Dr. Emad Jawad Bukhamseen 19
Mr. Bijan Khosrowshahi 19
Mr. Shawqi Ali Fakhroo 19
Mr. Mohamed Ebrahim Zainal 19
Mr. Thamer Ebrahim Arab 19
Mr. Mubarak Othman Al Ayyar 19
Mr. Mohamed Ahmed AlRayes 329

5.4 Board and Committee Evaluation
The Board performs a self-evaluation on an annual basis. The Board 
annually reviews its Charter and its own effectiveness; and initiates 
suitable steps for enhancement and improvement. The Board will also 
review self-evaluations of the individual Board members and the Board 
Committees and consider appropriately any recommendations arising 
out of such evaluation. 

Status of Executive, Non-Executive and
Independent Directors as at year end 2021:

3Executive Directors

3Non-Executive Directors

4Independent 
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5.5 Director’s Profile 
Mr. Murad Ali Murad (Independent)
Chairman 
Director since 28 March 2004
Fellow Member of Chartered Institute of Management Accountants, UK
Directors’ external appointments
• Chairman of Bank of Bahrain & Kuwait (BSC), Bahrain
• Chairman of Al Janabya Company WLL (Family Company), Bahrain
• Deputy Chairman of Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF), 

Bahrain

Mr. Khaled Saoud Al Hasan (Executive) 
Vice Chairman 
Director since 28 March 2006
Bachelor degree in Political Science and Economics from Kuwait 
University, Kuwait 
Directors’ external appointments:
• Chairman of Kuwait Insurance Federation (KIF), Kuwait
• Board Member of Arab Reinsurance Co., Lebanon
• Board Member of Chief Executive Officer of Gulf Insurance Group 

(KSC), Kuwait
• Board Member in many of Gulf Insurance Groups’ Subsidiaries

Mr. Hasan Mohamed Zainalabedin (Independent) 
Board Member
Director since 1975 (inception)
Bachelor Degree in Economics from Cairo University, Egypt 
Directors’ external appointments:
• Chairman of SYSCON Trading and Mechanical Services Co, WLL, 

Bahrain 
• Chairman of ZEN Trading and Contracting Co., WLL, Bahrain 
• Chairman of FAZ Trading and Supplies Co., WLL, Bahrain 

Dr. Emad Jawad Bukhamseen (Non-Executive) 
Board Member
Director since 7 August 2005 
Ph.D. in Hotel and Tourism Industry from American University, UK
Doctor in Business Administration from European School of 
Management (DBA), UK
Master of Business Administration and Economics from University of 
Liverpool, UK
Bachelor of Financing Accounting from Beirut College, Lebanon
Bachelor of Business Administration from Brad Ford College, America
Directors’ external appointments:
• Chairman of Al-Arabiya Real Estate Company, Kuwait 
• Chairman of Layan Real Estate LLC - Dubai, UAE
• Chairman of Gourmania International, Kuwait, Dubai and London
• Chairman of Al-Baraka Media Group, Kuwait
• Chairman of National Arabic Company for Restaurant Management, 

Kuwait
• Chairman of Al Huda Medical Services Co., Kuwait
• Chairman of Bukhamseen Square Real Estate Company / Mandarin 

Oriental 
• Chairman of Bukhamseen Aviation Group, Kuwait 
• Chairman of Kuwait International Automobile Club, Kuwait
• Chairman, Managing Director & CEO of Al Arabia.com-Real Estate 

Marketing, Kuwait 
• Chairman & Partner of Interiors Collaborative (Interiors Design), 

Kuwait 
• Chairman of Al Baraka Kuwait General Trading & Contracting 

Company, Kuwait 
• Chairman of Bukhamseen General Trading & Contracting Company, 

Kuwait 

• Chairman of Arab National Company for Tourism Facilities Management 
(Marafick National), Kuwait

• Chairman of Kuwait Bararie Trading Company, Lebanon
• Vice Chairman & CEO of Bukhamseen Group Holding Company, 

Kuwait
• Vice Chairman & CEO of Bukhamseen Group Co. for Real Estate, 

Tourism, General Trade and Contracting LLC, Iraq 
• Vice Chairman of Arabiya Real Estate Investment Co., Egypt
• Vice Chairman of Sharm Dreams Company for Real Estate 

Development, Egypt
• Vice Chairman of Landmark Company for Real Estate Development, 

Egypt 
• Vice Chairman of Kuwait International Education Company, Kuwait  
• Vice Chairman of Jawad Bukhamseen & Sons Charity House, Kuwait 
• Vice Chairman of World Union of Arab Bankers, Lebanon
• Board Member of Kuwait Clearing Company, Kuwait 
• CEO of Al Houda Hotels for Travels & Tourism Co, Kuwait 
• Board Member of Misr International Towers / Holiday Inn - Maadi, Egypt 
• Board Member of U.S. Chamber of Commerce for the benefit of US-

Iraq Benefit Initiative
• Board Member of Safir Al Sayedha Zeinab Hotel - Damascus, Syria
• Partner & General Manager of MNA Group (Contractor and Interior 

Design)
• Consultant of Arabian Beverages Company, Kuwait, Saudi Arabia, 

Bahrain, Egypt, Qatar & Iraq 

Mr. Shawqi Ali Fakhroo (Non-Executive)
Board Member
Director since 25 February 2008
Directors’ external appointments
• Chairman and Managing Director of Ali Bin Yousif Fakhro & Sons WLL, 

Bahrain
• Chairman and Managing Director of Shawki Ali Fakhroo & Sons WLL, 

Bahrain
• Chairman and Managing Director of Fakhroo Trading Agencies WLL, 

Bahrain
• Chairman and Managing Director of Fakhroo Investment WLL, Bahrain
• Chairman and Managing Director of Areej Trading Establishment, 

Amwaj Water Equipment (Subsidiaries of Fakhroo Investment WLL), 
Bahrain

• Chairman of Mohammed Fakhroo & Brothers WLL, Bahrain
• Chairman of Fakhroo Information Technology Service WLL, Bahrain
• Chairman of Shutdown Maintenance Services WLL, Bahrain
• Vice Chairman of BMMI (BSC), Bahrain
• Board Member of Zallaq Resort Co. (BSC), Bahrain
• Board Member of Bahrain Cinema Co. (BSC), Bahrain
• Member of the Board of Trustees of Alosra Charity Foundation
• Member of the Board of Trustees of Bahrain Philanthropic Society
• Member of the Board of Trustees of Yousif Abdulrahman Fakhro 

Charitable Foundation
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Mr. Bijan Khosrowshahi (Non-Executive)
Board Member
Director since 28 February 2011 
MBA and Bachelor Degree in Mechanical Engineering from Drexel 
University, USA
Directors’ external appointments:
• President and CEO of Fairfax International, London
• Board Member of Gulf Insurance Group, Kuwait
• Board Member of Gulf Insurance & Reinsurance Company (GIRI), 

Kuwait
• Board Member of Arab Misr Insurance Group, Egypt
• Board Member of Arab Orient Insurance Company, Jordan
• Board Member of Gulf Sigorta A.S., Turkey
• Board Member of Alliance Insurance P.S.C., Dubai
• Board Member of Jordan Kuwait Bank, Jordan
• Board Member of gig Gulf, Bahrain
• Board Member of gig Saudi, KSA
• Board Member of Colonnade Insurance S.A., Luxembourg
• Board Member of Southbridge Compañía de Seguros Generales 

S.A., Chile
• Board Member of La Meridional Compañía Argentina de Seguros 

S.A., Argentina
• Board Member of SBS Seguros Colombia S.A., Colombia

Mr. Mohamed Ebrahim Zainal (Independent) 
Board Member
Director since 5 March 2014
Masters of Business Administration from University of Strathclyde, 
Glasgow, UK 
BSc. in Management Information Systems from University of Texas, 
Arlington, USA
Directors’ external appointments:
• Board Member of Mohamed Ali Zainal Abdulla BSC ©, Bahrain
• Board Member of Zainal Enterprises WLL, Bahrain 

Mr. Thamer Ebrahim Arab (Executive)
Board Member
Director since 23rd March 2017
BSc. in Computer Science from California University, America
Directors’ external appointments:
• CEO of Health Assurance Hospitals Company (Dhaman), Kuwait
• Board Member of United Networks Group, Kuwait

Mr. Mubarak Othman Al Ayyar (Executive)
Board Member
Director since 23rd March 2017
BSc. in Management from Ajman University of Science & Technology, 
UAE
CII in Insurance from the Chartered Insurance Institute, UK   
Directors’ external appointments:   
• Director of Distribution in Gulf Insurance & Reinsurance Company 

(GIRI), Kuwait
• Board Member of Egyptian Life Takaful, Egypt
• Vice Chairman in Gulf Takaful Insurance Company, Kuwait 
• Chairman in Gulf Leading Real Estate Company (K.S.C.C), Kuwait

Mr. Mohamed Ahmed AlRayes (Independent) 
Board Member
Master of Business in Finance from the University of Otago, New Zealand
Bachelor in Finance from the University of Otago, New Zealand
Directors’ external appointments:
• General Manager – Treasury and Investment in Bank of Bahrain and 

Kuwait “BBK” (BSC), Bahrain
• Chairman of BBK Geojit Securities (KSC), Kuwait
• Member of the Supervisory Committee of the Bahrain Liquidity Fund, 

Bahrain
• Member of the Supervisory Committee of Sakana Holistic Housing 

Solutions, Bahrain 
• Member of the Supervisory Board of the Bahrain Bourse Guarantee 

Contribution Fund, Bahrain
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5.6 Board Meetings 
As per the charter of the Board, the directors are required to meet at least four times in a given financial year to discharge its responsibilities effectively. 

5.6.1 Board Meetings and Record of Attendance
During the year 2021, the Board of Directors met seven times, and a record of the member’s attendance at the meetings is set below:

% of
Meetings
attended

Meetings 
Attended21 Dec4 Nov4 Aug29 Jun6 May29 Mar17 FebName of Director

1007Mr. Murad Ali Murad 
Chairman

1007Mr. Khaled Saoud Al Hasan
Vice Chairman

866Mr. Hasan Mohamed Zainalabedin
Board Member 

1007Dr. Emad Jawad Bukhamseen
Board Member 

1007Mr. Bijan Khosrowshahi
Board Member 

1007Mr. Shawqi Ali Fakhroo
Board Member 

1007Mr. Mohamed Ebrahim Zainal
Board Member 

1007Mr. Thamer Ebrahim Arab
Board Member 

1007Mr. Mubarak Othman Al Ayyar
Board Member

1007Mr. Mohamed Ahmed AlRayes
Board Member
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5.6.2 Key Matters Discussed and Final Decisions Taken
The summary of final decisions taken on Key Matters discussed during the meetings is also stated below:

Meeting Date Key Matters Discussed Final Decision

17th Feb 2021 The consolidated financials at 31st December 2020. Approved

Recommendation to AGM to distribute cash dividends of 15%, Bonus Share of 4.8951% of
 the paid-up capital and to transfer of BD 313,831 to statutory reserve.

Approved

Recommendation to AGM to re-appoint Ernst & Young as external auditors for year 2021. Approved

Re-appointment of Grant Thornton as internal auditors for year 2021. Approved

The new PDPL Framework. Approved

The new RM Policies & Procedures Manual. Approved

Amend the Authority Matrix. Approved

The directors’ remunerations for the year 2020. Approved

The employees’ bonus for the year 2020. Approved

29th Mar 2021 Board and Board Committees’ Composition. Approved

Authorize the CEO to execute the amendments of the Memorandum and Articles of
Association before a Notary Public.

Approved

6th May 2021 The consolidated financials at 31st March 2021. Approved

Appointment of PMO for New Core Insurance System. Approved

29th Jun 2021 The New Core Insurance System.

4th Aug 2021 The consolidated financials at 30th June 2021.  Approved

Appointment of PMO for IFRS 17 implementation. Approved

Closing down of three branches and opening a new branch.  Approved

Long Term Incentive Scheme (LTI).  Approved

4th Nov 2021 The consolidated financials at 30th September 2021. Approved

The New External Lawyers for Kuwait Office. Approved

Increase the company’s shareholding in Gulf Assist. Approved

Amend the HR policy. Approved

21st Dec 2021 The Company’s Strategy and the Budget for the year 2022. Approved

Update the Authorized Signatories List. Approved
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The number of shares held by Directors as of 31st December 2021 was as follows:

31 Dec 202031 Dec 2021Type of sharesName of Director

286,000299,999OrdinaryMr. Murad Ali Murad

937,752983,655OrdinaryMr. Hasan Mohamed Zainalabedin

4,4144,630OrdinaryMrs. Shahnaz Ishaq Abdulrahman Ishaq 

59,56468,354OrdinaryMr. Faisal Hasan Mohamed Zainalabedin

301,546316,306OrdinarySyscon Trading & Mechanical Services Co

500,934525,455OrdinaryMr. Shawqi Ali Fakhroo

13,08813,728OrdinaryMr. Ali Shawqi Ali Fakhroo

843,106884,376OrdinaryInheritors of Ali Bin Yusuf Fakhroo

113,095118,631OrdinaryMr. Mohamed Ebrahim Ali Zainal

6,400,8546,797,127OrdinaryMohamed Ali Zainal Abdulla BSC (MAZA)

32,69234,292OrdinaryDr. Abdulla Salah Sultan

1. Bonus shares issued during 2021.
2. Related Party. Mohammed Ali Zainal Abdulla BSC (MAZA) purchased 82,047 shares during 2021.
3. The Board members did not trade in the shares of the company during the financial year ended 31 December 2021.
4. The CEO did not trade in the shares of the company during the financial year ended 31 December 2021. The other members holding positions of approved status 

within the company do not hold any shares of the Company in their names or in the names of their families. 

5.7 Remuneration of Directors 
The Board of directors is paid an annual remuneration as approved by the shareholders at the annual general meeting which is governed by the 
article no. (188) of the Bahrain Commercial Companies Law No. 21 for the year 2001 and its amendments. Directors’ remuneration is accounted as 
an expense as per international accounting standards and CBB regulations, the payment of which is subject to approval by the shareholders at the 
annual general meeting. In addition, the members are paid sitting fees and other compensations for the various Board Committees as per the approved 
Directors’ Compensation Policy. The details of remuneration and other payments made are available in the Board of Directors Report.

5.8 Key Persons Trading Policy 
The Company has established a “Key Persons Trading Policy” to ensure that insiders are aware of the legal and administrative requirements regarding 
holding and trading of BKIC shares, with the primary objective of preventing abuse of inside information. The policy covers the regulation of Bahrain 
Bourse relating to Key persons.  

“Key Persons” are defined to include the Directors, Executive Management, designated employees and any person or firm connected to the identified 
key persons. Responsibility for ensuring compliance with the Key Persons Trading Policy is entrusted to the Secretary to the Board.

5.9 Director’s and Related Parties’ Interests

5.10 Code of Conduct 
The Board has reviewed and approved a Code of Conduct for the Company’s Directors. The Board has also approved the new Code of Ethics for 
the Executive Management and employees. These codes outline areas of conflict of interest, confidentiality, and the responsibilities of signatories to 
adhere to best practices.

5.11 The Roles of The Chairman and Chief Executive Officer 
The division of responsibilities between the Chairman of the Board and the Chief Executive Officer is clearly defined and has been approved by the 
Board. The Chairman leads the Board in the determination of its strategy and in the achievement of its objectives. The Chairman is responsible for 
organizing the business of the Board, ensuring its effectiveness, and setting its agenda. The Chairman is not involved in the day-to-day business of the 
Company. The Chairman facilitates the effective contribution of Directors and constructive relations between them, ensures that the directors receive 
accurate, timely and clear information and effective communication with shareholders.

The Chief Executive Officer has the responsibility of managing and running the affairs of the Company on a day-to-day basis and is accountable to the 
Board for the overall management of the Company and more importantly it’s financial and operational performance. 
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5.11.1 Senior Management’s Profile
Dr. Abdulla Salah Sultan
Chief Executive Officer 
Joined BKIC on 2nd May 2019
Academic & Professional Qualification:
• Fellow of the Chartered Insurance Institute (FCII) - Chartered 

Insurance Institute, UK
• Associate in Risk Management (ARM) - The Institutes, Pennsylvania, 

USA
• Certified Catastrophe Modeler (CCM) - AIR Institute, Boston, USA
• Doctor of Business Administration (DBA) - Swiss Business School, 

Switzerland
• Master of Business Administration (MBA) - University of Strathclyde, 

UK
• Master of Science in Applied Research (MSc) – Swiss Business 

School, Switzerland
• Bachelor of Science (BSc) in Marketing with concentration in 

Finance – NYIT, USA 
Assignments Held:
• Board Member of Takaful International Company BSC, Bahrain
• Board Member of United Insurance Company BSC (c), Bahrain  
• Board Member of gig Egyptian Takaful (Property & Liability), Egypt
• Board Member of CBB Motor Compensation Fund, Bahrain
• Board Member of Bahrain Insurance Association, Bahrain
• Board Member of Gulf Insurance Federation, UAE
• Board Member of General Arab Insurance Federation, Egypt

Bahrain Office

Mr. Ali Ebrahim Noor
Chief Operating Officer
Joined BKIC on 4th February 2018
Professional Qualification:
• Insurance Dip Cert  
Assignments Held
• Board Member of Health 360° Ancillary Services W.L.L, Bahrain
• Expertise in the fields of Medical, Life, Business Development, 

Marketing and distribution Channels
• Involved in Digital Transformation of the company’s processes  
• 28 years of substantial experience in Insurance Industry 

Mr. R. Sundaram
Chief Financial Officer
Joined BKIC on 28th September 2013
Academic & Professional Qualification:
• B.Sc. in Mathematics 
• Associate of the Institute of Chartered Accountants of India 
• Associate of Chartered Insurance Institute, UK 
• Associate of Insurance Institute of India 
• Intermediate of Institute of Company Secretaries of India
Assignments Held
• Heads the Finance and Accounts Department of BKIC 
• More than 37 years of experience in Insurance/Reinsurance Sectors

Mr. Ahmed A. Rahman Bucheeri
Chief Investment Officer
Joined BKIC on 1st December 2011
Academic & Professional Qualification:
• Chartered Alternative Investment Analyst
• Commercial studies Diploma
• Treasury and capital markets Diploma
• Investment representative program (Series 7)
Assignments Held
• Board Member of Takaful International Company BSC, Bahrain
• Board Member INVITA Claims Management Company, Bahrain 
• Manages investments and treasury of BKIC
• 22 years of experience in banking and investments

Mr. Manoj Badoni
Chief Underwriting Officer
Joined BKIC on 10th August 2016
Academic & Professional Qualification
• Masters in Economics (MA)
• Fellow of Insurance Institute of India (FII)
Assignments Held
• Responsible for the overall Insurance Underwriting & Claims and 

Reinsurance operations in Bahrain
• 34 years of experience in General Insurance Industry which includes 

FAC Reinsurance Underwriting

Kuwait Office

Mr. Abdulla Rabea Mohamed 
General Manager
Joined BKIC on 20th January 1990
Academic & Professional Qualification:
• Diploma in Motor Vehicle Engineering
Assignments Held:
• Board Member of Takaful International Company BSC, Bahrain
• Holds the overall responsibility of all functions of general 

management of BKIC Kuwait office 
• 40 years of substantial experience in Insurance Sector all over GCC, 

of which 30 years have been in Insurance Industry in Kuwait Market 

Mr. K. Gandhi
Chief Underwriting Officer
Joined BKIC on 2nd July 2006
Academic & Professional Qualification:
• Post Graduate in Engineering 
• Associate of Indian Institute of Bankers, India 
• Master of Business Administration
Assignments Held:
• Responsible for the overall Insurance Underwriting & Claims and 

Reinsurance operations in Kuwait
• Actively involved in serving major Corporate Clients and assists 

General Manager in the day-to-day General Administration and 
Management of the Technical functions of the Company

• More than 37 years of experience in Insurance Industry, out of which 
20 years in Gulf
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Mr. Abdullah Faisal AlKhulaifi
Acting Chief Operating Officer
Joined BKIC on 21st May 2006
Academic & Professional Qualification:
• Diploma in Marketing and Public Relations 
• Organizational Leadership eDiploma, Harvard Business School 
• Insurance Cert. Chartered Insurance Institute, UK 
Assignments Held
• Ensure proper technical underwriting accepted on behalf of the 

company 
• General supervision of technical matters in coordination with Chief 

Underwriting Officer and General Manager 
• Expertise in handling claims 
• Involve in government transactions in coordination with the General 

Manager 
• Ex-member of Kuwait Insurance Federation -  Fire and General 

Accident committee 
• 16 years experience in Insurance Industry which include FAC 

Reinsurance Underwriting 

Mr. Thomas Chacko
Senior Manager, Finance & Administration
Joined BKIC on 9th February 1992
Academic & Professional Qualification:
• Bachelor of Science
Assignments Held
• Heads the Finance and Administration Department of BKIC Kuwait 

Office
• More than 30 years of experience in Insurance Industry in Kuwait

5.12 Board Committees 
Board committees are formed, and their members are appointed by 
the Board of Directors at the beginning of each Board term. They are 
considered the high-level link between the Board and the Executive 
Management. The objective of these committees is to assist the Board 

in monitoring the actual operations of the Company, by reviewing 
issues that are submitted by management to the Board and making 
recommendations to the Board for their final review. As best practice, 
these committees and their Chairman are re-elected annually in the first 
Board meeting subsequent to the AGM. 

The Board reserves the right to form temporary committees and 
discontinue them from time to time and as it deems necessary. Further, 
the members of the Board are provided with copies of meeting minutes 
of the said committees, as required by the regulators. All committees of 
the Board review their terms of reference on regular basis, and these are 
then approved by the Board of Directors.

The Board has formed four committees as follows:
• Executive Committee
• Audit & Compliance Committee
• Nomination, Remuneration & Governance Committee
• Risk Committee

5.13 Board Committees’ Responsibilities, Meetings and Record 
of Attendance

5.13.1 Executive Committee
The Board has delegated the following responsibilities to the Executive 
Committee: 
• The development and recommendation of strategic plans for 

consideration by the Board that reflect the long-term objectives 
and priorities established by the Board;

• Implementation of the business plans and policies of the 
Company as determined by the Board;

• Monitoring of the operational and financial results against plans 
and budgets;

• Monitoring the quality and effectiveness of the investment 
process against objectives and guidelines;

• Prioritizing allocation of capital to optimize risk adjusted returns.

The members of the Executive Committee and their attendance at the four meetings held during the year were as follows:

Meetings 
Attended1 Nov4 Aug3 May15 FebTitleName of Director

4ChairmanMr. Khaled Saoud Al Hasan 

4Vice ChairmanDr. Emad Jawad Bukhamseen 

4MemberMr. Bijan Khosrowshahi 

4MemberMr. Mubarak Othman Al Ayyar

4MemberMr. Mohamed Ahmed AlRayes
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• Reviewing the Company’s draft financial statements and interim 
results statement prior to Board approval and reviewing the 
external auditor’s detailed reports thereon;

• Reviewing the appropriateness of the Company’s accounting 
policies and other operational procedures;

• Reviewing regularly the potential impact in the Company’s financial 
statements of certain matters such as impairment of fixed asset 
values and proposed changes in International Financial Reporting 
Standards and International Accounting Standards applicable to 
the Company;

• Reviewing compliance of requirements specified in the Rulebook 
issued by the Central Bank of Bahrain and the regulatory authority 
in Kuwait.

• Reviewing and approving the terms of engagement for the audit;
• Reviewing an annual report on the Company’s systems of internal 

control and its effectiveness, reporting to the Board on the results 
of the review and receiving regular updates on key risk areas of 
financial control; and

• Reviewing the internal audit functions terms of reference, its work 
programme and quarterly reports on its work during the year.

The members of the Audit & Compliance Committee and their attendance details at the four meetings held during the year were as follows: 

Meetings 
Attended2 Nov3 Aug4 May16 FebTitleName of Director

4ChairmanMr. Hasan Mohamed Zainalabedin 

4Vice ChairmanMr. Shawqi Ali Fakhroo

4MemberMr. Mohamed Ebrahim Zainal

4MemberMr. Thamer Ebrahim Arab

The members of the Nomination, Remuneration & Governance Committee and their attendance details at the three meetings held during the year 
were as follows: 

Meetings 
Attended31 Oct11 Jul1 FebTitleName of Director

3ChairmanMr. Murad Ali Murad

3Vice ChairmanMr. Khaled Saoud Al Hasan

3MemberMr. Hasan Mohamed Zainalabedin

3MemberMr. Mohamed Ahmed AlRayes

Under its terms of reference, the Audit & Compliance Committee 
monitors the integrity of the Company’s financial statements and any 
formal announcements relating to the Company’s performance. The 
Committee is responsible for monitoring the effectiveness of the external 
audit and internal process. 

It is responsible for ensuring that an appropriate relationship between 
the Company and the external auditors is maintained. It also reviews 
annually the Company’s systems of internal controls. The Committee 
reviews the effectiveness of the internal audit and is responsible for 
appointment and termination of the internal auditors.

The Committee meets with the Directors and management, and as and 
when considered required with both the external and internal auditors. 

The internal audit function is outsourced to Grant Thornton, Bahrain 
who conduct their procedures as per the agreed terms of reference 
and provide their periodic reports directly to the Audit & Compliance 
Committee. 

• Assist the Board of Directors in identifying and nominating 
individuals qualified to serve as Board and committee members 
of the Board. 

• Recommend the remuneration and rewards policy for the Company 
and in particular, for the directors and executive management 
team, and lead the performance review of Board and committees.

5.13.3 Nomination, Remuneration & Governance Committee
The Board has delegated the following responsibilities to the Nomination, Remuneration & Governance Committee: 

5.13.2 Audit & Compliance Committee 
The Board has delegated the following responsibilities to the Audit & Compliance Committee: 

• Enhance the company’s governance and compliance levels 
according to international standards and best practice to be in line 
with policies of regulatory authorities and statutory.

• Recommends to the Board,  the appointment of the company’s 
representatives to subsidiaries and associates boards. 
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5.13.4 Risk Committee
The Board has delegated the following responsibilities to the Risk 
Committee: 
• Assist the board in the preparation, review and approval of 

risk management policies & procedures in addition to setting 
acceptable limits & adequate internal controls and ensure the 
execution of these policies and strategies which commensurate 
with the size and nature of the business activity. 

• Assist the board to identify and assess the acceptable level of risk 
in the company (Risk Appetite), and make sure that the company 
does not exceed the level of risk approved by the board. Further, 
the board shall evaluate the same according to the group’s Risk 
Appetite toward its subsidiaries.  

5.14 Auditors
The Audit Committee reviews the appointment of the external auditors, as well as their relationship with the Company. This includes monitoring the use 
of the auditors for audit and non-audit services, and also the budget of the total fees paid to the auditors. 

Details with regards to the audit and non-audit fees for 2021, paid by the Company are stated below:

54,777BDAudit fees

145,154BDNon-audit fees

6. OTHER MATTERS

6.1 Capital Adequacy and Solvency
Capital Adequacy and Solvency margin requirements are determined in accordance with the regulatory requirements established by the Central 
Bank of Bahrain and are calculated with reference to a prescribed premium and claims basis. Where these calculations resulting solvency margin 
requirements falling below the minimum fund size prescribed by regulations, such minimum fund size is considered as the required margin of solvency.
 
Summarized solvency position of the Company is given below:

31 Dec 2020
BD ‘000

31 Dec 2021
BD ‘000

23,59433,772Capital available 

7,5416,042Solvency margin required

16,05227,730Total excess of capital available over the solvency margin required

6.2 Compliance and Anti-Money Laundering
Bahrain Kuwait Insurance Company BSC is fully aware of its responsibilities in observing all regulatory provisions and the best international practices 
in relation to its functioning. It is committed to complying with rule book as reflected by the requirements of the Central Bank of Bahrain, the regulatory 
authority in Kuwait and the international best practices on compliance and anti-money laundering.

• Evaluate the systems and techniques of risk management for 
identifying, measuring and monitoring various risks that the 
company is exposed or may be exposed to, in order to determine 
its deficiencies. 

• Supervise the implementation of the company’s risk policy and 
risk management framework, including coverage of all aspects of 
major and minor risks.

• Monitor the company’s financial strength supported by strong 
capital adequacy, to ensure its ability to meet all its obligations 
towards all stakeholders. 

The members of the Risk Committee and their attendance details at the three meetings held during the year were as follows: 

Meetings 
Attended15 Jul29 Apr4 FebTitleName of Director

3ChairmanMr. Thamer Ebrahim Arab

3Vice ChairmanMr. Mohamed Ebrahim Zainal

3MemberMr. Mohamed Ahmed AlRayes

3Member Dr. Abdulla Salah Sultan
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The Company has Compliance and Anti-Money Laundering Officer. These functions are independent of business lines and the day-to-day running 
of the various business areas and are separate from the Internal Audit function. In addition, following a rigorous review to ensure compliance with 
the regulatory requirements in regard of these functions, the Compliance and Anti-Money Laundering Officer now reports directly to the Audit and 
Compliance Committee (administratively to CEO) and has full access to the Board of Directors.

The Company retains an approved Anti-Money Laundering Policy, which contains Customer Due Diligence measures, procedures for identifying and 
reporting suspicious transactions, an annual awareness programme for staff training, record keeping requirements and documentation. The Internal 
and External Auditors regularly carry out an independent review of Anti Money Laundering controls for the attention of the Central Bank. 

6.3 Conflict of Interest Policy
The Board has also approved the policy for dealing with situations involving ‘Conflict of Interest’ of Directors. In the event of the Board or its Committees 
considering any issues involving Conflict of Interest of Directors, the decisions are taken by the full Board / Committees. The concerned Director 
abstains from the discussion / voting process and leaves the meeting room during such discussion. These events are recorded in the Board / 
Committees proceedings. The Directors are required to inform the entire Board of Conflicts of Interest (potential or otherwise) in their activities with, 
and commitments to, other organizations as they arise and abstain from voting on the matter. This disclosure includes all material facts in the case of 
a contract or transaction involving the Director. Further, such conflict-of-interest transactions are placed before the Shareholders for their approval and 
included as an agenda item of Annual General Meeting.

During 2021, the Board discussed a topic with respect to BBK (a major shareholder of the Company), and two Board Members including the Chairman 
have left the meeting the meeting during this discussion.

6.4 Whistle Blowing Policy
The Board has reviewed and approved the whistle blowing policy with designated officials to whom the employee can approach. The policy provides 
adequate protection to the employees for any reports in good faith. The Board’s Audit & Compliance Committee oversees this policy.

6.5 Policy on Employment of Relatives
In order to maintain the integrity of the Audit / Control and Management Systems, the employment of candidates up to Grade Three relatives of existing 
employee(s) is prohibited. 

This policy is a part of the approved HR Policy.

6.6 Fines and Penalties
There were no financial penalties incurred to any regulatory or governmental agencies during the year.

6.7 Environmental, Social and Governance (ESG)
BKIC’s contribution towards the wellbeing of the community is an integral part of its corporate role. This corporate social responsibility is translated by 
the Company through an annual appropriation of a budget allocated for donations to finance community related projects and initiatives. The projects 
varying in nature fall into any one of the following fields; education & scientific centers, medical centers & facilities, social activity, public awareness 
programs and environment protection programs.

Corporate governance is rapidly evolving towards more sustainable Environmental, Social and Governance (ESG) models. The Stakeholders would like 
to measure how resilient and equipped the Company to manage the changes in the environment it operates. In June 2020, Bahrain Bourse launched 
voluntary environmental, social and governance (ESG) reporting guidelines for listed companies. In order to review and adopt the voluntary guideline 
announced by the Bahrain Bourse, BKIC has set up a committee at managerial level to prepare a framework and to navigate through the evolving 
standards on ESG data disclosure. The proposed ESG framework will assist BKIC to identify, prioritize and disclose the ESG issues most relevant to 
the company. 

6.8 Communication
The Company has a clear policy in relation to its communication with its stakeholders such as shareholders, employees, customers, government bodies, 
regulators and society. Shareholders are invited by the Chairman of the Board to attend the Annual General Meeting in the presence of the Chairman 
and other directors including the Executive Committee Chairman, the Audit & Compliance Committee Chairman, the Nomination, Remuneration & 
Governance Committee Chairman, the Risk Committee Chairman and the External Auditors, who are available to answer any questions raised by 
shareholders or media representatives with regard to the operations and performance of the Company. Additionally, the Company is cognizant and 
fully aware of its regulatory and statutory obligations regarding dissemination of information to its stakeholders. Without prejudice to the disclosure 
standards, guidelines on key persons and other requirements of the relevant statutory bodies, financial and non-financial information is provided by the 
Company on all events that merit announcement, either on its website: www.gigbh.com or through local newspapers or through Bahrain Bourse or 
by other means of communication. The financials and annual reports of the Company are made available on the Company’s website.



36   |  gig BAHRAIN

Corporate Governance Report
For the year ended 31st December 2021

Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.)

Board of
Directors

General Manager
Kuwait

Chief Operating
Officer

Chief Underwriting
Officer - Kuwait

Acting Chief 
Operating

Officer - Kuwait

Chief Investment
Officer

Legal

Risk
Committee

Audit & Compliance 
Committee

Secretary
to the Board

Nomination, 
Remuneration 
& Governance 

Committee Chief Executive
Officer

Executive
Committee

Internal AuditRisk 
Management

Chief Financial
Officer

HR & Admin.

Compliance

Chief Underwriting
Officer - Bahrain

7. ORGANISATIONAL STRUCTURE



 |   37Annual Report 2021Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.) Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.)

Financial Highlights
For the year ended 31st December 2021

150,000,000 Shares

Shareholders’ equity is BD 41.46 
million in 2021 as compared to BD 
39.61 million in 2020.

BD41.46
million

Underwriting Profit is BD 4.47  million 
in 2021 as compared to BD 3.48 
million in 2020.

BD4.47
million 

Technical Reserves is BD 41.46 
million in 2021 as compared to 
BD 36 million in 2020.

BD41.46
million 

The Net Profit recorded was
BD 4.15 million in 2021 as compared 
to BD 3.81 million in 2020.

BD4.15
million 

Gross Premium is BD 92.72 million 
in 2021 as compared to BD 85.43 
million in 2020.

BD92.72
million 

in 2021 as against 9.62%
in the year 2020.

10%
Return on Equity 

stands at
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Underwriting Profits
BD Millions
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Report on the Consolidated and Separate Financial Statements      

Opinion 
We have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of Bahrain Kuwait Insurance Company B.S.C. (“the Company”) 
and its subsidiaries (together “the Group”), which comprise the consolidated and separate statements of financial position as at 31 December 2021, 
and the consolidated and separate statements of profit or loss, comprehensive income, cash flows and changes in equity for the year then ended, and 
a summary of significant accounting policies and other explanatory information.         
        
In our opinion, the accompanying consolidated and separate financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the 
Group and the Company respectively as at 31 December 2021, and their financial performance and their cash flows for the year then ended in 
accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).        
 
Basis of opinion 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described 
in the Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated and separate financial statements section of our report. We are independent of the 
Group in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA 
Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated and separate financial statements in the Kingdom of 
Bahrain, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained 
is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.        
 
Key audit matters 
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated and separate financial 
statements for the year ended 31 December 2021. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated and separate financial 
statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our 
description of how our audit addressed the matter is provided in that context.         
        
We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated and separate financial statements 
section of our report, including in relation to these matters.  Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our 
assessment of the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial statements. The results of our audit procedures, including 
the procedures performed to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated and separate 
financial statements.

       

Description of key audit matter   How the key audit matter was addressed in the audit

Liabilities for claims Incurred But Not Reported (IBNR)
 
Insurance liabilities of the Group include liability for claims 
Incurred But Not Reported (IBNR). Management is required 
to make an estimate for the Incurred But Not Reported (IBNR) 
claims for all lines of business. This estimate is calculated based 
on various assumptions and projections and using the history 
of the frequency and severity of previously reported claims.   
                             
The calculation of the IBNR reserves is complex and require technical 
input from a qualified actuary. All estimates by their nature require 
significant judgement and there is a risk that any change in the 
assumptions used in the calculations may have a significant impact 
on the reserves calculation and ultimately the reported profits.     
 
The IBNR reserves calculation is outsourced to a third party 
actuarial firm which is approved by the Central Bank of Bahrain.” 
  
Refer to note 6 to the financial statements for significant estimates 
and assumptions used in the determination of IBNR reserves, note 
4 for significant accounting policies pertaining to IBNR reserves 
and note 11 for details of IBNR reserves as of 31 December 
2021.   

As part of our audit procedures, we have:

• Performed a walkthrough of the claims and reserving 
processes, to confirm our understanding of the flow of 
transactions relating to paid claims, outstanding claims and 
the IBNR reserves; and               

• Involved our internal specialists to assess the reasonableness 
of the methodology and key assumptions used in calculating 
the IBNR reserves.

 
In addition to the above we have performed procedures to 
assess the completeness and accuracy of the data included 
in the IBNR reserve calculation which includes a reconciliation 
between the claims paid and outstanding data recorded in the 
policy administration systems and the data used in the actuarial 
calculations.   
    

Independent Auditors’ Report to the Shareholders 
of Bahrain Kuwait Insurance Company (BSC)
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Other information included in the Group’s 2021 annual report       
Other information consists of the information included in the Group’s 2021 Annual Report, other than the consolidated and separate financial statements 
and our auditor’s report thereon.         
        
The Board of Directors is responsible for the other information. Prior to the date of this auditors’ report, we obtained the Directors report which forms 
part of the annual report, and the remaining sections of the annual report are expected to be made available to us after that date.   
     
Our opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance 
conclusion thereon.         
        
In connection with our audit of the consolidated and separate financial statements, our responsibility is to read the other information identified above 
when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated and separate 
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed 
on the other information obtained prior to the date of the auditor’s report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we 
are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.        

Responsibilities of the Board of Directors for the consolidated and separate financial statements    
“The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate financial statements in accordance 
with IFRSs and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are 
free from material misstatement, whether due to fraud or error.        
        
In preparing the consolidated and separate financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Group’s ability to continue as 
a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of 
Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.      
              
Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated and separate financial statements     
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial statements as a whole are free from 
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level 
of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to 
influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated and separate financial statements.   

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: 
               
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial statements, whether due to fraud or error, design 

and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.      
       

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but 
not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.      
       

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the 
Board of Directors.            
 

• Conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence 
obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a 
going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in 
the consolidated and separate financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the 
audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a 
going concern.        

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated and 
separate financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.    
 

• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an 
opinion on the consolidated and separate financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. 
We remain solely responsible for our audit opinion.       

 

Report on the Consolidated and Separate Financial Statements (Continued)

Independent Auditors’ Report to the Shareholders 
of Bahrain Kuwait Insurance Company (BSC) (Continued)
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Report on the Consolidated and Separate Financial Statements (Continued)
Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated and separate financial statements (Continued)

We communicate with the audit committee regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, 
including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.      
        
We also provide the audit committee with a statement that we have complied with the relevant ethical requirements regarding independence, and 
communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, 
related safeguards.        
        
From the matters communicated with the audit committee, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated 
and separate financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless 
law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be 
communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of 
such communication.        

Report on Legal and Other Regulatory Requirements     
As required by the Bahrain Commercial Companies Law and the Volume 3 of Central Bank of Bahrain (CBB) Rule Book, we report that: 

1. the Company has maintained proper accounting records and the consolidated and separate financial statements are in agreement therewith;  
     

2. the financial information contained in the Report of the Board of Directors is consistent with the consolidated and separate financial statements; 
 

3. we are not aware of any violations of the Bahrain Commercial Companies Law, the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law, the CBB 
Rule Book (Volume 3 and  applicable provisions of Volume 6) and CBB directives, regulations and associated resolutions, rules and procedures 
of the Bahrain Bourse or the terms of the Company’s memorandum and articles of association during the year ended 31 December 2021 that 
might have had a material adverse effect on the business of the Company or on its consolidated financial position; and 

4. satisfactory explanations and information have been provided to us by management in response to all our requests.    
 

The partner in charge of the audit resulting in this independent auditor’s report is Kazim Merchant.     

   

Ernst & Young  
Partner’s registration no. 244   
17th February 2022   
Manama, Kingdom of Bahrain    
   

       
        

Independent Auditors’ Report to the Shareholders 
of Bahrain Kuwait Insurance Company (BSC) (Continued)
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Note
2021

BD '000
2020

BD '000
ASSETS
Cash and balances with banks 7  49,418  49,070 
Statutory deposits 8  4,771  5,592 
Insurance receivables 9  28,920  34,633 
Deferred acquisition costs 10  2,038  1,707 
Reinsurers' share of insurance liabilities 11  100,451  115,576 
Reinsurers' share of mathematical reserves  3,045  2,550 
Investments 12  37,273  23,819 
Investment in an associate 13  309  261 
Investment property 14  2,148  1,574 
Property and equipment 15  3,878  4,524 
Right of use assets 16  112  217 
TOTAL ASSETS  232,363  239,523 

LIABILITIES AND EQUITY
Liabilities
Insurance liabilities 11  138,662  149,075 
Mathematical reserves  6,289  5,052 
Unearned commissions 17  2,841  2,282 
Due to participants  856  111 
Payables and accrued liabilities

Insurance and reinsurance companies  25,854  27,016 
Policyholders  4,615  7,167 
Others 18  9,724  7,133 

Lease liabilities 16  129  233 
Total liabilities  188,970  198,069 

Equity
Share capital 19  15,000  14,300 
Treasury shares 19  (165)  (162)
Share premium 19  4,362  4,362 
Statutory reserve 19  4,933  4,508 
General reserve 19  1,358  1,358 
Investments fair value reserve  2,638  2,819 
Currency translation reserve  (1,075)  (1,090)
Retained earnings  14,406  13,512 
Equity attributable to shareholders of the parent  41,457  39,607 
Non-controlling interests  1,936  1,847 
Total equity  43,393  41,454 
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY  232,363  239,523 

The attached notes 1 to 32 form part of these financial statements.

Consolidated Statement of Financial Position
At 31 December 2021

Mr. Murad Ali Murad
Chairman

Mr. Hasan Mohamed Zainalabedin
Director

Dr. Abdulla Sultan
Chief Executive Officer



 |   45Annual Report 2021Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.) Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.)

Note
2021

BD '000
2020

BD '000
ASSETS
Cash and balances with banks 7  27,344  30,779 
Statutory deposits 8  4,646  5,467 
Insurance receivables 9  23,902  28,115 
Deferred acquisition costs 10  1,604  1,214 
Reinsurers' share of insurance liabilities 11  95,454  109,693 
Investments 12  29,031  17,900 
Investment in an associate 13  117  -   
Investment in a subsidiary  6,683  6,683 
Investment property 14  3,693  3,149 
Property and equipment 15  2,781  3,420 
Right of use assets 16  101  194 
TOTAL ASSETS  195,356  206,614 

LIABILITIES AND EQUITY
Liabilities
Insurance liabilities 11  121,059  131,213 
Unearned commissions 17  2,475  1,996 
Payables and accrued liabilities

Insurance and reinsurance companies  21,634  24,031 
Policyholders  2,890  5,717 
Others 18  8,244  5,929 

Lease liabilities 16  116  208 
Total liabilities  156,418  169,094 

Equity
Share capital 19  15,000  14,300 
Treasury shares 19  (165)  (162)
Share premium 19  4,362  4,362 
Statutory reserve 19  4,589  4,257 
General reserve 19  1,358  1,358 
Investments fair value reserve  2,616  2,780 
Currency translation reserve  (1,075)  (1,090)
Retained earnings  12,253  11,715 
Total equity  38,938  37,520 
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY  195,356  206,614 

The attached notes 1 to 32 form part of these financial statements.

Mr. Murad Ali Murad
Chairman

Mr. Hasan Mohamed Zainalabedin
Director

Dr. Abdulla Sultan
Chief Executive Officer

Company’s Separate Statement of Financial Position
At 31 December 2021
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Note
2021

BD '000
2020

BD '000
Gross premiums 20  92,719  85,430 
Reinsurers' share of gross premiums 11  (54,945)  (51,469)
Retained premiums  37,774  33,961 
Unearned premiums adjustment - gross  1,358  3,237 
Unearned premiums adjustment - reinsurance  (2,468)  (2,760)
Net premiums  36,664  34,438 

Gross claims paid 11  (43,649)  (53,339)
Reinsurers' share of claims paid 11  22,250  32,305 
Outstanding claims adjustment - gross  9,309  (1,598)
Outstanding claims adjustment - reinsurance  (12,889)  (1,072)
Net claims  (24,979)  (23,704)

Transfer to family takaful technical reserve  (740)  (332)
General and administration expenses 21  (7,412)  (7,087)
Amortisation of acquisition costs 10  (3,982)  (3,817)
Fee and commission income 22  4,915  3,982 

 (7,219)  (7,254)

Underwriting profit  4,466  3,480 
Investment income - net 23  1,760  1,845 
Share of results of an associate  29  54 
Corporate expenses  (1,441)  (1,343)
Other income 24  1,094  910 
Other expenses 24  (915)  (629)

 527  837 
Profit including participants’ share  4,993  4,317 
Less: Participants’ share  672  400 
Profit for the year  4,321  3,917 
Attributable to:
  Shareholders of the parent  4,152  3,809 
  Non-controlling interests  169  108 

 4,321  3,917 
Basic and diluted earnings per share 25 28 Fils 25 Fils

The attached notes 1 to 32 form part of these financial statements.

Mr. Murad Ali Murad
Chairman

Mr. Hasan Mohamed Zainalabedin
Director

Dr. Abdulla Sultan
Chief Executive Officer

Consolidated Statement of Profit or Loss 
Year ended 31 December 2021
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Note
2021

BD '000
2020

BD '000
Gross premiums 20  67,913  62,571 
Reinsurers' share of gross premiums 11  (47,778)  (45,042)
Retained premiums  20,135  17,529 
Unearned premiums adjustment - gross  1,222  3,048 
Unearned premiums adjustment - reinsurance  (2,537)  (2,908)
Net premiums  18,820  17,669 

  
Gross claims paid 11  (30,794)  (39,670)
Reinsurers' share of claims paid 11  20,785  29,626 
Outstanding claims adjustment - gross  9,185  (1,450)
Outstanding claims adjustment - reinsurance  (11,933)  (440)
Net claims  (12,757)  (11,934)

General and administration expenses 21  (3,452)  (3,389)
Amortisation of acquisition costs 10  (2,492)  (2,392)
Fee and commission income 22  3,905  3,187 

 (2,039)  (2,594)
Underwriting profit  4,024  3,141 

Investment income - net 23  1,704  1,649 
Profit share from associate  16  -   
Corporate expenses  (1,223)  (1,125)
Other income 24  97  282 
Other expenses 24  (915)  (629)

 (321)  177 
Profit for the year  3,703  3,318 
Basic and diluted earnings per share 25 25 Fils 22 Fils

The attached notes 1 to 32 form part of these financial statements.

Mr. Murad Ali Murad
Chairman

Mr. Hasan Mohamed Zainalabedin
Director

Dr. Abdulla Sultan
Chief Executive Officer

Company’s Separate Statement of Profit or Loss
Year ended 31 December 2021
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2021
BD '000

2020
BD '000

Profit for the year  4,321  3,917 

Other comprehensive income to be reclassified to
statement of profit or loss in subsequent years:
Available-for-sale investments:
Fair value changes arising during the year  (316)  723 
Recycled to the statement of profit or loss on disposal/impairment  132  (151)

 (184)  572 

Currency translation differences  15  (108)
Net other comprehensive (loss) / income for the year to be 
reclassified to the statement of profit or loss in subsequent years  (169)  464 

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR  4,152  4,381 

Attributable to:
Shareholders of the parent  3,986  4,284 
Non-controlling interests  166  97 

 4,152  4,381 

The attached notes 1 to 32 form part of these financial statements.

Consolidated Statement of Comprehensive Income
Year ended 31 December 2021
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2021
BD '000

2020
BD '000

Profit for the year  3,703  3,318 

Other comprehensive income to be reclassified to
statement of profit or loss in subsequent years:
Available-for-sale investments:
Fair value changes arising during the year  (281)  913 
Recycled to the statement of profit or loss on disposal/impairment  117  (282)

 (164)  631 
 

Currency translation differences  15  (108)
Net other comprehensive (loss) / income for the year to be 
reclassified to the statement of profit or loss in subsequent years  (149)  523 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR  3,554  3,841 

The attached notes 1 to 32 form part of these financial statements.

Company’s Separate Statement of Comprehensive Income
Year ended 31 December 2021
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Note
2021

BD '000
2020

BD '000
OPERATING ACTIVITIES
Premiums received net of commission  95,328  81,115 
Paid to insurance and reinsurance companies  (55,404)  (41,299)
Claims paid  (43,725)  (54,228)
Claims recovered  22,999  32,901 
General and administrative expenses paid  (6,093)  (6,005)
Interest and other payments  (296)  (684)
Statutory deposits  822  (1,010)
Net cash flows from operating activities  13,631  10,790 

INVESTING ACTIVITIES
Dividends and interest received  3,025  2,677 
Proceeds from sale of investments  3,707  9,670 
Payments for investments purchased  (17,721)  (10,635)
Investment in an associate  76  -   
Proceeds from sale of property and equipment  29  13 
Purchase of property and equipment  (185)  (84)
Purchase of Investment property  -    (2,148)
Bank deposits with maturities of more than three months  8,707  2,658 
Purchase of treasury shares  -    (82)
Net cash flows (used in) / from investing activities  (2,362)  2,069 

FINANCING ACTIVITY
Dividend paid  (2,213)  (2,402)
Cash flows used in financing activity  (2,213)  (2,402)

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  9,056  10,457 

Cash and cash equivalents at beginning of the year  26,007  15,550 
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR 7  35,063  26,007 

COMPRISING:
CASH AND BALANCES WITH BANKS
Cash and balance in current accounts  21,437  18,372 
Bank deposits with original maturities of three months or less  13,626  7,635 
CASH AND CASH EQUIVALENTS  35,063  26,007 
Bank deposits with original maturities of more than three months  14,355  23,063 
Cash and balances with banks as per the consolidated
statement of financial position 7  49,418  49,070 

The attached notes 1 to 32 form part of these financial statements.

Consolidated Statement of Cash Flows 
Year ended 31 December 2021
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Note
2021

BD '000
2020

BD '000
OPERATING ACTIVITIES
Premiums received net of commission  70,114  55,565 
Paid to insurance and reinsurance companies  (49,791)  (34,470)
Claims paid  (29,997)  (39,524)
Claims recovered  20,578  29,589 
General and administrative expenses paid  (3,764)  (3,925)
Interest and other payments  (173)  (809)
Statutory deposits  822  (1,009)
Net cash flows from operating activities  7,789  5,417 

INVESTING ACTIVITIES
Dividends and interest received  2,354  1,784 
Proceeds from sale of investments  3,142  8,566 
Payments for investments purchased  (14,474)  (9,036)
Proceeds from sale of property and equipment  29  13 
Purchase of property and equipment  (138)  (50)
Bank deposits with maturities of more than three months  3,800  3,346 
Purchase of treasury shares  -    (82)
Purchase of Investment property  -    (3,149)
Net cash flows (used in) / from investing activities  (5,287)  1,392 

FINANCING ACTIVITY
Dividend paid  (2,136)  (2,402)
Cash flows used in financing activity  (2,136)  (2,402)

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  366  4,407 

Cash and cash equivalents at beginning of the year  17,366  12,959 
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR 7  17,732  17,366 

COMPRISING:
CASH AND BALANCES WITH BANKS
Cash and balance in current accounts  14,012  13,160 
Bank deposits with original maturities of three months or less  3,720  4,206 
CASH AND CASH EQUIVALENTS  17,732  17,366 
Bank deposits with original maturities of more than three months  9,612  13,413 
Cash and balances with banks as per the Company›s
separate statement of financial position 7  27,344  30,779 

The attached notes 1 to 32 form part of these financial statements.

Company’s Separate Statement of Cash Flows 
Year ended 31 December 2021
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Share
capital

BD ‘000

Treasury
shares

BD ‘000

Share
premium
BD ‘000

Statutory
reserve
BD ‘000

General
reserve
BD ‘000

Investments
fair value

reserve
BD ‘000

Currency
translation

reserve
BD ‘000

Retained
earnings
BD ‘000

Equity 
attributable to
shareholders
of the Parent

BD ‘000

Non-
Controlling

interests
BD ‘000

Total
BD ‘000

Balance at 1 January 2021  14,300  (162)  4,362  4,508  1,358  2,819  (1,090)  13,512  39,607  1,847  41,454 

Profit for the year  -    -    -    -    -    -    -    4,152  4,152  169  4,321 

Other comprehensive income / (loss)  -    -    -    -    -    (184)  15  -    (169)  -    (169)

Non-controlling interests’ share of
other comprehensive income  -    -    -    -    -    3  -    -    3  (3)  -   

Total comprehensive income / (loss)  -    -    -    -    -    (181)  15  4,152  3,986  166  4,152 

Dividend for the year 2020 (note 19)  -    -    -    -    -    -    -    (2,136)  (2,136)  (77)  (2,213)

Bonus Shares  700  (3)  -    -    -    -    -    (697)  -    -   

Transfer to statutory reserve  -    -    -    425  -    -    -    (425)  -    -    -   

Balance at 31 December 2021  15,000  (165)  4,362  4,933  1,358  2,638  (1,075)  14,406  41,457  1,936  43,393 

Balance at 1 January 2020  14,300  (80)  4,362  4,179  1,358  2,236  (982)  12,172  37,545  1,750  39,295 

Profit for the year  -    -    -    -    -    -    -    3,809  3,809  108  3,917 

Other comprehensive income / (loss)  -    -    -    -    -    583  (108)  -    475  -    475 

Non-controlling interests› share of
other comprehensive income  -    -    -    -    -    -    -    -    -    (11)  (11)

Total comprehensive income / (loss)  -    -    -    -    -    583  (108)  3,809  4,284  97  4,381 

Dividend for the year 2019 (note 19)  -    -    -    -    -    -    -    (2,140)  (2,140)  -    (2,140)

Purchase of treasury shares  -    (82)  -    -    -    -    -    -    (82)  -    (82)

Transfer to statutory reserve  -    -    -    329  -    -    -    (329)  -    -    -   

Balance at 31 December 2020  14,300  (162)  4,362  4,508  1,358  2,819  (1,090)  13,512  39,607  1,847  41,454 

The attached notes 1 to 32 form part of these financial statements.

Consolidated Statement of Changes in Equity 
Year ended 31 December 2021 
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Share
capital

BD ‘000

Treasury
shares

BD ‘000

Share 
premium
BD ‘000

Statutory
reserve
BD ‘000

General
reserve
BD ‘000

Investments
fair value

reserve
BD ‘000

Currency
translation

reserve
BD ‘000

Retained
earnings
BD ‘000

Total
BD ‘000

Balance at 1 January 2021  14,300  (162)  4,362  4,257  1,358  2,780  (1,090)  11,715  37,520 

Profit for the year  -    -    -    -    -    -    -    3,703  3,703 

Other comprehensive (loss) / income  -    -    -    -    -    (164)  15  -    (149)

Total comprehensive (loss) / income  -    -    -    -    -    (164)  15  3,703  3,554 

Dividend for the year 2020 (note 19)  -    -    -    -    -    -    -    (2,136)  (2,136)

Bonus shares issued  700  (3)  -    -    -    -    -    (697)  -   

Transfer to statutory reserve (note 19)  -    -    -    332  -    -    -    (332)  -   

Balance at 31 December 2021  15,000  (165)  4,362  4,589  1,358  2,616  (1,075)  12,253  38,938 

Balance at 1 January 2020  14,300  (80)  4,362  4,043  1,358  2,149  (982)  10,751  35,901 

Profit for the year  -    -    -    -    -    -    -    3,318  3,318 

Other comprehensive income / (loss)  -    -    -    -    -    631  (108)  -    523 

Total comprehensive income / (loss)  -    -    -    -    -    631  (108)  3,318  3,841 

Dividend for the year 2019 (note 19)  -    -    -    -    -    -    -    (2,140)  (2,140)

Purchase of treasury shares  -    (82)  -    -    -    -    -    -    (82)

Transfer to statutory reserve (note 19)  -    -    -    214  -    -    -    (214)  -   

Balance at 31 December 2020  14,300  (162)  4,362  4,257  1,358  2,780  (1,090)  11,715  37,520 

The attached notes 1 to 32 form part of these financial statements.

Company’s Separate Statement of Changes in Equity
Year ended 31 December 2021 
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Notes to the Consolidated and Company’s
Separate Financial Statements 
At 31 December 2021 

Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.)

1 INCORPORATION AND ACTIVITIES 
 
Bahrain Kuwait Insurance Company B.S.C. (“the Company”) was formed pursuant to Amiri Decree 3 of 1975 under commercial registration number 
4745 and is listed on the stock exchanges of the Kingdom of Bahrain and the State of Kuwait. The registered office of the Company is at BKIC Tower 
2775, Road 2835, Seef District 428, Kingdom of Bahrain. The Company and it’s subsidiaries (together the “Group”) provide general insurance, takaful 
and related products and services.           
 
The Company primarily conducts general insurance business through its head office and branches in the Kingdom of Bahrain (the “Head Office”) and 
a branch office in the State of Kuwait (the ‘Kuwait Branch”).          
            
The majority shareholder of the Group is Gulf Insurance Group K.S.C., a listed entity registered and incorporated in the State of Kuwait. The ultimate 
holding company is Kuwait Projects Company Holding K.S.C. (c), a listed entity registered and incorporated in the State of Kuwait.  
 
Impact of COVID-19
During the previous year 2020, there was an outbreak of coronavirus (COVID-19). The existing and anticipated effects of the outbreak on the global 
economy is expected to continue to evolve. While these developments continue to impact the Group’s operations, the scale and duration of further 
developments remain uncertain at this stage and could potentially further impact the Group’s financial position, financial performance and cash flows 
in the future, the extent of which is presently undeterminable.          
  
The consolidated and separate financial statements of the Group were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors 
dated 17 February 2022.            

2 BASIS OF PREPARATION 
 
Statement of compliance 
The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and the 
relevant provisions of the Bahrain Commercial Companies Law, the Insurance Regulations contained in Volume 3 and applicable provisions of Volume 
6 of the Central Bank of Bahrain’s (CBB) rulebook, CBB directives, regulations and associated resolutions, rules and procedures of the Bahrain Bourse 
and the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law 2006.         
 
Accounting convention 
The consolidated and separate financial statements have been prepared under the historical cost convention modified to include the measurement at 
fair value of available-for-sale investments.           
 
Functional currency 
The consolidated and separate financial statements have been presented in Bahraini Dinars (BD) which is the functional currency of the Group and are 
rounded to the nearest BD thousands (BD ‘000) except when otherwise indicated.        
 
3 BASIS OF CONSOLIDATION 
 
The consolidated and separate financial statements comprise the consolidated and separate financial statements of the Group and its subsidiaries as 
at 31 December 2021. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has 
the ability to affect those returns through its power over the investee. Specifically, the Group controls an investee if and only if the Group has:  
          
- Power over the investee (i.e. existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee);   
- Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and      
- The ability to use its power over the investee to affect its returns.         
   
When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in 
assessing whether it has power over an investee, including:          
 
- The contractual arrangement with the other vote holders of the investee;      
- Rights arising from other contractual arrangements; and        
- The Group’s voting rights and potential voting rights.          
 
The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three 
elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control 
of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated 
financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.     
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Notes to the Consolidated and Company’s
Separate Financial Statements 
At 31 December 2021 

Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.) Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.)

3 BASIS OF CONSOLIDATION (Continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the 
non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the 
consolidated statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group’s accounting policies. All intra-group assets and 
liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.  
          
A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction.    
        
If the Group loses control over a subsidiary, it derecognises the related assets (including goodwill), liabilities, non-controlling interest and other 
components of equity while any resultant gain or loss is recognised in profit or loss. Any investment retained is recognised at fair value.   
  
The following are the subsidiaries of the Group:           
  

Name of the subsidiary Country of incorporation Effective ownership Principal activity

2021 2020

Takaful International Company B.S.C. Bahrain 81.9% 81.9% The principal activity of 
Takaful is to manage the 
General and Family takaful 
activities and investments 
by adopting wakala and 
mudaraba models re-
spectively, on behalf of the 
participants in accordance 
with the Islamic Shari’a 
principles. 

Investment in an associate
The Group’s investment in its associate is accounted for using the equity method. An associate is an entity in which the Group has significant 
influence.            
            
Under the equity method, the investment in the associate is carried in the consolidated statement of financial position at cost plus post acquisition 
changes in the Group’s share of net assets of the associate. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and 
is neither amortised nor individually tested for impairment.          
  
The consolidated statement of profit or loss reflects the share of the results of operations of the associate. Where there has been a change recognised 
directly in the other comprehensive income of the associate, the Group recognises its share of any changes and discloses this, when applicable, in 
the other comprehensive income. Unrealised gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the 
extent of the interest in the associate.           
 
The share of profits or losses from associates is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss. This is the profit or loss attributable 
to equity holders of the associate and therefore is profit or loss after tax and non-controlling interests in the subsidiaries of the associate.   
         
The financial statements of the associates are prepared for the same reporting period as the Group. Where necessary, adjustments are made to bring 
the accounting policies in line with those of the Group.          
  
After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognise an additional impairment loss on the Group’s 
investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate 
is impaired. If this is the case the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and 
its carrying value and recognises the amount in the consolidated statement of profit or loss.       
     
Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognises any retaining investment at its fair value. Any difference 
between the carrying amount of the associate upon loss of significant influence and the fair value of the retaining investment and proceeds from 
disposal is recognised in the consolidated statement of profit or loss.         
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The significant accounting policies adopted are consistent with those of the previous financial year and the following new standards and amendments 
which became effective from 1 January 2021:           
    
Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2: Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16    
The amendments provide temporary reliefs which address the financial reporting effects when an interbank offered rate (IBOR) is replaced with an 
alternative nearly risk-free interest rate (RFR).            
    
The amendments include the following practical expedients:          
  

• A practical expedient to require contractual changes, or changes to cash flows that are directly required by the reform, to be treated as changes 
to a floating interest rate, equivalent to a movement in a market rate of interest;      

• Permit changes required by IBOR reform to be made to hedge designations and hedge documentation without the hedging relationship being 
discontinued; and           

• Provide temporary relief to entities from having to meet the separately identifiable requirement when an RFR instrument is designated as a 
hedge of a risk component.           

These amendments had no impact on the consolidated financial statements and separate financial statements of the Group and company respectively. 
The Group intends to use the practical expedients in future periods if they become applicable.   

The adoption of these standards and interpretations did not have any significant effect on the Group’s consolidated financial position, consolidated 
financial statements.       

Summary of significant accounting policies

Investment property
Investment property is measured initially at cost, including transaction costs. The carrying amount includes the cost of replacing part of existing 
investment property at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met; and excludes the costs of day to day servicing of investment 
property. Subsequent to initial recognition, investment property is stated at cost less accumulated depreciation (depreciation for buildings based on an 
estimated useful life of 25 years using the straight-line method) and accumulated impairment. Any gains or losses on the retirement or disposal of an 
investment property are recognised in the consolidated and separate financial statements.       
     
Investment property is derecognised when either it is disposed off or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future 
economic benefit is expected from its disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised 
in the consolidated statement of profit or loss and Company’s separate statement of profit or loss in the year of derecognition. The amount of 
consideration to be included in the gain or loss arising from the derecognition of investment property is determined in accordance with the requirements 
for determining the transaction price in IFRS 15.            
 
Transfers are made to or from investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to property and 
equipment, the deemed cost for subsequent accounting is the carrying value at the date of change in use. If property and equipment become 
investment property, the Group account for such property in accordance with the policy stated under property and equipment up to the date of change 
in use.            

Product classification
Insurance contracts are those contracts in which the Group [the insurer] has accepted significant insurance risk from another party [the policyholder] 
by agreeing to compensate the policyholder if a specified uncertain future event [the insured event] adversely affects the policyholder. As a general 
guideline, the Group determines whether it has significant insurance risk, by comparing benefits paid with benefits payable if the insured event 
did not occur. Insurance contracts can also transfer financial risk. Once a contract has been classified as an insurance contract, it remains an 
insurance contract for the remainder of its lifetime, even if the insurance risk reduces significantly during this period, unless all rights and obligations are 
extinguished or expired.            
               
Cash and cash equivalents    
Cash and cash equivalents comprise cash in hand and at bank current accounts and short-term deposits with original maturities of three months or 
less.                
         
Insurance receivables  
Insurance receivables are recognised when due and are measured on initial recognition at the fair value of the consideration received or receivable. 
The carrying value of insurance receivables is reviewed for impairment whenever events or circumstances indicate that the carrying amount may not 
be recoverable, with the impairment loss recorded in the consolidated and separate statements of profit or loss.     
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Deferred acquisition costs   
Those direct and indirect costs incurred during the financial period arising from the writing or renewing of insurance contracts are deferred to the extent 
that these costs are recoverable out of future premiums. All other acquisition costs are recognised as an expense when incurred.   
         
Subsequent to initial recognition, these costs are amortised over the period in which the related revenues are earned. The reinsurers’ share of deferred 
acquisition costs is amortised on the same basis used in the calculation of gross unearned premiums. Amortisation is recorded in the consolidated and 
separate statements of profit or loss.            
     
Trade and settlement date accounting
All regular way purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date which is the date that the Group commits to purchase or 
sell the asset. Regular way purchases or sales of financial assets require delivery of assets within the period generally established by regulation or 
convention in the market place.            

Investments
The Group classifies its investments into held-to-maturity and available-for-sale categories. The Group determines the classification of its financial 
assets on initial recognition.            

Financial assets are recognised initially at fair value, including directly attributable transaction costs.      
      
Held-to-maturity          
Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as held-to-maturity when the Group has the 
positive intention and ability to hold until maturity. These investments are initially recognised at fair value, being the consideration paid for the acquisition 
of the investment including transaction costs directly attributable to the acquisition. After initial measurement these are measured at amortised cost, 
using the effective interest rate method. Gains and losses are recognised in the consolidated and separate statements of profit or loss when the 
investments are derecognised or impaired, as well as through the amortisation process. Interest income from held-to-maturity investments are 
recognised on an accruals basis, using the effective yield method and included under investment income in the consolidated and separate statements 
of profit or loss.            

Available-for-sale
Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale. These investments are initially recorded 
at fair value plus transaction costs. After initial measurement these are remeasured at fair value. Fair value gains and losses are reported as a separate 
component in other comprehensive income until the investment is derecognised or the investment is determined to be impaired. On derecognition 
or impairment, the cumulative fair value gains and losses previously reported in other comprehensive income are transferred to the consolidated and 
separate statements of profit or loss. Dividend income on available for sale investments is included under investment income in the consolidated and 
separate statements of profit or loss.            
               
Property and equipment
Property and equipment, including owner-occupied property, is stated at cost, excluding the costs of day to day servicing, less accumulated 
depreciation and accumulated impairment losses. Replacement or major inspection costs are capitalised when incurred and if it is probable that future 
economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.     
           
The assets’ residual values and useful lives and method are reviewed and adjusted if appropriate at each financial year end.    
        
Impairment reviews are performed when there are indicators that the carrying value may not be recoverable. Impairment losses are recognised in the 
consolidated and separate statements of profit or loss as an expense.         
            
An item of property and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain 
or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is 
included in the consolidated and separate statements of profit or loss in the year the asset is derecognised.     
               
Leases 
All leases are accounted for by recognising a right-of-use asset and a lease liability except for: 

• Leases of low value assets;            
• Leases with a term of 12 months or less.          

Lease liabilities are measured at the present value of the contractual payments due to the lessor over the lease term, with the discount rate determined 
by reference to the rate inherent in the lease unless (as is typically the case) this is not readily determinable, in which case the Group’s incremental 
borrowing rate on commencement of the lease is used. Variable lease payments are only included in the measurement of the lease liability if they 
depend on an index or rate. In such cases, the initial measurement of the lease liability assumes the variable element will remain unchanged throughout 
the lease term. Other variable lease payments are expensed in the period to which they relate.       
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Leases (continued)

On initial recognition, the carrying value of the lease liability also includes:         
   
• amounts expected to be payable under any residual value guarantee;       
• the exercise price of any purchase option granted in favour of the Group if it is reasonably certain to assess that option;  
• any penalties payable for terminating the lease, if the term of the lease has been estimated on the basis of the termination option being exercised. 

              
Right of use assets are initially measured at the amount of the lease liability, reduced for any lease incentives received, and increased for:   
         
• lease payments made at or before commencement of the lease;       
• initial direct costs incurred; and           
• the amount of any provision recognised where the Group is contractually required to dismantle, remove or restore the leased asset.   

            
Subsequent to initial measurement lease liabilities increase as a result of interest charged at a constant rate on the balance outstanding and are 
reduced for lease payments made. Right-of-use assets are amortised on a straight-line basis over the remaining term of the lease or over the remaining 
economic life of the asset if, in rare circumstances, this is judged to be shorter than the lease term.      
            
When the Group revises its estimate of the term of any lease, it adjusts the carrying amount of the lease liability to reflect the payments to make over 
the revised term, which are discounted at the same discount rate that applied on lease commencement.  The carrying value of lease liabilities is similarly 
revised when the variable element of future lease payments, dependent on a rate or index, is revised. In both cases an equivalent adjustment is made 
to the carrying value of the right-of-use asset, with the revised carrying amount being amortised over the remaining (revised) lease term.    
            
When the Group renegotiates the contractual terms of a lease with the lessor, the accounting depends on the nature of the modification:   
              
• if the renegotiation results in one or more additional assets being leased for an amount commensurate with the standalone price for the additional 

rights-of-use obtained, the modification is accounted for as a separate lease in accordance with the above policy;   
• in all other cases where the renegotiation increases the scope of the lease (whether that is an extension to the lease term, or one or more additional 

assets being leased), the lease liability is remeasured using the discount rate applicable on the modification date, with the right-of-use asset being 
adjusted by the same amount; and           

• if the renegotiation results in a decrease in the scope of the lease, both the carrying amount of the lease liability and right-of-use asset are reduced 
by the same proportion to reflect the partial or full termination of the lease with any difference recognised in profit or loss.  The lease liability is then 
further adjusted to ensure its carrying amount reflects the amount of the renegotiated payments over the renegotiated term, with the modified lease 
payments discounted at the rate applicable on the modification date. The right-of-use asset is adjusted by the same amount.   
        

For contracts that both convey a right to the Group to use an identified asset and require services to be provided to the Group by the lessor, the Group 
has elected to account for the entire contract as a lease, i.e. it does allocate any amount of the contractual payments to, and account separately for, 
any services provided by the supplier as part of the contract.          
  
The Group leases a number of properties in the countries from which it operates. The Group’s lease payments are fixed over the lease terms and are 
therefore not sensitive to uplifts due to variable lease payments.         
               
Foreign currency translation    
The consolidated and separate financial statements are presented in Bahraini Dinars which is the functional currency of the Group. The Group’s Kuwait 
office, however uses the Kuwaiti Dinar as its functional currency.          
            
Transactions in foreign currencies are initially recorded at the functional currency rate prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and 
liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the functional currency rate of exchange ruling at the consolidated and separate 
statements of financial position date. All differences are taken to the consolidated and separate statements of profit or loss.     
            
Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rate as at the date of the initial 
transaction and are not subsequently restated. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange 
rates at the date when the fair value was determined. All foreign exchange differences are taken to the consolidated and separate statements of profit 
or loss, except for differences relating to items where gains or losses are recognised directly in equity, in which case the gain or loss is recognised in 
equity.            
            
The assets and liabilities of the Kuwait branch are translated into Bahraini Dinars at the rate of exchange prevailing at the consolidated and separate 
statements of financial position date and the consolidated and separate statements of profit or loss is translated at average exchange rates for the 
year. The exchange differences arising on the translation are taken directly to ‘currency translation reserve’ a separate component of equity.  
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Treasury shares
Own equity instruments which are acquired are deducted from equity and accounted for at weighted average cost. No gain or loss is recognised in the 
consolidated and separate statements of profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Group’s own equity instruments. Such gains or 
losses are recorded in equity.            

Dividends on share capital 
Dividends on ordinary shares are recognised as a liability and deducted from equity when they are approved by the Group’s shareholders. Interim 
dividends are deducted from equity when they are paid.          
            
Dividends for the year that are approved after the consolidated and separate statements of financial position date are dealt with as an event after the 
reporting period.            

Revenue recognition 

Gross premiums  
Gross premiums comprise the total premiums receivable for the whole period of cover provided by contracts entered into during the accounting 
period and are recognised on the date on which the policy incepts. Premiums include any adjustments arising in the accounting period for premiums 
receivable in respect of business written in prior accounting periods. Premiums collected by intermediaries, but not yet received, are assessed based 
on estimates from underwriting or past experience and are included in premiums written.       
     
Unearned premiums are those proportions of premiums written in a year that relate to periods of risk after the consolidated and separate statements 
of financial position date. The proportion attributable to subsequent periods is deferred as a provision for unearned premiums and is calculated as 
follows:            

-  by the 1/365th method for all annual policies, except for marine cargo business;        
-  at 25% of gross premiums and reinsurance cessions for marine cargo business. This approximation method is used because marine cargo policies  
 cover variable periods shorter than one year, in order to spread the premiums earned over the tenure of the insurance policies; and  
-  The provision for unearned contributions represents contributions received for risks that have not yet expired. The reserve is matched with the  
 contributions earned and released.            
    
Reinsurance premiums  
Gross reinsurance premiums written comprise the total premiums payable for the whole cover provided by contracts entered into during the period and 
are recognised on the date on which the policy incepts. Premiums include any adjustments arising in the accounting period in respect of reinsurance 
contracts incepting in prior accounting periods.           
        
Unearned reinsurance premiums are those proportions of premiums written in a year that relate to periods of risk after the consolidated and separate 
statements of financial position date. The proportions attributable to subsequent periods are deferred and are determined on the same basis used in 
the calculation of gross unearned premiums.           
 
Fee and commission income 
Policyholders are charged for policy administration services, surrenders and other contract fees. These fees are recognised as revenue over the period 
in which the related services are performed. If the fees are for services provided in future periods then they are deferred and amortised on the same 
basis used in the calculation of gross unearned premiums.           
  
Interest income
Interest income is recognised in the consolidated and separate statements of profit or loss as it accrues and is calculated by using the effective interest 
rate method.            

Rental income
Rental income is recognised on an accrual basis.    
    
Dividends            
Dividends are recognised as income when the Group’s and Company’s right to receive the payment is established.     
    
Government grants            
A government grant that becomes receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial 
support to the entity with no future related costs shall be recognised in profit or loss of the period in which it becomes receivable.   
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Summary of significant accounting policies (continued)    

Claims            
Claims include all claims occurring during the year, whether reported or not, related claims handling costs that are directly related to the processing and 
settlement of claims, a reduction for the value of salvage and other recoveries, and any adjustments to claims outstanding from previous years.  
          
Reinsurance claims are recognised when the related gross insurance claim is recognised according to the terms of the relevant contracts.  
.                
Reinsurance commissions            
Commissions receivable on outward reinsurance contracts are deferred and amortised over the term of the expected premiums payable.  
          
Reinsurance            
The Group cedes insurance risk in the normal course of business for all of its businesses. Reinsurance assets represent balances due from reinsurance 
companies. Amounts recoverable from reinsurers are estimated in a manner consistent with the outstanding claims provision or settled claims 
associated with the reinsurer’s policies and are in accordance with the related reinsurance contract.      
      
Ceded reinsurance arrangements do not relieve the Group or Company from its obligations to policyholders.     
       
Premiums and claims are presented on a gross basis.          
 
Reinsurance assets or liabilities are derecognised when the contractual rights are extinguished or expire or when the contract is transferred
to another party.            

Reinsurance assets are reviewed for impairment at each reporting date or more frequently when an indication of impairment arises during the reporting 
year. Impairment occurs when there is objective evidence as a result of an event that occurred after initial recognition of the reinsurance assets that the 
Group may not receive all outstanding amounts due under the terms of the contract and the event has a reliably measurable impact on the amounts 
that the Group will receive from the reinsurer. The impairment loss is recorded in the consolidated and separate statements of profit or loss.  
              
Offsetting            
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated and separate statements of financial position only 
when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the assets and 
settle the liability simultaneously.            
           
Income and expense is not offset in the consolidated and separate statements of profit or loss unless required or permitted by any accounting standard 
or interpretation.            

Fair value of financial instruments           
The Group measures financial instruments such as available for sale investments at fair value at each balance sheet date.    
         
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the 
measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place 
either:            
 
- In the principal market for the asset or liability, or           
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.      
 
The principal or the most advantageous market must be accessible by the Group.        
    
The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming 
that market participants act in their economic best interest.          
  
A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant’s ability to generate economic benefits by using the asset for 
its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.    
        
The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data is available to measure fair value, 
maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.      
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4 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
Summary of significant accounting policies (continued) 
Fair value of financial instruments (continued)           
 
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated and separate financial statements are categorised within the 
fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:   
            
- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;      
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable; and
- Level 3 -  Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.   
        
For assets and liabilities that are recognised in the consolidated and separate financial statements on a recurring basis, the Group determines whether 
transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value 
measurement as a whole) at the end of each reporting period.          
  
Impairment of financial assets
The Group assesses at each consolidated and separate statements of financial position date whether a financial asset or group of financial assets is 
impaired.            

Assets carried at amortised cost  
If there is objective evidence that an impairment loss on assets carried at amortised cost has been incurred, the amount of the impairment loss is 
measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit 
losses that have not been incurred) discounted at the financial asset’s original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced and 
the loss is recorded in the consolidated and separate statements of profit or loss.        
           
The Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually 
or collectively for financial assets that are not individually significant. If it is determined that no objective evidence of impairment exists for an individually 
assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that 
group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment 
loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment. The impairment assessment is performed at each 
consolidated and separate statements of financial position date.         
            
If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the 
impairment was recognised, the previously recognised impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognised in 
the consolidated and separate statements of profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortised cost at the 
reversal date.            

Available-for-sale financial assets
If an available-for-sale financial asset is impaired, an amount comprising the difference between its cost (net of any principal repayment and amortisation) 
and its current fair value, less any impairment loss previously recognised in other comprehensive income, is transferred from other comprehensive 
income to the consolidated and separate statements of profit or loss. Reversals in respect of equity instruments classified as available-for-sale are not 
recognised in the consolidated and separate statements of profit or loss. Reversals of impairment losses on debt instruments classified as available-for-
sale are reversed through the consolidated and separate statements of profit or loss if the increase in the fair value of the instruments can be objectively 
related to an event occurring after the impairment losses were recognised in the consolidated and separate statements of profit or loss.  
 
Derecognition of financial assets and financial liabilities
 
Financial assets             
A financial asset (or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognised where:   
      
- the rights to receive cash flows from the asset have expired; or         
- the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without  
 material delay to a third party under a ‘pass-through’ arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards  
 of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of  
 the asset.          
           
When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither 
transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognised to the extent of 
the Group’s continuing involvement in the asset.           
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Summary of significant accounting policies (continued) 
Derecognition of financial assets and financial liabilities  (continued) 

Financial liabilities 
A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. Where an existing financial liability 
is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an 
exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective 
carrying amounts is recognised in the consolidated and separate statements of profit or loss.       
     
Insurance liabilities 
Insurance liabilities comprise outstanding claims and unearned premiums.        
             
Outstanding claims 
Outstanding claims are based on the estimated ultimate cost of all claims incurred but not settled at the consolidated and separate statements of 
financial position date, whether reported or not, together with related claims handling costs and reduction for the expected value of salvage and other 
recoveries. Delays can be experienced in the notification and settlement of certain types of claims, therefore the ultimate cost of these cannot be 
known with certainty at the consolidated and separate statements of financial position date. The liability is not discounted for the time value of money. 
No provision for equalisation or catastrophe reserves is recognised. The liabilities are derecognised when the contract expires, is discharged or is 
cancelled.            

The Group generally estimates its Incurred But Not Reported (IBNR) claims based on previous experience at the reporting date and includes it as part 
of the actuarial provisions. Any difference between the provisions at the reporting date, and the settlements and provisions for the following year, is 
included in profit or loss attributable to participants for that period.         
   
Unearned premiums 
The provision for unearned premiums represents premiums received for risks that have not yet expired. The reserve is matched with the premiums 
earned and released.             

Liability adequacy test 
At each reporting date the Group reviews its unexpired risk and a liability adequacy test is performed to determine whether there is any overall excess 
of expected claims and deferred acquisition costs over unearned premiums. This calculation uses current estimates of future contractual cash flows 
after taking account of the investment return expected to arise on assets relating to the relevant technical provisions. If these estimates show that the 
carrying amount of the unearned premiums (less related deferred acquisition costs) is inadequate the deficiency is recognised in the consolidated and 
separate statements of profit or loss by setting up a provision for liability adequacy.        
    
Employees’ end of service benefits 
The Group provides end of service benefits to all employees (expatriates and locals) in accordance with the relevant regulations.  The entitlement to 
these benefits is based upon the employees’ final salaries and length of service, subject to the completion of a minimum service period. The expected 
costs of these benefits are accrued over the period of employment based on the notional amount payable if all employees had left at the consolidated 
and separate statements of financial position date.           
 
With respect to its national employees, the Group makes contributions to the Social Insurance Organisation calculated as a percentage of the 
employees’ salaries in accordance with the relevant regulations. The Group’s obligations are limited to these contributions, which are expensed when 
due.            
 
Provisions 
Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, and it is probable that an 
outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the 
obligation. 

Non-controlling interests            
Non-controlling interest represents the portion of profit or loss and net assets in the subsidiaries not attributable to the Group’s equity shareholders. 
Any change in the Group’s ownership interest in the subsidiary that does not result in a loss of control is accounted for as an equity transaction.  
          
Family takaful            
Family takaful technical reserves represent the present value of future benefit obligations in respect of family takaful contracts in force at the statement 
of financial position date. The reserve consists of two types of funds namely protection takaful and savings takaful.     
       
The protection takaful and savings takaful reserve is determined annually by the Company’s appointed actuary.  Reserves for individual family takaful 
contracts are calculated on a prospective method. The liabilities are valued using discounted cash flow (DCF) with a discount rate of 4% per annum 
(2020: 4%  per annum).            
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4 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
Summary of significant accounting policies (continued) 
Family takaful  (continued) 

Maturity and survival benefits are charged against the technical reserve when due. Encashment and surrenders are accounted for when paid or when 
cover ceases. Death and disability claims are accounted for when notified.        
    
Zakah            
Zakah base is calculated using the ‘Net Invested Funds’ method of calculating Zakah base. The components used in the computation of Zakah are 
share capital, statutory reserve, general reserves and retained earnings and property and equipment.  The basis of computation is approved by the 
Shari’a Supervisory Board and the amounts payable are notified to the shareholders.       
    
5 STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE 
 
The Group has not early adopted any other standard, interpretation or amendment that has been issued but is not yet effective.   
         
Standards issued but not yet effective up to the date of issuance of the Group’s consolidated and separate financial statements are listed below. The 
Group intends to adopt those standards (where applicable) when they become effective:       
     
IFRS 17 Insurance Contracts   
In May 2017, the IASB issued IFRS 17 Insurance Contracts (IFRS 17), a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering 
recognition and measurement, presentation and disclosure. Once effective, IFRS 17 will replace IFRS 4 Insurance Contracts (IFRS 4) that was issued 
in 2005. IFRS 17 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life, direct insurance and re-insurance), regardless of the type of entities that 
issue them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features.      
       
A few scope exceptions will apply. The overall objective of IFRS 17 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and 
consistent for insurers. In contrast to the requirements in IFRS 4, which are largely based on grandfathering previous local accounting policies, IFRS 
17 provides a comprehensive model for insurance contracts, covering all relevant accounting aspects. The core of IFRS 17 is the general model, 
supplemented by:              
            
- A specific adaptation for contracts with direct participation features (the variable fee approach)     - 
- A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contracts.       
     
IFRS 17 is effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2023, with comparative figures required. Early application is permitted, 
provided the entity also applies IFRS 9 and IFRS 15 on or before the date it first applies IFRS 17. The Group plans to adopt the new standard on the 
required effective date together with IFRS 9. The Group expects that the new standard will result in significant changes to the accounting policies for 
insurance contract liabilities of the Group and is likely to have a significant impact on the consolidated financial performance and total equity together 
with presentation and disclosure. Such assessment is still being made by management.       
     
Reference to the Conceptual Framework – Amendments to IFRS 3        
In May 2020, the IASB issued Amendments to IFRS 3 Business Combinations - Reference to the Conceptual  Framework. The amendments are 
intended to replace a reference to the Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, issued in 1989, with a reference to 
the Conceptual Framework for Financial Reporting issued in March 2018 without significantly changing its requirements. The Board also added an 
exception to the recognition principle of IFRS 3 to avoid the issue of potential ‘day 2’ gains or losses arising for liabilities and contingent liabilities that 
would be within the scope of IAS 37 or  IFRIC 21 Levies, if incurred separately.           
                
At the same time, the board decided to clarify existing guidance in IFRS 3 for contingent assets that would not be affected by replacing the reference 
to the Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.           
           
The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2022 and apply prospectively.    
 
Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use – Amendments to IAS 16
In May 2020, the IASB issued Property, Plant and Equipment — Proceeds before Intended Use, which prohibits entities deducting from the cost 
of an item of property, plant and equipment, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition 
necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognises the proceeds from selling such 
items, and the costs of producing those items, in profit or loss. The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 
January 2022 and not expected to have a material impact on the consolidated financial statements of the Group. 
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5 STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)
       
Onerous Contracts – Costs of Fulfilling a Contract – Amendments to IAS 37     
In May 2020, the IASB issued amendments to IAS 37 to specify which costs an entity needs to include when assessing whether a contract is onerous 
or loss-making.       

The amendments apply a “directly related cost approach”. The costs that relate directly to a contract to provide goods or services include both 
incremental costs and an allocation of costs directly related to contract activities. General and administrative costs do not relate directly to a contract 
and are excluded unless they are explicitly chargeable to the counterparty under the contract.       

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2022. The Group will apply these amendments to contracts 
for which it has not yet fulfilled all its obligations at the beginning of the annual reporting period in which it first applies the amendments.    
    
The amendments are not expected to have a material impact on the Group.       

- Amendments to IFRS 4 Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts    In 
September 2016, the IASB issued amendments to IFRS 4 to address issues arising from the different effective dates of IFRS 9 and the upcoming new 
insurance contracts standard (IFRS 17). The amendments introduce two alternative options for entities issuing contracts within the scope of IFRS 4, 
notably a temporary exemption and an overlay approach. The temporary exemption enables eligible entities to defer the implementation date of IFRS 
9 for annual periods beginning before 1 January 2023 at the latest. An entity may apply the temporary exemption from IFRS 9 if: (i) it has not previously 
applied any version of IFRS 9 before and (ii) its activities are predominantly connected with insurance on its annual reporting date that immediately 
precedes 1 April 2016. The overlay approach allows an entity applying IFRS 9 to reclassify between profit or loss and other comprehensive income an 
amount that results in the profit or loss at the end of the reporting period for the designated financial assets being the same as if an entity had applied 
IAS 39 to these designated financial assets. Further, the Group will adopt IFRS 9 along with IFRS 17 effective from 1 January 2023.

6 SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS       
    
The preparation of the Group’s consolidated and separate financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions 
that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date. However, 
uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the 
asset or liability affected in the future. The most significant uses of judgements and estimates are as follows:    
               
Judgements 
Classification of investments 
In the process of applying the Group’s accounting policies, management decides on acquisition of an investment whether it should be classified as a 
held to maturity investment or an available-for-sale investment.  Investments are classified as held to maturity if the investment has fixed or determinable 
payments and a fixed maturity and for which the Group has the intent and ability to hold to maturity. All other investments are classified as available-
for-sale.            

Going concern            
The Group’s management has made an assessment of the Group’s ability to continue as a going concern and is satisfied that the Group has the 
resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, management is not aware of any material uncertainties that may cast 
significant doubt upon the Group’s ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated and separate financial statements continue to 
be prepared on the going concern basis.           

Estimates and assumptions 
The ultimate liability arising from claims made under insurance contracts
The estimation of the ultimate liability arising from claims made under insurance contracts is the Group’s most critical accounting estimate. There are 
several sources of uncertainty that need to be considered in estimating the liability that the Group will ultimately pay for such claims, The provision for 
claims incurred but not reported is an estimation of claims which are expected to be reported subsequent to the consolidated and separate statements 
of financial position date, for which the insured event has occurred prior to the consolidated and separate statements of financial position date.  
          
All insurance contracts are subject to a liability adequacy test, as is explained in the accounting policy for insurance liabilities above.   
              
Impairment losses on available-for-sale securities     
The Group determines that available-for-sale quoted and unquoted equity securities and managed funds are impaired when there has been a significant 
or prolonged decline in the fair value below its cost. ‘Significant’ is to be evaluated against the original cost of the investment and ‘prolonged’ against 
the period in which the fair value has been below its original cost. The Group treats ‘significant’ as 30% and ‘prolonged’ as twelve months, subject to 
a minimum decline of 15% in the market price. Where fair values are not available, the recoverable amount of such investment is estimated to test for 
impairment. In making this judgement, the Group evaluates, amongst other factors, the normal volatility in share price, evidence of deterioration in the 
financial health of the investee, industry and sector performance and operating and financing cash flows.      
      
Impairment losses on held-to-maturity 
The Group reviews its individually significant held-to-maturity investments at each consolidated and separate statements of financial position date 
to assess whether an impairment loss should be recorded in the consolidated and separate statements of profit or loss. In particular, management 
judgement is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss. These estimates are 
based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting in future changes to the allowance.    
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6 SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS  (continued)
Estimates and assumptions (continued)

Impairment losses on receivables 
The Group assesses receivables that are individually significant and receivables included in a group of financial assets with similar credit risk 
characteristics for impairment. Receivables that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be 
recognised are not included in a collective assessment of impairment. This assessment of impairment requires judgement. In making this judgement, 
the Group evaluates credit risk characteristics that consider past-due status being indicative of the inability to pay all amounts due as per contractual 
terms.               
               
7  CASH AND BALANCES WITH BANKS

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

Cash and bank current accounts  21,437  14,012  18,372  13,160 

Bank deposits with original maturities   
of three months or less

 13,626  3,720  7,635  4,206 

Cash and cash equivalents  35,063  17,732  26,007  17,366 

Bank deposits with original maturities of  
more than three months  14,355  9,612  23,063  13,413 

Cash and balances with banks  49,418  27,344  49,070  30,779 

The bank deposits earn effective interest rates ranging from 0.12%-1.85% per annum (2020: 0.90%-2.00% per annum) and amounted to BD 112 
thousand (2020: BD 115 thousand).         

The current account balances with banks are non-interest bearing.       

8  STATUTORY DEPOSITS

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

Kingdom of Bahrain  250  125  250  125 

State of Kuwait  4,521  4,521  5,342  5,342 

 4,771  4,646  5,592  5,467 

Kingdom of Bahrain 
Under the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law of 2006, all insurance companies operating in the Kingdom of Bahrain must maintain 
deposits with a retail bank licensed to do business in Bahrain.  Such deposits, which depend on the nature of insurance activities, cannot be withdrawn 
except with the prior approval of the Central Bank of Bahrain.         
        
State of Kuwait 
Deposits are required to be placed with Kuwaiti banks in compliance with the regulations of the Kuwaiti Ministry of Commerce and Industry.  The 
deposits, which are based on prior year gross premiums of the Kuwait Branch, are of a revolving nature.      
       
A statutory deposit of BD 4,521 thousand (2020: BD 5,342  thousand) is pledged as security for a regulatory guarantee issued by a bank in favour of 
the Ministry of Commerce and Industry of the State of Kuwait.          
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9 INSURANCE RECEIVABLES

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

Policyholders  26,032  21,105  29,212  25,078 

Insurance and reinsurance companies   4,931  3,891  5,566  3,433 

Allowance for impairment  (3,967)  (2,495)  (3,025)  (1,718)

 26,996  22,501  31,753  26,793 

Other  1,924  1,401  2,880  1,322 

 28,920  23,902  34,633  28,115 

As at 31 December 2021, gross insurance receivables amounting to BD 4,260 thousand for Group and Company: BD 2,299 thousand (2020: Group 
BD  8,755 thousand and Company: BD  5,809  thousand) were impaired. Movements in the allowance for impairment of insurance receivables were 
as follows:         

Allowance for impairment  2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

At 1 January   3,025  1,718  2,134  1,264 

Change for the year  942  777  891  454 

At 31 December  3,967  2,495  3,025  1,718 

At 31 December, the ageing of insurance receivables was as follows:         
         
9.1 Group

Past due but not impaired                               Impaired

Total
BD ‘000

Neither past due 
nor impaired 

BD ‘000

Less than 120 
days

BD ‘000

121 to 180 days
BD ‘000

181 to 365 days
BD ‘000

More than 365 
days

BD ‘000

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

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

9.2 Company

Past due but not impaired                               Impaired

Total
BD ‘000

Neither past due 
nor impaired 

BD ‘000

Less than 120 
days

BD ‘000
121 to 180 days

BD ‘000
181 to 365 days

BD ‘000

More than 365 
days

BD ‘000

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

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

Allowance for impairment represents the allowance for impaired receivables as per the Group’s policy. It is not the practice of the Group to obtain 
collateral over receivables and all are, therefore, unsecured.       
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10 DEFERRED ACQUISITION COSTS

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

At 1 January  1,707  1,214  1,916  1,342 

Acquisition costs  4,313  2,882  3,608  2,264 

Amortisation for the year  (3,982)  (2,492)  (3,817)  (2,392)

At 31 December  2,038  1,604  1,707  1,214 

11 INSURANCE LIABILITIES

11.1   Group

2021 2020

 Gross 
BD ‘000

 Reinsurers› 

share 
BD ‘000

 Net 
BD ‘000

 Gross 
BD ‘000

 Reinsurers› 
share 

BD ‘000
 Net 

BD ‘000

Outstanding claims  88,788  (67,091)  21,697  97,890  (79,782)  18,108 

Unearned premiums  49,523  (33,360)  16,163  50,834  (35,794)  15,040 

Premium deficiency 
reserve  351  -    351  351  -    351 

 138,662  (100,451)  38,211  149,075  (115,576)  33,499 

(a) Outstanding claims

Movement in outstanding claims

2021 2020

 Gross 
BD ‘000

 Reinsurers’ 
share 

BD ‘000
 Net 

BD ‘000
 Gross 

BD ‘000

 Reinsurers’
 share 

BD ‘000
 Net 

BD ‘000

At 1 January

Reported claims  83,663  (74,013)  9,650  86,480  (77,181)  9,299 

IBNR claims  14,227  (5,769)  8,458  9,812  (3,673)  6,139 

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

Incurred during the 
year  34,340  (9,361)  24,979  54,937  (31,233)  23,704 

(Paid) recovered 
during the year  (43,649)  22,250  (21,399)  (53,339)  32,305  (21,034)

Foreign exchange  
adjustment  207  (198)  9  -    -    -   

At 31 December  88,788  (67,091)  21,697  97,890  (79,782)  18,108 

At 31 December

Reported claims  69,615  (58,824)  10,791  83,663  (74,013)  9,650 

IBNR claims  19,173  (8,267)  10,906  14,227  (5,769)  8,458 

 88,788  (67,091)  21,697  97,890  (79,782)  18,108 
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11   INSURANCE LIABILITIES (Continued)

(b) Unearned premiums    

2021 2020

 Gross 
BD ‘000

 Reinsurers’ 
share 

BD ‘000
 Net 

BD ‘000
 Gross 

BD ‘000

 Reinsurers’
share 

BD ‘000
 Net 

BD ‘000

At 1 January  50,834  (35,794)  15,040  54,071  (38,554)  15,517 

Premiums written 
(ceded)  92,719  (54,945)  37,774  85,430  (51,469)  33,961 

Premiums earned  (94,077)  57,413  (36,664)  (88,667)  54,229  (34,438)

Foreign exchange 

adjustment  47  (34)  13  -    -    -   

At 31 December  49,523  (33,360)  16,163  50,834  (35,794)  15,040 

11.2   Company

2021 2020

 Gross 
BD ‘000

 Reinsurers’ 
share 

BD ‘000
 Net 

BD ‘000
 Gross 

BD ‘000

 Reinsurers’
 share 

BD ‘000
 Net 

BD ‘000

Outstanding claims  80,189  (64,490)  15,699  89,166  (76,226)  12,940 

Unearned premiums  40,519  (30,964)  9,555  41,696  (33,467)  8,229 

Premium deficiency 
reserve  351  -    351  351  -    351 

 121,059  (95,454)  25,605  131,213  (109,693)  21,520 

 



Annual Report 2021 69 

Notes to the Consolidated and Company’s
Separate Financial Statements 
At 31 December 2021 

Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.) Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.)

11   INSURANCE LIABILITIES (Continued)

(a) Outstanding claims

Movement in outstanding claims

2021 2020

 Gross 
BD ‘000

 Reinsurers’ 
share 

BD ‘000
 Net 

BD ‘000
 Gross 

BD ‘000

 Reinsurers’
 share 

BD ‘000
 Net 

BD ‘000

At 1 January

Reported claims  77,972  (70,987)  6,985  80,519  (73,954)  6,565 

IBNR claims  11,194  (5,239)  5,955  7,197  (2,712)  4,485 

 89,166  (76,226)  12,940  87,716  (76,666)  11,050 

Incurred during the 
year  21,609  (8,852)  12,757  41,120  (29,186)  11,934 

(Paid) recovered 
during the year  (30,794)  20,785  (10,009)  (39,670)  29,626  (10,044)

Foreign exchange  
adjustment  208  (197)  11  -    -    -   

At 31 December  80,189  (64,490)  15,699  89,166  (76,226)  12,940 

At 31 December

Reported claims  64,912  (56,759)  8,153  77,972  (70,987)  6,985 

IBNR claims  15,277  (7,731)  7,546  11,194  (5,239)  5,955 

 80,189  (64,490)  15,699  89,166  (76,226)  12,940 
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11   INSURANCE LIABILITIES (Continued) 

(b)  Unearned premiums 

2021 2020

 Gross 
BD ‘000

 Reinsurers’ 
share 

BD ‘000
 Net 

BD ‘000
 Gross 

BD ‘000

 Reinsurers’
 share 

BD ‘000
 Net 

BD ‘000

At 1 January  41,696  (33,467)  8,229  44,744  (36,375)  8,369 

Premiums written 
(ceded)  67,913  (47,778)  20,135  62,571  (45,042)  17,529 

Premiums earned  (69,135)  50,315  (18,820)  (65,619)  47,950  (17,669)

Foreign exchange 
adjustment  45  (34)  11  -    -    -   

At 31 December  40,519  (30,964)  9,555  41,696  (33,467)  8,229 

Claims development - Group 
The following tables show the estimate of cumulative incurred claims, including both reported claims and IBNR for each successive accident year at 
each consolidated statement of financial position date, together with cumulative payments to date. The cumulative claims estimates and cumulative 
payments are translated to the presentation currency at average exchange rates of the current financial year.     
   

2013
 BD ‘000

2014
 BD ‘000

2015
 BD ‘000

2016
 BD ‘000

2017
 BD ‘000

2018
 BD ‘000

2019
 BD ‘000

2020
 BD ‘000

2021
 BD ‘000

Total
 BD ‘000

Gross outstanding claims

At end of accident year  52,809  30,998  31,943  35,886  85,393  86,461  36,921  45,289  41,173  446,873 

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

Two years later  60,798  34,082  34,070  39,512  86,359  143,853  41,957  -    -    440,631 

Three years later  56,882  34,605  33,253  39,400  87,242  139,391  -    -    -    390,773 

Four years later  57,062  34,305  33,337  40,007  86,359  -    -    -    -    251,070 

Five years later  56,745  34,614  33,377  40,124  -    -    -    -    -    164,860 

Six years later  56,728  34,816  33,674  -    -    -    -    -    -    125,218 

Seven years later  57,007  34,860  -    -    -    -    -    -    -    91,867 

Eight years later  56,982  -    -    -    -    -    -    -    -    56,982 

Current estimate of cumulative 
claims incurred  56,982  34,860  33,674  40,124  86,359  139,391  41,957  45,040  41,173  519,560 

Cumulative payments to date  (56,448)  (34,197)  (32,519)  (39,020)  (83,935)
 

(101,831)  (35,429)  (28,051)  (21,867)
 

(433,297)

Liability recognised in the 
consolidated statement of 
financial position  534  663  1,155  1,104  2,424  37,560  6,528  16,989  19,306  86,263 

Liability in respect of years prior 
to 2013  2,525 

Total liability included in the 
consolidated statement of 
financial position  88,788 
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11   INSURANCE LIABILITIES (Continued) 

Claims development - Group (Continued)

2013
 BD ‘000

2014
 BD ‘000

2015
 BD ‘000

2016
 BD ‘000

2017
 BD ‘000

2018
 BD ‘000

2019
 BD ‘000

2020
 BD ‘000

2021
 BD ‘000

Total
 BD ‘000

Net outstanding claims

At end of accident year  16,235  16,554  15,940  18,792  16,201  22,756  22,105  19,786  23,309  171,678 

One year later  16,715  16,753  16,689  21,088  17,329  23,697  22,614  22,058  -    156,943 

Two years later  17,108  17,365  17,967  21,280  17,655  24,483  23,432  -    -    139,290 

Three years later  17,414  18,118  17,691  21,458  18,278  24,495  -    -    -    117,454 

Four years later  17,679  17,886  17,867  21,933  18,383  -    -    -    -    93,748 

Five years later  17,589  18,086  17,804  22,157  -    -    -    -    -    75,636 

Six years later  17,634  18,296  17,961  -    -    -    -    -    -    53,891 

Seven years later  17,870  18,370  -    -    -    -    -    -    -    36,240 

Eight years later  17,918  -    -    -    -    -    -    -    -    17,918 

Current estimate of cumulative 
claims incurred  17,918  18,370  17,961  22,157  18,383  24,495  23,432  22,058  23,309  188,083 

Cumulative payments to date  (17,491)  (17,885)  (17,529)  (21,805)  (17,603)  (23,321)  (21,840)  (16,213)  (13,485)
 

(167,172)

Liability recognised in the 
consolidated statement of 
financial position  427  485  432  352  780  1,174  1,592  5,845  9,824  20,911 

Liability in respect of years prior 
to 2013  786 

Total liability included in the 
consolidated statement of 
financial position  21,697 
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11   INSURANCE LIABILITIES (Continued) 

Claims development - Company
The following tables show the estimate of cumulative incurred claims, including both reported claims and IBNR for each successive accident year 
at each separate statement of financial position date, together with cumulative payments to date. The cumulative claims estimates and cumulative 
payments are translated to the presentation currency at average exchange rates of the current financial year.     
 

2013
 BD ‘000

2014
 BD ‘000

2015
 BD ‘000

2016
 BD ‘000

2017
 BD ‘000

2018
 BD ‘000

2019
 BD ‘000

2020
 BD ‘000

2021
 BD ‘000

Total
 BD ‘000

Gross outstanding claims

At end of accident year  36,242  15,054  17,828  16,343  70,535  73,032  24,745  35,299  27,452  316,530 

One year later  43,529  15,327  17,288  21,122  71,493  124,777  26,827  33,628  -    353,991 

Two years later  41,691  15,608  18,003  17,927  71,264  128,094  28,278  -    -    320,865 

Three years later  37,683  15,921  17,536  17,622  71,201  123,468  -    -    -    283,431 

Four years later  37,809  15,698  17,550  17,802  70,186  -    -    -    -    159,045 

Five years later  37,562  15,830  17,476  17,884  -    -    -    -    -    88,752 

Six years later  37,556  16,013  17,784  -    -    -    -    -    -    71,353 

Seven years later  37,832  16,099  -    -    -    -    -    -    -    53,931 

Eight years later  37,822  -    -    -    -    -    -    -    -    37,822 

Current estimate of cumulative 
claims incurred  37,822  16,099  17,784  17,884  70,186  123,468  28,278  33,628  27,452  372,601 

Cumulative payments to date  (37,313)  (15,435)  (16,701)  (17,059)  (68,216)  (86,672)  (22,198)  (17,781)  (13,465)
 

(294,840)

Liability recognised in the 
seperate statement of financial 
position  509  664  1,083  825  1,970  36,796  6,080  15,847  13,987  77,761 

Liability in respect of years prior 
to 2013  2,428 

Total liability included in the 
seperate statement of financial 
position  80,189 
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11   INSURANCE LIABILITIES (Continued) 

Claims development - Company (Continued)

2013
 BD ‘000

2014
 BD ‘000

2015
 BD ‘000

2016
 BD ‘000

2017
 BD ‘000

2018
 BD ‘000

2019
 BD ‘000

2020
 BD ‘000

2021
 BD ‘000

Total
 BD ‘000

Net outstanding claims

At end of accident year  9,416  8,584  8,247  8,839  7,758  13,962  12,544  11,648  11,676  92,674 

One year later  8,991  8,073  8,138  10,623  8,200  14,221  12,319  12,762  -    83,327 

Two years later  8,958  8,322  9,213  10,534  8,435  14,426  12,580  -    -    72,468 

Three years later  9,235  8,954  8,925  10,512  8,523  14,152  -    -    -    60,301 

Four years later  9,395  8,658  9,009  10,540  8,389  -    -    -    -    45,991 

Five years later  9,227  8,744  8,816  10,596  -    -    -    -    -    37,383 

Six years later  9,254  8,920  8,925  -    -    -    -    -    -    27,099 

Seven years later  9,474  8,930  -    -    -    -    -    -    -    18,404 

Eight years later  9,463  -    -    -    -    -    -    -    -    9,463 

Current estimate of cumulative 
claims incurred  9,463  8,930  8,925  10,596  8,389  14,152  12,580  12,762  11,676  97,473 

Cumulative payments to date  (9,042)  (8,462)  (8,515)  (10,296)  (7,674)  (13,155)  (11,355)  (7,832)  (6,221)  (82,552)

Liability recognised in the 
seperate statement of financial 
position  421  468  410  300  715  997  1,225  4,930  5,455  14,921 

Liability in respect of years prior 
to 2013  778 

Total liability included in the 
seperate statement of financial 
position  15,699 
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12 INVESTMENTS

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

Available-for-sale

Quoted equity investments    6,959  4,834  3,149  2,017 

Quoted bond investments   22,919  17,789  15,190  10,935 

Unquoted equity investments    1,445  1,445  1,364  1,364 

Other managed funds    284  35  223  35 

 31,607  24,103  19,926  14,351 

Held-to-maturity

Fixed rate bonds  5,864  5,126  4,091  3,747 

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

Allowance for impairment  (198)  (198)  (198)  (198)

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

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

Movement in available-for-sale investments   
    

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

Opening balance    19,926  14,351  19,878  13,818 

Addition during the year     15,957  13,104  7,043  5,768 

Disposals during the year     (3,635)  (2,919)  (6,520)  (5,397)

Realised fair value gains / (losses) on sale of investments  204  223  (952)  (751)

Impairment loss for the year     (602)  (340)  (1,047)  (469)

Amortization  79  79 

Unrealised fair value (losses) / gains recognised  (322)  (395)  1,524  1,382 

Closing balance    31,607  24,103  19,926  14,351 

12.1 During the year impairment loss amounting to BD 602 thousand (2020: BD 1,047 thousand) relating to quoted investments and other managed 
funds was recognised in the consolidated statement of profit or loss. An impairment loss of BD 340 thousand (2020: BD 469 thousand) relating 
to quoted investments and other managed funds was recognised in Company’s separate statement of profit or loss.    
       

12.2 As at 31 December 2021, the gross amount of impaired debt investments for both Group and Company was BD 198 thousand (Group and 
Company 2020: BD 198 thousand). No impairment loss has been recognised related to held to maturity investments in the consolidated and 
separate statement of profit or loss  of the Group and the Company, respectively (Group and Company 2020: BD nil thousand).   
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13 INVESTMENT PROPERTY 

During December 2020, the Company purchased 13.5% interest in Health 360 (810 shares) and paid a consideration of BD 117 thousand out of which 
BD 8 thousand was paid to Takaful International Company B.S.C. The Group purchased additional 7% of interest in Health 360 (390 shares) and paid 
net of of BD 45,172.  As the legal procedure of the purchase and share transfer was not effected in the books of the Associate as at 31st December 
2020  the same was not treated as Purchase of Investment.  The amount paid towards the purchase was treated as an advance on purchase of 
investment under other receivables by the Group. 

On 17 March 2021 the share transfer was effected in the books of the Company for the purchase of 13.5% share of the Investment in Associate 
(Group: 7% shares) - and the legal procedure of the purchase and share transfer was effected in the books of the Associate. The Group has a share 
of 33.5% in the Associate Health 360 as at 31st Dec 2021: 

The movements in number of shares acquired in the associate is as follows:        
    
           

Group Group
%

Company Company
%

Opening number of shares    1,620 40.50%  -    -   

Net purchases  390 7.00%  810 13.50%

Closing number of shares    2,010  810 

Outstanding number shares of Health 360 at the end of 2021 was 6,000 (2020: 4,000)

The movements in the carrying amount of the associate is as follows:     
    

2021
Group

 BD ‘000 

2021
Company

 BD ‘000 

2020
Group

 BD ‘000 

2020
Company
 BD ‘000 

At 1 January  261  -    207  -   

Purchase of shares  110  117  -    -   

Disposal of shares  (51)  -    -    -   

Loss on disposal of shares  (14)  -    -    -   

Dividends received  (40)  (16)  -    -   

Share of results  43  16  54  -   

At 31 December  309  117  261  -   
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13 INVESTMENT PROPERTY (Continued)

The associate is a limited liability Company and is not listed on any public exchange. Summarised financial information of the associate, based on its 
un-audited financial statements, and reconciliation with the carrying amount of the investment in the financial statements are set out below:  
          

Summarised financial position of the associate:

2021
Group

 BD ‹000 

2020
Group

 BD ‹000 

Current assets  1,620  1,275 

Non-current assets  298  426 

Current liabilities  (898)  (680)

Non-current liabilities  (96)  (376)

Equity (100%)  924  645 

Proportion of the Group’s Ownership % %33.50 %40.50

Proportion of the Group’s ownership  309  261 

Carrying amount of investments in an associate  309  261 

Group’s share of an associate’s results  43  54 

         
14 INVESTMENT PROPERTY   

2021
Group

 BD ‘000 

2021
Company

 BD ‘000 

2020
Group

 BD ‘000 

2020
Company
 BD ‘000 

Cost:

As at 1 January   1,577  3,154  -    -   

Transfers  613  613  -    -   

Additions   -    -    1,577  3,154 

At 31 December  2,190  3,767  1,577  3,154 

Accumulated depreciation and impairment:  

At 1 January  3  5  -    -   

Relating to transfers    6  6  -    -   

Depreciation  33  63  3  5 

As at 31 December  42  74  3  5 

Carrying amount: 
As at 31 December  2,148  3,693  1,574  3,149 

Estimated useful lives 25 years 25 years 25 years 25 years
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14 INVESTMENT PROPERTY (Continued) 

Investment property in the books of the Company comprises of land of BD 2,177 thousand and building of BD 1,516 thousand as at 31 December 
2021. A part of the building is being leased to the subsidiary.           
  
The fair value of the investment property of the Group is BD 2,172 thousand (2020: BD 1,561 thousand). The fair value of the investment property of 
the Company is BD 3,708 thousand (2020: BD 3,122 thousand). Investment property was valued by independent valuers using unobservable valuation 
inputs and are classified under Level 3 of the fair value hierarchy.         
   
The Group earned rental income from investment property amounted to BD 129 thousand (2020: BD 11 thousand) and the Company earned rental 
income from investment property amounted to BD 211 thousand (2020: BD 18 thousand). The Group incured direct operating expenses amounting 
to BD 66 thousand (2020: BD 40 thousand) and the Company incured direct operating expenses amounting to BD 111 thousand (2020: BD 45 
thousand).            
            
The Group is exposed to risk arising from movements in properties and land prices. A 10% change in property prices will have effect of BD 215 
thousand (2020: 157) on the Group’s consolidated statement of profit and loss and BD 369 thousand (2020: 315) on Company’s separate statement 
of profit or loss.            

15 PROPERTY AND EQUIPMENT     

15.1 Group

Land and
buildings

BD ‘000

 Furniture and
equipment

BD ‘000
Vehicles
BD ‘000

Total
BD ‘000

Cost:

At 1 January 2021  6,034  3,669  73  9,776 

Transfers  (613)  -    -    (613)

Additions during the year  -    185  -    185 

Disposals during the year  -    (31)  (24)  (55)

At 31 December 2021  5,421  3,823  49  9,293 

Accumulated depreciation and impairment:  

At 1 January 2021  1,720  3,459  73  5,252 

Relating to transfers  (6)  -    -    (6)

Depreciation for the year  130  94  -    224 

Relating to disposals  -    (31)  (24)  (55)

At 31 December 2021  1,844  3,522  49  5,415 

Carrying amount: 
At 31 December 2021  3,577  301  -    3,878 

Estimated useful lives 25 years 3-10 years 4 years
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15   PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

15.2  Company

Land and buildings
BD ‘000

Furniture and equipment
BD ‘000

Vehicles
BD ‘000

Total
BD ‘000

Cost:

At 1 January 2021  4,349  2,700  15  7,064 

Transfers  (613)  -    -    (613)

Additions during the year  -    138  -    138 

Disposals during the year  -    (31)  -    (31)

At 31 December 2021  3,736  2,807  15  6,558 

Accumulated depreciation:   

At 1 January 2021  1,076  2,553  15  3,644 

Relating to transfers  (6)  -    -    (6)

Depreciation for the year  110  60  -    170 

Relating to disposals  -    (31)  -    (31)

At 31 December 2021  1,180  2,582  15  3,777 

Carrying amount: 
At 31 December 2019  2,556  225  -    2,781 

Estimated useful lives 25 years 3-10 years 4 years

15.1 Group  

Land and buildings
BD ‘000

Furniture and equipment
BD ‘000

Vehicles
BD ‘000

Total
BD ‘000

Cost:

At 1 January 2020  5,997  5,124  73  11,194 

Transfers  11  (11)  -    -   

Additions during the year  26  82  -    108 

Disposals during the year  -    (1,526)  -    (1,526)

At 31 December 2020  6,034  3,669  73  9,776 

Accumulated depreciation: 

At 1 January 2020  1,542  4,875  73  6,490 

Depreciation for the year  1  (1)  -    -   

Relating to disposals  177  111  -    288 

Foreign exchange adjustment  -    (1,526)  -    (1,526)

At 31 December 2020  1,720  3,459  73  5,252 

Carrying amount: 
At 31 December 2020  4,314  210  -    4,524 

Estimated useful lives 25 years 3-10 years 4 years
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15   PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

15.2 Company  

Land and buildings
BD ‘000

Furniture and equipment
BD ‘000

Vehicles
BD ‘000

Total
BD ‘000

Cost:

At 1 January 2020   4,349  2,663  15  7,027 

Additions during the year   -    50  -    50 

Disposals during the year   -    (13)  -    (13)

At 31 December 2020  4,349  2,700  15  7,064 

Accumulated depreciation: 

At 1 January 2020  963  2,506  15  3,484 

Depreciation for the year  113  58  -    171 

Relating to disposals  -    (11)  -    (11)

At 31 December 2020  1,076  2,553  15  3,644 

Carrying amount: 
At 31 December 2020  3,273  147  -    3,420 

Estimated useful lives 25 years 3-10 years 4 years

Properties owned by the Group

Name of the property Address Description Existing use Nature
Age of the

property

BKIC
Tower

Building 2775, Road 2835
Seef - Block - 428

Kingdom of Bahrain

Building
measuring

6,591 square
meters

Operational
purpose

Building on
freehold

9 years and
11 months

Salmabad
branch
building

Building 1390,  Road 426
Salmabad 704

Kingdom of Bahrain

Building
measuring 

612 square
Operational

purpose
Building on

freehold 20 years

BKIC   
(Former Takaful
Head Office) 

Building 680, Road 2811
Seef - Block - 428

Kingdom of Bahrain

Building
measuring

3,626 square
meters

Operational
purpose /

Investment
purposes

Building on
freehold 16 years

BKIC 
(Former Takaful
Salmabad branch)

Building 2164,  Road 437
Salmabad 704

Kingdom of Bahrain

Building
measuring 

550 square
meters

Investment
purpose

Building on
freehold 13 years
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16 LEASES 

The Group leases a number of properties in the countries in which it operates. The Group’s lease payments are fixed over the lease terms and are 
therefore not sensitive to uplifts due to variable lease payments.       
 
Set out below are the carrying amounts of right-of-use assets recognised and the movements during the year:   

Right of use asset 31 December 2021 31 December 2020

16.1  Group Rented properties
 BD’000 

Total
 BD’000 

Rented  properties
 BD’000 

Total
 BD’000 

At 1 January  217  217  342  342 

Additions during the year  106  106  10  10 

Termination of lease during the year  (73)  (73)  -    -   

Depreciation expense  (138)  (138)  (135)  (135)

At 31 December  112  112  217  217 

16.2  Company 31 December 2021 31 December 2020

Rented properties
 BD’000 

Total
 BD’000 

Rented  properties
 BD’000 

Total
 BD’000 

At 1 January  194  194  304  304 

Addition during the year  94  94  10  10 

Termination of lease during the year  (66)  (66)  -    -   

Depreciation expense  (121)  (121)  (120)  (120)

At 31 December  101  101  194  194 

Lease liabilities

31 December 2021 31 December 2020

Group
 BD’000 

Company
 BD’000 

Group
 BD’000 

Company
 BD’000 

At 1 January   233  208  355  316 

Addition during the year  105  94  11  11 

Termination of lease during the year  (76)  (70)  -    -   

Interest expense  10  9  15  12 

Lease payments    (143)  (125)  (148)  (131)

At 31 December  129  116  233  208 
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17 UNEARNED COMMISSIONS 

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

At 1 January     2,282  1,996  2,229  1,891 

Commission received   5,025  4,037  3,761  3,038 

Commission earned (note 22)  (4,466)  (3,558)  (3,708)  (2,933)

At 31 December  2,841  2,475  2,282  1,996 

18. PAYABLES AND ACCRUED LIABILITIES - OTHERS       

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

Due to garages, spare part suppliers and others  2,304  2,170  1,522  1,446 

Provision for employees’ leaving indemnities (18.1)  1,309  966  1,386  1,080 

Accrued expenses  2,336  1,704  1,872  1,202 

Premiums booked in advance  1,858  1,858  959  959 

Premium reserve deposits  410  410  362  362 

Provision for leave pay  180  143  196  187 

Advance claim recoveries  16  16  16  16 

VAT payable  639  523  239  155 

Other liabilities  672  454  581  522 

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

All of these liabilities are non-interest bearing and unsecured.          
 
Retirement benefit costs 
The Group employed 163 Bahrainis and 45 expatriates in Bahrain branches and 9 Kuwaitis and 40 expatriates (including 1 Bahraini) in its Kuwait 
Branch at 31 December 2021 [2020: 152 Bahrainis and 55 expatriates in Bahrain branches and 8 Kuwaitis and 41 expatriates (including 1 Bahraini) in 
its Kuwait Branch).           
           
Pension rights (and other social benefits) for Bahraini employees are covered by the Social Insurance Organisation scheme to which employees and 
the Group contributes a fixed percentage of salaries. The Group’s contributions in respect of Bahraini employees amounted to BD 227 thousand and 
the Company’s contributions in respect of Bahraini employees amounted to BD 139 thousand (2020: The Group’s contributions in respect of Bahraini 
employees amounted to BD 212 thousand and the Company’s contributions in respect of Bahraini employees amounted to BD 124 thousand).  
               
Pension rights (and other social benefits) for Kuwaiti employees are covered by the Public Institute for Social Security scheme to which employees and 
the Group contributes a fixed percentage of salaries. The Group’s contributions in respect of Kuwaiti employees amounted to BD 10 thousand (2020: 
BD 10 thousand).           

18.1  Provision for employees’ leaving indemnities

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

At 1 January  1,386  1,080  1,471  1,233 

Charge for the year  248  176  267  196 

Paid during the year  (325)  (290)  (352)  (349)

At 31 December  1,309  966  1,386  1,080 
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19 EQUITY AND RESERVES 

Equity - Group and Company

2021
BD ‘000

2020
BD ‘000

Authorised share capital

200 million ordinary shares of 100 fils each   
(2020: 200 million ordinary shares of 100 fils each)   20,000  20,000 

Issued and fully paid share capital 
150 million ordinary shares of 100 fils each (2020: 143 million ordinary shares of 100 fils each).      

2021
%

2020
%

2021
BD ‘000

2020
BD ‘000

Bahraini shareholders 30.55 30.55  4,583  4,368 

Kuwaiti shareholders

Gulf Insurance Group K.S.C. 56.12 56.12  8,418  8,026 

Warba Insurance Company S.A.K. 13.33 13.33  1,999  1,906 

 100.00  100.00  15,000  14,300 

       
(i)  Treasury shares represent 621,558 (2020: 590,680) shares. Out of this, 30,878 treasury shares are acquired by the Company through Bonus 

shares distribution in 2021 (2020: 280,637 were purchased by the Company)        
         

(ii)  Names and nationalities of the major shareholders and the number of shares held in which they have an interest of 5% or more of outstanding 
shares are as follows:        

 
At 31 December 2021

Name of the shareholder Nationality Number of shares
Percentage of total 
outstanding shares

Gulf Insurance Group K.S.C. Kuwait  84,182,323  56.12 

Warba Insurance Company S.A.K. Kuwait  19,999,997  13.33 

BBK B.S.C. Bahrain  10,237,379  6.82 

At 31 December 2020

Name of the shareholder Nationality Number of shares
Percentage of total 
outstanding shares

Gulf Insurance Group K.S.C. Kuwait  80,253,818  56.12 

Warba Insurance Company S.A.K. Kuwait  19,066,664  13.33 

BBK B.S.C. Bahrain  9,759,636  6.82 

(iii) Distribution schedule of equity shares is as follows:     
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19 EQUITY AND RESERVES (Continued)

At 31 December 2021  

Categories
Number

of shares
Number of 

shareholders
Percentage of total out-

standing shares

Less than 1%  28,783,174  3,689 19.19%

1% up to less than 5%  6,797,127  1 4.53%

5% up to less than 10%  10,237,379  1 6.83%

10% up to less than 20%  19,999,997  1 13.33%

20% and above  84,182,323  1 56.12%

Total  150,000,000  3,693 100.00%

At 31 December 2020

Categories
Number 

of shares
Number of 

shareholders
Percentage of total out-

standing shares

Less than 1%  27,519,028  3,704 19.24%

1% up to less than 5%  6,400,854  1 4.48%

5% up to less than 10%  9,759,636  1 6.83%

10% up to less than 20%  19,066,664  1 13.33%

20% and above  80,253,818  1 56.12%

Total  143,000,000  3,708 100.00%

Share premium 
The share premium is not available for distribution except in the circumstances stipulated in the Bahrain Commercial Companies Law and following 
approval of the Central Bank of Bahrain.         

Statutory reserve 
As required by the Bahrain Commercial Companies Law and the Insurance Regulations contained in Volume 3 of the Central Bank of Bahrain Rulebook, 
10% of the profit for the year is to be transferred to a statutory reserve until such time as the reserve equals 50% of the paid up share capital. The 
reserve is not available for distribution except in such circumstances as stipulated in the Bahrain Commercial Companies Law and following approval 
of the Central Bank of Bahrain.         
         
As the statutory reserve does not exceed the minimum required limit of 50% of the paid up share capital therefore, transfer is made amounted to BD 
332 thousand in 2021 (2020: BD 214  thousand).         

General reserve 
Appropriations to the general reserve are made as proposed by the Board of Directors and approved by the shareholders. The reserve represents 
retained earnings and is available for distribution subject to approval of the Central Bank of Bahrain.      
         
Proposed appropriations 
The Board of Directors, at a meeting held on 17 February 2022, recommended the following appropriations, which are subject to approval of the 
shareholders at the Annual General Meeting to be held on 21 March 2022.
       

2021
BD ‘000

2020
BD ‘000

 - Cash dividend of 20 fils per share (2020: 15 fils per share)  2,988  2,136 
 - Bonus shares of nil shares for every 100 shares (2020: 4.8951)  -    700 
 - Transfer to statutory reserve   370  332 
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20 GROSS PREMIUMS

20.1 Group
2021

BD ‘000
2020

BD ‘000
Led by the Company - net of refunds   88,701  80,754 
Led by other insurance companies - Company’s share  4,018  4,676 

 92,719  85,430 

20.2 Company
2021

BD ‘000
2020

BD ‘000
Led by the Company - net of refunds   64,284  57,955 
Led by other insurance companies - Company’s share  3,629  4,616 

 67,913  62,571 

21 GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES
2021

Group
BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000
Employee related costs  4,520  3,036  4,219  2,822 
Depreciation (note 15)  224  170  288  171 
Other operating expenses  1,762  246  1,368  396 
Other takaful expenses   906  -    1,212  -   

 7,412  3,452  7,087  3,389 

22 FEE AND COMMISSION INCOME
2021

Group
BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000
Commission income (note 17)  4,466  3,558  3,708  2,933 
Policy and other fees  449  347  274  254 

 4,915  3,905  3,982  3,187 

23 INVESTMENT INCOME - NET
2021

Group
BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000
Interest income on:
  Held-to-maturity investments  280  245  146  134 
  Balances with banks  963  489  1,118  760 
Available-for-sale financial assets
  Dividend income  416  702  473  387 
  Interest on AFS bonds  947  740  515  515 
  Gain on sale of investments  307  223  1,188  751 
Amortization  79  79  -    -   
Rental income on Investment property    129  211  9  18 

 3,121  2,689  3,449  2,565 
Impairment loss on investments (note 12)  (602)  (340)  (1,047)  (469)
Investment management expenses  (688)  (573)  (499)  (389)
Advisory fees  (71)  (72)  (58)  (58)

 1,760  1,704  1,845  1,649 
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24 OTHER INCOME AND EXPENSES

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

Other income

Third party administrator fees - Takaful  -    -    -    -   

Foreign exchange gain  92  92  -    -   

Profit on sale of assets  2  2  -    -   

Miscellaneous income    13  -    -    -   

Operating income  987  3  478  15 

Government grant- COVID 19    -    -    432  267 

 1,094  97  910  282 

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

Other expenses

Provision for National Labour/ Support Tax and Zakat tax  59  59  49  49 

Bank charges  57  57  51  51 

Provision for doubtful debts  777  777  454  454 

Bad debts  -    -    41  41 

VAT expenses  11  11  8  8 

Interest expense on premium reserve deposit   6  6  7  7 

Foreign exchange loss   -    -    7  7 

Interest expense on lease liabilities   5  5  12  12 

 915  915  629  629 

* Other takaful expenses of Takaful International Company B.S.C. are included in general and administration expenses as these expenses are related 
to takaful participants.         

25 EARNINGS PER SHARE 
 
Basic earnings per share amounts are calculated by dividing the profit for the year attributable to ordinary shareholders of the Group by the weighted 
average number of ordinary shares outstanding at the reporting date.        
 
The income and share data used in the computation of earnings per share are as follows:       
 

2021
Group

2021
Company

2020
Group

2020
Company

Profit for the year (BD - thousand)    4,152  3,703  3,809  3,318 

Weighted average number of ordinary    
shares outstanding, net of treasury shares 149,378,442 149,378,442 149,378,442 149,378,442

Earnings per share 28 Fils 25 Fils 25 Fils 22 Fils

The basic and diluted earnings per share are the same as there are no dilutive effects on earnings.      
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25 EARNINGS PER SHARE (Continued)

Other information 2021 2020

Bonus shares of 4.8951 shares for every 100 shares (note 19)  -   4.8951 Fils

Proposed cash dividend per share (note 19)   20 15 Fils

Net asset value per share  261 Fils 251 Fils

Share price per Bahrain Bourse at 31 December  430 Fils 320 Fils

Price to earnings ratio at 31 December   17 times 15 times

Total market capitalisation at 31 December (BD - thousand) 64,233 47,801

26 CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS

At 31 December 2021, financial instruments have been classified for the purpose of measurement under IAS 
39 ‘Financial Instruments: Recognition and Measurement’ as follows:        
 
26.1 Group

Available-
for-sale
BD ‘000

Held to
Maturity
BD ‘000

Loans and
receivables

BD ‘000
Total

BD ‘000

Cash and balances with banks  -    -    49,418  49,418 

Statutory deposits  -    -    4,771  4,771 

Insurance receivables  -    -    28,294  28,294 

Reinsurers' share of insurance liabilities

- Outstanding claims - Reported claims  -    -    58,824  58,824 

Investments  31,607  5,666  -    37,273 

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

Financial liabilities 
at amortised cost 

BD ‘000

Insurance liabilities

- Outstanding claims - Reported claims  69,615 

Payables and accrued liabilities    36,089 

Lease liabilities  129 

 105,833 



Annual Report 2021 87 

Notes to the Consolidated and Company’s
Separate Financial Statements 
At 31 December 2021 

Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.) Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.)

26 CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

25.2 Company

Available-
for-sale
BD ‘000

Held to
Maturity
BD ‘000

Loans and
receivables

BD ‘000
Total

BD ‘000
Cash and balances with banks  -    -    27,344  27,344 
Statutory deposits  -    -    4,646  4,646 
Insurance receivables  -    -    23,502  23,502 
Reinsurers' share of insurance liabilities
- Outstanding claims - Reported claims  -    -    56,759  56,759 

Investments  24,103  4,928  -    29,031 
 24,103  4,928  112,251  141,282 

Financial liabilities at amortised cost 
BD ‘000

Insurance liabilities
- Outstanding claims - Reported claims  64,912 
Payables and accrued liabilities  30,910 
Lease liabilities  116 

 95,938 

At 31 December 2020, financial instruments have been classified for the purpose of measurement under IAS 39 ‘Financial Instruments: Recognition 
and Measurement’ as follows:         

26.1 Group

Available-
for-sale

BD ‘000

Held to
Maturity
BD ‘000

Loans and
receivables

BD ‘000
Total

BD ‘000
Cash and balances with banks  -    -    49,070  49,070 
Statutory deposits  -    -    5,592  5,592 
Insurance receivables  -    -    34,328  34,328 
Reinsurers' share of insurance liabilities
- Outstanding claims - Reported claims  -    -    74,013  74,013 
Investments  19,926  3,893  -    23,819 

 19,926  3,893  163,003  186,822 

Financial liabilities at amortised cost 
BD ‘000

Insurance liabilities
- Outstanding claims - Reported claims  83,663 
Payables and accrued liabilities  37,491 
Lease liabilities  233 
Due to participants   111 

 121,498 



88 gig BAHRAIN

Notes to the Consolidated and Company’s
Separate Financial Statements 
At 31 December 2021 

Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.)

26 CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)
 
26.2 Company

Available-
for-sale

BD ‘000

Held to
Maturity
BD ‘000

Loans and
receivables

BD ‘000
Total

BD ‘000
Cash and balances with banks  -    -    30,779  30,779 
Statutory deposits  -    -    5,467  5,467 
Insurance receivables  -    -    27,913  27,913 
Reinsurers' share of insurance liabilities
- Outstanding claims - Reported claims  -    -    70,987  70,987 
Investments  14,351  3,549  -    17,900 

 14,351  3,549  135,146  153,046 

Financial liabilities at amortised cost 
BD ‘000

Insurance liabilities
- Outstanding claims - Reported claims  77,972 
Payables and accrued liabilities  31,882 
Lease liabilities  208 

 110,062 

27 FAIR VALUE MEASUREMENT   

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the 
measurement date.         
         
Fair values of quoted securities are derived from quoted market prices in active markets, if available. For unquoted securities, fair value is estimated 
using appropriate valuation techniques. Such techniques may include using recent arm’s length market transactions; reference to the current fair value 
of another instrument that is substantially the same; or other valuation models.        
 
The fair values of the funds that are listed on active markets are determined by reference to their quoted bid prices. The fair values of unlisted funds are 
based on net asset values which are determined by the fund manager using the quoted market prices of the underlying assets, if available, or other 
acceptable methods such as a recent price paid by another investor or the market value of a comparable company.     
     
The Group uses the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments by valuation technique:   
                
Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities;      
Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly; and
Level 3: techniques which use inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.  
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27   FAIR VALUE MEASUREMENT (Continued)

Following are the fair value hierarchy level wise details of available-for-sale investments :
      
27.1 Group

31 December 2021

Level 1
BD ‘000

Level 2
BD ‘000

Level 3
BD ‘000

Total
BD ‘000

Available-for-sale investments

Quoted investments 

Banking  11,929  -    -    11,929 

Infrastructure  1,547  -    -    1,547 

Industrial  4,371  -    -    4,371 

Communications  431  -    -    431 

Consumer Service  1,730  -    -    1,730 

Government  9,124  -    -    9,124 

Other sectors  746  -    -    746 

Unquoted equity investments    

Insurance  -    -    1,380  1,380 

Consumer Service  -    -    65  65 

Other managed funds

Consumer Service  -    -    189  189 

Infrastructure  -    -    17  17 

Industrial  -    -    43  43 

Other sectors  -    -    35  35 

 29,878  -    1,729  31,607 

27.2 Company

31 December 2021

Level 1
BD ‘000

Level 2
BD ‘000

Level 3
BD ‘000

Total
BD ‘000

Available-for-sale investments

Quoted equities

   Banking  10,234  -    -    10,234 

   Industrial  4,371  -    -    4,371 

   Communications  431  -    -    431 

   Consumer Service  1,651  -    -    1,651 

   Government  5,863  -    -    5,863 

   Other sectors  73  -    -    73 

Unquoted equity investments

   Insurance  -    -    1,381  1,381 

   Other sectors  -    -    64  64 

Other managed funds

   Other sectors  -    -    35  35 

 22,623  -    1,480  24,103 
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27   FAIR VALUE MEASUREMENT (Continued)

Following are the fair value hierarchy level wise details of available-for-sale investments:      

27.1 Group

31 December 2020

Level 1
BD ‘000

Level 2
BD ‘000

Level 3
BD ‘000

Total
BD ‘000

Available-for-sale investments

Quoted equities

Banking  6,177  -    -    6,177 

Industrial  2,995  -    -    2,995 

Communications  255  -    -    255 

Consumer Service  465  -    -    465 

Government  6,820  -    -    6,820 

Other sectors  1,627  -    -    1,627 

Unquoted equity investments

   Insurance  -    -    1,319  1,319 

   Other Sector  -    -    45  45 

Other managed funds

   Consumer Service  -    -    125  125 

   Other sectors  -    -    98  98 

 18,339  -    1,587  19,926 

27.2 Company

31 December 2020

Level 1
BD ‘000

Level 2
BD ‘000

Level 3
BD ‘000

Total
BD ‘000

Available-for-sale investments

Quoted investments 

Banking  4,547  -    -    4,547 

Industrial  2,995  -    -    2,995 

Communications  255  -    -    255 

Consumer Service  387  -    -    387 

Government  4,688  -    -    4,688 

Other sectors  80  -    -    80 

Unquoted equity investments

   Insurance  -    -    1,319  1,319 

   Consumer Service  -    -    45  45 

Other managed funds

   Other sectors  -    -    35  35 

 12,952  -    1,399  14,351 
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27   FAIR VALUE MEASUREMENT (Continued)

Reconciliation of movement in level 3 financial instruments measured at fair value - Group and Company   

Group

At 1 January 
2021

BD ‘000

Gains
recognised

in other
comprehensive

income
BD ‘000

At 31 December 
2021

BD ‘000

Available-for-sale investments unquoted equity    
investments and other managed funds    1,587  142  1,729 

Company

Available-for-sale investments Unquoted equity   
investments and other managed funds    1,399  81  1,480 

Group

At 1 January 
2020

BD ‘000

Losses 
recognised 

in other 
comprehensive 

income
BD ‘000

At 31 December 
2020

BD ‘000

Available-for-sale investments unquoted equity    
investments and other managed funds    2,707  (1,120)  1,587 

Company

Available-for-sale investments  
Unquoted equity investments  1,429  (30)  1,399 

During the year ended 31 December 2021, there were no transfers between Level 1 and Level 2 fair value hierarchies, and no transfers into or out of 
Level 3 fair value hierarchy (2020: No transfers).         

Significant unobservable inputs to valuation - Available-for-sale investment in unquoted equity      
A reasonably possible increase (decrease) in the key assumptions by 10% would result in a fair value (decrease) increase of (BD 247 thousand) BD 247 
thousand [2020: (BD 159  thousand) BD 159  thousand] at the Group’s level. A reasonably possible increase (decrease) in the key assumptions by 10% 
would result in a fair value (decrease) increase of (BD 147 thousand) BD 147 thousand [2020: (BD 140  thousand) BD 140  thousand] at the Company’s 
level. The fair values of the financial assets and financial liabilities are not materially different from their carrying values at the reporting date.  
         
In case of available-for-sale, the impairment charge in the consolidated and separate statement of profit or loss of the Company would depend on 
whether the decline is significant or prolonged. An increase in the fair value would only impact equity (through other comprehensive income) and, would 
not have an effect on the consolidated and separate statement of profit or loss of the Company.      
 
Carrying amount and fair values of financial instruments not carried at fair value       
The management assessed that the fair values of cash and bank balances, statutory deposits, insurance receivables, reinsurers’ share of insurance 
liabilities - reported claims, insurance liabilities - reported claims, payables to insurance and reinsurance companies, policyholders, other payables and 
lease liabilities, approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments. These financial instruments are classified 
under level 2 of the fair value hierarchy.         
         
A majority of the Group’s held-to-maturity investments are in quasi-sovereign bonds. Following the impairment allowance recognised on certain of 
these bonds, management has assessed that the fair values of held-to-maturity investments approximate their carrying amounts as at the reporting 
date. Fair values of held-to-maturity investments are classified under level 3 of the fair value hierarchy.      
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28 SEGMENTAL INFORMATION 
 
For management purposes, the Group is organised into departments based on the classes of insured risks. The reportable operating segments of the 
Group are as follows:         
 
- Fire and general offers insurance policies to cover various risks of fire, general accident and engineering, medical, group life and 
 special contingency;           
- Motor offers insurance policies to cover risks of motor third party, motor comprehensive and extended warranty; and  
- Marine and aviation  offers insurance policies to cover risks of marine cargo, marine hull and marine aviation. 
- Family Takaful offers insurance policies to cover risks of group life, education, protection, savings etc. 
 
Management monitors the underwriting results of the operating segments separately for the purpose of making decisions about resource allocation 
and performance assessment. Segment performance is evaluated based on underwriting profit. The following table presents of segment revenues, 
measurement of segment profit for the year and their reconciliation to the Group’s and the Company’s income and profit for the year.   
               
2021 Group

 Fire and   
general 

 BD ‘000
 Motor 

 BD ‘000

 Marine and 
 aviation 
 BD ‘000

 Family  
 Takaful 
 BD ‘000

 Total 
 BD ‘000

Gross premiums from external customers  69,466  19,913  1,996  1,344  92,719 
Retained premiums  17,162  19,336  336  940  37,774 
Net premiums  16,025  19,365  331  943  36,664 
Fee and commission income  4,114  52  749  -    4,915 
Segment revenue  20,139  19,417  1,080  943  41,579 
Net claims / (recoveries)   12,611  12,158  (8)  218  24,979 
Transfer to family takaful technical reserve  -    -    -    332  332 
General and administrative expenses  3,517  3,529  352  14  7,412 
Acquisition costs  2,036  1,709  115  122  3,982 
Underwriting profit / (loss)  1,975  2,021  621  (151)  4,466 
Unallocable income*  2,883 
Unallocable expenses**  (2,356)
Profit including participants' share  4,993 
Less: Participants' share  672 
Profit for the year  4,321 

2021 Company

 Fire and   
general 

 BD ‘000
 Motor 

 BD ‘000

 Marine and 
 aviation 
 BD ‘000

 Total 
 BD ‘000

Gross premiums from external customers  54,590  11,633  1,690  67,913 
Retained premiums  8,496  11,391  248  20,135 
Net premiums  7,467  11,113  240  18,820 
Fee and commission income  3,188  52  665  3,905 
Segment revenue  10,655  11,165  905  22,725 
Net claims / (recoveries)   6,068  6,731  (42)  12,757 
General and administrative expenses  1,687  1,476  289  3,452 
Acquisition costs  1,239  1,176  77  2,492 
Underwriting profit   1,661  1,782  581  4,024 
Unallocable income*  1,817 
Unallocable expenses**  (2,138)
Profit for the year  3,703 
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28 SEGMENTAL INFORMATION (Continued)

2020 Group

 Fire and
general 

 BD ‘000
 Motor 

 BD ‘000

 Marine and 
 aviation 

 BD ‘000

 Family  
 Takaful 

 BD ‘000
 Total 

 BD ‘000

Gross premiums from external customers  62,506  19,492  1,984  1,448  85,430 

Retained premiums  13,928  18,839  312  882  33,961 

Net premiums  13,962  19,289  309  878  34,438 

Fee and commission income  3,302  158  522  -    3,982 

Segment revenue  17,264  19,447  831  878  38,420 

Net claims / recoveries  10,462  12,992  (10)  260  23,704 

Transfer to family takaful technical reserve  -    -    -    332  332 

General and administrative expenses  3,739  2,906  361  81  7,087 

Acquisition costs  1,984  1,549  114  170  3,817 

Underwriting profit  1,079  2,000  366  35  3,480 

Unallocable income*  2,809 

Unallocable expenses**  (1,972)

Profit including participants' share  4,317 

Less: Participants' share  400 

Profit for the year  3,917 

2020 Company

 Fire and
general 

 BD ‘000
 Motor 

 BD ‘000

 Marine and 
 aviation 

 BD ‘000
 Total 

 BD ‘000

Gross premiums from external customers  50,279  10,679  1,613  62,571 

Retained premiums  6,955  10,363  211  17,529 

Net premiums  6,424  11,028  217  17,669 

Fee and commission income  2,577  158  452  3,187 

Segment revenue  9,001  11,186  669  20,856 

Net claims / recoveries   5,076  6,886  (28)  11,934 

General and administrative expenses  1,723  1,371  295  3,389 

Acquisition costs  1,280  1,040  72  2,392 

Underwriting profit  922  1,889  330  3,141 

Unallocable income*  1,931 

Unallocable expenses**  (1,754)

Profit for the year  3,318 

  *Includes investment income - net, share of results of an associate and other income.        

 **Includes corporate expenses and other expenses.           
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28   SEGMENTAL INFORMATION (Continued) 

The following table presents disclosure of segment assets: 

 Fire and  
general 

 BD ‘000
 Motor 

 BD ‘000

 Marine and 
 aviation 

 BD ‘000

 Family  
 Takaful 

 BD ‘000

 Unallocable 
 assets* 

 BD ‘000
 Total 

 BD ‘000
Segment assets
2021 Group  93,288  6,361  2,512  3,373  126,829  232,363 
2021 Company  88,991  5,656  2,411  -    98,298  195,356 

Segment assets 
2020 Group  108,174  7,127  1,677  2,855  119,690  239,523 
2020 Company  103,751  5,581  1,575  -    95,707  206,614 

 Fire and   
general 

 BD ‘000
 Motor 

 BD ‘000

 Marine and 
 aviation 

 BD ‘000

 Family  
 Takaful 

 BD ‘000

 Unallocable 
 liabilities** 

 BD ‘000
 Total 

 BD ‘000
Segment liabilities
2021 Group  109,486  28,700  2,852  6,754  41,178  188,970 

2021 Company  100,995  19,878  2,661  -    32,884  156,418 

Segment liabilities

2020 Group  120,465  28,402  1,992  5,550  41,660  198,069 

2020 Company  112,441  18,928  1,840  -    35,885  169,094 

* Segments assets do not include cash and bank balances, statutory deposits, insurance receivables, investments, investment in an associate, 
investment property, property and equipment, right of use asset and due from participants as these assets are managed on an integrated basis.  
               
** Segment liabilities do not include payables to insurance and reinsurance companies, policyholders and other payables, due to participants and lease 
liabilities as these liabilities are managed on an integrated basis.         
 
Cash flows relating to segments are not disclosed separately as these are managed on an integrated basis.     
              
2021 Group

 Bahrain 
 BD ‘000

 Kuwait 
 BD ‘000

 Total 
 BD ‘000

Gross premiums from external customers*  71,598  21,121  92,719 
Non-current assets**  6,095  43  6,138 

2021 Company

 Bahrain 
 BD ‘000

 Kuwait 
 BD ‘000

 Total 
 BD ‘000

Gross premiums from external customers*  46,792  21,121  67,913 
Non-current assets**  6,532  43  6,575 

2020 Group

 Bahrain 
 BD ‘000

 Kuwait 
 BD ‘000

 Total 
 BD ‘000

Gross premiums from external customers*  68,029  17,401  85,430 
Non-current assets**  6,148  167  6,315 
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28   SEGMENTAL INFORMATION (Continued) 

2020 Company

 Bahrain 
 BD ‘000

 Kuwait 
 BD ‘000

 Total 
 BD ‘000

Gross premiums from external customers*  45,170  17,401  62,571 

Non-current assets**  6,596  167  6,763 
 
* The gross premium information is based on the location of the customer.        
          
** Non-current assets for this purpose consist of property and equipment, investment property and right of use asset and is based on the location of 
the property and equipment.         
 
29 RISK MANAGEMENT 
 
Financial instruments consist of financial assets and financial liabilities. The Group has no derivative financial instruments.    
               
Financial assets include cash and cash equivalents, deposits, receivables and investments.  Financial liabilities include payables (to insurance and 
reinsurance companies, policyholders and other parties).  Accounting policies for financial assets and financial liabilities are set out in note 4.  
       
The risks involved with financial instruments and the Group’s approach to managing such risks are discussed below:    
     
a) Insurance risk 
The risk under an insurance contract is the possibility that the insured event occurs and the uncertainty of the amount of the resulting claim.  By the 
very nature of an insurance contract, this risk is random and therefore unpredictable. The principal risks that the Group faces under such contracts is 
the occurrence of the insured event and the severity of the reported claim. The Group’s risk profile is improved by diversification of these risks of losses 
to a large portfolio of contracts as a diversified portfolio is less likely to be affected by an unexpected event in a single subset.    
     
The Group principally issues the following types of general insurance contracts: Marine, Motor and Fire and General Accident. Risks under these 
policies usually cover twelve months. For Fire and General Accidents insurance contracts the most significant risks arise from accidents, climate 
changes, natural disasters and terrorist activities. These risks do not vary significantly in relation to the location of the risk insured type of risk insured 
or by industry.         
         
Underwriting and retention policies and procedures and limits precisely regulate who is authorised and accountable for concluding insurance and 
reinsurance contracts and on what conditions.  Compliance with these guidelines is regularly checked and developments in the global, regional and 
local markets are closely observed, reacting where necessary with appropriate measures that are translated without delay into underwriting guidelines 
if required.         
         
The primary risk control measure in respect of insurance risk is the transfer of the risks to third parties via reinsurance,  The reinsurance business ceded 
is placed on a proportional and non-proportional basis with retention limits varying by lines of business. The placements of reinsurance contracts are 
diversified so that the Group is not dependent on a single reinsurer or a single reinsurance contract.      
   
Reinsurance is used to manage insurance risk. Although the Group has reinsurance arrangements, they do not, however, discharge the Group’s liability 
as the primary insurer and thus a credit risk exposure remains with respect to reinsurance ceded to the extent that any reinsurer may be unable to meet 
its obligations under such reinsurance arrangements. The Group minimises such credit risk by entering into reinsurance arrangements with reinsurers 
having good credit ratings, which are reviewed on a regular basis. The creditworthiness of reinsurers is considered on an annual basis by reviewing 
their financial strength prior to finalisation of any contract.  Reserve risks are controlled by constantly monitoring the provisions for insurance claims that 
have been submitted but not yet settled and by amending the provisions, if deemed necessary.      
   
Concentration of insurance risk         
The Group does not have any single insurance contract or a small number of related contracts that cover low frequency, high-severity risks such as 
earthquakes, or insurance contracts covering risks for single incidents that expose the Group to multiple insurance risks. The Group has adequately 
reinsured for insurance risks that may involve significant litigation. A 5% change in the average claims ratio will have no material impact on the statement 
of profit or loss (2019: 5%). The geographical and segmental concentration of insurance risk is set out in note 27.     
 
b) Currency risk 
Currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The 
Group’s principal transactions are carried out in Bahraini Dinars and Kuwaiti Dinars and its exposure to foreign exchange risk arises primarily because 
the Kuwaiti Dinar is not pegged to the United States Dollar or Bahraini Dinar. The table below summarises the Group’s exposure to foreign currency 
exchange rate risk at the statement of financial position date by categorising monetary assets and liabilities by major currencies.    
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29   RISK MANAGEMENT (Continued) 
b) Currency risk (Continued)

Currency risk - Group

31 December 2021
Bahraini Dinars

 BD ‘000 
Kuwaiti Dinars

 BD ‘000 
US Dollars

 BD ‘000 
Other

 BD ‘000 
Total

 BD ‘000 
ASSETS
Cash and balances with banks  30,234  8,409  10,194  581  49,418 
Statutory deposits  250  4,521  -    -    4,771 
Insurance receivables  11,747  4,946  12,227  -    28,920 
Reinsurers' share of insurance
   reserves - outstanding claims
   - Reported claims  12,797  44,851  1,176  -    58,824 
Investments  7,229  7,306  18,679  4,059  37,273 

 62,257  70,033  42,276  4,640  179,206 

31 December 2021
Bahraini Dinars

 BD ‘000 
Kuwaiti Dinars

 BD ‘000 
US Dollars

 BD ‘000 
Other

 BD ‘000 
Total

 BD ‘000 
LIABILITIES
Insurance liabilities - outstanding 
claims - Reported claims  23,211  46,404  -    -    69,615 
Unearned commissions  1,094  1,628  119  -    2,841 
Payables and accrued liabilities  28,340  7,959  3,894  -    40,193 
Lease liabilities  111  18  -    -    129 

 52,756  56,009  4,013  -    112,778 
Net exposure  9,501  14,024  38,263  4,640  66,428 

Currency risk - Company 
31 December 2021

Bahraini Dinars
 BD ‘000 

Kuwaiti Dinars
 BD ‘000 

US Dollars
 BD ‘000 

Other
 BD ‘000 

Total
 BD ‘000 

ASSETS
Cash and balances with banks  8,807  8,409  9,547  581  27,344 
Statutory deposits  125  4,521  -    -    4,646 
Insurance receivables  7,573  4,946  11,383  -    23,902 
Reinsurers' share of insurance
   reserves - outstanding claims
   - Reported claims  11,908  44,851  -    -    56,759 
Investments  5,549  7,306  13,680  2,496  29,031 

 33,962  70,033  34,610  3,077  141,682 

31 December 2021
Bahraini Dinars

 BD ‘000 
Kuwaiti Dinars

 BD ‘000 
US Dollars

 BD ‘000 
Other

 BD ‘000 
Total

 BD ‘000 
LIABILITIES
Insurance liabilities - outstanding 
claims - Reported claims  18,508  46,404  -    -    64,912 
Unearned commissions  847  1,628  -    -    2,475 
Payables and accrued liabilities  22,224  7,959  2,585  -    32,768 
Lease liabilities  98  18  -    -    116 

 41,677  56,009  2,585  -    100,271 
Net exposure  (7,715)  14,024  32,025  3,077  41,411 
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29   RISK MANAGEMENT (Continued)
b) Currency risk (Continued)

Currency risk - Group 
31 December 2020

Bahraini Dinars
 BD ‘000 

Kuwaiti Dinars
 BD ‘000 

US Dollars
 BD ‘000 

Other
 BD ‘000 

Total
 BD ‘000 

ASSETS
Cash and balances with banks  26,121  11,672  9,844  1,433  49,070 
Statutory deposits  250  5,342  -    -    5,592 
Insurance receivables  12,522  3,550  18,561  -    34,633 
Reinsurers’ share of insurance reserves -    
   outstanding claims - Reported claims  12,923  59,482  1,608  -    74,013 
Investments  4,597  2,278  16,205  739  23,819 

 56,413  82,324  46,218  2,172  187,127 

31 December 2020
Bahraini Dinars

 BD ‘000 
Kuwaiti Dinars

 BD ‘000 
US Dollars

 BD ‘000 
Other

 BD ‘000 
Total

 BD ‘000 
LIABILITIES
Insurance liabilities - outstanding 
claims - Reported claims  23,520  60,143  -    83,663 
Unearned commissions  938  1,225  -    119  2,282 
Payables and accrued liabilities  29,324  11,066  926  -    41,316 
Lease liabilities  80  153  -    -    233 

 53,862  72,587  926  119  127,494 
Net exposure  2,551  9,737  45,292  2,053  59,633 

Currency risk - Company 

31 December 2020
Bahraini Dinars

 BD ‘000 
Kuwaiti Dinars

 BD ‘000 
US Dollars

 BD ‘000 
Other

 BD ‘000 
Total

 BD ‘000 
ASSETS
Cash and balances with banks  8,814  11,672  8,860  1,433  30,779 
Statutory deposits  125  5,342  -    -    5,467 
Insurance receivables  7,148  3,550  17,417  -    28,115 
Reinsurers’ share of insurance reserves -    
   outstanding claims - Reported claims  11,505  59,482  -    -    70,987 
Investments  3,145  2,278  12,206  271  17,900 

 30,737  82,324  38,483  1,704  153,248 

31 December 2020
Bahraini Dinars

 BD ‘000 
Kuwaiti Dinars

 BD ‘000 
US Dollars

 BD ‘000 
Other

 BD ‘000 
Total

 BD ‘000 
LIABILITIES
Insurance liabilities - outstanding 
claims - Reported claims  17,829  60,143  -    -    77,972 
Unearned commissions  771  1,225  -    -    1,996 
Payables and accrued liabilities  20,088  11,066  4,523  -    35,677 
Lease liabilities  56  152  -    -    208 

 38,744  72,586  4,523  -    115,853 
Net exposure  (8,007)  9,738  33,960  1,704  37,395 

A 5% movement in the Kuwaiti Dinar exchange rate against the Bahraini Dinar would impact consolidated statement of other comprehensive income 
and Company’s separate statement of other comprehensive income by BD 701 thousand (2020: BD 487 thousand).    
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29   RISK MANAGEMENT (Continued)

c) Interest rate risk 
Interest rate risk arises from the possibility that changes in interest rates will affect future profitability or the fair values of financial instruments. The 
Group’s short-term deposits are at fixed interest rates and mature within six months. Investments in bonds consist of both fixed rate instruments and 
have maturities ranging from 1 year to 10 years.         
 
The Group does not use any derivative financial instruments to hedge its interest rate risk.       
               
A 50 basis point change in the interest rates would impact the consolidated statement of profit or loss by BD 247 thousand and the company’s 
separate statement of profit or loss by BD 137 thousand (Group 2020: BD 245 thousand and Company 2020: BD 154 thousand).   
        
d) Price risk  
Price risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in market prices, whether those changes are caused 
by factors specific to the individual security or its issuer or factors affecting all securities traded in the market. The Group is exposed to price risk with 
respect to its investments (listed and unlisted shares, bonds and managed funds). The geographical concentration of the Group’s investments is set 
out below:         

Geographical concentration of investments     

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000
Bahrain  14,548  9,996  10,670  7,378 
UAE  2,873  1,911  1,833  1,238 
Saudi Arabia  1,637  830  1,363  852 
Kuwait  8,705  8,293  2,985  2,684 
Qatar  1,966  1,579  1,239  786 
Oman  6,357  5,492  4,886  4,421 
Asia/BRIC  85  42  176  -   
Other countries/global  1,102  888  667  541 

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

The Group limits market risk by maintaining a diversified portfolio, proactively monitoring the key factors that affect stock and bond market movements 
and periodically analysing the operating and financial performance of investees.        
 
The Group’s equity investments comprise securities quoted on the stock exchanges in Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia and UAE. A 5% change in the 
prices of the equities, with all other variables held constant, would impact the Group’s equity by BD 325 thousand and the Company’s equity by BD 242 
thousand (Group 2020: BD 157  thousand and Company 2020: BD 101 thousand). There would be no impact on the Group’s consolidated statement 
of profit or loss and Company’s separate statement of profit or loss as all equity investments are classified as available-for-sale.   
      
e) Liquidity risk 
Liquidity risk is the risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities.  Liquidity risk may result from 
an inability to sell a financial asset quickly at close to its fair value.  Management monitors liquidity requirements on a regular basis and ensures that 
sufficient funds are available to meet any commitments as they arise.  The Group has sufficient liquidity and, therefore, does not resort to borrowings 
in the normal course of business.          

The table below summarises the maturity profile of the assets and liabilities of the Group based on remaining undiscounted contractual obligations. As 
the Group does not have any interest bearing liabilities, the totals in the table match the consolidated and separate statement of financial position.  
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29  RISK MANAGEMENT (Continued)
e) Liquidity risk (Continued)

Liquidity risk - Group
31 December 2021

One year or less
BD ‘000

More than one year
BD ‘000

No term
BD ‘000

Total
BD ‘000

ASSETS
Cash and balances with banks  49,418  -    -    49,418 
Statutory deposits  -    -    4,771  4,771 
Insurance receivables  26,685  2,235  -    28,920 
Deferred acquisition costs  2,038  -    -    2,038 
Reinsurers' share of insurance liabilities  100,451  -    -    100,451 
Reinsurers' share of mathematical reserves  3,045  -    -    3,045 
Investments  25,574  11,699  -    37,273 
Investment in associate  -    -    309  309 
Investment property   -    -    2,148  2,148 
Property and equipment  -    -    3,878  3,878 
Right to use asset   -    -    112  112 
Liquidity risk - Company  207,211  13,934  11,218  232,363 

LIABILITIES
Insurance liabilities  138,662  -    -    138,662 
Mathematical reserves  6,289  -    -    6,289 
Unearned commissions  2,841  -    -    2,841 
Due to participants   856  -    -    856 
Payables and accrued liabilities  40,193  -    -    40,193 
Lease liabilities  129  -    -    129 

 188,970  -    -    188,970 

Liquidity risk - Company
31 December 2021

One year or less
BD ‘000

More than one year
BD ‘000

No term
BD ‘000

Total
BD ‘000

ASSETS
Cash and balances with banks  27,344  -    -    27,344 
Statutory deposits  -    4,646  4,646 
Insurance receivables  22,156  1,746  -    23,902 
Deferred acquisition costs  1,604  -    -    1,604 
Reinsurers' share of insurance liabilities  95,454  -    -    95,454 
Investments  23,050  5,981  -    29,031 
Investment in a subsidiary  -    -    6,683  6,683 
Investment in associate  -    -    117  117 
Investment property   -    -    3,693  3,693 
Property and equipment  -    -    2,781  2,781 
Right to use asset  -    -   101  101 

 169,608  7,727  18,021  195,356 

LIABILITIES
Insurance liabilities  121,059  -    -    121,059 
Unearned commissions  2,475  -    -    2,475 
Payables and accrued liabilities  32,768  -    -    32,768 
Lease liabilities  116  -    -    116 

 156,418  -    -    156,418 
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29  RISK MANAGEMENT (Continued)
e) Liquidity risk (Continued)

Liquidity risk - Group

31 December 2020
One year or less

BD ‘000
More than one year

BD ‘000
No term
BD ‘000

Total
BD ‘000

ASSETS
Cash and balances with banks  49,070  -    -    49,070 
Statutory deposits  -    -    5,592  5,592 
Insurance receivables  25,989  8,644  -    34,633 
Deferred acquisition costs  1,707  -    -    1,707 
Reinsurers' share of insurance liabilities  115,576  -    -    115,576 
Reinsurers› share of mathematical reserves  2,550  -    -    2,550 
Investments  7,017  16,802  -    23,819 
Investment in associate  -    -    261  261 
Investment property  -    -    1,574  1,574 
Property and equipment  -    -    4,524  4,524 

Right of use asset  -    -    217  217 
 201,909  25,446  12,168  239,523 

LIABILITIES
Insurance liabilities  149,075  -    -    149,075 
Mathematical reserves   5,052  -    -    5,052 
Unearned commissions  2,282  -    -    2,282 
Due to participants  111  -    -    111 
Payables and accrued liabilities  41,316  -    -    41,316 
Lease liabilities  233  -    -    233 

 198,069  -    -    198,069 

Liquidity risk - Company

31 December 2020
One year or less

BD ‘000
More than one year

BD ‘000
No term
BD ‘000

Total
BD ‘000

ASSETS
Cash and balances with banks  30,779  -    -    30,779 
Statutory deposits  -    5,467  5,467 
Insurance receivables  22,668  5,447  -    28,115 
Deferred acquisition costs  1,214  -    -    1,214 
Reinsurers' share of insurance liabilities  109,693  -    -    109,693 
Investments  5,687  12,213  -    17,900 
Investment in a subsidiary   -    -    6,683  6,683 
Investment property  -    -    3,149  3,149 
Property and equipment   -    -    3,420  3,420 
Right of use asset  -    -    194  194 

 170,041  17,660  18,913  206,614 
  LIABILITIES

Insurance liabilities  131,213  -    -    131,213 
Unearned commissions   1,996  -    -    1,996 
Payables and accrued liabilities  35,677  -    -    35,677 
Lease liabilities  208  -    -    208 

 169,094  -    -    169,094 
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29 RISK MANAGEMENT (Continued) 

f) Credit risk
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause the other party to incur a financial loss.  
Credit risk on receivables is limited to receivables from policyholders which are carried net of impairment losses, and to insurance and reinsurance 
companies. The Group manages credit risk with respect to receivables from policyholders by monitoring risks in accordance with defined policies and 
procedures.         
         
Management seeks to minimise credit risk with respect to insurance and reinsurance companies by only ceding business to companies with good 
credit ratings in London, as well as European and Middle East reinsurance markets.         
  
The Group manages credit risk on its cash deposits and investments by ensuring that the counterparties have an appropriate credit rating. The Group 
does not have an internal credit rating of counterparties and uses external credit rating agencies’ websites to rate the companies. The following 
balances are with counterparties having a credit rating of BBB- (2020: BBB-) or above:      
 

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

Cash and balances with banks  49,418  27,344  49,070  30,779 

Statutory deposits  4,771  4,646  5,592  5,467 

Reinsurers' share of insurance reserves

 - Outstanding claims - Reported claims  58,824  56,759  74,013  70,987 

Investments - held-to-maturity  5,666  4,928  3,893  3,549 

Insurance receivables   28,294  23,502  34,328  27,913 

The Group’s maximum exposure to credit risk on its financial assets was BD 195,138 thousand and the Company’s maximum exposure to credit risk 
on its financial assets was BD 144,605 thousand (Group 2020: BD 187,749 thousand and Company 2020: BD 153,925 thousand).   
          
g) Fair values of financial instruments 
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at 
the measurement date. Underlying the definition of fair value is a presumption that an enterprise is a going concern without any intention or need 
to liquidate, curtail materially the scale of its operations or undertake a transaction on adverse terms,  The fair value of the Group’s cash and cash 
equivalents, investments, receivables and payables are not materially different from their carrying values as shown in the consolidated and separate 
statement of financial position and further discussed in note 26.         
                
h) Capital management 
Capital requirements are set and regulated by the Central Bank of Bahrain. These requirements are put in place to ensure sufficient solvency margins. 
Further objectives are set by the Group to maintain a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business objectives and 
maximise shareholders’ value.         
         
The Group manages its capital requirements by assessing shortfalls between reported and required capital levels on a regular basis. Adjustments to 
current capital levels are made in light of changes in market conditions and risk characteristics of the Group’s activities. In order to maintain or adjust 
the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders or issue capital securities.     
    
The Group fully complied with the externally imposed capital requirements during the reported financial periods and no changes were made to the 
Group’s objectives, policies and processes for capital management from the previous year.      

The Group computes and monitors its solvency margin in accordance with the provisions as set out in the Capital Adequacy Module of the Central 
Bank of Bahrain Rulebook - Volume 3.          
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29 RISK MANAGEMENT (Continued) 
 
The capital of the Group and the Company as at 31 December 2021 and 31 December 2020 was as follows:

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

Capital available allocated towards required solvency margin  41,267  33,772  29,378  23,593 

Required margin of solvency   10,192  6,042  11,373  7,541 

Excess of capital available over the required    
solvency margin

 31,075  27,730  18,005  16,052 

     

30 RELATED PARTIES 

Related parties represent major shareholders, directors and key management personnel of the Group and its Parent, and entities controlled, jointly 
controlled or significantly influenced by such parties. All transactions with such related parties are conducted on normal terms and conditions.

Transactions with related parties included in the statement of profit or loss are as follows:       
    
30.1  Group

31 December 21z2021

Key
management

personnel
BD ‘000

Shareholders
BD ‘000

Entities
related to

shareholders
BD ‘000

Others
BD ‘000

 Gross premiums  1  2,854  164  22 

 Reinsurers' share of gross premiums  -    6,096  5  118 

 Gross claims paid  -    2,650  61  34 

 Reinsurers' share of claims paid  -    3,770  201  34 

 Fee and commission income  -    1,097  -    17 

 Acquisition costs  -    52  2  69 

 Corporate expenses  -    -    -    29 

 General and administrative expenses  -    102  -    -   

 Income from an associate  -    -    -    -   
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30 RELATED PARTIES (Continued) 

30.2 Company

31 December 2021
Key

management
personnel

BD ‘000
Shareholders

BD ‘000
Subsidiary

BD ‘000

Entities
related to

shareholders
BD ‘000

Others
BD ‘000

 Gross premiums  1  2,854  110  164  2 
 Reinsurers' share of gross premiums  -    6,096  134  5  -   
 Gross claims paid  -    2,650  1  61  -   
 Reinsurers' share of claims paid  -    3,770  36  201  -   
 Fee and commission income  -    1,097  29  -    -   
 Investment income - net    -    -    81  -    -   
 Purchase of Takaful land and building   -    -    -    -    -   
 Acquisition costs  -    52  8  2  69 
 Corporate expenses  -    -    -    -    -   

30.3 Group 

31 December 2020
Key

management
personnel

BD ‘000
Shareholders

BD ‘000

Entities
related to

shareholders
BD ‘000

Others
BD ‘000

 Gross premiums  2  3,123  161  -   
 Reinsurers' share of gross premiums  -    6,759  -    -   
 Gross claims paid  -    4,166  71  -   
 Reinsurers' share of claims paid  -    8,504  -    -   
 Fee and commission income  -    860  -    -   
 Acquisition costs  -    389  -    -   
 Corporate expenses    -    -    -    49 
 Income from an associate    -    -    -    54 

30.4 Company

31 December 2020

Key
management

personnel
BD ‘000

Shareholders
BD ‘000

Subsidiary
BD ‘000

Entities
related to

shareholders
BD ‘000

Others
BD ‘000

 Gross premiums  1  3,123  35  149  -   
 Reinsurers' share of gross premiums  -    6,759  154  -    -   
 Gross claims paid  -    4,166  -    71  -   
 Reinsurers' share of claims paid  -    8,504  36  -    -   
 Fee and commission income  -    860  33  -    -   
 Investment income - net   -    -    7  -    -   
 Purchase of Takaful land and building  -    -    1,550  -    -   
 Acquisition costs    -    389  -    -    -   
 Corporate expenses   -    -    -    -    20 
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30   RELATED PARTIES (Continued)

30.5 Group

Balances with related parties included in the statement of financial position are as follows:

31 December 2021

Shareholders
BD ‘000

Entities
related to

shareholders
BD ‘000

Others
BD ‘000

 Insurance receivables  373  41  164 

 Reinsurers' share of insurance liabilities  37,679  -    -   

 Insurance liabilities  34,101  -    3 

 Payables and accrued liabilities  1,099  6  138 

 Investment in an associate    171  -    -   
 

30.6 Company

31 December 2021

Shareholders
BD ‘000

Subsidiary
BD ‘000

Associate
BD ‹000

Entities
related to

shareholders
BD ‘000

 Insurance receivables  490  34  -    42 

 Reinsurers' share of insurance liabilities  37,679  33  -    -   

 Insurance liabilities  34,101  -    -    3 

 Payables and accrued liabilities  1,078  73  9  6 
 

30.7 Group

31 December 2020

Shareholders
BD ‘000

Entities
related to

shareholders
BD ‘000

Others
BD ‘000

 Insurance receivables  642  20  -   

 Reinsurers' share of insurance liabilities  38,472  -    -   

 Insurance liabilities  35,016  -    -   

 Available for sale - investments   -    3  -   

 Investment in an associate    -    -    261 
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30   RELATED PARTIES (Continued)

30.8 Company

31 December 2020

Shareholders
BD ‘000

Subsidiary
BD ‘000

Entities
related to

shareholders
BD ‘000

 Insurance receivables  642  24  20 

 Reinsurers' share of insurance liabilities  38,472  56  -   

 Insurance liabilities  35,016  2  -   

 Payables and accrued liabilities   -    62  1 

Compensation of key management personnel          
The remuneration of directors and other members of key management during the year was as follows:    

2021
Group

BD ‘000

2021
Company

BD ‘000

2020
Group

BD ‘000

2020
Company

BD ‘000

 Salaries and benefits  986  517  1,202  781 

 Remuneration and attendance fees to Directors  393  261  251  163 

 Employees' end of service benefits  62  30  75  43 

 1,441  808  1,528  987 

31 CONTINGENT LIABILITIES 
 
A contingent liability exists at the consolidated statement of financial position date in respect of letters of guarantee amounting to BD 4,535 thousand 
(2020: BD 5,511  thousand) issued by banks in Kuwait in favour of the Ministries of Commerce and Industry and Health, State of Kuwait to comply with 
statutory requirements.  The Group maintains a deposit of BD 4,548 thousand (2020: BD 5,369 thousand) in the same banks to cover the amounts 
guaranteed.         

Legal claims 
The Group, in common with the significant majority of insurers, is subject to litigation in the normal course of its business. The Group, based on 
independent legal advice, does not believe that the outcome of these court cases will have a material impact on the Group’s income or financial 
position.         

32 COMPARATIVES

Certain prior year amounts have been regrouped to conform to the current year’s presentation. Such regrouping did not effect previously reported profit 
for the year or equity.         
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The below supplementary information is provided to comply with the CBB circular number OG/259/2020 (Reporting of Financial Impact of COVID-19), 
dated 14th July 2020. Since the situation of the COVID-19 is uncertain and is still evolving, the above impact is as of the date of preparation of this 
information.  Circumstances may change which may result in this information to be out-of-date. In addition, this information does not represent the 
exact full comprehensive assessment of COVID-19 impact on the Group. This information is not subject to any review by the external auditors.  
          
The overall impact on the financial statements as assessed by the group is as below:    

Net impact on 
the Group›s 

consolidated 
income 

statement
 BD ‘000

 Net impact on 
the Group›s 

consolidated 
financial 
position 

 BD ‘000

Net impact on 
the Group›s 

consolidated 
owners’ equity 

BD ‘000

 Net impact on 
the Company 

income 
statement
 BD ‘000

 Net impact 
on the 

Company›s 
financial 
position

 BD ‘000

 Net impact 
on the 

Company›s 
owners› equity 

 BD ‘000

Capital Expenditure  -    7  -    -    5  -   
Revenue Expenditure  (222)  -    (222)  (222)  -    (222)
Loss of Profit on reduction in Gross 
premium due to cancelation or halt in 
specific schemes  (485)  -    (485)  (485)  -    (485)
Total Impact  (707)  7  (707)  (707)  5  (707)

      

Supplementary Disclosures to The Consolidated
and Company’s Separate Financial Information
At 31 December 2021

(The attached financial information do not form part of the consolidated and company’s separate financial statements)



Bahrain Kuwait Insurance Company (B.S.C.)

Minutes of the 
Annual General Meeting



اســتثمارات مستدامة
لنمو مزدهــــر

2 0 2 1
التقرير السنوي 

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.(



www.gigbh.com

المحتويات

معلومات عامة

البحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.( مرخصة من قبل مصرف 
البحرين المركزي كشركة للتأمينات العامة

المكتب الرئيسي  
برج الشركة البحرينية

الكويتية للتأمين 2775 
طريق 2835

ضاحية السيف 428
مملكة البحرين

صص.ب : 10166
هاتف : 9999 1711 973 +
فاكس : 1111 1792 973+  

 info@gig.com.bh : البريد اإللكتروني
www.gigbh.com : موقع اإلنترنت

السجل التجاري: 4745

فرع سلماباد  
مبنى 1390، طريق 426،

سلماباد 704
مملكة البحرين 

هاتف :8777 8000 973+

فرع سند 
مبنى 2420د، طريق 4571،

سند 0745
مملكة البحرين 

هاتف :8777 8000 973+ 

فرع مجمع السيف المحرق 
محل 5، مبنى 154، 
طريق 29، عراد 240

مملكة البحرين  
هاتف :8777 8000 973+

مكتب الكويت  
مبنى بنك البحرين

والكويت، الطابقين 5 و6
شارع أحمد الجابر، 

الصفاة 13128، الشرق
دولة الكويت

ص.ب : 26728 
هاتف  : 1885511 965+

فاكس : 22462169، 22468545 965+
info@gigbk.com.kw :البريد اإللكتروني

السجل التجاري : 30713
رقم الترخيص : 23

البنوك الرئيسية 
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

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

بنك برقان ش.م.ك.
بنك الخليج ش.م.ك.

مسجلي األسهم
البحرين

شركة كفين تكنولوجيز
)البحرين( ذ.م.م.

المنامة 
مملكة البحرين

ص.ب  :  514
هاتف :  5080 1721 973+

فاكس : 2055 1721 973+

شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. 
)مقفلة(
المنامة 

مملكة البحرين
ص.ب  :  3203

هاتف  :  8833 1710 973+
فاكس  :  8061 1722 973+
فاكس  :  0736 1721 973+

الكويت 
الشركة الكويتية للمقاصة 

ش.م.ك.
الصفاة 13081 
دولة الكويت 

ص.ب  :  22077
هاتف  :  22465696 965+

فاكس  :  22469457 965+

مدققو الحسابات
إرنست ويونغ - الشرق األوسط 

المنامة 
مملكة البحرين

ص.ب  :  140
هاتف  :  5455 1753 973+

فاكس  :  5405 1753 973+
 

الخبير االكتواري 
شركة لوكس للخدمات 
االكتوارية واالستشارات 

المحرق 
مملكة البحرين

ص.ب  :  50912
هاتف  :  2394 3971 973+

6مجلس اإلدارة

7اإلدارة التنفيذية

10 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

11 تقرير مجلس اإلدارة

18كلمة الرئيس التنفيذي 

19تقرير الرئيس التنفيذي

24تقرير حوكمة الشركات

37حقائق مالية

39البيانات المالية

107محضر  إجتماع الجمعية العامة العادية



صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيس بن سلمان آل خليفة 

ملك مملكة البحرين

صاحب السمو الشيخ نواف 
 األحمد الجابر الصباح 

أمير دولة الكويت



جي آي جي البحرين الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.(4  | الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.(



الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.(  |  5التقـرير   السنوي 2021

تلتزم البحرينية الكويتية للتأمين بهدفها األكبر، وهو 

حماية األصول القيمة لعمالئها من أجل حصولهم 

على الشعور بالطمأنينة. إن جميع الحلول التأمينية 

التي نقوم بتصممها والتكنولوجيا التي نعتمدها 

تؤكد على ما نلتزم به من وعود تجاه عمالئنا، وهو 

ما يجعلنا شركة التأمين المفضلة لديهم.

نزرع الشعور بالمطأنينة
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السيد مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

السيد خالد سعود الحسن
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد بيجان خسروشاهي
عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد إبراهيم زينل 
عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد أحمد الريس
عضو مجلس اإلدارة

السيد ثامر إبراهيم عرب
عضو مجلس اإلدارة

السيد حسن محمد زين العابدين
عضو مجلس اإلدارة

د. عماد جواد بوخمسين 
عضو مجلس اإلدارة

السيد شوقي علي فخرو
عضو مجلس اإلدارة

السيد مبارك عثمان العيار 
عضو مجلس اإلدارة

السيد علي حسن فردان
سكرتير مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية

د. عبداهلل صالح سلطان 
الرئيس التنفيذي

البحرين

السيد أحمد بوجيري
رئيس اإلستثمارات

السيد آر. سوندارام
الرئيس المالي

السيد مانوج بادوني
رئيس اإلكتتاب

السيد عبداهلل ربيعة
المدير العام

السيد كي. غاندي
رئيس اإلكتتاب

السيد عبداهلل الخليفي
القائم بأعمال رئيس العمليات 

السيد توماس شاكو
مدير أول الشؤون المالية واإلدارية

الكويت

السيد علي نور
رئيس العمليات
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في البحرينية الكويتية للتأمين، يأتي كل شيء معًا 

بشكل متناغم لتقديم أفضل أداء ممكن:

منتجات تأمينية مبتكرة وتكنولوجيا رقمية ُتعد 

األكثر تقدمًا وشبكة فروع حديثة وموظفين 

مؤهلين يقدمون أفضل الخدمات للعمالء بكل 

ترحاب وود. يجسد جميع ذلك مبادئنا وقيمنا الثابتة 

ويلهمنا إلى التطلع ألرقى أداء وفقًا ألفضل المعايير. 

هذا التناغم هو جوهر كل ما نقوم به.

هنمت باملبادىء والقمي
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بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس 
اإلدارة، يسرني أن أعرب عن خالص 

شكري وإمتناني لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى بن 

سلمان آل خليفة ملك مملكة 
البحرين ولصاحب السمو الشيخ 

نواف األحمد الجابر الصباح أمير دولة 
الكويت، وإلى حكومتي مملكة 

البحرين ودولة الكويت على دعمهما 
وتوجيهاتهما السديدة. كما أتقدم 
بخالص الشكر إلى مختلف الوزارات 
والهيئات التنظيمية المعنية. ولم 

تكن إلنجازاتنا أن تتم دون الدعم 
المستمر من مساهمينا وعمالئنا 
المخلصين وموظفينا المتفانين، 

والشكر موصول كذلك لجميع 
شركات الوساطة وشركات إعادة 

التأمين وشركائنا اآلخرين في العمل 
على  تعاونهم ودعمهم المستمر لنا.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

السيد مـراد علي مـراد
رئيس مجلس اإلدارة 
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حضرات المساهمين الكرام،

ــن ــة للتأمي ــة الكويتي ــركة البحريني ــن للش ــس واألربعي ــنوي الخام ــر الس ــم التقري ــدم لك ــس اإلدارة أن أق ــاء مجل ــن أعض ــة ع ــرني وبالنياب  يس
)ش. م. ب( عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

بيئة السوق وااللتزام بتعظيم القيمة للمساهمين في البحرينية الكويتية للتأمين

علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا األســواق فــي الســنوات األخيــرة، يواصــل كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة 
ومــن خــالل تنفيــذ اإلســتراتيجيات الســليمة االلتــزام بشــكل ثابــت بالتوجيــه واإلشــراف علــى تحقيــق قيمــة طويلــة األمــد للمســاهمين. النقطــة 
ــم أفضــل الخدمــات  ــدور حولهــا مســاعي الشــركة فــي جميــع األوقــات هــي إيجــاد الطــرق والســبل التــي تســاعد علــى تقدي ــة التــي ت المحوري

للعمــالء مــن دون أي تحيــز أو محابــاة أو إســتثناء.

ــات التباعــد االجتماعــي الصارمــة، حيــث شــهد  ــا )كوفيــد-19( ومتطلب اســتهل العــام 2021 باإلجــراءات المخففــة للحجــر الصحــي لجائحــة كورون
ــات  ــى الرغــم مــن االضطراب ــى العمــل مــن خــالل مقراتهــا. وعل ــد مــن الشــركات إل ــودة العدي ــة وع ــً لألنشــطة العادي ــاس اســتئنافً تدريجي الن
الالحقــة التــي ســببتها المتحــورات الفيروســية الجديــدة، اســتمر النشــاط االقتصــادي فــي التســارع طــوال النصــف الثانــي مــن العــام. أمــا بالنســبة 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، فُيعــزى هــذا اإلتجــاه القــوي إلــى السياســات والمبــادرات التــي تــم اإلعــداد لهــا بشــكل جيــد والتــي ســاهمت 
فــي الحــد مــن انتشــار هــذا الوبــاء بشــكل كبيــر. لقــد بلــغ متوســط اإلنفــاق علــى أنظمــة التطعيــم المتاحــة علــى نطــاق واســع، والدعــم المالــي 

القــوي للقطاعــات المتضــررة مــا نســبته 2.3% مــن الناتــج المحلــي )تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي لشــهر أكتوبــر(.

وعلــى كل حــال، فــإن المشــهد مــا بعــد مرحلــة الحجــر الصحــي لــم يكــن خاليــً مــن العثــرات علــى طريــق التعافــي؛ إذ ظلــت مخــاوف التضخــم 
واضطرابــات سلســلة التوريــد عبــر الحــدود وتدابيــر البنــوك المركزيــة لدعــم الســيولة النقديــة أثنــاء هــذه الجائحــة، مــن بيــن العوامــل األساســية 
ــادل  ــد لتب ــرة والطلــب العالمــي المتزاي ــات الكبي ــادة األســعار. ومــع اســتمرار تعافــي االقتصادي ــاع تكاليــف الدخــل وزي التــي ســاهمت فــي ارتف
الســلع وخدمــات النقــل والســفر الجــوي، عــاد النمــو إلــى األفــق، لدرجــة أنــه حتــى بعــد أن ســجل أدنــى مســتوى لــه فــي 20 عاًمــا خــالل الجائحــة، 

انتعشــت أســعار النفــط إلــى أعلــى مســتوياتها فــي 7 ســنوات لتبلــغ 86.7 دوالرًا للبرميــل فــي نهايــة العــام.

وبعــد اإلنكمــاش فــي عــام 2020 بنســبة 4.8%، وفقــً لتقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي، ارتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي بنحــو 5.9% فــي 
عــام 2021، وذلــك بشــكل متفــاوت مــن بلــد إلــى آخــر ومــن منطقــة إلــى أخــرى. وبالنظــر للمســتقبل، هنالــك شــعوٌر بــأن النمــو ســيتباطأ ليصبــح 

4.4% فــي عــام 2022، و3.2% فــي عــام 2023 مــع تراجــع الطلــب وإنخفــاض الدعــم المالــي والنقــدي فــي جميــع أنحــاء العالــم.

أمــا فيمــا يتعلــق بمعــدل النمــو فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فقــد كانــت توقعــات صنــدوق النقــد الدولي تشــير إلى مــا يقــارب 2.5% لعام 
2021، بعــد انكمــاش تقديــري بنســبة 4.8% فــي عــام 2020. وُتعــزى التوقعــات اإليجابيــة إلــى الزيــادة فــي إنتــاج وأســعار المنتجــات الهيدروكربونيــة 
ــدء  ــر إشــراقً مــع ب ــن، فقــد كان مــن المنتظــر أن تكــون التوقعــات أكث ــا بالنســبة للبحري ــة. أم ــك بشــكل يحقــق فائضــً مشــتركً للموازن وذل
تنفيــذ خطــة التعافــي االقتصــادي، فــي ظــل وجــود خطــط صارمــة للدعــم المالــي باإلضافــة إلــى التصريحــات المســتمرة عــن المشــاريع الجديــدة 
التــي ســوف تقــوم بهــا الحكومــة. لقــد كانــت التوقعــات بشــأن معــدل النمــو فــي االقتصــاد فــي عــام 2021، حســب تقريــر وزارة الماليــة واالقتصــاد 

الوطنــي، يــدور حــول نســبة %2.6.

تقرير مجلس اإلدارة 
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تقرير مجلس اإلدارة 

وفــي الجانــب اآلخــر مــن التوقعــات اإليجابيــة، كان مــن الضــروري أن نمضــي بحــذر بعــد الجائحــة بإعتبارنــا أننــا نعمــل فــي بيئــة متقلبــة يشــوبها 
الكثيــر مــن عنصــر الشــك وعــدم اليقيــن مدعومــً بارتفــاع أســعار الطاقــة والنقــص المســتمر لإلمــدادات والتضخــم علــى نطــاق أوســع ممــا كان 
ــم. كمــا يلعــب التصعيــد  ــدة األخــرى فــي جميــع أنحــاء العال ــات الرائ ــات المتحــدة األمريكيــة واألســواق واالقتصادي متوقعــً، وال ســيما فــي الوالي
والتوتــر الجيوسياســي بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكل مــن الصيــن وروســيا دورًا بــارزًا في التأثيــر على التوقعــات االقتصادية المســتقبلية.

وبعــد زيــادة التقلبــات علــى نطــاق واســع، فإنــه مــن الحكمــة التركيــز علــى الطبيعــة المقتصــدة لقطــاع التأميــن حيــث يظــل التنافــس كبيــرًا فــي 
ســوق صغيــر نســبيً. وتواجــه البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن، وباســتمرار، التحديــات التــي تجســدها هــذه البيئــة والطبيعــة المتغيــرة للخدمــات 
المقدمــة. ومــع ذلــك، وحتــى مــع االتجاهــات والميــول الجديــدة المرتبطــة بالخدمــات القائمــة علــى التكنولوجيــا والرقمنــة المعتمــدة حديثــً، ظلــت 
البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن فــي وضــع قــوي وثابــت، وحافظــت علــى مكانتهــا فــي الصــدارة بالحصــول علــى أعلــى تصنيــف ائتمانــي بيــن 
شــركات التأميــن المباشــر فــي البحريــن، وهــي ميــزة تؤكــد مــرة أخــرى الــدور المحــوري للشــركة فــي تنشــيط قطــاع التأميــن والحفــاظ علــى 

مكانــة رياديــة فــي المملكــة، مــع الحفــاظ علــى تواجــد قــوي فــي الكويــت.

النتائج المالية للشركة

ــد إلــى المســاهمين بلــغ 4.15  ــٍح صــاٍف عائ علــى الرغــم مــن بيئــة الســوق المتقلبــة فــي أغلــب فتــرات العــام، تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق رب
مليــون دينــار بحرينــي مقارنــة مــع 3.8 مليــون دينــار بحرينــي فــي نهايــة عــام 2020، بزيــادة قدرهــا 9%. وتزامــن ذلــك مــع انخفــاض حصــة الشــركة 
التابعــة بنســبة 19% مــن الربــح المنســوب لمســاهميها، حيــث ســجلت فــي عــام 2020 ربحــً مــن جــراء بيــع عقــار. ويبلــغ إجمالــي الدخــل الشــامل 
العائــد إلــى المســاهمين بنهايــة العــام الحالــي 3.99 مليــون دينــار بحرينــي مقارنــًة مــع 4.28 مليــون دينــار بحرينــي بنهايــة العــام الســابق، أي 

بانخفــاض قــدره %7.

ويرجــع ســبب تحقيــق هــذه النتائــج إلــى الزيــادة فــي أربــاح االكتتــاب بنســبة 28%، نتيجــة إلــى االنخفــاض فــي معــدل الخســارة مــن 68.8% إلــى %68.1. 
مــن ناحيــة أخــرى، انخفــض الدخــل مــن االســتثمار إلــى  1.79 مليــون دينــار بحرينــي بالمقارنــة مــع 1.90 مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2020. وبلغــت 
مخصصــات الهبــوط فــي أســعار المحفظــة االســتثمارية ومخصصــات الذمــم المدينــة للســنة 1.54 مليــون دينــار بحرينــي مقارنــة مــع 1.94 مليــون 

دينــار بحرينــي. فــي عــام 2020. وبلغــت ربحيــة الســهم الواحــد للمجموعــة 28 فلســً مقارنــة مــع 25 فلــس فــي نهايــة العــام الســابق.

كمــا بلــغ إجمالــي األربــاح الموحــدة القابلــة للتوزيــع بعــد خصــم االحتياطــي القانونــي 3.78 مليــون دينــار بحرينــي، ويقتــرح مجلــس اإلدارة 
تخصيصهــا علــى النحــو التالــي:

• أرباح نقدية بنسبة )20%( من رأس المال المدفوع	
)بعد خصم أسهم الخزينة( 

2.987.569  دينار بحريني

• 370.293 دينار بحرينياحتياطي قانوني )10%من صافي الربح(	

• 11.048.933  دينار بحرينيأرباح مستبقاة 	
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وفي ما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومصروفات اإلدارة التنفيذية للسنة فهي كما يلي:

أواًل: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 
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اوالً: األعضاء المستقلين: 
1- السيد مراد علي مراد

رئيس مجلس اإلدارة
-18,400 دب-17,500 دب--- 17,500 دب900 دب   -    - 900 دب-

2- السيد حسن محمد زين 
العابدين

عضو مجلس اإلدارة
-18,350 دب-16,250 دب--- 16,250 دب 2.100 دب   -    -  2.100 دب -

3- السيد محمد إبراهيم 
زينل عضو مجلس اإلدارة

-19,600 دب-17,500 دب---17,500 دب2.100 دب   -    - 2.100 دب-

4- السيد محمد أحمد 
الريس

عضو مجلس اإلدارة
-20,500 دب-17,500 دب---17,500 دب3.000 دب   -    - 3.000 دب -

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين: 
1- د. عماد جواد بوخمسين

عضو مجلس اإلدارة
-18,700 دب-17,500 دب---17,500 دب1.200 دب   -    - 1.200 دب-

2- السيد شوقي علي 
فخرو

عضو مجلس اإلدارة
-18,700 دب-17,500 دب---17,500 دب1.200 دب   -    - 1.200 دب-

3- السيد بيجان 
خوسروشاهي

عضو مجلس اإلدارة
-18,700 دب-17,500 دب---17,500 دب1.200 دب   -    - 1.200 دب-

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين: 
1- السيد خالد سعود 

الحسن
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 2.446 دب19,600 دب-17,500 دب---17,500 دب2.100 دب   -  - 2.100 دب-

2- السيد ثامر إبراهيم عرب
عضو مجلس اإلدارة

712 دب19,600 دب-17,500 دب---17,500 دب2.100 دب   -    - 2.100 دب-

3- السيد مبارك عثمان 
العيار

عضو مجلس اإلدارة
-18,700 دب-17,500 دب---17,500 دب1.200 دب   -    - 1.200 دب-

3,158 دب190,850 دب-173,750 دب---173,750 دب17٫100 دب   - -17٫100 دب   - المجموع
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ثانيًا: تفاصيل مكافآت اإلدارة التنفيذية: 

المجموع الكلي
)د.ب(

أي مكافآت أخرى نقدية / عينية 
للعام 2021 

مجموع المكافآت المدفوعة 
)Bonus(

مجموع الرواتب والبدالت 
المدفوعة 

اإلدارة التنفيذية

517.351 دب 8.967 دب 163.504 دب 344.880 دب
أعلى ستة مكافآت من 

التنفيذيين 

بيئة العمل داخل الشركة

خالل عام 2021، إتخذ مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية التدابير الالزمة لتنفيذ برتوكوالت جائحة كورونا )كوفيد19-(  المجدية وضمان توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للموظفين. لقد كان 
للتنسيق المشترك واإلنضباط الذي أظهرته الشركة بتعاونها مع الوزارات الحكومية المختلفة ومصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية في الكويت من العوامل التي ساهمت في 

انجاح الجهود المبذولة لاللتزام بجميع المتطلبات واالحتياطات الالزمة.

وفي ما يتعلق  باستراتيجية 2020-2022، تحقق المجلس من مدى تنفيذها للتأكد من أن المبادرات المطلوبة تسير حسب الخطة المرسومة لها. ولتسليط الضوء على عدد منها، كان 
من المهم إعادة التركيز على النمو غير العضوي، فضاًل عن خدمات التأمين المتنوعة المقدمة مؤخرًا، وكلها مصممة بحيث تتوافق مع الظروف السائدة في السوق. إن تبني كل ما هو 
رقمي، وتهيئة خدمات التأمين عالية التقنية في جميع أعمال الشركة، أسهم في ترشيد نفقات التشغيل. ليس هذا فحسب، بل ومن خالل القيام بذلك، وجه المجلس كذلك بالدراسة 

المستمرة لالحتياجات واستكشاف إمكانيات ترشيد المصروفات في الشركة التابعة في البحرين.

وافقت الجمعية العمومية في 29 مارس 2021 على تعيين السادة ارنست ويونغ كمدقق خارجي لعام 2022. وفيما يتعلق بالتصنيف االئتماني للشركة، أكدت مؤسسة أي ام بست 
البيئة  نطاق  وفي  مستقرة.  مستقبلية  نظرة  مع  ممتاز   )A-( عند  تصنيف  أعلى  ذات  مباشر  تأمين  كشركة  للتأمين  الكويتية  البحرينية  قوة  على  أخرى  مرة  االئتماني  للتصنيف 
التنظيمية، عدل المرسوم الملكي الصادر في 9 سبتمبر 2021 عددًا من البنود في قانون الشركات التجارية البحريني، وذلك بهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز قيمة الكشف عن 

المعلومات الحيوية لكل األطراف المعنية؛ وبناًء عليه، تم تعديل البند 188 ليعكس المكافآت واالستحقاقات األخرى باالسم والطبيعة حسب ما نص عليه القانون.

الخريجين  لتدريب  برنامج  أول  وإطالق  الوظيفي  التعاقب  على خطة  والتأكيد  البشرية،  الموارد  مجال  ال سيما في  السياسات،  من  عدد  بتحديث  العام  اإلدارة خالل  قام مجلس  كما 
الجامعيين وبناء هيكل تنظيمي للمستقبل وكذلك االحتفاظ بالموظفين الرئيسيين على المدى الطويل.

تقرير مجلس اإلدارة 
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بيئة االستدامة في الشركة

ومدروسة  شاملة  خطة  تبني  فإن  المستقبل،  يخبئه  عما  النظر  وبغض  النجاح.  معادلة  من  أساسي  جزء  هو  المتوقعة  غير  لألحداث  والتحضير  التخطيط  أن  اإلدارة  مجلس  يؤمن 
للتعاقب الوظيفي، وااللتزام التام باألخالقيات المؤسسية، والرقابة الصارمة على المخاطر واإلدارة الحصيفة للمخاطر وتطوير المواهب، كلها أمور ستتيح للشركة اجتياز كافة التحديات 

المستقبلية.

وتماشيً مع القرارات التي اتخذها مجلس اإلدارة خالل العام، وإنطالقً من حرص الشركة بأهمية المسؤولية المجتمعية لكل األطراف المعنية فقد تم تطوير إطار عمل لتحقيق االستدامة 
وسيتم تنفيذه على سبيل األولوية. وفي السياق نفسه، وبهدف تعزيز األثر االجتماعي للشركة، اعتمدت الجمعية العامة السنوية في 29 مارس 2021 مبلغ 50.000 دينار بحريني للتبرعات 

والهبات لمختلف شرائح المجتمع البحريني.

شكر وتقدير
ختامً، وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة، يسرني أن أعرب عن خالص شكري وإمتناني لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين 
ولصاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وإلى حكومتي مملكة البحرين ودولة الكويت على دعمهما وتوجيهاتهما السديدة. كما أتقدم بخالص الشكر 
إلى مختلف الوزارات والهيئات التنظيمية المعنية. ولم تكن إلنجازاتنا أن تتم دون الدعم المستمر من مساهمينا وعمالئنا المخلصين وموظفينا المتفانين، والشكر موصول كذلك 

لجميع شركات الوساطة وشركات إعادة التأمين وشركائنا اآلخرين في العمل على  تعاونهم ودعمهم المستمر لنا.
            

واهلل الموفق،،،

السيد مـــراد علي مــــــراد
رئيس مجلس اإلدارة 

17 فبرايـــر 2022
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تفي البحرينية الكويتية للتأمين بالوعود التي 

تلتزم بها ليتسنى للجميع قطف ثمارها:

فعمالؤنا يحصولهم على منتجات وخدمات 

مبتكرة تمنحهم أقصى حماية. مساهمونا 

وموظفونا يستفيدون من تحقيق الشركة 

ألفضل مستويات األداء لها عامًا بعد اآلخر. 

أما المجتمعات التي نعمل فيها، فإن برامجنا 

اإلجتماعية تعكس إهتمامنا الكبير وإلتزامنا 

لتحقيق المزيد من النجاح والتطور للمجتمع.

حنصد مثار جهودنا
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د. عبداهلل سلطان 
الرئيس التنفيذي

أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري 
لمجلس اإلدارة على دعمه وتوجيهه 
المستمر لإلدارة التنفيذية. والشكر 

أيضا موصول لجميع موظفي الشركة 
وشركتها التابعة في كل من البحرين 

والكويت على جدهم وتفانيهم في 
العمل وعلى العناية الواجبة والمستمرة 
 في خدمة مصالح العمالء والمساهمين،

ال سيما عندما غير الوضع االجتماعي 
 الجديد بشكل جذري المشهد التجاري. كما 

ال يفوتني أن أتوجه بالشكر لمجموعة 
الخليج للتأمين على دعمهم الثابت 

والمستمر على مختلف األصعدة 
وجاهزيتهم لمساعدتنا في جميع األوقات.

والشكر موصول أيضا لعمالئنا الكرام 
ومساهمينا وشركائنا التجاريين وشركاء 
إعادة التأمين والوسطاء، معربً عن عميق 

تقديري وامتناني لثقتهم بنا وتمكيننا 
من خدمة وحماية جميع المصالح التجارية 
المشتركة على أفضل وجه. على أمل أن 

تنعم جميع األطراف المرتبطة بأهدافنا 
المشتركة بالصحة والعافية ومزيد من 

اإلزدهار. وأود أخيرًا أن أشكر الحكومات 
والهيئات الرقابية في كل من مملكة 
البحرين ودولة الكويت على دعمهم 

الكامل للشركة خالل السنوات الماضية 
وما بعدها.

كلمة الرئيس التنفيذي 

د. عبداهلل صالح سلطان 
الرئيس التنفيذي
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تقرير الرئيس التنفيذي 

حضرات المساهمين الكرام،

ــن ــة للتأمي ــة الكويتي ــركة البحريني ــن للش ــس واألربعي ــنوي الخام ــر الس ــم التقري ــدم لك ــس اإلدارة أن أق ــاء مجل ــن أعض ــة ع ــرني وبالنياب  يس
)ش. م. ب( عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

بيئة السوق وااللتزام بتعظيم القيمة للمساهمين في البحرينية الكويتية للتأمين

علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا األســواق فــي الســنوات األخيــرة، يواصــل كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة 
ومــن خــالل تنفيــذ اإلســتراتيجيات الســليمة االلتــزام بشــكل ثابــت بالتوجيــه واإلشــراف علــى تحقيــق قيمــة طويلــة األمــد للمســاهمين. النقطــة 
ــم أفضــل الخدمــات  ــدور حولهــا مســاعي الشــركة فــي جميــع األوقــات هــي إيجــاد الطــرق والســبل التــي تســاعد علــى تقدي ــة التــي ت المحوري

للعمــالء مــن دون أي تحيــز أو محابــاة أو إســتثناء.

ــات التباعــد االجتماعــي الصارمــة، حيــث شــهد  ــا )كوفيــد-19( ومتطلب اســتهل العــام 2021 باإلجــراءات المخففــة للحجــر الصحــي لجائحــة كورون
ــات  ــى الرغــم مــن االضطراب ــى العمــل مــن خــالل مقراتهــا. وعل ــد مــن الشــركات إل ــودة العدي ــة وع ــً لألنشــطة العادي ــاس اســتئنافً تدريجي الن
الالحقــة التــي ســببتها المتحــورات الفيروســية الجديــدة، اســتمر النشــاط االقتصــادي فــي التســارع طــوال النصــف الثانــي مــن العــام. أمــا بالنســبة 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، فُيعــزى هــذا اإلتجــاه القــوي إلــى السياســات والمبــادرات التــي تــم اإلعــداد لهــا بشــكل جيــد والتــي ســاهمت 
فــي الحــد مــن انتشــار هــذا الوبــاء بشــكل كبيــر. لقــد بلــغ متوســط اإلنفــاق علــى أنظمــة التطعيــم المتاحــة علــى نطــاق واســع، والدعــم المالــي 

القــوي للقطاعــات المتضــررة مــا نســبته 2.3% مــن الناتــج المحلــي )تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي لشــهر أكتوبــر(.

وعلــى كل حــال، فــإن المشــهد مــا بعــد مرحلــة الحجــر الصحــي لــم يكــن خاليــً مــن العثــرات علــى طريــق التعافــي؛ إذ ظلــت مخــاوف التضخــم 
واضطرابــات سلســلة التوريــد عبــر الحــدود وتدابيــر البنــوك المركزيــة لدعــم الســيولة النقديــة أثنــاء هــذه الجائحــة، مــن بيــن العوامــل األساســية 
ــادل  ــد لتب ــرة والطلــب العالمــي المتزاي ــات الكبي ــادة األســعار. ومــع اســتمرار تعافــي االقتصادي ــاع تكاليــف الدخــل وزي التــي ســاهمت فــي ارتف
الســلع وخدمــات النقــل والســفر الجــوي، عــاد النمــو إلــى األفــق، لدرجــة أنــه حتــى بعــد أن ســجل أدنــى مســتوى لــه فــي 20 عاًمــا خــالل الجائحــة، 

انتعشــت أســعار النفــط إلــى أعلــى مســتوياتها فــي 7 ســنوات لتبلــغ 86.7 دوالرًا للبرميــل فــي نهايــة العــام.

وبعــد اإلنكمــاش فــي عــام 2020 بنســبة 4.8%، وفقــً لتقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي، ارتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي بنحــو 5.9% فــي 
عــام 2021، وذلــك بشــكل متفــاوت مــن بلــد إلــى آخــر ومــن منطقــة إلــى أخــرى. وبالنظــر للمســتقبل، هنالــك شــعوٌر بــأن النمــو ســيتباطأ ليصبــح 

4.4% فــي عــام 2022، و3.2% فــي عــام 2023 مــع تراجــع الطلــب وإنخفــاض الدعــم المالــي والنقــدي فــي جميــع أنحــاء العالــم.

أمــا فيمــا يتعلــق بمعــدل النمــو فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فقــد كانــت توقعــات صنــدوق النقــد الدولي تشــير إلى مــا يقــارب 2.5% لعام 
2021، بعــد انكمــاش تقديــري بنســبة 4.8% فــي عــام 2020. وُتعــزى التوقعــات اإليجابيــة إلــى الزيــادة فــي إنتــاج وأســعار المنتجــات الهيدروكربونيــة 
ــدء  ــر إشــراقً مــع ب ــن، فقــد كان مــن المنتظــر أن تكــون التوقعــات أكث ــا بالنســبة للبحري ــة. أم ــك بشــكل يحقــق فائضــً مشــتركً للموازن وذل
تنفيــذ خطــة التعافــي االقتصــادي، فــي ظــل وجــود خطــط صارمــة للدعــم المالــي باإلضافــة إلــى التصريحــات المســتمرة عــن المشــاريع الجديــدة 
التــي ســوف تقــوم بهــا الحكومــة. لقــد كانــت التوقعــات بشــأن معــدل النمــو فــي االقتصــاد فــي عــام 2021، حســب تقريــر وزارة الماليــة واالقتصــاد 

الوطنــي، يــدور حــول نســبة %2.6.
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األداء المالي

واصلــت البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن ريادتهــا للســوق المحلــي فــي عــام 2021 وحافظــت علــى تواجدهــا القــوي فــي الكويــت. وترجمــة لألهــداف 
المعلنــة مــن أجــل المحافظــة علــى نمــو مســتدام وتحقيــق أعلــى عائــد  للمســاهمين، تمكنــت الشــركة مــن تســجيل زيــادة فــي صافــي الربــح 
ــر بالذكــر أن  العائــد إلــى مســاهمي الشــركة بنســبة 9% لتبلــغ 4.15 مليــون دينــار بحرينــي )3.81 مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2020(. والجدي
أربــاح الشــركة التابعــة قــد إنخفصــت  بنســبة 19%، حيــث حققــت فــي عــام 2020 ربحــا إســتثنائيا مــن جــراء بيــع أحــد أصولهــا العقاريــة. وباســتثناء 
ذلــك، كان مــن الممكــن أن تظهــر الشــركة التابعــة زيــادة فــي األربــاح العائــدة إلــى المســاهمين بنســبة 55%. كمــا طــرأ تحســن  علــى النســبة 

المجمعــة إلــى 91.7% فــي عــام 2021 )94.1% فــي عــام 2020(، شــامال جميــع  النفقــات المخصصــة وغيــر المخصصــة.

أمــا بالنســبة للنتائــج الموحــدة للشــركة، زاد إجمالــي الدخــل مــن األقســاط بنســبة 9% ليبلــغ 97.72 مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2021 )85.43 
مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2020(. وزادت أربــاح االكتتــاب بنســبة 28% لتبلــغ 4.47 مليــون دينــار بحرينــي )3.48 مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام 
2020(. وقــد جــاءت هــذه النتائــج بالرغــم مــن الزيــادة فــي صافــي االحتياطيــات الفنيــة بنســبة 15% مــن 36 مليــون دينــار بحرينــي إلــى 41.46 مليــون 
ــة  ــة اإلكتتابي ــإن السياس ــار، ف ــة. وباختص ــبب الجائح ــات بس ــراء الوفي ــاة ج ــى الحي ــات عل ــي المطالب ــرة ف ــادة الكبي ــً الزي ــي، و أيض ــار بحرين دين

الحصيفــة والسياســة اإلســتثمارية المتحفظــة قــد صاغتــا معادلــة النجــاح والتطــور اإليجابــي للشــركة.

نظرة عامة عن الشركة

لقــد واصــل موظفــو الشــركة مواجهــة كل التحديــات التــي فرضتهــا الجائحــة علــى مــدار العــام وتمكنــوا مــن إقامــة وتطويــر عالقــات مــع العديــد 
مــن الوســطاء، ولعبــوا دورًا فاعــاًل فــي تعزيــز العالقــة مــع رابطــة شــركات اإلعــادة القائمــة علــى برنامــج  إعــادة التأميــن اإلتفاقــي  وذلــك بالتعــاون 
مــع الشــركة األم مجموعــة الخليــج للتأميــن. وقــد تــم تجديــد جميــع اتفاقيــات إعــادة التأميــن التقليديــة واتفاقيــات التأميــن الصحــي والتأميــن 
علــى الحيــاة لعــام آخــر بنجــاح مــع شــركات إعــادة تأميــن دوليــة ذات ســمعة جيــده ومصنفــة بدرجــة )-A( ممتــاز. ويجــب التأكيــد هنــا علــى أن 
العمــل علــى هــذا الصعيــد لــن يتوقــف بــل ســيتواصل ليتماشــى مــع األهــداف المســتقبلية لزيــادة  نســبةاحتفاظ الشــركة فــي أقســام التأميــن 

المربحة.

التطورات وبيئة العمل داخل الشركة

ســجلت البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن أعلــى إيــراد لهــا منــذ تأسيســها وذلــك مــن  حيــث إجمالــي األقســاط المكتتبــة. وكان دور مكتــب الكويــت 
حيويــا فــي هــذا الجانــب حيــث ســاهم أيضــا فــي هــذا النمــو. لقــد تــم خــالل 2021 التركيــز بشــكل أساســي علــى تنويــع قنــوات التوزيــع بحيــث 
نصبــح شــركة التأميــن المفضلــة ليــس فقــط لــدى لعمــالء مــن الشــركات، بــل لــدى العمــالء مــن األفــراد أيضــً. كمــا تــم إتخــاذ قــرارات صائبــة 
وحكيمــة لتقليــل عــدد الفــروع لالســتفادة مــن التطــور الرقمــي وتعزيــز تجربــة العمــالء مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة، حيــث افتتحــت الشــركة 
ــأن نكــون أقــرب لعمالئنــا وتوفيــر  ــا فــي موقــع متميــز، لنؤكــد علــى اهتمامنــا لتبنــي األفــكار المســتقبلية مــع التزامنــا ب ــدًا عصري فرعــً جدي

الراحــة لهــم ولموظفينــا.

وبنــاًء علــى خطــة التحــول الرقمــي واألتمتــة الشــاملة فــي عــام 2020، وافــق مجلــس اإلدارة فــي نهايــة عــام 2021 علــى اســتراتيجية رقميــة مدتهــا 
ثــالث ســنوات. إن اإلســتثمار فــي تطويــر هــذا النظــام اآللــي ســوف يمكــن الشــركة مــن تحقبــق عوائــد إيجابيــة، ليــس ذلــك فحســب بــل إن التنفيــذ 
الناجــح لهــا ســوف يســاعد فــي وضــع اســتراتيجية ســليمة لزيــادة المرونــة واالســتجابة والكفــاءة مــع تعزيــز تجربــة العمــالء. ومــع بــدء عمليــة 

التنفيــذ فــي بدايــة العــام 2022، فإنهــا ســتضفي إنجــازًا جديــدًا للشــركة.

ــر الماليــة )IFRS(، كان الهــدف األساســي فــي عــام 2021 هــو اعتمــاد معيــار المحاســبة الدولــي 17  طبقــً ألحــدث المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاري
ومعيــار المحاســبة الدولــي 9، حيــث مــن المؤمــل أن يبــدأ التشــغيل التجريبــي لــألدوات والبرامــج المطلوبــة لتطبيــق المعاييــر الجديــدة فــي 
ــذه  ــع تنفي ــذي مــن المتوق ــد، وال ــي الجدي ــك، إن موافقــة مجلــس اإلدارة علــى االســتثمار فــي النظــام اآلل ــى ذل ــة إل ــام 2022. باإلضاف منتصــف ع

بنهايــة 2022 هــو بمثابــة إنجــاز آخــر.

تقرير الرئيس التنفيذي 
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كمــا طرحــت البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن فــي عــام 2021، أول برنامــج تدريبــي داخلــي للخريجيــن، لتؤكــد مــن خاللــه علــى التزامهــا الملمــوس 
ــب  ــة التدري ــم فرص ــر له ــج يوف ــالل برنام ــن خ ــل م ــتقطابهم للعم ــم إس ــن يت ــدد الذي ــن الج ــً للخريجي ــم خصيص ــج ُصم ــو برنام ــة، وه بالبحرن
ــا  ــن وخارجه ــي البحري ــة ف ــة للدراس ــاح فرص ــة بنج ــذه المرحل ــازون ه ــن يجت ــاركون الذي ــيحصل المش ــن. وس ــدي المختصي ــى  أي ــه عل والتوجي

وتضمــن الشــركة توظيفهــم بعــد االنتهــاء مــن البرنامــج التدريبــي.

ــع  ــة جمي ــركة، وإزال ــي الش ــي واإلداري ف ــب الوظيف ــة التعاق ــداد خط ــي إع ــر ف ــدم كبي ــراز تق ــم إح ــن، ت ــي للخريجي ــج التدريب ــب البرنام ــى جان  إل
العقبــات، وتحديــد البــدالء الجــدد والمحتمليــن فــي جميــع األقســام، بمــا فيهــا مكتبنــا بدولــة الكويــت. كمــا شــهد شــهر نوفمبــر مــن عــام 2021 
الموافقــة علــى برنامــج التقاعــد اإلرادي الثانــي حســب العــرض المقــدم مــن اإلدارة، حيــث يحصــل الموظــف علــى حزمــة ماليــة وفقــً لعــدد ســنوات 

خدمتــه فــي الشــركة. ويتمثــل الهــدف مــن هــذا البرنامــج فــي زيــادة كفــاءة وتطويــر القــوى العاملــة فــي الشــركة.

ــم  ــي ت ــة الت ــة التقديري ــً للموازن ــة وفق ــا اإليجابي ــن( نتائجه ــة للتأمي ــة الكويتي ــة للبحريني ــركة التابع ــة )الش ــل الدولي ــركة التكاف ــت ش واصل
إعتمادهــا مســبقً، حيــث حققــت فائضــا فــي كل مــن حســاب حملــة الوثائــق وحســاب المســاهمين. لقــد أوشــكت الشــركتين علــى اإلنتهــاء 

ــد.  مــن خطــة التعــاون المتمثلــة فــي دمــج بعــض األنشــطة حيــث مــن المؤمــل أن تكتمــل عنــد تنفيــذ النظــام  اآللــي الجدي

إدارة المخاطر المؤسسية

ســمحت أطــر عمــل إدارة المخاطــر المؤسســية فــي جميــع جوانــب عمليــات الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن باســتمرار باتبــاع نهج مناســب 
فــي االلتــزام بمســتويات تحمــل المخاطــر وإدارتهــا بمــا يتناســب مــع محفظــة الشــركة واســتراتيجيتها. وتمثــل جــزء أساســي مــن الفلســفة 
التــي تــم تبنيهــا فــي عــام 2021 لالســتمرار فــي تضميــن إدارة المخاطــر المؤسســية فــي جميــع ركائــز األعمــال وصياغــة إطــار عمــل معــزز للتحكــم 

فــي المخاطــر التــي تواجههــا وبشــكل فعــال عبــر جميــع مســتويات الشــركة وفروعهــا والشــركات التابعــة لهــا.

ــن  ــاظ بأقســام التأمي ــادة نســبة االحتف ــدور حــول زي ــة لعــام 2021 ي ــه فــي الســابق، كان أحــد األهــداف المحوري ــد علي ــم التأكي ــا ت ــرار م وعلــى غ
ــة  ــة ودراس ــتثمارية المتنوع ــة االس ــال للمحفظ ــع أداء فع ــن م ــاز بالتزام ــذا اإلنج ــق ه ــل تحق ــب، ب ــاح فحس ــك بنج ــق ذل ــم تحقي ــم يت ــة. ل المربح
المســارات الهادفــة نحــو تحقيــق نمــو حقيقــي. كمــا لعبــت الجهــود الســابقة والالحقــة دورًا محوريــً بشــكل مســتمر فــي اســتراتيجية الشــركة 
لتعظيــم رأس المــال. وتجــدر اإلشــارة بــأن هنــاك مبــادرة إضافيــة لعــام 2021 تمثلــت بتحويــل العقــارات التــي تقــع ضمــن األصــول المكتســبة مــن 

الشــركة التابعــة إلــى أصــول مــدرة للدخــل.

التقدير والتطوير

إن إشــراك موظفــي الشــركة مــن اإلدارة الوســطى فــي اللجــان اإلداريــة الجديــدة ســاهم بشــكل إيجابــي فــي صناعــة وإتخــاذ القــرارات واإلجــراءات 
الســليمة والمناســبة خــالل العــام 2021. ليــس ذلــك فحســب، بــل وســاعد فــي تحديــد الكــوادر الكفــوءة لتقلــد المناصــب القياديــة المســتقبلية، 
حيــث أثمــر ذلــك عــن تخصيــص جائــزة »موظــف العــام« برعايــة كريمــة مــن الرئيــس التنفيــذي والتــي يحصــل عليهــا الموظــف صاحــب أفضــل أداء 
حســب مجموعــة مــن المؤشــرات. وفــي نفــس الســياق، وافــق مجلــس اإلدارة علــى نظــام مكافــآت جديــد  للمــدراء والــذي سيســاهم فــي تحقيــق 

األهــداف المرجــوة. وبالمثــل، ســاعدت آليــة ترحيــل جــز مــن هــذه المكافــآت التــي تــم إعتمادهــا مؤخــرًا مــن االحتفــاظ بالموظفيــن المؤهليــن.
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المسؤولية االجتماعية للشركة

ــق  ــزام بتحقي ــن، إال أن االلت ــة للتأمي ــة الكويتي ــي البحريني ــة قصــوى ف ــى الرغــم مــن أن خدمــة كل مــن العمــالء والمســاهمين تظــل أولوي عل
أهــداف المســاهمة االجتماعيــة ظــل ثابــت مــن خــالل دعــم المجتمــع فــي مختلــف المجــاالت الثقافيــة والرياضيــة والتعليميــة الــذي يعــد أمــرًا 
بالــغ األهميــة فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي مــر بهــا عــام 2021. وكجــزء مــن التزامهــا بمســؤوليتها االجتماعيــة، قدمــت البحرينيــة الكويتيــة 
ــي  ــجيع ف ــة للتش ــادرات الحكوم ــع مب ــى م ــا يتماش ــد-19( بم ــا )كوفي ــروس كورون ــد في ــم ض ــم تطعيمه ــن ت ــراد الذي ــات لألف ــن خصوم للتأمي

الحصــول علــى التطعيــم.

تحظــى ممارســات الحوكمــة البيئيــة واإلجتماعيــة والمؤسســية بأهميــة متزايــدة فــي عالــم األعمــال، حيــث قامــت البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن 
ــدة ومتخصصــة فــي تطبيــق ممارســات الحوكمــة البيئيــة واإلجتماعيــة والمؤسســية، مــن أجــل  ــادرة فــي تعييــن شــركة إستشــارية رائ بالمب
مســاعدة الشــركة إلعــداد إطــار عمــل شــامل لتطبيــق ممارســات الحوكمــة البيئيــة واإلجتماعيــة والمؤسســية فــي جميــع جوانــب األعمــال فــي 

الشــركة.

تؤثــر المعاييــر غيــر الماليــة فــي كثيــر مــن األحيــان علــى البلــدان واالقتصاديــات واســتدامة األعمــال. لذلــك، فليــس مــن المســتغرب أن تحــدد 
ــتقبلية،  ــا المس ــداول أعماله ــي ج ــية ف ــة والمؤسس ــة واإلجتماعي ــة البيئي ــات الحوكم ــأن ممارس ــً بش ــي أهداف ــاون الخليج ــس التع دول مجل
وبطبيعــة الحــال يجــب أن تتوافــر الخبــرات الالزمــة لتحقيــق تلــك األهــداف. ووفقــً لرؤيــة البحريــن 2030 ورؤيــة الكويــت 2035، قــد حــدت بالبلديــن 
ــى جنــب لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر )17( التــي أعتمــدت مــن ِقبــل منظمــة األمــم المتحــدة  ــً إل ــى االصطفــاف جنب إل

لتحقيــق مســتقبل أفضــل وأكثــر اســتدامة لجميــع النــاس والعالــم بحلــول عــام 2030.

عــالوة علــى ذلــك، شــهد عــام 2021 كذلــك الوقــت المناســب لكــي تعــد البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن إطــارًا عامــً لالســتدامة ممارســات الحوكمــة 
البيئيــة واإلجتماعيــة والمؤسســية مــن خــالل تطويــر وتنفيــذ مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة والسياســات فــي جميــع أعمــال الشــركة. إن 
التوافــق مــع هــذا االطــار فــي األنشــطة التجاريــة واالســتثمارية واإلفصاحــات مــن شــأنه أن يرفــع مــن قيمــة الشــركة لــكل األطــراف المعنيــة. ليــس 
ــل إن مواءمــة مبــادرات البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن مــع مبــادئ وممارســات المســؤولية االجتماعيــة الحاليــة للشــركة مــن  ذلــك فحســب، ب

شــأنه أن يعزيــز أعلــى معاييــر الحوكمــة فــي الشــركة، واألهــم مــن ذلــك، إنعكاســه اإليجابــي علــى المجتمــع ككل.

التطلعات المستقبلية

علــى المســتوى العالمــي، ربمــا يكــون العــبء أقــل ممــا كان عليــه  بعــد نحــو عاميــن مــن بــدء انتشــار فيــروس كورونــا القاتــل، إال أن المتغيــرات 
الجديــدة تظــل قائمــة ، فعلــى الرغــم مــن تشــخيص هــذا الفيــروس والخطــوات الكبيــرة التــي اتخذتهــا أنظمــة الرعايــة الصحيــة وعلــى الرغــم 
مــن التدابيــر الوقائيــة، فــإن هــذه الجائحــة ســيكون لهــا تأثيــرات طويلــة األمــد علــى الثقافــة المجتمعيــة واألعمــال. ويتطلــب التعامــل مــع جميــع 
جوانــب الحيــاة قــدرا أقــل مــن االتصــال الجســدي. وعلــى عكــس بعــض األعــراف الثقافيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي )ســواء كان ذلــك 
فــي البحريــن أو الكويــت علــى ســبيل المثــال(، فــإن احتياجــات العمــالء ســتتطلب وبشــكل متزايــد حلــوالً ســريعة وبعيــدة األمــد، حيــث تظــل 

الحاجــة حتميــة إلــى التســريع نحــو عالــم رقمــي أكثــر مــن أي وقــت مضــى .

تقرير الرئيس التنفيذي 
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ــة الحلــول  ــدة لتلبي ــة الجدي ــة التكنولوجي ــإن تبنــي المعرف ــك، ف ــد. لذل وفــي مثــل هــذا الســياق، ال ينبغــي الخــوف مــن الوضــع الراهــن الجدي
ــادرات  ــود والمب ــع الجه ــرًا ألن جمي ــن. ونظ ــة للتأمي ــة الكويتي ــي للبحريني ــدف أساس ــرد ه ــن مج ــر م ــح أكث ــدة يصب ــات الجدي ــة للتحدي الهادف
الجديــدة داخــل الشــركة تظــل دون تغييــر وتكــون بمثابــة مثــال علــى االلتــزام فــي الســير نحــو النمــو واالزدهــار المســتدامين، فيمــا يســاعد 
ــتأمين. ويســاعد الوعــي ببيئــة االقتصــاد الكلــي واتجاهــات العصــر  االنضبــاط الصــارم فــي تحديــد واقتنــاص الفــرص الجديــدة فــي صناعــة الـ
الرقمــي علــى التخطيــط القــوي لألعمــال وتبنــي اســتراتيجية ورؤيــة واضحــة علــى المــدى الطويــل. وســواء تعلــق األمــر بتنفيــذ قنــوات توزيــع 
جديــدة أو شــراكات فــي مشــاريع جديــدة أو اإلســتخدام األمثــل لــرأس المــال أو عمليــات االســتحواذ الجديــدة واالســتثمارات االســتراتيجية أو زيــادة 
ــد  ــا الرائ ــيخ نهجه ــة وترس ــا المالي ــز لمالءته ــركة، وتعزي ــي للش ــين األداء المال ــة وراء تحس ــوى دافع ــً ق ــل جميع ــا تمث ــي؛ فإنه ــم اإلجمال الحج

ــم القيمــة للمســاهمين فــي المســتقبل المنظــور. وتعظي

رسالة شكر وتقدير

ختامً، أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري لمجلس اإلدارة على دعمه وتوجيهه المستمر لإلدارة التنفيذية. والشكر أيضا موصول لجميع 
موظفي الشركة وشركتها التابعة في كل من البحرين والكويت على جدهم وتفانيهم في العمل وعلى العناية الواجبة والمستمرة في 
خدمة مصالح العمالء والمساهمين، ال سيما عندما غير الوضع االجتماعي الجديد بشكل جذري المشهد التجاري. كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر 

لمجموعة الخليج للتأمين على دعمهم الثابت والمستمر على مختلف األصعدة وجاهزيتهم لمساعدتنا في جميع األوقات.

والشكر موصول أيضا لعمالئنا الكرام ومساهمينا وشركائنا التجاريين وشركاء إعادة التأمين والوسطاء، معربً عن عميق تقديري وامتناني 
لثقتهم بنا وتمكيننا من خدمة وحماية جميع المصالح التجارية المشتركة على أفضل وجه. على أمل أن تنعم جميع األطراف المرتبطة بأهدافنا 
المشتركة بالصحة والعافية ومزيد من اإلزدهار. وأود أخيرًا أن أشكر الحكومات والهيئات الرقابية في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت على 

دعمهم الكامل للشركة خالل السنوات الماضية وما بعدها.
           

واهلل الموفق،،،

د. عبداهلل صالح سلطان
الرئيس التنفيذي

17 فبراير 2022م
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1.  سياسة الشركة فيما يتعلق بحوكمة الشركات  
 

ــل  ــراف وأفض ــد باألع ــا التقي ــن خالله ــاول م ــة تح ــركة سياس ــدى الش ــد ل توج
القيــم  اإلدارة  أقــر مجلــس  لقــد  واإلدارة.  التنظيــم  مجــال  فــي  الممارســات 
والموظفيــن  والعمــالء  المســاهمين  مــع  للتعامــل  الجوهريــة  والمعاييــر 
ــن  ــركة. وم ــي الش ــيين ف ــالك الرئيس ــن الم ــم م ــن وغيره ــرة التأمي وسماس
القيــم المتعــارف عليهــا فــي الشــركة أن الوصــول إلــى أعلــى مســتويات 
الكمــال ضــروري جــدا فــي العمــل. وتقــوم الشــركة بمراجعــة جميــع األنظمــة 
باســتمرار، وذلــك لرفــع كفــاءة عمليــة التقيــد وااللتــزام بالقوانيــن طبقــا 
للمعاييــر واألعــراف الدوليــة وأفضــل الممارســات. إن المســئولية المباشــرة 
لمجلــس اإلدارة هــي الســعي للتقيــد بالسياســات والقوانيــن التــي تفرضهــا 

الجهــات الرقابيــة.

ــركات  ــة الش ــة بحوكم ــات المتعلق ــع المتطلب ــق جمي ــركة بتطبي ــزم الش تلت
وفقــً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المجلــد رقــم 3 مــن الدليــل اإلرشــادي 
لمصــرف البحريــن المركــزي. كمــا يتــم إدراج تقريــر حوكمــة الشــركات هــذا 

كبنــد منفصــل فــي جــدول أعمــال إجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي.

2.  المبادرات في العام 2021م

قامــت الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن بتنفيــذ مبــادرات فــي عــام 
2021م لتنفيــذ اســتراتيجية حوكمــة الشــركات لديهــا ومتطلبــات أخــرى خــالل 

ــي: ــام كالتال الع

• أكمــل المجلــس بنجــاح عمليــة التقييــم الخاصــة بالمجلــس ولجانــه، وقــدم تقريــر 	
بالتوصيــات مــن أجــل عمليــة التطويــر.

• اســتعرض المجلــس اســتقاللية أعضــاءه مــن خــالل عمليــة تقييــم ســنوية تأخــذ 	
فــي االعتبــار المتطلبــات التنظيميــة، وقــرارات المجلــس، فضــال عــن أفضــل 

ــة. ــال الحوكم ــي مج ــات ف الممارس
• تــم ترتيــب برامــج توعيــة للمجلــس واإلدارة التنفيذيــة بهــدف التطويــر المســتمر 	

ومواكبــة التحديثــات فــي الســوق. ويتضمــن هــذا التقريــر قائمــة كاملــة للبرامــج 
التــي تــم عرضهــا خــالل عــام 2021م.

• والحوكمــة 	 االســتدامة  عــن  تدريبيــة  دورة  التنفيذيــة  واإلدارة  المجلــس  حضــر 
البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية، حيــث طلــب المجلــس إعــداد إطــار عمــل 

وسياســة شــاملة لهــذه المهمــة فــي الشــركة.
• اتخــذت الشــركة جميــع التدابيــر الالزمــة لحمايــة مصالــح جميــع األطــراف ذات 	

العالقــة، وأعطيــت األولويــة لموظفــي الشــركة مــع إســتمرار جائحــة كوفيــد 19.

3.  إدارة المخاطر

تتكــون سياســة إدارة المخاطــر المؤسســية فــي الشــركة مــن إطــار عمــل 
وحوكمــة ومبــادئ وأدوات قيــاس ومســؤوليات واضحــة بمــا يتماشــى مــع 
وأفضــل  الصــادرة  المنظمــة  والقوانيــن  والتعليمــات  األساســي  النظــام 

الممارســات المتبعــة فــي هــذا المجــال.

3٫1 اإلطار العام لمخاطر الشركة
ــواع  ــية وأن ــر الرئيس ــإدارة المخاط ــق ب ــا يتعل ــي م ــركة ف ــراءات الش ــر إج تعتب
المخاطــر التــي ترغــب فــي قبولهــا لتحقيــق أهدافهــا جــزًءا ال يتجــزأ مــن قيــاس 

تلــك المخاطــر وتقييمهــا.

وعليــه إن نهــج إدارة المخاطــر يجــب أن يفعــل مــن خــالل تقديــم التقاريــر 
وبمــا  والنوعيــة  الكميــة  األســاليب  باســتخدام  المخاطــر  عــن  المطلوبــة 
يتماشــى مــع القوانيــن والتعليمــات مــن أجــل تعزيــز بيئــة الرقابــة الداخليــة 

لجميــع مجــاالت العمــل فــي الشــركة.

4. بيانات المساهمين

فــي بورصتــي   للتأميــن مدرجــة  الكويتيــة  البحرينيــة  الشــركة  إن أســهم 
البحريــن والكويــت. ويبلــغ رأس المــال المصــرح بــه للشــركة 200 مليــون ســهم 
عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا 100 فلــس للســهم، فيمــا يبلــغ رأس المــال الصــادر 
والمدفــوع بالكامــل للشــركة 150 مليــون ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا 

100 فلــس للســهم.

4٫1 المساهمون

عدد األسهمالجنسيةاسم المساهم
النسبة 

المئوية% 

المواطنون البحرينيون 
وجنسيات أخرى

-35.580.30123.72

مجموعة الخليج للتأمين 
ش.م.ك

84.182.32356.12الكويت

19.999.99713.33الكويتشركة وربة للتأمين ش.م.ك

10.237.3796.83البحرينبنك البحرين والكويت ش.م.ب

4٫2 جدول توزيع فئات األسهم

عدد األسهمالفئة
عدد 

المساهمين
النسبة 

المئوية%

28.783.1743.68919.19أقل من %1

16.797.12714.53% إلى أقل من %5

510.237.37916.83% إلى أقل من %10

1019.999.997113.33% إلى أقل من 20 %

2084.182.323156.12 % فأكثر

150.000.0003.693100المجموع

فيما يلي لمحة موجزة عن ممارسات إدارة المخاطر في الشركة:

• يقــدم بيــان أســس قبــول المخاطــر نظــرة عامــة عــن الشــركة والخطــوات المتخــذة 	
لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية علــى مســتوى الشــركة وكذلــك علــى مســتوى 
المجموعــة. كمــا أن الغــرض الرئيســي منــه هــو لتحديــد مســتويات المخاطــر 
ــول  ــدود قب ــر وح ــك عناص ــي ذل ــا ف ــركة، بم ــا الش ــرض له ــي تتع ــية الت الرئيس
تلــك المخاطــر وفقــً لمــا اعتمــده مجلــس اإلدارة. كمــا يوضــح بيــان أســس قبــول 
المخاطــر إطــار عمــل الشــركة المتعلــق بــإدارة المخاطــر تحقيقــً ألهدافهــا الماليــة 
واالســتراتيجية. ويتضمــن البيــان أيضــً تفاصيــل المخاطــر التاليــة علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر: كفايــة رأس المــال والمــالءة الماليــة والمخاطــر الماليــة ومخاطــر 
ــك إســتمرارية  التأميــن ومخاطــر االســتثمار والمخاطــر التشــغيلية )بمــا فــي ذل

األعمــال( ومخاطــر األمــن الســيبراني.
• سياســات 	 مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  الذاتــي  والتقييــم  الداخليــة  الضوابــط  تعتبــر 

وإجــراءات الشــركة، والتــي قــد تشــمل المســؤوليات والصالحيــات الرئيســية )بمــا 
ــي  ــتويات ف ــف المس ــة لمختل ــام الوظيفي ــة( للمه ــات المالي ــك الصالحي ــي ذل ف
ــركة. ــا الش ــي تواجهه ــة الت ــة العالي ــر ذات األلوي ــا بالمخاط ــام وربطه ــع االقس جمي

يوجــد لــدى الشــركة مســؤول متخصــص فــي إدارة المخاطــر، حيــث يتبــع مباشــرة لجنــة 
المخاطــر )وإداريــً إلــى الرئيــس التنفيــذي(، ولديــه الصالحيــة الكاملــة لإللتقــاء بمجلــس 

اإلدارة.
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5. مجلس اإلدارة واإلدارة

5٫1 تشكيل مجلس اإلدارة
و/أو  تعيينهــم  يتــم  أعضــاء  عشــرة  مــن  الشــركة  إدارة  مجلــس  يتألــف 
ويتكــون  األساســي.  والنظــام  التأســيس  عقــد  ألحــكام  وفقــً  انتخابهــم 
مجلــس إدارة الشــركة مــن أعضــاء ذوي خلفيــة وخبــرة مهنيــة عاليــة. كذلــك 
يتــم اختيــار أعضــاء اللجــان التابعــة للمجلــس علــى ضــوء خبراتهــم المهنيــة 
حســب متطلبــات حوكمــة الشــركات. ويقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة دوريــة 

لتشــكيله وأداء األعضــاء ولعمــل اللجــان التابعــة لــه.

ــن  ــرف البحري ــن مص ــبقة م ــة مس ــس لموافق ــاء المجل ــن أعض ــع تعيي ويخض
تنفيــذي وعضــو  تنفيــذي، عضــو غيــر  إن تصنيــف عبــارة عضــو  المركــزي. 
مســتقل تــم وفقــً للتعليمــات المنصــوص عليهــا فــي المجلــد الثالــث مــن 

الدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي.

ــي  ــاهمين ف ــل المس ــن قب ــس اإلدارة م ــاء مجل ــن أعض ــاب/ تعيي ــم انتخ ويت
اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي. ويكــون انتخــاب أو إعــادة انتخــاب العضــو 
خــالل الجمعيــة العامــة بمباركــة مــن المجلــس وبنــاًء علــى توصيــة مــن لجنــة 
الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة التابعــة لــه بحيــث يكــون مدعومــً بمعلومات 
محــددة مثــل المؤهــالت والســيرة الذاتيــة والمهنيــة والعضويــة فــي مجالــس 
أخــرى. بــدأت الــدورة الحاليــة للمجلــس فــي شــهر مــارس 2020م وتنتهــي فــي 

شــهر مــارس مــن العــام 2023م.

يقــدم ســكرتير مجلــس اإلدارة الدعــم المهنــي واإلداري للجمعيــة العموميــة، 
والمجلــس، ولجانــه التابعــة وأعضائــه. ويخضــع تعييــن ســكرتير مجلــس 
واالتصــال  بالتنســيق  الســكرتير  يكلــف  كمــا  المجلــس.  لموافقــة  اإلدارة 

بالجهــات الرقابيــة فــي البحريــن والكويــت.

5٫2 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة

ــات المجلــس هــو  ــدار الشــركة مــن قبــل مجلــس إدارتهــا. ومــن أهــم واجب ت
خلــق قيمــة للمســاهمين، وجعــل الشــركة رائــدة فــي نشــاطها وإقــرار األهــداف 
اإلســتراتيجية والتأكــد مــن وجــود المــوارد الالزمــة لتمكيــن اإلدارة مــن تحقيــق 

هــذه األهــداف. 

ــع مــرات فــي الســنة علــى األقــل لمناقشــة وإقــرار  ويجتمــع مجلــس اإلدارة أرب
جــدول األعمــال المعــروض عليــه.

المهام المحددة لمجلس اإلدارة:
• مراجعــة إســتراتيجية الشــركة وإقــرار الموازنــة التقديريــة الســنوية وغيرهــا 	

مــن التقديــرات المتوســطة األجــل.
• مراجعة األداء المالي والتشغيلي للشركة.	
• الموافقــة علــى اكتســاب الشــركات أو الخــروج منهــا والموافقــة علــى 	

الرأســمالية. المصاريــف 
• مراجعة نظام الرقابة المالية في الشركة ونظام إدارة األخطار.	
• التأكــد مــن أن التطويــر اإلداري فــي الشــركة وخطــط اإلحــالل الوظيفــي 	

تســير بشــكل جيــد.
• الموافقة على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وسكرتير مجلس اإلدارة.	
• التأكد من أن التحاور مع المساهمين يتم بشكل مرض.	

5٫3 البرنامج التعريفي والتطوير المهني ألعضاء مجلس اإلدارة 
يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة أن يكــون علــى إطــالع علــى آخــر المســتجدات 
المتعلقــة باألعمــال، وصناعــة التأميــن، والتطــورات الرقابيــة والتشــريعية، 
وأحــدث التطــورات التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى عمليــات وأعمــال الشــركة. 
وتوفــر الشــركة مباشــرة، بعــد تعييــن أي عضــو جديــد فــي مجلــس اإلدارة، 
اإلدارة  مــع  اجتماعــات  ترتيــب  يتــم  كمــا  األمــر.  لــزم  إذا  تعريفــي،  برنامــج 
التنفيذيــة ورؤســاء اإلدارات فــي الشــركة، حيــث أن هــذا األمــر ســوف يــؤدي 
إلــى خلــق فهــم أفضــل لبيئــة العمــل واألســواق التــي تعمــل بهــا الشــركة. 
ويعتبــر وجــود برنامــج مســتمر للتوعيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أمــر ضــروري 
وقــد يتخــذ أشــكاالً مختلفــة، مــن خــالل توزيــع المنشــورات، وعقــد ورش العمــل 
والعــروض التعريفيــة أثنــاء اجتماعــات المجلــس وحضــور المؤتمــرات التــي 
تشــمل موضوعــات حــول عضويــة مجالــس اإلدارات، واألعمــال وصناعــة التأميــن 

والتطــورات الرقابيــة.

البرامج التدريبية التي نظمت ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2021م:

ندوة تعريفية حول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 - 29 . 1
يونيو 2021م

استخدام التكنولوجيا لمكافحة غسيل األموال وأنشطة االحتيال . 2
األخرى - 30 أغسطس 2021م

الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات واالستدامة . 3
لشركات التأمين - 17 نوفمبر 2021م

االستثمار لمجالس إدارة شركات التأمين - 29 نوفمبر 2021م . 4
لماذا تتعثر شركات التأمين - 15 ديسمبر 2021م . 5

عــدد الســاعات التدريبيــة التــي حضرهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة ســواء عــن 
طريــق حضــور الــدورات التدريبيــة التــي نظمتهــا الشــركة أو بحضــور دورات 

ــرى: ــة أخ تدريبي
الساعات اإلجماليةإسم العضو

34السيد مراد علي مراد
19السيد خالد سعود الحسن 

19السيد حسن محمد زين العابدين
19د. عماد جواد بوخمسين

19السيد بيجان خوسروشاهي 
19السيد شوقي علي فخرو 

19السيد محمد إبراهيم زينل
19السيد ثامر إبراهيم عرب

19السيد مبارك عثمان العيار 
329السيد محمد أحمد الريس 

5٫4 تقييم المجلس واللجان التابعة
يقــوم مجلــس اإلدارة بإجــراء تقييــم ذاتــي ســنوي. كمــا يقــوم المجلــس بإجــراء 
مراجعــة ســنوية لدليــل عملــه ومــدى فعاليتــه وتكوينــه، والشــروع فــي اتخــاذ 
المجلــس كذلــك  يقــوم  المناســبة ألي تعديــالت مطلوبــة. كمــا  الخطــوات 
بمراجعــة التقييــم الذاتــي للســادة األعضــاء بشــكل منفــرد ولجــان المجلــس 

والنظــر فــي أيــة توصيــات مناســبة قــد تبــرز نتيجــة لهــذا التقييــم.

وضع أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، وغير التنفيذيين، 
والمستقلين حتى نهاية 2021م:

3
3

4

أعضاء تنفيذيين 
أعضاء غير تنفيذيين

أعضاء مستقلين
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5٫5 السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 

السيد مراد علي مراد )عضو مستقل(
رئيس مجلس اإلدارة

إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة في 28 مارس 2004
شهادة الزمالة من المعهد الملكي للمحاسبة اإلدارية، المملكة المتحدة

المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة
• رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت ش.م.ب، البحرين	
• رئيــس مجلــس إدارة شــركة الجنبيــة المحــدودة ذ.م.م )شــركة عائليــة(، 	

البحريــن
• نائــب رئيــس مجلــس إدارة معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والماليــة، 	

لبحرين ا

السيد خالد سعود الحسن  )عضو تنفيذي(
نائب رئيس مجلس اإلدارة

إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة في 28 مارس 2006
بكالوريوس في العلوم السياسية واإلقتصاد من جامعة الكويت، الكويت

المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة
• رئيس مجلس االدارة لالتحاد الكويتي للتأمين، الكويت	
• عضو مجلس اإلدارة لشركة إعادة التأمين العربية ش.م.ل، لبنان	
• عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة الخليــج للتأميــن 	

الكويــت  ش.م.ك.، 
• عضــو مجلــس اإلدارة فــي العديــد مــن الشــركات التابعــة لمجموعــة الخليــج 	

ش.م.ك. للتأمين 

السيد حسن محمد زين العابدين  )عضو مستقل(
عضو مجلس اإلدارة

إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة منذ 1975 )التأسيس(
بكالوريوس في االقتصاد من جامعة القاهرة، مصر

المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة
• رئيــس مجلــس إدارة شــركة سيســكون للتجــارة والخدمــات الميكانيكيــة، 	

البحريــن
• رئيس مجلس إدارة شركة زين للتجارة والمقاوالت، البحرين	
• رئيس مجلس إدارة شركة فاز للتجارة والتجهيزات، البحرين	

د. عماد جواد بوخمسين  )عضو غير تنفيذي(
عضو مجلس اإلدارة

إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة في 7 أغسطس 2005
ــة  ــة، المملك ــة األمريكي ــن الجامع ــياحة م ــادق والس ــاع الفن ــي قط ــوراة ف دكت

ــدة المتح
دكتــوراة فــي إدارة األعمــال مــن المدرســة األوروبيــة الدارة األعمــال، المملكــة 

المتحــدة 
ماجستير بإدارة األعمال واإلقتصاد من جامعة ليفربول، المملكة المتحدة 

بكالوريوس محاسبة تمويل من كلية بيروت، لبنان
بكالوريوس إدارة أعمال من كلية برادفورد، الواليات المتحدة األمريكية

المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة
• رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية، الكويت	
• رئيس مجلس إدارة شركة ليان العقارية - دبي، اإلمارات	
• رئيس مجلس إدارة شركة جورمانيا الدولية، الكويت، دبي، لندن	
• رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة اإلعالمية، الكويت	
• رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الوطنية إلدارة المطاعم، الكويت	
• رئيس مجلس إدارة شركة الهدى للخدمات الطبية، الكويت	
• رئيس مجلس إدارة شركة بوخمسين سكوير العقارية	
• رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة بوخمسين للطيران، الكويت	
• رئيس مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي للسيارات، الكويت	
• التنفيــذي لشــركة 	 رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب والرئيــس 

العربيــة دوت كــوم للتســويق العقــاري، الكويــت

• رئيــس مجلــس اإلدارة والشــريك لشــركة انتريــورس كولبريتــوف لالستشــارات 	
الهندســية، الكويــت

• ــاوالت، 	 ــة والمق ــارة العام ــة للتج ــة الكويتي ــركة البرك ــس إدارة ش ــس مجل رئي
ــت الكوي

• رئيس مجلس إدارة شركة بوخمسين للتجارة العامة والمقاوالت، الكويت	
• رئيــس مجلــس إدارة الشــركة العربيــة الوطنيــة إلدارة المرافــق الســياحية 	

)الوطنيــة للمرافــق(، الكويــت
• رئيس مجلس إدارة شركة براري الكويت التجارية، لبنان 	
• بوخمســين 	 لمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب 

الكويــت القابضــة، 
• نائــب رئيــس مجلــس إدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة مجموعــة بوخمســين 	

للعقــارات والســياحة والتجــارة العامــة والمقــاوالت، العــراق
• نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية لإلستثمار، مصر	
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة شارم دريمز للتنمية العقارية، مصر	
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة الند مارك للتنمية العقارية، مصر	
• نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية العالمية للتعليم، الكويت	
• نائب رئيس مجلس إدارة مبرة جواد بوخمسين وأوالده، الكويت	
• نائب رئيس مجلس إدارة اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب، لبنان	
• عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، الكويت	
• الرئيس التنفيذي لشركة الهدى للفنادق والسياحة، الكويت	
• عضو مجلس إدارة شركة أبراج مصر العالمية - المعادي، مصر	
• ــة - 	 ــادرات األمريكي ــح المب ــة لصال ــارة األمريكي ــة التج ــس إدارة غرف ــو مجل عض

ــة العراقي
• عضو مجلس إدارة فندق سفير السيدة زينب - دمشق، سوريا 	
• الشريك والمدير العام لمجموعة إم إن أي للمقاوالت والتصميم الداخلي	
• الســعودية، 	 الكويــت،  أي.بي.ســي،  العربيــة  المشــروبات  مستشــار شــركة 

البحريــن، مصــر، قطــر والعــراق

السيد شوقي علي فخرو  )عضو غير تنفيذي(
عضو مجلس اإلدارة

إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة في 25 فبراير 2008
المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة

• رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب لمؤسســة علــي بــن يوســف فخــرو 	
ــن وأوالده، البحري

• رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب لشــركة شــوقي علــي فخــرو وأوالده 	
ذ.م.م، البحريــن 

• ــة 	 ــوكاالت التجاري ــرو لل ــركة فخ ــدب لش ــو المنت ــس اإلدارة والعض ــس مجل رئي
ذ.م.م، البحريــن

• رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب لشــركة فخــرو لإلســتثمار ذ.م.م، 	
البحريــن

• رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب لمؤسســة أريــج التجاريــة، امــواج 	
لمعــدات الميــاه )الشــركات التابعــة لفخــرو لالســتثمار ذ.م.م.، البحريــن(

• رئيس مجلس اإلدارة لشركة محمد فخرو وأخوانه ذ.م.م، البحرين	
• ذ.م.م، 	 المعلومــات  تقنيــة  لخدمــة  فخــرو  لشــركة  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 

البحريــن
• رئيس مجلس اإلدارة لشركة شدون لخدمات الصيانة ذ.م.م، البحرين	
• نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بي إم إم آي ش.م.ب، البحرين	
• عضو مجلس إدارة شركة منتجع الزالق ش.م.ب، البحرين	
• عضو مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب، البحرين	
• عضو مجلس أمناء مؤسسة األسرة لألعمال الخيرية	
• عضو مجلس أمناء جمعية البحرين الخيرية	
• عضو مجلس أمناء مؤسسة يوسف عبدالرحمن فخرو الخيرية	
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السيد بيجان خوسروشاهي  )عضو غير تنفيذي(
عضو مجلس اإلدارة

إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة في 28 فبراير 2011
ماجستير في إدارة األعمال وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من 

جامعة دريكسيل، أمريكا
المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة

• رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيرفاكس الدولية، لندن 	
• عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك، الكويت 	
• عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، الكويت	
• عضو مجلس إدارة المجموعة العربية المصرية للتأمين، مصر	
• عضو مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين، األردن  	
• عضو مجلس إدارة جلف سيجورتا إسطنبول، تركيا 	
• عضو مجلس إدارة شركة الالينس للتأمين، دبي  	
• عضو مجلس إدارة البنك األردني الكويتي، األردن	
• عضو مجلس إدارة شركة جي آي جي الخليج، البحرين	
• عضو مجلس إدارة شركة جي آي جي السعودية  	
• عضو مجلس إدارة شركة كولوناد للتأمين S.A.، لوكسمبورغ	
• عضو مجلس إدارة شركة ساوثريدج للتأمين العام S.A.، تشيلي	
• 	 ،.S.A عضو مجلس إدارة شركة المريديونال كومبانيا دي سيغوروس

اإلرجنتين
• عضو مجلس إدارة شركة سبس سيغوروس كولومبيا S.A.، كولومبيا 	

السيد محمد إبراهيم زينل  )عضو مستقل(
عضو مجلس اإلدارة

إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة في 5 مارس 2014
ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ستراثكاليد، غالسغو، المملكة 

المتحدة
بكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية من جامعة تكساس، أرلينغتون، 

أمريكا
المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة

• عضو مجلس إدارة شركة محمد علي زينل عبداهلل ش.م.ب )مقفلة(، 	
البحرين 

• عضو مجلس إدارة شركة زينل للمشاريع ذ.م.م، البحرين	

السيد ثامر إبراهيم عرب  )عضو تنفيذي(
عضو مجلس اإلدارة

إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة في 23 مارس 2017
بكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا، أمريكا

المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة
• الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي )ضمان(، الكويت	
• عضو مجلس إدارة شركة يونايتد نتورك، الكويت	

السيد مبارك عثمان العيار  )عضو تنفيذي(
عضو مجلس اإلدارة

إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة في 23 مارس 2017
بكالوريس في اإلدارة من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات

شهادة المشاركة في التأمين من المعهد القانوني للتأمين، المملكة 
المتحدة

المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة
• رئيس قطاع التوزيع في شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، الكويت	
• عضو مجلس اإلدارة في الشركة المصرية للتامين التكافلي - حياة، مصر 	
• نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الخليجية للتأمين التكافلي، 	

الكويت
• رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الخليجية العقارية الرائدة )ش.م.ك.م.(، 	

الكويت 

السيد محمد أحمد الريس  )عضو مستقل(
عضو مجلس اإلدارة

إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة في 25 مارس 2020
ماجستير في اإلدارة المالية من جامعة أوتاجو، نيوزيلندا

بكالوريوس في اإلدارة المالية من جامعة أوتاجو، نيوزيلندا
المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة

• 	 »BBK« مدير عام - الخزينة واالستثمار في بنك البحرين والكويت
)ش.م.ب(، البحرين

• رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت جوجيت لألوراق المالية، الكويت	
• عضو اللجنة اإلشرافية لصندوق السيولة، البحرين	
• عضو اللجنة اإلشرافية لشركة سكنا للحلول اإلسكانية المتكاملة، 	

البحرين
• عضو المجلس اإلشرافي لصندوق الضمان لبورصة البحرين، البحرين	
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5٫6 اجتماعات مجلس اإلدارة 
وفقً لميثاق مجلس إدارة الشركة، يطلب من أعضاء مجلس اإلدارة االجتماع أربع مرات على األقل في كل سنة مالية إلنجاز مسؤولياتهم على الوجه األكمل.

5٫6٫1 اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور
عقد المجلس سبعة اجتماعات خالل عام 2021م، حيث كان حضور أعضاء المجلس حسب الجدول التالي:

نسبة 
الحضور )%(

عدد مرات 
الحضور

 21
ديسمبر

 4
نوفمبر

 4
أغسطس

 29
يونيو 6 مايو

 29
مارس

 17
فبراير إسم العضو

100 7 السيد مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة

100 7 السيد خالد سعود الحسن
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

86 6 السيد حسن محمد زين العابدين
عضو مجلس اإلدارة

100 7 د. عماد جواد بوخمسين
عضو مجلس اإلدارة

100 7 السيد بيجان خوسروشاهي
عضو مجلس اإلدارة

100 7 السيد شوقي علي فخرو
عضو مجلس اإلدارة

100 7 السيد محمد إبراهيم زينل 
عضو مجلس اإلدارة

100 7 السيد ثامر إبراهيم عرب 
عضو مجلس اإلدارة 

100 7 السيد مبارك عثمان العيار 
عضو مجلس اإلدارة 

100 7 السيد محمد أحمد الريس 
عضو مجلس اإلدارة
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5٫6٫2 المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها والقرارات المتخذة بشأنها
كما يتضمن الجدول التالي موجز للقرارات النهائية التي اتخذت حول المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خالل االجتماعات المذكورة:

القرار النهائيالمواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتهاتاريخ االجتماع

أعتمدالبيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.17 فبراير 2021م

توصية إلى الجمعية العامة لتوزيع أرباح أسهم للمساهمين بنسبة 15% باإلضافة إلى أسهم منحة بنسبة 
4.8951% من رأس المال المدفوع، وكذلك تحويل مبلغ 331.831 دينار بحريني إلى اإلحتياطي القانوني.

أعتمد

أعتمدتوصية إلى الجمعية العامة إلعادة تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين خارجيين للشركة لعام 2021م.

أعتمدإعادة تعيين السادة جرانت ثورنتون كمدققين داخليين للشركة لعام 2021م.

أعتمداإلطار العام الجديد لقانون حماية البيانات الشخصية.

أعتمددليل السياسات واإلجراءات الجديد إلدارة المخاطر.

أعتمدتعديل جدول الصالحيات المالية واإلدارية.

أعتمدمكافآت أعضاء مجلس االدارة عن عام 2020م.

أعتمدمكافآت موظفي الشركة عن عام 2020م.

أعتمدتشكيل مجلس اإلدارة واللجان التابعة له.29 مارس 2021م

أعتمدتخويل الرئيس التنفيذي بتوثيق التعديالت على عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة لدى كاتب العدل.

أعتمدالبيانات المالية الموحدة للربع األول لعام 2021م.6 مايو 2021م

أعتمدتعيين شركة استشارية إلدارة مشروع النظام اآللي الجديد.

أعتمدشراء النظام اآللي الجديد.29 يونيو 2021م

أعتمدالبيانات المالية الموحدة للربع الثاني لعام 2021م.4 أغسطس 2021م

أعتمدتعيين شركة استشارية إلدارة مشروع تطبيق المعيار المحاسبي رقم 17.

أعتمدإغالق ثالثة فروع وفتح فرع جديد للشركة.

أعتمدنظام الحوافز طويلة األمد.

أعتمدالبيانات المالية الموحدة للربع الثالث لعام 2021م.4 نوفمبر 2021م

أعتمدتعيين مكتب محاماة جديد لمكتب الشركة بالكويت.

أعتمدزيادة حصة الشركة في شركة الخليج للمساعدة.

أعتمدتعديل سياسة الموارد البشرية.

أعتمدإستراتيجية الشركة والموازنة التقديرية لعام 2022م.21 ديسمبر 2021م

أعتمدتحديث قائمة المخولين بالتوقيع.
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5٫7 سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة 
يتــم دفــع المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة بصفــة ســنوية وذلــك حســب مــا يقــرره المســاهمون خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية وذلــك وفقــً لمــا 
ــً  ــات وفق ــآت المجلــس يتــم إدراجهــا كمصروف ــه. إن مكاف ــة البحرينــي رقــم 21 لســنة 2001 وتعديالت ــون الشــركات التجاري ــه المــادة رقــم )188( مــن قان نصــت علي
لمعاييــر المحاســبة الدوليــة ومصــرف البحريــن المركــزي، وتقديمهــا يكــون خاضــع لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة يحصلــون علــى أتعــاب مقابــل حضورهــم الجلســات وأيــة تعويضــات أخــرى مــن عضويتهــم فــي اللجــان الفرعيــة التابعــة 
لمجلــس اإلدارة وذلــك وفقــً لسياســة المكافــآت الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة. جميــع تفاصيــل المكافــآت والتعويضــات األخــرى المدفوعــة خــالل العــام موضحــة 

فــي تقريــر مجلــس اإلدارة.

5٫8 سياسة التداول لألشخاص الرئيسيين 
وضعــت الشــركة السياســات واإلجــراءات التنظيميــة فيمــا يخــص المتاجــرة فــي أســهم الشــركة مــن قبــل المطلعيــن للتأكــد بــأن جميــع المطلعيــن علــى علــم 
مســبق وملتزميــن بالمتطلبــات القانونيــة واإلداريــة فــي ملكيتهــم ومتاجراتهــم فــي أســهم الشــركة. حيــث تهــدف هــذه اإلجــراءات إلــى الحــد مــن ســوء اســتخدام 
المعلومــات المتوافــرة داخــل الشــركة. والمطلعيــن يشــملون أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وموظفيــن فــي دوائــر معينــة والعامليــن فــي أي مؤسســة 
لهــا اتصــال مباشــر بالمعلومــات الداخليــة وأقاربهــم. وتكــون لســكرتير مجلــس اإلدارة المســئولية الكاملــة لمتابعــة ومراقبــة نشــاط تــداول المطلعيــن. إن هــذه 

السياســة تتضمــن المتطلبــات التنظيميــة بشــأن التــداول لألشــخاص الرئيســيين فــي األوراق الماليــة المقبولــة للتــداول فــي بورصــة البحريــن

5٫9 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة
عدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة حتى 31 ديسمبر 2021م موضحة كاآلتي:

31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2021م فئة األسهم اإلسم

286.000 299٫999 عادية السيد مراد علي مراد
937.752 983٫655 عادية السيد حسن محمد زين العابدين

4.414 4٫630 عادية السيدة شهناز إسحاق عبدالرحمن إسحاق
59.564 68٫354 عادية السيد فيصل حسن محمد زين العابدين
301.546 316٫306 عادية شركة سيسكون للتجارة والخدمات الميكانيكية
500.934 525٫455 عادية السيد شوقي علي فخرو

13.088 13٫728 عادية السيد علي شوقي علي فخرو
843.106 884٫376 عادية ورثة السيد علي بن يوسف فخرو
113.095 118٫631 عادية السيد محمد إبراهيم زينل

6.400.854 6٫797٫127 عادية محمد علي زينل ش.م.ب )مازا(
32.692 34٫292 عادية د. عبداهلل صالح سلطان

تم إصدار أسهم منحة خالل 2021م.  .1
األطراف ذوي العالقة. قامت شركة محمد علي زينل )مازا( بشراء أسهم مقدارها 82.047 سهما من أسهم الشركة خالل 2021م.  .2

لم يتداول أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.  .3
لم يتداول الرئيس التنفيذي في أسهم الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. المدراء اآلخرين لدى الشركة ال يملكون أي أسهم في الشركة بأسمائهم أو بأسماء عائالتهم.  .4

5٫10 ميثاق العمل الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة ونظام السلوك الوظيفي 
ــة وموظفــي الشــركة، وتوضــح هــذه المواثيــق  ــه، كمــا أقــر نظــام الســلوك الوظيفــي لــإلدارة التنفيذي راجــع وأقــر مجلــس اإلدارة ميثــاق العمــل لــكل مــن أعضائ

ــاع أفضــل الممارســات. ــح ومقتضيــات الســرية ومســئوليات المخوليــن بالتوقيــع لكــي يلتزمــوا بإتب مجــاالت تعــارض المصال

5٫11 وظيفة رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
إن تقســيم المســئوليات بيــن رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي تــم تعريفهــا بوضــوح وتمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. رئيــس مجلــس 
اإلدارة يتولــى قيــادة المجلــس فــي تحديــد إســتراتيجيته وفــي تحقيــق أهدافــه، ويكــون الرئيــس مســئوال عــن تنظيــم أعمــال المجلــس، والتأكــد مــن فعاليتــه ووضع 
جــدول األعمــال، وال يقــوم الرئيــس فــي التدخــل فــي العمــل اليومــي للشــركة. كمــا يقــوم بتســهيل مهمــة األعضــاء لضمــان مســاهمتهم فــي أعمــال المجلــس 

والتواصــل مــع المســاهمين.

الرئيس التنفيذي هو المسؤول المباشر عن العمل اليومي بالشركة، ويكون مسئوالً أمام المجلس عن األداء المالي والتشغيلي للشركة.
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5٫11٫1 السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية
د. عبداهلل صالح سلطان

الرئيس التنفيذي
إلتحق بالعمل في 2 مايو 2019

المؤهالت األكاديمية والمهنية
• ُمَؤمــن قانونــي وحاصــل علــى ترخيــص الزمالــة »إف.ســي.أي.أي« مــن معهــد 	

التأميــن القانونــي، لنــدن
• ُمدبر مشارك للمخاطر من معهد »أي.آر.إم«، أمريكا 	
• مدبر مخاطر من معهد »سي.سي.إم«، أمريكا	
• األعمــال، 	 الدارة  السويســرية  المدرســة  مــن  األعمــال  إدارة  فــي  دكتــوراة 

سويســرا
• ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ستراثكاليد، المملكة المتحدة	
• ماجســتير العلــوم )تخصــص أبحــاث تطبيقيــة( مــن المدرســة السويســرية 	

الدارة األعمــال، سويســرا 
• التســويق )تخصــص ماليــة( مــن جامعــة نيويــورك 	 بكالوريــوس علــوم 

أمريــكا  للتكنولوجيــا، 
المهام والمسئوليات

• عضو مجلس إدارة شركة التكافل الدولية ش.م.ب.، البحرين	
• عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين	
• عضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة المصريــة للتأمين التكافلــي )الممتلكات 	

والمســؤوليات(، مصر
• حــوادث 	 مــن  المتضرريــن  تعويــض  صنــدوق  فــي  إدارة  مجلــس  عضــو 

البحريــن المركبــات، 
• عضو مجلس إدارة في جمعية التأمين البحرينية، البحرين	
• عضو مجلس إدارة اتحاد التأمين الخليجي، اإلمارات 	
• عضو مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين، مصر	

مكتب البحرين

السيد علي إبراهيم نور
رئيس العمليات

إلتحق بالعمل في 1 فبراير 2018
المؤهالت األكاديمية والمهنية

• شــهادة الدبلــوم فــي التأميــن مــن المعهــد القانونــي للتأميــن، المملكــة 	
المتحــدة

المهام والمسئوليات
• عضو مجلس إدارة هلث 360 للخدمات المساندة ذ.م.م، البحرين	
• لديــه خبــرة واســعة فــي مجــاالت التأميــن الصحــي والحيــاة وتطويــر األعمــال 	

والتســويق وقنــوات التوزيــع
• يشارك في التحول الرقمي لعمليات الشركة	
• لديه 28 عامً من الخبرة في قطاع التأمين	

السيد آر. سوندارام
الرئيس المالي 

إلتحق بالعمل في 28 سبتمبر 2013
المؤهالت األكاديمية والمهنية

• بكالوريوس في الرياضيات	
• زميل المعهد الهندي للمحاسبيين القانونيين	
• زميل المعهد القانوني للتأمين، المملكة المتحدة	
• زميل معهد التأمين الهندي	
• شهادة المستوى األول من المعهد الهندي ألمناء سر الشركات	

المهام والمسئوليات
• يرأس الشؤون المالية والحسابات في الشركة 	
• لديه أكثر من 37 عاما من الخبرة في قطاعات التأمين وإعادة التأمين	

السيد أحمد عبدالرحمن بوجيري
رئيس اإلستثمارات

إلتحق بالعمل في 1 ديسمبر 2011
المؤهالت األكاديمية والمهنية

• محلل قانوني لإلستثمارات البديلة	
• شهادة الدبلوم في الدراسات التجارية	
• شهادة الدبلوم في الخزينة وأسواق رأس المال	
• 	)Series7( برنامج ممثل االستثمار

المهام والمسئوليات 
• عضو مجلس إدارة شركة التكافل الدولية ش.م.ب، البحرين	
• عضو مجلس إدارة شركة انفيتا إلدارة المطالبات، البحرين	
• يشرف حاليا على إدارة االستثمارات والخزينة في الشركة	
• لديه 22 عاما من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية واالستثمارات	

السيد مانوج بادوني
رئيس اإلكتتاب 

إلتحق بالعمل في 10 أغسطس 2016
المؤهالت األكاديمية والمهنية

• ماجستير في اإلقتصاد 	
• زميل معهد التأمين في الهند	

المهام والمسئوليات 
• مســؤول عــن اإلشــراف علــى عمليــات اإلكتتــاب والمطالبــات وإعــادة التأميــن 	

فــي البحريــن 
• لديه 34 عامً من الخبرة في قطاعات التأمينات العامة وإعادة التأمين	

مكتب الكويت

السيد عبداهلل ربيعة محمد
المدير العام

إلتحق بالعمل في 20 يناير 1990
المؤهالت األكاديمية والمهنية

• دبلوم في هندسة السيارات	
المهام والمسئوليات

• عضو مجلس إدارة شركة التكافل الدولية ش.م.ب، البحرين	
• مســؤول عــن اإلشــراف علــى كافــة وظائــف اإلدارة العامــة لفــرع الشــركة 	

بالكويــت
• لديــه خبــرة تمتــد إلــى 40 عامــً فــي أســواق التأميــن لــدول مجلــس التعــاون 	

الخليجــي، منهــا 30 عامــً مــن الخبــرة فــي ســوق التأميــن الكويتــي

السيد كي. غاندي
رئيس اإلكتتاب

إلتحق بالعمل في 2 يوليو 2006
المؤهالت األكاديمية والمهنية

• الدراسات العليا في الهندسة 	
• زميل معهد التأمين في الهند	
• ماجستير في إدارة األعمال	

المهام والمسئوليات
• مســؤول عــن اإلشــراف علــى عمليــات اإلكتتــاب والمطالبــات وإعــادة التأميــن 	

فــي الكويــت 
• يشــارك فــي خدمــة كبــار العمــالء، كمــا أنــه يســاعد المديــر العــام فــي اإلدارة 	

العامــة وإدارة المهــام الفنيــة للشــركة
• ــً 	 ــا 20 عام ــن، منه ــاع التأمي ــي قط ــرة ف ــن الخب ــً م ــن 37 عام ــر م ــه أكث لدي

ــج ــي الخلي ف
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السيد عبداهلل فيصل الخليفي
القائم بأعمال رئيس العمليات 

إلتحق بالعمل في 21 مايو 2006
المؤهالت األكاديمية والمهنية

• شهادة الدبلوم في التسويق والعالقات العامة	
• شهادة الدبلوم في القيادة التنظيمية من كلية هارفارد لألعمال	
• شهادة في التأمين من معهد التأمين القانوني بلندن	

المهام والمسئوليات
• مسؤول عن اإلشراف على عمليات اإلكتتاب في الكويت 	
• ــر العــام فــي اإلدارة العامــة وإدارة المهــام 	 ــاب والمدي يســاعد رئيــس اإلكتت

الفنيــة للشــركة
• خبير في إدارة المطالبات 	
• يشارك في المعامالت الحكومية بالتنسيق مع المدير العام  	
• عضــو ســابق فــي لجنــة الحريــق والحــوادث العامــة التابعــة لالتحــاد الكويتي 	

مين للتأ
• لديه 16 عامً من الخبرة في قطاع التأمين وإعادة التأمي	

السيد توماس شاكو
مدير أول الشؤون المالية واإلدارية

إلتحق بالعمل في 9 فبراير 1992
المؤهالت األكاديمية والمهنية

• بكالوريوس في العلوم	
المهام والمسئوليات

• يرأس الشؤون المالية واإلدارية لفرع الشركة بالكويت	
• لديه أكثر من 30 عاما من الخبرة في سوق التأمين بدولة الكويت	

5٫12 لجان مجلس اإلدارة
يتــم تشــكيل اللجــان وتعييــن أعضاءهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بعــد كل 
ــات  ــس حلق ــن المجل ــة م ــان المتفرع ــر اللج ــس، وتعتب ــة للمجل دورة انتخابي
ــة والمجلــس. والغــرض مــن إنشــاء هــذه  وصــل بيــن إدارة الشــركة التنفيذي
ــة  ــك بدراس ــركة وذل ــال الش ــيير أعم ــي تس ــس اإلدارة ف ــة مجل ــان معاون اللج
العديــد مــن األمــور التــي تقــدم للمجلــس مــن اإلدارة ورفع توصياتهــا للمجلس 

فيمــا يخــص ذلــك. ووفقــً ألفضــل الممارســات المتبعــة، يتــم إنتخــاب رؤســاء 
اللجــان وتعييــن أعضاءهــا بشــكل ســنوي فــي أول إجتمــاع لهــا مباشــرة بعــد 

إجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي.

ويحــق للمجلــس تشــكيل لجــان مؤقتــة لمهــام محــددة مــن وقــت آلخــر 
وحســبما تســتدعي الحاجــة، وينتهــي عمــل هــذه اللجــان بمجــرد انتهــاء 
المهمــة المناطــة بــكل منهــا. كذلــك يــزود أعضــاء المجلــس بنســخ مــن 
محاضــر اجتماعــات هــذه اللجــان التزامــً بتعليمــات الجهــة الرقابيــة فــي شــأن 
حوكمــة الشــركات. تقــوم جميــع اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة بمراجعــة 
شــروط مرجعيتهــا بشــكل دوري، ومــن ثــم تعتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

شّكل مجلس اإلدارة أربع لجان كالتالي:
• اللجنة التنفيذية	
• لجنة التدقيق واإللتزام	
• لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة	
• لجنة المخاطر	

5٫13 مهام لجان مجلس اإلدارة، اإلجتماعات وسجل الحضور

5٫13٫1 اللجنة التنفيذية
لقد كلف مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية القيام بالمهام التالية:

• اقتــراح وتطويــر الخطــط اإلســتراتيجية التــي تعكــس األهــداف الطويلــة 	
المــدى وأولويــات الشــركة لعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرار الــالزم 

بشــأنها. 
• تنفيذ اإلستراتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.	
• مراقبــة النتائــج الماليــة والتشــغيلية ومقارنتهــا بالخطــط الموضوعــة 	

التقديريــة. والموازنــة 
• مراقبة كفاءة وجودة عملية االستثمار بالمقارنة مع األهداف.	
• مراعاة األولوية في تخصيص رأس المال والموارد الفنية والبشرية.	

أسماء أعضاء اللجنة وعدد مرات حضور االجتماعات األربعة التي انعقدت خالل العام:

عدد مرات 
الحضور 1 نوفمبر 4 أغسطس 3 مايو 15 فبراير المنصب إسم العضو

4 رئيس اللجنة السيد خالد سعود الحسن

4 نائب رئيس اللجنة د. عماد جواد بوخمسين

4 عضو السيد بيجان خوسروشاهي

4 عضو  السيد مبارك عثمان العيار

4 عضو  السيد محمد أحمد الريس
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5٫13٫2 لجنة التدقيق واإللتزام 
لقد كلف مجلس اإلدارة لجنة التدقيق واإللتزام القيام بالمهام التالية:

• ــا 	 ــل عرضه ــنوية قب ــع س ــج الرب ــة والنتائ ــات المالي ــودة البيان ــة مس مراجع
علــى مجلــس اإلدارة إلقرارهــا وكذلــك مراجعــة تقريــر المدقــق الخارجــي 

المفصــل.
• مراجعة السياسات المحاسبية للشركة ومدى كفاءتها.	
• المراجعــة المنتظمــة لآلثــار المحتملــة علــى البيانــات الماليــة للشــركة 	

مثــل االنخفــاض فــي قيمــة األصــول الثابتــة والتغييــرات المقترحــة فــي 
ــة إذا  ــر الماليــة والمحاســبية الدولي ــر حســب المعايي طريقــة عــرض التقاري

كان ذلــك ينطبــق علــى الشــركة.
• مراجعــة مــدى عمليــة االلتــزام بالقوانيــن المذكــورة فــي دليــل النظــم 	

الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي. 
• مراجعة وإقرار شروط تعيين المدقق الداخلي.	
• مراجعــة التقريــر الســنوي المتعلــق بأنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة 	

وفعاليتهــا، وإعــداد تقريــر إلــى مجلــس اإلدارة حــول نتائــج هــذه المراجعــة 
واســتالم تقريــر دوري حــول مناطــق الخطــر فــي نظــام الرقابــة الماليــة.

• مراجعــة وظائــف ومهــام المدققيــن الداخلييــن ، وبرنامــج عملهــم والتقارير 	
الربــع ســنوية حــول مــا أنجــزوه مــن عمــل خــالل العــام.

5٫13٫3 لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة
القيــام  والحوكمــة  والمكافــآت  الترشــيح  لجنــة  اإلدارة  لقــد كلــف مجلــس 

التاليــة: بالمهــام 
• ــل 	 ــن للعم ــراد المؤهلي ــن األف ــد وتعيي ــي تحدي ــس االدارة ف ــاعدة مجل مس

ــس. ــة للمجل ــان الفرعي ــس واللج ــي المجل ــاء ف كأعض

أسماء أعضاء اللجنة وعدد مرات حضور االجتماعات األربعة التي انعقدت خالل العام:

عدد مرات 
الحضور 2 نوفمبر 3 أغسطس 4 مايو 16 فبراير المنصب إسم العضو

4 رئيس اللجنة السيد حسن محمد زين العابدين

4 نائب رئيس اللجنة السيد شوقي علي فخرو

4 عضو السيد محمد إبراهيم زينل

4 عضو  السيد ثامر إبراهيم عرب

أسماء أعضاء اللجنة وعدد مرات حضور االجتماعات الثالثة التي انعقدت خالل العام:

عدد مرات 
الحضور 31 أكتوبر 11 يوليو 1 فبراير المنصب إسم العضو

3 رئيس اللجنة السيد مراد علي مراد

3 نائب رئيس اللجنة السيد خالد سعود الحسن

3 عضو السيد حسن محمد زين العابدين

3 عضو السيد محمد أحمد الريس

ــات الماليــة أو أي بيــان  تقــوم لجنــة التدقيــق واإللتــزام بمراقبــة ســالمة البيان
رســمي يصــدر عــن أداء الشــركة. كمــا أن اللجنــة مســئولة عــن كفــاءة عمليــات 

التدقيــق الداخلــي والخارجــي. 

يجــب أن تتأكــد اللجنــة مــن ســالمة العالقــة بيــن الشــركة والمدقــق الخارجــي. 
كمــا تقــوم بمراجعــة ســنوية لنظــام الرقابــة الداخلي فــي الشــركة والعمليات 
المتعلقــة بالرقابــة علــى األخطــار التــي تواجههــا الشــركة وتقييمهــا. وتراقــب 
اللجنــة مــدى كفــاءة المدقــق الداخلــي، وهــي مســئولة عــن الموافقــة علــى 
ــة بمراجعــة مهامهــا وصالحياتهــا  ــه أو إنهــاء عقــده. كمــا تقــوم اللجن تعيين

بشــكل ســنوي وتقتــرح علــى مجلــس اإلدارة التغييــرات المطلوبــة. 

تجتمــع اللجنــة مــع اإلدارة التنفيذيــة عندمــا تدعــو الحاجــة إلــى ذلــك، وكذلــك 
مــع المدقــق الداخلــي والخارجــي.

لقــد تــم إســناد مهمــة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة إلــى الســادة جرانــت 
ــا،  ــق عليه ــروط المتف ــا للش ــا طبق ــوم بمهامه ــي تق ــن الت ــون، البحري ثورنت

ــزام. ــق واإللت ــة التدقي ــى لجن ــة مباشــرة إل وتقــدم تقاريرهــا الدوري

• تكويــن سياســة شــاملة لألجــور والمكافــآت وعلــى وجــه الخصــوص ألعضــاء 	
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة. كمــا تقــوم اللجنــة باســتعراض وتقييــم 

أداء المجلــس واللجــان الفرعيــة المنبثقــة منــه.
• ــا 	 ــات وفق ــل الممارس ــق أفض ــزام، وتطبي ــة واإللت ــتويات الحوكم ــز مس تعزي

للمعاييــر واألعــراف الدوليــة وذلــك مــن أجــل التقيــد بالسياســات والقوانيــن 
التــي تفرضهــا الجهــات الرقابيــة.



تقرير حوكمة الشركات 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

جي آي جي البحرين الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.(34  | الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.(

5٫13٫4 لجنة المخاطر
ــام  ــام التالية:بالمه ــام بالمه ــر القي ــة المخاط ــس اإلدارة لجن ــف مجل ــد كل لق

ــة: التالي
• ــات، 	 ــى سياس ــة عل ــة والموافق ــداد، مراجع ــي إع ــس االدارة ف ــاعدة مجل مس

حــدود  وضــع  إلــى  باإلضافــة  المخاطــر  إدارة  وإســتراتيجيات  إجــراءات 
مقبولــة وضوابــط داخليــة كافيــة والتأكــد مــن تنفيــذ تلــك السياســات 
التجــاري. النشــاط  التــي تتناســب مــع حجــم وطبيعــة  واإلســتراتيجيات 

• المقبــول 	 المســتوى  وتقييــم  تحديــد  علــى  اإلدارة  مجلــس  مســاعدة 
للمخاطــر فــي الشــركة )قابليــة تحمــل المخاطــر(، والتأكــد مــن أن الشــركة 

ال تتجــاوز مســتوى المخاطــر المعتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

5٫14 مدققي الحسابات
تقــوم لجنــة التدقيــق بمراجعــة دوريــة فــي تعيينــات المدققيــن الخارجييــن وعالقاتهــم مــع الشــركة. كمــا تقــوم اللجنــة بمراقبــة خدمــات التدقيــق وغيــر التدقيــق 

المقدمــة للشــركة مــن قبــل المدققيــن، وكذلــك مراقبــة مجمــوع الرســوم المدفوعــة للمدققيــن ومطابقتهــا بالميزانيــة المرصــودة لهــذا الغــرض.

6.  أمور أخرى

6٫1 كفاية رأس المال وهامش المالءة
ــاب  ــاس حس ــى أس ــابها عل ــم إحتس ــي يت ــزي والت ــن المرك ــرف البحري ــا مص ــي حدده ــة الت ــات التنظيمي ــً للمتطلب ــالءة وفق ــش الم ــات هام ــد متطلب ــم تحدي يت
األقســاط والمطالبــات المســجلة. وإذا نتجــت هــذه الحســابات عــن متطلبــات هامــش مــالءة أقــل مــن الحــد األدنــى لحجــم الصناديــق المحــددة بالنظــم، فيعتبــر 

مثــل هــذا الحجــم المتدنــي هــو هامــش المــالءة المطلــوب. الجــدول األتــي يوضــح ملخــص عــن موقــف المــالءة بالشــركة:

أسماء أعضاء اللجنة وعدد مرات حضور االجتماعات الثالثة التي انعقدت خالل العام: 

عدد مرات 
الحضور 15 يوليو 29 أبريل 4 فبراير المنصب إسم العضو

3 رئيس اللجنة السيد ثامر إبراهيم عرب

3 نائب رئيس اللجنة السيد محمد إبراهيم زينل

3 عضو السيد محمد أحمد الريس

3 عضو د. عبداهلل صالح سلطان

31 ديسمبر 2020م
)ألف دينار بحريني(

31 ديسمبر 2021م
)ألف دينار بحريني(

23.594 33٫772 رأس المال 

7.541 6٫042 هامش المالءة المطلوب

16.052 27٫730 إجمالي فائض رأس المال عما هو مطلوب من هامش المالءة المطلوب 

6٫2 اإللتزام ومكافحة غسيل األموال
فــي ممارســتها ألنشــطتها التجاريــة، يحتــل اإللتــزام باألحــكام التنظيميــة والقانونيــة مكانــة خاصــة لــدى الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن ش.م.ب، حيــث ال 
تألــو جهــدا فــي متابعــة وتطبيــق جميــع التعليمــات الصــادرة مــن مصــرف البحريــن المركــزي والجهــات الرقابيــة المختصــة بدولــة الكويــت والمســتمدة مــن أفضــل 

الممارســات العالميــة، فيمــا يتعلــق بااللتــزام ومكافحــة غســيل األمــوال.

تفاصيل رسوم خدمات التدقيق وغير التدقيق لعام 2021م، المدفوعة للمدققين من قبل الشركة موضحة كاآلتي: 

54٫777 دينار بحريني رسوم خدمات التدقيق

145٫154 دينار بحريني رسوم خدمات غير التدقيق

• تقييــم أنظمــة وتقنيــات إدارة المخاطــر لتحديــد وقيــاس ومراقبــة مختلــف 	
المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة أو قــد تتعــرض لهــا، مــن أجــل تحديــد 

أوجــه القصــور فيهــا.
• اإلشــراف علــى تنفيــذ اســتراتيجية الشــركة للمخاطــر، وإطــار إدارة المخاطــر، 	

بمــا فــي ذلــك تغطيــة جميــع جوانــب المخاطــر الرئيســية والثانويــة.
• مراقبــة القــوة الماليــة للشــركة بدعــم مــن كفايــة رأس المــال، لضمــان 	

قدرتهــا علــى الوفــاء بجميــع التزاماتهــا تجــاه جميــع أصحــاب المصلحــة.
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يوجــد لــدى الشــركة مســؤول لإللتــزام ومكافحــة غســيل األمــوال. وتتمتــع هــذه الوظائــف باالســتقاللية عــن أنشــطة الشــركة والمشــاركة اليوميــة فــي أعمالهــا، 
فضــاًل عــن اســتقاللها عــن عمليــات التدقيــق الداخلــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، بعــد إجــراء مراجعــة دقيقــة لضمــان االلتــزام بالتعليمــات التنظيميــة فيمــا يتعلــق 
بالوظائــف المشــار إليهــا، فقــد أصبــح مســؤول االلتــزام ومكافحــة غســيل األمــوال يتبــع مباشــرة لجنــة التدقيــق واإللتــزام )وإداريــً إلــى الرئيــس التنفيــذي(، ولديــه 

الصالحيــة الكاملــة لإللتقــاء بمجلــس اإلدارة.

قامــت الشــركة بوضــع سياســات وإجــراءات لمكافحــة غســيل األمــوال تتضمــن تدابيــر التحقــق مــن العمــالء، وإجــراءات للتعــرف علــى العمليــات المشــبوهة واإلبــالغ 
ــدى الشــركة  ــة منتظمــة لتوعيــة الموظفيــن، وحفــظ الســجالت الخاصــة بذلــك. هــذا ويتــم تدقيــق إجــراءات مكافحــة غســيل األمــوال ل عنهــا، وإقامــة دورات دوري

بشــكل منتظــم مــن قبــل المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن، وتســلم التقاريــر الالزمــة إلــى مصــرف البحريــن المركــزي.

6٫3 سياسة تضارب المصالح
أقــر المجلــس السياســات واإلجــراءات التنظيميــة التــى تتعلــق بتضــارب المصالــح. وإنــه خــالل اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو لجانــه التابعــة لمناقشــة مواضيــع ترتبــط 
بقضايــا تضــارب المصالــح، تتخــذ القــرارات مــن قبــل مجلــس اإلدارة أو لجانــه التابعــة. وعلــى العضــو المعنــي اإلمتنــاع عــن المناقشــة والتصويــت ومغــادرة قاعــة 
االجتمــاع أثنــاء مناقشــة تلــك المواضيــع، وتســجل تلــك العمليــات فــي محضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة أو لجانــه. ويتوجــب علــى األعضــاء أن يفصحــوا فــوًرا للمجلــس 
بعــدم المشــاركة فــي التصويــت لوجــود تضــارب فــي المصالــح مرتبــط بأنشــطتهم والتزاماتهــم مــع جهــات أخــرى. وهــذه اإلفصاحــات تشــمل الوثائــق الخاصــة 
بالعقــود أو المعامــالت المرتبطــة بالعضــو المعنــي. عــالوة علــى ذلــك، يتــم إدراج جــدول أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي ببنــد خــاص لتبليــغ المســاهمين 

عــن هــذه العمليــات للحصــول علــى موافقتهــم.

وخــالل عــام 2021م، ناقــش المجلــس إحــدى المواضيــع التــي تتعلــق ببنــك البحريــن والكويــت )وهــو مــن كبــار مســاهمي الشــركة(، حيــث غــادر عضــوان مــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة غرفــة االجتمــاع ومــن بينهــم الرئيــس خــالل مناقشــة ذات الموضــوع.

6٫4 سياسة التبليغ عن المخالفات
لقــد قــام مجلــس اإلدارة بمراجعــة وإعتمــاد سياســة التبليــغ عــن المخالفــات وتــم تعييــن مســئولين عنهــا. إن هــذه السياســة تغطــي الحمايــة الكافيــة للموظفيــن 

الذيــن يقومــون بتقديــم تقاريــر بحســن نيــة عــن تلــك المخاطــر. وتشــرف علــى هــذه السياســة لجنــة التدقيــق واإللتــزام التابعــة لمجلــس اإلدارة.

6٫5 سياسة توظيف األقارب
من أجل الحفاظ على نزاهة أنظمة التدقيق والرقابة واإلدارة، يمنع توظيف أقارب الموظفين ذوي الصلة الوثيقة حتى الدرجة الثالثة.

إن هذه السياسة تعتبر جزء من سياسة الموارد البشرية المعتمدة.

6٫6 الغرامات والعقوبات
لم تدفع الشركة أي غرامات أو تتلقى أية عقوبات من قبل الجهات التنظيمية الحكومية خالل السنة.

6٫7 الحوكمة البيئية واإلجتماعية والمؤسسية
تعتبــر مســاهمة الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن تجــاه الرقــي بالمجتمــع البحرينــي جــزءًا ال يتجــزأ مــن الــدور االجتماعــي للشــركة، الــذي تترجمــه مــن خــالل 
تخصيــص نســبة ســنوية مــن أرباحهــا للتبرعــات التــي تهــدف إلــى تمويــل المشــاريع ذات الصلــة بالمجتمــع البحرينــي، التــي تتنــوع طبيعتهــا علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر، التبرعــات للجمعيــات الخيريــة، والمراكــز الصحيــة والثقافيــة، والبرامــج التوعويــة والتعليــم، واألعمــال الخيريــة، والبيئيــة.

نظــرًا لتطورهــا المســتمر والســريع، يعتبــر تبنــي ممارســات الحوكمــة البيئيــة واإلجتماعيــة والمؤسســية ذو أهميــة كبــرى نحــو االســتدامة الشــاملة. كمــا أنــه مــن 
الضــروري ألصحــاب المصلحــة معرفــة أهميــة تبنــي تلــك الممارســات، وتقييــم مــدى جهوزيــة الشــركة للتكيــف مــع المتغيــرات فــي البيئــة التــي تعمــل بهــا. وفــي 
يونيــو 2020، كشــفت بورصــة البحريــن عــن الدليــل اإلرشــادي لإلفصــاح عــن ممارســات الحوكمــة البيئيــة واإلجتماعيــة والمؤسســية للشــركات المدرجــة. ومــن أجــل 
دراســة متطلبــات الدليــل اإلرشــادي، شــكلت البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن لجنــة إداريــة إلعــداد إطــار عمــل شــامل مــن أجــل إعــداد التقاريــر الالزمــة لإلفصــاح عــن 
ممارســات الحوكمــة البيئيــة واإلجتماعيــة والمؤسســية. حيــث أن إعــداد هــذا اإلطــار يهــدف إلــى مســاعدة الشــركة لفهــم أهميــة تبنــي ممارســات الحوكمــة البيئيــة 

واإلجتماعيــة والمؤسســية، وتحديــد وترتيــب األولويــات لإلفصــاح عــن تلــك الممارســات األكثــر أهميــة وصلــة بأعمــال الشــركة.

6٫8 إستراتيجية التواصل
تتبــع الشــركة سياســة واضحــة تجــاه توصيــل المعلومــات المتعلقــة بأنشــطتها وأعمالهــا لجميــع المتعامليــن والمســاهمين والموظفيــن والزبائــن والجهــات 
الرســمية والرقابيــة والمجتمــع علــى حــد ســواء. تنعقــد الجمعيــة العامــة ســنويً بدعــوة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة بحضــور الرئيــس وأعضــاء المجلــس الذيــن مــن 
بينهــم رؤســاء اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة التدقيــق واإللتــزام ولجنــة الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة ولجنــة المخاطــر وممثليــن عــن الجهــات الرســمية والمدققيــن 
الخارجييــن الســتعراض النتائــج الماليــة واإلجابــة علــى أســئلة المســاهمين أو ممثلــي وســائل اإلعــالم فيمــا يخــص أنشــطة الشــركة وعملياتهــا وأدائهــا المتحقــق. 
كمــا تــدرك الشــركة جيــدًا مســؤولياتها تجــاه تطبيــق المتطلبــات التنظيميــة والقانونيــة فيمــا يتعلــق بتوفيــر المعلومــات لجميــع المتعامليــن واألطــراف ذوي 
العالقــة. مــع عــدم اإلخــالل بمعاييــر وتوجيهــات اإلفصــاح المتعلقــة باألشــخاص األساســيين فضــاًل عــن متطلبــات الجهــات الرقابيــة األخــرى، يتــم اإلعــالن وتوفيــر 
 www.gigbh.com  المعلومــات عــن أيــة مســتجدات عبــر الصحافــة المحليــة أو مــن خــالل بورصتــي  البحريــن والكويــت أو مــن خــالل موقــع الشــركة اإللكترونــي

أو أيــة وســيلة تواصليــة أخــرى. ويمكــن للجميــع الحصــول علــى النتائــج الماليــة والتقاريــر الســنوية علــى موقــع الشــركة الرســمي.
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7. الهيكل التنظيمي

تقرير حوكمة الشركات 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

مجلس االدارة

المدير العام
الكويت

رئيس العمليات

رئيس اإلكتتاب
 الكويت

القائم بأعمال
 رئيس العمليات 

 الكويت

رئيس اإلستثمارات

الشؤون
القانونية

لجنة المخاطر لجنة التدقيق
واإللتزام

سكرتير مجلس االدارة

لجنة الترشيح 
والمكافآت والحوكمة

الرئيس التنفيذي 

اللجنة التنفيذية

التدقيق 
إدارة المخاطر الداخلي

الرئيس المالي

الموارد البشرية 
والشؤون اإلدارية

اإللتزام

رئيس اإلكتتاب
 البحرين
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حقائق مالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

150٫000٫000 سهم

بلغت حقوق المساهمين  41.46 مليون دينار 
بحريني في عام 2021  مقارنة بمبلغ 39.61  مليون 

دينار بحريني في عام 2020

41,46
مليون دينار 

بحريني

بلغت أرباح أعمال اإلكتتاب 4.47 مليون دينار 
بحريني في عام 2021 مقارنة بمبلغ 3.48 مليون 

دينار بحريني في عام 2020

4٫47
مليون دينار 

بحريني

بلغت اإلحتياطيات الفنية 41.46 مليون دينار 
بحريني في عام 2021 مقارنة بمبلغ 36 مليون دينار  

بحريني في عام 2020

41٫46
مليون دينار 

بحريني

بلغت األرباح الصافية للشركة 4.15 مليون دينار 
بحريني  في عام 2021 مقارنة بمبلغ 3.81 مليون 

دينار بحريني في عام 2020

4٫15
مليون دينار 

بحريني

بلغ إجمالي األقساط 92.72 مليون دينار بحريني 
في عام 2021 مقارنة بمبلغ 85.43 مليون دينار 

بحريني في عام 2020

92,72
مليون دينار 

بحريني

في عام 2021 مقارنة بمبلغ %9.62 
في عام 2020

%10
بلغ العائد على

 حقوق المساهمين 
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حقائق مالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

مليون دينار بحريني
صافي األرباح

مليون دينار بحريني
حقوق المساهمين 

مليون دينار بحريني
أرباح أعمال اإلكتتاب 

2.60
3.15
2.70
3.81
4٫15

2017
2018
2019
2020
2021

34.51
35.98
37.54
39.61
41٫46

2017
2018
2019
2020
2021

28.10
31.56
33.48
36.00
41٫46

2017
2018
2019
2020
2021

59.50
81.61
81.66
85.43
92٫72

2017
2018
2019
2020
2021

1.17
1.95
2.22
3.48
4٫47

2017
2018
2019
2020
2021

مليون دينار بحريني
إجمالي األقساط

مليون دينار بحريني  
اإلحتياطيات الفنية
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40أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

41تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين

44 القائمة الموحدة للمركز المالي

45 قائمة المركز المالي المنفصلة للشركة
46 القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر

47 قائمة األرباح أو الخسائر المنفصلة للشركة
48القائمة الموحدة للدخل الشامل

49 قائمة الدخل الشامل المنفصلة للشركة
50 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

51 قائمة التدفقات النقدية المنفصلة للشركة
52 القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

53 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المنفصلة للشركة
54 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والمنفصلة للشركة

106المعلومات المالية اإلضافية )غير مدققة(

المحتويات

البيانات المالية



أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
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مجلس اإلدارة 
  

رئيس مجلس اإلدارة   - السيد مراد على مراد 
نائب رئيس مجلس اإلدارة   - السيد خالد سعود الحسن 

عضو مجلس اإلدارة  - السيد حسن محمد زين العابدين 
عضو مجلس اإلدارة   - السيد بيجان خوسروشاهي 
عضو مجلس اإلدارة  - د. عماد جواد بوخمسين 
عضو مجلس اإلدارة  - السيد شوقي علي فخرو 
عضو مجلس اإلدارة   - السيد محمد إبراهيم زينل  
عضو مجلس اإلدارة   - السيد ثامر إبراهيم عرب  
عضو مجلس اإلدارة   - السيد مبارك عثمان العيار  
عضو مجلس اإلدارة  السيد محمد أحمد الريس   

سكرتير مجلس اإلدارة   - السيد علي حسن فردان  
  

اللجنة التنفيذية
  

رئيس اللجنة   - السيد خالد سعود الحسن 
نائب رئيس اللجنة   - د. عماد جواد بوخمسين 

عضو اللجنة   - السيد بيجان خوسروشاهي 
عضو اللجنة   - السيد مبارك عثمان العيار  
عضو اللجنة   - السيد محمد أحمد الريس  

  
لجنة التدقيق واإللتزام

  
رئيس اللجنة   - السيد حسن محمد زين العابدين 

نائب رئيس اللجنة  - السيد شوقي علي فخرو 
عضو اللجنة   - السيد ثامر إبراهيم عرب  
عضو اللجنة   - السيد محمد إبراهيم زينل  

  
لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

  
رئيس اللجنة   - السيد مراد علي مراد  

نائب رئيس اللجنة  - السيد خالد سعود الحسن 
عضو اللجنة   - السيد حسن محمد زين العابدين 
عضو اللجنة   - السيد محمد أحمد الريس 

  
لجنة المخاطر

  
رئيس اللجنة   - السيد ثامر إبراهيم عرب 

نائب رئيس اللجنة  - السيد محمد إبراهيم زينل 
عضو اللجنة   - السيد محمد أحمد الريس  
عضو اللجنة   - د. عبداهلل صالح سلطان  

  
اإلدارة العامة  

   
الرئيس التنفيذي   - د. عبداهلل صالح سلطان  

  
البحرين   

  
رئيس العمليات   - السيد علي إبراهيم نور  
الرئيس المالي   - السيد آر سوندارام 

رئيس اإلستثمارات   - السيد أحمد عبدالرحمن بوجيري 
رئيس اإلكتتاب  - السيد مانوج بادوني  

الكويت  

المدير العام - عمليات الكويت  - السيد عبداهلل ربيعة محمد 
رئيس اإلكتتاب - عمليات الكويت  - السيد كي غاندي 

القائم بأعمال رئيس العمليات - عمليات الكويت  - السيد عبداهلل فيصل خليفي 
   )تم تعيينه بتاريخ 1 مارس 2021(  

مدير أول  الشئون المالية واإلدارية - عمليات الكويت  - السيد توماس شاكو  



تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.
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تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة والمنفصلة 

الرأي   
ــة للتأميــن ش.م.ب. )»الشــركة«( وشــركاتها التابعــة )المشــار  ــة الكويتي ــة للشــركة البحريني ــة المرفق ــة الموحــدة والمنفصل ــم المالي ــق القوائ ــا بتدقي لقــد قمن
إليهــم معــً »بالمجموعــة«(، والتــي تتكــون مــن القائمــة الموحــدة والمنفصلــة للمركــز المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، والقوائــم الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح 
أو الخســائر والدخــل الشــامل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وملخــص ألهــم السياســات المحاســبية 

والمعلومــات اإليضاحيــة األخــرى.

ــركز المالــي للمجموعــة والشــركة علــى  ــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المـ فــي رأينــا، إن القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة المرفقــة تظهــر بصـ
ــر الماليــة. ــر الدوليــة إلعــداد التقاري ــخ وفقــً للمعايي ــك التاري ــة للســنة المنتهيــة فــي ذل ــي وتدفقاتهــا النقدي ــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، وأداؤهــا المال التوال

أساس الرأي 
تمــت عمليــة التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســئولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر مفصلــة أكثــر ضمــن بنــد مســئوليات مدققــي الحســابات حــول 
ــبين  ــة للمحاس ــي الدولي ــلوك األخالق ــد الس ــً لقواع ــة وفق ــن المجموع ــتقلون ع ــن مس ــا. نح ــي تقريرن ــواردة ف ــة ال ــدة والمنفصل ــة الموح ــم المالي ــق القوائ تدقي
المهنييــن )بمــا فــي ذلــك معاييــر االســتقالل الدوليــة( ووفقــً للمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة بتدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة فــي مملكــة 
ــة التدقيــق التــي  ــا نعتقــد أن أدل ــة للمحاســبين المهنييــن. إنن ــً لقواعــد الســلوك األخالقــي الدولي ــة األخــرى وفق ــد اســتوفينا مســئولياتنا األخالقي ــن، وق البحري

حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفيــر أســاٍس لرأينــا.

أمور التدقيق الرئيسية 
إن أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي وفقــً الجتهادنــا المهنــي كانــت األكثــر جوهريــة خــالل تدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021. لقــد تمــت دراســة هــذه األمــور ضمــن نطــاق تدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة ككل، وذلــك إلبــداء رأينــا حــول هــذه 
القوائــم، وال نبــدي رأيــً منفصــاًل حــول هــذه األمــور. بالنســبة لــكل أمــر مــن األمــور الموضحــة أدنــاه، تــم تقديــم تفاصيــل عــن كيفيــة معالجــة هــذه األمــور فــي عمليــة 

التدقيــق فــي ذلــك الســياق.

لقــد اســتوفينا المســئوليات المذكــورة فــي بنــد مســئوليات مدققــي الحســابات حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة الــوارد فــي تقريرنــا، باإلضافــة 
ــة فــي  ــا لمخاطــر األخطــاء الجوهري ــم تصميمهــا لالســتجابة لتقييمن ــا يشــمل تنفيــذ اإلجــراءات التــي ت ــاًء عليــه، فــإن تدقيقن ــك. بن لكافــة األمــور المتعلقــة بذل
القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة. إن نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المتعلقــة بمعالجــة األمــور المشــار إليهــا أدنــاه، توفــر 

أساســً لرأينــا حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة المرفقــة.

الكيفيــة التــي تمــت بهــا معالجــة أمــور التدقيــق الرئيســية فــي عمليــة وصف أمور التدقيق الرئيسية
التدقيــق

التزامات المطالبات التي تم تكبدها ولكن لم يتم عمل تقرير بشأنها

تتضمــن المطلوبــات التأمينيــة للمجموعــة علــى التزامــات المطالبــات التــي 
تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها. يتطلــب مــن اإلدارة إجــراء 
تقديــر للمطالبــات التــي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها 
لجميــع وحــدات األعمــال. يتــم احتســاب هــذا التقديــر علــى أســاس افتراضــات 
وتوقعــات مختلفــة واســتخدام ســجل معــدل التكــرار وتقديــر مــدى خطــورة 

المطالبــات المســجلة مســبقً.

عمــل  يتــم  لــم  ولكــن  تكبدهــا  تــم  التــي  االحتياطيــات  احتســاب  إن 
مــن خبيــر  تقنيــة  وتتطلــب مدخــالت  أمــرًا معقــدًا  يعــد  بشــأنها  تقريــر 
ــً،  ــادًا جوهري ــا اجته ــرات بطبيعته ــع التقدي ــب جمي ــل. تتطل ــواري مؤه اكت
وهنــاك مخاطــر تتمثــل فــي أن أي تغييــر فــي االفتراضــات المســتخدمة 
فــي العمليــات الحســابية قــد يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى احتســاب 

للشــركة.  المســجلة  األربــاح  علــى  ســيؤثر  وبالتالــي  االحتياطيــات 

لقــد تــم االســتعانة بشــركات اكتواريــة خارجيــة معتمــدة مــن قبــل مصــرف 
البحريــن المركــزي وذلــك الحتســاب االحتياطيــات التــي تــم تكبدهــا ولكــن 

لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها.

راجــع اإليضــاح رقــم 6 حــول القوائــم الماليــة لالجتهــادات الجوهريــة المطبقــة 
ــر  ــل تقري ــم عم ــم يت ــن ل ــا ولك ــم تكبده ــي ت ــات الت ــد االحتياطي ــي تحدي ف
المتعلقــة  الهامــة  المحاســبية  للسياســات   4 رقــم  واإليضــاح  بشــأنها 
باالحتياطيــات التــي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها 
ــم  ــي ت ــات الت ــأن االحتياطي ــل بش ــى تفاصي ــول عل ــم 11 للحص ــاح رق واإليض
ــمبر 2021. ــي 31 ديس ــا ف ــأنها كم ــر بش ــل تقري ــم عم ــم يت ــن ل ــا ولك تكبده

كجزء من إجراءات عملية تدقيقنا، قمنا بما يلي:

• االطــالع علــى كيفيــة ســير عمليــة احتســاب المطالبــات واالحتياطيــات، 	
وذلــك لتأكيــد فهمنــا لتسلســل المعامــالت المتعلقــة بالمطالبــات 
المدفوعــة والمطالبــات المســتحقة واالحتياطيــات التــي تــم تكبدهــا 

ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها؛ و

• اشــراك أخصائيينــا الداخلييــن فــي عمليــة تقييــم مــدى معقوليــة 	
احتســاب  فــي  المســتخدمة  الرئيســية  واالفتراضــات  المنهجيــة 
االحتياطيــات التــي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها.

• ــا بتنفيــذ إجــراءات لتقييــم مــدى صحــة 	 ــى مــا ســبق، قمن باإلضافــة إل
اكتمــال ودقــه البيانــات المدرجــة فــي احتســاب االحتياطيــات التــي تــم 
ــر بشــأنها والتــي تتضمــن علــى  ــم يتــم عمــل تقري تكبدهــا ولكــن ل
مطابقــة بيــن المطالبــات المدفوعــة والبيانــات المعلقــة المســجلة 
فــي نظــم إدارة السياســات والبيانــات المســتخدمة فــي الحســابات 

ــة. االكتواري
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المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2021
تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة 2021، بخــالف القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة وتقريــر مدققــي 

الحســابات. 

إن مجلــس اإلدارة هــو المســئول عــن المعلومــات األخــرى. وقــد حصلنــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر علــى تقريــر أعضــاء مجلــس اإلدارة والــذي يمثــل جــزءًا مــن التقريــر 
الســنوي، ومــن المتوقــع توفيــر البنــود المتبقيــة مــن التقريــر الســنوي بعــد ذلــك التاريــخ. 

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة والمنفصلة ال يشمل المعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد في هذا الشأن. 

ــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة، تكمــن مســئوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاله عندمــا تصبــح متاحــة، وعنــد  وفيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائ
القيــام بذلــك، نأخــذ بعيــن االعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات األخــرى تتعــارض جوهريــً مــع القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة أو مــع معرفتنــا التــي حصلنــا 
عليهــا مــن خــالل عمليــة التدقيــق أو يبــدو أنهــا تحتــوي علــى معلومــات جوهريــة خاطئــة. وإذا مــا اســتنتجنا، بنــاًء علــى العمــل الــذي قمنــا بــه علــى المعلومــات 
األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر، أنهــا تحتــوي علــى معلومــات أخــرى جوهريــة خاطئــة، فإنــه يتوجــب علينــا اإلفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. ولــم 

نالحــظ مــا يتوجــب اإلفصــاح عنــه فــي هــذا الشــأن. 

مسئولية مجلس اإلدارة حول القوائم المالية الموحدة والمنفصلة  
إن مجلــس اإلدارة هــو المســئول عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة وعــن 
نظــام الرقابــة الداخلــي الــذي يــراه مجلــس اإلدارة ضروريــً إلعــداد قوائــم ماليــة موحــدة ومنفصلــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواًء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال 

أو الخطــأ. 

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة، يكــون مجلــس اإلدارة مســئوالً عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى العمــل كمنشــأة مســتمرة، واإلفصــاح، حيــث 
أمكــن، عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية بمــا فــي ذلــك اســتخدام مبــدأ االســتمرارية المحاســبي عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة، إال إذا كان 

فــي نيــة مجلــس اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا أو عــدم وجــود أي بديــل واقعــي آخــر ســوى القيــام بذلــك.

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة والمنفصلة  
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت ناتجة عــن االحتيال 
أو الخطــأ وإصــدار تقريــر تدقيــق يتضمــن رأينــا. يعتبــر التأكيــد المعقــول هــو تأكيــدًا عالــي المســتوى، ولكنــه ليــس ضمانــً بــأن التدقيــق الــذي يتــم وفقــً لمعاييــر 
التدقيــق الدوليــة سيكشــف دائمــً عــن المعلومــات الجوهريــة الخاطئــة عنــد وجودهــا. إن األخطــاء قــد تحــدث نتيجــة الحتيــال أو خطــأ ويتــم اعتبارهــا جوهريــة، إذا 

كانــت منفــردًة أو مجتمعــًة، يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة مــن قبــل مســتخدمي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، فإننــا نقــوم بممارســة االجتهــاد المهنــي والحفــاظ علــى الشــك المهنــي فــي جميــع مراحــل التدقيــق، 
وكمــا نقــوم بمــا يلــي:

• تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة، ســواًء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات 	
تدقيــق تســتجيب لتلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة توفــر أساســً إلبــداء رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن 

احتيــال يعــد أكبــر مــن ذلــك الناتــج عــن خطــأ، ِلمــا قــد يتضمنــه االحتيــال مــن تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز لنظــام الرقابــة الداخلــي.

• فهــم نظــام الرقابــة الداخلــي المتعلــق بالتدقيــق وذلــك لتصميــم إجــراءات تدقيــق مالئمــة فــي ظــل الظــروف القائمــة وليــس بهــدف إبــداء رأي حــول مــدى 	
فعاليــة نظــام الرقابــة الداخلــي للمجموعــة.

• تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة. 	

• التأكــد مــن مــدى مالئمــة اســتخدام مجلــس اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، وبنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، فيمــا إذا كان هنــاك 	
عــدم تيقــن جوهــري مرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تلقــي بشــكوك جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة. وإذا مــا توصلنــا إلــى 
نتيجــة بــأن هنــاك شــك جوهــري، فعلينــا اإلشــارة فــي تقريــر التدقيــق إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة أو تعديــل رأينــا 
إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة. إن اســتنتاجاتنا مبنيــة علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق، ومــع ذلــك فــإن األحــداث 

أو الظــروف المســتقبلية قــد تــؤدي إلــى عــدم اســتمرار المجموعــة فــي أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.
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تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة والمنفصلة )تتمة(
مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة والمنفصلة   )تتمة(

• تقييــم العــرض العــام وهيــكل القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة ومحتواهــا بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات حولهــا وفيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة 	
والمنفصلــة تمثــل المعامــالت واألحــداث األساســية التــي تحقــق العــرض العــادل.

• الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة عــن الشــركات أو األنشــطة التجاريــة ضمــن نطــاق المجموعــة إلبــداء الــرأي 	
حــول القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة. إننــا مســئولون عــن التوجيــه واإلشــراف وإنجــاز عمليــة التدقيــق للمجموعــة. ونظــل الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عــن رأينــا حــول التدقيــق.

إننــا نتواصــل مــع لجنــة التدقيــق حــول عــدة أمــور مــن بينهــا، نطــاق التدقيــق وتوقيتــه ومالحظــات التدقيــق الهامــة التــي تتضمــن أي أوجــه قصــور هامــة فــي نظــام 
الرقابــة الداخلــي الــذي يتــم تحديدهــا مــن قبلنــا خــالل عمليــة التدقيــق.

كمــا نقــوم بتزويــد لجنــة التدقيــق بمــا يفيــد التزامنــا بالمتطلبــات األخالقيــة المتعلقــة باالســتقاللية، ونطلعهــا علــى جميــع العالقــات واألمــور األخــرى التــي قــد تؤثــر 
علــى اســتقالليتنا ومــا مــن شــأنه أن يحافــظ علــى هــذه االســتقاللية.

مــن تلــك األمــور التــي تــم التواصــل بهــا مــع لجنــة التدقيــق، نقــوم بتحديــد األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة للفتــرة الحاليــة 
والتــي تمثــل أمــور التدقيــق الرئيســية. أننــا نقــدم توضيــح بشــأن تلــك األمــور فــي تقريــر التدقيــق مالــم تمنــع القوانيــن أو األنظمــة اإلفصــاح عــن ذلــك األمــر، أو فــي 
حــاالت نــادرة جــدًا والتــي بنــاًء عليهــا ال يتــم اإلفصــاح عــن ذلــك األمــر فــي تقريرنــا حيــث أن اآلثــار الســلبية المتوقعــة لإلفصــاح قــد تفــوق المنفعــة العامــة الناتجــة 

عنــه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفقً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي )المجلد رقم 3(، نفيد:

بأن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة والمنفصلة تتفق مـع تلك السجالت؛  أ (  
وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع القوائـم الماليـة الموحدة والمنفصلة؛ ب ( 

ولــم يــرد إلــي علمنــا خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 وقــوع أيــة مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي أو ألحــكام قانــون   ج( 
مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة أو الدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي )المجلــد رقــم 3 واألحــكام النافــذة مــن المجلــد    
ــيس ــد التأس ــكام عق ــن أو ألح ــة البحري ــراءات بورص ــد وإج ــا وقواع ــة به ــرارات المتعلق ــن والق ــزي والقواني ــن المرك ــرف البحري ــات مص ــم 6( وتوجيه رق   

والنظام األساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلبً على نشاط الشركة أو مركزها المالي الموحد؛   
وقد حصلنا من اإلدارة على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. د( 

الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير لمدققي الحسابات المستقلين هو السيد كاظم ميرشنت. 

سجل قيد الشريك رقم 244
17 فبراير 2022

المنامة، مملكة البحرين



 في 31 ديسمبر 2021

القائمة الموحدة للمركز المالي
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إيضاحات

2021
ألف

دينار بحريني

2020
ألف

دينار بحريني

الموجودات

749٫41849.070نقد وأرصدة لدى البنوك 

84٫7715.592ودائع قانونية 

928٫92034.633مبالغ تأمين مستحقة القبض

102٫0381.707تكاليف إقتناء مؤجلة 

11100٫451115.576حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية 

3٫0452.550حصة معيدي التأمين من المخصصات الحسابية 

1237٫27323.819إستثمارات

13309261إستثمار في شركة زميلة 

142٫1481.574استثمارات عقارية

153٫8784.524عقارات ومعدات

16112217الحق في استخدام الموجود

232٫363239.523مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات

11138,662149٫075مطلوبات تأمينية 

6,2895٫052مخصصات حسابية 

172,8412٫282عموالت غير مكتسبة 

856111مبالغ مستحقة للمشاركين 

مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة

25٫85427.016شركات التأمين وإعادة التأمين 

4٫6157.167حاملي البوالص 

189٫7247.133أخرى 

16129233التزامات عقد اإليجار 

188٫970198.069مجموع المطلوبات

حقوق الملكية 

1915٫00014.300رأس المال 

)162()165(19أسهم خزانة 

194٫3624.362عالوة إصدار أسهم 

194٫9334.508إحتياطي قانوني 

191٫3581.358إحتياطي عام 

2٫6382.819إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات 

)1.090()1٫075(إحتياطي تحويل العمالت 

14٫40613.512أرباح مبقاة 

41٫45739.607الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

1٫9361.847حقوق غير مسيطرة 

43٫39341.454مجموع حقوق الملكية 

232٫363239.523مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية.

السيد مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة 

 السيد حسن محمد زين العابدين
عضو مجلس اإلدارة 

د. عبداهلل سلطان
الرئيس التنفيذي



 في 31 ديسمبر 2021

قائمة المركز المالي المنفصلة للشركة 
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إيضاح

2020
ألف

دينار بحريني

2019
ألف

دينار بحريني

الموجودات

727٫34430.779نقد وأرصدة لدى البنوك 

84٫6465.467ودائع قانونية 

923٫90228.115مبالغ تأمين مستحقة القبض

101٫6041.214تكاليف إقتناء مؤجلة 

1195٫454109.693حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية 

1229٫03117.900إستثمارات

-13117إستثمار في شركة زميلة 

6٫6836.683إستثمار في شركة تابعة 

143٫6933.149استثمارات عقارية 

152٫7813.420عقارات ومعدات

16101194الحق في استخدام الموجود

195٫356206.614مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات

11121٫059131.213مطلوبات تأمينية 

172٫4751.996عموالت غير مكتسبة 

مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة

21٫63424.031شركات التأمين وإعادة التأمين 

2٫8905.717حاملي البوالص 

188٫2445.929أخرى 

16116208التزامات عقد اإليجار 

156٫418169.094مجموع المطلوبات

حقوق الملكية  

1915٫00014.300رأس المال

)162()165(19أسهم خزانة 

194٫3624.362عالوة إصدار أسهم 

194٫5894.257إحتياطي قانوني 

191٫3581.358إحتياطي عام 

2٫6162.780إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات 

)1.090()1٫075(إحتياطي تحويل العمالت 

12٫25311.715أرباح مبقاة 

38٫93837.520مجموع حقوق الملكية 

195٫356206.614مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية.

السيد مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة 

 السيد حسن محمد زين العابدين
عضو مجلس اإلدارة 

د. عبداهلل سلطان
الرئيس التنفيذي
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر 

إيضاحات

2021
ألف

دينار بحريني

2020
ألف

دينار بحريني

2092٫71985.430إجمالي األقساط

)51.469()54٫945(11حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط

37٫77433.961األقساط المحتفظ بها

1٫3583.237تسوية األقساط غير المكتسبة - إجمالي

)2.760()2٫468(تسوية األقساط غير المكتسبة - معيدي التأمين 

36٫66434.438صافي األقساط 

)53.339()43٫649(11إجمالي المطالبات المدفوعة

1122٫25032.305حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

)1.598(9٫309تسوية المطالبات المستحقة - إجمالي

)1.072()12٫889(تسوية المطالبات المستحقة - معيدي التأمين

)23.704()24٫979(صافي المطالبات

)332()740(المحول إلى اإلحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

)7.087()7٫412(21مصروفات عامة وإدارية 

)3.817()3٫982(10إطفاء تكاليف االقتناء 

224٫9153.982دخل الرسوم والعموالت  

)7٫219()7.254(

4٫4663.480أرباح اإلكتتاب

231٫7601.845دخل اإلستثمار - صافي 

2954حصة المجموعة من نتائج الشركة الزميلة

)1.343()1٫441(مصروفات الشركة 

241٫094910دخل آخر

)629()915(24مصروفات أخرى

527837

4٫9934.317الربح المتضمن على حصة المشاركين

672400محسوم منه: حصة المشاركين 

4٫3213.917الربح للسنة 

العائد إلى 

4٫1523.809مساهمي الشركة األم 

169108حقوق غير مسيطرة 

4٫3213.917

25 فلس28 فلس25النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية.

السيد مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة 

 السيد حسن محمد زين العابدين
عضو مجلس اإلدارة 

د. عبداهلل سلطان
الرئيس التنفيذي
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة األرباح أو الخسائر المنفصلة للشركة 

إيضاحات

2021
ألف

دينار بحريني

2020
ألف

دينار بحريني

2067٫91362.571إجمالي األقساط

)45.042()47٫778(11حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط

20٫13517.529األقساط المحتفظ بها

1٫2223.048تسوية األقساط غير المكتسبة - إجمالي

)2.908()2٫537(تسوية األقساط غير المكتسبة - معيدي التأمين 

18٫82017.669صافي األقساط 

  

)39.670()30٫794(11إجمالي المطالبات المدفوعة

1120٫78529.626حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

)1.450(9٫185تسوية المطالبات المستحقة - إجمالي

)440()11٫933(تسوية المطالبات المستحقة - معيدي التأمين

)11.934()12٫757(صافي المطالبات

)3.389()3٫452(21مصروفات عامة وإدارية 

)2.392()2,492(10إطفاء تكاليف االقتناء 

223٫9053.187دخل الرسوم والعموالت 

)2٫039()2.594(

4٫0243.141أرباح اإلكتتاب

231٫7041.649دخل اإلستثمار - صافي 

-16حصة المجموعة من ربح الشركة الزميلة 

)1.125()1٫223(مصروفات الشركة 

2497282دخل آخر 

)629()915(24مصروفات أخرى 

)321(177

3٫7033.318الربح للسنة 

22 فلس25 فلس25النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية.

السيد مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة 

 السيد حسن محمد زين العابدين
عضو مجلس اإلدارة 

د. عبداهلل سلطان
الرئيس التنفيذي
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

القائمة الموحدة للدخل الشامل 

2021
ألف

دينار بحريني

2020
ألف

دينار بحريني

4٫3213.917الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه 
إلى قائمة األرباح أو الخسائر في السنوات الالحقة:

إستثمارات متاحة للبيع

723)316(تغيرات القيمة العادلة الناتجة خالل السنة

)151(132يعاد تدويرها إلى قائمة األرباح أو الخسائر عند االستبعاد/االضمحالل

)184(572

)108(15فروق تحويل العمالت 

صافي )الخسارة الشاملة األخرى( / الدخل الشامل اآلخر للسنة الذي سيعاد
تصنيفه إلى قائمة األرباح أو الخسائر في السنوات الالحقة

)169(464

4٫1524.381مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى: 

3٫9864.284مساهمي الشركة األم 

16697حقوق غير مسيطرة 

4٫1524.381

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة الدخل الشامل المنفصلة للشركة 

2021
ألف

دينار بحريني

2020
ألف

دينار بحريني

3٫7033.318الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر التي سيعاد تصنيفه إلى قائمة 
األرباح أو الخسائر في السنوات الالحقة:

إستثمارات متاحة للبيع:

913)281(تغيرات القيمة العادلة الناتجة خالل السنة

)282(117يعاد تدويرها إلى قائمة األرباح أو الخسائر عند االستبعاد/االضمحالل

)164(631

)108(15فروق تحويل العمالت 

صافي )الخسارة الشاملة األخرى( / الدخل الشامل اآلخر للسنة الذي سيعاد تصنيفه
523)149(إلى قائمة األرباح أو الخسائر في السنوات الالحقة

3٫5543.841مجموع الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 

إيضاحات

2021
ألف

دينار بحريني

2020
ألف

دينار بحريني

األنشطة التشغيلية 

95٫32881.115أقساط مستلمة بعد حسم العموالت

)41.299()55٫404(مبالغ مدفوعة لشركات التأمين وإعادة التأمين

)54.228()43٫725(مطالبات مدفوعة 

22٫99932.901مطالبات مستردة 

)6.005()6٫093(مصروفات عامة وإدارية مدفوعة 

)684()296(فوائد ومدفوعات أخرى 

)1.010(822ودائع قانونية 

13٫63110.790صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

 
األنشطة اإلستثمارية 

3٫0252.677أرباح أسهم وفوائد مستلمة 

3٫7079.670متحصالت من بيع إستثمارات 

)10.635()17٫721(مبالغ مدفوعة إلستثمارات مشتراة 

-76استثمار في شركة زميلة 

2913متحصالت من بيع عقارات ومعدات 

)84()185(شراء عقارات ومعدات 

)2.148(-شراء استثمارات عقارية 

8٫7072.658ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر 

)82(-شراء أسهم خزانة 

2.069)2٫362(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة اإلستثمارية

النشاط التمويلي

)2.402()2٫213(أرباح أسهم مدفوعة 

)2.402()2٫213(التدفقات النقدية المستخدمة في النشاط التمويلي

9٫05610.457صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

26٫00715.550النقد وما في حكمه في بداية السنة 

735٫06326.007النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المشتملة على:

النقد واألرصدة لدى البنوك

21٫43718.372نقد وأرصدة في الحسابات الجارية 

13٫6267.635ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل

35٫06326.007النقد وما في حكمه

14٫35523.063ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر

749٫41849.070 النقد واألرصدة لدى البنوك وفقًا للقائمة الموحدة للمركز المالي

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية المنفصلة للشركة 

إيضاحات

2021
ألف

دينار بحريني

2020
ألف

دينار بحريني

األنشطة التشغيلية  

70٫11455.565أقساط مستلمة بعد حسم العموالت

)34.470()49٫791(مبالغ مدفوعة لشركات التأمين وإعادة التأمين

)39.524()29٫997(مطالبات مدفوعة 

20٫57829.589مطالبات مستردة 

)3.925()3٫764(مصروفات عامة وإدارية مدفوعة 

)809()173(فوائد ومدفوعات أخرى 

)1.009(822ودائع قانونية 

7٫7895.417صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية 

2٫3541.784أرباح أسهم وفوائد مستلمة 

3٫1428.566متحصالت من بيع إستثمارات 

)9.036()14٫474(مبالغ مدفوعة إلستثمارات متاحة للبيع مشتراة

2913متحصالت من بيع عقارات ومعدات

)50()138(شراء عقارات ومعدات

73٫8003.346ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر

)82(-شراء أسهم خزانة

)3.149(-شراء استثمارات عقارية 

1.392)5٫287(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة اإلستثمارية

النشاط التمويلي

)2.402()2٫136(أرباح أسهم مدفوعة 

)2.402()2٫136(التدفقات النقدية المستخدمة في النشاط التمويلي

3664.407صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

17٫36612.959النقد وما في حكمه في بداية السنة 

717٫73217.366النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المشتملة على:

النقد واألرصدة لدى البنوك

14٫01213.160نقد وأرصدة في الحسابات الجارية 

3٫7204.206ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل

17٫73217.366النقد وما في حكمه

9٫61213.413ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر

727٫34430.779 النقد واألرصدة لدى البنوك وفقًا لقائمة المركز المالي المنفصلة للشركة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية 

رأس 
المال

ألف
دينار بحريني

أسهم
خزانة

ألف
دينار بحريني

عالوة
إصدار 
أسهم

ألف
دينار بحريني

إحتياطي 
قانوني

ألف
دينار بحريني

إحتياطي 
عام
ألف

دينار 
بحريني

إحتياطي 
القيمة العادلة

لإلستثمارات 
ألف

دينار بحريني

إحتياطي 
تحويل

العمالت 
ألف

دينار بحريني

أرباح 
مبقاة 

ألف
دينار بحريني

الحقوق العائدة 
إلى مساهمي 

الشركة األم 
ألف

دينار بحريني

حقوق غير 
مسيطرة 

ألف
دينار بحريني

المجموع 
ألف

دينار 
بحريني

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

 4,321  169  4,152  4,152    -    -    -    -    -    -    - الربح للسنة 

)169(    - )169(    -  15 )184(    -    -    -    -    - دخل شامل آخر / )خسارة شاملة أخرى(

حصة الحقوق غير المسيطرة في الدخل 
   - )3(  3    -    -  3    -    -    -    -    - الشامل اآلخر

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

)2,213( )77( )2,136( )2,136(    -    -    -    -    -    -    - أرباح أسهم لسنة 2020 )إيضاح 19(

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

   -    -    - )425(    -    -    -  425    -    -    - محول إلى احتياطي قانوني

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

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

 3,917  108  3,809  3,809    -    -    -    -    -    -    - الربح للسنة 

 475    -  475    - )108(  583    -    -    -    -    - دخل شامل آخر / )خسارة شاملة أخرى(

حصة الحقوق غير المسيطرة في الدخل 
)11( )11(    -    -    -    -    -    -    -    -    - الشامل اآلخر

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

)2,140(    - )2,140( )2,140(    -    -    -    -    -    -    - أرباح أسهم لسنة 2019 )إيضاح 19(

)82(    - )82(    -    -    -    -    -    - )82(    - شراء أسهم خزانة

   -    -    - )329(    -    -    -  329    -    -    - محول إلى احتياطي قانوني

 41,454  1,847  39,607  13,512 )1,090(  2,819  1,358  4,508  4,362 )162(  14,300 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المنفصلة للشركة 

رأس 
المال

ألف
دينار بحريني

أسهم
خزانة

ألف
دينار بحريني

عالوة
إصدار 
أسهم

ألف
دينار بحريني

إحتياطي 
قانوني

ألف
دينار بحريني

إحتياطي 
عام
ألف

دينار بحريني

إحتياطي 
القيمة العادلة

لإلستثمارات 
ألف

دينار بحريني

إحتياطي 
تحويل

العمالت 
ألف

دينار بحريني

أرباح 
مبقاة 

ألف
دينار بحريني

المجموع 
ألف

دينار بحريني

11.71537.520)1.090(4.3624.2571.3582.780)162(14.300الرصيد في 1 يناير 2021

3.7033.703-------الربح للسنة

)149(-15)164(-----)خسارة شاملة أخرى( /دخل شامل آخر

153.7033.554)164(-- -   --مجموع )الخسارة الشاملة( / الدخل الشامل

)2.136()2.136(---- -   --أرباح أسهم لسنة 2020 )إيضاح 19(

-)697(---- -   )3(700أسهم منحة صادرة

-)332(---332 -   --محول إلى احتياطي قانوني )إيضاح 19(

12٫25338٫938)1٫075(4٫3624٫5891٫3582٫616)165(15٫000الرصيد في 31 ديسمبر 2021

10.75135.901)982(4.3624.0431.3582.149)80(14.300الرصيد في 1 يناير 2020

3.3183.318-------الربح للسنة

523-)108(631-----دخل شامل آخر/ )خسارة شاملة أخرى(

3.3183.841)108(631-----مجموع الدخل الشامل / )الخسارة الشاملة(

)2.140()2.140(-------أرباح أسهم لسنة 2019 )إيضاح 19(

)82(------)82(-شراء أسهم خزانة
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تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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التأسيس واألنشطة  1

تأسســت الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن ش.م.ب. )»الشــركة«( وفقــً للمرســوم األميــري رقــم 3 لســنة 1975 بموجــب الســجل التجــاري رقــم 4745 وهــي مدرجــة 
ــة الســيف 428،  ــق 2835، ضاحي ــة للتأميــن 2775، طري ــة الكويتي ــرج الشــركة البحريني ــوان المســجل للشــركة هــو ب ــت. إن العن ــن وبورصــة الكوي فــي بورصــة البحري
ــن. تقــدم الشــركة وشــركاتها التابعــة )المشــار إليهــم معــً »بالمجموعــة«( خدمــات التأمينــات العامــة وخدمــات التكافــل والمنتجــات والخدمــات ذات  مملكــة البحري

الصلــة.

تــزاول الشــركة بصــورة رئيســية كافــة أنــواع التأمينــات العامــة مــن خــالل مكتبهــا الرئيســي وفروعهــا فــي مملكــة البحريــن )»المكتــب الرئيســي«( وفرعهــا فــي دولــة 
الكويــت )»فــرع الكويــت«(.

إن المســاهم الرئيســي فــي المجموعــة هــو مجموعــة الخليــج للتأميــن ش.م.ك. وهــي شــركة مســجلة ومدرجــة فــي دولــة الكويــت. الشــركة األساســية القابضــة هــي 
شــركة مشــاريع الكويــت القابضــة ش.م.ك. )مقفلــة(، وهــي شــركة مســجلة ومدرجــة فــي دولــة الكويــت.

تأثير جائحة كوفيد - 19 
ــة والمتوقعــة لتفشــي  ــرات الحالي ــع أن تســتمر التأثي ــد - 19. ومــن المتوق ــا كوفي ــاك تفشــي لفيــروس كورون ــة فــي 31 ديســمبر 2020، كان هن خــالل الســنة المنتهي
الجائحــة علــى االقتصــاد العالمــي فــي التطــور. وفــي حيــن تســتمر هــذه التطــورات فــي التأثيــر علــى عمليــات المجموعــة، إال أن نطــاق ومــدة التطــورات األخــرى ال تــزال 
غيــر مؤكــدة فــي هــذه المرحلــة وقــد تؤثــر بشــكل أكبــر علــى المركــز المالــي للمجموعــة وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة فــي المســتقبل، والتــي ال يمكــن تحديدهــا 

فــي الوقــت الحالــي.

تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة والمنفصلة للمجموعة وفقً لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022.

أسس اإلعداد   2

بيان االلتزام 
أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة وطبقــً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي ذات الصلــة وأنظمــة 
التأميــن الــواردة فــي المجلــد رقــم 3 واألحــكام النافــذة مــن المجلــد رقــم 6 للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي وتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي واألنظمــة 

والقــرارات المتعلقــة بهــا وقواعــد وإجــراءات بورصــة البحريــن وقانــون مصــرف البحريــن المركــزي والمؤسســات الماليــة لســنة 2006.

العرف المحاسبي 
أعدت القوائم المالية الموحدة والمنفصلة وفقً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل بحيث تتضمن قياس القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع.

العملة الرئيسية 
تــم عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة بالدينــار البحرينــي، لكونهــا العملــة الرئيســية لعمليــات المجموعــة وتــم تقريــب جميــع القيــم إلــى أقــرب )ألــف دينــار 

بحرينــي( مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.

أسس التوحيد   3

ــق  ــمبر 2021. تتحق ــي 31 ديس ــا ف ــة كم ــركاتها التابع ــة وش ــة للمجموع ــدة والمنفصل ــة الموح ــم المالي ــى القوائ ــة عل ــدة والمنفصل ــة الموح ــم المالي ــتمل القوائ تش
الســيطرة عندمــا يكــون لــدى المجموعــة تعرضــات علــى أو حقــوق فــي العوائــد المتغيــرة مــن خــالل مشــاركتها مــع الشــركة المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة علــى 
التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــالل إســتخدام ســلطتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا. وباألخــص، تســيطر المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا فقــط عندمــا 

يكــون لــدى المجموعــة مــا يلــي:

السلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها(؛   -
تعرضات على أو حقوق في العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و  -

القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها.  -

عندمــا يكــون لــدى المجموعــة حقــوق أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مشــابهة للشــركة المســتثمر فيهــا، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق 
والظــروف ذات الصلــة فــي تقييــم مــا إذا كان لديهــا الســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا، بمــا فــي ذلــك: 

الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛   -
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و  -

حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة.  -

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت مســيطرة أو غيــر مســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير بــأن هنــاك تغيــرات فــي 
واحــدة أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثــالث. يبــدأ توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ويتــم إيقــاف التوحيــد 
عندمــا تفقــد المجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة. يتــم تضميــن موجــودات ومطلوبــات ودخــل ومصروفــات الشــركة التابعــة المقتنــاة أو المســتبعدة خــالل 

الســنة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة لغايــة تاريــخ إيقــاف ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة. 
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ينســب الربــح أو الخســارة وكل عنصــر مــن عناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى حقــوق حاملــي الشــركة األم للمجموعــة والحقــوق غيــر المســيطرة، حتــى لــو أن هــذه 
النتائــج تــؤدي إلــى عجــز فــي رصيــد الحقــوق غيــر المســيطرة. أينمــا اســتلزم األمــر، يتــم إجــراء تعديــالت فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركات التابعــة لتتماشــى 
سياســاتها المحاســبية مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. تــم اســتبعاد جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمصروفــات والتدفقــات 

النقديــة المتعلقــة بالمعامــالت البينيــة بيــن أعضــاء المجموعــة بالكامــل عنــد التوحيــد. 

يتم احتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة أسهم حقوق الملكية. 

ــات ذات الصلــة للشــركات التابعــة  إذا فقــدت المجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة، فإنهــا تقــوم باســتبعاد الموجــودات )بمــا فــي ذلــك الشــهرة( والمطلوب
والحقــوق غيــر المســيطرة والبنــود األخــرى لحقــوق الملكيــة فــي حيــن يتــم إثبــات أي ربــح أو خســارة ناتجــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر. يتــم إثبــات أي اســتثمار محتفــظ 

بــه بالقيمــة العادلــة. 

فيما يلي الشركات التابعة للمجموعة:

النشاط الرئيسينسبة الملكية الفعليةبلد التأسيساســم الشركة التابعة

20212020

يتمثل النشاط الرئيسي للتكافل في إدارة 81.9%81٫9%البحرين شركة التكافل الدولية ش.م.ب.
أنشطة التكافل العام والعائلي واإلستثمارات 

وذلك عن طريق اعتماد نموذج الوكالة والمضاربة 
على التوالي، نيابًة عن المشاركين وفقًا لمبادئ 

الشريعة اإلسالمية.

إستثمار في شركة زميلة 
يتم احتساب إستثمارات المجموعة في شركتها الزميلة بموجب طريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى المجموعة نفوذ مؤثر عليها. 

بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة، يتــم إدراج اإلســتثمار فــي الشــركة الزميلــة فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي بالتكلفــة مضافــً إليهــا تغيــرات مــا بعــد االقتنــاء 
فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة. الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الزميلــة يتــم تضمينهــا فــي القيمــة المدرجــة لإلســتثمار وهــي غيــر 

مطفــأة وال يتــم فحصهــا لإلضمحــالل بشــكل فــردي. 

تعكــس القائمــة الموحــدة لألربــاح أو الخســائر حصــة المجموعــة فــي نتائــج عمليــات الشــركة الزميلــة. أينمــا وجــدت تغييــرات قــد أثبتــت مباشــرًة فــي الدخــل الشــامل 
اآلخــر للشــركة الزميلــة، تقــوم المجموعــة بإثبــات حصتهــا فــي هــذه التغييــرات وتفصــح عــن هــذا، حســب مقتضــى الحــال، فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم اســتبعاد 

األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة مــن المعامــالت بيــن المجموعــة وشــركتها الزميلــة إلــى حــد حصــة المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة. 

يتــم إظهــار حصــة أربــاح أو خســائر المجموعــة فــي نتائــج الشــركة الزميلــة فــي مقدمــة القائمــة الموحــدة لألربــاح أو الخســائر. هــذا هــو الربــح أو الخســارة العائــدة إلــى 
حاملــي أســهم الشــركة الزميلــة وبالتالــي فهــو الربــح أو الخســارة بعــد الضريبــة والحقــوق غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة للشــركة الزميلــة. 

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة الزميلــة فــي نفــس فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة للمجموعــة. أينمــا اســتلزم األمــر، يتــم إجــراء تعديــالت فــي السياســات المحاســبية 
لتتماشــى مــع سياســات المجموعة. 

بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان ضروريــً إثبــات خســارة اضمحــالل إضافيــة لحصــة إســتثمار المجموعــة فــي شــركتها الزميلــة. 
ــوم  ــة تق ــذه الحال ــي ه ــة. فف ــركة الزميل ــي الش ــتثمار ف ــالل اإلس ــت اضمح ــي يثب ــل موضوع ــاك دلي ــا إذا كان هن ــد م ــر بتحدي ــداد كل تقري ــخ إع ــة بتاري ــوم المجموع تق
المجموعــة بإحتســاب قيمــة االضمحــالل والتــي تعــد الفــرق بيــن القيمــة القابلــة لإلســترداد للشــركة الزميلــة وقيمتهــا المدرجــة ومــن ثــم إثبــات المبلــغ فــي القائمــة 

الموحــدة لألربــاح أو الخســائر. 

عنــد فقــدان نفــوذ مؤثــر علــى الشــركة الزميلــة، تقيــس وتثبــت المجموعــة أي إســثتمار محتفــظ بــه بقيمتــه العادلــة. يتــم إثبــات أي فــرق بيــن القيمــة المدرجــة للشــركة 
الزميلــة عنــد فقــدان النفــوذ المؤثــر والقيمــة العادلــة لإلســتثمار المحتفــظ بــه والمتحصــالت مــن االســتبعاد فــي القائمــة الموحــدة لألربــاح أو الخســائر. 
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إن السياســات المحاســبية الهامــة المتبعــة هــي مطابقــة لتلــك التــي تــم إتباعهــا فــي الســنة الماليــة الســابقة، باســتثناء السياســات الجديــدة والمعاييــر والتعديــالت 
الجديــدة التاليــة والتــي أصبحــت نافــذة اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2021:

إصــالح ســعر الفائــدة المرجعــي - المرحلــة 2: التعديــالت التــي أدخلــت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 ومعيــار المحاســبة 
الدولــي رقــم 39 والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 7 والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 4 والمعيــار الدولــي إلعــداد 

التقاريــر الماليــة رقــم 16 
تقــدم التعديــالت إعفــاءات مؤقتــة لمعالجــة تأثيــرات إعــداد التقاريــر الماليــة عندمــا يســتبدل ســعر الفائــدة المعــروض فيمــا بيــن البنــوك بســعر فائــدة بديــل شــبه خــاٍل 

مــن المخاطــر. 

تتضمن التعديالت على الوسائل العملية التالية:

الوســيلة العمليــة تتطلــب إجــراء تغييــرات تعاقديــة أو إدخــال تغييــرات علــى التدفقــات النقديــة التــي يقتضيهــا اإلصــالح بشــكل مباشــر، وتعامــل علــى أنهــا   - 
تغييرات في سعر الفائدة العائم، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق؛  

ــق التحــوط دون وقــف عالقــة  ــدة المعــروض فيمــا بيــن البنــوك إلجــراء تعيينــات التحــوط ووثائ الســماح بإدخــال التغييــرات التــي يقتضيهــا إصــالح ســعر الفائ  - 
التحوط؛ و  

تقــدم إعفــاء مؤقــت للمنشــآت مــن االضطــرار إلــى الوفــاء بالشــرط الــذي يمكــن تحديــده بشــكل منفصــل عندمــا يتــم تعييــن أداة بســعر خــاٍل مــن المخاطــر   - 
كتحوط لعنصر المخاطر.  

لــم يكــن لهــذه التعديــالت أي تأثيــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة للمجموعــة والشــركة، علــى التوالــي. تنــوي المجموعــة اســتخدام الوســائل العمليــة 
فــي الفتــرات المســتقبلية عندمــا تصبــح إلزاميــة:

لم يكن لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات أي تأثير جوهري على المركز المالي الموحد للمجموعة أو القوائم المالية الموحدة.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

استثمارات عقارية

يتــم مبدئيــً قيــاس االســتثمارات العقاريــة بالتكلفــة بمــا فــي ذلــك تكاليــف المعاملــة. تتضمــن القيمــة المدرجــة علــى تكلفــة اســتبدال جــزء مــن االســتثمار العقــاري 
ــم فيــه تكبــد التكلفــة إذا اســتوفيت معاييــر اإلثبــات. ويســتثنى مــن ذلــك تكاليــف الخدمــات اليوميــة لالســتثمار العقــاري. بعــد اإلثبــات  ــذي ت ــم فــي الوقــت ال القائ
ــة المقــدرة لمــدة 25 ســنة  ــي علــى أســاس األعمــار اإلنتاجي ــة بالتكلفــة محســومً منهــا االســتهالك المتراكــم  )اســتهالك المبان ــدرج االســتثمارات العقاري ــي، ت المبدئ
باســتخدام طريقــة القســط الثابــت( واالضمحــالل المتراكــم. يتــم إثبــات أيــة أربــاح أو خســائر نتيجــة لســحب أو اســتبعاد االســتثمار العقــاري فــي القوائــم  الماليــة الموحــدة 

والمنفصلــة.

يتــم اســتبعاد االســتثمارات العقاريــة عندمــا يتــم بيعهــا أو عندمــا يتــم ســحب االســتثمارات العقاريــة بصــورة نهائيــة مــن االســتخدام وال يتوقــع الحصــول علــى منافــع 
اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتبعادها. يتــم إثبــات الفــرق بيــن صافــي متحصــالت االســتبعاد والقيمــة المدرجــة للموجــود فــي القائمــة الموحــدة لألربــاح أو الخســائر 
والقائمــة المنفصلــة لألربــاح أو الخســائر للشــركة  فــي ســنة االســتبعاد. يتــم تحديــد المبلــغ المقابــل الــذي ســيتم إثباتــه فــي األربــاح أو الخســائر الناتــج عــن اســتبعاد 

االســتثمارات العقاريــة وفًقــا لمتطلبــات تحديــد ســعر المعاملــة بموجــب  المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15.

يتــم إجــراء التحويــالت إلــى أو مــن االســتثمارات العقاريــة فقــط عنــد حــدوث تغييــر فــي االســتخدام. بالنســبة للتحويــل مــن بنــد اســتثمارات عقاريــة إلــى بنــد عقــارات 
ــة، تقــوم  ــر فــي االســتخدام. إذا أصبحــت العقــارات والمعــدات اســتثمارات عقاري ــخ التغي ــر التكلفــة للمحاســبة الالحقــة هــي القيمــة المدرجــة فــي تاري ومعــدات، تعتب

ــخ تغييــر االســتخدام.  المجموعــة باحتســاب هــذه العقــارات وفقــً للسياســة المتبعــة للعقــارات والمعــدات حتــى تاري

تصنيف المنتج
عقــود التأميــن هــي تلــك العقــود التــي تقبــل فيهــا المجموعــة )المؤمــن( مخاطــر تأميــن جوهريــة مــن طــرف آخــر )حاملــي البوالــص( مــن خــالل االتفــاق علــى تعويــض 
حاملــي البوالــص عــن أي حــادث محــدد غيــر مؤكــد فــي المســتقبل )الحــادث المؤمــن( ويؤثــر بشــكل ســلبي علــى حاملــي البوالــص. كمبــدأ توجيهــي عــام، تحــدد 
المجموعــة مخاطــر التأميــن الجوهريــة باحتمــال دفــع تعويــض، وذلــك بمقارنــة المنافــع المدفوعــة مــع المنافــع المســتحقة الدفــع إذا لــم يقــع الحــدث علــى المؤمــن 
عليــه. كمــا يمكــن لعقــود الـــتأمين تحويــل المخاطــر الماليــة. بمجــرد أن يتــم تصنيــف العقــد علــى أنــه عقــد تأميــن، يظــل العقــد عقــدًا للتأميــن علــى مــدى الفتــرة 

المتبقيــة مــن عمــره، حتــى لــو انخفضــت مخاطــر التأميــن بشــكل جوهــري خــالل تلــك الفتــرة، إال إذا تــم إلغــاء جميــع الحقــوق واإللتزامــات أو انتهــت صالحيتهــا. 

النقد وما في حكمه
يشمل النقد وما في حكمه على نقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنك وودائع قصيرة األجل بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل. 

مبالغ تأمين مستحقة القبض
يتــم إثبــات مبالــغ التأميــن المســتحقة القبــض عنــد إســتحقاقها وتقــاس عنــد اإلثبــات المبدئــي بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو كمبالــغ مســتحقة القبــض. 
يتــم مراجعــة القيمــة المدرجــة لمبالــغ التأميــن المســتحقة القبــض مــن حيــث اإلضمحــالل عندمــا تكــون هنــاك أحــداث أو ظــروف تشــير إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد 

القيمــة المدرجــة، مــع تســجيل خســارة اإلضمحــالل فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو الخســائر.
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تكاليف االقتناء المؤجلة

ــذي يمكــن فيهــا  ــى الحــد ال ــد عقــود التأميــن إل ــم تأجيــل هــذه التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة المتكبــدة خــالل الفتــرة الماليــة الناتجــة عــن اكتتــاب أو تجدي ت
ــا.  ــد تكبده ــات عن ــرى كمصروف ــاء األخ ــف االقتن ــع تكالي ــات جمي ــم إثب ــتقبلية. يت ــن المس ــاط التأمي ــن أقس ــتردادها م اس

بعــد اإلثبــات المبدئــي، يتــم إطفــاء تلــك التكاليــف علــى مــدى الفتــرة التــي يتــم فيهــا تحقيــق اإليــرادات ذات الصلــة. يتــم إطفــاء حصــة معيــدي التأميــن مــن تكاليــف 
االقتنــاء المؤجلــة بنفــس األســس المســتخدمة فــي احتســاب إجمالــي األقســاط غيــر المكتســبة. يتــم تســجيل اإلطفــاء فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو 

الخســائر. 

المحاسبة بتاريخ المتاجرة والسداد
يتــم إثبــات جميــع المشــتريات والمبيعــات بالطريقــة العاديــة للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه المجموعــة بشــراء أو بيــع الموجــود. 

تتطلــب المشــتريات أو المبيعــات بالطريقــة العاديــة تســليم الموجــودات الماليــة خــالل اإلطــار الزمنــي المنصــوص عليــه عامــًة فــي القوانيــن أو حســب أعــراف الســوق. 

اإلستثمارات 
تصنف المجموعة استثماراتها إلى الفئات المحتفظ بها حتى االستحقاق والمتاحة للبيع. تحدد المجموعة تصنيف موجوداتها المالية عند اإلثبات المبدئي. 

يتم إثبات الموجودات المالية مبدئيً بالقيمة العادلة، بما في ذلك التكاليف المنسوبة مباشرًة للمعاملة. 

محتفظ بها حتى االستحقاق 
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة غيــر المشــتقة ذات المدفوعــات الثابتــة أو القابلــة للتحديــد وتواريــخ اســتحقاق ثابتــة كمحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق عندمــا يكــون 
ــوع  ــل المدف ــد المقاب ــي تع ــة، والت ــة العادل ــتثمارات بالقيم ــذه اإلس ــات ه ــً إثب ــم مبدئي ــتحقاق. يت ــى االس ــا حت ــاظ به ــة لالحتف ــدرة االيجابي ــة والق ــة الني ــدى المجموع ل
القتنــاء اإلســتثمار متضمنــة تكاليــف المعاملــة المنســوبة مباشــرًة لالقتنــاء. بعــد القيــاس المبدئــي، يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق 
ــاح أو الخســائر عنــد اســتبعاد  ــاح والخســائر فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألرب ــدة الفعلــي. يتــم إثبــات األرب بالتكلفــة المطفــأة، باســتخدام طريقــة معــدل الفائ
اإلســتثمارات أو عندمــا تصبــح اإلســتثمارات مضمحلــة وكذلــك مــن خــالل عمليــة اإلطفــاء. يتــم إثبــات دخــل الفوائــد مــن اإلســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق 
علــى أســاس مبــدأ االســتحقاق باســتخدام طريقــة معــدل العائــد الفعلــي ويتــم إدراجهــا ضمــن دخــل اإلســتثمار فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو الخســائر.

متاحة للبيع
الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع هــي تلــك الموجــودات الماليــة غيــر المشــتقة المصنفــة كمتاحــة للبيــع. يتــم مبدئيــً إثبــات هــذه اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة 
باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة. بعــد القيــاس المبدئــي، يتــم إعــادة قيــاس الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة. يتــم تســجيل أربــاح وخســائر القيمــة 
العادلــة كبنــد منفصــل فــي الدخــل الشــامل اآلخــر حتــى يســتبعد اإلســتثمار أو عندمــا يصبــح اإلســتثمار مضمحــاًل. عنــد االســتبعاد أو اإلضمحــالل فــإن أربــاح وخســائر 
القيمــة العادلــة المتراكمــة المســجلة مســبقً مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم تحويلهــا إلــى القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو الخســائر. يتــم تضميــن دخــل 

أربــاح األســهم مــن اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع ضمــن دخــل اإلســتثمار فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو الخســائر.

عقارات ومعدات
تــدرج العقــارات والمعــدات بمــا فــي ذلــك العقــار المســتخدم مــن قبــل المالــك بالتكلفــة، باســتثناء تكلفــة تقديــم الخدمــات اليوميــة، بعــد حســم اإلســتهالك المتراكــم 
وأيــة خســائر إضمحــالل متراكمــة. يتــم رســملة تكاليــف االســتبدال أو المعاينــة الرئيســية عندمــا يتــم تكبدهــا وإذا كان مــن المحتمــل أن تتدفــق المنافــع االقتصاديــة 

المســتقبلية المرتبطــة بالبنــد إلــى المنشــأة ويمكــن قيــاس تكلفــة البنــد بواقعيــة. 

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها إذا لزم األمر. 

يتــم إجــراء مراجعــة لالضمحــالل عندمــا تكــون هنــاك أحــداث أو ظــروف تشــير إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد القيمــة المدرجــة. يتــم إثبــات خســائر اإلضمحــالل فــي القائمــة 
الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو الخســائر كمصروفــات. 

يتــم إســتبعاد بنــد العقــارات والمعــدات عنــد البيــع أو عندمــا ال يتوقــع الحصــول علــى منافــع اقتصاديــة مــن اســتخدامه أو بيعــه. يتــم تضميــن أي ربــح أو خســارة ناتجــة 
عــن اســتبعاد موجــود )المحتســب علــى أنــه الفــرق بيــن صافــي متحصــالت البيــع والقيمــة المدرجــة للموجــود( فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو الخســائر 

فــي الســنة التــي تــم فيهــا إســتبعاد الموجــود. 

عقود اإليجار 
يتم احتساب كافة عقود اإليجار عن طريق إثبات الحق في استخدام الموجود والتزامات عقد اإليجار باستثناء ما يلي: 

• عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة؛ 	
• عقود اإليجار التي تكون فيها مدة اإليجار 12 شهرًا أو أقل.	

عقود اإليجار )تتمة(
يتــم قيــاس التزامــات عقــد اإليجــار بالقيمــة الحاليــة للمدفوعــات التعاقديــة المســتحقة للمؤجــر علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار، مــع تحديــد معــدل الخصــم بالرجــوع إلــى 
المعــدل الضمنــي لعقــد اإليجــار مــا لــم يكــن ذلــك )كمــا هــو الحــال عــادًة( غيــر قابــل للتحديــد بســهولة، ففــي هــذه الحالــة، يتــم اســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي 
للمجموعــة عنــد بدايــة عقــد اإليجــار. يتــم تضميــن مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة فقــط فــي قيــاس التزامــات عقــد اإليجــار إذا كانــت تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل. وفــي 
هــذه الحــاالت، يفتــرض عنــد القيــاس المبدئــي اللتزامــات عقــد اإليجــار أن يظــل العنصــر المتغيــر دون تغييــر طــوال مــدة عقــد اإليجــار. يتــم احتســاب مصروفــات اإليجــار 

المتغيــرة األخــرى فــي الفتــرة التــي تتعلــق بهــا.
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4   السياسات المحاسبية الهامة    )تتمة(
ملخص ألهم السياسات المحاسبية  )تتمة(

عند اإلثبات المبدئي، تتضمن القيمة المدرجة اللتزامات عقد اإليجار أيضً على ما يلي:

• المبالغ المتوقع دفعها بموجب أي ضمان للقيمة المتبقية؛	
• سعر ممارسة أي خيار شراء يمنح لصالح المجموعة إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار؛	
• أي غرامات مستحقة الدفع إلنهاء عقد اإليجار، إذا تم تقدير مدة عقد اإليجار على أساس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار.	

يتم مبدئيً قياس الحق في استخدام الموجودات بمبلغ التزامات عقد باإليجار، ومخصومً منه أي حوافز لإليجار مستلمة، وزيادة بالنسبة لما يلي:

• مدفوعات عقد إيجار تمت في أو قبل بداية عقد اإليجار؛	
• تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة؛ و	
• أي مبلــغ مخصــص مثبــت فــي العقــد حيــث يتطلــب مــن المجموعــة تعاقديــً تفكيــك أو إزالــة الموجــود محــل العقــد أو إعــادة الموقــع الــذي يوجــد فيــه الموجــود 	

إلــى الحالــة األصليــة. 

بعــد القيــاس المبدئــي زادت التزامــات عقــد اإليجــار نتيجــة للفائــدة المحتســبة بمعــدل ثابــت علــى الرصيــد المســتحق مخصــوم منهــا مدفوعــات عقــد اإليجــار المســددة. 
يتــم إطفــاء الحــق فــي اســتخدام الموجــودات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى الفتــرة المتبقيــة مــن عقــد اإليجــار أو علــى مــدى العمــر االقتصــادي المتبقــي 

للموجــود، أيهمــا أقــل، فــي حــاالت نــادرة، يتــم تقديــر ذلــك أقصــر مــن مــدة عقــد اإليجــار.

عندمــا تقــوم المجموعــة بمراجعــة تقديرهــا لمــدة أي عقــد إيجــار، فإنهــا تقــوم بتعديــل القيمــة المدرجــة اللتزامــات اإليجــار لتعكــس المدفوعــات المســتحقة الدفــع علــى 
مــدى فتــرة عقــد اإليجــار المعدلــة، والتــي يتــم خصمهــا بنفــس معــدل الخصــم المطبــق فــي بدايــة عقــد اإليجــار. تتــم مراجعــة القيمــة المدرجــة اللتزامــات اإليجــار بشــكل 
مماثــل عنــد مراجعــة العنصــر المتغيــر لمدفوعــات اإليجــار المســتقبلية، والــذي يعتمــد علــى معــدل أو مؤشــر. فــي كلتــا الحالتيــن، يتــم إجــراء تعديــل معــادل علــى 

القيمــة المدرجــة للحــق فــي اســتخدام الموجــود، مــع إطفــاء القيمــة المدرجــة المعدلــة علــى مــدى فتــرة اإليجــار المتبقيــة )المعدلــة(.

عندما تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن الشروط التعاقدية لعقد اإليجار مع المؤجر، تعتمد المحاسبة على طبيعة التعديل:

• إذا أدت عمليــة إعــادة التفــاوض عــن اســتئجار واحــد أو أكثــر مــن الموجــودات اإلضافيــة بمبلــغ يتناســب مــع الســعر المســتقل لحقــوق االســتخدام اإلضافيــة التــي 	
تــم الحصــول عليهــا، يتــم احتســاب التعديــل باعتبــاره عقــد إيجــار منفصــل وفقــً للسياســة المذكــورة أعــاله؛

• فــي جميــع الحــاالت األخــرى التــي تــؤدي فيهــا عمليــة إعــادة التفــاوض إلــى زيــادة نطــاق عقــد اإليجــار )ســواء كان ذلــك بتمديــد فتــرة عقــد اإليجــار أو اســتئجار واحــد 	
ــل الحــق فــي  ــل، مــع تعدي ــخ التعدي أو أكثــر مــن الموجــودات اإلضافيــة(، يتــم إعــادة قيــاس التزامــات عقــد اإليجــار باســتخدام معــدل الخصــم المطبــق فــي تاري

اســتخدام الموجــود بنفــس المبلــغ؛ و
• إذا أدت عمليــة إعــادة التفــاوض إلــى خفــض فــي نطــاق عقــد اإليجــار، يتــم خفــض كل مــن القيمــة المدرجــة اللتــزام اإليجــار والحــق فــي اســتخدام الموجــود بنفــس 	

ــل التزامــات عقــد اإليجــار لضمــان  ــك تعدي ــاح أو الخســائر. يتــم بعــد ذل ــروق فــي األرب ــات أي ف ــي أو الكلــي لعقــد اإليجــار مــع إثب النســبة لتعكــس اإلنهــاء الجزئ
بــأن قيمتهــا المدرجــة تعكــس مبلــغ المدفوعــات المعــاد التفــاوض بشــأنها علــى مــدى فتــرة إعــادة التفــاوض، مــع خصــم مدفوعــات اإليجــار المعدلــة بالمعــدل 

المطبــق فــي تاريــخ التعديــل. يتــم تعديــل الحــق فــي اســتخدام الموجــود بنفــس المبلــغ.

ــارت  ــى المجموعــة مــن ِقبــل المؤجــر، فقــد اخت ــم خدمــات إل بالنســبة للعقــود التــي تنقــل كالهمــا الحــق للمجموعــة فــي اســتخدام موجــود محــدد وتتطلــب تقدي
المجموعــة احتســاب العقــد بالكامــل كعقــد إيجــار، أي أنهــا تخصــص أي مبلــغ مــن المدفوعــات التعاقديــة واالحتســاب بشــكل منفصــل عــن أي خدمــات يقدمهــا المــورد 

كجــزء مــن العقــد.

تســتأجر المجموعــة عــددًا مــن العقــارات فــي البلــدان التــي تعمــل فيهــا. إن مدفوعــات اإليجــار الخاصــة بالمجموعــة هــي ثابتــة علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار وبالتالــي 
فهــي غيــر حساســة للزيــادة فــي أســعار اإليجــار بســبب مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة.

تحويل عمالت أجنبية
يتــم عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة بالدينــار البحرينــي لكونهــا العملــة الرئيســية لعمليــات المجموعــة. إال أن مكتــب المجموعــة فــي الكويــت يســتخدم 

الدينــار الكويتــي كعملــة رئيســية لعملياتــه.

يتــم مبدئيــً تســجيل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة بأســعار صــرف العملــة الرئيســية الســائدة بتاريــخ إجــراء المعاملــة. يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة 
ــخ القائمــة الموحــدة والمنفصلــة للمركــز المالــي. ترحــل جميــع الفــروق إلــى القائمــة  المعروضــة بالعمــالت األجنبيــة بأســعار صــرف العملــة الرئيســية الســائدة بتاري

الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو الخســائر.

يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالتكلفــة التاريخيــة بالعمــالت األجنبيــة بإســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ المعامــالت المبدئيــة وال يتــم الحقــً إعــادة 
عرضهــا. يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالقيمــة العادلــة بالعمــالت األجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بالتاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة 
العادلــة. ترحــل جميــع فــروق تحويــل العمــالت األجنبيــة إلــى القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو الخســائر، بإســتثناء الفــروق المتعلقــة بالبنــود التــي يتــم فيهــا 

إثبــات األربــاح أو الخســائر مباشــرًة فــي حقــوق الملكيــة، ففــي هــذه الحالــة يتــم إثبــات الربــح أو الخســارة فــي حقــوق الملكيــة.

يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات فــرع الكويــت إلــى الدينــار البحرينــي بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ القائمــة الموحــدة والمنفصلــة للمركــز المالــي ويتــم تحويــل 
ــى  ــرًة إل ــة مباش ــالت األجنبي ــرف العم ــن ص ــة ع ــروق الناتج ــل الف ــنة. ترح ــرف للس ــعار الص ــط أس ــتخدام متوس ــائر باس ــاح أو الخس ــة لألرب ــدة والمنفصل ــة الموح القائم

»إحتياطــي تحويــل العمــالت« كبنــد منفصــل لحقــوق الملكيــة. 
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أسهم خزانة
يتــم خصــم أدوات الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة التــي يتــم اقتناؤهــا مــن أســهم حقــوق الملكيــة وتحتســب بالتكلفــة علــى أســاس المتوســط المرجــح. ال يتــم إثبــات 
أي ربــح أو خســارة فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو الخســائر مــن شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات أســهم حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة. يتــم 

تســجيل هــذه األربــاح أو الخســائر فــي حقــوق الملكيــة. 

أرباح أسهم على رأس المال
يتــم إثبــات األربــاح علــى األســهم العاديــة كمطلــوب وتخصــم مــن حقــوق الملكيــة عندمــا يتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل مســاهمي المجموعــة. يتــم خصــم أربــاح 

األســهم المرحليــة مــن حقــوق الملكيــة عندمــا يتــم دفعهــا. 

يتم التعامل مع أرباح أسهم السنة التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ القائمة الموحدة والمنفصلة للمركز المالي كحدث بعد فترة إعداد التقارير المالية. 

إثبات اإليراد

إجمالي األقساط  
يتضمــن إجمالــي أقســاط التأميــن العامــة المكتتبــة علــى مجمــوع األقســاط المســتحقة القبــض لكامــل فتــرة التغطيــة الموضحــة فــي العقــود المبرمــة خــالل الفتــرة 
المحاســبية والتــي يتــم إثباتهــا مــن تاريــخ ســريان البوليصــة. تتضمــن األقســاط علــى أي تعديــالت ناتجــة فــي الفتــرة المحاســبية لألقســاط المســتحقة القبــض فيمــا 
يتعلــق باألعمــال المكتتبــة فــي الفتــرات المحاســبية الســابقة. يتــم تقييــم األقســاط المحصلــة مــن قبــل وســطاء التأميــن، ولكــن لــم يتــم اســتالمها بعــد على أســاس 

تقديــرات مــن التأميــن المكتتبــة أو مــن واقــع الخبــرة الســابقة ويتــم تضمينهــا فــي أقســاط التأميــن المكتتبــة.

ــة  ــخ القائمــة الموحــدة والمنفصل ــرات المخاطــر بعــد تاري ــة فــي الســنة والمتعلقــة بفت ــر المكتســبة هــي تلــك النســب مــن أقســاط التأميــن المكتتب األقســاط غي
ــي:  ــر المكتســبة وتحســب كالتال ــرات الالحقــة كمخصصــات ألقســاط غي ــى الفت ــي. يتــم تأجيــل النســب التــي تنســب إل للمركــز المال

طريقة 365/1 لجميع البوالص السنوية، باستثناء تأمين الشحن البحري؛ و  -
نســبة 25% مــن إجمالــي األقســاط الســنوية المحتفــظ بهــا ألعمــال إعــادة تأميــن الشــحن البحــري. تســتخدم هــذه الطريقــة التقريبيــة ألن بوالــص التأميــن البحــري   - 

تغطي فترات زمنية متغيرة تقل عن سنة واحدة من أجل توزيع األقساط المكتسبة على فترة بوالص التأمين.   
ــم مطابقــة االحتياطــي مــع االشــتراكات  ــم تنتهــي صالحيتهــا بعــد. ت ــر المكتســبة االشــتراكات المســتلمة للمخاطــر التــي ل يمثــل مخصــص االشــتراكات غي  - 

المكتسبة والمدفوعة.  

أقساط إعادة التأمين 
يشــتمل إجمالــي أقســاط إعــادة التأميــن العامــة المكتتبــة علــى مجمــوع األقســاط المســتحقة الدفــع لكامــل فتــرة التغطيــة الموضحــة فــي العقــود المبرمــة للفتــرة 
والتــي يتــم إثباتهــا مــن تاريــخ ســريان البوليصــة. تشــتمل األقســاط علــى أيــة تعديــالت ناتجــة فــي الفتــرة المحاســبية فيمــا يتعلــق بعقــود إعــادة التأميــن الســارية 

المفعــول فــي الفتــرات المحاســبية الســابقة. 

إن أقســاط إعــادة التأميــن غيــر المكتســبة هــي تلــك النســب لألقســاط المكتتبــة فــي الســنة والتــي تتعلــق بفتــرات المخاطــر بعــد تاريــخ القائمــة الموحــدة والمنفصلة 
ــر  ــي األقســاط غي ــرات الالحقــة ويتــم احتســابها علــى نفــس األســس المســتخدمة فــي حســاب إجمال ــى الفت ــي. يتــم تأجيــل النســب التــي تنســب إل للمركــز المال

المكتســبة. 

دخل الرسوم والعموالت 
يتــم إحتســاب الرســوم علــى حاملــي البوالــص لخدمــات إداريــة للبوليصــة ورســوم العقــود األخــرى. يتــم تســجيل هــذه الرســوم كإيــرادات علــى الفتــرة التــي يتــم فيهــا 
تقديــم الخدمــات ذات الصلــة. إذا كانــت الرســوم مقابــل الخدمــات المقدمــة فــي الفتــرات المســتقبلية فإنــه يتــم تأجيلهــا وإطفاؤهــا علــى نفــس األســس المســتخدمة 

فــي حســاب اجمالــي األقســاط غيــر المكتســبة.

دخل الفوائد 
يتم إثبات دخل الفوائد كمستحقات في القائمة الموحدة والمنفصلة لألرباح أو الخسائر ويتم احتسابها بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

دخل اإليجار 
يتم إثبات دخل اإليجار على أساس مبدأ االستحقاق.

أرباح األسهم 
يتم إثبات أرباح األسهم كدخل عندما يوجد لدى المجموعة والشركة الحق في إستالم مدفوعاتها.

منح حكومية 
يتــم إثبــات المنحــة الحكوميــة التــي تصبــح مســتحقة القبــض كتعويــض عــن المصروفــات أو الخســائر المتكبــدة بالفعــل أو لغــرض تقديــم دعــم مالــي فــوري للمنشــأة 

الــذي ال تترتــب عليــه تكاليــف مســتقبلية ذات صلــة، كربــح أو خســارة للفتــرة التــي تصبــح فيهــا مســتحقة القبــض.
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المطالبات
تتضمــن المطالبــات علــى جميــع المطالبــات التــي تــم حدوثهــا خــالل الســنة، ســواًء أعــد تقريــر بشــأنها أو لــم يعــد، وتكاليــف معالجــة المطالبــات ذات الصلــة والتــي 

تتعلــق مباشــرًة بتجهيــز وتســوية المطالبــات وتخفيــض قيمــة التعويــض والمبالــغ المســتردة األخــرى وأي تعديــالت لمطالبــات مســتحقة عــن الســنوات الســابقة. 

يتم إثبات مطالبات عقود إعادة التأمين عندما يتم إثبات إجمالي مطالبات التأمين ذات الصلة وفقً للشروط المنصوص عليها في العقود المعنية. 

عموالت إعادة التأمين 
يتم تأجيل وإطفاء العموالت المستحقة القبض من عقود إعادة التأمين الخارجية على مدى فترة األقساط المستحقة الدفع المتوقعة. 

إعادة التأمين 
ضمــن أعمالهــا اإلعتياديــة تقــوم المجموعــة بالتخلــي عــن مخاطــر التأميــن الخاصــة بكافــة أعمالهــا. تمثــل موجــودات إعــادة التأميــن األرصــدة المســتحقة مــن شــركات 
إعــادة التأميــن. يتــم تقديــر المبالــغ القابلــة لالســترداد مــن شــركات إعــادة التأميــن علــى نحــو يتطابــق مــع مخصــص المطالبــات المســتحقة أو المطالبــات التــي تمــت 

تســويتها المرتبطــة بسياســات شــركة إعــادة التأميــن ووفقــً لعقــد إعــادة التأميــن ذي الصلــة. 

ال تعفي ترتيبات إعادة التأمين المتخلي عنها المجموعة أو الشركة من التزاماتها تجاه حاملي البوالص. 

يتم عرض األقساط والمطالبات على أساس إجمالي. 

يتم إستبعاد موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما يتم إلغاء أو انتهاء الترتيبات التعاقدية أو عندما يتم تحويل العقد إلى طرف آخر.

يتــم مراجعــة موجــودات إعــادة التأميــن لالضمحــالل بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي أو أكثــر مــن المعتــاد عندمــا يكــون هنــاك دليــل يثبــت حــدوث االضمحــالل خــالل ســنة 
إعــداد التقاريــر الماليــة. يحــدث االضمحــالل عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي نتيجــة لحــدث وقــع بعــد اإلثبــات المبدئــي لموجــودات إعــادة التأميــن وبــأن المجموعــة 
قــد ال تحصــل علــى جميــع المبالــغ المســتحقة بموجــب شــروط العقــد وبــأن الحــدث لــه تأثيــر موثــوق يمكــن قياســه علــى المبالــغ التــي ستســتلمها المجموعــة مــن 

شــركة إعــادة التأميــن. يتــم تســجيل خســارة االضمحــالل فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو الخســائر.

المقاصة 
ــل  ــات الماليــة وإظهــار صافــي المبلــغ فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة للمركــز المالــي فقــط إذا كان هنــاك حــق قانونــي قاب تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوب

ــه.  ــغ المثبتــة وتنــوي المجموعــة التســوية علــى أســاس صافــي المبلــغ أو أن يتــم تحقــق الموجــود وســداد المطلــوب فــي الوقــت ذات للتنفيــذ لمقاصــة المبال

ال تتم مقاصة األرباح أو الخسائر في القائمة الموحدة والمنفصلة لألرباح أو الخسائر إال إذا تطلب األمر أو تم السماح بذلك من قبل أي معيار أو تفسير محاسبي. 

القيمة العادلة لألدوات المالية 
تقيس المجموعة األدوات المالية مثل اإلستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ كل ميزانية. 

ــخ  ــة منظمــة بيــن مشــاركي الســوق فــي تاري ــل مطلــوب فــي معامل ــذي يتــم دفعــه لتحوي ــذي ســيتم اســتالمه لبيــع موجــود أو ال ــة هــي الســعر ال القيمــة العادل
ــا: ــوب تحــدث إم ــل المطل ــع الموجــود أو تحوي ــة بي ــأن معامل ــراض ب ــة علــى افت ــاس القيمــة العادل ــاس. ويســتند قي القي

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب، أو  -
في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي.  -

يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه من قبل المجموعة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــود أو المطلــوب باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير الموجــود أو المطلــوب، علــى 
افتــراض بــأن مشــاركي الســوق يعملــون بأفضــل مصالحهــم االقتصاديــة.

يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة بعيــن االعتبــار قــدرة مشــاركي الســوق علــى إدرار منافــع اقتصاديــة عــن طريــق اســتخدام الموجــودات بأعلــى 
وأفضــل اســتخداماتها أو عــن طريــق بيعهــا إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق الــذي سيســتخدم الموجــودات بأعلــى وأفضــل اســتخداماتها. 

تســتخدم المجموعــة تقنيــات التقييــم المناســبة حســب الظــروف والتــي تتوفــر لهــا معلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، والــذي يزيــد الحــد االقصــى الســتخدام 
المدخــالت ذات الصلــة التــي يمكــن مالحظتهــا ويحــد مــن اســتخدام المدخــالت التــي ال يمكــن مالحظتهــا.
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يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي تقــاس أو يتــم اإلفصــاح عــن قيمهــا العادلــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة ضمــن التسلســل الهرمــي 
للقيمــة العادلــة، بنــاًء علــى أدنــى مســتوى لمدخالتهــا ذات التأثيــر الجوهــري علــى قيــاس قيمتهــا العادلــة ككل. وهــي موضحــة كالتالــي:

المستوى 1 - األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛  -
 -  المســتوى 2 - تقنيــات التقييــم ألدنــى مســتوى والتــي يمكــن مالحظــة مدخالتهــا ذات التأثيــر الجوهــري علــى قيــاس القيمــة العادلــة المســجلة إمــا بصــورة 

مباشرة أو غير مباشرة؛ و  
المستوى 3 - تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي ال يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة.   -

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات المثبتــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة مــا إذا كانــت قــد حدثــت تحويــالت فيمــا 
بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي مــن خــالل إعــادة تقييــم تصنيفهــا )اســتنادًا إلــى أدنــى مســتوى لمدخالتهــا ذات التأثيــر الجوهــري علــى قيــاس قيمتهــا 

العادلــة ككل( فــي نهايــة فتــرة إعــداد كل تقريــر مالــي.

اضمحالل الموجودات المالية 
تقّيــم المجموعــة بتاريــخ كل قائمــة موحــدة ومنفصلــة للمركــز المالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت إضمحــالل موجــود مالــي محــدد أو مجموعــة 

مــن الموجــودات الماليــة. 

موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
إذا وجــد دليــل موضوعــي يثبــت تكبــد خســارة إضمحــالل مــن موجــودات مدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، فإنــه يتــم قيــاس مبلــغ خســارة اإلضمحــالل كفــرق بيــن القيمــة 
المدرجــة للموجــود والقيمــة الحاليــة المقــدرة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة )بإســتثناء الخســائر االئتمانيــة المســتقبلية المتوقعــة التــي لــم يتــم تكبدهــا( 
مخصومــة بمعــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي للموجــود المالــي. يتــم خفــض القيمــة المدرجــة للموجــود وتســجيل الخســارة فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح 

أو الخســائر. 

ــة بشــكل فــردي، أو بشــكل جماعــي للموجــودات  تقــوم المجموعــة أوالً بعمــل تقييــم فــردي يثبــت وجــود دليــل موضوعــي إلضمحــالل الموجــودات الماليــة الجوهري
الماليــة التــي ال تعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي. إذا حــددت المجموعــة بأنــه ال يوجــد دليــل موضوعــي يثبــت إضمحــالل الموجــود المالــي المحــدد بشــكل فــردي، ســواًء 
كان جوهريــً أو غيــر جوهــري، وهــو يتضمــن موجــودًا فــي مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة لديهــا خصائــص مخاطــر ائتمــان مماثلــة ويتــم تقييمهــا بشــكل جماعــي 
لإلضمحــالل. الموجــودات الماليــة التــي يتــم تحديدهــا بشــكل فــردي لإلضمحــالل والتــي يتــم إثبــات خســارة إضمحاللهــا أو يســتمر إضمحاللهــا ال يتــم تضمينهــا فــي 

التقييــم الجماعــي لإلضمحــالل. بــل يتــم عمــل تقييــم لإلضمحــالل بتاريــخ كل قائمــة موحــدة ومنفصلــة للمركــز المالــي. 

إذا انخفــض، فــي الفتــرة الالحقــة، مبلــغ خســارة اإلضمحــالل ويتعلــق االنخفــاض بصــورة موضوعيــة بحــدث وقــع بعــد إثبــات قيمــة اإلضمحــالل، فإنــه يتــم إســترجاع خســارة 
اإلضمحــالل المثبتــة مســبقً. يتــم إثبــات أي اســتردادات الحقــة لخســارة اإلضمحــالل فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو الخســائر إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز القيمــة 

المدرجــة للموجــودات تكلفتهــا المطفــأة بتاريــخ االســترجاع. 

موجودات مالية متاحة للبيع 
إذا كانت الموجودات المالية المتاحة للبيع مضمحلة، فإن المبلغ يتضمن على الفرق بين تكلفتها )بعد حسم أي مبالغ رئيسية مدفوعة واإلطفاء( وقيمتها العادلة 

الحالية، بعد حسم خسارة اإلضمحالل المثبتة مسبقً في الدخل الشامل اآلخر، يتم تحويلها من الدخل الشامل اآلخر إلى القائمة الموحدة والمنفصلة لألرباح أو 
الخسائر. ال يتم إثبات االسترجاعات فيما يتعلق بأدوات أسهم حقوق الملكية المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع في القائمة الموحدة والمنفصلة لألرباح أو 

الخسائر. استرجاعات خسائر إضمحالل على أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع يتم استرجاعها من خالل القائمة الموحدة والمنفصلة لألرباح أو الخسائر، إذا كانت 
الزيادة في القيمة العادلة لألداة المالية يمكن أن تتعلق بصورة موضوعية لحدث وقع بعد إثبات خسائر اإلضمحالل فإنه يتم إثباتها في القائمة الموحدة والمنفصلة 

لألرباح أو الخسائر. 

إستبعاد الموجودات والمطلوبات المالية 

الموجودات المالية 
يتم إستبعاد الموجود المالي )أو حسب مقتضى الحال جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة( عند:

انقضاء الحقوق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود؛ أو  -
قيــام المجموعــة بنقــل حقوقهــا فــي إســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــود ولكنهــا تعهــدت بدفعهــا بالكامــل دون تأخيــر جوهــري إلــى طــرف ثالــث بموجــب   - 
»ترتيــب ســداد«؛ ســواًء )أ( قامــت المجموعــة بنقــل جميــع المخاطــر والمكافــآت الجوهريــة المتعلقــة بالموجــود أو )ب( عندمــا لــم تقــم المجموعــة بنقــل أو إبقــاء    

جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجودات.   

عنــد قيــام المجموعــة بنقــل حقوقهــا مــن التدفقــات النقديــة مــن الموجــود أو الدخــول فــي ترتيــب ســداد، ولــم يتــم نقــل أو إبقــاء جميــع المخاطــر والمكافــآت الجوهريــة 
المتعلقــة بالموجــود ولــم يتــم نقــل الســيطرة علــى الموجــودات، فإنــه يتــم إثبــات الموجــود الــى حــد اســتمرار مشــاركة المجموعــة فــي الموجــود.
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إستبعاد الموجودات والمطلوبات المالية   )تتمة(

المطلوبات المالية 
يتــم إســتبعاد المطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم الوفــاء بااللتــزام أو الغــاؤه أو انتهــاء مدتــه. عندمــا يتــم اســتبدال مطلــوب مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس المقتــرض 
بشــروط مختلفــة جوهريــً أو عندمــا يتــم تعديــل مطلــوب حالــي بشــكل جوهــري، فــإن هــذا االســتبدال أو التعديــل يعتبــر بمثابــة إســتبعاد للمطلــوب األصلــي ويتــم 

إثبــات مطلــوب جديــد، ويتــم إثبــات فــروق المبالــغ المدرجــة المعنيــة فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو الخســائر. 

مطلوبات تأمينية 
تشتمل المطلوبات التأمينية على المطالبات المستحقة وأقساط غير مكتسبة. 

المطالبات المستحقة
تســتند المطالبــات المســتحقة إلــى التكلفــة النهائيــة المقــدرة لجميــع المطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم يتــم تســويتها بتاريــخ القائمــة الموحــدة والمنفصلــة للمركــز 
ــة وانخفــاض القيمــة المتوقعــة للخــردة واالســتردادات األخــرى.  ــات ذات الصل ــى تكاليــف معالجــة المطالب ــة إل ــم يعــد، باإلضاف ــر بشــأنها أو ل ــي، ســواًء أعــد تقري المال
قــد يحــدث تأخيــر فــي االخطــار ببعــض أنــواع المطالبــات، وتســويتها ولذلــك ال يمكــن معرفــة التكلفــة النهائيــة لهــذه المطالبــات علــى وجــه اليقيــن بتاريــخ القائمــة 
ــة أو إحتياطــي الكــوارث. يتــم  الموحــدة والمنفصلــة للمركــز المالــي. ال يتــم خصــم المطلــوب للقيمــة الزمنيــة للنقــد. لــم يتــم إثبــات مخصــص الحتياطــي المعادل

إســتبعاد المطلوبــات عنــد انتهــاء العقــد أو إخالئــه أو إلغائــه. 

تقــدر المجموعــة بشــكل عــام مطالباتهــا المتكبــدة ولكــن لــم يتــم عمــل تقريــر بشــأنها اســتنادًا إلــى واقــع خبراتهــا الســابقة فــي تاريــخ إعــداد التقريــر المالــي ويتــم 
تضمينهــا كجــزء مــن المخصصــات االكتواريــة. يتــم تضميــن أي فــرق بيــن المخصصــات فــي تاريــخ إعــداد التقريــر المالــي والتســويات والمخصصــات المتعلقــة بالســنة 

التاليــة فــي األربــاح أو الخســائر العائــدة إلــى المشــاركين لتلــك الفتــرة.

أقساط غير مكتسبة
يمثل مخصص األقساط غير المكتسبة األقساط المستلمة للمخاطر التي لم تنتِه بعد. يتم مطابقة اإلحتياطي مع أقساط التأمين المكتسبة المعفاة. 

فحص لكفاية المطلوب
تقــوم المجموعــة بمراجعــة مخاطرهــا غيــر المنتهيــة بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي ويتــم إجــراء فحــص لكفايــة المطلــوب لتحديــد مــا إذا كان هنــاك فائــض إجمالــي مــن 
المطالبــات المتوقعــة وتكاليــف االقتنــاء المؤجلــة لألقســاط غيــر المكتســبة. ويســتخدم هــذا لحســاب التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية 
ــأن  ــرات ب ــذي مــن المتوقــع أن ينشــأ مــن الموجــودات المتعلقــة بمخصصــات التقنيــة ذات الصلــة. إذا أظهــرت هــذه التقدي ــد اإلســتثمار ال بعــد األخــذ فــي االعتبــار عائ
القيمــة المدرجــة لألقســاط غيــر المكتســبة )بعــد حســم تكاليــف االقتنــاء المؤجلــة ذات الصلــة( غيــر كافيــة فإنــه يتــم إثبــات العجــز فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة 

لألربــاح أو الخســائر بعمــل مخصــص لكفايــة المطلــوب. 

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
تقــدم المجموعــة مكافــآت نهايــة الخدمــة لجميــع الموظفيــن )األجانــب والمواطنيــن( وفقــً لألنظمــة ذات الصلــة، والتــي تســتحق بنــاًء علــى رواتــب الموظفيــن عنــد 
إنهــاء التوظيــف وعــدد ســنوات الخدمــة، شــريطة إتمــام الحــد األدنــى مــن الخدمــة. تــدرج التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت كمســتحقات علــى فتــرة التوظيــف بنــاًء 

علــى المبالــغ االعتباريــة المســتحقة الدفــع فــي حــال إذا تــرك جميــع الموظفيــن العمــل فــي تاريــخ القائمــة الموحــدة والمنفصلــة للمركــز المالــي. 

فيمــا يتعلــق بموظفيهــا المواطنيــن، تقــوم المجموعــة بدفــع اشــتراكات إلــى الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي والتــي تحســب كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن. إن 
التزامــات المجموعــة تكــون محصــورة فــي نطــاق المبالــغ المســاهم بهــا والتــي يتــم صرفهــا عنــد اســتحقاقها. 

المخصصات
ــج عــن حــدث ســابق، ومــن المحتمــل أن يتطلــب وجــود تدفــق خارجــي للمــوارد  يتــم إثبــات المخصصــات عنــد وجــود التــزام )قانونــي أو متوقــع( علــى المجموعــة نات

ــغ هــذه اإللتزامــات.  ــوق لمبال ــر موث ــة لتســوية هــذه اإللتزامــات ويمكــن عمــل تقدي يشــمل المنافــع اإلقتصادي

الحقوق غير المسيطرة 
تمثــل الحقــوق غيــر المســيطرة، جــزءًا مــن األربــاح أو الخســائر وصافــي موجــودات الشــركات التابعــة التــي ال تنســب إلــى مســاهمي المجموعــة. يتــم احتســاب أي تغييــر 

فــي حصــة ملكيــة المجموعــة فــي الشــركة التابعــة الــذي ال يــؤدي إلــى فقــدان الســيطرة كمعاملــة أســهم حقــوق الملكيــة.

الدخــل وصافــي الموجــودات غيــر المملوكــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن قبــل المجموعــة ويتــم عرضهــا كبنــد منفصــل فــي القائمــة الموحــدة للدخــل وضمــن 
حقــوق المــالك فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي وبصــورة منفصلــة عــن حقــوق مســاهمي الشــركة األم. يتــم التعامــل مــع المعامــالت التــي تمــت مــع حقــوق غيــر 

المســيطرة بنفــس طريقــة التعامــل مــع المعامــالت التــي تمــت مــع األطــراف الخارجيــة.

التكافل العائلي 
تمثــل االحتياطيــات الفنيــة للتكافــل العائلــي القيمــة الحاليــة اللتزامــات المنافــع المســتقبلية فيمــا يتعلــق بعقــود التكافــل العائلــي الســارية بتاريــخ قائمــة المركــز 

المالــي. يتكــون االحتياطــي مــن نوعيــن مــن الصناديــق وهمــا تكافــل الحمايــة وتكافــل التوفيــر. 

يقــوم الخبيــر االكتــواري المعيــن مــن قبــل الشــركة بتحديــد قيمــة احتياطــي تكافــل الحمايــة وتكافــل التوفيــر ســنويً. يتــم احتســاب االحتياطيــات لعقــود التكافــل 
العائلــي بشــكل فــردي باســتخدام الطريقــة المســتقبلية. يتــم تقييــم االلتزامــات باســتخدام التدفقــات النقديــة المخصومــة بمعــدل خصــم قــدره 4% ســنويً )2020: %4 

ســنويً(.
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4    السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
ملخص ألهم السياسات المحاسبية  )تتمة(

التكافل العائلي )تتمة(

يتــم احتســاب منافــع اســتحقاق الوثيقــة والبقــاء علــى قيــد الحيــاة مقابــل االحتياطــي الفنــي عنــد اســتحقاقها. يتــم احتســاب االســتبداالت الماليــة والتنــازالت عنــد 
دفعهــا أو عنــد انقطــاع التغطيــة. يتــم احتســاب مطالبــات الوفــاة والعجــز حينمــا يتــم إخطــار الشــركة بهمــا.

الزكاة 
يتــم احتســاب وعــاء الــزكاة باســتخدام طريقــة »صافــي األمــوال المســتثمرة«. إن المكونــات المســتخدمة فــي حســاب الــزكاة هــي رأس المــال واالحتياطــي القانونــي 
واالحتياطــي العــام واألربــاح المبقــاة والعقــارات والمعــدات. يتــم التصديــق علــى طريقــة احتســاب الــزكاة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية، ويتــم إخطــار المســاهمين 

بالمبلــغ المســتحق الدفــع.

5 معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد

لم تقم المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه غير إلزامي بعد في وقت مبكر.

فيمــا يلــي أدنــاه المعاييــر الصــادرة ولكنهــا غيــر إلزاميــة بعــد حتــى تاريــخ إصــدار القوائــم الماليــة الموحــدة والمختصــرة للمجموعــة. تنــوي المجموعــة تطبيــق هــذه 
المعاييــر )حيثمــا ينطبــق ذلك(عندمــا تصبــح إلزاميــة:

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 المتعلق بعقود التأمين
ــر الماليــة رقــم 17 المتعلــق بعقــود التأميــن، وهــو معيــار محاســبي  ــو 2017، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري فــي شــهر ماي
جديــد شــامل لعقــود التأميــن يغطــي اإلثبــات والقيــاس والعــرض واإلفصــاح، بمجــرد أن يصبــح إلزاميــً، ســوف يحــل محــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 
ــواع عقــود التأميــن )أي عقــود  ــر الماليــة رقــم 17 علــى جميــع أن 4 المتعلــق بعقــود التأميــن الــذي تــم إصــداره فــي ســنة 2005. ينطبــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري
التأميــن وإعــادة التأميــن المباشــرة علــى الحيــاة وغيــر الحيــاة(، بغــض النظــر عــن نــوع المنشــآت التــي تصدرهــا، وكذلــك علــى بعــض الضمانــات واألدوات الماليــة ذات 

ســمات المشــاركة التقديريــة.

ســيتم تطبيــق بعــض اســتثناءات النطــاق. والهــدف العــام للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 17 هــو توفيــر نمــوذج محاســبي لعقــود التأميــن يكــون أكثــر 
فائــدة وتوافقــً لشــركات التأميــن. وبخــالف المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 4، التــي تســتند إلــى حــد كبيــر إلــى تبنــي سياســات 
محاســبية محليــة ســابقة، فــإن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 17 يقــدم نموذجــً شــاماًل لعقــود التأميــن، يغطــي جميــع الجوانــب المحاســبية ذات الصلــة. 

وأســاس المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 17 هــو النمــوذج العــام، الــذي يســتكمل بمــا يلــي: 

تكييف محدد للعقود ذات سمات المشاركة المباشرة )نهج الرسوم المتغيرة(

نهج مبسط )نهج تخصيص األقساط( بشكل رئيسي للعقود القصيرة األجل

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 17 هــو إلزامــي للفتــرات الســنوية المبتدئــة فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023، مــع عــرض أرقــام المقارنــة المطلوبــة. يســمح بالتطبيــق 
المبكــر شــريطه أن تطبــق المنشــأة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 فــي أو قبــل تاريــخ تطبيــق المعيــار 
ــر  ــخ اإللزامــي المطلــوب باإلضافــة إلــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري ــد فــي التاري ــر الماليــة رقــم 17. تخطــط المجموعــة تطبيــق المعيــار الجدي الدولــي إلعــداد التقاري
ــات عقــود التأميــن الخاصــة بالمجموعــة، ومــن  ــر هــام فــي السياســات المحاســبية لمطلوب ــد تغيي ــار الجدي ــأن ينتــج عــن المعي ــة رقــم 9. تتوقــع المجموعــة ب المالي
المرجــح أن يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى األداء المالــي الموحــد ومجمــوع حقــوق الملكيــة للمجموعــة والشــركة معــً باإلضافــة إلــى العــرض واإلفصــاح. ال يــزال هــذا 

التقييــم يجــري مــن قبــل اإلدارة.

اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي - التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي فــي شــهر مايــو 2020 تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 3 المتعلــق بدمــج األعمــال - اإلشــارة إلــى 
اإلطــار المفاهيمــي. إن الغــرض مــن التعديــالت هــو اســتبدال اإلشــارة إلــى إطــار عمــل إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة الصــادر فــي ســنة 1989، مــع اإلشــارة إلــى اإلطــار 
ــار  ــه بشــكل جوهــري. كمــا أضــاف المجلــس اســتثناًء لمبــدأ اإلثبــات للمعي ــر الماليــة الصــادر فــي شــهر مــارس 2018 دون تغييــر متطلبات المفاهيمــي إلعــداد التقاري
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 3 لتجنــب إصــدار المكاســب أو الخســائر المحتملــة فــي »اليــوم الثانــي« الناتجــة عــن االلتزامــات وااللتزامــات المحتملــة التــي تدخــل 
ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 37 أو تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 21 المتعلــق بالرســوم، إذا تــم تكبدهــا بشــكل 

منفصــل. 

وفــي الوقــت نفســه، قــرر المجلــس توضيــح التوجيهــات القائمــة فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 3 المتعلــق بالموجــودات المحتملــة التــي لــن تتأثــر 
باســتبدال اإلشــارة إلــى إطــار إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة. 

ستكون التعديالت إلزامية لفترات إعداد التقارير المالية السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير 2022 وتطبق بأثر رجعي. 

العقارات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 
فــي شــهر مايــو 2020، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي العقــارات واآلالت والمعــدات - المتحصــالت قبــل االســتخدام المقصــود، والــذي يحظــر علــى المنشــآت أن 
تخصــم مــن تكلفــة أيــة بنــد مــن بنــود العقــارات واآلالت والمعــدات، أيــة متحصــالت مــن بيــع المــواد المنتجــة فــي أثنــاء جلــب ذلــك الموجــود إلــى الموقــع والحالــة الالزمــة 
لــه ليكــون قــادرًا علــى العمــل بالطريقــة المقصــودة مــن قبــل اإلدارة. وبــدالً مــن ذلــك، تقــوم المنشــأة بإثبــات متحصــالت بيــع هــذه المــواد، وتكاليــف إنتــاج تلــك المــواد، 
فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر. إن التعديــل هــو إلزامــي لفتــرات إعــداد التقاريــر الماليــة الســنوية المبتدئــة فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022. وال يتوقــع أن يكــون لــه أيــة تأثيــر 

جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة المجموعــة.



في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والمنفصلة للشركة 

جي آي جي البحرين الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.(64  | الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.(

5 معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد )تتمة(

العقود المحملة بالخسائر - تكاليف إتمام العقد - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37
في شهر مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37 لتحديد التكاليف التي يجب على المنشأة تضمينها عند 

تقييم ما إذا كان العقد مرهقً أم خاسرًا.

تطبق التعديالت »نهج التكلفة ذات الصلة المباشرة«. تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم سلع أو خدمات كاًل من التكاليف اإلضافية وتخصيص 
التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق التكاليف العامة واإلدارية مباشرًة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف اآلخر بموجب 

العقد.

إن التعديالت هي إلزامية لفترات إعداد التقارير المالية السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير 2022. ستطبق المجموعة هذه التعديالت على العقود التي لم تفي 
المنشأة بها بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة إعداد التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديالت أوالً.

ال يتوقع أن يكون لهذه التعديالت أية تأثير جوهري على المجموعة.

-التعديــالت التــي أدخلــت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 4 التــي تطبــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 
المتعلــق بــاألدوات الماليــة مــع المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 4 المتعلــق بعقــود التأميــن

فــي شــهر ســبتمبر 2016، أصــدر مجلــس المعاييــر المحاســبة الدولــي تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 4 لمعالجــة المســائل الناتجــة عــن 
التواريــخ الفعليــة المختلفــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 والمعيــار المتعلــق بعقــود التأميــن الجديــدة المرتقــب )المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 
ــاء  ــة رقــم 4، وباألخــص اإلعف ــر المالي ــي إلعــداد التقاري ــار الدول ــن بديليــن للمنشــآت التــي تصــدر عقــودًا ضمــن نطــاق المعي ــالت خياري ــة رقــم 17(. تقــدم التعدي المالي
المؤقــت ونهــج المخصصــات اإلضافيــة. يمكــن اإلعفــاء المؤقــت المنشــآت المؤهلــة مــن تأجيــل تاريــخ تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 للفتــرات 
الســنوية المبتدئــة فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023 إلــى أبعــد وقــت. يجــوز للمنشــأة تطبيــق اإلعفــاء المؤقــت للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 إذا: )1( لــم تقــم 
مــن قبــل بتطبيــق أي نســخة مــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 )2( ترتبــط أنشــطتها بصــورة أساســية بأنشــطة التأميــن فــي تاريــخ إعــداد تقاريرهــا 
الماليــة الســنوية التــي تســبق مباشــرًة 1 أبريــل 2016. يســمح نهــج المخصصــات اإلضافيــة للمنشــأة التــي تطبــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 بإعــادة 
التصنيــف بيــن المبلــغ الــذي ينتــج عنــه الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر فــي األربــاح أو الخســائر فــي نهايــة فتــرة إعــداد التقريــر المالــي للمطلوبــات الماليــة 
المصنفــة كمــا لــو كانــت المنشــاة قــد طبقــت معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 علــى تلــك الموجــودات الماليــة المصنفــة. عــالوة علــى ذلــك ، ســتطبق المجموعــة 

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 إلــى جانــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 17 اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2023.

6    اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

ــات  ــرادات والمصروف ــة لإلي ــغ المدرج ــى المبال ــر عل ــات تؤث ــرات وافتراض ــدار آراء وتقدي ــن اإلدارة إص ــة م ــة للمجموع ــدة والمنفصل ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ ــب إع يتطل
والموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإلفصــاح عــن اإللتزامــات المحتملــة، بتاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة. ومــع ذلــك، فــإن عــدم التيقــن بشــأن هــذه االفتراضــات والتقديــرات 
يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج قــد تتطلــب إجــراء تعديــل جوهــري للمبالــغ المدرجــة للموجــودات أو المطلوبــات التــي قــد تتأثــر فــي المســتقبل. فيمــا يلــي أهــم أوجــه 

ــرات: اســتخدامات اآلراء والتقدي

اآلراء
تصنيف اإلستثمارات

ــى  ــا حت ــظ به ــتثمارات محتف ــا كإس ــب تصنيفه ــا إذا كان يتوج ــتثمار م ــاء اإلس ــد اقتن ــرر اإلدارة عن ــة، تق ــبية للمجموع ــات المحاس ــق السياس ــة تطبي ــار عملي ــي إط ف
االســتحقاق أو إســتثمارات متاحــة للبيــع. تصنــف اإلســتثمارات كاســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق إذا كانــت اإلســتثمارات تتضمــن علــى مدفوعــات ثابتــة أو 
قابلــة للتحديــد وتاريــخ اســتحقاق ثابــت والتــي يوجــد لــدى المجموعــة النيــة والقــدرة لالحتفــاظ بهــا حتــى االســتحقاق. جميــع اإلســتثمارات األخــرى تصنــف كمتاحــة للبيــع.

مبدأ االستمرارية 
قامــت إدارة المجموعــة بإجــراء  تقييــم لقــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وهــي مقتنعــة بــأن المجموعــة لديهــا المصــادر لالســتمرار فــي 
أعمالهــا فــي المســتقبل المنظــور. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بأيــة أمــور جوهريــة غيــر مؤكــدة التــي مــن الممكــن أن تســبب شــكوكً جوهريــة 

حــول قــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. ولذلــك، تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

التقديرات واالفتراضات   

االلتزامات النهائية للمطالبات الناتجة عن عقود التأمين
يعــد تقديــر االلتزامــات النهائيــة الناتجــة عــن المطالبــات المقدمــة بموجــب عقــود التأميــن مــن أهــم التقديــرات المحاســبية للمجموعــة. ويوجــد هنــاك العديــد مــن المصــادر غيــر المؤكــدة 
التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تقديــر االلتزامــات التــي ســتدفعها المجموعــة فــي نهايــة األمــر مقابــل تلــك المطالبــات. إن مخصصــات المطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم يتــم عمــل 
تقريــر بشــأنها هــو تقديــر للمطالبــات التــي مــن المتوقــع أن يتــم عمــل تقريــر بشــأنها بعــد تاريــخ القائمــة الموحــدة والمنفصلــة للمركــز المالــي، التــي وقــع فيهــا الحــدث المؤمــن عليــه 

قبــل تاريــخ القائمــة الموحــدة والمنفصلــة للمركــز المالــي. 

تخضع جميع عقود التأمين لفحص كفاية المطلوب، كما هو موضح في السياسة المحاسبية للمطلوبات التأمينية المذكورة أعاله.

خسائر اضمحالل األوراق المالية المتاحة للبيع 
تحــدد المجموعــة بــأن األوراق الماليــة فــي أســهم حقــوق الملكيــة المتاحــة للبيــع غيــر المدرجــة والصناديــق المــدارة هــي مضمحلــة إذا كان يوجــد لديهــا انخفــاض هــام أو طويــل األمــد فــي 
القيمــة العادلــة أدنــى مــن تكلفتهــا. يجــب تقييــم »االنخفــاض الهــام« مقابــل التكلفــة األصليــة لإلســتثمار » وطويــل األمــد« مقابــل الفتــرة التــي كانــت فيهــا القيمــة العادلــة أدنــى مــن 
تكلفتهــا األصليــة. تعامــل المجموعــة »االنخفــاض الهــام« بنســبة 30% » وطويــل األمــد«  كإثنــى عشــر شــهرًا. رهنــً بانخفــاض ال يقــل عــن 15% فــي ســعر الســوق. فــي حــال عــدم توفــر القيــم 
العادلــة، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لمثــل تلــك اإلســتثمارات لفحــص االضمحــالل. عنــد إصــدار هــذ الــرأي، تقــوم المجموعــة مــن بيــن العوامــل األخــرى، بتقييــم التقلبــات العاديــة 

ألســعار األســهم واألدلــة علــى تدهــور الوضــع المالــي للشــركة المســتثمر فيهــا وأداء القطــاع واألداء التشــغيلي والتمويلــي للتدفقــات النقديــة. 

خسائر اضمحالل إستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق 
تقــوم المجموعــة بمراجعــة إســتثماراتها الهامــة المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق بشــكل فــردي فــي تاريــخ كل قائمــة موحــدة ومنفصلــة للمركــز المالــي لتقييــم مــا إذا كان يتوجب تســجيل 
خســارة االضمحــالل فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة لألربــاح أو الخســائر. بشــكل خــاص، يتطلــب مــن اإلدارة بــذل الجهــد فــي تقديــر المبالــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية عنــد 

تحديــد مســتويات خســارة اإلضمحــالل. تســتند هــذه التقديــرات إلــى افتراضــات حــول عوامــل متعــددة وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا ينتــج عنهــا تغيــرات مســتقبلية فــي المخصصــات.
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6    اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  )تتمة( 

خسائر اضمحالل الذمم المدينة 
تقّيــم المجموعــة الذمــم المدينــة الهامــة بشــكل فــردي والذمــم المدينــة المدرجــة فــي مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة ذات الخصائــص المماثلــة للمخاطــر االئتمانيــة 
فيمــا يتعلــق باالضمحــالل. ال يتــم تضميــن الذمــم المدينــة التــي يتــم تقييمهــا بشــكل فــردي لالضمحــالل والتــي يتــم إثبــات خســارة إضمحاللهــا أو يســتمر إثباتهــا فــي 
التقييــم الجماعــي لالضمحــالل. إن تقييــم هــذا اإلضمحــالل يتطلــب إصــدار رأٍي. عنــد إصــدار هــذا الــرأي، تقّيــم المجموعــة خصائــص المخاطــر اإلئتمانيــة التــي تعتبــر بــأن 

فــوات موعــد اســتحقاقها يعطــي مؤشــرًا علــى عــدم القــدرة علــى دفــع جميــع المبالــغ المســتحقة وفقــً للشــروط التعاقديــة.

7    نقد وأرصدة لدى البنوك  
2021

المجموعة
ألف دينار بحريني

2021
الشركة

ألف دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف دينار بحريني

2020
الشركة

ألف دينار بحريني

21٫43714٫01218.37213.160نقد وحسابات جارية لدى البنوك 

13٫6263٫7207.6354.206ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل 

35٫06317٫73226.00717.366النقد وما في حكمه

14٫3559٫61223.06313.413ودائع مصرفية بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر 

49٫41827٫34449.07030.779نقد وأرصدة لدى البنوك

تكسب الودائع المصرفية معدالت ربح فعلية تتراوح بين 0.12% إلى 1.85% سنويً )2020: 0.90% 2.00% سنويً( وبلغت 112 ألف دينار بحريني )2020: 115 ألف دينار بحريني(.

ال تستحق أية أرباح على أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك.

8    ودائع قانونية   
2021

المجموعة
ألف دينار بحريني

2021
الشركة

ألف دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف دينار بحريني

2020
الشركة

ألف دينار بحريني

250125250125مملكة البحرين 

4٫5214٫5215.3425.342دولة الكويت 

4٫7714٫6465.5925.467

8    ودائع قانونية  )تتمة( 

مملكة البحرين 
وفقــً لقانــون مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة لســنة 2006، يجــب علــى جميــع شــركات التأميــن العاملــة فــي مملكــة البحريــن االحتفــاظ بالودائــع 
ــع، التــي تعتمــد علــى طبيعــة أنشــطة التأميــن، ال يمكــن ســحبها إال بعــد الحصــول علــى  ــن. هــذه الودائ ــه بالعمــل فــي مملكــة البحري ــة مرخــص ل ــدى بنــك تجزئ ل

الموافقــة المســبقة مــن مصــرف البحريــن المركــزي. 

دولة الكويت  
يجــب إيــداع الودائــع لــدى المصــارف الكويتيــة امتثــاالً باللوائــح التنظيميــة لــوزارة التجــارة والصناعــة بدولــة الكويــت. إن هــذه الودائــع التــي يتــم تقديرهــا علــى أســاس 

إجمالــي أقســاط تأميــن الســنة الســابقة لفــرع دولــة الكويــت، تجــدد تلقائيــً. 

الوديعــة القانونيــة البالغــة 4.521 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 5.342 ألــف دينــار بحرينــي( هــي مرهونــة كضمــان تنظيمــي صــادر عــن البنــك لصالــح وزارة التجــارة والصناعــة 
لدولــة الكويــت. 
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9    مبالغ تأمين مستحقة القبض 

2021
المجموعة

ألف دينار بحريني

2021
الشركة

ألف دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف دينار بحريني

2020
الشركة

ألف دينار بحريني

26٫03221٫10529.21225.078حاملي البوالص

4٫9313٫8915.5663.433شركات التأمين ومعيدي التأمين

)1.718()3.025()2٫495()3٫967(مخصص االضمحالل

26٫99622٫50131.75326.793

1٫9241٫4012.8801.322أخرى

28٫92023٫90234.63328.115

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، تــم إضمحــالل إجمالــي مبالــغ التأميــن المســتحقة القبــض والبالغــة 4.260 ألــف دينــار بحرينــي للمجموعــة والشــركة 2.299 ألــف دينــار بحرينــي 
)2020: المجموعــة 8.755 ألــف دينــار بحرينــي والشــركة: 5.809 ألــف دينــار بحرينــي(. فيمــا يلــي التغيــرات فــي مخصــص إضمحــالل مبالــغ التأميــن المســتحقة القبــض:

2021مخصص االضمحالل
المجموعة

ألف دينار بحريني

2021
الشركة 

ألف دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف دينار بحريني

3٫0251٫7182.1341.264في 1 يناير 

942777891454المخصص للسنة

3٫9672٫4953.0251.718في 31 ديسمبر

فيما يلي التحليل الزمني لمبالغ التأمين المستحقة القبض كما في 31 ديسمبر:

9٫1    المجموعة

مضمحلةفات موعد إستحقاقها وغير مضمحلة

المجموع
ألف

دينار بحريني

لم يحن موعد 
استحقاقها وغير 

مضمحلة
ألف دينار بحريني

أقل من
120 يومً

ألف دينار بحريني

من 121 يومً إلى 180 
يومً

ألف دينار بحريني

من 181 يومً إلى 365 
يومً

ألف دينار بحريني

أكثر من
365 يومً

ألف دينار بحريني

202126٫9964٫45615٫1981٫9454٫565832

202031.7533.60714.4292.4195.5355.763

الشركة  9٫2

مضمحلةفات موعد إستحقاقها وغير مضمحلة

المجموع
ألف

دينار بحريني

لم يحن موعد 
استحقاقها وغير 

مضمحلة
ألف دينار بحريني

أقل من
120 يومً

ألف
دينار بحريني

من 121 يومً إلى 180 
يومً
ألف

دينار بحريني

من 181 يومً إلى 365 
يومً
ألف

دينار بحريني

أكثر من
365 يومً

ألف
دينار بحريني

202122،5013،08913،6621،5513،856343

202026.7932.61314.4161.9163.7234.125

يمثــل مخصــص اإلضمحــالل مخصــص المبالــغ المســتحقة القبــض المضمحلــة وفقــً لسياســة المجموعــة. ليــس مــن ممارســة المجموعــة الحصــول علــى ضمانــات علــى 
المبالــغ المســتحقة القبــض، ولذلــك فــإن األغلبيــة منهــا غيــر مضمونــة.
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10    تكاليف االقتناء المؤجلة   
2021

المجموعة
ألف

دينار بحريني

2021
الشركة

ألف
دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2020
الشركة

ألف
دينار بحريني

1٫7071٫2141.9161.342في 1 يناير 

4٫3132٫8823.6082.264تكاليف االقتناء 

)2.392()3.817()2٫492()3٫982(اإلطفاء للسنة 

2٫0381٫6041.7071.214في 31 ديسمبر

11    مطلوبات تأمينية    

المجموعة  11٫120212020

إجمالي 
ألف

دينار بحريني

حصة 
معيدي التأمين 

ألف
دينار بحريني

صافي 
ألف

دينار بحريني

إجمالي 
ألف

دينار بحريني

حصة 
معيدي التأمين 

ألف
دينار بحريني

صافي 
ألف

دينار بحريني

18.108)79.782(21٫69797.890)67٫901(88٫788مطالبات مستحقة 

15.040)35.794(16٫16350.834)33٫360(49٫523أقساط غير مكتسبة 

تسوية إحتياطيات عجز 
351-351351-351األقساط 

138٫662)100٫451(38٫211149.075)115.576(33.499

المطالبات المستحقة )أ ( 

التغيرات في المطالبات المستحقة
20212020

إجمالي 
ألف

دينار بحريني

حصة معيدي 
التأمين 

ألف
دينار بحريني

صافي 
ألف

دينار بحريني

إجمالي 
ألف

دينار بحريني

حصة معيدي
التأمين 

ألف
دينار بحريني

صافي 
ألف

دينار بحريني

في 1 يناير

مطالبات تم عمل تقرير 
9.299)77.181(9٫65086.480)74٫013(83٫663بشأنها

مطالبات متكبدة ولم يتم 
6.139)3.673(8٫4589.812)5٫769(14٫227عمل تقرير بشأنها

97٫890)79٫782(18٫10896.292)80.854(15.438

مطالبات متكبدة خالل 
23.704)31.233(24٫97954.937)9٫361(34٫340السنة 

)مدفوعة( مستردة خالل 
)21.034(32.305)53.339()21٫399(22٫250)43٫649(السنة 

تعديل صرف العمالت 
---9)198(207األجنبية

18.108)79.782(21٫69797.890)67٫091(88٫788في 31 ديسمبر

 في 31 ديسمبر

مطالبات تم عمل تقرير 
9.650)74.013(10٫79183.663)58٫824(69٫615بشأنها

مطالبات متكبدة ولم يتم 
8.458)5.769(10٫90614.227)8٫267(19٫173عمل تقرير بشأنها

88٫788)67٫091(21٫69797.890)79.782(18.108
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11    مطلوبات تأمينية )تتمة(

األقساط غير المكتسبة  )ب ( 

20212020

إجمالي 
ألف

دينار بحريني

حصة 
معيدي التأمين

ألف
دينار بحريني

صافي 
ألف

دينار بحريني

إجمالي 
ألف

دينار بحريني

حصة 
معيدي التأمين

ألف
دينار بحريني

صافي 
ألف

دينار بحريني
15.517)38.554(15٫04054.071)35٫794(50٫834في 1 يناير

أقساط مكتتبة )متخلى 
33.961)51.469(37٫77485.430)54٫945(92٫719عنها(

)34.438(54.229)88.667()36٫664(57٫413)94٫077(أقساط مكتسبة 
تعديل صرف العمالت 

---13)34(47األجنبية
15.040)35.794(16٫16350.834)33٫360(49٫523في 31 ديسمبر 

الشركة  11٫2

20212020

إجمالي 
ألف

دينار بحريني

حصة 
معيدي التأمين 

ألف
دينار بحريني

صافي 
ألف

دينار بحريني

إجمالي 
ألف

دينار بحريني

حصة 
معيدي التأمين 

ألف
دينار بحريني

صافي 
ألف

دينار بحريني
12.940)76.226(15٫69989.166)64٫490(80٫189مطالبات مستحقة 

8.229)33.467(9٫55541.696)30٫964(40٫519أقساط غير مكتسبة 
تسوية إحتياطيات عجز 

351-351351-351األقساط
121٫059)95٫454(25٫605131.213)109.693(21.520
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11    مطلوبات تأمينية )تتمة(

المطالبات المستحقة )أ( 

التغيرات في المطالبات المستحقة:
20202019

إجمالي 
ألف

دينار بحريني

حصة 
معيدي التأمين 

ألف
دينار بحريني

صافي 
ألف

دينار بحريني

إجمالي 
ألف

دينار بحريني

حصة 
معيدي التأمين 

ألف
دينار بحريني

صافي 
ألف

دينار بحريني
في 1 يناير

مطالبات تم عمل تقرير 
6.565)73.954(6٫98580.519)70٫987(77٫972بشأنها

مطالبات متكبدة ولم يتم 
4.485)2.712(5٫9557.197)5٫239(11٫194عمل تقرير بشأنها

89٫166)76٫226(12٫94087.716)76.666(11.050
مطالبات متكبدة خالل 

11.934)29.186(12٫75741.120)8٫852(21٫609السنة 
)مدفوعة( مستردة خالل 

)10.044(29.626)39.670()10٫009(20٫785)30٫794(السنة 
تعديل صرف العمالت 

---11)197(208األجنبية
12.940)76.226(15٫69989.166)64٫490(80٫189في 31 ديسمبر
في 31 ديسمبر

مطالبات تم عمل تقرير 
6.985)70.987(8٫15377.972)56٫759(64٫912بشأنها

مطالبات متكبدة ولم يتم 
5.955)5.239(7٫54611.194)7٫731(15٫277عمل تقرير بشأنها

80٫189)64٫490(15٫69989.166)76.226(12.940
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11    مطلوبات تأمينية )تتمة(

األقساط غير المكتسبة  )ب( 

20212020

إجمالي 
ألف

دينار بحريني

حصة 
معيدي التأمين 

ألف
دينار بحريني

صافي 
ألف

دينار بحريني

إجمالي 
ألف

دينار بحريني

حصة 
معيدي التأمين 

ألف
دينار بحريني

صافي 
ألف

دينار بحريني

8.369)36.375(8٫22944.744)33٫467(41٫696في 1 يناير

أقساط مكتتبة )متخلى 
17.529)45.042(20٫13562.571)47٫778(67٫913عنها(

)17.669(47.950)65.619()18٫820(50٫315)69٫135(أقساط مكتسبة 

تعديل صرف العمالت 
---11)34(45األجنبية

8.229)33.467(9٫55541.696)30٫964(40٫519في 31 ديسمبر 

تطور المطالبات - المجموعة
توضــح الجــداول التاليــة تقديــر المطالبــات المتكبــدة المتراكمــة، بمــا فــي ذلــك كاًل مــن المطالبــات التــي تــم عمــل تقريــر بشــأنها والمتكبــدة التــي لــم يتــم عمــل 
تقريــر بشــأنها لــكل ســنة حــادث متعاقــب وقــع بتاريــخ كل قائمــة موحــدة للمركــز المالــي، باإلضافــة إلــى المدفوعــات المتراكمــة حتــى تاريخــه. يتــم تحويــل تقديــرات 

المطالبــات المتراكمــة والمدفوعــات المتراكمــة إلــى عملــة العــرض بمتوســط أســعار الصــرف للســنة الماليــة الحاليــة. 

2013
ألف

دينار 
بحريني

2014
ألف

دينار 
بحريني

2015
ألف

دينار 
بحريني

2016
ألف

دينار 
بحريني

2017
ألف

دينار 
بحريني

2018
ألف

دينار 
بحريني

2019
ألف

دينار 
بحريني

2020
ألف

دينار 
بحريني

2021
ألف

دينار 
بحريني

المجموع 
ألف

دينار 
بحريني

إجمالي المطالبات المستحقة

52.80930.99831.94335.88685.39386.46136.92145.28941٫173446٫873في نهاية سنة الحادث 

481٫944-61.99733.25732.90442.12687.103139.50440.01345.040بعد سنة 

440٫631--60.79834.08234.07039.51286.359143.85341.957بعد سنتين 

390٫773---56.88234.60533.25339.40087.242139.391بعد ثالث سنوات

251٫070----57.06234.30533.33740.0086.359بعد أربع سنوات 

164٫860-----56.74534.61433.37740.124بعد خمس سنوات 

125٫218------56.72834.81633.674بعد ست سنوات 

91٫867-------57.00734.860بعد سبع سنوات 

56٫982--------56.982بعد ثماني سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
56.98234.86033.67440.12486.359139.39141.95745.04041٫173519٫560المتراكمة

)433٫297()21٫867()28.051()35.429()101.831()83.935()39.020()32.519()34.197()56.448(المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

المطلوب المثبت في القائمة الموحدة 
5346631.1551.1042.42437.5606.52816.98919٫30686٫263للمركز المالي 

مطلوب يتعلق بالسنوات التي تسبق 
2٫525سنة 2013

مجموع المطلوب المتضمن في القائمة 
88٫788الموحدة للمركز المالي 
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11    مطلوبات تأمينية )تتمة( 

تطور المطالبات - المجموعة )تتمة( 

2013
ألف

دينار 
بحريني

2014
ألف

دينار 
بحريني

2015
ألف

دينار 
بحريني

2016
ألف

دينار 
بحريني

2017
ألف

دينار 
بحريني

2018
ألف

دينار 
بحريني

2019
ألف

دينار 
بحريني

2020
ألف

دينار 
بحريني

2021
ألف

دينار 
بحريني

المجموع 
ألف

دينار 
بحريني

صافي المطالبات المستحقة 

16.23516.55415.94018.79216.20122.75622.10519.78623٫309171٫678في نهاية سنة الحادث 

156٫943-16.71516.75316.68921.08817.32923.69722.61422.058بعد سنة 

139٫290--17.10817.36517.96721.28017.65524.48323.432بعد سنتين 

117٫454---17.41418.11817.69121.45818.27824.495بعد ثالث سنوات

93٫748----17.67917.88617.86721.93318.383بعد أربع سنوات 

75٫636-----17.58918.08617.80422.157بعد خمس سنوات 

53٫891------17.63418.29617.961بعد ست سنوات 

36٫240-------17.87018.370بعد سبع سنوات 

17٫918--------17.918بعد ثماني سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
17.91818.37017.96122.15718.38324.49523.43222.05823٫309188٫083المتراكمة

)167٫172()13٫485()16.213()21.840()23.321()17.603()21.805()17.529()17.885()17.491(المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

المطلوب المثبت في القائمة الموحدة 
4274854323527801.1741.5925.8459٫82420٫911للمركز المالي 

مطلوب يتعلق بالسنوات التي تسبق 
786سنة 2013

مجموع المطلوب المتضمن في القائمة 
21٫697الموحدة للمركز المالي 
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11    مطلوبات تأمينية   )تتمة( 

تطور المطالبات - الشركة
توضــح الجــداول التاليــة تقديــر المطالبــات المتكبــدة المتراكمــة، بمــا فــي ذلــك كاًل مــن المطالبــات التــي تــم عمــل تقريــر بشــأنها والمتكبــدة التــي لــم يتــم عمــل 
ــل  ــى المدفوعــات المتراكمــة حتــى تاريخــه. يتــم تحوي ــي، باإلضافــة إل ــخ كل قائمــة منفصلــة للمركــز المال ــر بشــأنها لــكل ســنة حــادث متعاقــب وقــع بتاري تقري

تقديــرات المطالبــات المتراكمــة والمدفوعــات المتراكمــة إلــى عملــة العــرض بمتوســط أســعار الصــرف للســنة الماليــة الحاليــة. 

2013
ألف

دينار 
بحريني

2014
ألف

دينار 
بحريني

2015
ألف

دينار 
بحريني

2016
ألف

دينار 
بحريني

2017
ألف

دينار 
بحريني

2018
ألف

دينار 
بحريني

2019
ألف

دينار 
بحريني

2020
ألف

دينار 
بحريني

2021
ألف

دينار 
بحريني

المجموع 
ألف

دينار 
بحريني

إجمالي المطالبات المستحقة

36.24215.05417.82816.34370.53573.03224.74535.29927٫452316٫530في نهاية سنة الحادث 

353٫991-43.52915.32717.28821.12271.493124.77726.82733.628بعد سنة 

320٫865--41.69115.60818.00317.92771.264128.09428.278بعد سنتين 

283٫431---37.68315.92117.53617.62271.201123.468بعد ثالث سنوات

159٫045----37.80915.69817.55017.80270.186بعد أربع سنوات 

88٫752-----37.56215.83017.47617.884بعد خمس سنوات 

71٫353------37.55616.01317.784بعد ست سنوات 

53٫931-------37.83216.099بعد سبع سنوات 

37٫822--------37.822بعد ثماني سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
37.82216.09917.78417.88470.186123.46828.27833.62827٫452372٫601المتراكمة 

)294٫840()13٫465()17.781()22.198()86.672()68.216()17.059()16.701()15.435()37.313(المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

المطلوب المثبت في القائمة 
5096641.0838251.97036.7966.08015.84713٫98777٫761المنفصلة للمركز المالي 

مطلوب يتعلق بالسنوات التي تسبق 
2٫428سنة 2013

مجموع المطلوب المتضمن في القائمة 
80٫189المنفصلة للمركز المالي 
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11    مطلوبات تأمينية )تتمة(

تطور المطالبات - الشركة )تتمة(

2013
ألف

دينار 
بحريني

2014
ألف

دينار 
بحريني

2015
ألف

دينار 
بحريني

2016
ألف

دينار 
بحريني

2017
ألف

دينار 
بحريني

2018
ألف

دينار 
بحريني

2019
ألف

دينار 
بحريني

2020
ألف

دينار 
بحريني

2021
ألف

دينار 
بحريني

المجموع 
ألف

دينار 
بحريني

صافي المطالبات المستحقة 

9.4168.5848.2478.8397.75813.96212.54411.64811٫67692٫674في نهاية سنة الحادث 

83٫327-8.9918.0738.13810.6238.20014.22112.31912.762بعد سنة 

72٫468--8.9588.3229.21310.5348.43514.42612.580بعد سنتين 

60٫301---9.2358.9548.92510.5128.52314.152بعد ثالث سنوات

45٫991----9.3958.6589.00910.5408.389بعد أربع سنوات 

37٫383-----9.2278.7448.81610.596بعد خمس سنوات 

27٫099------9.2548.9208.925بعد ست سنوات 

18٫404-------9.4748.930بعد سبع سنوات 

9٫463--------9.463بعد ثماني سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
9.4638.9308.92510.5968.38914.15212.58012.76211٫67697٫473المتراكمة

)82٫552()6٫221()7.832()11.355()13.155()7.674()10.296()8.515()8.462()9.042(المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

المطلوب المثبت في القائمة 
4214684103007159971.2254.9305٫45514٫921المنفصلة للمركز المالي 

مطلوب يتعلق بالسنوات التي تسبق 
778سنة 2013

مجموع المطلوب المتضمن في القائمة 
15٫699المنفصلة للمركز المالي 
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12    إستثمارات

2021
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2021
الشركة 

ألف
دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف
دينار بحريني

متاحة للبيع 

6٫9594٫8343.1492.017إستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة 

22٫91917٫78915.19010.935سندات إستثمارية مدرجة

1٫4451٫4451.3641.364إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة 

2843522335صناديق مدارة أخرى 

31٫60724٫10319.92614.351

محتفظ بها حتى اإلستحقاق

5٫8645٫1264.0913.747سندات ذات معدالت ثابتة 

5٫8645٫1264.0913.747

)198()198()198()198(مخصص اإلضمحالل 

5٫6664٫9283.8933.549

37٫27329٫03123.81917.900

2021التغير في االستثمارات المتاحة للبيع
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2021الشركة 
ألف

دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف
دينار بحريني

19٫92614٫35119.87813.818الرصيد االفتتاحي

15٫95713٫1047.0435.768إضافات خالل السنة

)5.397()6.520()2٫919()3٫635(إستبعادات خالل السنة

)751()952(204223أرباح / )خسائر( القيمة العادلة المحققة من بيع االستثمارات

)469()1.047()340()602(خسارة اضمحالل للسنة

7979إطفاء

1.5241.382)395()322()خسائر( / أرباح القيمة العادلة غير المحققة المثبتة

31٫60724٫10319.92614.351الرصيد الختامي

ــار بحرينــي( المتعلقــة بإســتثمارات أســهم حقــوق  ــف دين ــار بحرينــي )2020: 1.047 أل ــف دين ــدره 602 أل ــغ وق ــات خســارة إضمحــالل بمبل ــم خــالل الســنة إثب ت   12.1
الملكيــة وصناديــق مــدارة أخــرى فــي القائمــة الموحــدة لألربــاح أو الخســائر. تــم إثبــات خســارة إضمحــالل بمبلــغ وقــدره 340 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 469 ألــف 

ــاح أو الخســائر للشــركة.  ــة لألرب ــق مــدارة أخــرى فــي القائمــة المنفصل ــار بحرينــي( المتعلقــة بإســتثمارات أســهم حقــوق الملكيــة وصنادي دين

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، بلــغ إجمالــي مبالــغ إســتثمارات الديــن المضمحلــة لــكٍل مــن المجموعــة والشــركة 198 ألــف دينــار بحرينــي )المجموعــة والشــركة    12.2
2020: 198 ألــف دينــار بحرينــي(. لــم يتــم إثبــات خســارة إضمحــالل المتعلقــة بإســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة 

لألربــاح أو الخســائر للمجموعــة والشــركة، علــى التوالــي )المجموعــة والشــركة 2020: ال شــيء ألــف دينــار بحرينــي(. 
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13    استثمار في شركة زميلة

خــالل شــهر ديســمبر 2020 ، قامــت الشــركة بشــراء حصــة ملكيــة بنســبة 13.5% فــي شــركة هيلــث 360 )810 ســهمً( و قامــت بدفــع مقابــل للشــراء مبلــغ وقــدره 117 
ألــف دينــار بحرينــي ومــن ضمنهــا مبلــغ وقــدره 8 آالف دينــار بحرينــي تــم دفعهــا لشــركة التكافــل الدوليــة ش.م.ب. قامــت المجموعــة بشــراء حصــة ملكيــة إضافيــة 
بنســبة 7% فــي شــركة هيلــث )390 ســهمً( ودفعــت صافــي مبلــغ وقــدره 45.172 دينــار بحرينــي. ونظــرًا ألن اإلجــراء القانونــي للشــراء وتحويــل األســهم لــم يتــم 
قيــده فــي الدفاتــر المحاســبية للشــركة الزميلــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 ، لــم يتــم معاملــة األمــر ذاتــه باعتبــاره شــراء إســثتمار. تمــت معاملــة المبلــغ المدفــوع 

مقابــل الشــراء كمبالــغ مدفوعــة مقدمــً عنــد شــراء اســتثمار ضمــن ذمــم مدينــة أخــرى مــن قبــل المجموعــة.

بتاريــخ 17 مــارس 2021 ، تــم قيــد األســهم فــي الدفاتــر المحاســبية للشــركة لشــراء حصــة ملكيــة بنســبة 13.5% مــن حصة االســتثمار في الشــركة الزميلــة )المجموعة: 
7% مــن حصــة الملكيــة( - تــم قيــد اإلجــراءات القانونيــة لعمليــة البيــع وتحويــل األســهم فــي الدفاتــر المحاســبية للشــركة الزميلــة. لــدى المجموعــة حصــة ملكيــة 

بنســبة 33.5% فــي الشــركة الزميلــة - شــركة هيلــث 360 كمــا فــي 31 ديســمبر 2021:

فيما يلي التغيرات في عدد األسهم المقتناة في الشركة الزميلة: 

الشركة المجموعة %الشركة المجموعة %

0.0%-40٫5%1٫620العدد االفتتاحي لألسهم 

13.5%7810%390صافي المشتريات 

-2.010810العدد الختامي لألسهم 

في نهاية سنة 2021، بلغ عدد األسهم القائمة لشركة هيلث 360، 6.000 سهم )2020:  4.000 سهم(.

فيما يلي التغيرات في القيمة المدرجة للشركة الزميلة: 

2021
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2021
الشركة 

ألف
دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف
دينار بحريني

-207-261في 1 يناير

--110117شراء أسهم 

---)51(بيع أسهم 

---)14(خسارة ناتجة عن بيع أسهم 

--)16()40(أرباح أسهم مستلمة 

-431654حصة الشركة في النتائج 

-309117261في 31 ديسمبر 
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الشركة الزميلة هي شركة ذات مسئولية محدودة وغير مدرجة في أي بورصة عامة. فيما يلي ملخص المعلومات المالية للشركة الزميلة، بناًء على قوائمها المالية غير 
المدققة وتسويتها مع القيمة المدرجة لالستثمار في القوائم المالية: 

2021
المجموعة

دينار بحريني 

2020
الشركة

دينار بحريني 

ملخص قائمة المركز المالي للشركة الزميلة

1٫6201.275موجودات متداولة 

298426موجودات غير متداولة 

)680()898(مطلوبات متداولة 

)376()96(مطلوبات غير متداولة 

924645حقوق الملكية )100%(

40.50%33٫50%نسبة حصة ملكية المجموعة 

309261حصة ملكية المجموعة

309261القيمة المدرجة لالستثمارات في الشركة الزميلة 

4354حصة الشركة من نتائج الشركة الزميلة 

14  استثمارات عقارية

التكلفة:

2021
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2021
الشركة 

ألف
دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف
دينار بحريني

--1.5773٫154كما في 1 يناير 
--613613تحويالت 

1.5773.154--إضافات 
2.1903٫7671.5773.154كما في 31 ديسمبر 

 االستهالك المتراكم:
--35كما في 1 يناير 

--66متعلقة بالتحويالت 
336335االستهالك 

427435كما في 31 ديسمبر 
2.1483.6931.5743.149القيمة المدرجة كما في 31 ديسمبر 

25 سنة25 سنة25 سنة25 سنةاألعمار اإلنتاجية المقدرة 
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14  استثمارات عقارية )تتمة(

ــر  تشــتمل االســتثمارات العقاريــة علــى أرض بقيمــة 2.177 ألــف دينــار بحرينــي ومبنــى بمبلــغ وقــدره 1.516 ألــف دينــار بحرينــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 فــي دفات
الشــركة. يتــم تأجيــر جــزء مــن المبنــى للشــركة التابعــة. 

بلغــت القيمــة العادلــة لإلســتثمارات العقاريــة للمجموعــة 2.172 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 1.561 ألــف دينــار بحرينــي(. بلغــت القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة 
للشــركة 3.708 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 3.122 ألــف دينــار بحرينــي(. تــم تقييــم اإلســتثمارات العقاريــة مــن قبــل مثمنيــن مســتقلين باســتخدام مدخــالت تقييــم غيــر 

قابلــة للمالحظــة ومدرجــة ضمــن المســتوى 3 مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة.

ــار بحرينــي( وحققــت الشــركة دخــل إيجــار مــن  ــف دين ــي )2020: 11 أل ــار بحرين ــف دين ــدره 129 أل ــغ وق ــة بمبل ــة دخــل إيجــار مــن االســتثمارات العقاري حققــت المجموع
االســتثمارات العقاريــة بمبلــغ وقــدره 211 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 18 ألــف دينــار بحرينــي(. تكبــدت المجموعــة مصروفــات تشــغيلية مباشــرة بمبلــغ وقــدره 66 ألــف 
دينــار بحرينــي )2020: 40 ألــف دينــار بحرينــي( وتكبــدت الشــركة مصروفــات تشــغيلية مباشــرة بمبلــغ وقــدره 111 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 45 ألــف دينــار بحرينــي(.

تتعــرض المجموعــة للمخاطــر الناتجــة عــن التغيــرات فــي أســعار العقــارات واألراضــي. ســوف يكــون للتغيــر بنســبة 10% فــي أســعار العقــارات تأثيــر قــدره 215 ألــف 
دينــار بحرينــي )2020: 157( علــى القائمــة الموحــدة لألربــاح والخســائر للمجموعــة و369 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 315( علــى القائمــة المنفصلــة لألربــاح أو الخســائر 

للشــركة. 

15  عقارات ومعدات

المجموعة  15.1

أراضي
ومباني

ألف
دينار بحريني

أثاث 
ومعدات 

ألف
دينار بحريني

مركبات 
ألف

دينار بحريني

المجموع 
ألف

دينار بحريني
التكلفة :

6٫0343٫669739٫776في 1 يناير 2021
)613(--)613(تحويالت 

158-185-إضافات خالل السنة 
)55()24()31(-إستبعادات خالل السنة 

5٫4213٫823499٫293في 31 ديسمبر 2021
االستهالك المتراكم واالضمحالل:

1٫7203٫459735٫252في 1 يناير 2021
)6(-)6(متعلقة بالتحويالت 

224-13094االستهالك للسنة 
)55()24()31(-متعلقة باإلستبعادات 
1٫8443٫522495٫415في 31 ديسمبر 2021

القيمة المدرجة :
3٫878-3٫577301في 31 ديسمبر 2021

4 سنوات3-10 سنوات25 سنةاألعمار اإلنتاجية المقدرة 
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15.2    الشركة

أراضي
ومباني

ألف
دينار بحريني

أثاث 
ومعدات 

ألف
دينار بحريني

مركبات 
ألف

دينار بحريني

المجموع 
ألف

دينار بحريني
التكلفة :

4٫3492٫700157٫064في 1 يناير 2021
)613(--)613(تحويالت 

138-138-إضافات خالل السنة 
)31(-)31(-إستبعادات خالل السنة 

3٫7362٫807156٫558في 31 ديسمبر 2021
االستهالك المتراكم واالضمحالل:

1٫0762٫553153٫644في 1 يناير 2021
)6(--)6(متعلقة بالتحويالت 

170-11060االستهالك للسنة 
)31(-)31(-متعلقة باإلستبعادات 
1٫1802٫582153٫777في 31 ديسمبر 2021

القيمة المدرجة :
2٫781-2٫556225في 31 ديسمبر 2021

4 سنوات3-10 سنوات25 سنةاألعمار اإلنتاجية المقدرة 

15.1    المجموعة

أراضي
ومباني

ألف
دينار بحريني

أثاث 
ومعدات 

ألف
دينار بحريني

مركبات 
ألف

دينار بحريني

المجموع 
ألف

دينار بحريني
التكلفة :

5.9975.1247311.194في 1 يناير 2020

-)11(11تحويالت 
108-2682إضافات خالل السنة 

)1.526(-)1.526(-إستبعادات خالل السنة 
6.0343.669739.776في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم:
1.5424.875736.490في 1 يناير 2020

--)1(1االستهالك للسنة 
288-177111متعلقة باإلستبعادات 

)1.526(-)1.526(-تعديل صرف العمالت األجنبية
1.7203.459735.252في 31 ديسمبر 2020

القيمة المدرجة :
4.524-4.314210في 31 ديسمبر 2020

4 سنوات3-10 سنوات25 سنةاألعمار اإلنتاجية المقدرة 
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15.2    المجموعة

أراضي
ومباني

ألف
دينار بحريني

أثاث 
ومعدات 

ألف
دينار بحريني

مركبات 
ألف

دينار بحريني

المجموع 
ألف

دينار بحريني
التكلفة :

4.3492.663157.027في 1 يناير 2020
50-50-إضافات خالل السنة 

)13(-)13(-إستبعادات خالل السنة 
4.3492.700157.064في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم:
9632.506153.484في 1 يناير 2020

171-11358االستهالك للسنة 
)11(-)11(-متعلقة باإلستبعادات 

1.0762.553153.644في 31 ديسمبر 2020
القيمة المدرجة :

3.420-3.273147في 31 ديسمبر 2020
4 سنوات3-10 سنوات25 سنةاألعمار اإلنتاجية المقدرة 

عقارات مملوكة من قبل المجموعة

أسم 
الوصفالعنوان العقار

االستخدام 
طبيعة الملكية الحالي

عمر
العقار

برج الشركة البحرينية 
الكويتية للتأمين

بناية رقم 2775، طريق 2835 السيف - مجمع 
428 مملكة البحرين

مساحة البناء 
9 سنوات و11 شهرًامملوك ملكً حرًاألغراض تشغيلية 6.591 متر مربع 

بناية رقم 1390 طريق 426 سلماباد 704 مملكة مبنى فرع سلماباد
البحرين 

مساحة البناء 
20 سنة مملوك ملكً حرًاألغراض تشغيلية612 متر مربع 

مبني الشركة 
البحرينية الكويتية 

للتأمين )سابقً مكتب 
التكافل الرئيسي(

بناية رقم 680، طريق 2811 السيف - مجمع 428 
مملكة البحرين

مساحة البناء 
3.626 متر مربع 

ألغراض تشغيلية / 
16 سنة مملوك ملكً حرًاأغراض استثمارية

مبني الشركة 
البحرينية الكويتية 

للتأمين )سابقً مكتب 
التكافل فرع سلماباد(

بناية رقم 2164 طريق 437 سلماباد 704 مملكة 
البحرين 

مساحة البناء 
13 سنة مملوك ملكً حرًاألغراض استثمارية550 متر مربع 
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16    عقود اإليجار

تســتأجر المجموعــة عــددًا مــن العقــارات فــي البلــدان التــي تعمــل فيهــا. إن مدفوعــات اإليجــار الخاصــة بالمجموعــة هــي ثابتــة علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار وبالتالــي 
فهــي غيــر حساســة للزيــادة فــي أســعار اإليجــار بســبب مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة.

فيما يلي أدناه القيم المدرجة للحق في استخدام الموجودات المثبتة والتغيرات خالل السنة:

الحق في استخدام الموجود

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 16٫12021  المجموعة

عقارات مستأجرة
ألف

دينار بحريني

المجموع
ألف

دينار بحريني

عقارات مستأجرة
ألف

دينار بحريني

المجموع
ألف

دينار بحريني

217217342342في 1 يناير 

1061061010إضافات خالل السنة

)73()73(استبعادات خالل السنة

)135()135()138()138(مصروفات االستهالك

112112217217في 31 ديسمبر 

الشركة 31 ديسمبر 312020 ديسمبر 16٫22021 

عقارات مستأجرة
ألف

دينار بحريني

المجموع
ألف

دينار بحريني

عقارات مستأجرة
ألف

دينار بحريني

المجموع
ألف

دينار بحريني

194194304304في 1 يناير 

94941010إضافات خالل السنة

)66()66(إنهاء عقد إيجار خالل السنة

)120()120()121()121(مصروفات االستهالك

101101194194في 31 ديسمبر 

التزامات عقد اإليجار

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

المجموعة
ألف

دينار بحريني

الشركة 
ألف

دينار بحريني

المجموعة
ألف

دينار بحريني

الشركة 
ألف

دينار بحريني

233208355316في 1 يناير 

105941111إضافات خالل السنة

)70()76(إنهاء عقد إيجار خالل السنة

1091512مصروفات الفوائد

)131()148()125()143(مدفوعات عقد اإليجار

129116233208في 31 ديسمبر 
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17    عموالت غير مكتسبة

2021
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2021
الشركة 

ألف
دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف
دينار بحريني

2٫2821٫9962.2291.891في 1 يناير

5٫0254٫0373.7613.038عموالت مستلمة 

)2.933()3.708()3٫558()4٫466(عموالت مكتسبة )إيضاح 22(

2٫8412٫4752.2821.996في 31 ديسمبر 

18    مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة - أخرى

2021
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2021
الشركة 

ألف
دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف
دينار بحريني

2٫3042٫1701.5521.446مبالغ مستحقة لكراجات وموردي قطع الغيار وأخرى 

1٫3099661.3861.080مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 18.1(

2٫3361٫7041.8721.202مصروفات مستحقة 

1٫8581٫858959959أقساط محجوزة مقدمً 

410410362362ودائع إحتياطي األقساط 

180143196187مخصص رواتب إجازات 

16161616استرداد المطالبات المدفوعة مقدمً 

639523239155ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع 

672454581522مطلوبات أخرى 

9٫7248٫2447.1335.929

ال تستحق أي فائدة على جميع هذه المطلوبات وهي غير مضمونة.

مكافآت تكاليف التقاعد  
يعمــل لــدى المجموعــة 163 موظــف بحرينــي و45 موظــف أجنبــي فــي فــروع البحريــن و9 موظفيــن كويتييــن و40 موظــف أجنبــي )متضمنــة موظــف بحرينــي واحــد( 
فــي فــرع المجموعــة فــي فــرع الكويــت كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. )2020: 152 موظــف بحرينــي 55 موظــف أجنبــي فــي فــروع البحريــن و8 موظفيــن كويتييــن و41 

موظــف أجنبــي )متضمنــة موظــف بحرينــي واحــد( فــي فــرع المجموعــة فــي فــرع الكويــت(.

حقــوق التقاعــد )والمكافــآت االجتماعيــة األخــرى( للموظفيــن البحرينييــن مشــمولة مــن قبــل نظــام الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي التــي بموجبهــا يســاهم 
الموظفيــن والمجموعــة بنســبة ثابتــة مــن الرواتــب. بلغــت مســاهمات المجموعــة فيمــا يتعلــق بموظفيهــا البحرينييــن 227 ألــف دينــار بحرينــي وبلغت مســاهمات 
الشــركة فيمــا يتعلــق بموظفيهــا البحرينييــن 139 ألــف دينــار بحرينــي )2020: بلغــت مســاهمات المجموعــة فيمــا يتعلــق بموظفيهــا البحرينييــن 212 ألــف دينــار 

بحرينــي وبلغــت مســاهمات الشــركة فيمــا يتعلــق بموظفيهــا البحرينييــن 124 ألــف دينــار بحرينــي(. 

حقــوق التقاعــد )والمكافــآت االجتماعيــة األخــرى( للموظفيــن الكويتييــن مشــمولة مــن قبــل المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة التــي بموجبهــا يســاهم 
الموظفيــن والمجموعــة بنســبة ثابتــة مــن الرواتــب. بلغــت مســاهمات المجموعــة فيمــا يتعلــق بموظفيهــا الكويتييــن 10 آالف دينــار بحرينــي )2020: 10 آالف دينــار 

بحرينــي(. 

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين    18٫1

2021
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2021
الشركة 

ألف
دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف
دينار بحريني

1٫3861٫0801.4711.233في 1 يناير

248176267196المخصص للسنة 

)349()352()290()325(المدفوع خالل السنة 

1٫3099661.3861.080في 31 ديسمبر 
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19    حقوق الملكية واالحتياطيات )تتمة(

حقوق الملكية -المجموعة والشركة

2021
ألف

دينار بحريني

2020
ألف

دينار بحريني

رأس المال المصرح به

200 مليــون ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا 100 فلــس للســهم )2020: 200 
ــهم( ــس للس ــا 100 فل ــمية قدره ــة إس ــادي بقيم ــهم ع ــون س 20٫00020.000ملي

رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل 
150 مليون سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم )2020: 143 مليون سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم(.

2020
%

2019
%

2020
ألف

دينار بحريني

2019
ألف

دينار بحريني

30٫5530.554٫5834.368مساهمين بحرينيين 

مساهمين كويتيين 

56٫1256.128٫4188.026مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك. 

13٫3313.331٫9991.906شركة وربة للتأمين ش.م.ك.

100٫00100.0015٫00014.300

تمثــل أســهم الخزانــة عــدد 621.558 )2019: 590.680(. ومــن ضمنهــا 30.878 ســهم خزانــة تــم شــراؤها مــن قبــل الشــركة مــن خــالل توزيــع أســهم منحــة خــالل   )1( 
سنة 2021 )2020: 280.637 تم شراؤها من قبل الشركة(.  

ــهم  ــن األس ــر م ــبة 5% أو أكث ــة بنس ــا حص ــون فيه ــي يمتلك ــا والت ــظ به ــهم المحتف ــدد األس ــيين وع ــاهمين الرئيس ــيات المس ــماء وجنس ــي أس ــا يل فيم  )2( 
القائمة:  

31 ديسمبر 2021

الجنسية  أسم المساهم 
عدد

األسهم 
نسبة الملكية من إجمالي 

عدد األسهم القائمة

84٫182٫32356٫12كويتيمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.

19٫999٫99713٫33كويتيشركة وربة للتأمين ش.م.ك.

10٫237٫3796٫82بحرينيبنك البحرين والكويت ش.م.ب.

في 31 ديسمبر 2020

الجنسية أسم المساهم 
عدد

األسهم 
نسبة الملكية من إجمالي عدد 

األسهم القائمة 

80.253.81856.12كويتيمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.

19.066.66413.33كويتيشركة وربة للتأمين ش.م.ك.

9.759.6366.82بحرينيبنك البحرين والكويت ش.م.ب.

)3(     جدول توزيع أسهم المساهمين:
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في 31 ديسمبر 2021

الفئات
عدد 

األسهم 
عدد 

المساهمين 
نسبة الملكية من إجمالي 

عدد األسهم القائمة 

19٫19%28.783.1743.689أقل من %1

4٫53%16.797.1271% إلى أقل من %5

6٫83%510.237.3791% إلى أقل من %10

13٫33%1019.999.9971% إلى أقل من %20

56٫12%2084.182.3231% وأكثر

100٫00%150.000.0003.693المجموع

في 31 ديسمبر 2020

الفئات
عدد 

األسهم 
عدد 

المساهمين 
نسبة الملكية من إجمالي عدد 

األسهم القائمة 

19.24%27.519.0283.704أقل من %1

4.48%16.400.8541% إلى أقل من %5

6.83%59.759.6361% إلى أقل من %10

13.33%1019.066.6641% إلى أقل من %20

56.12%2080.253.8181% وأكثر

100.00%143.000.0003.708المجموع

عالوة إصدار أسهم
إن عــالوة اإلصــدار غيــر متوفــرة للتوزيــع إال فــي الحــاالت التــي ينــص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي وبعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن 

المركزي.

إحتياطي قانوني
وفقــً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي وأنظمــة التأميــن الــواردة فــي مجلــد رقــم 3 للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي، يجــب تحويــل 10% مــن 
الربــح للســنة إلــى اإلحتياطــي القانونــي حتــى يبلــغ اإلحتياطــي 50% مــن رأس المــال المدفــوع. إن هــذا اإلحتياطــي غيــر متوفــر للتوزيــع إال فــي الحــاالت التــي ينــص 

عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي وبعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.

بمــا أن اإلحتياطــي القانونــي لــم يتجــاوز الحــد األدنــى المطلــوب وهــو 50% مــن رأس المــال المدفــوع، ولذلــك، تــم إجــراء تحويــل مبلــغ وقــدره 332 ألــف دينــار بحرينــي  
فــي ســنة 2021 )2020: 214 ألــف دينــار بحرينــي(.

إحتياطي عام 
يتــم عمــل التخصيصــات إلــى اإلحتياطــي العــام علــى النحــو الــذي تــم اقتراحــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة وتــم اعتمــاده مــن قبــل المســاهمين. يمثــل هــذا اإلحتياطي 

األربــاح المبقــاة وتوزيعهــا خاضــع لموافقــة مصــرف البحريــن المركزي.

توزيعات مقترحة  
ــر 2022 التوزيعــات التاليــة، التــي ســتخضع لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة  أوصــى أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتماعهــم المنعقــد بتاريــخ 17 فبراي

ــخ 21 مــارس 2022.  العموميــة الســنوي المزمــع انعقــاده بتاري
2021

ألف دينار بحريني
2020

ألف دينار بحريني

أرباح أسهم نقدية بواقع 20 فلس للسهم )2020: 15 فلس للسهم(   -2٫9882.136

أسهم منحة بعدد ال شيء سهم لكل 100 سهم محتفظ به )2020: 4.8951 سهم(  --700

محول إلى االحتياطي القانوني  -370332
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20    إجمالي األقساط 

المجموعة  20٫1

2021
ألف دينار بحريني

2020
ألف دينار بحريني

88٫70180.754بترتيب من المجموعة - محسوم منها المبالغ المستردة 
4٫0184.676بترتيب من شركات التأمين األخرى - حصة المجموعة 

92٫71985.430

الشركة  20٫2

2021
ألف دينار بحريني

2020
ألف دينار بحريني

64٫28457.955بترتيب من الشركة - محسوم منها المبالغ المستردة 
3٫6294.616بترتيب من شركات التأمين األخرى - حصة الشركة 

67٫91362.571

21    مصروفات عامة وإدارية

2021
المجموعة

ألف دينار بحريني

2021
الشركة 

ألف دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف دينار بحريني
4٫5203٫0364.2192.822تكاليف متعلقة بالموظفين 

224170288171استهالك )إيضاح 15( 
1٫7622461.368396مصروفات تشغيلية أخرى 
-1.212-906مصروفات التكافل األخرى 

7٫4123٫4527.0873.389

22    دخل الرسوم والعموالت

2021
المجموعة

ألف دينار بحريني

2021
الشركة 

ألف دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف دينار بحريني
4٫4663٫5583.7082.933دخل العموالت )إيضاح 17(

449347274254رسوم بوليصة ورسوم أخرى
4٫9153٫9053.9823.187

23    دخل اإلستثمار - صافي

2021
المجموعة

ألف دينار بحريني

2021
الشركة 

ألف دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف دينار بحريني
دخل الفوائد على: 

280245146134إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

9634891.118760أرصدة لدى بنوك

موجودات مالية متاحة للبيع 

416702473387دخل أرباح أسهم 

947740515515فائدة على سندات متاحة للبيع 

30722311.188751ربح من بيع إستثمارات 

--7979إطفاء

129211918دخل اإليجار على االستثمارات العقارية

3٫1212٫6893.4492.565
)469()1.047()340()602(خسارة اضمحالل على اإلستثمارات  )إيضاح 12(

)389()499()573()688(مصروفات إدارة اإلستثمار
)58()58()72()71(رسوم االستشارة 

1٫7601٫7041.8451.649
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24    دخل آخر ومصروفات أخرى

2021
المجموعة

ألف دينار بحريني

2021
الشركة 

ألف دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف دينار بحريني

دخل آخر

----أتعاب مدراء األطراف األخرى - التكافل

--9292ربح ناتج من صرف عمالت أجنبية 

--22ربح من بيع موجودات 

---13دخل متنوع 

987347815الدخل التشغيلي 

432267--منحة حكومية – كوفيد 19 

1٫09497910282

2021
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2021
الشركة 

ألف
دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف
دينار بحريني

مصروفات أخرى

59594949مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية وضريبة الزكاة 

57575151رسوم مصرفية

777777454454مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

4141--ديون معدومة 

111188مصروفات ضريبة القيمة المضافة

6677مصروفات الفوائد على وديعة احتياطي األقساط

77--خسارة ناتجة من صرف عمالت أجنبية 

551212مصروف الفوائد على إلتزامات عقد اإليجار 

915915629629

* يتم تضمين مصروفات التكافل األخرى لشركة التكافل الدولية ش. م. ب. في مصروفات عامة وإدارية حيث أن هذه المصروفات تتعلق بمشاركي التكافل.

25    الربح للسهم

يتم احتساب مبالغ النصيب األساسي للسهم في األرباح بقسمة الربح للسنة العائد إلى حاملي األسهم العادية للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
بتاريخ إعداد التقارير المالية.

فيما يلي الدخل ومعلومات األسهم المستخدمة الحتساب الربح للسهم:

2021
المجموعة 

2021
الشركة 

2020
المجموعة 

2020
الشركة 

4٫1523٫7033.8093.318الربح للسنة )ألف دينار بحريني(

149٫378٫4149٫378٫4149.378.44149.378.44المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة، 

424222محسوم منها أسهم الخزانة

22 فلس25 فلس25 فلس28 فلسالربح للسهم 

إن النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح هي نفسها ولذلك ال يوجد تأثير مخفض على األرباح.
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25    الربح للسهم

20212020معلومات أخرى

4.8951 فلس-أسهم منحة بعدد 4.8951 سهم لكل 100 سهم محتفظ به )إيضاح 19(

15 فلس20أرباح أسهم نقدية موصى بتوزيعها )إيضاح 19(

251 فلس261 فلسصافي قيمة الموجود للسهم

320 فلس430 فلس سعر السهم وفقًا لبورصة البحرين في 31 ديسمبر 

15 مرة17 مرة نسبة السعر إلى األرباح في 31 ديسمبر 

64٫23347.801القيمة اإلجمالية للرسملة السوقية في 31 ديسمبر )ألف دينار بحريني(

26    تصنيف األدوات المالية

في 31 ديسمبر 2021، تم تصنيف األدوات المالية لغرض القياس بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق باألدوات المالية: اإلثبات والقياس كالتالي:

المجموعة  26٫1
متاحة
للبيع

ألف
دينار بحريني

محتفظ 
بها حتى 

االستحقاق
ألف

دينار بحريني

قروض وذمم
مدينة

ألف
دينار بحريني

المجموع
ألف

دينار بحريني

49٫41849٫418--نقد وأرصدة لدى البنوك

4٫7714٫771--ودائع قانونية

28٫29428٫294--مبالغ تأمين مستحقة القبض

حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية
58٫82458٫824--   - المطالبات المستحقة - مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

37٫273-31٫6075٫666إستثمارات 

31٫6075٫666141٫307178٫580

مطلوبات تأمينية

مطلوبات مالية 
مدرجة بالتكلفة 

المطفأة
ألف

دينار بحريني

69٫615- المطالبات المستحقة - مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

36٫089مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة 

129التزامات عقد اإليجار 

105٫833
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26    تصنيف األدوات المالية )تتمة(

الشركة متاحة26٫2 
للبيع

ألف
دينار بحريني

محتفظ بها حتى 
االستحقاق

ألف
دينار بحريني

قروض وذمم
مدينة

ألف
دينار بحريني

المجموع
ألف

دينار بحريني

27٫34427٫344--نقد وأرصدة لدى البنوك

4٫6464٫646--ودائع قانونية

23٫50223٫502--مبالغ تأمين مستحقة القبض

حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية

56٫75956٫759--   - المطالبات المستحقة - مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

29٫031-24٫1034٫928إستثمارات 

24٫1034٫928112٫251141٫282

مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
ألف دينار بحريني

مطلوبات تأمينية

64٫912- المطالبات المستحقة - مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

30٫910مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة

116التزامات عقد اإليجار 

95٫938

ــاس  ــات والقي ــة: اإلثب ــاألدوات المالي ــق ب ــم 39  المتعل ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــب معي ــاس بموج ــرض القي ــة لغ ــف األدوات المالي ــم تصني ــمبر 2020، ت ــي 31 ديس ف
ــي:: كالتال

المجموعة متاحة26.1 
للبيع

ألف
دينار بحريني

محتفظ بها حتى 
االستحقاق

ألف
دينار بحريني

قروض وذمم
مدينة

ألف
دينار بحريني

المجموع
ألف

دينار بحريني

49.07049.070   -    - نقد وأرصدة لدى البنوك

5.5925.592   -    - ودائع قانونية

34.32834.328   -    - مبالغ تأمين مستحقة القبض

حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية
74.01374.013--   - المطالبات المستحقة - مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

23.819-19.9263.893إستثمارات 

19.9263.893163.003186.822

مطلوبات مالية 
مدرجة بالتكلفة 

المطفأة
ألف دينار بحريني

مطلوبات تأمينية

83.663- المطالبات المستحقة - مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

37.491مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة 

233التزامات عقد اإليجار

111مبالغ مستحقة للمشاركين

121٫498
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26    تصنيف األدوات المالية )تتمة(

متاحة26.2    الشركة
للبيع

ألف
دينار بحريني

محتفظ بها حتى 
االستحقاق

ألف
دينار بحريني

قروض وذمم
مدينة

ألف
دينار بحريني

المجموع
ألف

دينار بحريني

30.77930.779--نقد وأرصدة لدى البنوك

5.4675.467--ودائع قانونية

27.91327.913--مبالغ تأمين مستحقة القبض

حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية

70.98770.987--- المطالبات المستحقة - مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

17.900-14.3513.549إستثمارات 

14.3513.549135.146153.046

مطلوبات مالية 
مدرجة بالتكلفة 

المطفأة
ألف دينار بحريني

مطلوبات تأمينية

77.972- المطالبات المستحقة - مطالبات تم عمل تقرير بشأنها 

31.882مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة

208التزامات عقد اإليجار 

110.062

27    قياس القيمة العادلة 

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع موجــود أو الــذي يتــم دفعــه لتحويــل مطلــوب فــي معاملــة منظمــة بيــن مشــاركي الســوق فــي تاريــخ 
القيــاس. 

ــة لــألوراق الماليــة المدرجــة مــن أســعار الســوق المعلنــة فــي األســواق النشــطة، إذا توفــرت. بالنســبة لــألوراق الماليــة غيــر المدرجــة،  يتــم اشــتقاق القيــم العادل
يتــم تقديــر القيمــة العادلــة بإســتخدام تقنيــات التقييــم المناســبة. وقــد تشــمل تلــك التقنيــات علــى إســتخدام أحــدث معامــالت الســوق دون شــروط تفضيليــة؛ 

بالرجــوع إلــى القيمــة العادلــة الحاليــة ألداة أخــرى مشــابهة لهــا بصــورة جوهريــة؛ أو نمــاذج تقييــم أخــرى.

يتــم تحديــد القيــم العادلــة لألمــوال المدرجــة فــي األســواق النشــطة بالرجــوع إلــى أســعار العطــاءات المعلنــة. تســتند القيــم العادلــة لألمــوال غيــر المدرجــة علــى 
صافــي قيــم الموجــودات التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل مديــر الصنــدوق بإســتخدام األســعار المدرجــة فــي الســوق للموجــودات المعنيــة، إذا توفــرت، أو أي أســاليب 

أخــرى مقبولــة مثــل أحــدث ســعر مدفــوع مــن قبــل مســتثمر آخــر أو القيمــة الســوقية لشــركة قابلــة للمقارنــة. 

تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم:

: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ المستوى 1 
ــر  ــرة أو غي ــورة مباش ــا بص ــجلة إم ــة المس ــة العادل ــى القيم ــري عل ــر الجوه ــا ذات التأثي ــع مدخالته ــة جمي ــن مالحظ ــي يمك ــرى والت ــات األخ : التقني  المستوى 2 

   مباشرة؛ و
: التقنيــات التــي تســتخدم مدخــالت ذات التأثيــر الجوهــري علــى القيمــة العادلــة المســجلة والتــي ال تســتند علــى معلومــات يمكــن مالحظتهــا فــي   المستوى 3 

   السوق. 
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27    قياس القيمة العادلة )تتمة(

فيما يلي تفاصيل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسب المستوى لالستثمارات المتاحة للبيع:

26٫1   المجموعة

31 ديسمبر 2021

المستوى 1
ألف

دينار بحريني

المستوى 2
ألف

دينار بحريني

المستوى 3
ألف

دينار بحريني

المجموع
ألف

دينار بحريني

إستثمارات متاحة للبيع 

إستثمارات مدرجة 

11٫929--11٫929أعمال مصرفية

1٫547-1٫547البنية التحتية 

4٫371--4٫371صناعي

431--431اتصاالت

1٫730--1٫730خدمة المستهلك

9٫124--9٫124حكومي

746--746قطاعات أخرى

إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة

1٫3801٫380--تأمين

6565--خدمة المستهلك

صناديق أخرى مدارة

189189--خدمة المستهلك

1717--البنية التحتية 

4343--صناعي

3535--قطاعات أخرى

29٫878-1٫72931٫607

27٫2   الشركة

31 ديسمبر 2021

المستوى 1
ألف

دينار بحريني

المستوى 2
ألف

دينار بحريني

المستوى 3
ألف

دينار بحريني

المجموع
ألف

دينار بحريني

إستثمارات متاحة للبيع 

إستثمارات مدرجة

10٫234--10٫234أعمال مصرفية

4٫371--4٫371صناعي

431--431اتصاالت

1٫651--1٫651خدمة المستهلك

5٫863--5٫863حكومي

73--73قطاعات أخرى

إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة

1٫3811٫381--تأمين

6464--قطاعات أخرى

صناديق أخرى مدارة 

3535--قطاعات أخرى

22٫623-1٫48024٫103
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27    قياس القيمة العادلة )تتمة(

فيما يلي تفاصيل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسب المستوى لالستثمارات المتاحة للبيع:

المجموعة   27.1

31 ديسمبر 2020

المستوى 1
ألف

دينار بحريني

المستوى 2
ألف

دينار بحريني

المستوى 3
ألف

دينار بحريني

المجموع
ألف

دينار بحريني

إستثمارات متاحة للبيع 

إستثمارات مدرجة

6.177--6.177أعمال مصرفية

2.995--2.995صناعي

255--255اتصاالت

465--465خدمة المستهلك

6.820--6.820حكومي

1.627--1.627قطاعات أخرى

إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة

1.3191.319--تأمين

4545--قطاعات أخرى

صناديق أخرى مدارة

125125--خدمة المستهلك

9898--قطاعات أخرى

18.339-1.58719.926

الشركة  27.2

31 ديسمبر 2020

المستوى 1
ألف

دينار بحريني

المستوى 2
ألف

دينار بحريني

المستوى 3
ألف

دينار بحريني

المجموع
ألف

دينار بحريني

إستثمارات متاحة للبيع 

إستثمارات مدرجة

4.547--4.547أعمال مصرفية

2.995--2.995صناعي

255--255اتصاالت

387--387خدمة المستهلك

4.688--4.688حكومي

80--80قطاعات أخرى

إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة

1.3191.319--تأمين

4545--قطاعات أخرى

صناديق أخرى مدارة 

3535--قطاعات أخرى

12.952-1.39914.351
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تسوية التغيرات في المستوى 3 لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة - المجموعة والشركة

في 1 
يناير
2021
ألف

دينار بحريني

مكاسب مثبتة 
في قائمة الدخل 

الشامل اآلخر 
ألف

دينار بحريني

في 31
ديسمبر

2021
ألف

دينار بحريني

المجموعة   
إستثمارات متاحة للبيع  

1٫5871421٫729استثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة وصناديق أخرى مدارة  

الشركة   
إستثمارات متاحة للبيع  

1٫399811٫480استثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة وصناديق أخرى مدارة

في 1 
يناير
2020
ألف

دينار بحريني

خسائر مثبتة في 
قائمة الدخل الشامل 

اآلخر 
ألف

دينار بحريني

في 31
ديسمبر

2020
ألف

دينار بحريني

المجموعة    
إستثمارات متاحة للبيع  

1.587)1.120(2.707استثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة وصناديق أخرى مدارة

الشركة    
استثمارات متاحة للبيع  

1.399)30(1.429استثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة  

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، لــم تكــن هنــاك أيــة تحويــالت بيــن المســتوى 1 والمســتوى 2 فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة، لــم تكــن هنــاك 
أيــة تحويــالت مــن وإلــى المســتوى 3 فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة )2020: ال توجــد تحويالت(.

مدخالت ذات تأثير جوهري ال يمكن مالحظتها لتقييم اإلستثمارات المتاحة للبيع في أسهم حقوق الملكية غير المدرجة  
ســوف تــؤدي الزيــادة )النقصــان( المحتملــة الممكنــة فــي االفتراضــات الرئيســية بنســبة 10% إلــى )نقصــان( زيــادة بمقــدار )247 ألــف دينــار بحرينــي( 247 ألــف دينــار 
بحرينــي ]2020: )159 ألــف دينــار بحرينــي( 159 ألــف دينــار بحريني[.فــي القيمــة العادلــة علــى مســتوى المجموعــة. ســوف تــؤدي الزيــادة )النقصــان( المحتملــة الممكنــة 
ــادة بمقــدار )147 ألــف دينــار بحرينــي( 147 ألــف دينــار بحرينــي ]2020: )140 ألــف دينــار بحرينــي( 140 ألــف دينــار  فــي االفتراضــات الرئيســية بنســبة 10% إلــى )نقصــان( زي
بحريني[.فــي القيمــة العادلــة علــى مســتوى الشــركة. إن القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن قيمهــا المدرجــة كمــا 

هــو بتاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة. 

ــاح أو الخســائر الموحــدة والمنفصلــة للشــركة علــى مــا إذا كان هنــاك  ــة اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع، ســيعتمد اإلضمحــالل المحتســب فــي قائمــة األرب فــي حال
إنخفــاض هــام أو طويــل األمــد. فــإن أي زيــادة فــي القيمــة العادلــة ســتؤثر فقــط علــى أســهم حقــوق الملكيــة )مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر( وســوف لــن يكــون 

لهــا أي تأثيــر علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة والمنفصلــة للشــركة. 

القيمة المدرجة والقيم العادلة لألدوات المالية غير مدرجة بالقيمة العادلة  
قيمــت اإلدارة بــأن القيــم العادلــة للنقــد واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع القانونيــة ومبالــغ التأميــن مســتحقة القبــض وحصــة معيــدي التأميــن مــن المطلوبــات 
التأمينيــة - المطالبــات التــي تــم عمــل تقاريــر بشــأنها والمبالــغ المســتحقة الدفــع لشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن وحاملــي البوالــص والذمــم الدائنــة األخــرى 
والتزامــات عقــد اإليجــار تقــارب قيمهــا المدرجــة ويعــود ذلــك إلــى حــٍد كبيــر لالســتحقاقات القصيــرة األجــل لتلــك األدوات الماليــة. تــم تصنيــف هــذه األدوات الماليــة 

ضمــن المســتوى 2 مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة. 

إن غالبيــة إســتثمارات المجموعــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق هــي فــي ســندات شــبه حكوميــة. بعــد إثبــات مخصــص إضمحــالل علــى بعــض مــن هــذه 
الســندات، قيمــت اإلدارة بــأن القيــم العادلــة لإلســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق تقــارب قيمهــا المدرجــة كمــا فــي تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة. 

تصنــف القيــم العادلــة لإلســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق ضمــن المســتوى 2 مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة. 
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ألغــراض إداريــة، تــم تقســيم المجموعــة إلــى األقســام التاليــة بنــاًء علــى فئــات المخاطــر المؤمنــة. فيمــا يلــي قطاعــات أعمــال المجموعــة التــي يتــم عمــل التقريــر 
بشــأنها:

الحريــق والحــوادث العامــة تقــدم خدمــات بوالــص التأميــن لتغطيــة مختلــف مخاطــر الحريــق والحــوادث العامــة والهندســة والصحيــة وتأميــن الحيــاة   - 
الجماعي واإللتزامات الخاصة؛   

المركبات تقدم خدمات بوالص التأمين لتغطية طرف ثالث وشامل وضمان موسع؛ و   -
البحري والطيران تقدم خدمات بوالص التأمين لتغطية الشحن البحري وهيكل السفن البحري والطيران البحري.  -

التكافل العائلي تقدم خدمات التأمين لتغطية مخاطر التأمين الجماعي على الحياة والتعليم والحماية واالدخار والخدمات األخرى.   -

تراقــب اإلدارة نتائــج اكتتــاب القطاعــات التشــغيلية بشــكل منفصــل لغــرض اتخــاذ القــرارات بشــان تخصيــص المــوارد وتقييــم األداء. يتــم تقييــم أداء القطــاع بنــاًء 
علــى ربــح اإلكتتــاب. يوضــح الجــدول التالــي إيــرادات القطــاع وقيــاس ربــح القطــاع للســنة وتســويتها مــع دخــل وربــح الســنة للمجموعــة والشــركة.

2021   المجموعة

الحريق والحوادث 
العامة

ألف دينار بحريني 
المركبات

ألف دينار بحريني 

البحري
والطيران

ألف دينار بحريني 
التكافل العائلي 

ألف دينار بحريني 
المجموع

ألف دينار بحريني 

69٫46619٫9131٫9961٫34492٫719إجمالي األقساط من العمالء الخارجيين

17٫16219٫33633694037٫774األقساط المحتفظ بها

16٫02519٫36533194336٫664صافي األقساط 

4٫915-4٫11452749دخل الرسوم والعموالت 

20٫13919٫4171٫08094341٫579إيراد القطاع 

21824٫979)8(12٫61112٫158صافي المطالبات / )استردادات(

المحول إلى اإلحتياطيات الفنية للتكافل 

740740---العائلي

3٫5173٫529352147٫412مصروفات عامة وإدارية 

2٫0361٫7091151223٫982تكاليف اإلقتناء 

4٫466)151(1٫9752٫021621أرباح / )خسائر( اإلكتتاب

2٫883دخل غير مخصص*

)2٫356(مصروفات غير مخصصة**

4٫993الربح متضمن على حصة المشاركين 

672محسوم منه: حصة المشاركين 

4٫321الربح للسنة 

2021   الشركة

الحريق والحوادث 
العامة

ألف دينار بحريني 
المركبات

ألف دينار بحريني 

البحري
والطيران

ألف دينار بحريني 

المجموع
ألف

دينار بحريني 

54٫59011٫6331٫69067٫913إجمالي األقساط من العمالء الخارجيين

8٫49611٫39124820٫135األقساط المحتفظ بها

7٫46711٫11324018٫820صافي األقساط

3٫188526653٫905دخل الرسوم والعموالت

10٫65511٫16590522٫725إيراد القطاع

12٫757)42(6٫0686٫731صافي المطالبات / )استردادات(

1٫6871٫4762893٫452مصروفات عامة وإدارية 

1٫2391٫176772٫492تكاليف اإلقتناء 

1٫6611٫7825814٫024أرباح اإلكتتاب

1٫817دخل غير مخصص*

)2٫138(مصروفات غير مخصصة**

3٫703الربح للسنة
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2020   المجموعة 

الحريق والحوادث 
العامة

ألف
دينار بحريني 

المركبات
ألف

دينار بحريني 

البحري
والطيران

ألف
دينار بحريني 

التكافل العائلي 
ألف

دينار بحريني 

المجموع
ألف

دينار بحريني 

62.50619.4921.9841.44885.430إجمالي األقساط من العمالء الخارجيين

13.92818.83931288233.961األقساط المحتفظ بها

13.96219.28930987834.438صافي األقساط 

3.982-3.302158522دخل الرسوم والعموالت 

17.26419.44783187838.420إيراد القطاع 

26023.704)10(10.46212.992صافي المطالبات / )استردادات(

332332---المحول إلى اإلحتياطيات الفنية للتكافل العائلي

3.7392.906361817.087مصروفات عامة وإدارية 

1.9841.5491141703.817تكاليف اإلقتناء 

1.0792.000366353.480أرباح اإلكتتاب 

2.809دخل غير مخصص*

)1.972(مصروفات غير مخصصة**

4.317الربح متضمن على حصة المشاركين 

400محسوم منه: حصة المشاركين 

3.917الربح للسنة 

2020   الشركة

الحريق والحوادث 
العامة

ألف دينار بحريني 
المركبات

ألف دينار بحريني 

البحري
والطيران

ألف دينار بحريني 
المجموع

ألف دينار بحريني 

50.27910.6791.61362.571إجمالي األقساط من العمالء الخارجيين

6.95510.36321117.529األقساط المحتفظ بها

6.42411.02821717.669صافي األقساط 

2.5771584523.187دخل الرسوم والعموالت 

9.00111.18666920.856إيراد القطاع 

11.934)28(5.0766.886صافي المطالبات / )استردادات(

1.7231.3712953.389مصروفات عامة وإدارية 

1.2801.040722.392تكاليف اإلقتناء 

9221.8893303.141أرباح اإلكتتاب

1.931دخل غير مخصص*

)1.754(مصروفات غير مخصصة**

3.318الربح للسنة

* يتضمن على دخل اإلستثمار - صافي، حصة الشركة من نتائج الشركة الزميلة ودخل آخر.

** تتضمن على مصروفات الشركة ومصروفات أخرى.
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يوضح الجدول التالي إفصاحات موجودات القطاع.:
الحريق 

والحوادث العامة
ألف دينار بحريني 

المركبات
ألف دينار بحريني 

البحري
والطيران

ألف دينار بحريني 

التكافل 
العائلي 

ألف دينار بحريني 

موجودات غير 
مخصصة*

ألف دينار بحريني 
المجموع

ألف دينار بحريني 
موجودات القطاع 
202193٫2886٫3612٫5123٫373126٫829232٫363   المجموعة

98٫298195٫356-202188٫9915٫6562٫411   الشركة
موجودات القطاع 

2020108.1747.1271.6772.855119.690239.523   المجموعة
95.707206.614-2020103.7515.5811.575   الشركة

الحريق 
والحوادث العامة

ألف دينار بحريني 
المركبات

ألف دينار بحريني 

البحري
والطيران

ألف دينار بحريني 

التكافل 
العائلي 

ألف دينار بحريني 

مطلوبات غير 
مخصصة**

ألف دينار بحريني 
المجموع

ألف دينار بحريني 
مطلوبات القطاع 
2021109٫48628٫7002٫8526٫75441٫178188٫970   المجموعة

32٫884156٫418-2021100٫99519٫8782٫661   الشركة
مطلوبات القطاع

2020120.46528.4021.9925.55041.660198.069   المجموعة
35.885169.094-2020112.44118.9281.840   الشركة

* ال تتضمــن موجــودات القطــاع علــى نقــد وأرصــدة لــدى البنــوك وودائــع قانونيــة ومبالــغ التأميــن المســتحقة القبــض واســتثمارات واســتثمار فــي شــركة زميلــة 
واســتثمارات عقاريــة وعقــارات ومعــدات والحــق فــي اســتخدام الموجــودات ومبالــغ مســتحقة مــن المشــاركين حيــث تــدار هــذه الموجــودات علــى أســاس متكامــل.

ــغ مســتحقة للمشــاركين  ــة أخــرى ومبال ــص وذمــم دائن ــادة التأميــن وحاملــي البوال ــة لشــركات التأميــن وإع ــات القطــاع علــى ذمــم دائن ** ال تتضمــن مطلوب
ــات علــى أســاس متكامــل. ــدار هــذه المطلوب والتزامــات عقــد اإليجــار. حيــث ت

ال يتم اإلفصاح عن التدفقات النقدية المتعلقة بالقطاعات بصورة منفصلة حيث تدار هذه على أساس متكامل.

2021   المجموعة

البحرين 
ألف دينار بحريني 

الكويت 
ألف دينار بحريني 

المجموع 
ألف دينار بحريني 

71٫59821٫12192٫719إجمالي األقساط من العمالء الخارجيين*

6٫095436٫138موجودات غير متداولة **

البحرين 2021   الشركة
ألف دينار بحريني 

الكويت 
ألف دينار بحريني 

المجموع 
ألف دينار بحريني 

46٫79221٫12167٫913إجمالي األقساط من العمالء الخارجيين*

6٫532436٫575موجودات غير متداولة **

البحرين 2020   المجموعة
ألف  دينار بحريني 

الكويت 
ألف دينار بحريني 

المجموع 
ألف دينار بحريني 

68.02917.40185.430إجمالي األقساط من العمالء الخارجيين*

6.1481676.315موجودات غير متداولة **
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البحرين 2020   الشركة
ألف  دينار بحريني 

الكويت 
ألف دينار بحريني 

المجموع 
ألف دينار بحريني 

45.17017.40162.571إجمالي األقساط من العمالء الخارجيين*

6.5961676.763موجودات غير متداولة **

* تستند معلومات إجمالي أقساط التأمين على موقع العميل.

ــة والحــق فــي اســتخدام الموجــودات وهــي مبنيــة علــى  ــة لهــذا الغــرض علــى العقــارات والمعــدات واالســتثمارات العقاري ** تتضمــن الموجــودات غيــر المتداول
أســاس موقــع تلــك العقــارات والمعــدات.

29    إدارة المخاطر

تشتمل األدوات المالية على الموجودات والمطلوبات المالية. ال توجد لدى المجموعة أيه أدوات مالية مشتقة.

تتضمــن الموجــودات الماليــة علــى النقــد ومــا فــي حكمــه وودائــع وذمــم مدينــة وإســتثمارات. تتضمــن المطلوبــات الماليــة علــى ذمــم دائنــة )لشــركات التأميــن 
وإعــادة التأميــن وحاملــي البوالــص واألطــراف األخــرى(. تــم توضيــح السياســات المحاســبية للموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي إيضــاح رقــم 4.

تم توضيح المخاطر المرتبطة باألدوات المالية والنهج الذي تتبعه المجموعة في إدارة هذه المخاطر أدناه :

أ( مخاطر التأمين
مخاطــر عقــود التأميــن هــي إحتمــال وقــوع الحــدث للمؤمــن عليــه وعــدم التيقــن مــن المبلــغ الناتــج عــن هــذه المطالبــة. حســب طبيعــة عقــود التأميــن فــإن 
المخاطــر تحــدث بصــورة عشــوائية وبالتالــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا. تتمثــل المخاطــر الرئيســية التــي تواجــه المجموعــة بموجــب هــذه العقــود هــو وقــوع الحــدث 
ــع خســائر هــذه المخاطــر إلــى محفظــة عقــود كبيــرة  ــق تنوي للمؤمــن عليــه وحجــم المطالبــات المبلــغ عنهــا. يتــم تحســين بيــان مخاطــر المجموعــة عــن طري

باعتبارهــا محفظــة متنوعــة تكــون أقــل تأثــرًا فــي حالــة وقــوع حادثــة غيــر متنبــأ بهــا. 

تقــوم المجموعــة بصــورة رئيســية بإصــدار األنــواع التاليــة مــن عقــود التأميــن العامــة: البحــري والمركبــات والحريــق والحــوادث العامــة. تغطــي المخاطــر بموجــب هــذه 
الوثائــق عــادة مــدة أثنــي عشــر شــهرًا. وبالنســبة لعقــود تأميــن الحــوادث العامــة فــإن أهــم المخاطــر تنجــم عــن الحــوادث وتغيــرات المنــاخ والكــوارث الطبيعيــة 
واألنشــطة اإلرهابيــة. وهــذه المخاطــر ال تختلــف بشــكل جوهــري فيمــا يتعلــق بموقــع المخاطــر المؤمــن عليهــا مــن قبــل المجموعــة، ونــوع المخاطــر المؤمــن عليهــا 

أو حســب القطــاع. 

ــرام  ــن إب ــئولين ع ــم والمس ــص له ــات المرخ ــي الجه ــن ه ــد م ــه التحدي ــى وج ــم عل ــات تنظ ــدود الصالحي ــاظ وح ــراءات االحتف ــات وإج ــن وسياس ــق التأمي إن وثائ
عقــود التأميــن وإعــادة التاميــن ومــا هــي الشــروط التــي يمكــن أن يخضــع لهــا. يتــم التحقــق مــن االمتثــال لهــذه التوجيهــات بصــورة منتظمــة وكمــا يتــم مراقبــة 
التطــورات العالميــة واإلقليميــة والمحليــة فــي األســواق عــن كثــب، ويتــم اتخــاذ التدابيــر المناســبة التــي يتــم ترجمتهــا دون تأخيــر إلــى توجيهــات االكتتــاب إذا لــزم 

األمــر.

يتمثــل المقيــاس الرئيســي لمراقبــة المخاطــر فيمــا يتعلــق بمخاطــر التأميــن فــي تحويــل هــذه المخاطــر إلــى أطــراف أخــرى عــن طريــق إعــادة التأميــن. يتــم التخلــي 
عــن أعمــال إعــادة التأميــن علــى أســاس تناســبي وغيــر تناســبي مــع اإلحتفــاظ بالحــدود التــي تختلــف حســب خطــوط العمــل. إن توظيــف عقــود التأميــن يتــم 

تنويعهــا بحيــث ال تعتمــد المجموعــة علــى شــركة إعــادة تأميــن واحــدة أو عقــد إعــادة تأميــن واحــد. 

يتــم اســتخدام إعــادة التأميــن إلدارة المخاطــر التأمينيــة. وعلــى الرغــم مــن أن المجموعــة لديهــا ترتيبــات إعــادة تأميــن، إال أن هــذا اإلجــراء ال يعفــي المجموعــة مــن 
ــم التخلــي عــن أي مــن  ــي فــإن التعــرض للمخاطــر اإلئتمانيــة يظــل قائمــً فيمــا يتعلــق بإعــادة التأميــن إذا مــا ت المســئولية كونهــا المؤمــن األساســي وبالتال
شــركات إعــادة التأميــن التــي قــد ال تســتطيع الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب ترتيبــات إعــادة التأميــن تلــك. تقلــل المجموعــة مــن تلــك المخاطــر عــن طريــق الدخــول 
فــي ترتيبــات إعــادة تأميــن مــع معيــدي التأميــن الذيــن لديهــم تصنيفــات إئتمانيــة جيــدة والتــي تتــم مراجعتهــا بصــورة منتظمــة. تتــم مراجعــة الجــدارة اإلئتمانيــة 
لمعيــدي التأميــن عــن طــرق مراجعــة وضعهــا المالــي علــى أســاس ســنوي قبــل إتمــام العقــد. يتــم الســيطرة علــى مخاطــر التأميــن مــن خــالل المراقبــة المســتمرة 

لألحــكام المتعلقــة بمطالبــات التأميــن التــي تــم تقديمهــا ولكــن لــم يتــم تســويتها مــن خــالل تعديــل األحــكام، إذا كان ذلــك ضروريــً. 

تركز مخاطر التأمين
ــة  ــر عالي ــة ومخاط ــرددات المنخفض ــن ذات الت ــر تأمي ــي مخاط ــي تغط ــة الت ــود ذات الصل ــن العق ــل م ــدد قلي ــد أو ع ــن واح ــد تأمي ــة أي عق ــدى المجموع ــد ل ال يوج
الخطــورة مثــل الــزالزل أو عقــود التأميــن التــي تغطــي مخاطــر حادثــة واحــدة وتعــرض المجموعــة لمخاطــر تأميــن متعــددة. قامــت المجموعــة بإعــادة تأميــن مخاطــر 
التأميــن التــي مــن الممكــن أن ينتــج عنهــا مطالبــات جوهريــة. إن تغيــر بمقــدار 5% فــي متوســط نســبة المطالبــات ســوف لــن يكــون لــه أي تأثيــر جوهــري علــى 

قائمــة األربــاح أو الخســائر )2019: 5%(. تــم توضيــح التركــز الجغرافــي والتركــز القطاعــي لمخاطــر التأميــن فــي اإليضــاح رقــم 27.

ب( مخاطر العملة 
ــألداة الماليــة نتيجــة لتقلبــات فــي معــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة.  ــة المســتقبلية ل ــة للتدفقــات النقدي إن مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تغيــر القيمــة العادل
يتــم تنفيــذ المعامــالت الرئيســية للمجموعــة بالدينــار البحرينــي والدينــار الكويتــي وتعرضهــا لمخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة تنتــج بصــورة رئيســية ألن الدينــار 
الكويتــي غيــر مثبــت بالــدوالر األمريكــي أو الدينــار البحرينــي. يلخــص الجــدول أدنــاه تعرضــات المجموعــة لمخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة بتاريــخ قائمــة 

المركــز المالــي عــن طريــق تصنيــف فئــات الموجــودات والمطلوبــات النقديــة حســب العمــالت الرئيســية.
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29    إدارة المخاطر )تتمة(
ب( مخاطر العملة )تتمة(

مخاطر العملة - المجموعة

31 ديسمبر 2021
دينار بحريني

ألف دينار بحريني
دينار كويتي

ألف دينار بحريني
دوالر أمريكي

ألف دينار بحريني
أخرى 

ألف دينار بحريني
المجموع 

ألف دينار بحريني
الموجودات

30٫2348٫40910٫19458149٫418نقد وأرصدة لدى البنوك
4٫771--2504٫521ودائع قانونية 

28٫920-11٫7474٫94612٫227مبالغ تأمين مستحقة القبض
حصة معيدي التأمين من االحتياطات التأمينية - 

58٫824-12٫79744٫8511٫176المطالبات المستحقة - مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

7٫2297٫30618٫6794٫05937٫273إستثمارات 
62٫25770٫03342٫2764٫640179٫206

31 ديسمبر 2021
دينار بحريني

ألف دينار بحريني
دينار كويتي

ألف دينار بحريني
دوالر أمريكي

ألف دينار بحريني
أخرى 

ألف دينار بحريني
المجموع 

ألف دينار بحريني
المطلوبات

مطلوبات تأمينية- المطالبات المستحقة 
69٫615--23٫21146٫404- مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

2٫841-1٫0941٫628119عموالت غير مكتسبة 
40٫193-28٫3407٫9593٫894ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة

129--11118التزامات عقد اإليجار
52٫75656٫0094٫013-112٫778

9٫50114٫02438٫2634٫64066٫428صافي التعرض

مخاطر العملة - الشركة

31 ديسمبر 2021
دينار بحريني

ألف دينار بحريني
دينار كويتي

ألف دينار بحريني
دوالر أمريكي

ألف دينار بحريني
أخرى

ألف دينار بحريني
المجموع

ألف دينار بحريني
الموجودات

8٫8078٫4099٫54758127٫344نقد وأرصدة لدى البنوك
4٫646--1254٫521ودائع قانونية 

23٫902-7٫5734٫94611٫383مبالغ تأمين مستحقة القبض
حصة معيدي التأمين من االحتياطات التأمينية - 

56٫759--11٫90844٫851المطالبات المستحقة - مطالبات تم عمل تقرير بشأنها
5٫5497٫30613٫6802٫49629٫031إستثمارات 

33٫96270٫03334٫6103٫077141٫682

31 ديسمبر 2021

دينار بحريني
ألف دينار بحريني

دينار كويتي
ألف دينار بحريني

دوالر أمريكي
ألف دينار بحريني

أخرى
ألف دينار بحريني

المجموع
ألف دينار بحريني

المطلوبات  
مطلوبات تأمينية- المطالبات المستحقة 

64٫912--18٫50846٫404- مطالبات تم عمل تقرير بشأنها
2٫475--8471٫628عموالت غير مكتسبة 

32٫768-22٫2247٫9592٫585ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة
116--9818التزامات عقد اإليجار

41٫67756٫0092٫585-100٫271
14٫02432٫0253٫07741٫411)7٫715(صافي التعرض
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29    إدارة المخاطر )تتمة(
ب( مخاطر العملة )تتمة(

مخاطر العملة - المجموعة
31 ديسمبر 2020

دينار بحريني
ألف دينار بحريني

دينار كويتي
ألف دينار بحريني

دوالر أمريكي
ألف دينار بحريني

أخرى 
ألف دينار بحريني

المجموع 
ألف دينار بحريني

الموجودات
26.12111.6729.8441.43349.070نقد وأرصدة لدى البنوك

5.592--2505.342ودائع قانونية 
34.633-12.5223.55018.561مبالغ تأمين مستحقة القبض

حصة معيدي التأمين من االحتياطات التأمينية - 
74.013-12.92359.4821.608المطالبات المستحقة - مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

4.5972.27816.20573923.819إستثمارات 
56.41382.32446.2182.172187.127

31 ديسمبر 2019
دينار بحريني

ألف دينار بحريني
دينار كويتي

ألف دينار بحريني
دوالر أمريكي

ألف دينار بحريني
أخرى 

ألف دينار بحريني
المجموع 

ألف دينار بحريني
المطلوبات

مطلوبات تأمينية- المطالبات المستحقة 
83.663--23.52060.143- مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

1192.282-9381.225عموالت غير مكتسبة 
41.316-29.32411.066926ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة

233--80153التزامات عقد اإليجار
53.86272.587926119127.494

2.5519.73745.2922.05359.633صافي التعرض

مخاطر العملة - الشركة
31 ديسمبر 2020

دينار بحريني
ألف دينار بحريني

دينار كويتي
ألف دينار بحريني

دوالر أمريكي
ألف دينار بحريني

أخرى 
ألف دينار بحريني

المجموع 
ألف دينار بحريني

الموجودات
8.81411.6728.8601.43330.779نقد وأرصدة لدى البنوك

5.467--1255.342ودائع قانونية 
28.115-7.1483.55017.417مبالغ تأمين مستحقة القبض

حصة معيدي التأمين من االحتياطات التأمينية - المطالبات 
70.987--11.50559.482المستحقة - مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

3.1452.27812.20627117.900إستثمارات 
30.73782.32438.4831.704153.248

31 ديسمبر 2020
دينار بحريني

ألف دينار بحريني
دينار كويتي

ألف دينار بحريني
دوالر أمريكي

ألف دينار بحريني
أخرى 

ألف دينار بحريني
المجموع 

ألف دينار بحريني
المطلوبات 

مطلوبات تأمينية- المطالبات المستحقة 
77.972--17.82960.143- مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

1.996--7711.225عموالت غير مكتسبة 
35.677-20.08811.0664.523ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة

208--56152التزامات عقد اإليجار
38.74472.5864.523-115.853

9.73833.9601.70437.395)8.007(صافي التعرض

إن تغيــر بمقــدار 5% فــي معــدل صــرف الدينــار الكويتــي مقابــل الدينــار البحرينــي ســوف يؤثــر علــى القائمــة الموحــدة للدخــل الشــامل اآلخــر والقائمــة المنفصلــة 
للدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة بمقــدار 701 ألــف دينــار بحرينــي )2019: 487 ألــف دينــار بحرينــي(. 
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ج( مخاطر معدل الفائدة
تنتــج مخاطــر معــدل الفائــدة مــن إحتمــال التغيــرات فــي معــدالت الفائــدة التــي تؤثــر علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة. إن الودائــع 
ــة ذات  ــي الســندات علــى كل مــن أدوات مالي ــة وتســتحق خــالل ســتة أشــهر. تشــتمل اإلســتثمارات ف ــدة ثابت ــة هــي ذات معــدالت فائ ــرة األجــل للمجموع القصي

معــدالت فائــدة عائمــة وثابتــة بتواريــخ اســتحقاق تتــراوح بيــن  ســنة واحــدة إلــى 10 ســنوات. 

ال تستخدم المجموعة أي من األدوات المالية المشتقة لتحوط مخاطر معدل الفائدة. 

إن التغيــر بمقــدار50 نقطــة أساســية فــي معــدالت الفائــدة ســوف يؤثــر علــى قائمــة الموحــدة لألربــاح أو الخســائر بمقــدار 247 ألــف دينــار بحرينــي وســوف يؤثــر علــى 
قائمــة األربــاح أو الخســائر المنفصلــة للشــركة بمقــدار 137 ألــف دينــار بحرينــي )2020 المجموعــة: 245 ألــف دينــار بحرينــي والشــركة 154 ألــف دينــار بحرينــي(. 

د( مخاطر السعر
مخاطــر الســعر هــي مخاطــر تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة تقلبــات فــي أســعار الســوق ســواء كانــت هــذه التغيــرات نتيجــة عوامــل محــددة بســند فــردي أو 
الجهــة المصــدرة أو عوامــل تؤثــر علــى جميــع الســندات المتداولــة فــي الســوق. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســعر فيمــا يتعلــق بإســتثماراتها )األســهم المدرجــة 

وغيــر المدرجــة والســندات والصناديــق المــدارة(. إن التركــز الجغرافــي إلســتثمارات المجموعــة هــي موضحــة أدنــاه: 

التركز الجغرافي لإلستثمارات 
2021

المجموعة
ألف

دينار بحريني

2021
الشركة

ألف
دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف
دينار بحريني

14٫5489٫99610.6707.378البحرين 

2٫8731٫9111.8331.238اإلمارات العربية المتحدة 

1٫6378301.363852المملكة السعودية العربية 

8٫7058٫2932.9852.684الكويت 

1٫9661٫5791.239786قطر 

6٫3575٫4924.8864.421عمان 

-8542176آسيا/ البرازيل وروسيا والهند والصين

1٫102888667541دول أخرى / العالمية 

37٫27329٫03123.81917.900

ــر علــى حركــة ســوق األســهم  ــة العوامــل الرئيســية التــي تؤث ــق اإلحتفــاظ بمحفظــة إســتثمارية متنوعــة ومراقب تحــد المجموعــة مــن مخاطــر الســوق عــن طري
ــا. ــتثمر فيه ــركات المس ــي للش ــغيلية واألداء المال ــات التش ــل دوري للعملي ــام بتحلي ــندات والقي والس

تشــتمل إســتثمارات أســهم حقــوق الملكيــة للمجموعــة علــى أوراق ماليــة مدرجــة فــي بورصــة البحريــن والكويــت والســعودية واإلمــارات. إن تغيــر بمقــدار 5 % فــي 
أســعار أســهم حقــوق الملكيــة، مــع اإلحتفــاظ بجميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة، ســوف يؤثــر علــى أســهم حقــوق الملكيــة للمجموعــة بمقــدار 325 ألــف دينــار بحرينــي 
وأســهم حقــوق الملكيــة للشــركة بمقــدار 242 ألــف دينــار بحرينــي )2020: المجموعــة 157 ألــف دينــار بحرينــي والشــركة: 101 ألــف دينــار بحرينــي(. ال يوجــد تأثيــر علــى 
قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة للمجموعــة وقائمــة األربــاح أو الخســائر المنفصلــة للشــركة حيــث إن جميــع إســتثمارات أســهم حقــوق الملكيــة مصنفــة كمتاحــة 

. للبيع

هـ( مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر بــأن المنشــأة ســتواجه صعوبــة فــي الحصــول علــى األمــوال الكافيــة لتلبيــة اإللتزامــات المصاحبــة لــألدوات الماليــة. قــد تنتــج مخاطــر 
ــات الســيولة علــى أســاس  ــة. تراقــب اإلدارة متطلب ــة لقيمهــا العادل ــة بســرعة وبقيمــة مقارب ــدرة المجموعــة علــى بيــع موجوداتهــا المالي الســيولة عــن عــدم ق
منتظــم والتأكــد مــن وجــود أمــوال كافيــة لتلبيــة أيــة إلتزامــات عنــد حدوثهــا. لــدى المجموعــة الســيولة الكافيــة، وبالتالــي، فهــي ال تلجــأ إلــى اإلقتــراض ضمــن 

أعمالهــا اإلعتياديــة.

يلخــص الجــدول أدنــاه بيــان اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات المجموعــة علــى أســاس الترتيبــات التعاقديــة المتبقيــة غيــر المخصومــة. بمــا أن المجموعــة ليــس 
لديهــا أي مطلوبــات تســتحق عليهــا فائــدة، فــإن المجمــوع المذكــور فــي الجــدول يطابــق القائمــة الموحــدة والمنفصلــة للمركــز المالــي.
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31 ديسمبر 2021مخاطر السيولة - المجموعة
سنة واحدة

أو أقل 
ألف دينار بحريني

أكثر من 
سنة واحدة

ألف دينار بحريني

ال يوجد 
إستحقاق 

ألف دينار بحريني
المجموع 

ألف دينار بحريني
الموجودات

49٫418--49٫418نقد وأرصدة لدى البنوك 
4٫7714٫771--ودائع قانونية 

28٫920-26٫6852٫235مبالغ تأمين مستحقة القبض 
2٫038--2٫038تكاليف إقتناء مؤجلة 

100٫451--100٫451حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية 
3٫045--3٫045حصة معيدي التأمين من المخصصات الحسابية 

37٫273-25٫57411٫699إستثمارات 
309309--إستثمار في شركة زميلة 

2٫1482٫148--استثمارات عقارية 
3٫8783٫878--عقارات ومعدات 

112112--الحق في استخدام الموجود 
207٫21113٫93411٫218232٫363

المطلوبات 
138٫662--138٫662مطلوبات تأمينية 

6٫289--6٫289مخصصات حسابية 
2٫841--2٫841عموالت غير مكتسبة 

856-856مبالغ مستحقة للمشاركين 
40٫193--40٫193مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة

129--129التزامات عقد اإليجار
188٫970--188٫970

31 ديسمبر 2021مخاطر السيولة - الشركة 
سنة واحدة

أو أقل 
ألف دينار بحريني

أكثر من 
سنة واحدة

ألف دينار بحريني

ال يوجد 
إستحقاق 

ألف دينار بحريني
المجموع 

ألف  دينار بحريني
الموجودات

27٫344--27٫344نقد وأرصدة لدى البنوك 
4٫6464٫646--ودائع قانونية 

23٫902-22٫1561٫746مبالغ تأمين مستحقة القبض
1٫604--1٫604تكاليف إقتناء مؤجلة 

95٫454--95٫454حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية 
29٫031-23٫0505٫981إستثمارات 

6٫6836٫683--إستثمار في شركة تابعة 
117117--إستثمار في شركة زميلة 

3٫6933٫693--استثمارات عقارية 
2٫7812٫781--عقارات ومعدات

101101--الحق في استخدام الموجود
169٫6087٫72718٫021195٫356

المطلوبات 
121٫059--121٫059مطلوبات تأمينية 

2٫475--2٫475عموالت غير مكتسبة 
32٫768--32٫768مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة

116--116التزامات عقد اإليجار
156،418--156،418
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مخاطر السيولة - المجموعة

31 ديسمبر 2020
سنة واحدة

أو أقل 
ألف دينار بحريني

أكثر من 
سنة واحدة

ألف دينار بحريني

ال يوجد 
إستحقاق  

ألف دينار بحريني
المجموع 

ألف دينار بحريني
الموجودات

49.070--49.070نقد وأرصدة لدى البنوك 
5.5925.592--ودائع قانونية 

34.633-25.9898.644مبالغ تأمين مستحقة القبض 
1.707--1.707تكاليف إقتناء مؤجلة 

115.576--115.576حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية 
2.550--2.550حصة معيدي التأمين من المخصصات الحسابية 

23.819-7.01716.802إستثمارات 
261261--إستثمار في شركة زميلة 

1.5741.574--استثمارات عقارية 
4.5244.524--عقارات ومعدات 

217217--الحق في استخدام الموجود 

201.90925.44612.168239.523
المطلوبات 

149.075--149.075مطلوبات تأمينية 
5.052--5.052مخصصات حسابية 

2.282--2.282عموالت غير مكتسبة 
111-111مبالغ مستحقة للمشاركين 

41.316--41.316مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة
233--233التزامات عقد اإليجار

198.069--198.069

مخاطر السيولة - الشركة

31 ديسمبر 2020
سنة واحدة

أو أقل 
ألف دينار بحريني

أكثر من 
سنة واحدة

ألف دينار بحريني

ال يوجد 
إستحقاق 

ألف دينار بحريني
المجموع 

ألف دينار بحريني
الموجودات

30.779--30.779نقد وأرصدة لدى البنوك 
5.4675.467--ودائع قانونية 

28.115-22.6685.447مبالغ تأمين مستحقة القبض
1.214--1.214تكاليف إقتناء مؤجلة 

109.693--109.693حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية 
17.900-5.68712.213إستثمارات 

6.6836.683--إستثمار في شركة تابعة 
3.1493.149--استثمارات عقارية 

3.4203.420--عقارات ومعدات
194194--الحق في استخدام الموجود

170.04117.66018.913206.614
المطلوبات 

131.213--131.213مطلوبات تأمينية 
1.996--1.996عموالت غير مكتسبة 

35.677--35.677مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة
208--208التزامات عقد اإليجار 

169.094--169.094
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و( مخاطر اإلئتمان 
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم التــزام أحــد أطــراف األداة الماليــة مــن الوفــاء بالتزاماتــه، األمــر الــذي ينتــج عنــه تحمــل الطــرف اآلخــر لخســائر ماليــة. تقتصــر مخاطــر 
اإلئتمــان علــى المبالــغ المســتحقة القبــض مــن حاملــي البوالــص والتــي يتــم إدراجهــا بعــد حســم خســائر اإلضمحــالل، وعلــى شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن. 

تديــر المجموعــة مخاطــر اإلئتمــان فيمــا يتعلــق بالمبالــغ المســتحقة القبــض مــن حاملــي البوالــص وفقــً لسياســات وإجــراءات محــددة.

تســعى اإلدارة إلــى الحــد مــن مخاطــر اإلئتمــان فيمــا يتعلــق بشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن وذلــك بإســناد أعمالهــا فقــط إلــى شــركات ذات جــدارة إئتمانيــة جيــدة 
فــي لنــدن وكذلــك فــي أســواق إعــادة التأميــن فــي أوروبــا والشــرق األوســط.

ــدى  ــد ل ــبً. ال توج ــي مناس ــف ائتمان ــرى تصني ــراف األخ ــدى األط ــون ل ــان أن يك ــن ضم ــتثماراتها م ــة وإس ــا النقدي ــى ودائعه ــان عل ــر اإلئتم ــة مخاط ــر المجموع وتدي
المجموعــة تصنيفــات إئتمانيــة داخليــة ألطــراف أخــرى وتســتخدم مواقــع وكاالت التصنيــف االئتمانيــة الخارجيــة لتصنيــف الشــركات. إن األرصــدة التاليــة هــي مــع 

ــي -( أو أعلــى: ــي ب ــي ب ــي - )2020: ب ــي ب ــي ب ــي ب أطــراف أخــرى لديهــا تصنيــف إئتمان

2021
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2021
الشركة

ألف
دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف
دينار بحريني

49٫41827٫34449.07030.779نقد وأرصدة لدى البنوك 

4٫7714٫6465.5925.467ودائع قانونية

حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات التأمينية - المطالبات 

58٫82456٫75974.01370.987المستحقة - مطالبات تم عمل تقرير بشأنها

5٫6664٫9283.8933.549إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

28٫29423٫50234.32827.913مبالغ تأمين مستحقة القبض

بلغــت التعرضــات القصــوى للمجموعــة لمخاطــر اإلئتمــان علــى موجوداتهــا الماليــة 195.138 ألــف دينــار بحرينــي وبلغــت التعرضــات القصــوى للشــركة لمخاطــر 
اإلئتمــان علــى موجوداتهــا الماليــة 144.605 ألــف دينــار بحرينــي )2019: المجموعــة 187.749 ألــف دينــار بحرينــي والشــركة: 153.925 ألــف دينــار بحرينــي(.

 
ز( القيم العادلة لألدوات المالية

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع موجــود أو الــذي يتــم دفعــه لتحويــل مطلــوب فــي معاملــة منظمــة بيــن مشــاركي الســوق فــي   
تاريــخ القيــاس. إن التعريــف األساســي للقيمــة العادلــة هــو افتــراض مبــدأ اســتمرارية المجموعــة بــدون وجــود أي نيــة أو حاجــة لتصفيــة أو تقليــص حجــم عملياتهــا 
أو إجــراء معامــالت بشــروط غيــر مرضيــة. إن القيمــة العادلــة للنقــد ومــا فــي حكمــه واإلســتثمارات والذمــم المدينــة والذمــم الدائنــة للمجموعــة ال تختلــف بشــكل 

جوهــري عــن قيمهــا المدرجــة كمــا تــم توضيحــه فــي القائمــة الموحــدة والمنفصلــة للمركــز المالــي وكذلــك تمــت مناقشــته فــي اإليضــاح رقــم 26.
 

ح( إدارة رأس المال
يتــم تحديــد وتنظيــم متطلبــات رأس المــال مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي. لقــد وضعــت هــذه المتطلبــات لضمــان وجــود هوامــش مالءمــة. تــم وضــع أهــداف 
إضافيــة مــن قبــل المجموعــة للحفــاظ علــى درجــات إئتمانيــة قويــة ونســب رأســمالية عاليــة مــن أجــل دعم أهــداف أعمالهــا وزيــادة الحد األقصــى لقيمة المســاهمين.

 
تديــر المجموعــة متطلبــات رأســمالها مــن خــالل تقييــم أوجــه القصــور بيــن مســتويات رأس المــال المســجلة والمســتويات المطلوبــة علــى أســاس منتظــم. يتــم 
إجــراء تعديــالت فــي مســتويات رأس المــال الحاليــة فــي ضــوء التغيــرات فــي أوضــاع الســوق وخصائــص مخاطــر أنشــطة المجموعــة. مــن أجــل الحفــاظ علــى هيــكل 

رأس المــال أو تعديلــه، يجــوز للمجموعــة تعديــل مبالــغ أربــاح األســهم المدفوعــة للمســاهمين أو إصــدار ســندات رأســمالية.
 

إلتزمــت المجموعــة بالكامــل بمتطلبــات رأس المــال المفروضــة مــن الخــارج خــالل الفتــرات الماليــة المبلــغ عنهــا ولــم يتــم إجــراء أي تغييــرات فــي أهدافهــا 
وسياســاتها وعملياتهــا عــن الســنة الســابقة.

تقــوم المجموعــة باحتســاب ومراقبــة هامــش المــالءة وفقــً لألحــكام الــواردة فــي نمــوذج كفايــة رأس المــال للدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي - المجلــد 
رقــم 3.
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29    إدارة المخاطر )تتمة(

فيما يلي رأس مال المجموعة والشركة كما في 31 ديسمبر 2021 و 31 ديسمبر 2020:
2021

المجموعة
ألف

دينار بحريني

2021
الشركة

ألف
دينار بحريني

2020
المجموعة

ألف
دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف
دينار بحريني

41٫26733٫77229.37823.593رأس المال المتاح المخصص لهامش المالءة المطلوبة

10٫1926٫04211.3737.541هامش المالءة المطلوب

31٫07527٫73018.00516.052فائض رأس المال المتاح على هامش المالءة المطلوب

30    أطراف ذوي العالقة

يمثــل األطــراف ذوي العالقــة المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين للمجموعــة وشــركتها األم، وشــركات خاضعــة للســيطرة 
والســيطرة المشــتركة أو المتأثــرة مــن قبــل هــذه األطــراف. يجــري قيــد جميــع المعامــالت مــع األطــراف ذوي العالقــة علــى أســس شــروط وبنــود اعتياديــة.

فيما يلي المعامالت التي تمت مع أطراف ذوي العالقة والمتضمنة في قائمة األرباح أو الخسائر:

31 ديسمبر 30٫12021    المجموعة

موظفي
اإلدارة الرئيسيين 
ألف دينار بحريني

المساهمين
ألف 

دينار بحريني

المؤسسات المتعلقة 
بالمساهمين 

ألف دينار بحريني

أخرى
ألف 

دينار بحريني

12٫85416422إجمالي األقساط

6٫0965118-حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط

2٫6506134-إجمالي المطالبات المدفوعة

3٫77020134-حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

17-1٫097-دخل الرسوم والعموالت

52269-تكاليف االقتناء

29---مصروفات الشركة 

--102-مصروفات عامة وإدارية

----دخل من شركة زميلة 
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30.3    المجموعة

31 ديسمبر 2020

موظفي
اإلدارة الرئيسيين 
ألف دينار بحريني

المساهمين
ألف 

دينار بحريني

المؤسسات المتعلقة 
بالمساهمين 

ألف 
دينار بحريني

أخرى
ألف 

دينار بحريني

-23.123161إجمالي األقساط

--6.759-حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط

-4.16671-إجمالي المطالبات المدفوعة

--8.504-حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

--860-دخل الرسوم والعموالت

--389-تكاليف االقتناء

49---مصروفات الشركة 

54---دخل من شركة زميلة 

30.4    الشركة

31 ديسمبر 2020

موظفي
اإلدارة الرئيسيين 

ألف 
دينار بحريني

المساهمين
ألف 

دينار بحريني

شركة 
تابعة 

ألف 
دينار بحريني

المؤسسات 
المتعلقة 

بالمساهمين 
ألف 

دينار بحريني

أخرى
ألف 

دينار بحريني

-13.12335149إجمالي األقساط

--6.759154-حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط

-71-4.166-إجمالي المطالبات المدفوعة

--8.50436-حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

--86033-دخل الرسوم والعموالت

--7-دخل االستثمار - صافي 

--1.550--شراء أرض ومبنى تكافل 

---389-تكاليف االقتناء

20----مصروفات الشركة

29    إدارة المخاطر )تتمة(

31 ديسمبر 30٫22021    الشركة

موظفي
اإلدارة الرئيسيين 

ألف 
دينار بحريني

المساهمين
ألف 

دينار بحريني

شركة 
تابعة 

ألف 
دينار بحريني

المؤسسات 
المتعلقة 

بالمساهمين 
ألف دينار بحريني

أخرى
ألف 

دينار بحريني

12٫8541101642إجمالي األقساط

-6٫0961345-حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط

-2٫650161-إجمالي المطالبات المدفوعة

-3٫77036201-حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

--1٫09729-دخل الرسوم والعموالت

--81-دخل االستثمار - صافي 

-----شراء أرض ومبنى تكافل 

528269-تكاليف االقتناء
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30    أطراف ذوي العالقة )تتمة(

30٫5    المجموعة

فيما يلي األرصدة من أطراف ذوي العالقة والمتضمنة في قائمة المركز المالي:

31 ديسمبر 2021

المساهمين
ألف 

دينار بحريني

المؤسسات المتعلقة 
بالمساهمين 

ألف 
دينار بحريني

أخرى
ألف 

دينار بحريني

37341164مبالغ تأمين مستحقة القبض

--37٫679حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية

3-34٫101المطلوبات التأمينية

1٫0996138مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة

--171إستثمار في شركة زميلة 

30٫6    الشركة

31 ديسمبر 2021

المساهمين
ألف 

دينار بحريني

شركة تابعة 
ألف 

دينار بحريني

شركة زميلة
ألف 

دينار بحريني

المؤسسات المتعلقة 
بالمساهمين 

ألف  دينار بحريني

42-49034مبالغ تأمين مستحقة القبض

--37٫67933حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية

3--34٫101المطلوبات التأمينية

1٫0787396مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة

30.7    المجموعة

31 ديسمبر 2020

المساهمين
ألف 

دينار بحريني

المؤسسات المتعلقة 
بالمساهمين 

ألف دينار بحريني

أخرى
ألف 

دينار بحريني

-64220مبالغ تأمين مستحقة القبض

--38.472حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية

--35.016المطلوبات التأمينية

-3-إستثمارات متاحة للبيع 

261--إستثمار في شركة زميلة 
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30    أطراف ذوي العالقة )تتمة(

30.8    الشركة

31 ديسمبر 2020

المساهمين
ألف 

دينار بحريني

شركة تابعة 
ألف 

دينار بحريني

المؤسسات المتعلقة 
بالمساهمين 

ألف  دينار بحريني

6422420مبالغ تأمين مستحقة القبض

-38.47256حصة معيدي التأمين من المطلوبات التأمينية

-35.0162المطلوبات التأمينية

621-مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مستحقة

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
فيما يلي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة:

2021
المجموعة

ألف دينار بحريني

2021
الشركة

ألف دينار بحريني

2020
المجموعة 

ألف دينار بحريني

2020
الشركة 

ألف دينار بحريني

9865171.202781رواتب ومزايا

393261251163مكافأة وأتعاب حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة 

62307543مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

1٫4418081.528987

التزامات محتملة  31

لــدى المجموعــة التزامــات محتملــة بتاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي فيمــا يتعلــق بخطابــات الضمــان بإجمالــي 4.535 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 5.511 ألــف 
دينــار بحرينــي( صــادرة مــن قبــل بنــوك فــي الكويــت لصالــح وزارات الصناعــة والتجــارة والصحــة فــي دولــة الكويــت وذلــك لالمتثــال بالمتطلبــات القانونيــة. تحتفــظ 

المجموعــة بوديعــة قدرهــا 4.548 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 5.369 ألــف دينــار بحرينــي( فــي البنــوك نفســها لتغطيــة المبالــغ المضمونــة.

مطالبات قانونية 
تخضــع المجموعــة، كمــا هــو حــال معظــم شــركات التأميــن، للتقاضــي ضمــن أعمالهــا االعتياديــة. وبنــاًء علــى مشــورة قانونيــة مســتقلة، ال تعتقــد المجموعــة بــأن 

نتائــج هــذه الدعــاوي القضائيــة ســيكون لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى دخــل المجموعــة أو مركزهــا المالــي.

أرقام المقارنة  32

تــم إعــادة تجميــع بعــض أرقــام الســنة الســابقة لتتوافــق مــع العــرض المطبــق فــي الســنة الحاليــة. ولــم تؤثــر إعــادة التجميــع تلــك علــى ربــح الســنة أو حقــوق 
الملكيــة المســجلة مســبقً.  
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تــم تقديــم المعلومــات اإلضافيــة أدنــاه لالمتثــال للتعميــم رقــم OG /259 /2020 الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي )المتعلــق بإعــداد تقريــر عــن التأثيــر المالــي 
لجائحــة كوفيــد - 19(، المــؤرخ فــي 14 يوليــو 2020. وبمــا أن وضــع جائحــة كوفيــد - 19 غيــر مؤكــد وال يــزال فــي مرحلــة التطــور، فــإن التأثيــر المذكــور أعــاله هــو اعتبــارًا 
مــن تاريــخ إعــداد هــذه المعلومــات. قــد تتغيــر الظــروف ممــا قــد يــؤدي إلــى أن تكــون تلــك المعلومــات قديمــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ال تمثــل هــذه المعلومــات تقييمــا 

شــاماًل كامــاًل لتأثيــر جائحــة كوفيــد - 19 علــى المجموعــة. لــم تخضــع هــذه المعلومــات لمراجعــة رســمية مــن قبــل مدققــي الحســابات الخارجييــن.

فيما يلي التأثير اإلجمالي على القوائم المالية وفقًا لتقييم المجموعة:

 صافي التأثير
 على القائمة

 الموحدة للدخل
للمجموعة

ألف
دينار بحريني

 صافي التأثير
 على القائمة

 الموحدة للمركز
المالي للمجموعة

ألف
دينار بحريني

 صافي التأثير
 على القائمة

 الموحدة
 لحقوق الملكية

للمجموعة
ألف

دينار بحريني

 صافي التأثير
 على قائمة الدخل

للشركة
ألف

دينار بحريني

 صافي التأثير
 على قائمة المركز

المالي للشركة
ألف

دينار بحريني

 صافي التأثير
 على قائمة حقوق
 الملكية للشركة

ألف
دينار بحريني

-5--7-النفقات الرأسمالية

)222(-)222()222(-)222(نفقات اإليرادات

خسارة الربح نتيجة النخفاض إجمالي
األقساط المستحقة

)485(-)485()485(-)485( إللغاء أو وقف خطط محددة -

)707(5)707()707(7)707(اجمالي التأثير

)ال تشكل المعلومات المالية المرفقة جزءًا من القوائم المالية الموحدة والمنفصلة للشركة(

اإلفصاحات التكميلية للمعلومات المالية 
 الموحدة والمنفصلة للشركة

في 31 ديسمبر 2021



الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.(  |  107التقـرير   السنوي 2021

اإلفصاحات التكميلية للمعلومات المالية 
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محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة البحرينية الكويتية للتامين )ش.م.ب( عن عام 2020م

جي آي جي البحرين الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.(108  | الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.(

29 مارس 2021م التاريخ:  
10:30 صباحًا الوقت:  

عن طريق تقنية اإلتصال المرئي المكان:   

إنــه فــي التاريــخ والوقــت والمــكان المشــار إليهــم أعــاله، أعلــن الســيد مــراد 
علــي مــراد بصفتــه رئيســًا لمجلــس اإلدارة افتتــاح الجمعيــة العامــة العاديــة 
للمســاهمين. وينعقــد هــذا اإلجتمــاع باإلســتناد إلــى المــواد 198، 199، 200، 201 
ــون رقــم )21( لســنة 2001م  ــة الصــادر بمرســوم قان ــون الشــركات التجاري مــن قان
وتعديالتــه، والمــواد مــن 31 إلــى 43 مــن النظــام األساســي للشــركة، إذ تمــت 
الدعــوة لــه باإلعــالن فــي جريدتــي األيــام وجلــف ديلــي نيــوز الصادرتيــن بتاريــخ 8 

مــارس 2021م، وشــمل اإلعــالن الدعــوة وجــدول أعمــال اإلجتمــاع. 

وحضر اإلجتماع كل من:
•  أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم:

السيد مراد علي مراد - رئيس مجلس اإلدارة  -
الســيد خالــد الحســن - نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة عــن طريــق اإلتصــال   - 

المرئي  
السيد حسن محمد زين العابدين - عضو مجلس اإلدارة  -

د. عمــاد جــواد بوخمســين - عضــو مجلــس اإلدارة عــن طريــق اإلتصــال   - 
المرئي  

الســيد شــوقي علــي فخــرو - عضــو مجلــس اإلدارة عــن طريــق اإلتصــال   - 
المرئي  

الســيد محمــد إبراهيــم زينــل - عضــو مجلــس اإلدارة عــن طريــق اإلتصــال   - 
المرئي  

ــق اإلتصــال  الســيد ثامــر إبراهيــم عــرب - عضــو مجلــس اإلدارة عــن طري  - 
المرئي  

الســيد مبــارك عثمــان العيــار - عضــو مجلــس اإلدارة عــن طريــق اإلتصــال   - 
المرئي  

الســيد محمــد أحمــد الريــس - عضــو مجلــس اإلدارة عــن طريــق اإلتصــال   - 
المرئي  

•  أعضاء اإلدارة التنفيذية التالية أسمائهم:
د.عبداهلل سلطان - الرئيس التنفيذي  -

التجاريــة عــن طريــق  العــام للشــؤون  المديــر  الســيد وليــد محمــود -   - 
اإلتصال المرئي  

السيد علي نور - مسؤول العمليات عن طريق اإلتصال المرئي   -
•  كما حضر مندوبي الجهات الرسمية المختصة التالية  أسمائهم  

    عن طريق اإلتصال المرئي:
السيدة خولة بوبشيت مندوبًة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -

بمصــرف  التأميــن  مراقبــة  إدارة  عــن  مندوبــًا  عبدالقــادر  علــي  الســيد   - 
البحرين المركزي  

الســيد حســين محمــد مندوبــًا عــن إدارة مراقبــة األســواق الماليــة بمصرف   - 
البحرين المركزي   

السيدة نجود الشرقاوي مندوبًة عن بورصة البحرين  -
إرنســت  الســادة  الخارجــي  المدقــق  عــن  ممثــأل  الجــودر  عيســى  الســيد    • 

     ويونغ )محاسبون قانونيون(
كفيــن  الســادة  األســهم  مســجلي  عــن  ممثــاًل  المــدوب  صــادق  الســيد    • 

     تكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م. 
 •  مســاهمون يبلــغ مجمــوع أســهمهم الحاضــرة أصالــة ووكالــة 123.622.830 
البالــغ عددهــا 142.409.336 ســهم أي  ســهمًا مــن جملــة أســهم الشــركة 
مــن مجمــوع  الخزينــة  أســهم  إســتقطاع  )بعــد   %86.81 نســبته  تقــارب  مــا 
األســهم(، وقــد ثبــت ذلــك فــي ســجل الحضــور واعتمــده كل مــن رئيــس 
مجلــس اإلدارة وممثــل المدقــق الخارجــي ومنــدوب وزارة الصناعــة والتجــارة 

األســهم. وممثــل مســجلي  والســياحة 

بــدأ الســيد الرئيــس اإلجتمــاع بالترحيــب باألصالــة عــن نفســه ونيابــة عــن الســادة 
أعضــاء مجلــس اإلدارة بالحضــور مــن مســاهمين ومندوبــي الجهــات الرســمية 
المختصــة، ومــن ثــم عــرض علــى الســادة الحضــور جــدول األعمــال المعلــن عنــه 

ســابقًا وتــم إقــرار اآلتــي:

الســابق  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  محضــر  علــى  اإلطــالع  تــم   )1 
والمنعقــد بتاريــخ 25 مــارس 2020م والمتضمــن فــي التقريــر الســنوي،    

وتمت المصادقة عليه.   

 31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  عــن  اإلدارة  تقريــر مجلــس  مناقشــة   )2 
ديسمبر 2020م، والمصادقة عليه.  

تحــت هــذا البنــد، وبعــد إســتعراض مــا جــاء فــي التقريــر الســنوي الــذي تــم 
توزيعــه علــى المســاهمين، أفــاد الســيد رئيــس مجلــس اإلدارة بــأن عــام 2020 
كان عامــًا إســتثنائيًا حيــث ســيطرت فيــه جائحــة كرونــا العالميــة علــى مجريــات 
األحــداث فــي العالــم أجمــع، فمنــذ ظهــور هــذه الجائحــة فــي بدايــة العــام 2020 
كان لهــا تأثيــر غيــر مســبوق علــى جميــع القطاعــات بمــا فيهــا قطــاع التأميــن، 
حيــث غيــرت هــذه الجائحــة أســلوب التجــارة واألعمــال وطريقــة التعاطــي مــع 

األنشــطة والمعامــالت بمختلــف أنواعهــا.

بعدهــا أشــار الســيد الرئيــس إلــى أن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة أعطــوا 
أولويــة قصــوى لتوفيــر بيئــة ســليمة لموظفــي وعمــالء الشــركة خــالل هــذه 
الظــروف اإلســتثنائية للجائحــة العالميــة، حيــث تــم إتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات 
اإلحترازيــة المختلفــة للحــد مــن المخاطــر الناتجــة عنهــا وتركيــز الجهــود لتوفيــر 
مختلــف  عبــر  العمــالء  لجميــع  مســتمر  بشــكل  الخدمــات  أفضــل  وتقديــم 

اإللكترونيــة. المنصــات 

المبــادرات خصوصــًا بســبب ظــروف  أهــم  إلــى  الرئيــس  الســيد  كمــا تطــرق 
الجائحــة العالميــة والمتمثلــة فــي التحــول الرقمــي لمختلــف أعمــال الشــركة 

وتطويــر وحــدة خدمــة العمــالء للبيــع اإللكترونــي ليكــون أكثــر كفــاءة.

عــالوة علــى ذلــك، أفــاد الســيد الرئيــس أنــه على الرغم مــن الظروف اإلســتثنائية 
التــي مــرت بهــا خــالل العــام،  تمكنــت الشــركة مــن المحافظــة علــى مركزهــا 
الريــادي وتحقيــق ربــح صــاف عائــد إلــى مســاهمي الشــركة بلــغ 3.8 مليــون دينــار 
بحرينــي، مقارنــة مــع 2.7 مليــون دينــار بحرينــي فــي نهايــة العــام الســابق، وذلــك 

بزيــادة قدرهــا %41.

بعدهــا طلــب الســيد رئيــس مجلــس اإلدارة مــن الرئيــس التنفيــذي تقديــم 
عرضــًا موجــزًا عــن أعمــال الشــركة، حيــث يعتبــر العــرض جــزءًا ال يتجــزا مــن 
ــم عرضــه الموجــز  محضــر هــذه الجمعيــة. وقــد قــام الرئيــس التنفيــذي بتقدي
مســتعرضًا أداء الشــركة وموضحــًا المؤشــرات الماليــة والتشــغيلية التاليــة:

 
النتائج المالية

زادت األقســاط بنســبة 5% وكانــت هنــاك زيــادة فــي جميــع انــواع التأميــن   - 
باستثناء البحري السيارات وذلك بسبب الركود بشكل عام.  

انخفضت نسبة المطالبات من صافي األقساط من 73.6% الى %68.8   -
بلــغ 3.8 مليــون دينــار  ربــح صــاف  مــن تحقيــق  الشــركة  كمــا تمكنــت   - 
العــام  نهايــة  فــي  بحرينــي  دينــار  مليــون   2.7 مــع  مقارنــة  بحرينــي،    
الســابق، وذلــك بزيــادة قدرهــا 41%، حيــث تعــود الزيــادة فــي صافــي الربــح    

بشكل رئيسي إلى التحسن الكبير في نتائج االكتتاب.  

تداعيات الجائحة العالمية على الشركة
تــم إتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات اإلحترازيــة المختلفــة للحــد مــن المخاطــر   - 
الناتجــة عــن الجائحــة العالميــة التــي تواجــه الموظفيــن والعمــالء لضمــان    
فــي  المختصــة  الجهــات  الصــادرة مــن  بالتعليمــات  إلتزامــًا  ســالمتهم،    

البحرين والكويت حفاظًا على سالمة الموظفين والعمالء.  
تــم أخــذ اللقــاح مــن قبــل اكثــر مــن 50% مــن موظفيــن الشــركة والشــركة   - 

التابعة.  
ــدة ومنتجــات  ــم إطــالق فــرع رقمــي وتدشــين منصــات إلكترونيــة جدي ت  - 
عمــالء  إلــى  الخدمــات  أفضــل  تقديــم  إســتمرارية  أجــل  مــن  مبتكــرة    

الشركة.  

التوظيف
ــة مــن 75% الــى 77%، كمــا زادت نســبة توظيــف المــرأة فــي  زادت نســبة البحرن
المناصــب القياديــة مــن 11% الــى 14% وذلــك تماشــيَا مــع إســتراتيجية الشــركة 

والمجموعــة لتمكيــن وتقــدم المــرأة.
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النتائج اإلستثمارية
إنخفضــت النتائــج اإلســتثمارية بحوالــي 10% بســبب بعــض المخصصــات   - 

في محفظة الشركة التابعة.  
حققــت الشــركة عائــد علــى أصولهــا االســتثمارية بنســبة 2.6% مقارنــة   - 
مــع 2.9% فــي العــام الســابق، كمــا اســتطاعت الشــركة االســتفادة مــن    
الفــرص المتاحــة وزيــادة  حجــم محفظــة الدخــل الثابــت وعوائدهــا بشــكل    

كبير.   
تمكنــت الشــركة مــن شــراء المبنــى الرئيســي للشــركة التابعــة ممــا   - 
ســاعدها فــي تحســين مالءتهــا الماليــة، كمــا يعتبــر ذلــك جــزء مــن خطط    

الشركة في تنويع محفظة إستثماراتها.   
قامــت الشــركة خــالل العــام 2020 بشــراء مــا مجموعــة 280.637 كأســهم   - 

خزينة.  
تمكنــت الشــركة التابعــة مــن تحقيــق نتائــج ماليــة ممتــازة بنهايــة العــام،   - 
حيــث إســتطاعت مــن توزيــع أربــاح نقديــة إلــى مســاهمي الشــركة بنســبة    

5% من رأس المال المدفوع بعد تسع سنوات من آخر توزيع لها.  

المسؤولية اإلجتماعية
حرصــًا منهــا تجــاه المســؤولية اإلجتماعيــة، قامــت الشــركة بالمســاهمة فــي 
حملــة فينــا خيــر، كمــا كان لــدى الشــركة مســاهمات أخــرى أغلبهــا متعلقــة 
بمكافحــة الجائحــة العالميــة، باإلضافــة إلــى اســتمرار الشــركة فــي مســاهماتها 

الســنوية المعتــادة.

ــر مجلــس اإلدارة عــن الســنة  وبعــد ذلــك، صادقــت الجمعيــة العامــة علــى تقري
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م.

تمــت قــراءة تقريــر مدققــي الحســابات مــن قبــل ممثــل إرنســت ويونــغ   )3 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.  

صادقــت الجمعيــة العامــة علــى البيانــات الماليــة للشــركة للســنة الماليــة   )4 
بــأن  الرئيــس  الســيد  ذكــر  حيــث  2020م،  ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة    
التقريــر الســنوي يعكــس أرقــام البيانــات الماليــة ومؤشــرات األداء المالــي    

والفني للشركة بصورة واضحة.  

ــة توصيــة مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق  إعتمــدت الجمعيــة العامــة العادي  )5 
بتخصيــص صافــي أربــاح العــام علــى النحــو المبيــن فــي جــدول األعمــال    

المعلن كالتالي:  

تحويل مبلغ 331.831 دينار بحريني إلى اإلحتياطي القانوني.  أ- 
توزيــع أربــاح نقديــة قدرهــا 15 فلــس للســهم الواحــد أو 15% مــن رأس    ب- 
خصــم  )بعــد  بحرينــي  دينــار   2.136.140 يعــادل  مــا  أي  المدفــوع  المــال    
الشــركة  بســجالت  المســجلين  المســاهمين  علــى  الخزينــة(  أســهم    

بتاريخ اإلستحقاق، وسيتم دفع األرباح النقدية بتاريخ 15 أبريل 2021م.  
المدفــوع أي مــا  المــال  توزيــع أســهم منحــة قدرهــا 4.8951% مــن رأس    ج- 

يعادل 4.8951 سهم لكل 100 سهم ما مجموعه 700.000 دينار بحريني.  
تحويل مبلغ 150.342 دينار بحريني إلى األرباح المستبقاة.  د- 

وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بإقــرار مبلغ   )6 
150.000 دينــار بحرينــي كمكافــأة  للســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن عــام    
الشــركة  بحصــول  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  الســيد  أوضــح  وقــد  2020م.    
علــى موافقــة خطيــة مــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة علــى صــرف    

مبلغ المكافأة.   

بحرينــي  دينــار   50.000 مبلــغ   صــرف  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  أقــّرت   )7 
للتبرعات والهبات.   

ذات  األطــراف  مــع  جــرت  التــي  العمليــات  عــن  المســاهمين  تبليــغ  تــم   )8 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م، كمــا  الماليــة  الســنة  العالقــة خــالل    
هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم )29( مــن البيانــات الماليــة. وقــد صادقــت    

الجمعية العامة العادية على ذلك.  

صادقــت الجمعيــة العامــة العاديــة علــى تقريــر حوكمــة الشــركات وإلتــزام   )9 
الشــركة بمتطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي للســنة الماليــة المنتهيــة    

في 31 ديسمبر 2020م.   
وقــد أوضــح الســيد رئيــس مجلــس اإلدارة بــأن التقريــر الســنوي للشــركة    
الــذي تــم توزيعــه علــى المســاهمين يشــمل علــى قســم خــاص يتنــاول    
الموضــوع أعــاله بالتفصيــل. وأضــاف بــأن الشــركة قامــت باإلعــالن عــن    
هــذا التقريــر فــي بورصــة البحريــن ليطلــع عليــه المســاهمون، كمــا أن    
مجلــس اإلدارة يقــوم بمراجعــة هــذا التقريــر بصــورة مســتمرة والعمــل    
ميثــاق  حســب  الرقابيــة  المتطلبــات  جميــع  ليشــمل  تطويــره  علــى    
مرجــع  ليكــون  العالميــة  الممارســات  وأفضــل  الشــركات  حوكمــة    

للمساهمين واألطراف ذوي العالقة.  

 10(  وافقــت الجمعيــة العامــة علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن كل 
ما يتعلق بتصرفاتهم خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.  

 11(  أعيــد تعييــن الســادة إرنســت ويونــغ كمدققيــن خارجييــن لحســابات 
الشــركة للســنة الماليــة 2021م حســب توصيــة مجلــس اإلدارة وبنــاًء علــى    
توصيــة لجنــة التدقيــق واإللتــزام، بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف    
اإلدارة  مجلــس  تخويــل  وتــم  التعييــن،  هــذا  علــى  المركــزي  البحريــن    

بتحديد أتعابهم.  

ــة طبقــًا  ــم يســتجد أي موضــوع خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة العادي  12(  ل
للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.  

مناقشات السادة المساهمين
بــدأ أحــد الســادة المســاهمين )الســيد عمــار علــي( باإلستفســار عــن خطــة 
وإســتراتيجية الشــركة بشــأن اإلســتثمارات اإلســتراتيجية واإلســتحواذات، حيــث 
أجــاب الســيد الرئيــس علــى هــذا اإلستفســار بالقــول أن األمــور اإلســتراتيجية 
تدخــل ضمــن إختصاصــات وشــؤون عمــل المجلس وأن أية مشــاريع إســتراتيجية 
كاإلســتحواذات أو شــراء إســتثمارات إســتراتيجية أو مشــاريع دمــج يتــم اإلفصــاح 
عــن تفاصيلهــا بحســب المتطلبــات مــن الجهــات الرقابيــة المختصــة. كمــا أضــاف 
الســيد الرئيــس بــأن الشــركة ســوف تفصــح في الوقت المناســب عــن التفاصيل 
بخصــوص فــرص المشــاريع اإلســتراتيجية المســتقبلية بعــد دراســتها وإتخــاذ 

القــرارات المناســبة بشــأنها وذلــك إلتزامــًا بالمتطلبــات الرقابيــة. 

الشــركة  أن  بالقــول  الموضــوع  التنفيــذي علــى هــذا  الرئيــس  بعدهــا عقــب 
قامــت فــي العــام 2019 برســم إســتراتيجية وأهــداف  للثــالث ســنوات القادمــة، 
وأن الشــركة إســتطاعت فــي العــام 2020 مــن تحقيــق معظــم تلــك األهــداف.

هــذا وقــد شــكر الســيد الرئيــس الجميــع علــى تشــريفهم الحضــور، وتمنــى أن 
تكلــل جهــود مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وموظفــي الشــركة بالنجــاح مــن 

أجــل تقــدم وإزدهــار الشــركة.

وبهــذا اختتمــت الجمعيــة العامــة العاديــة اجتماعهــا فــي فــي تمــام الســاعة 11:00 
مــن صبــاح اليــوم الموضــح تاريخــه فــي هــذا المحضــر.

واهلل الموفق،،،

السيد علي حسن فردان
سكرتير مجلس اإلدارة

السيد مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة


