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تـقـرير جمـلـ�س الإدارة

ال�سادة امل�ساهمون الكرام،

عر�س  )اأريج(  )�س.م.ب.(  للتاأمني  العربية  املجموعة  اإدارة  جمل�س  ي�سر 
التقرير ال�سنوي اخلام�س والثالثني لل�سركة والبيانات املالية املوحدة لل�سنة 

املالية 2015.

اأداء املجموعة

خالل  جمة  بتحديات  مليئة  التاأمني  اإعادة  ل�سركات  الأ�سواق  ظروف  ظلت 
على  بال�سغط  املال  راأ�س  فائ�س  اإ�ستمر  حيث  بالتقرير،  امل�سمولة  الفرتة 
اإنخفا�ض عوائد  �ساهم  اإلى ذلك، فقد  وبالإ�سافة  التاأمني.  و�سروط  اأ�سعار 
اأريج  ف�سجلت   ،2015 املالية  لل�سنة  الإجمالية  النتائج  تدين  يف  الإ�ستثمار 
خ�سارة �سافية بلغت 4.4 مليون دولر اأمريكي )2014: ربح  15.6 مليون 

دولر اأمريكي(.

دولر  مليون   0.8 بلغت  الإكتتابية  اأن�سطتها  من  اأرباحًا  املجموعة  حققت 
اأمريكي )2014: 6.0 مليون دولر اأمريكي(. و�سجلت اأريج وع�سو ال�سركة 
التابع لها يف لويدز مكا�سب بلغت 2.1 مليون دولر اأمريكي يف حني كبدت 
اأريج.  ح�سة  من  اأمريكي  دولر  مليون   1.3 بلغـت  خ�سـارة  ري  تكافـل 
واإنخف�ست عوائد الإ�ستثمار بن�سبة 30٪ مقارنة بالعام املن�سرم عند 14.3 
اإ�ستمرار  مع  اأمريكي(  دولر  مليون   20.5  :2014( اأمريكي  دولر  مليون 

الإقت�ساد العاملي يف التباطوؤ، وخا�سة يف اأ�سواق اأريج النا�سئة.

220.4 مليون  اإلى  باأريج لي�سل  التاأمني املكتتبة  اأق�ساط  اإجمايل  واإنخف�ض 
ويعزى  اأمريكي(،  العام )2014: 315.3 مليون دولر  اأمريكي خالل  دولر 
هذا الإنخفا�س اإلى بع�س التغريات يف حمفظة اأريج لويدز، واإلى التقلي�س 
اأدت  الوقت،  نف�س  ويف  العمالت.  �سرف  �سعر  وتاأثري  للمحفظة  الطوعي 
دفع  اإلى  الأق�ساط  ن�سبة  وتقلي�ض  احلجم  متو�سطة  اخل�سائر  من  �سل�سلة 

الن�سبة املجمعة لأريج لت�سل اإلى ٪106.6 )2014: ٪101.7(.

 الأ�سواق

تدهور  على  قوية  دللة  ذلك  يف  ولعل  غريمتوقع،  ب�سكٍل   2015 �سنة  اإنتهت 
اأو�ساع اأ�سواقنا الإقليمية والإقت�ساد العاملي ب�سكل عام. بينما كان املاليني 
من امل�ساهدين حول العامل يتابعون 9 اأطنان من الألعاب النارية، كان البناء 
املجاور للحدث يحرتق. وكان احلريق يف الفندق الفخم كبري اإل اأنه مل يوقف 
ال�سنة  راأ�ض  ليلة  دبي  اإندلع يف  الذي  فبالرغم من احلريق  املبهر،  العر�ض 

والذي �سوف يوؤثر بال �سك �سلبًا على نتائج معيدي التاأمني ولكن لالأ�سف لن 
الهائل  الإنفجار  اإلى  اإ�سافة  الأ�سواق.  اأي تغيري ملمو�س يف حت�سن  له  يكون 
التاأمني  اأنه كبد �سركات  يف ميناء تياجنني بال�سني مل يحرك �ساكنًا علمًا 
املحلية ومعيدي تاأمينها خ�سائر ل تقل باأي حال ما بني 1.6 اإلى 3.3 مليار 
الأخبار  مع  تتفاعل  ل  الأ�سواق  اأن  ن�ستنتج  اأن  امل�سلم  فمن  اأمريكي.  دولر 
ال�سيئة. ويبدو اأن فائ�س راأ�س املال قد �سبب يف اإختفاء دورات التاأمني التي 

كانت تهيمن �سابقًا لتعك�س التوازن املتقلب بني العر�س والطلب.

فقد كانت دورات التاأمني يف ال�سابق تعو�س املكتتبني يف ظل ظروف الأ�سواق 
ُفِر�ست عليهم املناف�سة بقبول تلك  املت�سددة عن ما كانوا يتكبدونه عندما 
الأخطار باأ�سعار اأقل من التكلفة. وهذا اخليار مل يعد قائمًا الآن. فالأ�سعار 
يف اأدنى م�ستوياتها و�سناعة التاأمني بحاجة ما�سة للتغيري. فقد اإنتهت اأيام 
العوائد ذات رقمني. ووفقًا ملوؤ�سر اإعادة التاأمني من ويلي�س للن�سف الأول من 
2015، فقد �سجلت عوائد الأ�سهم للمعيدين 5.1٪ �سمن املوؤ�سر فقط بعد 
ترحيل الإحتياطيات الفائ�سة واإحت�ساب اخل�سائر دون املعدل والناجمة عن 
الكوارث الطبيعية. وبينما ي�ستمر راأ�ض املال يف التدفق اإلى الأ�سواق امل�سبعة 
رغبات  تلبية  كيفية  يف  اأمرها  من  حرية  يف  ال�سركات  باتت  فقد  بالفعل، 
امل�ستثمرين دون تعري�سهم للمزيد من املخاطر املالية، وهذا اأمر �سائع اأي�سًا 

يف القطاع.

ويف الوقت نف�سه، فاإن الأمر كله يدور حول الكفاءة: فراأ�س املال، العمليات، 
اإدارة املخاطر وحتى قنوات التوزيع كلهم باتوا حتت املجهر. وبالتايل فاإنه 
احللول  اأحد  اأنه  على  الإقت�سادي  الت�سغيل  ُيربر  اأن  امل�ستغرب  من  لي�ض 
املمكنة. فقد �سهد العام 2015 اأكرب عدد من عمليات الدمج والإ�ستحواذ يف 
اأي كيو، بلغ حجم عمليات الدمج  ال�سنوات الأخرية. فوفقًا لتقرير كابيتال 
والإ�ستحواذ يف قطاع التاأمني العاملي يف 2015 ما جمموعه 89 مليار دولر 
اأمريكي اأي 770 �سفقة، مقارنة بــ 31 مليار دولر اأمريكي  يف 2014. فما 
الذي يدفع امل�ساهمون ملثل تلك  الإ�ستثمارات الكبرية يف �سوق ُينظر اإليه على 
اأنه “�سلبي” من قبل جميع وكالت الت�سنيف الأربع الكربى؟ وهل هو حقًا 
من الأجدر خلق كيانات كبرية يف الوقت الذي ي�سعى فيه القطاع ككل لتحقيق 
عوائد مر�سية؟ وكما هو �سائد يف كثري من الأحيان، فالكل يعتمد. فبب�ساطة، 
�سراء ح�س�س من الأ�سواق لي�س بفكرة جيدة. ولكن اإن مت ذلك من خالل 
تو�سعه  من  يزيد  اأن  �ساأنه  من  اجلديد  الكيان  فاإن  الدمج،  اأو  الإ�ستحواذ 
اإ�ستكمال  وبهذا ميكن  واخلربة،  املنتجات  ووفرة  اجلغرايف  وتنويعه  العاملي 
نواحي العمل معًا. �سف اإلى ذلك زيادة الكفاءة الت�سغيلية واإ�ستخدام اأمثل 

لراأ�س املال، فت�سبح ال�سورة ُمْكَملة.
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خالد جا�سم بن كلبان
رئي�س جمل�س الإدارة

مرتبطًا  بب�ساطة  يكون  لن  ناجح  مل�ستقبل  املفتاح  اأن  يقني  على  اإننا 
بحجم الأق�ساط، ولكن بالقدرة على تطوير اإمكانات الأ�سواق املعنية 

التي مل يتم ا�ستغاللها بالكامل.

“

“
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مل  اإن  واملناطق،  التخ�س�سات  متعددة  اجلديدة  الكيانات  هذه  تكون  عادة 
تكن عاملية. وي�سبح اخلط الفا�سل بني التاأمني واإعادة التاأمني غري وا�سح 
على نحو متزايد. فنحن ن�سهد قوى اإقليمية ت�ستثمر يف لويدز و�سركات عاملية 
ذلك  كل  ولي�ض  اإقت�سادية.  ال�سابق غري  تعترب يف  كانت  مناطق  اإلى  تتغلغل 
لإ�ستبدال  اليائ�س  البحث  جانب  يطغى  فاأحيانًا  العوائد،  على  مبنيًا  دومًا 
الأق�ساط املفقودة. وهذا قد ي�ساعد على تف�سري جناح مراكز التاأمني واإعادة 
التاأمني يف دبي اأو �سنغافورة اأو �سنغهاي، حتى واإن كان العديد ي�سعى جاهدًا 
اإلى عمليات مربحة. فتحقيق كفاءات  لتدوير الإ�ستثمارات الإقليمية هناك 
ت�سغيلية بحاجة اإلى قدرات عالية، وهذا بدوره يتطلب خلق حيز اأعمال كبري 
رخي�سة  اأموال  روؤو�ض  تواجدت  طاملا  الأق�ساط  اإ�ستهداف  �سيتوا�سل  ولهذا 

وتغيبت اخل�سائر الكارثية العالية.

وهكذا كان احلال يف العام 2015. فاإنخف�ست ن�سبة اخل�سائر العاملية املوؤمنة 
بحوايل 48٪ عن متو�سطها على مدى 10 �سنوات1  - اأي ال�سنة الرابعة على 
التوايل من الرتاجع بعد اخل�سائر ذات الرقم القيا�سي والناجمة عن كوارث 
البديلة  الأموال  روؤو�س  م�ستثمري  اإلى جذب  التهاوي  هذا  اأدى  وقد   .2011
اأمريكي يف  دولر  مليار   68 البالغة  اإلى متويالتهم  التقديرات  ت�سري  الذين 
�سكل  يف  و�سمانات  م�ستقات  بديلة،  �سمان  اأغطية  للكوارث،  �سندات  هيئة 
اأ�سول2  - اأي 13٪ اأكرث مما كانت عليه يف العام املن�سرم. وجاءت غالبية 
روؤو�س الأموال البديلة من �سناديق التقاعد التي ت�ستهدف اإ�ستثمارات ذات 
اأو  الفائدة  اأ�سعار  الأ�سواق،  بحركة  مرتبطة  غري  قطاعات  يف  طويل  مدى 
الأموال  روؤو�س  تلك  توظيف  ي�ستلزم  املقابلة،  اجلهة  ويف  الئتمان.  خماطر 

اجلديدة مما يف�سر ملاذا ظلت اأ�سعار التاأمني تناف�سية على مدى العام.

وكما اأفاد الو�سيط العاملي ويلي�س يف تقريره، فقد اإنخف�ست معدلت تاأمني 
املمتلكات العامة ما بني -3٪ اإلى -15٪ خالل الإثني ع�سر �سهر املا�سية3. 
لفرتة  ولكن  القائم،  املد  وراء  ال�سري  من  املت�سررة  التاأمني  فروع  ومتكنت 
ال�سركات  فتتناف�س  العاملي،  الإقت�ساد  كبري  حد  اإلى  ذلك  وي�سبه  وجيزة. 
لريادة  العمالء  لرغبات  والإ�ستجابة  والتحديث  التكييف  على  القدرة  ذات 
الو�ساطة  �سركة  يف  التنفيذيني  امل�سوؤولني  كبار  اأحد  قال  وكما  امل�ستقبل. 
العاملية غاي كاربنرت: “ومع اإ�ستمرار �سركات اإعادة التاأمني يف تقييم كيفية 
التناف�س يف اأ�سواق مفعمة بفائ�س يف الطاقات الإكتتابية، برزت بيئة اإبتكارية 
الإ�سرتاتيجية  تلك  تتطلب  ولكن  ك�سرورة”.  والتكييف  لالإ�ستجابة  وقدرة 
اإلتزامًا جتاه امل�ساهمني يف متويل التغريات على م�ستوى ال�سركات يف حني 
اأن الأ�سواق ل متد يد العون. وميكن اأن يتطور هذا الأمر ب�سكل �سلبي، خا�سة 

بالن�سبة لل�سركات ال�سغرية.

خ�سم  يف  وجودها  اإثبات  اإلى  النا�سئة  الأ�سواق  ت�سعى  نف�سه،  الوقت  ويف 
الأزمة الإقت�سادية، ل �سيما اإذا كانت تعتمد فقط على نوع واحد من املوارد 
الرخي�سة،  الأموال  خالل  من  الطلب  لرفع  اجلهود  نفذت  فقد  الطبيعية. 
كما اأنه من ال�سعب الرتاجع حيث اأن احلكومات حتاول رفع �سقف املديونية 
قبل  عام،   13 منذ  امل�ستويات  اأدنى  اإلى  النفط  اأ�سعار  هوت  فقد  العامة. 
الدخول يف  العامل، على  النفط يف  اأكرب منتجي  اأحد  اإيران وهي  تو�سك  اأن 
ال�سوق. وتبدو الدول املنتجة للنفط غري م�ستعدة وغري قادرة على اإ�ستبدال 
م�سادر الدخل ال�سابقة باإيرادات بديلة. فقد اإ�ستثمر الفائ�س ال�سابق ب�سكل 
رئي�سي يف البنية التحتية، وعدد قليل من ال�سناعات املدعومة والإ�ستهالك 
اخلا�س. ومع ذلك، قد ف�سلت هذه اإلى حد كبري يف خلق �سناعات م�ستدامة 
التعاون  جمل�س  دول  ت�سهد  اأن  املتوقع  ومن  النفط.  عوائد  اإلى  اللجوء  دون 
اخلليجي على وجه اخل�سو�س تغيريًا كبريًا من تخفي�س يف امليزانيات، بداية 
من تطبيق نظام ال�سرائب وخف�س يف الإنفاق العام. ويف حني يظل القطاع 
ال�سباب،  البطالة بني  ن�سبة  القطاعات وتزداد  اأكرب  الأرجح من  العام على 
ولكن لي�س كل القطاع العام �سيئًا، ل �سيما ونحن ن�سهد حتوًل تدريجيًا من 
ممولة  اإجتماعية  �سبكة  فاإن�ساء  اخلا�ض.  القطاع  اإلى  احلكومية  اخلدمات 
املتداولة علنًا   هو  الثابت  الدخل  اأدوات  اإلى جنب مع تطوير  بالكامل جنبًا 
نهاية  يف  العمل  فر�س  من  املزيد  اإيجاد  اإلى  يوؤدي  قد  جديد  لعهد  اإ�سراق 
املطاف، وتقدمي خيارات جديدة للم�ستثمرين ورمبا يحل حمل القطاع العام 
لقطاع  فقط  لي�س  هائلة  فر�س  توفري  �ساأنه  من  وهذا  مف�سلة.  عمل  كجهة 

ال�سناعة لدينا، ولكن لإقت�ساد املنطقة و�سكانها ب�سكل اأعم.

موقف اأريج

راأ�س  ليلة  بدبي  العنوان  فندق  وحريق  نيبال،  يف  كبريان  زلزالن  اإ�ستهلك 
عوائد  كل  الأق�سى  ال�سرق  من  احلجم  متو�سطة  وخ�سائر  امليالدية  ال�سنة 
الإتفاقيات املرتقبة يف 2015. اأما الإكتتاب الإختياري فقد اأبلى بالءًا اأف�سل 
وكذلك حمفظة الأعمال يف �سركة لويدز، يف حني اإ�ستمرت تاأمينات احلياة 
مليون   13.2 املجمل  يف  املجموعة  �سجلت  فقد  ال�سابق.  كالعام  قوي  باأداء 
دولر اأمريكي من العوائد الفنية )2014: 16.1 مليون دولر اأمريكي(، اأي 

اأقل بن�سبة 18٪ على اأ�سا�س �سنوي.

التي  ال�سنة   ،2015 عن   ٪30 بن�سبة  املكتتبة  الأق�ساط  اإجمايل  واإنخف�ض 
�سهدت نهاية اإتفاقية �سدارة كبرية ل�سالح اإحدى جممعات لويدز، واأق�ساط 
واإنخفا�س يف عدد من عمالت  اآخرين،  لويدز وعمالء  �سوق  اأقل عامة من 

ال�سوق الرئي�سة مقابل الدولر الأمريكي.

امل�سدر: تقرير حتليلي لإيون بنفيلد    .1

امل�سدر: تقرير حتليلي لإيون بنفيلد   .2

النظرة الأولى ويلي�س، يناير 2016  .3
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تتبع ال�سركة اإلى حد كبري اأ�سواق املنطقة يف املنتجات والتغطيات وال�سروط. 
واملناف�سني.  العمالء  تواجه  التي  الأ�سواق  اإلى ظروف  اأريج  تخ�سع  وباملثل، 
وقد متت اإدارة الأعمال يف اأريج يف ظل اأ�سواق متناف�سة على مدى ال�سنوات 
تتبعنا  اإذا  الواقع،  ويف  الأفق.  يف  نهاية  توجد  ل  اأنه  ويبدو  املا�سية،  الع�سر 
الهاج�س اأن دورة الأ�سواق قد تكون �سيئًا من املا�سي، فنحن بحاجة اإلى اإيجاد 

طرق بديلة لإدارة ال�سركة ب�سكل مربح يف هذه البيئة املليئة بالتحديات.

بالن�سبة للجزء الأكرب، فقد اأجنزت اأريج ذلك ولكن يف ظل ظروف الت�سغيل 
معها.  والتكيف  واحدة  وترية  على  للحفاظ  بحاجة  ال�سركة  فاإن  املتغرية، 
ت�سبح  فعندما  للبدء.  الأمثل  املكان  هي  الداخلية  الكلفة  تكون  ما  وعادة 
بداأت   ،2011 يف  البديل.  لي�س  باملوارد  فالتبديد  ال�سغط،  حتت  الهوام�س 
ال�سركة يف تقلي�س العمليات واليوم ي�سعد ال�سركة القول اأن م�ستوى الإنفاق 
قد عاد اإلى ما كان عليه يف 2007. فقد اإنخف�ست العمالة منذ ذلك احلني 
بن�سبة 40٪. واليوم، تعترب اأريج موؤ�س�سة ذات كفاءة عمالية منا�سبة ولكن يف 
نف�س الوقت مدركة اأن اأكرث املوارد قيمة هي راأ�س املال الب�سري. وذلك هو 
الأكرث �سعوبة يف الإ�ستبدال ل�سناعة قائمة على املعرفة مثل اإعادة التاأمني.

وقف  خالل  من  اأداءها  بت�سحيح  املجموعة  تقوم  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة 
الأن�سطة التي ل ت�سيف قيمة للم�ساهمني. ففي 2015 قامت ال�سركة مبراجعة 
�سبكة الأعمال يف اخلارج مما اأدى اإلى عدد من الإجراءات الالحقة. فبعد 
اأدركت  التكافلي،  التاأمني  اإعادة  لأعمال  املجموعة  ريادة  من  �سنوات  ع�سر 
ال�سركة اأن �سوق اإعادة التكافل قد اأخفق يف الإيفاء بوعوده. فبينما اإرتفعت 
اأق�ساط التاأمني، مل ترتفع الأربـاح باملثـل. ومتكن فقط عدد قليل من ال�سركات 
العاملـة يف هـذا املجـال من ت�سـديـد الفـائ�س اإلى امل�ساركني فـيـهـا. ومن اأجل 
حماية راأ�س املال من املزيد من اخل�سائر، توقفت تكافل ري، التي متتلك بها 
اأريج ح�سة 54٪، من قبول اأعمـال جديدة. وعلى قدم امل�ساواة، ولو اإختلفت 
اأثرت  فقد  ولبوان.  �سنغافورة  فـرع  اإغـالق  �سـدد  يف  فال�سركـة  الأ�سبـاب، 
العوائد املنخف�سة والزيادة الرقابية يف املنطقة والنفقات الت�سغيلية املرتفعة 
يف اإنخفا�س الأرباح. واإنطالقا من التجربة املا�سية، فال�سركة على ثقة من 
اأن التدابري املذكورة اأعاله لديها القدرة لرفع العوائد على حقوق امل�ساهمني.

النظرة امل�ستقبلية

لي�س الأمر حقيقة باخلفي اأن اإنخفا�س اأ�سعار النفط واإرتفاع اأ�سعار الفائدة 
من  عجل  قد  النا�سئة  الأ�سواق  اإقت�سادات  ب�ساأن  واملخاوف  الدولر  وقوة 
التوقعات الإقت�سادية العاملية. فالدول امل�سدرة للنفط، كانت الأكرث ت�سررًا 
وخ�سو�سًا عندما اأيقنت احلكومات اأن الفائ�ض ال�سابق قد اإ�ْسُتِبَدل بفجوات 
مت  حيث  اأ�سد  كانت  فال�سدمة  لل�سعوب،  بالن�سبة  اأما  امليزانية.  يف  كبرية 
اإ�ستبدال امليزات ال�سخية بنظم �سرائب جديدة واإرتفاع يف معدلت البطالة 

يف ظل بيئة اإ�ستثمارية متقهقرة.

ب�سبب  طفيفًا  التاأثري  �سي�سبح  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  ففي 
�سوف  ال�سيادية  ال�سناديق  اأكرب  حتى  ولكن  العالية.  النقدية  الإحتياطيات 
لوحظ  فقد  وبالفعل  الإنفاق.  وترية  تعديل  يتم  مل  واإذا  ب�سرعة،  ت�ستنزف 
اجلديد،  الواقع  يحدد  وكما  والإ�ستهالك.  الدعم  وخف�س  امل�ساريع،  تاأجيل 
�ستحظى تلك الدول القادرة على تفعيل الإبداع والإبتكار يف ت�سغيل الأعمال 

التجارية امل�ستدامة يف ظل بيئة �سعبة على الرثوات الإقت�سادية.

وتنطبق املقولة اأي�سا بالن�سبة ل�سناعة التاأمني يف املنطقة، والتي تعتمد اإلى 
املحفوفة  الأ�سول  فئات  وعوائد  امل�سندة  ال�سركات  عمولت  على  كبري  حد 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  التاأمني  مراقبو  طالب  فعندما  باملخاطر. 
الأرباح  بداأت  املتاأخرة،  للحوادث  الإحتياطيات  بتعزيز  املثال،  �سبيل  على 
يف الإنخفا�س. وتتوقع ال�سركة اإ�ستمرار هذا الإجتاه فكما يبدو ت�ستعد دولة 
الإمارات العربية املتحدة لو�سع �سركات التاأمني املحلية يف ظل نظام تنظيمي 
اأكرث �سرامة، وخا�سة يف فروع التاأمني ال�سحي واملركبات. واإن كان هذا من 
�ساأنه اأن ي�سع نهاية لبع�س ال�سركات ويبقى اأن ننتظر التكهنات. ولكن يزال 
هناك اأمل يف اأن قطاع التاأمني �سيتقدم يف نهاية املطاف من تداول املخاطر 

اإلى الإكتتاب الفعال – الذي يفيد حتمًا معيدو التاأمني.

املدى  على  الأو�سط  بال�سرق  التاأمني  �سناعة  يف  الأق�ساط  لنظرة  وبالن�سبة 
الق�سري فهي “منوًا متوا�سعًا اأو ركودًا”4 يف حني ت�ستمر ال�سركة يف توفري 

تقرير 2016 النظرة امل�ستقبلية للتاأمني يف ال�سرق الأو�سط – املحا�سبة اإلى الأمام     .4
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مع  لالإتفاقيات  املمنوحة  الت�سهيالت  اأظهرت  وقد  بديلة.  دخل  م�سادر 
اإكتتاب  يف  ال�سركة  رغبة  زيادة  اإلى  اأدى  مما  للعوائد  اإنخفا�سًا  العمالء 
املايل  دبي  مركز  يف  تواجد  لها  ليكون  اأريج  وت�سعى  الإختيارية.  الأعمال 
تقدمي  من  رغبتها  ال�سركة يف  نف�سه، جددت  الوقت  ويف  العاملي يف 2016. 
بع�س منتجات لويدز لالأ�سواق املحلية وخارجها. ومن خالل اإتفاقيات ثنائية 
مع بع�س جممعات لويدز يف �سوق لندن تعتزم ال�سركة تقدمي خدمة رائدة 
لالأ�سواق للتعريف بلويدز ذات الت�سنيف “- A” الآمن للعمالء. وعالوة على 
يف  امل�ساركة  زيادة  �ساأنها  من  جديدة  اإتفاقيات  بعقد  ال�سركة  قامت  ذلك، 
اإلى العاملية، مع طرح منتجات جديدة ومزيد  اأماًل يف الو�سول  �سوق لويدز 

من التنوع يف املحفظة.

ويف  امل�ستقبل.  يف  للنمو  رئي�سًا  جماًل  ال�سخ�سي  التاأمني  فرع  اأريج  تعترب 
عندما  متزايد  ب�سكل  الإنخراط  اإلى  بحاجة  اخلا�ض  القطاع  اأن  اإعتقادنا 
اأعباء  من  تتحمله  كانت  ما  حتمل  ت�ستطيع  تعد  مل  اأنها  احلكومات  توقن 
عن �سعوبها يف ال�سابق. وت�سعى �سركات التاأمني لبناء خربتها الداخلية يف 
التاأمني ال�سحي وال�سيخوخة والعجز والتعليم وتغيري �سلوك امل�ستهلك وذلك 
عدد قليل مما تطمح له يف امل�ستقبل. واأريج على اأهبة الإ�ستعداد للم�ساعدة 
مع فريق مهيئ من املكتتبني يعمل بالفعل على اإيجاد حلول متخ�س�سة. وبدًل 
من الإعتماد على منتجات �سائعة ت�سبح خا�سعة لقواعد املناف�سة ال�سديدة، 
فنحن على اإعتقاد اأن القطاع لبد له من تقدمي املزيد من احللول املبتكرة 
لعمالءه. واإننا على يقني اأن املفتاح مل�ستقبل ناجح لن يكون بب�ساطة مرتبطًا 
بحجم الأق�ساط، ولكن بالقدرة على تطوير اإمكانات الأ�سواق املعنية التي مل 

يتم ا�ستغاللها بالكامل.

وقد يبدو عام 2016 وكاأنه مليئًا بتحديات جمة، ولكنه يب�سر بخلق العديد 
من الفر�س اجلديدة.

�سكر وتقدير

والإمتنان  ال�سكر  لالإعراب عن  الفر�سة  الإدارة هذه  اأع�ساء جمل�س  ينتهز 
ملك  خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  مقام  اإلى 
مملكة البحرين املفدى، واإلى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة، رئي�س الوزراء املوقر، واإلى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 
حمد اآل خليفة، ويل العهد الأمني القائد العام لقوة دفاع البحرين والنائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء على الإدارة الر�سيدة والت�سجيع الدائم لقطاع 
التاأمني يف مملكة البحرين. كما يتقدم اأع�ساء جمل�س الإدارة بالتعبري عن 
وامل�ساهمني  والعمالء  الأعمال  ل�سركاء  تقديرهم  وخال�س  اإمتنانهم  �سادق 
منهم  ال�سركة  مل�سته  الذي  والتعاون  الوثيق  دعمهم  على  الرقابية  واجلهات 
طوال العام. وختامًا يرغب املجل�س يف التعبري عن تقديره اخلا�س واإمتنانه 
لفريق الإدارة التنفيذية عامة بال�سركة واإلى جميع املوظفني على جهودهم 

القيمة وتفانيهم يف العمل.

نيابة عن جمل�س الإدارة

خالد جا�سم بن كلبان
رئي�س جمل�س الإدارة

10 فرباير 2016 

تـقـرير جمـلـ�س الإدارة
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املالمح الرئي�سة للبيانات املالية

الأ رقام الرئي�سة

ن�سبة امل�ساهمني

كما يف 31 دي�سمرب 2015

2011*2015201420132012)مباليني الدولرات الأمريكية(
276.5247.5  262.0 315.3 220.4 اإجمايل الأق�ساط

 222.9 254.7 237.7 256.4 219.9 �سايف الأق�ساط املكتتبة
)19.1(17.6 18.6 15.6 )4.4(�سايف الربح )اخل�سارة(

652.8 642.2667.6 715.4 746.6 اأ�سول الإ�ستثمار
1.022.1 1.046.1 1.056.6 1.104.3 1.099.1 جمموع الأ�سول

564.8 619.6612.1 635.6 613.7 �سايف املخ�س�سات الفنية
 222.4 249.2235.2 264.5 244.2 حقوق امل�ساهمني

*ت�ستبعد اأرقام 2011 ح�سابات امل�ساركني يف اأموال التكافل

٪31.38 حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة 
٪14.45 حكومة ليبيا 

٪9.10 حكومة الكويت 
٪0.82 حكومة البحرين 

٪15.50 القطاع اخلا�س بدولة الإمارات العربية املتحدة 
٪9.28 القطاع اخلا�س بدولة الكويت 

٪19.47 مالك اآخرون 
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ال�سيد يا�سر البحارنة  -1
الرئي�س التنفيذي  

ال�سيد اأندريا�ش ويدليت�ش  -2
املدير العام - اإعادة التاأمني   

ال�سيد جنراجن كانان  -3
املدير العام - ال�سوؤون املالية والإدارية  

ال�سيد �سالح املعراج  -4
م�ساعد املدير العام  - اإعادة التاأمني   

1

4 2
3

الإدارة العامة
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مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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وتدريجيًا تتحول املحفظة بعيدًا عن الإتفاقيات الإقليمية 
نحو فروع اإعادة تاأمني نتمكن من ال�سيطرة على نتائجها 
حجم  يف  تخفي�س  اإلى  يوؤدي  قد  وهذا  اأف�سل.  ب�سكل 
احلفاظ  يف  �سي�ساعد  الوقت،  ذات  يف  ولكن  الأعمال. 

على الربحية.

“

“
ال�سيد يا�سر البحارنة

الرئي�س التنفيذي

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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اإعادة التاأمني

وفقًا مليونخ ري معيد التاأمني العاملي، فقد بلغت اخل�سائر املوؤمنة من الكوارث 
فعقب   .2011 منذ  الأدنى  اأي   ،2015 اأمريكي يف  دولر  مليار   27 الطبيعية 
اأربع �سنوات من قلة املطالبات اجل�سيمة، بات معيدو التاأمني على يقني باأن 

�سروط واأحكام التاأمني لن تتح�سن يف القريب العاجل.

التاأمني  اأق�ساط  للدخل:  الأ�سا�ض على م�سدرين  التاأمني يف  �سركات  تعتمد 
واإيراد الإ�ستثمار. فح�سب و�سع الأ�سواق، فاأي من امل�سدرين ميكن اأن يكون 
الأكرث اأهمية يف حتقيق �سايف الأرباح. ويف معظم ال�سنوات، اأحد امل�سدرين 
ال�سلبية  الإجتاهات  تتزامن  عندما  اأوقات  هناك  ذلك،  ومع  الآخر.  يعو�س 
اإنخف�ست   ،2015 ففي  التاأمني.  �سناعة  يف  النتائج  هبوط  اإلى  يوؤدي  مما 
اأق�ساط املخاطر املعدلة يف حني وا�سلت الأ�سواق املالية يف الهبوط، خا�سة 
خالل الن�سف الثاين من العام. لهذا، فاإنه لي�س من امل�ستغرب اأن العديد من 

�سركات التاأمني يعلنون نتائجهم الآن وهي اأقل من العام 2015.

وي�سري املعدل الفوق عادي لعمليات الدمج والإ�ستحواذ خالل الفرتة امل�سمولة 
يف التقرير اإلى مزيد من التكثيف يف �سناعة التاأمني. فمثل حجم الهواء يف 
اإلى التمدد مع ال�سخ، والإنكما�ض  اآلة الأكورديون املو�سيقية، متيل الأ�سواق 
حتت ال�سغط. وحتى ذلك احلني، تت�سارع ال�سركات للح�سول على ح�سة 
اأكرب من الأ�سواق مما يوؤدي اإلى تفاقم الأزمة. ويبدو اأن خرباء القطاع يف 
حرية من اأمرهم يف حماولة للتنبوؤ مبا ميكن اأن يغري من هذا الو�سع العقيم 
منخف�سة  الإ�ستثمار  عوائد  اأن  حني  يف  الطلب،  وتراجع  العر�س  زيادة  من 

اإلى حد كبري.

حاد  توتر  خلق  اإلى  اأدى  مما  ي�ساعد،  مل  العاملي  الإقت�ساد  اأن  املوؤكد  فمن 
ومديري  ال�سما�سرة  على  ثم  ومن  امل�سرتين،  �سلوك  على  اأثر  الت�سعري  يف 
املخاطر باأكملهم. وت�سيف التقنية احلديثة زخمًا من خالل مناذج للت�سعري 
اجلماعي، وخلق طرق اإ�ستثمار جديدة لإدارة املخاطر، اأو الإ�ستعانة بربامج 
التاأمني  م�سارك يف �سناعة  اأن كل طرف  الأعمال. ويف حني  اعقد ملحاكاة 
عازم على تقلي�س النفقات، يتوقع امل�ستثمر عوائد مرتفعة على راأ�س املال، 
متجاهاًل يف كثري من الأحيان اأن معدل الت�سخم قد اإنخف�س ب�سكل كبري يف 
معظم الأ�سواق. تلك هي الفجوة بني واقع الأعمال وعدم الر�سا املتزايد من 

امل�ساهمني والذي يوؤدي اإلى مزيد من التغيري.

توفر الأ�سواق النا�سئة حتدياتها اخلا�سة. فالنمو الإقت�سادي احلايل بعيد 
كل البعد عن ما�سيه بينما ي�سعى معيدو التاأمني املحليني يف جذب اأق�ساط 
اأكرث، اأو على الأقل جني اأرباح، داخل بلدانهم. اإن خلق ت�سريعات جديدة يف 
الأجنبية  الإعادة  �سركات  اإلى عزل  اأدى  الهند  وموؤخرًا  واإندوني�سيا  ال�سني 
متامًا اأو و�سعها يف جو غري تناف�سي مع اآخرين تدعمهم دولهم. وتلك لعبة 
خطرية من �ساأنها اأن تدر بنتائج عك�سية �سريعة، يف حال وقوع كوارث طبيعية 

حملية كبرية.

ي�سعر  وكل من  امل�سالح،  اأ�سحاب  اإختبار حقيقي جلميع  اإل  هو  ما  ما�سبق 
بعزلة عن ديناميكيات الأ�سواق العاملية يجب اأن يرتوى ويعيد التفكري. ولرمبا 
تغيري  و�سك  على  التاأمني  �سناعة  اأن  نعتقد  لكننا  القول،  املبكر  من  يكون 

جذري يف القريب.

اإ�ستعرا�ش الأعمال

تطوير املحافظ

مقارنة   ٪30 بن�سبة   2015 يف  للمجموعة  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  اإنخف�ض 
الأعمال  �سدارة  توقف  عن  جنم  التخفي�س  هذا  من   ٪9 املن�سرم،  بالعام 
التغري  عك�ست  اأخرى  و٪7  معها.  عملنا  التي  لويدز  نقابات  اإحدى  من 
اآخرين،  عمالء  اأق�ساط  دخل  من  للتخفي�سات  نتيجة  اأريج،  حمفظة  داخل 
الـ14٪ فهي  باقي  اأما  العمالت.  الدورية وحركة �سعر �سرف  والتخفي�سات 
من  اإثنني  خف�سنا  اأو  اأوقفنا  حيث  لويدز،  مع  حمفظتنا  يف  التحولت  نتاج 

الإتفاقيات الن�سبية الكبرية.

توزيع دخل الأق�ساط ح�سب الأ�سواق

يتم  بينما  الأولويات،  اأهم  اأحد  يزال  ل  اأريج  اأعمال  التنويع يف حمفظة  اإن 
اإدارة التعر�س للمخاطر يف بيئة اأ�سواق �سعبة خا�سة مع اإ�ستمرار الرتاجع يف 
معدلت الت�سعري. وتدريجيًا تتحول املحفظة بعيدًا عن الإتفاقيات الإقليمية 
نحو فروع اإعادة تاأمني نتمكن من ال�سيطرة على نتائجها ب�سكل اأف�سل. وهذا 
قد يوؤدي اإلى تخفي�س يف حجم الأعمال. ولكن يف ذات الوقت، �سي�ساعد يف 

احلفاظ على الربحية.

م�ساهمات فروع التاأمني الفردية يف دخل اأق�ساط املجموعة

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�س.م.ب.(

 الأداء

الإتفاقيات  حمفظة  بخ�سائر   2015 يف  باأريج  الإكتتابية  الأرباح  تاأثرت 
من  احلجم  متو�سطة  ومطالبات  نيبال  يف  كبريين  لزلزالني  نتيجة  اإجماًل 
ليلة  ال�سرق الأق�سى وتركيا واأخريًا احلريق الهائل يف فندق العنوان بدبي 
راأ�س ال�سنة امليالدية. ويف النهاية، بلغت ن�سبة اخل�سارة املجمعة للمجموعة 

67.4٪ للعام، اأي بزيادة قدرها 0.6٪ عن م�ستوى 2014.

النتائج الفنية ح�سب امل�سدر )باآلف الدولرات الأمريكية(

التاأمني  فروع  فظلت  خمتلطة.  �سورة   2015 لنتائج  الدقيق  التحليل  يظهر 
لويدز يف  وتاأمينات احلياة وحمفظة  واإتفاقيات فائ�ض اخل�سارة  الإختياري 
تاأدية اأداًء جيدًا. وكان هناك انخفا�سًا يف عوائد العام على اأ�سا�س �سنوي، 
ثابتة  الفنية  الأق�ساط  املحافظ. وظلت عوائد  اإنخفا�ض حجم  ب�سبب  غالبًا 
وا�سلت  ذلك،  ومع  لويدز.  حمفظة  يف  فقط  طفيف  تخفي�س  مع  ما،  نوعًا 
مناف�سة الت�سعري يف تاآكل الهوام�ض يف فروع التاأمني التي يتحكم يف �سروط 
يف  الرئي�سي  املكون  وهي  الإتفاقيات،  وت�سوق  املفو�سني.  العمالء  اإكتتابها 
اأن  حني  ويف  التاأمني.  فروع  بني  مزيج  اأنها  على  عادة  الإقليمية،  حمفظتنا 
تعو�س  اأن  املتوقع  فمن  خ�سائر،  ي�سجل  قد  منها  اإثنني  اأو  الفروع  هذه  اأحد 
باقي الفروع لت�سبح النتيجة الجمالية مربحة. ولكن مل يكن هذا واقع الأمر 
يف 2015، عندما تقل�ست الهوام�س ب�سكل كبري مانعًة اإ�ستيعاب �سل�سلة من 
لقبول  �سروط حمكمة  تطبيق  تقرر  فقد  ولذك  متو�سطة احلجم.  اخل�سائر 
حجم  تخفي�س  النتيجة  كانت  واإن  حتى  ال�سنة،  نهاية  قبل  جديدة  اأعمال 

الأعمال.

 نتائج املجموعة الفنية لكل فرع من فروع التاأمني
)باآلف الدولرات الأمريكية(

اإن غالبية خ�سائر الإتفاقيات املحت�سبة يف ال�سنة املالية 2014 تتعلق بزلزال نيبال، والذي وقع يف 
2015 ولكنها �سجلت من الناحية الفنية يف �سنة 2014 الإكتتابية  لتلك الأ�سواق.

موقف راأ�ش املال

كعادة اأريج، فقد قامت ال�سركة بتكليف خرباء اإكتواريني خارجيني م�ستقلني 
اإحتياجات  لتلبية  الالزم  املال  راأ�س  كفاية  عن  تقديري  حتديث  لتقدمي 
املخاطر لعمليات املجموعة الكلية عند م�ستوى اإحتمالية 1: 200، اأو ٪99.5. 
مقابل  هائلة  وفرة  امل�ستوى  ذلك  يف  لأريج  الإقت�سادي  املال  راأ�س  ويظهر 
�سمان  قدرة  لديها  ال�سركة  اأن  على  يدل  مما  بال�سركة.  امل�ساهمني  حقوق 

مايل كبري لعمالئها حتى يف ظل منوذج ال�سيناريو املت�سدد.

ومع توحيد ح�سابات تكافل ري حتت حمفظة اأريج للمخاطر، فقد مت تخفي�س 
اأ�سواق  يف  عديدة  اإتفاقيات  يف  ت�سارك  ل  التابعة  ال�سركة  اأن  نتيجة  وطئته 
متطلبات  توجيه  على  الطبيعية  الكوارث  توؤثر  لأريج حيث  الرئي�سة  املنطقة 

راأ�س املال. 

�سهدت حمفظة اأريج التي متثل 92٪ من حمفظة املجموعة تغيريات حمدودة 
اأهم العوامل التي توؤثر يف خماطر راأ�س املال  على املوقف قبل عام م�سى. 
الأ�سواق،  خماطر  ثم  الإحتياطيات  خماطر  ويليها  الإكتتابية  املخاطر  هي 
مراجعة  فعقب  الإئتمان.  وخماطر  ال�سيولة  خماطر  الت�سغيلية،  املخاطر 
خماطر  اإنخف�ض  امل�ستقلني،  اخلارجيني  الإكتواريني  اخلرباء  من   �ساملة 
باإعتدال.  الأ�سواق  خماطر  اإرتفعت  حني  يف  ملحوظ  ب�سكل  الإحتياطيات 
واأدت جميع املوؤ�سرات جمتمعًة اإلى اإنخفا�س هام�سي يف متطلبات راأ�س املال 

الإقت�سادي للمجموعة.

كما هو موؤكد من خالل التحليالت الإكتوارية وعلى الرغم من  خ�سارة 2015 
التي  املجموعة  حمفظة  وجودة  تنوع  من  باإرتياح  ال�سركة  ت�سعر  الت�سغيلية، 
توفر احلماية القوية لعمالء اإعادة التاأمني وحقوق امل�ساهمني على حد �سواء.

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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2015 التقرير ال�سنوي 

النظــرة امل�ستقبلية

يظل و�سع الإقت�ساد يف ال�سني ال�سغل ال�ساغل للمحللني يف حني الإنتعا�س 
مفرت�س  هو  مما  و�سوحًا  اأقل  يكون  قد  املتحدة  الوليات  يف  القت�سادي 
بدايًة. فجنبًا اإلى جنب ومع اإنخفا�س اأ�سعار املوارد الطبيعية والنفط، فمن 
املرجح اأن يظل الطلب العاملي �سعيف يف 2016 – واحلال باملثل اأي�سا على 

منتجات التاأمني الرئي�سة.

من  التقلي�س  التاأمني  م�سرتي  على  اأنه  القت�سادية  ال�سرورة  وتقت�سي 
نفقاته وتعظيم دور اإدارة املخاطر. كما اأن ال�سغوط التناف�سية واملزيد من 
اأريج حتقيق  اأ�سعار املنتجات يجعل من ال�سعب على عمالء  الإنخفا�س يف 
دخل الأق�ساط املن�سود. وخمالفًا لذلك، ن�سهد تعزيز الإحتياطيات يف فرع 
التاأمني يف  اأق�ساط  اإرتفاع  اإلى  اأدى  ال�سحي مما  والتاأمني  املركبات  تاأمني 
هذه الفروع الهامة. ولتحقيق التوازن، فاإننا نتوقع منوًا منخف�سًا ب�سيطًا يف 

جميع اأنحاء منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا يف 2016.

على  اأريج  تعمل  بال�سركة،  املربحة  الإختيارية  الأعمال  حمفظة  ولتعزيز 
جددت  ال�سركة  اأن  كما   .2016 يف  العاملي  املايل  دبي  مركز  يف  تواجدها 
اأ�سواقها املحلية  اإلى  اأي�سًا من رغبتها يف جلب منتجات خمتارة من لويدز 
وخارجها. فمن خالل اإتفاقيات تغطية مع نقابات لويدز الفردية يف اأ�سواق 
لندن، تعتزم اأريج تقدمي خدمة رائدة يف الأ�سواق للتعريف مبفاهيم لويدز 

عتبة عمالئها. اإلى  ذات الت�سنيف “A” الآمن 

تنظر اأريج اإلى فروع التاأمني ال�سخ�سية كمجال رئي�سي للنمو. فبينما يعمل 
تلبي  التي  املتخ�س�سة  احللول  اإيجاد  على  بال�سركة  احلياة  تاأمينات  فريق 
التاأمني  مديري  مع  �سراكة  لإيجاد  ال�سركة  ت�سعى  الإقليمية،  الإحتياجات 
املتخ�س�سني يف تقدمي املنتجات الإ�ستهالكية اجلديدة يف هذا اجلزء من 
العامل. فعو�سًا عن مطاردة الأق�ساط وحدها، ترى ال�سركة اأن الربحية تعتمد 
ب�سكل متزايد على تنويع املنتجات. ويف الوقت نف�سه، فاإنها تعيد النظر يف 

الأعمال ذات الأداء ال�سعيف وتعالج اأوجه الق�سور يف اإ�ستغالل راأ�س املال.

حمفظة  يف  حمدودة  منو  فر�س  ال�سركة  ترى  لويدز،  اأعمال  وبا�ستثناء 
الإتفاقيات الن�سبية لديها، خا�سة واأن الهوام�س قد تاآكلت على مدى �سنوات 
من املناف�سة ال�سديدة يف الأ�سواق الإقليمية. اأما بالن�سبة للويدز، فقد اأبرمت 
ال�سركة اتفاقيات جديدة من �ساأنها زيادة الدخل من اأ�سواق لندن. وتعترب 
اأريج م�ساركتها كمن�سة منا�سبة للتنمية امل�سرتكة واإدخال منتجات جديدة 

يف اأ�سواقها الإقليمية وكذلك اأداة تنويع هامة يف حمفظة اأعمالها.

مبراجعة  تقوم  املربحة،  التاأمني  فروع  يف  اأعمالها  ال�سركة  ت�ستثمر  وبينما 
تقرر  فقد  ولذلك  التاأمني.  حمفظة  يف  ال�سعيف  الأداء  ذات  للفروع  حثيثة 
اأريج  متتلك  والتي  ري،  تكافل  التابعة  ال�سركة  من  الإكتتاب  اأعمال  وقف 
فيها ح�سة 54٪، بعد اأن ف�سلت اجلهود الطويلة لزيادة الربحية من اأعمال 
الإكتتاب يف اأ�سواق اإعادة التكافل. و�ستوا�سل اأريج دعم عمالء التكافل من 

خالل امليزانية العمومية لل�سركة الأم.

اأنه �سيكون من الأف�سل وقف  اإلى نتيجة  ال�سركة  ولأ�سباب م�سابهة تو�سلت 
املجدية  العوائد  غياب  لإ�ستمرار  ولبوان  �سنغافورة  يف  فرعيها  عمليات 

ولزيادة احلماية املمنوحة يف تلك املنطقة ولإرتفاع التكاليف. ففي النهاية 
توؤكد، مع  اأن  وتود  تعد ذات جدوى.  الفروع هذه مل  �سبكة  اأن  اأريج  اأقتنعت 
متاحة جلميع  تزال  ل  لأريج  الرئي�سي  املقر  الإكتتابية يف  الطاقة  اأن  ذلك، 
مع  ال�سركة  تعمل  �سوف  الوقت،  ذات  ويف  الإقليمية.  امل�سندة  ال�سركات 
لت�سفية حمافظ  الأخرى ل�سمان منهجي  املعنية  الأطراف  العمالء وجميع 
قوي.  يزال  اأريج ل  املايل  الو�سع  اأن  التاأكيد  نود  الفرع احلالية. ومن هنا، 
 ،2015 البيان ال�سحفي ال�سادر يف دي�سمرب كانون الول عام  وكما هو يف 
 ”B++“  فقد اأبقت هيئة التقييم اإيه اأم ب�ست على الت�سنيف الإئتماين عند
مع النظرة الإيجابية لأريج، وت�سليط ال�سوء على “راأ�س املال القوي واملعدل 
وتخ�سي�س  متوا�سعة،  اإكتتاب  قدرة  على  “ينم  هو  املخاطر” الذي  ح�سب 

حذر لالأ�سول واإحتياطيات حكيمة”.

الإ�ستثمارات

اإختلف النمو العاملي يف 2015. فقد �سجلت الوليات املتحدة الأمريكية منوًا 
منطقة  اإقت�ساديات  وا�سلت  بينما  البطالة.  معدل  يف  وانخفا�سًا  مطردًا 
فقد  النا�سئة،  الإقت�سادات  اأكرب  ال�سني  اأما  التباطوؤ.  يف  واليابان  اليورو 
النقدية  ال�سيا�سات  تفاوتت  فقد  ال�سياق،  هذا  ويف  كبريًا.  تباطوؤًا  �سهدت 
للبنوك املركزية الكربى لأول مرة يف ال�سنوات الأخرية. فقد اإعتمد جمل�ض 
الفوائد  اأ�سعار  الفائدة وزيادة  الأمريكي �سيا�سة رفع  الفيدرايل  الإحتياطي 
اليابان  وبنك  الأوروبي  املركزي  البنك  وا�سل  حني  يف  الأجل  ق�سرية 

�سيا�ستهم من التي�سري الكمي.

ب�ساأن  اليقني  عدم  وحالة  العاملي  الإقت�سادي  الركود  من  املخاوف  واأدت 
توقيت ومدى اإرتفاع �سعر الفوائد من جانب بنك الحتياطي الفيدرايل اإلى 
م�ستويات عالية من التقلب يف جميع فئات الأ�سول املختلفة. فرتاجعت اأ�سعار 
الأ�سواق  يف  الثابت  الدخل  ذات  املالية  والأوراق  والأ�سهم  وال�سلع  العمالت 
النا�سئة حيث اأ�سبحت الأ�سول ذات املخاطر العالية اأقل جاذبية. و�سجلت 
الأ�سهم  موؤ�سرات  واأغلقت  �سلبيًة.  عوائدًا  الأ�سهم  موؤ�سرات  من  العديد 
العاملي  �ستانلي  مورغان  موؤ�سر  فاإنخف�س  العام.  عن  بكثري  اأقل  الأمريكية 
بن�سبة 2.7٪ لالأ�سواق املتقدمة يف حني خ�سر موؤ�سر الأ�سواق النا�سئة ٪17. 

اأما اأ�سواق الأ�سهم اخلليجية، فقد تاأثرت ب�سكل كبري.

فقد كان الطلب قويًا على ال�سندات احلكومية بينما تراجعت ال�سندات من 
الع�سر  موؤ�سر  وكان  الكبرية.  العوائد  املالية ذات  والأوراق  النا�سئة  الأ�سواق 
واأٌغلق  ن�سبيًا  �سيق  نطاق  القيا�سية يف  المريكية  اخلزانة  ل�سندات  �سنوات 
الأوروبي  املركزي  البنك  ا�ستمرار  واأدى   .٪2.27 عند  هام�سيًا  مرتفعًا 
ل�سيا�سة “املال ال�سهل” اإلى املزيد من الإنخفا�س يف العوائد على ال�سندات 
ال�سندات  على  العوائد  حققت   ،2015 دي�سمرب  ففي  الأوروبية.  ال�سيادية 

احلكومية الأوروبية حتى التي مدتها خم�ض �سنوات نتائج �سلبية.

بن�سبة  موؤ�سره  اإرتفاع  مع  اآمنًا  مالذًا  باإعتباره  مبكانته  الدولر  واإحتفظ 
9.26٪. فدفعت قوة الدولر برتاجع يف اأ�سعار ال�سلع. واأغلق النفط اخلام 

منخف�سًا للعام الثاين على التوايل.

يف  التحفظ  �سيا�سة  بال�سركة  الإ�ستثمارية  املحفظة  غالبية  وا�سلت 
املخاطر  حتمل  و�سيا�سة  يتما�سى  مبا  املخاطر  فئات  يف  املخ�س�سات 
مليون  امل�ستثمرة 746.6  الأ�سول  بلغ جمموع  العام،  نهاية  ويف  للمجموعة. 

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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اأمريكي( مع 89٪ خم�س�س  مليون دولر  اأمريكي  )2014: 715.4  دولر 
للنقدي والأوراق املالية ق�سرية الأجل وال�سندات. وعلى الرغم من �سيا�سة 
اأدى  تاأثرت املحفظة  بحركة الأ�سعار، مما  التعر�س املعتدل لالأ�سهم، فقد 
اأمريكي  الى تراجع جمموع دخل الإ�ستثمار باملجموعة بـ14.3 مليون دولر 

يف 2015 )2014: 20.5 مليون دولر اأمريكي(.
   

وبامل�سي قدمًا، ل تزال هناك حتديات كبرية. فهناك املزيد من الإنخفا�س 
ع�سر  اإثني  منذ  م�ستوى  اأدنى  يف  اخلام  النفط  ف�سعر  الأ�سول.  اأ�سعار  يف 
التعاون اخلليجي.  اإقت�سادات دول جمل�س  اآثار عميقة على  له  عامًا. وهذا 
لتجديد  فائقة  بعناية  ونقدية حم�سوبة  مالية  اإ�سرتاتيجيات  الآن   واملطلوب 

الثقة وحتفيز النمو خارج قطاعات اأ�سواق النفط اخلام ذات ال�سلة.

مل�ستثمري  ي�سكل حتديات  ال�سائدة منخف�سة مما  الفائدة  تزال معدلت  ل 
الأجل الق�سري من اأمثال اأريج، ول �سيما اأنه يجري اإختبار الأ�سواق املالية 
واأ�سواق اإعادة التاأمني يف اآن واحد. ويف هذه ظل هذه البيئة، �سوف ت�ستمر 
ال�سركة يف بذل ق�سارى جهودها حلماية حقوق امل�ستثمرين لديها من اآثار 
اخل�سائر اجل�سيمة باإدارة حذرة منخف�سة املخاطر من�سجمًا مع معدل الرغبة 
باملخاطرة وحتقيق التوازن بني فر�س الأ�سواق مقابل الإلتزام بحماية حقوق 
امل�ساهمني وحملة الوثائق. ول تزال ال�سركة عند حمطة منخف�سة من دورة 
الإ�ستثمار ول �سيما من حيث �سروط واأحكام اأ�سعار الفائدة. اإن احلفاظ على 
راأ�ض املال يف هذه املرحلة هو من الأولويات حلني اإمكانية اإ�ستغالل الفر�ض 

عندما تلتقط الأ�سواق اأنفا�سها من جديد. 

ال�سركات التابعة

تكافل ري ليميتد

التاأمني  اإعادة  يف  للمجموعة  التابعة  ال�سركة  ليميتد،  ري  تكاُفل  لْت  �َسجَّ
 :2014( اأمريكي  دولر  مليون   7 بلغت  �سافية  خ�سارة  الإ�سالمي  التكافلي 
خ�سائر  خف�ست  حني  يف  للعام.  اأمريكي(  دولر  مليون   9.1 خ�سارة  �سايف 
الأن�سطة الإكتتابية على اأ�سا�س �سنوى، بلغ خم�س�س اإنخفا�س القيمة 4.9 
مليون دولر اأمريكي على مبني ال�سركة، مما خف�س عوائد الإ�ستثمار. وبلغت 
ح�سة اأريج يف اخل�سائر ال�سنوية 3.8 مليون دولر اأمريكي )2014: خ�سارة 

4.9 مليون دولر اأمريكي(.

اإلى 16.8 مليون  9٪ لي�سل  اإجمايل امل�ساركات الإكتتابية بن�سبة  واإنخف�ض 
املركبات  تاأمني  �سكل  اأمريكي(  دولر  مليون   18.4  :2014( اأمريكي  دولر 
 )٪30  :2014(  ٪21 املمتلكات   ،)٪11  :2014( الدخل  اإجمايل  من   ٪30
والتاأمني ال�سحي 15٪ )2014: 24٪(. وقد توقفت ال�سركة التابعة عن قبول 

اأعمال جديدة يف نهاية عام 2015.

اأما حمفظة الإ�ستثمار بتكافل ري فقد حققت متو�سط   عائد بلغ 0.8٪ مع 
اإ�ستثمار بقيمة 0.9 مليون دولر اأمريكي )2014: 1.9 مليون دولر  عوائد 
اأمريكي(. وحافظت ال�سركة على اإ�سرتاتيجيتها الإ�ستثمارية احلذرة بدرجة 
عالية من ال�سيولة. فحوايل 53٪ اأي 107.7 مليون دولر اأمريكي كانت يف 
دولر  مليون   111.5  :2014( املدى  ق�سرية  اإ�سالمية  وودائع  نقدية  �سكل 

اأمريكي(.

�سمانات اخلليج

دولر  مليون   0.6 بلغت  �سافيًة  اأرباحًا  لت�سجيل  اخلليج  �سمانات  عادت 
دولر  مليون   0.03 ربح   :2014( بالتقرير  امل�سمولة  الفرتة  خالل  اأمريكي 
منوًا  املركبات  �سمان  يف  اإيرادات  اجلديدة  الأعمال  و�سجلت  اأمريكي(. 
بن�سبة 52٪ لي�سل اإلى 3.5 مليون دولر اأمريكي )2014: 2.3 مليون دولر 
اأمريكي  دولر  مليون   1 اإلى  الأخرى  الإيرادات  ارتفعت  حني  يف  اأمريكي(، 

)2014: 0.9 مليون دولر اأمريكي( خالل العام.

اأريج كابيتال ليميتد

اأريج كابيتال ليميتد هي ع�سو ال�سركة امل�سجلة واململوكة بالكامل يف لويدز 
قبل  من  املكتتبة  الأعمال  يف  امل�ساركة  من  اأريج  متكن  التي  وهي  بلندن. 
نقابات لويدز. ففي 2015، قبلت اأريج كابيتال ليميتد اأعمال اإعادة التاأمني 
اأمريكي  دولر  مليون   46 بلغت  مكتتبة  اأق�ساط  باإجمايل  نقابات  من خم�سة 
)2014: 129 مليون دولر اأمريكي(. واأدت التغريات يف حمفظة اأريج لويدز 

وتاأثري �سعر �سرف العمالت اإلى انخفا�ض ملحوظ يف اأق�ساط 2015.

وت�سند  ليميتد مبخاطر حمددة يف �سايف ح�ساباتها  كابيتال  اأريج  وحتتفظ 
اإ�سمية  ليميتد وحدها خ�سارة  اأريج كابيتال  اأعمالها لأريج. و�سجلت  معظم 
بلغت 0.3 مليون دولر اأمريكي للعام )2014: �سايف الربح 0.2 مليون دولر 

اأمريكي(.

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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اإ�ستعرا�س �سوق التاأمني العربي

اإجمايل الأق�ساط ح�سب فروع التاأمني والأ�سواق )2010 اإلى 2014 مباليني الدولرات الأمريكية(

تاأمينات احلياة تاأمينات غري احلياة 

ن�سبة 
اإجمايل دخل 

الأق�ساط
املجموع

 ن�سبة 
اإجمايل دخل 

الأق�ساط

جمموع 
تاأمينات  غري  

احلياة 
البحري 
والطريان

املمتلكات 
واحلوادث املركبات

جمموع دخل 
الأق�ساط   اأ�سعار العمالت  ال�سنة الدولة

٪9.2 101.3 ٪90.8 997.3 81.3 373.8 542.2  1.098.6  74.3860 2010 اجلزائر
٪7.8 92.7 ٪92.2 1095.7 77.9 415.1 602.7  1.188.4  72.9379 2011
٪4.3 52.9 ٪95.7 1187.4 68.1 445.3  674.0  1.240.3  77.5360 2012
٪6.9 98.0 ٪93.1 1330.7 72.4 488.8  769.5  1.428.7  80.3520 2013
٪7.0 103.8 ٪93.0 1.371.7 78.9 531.4 761.4 1.475.5 80.5790 2014

٪24.4  136.6  ٪75.6 البحرين 2010   0.3769    559.2   152.9   248.4   21.3   422.6 
٪23.8  130.0  ٪76.2  416.1   18.8   249.4   147.9   546.1    0.3769   2011 
٪25.2  159.6  ٪74.8  474.4   18.6   291.3   164.5   634.0    0.3769   2012 
٪24.3 166.5 ٪75.7 519.0 16.1 322.4 180.5 685.5   0.3769   2013 
٪21.0 150.9 ٪79.0 567.5 21.2 354.6 191.7 718.4   0.3769  2014
٪47.5  766.3  ٪52.5 م�سر)1( 2010   5.5700    1.612.8   319.7   304.6   222.2   846.5 
٪43.2  725.6  ٪56.8  953.2   220.3   387.2   345.7   1.678.8    5.6219   2011 
٪43.2  765.1  ٪56.8  1005.4   240.2   434.4   330.8   1.770.5    6.0561   2012 
٪44.1  800.0  ٪55.9  1012.1   241.5   461.7   308.9   1.812.1    6.8886   2013 
٪48.4 876.3 ٪51.6  1012.1   241.5   461.7   308.9   1.812.1  7.0900 2014

٪9.1  53.9  ٪90.9 الأردن 2010   0.7080    589.3   257.7   241.5   36.2   535.4 
٪9.6  57.5  ٪90.4  540.8   43.3   240.9   256.6   598.3    0.7080   2011 
٪9.3  62.9  ٪90.7  616.8   42.7   300.8   273.3   679.7    0.7080   2012 
٪9.7  66.9  ٪90.3  625.3   39.9   303.2   282.2   692.2    0.7090   2013 

٪10.1 74.8 ٪89.9 664.0 40.3 323.5 300.2 738.8 0.7090 2014
٪34.9 219.1 ٪65.1 الكويت  2010   0.2806    627.4   198.3   232.1   61.7   492.1 
٪37.1 259.0 ٪62.9  545.3   72.1   228.8   244.4   698.2    0.2760   2011 
٪40.9 312.5 ٪59.1  591.2    64.7   256.8  269.7   763.7    0.2816   2012 
٪19.2   182.0  ٪80.8 غري متوفر 766.0 غري متوفر غري متوفر 948.0   0.2838   2013 
٪19.0 191.0 ٪81.0 غري متوفر 816.0 غري متوفر غري متوفر 1.007.0 0.2838 2014
٪28.0 327.1 ٪72.0 لبنان 2010   1.504.5000  1.168.6   201.5   643.0   33.5   878.0 
٪28.1 354.6 ٪71.9  918.1   35.0   680.4   202.7   1.261.1  1.504.0000   2011 
٪28.1 364.1 ٪71.9  918.1   35.0   559.4   323.7   1.294.9  1.504.0000   2012 
٪28.1 390.9 ٪71.9   986.4    41.0  618.4  327.0   1.389.2  1.505.0000   2013 
٪29.3 433.6 ٪70.7 1.045.6 41.8 655.9 347.9 1.479.2 1.507.5000 2014

٪1.7  5.6  ٪98.3 ليبيا )3( 2010   1.1898    325.8   76.8   198.5   44.9   320.2 
٪3.9  5.5  ٪96.1  135.2   15.1   95.9   24.2   140.7    1.2251   2011 
٪2.3  6.2  ٪97.7  267.7   33.3   187.0   47.4   273.9    1.2251   2012 

غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر   1.2515   2013 
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 1.1950 2014
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر  12.0  غري متوفر غري متوفر غري متوفر موريتانيا )4( 2010   279.0000  
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر  12.2  غري متوفر غري متوفر غري متوفر   288.0800   2011 
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر   288.0800   2012 
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 14.4 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 288.0800  2013 
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 15.8 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 292.5000 2014

٪30.4  788.2  ٪69.6 املغرب 2010   8.2013    2.592.6   846.2   873.7   84.5   1804.4 
٪32.4  945.7  ٪67.6  1974.7   90.2   953.5   931.0   2.920.4    8.2013   2011 
٪32.2   1.017.1  ٪67.8  2.145.2    76.2   1096.5  972.5   3.162.3    8.2471   2012 
٪32.3   1.022.0  ٪67.7  2.142.8    69.9   1062.1  1.010.9   3.164.8    8.4055   2013 
٪33.3 1.117.9 ٪66.7 2.239.0 67.6 1.087.6 1.083.8 3.356.9 8.4063 2014
٪17.2 106.3 ٪82.8 عمان 2010   0.3852    617.7   262.4   211.6   38.8   512.8 
٪23.8 174.6 ٪76.2  612.0   46.3   252.5   313.2   733.0    0.3850   2011 
٪15.4 114.0 ٪84.6  633.3   31.7   248.5   353.1   738.6    0.3845   2012 
٪12.7 98.2 ٪87.3  686.5    37.8   265.3  383.4   774.5    0.3850   2013 

٪9.2 95.0 ٪90.8 940.0 34.7 418.9 486.4 1.035.0 0.3850 2014

 )1( م�سر: تنتهي ال�سنة املالية يف 30 يونيو. )2(  ال�سـودان: تغريت العملة يف ال�سودان من دينار �سوداين اإلى اجلنيه ال�سوداين اجلديد الذي بداأ العمل به يف يناير 2007 )3( ليبيا: ت�سمل تاأمني املمتلكات واحلوادث تاأمينات الطاقة. )4( موريتانيا: اأرقام اأق�ساط التاأمني  2010 اأرقام 

تقديرية . )5( قطر: اأرقام اأق�ساط التاأمني اأرقام تقديرية.  )6(  اململكة العربية ال�سعودية: ت�سمل تاأمني املمتلكات واحلوادث تاأمينات الطاقة.
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اإجمايل الأق�ساط ح�سب فروع التاأمني والأ�سواق  )2010 اإلى 2014 مباليني الدولرات الأمريكية( )تابع(
تاأمينات احلياة تاأمينات غري احلياة 

ن�سبة 
اإجمايل دخل 

الأق�ساط
املجموع

 ن�سبة 
اإجمايل دخل 

الأق�ساط

جمموع 
تاأمينات  غري  

احلياة 
البحري 
والطريان

املمتلكات 
واحلوادث املركبات

جمموع دخل 
الأق�ساط   اأ�سعار العمالت  ال�سنة الدولة

٪2.7  3.4  ٪97.3 فل�سطني  2010   3.5880   125.8   74.8   46.2  1.3   122.3  
٪2.3  3.3  ٪97.7   142.7   1.5  49.4   91.8  146.0   3.5880   2011 
٪2.5  3.6  ٪97.5   140.9   1.7  51.2   87.9   144.4   3.5880   2012  
٪2.4  3.8  ٪97.6   154.9   1.8  60.6   92.5   158.7   3.5880   2013  
٪2.3 3.9 ٪97.7 167.1 1.7 64.9 100.5 171.0  3.5880  2014
٪1.6  14.7  ٪98.4 قطر )5( 2010   3.6408    929.0   181.0   634.7  98.6   914.3  
٪1.0  11.3  ٪99.0   1.143.3   114.2  817.0   212.1   1.154.6    3.6408   2011 
٪1.5  16.6  ٪98.5   1.098.0   149.3  862.8   85.9    1.114.6    3.6408   2012 
٪1.2 17.9 ٪98.8 غري متوفر  1.407.0   غري متوفر غري متوفر  1.471.0    3.6409  2013
٪4.4  64.0  ٪95.6 غري متوفر  1.407.0   غري متوفر غري متوفر  1.471.0  3.6400 2014
٪5.9  259.3  ٪94.1 اململكة العربية ال�سعودية)6( 2010   3.7500    4.370.1   863.7   2.940.0  307.1   4.110.8  
٪4.9  241.4  ٪95.1   4.693.0   337.9  3.309.2   1.045.9   4.934.4    3.7500   2011 
٪4.2  236.9  ٪95.8   5.408.9   216.0  3.958.0   1.234.9   5.645.8    3.7503   2012 
٪3.3   225.2  ٪96.7  6.505.3   357.4   4.453.3   1.694.6   6.730.5    3.7500   2013 
٪3.1 241.2 ٪96.9 7.505.3 371.4 4.993.6 2.140.3 7.746.5 3.7520 2014
٪5.9  17.3  ٪94.1 ال�سودان )2( 2010   2.3725    294.1   144.6   73.2  59.0   276.8  
٪5.2  14.9  ٪94.8   274.2   50.8  98.8   124.6   289.1    2.6769   2011 
٪4.2  14.3  ٪95.8   322.9   59.0  118.0   145.9   337.2    2.6769   2012 
٪3.6 11.5 ٪96.4 301.1 64.8 90.2 146.1 315.6 5.7013  2013 

غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 2.6769 2014
٪24.9 81.9 ٪75.1 �سوريا 2010   50.0000    329.5   221.0   73.5  29.3   323.8  
٪34.7 97.6 ٪65.3   275.4   34.5  67.2   173.7   280.9    50.0000   2011 
٪59.3 89.4 ٪40.7   147.6   13.3  39.4   94.9   150.6  139.770  2012 
٪30.8 48.0 ٪69.2 107.6 10.2 57.1 40.4 155.7 139.7700  2013 
٪37.7 35.6 ٪62.3 58.7 4.5 15.7 38.6 94.3 168.7000 2014
٪14.6  113.1  ٪85.4 تون�س 2010   1.4122    774.9   361.4   247.5  52.9   661.8  
٪23.9  215.7  ٪76.1   685.0   52.2  250.4   382.4   900.7    1.4078   2011 
٪16.4  139.0  ٪83.6   707.2   49.7  298.6   358.9   846.2   1.5619   2012  
٪14.2 140.0 ٪85.8  769.1   44.6   338.0   386.5   986.8    1.6247   2013 
٪15.9 141.0 ٪84.1 غري متوفر 748.0 غري متوفر غري متوفر 889.0 1.7000 2014
٪18.3  1097.9  ٪81.7 المارات العربية املتحدة 2010   3.6728    6.003.7   1.230.8   3.065.6  609.4   4.905.8  
٪19.6  1277.8  ٪80.4   5.236.0   635.2  3.479.6   1.121.2   6.513.8    3.6725   2011 
٪22.7  1622.6  ٪77.3   5.532.0   632.1  3.808.9   1.091.0   7.154.6    3.6728   2012 
٪23.9   1.917.4  ٪76.1   6.119.3   465.8   4.426.6   1.226.9   8.036.8    3.6725   2013 
٪27.8 2.353.8 ٪72.2   6.119.3  453.8  4.426.6  1.384.4 8.473.1 3.6730 2014

٪8.2  6.9  ٪91.8 اليمن 2010   213.9000    84.0   22.7   40.0  14.4   77.1  
٪8.9  7.2  ٪91.1   73.4   12.5  42.6   18.3   80.6    213.8000   2011 
٪9.5  8.1  ٪90.5   77.4   14.0  45.6   17.8   85.5    214.3508   2012 

٪11.0   9.1  ٪89.0  73.6   15.1   39.5   19.0   82.7    214.8900   2013 
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر   214.8900  2014

 اإجمايل الأق�ساط ح�سب فروع التاأمني والأ�سواق  بالعملة املحلية للعراق فقط

٪25.0 40.014 ٪75.0 120.042.0 20.007.0 85.059.0 14.976.0 160.056.0 2010 العراق
٪16.7 48.204 ٪83.3 239.967.0 40.014.0 170.001.0 29.952.0 288.171.0 2011

غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 2012
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 2013
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 2014

تعريف الدخل الإجمايل للأق�ساط: متت �سياغة هذا التقرير على اأ�سا�ض الدخل الإجمايل لالإق�ساط الذي ي�سمل الأق�ساط املبا�سرة واأق�ساط اإعادة التاأمني الوارد امل�ستلم خالل ال�سنة. �سايف من اأي اإلغاء قبل خ�سم العمولت اأو اأق�ساط اإعادة التاأمني  امل�سندة. 

املحفظة منق�سمة بني اأربع اأنواع رئي�سية يف التاأمني: 

- املركبات: فرعان رئي�سيان الطرف الثالث وال�سامل )يف بع�ض احلالت فروع تاأمني املركبات متوفرة( 

- املمتلكات واحلوادث املتنوعة: احلريق، والهند�سي، واحلوادث العامة. واحلوادث ال�سخ�سية . تعوي�سات العمال . ال�سحي. امل�سئوولية العامة وخالفه.

- التاأمني البحري والطريان: الطريان وتاأمني الب�سائع وهياكل ال�سفن والب�سائع املحملة داخليًا.

- احلياة: تاأمينات حياة الأفراد واملجموعات .

م�سادر بيانات التاأمني القت�سادية: اإن م�سدر بيانات التاأمني لكل دولة هي اأ�سا�سًا من اجلهات الرقابية  جمعيات التاأمني وال�سركات اخلا�سة . اأما بيانات التاأمني الرئي�سة فهي م�ستخل�سة من م�سادر عامة ت�ستمل التقارير والوثائق من البنك الدويل.
مت حتويل الأق�ساط اإلى الدولر الأمريكي با�ستخدام معدلت التحويل يف �سندوق النقد الدويل يف 31  دي�سمرب من كل عام ح�سب ال�سنة املعنية.
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اإ�ستعرا�س �سوق التاأمني العربي

املوؤ�سرات الإقت�سادية والدميوغرافية الرئي�سة 2010 - 2014 

اإجمايل الناجت 
املحلي ماليني 

الدولرات 
الأمريكية 

عدد ال�سكان 
باملاليني

ن�سبة الأق�ساط 
اإلى اإجمايل 
الناجت املحلي

ن�سيب الفرد 
من اإجمايل 
 الناجت املحلي
  بالدولر 
الأمريكي

ن�سيب الفرد 
 من الأق�ساط 

 بالدولر 
الأمريكي 

جمموع دخل 
الأق�ساط
ماليني 

الدولرات 
الأمريكية 

اأ�سعار العمالت  ال�سنة الدولة

 153.000    35.40  ٪0.7 4.322 31.03  1.098.6  74.3860 2010 اجلزائر
 177.000    36.00  ٪0.7 4.917 33.01  1.188.4  72.9379 2011
 186.000    36.50  ٪0.7 5.096 33.98  1.240.3  77.5360 2012
 210.183   37.00  ٪0.7 5.681 38.61  1.428.7  80.3520 2013
226.000 39.90 ٪0.7 5.664 36.98 1.475.5 80.5790 2014
 22.000    1.20  ٪2.5 18.333 466.00 البحرين 2010   0.3769    559.2 
 26.000    1.32  ٪2.1 19.697 413.71  546.1    0.3769   2011 
 26.838    1.32  ٪2.4 20.332 480.30  634.0    0.3769   2012 
 33.000   1.35  ٪2.1 24.444 507.78 685.5   0.3769   2013 
34.045 1.35 ٪2.1 25.219 532.15 718.4   0.3769  2014

 219.000    84.50  ٪0.7 2.592 19.09 م�سر)1( 2010   5.5700    1.612.8 
 236.000    83.70  ٪0.7 2.820 20.06  1.678.8    5.6219   2011 
 244.400    83.90  ٪0.7 2.913 21.10  1.770.5    6.0561   2012 
 271.973   82.10  ٪0.7 3.313 22.07  1.812.1    6.8886   2013 
286.000 83.40 ٪0.6 3.429 21.73  1.812.1  7.0900 2014
 27.000    6.50  ٪2.2 4.154 90.66 الأردن 2010   0.7080    589.3 
 28.000    6.30  ٪2.1 4.444 94.97  598.3    0.7080   2011 
 31.000    6.50  ٪2.2 4.769 104.57  679.7    0.7080   2012 
 34.000   6.60  ٪2.0 5.152 104.88  692.2    0.7080   2013 
36.550 7.40 ٪2.0 4.939 99.84 738.8 0.7090 2014

 133.000    2.90  ٪0.5 45.862 216.34 الكويت 2010   0.2806    627.4 
 168.000    2.90  ٪0.4 57.931 240.76  698.2    0.2760   2011 
 168.000   2.90  ٪0.5 57.931 263.34  763.7    0.2816   2012 
 183.219 3.37 ٪0.5 54.368 281.31 948.0   0.2838   2013 
179.000 3.50 ٪0.6 51.143 287.71 1.007.0 0.2838 2014
 39.000    4.30  ٪3.0 9.070 271.77 لبنان )2( 2010   1.504.5000  1.168.6 
 42.000    4.30  ٪3.0 9.767 293.28  1.261.1  1.504.0000   2011 
 43.800    4.30  ٪3.0 10.186 301.14  1.294.9  1.504.0000   2012 
 44.352   4.30  ٪3.1 10.314 323.07  1.389.2  1.505.0000   2013 
46.000 4.90 ٪3.2 9.388 301.89 1.479.2 1.507.5000 2014

 89.000    6.35  ٪0.4 14.016 51.31 ليبيا )3( 2010   1.1898    325.8 
 79.700    6.50  ٪0.2 12.262 21.65  140.7    1.2251   2011 
 91.700    6.50  ٪0.3 14.108 42.14  273.9    1.2251   2012 
 75.456 6.20 غري متوفر 12.170 غري متوفر غري متوفر   1.2515   2013 
41.300 6.20 غري متوفر 6.661 غري متوفر غري متوفر 1.1950 2014
غري متوفر  3.20   2.697  843 غري متوفر غري متوفر موريتانيا)4( 2010   279.0000  
غري متوفر  3.44   4.100  1.192 غري متوفر غري متوفر   288.0800   2011 
غري متوفر  3.54   4.490  1.268 غري متوفر غري متوفر   288.0800   2012 
 5.028 3.70 غري متوفر 1.359 غري متوفر غري متوفر 288.0800  2013 
4.286 3.80 غري متوفر 1.128 غري متوفر غري متوفر 292.5000 2014

 91.000    32.00  ٪2.8 2.844 81.02 املغرب 2010   8.2013    2.592.6 
 95.400    32.30  ٪3.1 2.954 90.41  2.920.4    8.2013   2011 
 96.000    32.60  ٪3.3 2.945 97.00  3.162.3    8.2471   2012 

 105.000   32.90  ٪3.0 3.191 96.19  3.164.8    8.4055   2013 
112.552 33.50 ٪3.0 3.360 100.21 3.356.9 8.4063 2014
 53.000    2.96  ٪1.2 17.905 208.68 عمان 2010   0.3852    617.7 
 57.000    3.00  ٪1.3 19.000 244.33  733.0    0.3850   2011 
 73.000    3.18  ٪1.0 22.956 232.26  738.6    0.3845   2012 
 76.000  3.63 ٪1.0 20.937 213.36  774.5    0.3850   2013 
 80.570  3.90 غري متوفر 20.659 486.4 1.035.0 0.3850 2014
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 املوؤ�سرات الإقت�سادية والدميوغرافية الرئي�سة 2010 - 2014 )تابع(

اإجمايل الناجت 
املحلي ماليني 

الدولرات 
الأمريكية 

عدد ال�سكان 
باملاليني

ن�سبة الأق�ساط 
اإلى اإجمايل 
الناجت املحلي

ن�سيب الفرد 
من اإجمايل 
 الناجت املحلي
  بالدولر 
الأمريكي

ن�سيب الفرد 
 من الأق�ساط 

 بالدولر 
الأمريكي 

جمموع دخل 
الأق�ساط
ماليني 

الدولرات 
الأمريكية 

اأ�سعار العمالت  ال�سنة الدولة

 5.846   4.15  ٪2.2 1.409 30.31 فل�سطني  2010   3.5880   125.8 
 6.460    4.17  ٪2.3 1.549 35.01 146.0   3.5880   2011 
 6.797   4.17  ٪2.1 1.630 34.63  144.4   3.5880   2012  
 6.899  4.42  ٪2.3 1.561 35.90  158.7   3.5880   2013  
6.900 4.55 ٪2.5 1.516 37.58 171.0  3.5880  2014

 119.000    1.50  ٪0.8 79.333 619.33 قطر)5( 2010   3.6408    929.0 
 173.000    1.80  ٪0.7 96.111 641.44  1.154.6    3.6408   2011 
 207.000    1.90  ٪0.5 108.947 586.63   1.114.6    3.6408   2012 
 202.450  2.17 ٪0.7 93.295 677.88  1.471.0    3.6409  2013
210.100   2.10  ٪0.7 100.048 700.48  1.471.0  3.6400 2014

 541.500    26.20  ٪0.8 20.668 166.80 اململكة العربية ال�سعودية)6( 2010   3.7500    4.370.1 
 597.000    28.00  ٪0.8 21.321 176.23  4.934.4    3.7500   2011 
 610.000    28.70  ٪0.9 21.254 196.72  5.645.8    3.7503   2012 
 754.000   28.80  ٪0.9 26.181 233.70  6.730.5    3.7500   2013 
777.870 29.40 ٪1.0 26.458 263.49 7.746.5 3.7520 2014
 65.400    42.30  ٪0.4 1.546 6.95 ال�سودان )2( 2010   2.3725    294.1 
 65.000    42.30  ٪0.4 1.537 6.83  289.1    2.6769   2011 
 83.600    42.30  ٪0.4 1.976 7.97  337.2    2.6769   2012 
85.272   42.40  ٪0.4 2.011 7.44 315.6 5.7013  2013 
88.171 غري متوفر  42.40   2.080 غري متوفر غري متوفر 2.6769 2014

 56.200    22.51  ٪0.6 2.497 14.64 �سوريا 2010   50.0000    329.5 
 59.100    21.00  ٪0.5 2.814 13.38  280.9    50.0000   2011 
 44.000    21.00  ٪0.3 2.095 7.17  150.6    69.7000   2012 

9.800  21.99  ٪1.6 57 40.43 155.7 139.7700  2013 
8.330 22.81 ٪1.1 16 38.55 94.3 168.7000 2014

 45.000    10.40  ٪1.7 4.327 74.51 تون�س 2010   1.4122    774.9 
 46.000    10.70  ٪2.0 4.299 84.18  900.7    1.4078   2011 
 46.920    10.84  ٪1.8 4.328 78.06  846.2   1.5619   2012  
 46.000   10.85  ٪2.1 4.240 90.95  986.8    1.6247   2013 
49.122 11.10 ٪1.8 4.425 80.09 889.0 1.7000 2014

 297.600    4.60  ٪2.0 64.696 1.305.15 المارات العربية املتحدة 2010   3.6728    6.003.7 
 339.000    4.80  ٪1.9 70.625 1.357.04  6.513.8    3.6725   2011 
 364.000    4.90  ٪2.0 74.286 1.460.12  7.154.6    3.6728   2012 
 383.799   9.30  ٪2.1 41.269 864.17  8.036.8    3.6725   2013 
411.000 9.40 ٪2.1 43.723 901.40 8.473.1 3.6730 2014
 32.400    24.05  ٪0.3 1.347 3.49 اليمن 2010   213.9000    84.0 
 36.000    24.80  ٪0.2 1.452 3.25  80.6    213.8000   2011 
 41.825    25.30  ٪0.2 1.653 3.38  85.5    214.3508   2012 
 35.955    25.41  ٪0.2 1.415 3.25  82.7    214.8900   2013 
43.331 26.18 غري متوفر 1.655 غري متوفر غري متوفر   214.8900  2014

 املوؤ�سرات الإقت�سادية والدميوغرافية الرئي�سة بالعملة املحلية للعراق فقط

115.500 غري متوفر 32.96  غري متوفر غري متوفر غري متوفر 160.056.0  2010 العراق
115.500 غري متوفر 32.96  غري متوفر غري متوفر غري متوفر 288.171.0  2011
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 2012
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 2013
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 2014
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تلتزم املجموعة العربية للتاأمني باإتباع اأف�سل املمار�سات العاملية يف حوكمة 
القوية  الأخالقية  املعايري  بني  روابط  بوجود  يقني  على  وال�سركة  ال�سركة. 
والرقابة اجليدة وبني اإن�ساء قيمة للم�ساهمني. ومن خالل ال�سعي للتوا�سل 
مع ال�سركاء وجمتمع الأعمال العام، تهدف ال�سركة اإلى الإلتزام بال�سفافية 

التامة عن طريق تبني اأعلى معايري الإف�ساح.

قواعد حوكمة ال�سركات مبملكة البحرين

تتبع ال�سركة قواعد مملكة البحرين يف حوكمة ال�سركات “القواعد”. ي�سم 
جدول اأعمال اجلمعية العمومية تقرير يف بند منف�سل عن حوكمة ال�سركة.

اإطار العمل

حتافظ ال�سركة من خالل جمل�س اإدارتها على اإطار للحوكمة ي�سمل الوثائق 
بالتقارير.  اخلا�سة  الإدارة  ومتطلبات  الإر�سادات  الإجراءات،  الر�سمية، 
وتلتزم اأريج مبراجعة ممار�سات احلوكمة ب�سكل منتظم وتعدلها من اآن لآخر.

جمل�ش الإدارة

قبل  من  املجل�س  دورة  اإنهاء  وميكن  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اإنتخاب  يتم 
املجل�س  ويتحمل  لل�سركة.  الأ�سا�سي  النظام  واأحكام  يتوافق  كما  امل�ساهمني 
كما  ال�سركة.  على  وللرقابة  ولالإ�سراف  العامة  لالإدارة  النهائية  امل�سوؤولية 
اأعمال  خطط  ويعتمد  والتجاري  املايل  ال�سركة  اأداء  باإنتظام  املجل�ض  يقيم 
اأجل  من  احلوكمة،  �سوابط  على  م�ستمر  ب�سكل  املجل�ض  وي�سرف  ال�سركة. 
�سمان الإلتزام باملعايري اجليدة داخل ال�سركة. كما ي�سرف املجل�س ويقيم 

مدى كفاءة الإدارة جلميع خماطر الأعمال التي قد تتعر�س لها ال�سركة.

وقد مت اإنتخاب املجل�ض احلايل يف مار�ض 2014 وملدة ثالث �سنوات. وتعزز 
اإجراءات املجل�س الأ�سا�سية التطوير املهني لالأع�ساء الذي ي�سمل التدريب 
اأ�سماء  الذاتي.  والتقييم  امل�ستمر  والتطوير  اجلدد،  لالأع�ساء  التعريفي 
يف  مف�سل  الذاتية  �سريتهم  عن  ونبذة  احلاليني  الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء 

ال�سفحة رقم 30 و 31.

وخم�سة  تنفيذيني  غري  اأ�سخا�س  من  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  جميع  يتكون 
من الت�سعة م�ستقلني. ويقوم املجل�س ر�سميًا مبراجعة وتقييم اأداءه مع اأداء 

الأع�ساء منفردين، كما تتطلبه القواعد.

جلان املجل�ش

يف حني يتم مناق�سة امل�سائل الرئي�سة يف جمل�س اإدارة ال�سركة، فقد مت ت�سكيل 
فتقوم  فعالة.  الإطالع مبهامه بطريقة  املجل�س يف  مل�ساعدة  جلان منف�سلة 
بال�سركة.  والأداء  الإدارة  ومراقبة  والإر�ساد  بالتن�سيق  التنفيذية  اللجنة 
وتقوم جلنة التدقيق بالإ�سراف على التقارير املالية ونظام الرقابة الداخلي  
واملكافاآت  التعيينات  اأما جلنة  املطبقة.  والأنظمة  القوانني  بكافة  والإلتزام 
فتتولى مراجعة التعيينات واملكافاآت لأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة 
لتحقيق  دوري  ب�سكل  املجل�س  بال�سركة. وجتتمع كل جلان  التنفيذية  العامة 

اأهدافها كما جتتمع �سنويًا لتقييم اأداءها الذاتي.

اإجتماعات املجل�س

املجل�س  على  يتوجب  املحلية،  والقواعد  لل�سركة  الأ�سا�سي  للنظام  وفقًا 
الإنعقاد على الأقل 4 مـرات يف ال�سنـة وبالإ�سافـة اإلى ح�سور ثمان اإجتماعات 
يف 2015، فقد اإعتمـد املجل�س قراران بالتمـريـر للنتـائـج املرحلـيـة للف�سـل 

الأول والثاين.

ويو�سح اجلدول التايل عدد الإجتماعات املنعقدة يف 2015، مبا فيها جلان 
املجل�ض، واحل�سور ال�سخ�سي لالأع�ساء:
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الأع�ساء
اجتماعات

املجل�س )8(

اجتماع
اللجنة

التنفيذية )3(

اجتماع
جلنة

التدقيق )4(

جلنة التعيينات 
واملكافاآت )4(

--82ال�سيد خالد جا�سم بن كلبان* 
4--8ال�سيد خالد علي الب�ستاين* 

-4-6الدكتور فوؤاد عبد ال�سمد الفالح*
4--8ال�سيد �سلطان اأحمد الغيث*

-4-6ال�سيد فتحي اإحممد احلاجي
--82ال�سيد حممد �سيف ال�سويدي

3-63ال�سيد �سعيد حممد البحار 
--83ال�سيد حممد �سيف الهاملي 
-4-8ال�سيد حممد اأحمد الكربي* 

• - متثل ع�سو لي�س يف اللجنة	
•  *متثل ع�سو م�ستقل غري تنفيذي	

الإدارة

التنفيذي.  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  بني  للم�سوؤوليات  ف�سل  هناك 
فال�سيد خالد جا�سم بن كلبان رئي�س جمل�س الإدارة هو امل�سوؤول عن رئا�سة 
حت�سري  يف  بدوره  والقيام  عد  ال�سُ كافة  على  كفاءته  من  والتـاأكد  املجل�س 
و�سوؤون  بال�سركة  اخلا�سة  الأمور  العتبار  بعني  الأخذ  مع  الأعمال،  جدول 

الأع�ساء.

اأما ال�سيد يا�سر البحارنة الرئي�س التنفيذي فهو امل�سوؤول عن القيادة والإدارة 
اليومية لأمور ال�سركة. وي�ساعد الرئي�س التنفيذي فريق الإدارة املكلف بتطبيق 
الفريق يف  اليومية. وي�سم  ال�سركة  اإ�سرتاتيجيات املجل�س ومراقبة عمليات 
املالية  ال�سوؤون  يف  العام  واملدير  التاأمني  اإعادة  يف  العام  املدير  ع�سويته 
اأع�ساء  فريق  اأ�سماء  التاأمني.  اإعادة  يف  امل�ساعد  العام  واملدير  والإدارية 

الإدارة العامة مع نبذة عن �سريتهم الذاتية مف�سل يف ال�سفحة رقم 32.

مكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة والإدارة العامة بال�سركة

تتحدد مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة وفقًا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية 
املعمول به يف مملكة البحرين واملن�سو�س عليه يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة 
والبدلت  املكافاآت  الأع�ساء  مكافاأة  وت�سمل  امل�ساهمون.  يعتمدها  والتي 
وامل�ساريف املدفوعة. اأما مكافاأة الإدارة التنفيذية فيقوم بتحديدها جمل�س 
مناق�سة  يتم  حيث  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  من  تو�سية  على  بناء  الإدارة 
الالحقة،  التوظيف  ومكا�سب  املدفوعة،  وامل�ساريف  والبدلت،  الرواتب، 
رقم  ال�سفحة  يف  مو�سح  التفا�سيل  من  )مزيد  بالأداء  املتعلقة  واملكافاآت 
78(. للمزيد من البيانات املف�سلة متوفرة لدى ال�سركة عند الطلب من املقر 

الرئي�سي عن القواعد للم�ساهمني.

الهيكل التنظيمي

حددت ال�سركة هيكل تنظيمي مف�سل )مو�سح يف ال�سفحة رقم 29( خلدمة 
اأهداف ال�سركة وتطورها الإ�سرتاتيجي والرقابة الداخلية بها.
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املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�س.م.ب.(

اللجان الإدارية

الأق�سام  على  والإ�سراف  املراقبة  يف  التنفيذي  الرئي�س  م�ساعدة  اأجل  من 
الت�سغيلية بال�سركة، ت�سكلت جلان اإدارية داخلية متعددة. ت�ستمل على اإدارة 
اإعادة التاأمني، تقنية املعلومات واإعادة التاأمني ال�سادر. وت�سم هذه اللجان 

الإدارية الداخلية اأع�ساًء من الأق�سام الت�سغيلية ذوي اخلربات املنا�سبة.

التعاقب الوظيفي

املوؤهل  التعاقب  �سمان  واأهمية  الب�سرية  مواردها  بقيمة  ال�سركة  تعرتف 
واملنظم. وتدير ال�سركة اإطار عمل للتعاقب ي�سمل املنا�سب الرئي�سة بال�سركة 
وبرنامج لتنمية املواهب على اأ�سا�س حتليل دوري لإحتياجات التدريب. تتكفل 
كما  بال�سركة.  التعاقب  خطة  واإعتماد  مبراجعة  واملكافاآت  التعيينات  جلنة 
املهنية  املواهب  ولرعاية  اخلريجني  لتطوير  برنامج  دوريًا  اأريج  ت�ستخدم 

الأ�سلية يف مملكة البحرين.

تداول الأ�سخا�ش الرئي�سني بالأوراق املالية بال�سركة

مع  يتوافق  مبا  الرئي�سني  الأ�سخا�س  ب�ساأن  خا�سة  �سيا�سة  ال�سركة  اأن�سئت 
املركزي.  البحرين  م�سرف  عن  ال�سادرة  البحرين  بور�سة  اإر�سادات 
وباملتطلبات  ال�سلة  ذات  التقارير  بكافة  العام  خالل  ال�سركة  واإلتزمت 

الرقابية على النحو املن�سو�س عليه يف هذه القواعد.

وفيما يلي تفا�سيل اأ�سهم اأريج التي ميتلكها اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا فيها 
ممثليهم واأع�ساء الإدارة العامة، مبا فيها زوجاتهم، الأطفال اأو غريهم من 

الأ�سخا�س اخلا�سعني لإ�سرافهم:

الإدارة العامةاأع�ساء املجل�س
 عدد الأ�سهم اململوكة كما هو يف

1101.329.0739.166 يناير 2015

ي�ساف: عدد الأ�سهم املحولة خالل 
--العام

ناق�س: عدد الأ�سهم املحولة خالل 
--العام

 ر�سيد الأ�سهم اململوكة كما هو يف
31101.329.0739.166 دي�سمرب 2015

علقات امل�ساهمني

تويل اأريج اأهمية ق�سوى للحفاظ على عالقات فعالة مع امل�ساهمني من خالل 
قنوات اإت�سال مفتوحة ونزيهة و�سفافة. وتوجد بال�سركة وحدة متخ�س�سة 
ل�سوؤون امل�ساهمني حتت اإ�سراف �سابط عالقات امل�ستثمرين وهو م�سوؤول عن 
ن�سر املعلومات ذات ال�سلة يف الوقت املنا�سب لأ�سحاب امل�سلحة. كما يوفر 

موقع اأريج )www.arig.net( املعلومات املف�سلة والبيانات املالية وي�سمل 
ذلك اأي�سًا البوابة الإلكرتونية الآمنة للم�ساهمني.

ثالثة  غ�سون  يف  للم�ساهمني  ال�سنوية  العمومية  اجلمعية  اإجتماع  عقد  يتم 
والأ�سواق  واملراقبني  امل�ساهمني  اإخطار  بعد  املالية  ال�سنة  اإنتهاء  من  �سهور 
العمومية  للجمعية  الدعوة  وتن�سر  النظامية.  املتطلبات  ح�سب  املالية 
فيها  تدرج  التي  والبور�سات  الرقابية  وللجهات  املوعد،  قبل  للم�ساهمني 
اأ�سهم ال�سركة. وتتوفر ن�سخ من التقرير ال�سنوي واحل�سابات املالية اأ�سبوعًا 
على الأقل قبل تاريخ الإجتماع حتى يت�سنى للم�ساهمني الفر�سة ملناق�سة اأداء 

ال�سركة مع اأع�ساء جمل�س الإدارة.

م�سوؤولية ال�سركة الإجتماعية

برنامج  اأريج  وتدير  املجتمع.  يف  فاعاًل  ع�سوًا  تكون  لأن  ال�سركة  ت�سعى 
قيمة  ذات  م�ساريع  نحو  جهودها  خالله  من  توجه  الإجتماعية  للم�سوؤولية 

وحت�سني نوعية احلياة للمحتاجني يف مملكة البحرين. 

راأ�ش املال والأ�سهم 

يتاألف راأ�س املال امل�سرح به لأريج من 500 مليون �سهم عادي بقيمة اإ�سمية 
وامل�سجل  ال�سادر  املال  راأ�س  ويبلغ  �سهم.  كل  عن  اأمريكي  دولر   1 تبلغ 
واملدفوع 220 مليون دولر اأمريكي. وميتلك الأ�سهم اأكرث من 4.600 م�ساهم 
من  اأريج  اأ�سهم  تداول  ويتم  اخلليجي.  التعاون  جمل�س  دول  من  غالبيتهم 
اأ�سهم ال�سركة وهما:  اأي جن�سية من خالل الأ�سواق املالية التي تدرج فيها 
امل�ساهمني  حول  املعلومات  من  للمزيد  املايل.  دبي  و�سوق  البحرين  بور�سة 

مو�سح يف ال�سفحة رقم 63 من هذا التقرير ال�سنوي.

الإلتزام

القواعد  كل  ي�سم  املجل�س  من  معتمد  لالإلتزام  �سامل  اإطار  اأريج  اأن�سئت 
بال�سركة  منف�سلة  اإلتزام  وحدة  توجد  ال�سركة.  لعمليات  املطبقة  والأنظمة 
املتطلبات  بكافة  الإلتزام  الوحدة  هذه  ت�سمن  اإلتزام.  �سابط  يراأ�سها 
ووزارة  املركزي،  البحرين  م�سرف  قبل  من  عليها  املن�سو�س  الرقابية 
ال�سناعة والتجارة مبملكة البحرين وال�سلطات التي تنظم املكاتب الفرعية 
يف �سنغافورة ولبوان. كما ت�سعى هذه الوحدة للتاأكد من اأن ال�سركة ملتزمة 
بكافة القواعد والأنظمة املعمول بها يف الأ�سواق املالية التي تدرج فيها اأ�سهم 

اأريج. ومل ت�سجل ال�سركة اأي خمالفات من اأي نوع يف 2015.

الرقابة الداخلية

داخل  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  كافة  عن  النهائية  امل�سوؤولية  املجل�س  يتولى 
وم�ستويات  والإجراءات  والإر�سادات  ال�سيا�سات  من  �سبكة  وتوجد  ال�سركة. 
التفوي�س ور�سد الأداء لكل عمليات ال�سركة، مبا يف ذلك املراجعة الدورية 
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كافة حدود  ويعتمد  املجل�س  يراجع  كان ذلك �سروريًا.  اأينما  وامل�ستجدات، 
اأما  الأخرى.  الت�سغيلية  والأمور  واملطالبات  الإكتتاب  يف  الهامة  ال�سلطات 
اآليات  بتطبيق جميع  التنفيذي  الرئي�س  فيقوم  اليومية،  العمليات  يف جمال 
التحكم. كما اأنه ي�سمن احلفاظ على بيئة رقابية اإيجابية من خالل �سلوك 
ال�سركة الأخالقي والنزاهة ال�سخ�سية. ويقدم القيادة والتوجيه اإلى الإدارة 
العامة ويراجع طرق التحكم يف الأعمال. وتتم جميع املعامالت مع الأطراف 

املعنية كل على حدة.

وتقوم جلنة التدقيق - نيابة عن املجل�س - مبراجعة دورية يف تطبيق اأطر 
الرقابة الداخلية بال�سركة وتقييم تلك الرقابة يف �سكل تقارير �سادرة من 
اللجنة  تخطر  ثم  اخلارجيني.  احل�سابات  ومدققي  باأريج  الداخلي  املدقق 
الإدارة  واإتخاذ  بال�سركة  الرقابة  بيئة  وفعالية  باملوقف  الإدارة  جمل�س 

لالإجراءات الالزمة لتعزيز اأي رقابة حمددة لأوجه ال�سعف.

اإدارة خماطر املوؤ�س�سة

الدقيقة  املراقبة  اإلى  يهدف  املوؤ�س�سة  خماطر  اإدارة  يف  نظام  اأريج  تطبق 
راأ�س  على  املحتملة  واآثارها  ال�سركة  لها  تتعر�س  اأن  ميكن  التي  للمخاطر 
الأداء املايل والت�سغيلي. وتتم مراجعة منتظمة على كافة  املال، ف�ساًل عن 
واإجتاهات  التطور  لتقييم  واملتو�سطة  باأريج  العليا  الإدارة  يف  امل�ستويات 
التعر�س مع اإدخال التدابري للتخفيف من حدة الآثار ال�سلبية املحتملة اأينما 

كان ذلك ممكنًا ومعقوًل.

وحتتفظ ال�سركة باإطار يف اإدارة خماطر املوؤ�س�سة حتت م�سوؤولية رئي�س اإدارة 
املخاطر الذي بدوره يرفع تقاريره اإلى اللجنة التنفيذية يف جمل�س الإدارة. 
هذا  واإدارة  مراجعة  وتتم  املخاطر  �سجل  يف  الراهن  الو�سع  ت�سجيل  ويتم 
ال�سجل بفعالية وذلك بهدف احلفاظ على اإ�ستخدام خماطر راأ�ض املال يف 
م�ستويات الأداء الفعال دون الإفراط يف تعري�ض م�سلحة حقوق امل�ساهمني.

الإ�ست�سارة  لتقدمي  رائدة دولية  اإكتوارية  ب�سركات  الإ�ستعانة  اإلى  اأريج  تلجاأ 
اإدارة منوذج كفاية راأ�س املال الداخلي اخلا�س  امل�ستقلة التي ت�ساعدها يف 
التعر�س  حالت  جميع  لدعم  املطلوب  املال  راأ�س  مبلغ  ذلك  ويحدد  بها، 

للمخاطر والتي يتم ت�سنيفها كجزء من العمليات التجارية لل�سركة.

خماطر  الإكتتابية،  املخاطر  لأريج  الرئي�سة  املخاطر  فئات  ت�سمل 
الإحتياطيات، خماطر الأ�سواق، خماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة. ومتثل 
اإعادة تاأمني املمتلكات مع تعر�سها لكوارث طبيعية كانت اأم غري طبيعية اأكرب 
الإكتتاب  اأن خماطر  باملفاجئة  لي�ست  فاإنها  وبالتايل  اأريج،  فئة يف حمفظة 
خماطر  وتليها  بال�سركة.  للمخاطر  التعر�ض  اإجمايل  من  الكم  على  تغلب 
الطويلة  الت�سغيلية  ال�سركة  لتاريخ عمليات  اإنعكا�ض  والتي هي  الإحتياطيات 
الأ�سواق،  اأما خماطر  املتوقف.  التاأمني  فروع  ال�سابق يف  الإكتتاب  واأن�سطة 
الثالثة  املرتبة  فتاأتي هذه يف  املالية،  الأ�سواق  التغريات من  املخاطر يف  اأي 

وتليها جمموعة املخاطر الت�سغيلية لل�سركة. وتاأتي خماطر الئتمان اأقل قدر 
يف حتديد راأ�س املال.

لدى ال�سركة عدد من ال�سيا�سات لتجنب املخاطر واإ�سرتاتيجيات التخفيف 
من حدتها لإدارة التعر�س للمخاطر الرئي�سة.

• بيان الرغبة يف التعر�س للمخاطر - حتتفظ اأريج ببيان حمدد 	
عن الرغبة يف املخاطرة يو�سح ن�سبة الت�سامح الق�سوى يف اخل�سائر 
لكل من فئات املخاطر الرئي�سة. ميثل بيان الرغبة يف املخاطرة وثيقة 
رئي�سة يف توجيه نهج ال�سركة يف الأعمال ويراجع ب�سفة دورية وقد مت 

الت�سديق عليه من قبل جمل�س الإدارة.

• التي 	 الإكتتاب  اإر�سادات  من  مزيج  ت�سمل   - الإكتتابية  املخاطر 
هي قيد النظم الرقابية والإدارية بال�سركة، واآليات الت�سعري وتغطيات 
ت�سع  والتي  عايل  اإئتماين  بت�سنيف  تت�سم  اأ�سواق  يف  التاأمني  اإعادة 

�سقفًا لالأخطار احلادة.

• خماطر الإحتياطيات - تدار هذه الفئة من خالل مراجعة داخلية 	
دعم  ويتم  وكايف.  حذر  ب�سكل  الإحتياطي  كفاية  ل�سمان  وخارجية 
الإكتواريني  وتقرير  املف�سل  ال�سنوي  بالتقرير  الداخلية  املراجعات 

املحرتفني.

• خماطر الأ�سواق - يتم التحكم يف التعر�س لهذه الفئة من املخاطر 	
ت�سم  التي  وال�سيا�سات  الإ�ستثمارية  الإر�سادات  من  باقة  طريق  عن 
واأدوات  الإجتاهات  الأ�سول، حتليل  الأق�سى ملخ�س�سات فئات  احلد 

مراقبة الأداء، مبا فيها اأوامر التخل�س لإيقاف اخل�سارة.   

• املخاطر الت�سغيلية - متثل هذه الفئة من املخاطر باقة من املخاطر 	
ال�سخ�سية، معتدلة ن�سبيًا يف غالبيتها والتي ت�سعى ال�سركة جاهدة يف 
عن  الناجم  الأعمال  توقف  خطر  اإ�ستحوذ  حدة.  على  كل  تقلي�سها 
العنف ال�سيا�سي الإنتباه الكلي يف اأريج ومت تخفيف حدة ذلك وب�سرعة 
من خالل اإن�ساء موقع بديل  يف مكاتب ال�سركة التابعة بدبي. ومع وجود 
خطة طوارئ مفعلة، ميكن حتويل هذا املوقع اخلامل اإلى موقع فعال يف 

غ�سون اأيام قليلة، اإذا اإ�ستدعى الأمر ذلك.

• عن 	 املخاطر  من  الأخرية  الفئة  هذه  تدار   - الإئتمانية  املخاطر 
مع  التعامل  اأريج  وتف�سل  املقابل  للطرف  ال�سارمة  الرقابة  طريق 
ذات  ويف  عايل.  ت�سنيف  ذات  �سركات  واإجماًل،  �سلبة  موؤ�س�سات 
الوقت، يتم ر�سد التدفق النقدي من خالل التحليالت الزمنية وتتبع 

املدفوعات امل�ستحقة ب�سكل فعال.

تقرير حوكمة ال�سركة  
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• اأو 	 الفعلية  اخل�سارة  الفئة  هذه  متثل   - ال�سيولة  خماطر  واأخريًا 
املت�سورة على املجموعة النا�سئة من عدم القدرة اإما لدفع مطالبات 
اأريج،  يف  الإ�ستثمار  يويل  الت�سغيلية.  الإلتزامات  اأو  الإ�ستثمارات  اأو 
الواجب  الإعتبار  ال�سيولة  خماطر  واإدارة  املطالبات  اإدارة  و�سيا�سة 
لإدارة خماطر ال�سيولة وعلى �سبيل احليطة حتتفظ اأريج باأ�سول �سائلة 

اأعلى بكثري من منوذج متطلبات ال�سيولة ال�سنوية بها.

املدققني اخلارجيني 

العامة. وحيث  امل�ساهمون مدققي احل�سابات اخلارجيني يف اجلمعية  ُيعني 
اأن ال�سادة كي.بي.اإم.جي. البحرين مراجعو احل�سابات احلاليني، هم اأهل 
لإعادة الإنتخاب، فقد مت اإعادة تعيينهم عن ال�سنة املالية 2015، بناءًا على 

تو�سية جمل�س الإدارة.

�سمان الإئتمان

اأكدت   ،2015 دي�سمرب  ال�سركة يف 23  من�سور عن  ت�سنيف  اآخر  من خالل 
القوة  ت�سنيف  مع  الإ�ستثمارية  الدرجة  ب�ست.  اأم.  اإيه.  الت�سنيف  هيئة 

الإئتمانية اإلى ‘++B )جيد(’ واإ�سدار الت�سنيف الإئتماين عند“+bbb”؛ 
“الإيجابي”.  درجة  من  اأنهما  على  للت�سنيفني  امل�ستقبلية  النظرة  وتظهر 
ويف راأي هيئة اإيه. اأم. ب�ست، فاإن الت�سنيف يعك�س موقف ال�سركة املتني يف 

الر�سملة وملف اأعمال اإقليمي قوي.

املالءة املالية

يتم حتديد متطلبات املالءة املالية من م�سرف البحرين املركزي وهو اجلهة 
التنظيمية بالبحرين، واجلهات التنظيمية الأخرى من ال�سركات التابعة يف 
�سنغافورة ولبوان. يعرف احلد الأدنى من املالءة يف البحرين مع الإ�سارة 
يف  مبا  ال�سركة  مالءة  موقف  عن  ملخ�ض  حمددة.  ومطالبات  اأق�ساط  اإلى 

ذلك ال�سركات التابعة كما يف 31 دي�سمرب 2015 كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
2014 2015

187.782 173.664 راأ�س املال املتاح
44.963 33.615 هام�س املالءة املطلوب

142.819 140.049
 جمموع فائ�س راأ�س املال املتاح عن

ما هو مطلوب من هام�س املالءة

تقرير حوكمة ال�سركة  
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اإعادة التاأمني

عمليات البحرين

�سركات تابعة

فرع �سنغافورة

فرع لبوان

تكافل ري ليميتد
الإمارات العربية املتحدة )٪54(*

 �سمانات اخلليج ذ.م.م.
البحرين )٪100(

اأريج كابيتال ليميتد
اململكة املتحدة )٪100(

املكتب التمثيلي موري�سيو�س

*توقفت تكافل ري عن اإكتتاب الأعمال يف دي�سمرب 2015.
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* مكلف كاأمني �سر املجل�س

الهيكل التنظيمي

جمل�س الإدارة

جلنة التدقيق

التدقيق الداخلي للمجموعة

 املوارد الب�سرية والتطوير

الإلتزام

الرئي�س التنفيذي

اللجنة التنفيذية )ت�سمل الإ�ستثمار واإدارة 
خماطر املوؤ�س�سة(

جلنة التعيينات واملكافاآت

ال�سركات التابعة

�سوؤون امل�ساهمني

اإدارة خماطر املوؤ�س�سة

الإعالم
وتـخــطـيــط الأعمال

ال�سوؤون املالية

الإ�ستثمارات واإدارة الأ�سول

اأنظمة املعلومات والإت�سال

املطالبات واحل�سابات الفنية

اخلدمات العامة

املمتلكات احلوادث

البحري

متديد ال�سمانات احلياة وال�سحي

ح�سابات لويدز

التفاقيات من ال�سرق الأو�سط، 
تركيا، رو�سيا، اأوروبا ال�سرقية

التفاقيات
اأفريقيا و�سبه القارة الهندية

التفاقيات
من ال�سرق الأق�سى

الهند�سي

املدير العام - ال�سوؤون املالية والإدارية* جلنة الإدارة العامةاملدير العام - اإعادة التاأمني 

م�ساعد املدير العام - اإعادة التاأمني
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جمل�ش الإدارة

ال�سيد خالد جا�سم بن كلبان
رئي�س جمل�س الإدارة وع�سو اللجنة التنفيذية

 - – كولورادو  – دنفر  الإدارية - جامعة ميرتوبوليتان  العلوم  بكالوريو�س 
الوليات املتحدة الأمريكية

من  الأعمال  اإدارة  يف  �سهادة   على  كلبان  بن  جا�سم  خالد  ال�سيد  ح�سل 
الإدارة من جامعة ميرتوبوليتان  الأمريكية وتخ�س�س يف  املتحدة  الوليات 
ال�سناعة  قطاعات  الوا�سعة  خربته  وت�سمل  الأمريكية.  املتحدة  بالوليات 
منذ  الإدارة  جمل�س  يف  ع�سو   وهو  والعقارات.  والإ�ستثمار  املالية  وال�سوؤون 
الإحتاد  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سب  حاليًا  وي�سغل   .1998 مايو 
العقارية )�س.م.ع.(، وهو ع�سو يف جمال�س اإدارات كل من ال�سركة الوطنية 
للتاأمينات الوطنية )�س.م.ع.( بنك اآ�سيا الإ�سالمي – �سنغافورة، اأركابيتا 
البحرين وتكافل ري ليميتد. الإمارات العربية املتحدة. وي�سغل ال�سيد خالد 
بن كلبان اأي�سًا من�سب الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي يف دبي لالإ�ستثمار 

)�س.م.ع.( ول يزال يف هذا املن�سب منذ 1998.

ال�سيد خالد علي الب�ستاين
نائب رئي�س جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت

بكالوريو�ض العلوم يف هند�سة احلا�سب الآيل من جامعة بو�سطن بالوليات 
املتحدة الأمريكية وماج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة لي�س�سرت باململكة 

املتحدة.

ي�سغل ال�سيد خالد الب�ستاين من�سب وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع العالقات 
املالية الدولية يف وزارة املالية بدولة الإمارات العربية املتحدة. كان رئي�س 
لرئي�س  ونائب   2014 مار�س  حتى   2004 مايو  من  اأريج  يف  الإدارة  جمل�س 
جمل�س الإدارة من يونيو 2003 حتى ابريل 2004 ورئي�سًا للجنة التنفيذية من 
اأكتوبر 2002 حتى ابريل 2004. وهو اأي�سًا رئي�س جمل�س اإدارة �سركة تكافل 

ري ليميتد بدبي.

الدكتور فوؤاد عبد ال�سمد الفالح 
ع�سو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة التدقيق.

بكالوريو�س من اجلامعة الأمريكية، بلبنان وماج�ستري ودكتوراة من اجلامعة 
الأمريكية بالوليات املتحدة الأمريكية.

ي�سغل الدكتور فوؤاد الفالح ع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة منذ اأكتوبر 2003 
ورئي�س جلنة التدقيق منذ اأبريل 2005. و�سغل �سابقًا من�سب رئي�س جمل�س 
الإدارة واملدير العام للهيئة العامة لل�سباب والريا�سة بدولة الكويت. كما اأنه 
تولى  من�سب �سكرتري ثالث يف وزارة اخلارجية بدولة الكويت. وهو ي�سغل 
اأي�سًا من�سب الأ�ستاذ امل�ساعد يف كلية العلوم الإدارية ق�سم الإدارة العامة 

بجامعة الكويت.

ال�سيد �سلطان اأحمد الغيث
ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت.

 
بكالوريو�س يف العلوم من جامعة الإمارات، دولة الإمارات العربية املتحدة

ي�سغل ال�سيد �سلطان الغيث ع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة منذ اأكتوبر 2004. 
و�سغل �سابقًا من�سب وكيل ومدير عام الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات 
الإجتماعية - دولة الإمارات العربية املتحدة حتى اإبريل 2008. كما اأنه ع�سو 
اأي�سًا يف جمال�س اإدارة تكافل ري ليميتد، جمعية الإمارات التعاونية والإحتاد 
التعاوين الإ�ستهالكي  و�سركة اخلليج لالإ�ستثمار - الإمارات العربية املتحدة.

ال�سيد فتحي اإحممد احلاجي
)ممثاًل عن م�سرف ليبيا املركزي، ليبيا(
ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التدقيق

 
امل�سرفية،  للدرا�سات  العربي  املعهد  امل�سرفية،  الدرا�سات  يف  عايل  دبلوم 

الأردن 

ي�سغل ال�سيد فتحي اإحممد احلاجي من�سب مدير اإدارة العمليات امل�سرفية 
منذ  الإدارة  جمل�س  ع�سوية  اإلى  واإن�سم  بليبيـا.  املركـزي  ليبيـا  مب�سرف 

مار�س 2008.

ال�سيد حممد �سيف ال�سويدي
)ممثاًل عن جهاز الإمارات لالإ�ستثمار - الإمارات العربية املتحدة(

ع�سو جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية.

بكالوريو�س يف التجارة من جامعة الإمارات، الإمارات العربية املتحدة

 .2014 مار�س  يف  الإدارة  جمل�س  اإلى  ال�سويدي  �سيف  حممد  ال�سيد  اإن�سم 
وبالإ�سافة اإلى اأريج، ال�سيد حممد ال�سويدي ع�سو يف جمال�س اإدارات كل من 
جهاز الإمارات لالإ�ستثمار، �سركة الإمارات لالإت�سالت املتكاملة - الإمارات 

العربية املتحدة.

ال�سرية الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة
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ال�سيد �سعيد حممد البحار
)ممثاًل عن م�سرف الإمارات للتنمية - الإمارات العربية املتحدة(

اللجنة  يف  وع�سو  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�سو 
التنفيذية

املتحدة  – الوليات  – جامعة جاك�سونفيل  الإقت�ساد  علوم  بكالوريو�س يف 
الأمريكية

اإن�سم ال�سيد �سعيد حممد البحار اإلى جمل�س الإدارة يف مار�س 2014. وهو 
ع�سو يف جمل�س اإدارة م�سرف الإمارات للتنمية، تكافل ري ليميتد بالإمارات 
العربية املتحدة واملوؤ�س�سة العربية لالإت�سالت الف�سائية بال�سعودية وهيال�س 

لالإت�سالت الف�سائية بقرب�ض.

ال�سيد حممد �سيف الهاملي
– الإمارات  الإجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  عن  )ممثاًل 

العربية املتحدة(
ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو اللجنة التنفيذية.

ماج�ستري من جامعة ولية كاليفورنيا تخ�س�س اإقت�ساد – الوليات املتحدة 
الأمريكية

اإن�سم ال�سيد حممد �سيف الهاملي اإلى جمل�س الإدارة يف مار�س 2014. وهو 
القائم باأعمال املدير العام واملدير التنفيذي يف الإ�ستثمار يف الهيئة العامة 

للمعا�سات والتاأمينات الإجتماعية - الإمارات العربية املتحدة.

ال�سيد حممد اأحمد الكربي
ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التدقيق.

بال�سارقة  الأمريكية  اجلامعة  املدنية،  الهند�سة  يف  العلوم  بكالوريو�س 
العربية  الإمارات   – الإمارات  جامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  وماج�ستري 

املتحدة.

 .2014 مايو  يف  الإدارة  جمل�س  اإلى  الكربي  اأحمد  حممد  ال�سيد  اإن�سم 
 - ليميتد  ري  وتكافل  التعاونية  امل�سرف  اإدارة جمعية  وهو ع�سو يف جمل�س 

الإمارات العربية املتحدة.

ال�سرية الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة
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الإدارة العامة

ال�سيد يا�سر البحارنة
الرئي�س التنفيذي

الهند�سة  يف  وماج�ستري  ال�سرف(  مرتبة  )مع  الأعمال  اإدارة  يف  ماج�ستري 
امليكـانيـكـيـة  الهنــد�ســة  يف  وبكالـوريـو�س  بو�سطـن  جـامـعــة  من  )ت�سنـيـع( 
التاأمني  معهـد  يف  وع�سـو  وزمـيـل  كـنـدا  مبونتـريـال،  ماكجـل  جامعـة  من 

القانوين بلندن.

اإدارية عديدة  وتقلد منا�سب  لأريج يف 1987  البحارنة  يا�سر  ال�سيد  اإن�سم 
يف الإكتتاب والإدارة يف تاريخه املهني. وتراأ�س فريق الإدارة اجلديد وعني 
ال�سيد يا�سر البحارنة رئي�س تنفيذي يف ابريل 2006. وي�سغل اأي�سًا من�سب 
كابيتال  واأريج  )البحرين(  اخلليج  �سمانات  من  كل  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
والطاقة  النفط  خماطر  لتاأمني  اآ�سيوي  الأفرو  وال�سندوق  )لندن(  ليميتد 
ليميتد  ري  تكافل  من  كل  اإدارات  جمال�س  يف  ع�سو  اأنه  كما  )البحرين(. 
)مركز دبي املايل العاملي( واأرميا لأنظمة التاأمني )البحرين( وجممع اإعادة 
و�سركات  التاأمني  ل�سركات  اآ�سيوي  الأفرو  لالإحتاد  احلياة  التاأمني من غري 
اإعادة التاأمني )اإ�سطنبول( وغلوب ميد )البحرين( وجمعية التاأمني العاملية 
)القاهرة(  التاأمني  واإعادة  للتاأمني  اآ�سيوي  الأفرو  والإحتاد  )نيويورك( 
واملجل�س  )الفلبني(  النامية  للدول  التاأمني  واإعادة  التاأمني  �سركات  واإحتاد 
النوعي للتدريب املهني لقطاع البنوك وع�سو يف جمل�س اأمناء �سندوق تنمية 

املوارد الب�سرية - القطاع امل�سريف واملايل )البحرين(.

ال�سيد اأندريا�ش ويدليت�ش
املدير العام - اإعادة التاأمني. 

بكالوريو�ض يف علوم الإقت�ساد من جامعة برلني احلرة، اأملانيا

قبل اإن�سمامه لأريج يف اإبريل 2006، �سغل ال�سيد ويدليت�س منا�سب اإدارية 
ُعليا يف األيانز لتحويل املخاطر )برمودا(، واأليانز ري اآ�سيا واملحيط الهادي، 

�سنغافورة، ميونخ ري يف ميونخ و�سنغافورة.

ال�سيد جنراجن كانان
املدير العام – ال�سوؤون املالية والإدارية.

)اإف. �سهادة  على  وحائز  املتحدة(  )اململكة  القانوين  التاأمني  معهد  زميل 

�سي.اأي.اأي.( من املعهد القانوين للمحا�سبة الإدارية باململكة املتحدة، )اإف.
)اإيه.�سي.اإ�س(  ال�سركات  �سر  لأمانة  الهندي  املعهد  وع�سو  �سي.اإم.اإيه.( 

وع�سو املعهد الهندي ملحا�سبة الكلفة والأ�سغال )اإيه.اأي.�سي.دبليو.اإيه(
 

اإلتحق ال�سيد كانان بال�سركة يف ابريل 1989 واإن�سم اإلى فريق الإدارة العامة 
جمل�س  ع�سو  من�سب  حاليًا  وي�سغل   .2007 اأبريل  من  الأول  منذ  بال�سركة 
الإدارة باأرميا لأنظمة التاأمني، �سمانات اخلليج و�سركة غلوب ميد مبملكة 
البحرين واأريج كابيتال ليميتد، اململكة املتحدة. وقبل اإن�سمامه اإلى ال�سركة، 
عمل يف �سركات تاأمني رائدة و�سركات ت�سنيع بالهند. ويف 2013 مت ترقيته 

اإلى من�سب املدير العام – ال�سوؤون املالية والإدارية.

ال�سيد �سالح املعراج
املدير العام امل�ساعد – اإعادة التاأمني

بكالوريو�س يف الآداب - جامعة الكويت - الكويت

اإلتحق ال�سيد �سالح املعراج بال�سركة يف مايو 1982 وتقلد منا�سب تنفيذية 
يف  بال�سركة  العامة  الإدارة  فريق  اإلى  اإن�سمامه  قبل  الإكتتاب  يف  متعددة 
اأكتوبر 2009. ومن بني مهامه اأنه امل�سوؤول املبا�سر عن اأ�سواق اأريج الرئي�سة 

يف ال�سرق الأو�سط والدول املجاورة. 

ال�سرية الذاتية لأع�ساء الإدارة العامة



33

2015 التقرير ال�سنوي 

املعدلت الرئي�سة

2014 2015  

ن�سب الأداء  

٪20.3 ٪30.1- منو الأق�ساط )التغري ال�سنوي يف اإجمايل الأق�ساط املكتتبة(

٪82.6 ٪92.0 ن�سبة الحتفاظ )اإجمايل الأق�ساط املحتفظة على اإجمايل الأق�ساط املكتتبة(

٪101.7 ٪106.6
 الن�سبة املجمعة - التاأمينات العامة )جمموع امل�ساريف على �سايف الأق�ساط 

واملطالبات على �سايف الأق�ساط املكت�سبة(

٪3.0 ٪2.0 عوائد الإ�ستثمار )ن�سبة دخل ال�ستثمار على متو�سط الأ�سول امل�ستثمرة(

٪6.1 ٪1.7- عوائد الأ�سهم )ن�سبة �سايف الربح على متو�سط حقوق امل�ساهمني(

٪6.1 ٪7.7- منو يف حقوق امل�ساهمني 

ن�سب التوازن

٪119.2 ٪90.3 التعر�ض الإكتتابي )معدل اإجمايل الأق�ساط املكتتبة اإلى حقوق امل�ساهمني(

٪240.3 ٪251.3 �سايف املخ�س�سات الفنية / حقوق امل�ساهمني

٪244.1 ٪302.5 �سايف املخ�س�سات الفنية / �سايف الأق�ساط املكتتبة

ن�سب الت�سفية

٪112.6 ٪121.7 موجودات ال�ستثمار / �سايف املخ�س�سات الفنية

٪108.8 ٪117.8 املوجودات النقدية / �سايف املخ�س�سات الفنية

اأخرى

٪103.2 ٪111.1 هام�س املالءة )معدل حقوق امل�ساهمني على �سايف الأرباح املكت�سبة(

1.80 1.80 حقوق امل�ساهمني / راأ�س املال الإقت�سادي 

0.08 0.02- اأرباح ال�سهم الواحد املمنوحة للم�ساهمني من: 

1.34 1.23 القيمة الدفرتية لل�سهم الواحد )بالدولر الأمريكي( 

٪37.7 ٪30.9 �سعر القيمة الدفرتية لكل �سهم
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البيانات املالية املوحدة
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تقرير مدققي احل�سابات

اإلى 
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني 

املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب( 
املنامة – مملكة البحرين 

 
تقرير حول البيانات املالية املوحدة

للتاأمني  العربية  للمجموعة  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  دققنا  لقد 
بيان  من  تتكون  والتي  )“ال�سركة”( وال�سركات التابعة لها )“املجموعة”( 
للدخل،  والبيانات املوحدة   ،2015 31 دي�سمرب  املركز املايل املوحد كما يف 
لل�سنة  النقدية  والتدفقات  امللكية،  حقوق  يف  والتغريات  ال�سامل،  والدخل 
ال�سيا�سات  ملخ�ض  من  تتكون  التي  والإي�ساحات  التاريخ،  بذلك  املنتهية 

املحا�سبية الهامة واملعلومات الإي�ساحية الأخرى.
 

م�سئولية جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املوحدة
اإن جمل�س اإدارة ال�سركة م�سئول عن اإعداد البيانات املالية املوحدة وعر�سها 
ب�سكل عادل وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، وعن نظام الرقابة 
الداخلي الذي يراه جمل�س الإدارة �سروريًا لإعداد البيانات املالية املوحدة 
ب�سورة عادلة وخالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة، �سواء كانت ناجتة 

عن احتيال اأو خطاأ.

م�سئولية املدققني 
اإن م�سئوليتنا هي اإبداء الراأي يف هذه البيانات املالية املوحدة ا�ستنادًا اإلى 
اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية 
التي تتطلب منا اللتزام باأخالقيات املهنة، وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق 
اأية  من  املوحدة  املالية  البيانات  خلو  من  معقولة  تاأكيدات  على  للح�سول 

معلومات جوهرية خاطئة.

موؤيدة  تدقيق  اأدلة  على  للح�سول  باإجراءات  القيام  التدقيق  اأعمال  ت�سمل 
الإجراءات  ان  املوحدة.  املالية  البيانات  يف  الواردة  والإف�ساحات  للمبالغ 
املختارة تعتمد على تقديراتنا، مبا يف ذلك تقييم خماطر وجود معلومات 
جوهرية خاطئة يف البيانات املالية املوحدة، �سواًء كانت ناجتة عن احتيال اأو 
خطاأ. وعند تقييم هذه املخاطر يتم الأخذ يف العتبار نظام الرقابة الداخلي 
اأجل  من  عادلة  ب�سورة  املوحدة  املالية  البيانات  وعر�س  باإعداد  املعني 
لغر�س  ولي�س  القائمة،  الظروف  ظل  يف  منا�سبة  تدقيق  اإجراءات  ت�سميم 
اإبداء راأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلي لل�سركة. كما ي�سمل التدقيق 
معقولية  ومدى  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  مالئمة  مدى  تقييم  اأي�سًا 
التقديرات املحا�سبية التي جتريها الإدارة بالإ�سافة اإلى تقييم عام لعر�س 

البيانات املالية املوحدة.

اإننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري اأ�سا�س 
للراأي الذي تو�سلنا اإليه.

الراأي
اجلوانب  كل  يف  عادلة،  ب�سـورة  تظهر  املوحدة  املالية  البيانات  اأن  براأينا 
 ،2015 دي�سمرب   31 يف  كما  للمجموعة  املوحد  املايل  املـركز  اجلوهـرية، 
بذلك  املنتهية  لل�سنة  املوحدة  النقدية  وتدفقاتها  املوحد  املايل  واأداءها 

التاريخ، وذلك وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.
   

تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى
ح�سب متطلبات قانون ال�سركات التجارية البحريني واملجلد رقم )3( من 

دليل اأنظمة م�سرف البحرين املركزي، نفيد ما يلي:
املالية  البيانات  وان  منتظمة  حما�سبية  ب�سجالت  حتتفظ  ال�سركة  اأ(  اإن 

املوحدة تتفق معها؛ 
ب(  اإن املعلومات الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة مع هذه البيانات 

املالية املوحدة؛ 
ج(  اأنه مل يرد اإلى علمنا وقوع اأية خمالفات خالل ال�سنة لقانون ال�سركات 
واملوؤ�س�سات  املركزي  البحرين  قانون م�سرف  اأو  البحريني،  التجارية 
 3 رقم  )املجلد  املركزي  البحرين  م�سرف  اأنظمة  دليل  اأو  املالية 
البحرين  م�سرف  وتوجيهات   6 رقم  املجلد  من  النافذة  والفقرات 
البحرين  م�سرف  عن  ال�سادرة  املال  اأ�سواق  اأنظمة  اأو  املركزي(، 
املركزي والقرارات ذات العالقة واأنظمة واإجراءات بور�سة البحرين 
اأو ملتطلبات عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة، ميكن اأن  يكون 

لها اأثر �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة اأو مركزها املايل؛
التي  واملعلومات  الإي�ساحات  جميع  على  الإدارة  من  ح�سلنا  د(  وقد 

طلبناها لأغرا�س التدقيق.

كي بي ام جي فخرو
رقم ترخي�س ال�سريك 187

10 فرباير 2016
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بيان املركز املايل املوحد 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
 

20152014اإي�ساح
املوجــــودات

5198.769187.144النقد واأر�سدة لدى البنوك
6545.459525.998اإ�ستثمارات

871.32288.023اإيرادات م�ستحقة
9116.022119.012ذمم تاأمني مدينة

1037.01742.578ودائع لدى �سركات التاأمني
20.40024.452تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

1165.85072.048ح�سة معيدي التاأمني من املخ�س�سات الفنية
1221.98717.596موجودات اأخرى
1322.23627.462عقارات ومعدات

1.099.0621.104.313
املطلوبات

14679.543707.631خم�س�سات فنية
1744.60641.768ذمم تاأمني دائنة

1844.00010.000قرو�س
1951.93342.503مطلوبات اأخرى

820.082801.902
حقوق امللكية

20املن�سوبة اإلى م�ساهمي ال�سركة الأم
220.000220.000راأ�س املال

)14.793()14.793(اأ�سهم اخلزينة
33.75039.857الإحتياطيات

5.29119.485الأرباح امل�ستبقاة
244.248264.549

2134.73237.862ح�سة غري م�سيطرة
278.980302.411

1.099.0621.104.313

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�ض الإدارة بتاريخ 10 فرباير 2016 ووقعها بالنيابة عنه كل من:

يا�سـر البحارنــةد. فوؤاد عبدال�سمد الفالحخالد جا�سم بن كلبان
الرئيـ�س التنفيـذيع�سو جملـ�س الإدارةرئيــ�س جملــ�س الإدارة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 35 جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

كما يف 31 دي�سمرب 2015
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

)باآلف الدولرات الأمريكية(

20152014اإي�ساح
220.442315.300اإجمايل الأق�ساط املكتتبة
219.924256.433�سايف الأق�ساط املكت�سبة

)171.399()148.259(املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها
)68.956()58.422(م�ساريف احل�سول على اأعمال التاأمني
238.54211.745اإيراد الإ�ستثمار املتعلق مبحافظ التاأمني

)21.823()21.012(24م�ساريف الت�سغيل
227736.000نتائج الإكتتاب

235.7528.754اإيراد الإ�ستثمار املتعلق مبحافظ امل�ساهمني
)6.866()7.544(24م�ساريف الت�سغيل – اأن�سطة غري اكتتابية

)135()416(م�ساريف اقرتا�س
255.9455.376اإيرادات اأخرى

)1.683()12.134(26م�ساريف وخم�س�سات اخرى
11.446)7.624()خ�سارة( ربح ال�سنة

من�سوب اإلى:
)4.169()3.203(ح�سة غري م�سيطرة

15.615)4.421(م�ساهمي ال�سركة الأم
)7.624(11.446

عائد الربح لل�سهم الواحد املن�سوب للم�ساهمني
)الأ�سا�سي واملخف�س(:       )دولر اأمريكي(

27)0.02(0.08

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 35 جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان الدخل املوحد
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)باآلف الدولرات الأمريكية(

20152014
11.446)7.624()خ�سارة( ربح ال�سنة

الدخل ال�سامل الآخر
البنود التي �سوف يعاد ت�سنيفها اإلى الربح اأو اخل�سارة:

)451()6.382(التغريات يف اإعادة قيا�س اإ�ستثمارات متوفرة للبيع
477386حتويالت اخل�سائر الناجتة عن بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع

البنود التي لن يعاد ت�سنيفها لحقًا اإلى الربح اأو اخل�سارة:
)303(-اإعادة تقييم العقار

)368()5.905(الدخل ال�سامل الآخر 
11.078)13.529(جمموع الدخل ال�سامل 

من�سوب اإلى:
)4.247()3.130(ح�سة غري م�سيطرة

15.325)10.399(م�ساهمي ال�سركة الأم
)13.529(11.078

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 35 جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان الدخل ال�سامل املوحد
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املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

)باآلف الدولرات الأمريكية(

راأ�ش
املال

اأ�سهم
 اخلزينة

الإحتياطيات

اأرباح
 م�ستبقاة 

املن�سوبة 
اإلى م�ساهمي 
ال�سركة الأم

ح�سة غري 
م�سيطرة

جمموع
حقوق امللكية   القانوين

اإعادة
تقييم

ال�ستثمارات

اإعادة
تقييم
 العقار

املجموع

33.1447835.93039.85719.485264.54937.862302.411)14.793(220.000الأر�سدة  يف 31 دي�سمرب 2014

)7.624()3.203()4.421()4.421(------�سايف خ�سارة ال�سنة

)6.382()71()6.311(-)6.311(-)6.311(---التغريات يف اإعادة قيا�س ا�ستثمارات متوفرة للبيع  

حتويالت اخل�سائر الناجتة عن بيع
333144477-333-333---  ا�ستثمارات متوفرة للبيع

)13.529()3.130()10.399()4.421()5.978(-)5.978(---جمموع الدخل ال�سامل عن ال�سنة

)9.902(-)9.902()9.902(------اأرباح اأ�سهم مدفوعة

---185)185()185(----حتويل �سايف ال�ستهالك من اإعادة تقييم العقار

---)56(56--56--حتويل )من( اإلى اإحتياطي غري قابل للتوزيع

5.74533.7505.291244.24834.732278.980)5.195(33.200)14.793(220.000الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2015

31.6217706.45338.8445.173249.22442.109291.333)14.793(220.000الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2013

11.446)4.169(15.61515.615------�سايف ربح )خ�سارة( ال�سنة

)451()58()393(-)393(-)393(---التغريات يف اإعادة قيا�س ا�ستثمارات متوفرة للبيع

حتويالت اخل�سائر )الأرباح( الناجتة عن بيع
386)20(406-406-406---  ا�ستثمارات متوفرة للبيع

)303(-)303(-)303()303(----اإعادة تقييم العقار

11.078)4.247(15.61515.325)290()303(13---جمموع الدخل ال�سامل عن ال�سنة

---220)220()220(----حتويل �سايف ال�ستهالك من اإعادة تقييم العقار

---)1.523(1.523--1.523--حتويل )من( اإلى اإحتياطي غري قابل للتوزيع

33.1447835.93039.85719.485264.54937.862302.411)14.793(220.000الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2014

اأر�سدة ال�سركة الأم يف

244.248-5.74533.5965.445244.248)5.190(33.041)14.793(31220.000 دي�سمرب 2015

264.549-33.0418745.93039.84519.497264.549)14.793(31220.000 دي�سمرب 2014

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 35 جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

2015 التقرير ال�سنوي 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014اإي�ساح

التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل:
308.434286.157اأق�ساط م�ستلمة 

)30.501()58.869(اأق�ساط اإعادة تاأمني مدفوعة
)260.058()250.677(مطالبات وم�ساريف احل�سول على اأعمال التاأمني مدفوعة

31.19030.324مبالغ م�ستلمة من معيدي تاأمني متعلقة باملطالبات
1.9863.313اإيراد ا�ستثمارات 

2.2112.750فوائد م�ستلمة
1.8781.473اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

)24.995()22.700(م�ساريف ت�سغيل مدفوعة
3.025)3.332(اإيرادات/م�ساريف اأخرى، �سايف

5.4443.261ودائع تاأمني م�ستلمة، �سايف
)74.305()46.990(�سراء ا�ستثمارات متاجرة

31.34048.584بيع ا�ستثمارات متاجرة 
-)305(مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة مدفوعة

)10.972()390(31�سايف النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة الت�سغيــل

التدفقات النقدية من اأن�سطة ال�ستثمار:
329.987267.889ا�ستحقاق/بيع ا�ستثمارات

)402.386()348.512(�سراء ا�ستثمارات
29.84557.047ودائع لأجل لدى البنوك

9.3476.353فوائد م�ستلمة
1044ارباح اأ�سهم م�ستلمة

7.4927.606اإيراد ا�ستثمارات 
36.386)10.137(ودائع نقدية مرهونة )مدفوعة( م�ستلمة، �سايف

)565()574(�سراء عقارات ومعدات
)56()38(�سراء موجودات غري ملمو�سة

100-ا�ستبعاد جمموعة حمتفظ بها للبيع
)25(-ا�ستثمار يف �سركة زميلة

)27.607(17.420�سايف النقدية الناجتة من )امل�ستخدمة يف( اأن�سطة الإ�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل:
34.00010.000قرو�س

)135()328(فوائد على القرو�س
)6()9.245(اأرباح اأ�سهم مدفوعة

24.4279.859�سايف النقدية الناجتة من اأن�سطة التمويل

)28.720(41.457�سايف الزيادة )النق�س( يف النقد وما يف حكمه
)320(13تاأثري �سعر التحويل على النقد وما يف حكمه

95.045124.085النقد وما يف حكمه، يف بداية ال�سنة
136.51595.045    5النقد وما يف حكمه، يف نهاية ال�سنة

62.25492.099ودائع لأجل لدى البنوك
198.769187.144    5     النقد والأر�سدة البنكية، يف نهاية ال�سنة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 35 جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان التدفقات النقدية املوحد 
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املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

1.  التاأ�سي�س والن�ساط الرئي�سي

املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.( )“ال�سركة” و “ال�سركة الأم”( هي 
بحرينية  م�ساهمة  ك�سركة  البحرين  مملكة  يف  م�سجلة  عاملية  تاأمني  �سركة 
امل�سجل.  ملكتبها  مقرًا  البحرين.  مملكة  املنامة،  اأريج،  مبنى  من  وتتخذ 
ويتمثل ن�ساط ال�سركة الأم وال�سركات التابعة لها )“املجموعة”( يف اأعمال 
على  التاأمني  اإعادة  واأعمال  احلياة(  )غري  العامة  التاأمني  واإعادة  التاأمني 

احلياة والأن�سطة التابعة لها.

2.  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

لإعداد  الدولية  للمعايري  وفقًا  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  اإعداد  مت  لقد 
لإعداد  الدولية  املعايري  جمل�س  من  ال�سادرة   ،)IFRS( املالية  التقارير 

التقارير املالية التي تتما�سى مع ممار�سات �سناعة التاأمني احلالية.

ت�ستخدم املجموعة الدولر الأمريكي يف اإعداد بياناتها املالية حيث اأن راأ�س 
مال املجموعة وح�سة كبرية من معامالتها التجارية، الأ�سول واحلقوق تتم 

بهذه العملة.

التاريخية  التكلفة  اأ�سا�س مبداأ  املوحدة على  املالية  البيانات  اإعداد هذه  مت 
املعدل باإعادة تقييم الأر�س واملبنى وبع�س اأ�سول ال�ستثمار.

لقد مت اإعادة ت�سنيف وتعديل اأرقام املقارنة عند ال�سرورة لكي تتوافق مع 
الطريقة املتبعة يف عر�ض البيانات املالية لل�سنة احلالية.

اعتمدت املجموعة املعايري والتف�سريات املحا�سبية الدولية لإعداد التقارير 
يوليو   1 يف  املفعول  �سارية  اأ�سبحت  التي  التالية،  واملعدلة  اجلديدة  املالية 

:2014

• معيار املحا�سبة الدويل رقم )19( – خطط املنافع املحددة: 	
م�ساهمات املوظفني 

امل�ساهمات  على   )19( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  تعديالت  تطبق 
تو�سح  املنافع.  حمددة  خطط  يف  الأخرى  الأطراف  اأو  املوظفني  من 
كانت  اإذا  ما  على  بناًء  للم�ساهمات  املحا�سبية  املعاجلة  التعديالت 
هذه امل�ساهمات تعتمد على �سنوات اخلدمة املقدمة من املوظف ام ل. 
املالية  البيانات  اأثر جوهري على  اأي  التعديالت  لتطبيق هذه  يكن  مل 

املوحدة.

• التقارير 	 لإعداد  الدولية  املعايري  على  ال�سنوية  التعديلت 
املالية )2013(

املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  على  ال�سنوية  التعديالت 
ال�سادرة يف 2013 ت�سمل عدد من التعديالت ملختلف املعايري الدولية 
لإعداد التقارير املالية. مت تطبيق هذه التعديالت باأثر رجعي. مل يكن 

لتطبيق هذه التعديالت اأي اأثر جوهري على البيانات املالية املوحدة. 

مت اإ�سدار عدد من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتعديالت 
املنتــهيــة  لل�سنــة  املفعـول  �ساريــة  تـكـن  والتـي مل  التاليـة  والتف�سيــرات 

31 دي�سمرب2015:

• – الأدوات 	 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( 
املالية ال�سادر يف يوليو 2014

معيار  حمل  يحل   )9( رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار 
املحا�سبة املايل رقم 39: الأدوات املالية – الحت�ساب والقيا�س. املعيار 
حول  معدًل  توجيها  ي�سمل   )9( رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل 
ت�سنيف وقيا�س الأدوات املالية، مبا يف ذلك النموذج اجلديد للخ�سارة 
املالية،  املوجودات  قيمة  انخفا�س  لحت�ساب  املتوقعة  الئتمانية 
توجيهات  يرحل  كما  التحوط.  ملحا�سبة  اجلديدة  العامة  واملتطلبات 
املايل  املالية من معيار املحا�سبة  واإلغاء الحت�ساب لالأدوات  احت�ساب 

رقم 39.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( �سيكون �ساري املفعول 
بالتطبيق  ال�سماح  مع   ،2018 يناير   1 بعد   اأو  من  املنتهية  لل�سنوات 
تطبيق  من  املحتمل  الناجت  الأثر  بتقييم  حاليًا  املجموعة  تقوم  املبكر. 

هذا املعيار على البيانات املالية املوحدة.

• املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )11( – العمليات 	
امل�سرتكة

تقدم   )11( رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  تعديالت 
توجيهات حول كيفية احت�ساب ا�ستحواذ ح�س�س يف عمليات م�سرتكة 
والتي متثل اأعماًل جتارية وفق تعريف املعيار الدويل لإعداد التقارير 
الدويل  املعيار  تعديالت  تطبق  الأعمال.   دمج   –  )3( رقم  املالية 
اأو  من  املالية  للفرتات  رجعي  باأثر  رقم )11(  املالية  التقارير  لإعداد 
بعد 1 يناير 2016. ل تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق هذه التعديالت 

اأية اآثار جوهرية على البيانات املالية املوحدة.

• – اإيراد 	  )15( رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار 
العقود مع العملء ال�سادر يف مايو 2014

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )15( يوؤ�س�س اإطارًا �ساماًل 
حمل  ويحل  الإيراد.  احت�ساب  وكيفية  وكم،  كان،  اإذا  ما  لتحديد 
املحا�سبة  معيار  ذلك  يف  مبا   ، احلالية  الإيرادات  احت�ساب  اإر�سادات 
 - الدويل رقم )11(  املحا�سبة  ومعيار   ، الإيراد  الدويل رقم )18(- 
املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  جلنة  وتف�سري  الإن�ساء،  عقود 

رقم )13( – برامج ولء العمالء.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )15( �ساري املفعول للفرتات 
املالية التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2017، مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. 
اآثار جوهرية  اأي  التعديالت  لتطبيق هذه  يكون  اأن  املجموعة  تتوقع  ل 

على البيانات املالية املوحدة.
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

2015 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

2.  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

• معيار املحا�سبة الدويل رقم )16( املمتلكات واملعدات، ومعيار 	
املحا�سبة الدويل رقم )38( املوجودات غري امللمو�سة

من  ال�سركات  متنع   )16( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  تعديالت 
املمتلكات  لبنود  الإيرادات  اأ�سا�س  على  ا�ستهالك  طريقة  ا�ستخدام 
تقدم  الدويل رقم )38(  املحا�سبة  تعديالت معيار  واملعدات.  والآلت 
الأ�سا�س  بال�سرورة  لي�س  الإيراد  اأن  وهو  للنق�س،  قاباًل  افرتا�سًا 
املمكن  من  امللمو�سة.  غري  للموجودات  الإطفاء  لحت�ساب  املنا�سب 
غري  املوجود  عن  التعبري  يتم  كان  اإذا  فقط  الفرتا�س  هذا  نق�س 
امللمو�س كمقيا�س لالإيراد، اأو اإذا كان من املمكن برهنة ترابط الإيراد 

وا�ستهالك املنافع القت�سادية لالأ�سل غري امللمو�س ب�سكل كبري.

يناير   1 بعد  اأو  من  املالية  للفرتات  م�ستقبلي  باأثر  التعديالت  تطبق 
2016،  مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. ل تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق 

هذه التعديالت اأي اآثار جوهرية على البيانات املالية املوحدة.

• معيار املحا�سبة الدويل رقم )27( –البيانات املالية املنف�سلة 	

مت عمل بع�ض التغيريات على معيار املحا�سبة الدويل رقم 27- البيانات 
حقوق  طريقة  با�ستخدام   لل�سركات  �ست�سمح  والتي  املنف�سلة،  املالية 
ال�سركات  ال�ستثمارات يف  لقيا�س  املنف�سلة  املالية  بياناتها  امللكية يف 

التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة وال�سركات الزميلة.

بقيا�س  لل�سركات  حاليا   27 رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  ي�سمح 
وال�سركات  امل�سرتكة  وامل�ساريع  التابعة  ال�سركات  يف  ال�ستثمارات 
تقدم  املنف�سلة.  املالية  بياناتها  يف  مايل  كاأ�سل  اأو  بالتكلفة  الزميلة 
بالختيار  القيام  ثالث. ميكن  امللكية كخيار  التعديالت طريقة حقوق 
وامل�ساريع  التابعة  ال�ستثمارات )ال�سركات  لكل فئة من  ب�سكل م�ستقل 

امل�سرتكة وال�سركات الزميلة(. 

تطبق التعديالت باأثر رجعي للفرتات املالية من اأو بعد 1 يناير 2016،  
اأن يكون لتطبيق هذه  مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. ل تتوقع املجموعة 

التعديالت اأية اآثار جوهرية على البيانات املالية املوحدة.

• البيانات 	  )10( رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار 
املالية املوحدة ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )28(  ال�ستثمار 

يف ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة. 

تو�سح التعديالت املعاجلة املحا�سبية لعمليات بيع اأو امل�ساهمة بالأ�سول 
بني ال�سركة امل�ستثمرة وال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك. وتوؤكد اأن 
املباع  النقدي  الأ�سل غري  كان  اإذا  ما  على  تعتمد  املحا�سبية  املعاجلة 
“عماًل  ميثل  امل�سرتك  امل�سروع  اأو  الزميلة  ال�سركة  يف  به  امل�ساهم  اأو 
املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  يف  معّرف  هو  )كما  جتاريًا” 

رقم 3 – توحيد الأعمال(.

امل�ستثمر  �سيقوم  جتاريًا،  عماًل  متثل  النقدية  غري  الأ�سول  كانت  اإذا 
باحت�ساب الربح اأو اخل�سارة من بيع اأو امل�ساركة باملوجود ب�سكل كلي. 
امل�ستثمر  يقوم  الأ�سول،   على  التجاري  العمل  تعريف  ينطبق   مل  اإذا 
باحت�ساب الربح اأو اخل�سارة فقط اإلى حد ا�ستثمار امل�ستثمر الآخر يف 

ال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك.

تطبق التعديالت باأثر رجعي للفرتات املالية من اأو بعد 1 يناير 2016،  
اأن يكون لتطبيق هذه  مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. ل تتوقع املجموعة 

التعديالت اأي اآثار جوهرية على البيانات املالية املوحدة.

• معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( – عر�س البيانات املالية	

التعديالت تقدم تو�سيحات ب�ساأن عدد من الق�سايا، مبا يف ذلك:

اجلوهرية – يجب على ال�سركة عدم القيام بتجميع اأو تبويب املعلومات 
بطريقة حتجب املعلومات املفيدة. عندما تكون البنود جوهرية، يجب 

تقدمي معلومات كافية لتف�سري الأثر على املركز املايل  اأو الأداء.
  

معيار  يف  املحددة  البنود  حتتاج  قد   – الفرعية  واملجاميع  التبويب 
متعلقًا  ذلك  يكون  عندما  التبويب  اإلى   )1( رقم  الدويل  املحا�سبة 
بفهم املركز املايل اأو الأداء لل�سركة. كما توجد توجيهات جديدة حول 

ا�ستخدام املجاميع الفرعية.

الإي�ساحات – التاأكيد على اأن الإي�ساحات لي�ست بحاجة لأن تعر�س 
يف ترتيب معني.

الدخل ال�سامل الآخر الناجت من ال�ستثمارات املحت�سبة بطريقة حقوق 
من  الآخرالناجت  ال�سامل  الدخل  من  احل�سة  ت�سنيف  – يتم  امللكية 
ال�ستثمارات املحت�سبة بطريقة حقوق امللكية بناء على ما اإذا كان �سيتم 

لحقًا اإعادة ت�سنيف هذه البنود اإلى الربح اأو اخل�سارة اأم ل.

تطبق التعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )1( 
اأو بعد 1 يناير 2016،  مع ال�سماح  باأثر م�ستقبلي للفرتات املالية من 
بالتطبيق املبكر. ل تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق هذه التعديالت اأية 

اآثار جوهرية على البيانات املالية املوحدة.

• التقارير 	 لإعداد  الدولية  املعايري  على  ال�سنوية  التعديلت 
املالية )2014(

التعديالت ال�سنوية على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية لدورة 2012-
التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  ملختلف  التعديالت  من  عدد  ت�سمل   2014
املالية. معظم التعديالت �ستكون �سارية املفعول باأثر م�ستقبلي ابتداء من اأو 
بعد 1 يناير 2016، مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. ل تتوقع املجموعة اأن يكون 

لتطبيق هذه التعديالت اأي اآثار جوهرية على البيانات املالية املوحدة.

املعدلة اأو  اجلديدة  املـعايـيـر  مـن  لأي  املبكـر  بالتطبيـق  املجمـوعـة  تقـم   مل 
يف 2015.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

2.  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

اأهم ال�سيا�سات املالية للمجموعة كما يلي :

اأ�ســا�ش الـتـوحـيــد

اإن البيانات املالية املوحدة تت�سمن ح�سابات ال�سركة الأم وال�سركات التابعة 
واملعدة لغاية 31 دي�سمرب 2015.

تعرف ال�سركات التابعة بتلك ال�سركات التي ت�سيطر عليها املجموعة، على 
الأ�س�س التالية:

• ال�سلطة على ال�سركات امل�ستثمر فيها	
• التعر�س لعوائد متغرية من ال�سركات، و	
• القدرة على اإ�ستخدام قوتها للتاأثري على مبالغ العوائد	

يتم اإ�ستخدام طريقة ال�سراء حل�ساب ال�ستحواذات.

عمليات  اإما  اأنها  على  امل�سرتكة  الرتتيبات  يف  ح�س�سها  املجموعة  ت�سنف 
الأ�سول  يف  املجموعة  حقوق  على  اإعتمادًا  م�سرتكة  م�ساريع  اأو  م�سرتكة 
ترتيباتها  اأن  املجموعة  قيمت  الرتتيبات.  يف  املطلوبات  على  والإلتزامات 

امل�سرتكة الوحيدة تعرف ك�سركة م�سرتكة وطبقت منهج حقوق امللكية.

لقد مت ا�ستبعاد جميع العمليات والأر�سدة والفائ�س والعجز غري املحققني 
ح�سابات  تعديل  اإعادة  ومت  التوحيد.  عند  املجموعة  �سركات  بني  فيما 
ال�سركات التابعة اأينما كان ذلك �سروريًا لتتالءم مع ال�سيا�سات املحا�سبية 

املتبعة من قبل املجموعة.

قائمة ال�سركات التابعة الرئي�سية مبينة يف الإي�ساح 33. ويتم احت�ساب هذه 
الأدوات  الدويل )39(  املحا�سبة  معيار  الأم حتت  ال�سركة  ال�ستثمارات يف 

املالية: الإعرتاف والقيا�س.

النقد وما يف حكمه

وموجودات  البنوك  لدى  واأر�سدة  النقد  على  حكمه  يف  وما  النقد  ي�ستمل 
ت�ستحق  مالية(  موؤ�س�سات  لدى  )ودائع  ال�سيولة  عالية  الأجل  مالية ق�سرية 
خالل ثالثة اأ�سهر اأو اقل من تاريخ �سرائها وهي غري معر�سة لتغري القيمة 
العادلة و ت�ستخدم من قبل املجموعة لإدارة اللتزامات ق�سرية الأجل. النقد 
وما يف حكمه ل ي�سمل اأر�سدة البنوك املقيدة وغري املتوفرة لال�ستخدام يف 

العمليات اليومية للمجموعة.

الإ�ســـتثـمـارات 

الربح  العادلة من خالل  “بالقيمة  املالية  الأوراق  ا�ستثمارات  ت�سنيف  يتم 
على موجودات مالية للمتاجرة واأخرى التي يتم  ت�ستمل  اأو اخل�سارة” والتي 
“متوفرة  كا�ستثمارات  املبدئي  العرتاف  عند  العادلة  بالقيمة  احت�سابها 
“قرو�س  اأو  ال�ستحقاق”  حتى  بها  “حمتفظ  اإ�ستثمارات  اأو  للبيع” 
املالئم  الت�سنيف  بتحديد  ال�سراء  تاريخ  يف  الإدارة  وتقوم  مدينة”.  وذمم 

لال�ستثمارات.

اخل�سارة  اأو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  املالية  الأوراق  ت�سنيف  ويتم 
اأو  املدى  ق�سرية  الأ�سعار  تقلبات  من  اأرباح  حتقيق  لغر�س  �سرائها  مت  اإذا 
ل  التي  املالية  الدوات  م�ستقات  ت�سنيف  ويتم  ال�سركة.  اإدارة  حتدد  كما 
اأو  اإحرتازية بالقيمة العادلة من خالل الربح  يتم الإعرتاف بها كح�سابات 
والتي  املحددة  املدفوعات  اأو  ال�ستحقاق  ذات  ال�ستثمارات  اأما  اخل�سارة. 
تنوي الإدارة وترغب يف الإحتفاظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق يتم ت�سنيفها 
كمحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق. الأدوات املالية ذات املدفوعات الثابتة 
ت�سنيفها  يتم  ن�سط  �سوق  يف  املدرجة  وغري  املحددة  املدفوعات  ذات  اأو 
كقرو�س وذمم مدينة.  كما يتم ت�سنيف الأوراق املالية املحتفظ بها لفرتة 
اأو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  ت�سنيفها  يتم  مل  والتي  حمددة  غري 
القرو�ض  اأو  تاريخ ال�ستحقاق  املالية املحتفظ بها حتى  اخل�سارة، والأوراق 
والذمم املدينة، والتي ميكن بيعها لغر�ض ال�ستفادة منها حلاجة ال�سيولة اأو 

لتغري اأ�سعار الفائدة كاأوراق مالية متوفرة للبيع.

الت�سوية.  تاريخ  يف  ال�ستثمارات  وبيع  �سراء  عمليات  جميع  احت�ساب  يتم 
يتم اإظهار جميع موجودات ال�ستثمارات مبدئيًا بقيمة التكلفة ومن ثم يتم 

تقديرها با�ستخدام الأ�س�س املذكورة اأدناه.

اخل�سارة  اأو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  ال�ستثمارات  اإظهار  يتم 
ال�ستثمارات  اإظهار  ويتم  العادلة.  بالقيمة  للبيع  املتوفرة  وال�ستثمارات 
املطفاأة  بالقيمة  املدينة  والذمم  والقرو�س  الإ�ستحقاق  حتى  بها  املحتفظ 

ناق�س اأي تعديل �سروري لالإنخفا�س يف قيمتها.

اإلى  للر�سد  القابلة  ال�سوق  بيانات  با�ستخدام  العادلة  القيمة  قيـا�س  يتم 
خمتلفة  م�ستويات  على  العادلة  القيم  ت�سنيف  يتم  ممكن.  حد  اأق�سى 
ح�سب تراتيبية القيم العادلة اإ�ستنادًا اإلى املدخالت امل�ستخدمة يف التقييم 

)الإي�ساح رقم 32(.

خم�س�س اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية

يتم اعتماد خم�س�س ب�ساأن املوجودات املالية عند تعر�سها لالنخفا�س اإذا 
كانت قيمتها الدفرتية اأكرب من املبلغ التقديري القابل لالإ�سرتداد.

باأنها  الإطفاء  بعد  بالتكلفة  تظهر  التي  للموجودات  املخ�س�سات  حتت�سب 
النقدية  لل�سيولة  احلالية  والقيمة  لالأ�سل  الدفرتية  القيمة  بني  ما  الفرق 
وباملقارنة  الأ�سلي.  الفعلي  الفائدة  ب�سعر  املخ�سومة  املتوقعة  امل�ستقبلية 
بالقيمة  بالتكلفة يقا�س  امل�سجلة  املالية  القابل لال�سرتداد لالأداة  املبلغ  فاإن 
احلالية لل�سيولة النقدية امل�ستقبلية املتوقعة املخ�سومة ب�سعر الفائدة احلايل 

املعمول به يف ال�سوق للموجودات املالية املماثلة.

كل  بتاريخ  املجموعة  تقوم  للبيع،  متوفرة  مالية  موجودات  وجود  حالة  ويف 
تلك  قيمة  يف  انخفا�ض  دليل  هناك  كان  ما  اإذا  بتقييم  املايل  للمركز  بيان 
املوجودات. ويف حال وجود مثل هذا الدليل على النخفا�س، يتم اإدراجه يف 
بيان الدخل. ويعترب دليل الإنخفا�ض بني العوامل الأخرى الهامة اأو الهبوط 
امل�ستمر للقيم يف الأ�سواق وال�سعوبة املالية لل�سادر. وبالتايل ل يتم عك�ض 

النخفا�س يف القيمة املعرتف به اإل يف حالة اأدوات الدين.
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2015 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

2.  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

اإ�ستثمارات يف �سركات زمــيلة

حقوق  طريقة  باإ�ستخدام  الزميلة  ال�سركات  يف  ال�ستثمار  احت�سـاب  يتم 
امللكية. وتـعـّـرف ال�سركات الزميلة باأنها تلك ال�سركات التي يكون للمجموعة 
املالية  القرارات  يف  امل�سرتك  التحكم  اأو  التحكم  دون  فيها  موؤثر  نفوذًا 

والت�سغيلية ب�سيا�ساتها. 

اإ�ستثمار يف م�ساريع م�سرتكة

يتم اإحت�ساب الإ�ستثمار يف م�ساريع م�سرتكة باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية. 
وتعرف امل�ساريع امل�سرتكة اأنها تلك ال�سركات التي يكون للمجموعة �سيطرة 
م�سرتكة عليها مع طرف اآخر، ولها احلق يف �سايف اأ�سول ال�سركة. ل متلك 

املجموعة حقوق يف الأ�سول والإلتزام ملطلوبات ال�سركة.

ذمم تاأمني مدينة

تظهر ذمم التاأمني املدينة بالقيم املتوقع حتقيقها بعد خم�س�س الإنخفا�س 
يف القيمة. يتم حتديد خم�س�س الإنخفا�س يف القيمة عندما تتاأكد املجموعة 
املدينة.  الذمم  �سروط  بح�سب  املبالغ  كل  حت�سيل  على  قدرتها  عدم  من 
ويف حالة اإنخفا�س قيمة هذه الذمم على نحو غري حمدد، يتم تقييم مبلغ 
اخل�سارة.  ال�سابقة يف  اأ�سا�ض اخلربة  على  ب�سكل جماعي  القيمة  اإنخفا�ض 
يتم �سطب الديون امل�سكوك يف حت�سيلها يف العام الذي يتم حتديدها فيه. 
اإن حتديد الديون امل�سكوك يف حت�سيلها يتم على اأ�سا�ض حتليل الو�سع املايل 

للطرف الآخر.

ودائــع لدى �سركات التـاأمــني 

لدى  ومطالبـات  اأق�ساط  ودائع  من  التاأمني  �سركات  لدى  الودائـع  تتكون 
املتوقع  بالقيم  وتظهر  التاأمني  واأحكام  �سروط  ح�سب  الإ�سناد  �سركات 
حتقيقها بعد اإحتياطي خم�س�س الإنخفا�س يف القيمة. يتم عمل خم�س�س 
كل  تتمكن من حت�سيل  لن  املجموعة  اأن  يثبت  ما  يوجد  عندما  الإنخفا�س 
املبالغ امل�ستحقة وفقًا ل�سروط الودائع. ويف حالة اإنخفا�ض قيمة هذه الودائع 
جماعي  ب�سكل  القيمة  اإنخفا�س  مبلغ  تقييم  يتم  حمدد،  غري  نحو  على 
يف  امل�سكوك  الودائع  �سطب  يتم  اخل�سارة.  يف  ال�سابقة  اخلربة  اأ�سا�ض  على 
حت�سيلها يف العام الذي يتم حتديدها فيه. يتم حتديد الودائع غري القابلة 

لالإ�سرتجاع بتحليل املوقف املايل للطرف الآخر.

اأ�ســول غري ملمـو�ســة 

يتم ر�سملة واإطفاء م�سروفات برامج احلا�سب الآيل وحقوق براءة الخرتاع 
بطريقة  والرخ�ض  املحافظ  ل�ستحواذ  امل�ستقبلية  لالأرباح  احلالية  والقيمة 
فرتة  يتجاوز  ل  اأن  على  لها  الفرتا�سي  العمر  اأ�سا�س  على  الثابت  الق�سط 

اخلم�س �سنوات.

يتم ت�سجيل التكاليف املتعلقة بتطوير برامج احلا�سب الآيل كم�ساريف عند 
�سيتم  والتي  وفريد  وا�سح مبنتج معني  ب�سكل  املتعلقة  امل�سروفات  تكبدها. 
تفوق  املنتج  ذلك  من  املتوقعة  املنفعة  واإن  املجموعة  قبل  من  فيها  التحكم 
تت�سمن  ملمو�سة.  كاأ�سول غري  اإظهارها  يتم  واحد،  عام  من  لأكرث  التكلفة 
غري  امل�ساريف  من  منا�سب  وجزء  التطوير  فريق  كلفة  املتعلقة  امل�ساريف 

املبا�سرة ذات ال�سلة.

من  لأكرث  الآيل  احلا�سب  برامج  من  املنفعة  ومتدد  تعزز  التي  امل�سروفات 
على  وبناءًا  راأ�سمالية  كتح�سينات  تعترب  لها،  الأ�سلية  والأعمار  املوا�سفات 
ذلك ت�ساف اإلى القيمة الأ�سلية لربامج احلا�سب الآيل. يتم مراجعة القيمة 
الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة ب�سكل �سنوي وتعدل مبقدار اأي انخفا�س 

كل ما اعترب ذلك �سروريًا.

العقارات واملعدات 

ما  املرتاكم  ال�ستهالك  منها  مطروحًا  بالكلفة  واملعدات  العقارات  تظهر 
عدا الأر�س واملبنى واللذان يظهرا باملبلغ املعاد تقييمه، وهو القيمة العادلة 
م�ستقل  خارجي  ُمقيم  به  قام  والذي  متجدد  اأ�سا�ض  على  التقييم  بتاريخ 
مطروحًا منه ال�ستهالك املرتاكم. عند اإعادة التقييم فاإن اأي زيادة يف مبلغ 
القيمة الدفرتية يتم اإ�سافته يف حقوق امل�ساهمني كاحتياطي لإعادة تقييم 
يتم  الذي  احلد  عدا  ما  كم�سروف،  اإظهاره  يتم  انخفا�ض  واأي  العقارات 
اطفاء النخفا�س اأو الزيادة الظاهرة �سابقًا يف الدخل اأو حقوق امل�ساهمني. 
اإلى  مبا�سرة  حتويلها  فيتم  املمتلكات  تقييم  اإعادة  ر�سيد  اإحتياطي  اأما 
الفرق  اأن  اإلى  بالإ�سافة  فائ�س.  العقار وحتقيق  بيع  امل�ستبقاة عند  الأرباح 
املبني  وال�ستهالك  التقييم  اإعادة  مبلغ  اأ�سا�س  على  املبني  ال�ستهالك  بني 
على اأ�سا�س الكلفة الأ�سلية للعقار يحول مبا�سرة من خم�س�س اإعادة تقييم 

العقار اإلى ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة.

م�ساريف  اأما  اجلوهرية.  والتح�سينات  الإ�سافات  تكاليف  ر�سملة  تتم 
ال�سيانة والت�سليح فتحمل على ح�ساب امل�سروفات عند تكبدها. يتم اإظهار 
الإيرادات  ح�ساب  يف  املوجودات  ا�ستبعاد  عن  الناجتة  اخل�سائر  اأو  الأرباح 
الأخرى. يحت�سب ال�ستهالك على اأ�سا�س الق�سط الثابت على اأ�سا�س العمر 

الإنتاجي املقدر للموجودات كما يلي: 

40  �سنةمـبـنـــى 
20  �سنةمعدات كهربائية واآلية 

3 – 5 �سنوات  نظم املعلومات، اأثاث، معدات وموجودات اأخرى

ويتم  فرتة  كل  بنهاية  املتبقية  والقيمة  الإنتاجية  الأعمار  تقييم  اإعادة  يتم 
التعديل تبعًا لذلك.

اأي  لتحديد  الدفرتية  القيمة  مبراجعة  املجموعة  تقوم  تقرير،  كل  بتاريخ 
موؤ�سر لإنخفا�س القيمة. اإن وجد اأي موؤ�سر لالإنخفا�س، يقدر املبلغ القابل 

لإ�سرتداد الأ�سول.
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من  جمموعة  اأ�سغر  يف  املوجودات  جتميع  يتم  القيمة،  اإنخفا�س  لإختبار 
م�ستقل  ب�سكل  الإ�ستخدام  اإ�ستمرار  من  نقدية  تدفقات  تولد  التي  الأ�سول 
اإلى حد كبري عن التدفقات النقديـة الداخلة من الأ�سول الأخرى اأو وحدات 

توليد النقد.

قيمتها  هي  النقد  توليد  وحدة  اأو  الأ�سل  من  لالإ�سرتداد  القابلة  القيمة  اإن 
ت�ستند  اأكرب.  اأيهما  البيع،  تكاليف  ناق�ض  العادلة  القيمة  اأو  الإ�ستخدام  يف 
قيمة الإ�ستخدام على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة، خم�سومة اإلى 
قيمتها احلالية باإ�ستخدام معدل خ�سم ما قبل ال�سريبة الذي يعك�ض تقييم 
ال�سوق احلايل للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املحددة للوحدات اأو وحدات 

توليد النقد.

الدفرتية  القيمة  كانت  اإن  القيمة  اإنخفا�س  يف  خ�سارة  باأي  الإعرتاف  يتم 
لالأ�سل اأو وحدات توليد النقد تتجاوز املبلغ املمكن اإ�سرتداده. 

اأ�سول حمتفظ بها للبيع

ت�سم  والتي  امل�ستبعدة  املجموعات  اأو  املتداولة،  غري  الأ�سول  ت�سنيف  يتم 
املحتمل  من  كان  اإذا  وذلك  للبيع،  بها  حمتفظ  كاأ�سول  ومطلوبات،  اأ�سول 
جدا اأن يتم ا�سرتدادها من خالل بيع ولي�س من خالل ال�ستخدام امل�ستمر .

يتم قيا�س هذه املوجودات اأو جمموعة الإ�ستبعاد بالقيمة الدفرتية اأو القيمة 
خ�سارة  اأي  تخ�سي�س  يتم  اأقل.  اأيهما  البيع،  تكلفة  منها  مطروحًا  العادلة 
اإنخفا�س يف القيمة ملجموعة م�ستبعدة اأوًل يف ح�ساب ال�سهرة، ومن ثم اإلى 
عدم  ذلك  من  ي�ستثنى  تنا�سبي،  اأ�سا�س  على  املتبقية  واملطلوبات  الأ�سول 
تخ�سي�س خ�سارة يف املخزون، الأ�سول املالية، الأ�سول ال�سريبية املوؤجلة، 
ل  التي  البيولوجية  الأ�سول  اأو  امل�ستثمرة  العقارات  املوظفني،  منافع  اأ�سول 
اإحت�ساب  يتم  للمجموعة.  الأخرى  املحا�سبية  لل�سيا�سات  وفقًا  قيا�سها  يزال 
اأو  خ�سائر الإنخفا�س يف القيمة عند الت�سنيف املبدئي كمحتفظ بها للبيع 
حمتفظ بها للتوزيع، وحتت�سب الأرباح واخل�سائر الالحقة الناجتة من اإعادة 

القيا�س يف بيان الربح اأو اخل�سائر.

والعقارات،  امللمو�سة  اأو الطفاء لالأ�سول غري  اإحت�ساب  ال�ستهالك  يتم  ل 
ال�سركات  وكذلك  للبيع،  بها  كمحتفظ  تخ�سي�سها  عند  واملعدات  والآلت 
امل�ستثمر فيها التي حتت�سب بطريق حقوق امللكية ل يتم احت�سابها يف احلقوق.

املـخــ�سـ�ســـــات

اأو  قانوين  التزام  املجموعة  على  ين�ساأ  عندما  املخ�س�سات  احت�ساب  يتم 
تدفقات  �سداده  يتطلب  اأن  املحتمل  ومن  �سابقة.  لأحداث  نتيجة  �سمني 
ملبلـغ  موثوق  تقدير  عمل  وميكن  اقت�سادية  منافع  ذات  موارد  من  خارجية 
اللتـزام. يتم احت�ساب حقوق املوظفني عند ا�ستحقاقها مع احت�ساب تقدير 

لاللتزامات الناجتة عن اخلدمات املقدمة حتى تاريخ بيان املركز املايل.

اإلتــزامات ما بعــد الـتـوظـــيـــف

تدير املجموعة عدة برامج مبنافع حمددة وم�ساهمات حمددة ملوظفيها. 

اأو  الأرباح  عدا  املحددة  املنافع  لربامج  املحا�سبية  الكلفة  احت�ساب  يتم 
املتوقع  العمر  على  توزيعها  ويتم  الدخل  بيان  �سمن  اخل�سائرالكتوارية 
القيمة  اأ�سا�ض  على  الربامج  هذه  التزامات  تقدير  يتم  املوظفني.  خلدمة 
معدلت  با�ستخدام  امل�ستقبل  يف  دفعها  املتوقع  النقدية  للتدفقات  احلالية 
لفرتات  مقاربة  ا�ستحقاق  فرتات  لها  التي  احلكومية  املالية  الأوراق  فائدة 
الدخل  بيان  يف  احت�سابها  يتم  الإكتوارية  واخل�سائر  الأرباح  اللتزامات. 

ال�سامل.

برنامج الدفع على اأ�سا�س الأ�سهم املمنــوحة للموظفني

القيمة  اإن  نقدية.  بت�سوية  الأ�سهم  اأ�سا�س  على  الدفع  برنامج  ال�سركة  تدير 
ت�سجل  الفرتا�سية  الأ�سهم  مقابل  امل�ستلمة  املوظف  خلدمات  العادلة 

كم�ساريف.

)برنامج  املالية  ال�سنة  خالل  الأداء  ا�سا�س  على  اأ�سهم  املوظفني  منح  يتم 
اآخر  من  �سنتان  هي  املخ�س�سة  واملدة  ال�سنة  خالل  منحها  ويتم  ال�سنة( 

برنامج ال�سنة.

اإلى  بالنظر  املايل  للمركز  بيان  كل  تاريخ  عند  املبلغ  احت�ساب  اإعادة  ويتم 
القيمة العادلة لأ�سهم املنحة املخ�س�سة املمنوحة ويتم اإحت�ساب تاأثري اإعادة 

التقييم يف بيان الدخل مع التعديل املنا�سب يف املطلوبات.

اأ�ســــهـم اخلـزيـنــة 

متثل اأ�سهم اخلزينة اأ�سهم م�سرتاة من قبل ال�سركة الأم اأو من قبل ال�سركات 
تخفي�ض  بتاريخ  القائمة  امللكية  با�ستثناء  التكلفة  ب�سعر  املوحدة  لها  التابعة 
راأ�س املال، يف الرابع من �سهر يوليو 2002 والتي مت احت�سابها بالقيمة ال�سمية 
ومت  امل�ساهمني  حقوق  من  مطروحة  اخلزينة  اأ�سهم  اظهار  ومت  لالأ�سهم. 

اإظهار الأرباح واخل�سائر من بيع هذه الأ�سهم كتغيري يف حقوق امل�ساهمني.

اإحت�ساب نتـائج الكــتتاب

املتعارف  املبادئ  مع  متجان�سة  بطرق  التاأمينات  اأعمال  احت�ساب  يتم 
املحا�سبي  لالأ�سا�س  وفقًا  حتديدًا  اأكرث  وب�سورة  التاأمني.  �سناعة  يف  عليها 
اأما ال�سيا�سات املحا�سبية املحددة التي تتعلق بعوائد التاأمني  ب�سكل �سنوي. 

والتكاليف واملخ�س�سات الفنية فهي مو�سحة اأدناه لكل بند.

الأق�ســــــاط 

بالعقود  املتعلقة  الأق�ساط  جمموع  من  املكتتبة  الأق�ساط  اإجمايل  يتكون 
ال�سنة  الناجتة خالل  الت�سويات  اإلى  اإ�سافة  املالية.  ال�سنة  تبداأ خالل  التي 
املالية واخلا�سة بالأق�ساط امل�ستحقة املتعلقة بالأعمال التاأمينية املكتتبة يف 
ال�سنوات املالية ال�سابقة. وت�ستمل كذلك على تقدير الأق�ساط املتعاقد عليها 
والتي مل يتم اإبالغ املجموعة عنها حتى تاريخ بيان املركز املايل. يتم اإظهار 

الأق�ساط الغريمبلغ عنها كاأق�ساط تاأمني م�ستحقة.
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حتت�سب الأق�ساط بعد خ�سم اإعادة التاأمني على اأ�سا�ض اآجال العقود اأو وثائق 
التاأمني اخلا�سة بها. متثل الأق�ساط غري املكت�سبة ن�سبة من الأق�ساط املكتتبة 
التي تتجاوز فرتات اأخطارها نهاية ال�سنة املالية التي ن�ساأت فيها. وحتت�سب 
الأق�ساط غري املكت�سبة على اأ�سا�ض الفرتة الزمنية. ويتم احت�ساب خم�سـ�ض 
اأ�سا�ض  للمخاطر ال�سارية والتي مل تنتهي فرتاتها حتى تاريخ امليزانية على 
املبالغ املقدرة املطلوبـة بالإ�سافـة اإلى خم�س�سات الأق�سـاط غري امل�ستحقة 
واملت�سلة  بها  املتعلقة  وامل�ساريف  امل�ستقبلية  باملطالبات  الوفاء  اأجل  من 
يتم  ال�سرورة  وعند  املايل.  املركز  بيان  تاريخ  يف  املفعول  �سارية  بالأعمال 

احت�ساب املخ�س�س على اأ�سا�س تقييم عام جلميع فروع التاأمني.

املطـالبات وامل�سـاريف املتعلقـة بها

يتم احت�ساب املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها على اأ�سا�س التقارير الواردة 
واملراجعة الالحقة لكل حالة على حدة. ويتم عمل خم�س�س لتغطية التكلفة 
حتى  وقعت  التي  بالأحداث  تتعلق  التي  املطالبات  لت�سوية  النهائية  املقدرة 
نهاية ال�سنة املالية، مبا فيها اخل�سائر التي وقعت ومل يبلغ عنها وامل�ساريف 
املتعلقة باملطالبات. يتم اإن�ساء خم�س�س للمطالبات التي مل يبلغ عنها وفقًا 
لتحليالت مقدري خماطر التاأمني وتطبيق تقديرات مكتتبي التاأمني واعتبار 

درجة عدم التاأكد من النتيجة النهائية لكل نوع من اأعمال التاأمني.

تكاليف احل�سول على اأعمال التاأمني

يتم اإطفاء العمولت وال�سرائب وعمولة ال�سم�سرة وتكاليف الكتتاب الأخرى 
الأق�ساط.  ا�ستحقاق  فرتة  على  التاأميــن  اأعمـال  على  باحل�سول  املتعلقـة 
بالفتـرات ذات  املتعلقة  التاأمني  اأعمال  تكاليـف احل�سول على  اإظهـار  ويتم 
اأعمال  على  احل�سول  كتكاليف  املالية  ال�سنة  نهاية  تتجاوز  التي  املخاطر 

التاأمني املوؤجلة.

ترتيبــات اإعادة التاأمني

معيدين  مع  عقود  يف  املجموعة  تدخل  التاأمني.  ملخاطر  اإدارتها  من  كجزء 
تاأمني اآخرين للتعوي�س عن اخل�سائر يف عقود التاأمني التي ت�سدرها.

احلقوق  مع  م�سابهة  بطريقة  املعيدين  من  املدينة  التعوي�سات  تقدير  يتم 
عقود  من  الناجمة  وال�سروط  املزايا  على  التعرف  ويتم  للمطالبة.  التابعة 
اإعادة التاأمني يف بيان الدخل والأ�سول واللتزامات ذات العالقة كح�سابات 

مدينة وكح�سة املعيد من الحتياطيات الفنية وح�سابات ذمم دائنة.

اختبــار كفايــة املطلوبــات

يتم اإجراء اختبارات كفاية املطلوبات يف تاريخ كل بيان للمركز املايل للتاأكد 
اأعمال  على  احل�سول  تكاليف  من  �سافية  التعاقدية  اللتزامات  كفاية  من 
الختبارات  بهذه  القيام  اأثناء  العتبار  ويو�سع يف  املوؤجلة.  املتعلقة  التاأمني 
غري  التعاقدية  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  حايل  تقدير  اأف�سل  ح�ساب 
املخ�سومة ومعاجلة املطالبات وامل�ساريف الإدارية. يتم اإجراء الختبارات 
على اأ�سا�س املحافظ والتي يتم فيها جتميع الوثائق ذات الأخطار املت�سابهة 

معًا يف حمفظة واحدة.

اإيــــراد ال�ستثمار
 

ال�سنة  عن  امل�ستحقة  الأ�سهم  واأرباح  الفوائد  من  ال�ستثمار  اإيراد  يتكون 
املالية.  يتم اإدراج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة 
ل�ستثمارات القيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر يف بيان الدخل لل�سنة 
املتعلقـة بها. كما يتـم احت�ساب الأرباح واخل�سـائر الناجتة عن التغريات يف 
الآخر  ال�سامل  الدخل  �سمن  للبيع  املتوفرة  لال�ستثمارات  العادلة  القيمة 
وتظهر يف دخل اإعادة تقييم ال�ستثمار كجزء من حقوق امللكية. عند بيع اأو 
ت�سجيل خم�س�س انخفا�س لال�ستثمارات املتوفرة للبيع فاإن تعديالت القيمة 

العادلة تظهر يف بيان الدخل.

اخلا�سة  ال�ستثمارات  موجودات  من  املتحقق  ال�ستثمار  اإيراد  توزيع  يتم 
وذلك  التاأمينات  باأعمال  اخلا�س  الكتتاب  نتائج  على  التاأمينـات  باأعمـال 
امل�ساهمني خالل  اأموال  اإلى  التاأمني  اأعمال  ن�سبة خم�س�سات  اأ�سا�س  على 

ال�سنة املالية.

معــادلة العـملت الأجــنبية 

املعامالت املقومة بعمالت غري الدولر الأمريكي يتم ت�سجيلها ح�سب اأ�سعار 
املوجودات  جميع  معادلة  يتم  املعامالت.  تلك  بتاريخ  ال�سائدة  ال�سرف 
واملطلوبات النقدية وغري النقدية التي تظهر بالقيم العادلة املقومة بعمالت 

غري الدولر الأمريكي ح�سب اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف نهاية ال�سنة.

يتم اإ�سافة الأرباح اأو اخل�سائر غري املحققة عند التحويل �سمن الإيرادات 
يتم  والتي  للبيع  املتوفرة  النقدية  غري  بال�ستثمارات  املتعلقة  تلك  با�ستثناء 

احت�سابها �سمن حقوق امللكية حتى يتم بيعها.

املالية  البيانات  املحققة عند حتويل  الأرباح واخل�سائر غري  اإدراج  يتم  كما 
العمالت  وخ�سائر  اأرباح  اإدراج  ويتم  امللكية.  حقوق  يف  التابعة  لل�سركات 

الأجنبية الأخرى �سمن بيان الدخل.

م�ستقات الأدوات املالية والإحــرتاز 

اأجنبية  عمالت  عقود  العتيادية،  اأعمالها  نطاق  �سمن  املجموعة  ت�ستخدم 
بالإ�ستثمارات  املتعلقة  خماطرها  حلماية  العادلة  للقيمة  كاحرتاز  اآجلة 
واملطلوبات التاأمينية املقومة بالعمالت الأجنبية ويتم احت�ساب هذه العقود 

بالقيمة العادلة.

الدولية  املحا�سبية  املعايري  ب�سروط  لالإحرتاز  العادلة  القيمة  تفي  عندما 
لكي يكون الإحرتاز فّعـال، فاإن الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن اإعادة قيا�ض 
عقود العمالت الأجنبية الآجلة وكذلك الأرباح اأو اخل�سائر على املوجودات 

املحرتزة املن�سوبة لالأخطار املحرتزة يتم اإحت�سابها يف الدخل.

عندما يكون الإحرتاز غري فعال، فاإن الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن اإعادة 
على  اخل�سـائر  اأو  الأرباح  وكذلك  الآجلة  الأجنبية  العمالت  عقود  قيا�س 
املوجودات املحتـرزة يتم اإحت�سابها �سمن بيان الدخل ما عدا تلك املوجودات 
التي تتعلق بال�ستثمارات غري النقدية املتوفرة للبيع والتي يتم حتويلها اإلى 

حقوق امللكية حتى يتم بيعها.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

2.  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

التاأمني  التزامات  قيا�س  اإعادة  من  اخل�سائر  اأو  بالأرباح  الإعرتاف  ويتم 
وعقود العمالت الأجنبية املتعلقة بها يف بيان الدخل.

3.  التقديرات املحا�سبية اجلوهرية والأحكام

واأحكام  تقديرات  املجموعة  تتخذ  املحا�سبية،  ال�سيا�سة  تطبيق  �سياق  يف 
توؤثر على املبالغ املعرتف بها وامل�سجلة يف البيانات املالية. ويتم ح�ساب هذه 
ال�سوق اجلديرة  بيانات  ال�سابقة،  اأ�سا�ض اخلربة  والأحكام على  التقديرات 
بالتوقعات  اخلا�سة  الأخرى  والبيانات  املن�سورة  البيانات  باملالحظة، 
لالأحداث امل�ستقبلية والتي تكون مقبولة نوعًا ما يف ظل الظروف الراهنة. 
التقديرات والأحكام التي لها تاأثري هام على املبالغ املعرتف بها يف البيانات 

املالية والآليات لتحديد هذه التقديرات والأحكام مف�سلة كما يلي:

اأ. املطـالبات وامل�سـاريف املتعلقـة بها

احلالية  التاأمني  عقود  عن  الناجمة  النهائية  اخل�سائر  تقديرات  ت�سمل 
للمطالبات غري املبلغ عنها. يتم ان�ساء خم�س�س للخ�سائر التي وقعت ومل 
يبلغ عنها وفقًا للتحليل الكتواري وتطبيق احلكم الإكتتابي املتعلق واعتبار 
درجة عدم التاأكد من النتيجة النهائية لكل نوع من اأنواع التاأمني. كما ت�سمل  

امل�سوؤلية  النهائية  للتاأمني  على تكاليف اإدارة املطالبات.

ب. الأق�ســاط النهائيــة

الذي  املتوقع  الأق�ساط  دخل  اأ�سا�ض  على  النهائية  الأق�ساط  احت�ساب  يتم 
تقدمه ال�سركات امل�سندة والذي يتم تعديله بعد ذلك ليعك�س اأحكام املكتتبني 
مع الأخذ يف العتبار ظروف ال�سوق وتاريخ البيانات. ويخ�سع هذا التقدير 

اإلى مراجعة املكتتبني والإكتواريني.
القيمة  قيا�س  ت�سم  والتي  الأخرى  الهامة  التقديرات  عن  الإف�ساح  يتم 

العادلة ومعادلة الأ�سول املالية يف الإي�ساح رقم 2.

4.  اإدارة خماطـر التاأمني

تن�ساأ الأخطار حتت عقود التاأمني من عدم التاأكد من وقوع احلدث املوؤمن 
املجموعة  فاإن  الكتتاب،  اإلى خماطر  بالإ�سافة  املطالبة.  مبلغ  من  وكذلك 
الئتمان  خماطر  مثل  به  املتعلقة  امل�ساحبة  املخاطر  اإلى  اأي�سًا  تتعر�س 

وخماطر العملة وخماطر ال�سيولة.

من  للتخفيف  املجموعة  تختارها  التي  ال�سيا�سات  عن  موجز  يلي  وفيما 
خماطر التاأمني الرئي�سية التي تواجهها:

اأ. خماطـر الكتتـاب

وثائق  رئي�سي من خالل  ب�سكل  الكتتابية  باإدارة خماطرها  املجموعة  تقوم 
وار�سادات لقبول الأخطار وترتيبات اإعادة التاأمني.

امل�سبقة  الكتتابية  واخلربة  الت�سعري  تقييم  اأ�سا�ض  على  املخاطر  قبول  يتم 
اأنواع  من  نوع  لكل  �سياغتها  متت  التي  الكتتابية  الر�سادات  مع  متا�سيًا 
تطور  لأخذ  الكتتاب  ار�سادات  وحتديث  مراجعة  دائم  ب�سكل  يتم  التاأمني. 
ال�سوق، والأداء والفر�س يف العتبار. كما يتم حتديد حدود الرتاكم ملراقبة 
احلدود  من  العديد  حتديد  ويتم  والكوارث.  الطبيعية  للمخاطر  التعر�ض 

املعتمدة لقبول املخاطر.

اإن قبول املخاطر التي ل تتما�سى واملعيار الأدنى املحدد يجب اأن تكون من 
والكتتاب  الت�سويق  عن  ممثلني  ت�سم  والتي  الكتتاب  مراجعة  جلنة  خالل 

واملهام الأكتوارية.

اإن ا�سرتاتيجية اإعادة التاأمني اخلا�سة باملجموعة قد متت �سياغتها حلماية 
التعر�ض للمخاطر الفردية والأحداث املبنية على اأ�سا�ض التعر�ض للمخاطر 

احلالية من خالل ترتيبات اإعادة تاأمني فعالة يف التكاليف.

منا�سبة  كونها  من  والتاأكد  معها  التعامل  فيتم  بها  املحتفظ  املخاطر  اأما 
توفر  من  بالتاأكد  وذلك  املجموعة.  قبل  من  بالكتتاب  لالحتفاظ  وحذرة 
الأموال الالزمة لتغطية املطالبات امل�ستقبلية. وتت�سمن ممار�سات الحتفاظ 
ا�ستخدام التحليل الكتواري وتطبيق اأحكام الكتتاب. ويكون ذلك مدعومًا 
حتديد  ل�سمان  اأكتوارية  م�ستقلة  مبراجعة  واأي�سًا  داخلية  دورية  مبراجعة 

�سحة الحتياطي.

ب. خماطـر الئتمـان

خماطر الئتمان يف عقود التاأمني هي املخاطر التي ل يتمكن فيها الطرف 
املقابل بالوفاء باإلتزامه بدفع املبالغ كاملة عند ا�ستحقاقها.

يتم التحكم مبخاطر الئتمان من خالل ال�سروط التجارية عند ت�سلم الق�سط 
الأطراف  اأغلب  وتكون  الق�سط.  �سمان  �سروط  تنفيذ  احلالت  بع�ض  ويف 
اأي تعر�س  اأنه ل يوجد  اإل  تاأمني غري م�سنفة.  املقابلة ب�سكل عام �سركات 

هام لأي طرف مقابل.  

الكفاءة  من  اأدنى  لديهم حد  معيدين  مع  التاأمني  اإعادة  اأعمال  ترتيب  يتم 
الئتمانية على اأ�سا�س معيار الت�سنيف الأدنى والقوة املالية. اإن التعر�س لأي 
معيد فردي ل تتعدى ب�سكل عام اأق�سى من 25٪ من جمموع التعر�س ويتم 
توزيع الأخطار على الأطراف الأخرى  باأدنى  م�ستوى ت�سنيف ا�ستثماري  ما 

عدا  ترتيبات  التاأمني  التفاقي الن�سبي املوزع على اأ�سا�س متبادل.
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2015 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

4.  اإدارة خماطـر التاأمني )تابع(

فيما يلي حتليل خماطر الئتمان املتعلقة برتتيبات اإعادة التاأمني: 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2015

احل�سة من ذمم مدينة
املخ�س�سات 

الفنية

املجموع

اأر�سدة متعلقة مبعيدي التاأمني:
70225.83926.541- م�سنفة بدرجة ا�ستثمار

11.07911.91922.998- اأخرى
11.78137.75849.539

2014
اأر�سدة متعلقة مبعيدي التاأمني:

3.39235.15938.551- م�سنفة بدرجة ا�ستثمار
19.39211.70131.093- اأخرى

22.78446.86069.644

ج. خماطــر العملت

التعر�س جوهري  الأجنبية عندما ي�سبح  العمالت  اإحرتاز خماطر  يتم  العمالت.  فاإنها معر�سة ملخاطر  بعمالت متعددة،  اأعمال  تكتتب يف  ال�سركة  اأن  مبا 
وت�سهيالت الإحرتاز متوفرة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(
اأخرىدولر كنديروبية هنديةجنيه ا�سرتلينياليورو2015

موجودات )مطلوبات( 
)118.130()56()12.250(291)1.285(اإعادة تاأمني، �سايف

---1.0791.814املغطاة
2014

موجودات )مطلوبات(  
)116.620()509()16.317()1.061()1.032(اإعادة تاأمني، �سايف

---- 2.126 املغطاة

د.  خماطـر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي خطر عدم توفر النقد لدفع اللتزامات عند ال�ستحقاق. قد مت حتديد احلدود يف ال�سيا�سة ال�ستثمارية والر�سادات التي تتطلب جزء كبري 
من اأموال ال�ستثمار والتي متثل مطالبات التاأمني على اأن يتم الحتفاظ بها نقدًا اأو يف �سكل اأوراق مالية قابلة للت�سييل ب�سهولة.

هــ.  حتليل احل�سا�سية

فيما يلي ح�سا�سية دخل وحقوق املجموعة اإلى خماطر ال�سوق:
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20152014
)12.822()10.996(5٪ زيادة يف معدل اخل�سارة النهائي
510.99612.822٪ نق�س يف معدل اخل�سارة النهائي

1011.45412.030٪ زيادة يف معدل حتويل الدولر الأمريكي
)12.030()11.454(10٪ نق�س يف معدل حتويل الدولر الأمريكي
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

5.  النقد واأر�سدة لدى البنوك

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

92.50380.173النقد واأر�سدة لدى البنوك
44.01214.872ودائع ذات اأجل خالل 3 �سهور

136.51595.045النقد وما يف حكمه
62.25492.099ودائع ذات اأجل اأكرث من 3 �سهور

198.769187.144

فيما يلي تف�سيل لأهم ال�سروط والأحكام للمخاطر الئتمانية، خماطر معدل الفائدة، خماطر العمالت:

اأ.  خماطــر الئتمان

يتم الحتفاظ باأر�سدة البنوك والودائع ق�سرية الأجل لدى موؤ�س�سات مالية رائدة. وحتدد املجموعة ن�سبة تركز ا�ستثمارها يف الودائع الآجلة لدى اأية موؤ�س�سة 
مالية بحد اأق�سى 10٪ من حقوق امل�ساهمني.

ب. خماطــر معدلت الفائدة
20152014

اأ�ســا�س الفــائـدة امل�ستحقـة:
يومي / �سهري يومي / �سهري -  اأر�سدة البنوك 

عند ال�ستحقاقعند ال�ستحقاق-  ودائع ق�سرية الأجل
0.01٪ - 3.10٪0.01٪ -2.20٪معدلت الفائدة الفعلية

مبا اأن الودائع ت�ستحق يف وقت ق�سري فلذلك ل توجد ح�سا�سية للتغريات يف معدلت الفائدة.

ج.  خماطــر العملت

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

172.751110.964دولر اأمريكي
17.30759.353دينار بحريني
3364.860درهم اإماراتي

3.8523.656دولر �سنغافوري
1111ريال قطري

4.5128.300اأخــرى
198.769187.144
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2015 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

6.  ا�سـتـثـمـارات

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

بالقيمـة العادلـة من خالل الربـح اأو اخل�سـارة
حمتفظ بهـــا بغــر�ش املتاجــرة

44.82566.281اأ�سهم �سركات مدرجة
44.82566.281

خم�س�س بالقيمـة العادلـة عنـد العتـراف املبدئـي
�سندات دين

49.49024.782- اأخرى بدرجة ا�ستثمار
40.69629.808- اأخرى

90.18654.590
حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

�سندات دين
1.00012.993- موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

4.00013.007- اأخرى بدرجة ا�ستثمار
2.653-- حكومات دول خارج منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

9.9029.876- اأخرى
14.90238.529

متوفرة للبيـع
�سندات دين

77.14787.653- موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية
199.147160.975- اأخرى بدرجة ا�ستثمار

83.17789.856- اأخرى
12.2144.484اأ�سهم �سركات مدرجة

6.4226.448اأ�سهم �سركات غري مدرجة
17.20216.866اأ�سهم اأخرى يف حقوق امللكية

395.309366.282
21-اإ�ستثمار يف �سركة م�سرتكة

237295اإ�ستثمار يف �سركة زميلة
545.459525.998
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

6.  ا�سـتـثـمـارات )تابع(

احلركة يف خم�س�ض اإنخفا�ض قيمة الإ�ستثمارات املتوفرة للبيع باملجموعة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

19.80519.945يف 1 يناير
خم�س�س الإنخفا�س امل�سجل خالل ال�سنة

61921- �سركات غري مدرجة
1.7711.021- اأخرى

)1.182()1.200(املعكو�س من بيع الإ�ستثمارات 
20.99519.805يف 31 دي�سمرب 

مت رهن ما قيمته 151.8 مليون دولر اأمريكي من الأوراق املالية )2014: 107.7 مليون دولر اأمريكي(، ك�سمان لتفاقيات ائتمانية لإعادة التاأمني ، وخطابات 
اإعتماد، وخطابات �سمان والقرو�س .

فيما يلي تف�سيل باملخاطر الئتمانية وخماطر معدل الفائدة والعمالت اجلوهرية على ال�ستثمارات:

اأ.  خماطر الئتمان

اأي قطاع �سناعي واحد بحد 10٪ و20٪ على التوايل من اإجمايل حمفظة  اأو  حتدد املجموعة يف تركيز ا�ستثماراتها يف الأوراق املاليـة املدينـة لإي ا�ستثمـار 
الأ�سهم العادية.

وقد حددت املجموعة اأي�سًا تركيز ا�ستثمارها يف الأ�سهم لل�سركات املدرجة لأي اإ�سدار واأي م�سدر بحد 5٪ و10٪ على التوايل، من جممل حمفظة الأ�سهم 
امل�سرتكة لديها.

ب.  اأوراق مالية مدينة – خماطر معدل الفائدة

اأ�سا�س الفائدة2015
امل�ستلمة

الفوائد
الفعلية

فوائد
الكوبونات

�سهري/ن�سف �سنوي/موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية
0.125٪ - 1.625٪0.125٪ - 1.625٪�سنوي

�سهري /ن�سف �سنوي/اأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة ا�ستثمار
0.709٪ - 8.625٪0.709٪ - 8.625٪�سنوي

�سهري /ن�سف �سنوي/اأوراق مالية اأخرى
2.383٪ - 5.5٪2.383٪ - 5.500٪�سنوي

2014

�سهري/ن�سف �سنوي/موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية
0.125٪ - 2.75٪0.125٪ - 2.75٪�سنوي

1.0٪ - 7.25٪1.0٪ - 7.25٪ن�سف �سنوي/�سنوياأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة ا�ستثمار 
3.6٪3.6٪ن�سف �سنوي/�سنويحكومات دول غري منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

2.688٪ - 5.375٪2.688٪ - 5.375٪�سهري/ن�سف �سنوياأوراق مالية اأخـرى
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

2015 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

6.  ا�سـتـثـمـارات )تابع(

ج.  اأوراق مالية مدينة – خماطر العملة

)باآلف الدولرات الأمريكية(
املجموعاأخرىدينار بحرينييورودولر اأمريكي2015

78.147---78.147موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية
2.991252.637-246.0363.610اأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة ا�ستثمار

133.775-6.263-127.512اأوراق مالية مدينة اأخرى
451.6953.6106.2632.991464.559

2014
100.647---100.647موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

2.783198.763-191.1154.865اأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة ا�ستثمار
2.653-2.653--حكومات دول غري منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

129.540---129.540اأوراق مالية مدينة اأخرى
421.3024.8652.6532.783431.603

د.  اأوراق مالية مدينة – الفرتة املتبقية لالإ�ستحقاق

فيما يلي بيان يو�سح القيمة الأ�سا�سية والقيمة الدفرتية لالأوراق املالية املدينة وفقا لآجال ال�ستحقاق التعاقدية.
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20152014
املبلغ

الرئي�سي
القيمة

الدفرتية
املبلغ

الرئي�سي
القيمة

الدفرتية
اأوراق مالية ملوؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية:    

6.0006.02525.00024.990- ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل
65.50065.19858.00058.026- �سنة اإلى خم�س �سنوات
7.0006.92418.00017.631- اأكرث من خم�س �سنوات

78.50078.147101.000100.647
اأوراق مالية مدينة مل�سادر بدرجات ا�ستثمار اأخرى:

18.01717.89712.64212.938- ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل
178.967177.131101.024102.424- �سنة اإلى خم�س �سنوات
58.76857.60983.85783.401- اأكرث من خم�س �سنوات

255.752252.637197.523198.763
حكومات دول غري منظمة التعاون القت�سادي والتنمية:

2.6582.653--- ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل
----- �سنة اإلى خم�س �سنوات
----- اأكرث من خم�س �سنوات

--2.6582.653
اأوراق مالية مدينة اأخرى:

--4746- ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل
71.30770.06545.55844.691- �سنة اإلى خم�س �سنوات
67.92963.66485.29684.849- اأكرث من خم�س �سنوات

139.283133.775130.854129.540
473.535464.559432.035431.603
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املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

6.  ا�سـتـثـمـارات )تابع(

هــ.  الأ�سهم العادية

ل حتمل الأ�سهم العادية تواريخ ا�ستحقاق ثابتة وكما اأنها عموما لي�ست عر�سة ملخاطر معدلت الفائدة. عادة ما يتم الإعالن عن توزيع اأرباح على الأ�سهم 
ب�سكل �سنوي.

فيما يلي بيان بالقيم الدفرتية لالأ�سهم العادية م�سنفة ح�سب العملة املقومة على اأ�سا�سها:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

49.88342.450دولر اأمريكي
3.4674.958يورو 

433487دينار بحريني 
2.1519.407ريال �سعودي

1.8143.353جنيه اإ�سرتليني
1.3642.197ين ياباين

4.34914.361اأخــرى
63.46177.213

و. تعهــدات

بلغ جمـموع التـعهـدات علـى املجـموعة مقــابـل راأ�س مـال غري م�ستدعى لال�ستثمارات املتوفرة للبيع ما قيمته 5.2 مليون دولر اأمريكي )2014: 6.4 مليون 
دولر اأمريكي(.  

 
7.  حتليل احل�سا�سية

يتم بيان ح�سا�سية الربح واخل�سارة وحقوق امللكية للمجموعة اإلى خماطر ال�سوق على النقد وما يف حكمه وال�ستثمارات كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

حقوق امللكيةالدخلحقوق امللكيةالدخل
معدل الفائدة

)9.469()931()9.958()1.562(+ 100 نقطة على اأ�سا�س التحول يف منحى العائد - اأدوات القرتا�س
1.61610.3029639.797- 100 نقطة على اأ�سا�س التحول يف منحى العائد - اأدوات القرتا�س

خماطر العمالت
)364()7.673()48()3.388(10٪ زيادة يف معدل حتويل الدولر الأمريكي
104.141549.710101٪ نق�س يف معدل حتويل الدولر الأمريكي

�سعر الأ�سهم
104.4831.2216.628449٪ زيادة يف �سعر الأ�سهم
)449()6.628()1.221()4.483(10٪ نق�س يف �سعر الأ�سهم
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2015 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

8.  اإيرادات م�ستحقة
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20152014
اأق�ســاط تاأمني م�ستحقة 

متوقع ا�ستالمها:
59.06871.084- خالل 12 �سهرًا

9.90714.641- بعد 12 �سهرًا 
68.97585.725

فوائد م�ستحقة 
2.3472.298- متوقع ا�ستالمها خالل 12 �سهرًا 

71.32288.023

9.  ذمم تاأمني مدينة

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

اأر�سدة م�ستحقة:
115.763118.843- خالل 12 �سهرًا 

259169- بعد 12 �سهرًا
116.022119.012

احلركة يف خم�س�ض املجموعة للذمم املدينة منخف�سة القيمة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

14.65121.176يف 1 يناير
)138(208)عك�س(/ خم�س�س النخفا�س يف القيمة

)6.387()107(�سطب ذمم مدينة منخف�سة القيمة
3114.75214.651 دي�سمرب

تتعلق الذمم املدينة منخف�سة القيمة ب�سورة فردية يف الأ�سا�س اإلى طرف اآخر مير ب�سائقة مالية. ويتم احت�ساب عمر هذه الذمم كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

5.1034.630اأكرث من �سنتني
5.1034.630

حتليل اأعمار الذمم املدينة امل�ستحقة ولكن غري منخف�سة القيمة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

3.3047.153حتى 6 �سهور
14.66813.125من 6 اإلى 12 �سهر

17.97220.278
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

10.  ودائع لدى �سركات التاأمني
 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

اأر�سدة م�ستحقة:
28.52133.174-  خالل 12 �سهرًا

8.4969.404-  بعد 12 �سهرًا
37.01742.578

 
احلركة يف خم�س�ض املجموعة للودائع املنخف�سة القيمة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

3.6664.208يف 1 يناير
21)172()عك�س( / خم�س�س النخفا�س يف القيمة

)563(-�سطب ودائع تاأمني منخف�سة القيمة
313.4943.666 دي�سمرب

تتعلق الودائع املنخف�سة القيمة ب�سورة فردية يف الأ�سا�س اإلى طرف اآخر مير ب�سائقة مالية. ويتم احت�ساب عمر هذه الودائع كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

2.5641.018اأقل من 10 �سنوات
8.8555.698اأكرث من 10 �سنوات

11.4196.716

حتليل اأعمار الودائع امل�ستحقة وغري منخف�سة القيمة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

8.9709.120حتى �سنة واحدة
22.58928.013من �سنة اإلى 3 �سنوات

31.55937.133
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2015 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

11.  ح�سة معيدي التاأمني من املخ�س�سات الفنية

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

اأعمال التاأمينات العامة
37.73846.792-  مطالبات قائمة

14.67411.676-  مطالبات غري مبلغ عنها 
13.30412.960-  اإحتياطي اأق�ساط لالإعادة موؤجلة

65.71671.428

اأعمال تاأمينات احلياة
2068-  مطالبات قائمة 

114546-  مطالبات غري مبلغ عنها
6--  اإحتياطي اأق�ساط لالإعادة موؤجلة

134620
65.85072.048

12.  موجودات اأخرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

موجودات غري ملمو�سة:
9.5309.492-  برامج احلا�سب الآيل  

9.5309.492
)8.711()9.019(ناق�سًا: الإطفاء املرتاكم

511781�سايف املوجودات غري امللمو�سة 
موجودات اأخرى م�ستحقة خالل 12 �سهرًا:

19.1048.967-  ودائع نقدية مرهونة 
2.3727.848-  م�ساريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

21.47616.815
21.98717.596

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

احلركة يف املوجودات غري امللمو�سة: 
7811.169�سايف القيمة الدفرتية يف 1 يناير 

3956- اإ�سافة
)392()309(-  كلفة اإطفاء

)52(-- اإ�ستبعاد
511781�سايف القيمة الدفرتية كما يف 31 دي�سمرب 

مت رهن الودائع النقدية ك�سمان خلطابات اإعادة تاأمني الئتمان وال�سمانات.
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13.  عقارات ومعدات

 )باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

اأر�س   2.4692.469
19.18225.001 مبنى 

1964اأعمال قيد الن�ساء 
اأنظمة املعلومات، الأثاث، الآلت وغريها  10.67910.203

32.34937.737
)10.275()10.113( ناق�سًا:  ال�ستهالك املرتاكم

22.23627.462
 احلركة يف العقارات واملعدات:

27.46227.472 �سايف القيمة الدفرتية كما يف 1 يناير
1.129-- اإعادة تقييم الأر�س 
)800()4.850(- اإعادة تقييم العقار 

532565 - اإ�سافات
)2()19( - ا�ستبعادات

)902()889( - كلفة ال�ستهالك
22.23627.462 �سايف القيمة الدفرتية كما يف 31 دي�سمرب

ت�سمل الأر�س واملبنى املكتب الرئي�سي اململوك والذي تقيم فيه ال�سركة منذ 1984. 

وي�سمل املبنى اأي�سًا مكاتب ال�سركة التابعة تكافل ري ليميتد بدبي، الإمارات العربية املتحدة والذي مت اإعادة تقييمه من قبل مقيم خارجي م�ستقل ومت ت�سنيفه 
عند الفئة 2 يف تراتبية قيا�س القيمة العادلة، حيث مت التقييم باإ�ستخدام �سعر تاأ�سريي لل�سفقة ملدفوعات م�سابهة ومت التعديل ليعك�س �سفات العقار. بناء 
على تقييم ال�سوق املفتوح  كما يف مار�س 2015، مت حتديد القيمة العادلة للمبنى عند 13.750.000 دولر اأمريكي مقابل قيمة دفرتية 18.600.000 دولر 

اأمريكي. مت اإدراج الإنخفا�س يف القيمة العادلة البالغ 4.850.000 دولر اأمريكي يف بيان الدخل. 
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

14.  خم�س�ســات فنيــة

تتكون املخ�س�سات الفنية من:

 )باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

اأعمال التاأمينات العامة   
298.985331.979 مطالبات قائمة 

192.072159.602 خ�سائر مل يبلغ عنها 
اأق�ساط غري مكت�سبة  109.828138.106

600.885629.687
اأعمال تاأمينات احلياة   

17.97616.283 مطالبات قائمة 
52.99655.345 خ�سائر مل يبلغ عنها 
اأق�ساط غري مكت�سبة  7.6866.316

78.65877.944
679.543707.631

متو�سط مدة الإحتياطي على التاأمينات العامة هي 2.9 �سنوات و 2.7 �سنوات على تاأمينات غري احلياة وتاأمينات احلياة على التوايل.
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15.  تطــور املطالبــات

يو�سح اجلدول التايل اجمايل و�سايف املطالبات املتكبدة مبا فيها اخل�سائر التي مل يبلغ عنها حم�سوبة بالإ�سارة اإلى الأق�ساط املكت�سبة، ومقارنة بالتوقعات 
ال�سابقة لفرتة 5 �سنوات املا�سية:

 )باآلف الدولرات الأمريكية(
�سنة الإكتتاب

املجموع201020112012201320142015
اإجمايل

تقدير تكاليف املطالبات املتكبدة:
119.232128.402113.735112.367106.448101.570- بنهاية ال�سنة الكتتابية

-210.700205.558178.609190.431182.358- بعد �سنة واحدة
--227.383210.058185.776192.492- بعد �سنتني

---229.046218.371179.510- بعد ثالث �سنوات
----228.451218.009- بعد اأربع �سنوات

-----226.635- بعد خم�س �سنوات
226.635218.009179.510192.492182.358101.5701.100.574تقدير املطالبات املتكبدة احلالية

)723.439()5.009()81.182()121.535()135.822()180.323()199.568(الدفع الرتاكمي حتى تاريخه
27.06737.68643.68870.957101.17696.561377.135املطلوبات املحت�سبة

184.894مطلوبات ال�سنوات ال�سابقة
 جمموع املطلوبات املت�سمن يف

562.029بيان املركز املايل

�سايف
تقدير تكاليف املطالبات املتكبدة:

103.286112.047108.594110.213102.59298.169- بنهاية ال�سنة الكتتابية
189.981175.123166.667182.910174.824- بعد �سنة واحدة

-187.265181.617175.275182.685- بعد �سنتني
--186.509186.925169.531- بعد ثالث �سنوات
---185.478186.389- بعد اأربع �سنوات

----183.618- بعد خم�س �سنوات
183.618186.389169.531182.685174.82498.169995.216تقدير املطالبات املتكبدة احلالية

)592.213()4.454()42.586()112.897()126.725()148.898()156.653(الدفع الرتاكمي حتى تاريخه
26.96537.49142.80669.788132.23893.715403.003املطلوبات املحت�سبة

106.480مطلوبات ال�سنوات ال�سابقة
 جمموع املطلوبات املت�سمن يف

509.483بيان املركز املايل
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2015 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

16.  احلركـة يف التزامات واأ�سول التاأمني 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
�سايفاإعادة تاأمنياإجمايل2015

املطالبات
348.26246.860301.402مطالبات قائمة 

214.94712.222202.725خ�سائر مل يبلغ عنها
563.20959.082504.127املجموع يف بداية ال�سنة

183.2732.707180.566التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة
)175.210()9.243()184.453(ت�سوية مطالبات خالل ال�سنة

562.02952.546509.483الر�سيد يف نهاية ال�سنة
اأق�ساط غري مكت�سبة

144.42212.966131.456يف بداية ال�سنة
)27.246(338)26.908(التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة

117.51413.304104.210الر�سيد يف نهاية ال�سنة
اأق�ساط تاأمني م�ستحقة

94.2238.49885.725يف بداية ال�سنة
)16.750()1.557()18.307(احلركة خالل ال�سنة

75.9166.94168.975الر�سيد يف نهاية ال�سنة
تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

24.65920724.452يف بداية ال�سنة
)4.052(407)3.645(احلركة خالل ال�سنة

21.01461420.400الر�سيد يف نهاية ال�سنة

2014
املطالبات

338.69145.615293.076مطالبات قائمة 
215.4958.388207.107خ�سائر مل يبلغ عنها

554.18654.003500.183املجموع يف بداية ال�سنة
194.07726.692167.385التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة

)163.441()21.613()185.054(ت�سوية مطالبات خالل ال�سنة
563.20959.082504.127الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اأق�ساط غري مكت�سبة
124.4625.079119.383يف بداية ال�سنة

19.9607.88712.073التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة
144.42212.966131.456الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اأق�ساط تاأمني م�ستحقة
86.2074.02582.182يف بداية ال�سنة

8.0164.4733.543احلركة خالل ال�سنة
94.2238.49885.725الر�سيد يف نهاية ال�سنة

تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة
28.35212228.230يف بداية ال�سنة

)3.778(85)3.693(احلركة خالل ال�سنة
24.65920724.452الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

17.  ذمـم تاأمني دائــنــة

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

44.60641.768م�ستحقة خالل 12 �سهرًا
44.60641.768

18.  القرو�ش

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

اأر�سدة م�ستحقة:
44.00010.000-   خالل 12 �سهرًا

44.00010.000

قرو�س تبلغ 44 مليون دولر اأمريكي )2014: 10 مليون دولر اأمريكي( م�سمونة باأوراق مالية ت�سل اإلى 56.1 مليون دولر اأمريكي )2014: 14.8 مليون دولر 
اأمريكي(. كما بلغت الفائدة الفعلية على القرو�س 1.7 ٪ )1.55٪: ل�سنة 2014(. 

19.  مطــلوبات اأخــرى
 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

14.23613.302منافع ما بعد التوظيف )اإي�ساح 29(
8.6198.619اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�ستحقة

4.9026.478برنامج اأ�سهم املوظفني )اإي�ساح 28(
7.9787.185م�ساريف م�ستحقة

2.5791.922اأرباح اأ�سهم م�ستحقة
13.6194.997اأخرى

51.93342.503
اأر�سدة م�ستحقة: 

32.79522.723-  خالل 12 �سهرًا 
19.13819.780-  بعد 12 �سهرًا 

51.93342.503

20.  حـقــوق امل�ساهميــن

1(  راأ�ش املال

اأ(  املكونات
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20152014
امل�سرح به 

500500.000500.000 مليون �سهم عادي ب�سعر 1 دولر اأمريكي لل�سهم الواحد 

ال�سادر، املكتتب به واملدفوع بالكامل
220220.000220.000 مليون )2014: 220 مليون( �سهم عادي ب�سعر 1 دولر اأمريكي لل�سهم الواحـد 
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

2015 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

20.  حـقــوق امل�ساهميــن )تابع(

ب(  امل�ساهمون الرئي�سيون

امل�ساهمون الذين ميتلكون 5٪ اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة املتداولة وال�سادرة كما هو مو�سح اأدناه:

الن�سبة املئوية منعدد الأ�سهم )باملاليني(اجلن�سيةال�سم
جمموع الأ�سهم املتداولة

الن�سبة املئوية من جمموع 
الأ�سهم ال�سادرة

201520142015201420152014
31.831.816.116.114.414.4ليبيام�سرف ليبيا املركزي

30.530.515.415.413.913.9الإمارات العربية املتحدةجهاز الإمارات لال�ستثمار
27.527.513.913.912.512.5الإمارات العربية املتحدةالهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الإجتماعية

20.020.010.110.19.19.1الكويتالهيئة العامة لالإ�ستثمار
11.011.05.65.65.05.0الإمارات العربية املتحدةم�سرف الإمارات للتنمية

ج(  هيكل امل�ساهمني

ي�سكل هيكل امل�ساهمني لالأ�سهم املتداولة لل�سركة ما يلي:

 الن�سبة املئوية من جمموععدد امل�ساهمنيعدد الأ�سهم )باملاليني(الأ�سهم
الأ�سهم املتداولة

201520142015201420152014
40.144.94.6004.62420.322.7اأقل من ٪1

37.132.34518.716.3من 1٪ اإلى ٪5
11.011.0115.65.6من 5٪ اإلى ٪10

109.8109.84455.455.4من 10٪ اإلى ما فوق

د(  اأ�سهم اخلــزينة

متتلك ال�سركة  21.967.818 �سهم من اأ�سهم ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2015 )2014: 21.967.818 �سهم(. بقيمة قدرها 14.793.000 دولر اأمريكي 
)2014: 14.793.000 دولر اأمريكي (.

هـ(  الحتياطي القانوين

مبوجب اأحكام القانون املطبـق، يتوجب على املجموعة حتويل 10٪ من �سايف ربح ال�سنة اإلى الحتياطي القانوين حتى ي�سل كحد اأق�سى اإلى 100٪ من قيمة 
راأ�س املال املدفوع.

و(  احتياطي اإعادة تقييم ال�ستثمارات

ي�سم اإحتياطي اإعادة تقييـم ال�ستثمار، املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن اإعادة قيا�س موجـودات الإ�ستثمارات املتوفرة للبيع. يتم اإدراج هذه املكا�سب اأو اخل�سائر 
�سمن الإحتياطي، وعند البيع يتم حتويل الأرباح اأو اخل�سائر اإلى بيان الدخل.
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

20.  حـقــوق امل�ساهميــن )تابع(

ز(  اإحتياطي اإعادة تقييم العقار

ميثل اإحتياطي اإعادة تقييم العقـارات الفرق بني تكلفـة املبنى بعد خ�سم ال�ستهالك املرتاكــم والقيمة العادلة. بالإ�سافة لذلك، فاإن الفرق بني ال�ستهالك 
على اأ�سا�س القيمة الدفرتية املعاد تقييمها وال�ستهالك على اأ�سا�س �سعر التكلفة الأ�سلي للمباين يتم حتويله مبا�سرة من احتياطي اإعادة تقييم العقار اإلى 

الأرباح امل�ستبقاة.

ح(  اإدارة راأ�ش املال

يت�سمن جمموع راأ�س مال املجموعة راأ�س املال املدفوع، الإحتياطي القانوين والأرباح امل�ستبقاة بعد ا�ستقطاع اأ�سهم اخلزينة. اإن �سيا�سة املجموعة هي الحتفاظ 
البحرين  ال�سركة الأم م�سرف  اأعمال  امل�ستقبلي لالأعمال. وينظم  التطور  العمالء، وامل�ستثمرين وال�سوق وتعزيز  براأ�س مال قوي كقاعدة للحفاظ على ثقة 
املالءة  هام�س  اأن حت�سب  الأم،  ال�سركة  من  املركزي  امل�سرف  ويطلب  الأم.  لل�سركة  بالن�سبة  املال  راأ�س  متطلبات  ويراقب  يحدد  والذي  بالبحرين  املركزي 

ليتما�سى مع املخ�س�س املن�سو�س عليه يف كتاب الأحكام. اإن ال�سركة ملتزمة يف هذا املطلب اخلا�س بهام�س املالءة.

بالإ�سافة اإلى ذلك، تقوم ال�سركة باإدارة كفاءة راأ�س مالها على اأ�سا�س تقييم متطلب راأ�س املال من خالل مناذج خماطر راأ�س املال. 

21.  ح�سة غري م�سيطرة

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

37.86242.109يف 1 يناير 
)4.247()3.130(احل�سة يف الدخل ال�سامل

34.73237.862يف 31 دي�سمرب 
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2015 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

22.  نتائج فروع التاأمني

اأ(  بيان حتليل الدخل ح�سب اأق�سام الأعمال الرئي�سية:

تتكون اأعمال اإعادة التاأمني للمجموعة من ق�سمني رئي�سيني هما: تاأمينات غري احلياة وتاأمينات احلياة. وت�سمل اأعمال اإعادة تاأمينات غري احلياة ب�سكل رئي�سي 
الكتتاب يف قطاع املمتلكات، الهند�سي، البحري، احلوادث، احل�ساب ال�سامل وقطاعات اأخرى. وت�سمل تاأمينات احلياة ب�سكل رئي�سي وثائق جماعية ق�سرية 

وطويلة الأجل. ول ت�سمل حمفظة احلياة على وثائق ال�ستثمار امل�سرتك.

)باآلف الدولرات الأمريكية(

املجموعتاأمينات احلياةتاأمينات غري احلياة

احل�ساب احلوادثالبحريالهند�سياملمتلكاتال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015
طويل املدىق�سري املدىاأخرىال�سامل

الإيرادات
52.55727.38414.87614.76550.18632.45927.676539220.442اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

)17.552()3()554()2.269()6.252()143()297()3.039()4.995(اأق�ساط اإعادة التاأمني ال�سادرة
3622.209)1.629()3.022(2.4122.5301.2021.72718.953التغري يف اأق�ساط غري مكت�سبة - اإجمايل

)5.175(-1.459225)6.885(307)68(57التغري يف اأق�ساط غري مكت�سبة - اإعادة التاأمني
50.03126.80715.81116.35656.00228.62725.718572219.924�سايف الأق�ساط املكت�سبة

2.5311.2558543751851.5627261.0548.542دخل ال�ستثمار اخلا�س ب�سناديق التاأمني
 52.56228.06216.66516.73156.18730.18926.4441.626228.466

التكاليف وامل�ساريف
)184.453()2.997()17.625()27.786()38.860()12.249()10.922()18.078()55.936( اإجمايل املطالبات  املدفوعة 

9.243-929.65214321)2.788(1.772351 مطالبات م�سرتجعة من معيدي التاأمني 
 التغري يف خم�س�س املطالبات

43.652)777()194(8.166)6.188(28.5625.3066.4832.294       القائمة - اإجمايل
التغري يف خم�س�س املطالبات

)6.208()1()45()1.843(2)76()1.537()367()2.341(       القائمة - اإعادة التاأمني
 التغري يف خم�س�س اخل�سائر غري املبلغ

)12.701(2.495)724()3.104()563(620483)3.412()8.496(       عنها - اإجمايل
 التغري يف خم�س�س اخل�سائر غري املبلغ

2.208)1()73(1.973)279()31(27328264عنها - اإعادة التاأمني
)148.259()1.281()18.640()22.451()36.236()9.487()8.080()15.918()36.166(املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها

)57.007()30()1.588()1.244()20.292()4.323()5.682()8.514()15.334( تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني 
 تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني م�سرتجعة

1.470--638-39328911733من معيدي التاأمني 
 التغري يف تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني

)2.478()5(70)51()220()830()81()725()636(موؤجلة - اإجمايل
 التغري يف تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني

)407(--)401(-)2()21(33)16(موؤجلة - اإعادة التاأمني
)58.422()35()1.518()1.058()20.512()5.122()5.667()8.917()15.593(تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني

)21.012()468()2.603()3.574()499()1.856()1.919()2.751()7.342( م�ساريف الت�سغيل
773)158(3.1063.683)1.060(476999266)6.539(نتائج الكتتاب 
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

22.  نتائج فروع التاأمني )تابع(

اأ(  بيان حتليل الدخل ح�سب اأق�سام الأعمال الرئي�سية:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
تاأمينات احلياةتاأمينات غري احلياة

املجموع 
احل�ساب احلوادثالبحريالهند�سياملمتلكاتال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

طويل املدىق�سري املدىاأخرىال�سامل

الإيرادات
68.30136.73621.00721.031119.58925.36722.376893315.300اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

)54.911(1)362(97)45.884()91()552()3.110()5.010(اأق�ساط اإعادة التاأمني ال�سادرة
)13.539(1.501354132)22.896(2.3073.0051.459599التغري يف اأق�ساط غري مكت�سبة - اإجمايل

9.583-6-9.240)2(47101191التغري يف اأق�ساط غري مكت�سبة - اإعادة التاأمني
65.64536.73222.10521.53760.04926.96522.3741.026256.433�سايف الأق�ساط املكت�سبة

3.7521.6741.1932681272.3259521.45411.745دخل ال�ستثمار اخلا�س ب�سناديق التاأمني
 69.39738.40623.29821.80560.17629.29023.3262.480268.178

التكاليف وامل�ساريف
)185.049()3.714()15.083()27.732()41.255()9.605()10.600()19.946()57.114( اإجمايل املطالبات املدفوعة 

21.612-176)147(3.04447526122917.574 مطالبات م�سرتجعة من معيدي التاأمني 
)10.151()243()1.037(4.469)4.530()2.903(2.287)5.624()2.570( التغري يف خم�س�ض املطالبات القائمة - اإجمايل

 التغري يف خم�س�س املطالبات
)15.822()1()129()777()13.521()120()358()936(20القائمة - اإعادة التاأمني

 التغري يف خم�س�س اخل�سائر غري املبلغ
5.12713.992)1.115(1.3352.039)883(4.4272.908154عنها - اإجمايل

 التغري يف خم�س�س اخل�سائر غري املبلغ
4.019)3(4.460221)183()165(314)427(عنها - اإعادة التاأمني

)171.399(1.166)17.167()22.146()35.937()13.465()8.421()22.809()52.620(املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها
)65.457(50)497()1.364()21.470()7.422()6.639()10.409()17.706( تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني 

 تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني م�سرتجعة
762)1()2()20(-23633217839من معيدي التاأمني 

 التغري يف تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني
)4.138(7434)94()1.290(616)489()1.125()1.864(موؤجلة - اإجمايل

 التغري يف تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني
)123(----1)60()36()28(موؤجلة - اإعادة التاأمني

)68.956(83)425()1.478()22.760()6.766()7.010()11.238()19.362(تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني
)21.823()453()2.316()3.513()577()1.985()2.193()2.945()7.841( م�ساريف الت�سغيل
9022.1533.4183.2766.000)411(1.4145.674)10.426(نتائج الكتتاب 
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2015 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

22.  نتائج فروع التاأمني )تابع(

ب(  حتليل الأق�ساط واملوجودات الغري متداولة ح�سب املوقع اجلغرايف للخطر املوؤمن ومكان الأ�سل على التوايل: 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

اأ�سول غري متداولةالأق�ساطاأ�سول غري متداولةالأق�ساط
من:

107.59520.212111.05139.767- ال�سرق الأو�سط
21.8854.11129.0323.013- اأفريقيا

45.0348.45959.6816.193- اآ�سيا
45.9288.627115.53611.989- اأخرى

220.44241.409315.30060.962

ل توجد اأي جمموعة اإ�سناد كبرية حيث اأن املحفظة متنوعة.

ج(  حتليل موجودات ومطلوبات القطاعات:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
تاأمينات احلياةتاأمينات غري احلياة

املجموعال�سركة
طويل املدىق�سري املدىاأخرىال�ساملاحلوادثالبحريالهند�سياملمتلكات2015

321.179-46.35532.08322.94811.590138.56356.48712.895258موجودات اإعادة تاأمني
24.16115.9267.3867.34913.05711.7276.0778.776104.310198.769النقدي

78.53848.21224.11319.63743.97940.09320.31732.316238.255545.460ال�ستثمار
33.65433.654--------اأخرى

149.05496.22154.44738.576195.599108.30739.28941.350376.2191.099.062
733.499-153.567102.34256.77743.799178.071117.74340.16141.039مطلوبات اإعادة تاأمني

86.58386.583--------اأخرى
153.567102.34256.77743.799178.071117.74340.16141.03986.583820.082

2014
351.731-60.26139.85233.21917.256130.34059.52510.644634موجودات اإعادة تاأمني

26.87715.4437.4905.3737.68414.4683.02012.252100.096192.703النقدي
80.73643.96622.81016.57329.89338.1308.66243.174242.054525.998الإ�ستثمار

33.88133.881--------اأخرى
167.87499.26163.51939.202167.917112.12322.32656.060376.0311.104.313

763.631-179.505107.96366.50441.168165.632122.82323.97656.060مطلوبات اإعادة تاأمني
38.27138.271--------اأخرى

179.505107.96366.50441.168165.632122.82323.97656.06038.271801.902
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23.  اإيراد ال�ستثـمار

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2015
حمافظ
التاأمني

حمافظ
املجموعامل�ساهمني

اإيراد الفوائد
500268768- ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

6.1504.68910.839- اأخرى
1.0798091.888اأرباح الأ�سهم
اأرباح حمققة

2.8564883.344- ا�ستثمارات متاجرة
347142489- ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

2.2831.6723.955- متوفرة للبيع
خ�سارة من اإعادة قيا�س ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�سارة

)3.105()532()2.573(- ا�ستثمارات متاجرة
)1.589()520()1.069(- ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

)1.189()863()326(خ�سائر انخفا�س القيمة - متوفرة للبيع
)1.106()401()705(اأخرى

8.5425.75214.294

2014
اإيراد الفوائد

510276786- ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة
4.6344.0408.674- اأخرى

8406771.517اأرباح الأ�سهم
 اأرباح حمققة

4.0623.1867.248- ا�ستثمارات متاجرة
469265734- ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

4.7743.6898.463- متوفرة للبيع
خ�سارة من اإعادة قيا�س ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�سارة

)3.846()1.985()1.861(- ا�ستثمارات متاجرة
)692()277()415(- ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

)1.042()577()465(خ�سائر انخفا�س القيمة - متوفرة للبيع
)1.343()540()803(اأخرى

11.7458.75420.499
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24.  م�ساريف الت�سغيل

)باآلف الدولرات الأمريكية(
املجموعغري اكتتابياكتتابي2015

14.3525.45719.809رواتب ومزايا املوظفني
6.6602.0878.747م�ساريف عمومية واإدارية 

21.0127.54428.556
2014

15.0144.47219.486رواتب ومزايا املوظفني
6.8092.3949.203م�ساريف عمومية واإدارية 

21.8236.86628.689

25.  ايرادات اأخرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

4.4903.158خدمات اإدارة الطرف الثالث 
938-حقوق امتياز برامج احلا�سوب
632-الربح من اإعادة تقييم الأر�س

1.455648اأخرى 
5.9455.376

26.  م�ساريف وخم�س�سات اأخــرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

-4.850اخل�سارة من اإعادة تقييم مبنى )اإي�ساح 13(
3.5091.050خ�سارة حتويل عملة

)813(71خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سليها والودائع 
3.7041.446اأخــرى

12.1341.683

27.  عائد الربح لل�ســهم الواحــد للم�ساهمني 

مت احت�ساب الربح الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم الواحد على النحو التايل:

20152014
198.032198.032بالآلفاملتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم املتداولة

15.615)4.421(اآلف الدولرات الأمريكية�سايف )اخل�سارة( الربح  
0.08)0.02(دولر اأمريكين�سيب ال�سهم من الأرباح
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28.  برنامج اأ�سهم املوظفني

تدير ال�سركة برنامج تعوي�ض نقدي الدفع على اأ�سا�ض الأ�سهم. وتخ�سع املكافاأة يف هذا الربنامج اإلى حتقيق حد اأدنى من العوائد للم�ساهمني وحتدد ب�سكل 
اأ�سا�سي على تقييم اأداء املوظف مقابل الأهداف املو�سوعة �سابقًا. يتم تخ�سي�ض اأ�سهم منحة ب�سورة اإفرتا�سية بنهاية ال�سنة املالية، كتاريخ التخ�سي�ض، على 

اأ�سا�ض القيمة الدفرتية لأ�سهم ال�سركة يف بداية ال�سنة املالية. ويتم متويل هذه الأ�سهم املمنوحة للموظفني بعد �سنتني من تاريخ التخ�سي�ض.

تاأثري الربنامج يف البيانات املالية املوحدة كما يلي:
 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

4.9026.478املطلوبات
1.9072.599امل�ساريف

29. منـافع ما بعـد التوظيــف   

اأحقية امل�ساركة يف برامج املنافع املحددة على �سنوات اخلدمة  تدير املجموعة عدة برامج ذات منافع حمددة وم�ساهمات حمددة ملا بعد التوظيف. تعتمد 
املتوا�سلة اأو تاريخ التوظيف. وحتدد املنافع على �سنوات اخلدمة للموظف.

الإفرتا�سات الرئي�سية امل�ستخدمة لغر�س الحت�ساب:

20152014
2.2٪2.0٪معدل اخل�سم 

2.2٪2.0٪املردود املتوقع على موجودات الربنامج 
3.3٪3.3٪الزيادات امل�ستقبلية على الرواتب 

احلركة يف املطلوبات املحت�سبة يف بيان املركز املايل:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

13.30214.058الر�سيد يف 1 يناير 
1.6491.426م�ستحقات العام 

)2.182()715(مدفوعات خالل العام
14.23613.302الر�سيد يف 31 دي�سمرب
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30.  العقود الآجلة للعملت الأجنبية  

واملطلوبات  بال�ستثمارات  يتعلق  مبا  العمالت  خماطر  من  لالإحرتاز  الأجنبية  للعمالت  اآجلة  عقود  يف  بالدخول  العتيادية  اأن�سطتها  و�سمن  املجموعة  تقوم 
التاأمينية املقومة بعمالت اأجنبية. ويف حالة بيع اأو �سداد اأي ا�ستثمار مت الإحرتاز له قبل موعد ا�ستحقاقه، فاإن �سيا�سة املجموعة عامة الدخول يف عقود اآجلة 
مقابلة للعمالت بنف�ض القيمة وتاريخ ال�ستحقاق. ل يتم احت�ساب القيمة الإ�سمية لهذه الأدوات املالية يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة، ولكن القيم العادلة 
يتم اإثباتها كموجودات اأو مطلوبات كلما كان منا�سبًا على اأن التغريات يف القيمة العادلة يتم حتميلها على بيان الدخل. وتلتزم املجموعة وفقًا لهذه العقود 
مببادلة التدفقات النقدية التي �سيتم ا�ستالمها م�ستقباًل من ال�ستثمارات املقومة بعمالت اأجنبية مبا يعادلها من الدولرات الأمريكية وفقًا ملعدلت �سرف 

حمددة م�سبقًا.  الأطراف املقابلة يف هذه العمليات هي موؤ�س�سات مالية رائدة.

اأ(  العقود الآجلة للعملت الأجنبية – بالعملة: 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

القيمة الأ�سمية 
امل�سرتاة

القيمة الأ�سمية
املباعة

القيمة الأ�سمية 
امل�سرتاة

القيمة الأ�سمية 
املباعة

1.0795002.12510.472يــورو
5.916-1.8141.292جنيه اإ�سرتليني

2.105-1.190-ين ياباين
3.560-1.054-اأخرى

2.8934.0362.12522.053

القيم الأ�سمية هي مبالغ العقود امل�ستخدمة يف احت�ساب التدفق النقدي الذي �سيتم مبادلته. وتعد هذه القيم اأ�سا�سًا متعارفًا لقيا�س حجم العمليات القائمة. 
ولكنها ل متثل املخاطر الئتمانية اأو ال�سوقية.

ب(  العقود الآجلة للعملت الأجنبية – الفرتة املتبقية لالإ�ستحقاق:

جميع العقود الآجلة للعمالت الأجنبية امل�ستبقاة ت�ستحق خالل �سنة واحدة اأو اقل.

ج(  العقود الآجلة للعملت الأجنبية – اأرباح وخ�سائر غري حمققة:

يلخ�ض اجلدول التايل القيمة العادلة للمحفظة الحرتازية للمجموعة من العقود الآجلة للعمالت الأجنبية يف تاريخ بيان املركز املايل، مف�سلة وفقًا للعقود التي 
متثل موقف ربح غري حمقق والعقود التي متثل موقف خ�سارة غري حمققة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

بيــــع�ســـراءبيــــع�ســـراء
624-7161اأرباح غري حمققة

)3()69()56()45(خ�سائر غري حمققة
)38(105)69(621
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31.  ت�سوية �سايف النتيجة مع التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

11.446)7.624()خ�سارة( ربح ال�سنة
23.755)12.277()النق�س( الزيادة يف �سناديق التاأمني

)8.500(5.828التغري يف ذمم التاأمني املدينة / الدائنة، بال�سايف
)3.541(16.701التغري يف اأق�ساط التاأمني امل�ستحقة 

)34.132()3.018(التغري يف املوجودات/املطلوبات الأخرى، بال�سايف
)10.972()390(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة الت�سغيل

32.  الإف�ساح عن القيمة العادلة

يظهر اجلدول التايل القيمة العادلة لالأدوات املالية للمجموعة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
القيمة العادلةالقيمة الدفرتية

2015

بالقيمة
العادلة من 

خالل الربح 
واخل�سارة

قرو�س وذمم 
مدينة

حمتفظ بها 
حتى تاريخ 
ال�ستحقاق

بالتكلفةمتوفرة للبيع
املجموعاملطفاأة

املوجودات
198.769198.769---198.769-النقد واأر�سدة لدى البنوك

545.222545.495-14.902395.309-135.011اإ�ستثمارات 
71.32271.322-30969.7291.284-اإيرادات م�ستحقة
116.022116.022---116.022-ذمم تاأمني مدينة

37.01737.017---37.017-ودائع لدى �سركات التاأمني
21.47621.476---21.476-موجودات اأخرى

املطلوبات
44.60644.60644.606----ذمم تاأمني دائنة

44.00044.00044.000----قرو�س
43.95543.95543.955----مطلوبات اأخرى 
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32.  الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

)باآلف الدولرات الأمريكية(
القيمة الدفرتية

القيمة 
العادلة

2014

بالقيمة 
العادلة من 

خالل الربح 
واخل�سارة

قرو�س وذمم 
مدينة

حمتفظ بها 
حتى تاريخ 
ال�ستحقاق

بالتكلفة متوفرة للبيع
املجموعاملطفاأة

املوجودات
187.144187.144---187.144-النقد واأر�سدة لدى البنوك

525.682526.316-38.529366.282-120.871اإ�ستثمارات 
88.02388.023-43586.4021.186-اإيرادات م�ستحقة
119.012119.012---119.012-ذمم تاأمني مدينة

42.57842.578---42.578-ودائع لدى �سركات التاأمني
16.81516.815---16.815-موجودات اأخرى

املطلوبات
41.76841.76841.768----ذمم تاأمني دائنة

10.00010.00010.000----قرو�س
35.31835.31835.318----مطلوبات اأخرى 

ل متثل البيانات املف�سح عنها يف اجلدول اأعاله موؤ�سرًا للقيمة ال�سافية للمجموعة.

القيمة العادلة هي القيمة امل�ستلمة لبيع اأحد املوجودات اأو املدفوعة لتحويل املطلوبات يف عملية منظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�ض، يف ال�سوق 
الرئي�سي اأوال�سوق الأكرث فائدة التي ميكن للمجموعة الو�سول اإليه يف ذلك التاريخ. القيمة العادلة للمطلوبات تعك�ض خماطر عدم اأدائه.

ح�سب توفر املعلومات، تقي�ض املجموعة القيمة العادلة لالأداة با�ستخدام ال�سعر املعرو�ض يف �سوق ن�سط لتلك الأداة. يعترب ال�سوق ن�سطا عندما تكون املعامالت 
للموجودات اأو مطلوبات جتري مع وترية وحجم كاف لتوفري املعلومات والت�سعري على اأ�سا�س م�ستمر.

اإذا مل يكن هناك �سعر مدرج يف �سوق ن�سط، تتبع املجموعة تقنيات التقييم التي تزيد من ا�ستخدام املدخالت ذات ال�سلة والقابلة للر�سد والتي تقلل من 
ا�ستخدام املدخالت الغري قابلة للر�سد. تت�سمن تقنية التقييم املختارة جميع العوامل التي تاأخذ بعني العتبار من قبل امل�ساركني يف ال�سوق لت�سعري ال�سفقة.

مت ا�ستخدام الطرق والفر�سيات التالية لتقدير القيمة العادلة لالأدوات املالية :

اأ(  عـــــــــام

مت اعتبار القيمة الدفرتية لالأدوات املالية للمجموعة ما عدا ال�ستثمارات والعقود الآجلة للعمالت الأجنبية، مقاربة للقيمة العادلة نظرًا لال�ستحقاق الفوري اأو 
الق�سري الأجل لهذه الأدوات املالية. وبالتايل، ل يتم الإف�ساح عن تفا�سيل القيمة العادلة.

ب(  ال�ستثمــارات

• تقي�س ال�سركة القيم العادلة باإ�ستخدام هيكل القيم العادلة الذي يعك�س تاأثري املعلومات يف عمل القيا�س:	

• الفئة الأولى: اأ�سعار ال�سوق املدرجة )غري معدلة( يف اأ�سواق ن�سطة للموجودات واملطلوبات املماثلة.	

• الفئة الثانية: تقنيات التقييم املبنية على مدخالت قابلة للر�سد. اإما ب�سكل مبا�سر )مثال الأ�سعار( اأو غري مبا�سر )مثال ما ينتج عن الأ�سعار(. وت�سمل 	
هذه الفئة الأدوات املقّيمة باإ�ستخدام: اأ�سعار الأ�سواق امل�سجلة يف الأ�سواق الن�سطة لأدوات م�سابهة؛ الأ�سعار امل�سجلة لأدوات مماثلة اأو م�سابهة للمعلومات 

يف الأ�سواق التي تعترب اأقل ن�ساط اأو و�سائل التقييم الأخرى حيث املعلومات كلها ذات اأهمية ووا�سحة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف بيانات الأ�سواق.
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32.  الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

• الفئة الثالثة: تقنيات التقييم املبنية على مدخالت غري قابلة للر�سد، وت�سمل هذه الفئة كل الأدوات ذات تقنيات التقييم الفني التي لي�ست مبنية على 	
مدخالت قابلة للر�سد ولها تاأثري كبري يف تقييم الأدوات املالية. وت�سمل هذه الفئة الأدوات التي يتم تقييمها على اأ�سا�س اأ�سعار الأ�سواق املعلنة لأدوات 

مماثلة حيث التعديالت الهامة غري املر�سودة اأو الفر�سيات مطلوبة لتعك�س الفروق بني الأدوات.

ت�سمل تقنيات التقييم القيمة ال�سافية احلالية ومناذج التدفقات النقدية املخف�سة ومناذج التقييم الأخرى. وت�سم الإفرتا�سات واملدخالت امل�ستخدمة يف 
التقييم اأ�سعار الفائدة خالية من املخاطر، واأ�سعار ال�سندات والأ�سهم واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. الهدف من تقنية التقييم هو الو�سول اإلى قيا�س القيمة 

العادلة التي تعك�ض ال�سعر امل�ستلم لبيع الأ�سول يف تاريخ القيا�ض.

يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية، التي تقا�ض بالقيمة العادلة بنهاية العام، مب�ستوى هيكل القيمة العادلة والتي يعرتف بها يف قيا�ض القيمة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(
املجموعالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة الأولى2015

حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق
15.175--15.175�سندات دين

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة
حمتفظ بها بغر�ش املتاجرة

44.825--44.825اأ�سهم �سركات مدرجة
خم�س�س بالقيمـة العادلـة عنـد العتـراف املبدئـي

90.186--90.186�سندات دين
متوفرة للبيع

359.471--359.471�سندات دين
12.214--12.214اأ�سهم �سركات مدرجة

656.3576.422-اأ�سهم �سركات غري مدرجة
1.30715.89517.202-اأخرى

67--67العقود الآجلة للعملت الأجنبية
521.9381.37222.252545.562

2014
حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

39.163--39.163�سندات دين
بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

حمتفظ بها بغر�ش املتاجرة
66.281--66.281اأ�سهم �سركات مدرجة

خم�س�س بالقيمـة العادلـة عنـد العتـراف املبدئـي
54.590--54.590�سندات دين

متوفرة للبيع
338.484--338.484�سندات دين

4.484--4.484اأ�سهم �سركات مدرجة
1216.3276.448-اأ�سهم �سركات غري مدرجة

1.74215.12416.866-اأخرى
552--552العقود الآجلة للعملت الأجنبية

503.5541.86321.451526.868
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

32.  الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

يبني اجلدول اأدناه احلركة يف املوجودات املالية من الفئة الثالثة املقا�سة بالقيمة العادلة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
اأ�سهم غري

مدرجة
املجموعاأخرى

6.32715.12421.451الر�سيد يف 1 يناير 2015
الربح )اخل�سارة( املعرتف بها يف:

)2.075()1.507()568(- بيان الدخل
140)175(315- الدخل ال�سامل الآخر

2915.0735.364اإ�ستثمارات متت خالل ال�سنة
)2.628()2.620()8(اإ�ستثمارات م�سرتجعة خالل ال�سنة
6.35715.89522.252الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2015

5.64613.60719.253الر�سيد يف 1 يناير 2014
الربح )اخل�سارة( املعرتف بها يف:

)684()674()10(- بيان الدخل
)229()366(137- الدخل ال�سامل الآخر

8915.2386.129اإ�ستثمارات متت خالل ال�سنة
)3.018()2.681()337(اإ�ستثمارات م�سرتجعة خالل ال�سنة

6.32715.12421.451الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2013

ت�ستند القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف الفئة 3 على مدخالت غري قابلة للر�سد وتعك�س ح�سة متنا�سبة من القيم العادلة لل�سركات املعنية واأ�سولها ال�سافية 
الكامنة. ل تتوقع املجموعة تغري كبري يف القيمة العادلة لالأ�سول حتت الفئة 2 و الفئة 3 من تغري واحد اأو اأكرث من املدخالت غري الإفرتا�سية. تتم مراجعة 
تقييم هذه ال�ستثمارات كل ربع �سنة ويتم حتديثها عند ال�سرورة على اأ�سا�س املعلومات الواردة من امل�ستثمر ومدراء ال�ستثمارات. بالن�سبة لل�سنـة املنتهيـة يف 
31 دي�سمرب 2015، مل تكن هناك عمليات نقل من واإلى الفئة 1، والفئة 2 والفئة 3 )2014: ل �سيء(. القيمة العادلة هي تقديرات، ول تعرب بال�سرورة عن ال�سعر 
الذي �سيتم به بيع الإ�ستثمار. وحيث يتطلب حتديد القيمة العادلة حكم مو�سوعي، ونظرًا لعدم اليقني التام يف الإفرتا�سات املتعلقة مبعدلت الر�سملة، واأ�سعار 
اخل�سم، والتاأجري وغريها من العوامل، قد يكون املبلغ الذي �سوف يتحقق من قبل ال�سركة عند التخل�س من اإ�ستثماراتها خمتلف كثريًا عن القيمة التي يتم 

ت�سجيلها يف البيانات املالية املوحدة، وقد يكون الفرق جوهري.

ل تتوقع املجموعة اأن القيمة العادلة للموجودات حتت الفئة 3 �ستتغري تغيريًا كبريًا من تغري واحد اأو اأكرث من املدخالت القابلة للقيا�س واملالحظة.

ج(  العقود الآجلة للعملت الأجنبية

مت تقدير القيمة العادلة للعقود الآجلة للعمالت الأجنبية امل�ستخدمة بغر�س الإحرتاز على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سوق املدرجة.

د(  القيمة العادلة اأقل من القيمة الدفرتية

تتغري القيمة العادلة لالأوراق املالية املدينة التي حتمل معدلت فائدة ثابتة وفقًا للتغري يف معدلت الفائدة ال�سوقية. اإل اأن القيمة الدفرتية لهذه املوجودات 
يخ ال�ستحقاق مل تخف�ض اإلى قيمتها العادلة اإذا كانت اأقل. نظرًا لأن هذه التغريات يف معدلت ال�سوق تعترب ذات طبيعة موؤقتة. كما اأن  املالية املحتفظ بها لتار 

الإدارة تعتزم، ومتتلك املوارد والقدرة املالية على الحتفاظ عادًة مبثل هذه ال�ستثمارات حتى تاريخ ا�ستحقاقها.
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33.  ال�سركات التابعة الرئي�سية، ال�سركات امل�سرتكة وال�سركات الزميلة

اأ(  ال�سركات التابعة، ترتيبات م�سرتكة و�سركات زميلة:
 

فيما يلي بيان بال�سركات التابعة لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2015:

ح�سة غرين�سبة امللكيةبلد التاأ�سي�س
الأن�سطة الرئي�سةم�سيطرة

اإعادة تاأمنيل يوجد100٪اململكة املتحدةاأريج كابيتال ليميتد
�سمانل يوجد100٪مملكة البحرين�سركة �سمانات اخلليج املحدودة )ذ.م.م.(

اإعادة تكافل46٪54٪الإمارات العربية املتحدةتكافل ري ليميتد

اإن ملكية املجموعة يف ال�سركات التابعة جميعها من الأ�سهم العادية ومل تتغري من تاريخ 31 دي�سمرب 2014. لتزال ال�سركة متلك 50٪ يف ال�سركة امل�سرتكة 
هاردي اأريج لإدارة التاأمني ذ.م.م. ومقرها مملكة البحرين، والتي تخ�سع حاليًا للت�سفية الختيارية. كما متلك املجموعة ح�س�س 49٪ و 25٪ من اأ�سهم اأرميا 

لأنظمة التاأمني ذ.م.م. وغلوب ميد البحرين ذ.م.م. مبملكة البحرين على التوايل.

ب(  امل�سالح يف �سركات تابعة: تكافل ري 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

46٪46٪ح�سة غري م�سيطرة
140.700155.646اأ�سول اأخرى

65.19271.937مطلوبات اأخرى
75.50883.709�سايف الأ�سول

16.79518.429الدخل
)9.062()6.963(خ�سارة ال�سنة

)9.233()6.803(جمموع الدخل ال�سامل
)4.248()3.129(الدخل ال�سامل املن�سوب حل�سة غري م�سيطرة
)13.840()51(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة الت�سغيل
30.89213.648�سايف النقدية الناجتة من اأن�سطة الإ�ستثمار

)192(33.988�سايف الزيادة / )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

يتم توحـيـد �سنـاديـق امل�سـاركني لل�سركة التابعـة حيث يتم التحكم يف هذه ال�سناديق واإدارتها من قبل ال�سركة التابعة والتي هي يف و�سع ميكنهـا من اإدارة 
الأن�سطـة والعمليات.

اإنعقدت اجلمعية العمومية لل�سركة التابعة يف �سهر دي�سمرب 2015 وقررت وقف اإكتتاب العمليات ب�سكل فوري.

ج(  م�سالح يف ترتيبات م�سرتكة و�سركات زميلة

1.  يو�سح اجلدول التايل البيانات املالية يف كل ال�سركات الزميلة غري اجلوهرية ب�سكل فردي التي حتت�سب بطريقة حقوق امللكية

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20152014

237295مبالغ م�ستحقة من م�سالح يف �سركات زميلة
)389()58(جمموع الدخل ال�سامل

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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33.  ال�سركات التابعة الرئي�سية، ال�سركات امل�سرتكة وال�سركات الزميلة )تابع(

2.  يوجز اجلدول التايل البيانات املالية يف كل ال�سركات امل�سرتكة غري اجلوهرية ب�سكل فردي التي حتت�سب بطريقة حقوق امللكية
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20152014
21-مبالغ م�ستحقة من م�سالح يف �سركات م�سرتكة

)98()21(جمموع الدخل ال�سامل

34.  معاملت الأطراف ذات العلقة 

الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  الرئي�سيني  املدراء  امل�سرتكة،  ال�سركات  الزميلة،  ال�سركات  التابعة،  ال�سركات  الرئي�سيني،  امل�ساهمني  العالقة  ذات  الأطراف  متثل 
الرئي�سيني.

فيما يلي موجز املعامالت مع الأطراف ذات العالقة.

1.  ال�سركات التابعة
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20152014
30.36574.787اأ(   اإجمايل الأق�ساط املوزعة من �سركة تابعة اإلى ال�سركة الأم

860919ب(   ر�سوم خدمات اإدارية مقدمة من ال�سركة الأم
62.63660.663ج(   اأر�سدة مدينة

2.  ال�سركات امل�سرتكة
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20152014
66-اأ(   ر�سوم خدمات اإدارية مقدمة

460-ب(   اأر�سدة مدينة 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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34.  معاملت الأطراف ذات العلقة )تابع(

3.  مكافاآت ومزايا اأع�ساء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيني:
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20152014
اأ(   اأع�ساء جمل�س الإدارة

305-        - مكافاآت
145123        - ر�سوم ح�سور 

148168        - م�ساريف �سفر
ب(   تعوي�س كبار املوظفني

2.1022.571- رواتب ومزايا ق�سرية املدى للموظف
302313- مزايا ما بعد التوظيف

1.6071.114- مزايا بالأ�سهم
ج(   اأر�سدة م�ستحقة )�سايف(

        - الإدارة العليا
7.0967.707        - الر�سيد الأق�سى

7.0967.707        - ر�سيد الإغالق

تتم جميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة على اأ�س�س جتارية. من املتوقع ت�سوية جميع الأر�سدة القائمة مع الأطراف ذات العالقة خالل 12 �سهر. مل يتم 
عمل خم�س�س يف �سنة 2015 و 2014 لأي مبالغ معلقة م�ستحقة من الأطراف ذات العالقة.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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35.  ال�سركة الأم

يو�سح اجلدول التايل بيان املركز املايل غري املوحد لل�سركة الأم، املجموعة العربية للتاأمني )�ض.م.ب.(

20152014
املوجــــودات

124.318126.529النقد واأر�سدة لدى البنوك
457.767445.875اإ�ستثمارات

65.00476.935اإيرادات م�ستحقة
47.84462.234ذمم تاأمني مدينة

35.34740.151ودائع لدى �سركات التاأمني
12.96314.930تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

29.38334.579ح�سة معيدي التاأمني من املخ�س�سات الفنية
83.97667.974موجودات اأخرى

42.60246.062اإ�ستثمار يف �سركات تابعة وزميلة
8.4928.482عقارات ومعدات

907.696923.751
املطلوبات

549.271588.280خم�س�سات فنية
32.28724.392ذمم تاأمني دائنة

44.00010.000قرو�س
37.89036.530مطلوبات اأخرى

663.448659.202
حقوق امللكية )اإي�ساح رقم 20(

220.000220.000راأ�س املال
)14.793()14.793(اأ�سهم اخلزينة

33.59639.845الإحتياطيات
5.44519.497اأرباح م�ستبقاة 

244.248264.549
907.696923.751

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة



ال�سركة الأم

ال�سركات التابعة

املكتب الرئي�سي 
بناية اأريج - املنطقة الدبلوما�سية

�س.ب. 26992 
املنامة  - مملكة البحرين 
هاتف: 444 544 17 973+
فاك�س: 155 531 17 973+

 info@arig.com.bh :الربيد الإلكرتوين
www.arig.net :املوقع الإلكرتوين

تكافل ري ليميتد
مركز دبي املايل العاملي

برج �سمان 
الطابق الرابع - مكتب رقم 401 )اأ(

�س.ب: 211181
دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف:  35 005 36 9714+
فاك�س:  97 371 36 9714+

 takaful-re@takaful-re.ae :الربيد الإلكرتوين
www.takaful-re.ae :املوقع الإلكرتوين

اأريج كابيتال ليميتد
الطابق الرابع، بناية ميرتي 

12-14 �سارع ميرتي
 EC3A 5BU لندن

اململكة املتحدة
هاتف: 0081 3207 20 44+

فرع �سنغافورة
2 �سنتون واي، رقم  02-13

SGX مركز 1 
�سنغافورة 068804 

هاتف: 618 366 65 65+
فاك�س: 619 366 65 65+

 info@arig.com.sg :الربيد الإلكرتوين

�سمانات اخلليج )ذ.م.م.(
�س.ب. 5209

دبي - دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف: 5347 335 4 971+
فاك�س: 5679 335 4 971+

 dubai@gulfwarranties.com :الربيد الإلكرتوين
www.gulfwarranties.com :املوقع الإلكرتوين

فرع لبوان
مكتب الإدارة

لعناية اإدارة برايتون املحدودة
،U0215 :الطابق الأر�سي، حمل رقم

جالن باها�سا،
�س.ب. 80431

87014 لبوان اإف تي، 
ماليزيا

هاتف: 899 442 87 60+
فاك�س: 899 451 87 60+

املكتب التمثيلي موري�سيو�س
وحدة 12 ج، الطابق الثاين ع�سر برج رافلز

19 �سايرب�سيتي، اإيبان
موري�سيو�س

هاتف:  0092 466 / 0112 466 230+ 
فاك�س: 0114 466 230+ 

 info@arig.com.mu :الربيد الإلكرتوين

اأريج  - املجموعة  
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