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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 ال�ساد�س والثالثني لل�سركة والبيانات املالية املوحدة لل�سنة 

املالية 2016.

اأداء املجموعة

بيئة  ظل  يف  ال�سركة  ل�سالح  جدًا  �سارة  باأنباء  �ستاره   2016 العام  اأ�سدل 
يف  ال�سيا�سية  لالإ�سطرابات  اإ�ستمرارًا  وت�سهد  جمة  بتحديات  مليئة  اأعمال 
 'A-' اإلى  املجموعة  ت�سنيف  اإرتقى  فقد  لأريج.  الرئي�سة  الأ�سواق  من  عدد 
اإلى )-a( من هيئة الت�سنيف  )ممتاز( والت�سنيف الإئتماين طويل املدى 
الن�سرة  ورد يف  وكل ذلك كما  ب�ست مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة.  اإم.  اإيه. 
اإتخاذ  على  ال�سركة  قدرة  “ليعك�س  املو�سوع،  بهذا  اخلا�سة  ال�سحفية 
وتعظيم  ال�سعيف  الأداء  ذات  الأعمال  من  للتخارج  اإ�سرتاتيجية  قرارات 

منوذج اأعمالها الأخرى لتحقيق عوائد م�ستقبلية اأف�سل”.

اأمريكي  دولر  مليون  بلغت 9.2  �سافية  اأرباحًا  املجموعة يف 2016  �سجلت 
)2015: خ�سارة 4.4 مليون دولر اأمريكي(. كما �سجلت مكا�سب من نتائج 
دولر  مليون   0.8 ربح   :2015( اأمريكي  دولر  مليون   8.3 بلغت  الإكتتاب 
اإلى ٪96.8  للمجموعة فقد حت�سنت لت�سل  الن�سبة املجمعة  اأما  اأمريكي(. 

مقارنة بـ106.6٪ يف 2015.

اأمريكي  دولر  مليون   245.4 �إلى  لي�صل  �ملكتتبة  �لأق�صاط  �إجمايل  �إرتفع 
دخل  جمموع  وبلغ  اأمريكي(  دولر  مليون   220.4  :2015( العام  خالل 
الإ�ستثمار 19.3 مليون دولر اأمريكي )2015: 14.3 مليون دولر اأمريكي(.

 الأ�سواق

الو�سع الإقت�سادي

للعام  الأخبار  الكربى على عناوين  ال�سيا�سية  الأحداث  العديد من  هيمنت 
اإنتخابات  بالتاأكيد  اأبرزها  ومن  كبري.  قلق  حالة  يف  العامل  وبات   2016
الرئا�سة الأمريكية واإ�ستفتاء اململكة املتحدة للخروج من الإحتاد الأوروبي. 
غري  التدفق  على  املرتتبة  الآثار  باإدارة  اأوروبا  قارة  يف  ال�سا�سة  واإن�سغل 
امل�سبوق لالجئني وطالبي اللجوء ال�سيا�سي القادمون يف الأ�سا�س من منطقة 

ال�سرق الأو�سط.

ول تز�ل �حلروب �ملدمرة يف �صوريا و�لعر�ق وليبيا و�ليمن و�لتي متثل حو�يل 
ثلث �سكان منطقة ال�سرق الأو�سط، توؤثر اأي�سًا على جميع البلدان املجاورة 

على نطاق اأو�سع بكثري منه يف اأوروبا.

وتاأثر �لإقت�صاد �لعاملي حلد كبري مب�صتوى تاريخي منخف�ض لأ�صعار �لفائدة، 
وتدين اأ�سعار النفط وتباطوؤ النمو يف التجارة العاملية.

وقد قدر �صندوق �لنقد �لدويل يف تقريره �لأخري عن �آفاق �لإقت�صاد �لعاملي 
)يناير 2017( �لناجت �لإجمايل �لعاملي بـ3.1٪ يف 2016 )2015: ٪3.2(. 
ومن املتوقع اأن تنمو الأ�سواق النا�سئة والدول النامية بن�سبة 4.1٪ يف عام 
بن�سبة ٪1.8 )2015: ٪2.1(  بنف�س م�ستوى 2015 مقابل منو  اأي   ،2016
القائمة مع منو  راأ�س  ال�سني على  املتقدمة. و�ستظل  الدول  اإقت�ساديات  يف 
متوقع قدره 6.7٪ )2015: 6.9٪(، بينما من املتوقع اأي�سًا اأن معدل النمو 
يظل عاليًا يف الهند بـ 6.6٪، ولكن عند م�ستوى اأقل من 2015 الذي �سجل 

معدل ٪7.6.

تاأثر النمو يف منطقة ال�سرق الأو�سط ب�سبب تقهقر اأ�سعار النفط لفرتة طويلة 
وال�سراعات طويلة الأمد واملخاوف الأمنية امل�ستمرة.

وبالتحديد  الرئي�سة  اأريج  اأ�سواق  من  اإثنني  اأداء  ينخف�س  اأن  املتوقع  ومن 
 ٪1.4 بن�سبة  اأي  متدين  م�ستوى  عند  وتركيا  ال�سعودية  العربية  اململكة 
)2015: 4.1٪( و2.9٪ )2015: 4٪( على �لتو�يل. وعالوة على ذلك، فمن 
اإلى ٪1.4  الكربى  ال�سحراء  اأفريقيا جنوب  الأداء يف  ينخف�س  اأن  املتوقع 

مقابل 3.4٪ يف عام 2015.

اإنتخاب  فاإن  الأولية،  املخاوف  عك�س  وعلى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
وخا�سة  املالية،  الأ�سواق  النطاق يف  وا�سع  اإرتفاعًا  اأثار  قد  ترامب  الرئي�س 
تنظيمية  واإ�سالحات  ال�سرائب،  يف  تخفي�س  توقعت  التي  الأ�سهم  اأ�سواق 
لقطاع �لعمال وزيادة يف �لإنفاق �حلكومي. فاإرتفعت قيمة �لدولر �لأمريكي 

ب�سكل حاد، كما اإرتفعت عوائد ال�سندات يف �ستى املجالت.

باململكة  املحلي  الطلب  �ساد  الأوروبي،  الإحتاد  من  بريطانيا  خروج  فعقب 
املتحدة اإلى اأداء قوي ن�سبيًا يف الربع الثالث من 2016. فبلغ موؤ�سر النظرة 
ومع   .)٪2.2  :2015(  ٪2 املتحدة  للمملكة   2016 يف  ال�ساملة  امل�ستقبلية 
ذلك، فاإن تاأثري خروج بريطانيا من الإحتاد الأوروبي على املوؤ�س�سات املالية، 
واأ�سواق التاأمني واإعادة التاأمني يف اأوروبا مل تتبلور بعد. وكان التاأثري املبا�سر 
ملحوظًا للجنيه ال�سرتليني اأمام الدولر الأمريكي حيث اإنخف�س مبا يقارب 

من 16٪ من قيمته.
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تـقـرير جمـلـ�س الإدارة

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

باإ�صتخد�م  وذلك  باأريج،  �لت�صغيلية  �لكفاءة  على  �لرتكيز  �صيظل 
املالية، وتواجدها بالأ�سواق وعالقاتها ب�ستى الأطراف لتوفري  قوتها 

منتجات جديدة وخدمات وخربات للعمالء.

“

“
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تـقـرير جمـلـ�س الإدارة

التاأمني واإعادة التاأمني

الإقت�سادية  البيئة  بهذه  مبا�سرة  التاأمني  واإعادة  التاأمني  �سناعة  تاأثرت 
الإنخفا�س  فاإن  وبالأخ�س،  والإقليمي.  العاملي  الطابع  ذات  وال�سيا�سية 
يجتذب  يز�ل  ل  عمالقة  تاأمني  حو�دث  غياب  ظل  يف  �لفائدة  �أ�صعار  يف 

م�ستثمرين، ولكن على نطاٍق منخف�س.

�سركات  تاأ�سي�س  اإلى  اأي�سًا  الرقابية  واملتغريات  املال  راأ�س  وفرة  توؤدي  كما 
اإعادة تاأمني جديدة يف اأ�سواق نامية وواعدة مثل ال�سني والهند.

ومن املتوقع اأن ت�سل قدرة اإ�ستيعاب لويدز لالأعمال - لأول مرة - عند 30 
مليار جنيه ا�سرتليني. وهذا ميثل زيادة بن�سبة 10٪ عن م�ستويات 2016، 
ويعزى هذ� ب�صكل كبري �إلى �إنخفا�ض قيمة �جلنيه �ل�صرتليني مقابل �لدولر 
عقب اإعالن خروج بريطانيا من الإحتاد الأوروبي حيث اأن اأكرث من 50٪ من 

دخل �أق�صاط لويدز هي بالدولر �لأمريكي.

يزيد  مبا  �لآن  �لتاأمني  لإعادة  �لعاملية  �لإ�صتيعاب  قدرة  بنفيلد  �إيون  وتقدر 
4.4٪ عن العام  عن 590 مليار دولر �أمريكي، �أي بزيادة قدرها �أكرث من 
املن�سرم. وي�سمل هذا الرقم اأعمال اإعادة التاأمني التقليدي اإ�سافة للبدائل 

�مل�صتحدثة �لتي يتز�يد �لطلب عليها كو�صائل جمدية لنقل �لأخطار.

النمو  كان  ب�سكل عام،  التاأمني يف عام 2016  اإعادة  الطلب على  زاد  بينما 
حمدودًا تبعًا للمنطقة اجليوغرافية وفروع الأعمال. ولذلك فمن املتوقع اأن 
ت�صبح هذه �لقدرة �ملجمعة كافية لتلبية �لطلب �ملتز�يد على �إعادة �لتاأمني.

كما �أن �إ�صتمر�ر تركيز �ل�صلطات �لرقابية على عمليات �إد�رة �ملخاطر �ملالية 
�إعادة  وكذلك زيادة معايري كفاية ر�أ�ض �ملال من �صاأنها تعزيز �لطلب على 
هيئات  تقييمات  بني  الفجوة  تتقل�س  وبهذا  القريب،  امل�ستقبل  يف  التاأمني 

الت�سنيف ومتطلبات راأ�س املال التنظيمية.

اأ�سواق التاأمني  ت�سارعت وترية عمليات الإندماج والإ�ستحواذ  لل�سركات يف 
واإعادة التاأمني املتخ�س�سة يف الربع الأخري من 2016. ومن �ملتوقع �ملزيد 

من عمليات الإندماج يف 2017، يف ظل �ملناخ �حلايل لالأ�صو�ق.

ووفقًا لتحليل ميونيخ ري الأخري، فقد عانت 2016 من خ�سائر ناجمة عن 
اأعلى م�ستوى من  اأمريكي، وهو  كوارث طبيعية عاملية بلغت 50 مليار دولر 

عدة  يف  خ�سائر  وقعت  فقد   .2015 عن   ٪50 قدرها  وبزيادة  �صنو�ت،  �أربع 
هائاًل  ي�سبب �سررًا  اأي حادث ج�سيم  يربز  امل�سببات ومل  واإختلفت  مناطق 
تاأثري�ت  حمليًا  �إنح�صر  وقد  �حلالية.  �لعاملية  �لأ�صعار  م�صتوى  على  يوؤثر 

جتديدات عقود التاأمني.

�ل�صيا�صي �ملتز�يد �لذي ي�صهده �لعامل، ت�صعى �صركات  ومع عدم �لإ�صتقر�ر 
يف  ال�سيا�سية  للمخاطر  املتطورة  الطبيعة  مع  التكيف  اإلى  التاأمني  اإعادة 
ت�صتمر  ذلك،  �إلى  وبالإ�صافة  �حلالية.  �لتغطيات  يف  �لثغر�ت  ل�صد  حماولة 
تقدمي  من  التنبوؤية  والتحليالت  الكبرية  والبيانات  اجلديدة،  التقنيات 

حتديات وفر�س بالن�سبة ل�سركات التاأمني يف ال�سنوات املقبلة.

ويف منطقتنا، تبواأ التاأمني ال�سحي مكانته لي�سبح اأ�سرع الأعمال منوًا تبعًا 
ملا يغذيه تطبيق �لتاأمني �ل�صحي �لإلز�مي �جلديد. هذ� و�صيظل هذ� �لفرع 

من اأهم مقومات الطلب يف التاأمني واإعادة التاأمني.

�ملحلي  �لناجت  من  �أ�صرع  بوترية  �لتاأمني  �إعادة  قطاع  ينمو  �أن  �ملتوقع  ومن 
منو  �لى  وُينظر  �أفريقيا.  و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  لدول  �لإجمايل 
اأ�سواق التاأمني القوي يف املنطقة باأنها مدفوعة يف املقام الأول نتيجة لربامج 
و�إنخفا�ض  �لتاأمني  ل�صركات  �صر�مة  �أكرث  رقابية  ت�صريعات  تليها  �إلز�مية 
و�جلز�ئر(،  و�إير�ن  تركيا  )باإ�صتثناء  �لطبيعية  للكو�رث  �لتعر�ض  ن�صبي يف 

مما يجعل هذه املنطقة جاذبة ل�سركات التاأمني واإعادة التاأمني العاملية.

والتباطوؤ  ال�سيا�سي  الإ�ستقرار  عدم  حالة  اإ�ستمرار  من  الرغم  وعلى 
�لإقت�صادي يف �أعقاب هبوط �أ�صعار �لنفط يف �ملنطقة، فاإن �لتدخل �لرقابي 
عقب بع�س من اخل�سائر اجل�سيمة للممتلكات من �ساأنه تخفيف ال�سغط على 

�أ�صعار �إعادة �لتاأمني و�ل�صروط و�لأحكام.

موقف اأريج

بالرغم من ظروف الأ�سواق املليئة بالتحديات، فاإن اخل�سائر الناجمة عن 
العنوان  فندق  خ�سارة  يف  وزيادة  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  الفي�سانات 
اأمريكي  للمجموعة 14.7 مليون دولر  ال�ساملة  الفنية  النتائج  بلغت  بدبي، 
على   ٪11.4 قدرها  بزيادة  �أي  �أمريكي(  دولر  مليون   13.2  :2015(
تاأمينات غري �حلياة من م�صتوى  �إتفاقيات  وتعدلت هو�م�ض  �صنوي.  �أ�صا�ض 
لإتفاقيات  مب�ساركة  اأمريكي  دولر  مليون   6.2 اإلى   2015 لعام  يذكر  ل 
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تاأمينات ال�سحي بلغت 1.2 مليون دولر اأمريكي )2015: 0.1 مليون دولر 
اأمريكي(. اأما حمفظة لويدز، فقد �سجلت عوائد �سلبية ب�سبب م�ساركة اإثنني 
�لنقابات  فاإن هذه  �لطويل  �ملدى  �لعهد، ولكن وعلى  �لنقابات �حلديثة  من 
اإيجابية لأنه من الطبيعي لتلك النقابات  اأكرث  على الأرجح �ست�سجل عوائد 
اأن تخ�س�س اإحتياطيات كبرية لل�سنوات الأولى لأعمالها. واأظهرت املحفظة 
�لإختيارية من غري �حلياة، كما يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة، �أد�ًء جيدً� بلغ 11.0 
مليون دولر اأمريكي )2015: 8.2 مليون دولر اأمريكي(، وخا�سة يف فروع 

تاأمني املمتلكات والتاأمني الهند�سي.

من  عقد  يف  كبرية  �أحادية  خل�صارة  نتيجة  �حلياة  تاأمينات  �أعمال  تاأثرت 
�لئتمانية  �حلياة  تاأمينات  بر�مج  بع�ض  لنتائج  وتدهور  �حلياة  تاأمينات 
ملحفظة  �سلبية  فنية  نتيجة  ت�سجيل  اإلى  اأدى  الذي  الأمر  لأريج،  الكبرية 
التدابري  اإتخاذ  مت  وقد  اأمريكي.  دولر  مليون  بـ2.5  �حلياة  تاأمينات 

الت�سحيحية لذلك.

اأما حمفظة تكافل ري والتي هي حتت الت�سوية ، فت�سري ب�سال�سة اأي�سًا وقد 
اأثر ذلك اإيجابيًا على نتائج ال�سركة الأم.

ب�سكل  مدعومًا   ،2016 يف   ٪11.3 بن�صبة  �ملكتتبة  �لأق�صاط  �إجمايل  �إرتفع 
ب�سكل  ت�ساعفت  والتي  لويدز  اأ�سواق  املحفظة يف  تنوع  اإ�ستمرار  رئي�سي من 
اأكرب خالل الأ�سهر الـ12 �ملا�صية. �أدت تلك �لزيادة �إلى �لتعوي�ض بحد كبري 
�لتي  �لأعمال  وفروع  �لرئي�صة  �لأ�صو�ق  من  �لأق�صاط  حجم  �إنخفا�ض  عن 
ت�سهد تناف�سًا من الأ�سواق وتداعيات �سيا�سية تعيق فر�س النمو. بالإ�سافة 
ري  تكافل  �لتابعة  �ل�صركة  �إغالق  بعد  �لأق�صاط  دخل  �إنخف�ض  ذلك،  �إلى 

وفرعي �سنغافورة ولبوان.

كما متكنت �ل�صركة �أي�صًا من تقلي�ض نفقاتها �لت�صغيلية، حيث مت تخفي�ض 
ن�سبة امل�سروفات بـ10.5 ن�سبة مئوية باملقارنة مع العام املا�سي.

ومن اأهم التطورات لأريج على مدى ال�سنوات العديدة املا�سية اإعالن هيئة 
'''''-A'. وقد جاء هذا  اإلى  اإرتقاء الت�سنيف الئتماين  اإم ب�ست  اإيه  الت�سنيف 

الإرتقاء مع نهاية دي�سمرب بحيث لن يوؤثر على حمفظة اأعمال 2016.
ال�سركة  تخ�سع  جديدة،  وفر�س  منتجات  لتحديد  اجلهود  تتوا�سل  بينما 
ذلك،  ومع  �سوية.  واملناف�سني  العمالء  تواجه  التي  الأ�سواق  ظروف  لنف�س 
املطروحة  التحديات  بديلة ملواجهة  البحث عن حلول  فال�سركة عازمة على 

للحفاظ على الربحية.
اأف�سل.  �سجلت عوائد الإ�ستثمار يف 2016 باملقارنة مع العام ال�سابق نتائج 
فبالن�سبة مل�ستثمر غالبًا يف جمالت الدخل الثابت كاأريج، ظلت البيئة مليئة 
ولل�صركات  �حلكومية  و�ل�صند�ت  �ملال  �أ�صو�ق  �أ�صعار  فو��صلت  بالتحديات. 

ال�سركة  تنتهجها  التي  الإ�سرتاتيجية  واأكدت  مثيل.  له  ي�سبق  مل  اإنخفا�سًا 
الربح  يف  كبري  بقدر  �ساهم  والذي  الإ�ستثمار  دخل  �سمان  حمكم  ب�سكل 

�لإجمايل للمجموعة.

ويف �سوء النتائج الإيجابية التي حتققت خالل العام وبالرغم من الظروف 
املت�سددة لالأعمال، ي�سر جمل�س الإدارة رفع تو�سية بتوزيع اأرباح بن�سبة ٪5 

تخ�صع ملو�فقة م�صرف �لبحرين �ملركزي.

النظرة امل�ستقبلية

عقب الأداء الإقت�سادي العام ال�سعيف يف 2016، فمن املتوقع حت�سن اأداء 
الأ�سواق النا�سئة واإقت�ساديات الدول النامية على وجه اخل�سو�س يف 2017 
وما بعده. هذا على الرغم من ال�سكوك املحيطة بتداعيات الإدارة الأمريكية 

اجلديدة.

تبدو النظرة امل�ستقبلية العاملية لالإقت�ساد اإيجابية. واأظهر التحديث الأخري 
لـ2017،   ٪3.4 �ملتوقع  �لإجمايل  �لعاملي  �لناجت  �أن  �لدويل  �لنقد  ل�صندوق 
اأما الأ�سواق النا�سئة والدول املتقدمة فمن املتوقع اأن تنمو بن�سبة 4.5٪ يف 
نف�س الفرتة ومن توقعات النظرة امل�ستقبلية العاملية لالإقت�ساد ثبات اأ�سعار 
اأوبك واملنتجني الآخرين يف ال�سيطرة على  اإتفاق اأع�ساء  النفط يف اأعقاب 
عملية �لعر�ض. و�صوف تنتع�ض �لإقت�صاديات �لإقليمية �لتي ل تز�ل مربوطة 
�إلى حد كبري بعائد�ت �لنفط ب�صبب �لإرتفاع �ملتز�يد يف �أ�صعاره. ووفقًا ل�صلة 
اأوبك املرجعية، فقد اإرتفعت اأ�سعار النفط باإطراد من فرباير 2016 ولو من 

اأدنى قيمة لها خالل 10 اأعوام.

�لتوقعات  تز�ل  ل  �ملتفائلة،  �لإقت�صادية  �لتوقعات  هذه  من  �لرغم  وعلى 
للمخاطر  نظرًا  بتحديات  حتفو  العاملية  التاأمني  اإعادة  ل�سناعة  بالن�سبة 
�ل�صيا�صية �حلالية وزيادة �لعر�ض يف �لقدر�ت. فبينما تتقدم �صركات �لتاأمني 
الإقت�ساد  يف  كبرية  تغيريات  ت�سور  ال�سعب  فمن  بحذر،  التاأمني  واإعادة 
تخفي�س  ومع  ذلك،  ومع  العام.  التاأمني  اإعادة  قدرة  كبري يف  تخفي�س  واأي 
هوام�س الربحية يف اإعادة التاأمني، فاإنه من غري املحتمل اأن ي�سمح بتخفي�س 
اأ�سعار التاأمني يف امل�ستقبل. ومن املرجح جدًا اأن تعدل ممار�سات قبول  يف 

املخاطر و�سوابط الإكتتاب ل�سمان الربحية واملحافظة عليها.
�أ�صبحت �جلهات �لرقابية �لإقليمية على بينة ب�صكل متز�يد باملخاطر �ملالية 
�لناجمة عن �صيا�صة �لإكتتاب �حلايل وممار�صات �لإحتياطيات، ومن �ملتوقع 
�أن تو�جه �صركات �لتاأمني و�إعادة �لتاأمني تدقيقًا متز�يدً� قد يجربهم على 

اإ�ستعرا�س كفاءة راأ�س املال امل�ستوظف.
اأن م�ستوى  للتاأكد من  املال  راأ�س  اأريج، تطبق مناذج تقنية عن كفاءة  ففي 

خماطر �لأعمال ل يز�ل دون م�صتويات منا�صبة.

تـقـرير جمـلـ�س الإدارة
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ومتا�صيًا مع �لأهد�ف بزيادة تنويع حمفظة �لأعمال لتحقيق �أد�ء �أف�صل من 
اأريج  �سركة  اإن�ساء  من  النهائية  املرحلة  يف  فال�سركة  الإختيارية،  الأعمال 

لإد�رة �أعمال �لتاأمني مبركز دبي �ملايل �لعاملي.

ويعد مركز دبي �ملايل �لعاملي يف حد ذ�ته لي�ض فقط مركزً� لإعادة �لتاأمني 
الغالبية  به  ويوجد  اأفريقيا.  من  النابعة  الأعمال  ل�سائر  بل  باملنطقة،  هامًا 
باآخر. وي�سيطر هوؤلء  اأو  ب�سكل  الرواد،  التاأمني  اإعادة  العظمى من و�سطاء 
ال�سما�سرة اإلى حد كبري على توزيع اأف�سل الأعمال اأداءًا، والذي هو من ِ�ساأنه 

اأن ي�سهل اإقتناء اأريج على تلك الأعمال.

�ملدى  على  مركزها،  دعم  �إلى  �جلديدة  �ل�صركة  خالل  من  �أريج  ت�صعى 
املتو�سط، ك�سركة جاذبة لإدارة اأعمال التاأمني. و�سيتم توفري منتجات لويدز 

املتخ�س�سة للعمالء عرب هذه القناة لتحقيق املنفعة املتبادلة للجميع.

�إن �إرتقاء �لت�صنيف �حلديث للمجموعة يف قوتها �ملالية �إلى  ''''''-A ')ممتاز( 
من هيئة �إيه �إم ب�صت ل ميثل فقط حجر �لز�وية على رغم �أهميته و�صروريته 
�أي�صا  لكنه  �لعاملي،  �ملايل  دبي  مركز  يف  �مل�صتقبلية  باخلطط  يتعلق  فيما 
لي�صت  �ل�صابق  و�لتي كانت يف  �لأعمال  �إقتناء �ملزيد من  �ل�صركة من  ميكن 
�ل�صلطات  قبل  �لت�صنيف من  �لأدنى من  متطلبات �حلد  ب�صبب  �ملتناول  يف 
 A فئة  الت�سنيف من  ي�سود  الآ�سيوية، حيث  الأ�سواق  �سيما يف  ل  الرقابية، 

ك�صرٍط م�صبق.

تعترب اأريج فرع تاأمني الأفراد جماًل رئي�سًا للنمو لتنويع الأعمال بعيدًا عن 
التاأمني التجاري. ويف الآونة الأخرية، برز جمال “التعطيل الرقمي”و�ساع يف 
العديد من املقالت، وكثريًا ما ي�ست�سهد على اأنه يكمن اأكرب حتدي ل�سناعة 
�سلوكيات  تغري يف منط  اإلى  رادع  بدون  التقنيات  اأدى منو  فقد  التاأمني. 

امل�ستهلك بل يكيفيه اإدراكه باإحتياجاته. فقد كان قطاع التاأمني بطيئ ن�سبيًا 
و�ُسِجلت  لتقاطها  اإ مت  التي  البيانات  توظيف  اإمكانيات  على  الرد  يف 

�لظاهرة يف  تفاعل هذه  �لآن مدى  ن�صهد  فاإننا  ولهذ�  �أنظمة �حلا�صوب  يف 
ت�سميم املنتجات، والتوزيع، والت�سعري، وحتى الإكتتاب. ويف 2016، اأبرمت 
اأريج اإتفاقية �سراكة مع �سركة تقنيات رائدة يف فرع تاأمني الأفراد من اأجل 
حلول  من  متكاملة  �سل�سلة  مع  التقليدي  التاأمني  اإعادة  خدمات  اإ�ستحداث 
و�لتاأمني  �حلياة  تاأمني  ت�صمني  �إلى  �ل�صركة  ت�صعى  كما  �لتقنيات.  توزيع 
�ل�صحي �إلى هذ� �ملزيج، وبالتايل �لعمل نحو “من�سة واحدة” لتقدمي حلول 

منافع لكل من الأفراد وال�سركات.

�صيظل �لرتكيز على �لكفاءة �لت�صغيلية باأريج، وذلك باإ�صتخد�م قوتها �ملالية، 
جديدة  منتجات  لتوفري  الأطراف  ب�ستى  وعالقاتها  بالأ�سواق  وتواجدها 
للنمو  البحث عن جمالت  اإلى  ال�سركة  وت�سعى  للعمالء.  وخدمات وخربات 
مل يتم اإكت�سافها اإلى حد كبري. وتوؤمن ال�سركة باأن اأهم واأول واجب هو توليد 

قيمة م�سافة ل�سركاء الأعمال  وامل�ساهمني.

�سكر وتقدير

و�لإمتنان  �ل�صكر  لالإعر�ب عن  �لفر�صة  �لإد�رة هذه  �أع�صاء جمل�ض  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 �آل خليفة، ويل �لعهد �لأمني �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين و�لنائب 
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 املتقاعد 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

13 فرباير 2017 

تـقـرير جمـلـ�س الإدارة

* امل�سدر: تقرير اإيون بنفيلد عن النظرة امل�ستقبلية لأ�سواق اإعادة التاأمني يناير 2017
مراجعة �سوي�س ري العاملية يف التاأمني 2016 والنظرة امل�ستقبلية 2018/2017

�لنظرة �مل�صتقبلية ل�صندوق �لنقد �لدويل �لقت�صاد �لعاملي يناير 2017
تقريرالأمم املتحدة القت�سادي والإجتماعي لغرب اآ�سيا 2016
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املالمح الرئي�سة للبيانات املالية

الأ رقام الرئي�سة

ن�سبة امل�ساهمني

كما يف 31 دي�سمرب 2016

20162015201420132012)مباليني الدولرات الأمريكية(
276.5  262.0 315.3 220.4 245.4�إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة
254.7 237.7 256.4 219.9 180.5�صايف �لأق�صاط �ملكت�صبة
17.6 18.6 15.6 )4.4(9.2�سايف الربح )اخل�سارة(

 642.2667.6 715.4 746.6 737.4اأ�سول الإ�ستثمار
 1.046.1 1.056.6 1.104.3 1.099.1 1.114.4 جمموع الأ�سول

 619.6612.1 635.6 613.7 589.9�سايف املخ�س�سات الفنية
 249.2235.2 264.5 244.2 256.6حقوق امل�ساهمني

٪31.38 حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة 
٪14.45 حكومة ليبيا 

٪9.10 حكومة الكويت 
٪0.84 حكومة البحرين 

٪13.13 القطاع اخلا�س بدولة الإمارات العربية املتحدة 
٪9.19 القطاع اخلا�س بدولة الكويت 

٪21.91 مالك اآخرون 
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الإدارة العامة
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مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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�مل�صتد�مة  �لربحية  على  �لرتكيز  على  �لت�صميم  �إن 
القوة  هي  �ستبقى  امل�سلحة  اأ�سحاب  جميع  مل�سلحة 

الدافعة يف امل�ستقبل.

“

“
ال�سيد يا�سر البحارنة

الرئي�س التنفيذي

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية

املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�س.م.ب.(
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اإعادة التاأمني

واجهت �سناعة اإعادة التاأمني العاملية ولعدة �سنوات مفارقات.

دفعت  قد  و�لبديلة  �لتقليدية  �لتاأمني  �إعادة  طاقات  من  �ملعرو�ض  فزيادة 
ب�صروط و�أحكام �إعادة �لتاأمني �إلى م�صتويات متدنية مل تخترب من قبل، بينما 
تقل�ست فر�س الإ�ستثمار ب�سدة ب�سبب اإ�ستمرار حالة "الفوائد املنخف�سة". 
التقليدية،  التاأمني  اإعادة  ل�سركات  بالن�سبة  خا�سة  بالأ�سح  هذا  واإنعك�س 
والتي ب�سبب ت�سنيفها ومتطلبات منوذج اأعمالها، قد ٌفِر�َس عليها الإ�ستثمار 
يف اأدوات العائد الثابت. ومن ناحية اأخرى، فاإن حالة  "الفائدة املنخف�سة" 
تدفع كبار �مل�صتثمرين، ك�صناديق �ملعا�صات و�لتحوط، لالإ�صتثمار يف بد�ئل 
لإعادة التاأمني كتغطية "�إعادة �لتاأمني �ملعزز ب�صمانات" اأو "الأوراق املالية 
تلك  وتعد  مرتفعة.  عوائد  حتقيق  اإلى  تهدف  والتي  بالتاأمني"  املرتبطة 
�لعاملية،  �لتاأمني  �إعادة  طاقة  �إرتفاع  عن  جزئيًا  �مل�صوؤولة  هي  �لإ�صتثمار�ت 
لينة  اأ�سواق حالية  بيئة  الرئي�سة يف خلق  الدوافع  اإحدى  والتي بدورها، هي 

يف اإعادة التاأمني.

كما كانت �لأحد�ث �لكارثية �لطبيعية �أي�صًا لي�صت باحلجم �لكبري مبا يكفي 
اإرتفاع اخل�سائر املوؤمن  اإلى الأعلى، فعلى الرغم من  الت�سعريات  لرفع كفة 
"تقرير  يف  بنفيلد  اإيون  تقرير  اأ�سار  فقد   *2015 مقابل   ٪50 بن�سبة  عليها 
�ملناخ �لعاملي و�لكارثي �ل�صنوي 2016" اأن 315 حادثًا كارثيًا طبيعيًا �سجل 
خ�سائر اإقت�سادية بلغت 210 مليار دولر اأمريكي يف 2016. وهذا ميثل اأعلى 
اأربع �سنوات و21٪ فوق حد املتو�سط 16 �سنة ويعادل 174  مبلغ خ�سارة يف 
ال�ساملة  الإقت�سادية  اخل�سائر  ربع  من  اأكرث   اأن  اإل  اأمريكي.  دولر  مليار 
مغطاة بالتاأمني، وذلك ب�سبب ارتفاع ن�سبة الأ�سرار التي حتدث يف املناطق 

التي ينخف�س فيها اإنت�سار معدل التاأمني.

يف  التاأمني  معيدي  من  العديد  جنح  التحديات،  هذه  كل  من  الرغم  على 
حتقيق عوائد اإيجابية يف 2016. ووفقًا لتقرير �صتاندرد �آند بورز، فقد متكنت 
�صركات �إعادة �لتاأمني من �حلفاظ على �إهتمام �مل�صتثمرين من خالل تنويع 
ن�سبي مقارنة بالقطاعات الأخرى. فقد تعا�سدت املحافظ الإدارية الن�سطة 

وتطبيق النماذج املتطورة يف هذا ال�سدد.

زيادة  يعك�س  مما   2015 مع  مقارنة  ن�سبيًا  اأقل  الإكتتاب  اأداء  كان  حني  يف 
فاإن عو�ئد  �لتاأمني  �إعادة  �أ�صعار  و�إ�صتمر�ر هبوط  �لكارثية  وترية �خل�صائر 
التاأمني،  اإعادة  ل�سركات  دخل  لتحقيق  الثاين  املعول  هي  والتي  ال�ستثمار 
يف  اإيجابية  نتيجة  اإلى  بالو�سول  و�ساهمت   2016 يف  اأف�سل  حاًل  �سجلت 

�سناعة التاأمني.

 ،2016 من  الأخري  الربع  خالل  والإ�ستحواذ  الإندماج  عمليات  ت�سارعت 
2017، نظرًا لظروف الأ�سواق املت�سددة  ومن �ملتوقع �ملزيد من �لتوحيد يف 

�حلالية.

ال�سنة حيث دخل  الليونة مع نهاية  اآ�سيا، بينما وا�سلت الأ�سواق �سيا�سة  يف 
ال�سركات  بينما طورت  الأ�سواق،  اإقتنا�س ح�سة من  اأجل  لعبون جدد من 
التاأمني يف  اإعادة  اأ�سعار  فبداأت  نا�سئة.  كيانات  نف�سها خللق  التقليدية من 
بنفيلد يف 2017  اأون  التاأمني  اإعادة  ُذِكَر يف تقرير و�سيط  الإنخفا�س، كما 

اآ�سيا". "مراجعة 

�لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  من  �لأق�صاط  منو  لتحقيق  �لرئي�صي  �ملحرك  وكان 
و�صمال �أفريقيا هو �لرتكيز �ل�صديد على �إد�رة ر�أ�ض �ملال وحماية �مل�صتهلك 
تبعًا ملتطلبات اجلهات الرقابية، اإلى جانب النمو يف التغطيات الإجبارية مثل 

املركبات والتاأمني ال�سحي.

وعلى �لرغم من �إت�صام �لبيئة �حلالية باإ�صتمر�ر �ملخاطر �ل�صيا�صية و�لأمنية 
يتز�يد  �أن  �ملتوقع  من  يز�ل  ل  �لقت�صادي،  �لتباطوؤ  جانب  �إلى  �لإقليمية 
من  الأخرية  ال�سنوات  يف  املمتلكات  خ�سائر  يف  زيادة  مع  الرقابي  التوحيد 
حيث �لقيمة و�حلجم، مما �صيتيح ملعدلت �إعادة �لتاأمني �لإرتفاع مع حت�صن 
ت�صنيفها  �إرتقاء  بعد  خا�صة  لذلك  �أريج  وتتطلع  و�لأحكام.  �ل�صروط  يف 

.A- الأخري من اإيه اإم ب�ست اإلى

اإ�ستعرا�ش الأعمال

تطوير املحافظ

دولر  مليون   245.4 �إلى  للمجموعة  �ملكتتبة  �لأق�صاط  دخل  �إجمايل  �رتفع 
اأمريكي خالل العام، اأي ما ميثل 11.3٪ منو �سنوي، مدفوعًا ب�سكل رئي�سي 
من تو�سيع النطاق اجلغرايف لل�سركة من خالل امل�ساركة يف حمافظ لويدز. 
جزئي  بتخفي�ض  �ل�صركة  قامت  فقد  �ل�صلبية،  �لتناف�صية  �ل�صغوط  وب�صبب 
الأ�سا�سية.  الأ�سواق  - حتى من  الرئي�سة  الأعمال  فروع  بع�س  لالإكتتاب يف 
فروع  واإغالق  ري  تكافل  عمليات  ت�سفية  قرار  من  املحفظة  تاأثرت  كما 
ل�سمان  �سرورية  التدابري  تلك  كانت  فقد  اآ�سيا.  �سرق  جنوب  يف  ال�سركة 
بن�سبة  الأعمال  تخفي�س  من  الرغم  فعلى  وباإخت�سار،  امل�ستقبلية.  الربحية 
الأق�سى، فقد مت معادلة ذلك  ال�سرق  الأو�سط و41٪ من  ال�سرق  20٪ من 
بزيادة �لأعمال من لويدز، و�لتي �أكرث من ت�صاعف يف 2016 مقارنة بالعام 

املن�سرم.

توزيع دخل الأق�ساط ح�سب الأ�سواق

على �لرغم من �لتو�صع يف �أكرب �ملحافظ، وهي لويدز، فاإن تلك متثل جمموعة 
مبا�صر  �إرتباط  �لفرعية مع عدم وجود  و�لفئات  �لأعمال  فروع  متنوعة من 
باأعمال اأريج التقليدية ، فاإن التنويع العام يف حمفظة املجموعة يعد من اأهم 

الأولويات يف اإدارة املخاطر والعوائد يف ظل بيئة �سديدة التناف�س.

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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تاأمني  يز�ل  ول  �لنامية،  �لأ�صو�ق  �لتاأمني يف  لإعادة  �لعام  �لرتكيب  عاك�صًا 
�إجمايل  من   ٪35.7 بح�سة  املحفظة  يف  رئي�سي  كفرع  يهيمن  املمتلكات 

�لأق�صاط �لتقليدية، يليه �لتاأمني �لهند�صي بـ٪18.4.
عقد  لتوقف  نظرًا   ،٪27.7 بن�صبة  �حلياة  على  �لتاأمني  �أعمال  �إنخف�صت 
كبري للحياة على �ملدى �لطويل ب�صروط و�أحكام غري جمزية �إقت�صاديًا. كما 
ت حمفظة التاأمني ال�سحي بن�سبة 22٪، ويعزى ذلك يف �لأ�صا�ض �إلى  ُخِف�سَ

وقف عمليات تكافل ري.

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

 الأداء

خ�سارة  اإرتفاع  من  بال�سركة  التاأمني  اإعادة  حمفظة  تاأثر  من  الرغم  على 
�حلريق بفندق �لعنو�ن بدبي ف�صاًل عن �خل�صائر �لناجمة عن �لفي�صانات 
للمجموعة  ال�ساملة  الفنية  النتائج  بلغت  املتحدة،  العربية  الإمارات  يف 
ما  وهو  اأمريكي(  دولر  مليون   13.2  :2015( اأمريكي  دولر  مليون   14.7
الأعمال  من  الرئي�سة  الربحية  وكانت   .٪11.4 قدرها  �سنوية  زيادة  ميثل 
الإختيارية، وخا�سة من حمفظة املمتلكات والتاأمني الهند�سي، التي �ساركت 
و�سجلت  الإختيارية.  الفنية  النتائج  جمموع  من  بـ٪75.9  جنب،  اإلى  جنبًا 
�أعمال �لإتفاقيات �لعامة من غري �حلياة بربح �صنوي بلغ 6.2 مليون دولر 
اأمريكي )2015: ربح 0.2 مليون دولر اأمريكي( مع تاأمني املمتلكات بـ4.7 
مليون دولر اأمريكي، والب�سائع البحرية بـ4.2 مليون دولر اأمريكي والتاأمني 

ال�سحي بـ1.2 مليون دولر اأمريكي.

 5.6 بن�صبة  للمجموعة  تاأمينات غري �حلياة  �لن�صبة �ملجمعة من  �إنخف�صت 
نقطة  لت�سل اإلى 60.7٪ خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير )2015: ٪66.3(، 

مما يعك�ض �لنهج �حلذر يف �لإكتتاب.

ب�سبب  اأمريكي  دولر  مليون  بلغت 4.6  فنية  لويدز خ�سارة  �سجلت حمفظة 
�ملدى  وعلى  ذلك،  ومع  �لن�صئ.  �حلديثة  �لنقابات  من  �إثنني  يف  �مل�صاركة 
لأنها  اإيجابية  اأكرث  عوائد  النقابات  هذه  ت�سجل  اأن  املنتظر  فمن  الطويل، 

تخ�س�س اإحتياطيات اإ�سافية  لل�سنوات الأولى، وهو اإجراء معتمد.

تاأمني  لتاأمينات �حلياة نتيجة خل�صارة مفردة لوثيقة  �لفنية  �لنتائج  تاأثرت 
�لإئتمان  بر�مج  من  لعدد  للنتائج  تدهور   جانب  �إلى  كبرية  �حلياة  على 

الكبرية. وقد مت اإتخاذ التدابري الت�سحيحية لعك�س هذا الإجتاه.

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

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

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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2016 التقرير ال�سنوي 

موقف راأ�ش املال

لتقدمي  م�ستقلني  اإكتواريني خارجيني  بتكليف خرباء  قامت  ال�سركة،  كعادة 
املخاطر  اإحتياجات  لتلبية  الالزم  املال  راأ�س  كفاية  عن  تقديري  حتديث 
واأظهر   .٪99.5 بن�سبة  اأو   ،200  :1 م�ستوى  عند  الكلية  املجموعة  لعمليات 
راأ�س مال اأريج الإقت�سادي فائ�س كبري مقابل حقوق امل�ساهمني باملجموعة، 
مما يدل على �أن �ل�صركة لديها قدرة �صمان مايل كبري لعمالئها حتى يف ظل 

منوذج ال�سيناريو املت�سدد.

اإن  م�سى.  عام  قبل  املوقف  على  حمدودة  تغيريات  اأريج  حمفظة  �سهدت 
�لإحتياطيات،  خماطر  هي  للمجموعة  �ملال  ر�أ�ض  ملخاطر  �لرئي�صة  �لعو�مل 
�لت�صغيلية  و�ملخاطر  �لأ�صو�ق  خماطر  تليه  �لإكتتاب،  خماطر  �أقل  وب�صكل 
وخماطر �ل�صيولة و�لئتمان. فعقب مر�جعة �صاملة من  �خلرب�ء �لإكتو�ريني 
حني  يف  ملحوظ  ب�صكل  �لأ�صو�ق  خماطر  �إرتفعت  �مل�صتقلني،  �خلارجيني 
�إلى  �مل�صرتكة  �ملوؤ�صر�ت  و�أدت جميع  باإعتد�ل.  �لت�صغيل  �إنخف�صت  خماطر 

اإنخفا�س هام�سي يف متطلبات راأ�س املال القت�سادي للمجموعة.

من  باإرتياح  ال�سركة  ت�سعر  الإكتوارية،  التحليالت  خالل  من  موؤكد  هو  كما 
�إعادة  لعمالء  �لقوية  �حلماية  توفر  �لتي  �ملجموعة  حمفظة  وجودة  تنوع 

التاأمني وحقوق امل�ساهمني على حد �سواء.

النظــرة امل�ستقبلية

�صوف يتاأثر ب�صدة �ملناخ �لإقت�صادي �لعاملي يف 2017 وما يليه من القرارات 
والإجراءات التي �ستنتهجها  الإدارة الأمريكية اجلديدة، وتداعيات تخارج 
بريطانيا من الإحتاد الأوروبي ف�ساًل عن الآثار املرتتبة على �سيا�سة التي�سري 

النقدي لل�سنوات ال�سابقة.

�أقرتها  �لتي  �مليز�نيات  على  قيود  فر�ض  �صيا�صة  ت�صتمر  منطقتنا،  ففي 
الإقت�سادية  التوقعات  على  تهيمن  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  حكومات 
يقودها اإنخفا�س عوائد النفط. وتتجلى الروؤى يف اململكة العربية ال�سعودية 
بو�سوح  لـ2020  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وروؤية  لـ2030،  والبحرين 
�أن �حلكومات �لإقليمية لي�صت على علم فقط مبدى ه�صا�صة �لإعتماد على 
عوائد النفط، ولكن تاأخذ خطوات فعالة لتنويع م�سادر الدخل والنمو لدعم 

الأجيال القادمة.

ومن املتوقع اأن ينمو قطاع التاأمني واإعادة التاأمني ب�سكل طفيف، ولكن ل يبدو 
ذلك،  ومع  القريب.  امل�ستقبل  يف  الأ�سعار  على  وا�سح  ت�سديد  اأي  هناك  اأن 
موقف  حت�سن  فقد  الأ�سواق،  من  املت�سددة  الظروف  هذه  من  الرغم  وعلى 
' من قبل هيئة الت�سنيف اإيه   A-''''' اأريج ب�سبب اإرتقاء ت�سنيفها الأخري اإلى  
�ملتز�يدة  �لفر�ض  من  قدر  �أكرب  �إ�صتغالل  على  عازمة  و�ل�صركة  ب�صت.  �إم 
الناجتة عن هذا الإرتقاء يف الت�سنيف وذلك بال�سروع يف عمليات جديدة يف 
مركز دبي �ملايل �لعاملي بدبي وذلك بالرتكيز على �أعمال �لتاأمني �لإختياري 
التغلغل  اإلى  ال�سركة  ت�سعى  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة  الإقليمي.  املحور  هذا  يف 
باإنتقائية يف اأ�سواق اآ�سيوية. وقد �سخت قطاعات معينة يف الأ�سواق، والتي 
ال�سركة  تتوقع  فال  ذلك،  ومع  ال�سدد.  هذا  �سابقًا، هدفنا يف  مغلقة  كانت 
تاأثريًا فوريًا من اإرتقاء الت�سنيف بحيث يوؤثر على هيكل املحفظة املح�سنة. 

فال�سركة الآن يف و�سع موؤهل  لرفع جودة الأعمال امل�سندة ف�ساًل عن زيادة 
التنوع اجلغرايف وتنوع املنتج اإلى اأبعد من ذلك بكثري. فال�سركة على يقني 
من �أن �لأثر �لإيجابي �صوف يبد�أ يف �إظهار نتائج ذ�ت مغزى يف جتديد�ت 

عقود 2018 وال�سنوات التالية.

ومتا�صيًا مع �إ�صرت�تيجية �ل�صركة �ملذكورة، ت�صعى �ل�صركة للتو�صع يف �لقارة 
كبرية  اإمكانية  مع  اجلغرايف  للتو�سع  مهمة  اأخرى  كمنطقة  اأي�سًا  الأفريقية 
الإقت�سادي  والنمو  التحتية  البنية  تطوير  م�ساريع  زيادة  ب�سبب  للمجموعة، 

ب�سكل عام.

املختارة  لويدز  نقابات  يف  م�ساركتها  ال�سركة  توا�سل  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة 
من  �إنطالقًا  �لأعمال  ملحفظة  متو�زن  مزيج  خلق  بهدف  متو�زنة  بطريقة 

الأ�سواق املتطورة اإزاء الأعمال من الأ�سواق النا�سئة.

�ل�صحي  و�لتاأمني  و�ل�صفر  �حلياة  مثل  �ل�صخ�صية  �لتاأمينات  فروع  و�صتظل 
الأعمال  لنمو  الرئي�سة  املجالت  اأهم  اأحد  القريب،  املا�سي  يف  كما  قائمة، 
على نهج �إدر�ج �حللول �ملتخ�ص�صة مع �صركاء �لتاأمني �ملف�صلني يف �ملنطقة 

ومبعاونة من عمالء �ل�صركة يف �إ�صتحد�ث نقاط بيع جديدة.

وترى �ل�صركة �أن تعزيز �لنمو مع �لزيادة يف تنويع حمافظ �لأعمال وتطبيق 
عمليات اإدارة املخاطر ب�سكل اأكرث �سرامة �سوف ميكنها من حتقيق الربحية 
�لربحية  على  �لرتكيز  على  �لت�صميم  �إن  �ملت�صددة.  �لأ�صو�ق  ظروف  يف 
يف  الدافعة  القوة  هي  �ستبقى  امل�سلحة  اأ�سحاب  جميع  مل�سلحة  امل�ستدامة 

امل�ستقبل.

الإ�ستثمارات

مر عام 2016 باأحد�ث مل تكن يف �حل�صبان. فاإ�صتثار �إنتخاب دونالد تر�مب 
وقرار الناخبني يف اململكة املتحدة بالتخارج من الإحتاد الأوروبي، واإ�ستفتاء 
الرئي�سيني الأخر للحد من هيمنة  النفط  اأوبك مع منتجي  اإيطاليا و�سفقة 

ناجت �لنفط على عناوين �ل�صحف.

واأثرت هذه التطورات على اأ�سعار الأ�سول، وعلى معنويات الأ�سواق وتوقعات 
النمو، وخا�سة يف اأمريكا. فعقب نتيجة الإنتخابات، اإرتفعت اأ�سواق الأ�سهم 
�لأمريكية و�لعو�ئد �لإ�صمية على �صند�ت �خلزينة. وتتوقع �لأ�صو�ق �صيا�صة 
مالية تو�سعية مع منو طلب اأقوى واإرتفاع يف معدلت الت�سخم. وخالل ال�سنة، 
على  العائد  اإرتفع  كما   .٪13.41 بن�صبة  �ل�صناعي  جونز  د�و  موؤ�صر  �إرتفع 
�أ�صا�ض  نقطة  ع�صر  �صبعة  باإرتفاع  �أمريكية  نقدية خزينة  �صنو�ت  قيا�س 10 

ليغلق عند ٪2.44.

فاإرتفع  اأقل و�سوحًا.  الأ�سول  اأ�سعار  الإيجابي على  التاأثري  اأوروبا، كان  ويف 
�صنوي  �لن�صف  �ملنخف�ض  من  �لأوروبية  �حلكومية  �ل�صند�ت  على  �لعائد 
وامل�سريف  ال�سيا�سي  اليقني  عدم  حالة  واإ�ستحوذت  للعام.  منخف�سًا  واأُقفل 

لتم�س امل�ساعر يف اأوروبا.

�أ�صعار  فاإرتفعت  �لتباعد.  �ملركزية يف  للبنوك  �لنقدية  �ل�صيا�صات  �إ�صتمرت 
�لفو�ئد ق�صرية �لأجل يف �لإحتياطي �لفيدر�يل �لأمريكي. وفر�ض �لت�صويت 
الأوروبي على  املتوقع يف اململكة املتحدة بتخارج بريطانيا من الإحتاد  غري 

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية



16

بنك اجنلرتا بخف�س املعدل الر�سمي له. اأما يف منطقة اليورو، خف�س البنك 
جدً�.  متدين  م�صتوى  �إلى  �لأجل  ق�صرية  �لفائدة  �أ�صعار  �لأوروبي  �ملركزي 
�سلبي  فائدة  �سعر  مع  ونوعي  كمي  نقدي  تي�سري  تقدمي  اليابان  بنك  وقرر 
لتحقيق اإ�ستقرار الأ�سعار. وقد اإنعك�ست هذه الإجراءات من التحديات التي 

تواجه الإقت�سادات املتقدمة با�ستثناء الوليات املتحدة.

موؤ�سر  اإرتفع  فقد  النا�سئة.  الأ�سواق  يف  متفائاًل  الراأي  كان  املقابل،  ويف 
موؤ�سر  واأغلق   .٪  8.58 اإلى  لي�سل  �ستانلي  مورغان  من  هناك  الأ�سواق 
يف  الإتفاق  و�ساعد  اإيجابيًا.  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  البور�سة 
الآجلة  العقود  �سابق  وقت  التقرير يف  اإليها يف هذا  امل�سار  الإنتاج  ح�س�س 
للنفط اخلام )غرب تك�سا�س الو�سيط( اأن ترتفع لت�سل اإلى 45.03٪. اأما 

ال�سلع الأخرى كانت واعدة.

اإن البحث عن الأ�سول ذات املخاطر العالية مل يقلل من الطلب على الدولر 
الأمريكي. فقد اإرتفع موؤ�سر الدولر الفوري لي�سل اإلى ٪3.62.

�لإ�صرت�تيجة  تتغري  مل  للمجموعة،  �ملخاطر  حتمل  �صيا�صة  مع  ومتا�صيًا 
املحافظ  يف  التحفظ   �سيا�سة  توا�سلت  فقد  بال�سركة.  الإ�ستثمارية 
مليون   737.4 املجموعة  اإ�ستثمارات  بلغت  العام،  نهاية  ومع  املخ�س�سة. 
دولر اأمريكي )2015: 746.6 مليون دولر اأمريكي( مع ٪89.33 )2015: 
89٪( خم�ص�صة يف �لنقدية و�لأور�ق �ملالية ق�صرية �لأجل، و�ل�صند�ت. وبلغ 
دخل الإ�ستثمار عن 2016 يف املجموعة 19.3 مليون دولر اأمريكي )2015: 

14.3 مليون دولر اأمريكي(.

�سندات  عائد  فاأ�سبح  التوحد.  يف  الأ�سواق  بداأت  التقرير،  هذا  كتابة  عند 
�لعام  من  �لأخري  �لربع  �لعو�ئد خالل  �إرتفاع  بعد  ثابت  �لأمريكية  �خلز�نة 
املا�سي. كما اإرتفعت موؤ�سرات الأ�سهم الرئي�سة هام�سيًا ويتم تداول النفط 
تذبذب  اإلى  ي�سفي  الذي  املجهول  اأكرب  اأما  املحدد.  النطاق  داخل  اخلام 
الأ�سواق فهو موقف �سيا�سة الإدارة الأمريكية اجلديدة والتداعيات العاملية. 
ونتائج  الأوروبي،  الإحتاد  من  بريطانيا  تخارج  تفاو�س  ذلك،  اإلى  ي�ساف 
الإنتخابات املقبلة يف فرن�سا واأملانيا. ويظل الإنخفا�س يف معدل الفائدة اإلى 

م�ستويات  تاريخية، هو التحدي مل�ستثمر ق�سري املدى كاأريج.

منخف�صة  خماطر  ذ�ت  متنوعة  حمفظة  �إد�رة  يف  �ل�صركة  ت�صتمر  و�صوف 
مع الرغبة املعلنة يف املخاطرة الإ�ستثمارية لل�سركة، وذلك بتحقيق التوازن 
بعناية بني �لفر�ض �ملتاحة يف �لأ�صو�ق مقابل �لإلتز�م بحماية حقوق حملة 
�أ�صعار  �لوثائق و�مل�صاهمني. ول تز�ل �ل�صركة عند نقطة منخف�صة يف دورة 
�لفائدة، وبالتايل، فاإن �حلفاظ على �صالمة ر�أ�ض �ملال يف هذه �ملرحلة هو 
الهدف الأ�سمى لإ�ستغالل الفر�س املتاحة يف دورة ال�ستثمار يف وقت لحق.

ال�سركات التابعة

تكافل ري ليميتد

التاأمني  اإعادة  يف  للمجموعة  التابعة  ال�سركة  ليميتد،  ري  تكافل  ُو�سعت 
امتداد  حالة  يف   2015 يف  الإكتتاب  عن  توقفت  التي  الإ�سالمي  التكافلي 
امل�سوؤوليات يف اأبريل 2016. ونتجت عمليات التوقف عن ربح �سايف بلغ 2.2 
اأمريكي(.  دولر  مليون   7.0 خ�سارة  �سايف   :2015( اأمريكي  دولر  مليون 
وبلغت ح�سة اأريج يف الأرباح 1.2 مليون دولر اأمريكي )2015: خ�سارة 3.8 

مليون دولر اأمريكي(.

اأرباح الإ�ستثمار  اإ�ستثمارات تكافل ري متو�سط عائد بلغ 1.8٪ من  حققت 
مليون   1  :2015( اأمريكي  دولر  مليون   1.9 بت�سجيل   )  ٪0.8  :2015(
دولر اأمريكي(. واإنتهجت ال�سركة �سيا�سة اإ�سرتاتيجية حذرة يف الإ�ستثمار 
بدرجة عالية من �ل�صيولة، فحو�يل 64٪ )2015: 53٪( من جمموع الأ�سول 
امل�ستثمرة البالغة 104.6 مليون دولر اأمريكي كانت يف �سكل نقدية وودائع 

اإ�سالمية ق�سرية املدى )2015: 107.7 مليون دولر اأمريكي(.

�سمانات اخلليج

لل�سنة )2015:  اأمريكي  دولر  مليون  �سجلت �سمانات اخلليج خ�سارة 0.1 
ربح 0.3 مليون دولر اأمريكي(. وعلى الرغم من ظروف الأ�سواق ال�سديدة 
مليون   3.9 �إلى  و�صلت  �ملركبات  �صمان  �أق�صاط  �ل�صركة  �صجلت  �لتناف�ض، 
دولر اأمريكي )2015: 4.0 مليون دولر اأمريكي(، بينما �ساهم الدخل من 
لل�سنة )2015: 1.0 مليون دولر  اأمريكي  بـ0.9 مليون دولر  ال�سمان  غري 

اأمريكي(.

اأريج كابيتال ليميتد

بالكامل  واململوكة  بلندن  لويدز  يف  ال�سركة  ع�سو  هي  ليميتد  كابيتال  اأريج 
لل�صركة، وهي متكن �أريج من �مل�صاركة يف �لأعمال �ملكتتبة يف نقابات لويدز. 
ففي 2016 اإكتتبت اأريج كابيتال ليميتد باأعمال من خم�س نقابات هي: اأبولو، 
بلغت  مكتتبة  �أق�صاط  �إجمايل  م�صجلًة  و�أكابيال  �صتادرند  باربيكان،  نوفا، 
110.9 مليون دولر اأمريكي )2015: 45.9 مليون دولر اأمريكي(. وحتتفظ 
معظم  وت�سند  ح�ساباتها  �سايف  يف  حمددة  مبخاطر  ليميتد  كابيتال  اأريج 
اأعمالها لل�سركة الأم. و�سجلت اأريج كابيتال خ�سارة ب�سيطة بلغت 0.4 مليون 

دولر اأمريكي للعام )2015: �سايف خ�سارة 0.3 مليون دولر اأمريكي(.

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

�إجمايل �لأق�صاط ح�صب فروع �لتاأمني و�لأ�صو�ق  )2011 اإلى 2015 مباليني الدولرات الأمريكية(

تاأمينات �حلياة تاأمينات غري �حلياة 

ن�سبة 
�إجمايل دخل 

�لأق�صاط
املجموع

 ن�سبة 
�إجمايل دخل 

�لأق�صاط

جمموع 
تاأمينات  غري  

�حلياة 
البحري 
والطريان

املمتلكات 
و�حلو�دث املركبات

جمموع دخل 
�لأق�صاط   اأ�سعار العمالت  ال�سنة الدولة

٪7.8 92.7 ٪92.2 1095.7 77.9 415.1 602.7  1،188.4  72.9379 2011 �جلز�ئر
٪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
٪4.1 49.7 ٪95.9 1،172.9  57.19 457.8 657.9  1،222.6 100.6914 2015

٪23.8   130.0 ٪76.2   416.1   18.8   249.4   147.9   546.1   0.3769   2011 البحرين
٪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
٪20.2 146.0 ٪79.8 576.0  19.7 355.2  201.1 721.9   0.3769  2015
٪43.2   725.6 ٪56.8 م�سر)1( 2011   5.6219   1،678.8   345.7   387.2   220.3   953.2  
٪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
٪51.3 1،112.9 ٪48.7   1055.5   188.0   527.3 340.2   2،168.4  7.6913 2015

٪9.6   57.5 ٪90.4   540.8   43.3   240.9   256.6   598.3   0.7080   2011 الأردن
٪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
٪11.1 86.1 ٪88.9  690.0 34.1 345.8 310.1 776.1  0.7090 2015
٪37.1 259.0 ٪62.9   545.3   72.1   228.8   244.4   698.2   0.2760   2011 الكويت 
٪40.9 312.5 ٪59.1   591.2   64.7   256.8   269.7   763.7   0.2816   2012
٪22.3   182.0  ٪77.7 633.0 64.9 254.9 313.6  815.0   0.2838   2013
٪21.9 191.0 ٪78.0  678.2 62.1 295.0 321.6 869.2  0.2838 2014
٪16.6 174.0 ٪83.4  874.0 غري متوفر غري متوفر غري متوفر  1،048.0 0.3039 2015
٪28.1 354.6 ٪71.9   918.1   35.0   680.4   202.7   1،261.1   1،504.0000  2011 لبنان
٪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
٪30.1 457.8 ٪69.9 1،063.2 43.6 669.8 249.8 1،521.0  1،501.8000 2015

٪3.9   5.5 ٪96.1   135.2   15.1   95.9   24.2   140.7   1.2251   2011 ليبيا )3(
٪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 غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر  1.3921 2015

٪1.6 0.2 ٪98.4 غري متوفر 12.2   غري متوفر غري متوفر 12.4   288.0800  2011 موريتانيا )4(
٪1.1 0.2 ٪98.9 27.0 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 27.3   288.0800   2012
٪1.1 0.3 ٪98.9 28.0 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 28.3  288.0800  2013
٪1.1 0.3 ٪98.9 28.0 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 28.3  292.5000 2014

٪1 0.3 ٪99.0  30.0 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 30.3 317.6500 2015
٪32.4   945.7 ٪67.6   1974.7   90.2   953.5   931.0   2،920.4   8.2013   2011 املغرب
٪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
٪34.7 1،059.7 ٪65.3 1،992.9 55.4 984.1  957.4 3،052.6  9.9666 2015
٪23.8 174.6 ٪76.2   612.0   46.3   252.5   313.2   733.0   0.3850   2011 عمان
٪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
٪12.3 137.7 ٪87.7 986.3  37.1  526.0  423.1  1،124.0  0.3845 2015

 )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�صمل تاأمني �ملمتلكات و�حلو�دث تاأمينات �لطاقة. )4( موريتانيا: �لأق�صاط ح�صب فروع �لتاأمني غري متوفرة. 
)5( قطر: �أرقام �أق�صاط �لتاأمني �أرقام تقديرية.  )6(  �ململكة �لعربية �ل�صعودية: ت�صمل تاأمني �ملمتلكات و�حلو�دث تاأمينات �لطاقة.

املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�س.م.ب.(
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2016 التقرير ال�سنوي 

اإ�ستعرا�س �سوق التاأمني العربي

�إجمايل �لأق�صاط ح�صب فروع �لتاأمني و�لأ�صو�ق  )2011 اإلى 2015 مباليني الدولرات الأمريكية( )تابع(
تاأمينات �حلياة تاأمينات غري �حلياة 

ن�سبة 
�إجمايل دخل 

�لأق�صاط
املجموع

 ن�سبة 
�إجمايل دخل 

�لأق�صاط

جمموع 
تاأمينات  غري  

�حلياة 
البحري 
والطريان

املمتلكات 
و�حلو�دث املركبات

جمموع دخل 
�لأق�صاط   اأ�سعار العمالت  ال�سنة الدولة

٪2.3  3.3  ٪97.7 فل�سطني 2011  3.5880   146.0  91.8   49.4  1.5   142.7  
٪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

غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 2015
٪1.0  11.3  ٪99.0 قطر )5( 2011  3.6408    1،154.6   212.1   817.0  114.2   1،143.3  
٪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

غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 3.6404 2015
٪4.9  241.4  ٪95.1 اململكة العربية ال�سعودية)6( 2011  3.7500    4،934.4   1،045.9   3،309.2  337.9   4،693.0  
٪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
٪2.6 256.0 ٪97.4 9،456.1 382.8 6،193.5 2،879.8 9،712.1 3.7500 2015
٪5.2  14.9  ٪94.8 ال�سودان )2( 2011  2.6769    289.1   124.6   98.8  50.8   274.2  
٪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
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 6.0969 2015

٪34.7 97.6 ٪65.3 �سوريا 2011  50.0000    280.9   173.7   67.2  34.5   275.4  
٪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

٪3.4 1.1 ٪96.6 31.1 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 32.2 221.0968 2015
٪23.9  215.7  ٪76.1 تون�س 2011  1.4078    900.7   382.4   250.4  52.2   685.0  
٪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 
٪13.0 158.9 ٪87.0 756.4 42.6 298.0 415.8 915.3 1.7000 2014
٪17.9 149.3 ٪82.2 681.0 68.9 232.9 379.2 830.3 2.0221 2015
٪19.6  1277.8  ٪80.4 المارات العربية املتحدة 2011  3.6725    6،513.8   1،121.2   3،479.6  635.2   5،236.0  
٪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
٪24.9 2،436.0 ٪75.1   7،347.9  448.4  5،367.0  1،532.5 9،783.9 3.6725 2015

٪8.9  7.2  ٪91.1 اليمن 2011  213.8000    80.6   18.3   42.6  12.5   73.4  
٪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 80.7 15.9 45.0 19.8 غري متوفر   214.8900  2014
غري متوفر غري متوفر غري متوفر 65.8 9.5 38.7 17.6 غري متوفر   214.8900  2015

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

٪16.7 48،204 ٪83.3 239،967.0 40،014.0 170،001.0 29،952.0 288،171.0 2011 العراق
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
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 2015

تعريف الدخل الإجمايل للأق�ساط: متت �صياغة هذ� �لتقرير على �أ�صا�ض �لدخل �لإجمايل لالإق�صاط �لذي ي�صمل �لأق�صاط �ملبا�صرة و�أق�صاط �إعادة �لتاأمني �لو�رد �مل�صتلم خالل �ل�صنة. �صايف من �أي �إلغاء قبل خ�صم �لعمولت �أو �أق�صاط �إعادة �لتاأمني  �مل�صندة. 

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

- املركبات: فرعان رئي�سيان الطرف الثالث وال�صامل )يف بع�ض �حلالت فروع تاأمني �ملركبات متوفرة( 

- �ملمتلكات و�حلو�دث �ملتنوعة: �حلريق، و�لهند�صي، و�حلو�دث �لعامة. و�حلو�دث �ل�صخ�صية . تعوي�صات �لعمال . �ل�صحي. �مل�صئوولية �لعامة وخالفه.

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

- �حلياة: تاأمينات حياة �لأفر�د و�ملجموعات .

م�سادر بيانات التاأمني القت�سادية: �إن م�صدر بيانات �لتاأمني لكل دولة هي �أ�صا�صًا من �جلهات �لرقابية  جمعيات �لتاأمني و�ل�صركات �خلا�صة. �أما بيانات �لتاأمني �لرئي�صة فهي م�صتخل�صة من م�صادر عامة ت�صتمل �لتقارير و�لوثائق من �لبنك �لدويل.
مت حتويل �لأق�صاط �إلى �لدولر �لأمريكي با�صتخد�م معدلت �لتحويل يف �صندوق �لنقد �لدويل 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 2011 - 2015 

�إجمايل �لناجت 
املحلي ماليني 

الدولرات 
الأمريكية 

عدد ال�سكان 
باملاليني

ن�صبة �لأق�صاط 
�إلى �إجمايل 
�لناجت �ملحلي

ن�سيب الفرد 
من �إجمايل 
 �لناجت �ملحلي
  بالدولر 
الأمريكي

ن�سيب الفرد 
 من �لأق�صاط 

 بالدولر 
الأمريكي 

جمموع دخل 
�لأق�صاط
ماليني 

الدولرات 
الأمريكية 

اأ�سعار العمالت  ال�سنة الدولة

 177،000    36.00  ٪0.7 4،917 33.01  1،188.4  72.9379 2011 �جلز�ئر
 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
166،800 39.67 ٪0.7 4،205 30.82 1،222.6 100.6914 2015
 26،000    1.32  ٪2.1 19،697 413.71 البحرين 2011  0.3769    546.1 
 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
31،126 1.38 ٪2.3 22،555 523.12 721.9   0.3769  2015

 236،000    83.70  ٪0.7 2،820 20.06 م�سر)1( 2011   5.6219    1،678.8 
 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
330،779 91.51 ٪0.7 3،615 23.70  2،168.4  7.6913 2015
 28،000    6.30  ٪2.1 4،444 94.97 الأردن 2011  0.7080    598.3 
 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    0.7090  2013 
36،550 7.40 ٪2.0 4،939 99.84 738.8 0.7090 2014
37،517 7.59 ٪2.1 4،943 102.30 776.1 0.7090 2015

 168،000    2.90  ٪0.4 57،931 240.76 الكويت 2011  0.2760    698.2 
 168،000   2.90  ٪0.5 57،931 263.34  763.7    0.2816   2012 
 183،219 3.37 ٪0.5 54،368 281.31 815.0   0.2838   2013 
179،000 3.50 ٪0.5 51،143 248.34 869.2 0.2838 2014
114،041 3.89 ٪0.9 29،316 269.40 1،048.0 0.3039 2015
 42،000    4.30  ٪3.0 9،767 293.28 لبنان )2( 2011  1،504.0000  1،261.1 
 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
47،085 5.85 ٪3.2 8،049 260.00 1،521.0 1،501.8000 2015
 79،700    6.50  ٪0.2 12،262 21.65 ليبيا )3( 2011  1.2251    140.7 
 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
34،699 6.27 غري متوفر 5،534 غري متوفر غري متوفر 1.3921 2015
 4،100   3.44  ٪0.3 1،192 3.60 12.4 موريتانيا)4( 2011  288.0800  
 4،490   3.54  ٪0.6 1،268 7.71 27.3   288.0800  2012 
 5،028 3.70 ٪0.6 1،359 7.65 28.3 288.0800 2013 
4،286 3.80 ٪0.7 1،128 7.45 28.3 292.5000 2014
5،442 4.06 ٪0.6 1،340 7.46 30.3 317.6500 2015

 95،400    32.30  ٪3.1 2،954 90.41 املغرب 2011  8.2013    2،920.4 
 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
100،593 34.30 ٪3.0 2،932 88.98 3،052.6 9.9666 2015
 57،000    3.00  ٪1.3 19،000 244.33 عمان 2011  0.3850    733.0 
 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 ٪1.3 20،659 486.4 1،035.0 0.3850 2014
 69،831  4.49 ٪1.6 15،553 250.3 1،124.0 0.3845 2015

املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�س.م.ب.(
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اإ�ستعرا�س �سوق التاأمني العربي

 املوؤ�سرات الإقت�سادية والدميوغرافية الرئي�سة 2011 - 2015 )تابع(

�إجمايل �لناجت 
املحلي ماليني 

الدولرات 
الأمريكية 

عدد ال�سكان 
باملاليني

ن�صبة �لأق�صاط 
�إلى �إجمايل 
�لناجت �ملحلي

ن�سيب الفرد 
من �إجمايل 
 �لناجت �ملحلي
  بالدولر 
الأمريكي

ن�سيب الفرد 
 من �لأق�صاط 

 بالدولر 
الأمريكي 

جمموع دخل 
�لأق�صاط
ماليني 

الدولرات 
الأمريكية 

اأ�سعار العمالت  ال�سنة الدولة

 6،460    4.17  ٪2.3 1،549 35.01 فل�سطني 2011   3.5880   146.0
 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

غري متوفر 4.65 غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 2015
 173،000    1.80  ٪0.7 96،111 641.44 قطر)5( 2011  3.6408    1،154.6 
 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
164،641 غري متوفر  2.22   74،163 غري متوفر غري متوفر 3.6404 2015
 597،000    28.00  ٪0.8 21،321 176.23 اململكة العربية ال�سعودية)6( 2011  3.7500    4،934.4 
 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
646،002 31.54 ٪1.5 20،482 307.93 9،712.1 3.7500 2015
 65،000    42.30  ٪0.4 1،537 6.83 ال�سودان )2( 2011   2.6769    289.1 
 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
97،156 غري متوفر  40.23   2،415 غري متوفر غري متوفر 6.0969 2015

غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر �سوريا 2011   50.0000    280.9 
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر  150.6  139.770  2012 
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 155.7 139.7700  2013 
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 94.3 168.7000 2014
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 32.2 221.0968 2015

 46،000    10.70  ٪2.0 4،299 84.18 تون�س 2011  1.4078    900.7 
 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 ٪1.9 4،425 82.46 915.3 1.7000 2014
43،015 11.10 ٪1.9 3،875 74.77 830.3 2.0221 2015

 339،000    4.80  ٪1.9 70،625 1،357.04 المارات العربية املتحدة 2011  3.6725    6،513.8 
 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
370،296 9.16 ٪2.6 40،425 1،068.11 9،783.9 3.6725 2015
 36،000    24.80  ٪0.2 1،452 3.25 اليمن 2011  213.8000    80.6 
 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
37،734 26.23 غري متوفر 1،439 غري متوفر غري متوفر   214.8900  2015

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

115،500 غري متوفر 32.96  غري متوفر غري متوفر غري متوفر 288،171.0  2011 العراق
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 288.171.0  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
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 2015
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تلتزم �ملجموعة �لعربية للتاأمني باإتباع �أف�صل �ملمار�صات �لعاملية يف حوكمة 
القوية  الأخالقية  املعايري  بني  روابط  بوجود  يقني  على  وال�سركة  ال�سركة. 
والرقابة اجليدة وبني اإ�سفاء قيمة للم�ساهمني. ومن خالل ال�سعي للتوا�سل 
مع �ل�صركاء وجمتمع �لأعمال �لعام، تهدف �ل�صركة �إلى �لإلتز�م بال�صفافية 

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 يف كافة جمالت 
ومتطلبات  الإر�سادات  الإجراءات،  الر�سمية،  الوثائق  ت�سم  التي  عملياتها 
�لإد�رة �خلا�صة بالتقارير. وتلتزم �أريج مبر�جعة ممار�صات �حلوكمة ب�صكل 

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 
�أعمال  خطط  ويعتمد  و�لتجاري  �ملايل  �ل�صركة  �أد�ء  باإنتظام  �ملجل�ض  يقيم 
�أجل  من  �حلوكمة،  �صو�بط  على  م�صتمر  ب�صكل  �ملجل�ض  وي�صرف  �ل�صركة. 
�صمان �لإلتز�م باملعايري �جليدة د�خل �ل�صركة. كما ي�صرف �ملجل�ض ويقيم 

مدى كفاءة �لإد�رة جلميع خماطر �لأعمال �لتي قد تتعر�ض لها �ل�صركة.

2014 وملدة ثالث �سنوات تنتهي  �إنتخاب �ملجل�ض �حلايل يف مار�ض  وقد مت 
�ملجل�ض  �إجر�ء�ت  وتعزز   . ال�سنوية يف 2017  العمومية  اإجتماع اجلمعية  يف 
الأ�سا�سية التطوير املهني لالأع�ساء الذي ي�سمل التدريب التعريفي لالأع�ساء 
الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اأ�سماء  الذاتي.  والتقييم  امل�ستمر  والتطوير  اجلدد، 

�حلاليني ونبذة عن �صريتهم �لذ�تية مف�صل يف �ل�صفحة رقم 30 و31.

تنفيذيني. مع بداية  اأ�سخا�س غري  الإدارة من  اأع�ساء جمل�س  يتكون جميع 
العام خم�سة من الت�سعة م�ستقلني غري تنفيذيني ولكن وب�سبب اإ�ستقالة ال�سيد 
م�ستقل،  كع�سو غري  الكربي  ال�سيد حممد  ت�سنيف  واإعادة  الب�ستاين  خالد 
اإبقاء  مع  اأع�ساء  ثماٍن  اإلى  ت�سعة  من  خف�س  قد  املجل�س  اأع�ساء  عدد  فاإن 
ثالث اأع�ساء م�ستقلني بنهاية العام. ويقوم املجل�س دوريًا 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 
جلان منف�سلة مل�ساعدة املجل�س يف اإدارة مهامه بطريقة فعالة. فتقوم اللجنة 
التنفيذية بالتن�سيق والإر�ساد ومراقبة الإدارة والأداء بال�سركة. وتقوم جلنة 
و�لإلتز�م  �لد�خلي  �لرقابة  ونظام  �ملالية  �لتقارير  على  بالإ�صر�ف  �لتدقيق 
فتتولى  واملكافاأت  التعيينات  جلنة  اأما  املطبقة.  والأنظمة  القوانني  بكافة 
مراجعة التعيينات واملكافاآت لأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة العامة 
التنفيذية بال�سركة. وجتتمع كل جلان املجل�س ب�سكل دوري لتحقيق 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 مرات يف ال�سنة وبالإ�سافة اإلى ح�سور خم�س اإجتماعات 
بالأ�سخا�س يف 2016، فقد اإعتمد املجل�س قراران بالتمرير للنتائج املرحلية 

للف�سل الثاين والثالث.

ويو�صح �جلدول �لتايل عدد �لإجتماعات �ملنعقدة يف 2016، مبا فيها جلان 
�ملجل�ض، و�حل�صور �ل�صخ�صي لالأع�صاء:

تقرير حوكمة ال�سركة
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2016 التقرير ال�سنوي 

الأع�ساء
اجتماعات

املجل�س )5(

اجتماع
اللجنة

التنفيذية )4(

اجتماع
جلنة

التدقيق )5(

جلنة التعيينات 
واملكافاآت )6(

--53ال�سيد خالد جا�سم بن كلبان* 
1---ال�سيد خالد علي الب�ستاين * ***

54-5الدكتور فوؤاد عبد ال�سمد الفالح *
6--5ال�سيد �سلطان اأحمد الغيث *
-5-5�ل�صيد فتحي �إحممد �حلاجي
--54ال�سيد حممد �سيف ال�سويدي

6-54ال�سيد �سعيد حممد البحار 
--43ال�سيد حممد �سيف الهاملي 

-5-5ال�سيد حممد اأحمد الكربي ** 

�للجنة يف  لي�ض  ع�صو  متثل   - 	•
* - متثل ع�صو م�صتقل غري تنفيذي 	•

** - اإعادة الت�سنيف كع�سو غري م�ستقل يف 2016/12/31 	•
*** - اإ�ستقال يف 20 مار�س 2016 	•

الإدارة

التنفيذي.  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  بني  للم�سوؤوليات  ف�سل  هناك 
كفاءته  والتاأكد من  املجل�س  رئا�سة  امل�سوؤول عن  هو  الإدارة  فرئي�س جمل�س 
عد والقيام بدوره يف حت�سري جدول الأعمال، مع الأخذ بعني  على كافة ال�سُ

العتبار الأمور اخلا�سة بال�سركة و�سوؤون الأع�ساء.

الإدارة  فريق  اإن  ال�سركة.  لأمور  اليومية  بالإدارة  التنفيذي  الرئي�س  يقوم 
املجل�س  اإ�سرتاتيجيات  تطبيق  عن  م�سوؤول  التنفيذي  الرئي�س  يرتاأ�سه  الذي 
ومراقبة عمليات ال�سركة اليومية. وي�سم الفريق يف ع�سويته املدير العام يف 
اإعادة التاأمني واملدير العام يف ال�سوؤون املالية والإدارية واملدير العام امل�ساعد 
يف اإعادة التاأمني. اأ�سماء فريق اأع�ساء 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 
الإدارة بناء على تو�سية من جلنة التعيينات واملكافاآت حيث ت�سمل الرواتب، 
البدلت، امل�ساريف املدفوعة، مكا�سب التوظيف الالحقة، واملكافاآت املتعلقة 
من  للمزيد   .)80 رقم  �ل�صفحة  يف  مو�صح  �لتفا�صيل  من  )مزيد  بالأد�ء 
الرئي�سي  املقر  الطلب من  ال�سركة عند  لدى  القواعد متوفر  التفا�سيل عن 

للم�ساهمني.

الهيكل التنظيمي

 )29 رقم  ال�سفحة  يف  )مو�سح  مف�ساًل  تنظيميًا  هيكاًل  ال�سركة  حددت 
خلدمة اأهداف ال�سركة وتطورها الإ�سرتاتيجي والرقابة الداخلية بها.

تقرير حوكمة ال�سركة
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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 
جلنة التعيينات واملكافاآت مبراجعة واإعتماد خطة التعاقب بال�سركة. وبنهاية 
تعاقبهم  ومت  بال�سركة  التنفيذية  الإدارة  اأع�ساء  من  ثالثة  تقاعد  العام 

بنجاح.

�سيا�سة توظيف الأقرباء

�ل�صركة  فاإن  �ملركزي،  �لبحرين  م�صرف  �أحكام  كتاب  يف  ورد  مبا  عماًل 
باأقرباء  خا�صة  بنود  لت�صمني  �لد�خلية  �صيا�صتها  تعزيز  على  �لعمل  ب�صدد 

�لأ�صخا�ض �لذين يتوقف تعيينهم على مو�فقة م�صرف �لبحرين �ملركزي. 

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 
املالية(  البحرين وكتاب الأحكام جملد رقم 6 )الأ�سواق  اإر�سادات بور�سة 
�ل�صادر عن م�صرف �لبحرين �ملركزي. وخالل �لعام �إلتزمت �ل�صركة بكافة 
يف  عليه  املن�سو�س  النحو  على  الرقابية  وباملتطلبات  ال�سلة  ذات  التقارير 

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

101.270.7179.166كما هو يف 1 يناير 2016
ي�ساف: عدد الأ�سهم املحولة

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

-30.000خالل العام
ر�سيد الأ�سهم اململوكة 

101.240.7179.166كما هو يف 31 دي�سمرب 2016

علقات امل�ساهمني

تويل �أريج �أهمية ق�صوى للحفاظ على عالقات فعالة مع �مل�صاهمني من خالل 
قنو�ت �إت�صال مفتوحة ونزيهة و�صفافة. وتوجد بال�صركة وحدة متخ�ص�صة 
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.

ت�سعني  للم�ساهمني يف غ�سون  ال�سنوية  العمومية  اإجتماع اجلمعية  يتم عقد 
يوٍم من اإنتهاء ال�سنة املالية ح�سب املتطلبات الرقابية. تن�سر الدعوة للجمعية 
وتتوفر  مبكر.  وقت  يف  املالية  والأ�سواق  واملراقبني  للم�ساهمني  العمومية 
تاريخ  �لأقل قبل  �أ�صبوعًا على  �ملالية  �ل�صنوي و�حل�صابات  �لتقرير  ن�صخ من 
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�صني نوعية �حلياة للمحتاجني يف مملكة �لبحرين.

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 4.500 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 
�مل�صاهمني  حول  �ملعلومات  من  للمزيد  �ملايل.  دبي  و�صوق  �لبحرين  بور�صة 

مو�سح يف ال�سفحة رقم 66 من هذا التقرير ال�سنوي.

الإلتزام

�لقو�عد  كل  ي�صمل  �ملجل�ض  من  معتمد  لالإلتز�م  �صامل  �إطار  �أريج  �أن�صئت 
بال�صركة  منف�صلة  �إلتز�م  وحدة  توجد  �ل�صركة.  لعمليات  �ملطبقة  و�لأنظمة 
ملتزمة  �ل�صركة  �أن  من  للتاأكد  �لوحدة  هذه  ت�صعى  �إلتز�م.  �صابط  ير�أ�صها 
بكافة القواعد والأنظمة املعمول بها يف الأ�سواق املالية التي تدرج فيها اأ�سهم 
�ملن�صو�ض  �لرقابية  �ملتطلبات  بكافة  �لإلتز�م  �لوحدة  هذه  وت�صمن  �أريج. 
عليها من قبل م�صرف �لبحرين �ملركزي، وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة مبملكة 

�لبحرين. ومل ت�صجل �ل�صركة �أي خمالفات من �أي نوع يف  2016.

تقرير حوكمة ال�سركة  
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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 
كافة حدود  ويعتمد  املجل�س  يراجع  كان ذلك �سروريًا.  اأينما  وامل�ستجدات، 
اأما  الأخرى.  الت�سغيلية  والأمور  واملطالبات  الإكتتاب  يف  الهامة  ال�سلطات 
اآليات  جميع  بتطبيق  التنفيذي  الرئي�س  يقوم  اليومية،  العمليات  جمال  يف 
�صلوك  خالل  من  �إيجابية  رقابية  بيئة  على  �حلفاظ  ي�صمن  كما  �لتحكم. 
�ل�صركة �لأخالقي و�لنز�هة �ل�صخ�صية. ويقدم �لقيادة و�لتوجيه �إلى �لإد�رة 
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 
�للجنة  تخطر  ثم  �خلارجيني.  �حل�صابات  ومدققي  باأريج  �لد�خلي  �ملدقق 
الإدارة  واإتخاذ  بال�سركة  الرقابة  بيئة  وفعالية  باملوقف  الإدارة  جمل�س 

لالإجر�ء�ت �لالزمة لتعزيز �أي رقابة حمددة لأوجه �ل�صعف.

اإدارة خماطر املوؤ�س�سة

�ملر�قبة  �إلى  يهدف  �ملوؤ�ص�صة  خماطر  �إد�رة  يف  مقابل  نظام  �أريج  تطبق 
الدقيقة للمخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها ال�سركة واآثارها املحتملة على 
ر�أ�ض �ملال، ف�صاًل عن �لأد�ء �ملايل و�لت�صغيلي. وتتم مر�جعة منتظمة على 
باأريج  واملتو�سطة  العليا  والإدارة  املخاطر  اإدارة  قبل  من  امل�ستويات  كافة 
حدة  من  للتخفيف  التدابري  اإدخال  مع  التعر�س  واإجتاهات  التطور  لتقييم 

الآثار ال�سلبية املحتملة.

�إد�رة  �إد�رة خماطر �ملوؤ�ص�صة حتت م�صوؤولية رئي�ض  وحتتفظ �ل�صركة باإطار 
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 
�ل�صجل بفعالية وذلك بهدف �حلفاظ على �إ�صتخد�م خماطر ر�أ�ض �ملال يف 
م�صتويات �لأد�ء �لفعال دون �لإفر�ط يف تعري�ض م�صلحة حقوق �مل�صاهمني.

الإ�ست�سارة  لتقدمي  رائدة دولية  اإكتوارية  ب�سركات  الإ�ستعانة  اإلى  اأريج  تلجاأ 
الداخلي  املال  راأ�س  كفاية  منوذج  اإدارة  يف  ت�ساعدها  التي  امل�ستقلة  املهنية 
حالت  جميع  لدعم  املطلوب  املال  راأ�س  مبلغ  ذلك  ويحدد  بها،  اخلا�س 
�لتعر�ض للمخاطر و�لتي يتم ت�صنيفها كجزء من �لعمليات �لتجارية لل�صركة.

خماطر  �لإكتتابية،  �ملخاطر  لأريج  �لرئي�صة  �ملخاطر  فئات  ت�صمل 
�لئتمان  خماطر  �لت�صغيلية،  �ملخاطر  �لأ�صو�ق،  خماطر   ، �لإحتياطيات، 
وخماطر �ل�صيولة. ومتثل �إعادة تاأمني �ملمتلكات مع تعر�صها لكو�رث طبيعية 

كانت �أم غري طبيعية من �أكرب فروع �لتاأمني يف حمفظة �أريج، وبالتايل فاإنها 
لي�صت باملفاجئة �أن خماطر �لإكتتاب تغلب على �لكم من �إجمايل �لتعر�ض 
لتاريخ  �إنعكا�ض  و�لتي هي  �لإحتياطيات  وتليها خماطر  بال�صركة.  للمخاطر 
عمليات ال�سركة الت�سغيلية الطويلة واأن�سطة الإكتتاب ال�سابق يف فروع التاأمني 
�ملتوقف. �أما خماطر �لأ�صو�ق، �أي �ملخاطر يف �لتغري�ت من �لأ�صو�ق �ملالية، 
لل�سركة.  الت�سغيلية  املخاطر  جمموعة  وتليها  الثالثة  املرتبة  يف  هذه  فتاأتي 

وتاأتي خماطر �لئتمان �أقل قدر يف حتديد ر�أ�ض �ملال.
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 التعر�س الق�سوى للخ�سائر لكل 
وثيقة  املخاطرة  يف  الرغبة  بيان  ميثل  الرئي�سة.  املخاطر  فروع  من 
رئي�سة يف توجيه نهج ال�سركة يف الأعمال ويراجع ب�سفة دورية وقد مت 

الت�سديق عليه من قبل جمل�س الإدارة.

	 �لتي • �لإكتتاب  �إر�صاد�ت  من  مزيج  ت�صمل    - الإكتتابية  املخاطر 
هي قيد النظم الرقابية والإدارية بال�سركة، واآليات الت�سعري وتغطيات 
ت�صع  و�لتي  عايل  �إئتماين  بت�صنيف  تت�صم  �أ�صو�ق  يف  �لتاأمني  �إعادة 

�صقفًا لالأخطار �حلادة.

	 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 
و�أدو�ت  �لإجتاهات  �لأ�صول، حتليل  �لأق�صى ملخ�ص�صات فئات  �حلد 

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

	 املخاطر الت�سغيلية - متثل هذه �لفئة من �ملخاطر باقة من �ملخاطر •
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.

	 املخاطر الإئتمانية - تدار هذه الفئة عن طريق الرقابة ال�سارمة •
واإجماًل،  �سلبة،  موؤ�س�سات  مع  التعامل  اأريج  وتف�سل  املقابل  للطرف 
�صركات ذ�ت ت�صنيف عايل. ويف ذ�ت �لوقت، يتم ر�صد �لتدفق �لنقدي 

من خالل �لتحليالت �لزمنية وتتبع �ملدفوعات �مل�صتحقة ب�صكل فعال.

تقرير حوكمة ال�سركة  
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	 �أو • �لفعلية  �خل�صارة  �لفئة  هذه  متثل   - ال�سيولة  خماطر  واأخريًا 
املت�سورة على املجموعة النا�سئة من عدم القدرة اإما لدفع مطالبات 
�أريج،  يف  �لإ�صتثمار  يويل  �لت�صغيلية.  �للتز�مات  �أو  �ل�صتثمار�ت  �أو 
�لو�جب  �لإعتبار  �ل�صيولة  خماطر  و�إد�رة  �ملطالبات  �إد�رة  و�صيا�صة 
لإد�رة خماطر �ل�صيولة وعلى �صبيل �حليطة حتتفظ �أريج باأ�صول �صائلة 

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

املدققني اخلارجيني 

�لعامة. وحيث  �مل�صاهمون مدققي �حل�صابات �خلارجيني يف �جلمعية  ُيعني 
�أن �ل�صادة كي.بي.�إم.جي. �لبحرين مر�جعو �حل�صابات �حلاليني، هم �أهل 
لإعادة الإنتخاب، فقد مت اإعادة تعيينهم عن ال�سنة املالية 2016، بناءًا على 

تو�سية جمل�س الإدارة.

�سمان الإئتمان

من خالل اآخر ت�سنيف من�سور عن ال�سركة يف 21 دي�سمرب 2016، رفعت هيئة 
الت�سنيف اإيه. اأم. ب�ست. الدرجة الإ�ستثمارية مع ت�سنيف القوة الإئتمانية 
الإئتماين  القوة  ت�سنيف  واإ�سدار  »++B)جيد(«  من  )ممتاز(«   A-« اإلى 

اأنهما  عند »-a« من »+bbb« ؛ وعدلت النظرة امل�ستقبلية للت�سنيفني على 
ب�ست،  اأم.  اإيه.  هيئة  راأي  ويف  »الإيجابي«.  عو�سًا عن  »امل�ستقر«  درجة  من 
فاإن اإرتقاء الت�سنيف يعك�س قدرة ال�سركة على اإتخاذ قرارات اإ�سرتاتيجية 
للتخارج من الأعمال ذات الأداء ال�سعيف وتعظيم منوذج اأعمالها الأخرى 

لتحقيق عوائد م�ستقبلية اأف�سل.

املالءة املالية

يتم حتديد متطلبات �ملالءة �ملالية من م�صرف �لبحرين �ملركزي وهو �جلهة 
�لرقابية يف �لبحرين. يعرف �حلد �لأدنى من �ملالءة يف �لبحرين بالإ�صارة 
�أق�صاط ومطالبات حمددة. وملخ�ض عن موقف مالءة �ل�صركة مبا يف  �إلى 

ذلك ال�سركات التابعة كما يف 31 دي�سمرب 2016 كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
2015 2016

173.664 203،389 راأ�س املال املتاح
33.615 38،074 هام�س املالءة املطلوب

140.049 165،315
 جمموع فائ�س راأ�س املال املتاح عن

ما هو مطلوب من هام�س املالءة
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هيكل جمموعةاأريج

املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.(

اإعادة التاأمني

عمليات البحرين

�سركات تابعة

فرع �سنغافورة**

فرع لبوان**

تكافل ري ليميتد
*)٪54( 

 �سمانات اخلليج ذ.م.م.
)٪100(

اأريج كابيتال ليميتد
اململكة املتحدة )٪100(

*توقفت تكافل ري عن اإكتتاب الأعمال يف دي�سمرب 2015
**فرعي �سنغافورة ولبوان توقفا عن اإكتتاب الأعمال يف 2016

اأريج لإدارة التاأمني
)مركز دبي �ملايل �لعاملي( املحدودة )٪100(

الإمارات العربية املتحدة

املكتب التمثيلي موري�سيو�س

املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�س.م.ب.(
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* مكلف كاأمني �سر املجل�س

الهيكل التنظيمي

جمل�س الإدارة

جلنة التدقيق

التدقيق الداخلي للمجموعة

 املوارد الب�سرية والتطوير

�لإلتز�م

الرئي�س التنفيذي

اللجنة التنفيذية )ت�سمل الإ�ستثمار واإدارة 
خماطر �ملوؤ�ص�صة(

جلنة التعيينات واملكافاآت

ال�سركات التابعة

�سوؤون امل�ساهمني

�إد�رة خماطر �ملوؤ�ص�صة

الإعالم
وتـخــطـيــط الأعمال

ال�سوؤون املالية

الإ�ستثمارات واإدارة الأ�سول

اأنظمة املعلومات والإت�سال

�ملطالبات و�حل�صابات �لفنية

اخلدمات العامة

املمتلكات �حلو�دث

البحري

متديد �ل�صمانات �حلياة و�ل�صحي

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 
مايو 1998. وي�سغل حاليًا من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الإحتاد العقارية 
)�س.م.ع.(  واملال كابيتال بالإمارات العربية املتحدة. وهو ع�سو يف جمل�س 
اإداراة ال�سركة الوطنية للتاأمينات العامة )�س.م.ع.( ويراأ�س جلنة التدقيق 
والإ�ستثمار بها، كما اأنه ع�سو جمل�س اإدارة يف تكافل ري ليميتد. بالإ�سافة 
)�س.م.ب.(،  الأول  الطاقة  م�سرف  اإدارات  جمال�س  يف  ع�سويته  اإلى 
واآركابيتا �س.م.ب. اإدارة ال�ستثمار البحرين والبنك الإ�سالمي الآ�سيوي - 

�سنغافورة.

النمو  يف  الرئي�سة  الأدوار  هذه  بكل  كلبان  بن  خالد  ال�سيد  يقوم  بينما 
الع�سو  فهو   1998 العام   منذ  )�س.م.ع.(  لالإ�ستثمار  لدبي  الإ�سرتاتيجي 
لها  التابعة  ال�سركات  اإدارة  ورئي�س جمل�س  بها  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 

وامل�ساريع امل�سرتكة.

الدكتور فوؤاد عبد ال�سمد الفالح 
التعيينات  جلنة  وع�سو  التدقيق  جلنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 

واملكافاآت

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 
التعيينات  اأنه ع�سو يف جلنة  كما  اإبريل 2005.  التدقيق منذ  ورئي�س جلنة 
واملكافاآت . 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 
ي�سغل  كما  الكويت.  بجامعة  العامة  الإدارة  ق�سم  الإدارية  العلوم  كلية  يف 

من�سب رئي�س جلنة التدقيق يف �سركة تكافل ري ليميتد.

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�سرية الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة
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ال�سيد فتحي اإحممد احلاجي
)ممثاًل عن م�صرف ليبيا �ملركزي، ليبيا(
ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التدقيق

 
�مل�صرفية،  للدر��صات  �لعربي  �ملعهد  �مل�صرفية،  �لدر��صات  يف  عايل  دبلوم 

الأردن 

ي�صغل �ل�صيد فتحي �إحممد �حلاجي من�صب مدير �إد�رة �لعمليات �مل�صرفية 
مب�صرف ليبيا �ملركزي بليبيا. و�إن�صم �إلى ع�صوية جمل�ض �لإد�رة منذ مار�ض 

.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�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�س.

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

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

الإدارة العامة

ال�سيد يا�سر البحارنة
الرئي�س التنفيذي

الهند�سة  يف  وماج�ستري  ال�سرف(  مرتبة  )مع  الأعمال  اإدارة  يف  ماج�ستري 
من  امليكانيكية  الهند�سة  يف  وبكالوريو�س  بو�سطن  جامعة  من  )ت�سنيع( 
القانوين  التاأمني  معهد  يف  وع�سو  وزميل  كندا  مبونرتيال،  ماكجل  جامعة 

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 
و�لطاقة  �لنفط  خماطر  لتاأمني  �آ�صيوي  �لأفرو  و�ل�صندوق  )لندن(  ليميتد 
ليميتد  ري  تكافل  من  كل  اإدارات  جمال�س  يف  ع�سو  اأنه  كما  )البحرين(. 
)مركز دبي �ملايل �لعاملي( و�أرميا لأنظمة �لتاأمني )�لبحرين( وجممع �إعادة 
و�صركات  �لتاأمني  ل�صركات  �آ�صيوي  �لأفرو  لالإحتاد  �حلياة  �لتاأمني 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 

�ملو�رد �لب�صرية - �لقطاع �مل�صريف و�ملايل )�لبحرين(.

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

بكالوريو�ض يف علوم �لإقت�صاد من جامعة برلني �حلرة، �أملانيا

قبل اإن�سمامه لأريج يف اإبريل 2006، �سغل ال�سيد ويدليت�س منا�سب اإدارية 
ُعليا يف �أليانز لتحويل �ملخاطر )برمود�(،  و�أليانز ري �آ�صيا و�ملحيط �لهادي، 

�سنغافورة، ميونخ ري يف ميونخ و�سنغافورة. 

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

)�إف. �صهادة  على  وحائز  �ملتحدة(  )�ململكة  �لقانوين  �لتاأمني  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 ابريل  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.
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املعدلت الرئي�سة

2015 2016  

ن�سب الأداء  

٪30.1- ٪11.3 منو �لأق�صاط )�لتغري �ل�صنوي يف �إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة(

٪92.0 ٪84.9 ن�صبة �لحتفاظ )�إجمايل �لأق�صاط �ملحتفظة على �إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة(

٪106.6 ٪96.8
 �لن�صبة �ملجمعة - �لتاأمينات �لعامة )جمموع �مل�صاريف على �صايف �لأق�صاط 

و�ملطالبات على �صايف �لأق�صاط �ملكت�صبة(

٪2.0 ٪2.6 عوائد الإ�ستثمار )ن�سبة دخل ال�ستثمار على متو�سط الأ�سول امل�ستثمرة(

٪1.7- ٪3.7 عوائد الأ�سهم )ن�سبة �سايف الربح على متو�سط حقوق امل�ساهمني(

٪7.7- ٪5.1 منو يف حقوق امل�ساهمني 

ن�سب التوازن

٪90.3 ٪95.6 �لتعر�ض �لإكتتابي )معدل �إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة �إلى حقوق �مل�صاهمني(

٪251.3 ٪229.8 �سايف املخ�س�سات الفنية / حقوق امل�ساهمني

٪302.5 ٪283.0 �صايف �ملخ�ص�صات �لفنية / �صايف �لأق�صاط �ملكتتبة

ن�سب الت�سفية

٪121.7 ٪125.0 موجودات ال�ستثمار / �سايف املخ�س�سات الفنية

٪117.8 ٪120.9 املوجودات النقدية / �سايف املخ�س�سات الفنية

اأخرى

٪111.1 ٪142.2 هام�س املالءة )معدل حقوق امل�ساهمني على �سايف الأرباح املكت�سبة(

1.80 1.94 حقوق امل�ساهمني / راأ�س املال الإقت�سادي 

0.02- 0.05 اأرباح ال�سهم الواحد املمنوحة للم�ساهمني من: 

1.23 1.30 القيمة الدفرتية لل�سهم الواحد )بالدولر الأمريكي( 

٪30.9 ٪26.2 �سعر القيمة الدفرتية لكل �سهم
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تقرير مدققي �حل�صابات

اإلى ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني 
املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب(

�س.ب 26992 
مملكة البحرين 

 
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الراأي
للتاأمني  العربية  للمجموعة  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  دققنا  لقد 
�ملركز  بيان  تتكون من  و�لتي  "املجموعة"  لها  التابعة  وال�سركات  )ال�سركة( 
املوحد،  اأو اخل�سارة  الربح  وبيان  دي�سمرب 2016،   31 كما يف  �ملوحد  �ملايل 
وبيان الدخل ال�سامل املوحد، وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد، وبيان 
التي  والإي�ساحات  التاريخ،  بذلك  املنتهية  لل�سنة  املوحد  النقدية  التدفقات 
الإي�ساحية  واملعلومات  الهامة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  ملخ�س  من  تتكون 

الأخرى.

براأينا، اأن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�سـورة عادلة، من جميع 
دي�سمرب   31 يف  كما  للمجموعة  �ملوحد  �ملايل  �ملـركز  �جلوهرية،  �جلو�نب 
2016، و�أد�ءها �ملايل �ملوحد وتدفقاتها �لنقدية �ملوحدة لل�صنة �ملنتهية بذلك 

التاريخ، وذلك وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

اأ�سا�ش الراأي
لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. اإن م�سئولياتنا وفق هذه املعايري 
تدقيق  عن  املدققني  "م�سئوليات  ق�صم  يف  �لتف�صيل  من  مبزيد  م�صروحة 
البيانات املالية املوحدة" من تقريرنا هذا. نحن م�ستقلون عن املجموعة وفقًا 
التابعة ملجل�س معايري  ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني املهنيني  ملدونة قواعد 
ال�سلوك الأخالقي الدولية للمحا�سبني، وقد ا�ستوفينا م�سئولياتنا الأخالقية 
ح�سلنا  التي  التدقيق  اأدلة  اأن  نعتقد  اإننا  املذكورة.  للمدونة  طبقًا  الأخرى 

عليها كافية ومالئمة لتوفري اأ�سا�س للراأي الذي تو�سلنا اإليه.

اأمور التدقيق الرئي�سية
املهني،  تقديرنا  وفق  تعترب،  التي  الأمور  تلك  هي  الرئي�سية  التدقيق  اأمور 
 31 يف  املنتهية  لل�سنة  املوحدة  املالية  للبيانات  تدقيقنا  يف  اأهمية  الأكرث 
املالية  للبيانات  تدقيقنا  �سياق  يف  الأمور  هذه  اعتبار  مت   .2016 دي�سمرب 
املوحدة ككل، ويف �سياغة راأينا املهني ب�ساأنها، ونحن ل ُنبدي راأيًا منف�ساًل 

ب�ساأن هذه الأمور.

كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيقالو�سف
مت �لرتكيز على هذ� �لأمر لالأ�صباب �لتالية:

	 يوجد لدى �ملجموعة خم�ص�صات تاأمني فنية جوهرية •
)متثل 82٪ من جمموع املطلوبات( تتعلق باملطالبات 
القائمة، واملطالبات املتعلقة باأحداث وقعت قبل نهاية 
ال�سنة املالية ولكن مل يتم اإبالغ املجموعة عنها حتى 

تاريخ �لبيانات �ملالية، و�لأق�صاط غري �ملكت�صبة؛

	 �لتاأمني • وخم�ص�صات  �لقائمة  �ملطالبات  تقييم 
الأخرى يعترب من القرارات التقديرية املعقدة، وعلى 
باأحداث  اخلا�سة  املطالبات  تقييم  اخل�سو�س  وجه 
اإبالغ  يتم  مل  والتي  املالية  ال�سنة  نهاية  قبل  وقعت 

املجموعة عنها حتى تاريخ البيانات املالية.

�سملت اإجراءات التدقيق ما يلي:

	 فح�س ت�سميم وكفاءة عمل اأنظمة الرقابة الداخلية الرئي�سية املتعلقة بعملية احت�ساب •
الحتياطيات للمطالبات املبلغ عنها، واملطالبات اخلا�سة باأحداث واقعة ولكن غري مبلغ 

عنها، و�لأق�صاط غري �ملكت�صبة؛

	 مر�جعة عينة من �ملطالبات �لقائمة، و��صرتد�د�ت �إعادة �لتاأمني �ملتعلقة بها، مع �لرتكيز •
على تلك املطالبات التي لها اأثرًا جوهريًا على البيانات املالية لتقييم ما اإذا مت تقدير 

املطالبات وال�سرتدادات ذات العالقة على نحو مالئم؛

	 وتكرار • اخل�سائر،  ِن�َسب  ذلك  الحتياطيات، مبا يف  لر�سد  الرئي�سية  الفر�سيات  تقييم 
اإذا  ما  بتقييم  قمنا  كما  الإدارة.  جتريها  التي  التقديرات  ومعقولية  املطالبات،  وحجم 
كانت طريقة ر�سد الحتياطيات مت بنحو ثابت، وتقييم مربرات التغريات يف الفر�سيات. 
لتقييم الطرق املتبعة يف ر�سد الحتياطيات  وتقدير  وقد ا�ستخدمنا معرفتنا بالقطاع 
�خل�صائر. لقد ركزنا يف تدقيقنا على �أق�صام �لعمل �لتي تتطلب �إجر�ء تقدير�ت هامة. 
املمار�سات  وتقييم  لفهم  الكتواريني  بخربائنا  ال�ستعانة  مت  فقد  لذلك،  بالإ�سافة 
الكتوارية واملخ�س�سات املر�سودة. كما اأخذنا بالعتبار العمل والنتائج التي تو�سل اإليها 

�خلرب�ء �لكتو�ريون �ملعنيون من قبل �لإد�رة لتعزيز �لنتائج �لتي تو�صلنا لها؛

	 بالرجوع • وذلك  الفنية،  التاأمني  مبخ�س�سات  املتعلقة  املجموعة  اإف�ساحات  تقييم 
ملتطلبات املعايري املحا�سبية ذات العالقة.

خم�س�سات التاأمني الفنية
راجع اإي�ساح 14 يف البيانات املالية املوحدة.
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كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيقالو�سف
مت �لرتكيز على هذ� �لأمر لالأ�صباب �لتالية:

	 يوجد لدى املجموعة ذمم تاأمني مدينة جوهرية من •
اإعادة  �سركات  من  وا�سرتدادات  الإ�سناد  �سركات 
�لتاأمني )متثل 10٪ من جمموع املوجودات(.  تواجه 
الذمم  حت�سيل  على  القدرة  عدم  خطر  املجموعة 

املدينة نتيجة لل�سعوبات املالية لالأطراف املقابلة؛

	 م�ستوى • وحتديد  للتح�سيل  القابل  املبلغ  تقدير 
�لعتماد  �أحيانًا  يتطلب  �لقيمة  �نخفا�ض  خم�ص�ض 
على افرتا�سات معينة، واتخاذ قرارات تقديرية ذات 

�سلة بالأطراف املقابلة.

�سملت اإجراءات التدقيق ما يلي:

	 فح�س ت�سميم عمل اأنظمة الرقابة الداخلية على عملية التح�سيل، وحتديد الأر�سدة •
امل�سكوك يف حت�سيلها؛

	 مراجعة ت�سويات ك�سوف ح�سابات الأطراف املقابلة، واملبالغ املح�سلة بعد نهاية ال�سنة •
مع �لرتكيز على �حل�صابات �لتي لها �أثر جوهري حمتمل على �لبيانات �ملالية �ملوحدة؛

	 �ختبار فر�صيات �ملجموعة لحت�صاب �لأق�صاط �مل�صتحقة، وتقييم قابلية حت�صيلها؛•

	 تقييم اإف�ساحات املجموعة املتعلقة بذمم التاأمني املدينة، وودائع التاأمني، والإيرادات •
�ملحا�صبية  �ملعايري  ملتطلبات  بالرجوع  وذلك  �لقيمة،  �نخفا�ض  وخم�ص�ض  �مل�صتحقة، 

ذات العالقة.

كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيقالو�سف
مت �لرتكيز على هذ� �لأمر لالأ�صباب �لتالية:

	 جمموع • من   ٪50 )متثل  �ل�صتثمار�ت  �أهمية 
املوجودات( وم�ساهمتها يف عمليات واأداء املجموعة. 
يف  خاطئة  ملعلومات  جوهرية  خماطر  وجود  نرى  ل 
ال�ستثمارات  معظم  لكون  وذلك  ال�ستثمارات  هذه 

م�سعرة وذات قابلية للت�سييل؛

	 تقوم املجموعة باتخاذ قرارات تقديرية حول كل من •
توقيت ومبلغ انخاف�س القيمة لال�ستثمارات املتوفرة 

للبيع. 

�سملت اإجراءات التدقيق ما يلي:

	  فح�س ت�سميم وعمل اأنظمة الرقابة الداخلية على عملية حتديد وتقييم انخفا�س قيمة •
ال�ستثمارات يف �سندات الدين والأ�سهم؛

	 اختبار تقييم الأوراق املالية امل�سعرة، من خالل مطابقة الأ�سعار امل�ستخدمة يف التقييم •
مع م�سادر م�ستقلة؛

	 يف • انخفا�سًا  �سهدت  التي  ال�ستثمارات  جميع  بتحديد  املجموعة  قامت  اإذا  ما  فح�س 
قيمها العادلة لأقل من التكلفة؛

	 الئتماين • الت�سنيف  يف  جوهري  انخفا�س  اأو  تخلف  حالة  هناك  كان  اإذا  ما  تقييم 
ل�سندات دين ب�سورة منفردة؛

	 املعايري • مع  يتفق  القيمة  انخفا�س  حتديد  لختبار  املجموعة  تطبيق  كان  اإذا  ما  تقييم 
املحا�سبية ذات العالقة؛

	 وذلك • ال�ستثمارات،  قيمة  وانخفا�س  بت�سنيف  املتعلقة  املجموعة  اإف�ساحات  تقييم 
بالرجوع للمعايري املحا�سبية ذات العالقة. 

انخفا�س قيمة الذمم املدينة وال�سرتدادات
راجع اإي�ساح 9و اإي�ساح 11 يف البيانات املالية املوحدة.

تقييم وانخفا�س قيمة ال�ستثمارات
راجع اإي�ساح 6 يف البيانات املالية املوحدة

تقرير مدققي �حل�صابات
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تقرير مدققي �حل�صابات

املعلومات الأخرى
الأخرى  املعلومات  تت�سمن  الأخرى.  املعلومات  عن  م�سئول  الإدارة  جمل�س 
املالية  البيانات  ت�سمل  ل  ولكنها  ال�سنوي،  التقرير  يف  الواردة  املعلومات 
تقرير  على  التقرير  هذا  تاريخ  قبل  ح�سلنا  وقد  حولها.  وتقريرنا  املوحدة 

جمل�ض �لإد�رة و�ملعلومات �لأخرى �لتي متثل جزءً� من �لتقرير �ل�صنوي.

واإننا ل  الأخرى،  املعلومات  املوحدة ل يغطي  املالية  البيانات  راأينا حول  اإن 
نبدي اأي �سكل من اأ�سكال ا�ستنتاجات التاأكيد يف هذا ال�ساأن.

قراءة  يف  م�سئوليتنا  تكمن  املوحدة،  املالية  للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  وفيما 
املعلومات الأخرى املحددة اأعاله، وعند القيام بذلك ناأخذ بعني العتبار ما 
اإذا كانت املعلومات الأخرى حتوي ت�سارب مهم مع البيانات املالية املوحدة، 
اأنها  يبدو  اأو  التدقيق،  اأعمال  التي ح�سلنا عليها من خالل  اأو مع معرفتنا 

حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة. 

واإذا ما ا�ستنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على املعلومات الأخرى التي 
اأنها حتتوي على معلومات جوهرية  التقرير،  تاريخ هذا  ح�سلنا عليها قبل 
يتوجب  ما  نالحظ  ومل  ذلك.  عن  الإف�ساح  علينا  يتوجب  فاإنه  خاطئة، 

الإف�ساح عنه يف هذا ال�ساأن.

م�سئولية جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املوحدة
اإن جمل�س الإدارة م�سئول عن اإعداد البيانات املالية املوحدة وعر�سها ب�سكل 
الرقابة  نظام  وعن  املالية،  التقارير  لإعداد  الدولية  للمعايري  وفقًا  عادل 
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.

وعند اإعداد البيانات املالية املوحدة؛ جمل�س الإدارة م�سئول عن تقييم قدرة 
منا�سبًا، عن  كان  كلما  والإف�ساح،  م�ستمرة،  العمل كمن�ساأة  املجموعة على 
الأمور املتعلقة بفر�سية ال�ستمرارية، وا�ستخدامها كاأ�سا�س حما�سبي اإل اإذا 
كان جمل�س الإدارة ينوي ت�سفية املجموعة اأو اإيقاف اأعمالها، اأو لي�س لديه 

بديل واقعي اإل القيام بذلك.    

م�سئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة   
�ملالية  �لبيانات  خلو  من  معقول  تاأكيد  على  �حل�صول  يف  �أهد�فنا  تتلخ�ض 
اأو  احتيال  عن  ناجتة  كانت  �سواًء  خاطئة،  جوهرية  معلومات  اأية  من  ككل 
املعقول  التاأكيد  يعترب  راأينا.  يت�سمن  الذي  املدققني  تقرير  واإ�سدار  خطاأ، 
وفقًا  يتم  الذي  التدقيق  باأن  �سمانًا  لي�س  ولكنه  التاأكيد،  من  عال  م�ستوى 
اخلاطئة  اجلوهرية  املعلومات  عن  دائمًا  �سيك�سف  الدولية  التدقيق  ملعايري 
اأو اخلطاأ،  اأن تنجم املعلومات اخلاطئة من الحتيال  عند وجودها.  ميكن 
وتعترب جوهرية اإذا كان من املتوقع اأن توؤثر، ب�سورة فردية اأو جمتمعة، على 
القرارات القت�سادية املاأخوذة اعتمادًا على هذه البيانات املالية املوحدة.   

منار�ض  �إننا  �لدولية،  �لتدقيق  ملعايري  وفقًا  �لتدقيق  �أعمال  من  كجزء 
مراحل  جميع  يف  املهني  ال�سك  منهج  على  ونحافظ  املهنية  التقديرات 

التدقيق. كما نقوم بالآتي:

	 �لبيانات • يف  �خلاطئة  �جلوهرية  �ملعلومات  خماطر  وتقييم  حتديد 
وت�سميم  اأو اخلطاأ،  الحتيال  ناجتة عن  كانت  �سواء  املوحدة،  املالية 
و�حل�صول  �ملخاطر،  لتلك  ت�صتجيب  �لتي  �لتدقيق  باإجر�ء�ت  و�لقيام 
على �أدلة تدقيق كافية ومنا�صبة لتوفري �أ�صا�صًا لر�أينا. �إن خماطر عدم 
اكت�ساف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن الحتيال اأعلى من عدم 
اكت�ساف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن اخلطاأ، كون الحتيال قد 
ينطوي على �لتو�طوؤ، �أو �لتزوير، �أو �حلذف �ملتعمد، �أو �لتحريف، �أو 

جتاوز نظم الرقابة الداخلية.

	 بالتدقيق • �ل�صلة  ذ�ت  �لد�خلية  �لرقابة  لنظم  فهم  على  �حل�صول 
القائمة،  الظروف  تدقيق منا�سبة يف ظل  اإجراءات  اأجل ت�سميم  من 
الداخلية  الرقابة  نظم  فاعلية  مدى  حول  الراأي  اإبداء  لغر�س  ولي�س 

للمجموعة.
  

	 تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة، ومعقولية التقديرات •
املحا�سبية والإف�ساحات ذات العالقة التي قام بها جمل�س الإدارة. 

   
	 الإدارة • جمل�س  ا�ستخدام  مالئمة  مدى  حول  ا�ستنتاج  اإلى  الو�سول 

اأدلة التدقيق  اإلى  الأ�سا�س املحا�سبي لفر�سية ال�ستمرارية، وا�ستنادًا 
�لتي مت �حل�صول عليها، ما �إذ� كان هناك غمو�ض مهم متعلق باأحد�ث 
اأو ظروف ميكن اأن تثري �سكوكًا كبرية حول قدرة املجموعة على العمل 
كمن�ساأة م�ستمرة. واإذا تو�سلنا ملثل هذا ال�ستنتاج، فاإنه يتوجب علينا 
لفت النتباه يف تقريرنا هذا اإلى الإف�ساحات ذات العالقة يف البيانات 
املالية املوحدة، اأو اإذا كانت هذه الإف�ساحات غري كافية، يتوجب علينا 
تعديل راأينا املهني. ت�ستند ا�ستنتاجاتنا على اأدلة التدقيق التي ح�سلنا 
الظروف  اأو  لالأحداث  املمكن  ومن  التقرير.  هذا  تاريخ  حتى  عليها 

امل�ستقبلية اأن تدفع املجموعة للتوقف عن العمل كمن�ساأة م�ستمرة.

	 مبا • املوحدة،  املالية  البيانات  وحمتوى  وهيكل  العام  العر�س  تقييم 
متثل  �ملوحدة  �ملالية  �لبيانات  كانت  �إذ�  وما  �لإف�صاحات،  ذلك  يف 

املعامالت والأحداث الأ�سا�سية بطريقة حتقق عر�سًا عادًل. 

	 �حل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�صبة فيما يتعلق باملعلومات �ملالية •
الراأي  اإبداء  بغر�س  املجموعة  �سمن  التجارية  الأن�سطة  اأو  لل�سركات 
حول البيانات املالية املوحدة. نحن م�سئولون عن التوجيه والإ�سراف 
راأينا  يخ�س  فيما  ح�سرًا  وم�سئولون  املجموعة،  تدقيق  اأعمال  واأداء 

هذا.
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نطاق  اأخرى،  اأمور  بني  من  يخ�س،  فيما  الإدارة  جمل�س  مع  نتوا�سل  اإننا 
�لتدقيق وتوقيت �أعماله �ملخطط لها و�لنقاط �ملهمة �لتي برزت �ثناء �أعمال 
الرقابة  نظم  يف  وجدت،  اإن  الهامة،  الق�سور  اأوجه  ذلك  يف  مبا  التدقيق 

الداخلية.

ذات  الأخالقية  للمتطلبات  امتثالنا  يفيد  بيانًا  الإدارة  ملجل�س  نقدم  كما 
اإن  الأخرى،  والأمور  العالقات  جميع  على  ونطلعه  بال�ستقاللية،  ال�سلة 
وجدت، التي يعتقد ب�سكل معقول باأنها قد توؤثر على ا�ستقالليتنا والإجراءات 

الوقائية ذات ال�سلة.

من بني الأمور التي يتم اإبالغها ملجل�س الإدارة، نقوم بتحديد الأمور الأكرث 
اأهمية يف تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية كما يف 31 دي�سمرب 
يف  الأمور  هذه  ب�سرح  نقوم  اأننا  كما  الرئي�سية.  التدقيق  اأمور  وهي   ،2016
تقرير املدققني، مامل حتظر القوانني اأو الأنظمة الإف�ساح العلني عن هذه 
الأمور، اأو عندما نحدد، يف حالت نادرة جدًا، اأنه ل ينبغي الإف�ساح عن اأمر 
معني يف تقريرنا لأن الآثار ال�سلبية لذلك من املتوقع ب�سكل معقول اأن تفوق 

منافع امل�سلحة العامة.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى
م�سرف  اأنظمة  ودليل  البحريني  التجارية  ال�سركات  قانون  ملتطلبات  وفقًا 

�لبحرين �ملركزي )�ملجلد رقم 3( نفيد مبا يلي:

اأ(  اإن ال�سركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية 
املوحدة تتفق معها؛

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

ج( �أنه مل يرد �إلى علمنا وقوع �أية خمالفات خالل �ل�صنة لقانون �ل�صركات 
�لتجارية �لبحريني، �أو قانون م�صرف �لبحرين �ملركزي و�ملوؤ�ص�صات 
 3 رقم  )�ملجلد  �ملركزي  �لبحرين  م�صرف  �أنظمة  دليل  �أو  �ملالية 
البحرين  م�سرف  وتوجيهات   6 رقم  املجلد  من  النافذة  والفقرات 
�لبحرين  م�صرف  عن  �ل�صادرة  �ملال  �أ�صو�ق  �أنظمة  �أو  �ملركزي(، 
بور�صة  و�إجر�ء�ت  �أنظمة  �أو  �لعالقة  ذ�ت  و�لقر�ر�ت  �ملركزي 
لل�سركة،  الأ�سا�سي  والنظام  التاأ�سي�س  عقد  ملتطلبات  اأو  البحرين 
ميكن �أن يكون لها �أثر �صلبي جوهري على �أعمال �ل�صركة �أو مركزها 

�ملايل؛
التي  واملعلومات  الإي�ساحات  جميع  على  الإدارة  من  ح�سلنا  وقد  د( 

طلبناها لأغرا�س التدقيق.

للمدققني  �لتقرير  هذ�  عنها  �لناجت  �لتدقيق  مهمة  عن  �مل�صئول  �ل�صريك 
امل�ستقلني هو جعفر القبيطي.

كي بي ام جي فخرو
رقم ترخي�س ال�سريك 83

13 فرباير 2017
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بيان �ملركز �ملايل �ملوحد 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
 

20162015اإي�ساح
املوجــــودات

5180.460198.769النقد واأر�سدة لدى البنوك
6554.660545.459اإ�ستثمارات

8101.61071.322اإيرادات م�ستحقة
9108.402116.022ذمم تاأمني مدينة

1028.08637.017ودائع لدى �سركات التاأمني
17.80020.400تكاليف �حل�صول على �أعمال تاأمني موؤجلة

1183.81865.850ح�سة معيدي التاأمني من املخ�س�سات الفنية
1217.99121.987موجودات اأخرى
1321.58822.236عقارات ومعدات

1.114.4151.099.062
املطلوبات

14673.681679.543خم�ص�صات فنية
1761.57144.606ذمم تاأمني دائنة

1841.00044.000قرو�س
1945.34951.933مطلوبات اأخرى

821.601820.082
حقوق امللكية

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

)14.793()14.793(�أ�صهم �خلزينة
37.68433.750الإحتياطيات

13.7435.291الأرباح امل�ستبقاة
256.634244.248

2136.18034.732ح�سة غري م�سيطرة
292.814278.980

1.114.4151.099.062

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 13 فرباير 2017 ووقعها بالنيابة عنه كل من:

يا�سـر البحارنــةد. فوؤاد عبدال�سمد الفلحخالد جا�سم بن كلبان
الرئيـ�س التنفيـذينائب رئي�س جملـ�س الإدارةرئيــ�س جملــ�س الإدارة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 35 جزءً� �أ�صا�صيًا من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة.

كما يف 31 دي�سمرب 2016
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016 التقرير ال�سنوي 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

20162015اإي�ساح
245.431220.442�إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة
180.503219.924�صايف �لأق�صاط �ملكت�صبة

)148.259()119.412(املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها
)58.422()46.370(م�صاريف �حل�صول على �أعمال �لتاأمني
2311.1238.542اإيراد الإ�ستثمار املتعلق مبحافظ التاأمني

)21.012()17.508(24م�ساريف الت�سغيل
228.336773نتائج الإكتتاب

238.1665.752اإيراد الإ�ستثمار املتعلق مبحافظ امل�ساهمني
)7.544()8.042(24م�ساريف الت�سغيل – اأن�سطة غري اكتتابية

)416()866(م�ساريف اقرتا�س
255.5165.945اإيرادات اأخرى

)12.134()2.959(26م�صاريف وخم�ص�صات �خرى
)7.624(10.151ربح )خ�سارة( ال�سنة

من�سوب اإلى:
)3.203(989ح�سة غري م�سيطرة

)4.421(9.162م�ساهمي ال�سركة الأم
10.151)7.624(

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

270.05)0.02(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 35 جزءً� �أ�صا�صيًا من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة.

بيان الدخل املوحد

2016 التقرير ال�سنوي 
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املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)باآلف الدولرات الأمريكية(

20162015
)7.624(10.151ربح )خ�سارة( ال�سنة

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

)6.382(1.101التغريات يف اإعادة قيا�س اإ�ستثمارات متوفرة للبيع
2.262477حتويالت لحت�ساب اخل�سائر الناجتة عن بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع

)5.905(3.363الدخل ال�سامل الآخر 
)13.529(13.514جمموع الدخل ال�سامل الآخر

من�سوب اإلى:
)3.130(1.128ح�سة غري م�سيطرة

)10.399(12.386م�ساهمي ال�سركة الأم
13.514)13.529(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 35 جزءً� �أ�صا�صيًا من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة.

بيان الدخل ال�سامل املوحد
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016 التقرير ال�سنوي 

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

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

9.1629.16298910.151------�سايف ربح ال�سنة

9771241.101-977-977---التغريات من اإعادة قيا�س ا�ستثمارات متوفرة للبيع  

حتويالت لحت�ساب اخل�سائر الناجتة عن بيع
2.247152.262-2.247-2.247---  ا�ستثمارات متوفرة للبيع

3.2249.16212.3861.12813.514-3.224---جمموع الدخل ال�سامل عن ال�سنة

---184)184()184(----حتويل �سايف ال�ستهالك من اإعادة تقييم العقار

---)894(894--894--حتويل  اإلى اإحتياطي غري قابل للتوزيع

320320--------تعديل ح�سة الأقلية  يف �سركة تابعة م�ستحوذ عليها

5.56137.68413.743256.63436.180292.814)1.971(34.094)14.793(220.000الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2016

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 من اإعادة قيا�س ا�ستثمارات متوفرة للبيع

حتويالت لحت�ساب 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 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

اأر�سدة ال�سركة الأم اإي�ساح )34(

256.634-5.56137.38714.040256.634)2.131(33.957)14.793(31220.000 دي�سمرب  2016

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

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 35 جزءً� �أ�صا�صيًا من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة.
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املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015اإي�ساح

التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل:
250.560308.434�أق�صاط م�صتلمة 

)58.869()38.955(�أق�صاط �إعادة تاأمني مدفوعة
)250.677()232.796(مطالبات وم�صاريف �حل�صول على �أعمال �لتاأمني مدفوعة

24.65031.190مبالغ م�ستلمة من معيدي تاأمني متعلقة باملطالبات
891.986اإيراد اإ�ستثمارات 

2.2812.211فوائد م�ستلمة
7611.878اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

)22.700()30.174(م�ساريف ت�سغيل مدفوعة
)3.332()3.911()م�ساريف(/ اإيرادات اأخرى، �سايف

9.0795.444ودائع تاأمني م�ستلمة، �سايف
)46.990()26.364(�سراء اإ�ستثمارات متاجرة

44.00331.340بيع اإ�ستثمارات متاجرة 
)305(-مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة مدفوعة

)390()777(30�سايف النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة الت�سغيــل

التدفقات النقدية من اأن�سطة ال�ستثمار:
293.215329.987ا�ستحقاق/بيع ا�ستثمارات

)348.512()326.719(�سراء ا�ستثمارات
21.20229.845ودائع لأجل لدى البنوك

9.7389.347فوائد م�ستلمة
10-ارباح اأ�سهم م�ستلمة

3.8997.492اإيراد اإ�ستثمارات 
)10.137(6.858ودائع نقدية مرهونة

)574()328(�سراء عقارات ومعدات
)38()37(�سراء موجودات غري ملمو�سة

-)63(اإ�ستثمار يف �سركة زميلة
7.76517.420�سايف النقدية الناجتة من اأن�سطة الإ�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل:
34.000)3.000(قرو�س

)328()866(فوائد على القرو�س
)9.245()62(اأرباح اأ�سهم مدفوعة

24.427)3.928(�سايف النقدية )امل�ستخدمة يف( الناجتة من اأن�سطة التمويل

3.06041.457�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
13)167(تاأثري �سعر التحويل على النقد وما يف حكمه

136.51595.045النقد وما يف حكمه، يف بداية ال�سنة
139.408136.515    5النقد وما يف حكمه، يف نهاية ال�سنة

41.05262.254ودائع لأجل لدى البنوك
180.460198.769    5     النقد والأر�سدة البنكية، يف نهاية ال�سنة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 35 جزءً� �أ�صا�صيًا من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة.

بيان التدفقات النقدية املوحد 
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

1.  التاأ�سي�س والن�ساط الرئي�سي

املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.( )"ال�سركة وال�سركة الأم"( هي �سركة 
تاأمني عاملية م�سجلة يف مملكة البحرين ك�سركة م�ساهمة بحرينية وتتخذ من 
ن�صاط  ويتمثل  �مل�صجل.  �لبحرين. مقرً� ملكتبها  �ملنامة، مملكة  �أريج،  مبنى 
ال�سركة الأم وال�سركات التابعة لها )"املجموعة"( يف اأعمال التاأمني واإعادة 
�لتاأمني �لعامة )غري �حلياة( و�أعمال �إعادة �لتاأمني على �حلياة و�لأن�صطة 

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 

�لتقارير �ملالية �لتي تتما�صى مع ممار�صات �صناعة �لتاأمني �حلالية.

ت�ستخدم املجموعة الدولر الأمريكي يف اإعداد بياناتها املالية حيث اأن راأ�س 
مال �ملجموعة وح�صة كبرية من معامالتها �لتجارية، �لأ�صول و�حلقوق 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 الإ�ستثمار.

لقد مت اإعادة ت�سنيف وتعديل اأرقام املقارنة عند ال�سرورة لكي تتوافق مع 
�لطريقة �ملتبعة يف عر�ض �لبيانات �ملالية لل�صنة �حلالية.

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

:2016

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

 
 )11( رقم  �ملالية  �لتقارير  لإعد�د  �لدويل  �ملعيار  تعديالت  تقدم 
توجيهات حول كيفية اإحت�ساب اإ�ستحواذ ح�س�س يف عمليات م�سرتكة 
و�لتي متثل �أعماًل جتارية وفق تعريف �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير 
املالية رقم )3( – دمج الأعمال. ل تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق 

هذه التعديالت اأية اآثار جوهرية على البيانات املالية املوحدة.

	 الآلت • العقارات،   )16( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار 
املوجودات   )38( رقم  الدويل  املحا�سبة  ومعيار  واملعدات، 

غري امللمو�سة

من  ال�سركات   )16( رقم  �لدويل  �ملحا�صبة  معيار  تعديالت  متنع 
العقارات  لبنود  الإيرادات  اأ�سا�س  على  الإ�ستهالك  طريقة  اإ�ستخدام 

�لدويل رقم )38(  �ملحا�صبة  تعديالت معيار  تقدم  و�ملعد�ت.  و�لآلت 
الأ�سا�س  بال�سرورة  لي�س  الإيراد  اأن  وهو  للنق�س،  قاباًل  اإفرتا�سًا 
املمكن  ومن  امللمو�سة.  غري  للموجودات  الإطفاء  لإحت�ساب  املنا�سب 
امللمو�س  غري  املوجود  عن  التعبري  مت  اإذا  فقط  الإفرتا�س  هذا  نق�س 
الإيراد  ترابط  برهنة  املمكن  من  كان  اإذا  اأو  لالإيراد،  كمقيا�س 
ل  كبري.  ب�سكل  امللمو�س  غري  لالأ�سل  الإقت�سادية  املنافع  واإ�ستهالك 
تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق هذه التعديالت اأية اآثار جوهرية  على 

البيانات املالية املوحدة.

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

مت عمل بع�ض �لتغيري�ت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 27- البيانات 
حقوق  طريقة  باإ�ستخدام  لل�سركات  �ست�سمح  والتي  املنف�سلة،  املالية 
ال�سركات  الإ�ستثمارات يف  لقيا�س  املنف�سلة  املالية  بياناتها  امللكية يف 

�لتابعة و�مل�صاريع �مل�صرتكة و�ل�صركات �لزميلة.

بقيا�س  لل�سركات  حاليًا   27 رقم  �لدويل  �ملحا�صبة  معيار  ي�صمح 
وال�سركات  امل�سرتكة  وامل�ساريع  التابعة  ال�سركات  يف  الإ�ستثمارات 
تقدم  �ملنف�صلة.  �ملالية  بياناتها  يف  مايل  كاأ�صل  �أو  بالكلفة  �لزميلة 
بالإختيار  القيام  ثالث. ميكن  امللكية كخيار  التعديالت طريقة حقوق 
وامل�ساريع  التابعة  الإ�ستثمارات )ال�سركات  لكل فئة من  ب�سكل م�ستقل 

�مل�صرتكة و�ل�صركات �لزميلة(. 

اآثار جوهرية  اأية  التعديالت  لتطبيق هذه  يكون  اأن  املجموعة  تتوقع  ل 
على البيانات املالية املوحدة.

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

)28(  الإ�ستثمار يف ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة. 

امل�ساهمة  اأو  البيع  لعمليات  املحا�سبية  املعاجلة  التعديالت  تو�سح 
بالأ�صول بني �ل�صركة �مل�صتثمرة و�ل�صركة �لزميلة �أو �مل�صروع �مل�صرتك. 
غري  الأ�سل  كان  اإذا  ما  على  تعتمد  املحا�سبية  املعاجلة  اأن  وتوؤكد 
�مل�صرتك  �مل�صروع  �أو  �لزميلة  �ل�صركة  به يف  �مل�صاهم  �أو  �ملباع  �لنقدي 
ميثل "عماًل جتاريًا" )كما هو معّرف يف �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير 
املالية رقم 3 – دمج �لأعمال(. �إذ� كانت �لأ�صول غري �لنقدية متثل 
عماًل جتاريًا، �سيقوم امل�ستثمر باإحت�ساب الربح اأو اخل�سارة الكلية من 
على  التجاري  العمل  تعريف  يطبق  مل  اإذا  بالأ�سل.  امل�ساركة  اأو  البيع 
حد  اإلى  اخل�سارة  اأو  الربح  باإحت�ساب  فقط  امل�ستثمر  يقوم  الأ�سول، 
�مل�صرتك.ل  �مل�صروع  �أو  �لزميلة  �ل�صركة  يف  �لآخر  �مل�صتثمر  �إ�صتثمار 
تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق هذه التعديالت اأية اآثار جوهرية  على 

البيانات املالية املوحدة.
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املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

2.  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

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

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

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

معلومات كافية لتف�صري �لأثر على �ملركز �ملايل  �أو �لأد�ء.
  

التبويب واملجاميع الفرعية – قد حتتاج البنود املحددة يف معيار املحا�سبة 
�لدويل رقم )1( �إلى �لتبويب عندما يكون ذلك متعلقًا بفهم �ملركز �ملايل �أو 
الأداء لل�سركة. كما توجد توجيهات جديدة حول اإ�ستخدام املجاميع الفرعية.

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

�لدخل �ل�صامل �لآخر �لناجت من �ل�إ�صتثمار�ت �ملحت�صبة بطريقة حقوق �مللكية 
�لإ�صتثمار�ت  من  �لآخر�لناجت  �ل�صامل  �لدخل  من  �حل�صة  ت�صنيف  – يتم 
اإعادة  لحقًا  �سيتم  كان  اإذا  ما  على  بناء  امللكية  حقوق  بطريقة  املحت�سبة 

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

على  جوهرية  اآثار  اأية  التعديالت  هذه  لتطبيق  يكون  اأن  املجموعة  تتوقع  ل 
البيانات املالية املوحدة.

	 املالية • التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  على  التعديلت 
)2014(

لدورة  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  على  التعديالت  ت�سمل 
لإعداد  الدولية  املعايري  ملختلف  التعديالت  من  عدد   2014-2012
التقارير املالية. ل تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق هذه التعديالت اأي 

اآثار جوهرية على البيانات املالية املوحدة.

مت اإ�سدار عدد من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتعديالت 
 31 املنتهية  لل�سنه   املفعول  �سارية  تكن  مل  والتي  التالية  والتف�سريات 

دي�سمرب2016:

	 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )2( – معاملت •
الدفع على اأ�سا�س الأ�سهم - املعيار �سادر يف يناير 2016 

تتعلق �لتعديالت على �ملعيار �لدويل 2 لإعداد التقارير املالية  بت�سنيف 
�ساري  املعيار  �سيكون  الأ�سهم.  اأ�سا�س  على  الدفع  معامالت  وقيا�س 
املفعول من تاريخ 1 يناير 2018 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. ول تتوقع 

املجموعة تاأثريًا كبريًا من اإعتماد هذا املعيار.

	 عقود •  –  )4( رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار 
التاأمني - املعيار �سادر يف �سبتمرب 2016

التي تربم  لل�سركات  البدائل  اإثنان من  املعيار  التعديالت على  تو�سح 
عقود يف نطاق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 4، وبالتحديد 
ال�سركات  املوؤقت  الإعفاء  وميكن  التغطية.  واأ�سلوب  املوؤقت  الإعفاء 
�ملوؤهلة من تاأجيل تطبيق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 
للفرتات ال�سنوية التي تبداأ قبل 1 يناير 2021 بحد اأق�سى. وميكن لأي 
�ملالية  �لتقارير  لإعد�د  �لدويل  للمعيار  �ملوؤقت  �لإعفاء  بتطبيق  �صركة 

رقم 9 يف �حلالت  �لتالية: 

لإعد�د   �لدويل  �ملعيار  من  �إ�صد�ر  �أي  قبل  من  تطبق  مل     )i(
التقارير املالية رقم 9 و

)ii(   ترتبط اأن�سطتها يف الغلب بالتاأمني يف تاريخ التقرير ال�سنوي 
التي ت�سبق 1 ابريل 2016 مبا�سرة.

ميّكن منهج �لتغطية �ل�صركة �لتي تطبق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير 
والدخل  اخل�سارة  اأو  الربح  بني  الت�سنيف  اإعادة  من   9 رقم  املالية 
فرتة  بنهاية  اخل�سارة  اأو  الربح  عن  ينتج  الذي  املبلغ  ال�سامل   الآخر 
ال�سركة طبقت  اأن  لو  نف�سها  كونها  امل�سنفة،  املالية  لالأ�سول  التقرير 
معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 39 لتلك الأ�سول املالية امل�سنفة. الإعفاء 
 1 من  متاح   9 رقم  �ملالية  �لتقارير  لإعد�د  �لدويل  �ملعيار  من  �ملوؤقت 
�لدويل  �ملعيار  يطبق  عندما  �لتغطية  منهج  يطبق  بينما  يناير 2018، 
اآثار  لإعداد التقارير املالية رقم 9 لأول مرة. وتقوم املجموعة بتقييم 
تطبيق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 4 على بياناتها املالية 

املوحدة. 

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

معيار  حمل    )9( رقم  �ملالية  �لتقارير  لإعد�د  �لدويل  �ملعيار  يحل 
�ملحا�صبة �ملايل رقم 39: الأدوات املالية – الحت�ساب والقيا�س. ي�سمل 
حول  معدًل  توجيها   )9( رقم  �ملالية  �لتقارير  لإعد�د  �لدويل  �ملعيار 
ت�سنيف وقيا�س الأدوات املالية، مبا يف ذلك النموذج اجلديد للخ�سارة 
املالية،  املوجودات  قيمة  اإنخفا�س  لإحت�ساب  املتوقعة  الئتمانية 
توجيهات  يرحل  كما  �لتحوط.  ملحا�صبة  �جلديدة  �لعامة  و�ملتطلبات 
�ملايل  �ملالية من معيار �ملحا�صبة  �لإحت�صاب لالأدو�ت  و�إلغاء  �إحت�صاب 

رقم 39.

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم )9( �سيكون �ساري املفعول 
من تاريخ 1 يناير 2018، مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. تقوم املجموعة 
حاليًا بتقييم �لأثر �لناجت �ملحتمل من تطبيق هذ� �ملعيار على �لبيانات 

املالية املوحدة.
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2016 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

2.  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

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

يوؤ�ص�ض �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم )15( اإطارًا �ساماًل 
حمل  ويحل  الإيراد.  اإحت�ساب  وكيفية  وكم،  كان،  اإذا  ما  لتحديد 
�ملحا�صبة  معيار  ذلك  يف  مبا   ، �حلالية  �لإير�د�ت  �حت�صاب  �إر�صاد�ت 
 -  )11( رقم  �لدويل  �ملحا�صبة  ومعيار  �لإير�د،   -)18( رقم  �لدويل 
املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  جلنة  وتف�سري  الإن�ساء،  عقود 
لإعد�د  �لدويل  �ملعيار  ي�صبح  �لعمالء.  ولء  بر�مج   –  )13( رقم 
التقارير املالية رقم )15( فعال للفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد 1 
يناير 2017، مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. ل تتوقع املجموعة اأن يكون 
لتطبيق هذه التعديالت اأية اآثار جوهرية  على البيانات املالية املوحدة.

	 • –  )16( رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار 
الإيجارات - املعيار �سادر  يف  يناير 2016 

للم�ستاأجرين  يقدم   )16( رقم  �ملالية  �لتقارير  لإعد�د  �لدويل  �ملعيار 
من  النتفاع  حق  امل�ستاأجر  يحت�سب  الإيجارات.  ملعاجلة  واحد  منوذج 
الإيجار  ومطلوبات  املعني،  بالأ�سل  لالنتفاع  حقه  ميثل  والذي  الأ�سل 
�لتي متثل �لتز�مه ب�صد�د دفعات �لإيجار�ت. هناك �عفاء�ت �ختيارية 
تبقى  املنخف�سة.  القيمة  ذو  والإيجار  الأجل  ق�سرية  اليجار  لعقود 
�ملعاجلة �ملحا�صبية للموؤجر مماثلة للمعيار �حلايل، �أي ي�صتمر �ملوؤجر 
�صاري  �ملعيار  متويلية.  �أو  ت�صغيلية  كاإيجار�ت  �لإيجار  عقود  بت�صنيف 

املفعول للفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2019.

ل تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق هذا املعيار اأية اآثار جوهرية .

	 معيار املحا�سبة الدويل رقم )7( – بيان التدفقات النقدية •
- املعيار �سادر يف يناير 2016

تتطلب �لتعديالت �إف�صاحات متكن م�صتخدمي �لبيانات �ملالية �ملوحدة 
بتقييم التغريات يف املطلوبات الناجتة عن اأن�سطة التمويل، مبا يف ذلك 
النقدية.  غري  والتغيريات  النقدية  التدفقات  عن  النا�سئة  التغيريات 
تطبق التعديالت  للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2017، 
اجلديدة،  الإف�ساح  ملتطلبات  وتلبية  املبكر.  بالإعتماد  ال�سماح  مع 
تنوي املجموعة عر�س توحيد بني فتح واإغالق الأر�سدة للمطلوبات مع 

تو�سيح التغريات النا�سئة عن الأن�سطة الت�سغيلية.

	 املالية • التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  على  حت�سينات 
)2016(

ت�سمل التح�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية لدورات 
2014-2016 عدد من التعديالت ملختلف معايري التقارير املالية الدولية.
�سيتم تطبيق معظم التعديالت باأثر رجعي للفرتات ال�سنوية التي تبداأ 

يف اأو بعد 1 يناير 2017 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. 

ل تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق هذا التعديل اأية اآثار جوهرية .
يف  املعدلة  اأو  اجلديدة  املعايري  من  لأي  املبكر  بالتطبيق  املجموعة  تقم  مل 

.2016

اأهم ال�سيا�سات املالية للمجموعة كما يلي :

اأ�ســا�ش الـتـوحـيــد

ال�سركة الأم وجميع �سركاتها  البيانات املالية املوحدة تت�سمن ح�سابات  اإن 
التابعة واملعدة لغاية 31 دي�سمرب 2016، ما عدا اأريج كابيتال ليميتد التي يتم 

توحيدها بربع واحد متاأخرة.

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

)i( ال�سلطة على ال�سركات امل�ستثمر فيها
)ii( التعر�س لعوائد متغرية من ال�سركات، و

)iii( القدرة على اإ�ستخدام قوتها للتاأثري على مبالغ العوائد

يتم اإ�ستخدام طريقة ال�سراء لحت�ساب عمليات الإ�ستحواذ.

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 

و�لإلتز�مات على �ملطلوبات يف �لرتتيبات. 

مت �إ�صتبعاد جميع �لعمليات و�لأر�صدة و�لفائ�ض و�لعجز غري �ملحققني فيما 
ال�سركات  ح�سابات  تعديل  اإعادة  ومت  التوحيد.  عند  املجموعة  �سركات  بني 
التابعة اأينما كان ذلك �سروريًا لتتالءم مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من 

قبل املجموعة.

قائمة ال�سركات التابعة الرئي�سة مبينة يف الإي�ساح رقم 32. ويتم اإحت�ساب 
 )39( �لدويل  �ملحا�صبة  معيار  حتت  �لأم  �ل�صركة  يف  �لإ�صتثمار�ت  هذه 

الأدوات املالية: الإعرتاف والقيا�س.

النقد وما يف حكمه

ي�ستمل النقد وما يف حكمه النقد والأر�سدة لدى البنوك واملوجودات املالية 
ت�ستحق خالل  ال�سيولة )ودائع لدى موؤ�س�سات مالية(  الأجل عالية  ق�سرية 
جوهري  لتغري  معر�سة  غري  وهي  ان�ساوؤها  تاريخ  من  اأقل  اأو  �سهور  ثالثة 
ق�صرية  �لإلتز�مات  لإد�رة  �ملجموعة  قبل  من  وت�صتخدم  �لعادلة  قيمتها  يف 
املتوفرة  املقيدة وغري  البنوك  اأر�سدة  النقد وما يف حكمه  ي�سمل  الأجل. ل 

لالإ�ستخدام يف العمليات اليومية للمجموعة.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

2.  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

الإ�ســـتثـمـارات 

الربح  خالل  من  العادلة  »بالقيمة  املالية  الأوراق  اإ�ستثمارات  ت�سنيف  يتم 
واأخرى م�سنفة  للمتاجرة  مالية  ت�ستمل على موجودات  والتي  اأو اخل�سارة« 
اأو  للبيع«  »متوفرة  كاإ�ستثمارات  املبدئي  الإحت�ساب  عند  العادلة  بالقيمة 
اإ�ستثمارات »حمتفظ بها حتى الإ�ستحقاق« اأو »قرو�س وذمم مدينة«. وتقوم 

الإدارة يف تاريخ ال�سراء بتحديد الت�سنيف املالئم لالإ�ستثمارات.

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

لتغري اأ�سعار الفائدة، كاأوراق مالية متوفرة للبيع.

الت�سوية.  تاريخ  يف  الإ�ستثمارات  وبيع  �سراء  عمليات  جميع  اإحت�ساب  يتم 
بالتكلفة. بعد الحت�ساب  الإ�ستثمارات مبدئيًا  اإظهار جميع موجودات  ويتم 

املبدئي، يتم تقديرال�ستثمارات باإ�ستخدام الأ�س�س املذكورة اأدناه.

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

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

يتم قيا�س القيمة العادلة باإ�ستخدام بيانات ال�سوق القابلة للر�سد اإلى اأق�سى 
حد ممكن. يتم ت�صنيف �لقيم �لعادلة على م�صتويات خمتلفة ح�صب تر�تيبية 
القيم العادلة اإ�ستنادًا اإلى املدخالت امل�ستخدمة يف التقييم )الإي�ساح رقم 
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خم�س�س اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية

يتم �إعتماد خم�ص�ض ب�صاأن �ملوجود�ت �ملالية عند تعر�صها لالإنخفا�ض �إذ� 
كانت قيمتها الدفرتية اأكرب من املبلغ القابل لالإ�سرتداد املقدر. 

باأنها  الإطفاء  بعد  بالتكلفة  تظهر  التي  للموجودات  املخ�س�سات  حتت�سب 
�لنقدية  للتدفقات  �حلالية  و�لقيمة  لالأ�صل  �لدفرتية  �لقيمة  بني  ما  �لفرق 
وباملقارنة،  الأ�سلي.  الفعلي  الفائدة  ب�سعر  املخ�سومة  املتوقعة  امل�ستقبلية 
بالقيمة  بالتكلفة  امل�سجلة  املالية  لالأداة  لالإ�سرتداد  القابل  املبلغ  يقا�س 
�لفائدة  ب�صعر  �ملخ�صومة  �ملتوقعة  �مل�صتقبلية  �لنقدية  للتدفقات  �حلالية 

�حلايل �ملعمول به يف �ل�صوق للموجود�ت �ملالية �ملماثلة.

بيان  كل  بتاريخ  املجموعة  تقوم  للبيع،  متوفرة  املالية  املوجودات  حالة  ويف 
للمركز �ملايل بتقييم ما �إذ� كان هناك دليل مو�صوعي لالإنخفا�ض يف قيمة 
بيان  يف  احت�سابه  يتم  الدليل،  هذا  مثل  وجود  حال  ويف  املوجودات.  تلك 
 ، الأخرى  العوامل  بني  بالعتبار  ياأخذ  القيمة  يف  الإنخفا�س  دليل  الدخل. 
اأو النخفا�س اجلوهري اأو لفرتة طويلة للقيمة ال�سوقية، وال�سعوبات املالية 
اإل يف حالة  املحت�سب،  القيمة  الإنخفا�س يف  يتم لحقًا عك�س  ل  ِدر.  للُم�سَ

اأدوات الدين.

اإ�ستثمارات يف �سركات زمــيلة

حقوق  طريقة  باإ�صتخد�م  �لزميلة  �ل�صركات  يف  �لإ�صتثمار  �إحت�صاب  يتم 
�مللكية. وتـعـّـرف �ل�صركات �لزميلة باأنها تلك �ل�صركات �لتي يكون للمجموعة 
�سيا�ساتها  قرارات  يف  امل�سرتك  التحكم  اأو  التحكم  دون  فيها  موؤثر  نفوذًا 

املالية والت�سغيلية.

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�صرتكة عليها مع طرف �آخر، ولها �حلق يف �صايف �أ�صول �ل�صركة. ول متلك 

�ملجموعة حقوق يف �لأ�صول و�لإلتز�مات ملطلوبات �ل�صركة.

ذمم تاأمني مدينة

تظهر ذمم �لتاأمني �ملدينة بالقيم �ملتوقع حتقيقها بعد خم�ص�ض �لإنخفا�ض 
تتاأكد  عندما  �لقيمة  يف  �لإنخفا�ض  خم�ص�ض  حتديد  يتم  �لقيمة.  يف 
�ملجموعة من عدم قدرتها على حت�صيل كل �ملبالغ �مل�صتحقة بح�صب �صروط 
اإنخفا�س قيمة هذه الذمم على نحو غري حمدد،  الذمم املدينة. ويف حالة 
يتم تقييم مبلغ اإنخفا�س القيمة ب�سكل جماعي على اأ�سا�س اخلربة ال�سابقة 
يف اخل�سارة. ويتم �سطب الديون امل�سكوك يف حت�سيلها يف العام الذي يتم 
حتديدها فيه. يتم حتديد الديون امل�سكوك يف حت�سيلها على اأ�سا�س حتليل 

�لو�صع �ملايل للطرف �لآخر.
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ودائــع لدى �سركات التـاأمــني 

لدى  ومطالبـات  �أق�صاط  ود�ئع  من  �لتاأمني  �صركات  لدى  �لود�ئـع  تتكون 
�ملتوقع  بالقيم  وتظهر  �لتاأمني  و�أحكام  �صروط  ح�صب  �لإ�صناد  �صركات 
حتقيقها بعد �إحتياطي خم�ص�ض �لإنخفا�ض يف �لقيمة. يتم عمل خم�ص�ض 
كل  تتمكن من حت�سيل  لن  املجموعة  اأن  يثبت  ما  يوجد  عندما  الإنخفا�س 
�ملبالغ �مل�صتحقة وفقًا ل�صروط �لود�ئع. ويف حالة �إنخفا�ض قيمة هذه �لود�ئع 
اإنخفا�س القيمة ب�سكل جماعي على  على نحو غري حمدد، يتم تقييم مبلغ 
يف  امل�سكوك  الودائع  �سطب  ويتم  اخل�سارة.  يف  ال�سابقة  اخلربة  اأ�سا�س 
حت�سيلها يف العام الذي يتم حتديدها فيه. يتم حتديد الودائع غري القابلة 

لالإ�صرتجاع بتحليل �لو�صع �ملايل للطرف �لآخر.

اأ�ســول غري ملمـو�ســة 

يتم ر�صملة و�إطفاء م�صروفات بر�مج �حلا�صب �لآيل وحقوق بر�ءة �لإخرت�ع 
بطريقة  و�لرخ�ض  �ملحافظ  لإ�صتحو�ذ  �مل�صتقبلية  لالأرباح  �حلالية  و�لقيمة 
فرتة  يتجاوز  ل  اأن  على  لها  الإفرتا�سي  العمر  اأ�سا�س  على  الثابت  الق�سط 

اخلم�س �سنوات.

كم�صاريف  �لآيل  �حلا�صب  بر�مج  بتطوير  �ملتعلقة  �لتكاليف  �حت�صاب  يتم 
وفريد  معني  مبنتج  وا�سح  ب�سكل  املتعلقة  امل�سروفات  اأن  اإل  تكبدها.  عند 
ذلك  من  املتوقعة  املنفعة  واإن  املجموعة  قبل  من  فيها  التحكم  �سيتم  والتي 
املنتج تفوق الكلفة لأكرث من عام واحد، يتم اإظهارها كاأ�سول غري ملمو�سة. 
من  منا�صب  وجزء  �لتطوير  فريق  تكلفة  �ملتعلقة  �مل�صاريف  وتت�صمن 

امل�ساريف غري املبا�سرة ذات ال�سلة.

�لآيل  �حلا�صب  بر�مج  من  �ملنفعة  ومتدد  تعزز  �لتي  �مل�صروفات  حتت�صب 
وت�ساف  راأ�سمالية  لها، كتح�سينات  الأ�سلية  والأعمار  املوا�سفات  لأكرث من 
�إلى �لقيمة �لأ�صلية لرب�مج �حلا�صب �لآيل. ويتم مر�جعة �لقيمة �لدفرتية 
ما  كل  اإنخفا�س  اأي  مبقدار  وتعدل  �سنوي  ب�سكل  امللمو�سة  غري  للموجودات 

كان ذلك �سروريًا.

العقارات واملعدات 
ما  املرتاكم  الإ�ستهالك  منها  مطروحًا  بالتكلفة  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�س  على  التقييم  بتاريخ 
يف  زيادة  اأي  فاإن  التقييم،  اإعادة  عند  املرتاكم.  الإ�ستهالك  منه  مطروحًا 
لإعادة  كاإحتياطي  امل�ساهمني  حقوق  يف  اإ�سافته  يتم  الدفرتية  القيمة  مبلغ 
�لذي  �حلد  �إلى  كم�صروف،  �إظهاره  يتم  �إنخفا�ض  و�أي  �لعقار�ت،  تقييم 
حقوق  �أو  �لدخل  خالل  من  �صابقًا  �ملحت�صبة  �لزيادة  �أو  �لإنخفا�ض  يعك�ض 
ملكية امل�ساهمني. يتم حتويل ر�سيد اإحتياطي اإعادة تقييم املمتلكات مبا�سرة 
اإلى الأرباح امل�ستبقاة عند بيع العقار وحتقيق فائ�س. بالإ�سافة اإلى اأن الفرق 
املبني  والإ�ستهالك  التقييم  اإعادة  مبلغ  اأ�سا�س  على  املبني  الإ�ستهالك  بني 
على �أ�صا�ض �لكلفة �لأ�صلية للعقار يحول مبا�صرة من خم�ص�ض �إعادة 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  اإ�ستبعاد  عن  الناجتة  اخل�سائر  اأو  الأرباح 
الأخرى. يحت�سب الإ�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 

لالإ�سرتداد لالأ�سول.

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

النقد.

اإن القيمة القابلة لالإ�سرتداد من الأ�سل اأو وحدة توليد النقد هي القيمة يف 
الإ�ستخدام وقيمتها العادلة ناق�س تكاليف البيع، اأيهما اأعلى. ت�ستند القيمة 
�إلى  خم�صومة  �ملتوقعة،  �مل�صتقبلية  �لنقدية  �لتدفقات  على  �لإ�صتخد�م  يف 
قيمتها �حلالية باإ�صتخد�م معدل خ�صم ما قبل �ل�صريبة و�لذي يعك�ض تقييم 
�ل�صوق �حلايل للقيمة �لزمنية للنقود و�ملخاطر �ملحددة للوحد�ت �أو وحد�ت 

توليد النقد.

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

اأ�سول حمتفظ بها للبيع

ت�سم  والتي  الت�سرف  املجموعات  اأو  املتداولة،  غري  الأ�سول  ت�سنيف  يتم 
اأ�سول ومطلوبات، كاأ�سول حمتفظ بها للبيع، وذلك اإن كان من املحتمل جدًا 

اأن يتم اإ�سرتدادها من خالل البيع ولي�س من خالل الإ�ستخدام امل�ستمر.

يتم قيا�س هذه املوجودات اأو جمموعة الت�سرف بالقيمة الدفرتية اأو القيمة 
خ�سارة  اأي  تخ�سي�س  ويتم  اأقل.  اأيهما  البيع،  كلفة  منها  مطروحًا  العادلة 
ثم  ومن  ال�سهرة،  ح�ساب  يف  اأوًل  الت�سرف  جمموعة  قيمة  اإنخفا�س  يف 
تخ�سي�س  يتم  ول  تنا�سبي،  اأ�سا�س  على  املتبقية  واملطلوبات  الأ�سول  اإلى 
خ�صارة للمخزون، �لأ�صول �ملالية، �لأ�صول �ل�صريبية �ملوؤجلة، �أ�صول منافع 
�ملوظفني، �لعقار�ت �ل�صتثمارية �أو �لأ�صول �لبيولوجية، �لتي ل يز�ل قيا�صها 
خ�سائر  اإحت�ساب  ويتم  للمجموعة.  الأخرى  املحا�سبية  لل�سيا�سات  وفقًا 
الإنخفا�س يف القيمة عند الت�سنيف املبدئي كمحتفظ بها للبيع اأو حمتفظ 
بها للتوزيع، وحتت�سب الأرباح واخل�سائر الالحقة الناجتة من اإعادة القيا�س 

يف بيان الربح اأو اخل�سائر.
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والعقارات،  امللمو�سة  اأو الطفاء لالأ�سول غري  الإ�ستهالك  اإحت�ساب   يتم  ل 
عن  التوقف  ويتم  للبيع،  بها  كمحتفظ  ت�سنيفها  عند  واملعدات  والآلت 

احت�ساب اأي ا�ستثمار حمت�سب بطريقة حقوق امللكية بهذه الطريقة.

املـخــ�سـ�ســـــات

قانوين  �إلتز�م  �ملجموعة  لدى  ي�صبح  عندما  �ملخ�ص�صات  �إحت�صاب  يتم 
تدفقات  �سداده  يتطلب  اأن  املحتمل  ومن  �سابقة.  لأحداث  نتيجة  �سمني  اأو 
ملبلـغ  موثوق  تقدير  عمل  وميكن  اإقت�سادية  منافع  ذات  موارد  من  خارجية 
�إحت�صاب  مع  �إ�صتحقاقها  عند  �ملوظفني  حقوق  �إحت�صاب  ويتم  �لإلتـز�م. 
خم�ص�ض لالإلتز�مات �لناجتة عن �خلدمات �ملقدمة حتى تاريخ بيان �ملركز 

�ملايل.

اإلتــزامات نهاية اخلدمة

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

اأو  الأرباح  عدا  املحددة  املنافع  لربامج  املحا�سبية  التكلفة  اإحت�ساب  يتم 
املتوقع  العمر  على  توزيعها  ويتم  الدخل  بيان  �سمن  اخل�سائرالإكتوارية 
�لقيمة  �أ�صا�ض  على  �لرب�مج  هذه  �إلتز�مات  تقدير  يتم  �ملوظفني.  خلدمة 
معدلت  باإ�صتخد�م  �مل�صتقبل  يف  دفعها  �ملتوقع  �لنقدية  للتدفقات  �حلالية 
لفرت�ت  مقاربة  �إ�صتحقاق  فرت�ت  لها  �لتي  �حلكومية  �ملالية  �لأور�ق  فائدة 
�لدخل  بيان  يف  �لإكتو�رية  و�خل�صائر  �لأرباح  �حت�صاب  يتم  �لإلتز�مات. 

ال�سامل.

اأ�ســــهـم اخلـزيـنــة 

متثل �أ�صهم �خلزينة �أ�صهم م�صرت�ة من قبل �ل�صركة �لأم �أو من قبل �ل�صركات 
تخفي�س  بتاريخ  القائمة  امللكية  باإ�ستثناء  ب�سعرالتكلفة  املوحدة  لها  التابعة 
بالقيمة  اإحت�سابها  مت  والتي   ،2002 يوليو  �سهر  من  الرابع  وهو  املال،  راأ�س 
�لإ�صمية لالأ�صهم. تظهر جميع �أ�صهم �خلزينة مطروحة من حقوق �مل�صاهمني 

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

اإحت�ساب نتـائج الكــتتاب

املتعارف  املمار�سات  مع  متجان�سة  بطرق  التاأمينات  اأعمال  اإحت�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  �ملتعلقة  �لأق�صاط  جمموع  من  �ملكتتبة  �لأق�صاط  �إجمايل  يتكون 
ال�سنة  الناجتة خالل  الت�سويات  اإلى  اإ�سافة  املالية.  ال�سنة  تبداأ خالل  التي 
�ملالية و�خلا�صة بالأق�صاط �مل�صتحقة �ملتعلقة بالأعمال �لتاأمينية �ملكتتبة يف 
�ل�صنو�ت �ملالية �ل�صابقة. وت�صتمل كذلك على تقدير �لأق�صاط �ملتعاقد عليها 
و�لتي مل يتم �إبالغ �ملجموعة عنها حتى تاريخ بيان �ملركز �ملايل. يتم �إظهار 

�لأق�صاط �لغريمبلغ عنها كاأق�صاط تاأمني م�صتحقة.

�أو  �لعقود  �آجال  �أ�صا�ض  على  �لتاأمني،  �إعادة  خ�صم  بعد  �لأق�صاط  حتت�صب 
وثائق �لتاأمني �خلا�صة بها. متثل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة ن�صبة من �لأق�صاط 
املكتتبة التي تتجاوز فرتات اأخطارها نهاية ال�سنة املالية التي ن�ساأت فيها. 
وحتت�صب �لأق�صاط غري �ملكت�صبة على �أ�صا�ض �لفرتة �لزمنية. ويتم �حت�صاب 
�مليز�نية  تاريخ  حتى  فرت�تها  تنتهي  مل  و�لتي  �ل�صارية  للمخاطر  خم�صـ�ض 
�لأق�صـاط  خم�ص�صات  �إلى  بالإ�صافـة  �ملطلوبـة  �ملقدرة  �ملبالغ  �أ�صا�ض  على 
غري امل�ستحقة من اأجل الوفاء باملطالبات امل�ستقبلية وامل�ساريف املتعلقة بها 
و�ملت�صلة بالأعمال �صارية �ملفعول يف تاريخ بيان �ملركز �ملايل. وعند �ل�صرورة 
التاأمني ذات  فروع  تقييم عام جلميع  اأ�سا�س  املخ�س�س على  احت�ساب  يتم 

املخاطر املت�سابهة.

املطـالبات وامل�سـاريف املتعلقـة بها

يتم اإحت�ساب املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها على اأ�سا�س التقارير الواردة 
و�ملر�جعة �لالحقة لكل حالة على حدة. ويتم عمل خم�ص�ض لتغطية �لتكلفة 
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 
�ملتعلقة باملطالبات. يتم �إن�صاء خم�ص�ض للمطالبات �لتي مل يبلغ عنها وفقًا 
لتحليل اكتواري وتطبيق تقديرات مكتتبي التاأمني واإعتبار 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 
�ملتعلقة باحل�صول على �أعمال �لتاأميـن على فرتة ��صتحقاق �لأق�صاط. ويتم 
�إظهار تكاليف �حل�صول على �أعمال �لتاأمني �ملتعلقة بالفرت�ت ذ�ت �ملخاطر 
�لتاأمني  �أعمال  على  �حل�صول  كتكاليف  �ملالية  �ل�صنة  نهاية  تتجاوز  �لتي 

املوؤجلة.

ترتيبــات اإعادة التاأمني

معيدين  مع  عقود  يف  �ملجموعة  تدخل  �لتاأمني.  ملخاطر  �إد�رتها  من  كجزء 
تاأمني اآخرين للتعوي�س عن اخل�سائر يف عقود التاأمني التي ت�سدرها.

مع  م�سابهة  بطريقة  التاأمني  معيدي  من  املدينة  التعوي�سات  تقدير  يتم 
من  �لناجمة  و�للتز�مات  �ملنافع  �حت�صاب  ويتم  للمطالبة.  �لتابعة  �حلقوق 
ذ�ت  و�لإلتز�مات  �لأ�صول  وحتت�صب  �لدخل،  بيان  يف  �لتاأمني  �إعادة  عقود 
الفنية  الإحتياطيات  من  التاأمني  معيد  وكح�سة  مدينة  كح�سابات  العالقة 

وح�سابات ذمم دائنة.
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2.  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

اختبــار كفايــة املطلوبــات

يتم �إجر�ء �إختبار�ت كفاية �ملطلوبات يف تاريخ كل بيان للمركز �ملايل للتاأكد 
�أعمال  على  �حل�صول  تكاليف  من  �صافية  �لتعاقدية  �لإلتز�مات  كفاية  من 
الإختبارات  بهذه  القيام  اأثناء  العتبار  ويو�سع يف  املوؤجلة.  املتعلقة  التاأمني 
غري  �لتعاقدية  �مل�صتقبلية  �لنقدية  للتدفقات  حايل  تقدير  �أف�صل  ح�صاب 
املخ�سومة ومعاجلة املطالبات وامل�ساريف الإدارية. يتم اإجراء الإختبارات 
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  الإ�ستثمار  اإيراد  يتكون 
املالية.  يتم اإدراج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة 
لإ�ستثمارات القيمة العادلة من خالل الربح اأواخل�سارة يف بيان الدخل لل�سنة 
التغريات  عن  الناجتة  واخل�سـائر  الأرباح  اإحت�ساب  يتـم  كما  بها.  املتعلقـة 
الآخر  ال�سامل  الدخل  للبيع �سمن  املتوفرة  العادلة لالإ�ستثمارات  القيمة  يف 
وتظهر يف �حتياطي �إعادة تقييم �لإ�صتثمار�ت كجزء من حقوق �مللكية. عند 
بيع اأو انخفا�س قيمة الإ�ستثمارات املتوفرة للبيع فاإن تعديالت القيمة العادلة 

تظهر يف بيان الدخل.

اخلا�سة  الإ�ستثمارات  موجودات  من  املتحقق  الإ�ستثمار  اإيراد  توزيع  يتم 
باأعمال التاأمينات على نتائج الكتتاب اخلا�س باأعمال التاأمينات وذلك على 
�أ�صا�ض ن�صبة خم�ص�صات �أعمال �لتاأمني �إلى �أمو�ل �مل�صاهمني خالل �ل�صنة 

املالية.

معاملت العـملت الأجــنبية 

اأ�سعار  يتم ت�سجيل املعامالت املقومة بعمالت غري الدولر الأمريكي ح�سب 
املوجودات  جميع  حتويل  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 بيان الدخل 
يتم  والتي  للبيع  املتوفرة  النقدية  غري  بالإ�ستثمارات  املتعلقة  تلك  باإ�ستثناء 

اإحت�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.

الأدوات املالية امل�ستقة والإحرتاز 

اأجنبية  عمالت  عقود  العتيادية،  اأعمالها  نطاق  �سمن  املجموعة  ت�ستخدم 
بالإ�صتثمار�ت  �ملتعلقة  خماطرها  حلماية  �لعادلة  للقيمة  كاحرت�ز  �آجلة 
واملطلوبات التاأمينية املقومة بالعمالت الأجنبية ويتم احت�ساب هذه العقود 

بالقيمة العادلة.
�لدولية  �لعادلة ب�صروط �ملعايري �ملحا�صبية  �لقيمة  عندما ي�صتويف �لحرت�ز 
لكي يكون �لإحرت�ز فّعـال، فاإن �لأرباح �أو �خل�صائر �لناجتة عن �إعادة 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 بالإ�ستثمارات غري النقدية املتوفرة للبيع والتي يتم حتويلها اإلى 

حقوق امللكية حتى يتم بيعها.

ويتم �حت�صاب �لأرباح �أو �خل�صائر من �إعادة قيا�ض �لتز�مات �لتاأمني 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 
هذه  ح�ساب  ويتم  املالية.  البيانات  يف  وامل�سجلة  املحت�سبة  املبالغ  على  توؤثر 
القابلة  ال�سوق  بيانات  ال�سابقة،  اخلربة  اأ�سا�س  على  والأحكام  التقديرات 
للر�سد، البيانات املن�سورة والبيانات الأخرى اخلا�سة بالتوقعات لالأحداث 
امل�ستقبلية والتي تكون مقبولة نوعًا ما يف ظل الظروف الراهنة. التقديرات 
والأحكام التي لها تاأثري هام على املبالغ املحت�سبة يف البيانات املالية والآليات 

لتحديد هذه التقديرات والأحكام مف�سلة كما يلي:

املطـالبات وامل�سـاريف املتعلقـة بها

ت�صمل  �حلالية  �لتاأمني  عقود  عن  �لناجمة  �لنهائية  �خل�صائر  تقدير�ت 
ومل  وقعت  �لتي  للخ�صائر  �ن�صاء خم�ص�ض  يتم  عنها.  �ملبلغ  �ملطالبات غري 
بنطاق  �ملتعلق  �لإكتتابي  �حلكم  وتطبيق  �لكتو�ري  للتحليل  وفقًا  عنها  يبلغ 
ت�سمل   كما  التاأمني.  اأنواع  من  نوع  لكل  النهائية  النتيجة  من  التاأكد  عدم 

امل�سوؤلية  النهائية  للتاأمني على تكاليف اإدارة املطالبات.
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الأق�ســاط النهائيــة

�لذي  �ملتوقع  �لأق�صاط  دخل  �أ�صا�ض  على  �لنهائية  �لأق�صاط  �حت�صاب  يتم 
تقدمه ال�سركات امل�سندة والذي يتم تعديله بعد ذلك ليعك�س اأحكام املكتتبني 
هذا  ويخ�سع  التاريخية.  والبيانات  ال�سوق  ظروف  العتبار  يف  الأخذ  مع 

التقدير اإلى مراجعة املكتتبني والإكتواريني.

القيمة  قيا�س  ت�سم  والتي  الأخرى  الهامة  التقديرات  عن  الإف�ساح  يتم 
العادلة وانخفا�س قيمة املوجودات املالية يف الإي�ساح رقم 2.

4.  اإدارة خماطـر التاأمني

تن�صاأ �لأخطار حتت عقود �لتاأمني من عدم �لتاأكد من وقوع �حلدث �ملوؤمن 
�ملجموعة  فاإن  �لإكتتاب،  �إلى خماطر  بالإ�صافة  �ملطالبة.  مبلغ  من  وكذلك 
�لئتمان  خماطر  مثل  به  �ملتعلقة  �مل�صاحبة  �ملخاطر  �إلى  �أي�صًا  تتعر�ض 

وخماطر �لعملة وخماطر �ل�صيولة.

من  للتخفيف  �ملجموعة  تختارها  �لتي  �ل�صيا�صات  عن  موجز  يلي  وفيما 
خماطر �لتاأمني �لرئي�صة �لتي تو�جهها:

خماطـر الكتتـاب

وثائق  رئي�صي من خالل  ب�صكل  �لكتتابية  باإد�رة خماطرها  �ملجموعة  تقوم 
واإر�سادات لقبول الأخطار وترتيبات اإعادة التاأمني.

امل�سبقة  الإكتتابية  واخلربة  الت�سعري  تقييم  اأ�سا�س  على  املخاطر  قبول  يتم 
�أنو�ع  من  نوع  لكل  �صياغتها  متت  �لتي  �لإكتتابية  �لر�صاد�ت  مع  متا�صيًا 
تطور  لأخذ  الإكتتاب  اإر�سادات  وحتديث  مراجعة  دائم  ب�سكل  يتم  التاأمني. 
ال�سوق، والأداء والفر�س يف الإعتبار. كما يتم حتديد حدود الرتاكم ملراقبة 
�حلدود  من  �لعديد  حتديد  ويتم  و�لكو�رث.  �لطبيعية  للمخاطر  �لتعر�ض 

املعتمدة لقبول املخاطر.

من  تكون  اأن  يجب  املحدد  الأدنى  املعيار  ت�ستويف  ل  التي  املخاطر  قبول  اإن 
الت�سويق  اأق�سام  عن  ممثلني  ت�سم  والتي  الكتتاب  مراجعة  جلنة  خالل 

والكتتاب واملهام الأكتوارية.

�إن ��صرت�تيجية �إعادة �لتاأمني �خلا�صة باملجموعة قد متت �صياغتها حلماية 
التعر�س للمخاطر الفردية والأحداث املبنية على اأ�سا�س التعر�س للمخاطر 

�حلالية من خالل ترتيبات �إعادة تاأمني فعالة يف �لتكاليف.

�أما خماطر ر�صد �لحتياطيات  فيتم �لتعامل معها و�لتاأكد من كونها منا�صبة 
�ملجموعة،  قبل  من  �لإكتتاب  لأعمال  �ملنا�صبة  �لحتياطيات  حلجز  وحذرة 
امل�ستقبلية.  املطالبات  لتغطية  الالزمة  الأموال  توفر  من  بالتاأكد  وذلك 
وتت�سمن ممار�سات ر�سد الحتياطيات اإ�ستخدام التحليل الإكتواري وتطبيق 
م�ستقلة  دورية  اإكتوارية  مبراجعات  مدعومًا  ذلك  ويكون  الإكتتاب.  اأحكام 

ل�سمان مالئمة الإحتياطيات.

خماطـر الئتمـان

خماطر �لإئتمان يف عقود �لتاأمني هي �ملخاطر �لتي ل يتمكن فيها �لطرف 
�ملقابل �لوفاء باإلتز�مه بدفع �ملبالغ كاملة عند �إ�صتحقاقها.

يتم �لتحكم مبخاطر �لإئتمان من خالل �ل�صروط �لتجارية عند ت�صلم �لق�صط 
�لأطر�ف  �أغلب  وتكون  �لق�صط.  �صمان  �صروط  تنفيذ  �حلالت  بع�ض  ويف 
اأي تعر�س  اأنه ل يوجد  اإل  تاأمني غري م�سنفة.  املقابلة ب�سكل عام �سركات 
هام لأي طرف مقابل.  يتم ترتيب اأعمال اإعادة التاأمني مع معيدين لديهم 
حد اأدنى من الكفاءة الإئتمانية 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 اإ�ستثماري  ما عدا  ترتيبات  التاأمني  التفاقي الن�سبي املوزع على 

اأ�سا�س متبادل.
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4.  اإدارة خماطـر التاأمني )تابع(

فيما يلي حتليل خماطر �لئتمان �ملتعلقة برتتيبات �إعادة �لتاأمني: 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2016
�حل�صة من ذمم مدينة

املطالبات القائمة 
املجموع

اأر�سدة متعلقة مبعيدي التاأمني:
1.43429.23530.669- م�سنفة بدرجة ا�ستثمار

10.3249.45519.779- اأخرى
11.75838.69050.448

2015
اأر�سدة متعلقة مبعيدي التاأمني:

70225.83926.541- م�سنفة بدرجة ا�ستثمار
11.07911.91922.998- اأخرى

11.78137.75849.539

خماطــر العملت

�لتعر�ض جوهري  �لأجنبية عندما ي�صبح  �لعمالت  �إحرت�ز خماطر  يتم  �لعمالت.  فاإنها معر�صة ملخاطر  بعمالت متعددة،  �أعمال  تكتتب يف  �ل�صركة  �أن  مبا 
وت�سهيالت الإحرتاز متوفرة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(
اأخرىدولر كنديروبية هنديةجنيه ا�سرتلينياليورو2016

)48.577()43()9.823(1.296)345(موجودات )مطلوبات(  اإعادة تاأمني، �سايف
---)1.244(-املغطاة

2015
)59.570()56()12.250(291)1.285(موجودات )مطلوبات(اإعادة تاأمني، �سايف

---1.0791.814املغطاة

خماطـر ال�سيولة

خماطر �ل�صيولة هي خطر عدم توفر �لنقد لدفع �للتز�مات عند ��صتحقاقها. مت حتديد �حلدود يف �ل�صيا�صة �لإ�صتثمارية و�لر�صاد�ت �لتي تتطلب جزء كبري 
من �أمو�ل �لإ�صتثمار و�لتي متثل مطالبات �لتاأمني على �أن يتم �لحتفاظ بها نقدً� �أو يف �صكل �أور�ق مالية قابلة للت�صييل ب�صهولة.



54

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

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

4.  اإدارة خماطـر التاأمني )تابع(

حتليل احل�سا�سية

فيما يلي ح�صا�صية دخل وحقوق �ملجموعة �إلى خماطر �ل�صوق :
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20162015
)10.996()9.025(5٪ زيادة يف معدل اخل�سارة النهائي
59.02510.996٪ نق�س يف معدل اخل�سارة النهائي

1010.61510.413٪ زيادة يف معدل حتويل الدولر الأمريكي
)12.727()12.974(10٪ نق�س يف معدل حتويل الدولر الأمريكي

5.  النقد واأر�سدة لدى البنوك

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

102.90892.503النقد واأر�سدة لدى البنوك
36.50044.012ودائع ذات اأجل خالل 3 �سهور

139.408136.515النقد وما يف حكمه
41.05262.254ودائع ذات اأجل اأكرث من 3 �سهور

180.460198.769

فيما يلي تف�صيل لأهم �ل�صروط و�لأحكام للمخاطر �لئتمانية، خماطر معدل �لفائدة، خماطر �لعمالت:

خماطــر الئتمان

يتم �لحتفاظ باأر�صدة �لبنوك و�لود�ئع ق�صرية �لأجل لدى موؤ�ص�صات مالية ر�ئدة. وحتد �ملجموعة من متركز �إ�صتثمارها يف �لود�ئع �لآجلة لدى �أية موؤ�ص�صة 
مالية بحد اأق�سى 10٪ من حقوق امل�ساهمني.

خماطــر معدلت الفائدة
20162015

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

عند ال�ستحقاقعند ال�ستحقاق-  ودائع ق�سرية الأجل
0.01٪ - 2.20٪0.01٪ -2.25٪معدلت الفائدة الفعلية

مبا اأن الودائع ت�ستحق يف وقت ق�سري فلذلك ل توجد ح�سا�سية للتغريات يف معدلت الفائدة.
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

5.  النقد واأر�سدة لدى البنوك )تابع(
 

خماطــر العملت
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20162015
168.451172.751دولر اأمريكي
7.19917.307دينار بحريني
469336درهم اإماراتي

3.0153.852دولر �سنغافوري
911ريال قطري

1.3174.512اأخــرى
180.460198.769

6.  ا�سـتـثـمـارات

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

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

43.93744.825اأ�سهم �سركات مدرجة
43.93744.825

م�سنفة بالقيمـة العادلـة عنـد الحت�ساب املبدئـي
�سندات دين

50.92349.490- اأخرى بدرجة ا�ستثمار
43.20040.696- اأخرى

94.12390.186
حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

�سندات دين
1.0001.000- موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

4.8574.000- اأخرى بدرجة ا�ستثمار
3.9139.902- اأخرى

9.77014.902
متوفرة للبيـع

�سندات دين
57.28477.147- موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

218.255199.147- اأخرى بدرجة ا�ستثمار
96.53783.177- اأخرى

10.31212.214اأ�سهم �سركات مدرجة
6.3816.422اأ�سهم �سركات غري مدرجة

17.97817.202ا�ستثمارات اأ�سهم اأخرى يف حقوق امللكية
406.747395.309

83237اإ�ستثمار يف �سركة زميلة
554.660545.459
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املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

6.  ا�سـتـثـمـارات )تابع(

�حلركة يف خم�ص�ض �إنخفا�ض قيمة �لإ�صتثمار�ت �ملتوفرة للبيع باملجموعة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

20.99419.805يف 1 يناير
خم�ص�ض �لإنخفا�ض �مل�صجل خالل �ل�صنة

33618- �سركات غري مدرجة
6751.771- اأخرى

)1.200()187(املعكو�س من بيع الإ�ستثمارات 
21.51520.994يف 31 دي�سمرب 

مت رهن ما قيمته 169.9 مليون دولر اأمريكي من الأوراق املالية )2015: 151.8 مليون دولر اأمريكي(، ك�سمان لتفاقيات ائتمانية لإعادة التاأمني ، وخطابات 
اإعتماد، وخطابات �سمان والقرو�س .

فيما يلي تف�صيل باملخاطر �لئتمانية وخماطر معدل �لفائدة و�لعمالت �جلوهرية على �لإ�صتثمار�ت:

خماطر الئتمان

حتد �ملجموعة من تركيز �إ�صتثمار�تها يف �لأور�ق �ملالية �ملدينة لإي �إ�صتثمار �أو �أي قطاع �صناعي و�حد بحد 10٪ و20٪ على �لتو�يل من �إجمايل حمفظة �لأور�ق 
املالية املدينة.

5٪ و10٪ على �لتو�يل، من جممل حمفظة �لأ�صهم  �إ�صتثمارها يف �لأ�صهم لل�صركات �ملدرجة لأي �إ�صد�ر و�أي م�صدر بحد  �أي�صًا تركيز  وقد حدت �ملجموعة 
العادية لديها.

اأوراق مالية مدينة – خماطر معدل الفائدة

اأ�سا�س الفائدة2016
امل�ستحقة

الفوائد
الفعلية

فوائد
الكوبونات

�سهري/ن�سف �سنوي/موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية
0.750٪-1.625٪0.750٪-1.625٪�سنوي

�سهري /ن�سف �سنوي/اأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة ا�ستثمار
0.125٪-7.750٪0.125٪-7.750٪�سنوي

�سهري /ن�سف �سنوي/اأوراق مالية مدينة اأخرى
2.383٪-5.50٪2.383٪-5.50٪�سنوي

2015

�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 مدينة اأخـرى
2.383٪ - 5.5٪2.383٪ - 5.500٪�سنوي
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

6.  ا�سـتـثـمـارات )تابع(

اأوراق مالية مدينة – خماطر العملة
)باآلف الدولرات الأمريكية(

املجموعاأخرىدينار بحرينييورودولر اأمريكي2016
58.284---58.284موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

38274.035-273.96334اأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة ا�ستثمار
143.650-6.428-137.222اأوراق مالية مدينة اأخرى

469.469346.42838475.969

2015
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

اأوراق مالية مدينة – الفرتة املتبقية للإ�ستحقاق

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

20162015
املبلغ

الرئي�سي
القيمة

الدفرتية
املبلغ

الرئي�سي
القيمة

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

18.50018.5116.0006.025- ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل
40.00039.77365.50065.198- �سنة اإلى خم�س �سنوات
7.0006.924--- اأكرث من خم�س �سنوات

58.50058.28478.50078.147
اأوراق مالية مدينة مل�سادر بدرجات ا�ستثمار اأخرى:

25.50024.86118.01717.897- ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل
188.590187.319178.967177.131- �سنة اإلى خم�س �سنوات
61.60361.85558.76857.609- اأكرث من خم�س �سنوات

275.693274.035255.752252.637
اأوراق مالية مدينة اأخرى:

2.4441.6144746- ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل
97.51897.03171.30770.065- �سنة اإلى خم�س �سنوات
46.54445.00567.92963.664- اأكرث من خم�س �سنوات

146.506143.650139.283133.775
480.699475.969473.535464.559



58

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

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

6.  ا�سـتـثـمـارات )تابع(

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 �سنوى.

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

36.08649.883دولر اأمريكي
7.7223.467يورو 

433433دينار بحريني 
5.5902.151ريال �سعودي

2.2861.814جنيه اإ�سرتليني
8771.364ين ياباين

7.6364.349اأخــرى
60.63063.461

تعهــدات

بلغ جمـموع التـعهـدات علـى املجـموعة مقــابـل راأ�س مـال غري م�ستدعى لالإ�ستثمارات املتوفرة للبيع ما قيمته 7.3 مليون دولر اأمريكي )2015: 5.2  مليون 
دولر اأمريكي(.

 
7.  حتليل احل�سا�سية

يتم بيان ح�صا�صية �لربح و�خل�صارة وحقوق �مللكية للمجموعة �إلى خماطر �ل�صوق على �لنقد وما يف حكمه و�لإ�صتثمار�ت كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

حقوق امللكيةالدخلحقوق امللكيةالدخل
معدل الفائدة

)9.958()1.562()10.159()1.543(+ 100 نقطة على اأ�سا�س التحول يف منحى العائد - اأدوات القرتا�س
1.4919.8201.61610.302- 100 نقطة على اأ�سا�س التحول يف منحى العائد - اأدوات القرتا�س

خماطر �لعمالت
)48()3.388()19()2.030(10٪ زيادة يف معدل حتويل الدولر الأمريكي
102.481234.14154٪ نق�س يف معدل حتويل الدولر الأمريكي

�سعر الأ�سهم
104.3941.0314.4831.221٪ زيادة يف �سعر الأ�سهم
)1.221()4.483()1.031()4.394(10٪ نق�س يف �سعر الأ�سهم
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

8.  اإيرادات م�ستحقة
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20162015
�أق�صــاط تاأمني م�صتحقة 

متوقع ا�ستالمها:
76.48359.068- خالل 12 �سهرًا

22.8699.907- بعد 12 �سهرًا 
99.35268.975

فوائد م�ستحقة 
2.2582.347- متوقع ا�ستالمها خالل 12 �سهرًا 

101.61071.322

9.  ذمم تاأمني مدينة

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

اأر�سدة م�ستحقة:
108.305115.763- خالل 12 �سهرًا 

97259- بعد 12 �سهرًا
108.402116.022

�حلركة يف خم�ص�ض �ملجموعة للذمم �ملدينة منخف�صة �لقيمة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

14.75214.651يف 1 يناير
208)459()ترجيع(/ خم�ص�ض �لإنخفا�ض يف �لقيمة

)107()63(�سطب ذمم مدينة منخف�سة القيمة
3114.23014.752 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(
20162015

4.9365.103اأكرث من �سنتني
4.9365.103

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

4.5363.304حتى 6 �سهور
12.73114.668من 6 اإلى 12 �سهر

17.26717.972
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املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

10.  ودائع لدى �سركات التاأمني
 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

اأر�سدة م�ستحقة:
22.00028.521-  خالل 12 �سهرًا

6.0868.496-  بعد 12 �سهرًا
28.08637.017

 
�حلركة يف خم�ص�ض �ملجموعة للود�ئع �ملنخف�صة �لقيمة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

3.4943.666يف 1 يناير
)172(674خم�ص�ض �لإنخفا�ض يف �لقيمة / )ترجيع(

-)1.223(�سطب خم�ص�ض ودائع تاأمني منخف�سة القيمة
312.9453.494 دي�سمرب

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

4.8992.564اأقل من 10 �سنوات
6.2848.855اأكرث من 10 �سنوات

11.18311.419

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

6.2338.970حتى �سنة واحدة
16.68422.589من �سنة اإلى 3 �سنوات

22.91731.559
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

اأعمال التاأمينات العامة
38.66937.738-  مطالبات قائمة

18.17214.674-  مطالبات غري مبلغ عنها 
26.85813.304-  �إحتياطي �أق�صاط لالإعادة موؤجلة

83.69965.716

اأعمال تاأمينات احلياة
2120-  مطالبات قائمة 

98114-  مطالبات غري مبلغ عنها
119134

83.81865.850

12.  موجودات اأخرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

موجودات غري ملمو�سة:
9.5939.530-  بر�مج �حلا�صب �لآيل  

9.5939.530
)9.019()9.245(ناق�سًا: الإطفاء املرتاكم

348511�سايف املوجودات غري امللمو�سة 
موجودات اأخرى م�ستحقة خالل 12 �سهرًا:

12.24619.104-  ودائع نقدية مرهونة 
5.3972.372-  م�ساريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

17.64321.476
17.99121.987

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

�حلركة يف �ملوجود�ت غري �مللمو�صة: 
511781�سايف القيمة الدفرتية يف 1 يناير 

7039- اإ�سافات
)309()232(-  كلفة اإطفاء

-)1(- اإ�ستبعاد
348511�سايف القيمة الدفرتية كما يف 31 دي�سمرب 

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

 )باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

اأر�س   2.4692.469
19.18219.182 مبنى 

19-اأعمال قيد التنفيذ 
اأنظمة املعلومات، الأثاث، الآلت وغريها  10.59210.679

32.24332.349
)10.113()10.655( ناق�سًا:  ال�ستهالك املرتاكم

21.58822.236
 �حلركة يف �لعقار�ت و�ملعد�ت:

22.23627.462 �سايف القيمة الدفرتية كما يف 1 يناير
)4.850(-- اإعادة تقييم العقار  

365532 - اإ�سافات
)19()37( - ا�ستبعادات

)889()976( - كلفة ال�ستهالك
21.58822.236 �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. 

14.  خم�س�ســات فنيــة

تتكون املخ�س�سات الفنية من:

 )باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

اأعمال التاأمينات العامة   
279.957298.985 مطالبات قائمة 

177.783192.072 خ�سائر مل يبلغ عنها 
�أق�صاط غري مكت�صبة  153.266109.828

611.006600.885
اأعمال تاأمينات احلياة   

14.63817.976 مطالبات قائمة 
40.37852.996 خ�سائر مل يبلغ عنها 
�أق�صاط غري مكت�صبة  7.6597.686

62.67578.658
673.681679.543

متو�سط مدة الإحتياطي على التاأمينات العامة هي 2.9 �سنوات و2.7 �صنو�ت على تاأمينات غري�حلياة وتاأمينات �حلياة على �لتو�يل.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

15.  تطــور املطالبــات

يو�صح �جلدول �لتايل �إجمايل و�صايف �ملطالبات �ملتكبدة مبا فيها �خل�صائر �لتي مل يبلغ عنها حم�صوبة بالإ�صارة �إلى �لأق�صاط �ملكت�صبة، ومقارنة بالتوقعات 
ال�سابقة لفرتة اخلم�س �سنوات املا�سية:

 )باآلف الدولرات الأمريكية(
�سنة الإكتتاب

املجموع201120122013201420152016
اإجمايل

تقدير تكاليف املطالبات املتكبدة:
128.402113.735112.367106.448101.57074.463- بنهاية ال�سنة الكتتابية

-205.558178.609190.431182.358175.247- بعد �سنة واحدة
--210.058185.776192.492186.928- بعد �سنتني

---218.371179.510190.167- بعد ثالث �سنوات
----218.009180.033- بعد اأربع �سنوات

-----214.904- بعد خم�س �سنوات
214.904180.033190.167186.928175.24774.4631.021.742تقدير �ملطالبات �ملتكبدة �حلالية

)672.905()4.599()73.565()120.513()142.308()144.818()187.102(الدفع الرتاكمي حتى تاريخه
27.80235.21547.85966.415101.68269.864348.837املطلوبات املحت�سبة

163.919مطلوبات ال�سنوات ال�سابقة
 جمموع املطلوبات املت�سمن يف

512.756بيان املركز املايل

�سايف
تقدير تكاليف املطالبات املتكبدة:

112.047108.594110.213102.59298.16966.195- بنهاية ال�سنة الكتتابية
-175.123166.667182.910174.824165.317- بعد �سنة واحدة

--181.617175.275182.685178.752- بعد �سنتني
---186.925169.531179.862- بعد ثالث �سنوات
----186.389170.156- بعد اأربع �سنوات

-----183.704- بعد خم�س �سنوات
183.704170.156179.862178.752165.31766.195943.986تقدير �ملطالبات �ملتكبدة �حلالية

)587.727()6.126()38.117()119.514()132.508()135.417()156.045(الدفع الرتاكمي حتى تاريخه
27.65934.73947.35459.238127.20060.069356.259املطلوبات املحت�سبة

99.537مطلوبات ال�سنوات ال�سابقة
 جمموع املطلوبات املت�سمن يف

455.796بيان املركز املايل
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16.  احلركـة يف التزامات واأ�سول التاأمني 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
�سايفاإعادة تاأمني�إجمايل2016

املطالبات
316.96137.758279.203مطالبات قائمة 

245.06814.788230.280خ�سائر مل يبلغ عنها
562.02952.546509.483املجموع يف بداية ال�سنة

125.4483.478121.970التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة
)175.657(936)174.721(ت�سوية مطالبات خالل ال�سنة

512.75656.960455.796الر�سيد يف نهاية ال�سنة
اأق�ساط غري مكت�سبة

117.51413.304104.210يف بداية ال�سنة
43.41113.55429.857التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة

160.92526.858134.067الر�سيد يف نهاية ال�سنة
اأق�ساط تاأمني م�ستحقة

75.9166.94168.975يف بداية ال�سنة
36.9386.56130.377�حلركة خالل �ل�صنة

112.85413.50299.352الر�سيد يف نهاية ال�سنة
تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

21.01461420.400يف بداية ال�سنة
)2.600(656)1.944(�حلركة خالل �ل�صنة

19.0701.27017.800الر�سيد يف نهاية ال�سنة

2015
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(�حلركة خالل �ل�صنة
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(�حلركة خالل �ل�صنة
21.01461420.400الر�سيد يف نهاية ال�سنة



65

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016 التقرير ال�سنوي 
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17.  ذمـم تاأمني دائــنــة

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

61.57144.606م�ستحقة خالل 12 �سهرًا
61.57144.606

18.  القرو�س

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

اأر�سدة م�ستحقة:
41.00044.000-   خالل 12 �سهرًا

41.00044.000

قرو�س تبلغ 41 مليون دولر اأمريكي )2015: 44 مليون دولر اأمريكي( م�سمونة باأوراق ماليه مدينة ت�سل اإلى 51.6 مليون دولر اأمريكي )2015: 56.1 مليون 
دولر اأمريكي(. كما بلغت الفائدة الفعلية على القرو�س ٪2.27 )٪1.7:2015(.

19.  مطــلوبات اأخــرى 
 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

12.39814.236منافع نهاية اخلدمة )اإي�ساح 28(
5.9068.619�أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صتحقة

5.9847.978م�ساريف م�ستحقة
2.5172.579اأرباح اأ�سهم م�ستحقة

2.9774.902حو�فز موظفي طويلي �ملدى
15.56713.619اأخرى

45.34951.933
اأر�سدة م�ستحقة: 

29.97432.795-  خالل 12 �سهرًا 
15.37519.138-  بعد 12 �سهرًا 

45.34951.933

20.  حـقــوق امل�ساهميــن

راأ�ش املال

اأ(  املكونات
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20162015
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 ) 2015: 220 مليون( �سهم عادي ب�سعر 1 دولر اأمريكي لل�سهم الواحـد 



66

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

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

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

201620152016201520162015
31.831.816.116.114.414.4ليبيام�صرف ليبيا �ملركزي

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

201620152016201520162015
49.040.14.5404.60024.820.3اأقل من ٪1

28.237.16414.318.7من 1٪ اإلى ٪5
11.011.0115.65.6من 5٪ اإلى ٪10

109.8109.84455.455.4من 10٪ اإلى ما فوق

اأ�سهم اخلــزينة

متتلك �ل�صركة 21.967.818 �سهم من اأ�سهم ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2016 )2015: 21.967.818  �سهم(. بتكلفة قدرها 14.793.000 دولر اأمريكي 
)2015: 14.793.000 دولر اأمريكي (.

الحتياطي القانوين

مبوجب اأحكام القوانني املطبـقة وعقد التاأ�سي�س، 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.

احتياطي اإعادة تقييم ال�ستثمارات

ي�سم اإحتياطي اإعادة تقييـم الإ�ستثمار، الأرباح واخل�سائر الناجتة عن اإعادة قيا�س موجـودات الإ�ستثمارات املتوفرة للبيع.  يتم اإدراج هذه الأرباح اأو اخل�سائر 
�سمن الإحتياطي، وعند البيع يتم حتويل الأرباح اأو اخل�سائر اإلى بيان الدخل.
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20.  حـقــوق امل�ساهميــن )تابع(

اإحتياطي اإعادة تقييم العقار

ميثل اإحتياطي اإعادة تقييم العقارات الفرق بني تكلفة املبنى بعد خ�سم الإ�ستهالك املرتاكم والقيمة العادلة. بالإ�سافة لذلك، فاإن الفرق بني الإ�ستهالك على 
اأ�سا�س القيمة الدفرتية املعاد تقييمها والإ�ستهالك على اأ�سا�س �سعر التكلفة الأ�سلي للمباين يتم حتويله مبا�سرة من اإحتياطي اإعادة تقييم العقار اإلى الأرباح 

امل�ستبقاة.

اإدارة راأ�ش املال

يت�صمن جمموع ر�أ�ض مال �ملجموعة ر�أ�ض �ملال �ملدفوع، �لإحتياطي �لقانوين و�لأرباح �مل�صتبقاة بعد �إ�صتقطاع �أ�صهم �خلزينة. �إن �صيا�صة �ملجموعة هي �لإحتفاظ 
�لبحرين  �ل�صركة �لأم م�صرف  �أعمال  �مل�صتقبلي لالأعمال. وينظم  �لتطور  �لعمالء، و�مل�صتثمرين و�ل�صوق وتعزيز  بر�أ�ض مال قوي كقاعدة للحفاظ على ثقة 
�ملركزي و�لذي يحدد وير�قب متطلبات ر�أ�ض �ملال بالن�صبة لل�صركة �لأم. ويطلب �مل�صرف �ملركزي من �ل�صركة �لأم، �أن حت�صب هام�ض �ملالءة وفقُا لأحكام دليل 

�أنظمة م�صرف �لبحرين �ملركزي. �إن �ل�صركة ملتزمة يف هذ� �ملطلب �خلا�ض بهام�ض �ملالءة.

بالإ�صافة �إلى ذلك، تقوم �ل�صركة باإد�رة كفاية ر�أ�ض �ملال على �أ�صا�ض تقييم متطلب ر�أ�ض �ملال من خالل مناذج خماطر ر�أ�ض �ملال.  

21.  ح�سة غري م�سيطرة

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

34.73237.862يف 1 يناير 
)3.130(1.128�حل�صة يف �لدخل �ل�صامل

-320ح�سة الأقلية يف ال�سركة التابعة
36.18034.732يف 31 دي�سمرب 
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22.  نتائج فروع التاأمني

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

تتكون �أعمال �إعادة �لتاأمني للمجموعة من ق�صمني رئي�صيني هما: تاأمينات غري �حلياة وتاأمينات �حلياة. وت�صمل �أعمال �إعادة تاأمينات غري �حلياة ب�صكل رئي�صي 
�لكتتاب يف قطاع �ملمتلكات، �لهند�صي، �لبحري، �حلو�دث، �حل�صاب �ل�صامل وقطاعات �أخرى. وت�صمل تاأمينات �حلياة ب�صكل رئي�صي وثائق جماعية ق�صرية 

وطويلة �لأجل. ول ت�صمل حمفظة �حلياة على وثائق �لإ�صتثمار �مل�صرتك.

)باآلف الدولرات الأمريكية(
تاأمينات �حلياةتاأمينات غري �حلياة

املجموع
�حل�صاب �حلو�دثالبحريالهند�سياملمتلكات2016

طويل املدىق�سري املدىاأخرىال�سامل

الإيرادات
40.75420.9479.7689.041113.59330.93719.954437245.431�إجمالى �لأق�صاط �ملكتتبة

)37.024(-)265(1.296)26.078()449()1.223()3.698()6.607(�أق�صاط �إعادة �لتاأمني �ل�صادرة
)30.542()68(322)8.493()32.542(4.2152.7751.6491.600�لتغري فى �أق�صاط غري مكت�صبة - �إجمايل

2.638-)231()1.437(1.2431.2284831101.242�لتغري فى �أق�صاط غري مكت�صبة - �إعادة �لتاأمني
39.60521.25210.67710.30256.21522.30319.780369180.503�سايف الأق�ساط املكت�سبة

3.4571.8471.0859922201.4661.0351.02111.123دخل ال�ستثمار اخلا�س ب�سناديق التاأمني
 43.06223.09911.76211.29456.43523.76920.8151.390191.626

التكاليف وامل�ساريف
)174.721()16.875()21.541()24.704()36.312()8.472()8.495()18.159()40.163( �إجمايل �ملطالبات  املدفوعة 

)935(-856485)3.793(49853639984 مطالبات م�سرتجعة من معيدي التاأمني 
3.55548.387)332(6.8784.8414.3334922.5846.479 �لتغري يف خم�ص�ض �ملطالبات �لقائمة - �إجمايل

�لتغري يف خم�ص�ض �ملطالبات �لقائمة - �إعادة 
)1.725(--)1.364()10()245()1.066()338(1.298التاأمني

�لتغري يف خم�ص�ض �خل�صائر غري �ملبلغ عنها - 
3.2771.46311.07210.214)21.623(2.573196)448(13.704�إجمايل

�لتغري يف خم�ص�ض �خل�صائر غري �ملبلغ عنها - 
)632()6(74)755()279()14(233471)356(اإعادة التاأمني

)119.412()2.254()19.851()16.211()39.433()8.402()1.785()13.335()18.141(املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها
)45.135(295)707()1.822()19.881()2.048()3.475()6.713()10.784( تكاليف �حل�صول على �أعمال تاأمني 

 تكاليف �حل�صول على �أعمال تاأمني م�صرتجعة
2.166--)666(-1.306876456194من معيدي التاأمني 

 �لتغري يف تكاليف �حل�صول على �أعمال تاأمني
)2.747(6)105(1.332)365()923()469()385()1.838(موؤجلة - �إجمايل

 �لتغري يف تكاليف �حل�صول على �أعمال تاأمني
)654(--396-)55()186()483()326(موؤجلة - اإعادة التاأمني

)46.370(301)812()760()20.246()2.832()3.674()6.705()11.642(تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني
)17.508()403()2.326()2.546()445()1.640()1.539()2.238()6.371( م�ساريف الت�سغيل
8.336)966()2.174(4.252)3.689()1.580(6.9088214.764نتائج الكتتاب 



69

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

22.  نتائج فروع التاأمني )تابع(

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(
املجموع تاأمينات �حلياةتاأمينات غري �حلياة

�حل�صاب �حلو�دثالبحريالهند�سياملمتلكات2015
طويل املدىق�سري املدىاأخرىال�سامل

الإيرادات
52.55727.38414.87614.76550.18632.45927.676539220.442�إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة

)17.552()3()554()2.269()6.252()143()297()3.039()4.995(�أق�صاط �إعادة �لتاأمني �ل�صادرة
3622.209)1.629()3.022(2.4122.5301.2021.72718.953�لتغري يف �أق�صاط غري مكت�صبة - �إجمايل

)5.175(-1.459225)6.885(307)68(57�لتغري يف �أق�صاط غري مكت�صبة - �إعادة �لتاأمني
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( اإعادة املطالبات املدفوعة 

9.243-929.65214321)2.788(1.772351 مطالبات م�سرتجعة من معيدي التاأمني 
43.652)777()194(8.166)6.188(28.5625.3066.4832.294 �لتغري يف خم�ص�ض �ملطالبات �لقائمة - �إجمايل

�لتغري يف خم�ص�ض �ملطالبات �لقائمة - �إعادة 
)6.208()1()45()1.843(2)76()1.537()367()2.341(التاأمني

�لتغري يف خم�ص�ض �خل�صائر غري �ملبلغ عنها - 
)12.701(2.495)724()3.104()563(620483)3.412()8.496(�إجمايل

�لتغري يف خم�ص�ض �خل�صائر غري �ملبلغ عنها - 
2.208)1()73(1.973)279()31(27328264اإعادة 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 �حل�صول على �أعمال تاأمني 

 تكاليف �حل�صول على �أعمال تاأمني م�صرتجعة
1.470--638-39328911733من معيدي التاأمني 

 �لتغري يف تكاليف �حل�صول على �أعمال تاأمني
)2.478()5(70)51()220()830()81()725()636(موؤجلة - �إجمايل

 �لتغري يف تكاليف �حل�صول على �أعمال 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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املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

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(
20162015

اأ�سول غري متداولة�لأق�صاطاأ�سول غري متداولة�لأق�صاط
من:

85.74233.471107.59520.212- ال�سرق الأو�سط
22.0673.57521.8854.111- اأفريقيا

26.7134.32745.0348.459- اآ�سيا
110.9099.61545.9288.627- اأخرى

245.43150.988220.44241.409

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

ج(  حتليل موجودات ومطلوبات القطاعات:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
تاأمينات �حلياةتاأمينات غري �حلياة

املجموعال�سركة
طويل املدىق�سري املدىاأخرىال�سامل�حلو�دثالبحريالهند�سياملمتلكات2016

349.935-33.97521.00519.231503193.08072.7968.767578موجودات اإعادة تاأمني
18.73113.7336.1675.59811.5909.1455.9564.415105.125180.460النقد

71.89853.08023.09722.68445.71637.66723.40421.185255.929554.660ال�ستثمار
29.36029.360--------اأخرى

124.60487.81848.49528.785250.386119.60838.12726.178390.4141.114.415
744.648-134،39394.62152.43831.030237.949127.32240.72026.175مطلوبات اإعادة تاأمني

76.95376.953--------اأخرى
134.39394.62152.43831.030237.949127.32240.72026.17576.953821.601

2015
321.179-46.35532.08322.94811.590138.56356.48712.895258موجودات اإعادة تاأمني

24.16115.9267.3867.34913.05711.7276.0778.776104.310198.769النقد
78.53848.21224.11319.63743.97940.09320.31732.316238.254545.459الإ�ستثمار

33.65533.655--------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
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

23.  اإيراد ال�ستثـمار

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2016
حمافظ
التاأمني

حمافظ
املجموعامل�ساهمني

اإيراد الفوائد
8004371.237- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

5.8664.82710.693- اأخرى
472289761اأرباح الأ�سهم

اأرباح/ )خ�سارة( حمققة
1.5121.6443.156- اإ�ستثمارات متاجرة

)283()100()183(- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأواخل�سارة
1.6721.7013.373- متوفرة للبيع

اأرباح )خ�سارة( من اإعادة قيا�س الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة
1.103)45(1.148- اإ�ستثمارات متاجرة

442242684- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة
)521()502()19(خ�سائر اإنخفا�س القيمة - متوفرة للبيع

)914()327()587(اأخرى
11.1238.16619.289

2015
اإيراد الفوائد

500268768- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة
6.1504.68910.839- اأخرى

1.0798091.888اأرباح الأ�سهم
اأرباح حمققة

2.8564883.344- اإ�ستثمارات متاجرة
347142489- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأواخل�سارة

2.2831.6723.955- متوفرة للبيع
خ�سارة من اإعادة قيا�س الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

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

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

8.5425.75214.294
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

24.  م�ساريف الت�سغيل

)باآلف الدولرات الأمريكية(
املجموعغري اكتتابياكتتابي2016

12.3225.14817.470رو�تب ومز�يا �ملوظفني
5.1862.8948.080م�ساريف عمومية واإدارية 

17.5088.04225.550
2015

14.3525.45719.809رو�تب ومز�يا �ملوظفني
6.6602.0878.747م�ساريف عمومية واإدارية 

21.0127.54428.556

25.  ايرادات اأخرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

4.5874.490خدمات اإدارة الطرف الثالث 
9291.455اأخرى 

5.5165.945

26.  م�ساريف وخم�س�سات اأخــرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

4.850-اخل�سارة من اإعادة تقييم مبنى
2.0153.509خ�سارة حتويل عملة

37671خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صليها و�لود�ئع 
5683.704اأخــرى

2.95912.134

27.  عائد الربح لل�ســهم الواحــد للم�ساهمني 

مت �حت�صاب �لربح �لأ�صا�صي و�ملخف�ض لل�صهم �لو�حد على �لنحو �لتايل:

20162015
198.032198.032بالآلفاملتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم املتداولة

)4.421(9.162اآلف الدولرات الأمريكية�سايف الربح )اخل�سارة(  
)0.02(0.05دولر اأمريكين�سيب ال�سهم من الأرباح
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

28. منـافع نهاية اخلدمة      

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

الإفرتا�سات الرئي�سية امل�ستخدمة لغر�س الحت�ساب:
20162015

2.0٪2.0٪معدل اخل�سم 
2.0٪2.0٪املردود املتوقع على موجودات الربنامج 

3.3٪3.3٪�لزياد�ت �مل�صتقبلية على �لرو�تب 

�حلركة يف �ملطلوبات �ملحت�صبة يف بيان �ملركز �ملايل:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

14.23613.302الر�سيد يف 1 يناير 
1.3711.649م�ستحقات العام 

)715()3.209(مدفوعات خالل العام
12.39814.236الر�سيد يف 31 دي�سمرب

29.  العقود الآجلة للعملت الأجنبية  

و�ملطلوبات  بالإ�صتثمار�ت  يتعلق  مبا  �لعمالت  خماطر  من  لالإحرت�ز  �لأجنبية  للعمالت  �آجلة  عقود  يف  بالدخول  �لعتيادية  �أن�صطتها  و�صمن  �ملجموعة  تقوم 
التاأمينية املقومة بعمالت اأجنبية. ويف حالة بيع اأو �سداد اأي اإ�ستثمار مت الإحرتاز له قبل موعد ا�ستحقاقه، فاإن �سيا�سة املجموعة عامة الدخول يف عقود اآجلة 
مقابلة للعمالت بنف�س القيمة وتاريخ ال�ستحقاق. ل يتم احت�ساب القيمة الإ�سمية لهذه الأدوات املالية يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة، ولكن القيم العادلة 
يتم �إحت�صابها كموجود�ت �أو مطلوبات كلما كان منا�صبًا على �أن �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة يتم حتميلها على بيان �لدخل.  وتلتزم �ملجموعة وفقًا لهذه �لعقود 
مببادلة التدفقات النقدية التي �سيتم ا�ستالمها م�ستقباًل من الإ�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.

العقود الآجلة للعملت الأجنبية – بالعملة 
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20162015
القيمة الأ�سمية 

امل�سرتاة
القيمة الأ�سمية

املباعة
القيمة الأ�سمية 

امل�سرتاة
القيمة الأ�سمية 

املباعة
5.0461.079500-يــورو

6.2191.8141.292-جنيه اإ�سرتليني
1.190-789-ين ياباين

1.054-900-اأخرى
-12.9542.8934.036

القيم الأ�سمية هي مبالغ العقود امل�ستخدمة يف احت�ساب التدفقات النقدية التي �سيتم مبادلتها. وتعد هذه القيم اأ�سا�سًا متعارفًا لقيا�س حجم العمليات القائمة. 
ولكنها ل متثل �ملخاطر �لئتمانية �أو �ل�صوقية.
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

29.  العقود الآجلة للعملت الأجنبية )تابع(  

العقود الآجلة للعملت الأجنبية – الفرتة املتبقية للإ�ستحقاق:

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

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

يلخ�ض �جلدول �لتايل �لقيمة �لعادلة للمحفظة �لحرت�زية للمجموعة من �لعقود �لآجلة للعمالت �لأجنبية يف تاريخ بيان �ملركز �ملايل، مف�صلة وفقًا للعقود �لتي 
متثل موقف ربح غري حمقق و�لعقود �لتي متثل موقف خ�صارة غري حمققة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

بيــــع�ســـراءبيــــع�ســـراء
2857161-اأرباح غري حمققة

)56()45()12(-خ�سائر غري حمققة
-273)38(105

30.  ت�سوية �سايف النتيجة مع التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

)7.624(10.151ربح )خ�سارة( ال�سنة
)12.277()12.299(النق�س يف �سناديق التاأمني

24.5855.828التغري يف ذمم التاأمني املدينة / الدائنة، بال�سايف
16.701)30.288(�لتغري يف �أق�صاط �لتاأمني �مل�صتحقة 

)3.018(7.074التغري يف املوجودات/املطلوبات الأخرى، بال�سايف
)390()777(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة الت�سغيل
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31.  الإف�ساح عن القيمة العادلة

يظهر �جلدول �لتايل �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية للمجموعة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
القيمة العادلةالقيمة الدفرتية

2016

بالقيمة
العادلة من 

خالل الربح 
اأو اخل�سارة

قرو�س وذمم 
مدينة

حمتفظ بها 
حتى تاريخ 
ال�ستحقاق

بالتكلفةمتوفرة للبيع
املجموعاملطفاأة

املوجودات
180.460180.460---180.460-النقد واأر�سدة لدى البنوك

554.577554.928-9.770406.747-138.060اإ�ستثمارات 
101.610101.610---101.610-اإيرادات م�ستحقة
108.402108.402---108.402-ذمم تاأمني مدينة

28.08628.086---28.086-ودائع لدى �سركات التاأمني
17.64317.643---17.643-موجودات اأخرى

املطلوبات
61.57161.57161.571----ذمم تاأمني دائنة

41.00041.00041.000----قرو�س
39.36539.36539.365----مطلوبات اأخرى 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
القيمة العادلةالقيمة الدفرتية

2015

بالقيمة
العادلة من 

خالل الربح 
اأو اخل�سارة

قرو�س وذمم 
مدينة

حمتفظ بها 
حتى تاريخ 
ال�ستحقاق

بالتكلفة متوفرة 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---71.322-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 

ل متثل �لبيانات �ملف�صح عنها يف �جلدول �أعاله موؤ�صرً� للقيمة �ل�صافية للمجموعة.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31.  الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

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�س، يف ال�سوق 
�لرئي�صي �أو�ل�صوق �لأكرث فائدة �لتي ميكن للمجموعة �لو�صول �إليه يف ذلك �لتاريخ. �لقيمة �لعادلة للمطلوبات تعك�ض خماطر عدم �لأد�ء.

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

 
�إذ� مل يكن هناك �صعر مدرج يف �صوق ن�صط، تتبع �ملجموعة تقنيات �لتقييم �لتي تزيد من �إ�صتخد�م �ملدخالت ذ�ت �ل�صلة و�لقابلة للر�صد و�لتي تقلل من 

اإ�ستخدام املدخالت الغري قابلة للر�سد. تت�سمن تقنية التقييم املختارة جميع العوامل التي تاأخذ بعني الإعتبار من قبل امل�ساركني يف ال�سوق لت�سعري ال�سفقة.

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

عـــــــــام

مت اإعتبار القيمة الدفرتية لالأدوات املالية للمجموعة ما عدا الإ�ستثمارات والعقود الآجلة للعمالت الأجنبية، مقاربة للقيمة العادلة نظرًا لالإ�ستحقاق الفوري 
اأو الق�سري الأجل لهذه الأدوات املالية.

وبالتايل، ل يتم �لإف�صاح عن تفا�صيل مقيا�ض �لقيمة �لعادلة.

ال�ستثمــارات

تقي�س ال�سركة القيم العادلة باإ�ستخدام تراتبية القيمة 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 �لفئة �لأدو�ت �ملقّيمة باإ�صتخد�م: �أ�صعار �لأ�صو�ق �مل�صجلة يف �لأ�صو�ق �لن�صطة لأدو�ت م�صابهة؛ �لأ�صعار �مل�صجلة لأدو�ت مماثلة �أو م�صابهة للمعلومات 

يف �لأ�صو�ق �لتي تعترب �أقل ن�صاط �أو و�صائل �لتقييم �لأخرى حيث �ملعلومات كلها ذ�ت �أهمية وو��صحة ب�صكل مبا�صر �أو غري مبا�صر يف بيانات �لأ�صو�ق.

	 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�صمل تقنيات �لتقييم �لقيمة �ل�صافية �حلالية ومناذج �لتدفقات �لنقدية �ملخف�صة ومناذج �لتقييم �لأخرى. وت�صم �لإفرت��صات و�ملدخالت �مل�صتخدمة 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�س ال�سعر امل�ستلم لبيع الأ�سول يف تاريخ القيا�س.
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2016 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31.  الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

يحلل �جلدول �لتايل �لأدو�ت �ملالية، �لتي تقا�ض بالقيمة �لعادلة بنهاية �لعام، مب�صتوى تر�تبية �لقيمة �لعادلة و�لتي يعرتف بها يف قيا�ض �لقيمة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(
املجموعالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة الأولى2016

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

43.937--43.937اأ�سهم �سركات مدرجة
خم�س�س بالقيمـة العادلـة عنـد الحت�ساب املبدئـي

94.123--94.123�سندات دين
متوفرة للبيع

372.076--372.076�سندات دين
10.312--10.312اأ�سهم �سركات مدرجة

6.3816.381--اأ�سهم �سركات غري مدرجة
87817.10017.978-اأخرى

273--273العقود الآجلة للعملت الأجنبية
520.72187823.481545.080

2015
بالقيمة العادلة من خلل 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

506.7631.37222.252530.387
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31.  الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

يبني �جلدول �أدناه �حلركة يف �ملوجود�ت �ملالية من �لفئة �لثالثة �ملقا�صة بالقيمة �لعادلة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
اأ�سهم غري

مدرجة
املجموعاأخرى

31 دي�سمرب 2016
6.35715.89522.252الر�سيد يف 1 يناير 2016

الربح )اخل�سارة( املحت�سبة يف:
)300()599(299- بيان الدخل

)689()679()10(- الدخل ال�سامل الآخر
1874.8014.988�إ�صتثمار�ت متت خالل �ل�صنة

)2.770()2.318()452(اإ�ستثمارات م�سرتجعة خالل ال�سنة
6.38117.10023.481الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016

31 دي�سمرب 2015
6.32715.12421.451الر�سيد يف 1 يناير 2015

الربح )اخل�سارة( املحت�سبة يف:
)2.075()1.507()568(- بيان الدخل

140)175(315- الدخل ال�سامل الآخر
2915.0735.364�إ�صتثمار�ت متت خالل �ل�صنة

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

ت�ستند القيمة الدفرتية لالإ�ستثمار يف الفئة 3 على مدخالت غري قابلة للر�سد وتعك�س ح�سة متنا�سبة من القيم العادلة لل�سركات املعنية و�سايف الأ�سول ذات 
العالقة. 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 الإ�ستثمارات كل ربع �سنة ويتم حتديثها عند ال�سرورة على اأ�سا�س املعلومات الواردة من امل�ستثمر ومدراء الإ�ستثمارات. بالن�سبة لل�سنة املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2016، مل تكن هناك عمليات نقل من واإلى الفئة 1، والفئة 2 والفئة 3 )2015: 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 
�خل�صم، و�لتاأجري وغريها من �لعو�مل، قد يكون �ملبلغ �لذي �صوف يتحقق من قبل �ل�صركة عند �لتخل�ض من �إ�صتثمار�تها خمتلف كثريً� عن �لقيمة �لتي 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 و املالحظة.

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.

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�س اإلى قيمتها العادلة اإذا كانت اأقل. نظرًا لأن هذه التغريات يف معدلت ال�سوق تعترب ذات طبيعة موؤقتة. كما اأن  املالية املحتفظ بها لتار 

�لإد�رة تعتزم، ومتتلك �ملو�رد و�لقدرة �ملالية على �لحتفاظ عادًة مبثل هذه �لإ�صتثمار�ت حتى تاريخ ��صتحقاقها.
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32.  ال�سركات التابعة الرئي�سية وال�سركات الزميلة

1(  ال�سركات التابعة والزميلة
 

فيما يلى بيان بال�سركات التابعة لل�سركة كما فى 31 دي�سمرب 2016 :

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
اإدارة تاأمني ل يوجد100٪الإمارات العربية املتحدة�أريج لإد�رة �لتاأمني )مركز دبي �ملايل �لعاملي ( ليميتد

اإن ملكية املجموعة يف ال�سركات التابعة جميعها من الأ�سهم العادية ومل تتغري من تاريخ 31 دي�سمرب 2015،  ما عد� �أريج لإد�رة �لتاأمني )مركز دبي �ملايل 
العاملي ( ليميتد التي تاأ�س�ست يف 7 دي�سمرب 2016 . مت ت�صفية �مل�صروع �مل�صرتك هاردي �أريج لإد�رة �لتاأمني ذ.م.م. كما متلك �ملجموعة ح�ص�ض 49٪ و٪25 

من �أ�صهم �أرميا لأنظمة �لتاأمني ذ.م.م. وغلوب ميد �لبحرين ذ.م.م. مبملكة �لبحرين على �لتو�يل.

اأ�سبحت ال�سركة التابعة تكافل ري ليميتد - والتي اأوقفت عمليات الإكتتاب بها يف 2015، يف و�سع اإمتداد امل�سوؤوليات عقب اإجتماع اجلمعية العمومية  لل�سركة 
التابعة املنعقد يف 7 اإبريل 2016. ويتم اإدارة مرحلة اإمتداد امل�سوؤوليات داخليًا حتت اإ�سراف اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة التابعة.

2(  احل�س�س يف �سركات تابعة: تكافل ري 

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

46٪46٪ح�سة غري م�سيطرة
129.497140.700اأ�سول اأخرى

51.53565.192مطلوبات اأخرى
77.96275.508�سايف الأ�سول

16.795)1.180(الدخل
)6.963(2.150ربح )خ�سارة( ال�سنة

)6.804(2.453جمموع الدخل ال�سامل
)3.130(1.128�لدخل �ل�صامل �ملن�صوب حل�صة غري م�صيطرة

)51(748�سايف النقدية الناجتة من )امل�ستخدمة يف( اأن�سطة الت�سغيل
34.093)2.064(�سايف النقدية )امل�ستخدمة يف( الناجتة من اأن�سطة الإ�ستثمار

33.988)1.316(�صايف )�لنق�ض(  �لزيادة يف �لنقد وما يف حكمه

يتم توحيد �سناديق امل�ساركني لل�سركة التابعة حيث يتم التحكم يف هذه ال�سناديق واإدارتها من قبل ال�سركة التابعة والتي هي يف و�سع ميكنها من اإدارة الأن�سطة 
والعمليات.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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33.  معاملت الأطراف ذات العلقة 

متثل �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة �مل�صاهمني �لرئي�صيني، �ل�صركات �لتابعة، �ل�صركات �لزميلة، �ملدر�ء �لرئي�صيني و�أع�صاء جمل�ض �لإد�رة �لرئي�صيني.

فيما يلي موجز �ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة.

1.  ال�سركات التابعة
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20162015
77.06330.365اأ(   �إجمايل �لأق�صاط �ملوزعة من �صركة تابعة �إلى �ل�صركة �لأم

453860ب(   ر�سوم خدمات اإدارية مقدمة من ال�سركة الأم
66.03362.636ج(   اأر�سدة ذمم مدينة

2(  مكافاآت ومزايا اأع�ساء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيني

)باآلف الدولرات الأمريكية(
20162015

اأ(   اأع�ساء جمل�س الإدارة
107145 - اأر�سدة مدينة 
153148 -  م�ساريف �سفر

ب(   تعوي�س كبار املوظفني
1.7552.102- رو�تب ومز�يا �أخرى ق�صرية �ملدى للموظف

300302- مز�يا نهاية �خلدمة
1.7671.607- حو�فزموظفني طويلي �ملدى
ج(  اأر�سدة م�ستحقة )�سايف(

    الإدارة العليا
4.4117.096- الر�سيد الأق�سى
4.4117.096- الر�سيد اخلتامي

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�ص�ض يف �صنة 2015 و2016 لأي مبالغ قائمة م�ستحقة من الأطراف ذات العالقة. 

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

يو�صح �جلدول �لتايل بيان �ملركز �ملايل غري �ملوحد لل�صركة �لأم، �ملجموعة �لعربية للتاأمني )�ض.م.ب.(
)باآلف الدولرات الأمريكية(

20162015
املوجــــودات

99.630124.318النقد واأر�سدة لدى البنوك
478.031457.767اإ�ستثمارات

95.19365.004اإيرادات م�ستحقة
32.69947.844ذمم تاأمني مدينة

27.28635.347ودائع لدى �سركات التاأمني
10.80112.963تكاليف �حل�صول على �أعمال تاأمني موؤجلة

30.66129.383ح�سة معيدي التاأمني من املخ�س�سات الفنية
80.92083.976موجودات اأخرى

43.61342.602اإ�ستثمار يف �سركات تابعة وزميلة
8.2028.492عقارات ومعدات

907.036907.696
املطلوبات

536.616549.271خم�ص�صات فنية
43.37332.287ذمم تاأمني دائنة

41.00044.000قرو�س
29.41337.890مطلوبات اأخرى

650.402663.448
حقوق امللكية )اإي�ساح رقم 20(

220.000220.000راأ�س املال
)14.793()14.793(�أ�صهم �خلزينة

37.38733.596الإحتياطيات
14.0405.445اأرباح م�ستبقاة 

256.634244.248
907.036907.696

35.  اأحداث ما بعد تاريخ بيان املركز املايل

يقرتح اأع�ساء جمل�س الإدارة رفع تو�سية باعتماد التخ�سي�سات التالية يف اإجتماع اجلمعية العمومية للم�ساهمني والتي �سوف تعقد يف  20 مار�س 2017:

)باآلف الدولرات الأمريكية(
11.000اأرباح نقدية بقيمة 0.05 دولر اأمريكي عن كل �سهم بقيمة دولر اأمريكي واحد

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 �ملايل �لعاملي

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 لإدارة التاأمني )مركز دبي املايل العاملي( املحدودة
وحدة C407، الطابق الرابع

برج �سمان
مركز دبي �ملايل �لعاملي

�س.ب 506550
دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف:  4310164 9714+
www.aimdifc.ae :املوقع الإلكرتوين

اأريج كابيتال ليميتد
الطابق الرابع، بناية ميرتي 

12-14 �سارع ميرتي
 EC3A 5BU لندن

اململكة املتحدة
هاتف: 0081 3207 20 44+

�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

املكتب التمثيلي موري�سيو�س
وحدة 12 ج، �لطابق �لثاين ع�صر برج ر�فلز

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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