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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

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإلى ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني - املجموعة العربية للتاأمني �س.م.ب )يتبع(
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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.

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإلى ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني - املجموعة العربية للتاأمني �س.م.ب )يتبع(
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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

تقرير مدققي �حل�صابات

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإلى ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني - املجموعة العربية للتاأمني �س.م.ب )يتبع(
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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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)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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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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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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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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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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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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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(

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 

.)31

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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2016 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

2.  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

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

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

3.  التقديرات املحا�سبية اجلوهرية والأحكام )تابع(

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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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

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.
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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

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
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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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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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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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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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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
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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 
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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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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016 التقرير ال�سنوي 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

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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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

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 
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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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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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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



72

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

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


