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تقرير جمل�س الإدارة

اأعزائي امل�ساهمني،

)�ــس.م.ب.(  للتاأمــني  العربيــة  املجموعــة  اإدارة  جمل�ــس  يقــدم 

اإىل  لل�ســركة،  والثالثــني  الثامــن  ال�ســنوي  التقريــر  )اأريــج( 

يف  املنتهيــة  لل�ســنة  املدققــة  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  جانــب 

٣١ دي�سمرب ٢٠١٨.

اأداء املجموعة

اىل  اأدى  والــذي  املــايل،  اأدائنــا  يف  انخفا�ســًا   ٢٠١٨ عــام  �ســهد 

 ٥٥.٣ قدرهــا  للم�ســاهمني  من�ســوبة  �سافيــة  خ�ســارة  ت�ســجيل 

دولر  مليــون   ٧.٢ ربــح  �ســايف   :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون 

اإىل  رئي�ســي  ب�سكــــل  اخل�ســارة  �سبـــب  يعــود  اأمريكــــي(. 

بنــا  اخلا�ســة  لويــدز  ملحفظــة  ال�سعيــف  الأداء  ا�ســتمرار 

�سمانــــات  التابعــــة  لل�سركــــة  املحتملــــة  للخ�ســائر  وخم�س�ــس 

للمحافــظ   
١

الفنيــة النتيجــة  كانــت  املقابــل،  يف  ذ.م.م.،  اخلليــج 

حمفظــة  ت�ســتمر  كمــا  اإيجابيــة.  لويــدز  غــري  الأخــرى 

ت�ســويتها  عمليــة  يف  العمــل،  عــن  املتوقفــة  ري”،  “تكافــل 
اأمريكــي  دولر  مليــون   ٣.6 مببلــغ  اإيجابيــًا  و�ســاهمت  ال�سل�ســة، 

)٢٠١٧: ١.٢ مليون دولر اأمريكي(.

بتخفي�ــس  بي�ســت  اإم  اأيــه  �ســركة  قامــت   ،٢٠١٨ �ســبتمرب  يف 

 A- مــن  )جيــد(   B++ اإىل  لأريــج  املاليــة  القــوة  ت�سنيــف 

اإىل  الأجــل  طويــل  الئتمــاين  امل�ســّدر  وت�سنيــف  )ممتــاز(، 

ت�سنيــف  توقعــات  مبراجعــة  قامــت  كمــا   ،A- مــن   BBB+

�ســلبية.  اإىل  م�ســتقرة  مــن  الأجــل  طويــل  الئتمــاين  امل�ســّدر 

ثابتــة.  املاليــة  القــوة  ت�سنيــف  توقعــات  ظلــت  ذلــك،  ومــع 

مت  التــي  باملخالفــات  كبــري  حــد  اإىل  مرتبطــًا  التخفي�ــس  كان 

اكت�سافها يف ال�سركة التابعة �سمانات اخلليج )ذ.م.م.(.

مليــون   ١٠ مببلــغ  اإجمــايل  اإ�ســتثمار  اإيــراد  املجموعــة  �ســجلت 

تعك�ــس  اأمريكــي(.  دولر  مليــون   ٢٢.٥  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر 

النتيجة الركود الكبري يف اأ�سواق ال�ستثمار العاملية.

تقريــر  يف  امل�ســمولة  الفــرة  نهايــة  يف   
٢

املجمعــة الن�ســبة  بلغــت 

٢٠١٨ ن�سبة ١١٥.٢٪ )٢٠١٧: ١٠٤.١٪(.

و�سع اإعادة التاأمني لأريج

 .٢٠١٨ عــام  يف  للتحــدي  �ســاحة  التاأمــني  اإعــادة  �ســوق  ظــل 

ب�ســكل  ثابتــة  التاأمــني  اإعــادة  واأحــكام  �ســروط  بقــاء  فرغــم 

 ،٢٠١٨ لعــام  العقــود  جتديــد  مو�ســم  خــالل  باآخــر  اأو 

احلــالت،  معظــم  يف  التاأمــني،  اإعــادة  �ســركات  وا�ســتطاعت 

اجلانــب  علــى  الأ�ســعار  خف�ــس  �سغوطــات  مقاومــة 

١  النتيجة الفنية: �سايف الأق�ساط املكت�سبة ناق�سًا املطالبات وتكاليف الإ�ستحواذ

٢  الن�سبة املجمعة: جمموع امل�سروفات واخل�سائر على �سايف الأق�ساط املكت�سبة

اأ�ســعار  وبقيــت  تناف�ســيًا،  كونــه  يف  ال�ســوق  ا�ســتمر  الختيــاري، 

مــن  الأدنــى  احلــد  عنــد  التاأمــني  واإعــادة  التاأمــني  ومعــدلت 

املقيا�س. وبالأخ�س يف اأ�سواق منطقة ال�سرق الأو�سط.

 ٢6٢.٨ اإىل  للمجموعــة  املكتتبــة  الأق�ســاط  اإجمــايل  ارتفــع 

اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٢٢٥.6  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون 

زادت  والتــي  اأ�سا�ســي،  ب�ســكل  لويــدز  حمفظــة  بهــا  �ســاهمت 

دولر  مليــون   ٨٨.6  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٢٥.6 اإىل 

املبذولــة  باجلهــود  مدفوعــة  الزيــادة  وكانــت  اأمريكــي(. 

خا�ســرة  نقابــة  مــن  خرجنــا  حيــث  املحفظــة.  هيكلــة  لإعــادة 

ال�ســابقة  ال�ســلبية  النتائــج  مــن   ٪٥٠ مــن  اأكــر  عنهــا  نتــج 

م�ســاركتنا  بتحويــل  وقمنــا  بنــا  اخلا�ســة  لويــدز  ملحفظــة 

نحو نقابات واعدة ب�سكل اأكرب.

طبقــة  و�ســع  بي�ســت  اإم  اأيــه  مــن  ت�سنيفنــا  تخفي�ــس  اإن 

مــن  وخف�ــس  ال�ســركة،  علــى  ال�سغــوط  مــن  اإ�سافيــة 

مــن  و/اأو  معينــة  اأ�ســواق  يف  الأعمــال  اإكتتــاب  علــى  قدرتنــا 

ومــع  حمدديــن،  موؤمنــني  اأو  امل�ســندة  ال�ســركات  بع�ــس 

لأعمالنــا  املكتتــب  التاأمــني  ق�ســط  اإجمــايل  بقــي  ذلــك، 

تقريبــًا  تغيــري  دون   ٢٠١٨ عــام  خــالل  لويــدز  غــري  الأخــرى 

دولر  مليــون   ١٣٧  :٢٠١٧( اأمريكــي.  دولر  مليــون   ١٣٧.٢ عنــد 

ب�ســكل  احليــاة  غــري  التاأمــني  اأق�ســاط  ارتفعــت  اأمريكــي(. 

 ١١٥.٩  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ١١٨.6 اإىل  طفيــف 

التاأمــني  اأعمــال  �ســهدت  حــني  يف  اأمريكــي(،  دولر  مليــون 

التاأمــني  اأق�ســاط  اإجمــايل  يف  انخفا�ســًا  احليــاة  علــى 

مليــون   ٢١.٢  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٨.6 اإىل  املكتتبــة 

دولر اأمريكي(.

مبقــدار  �ســلبية  للمجموعــة  ال�ســاملة  الفنيــة  النتائــج  كانــت 

 ٥.٥ مبقــدار  اإيجابيــة   :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٩.٤

رئي�ســي  ب�ســكل  ال�ســلبي  الأداء  يرجــع  اأمريكــي(.  دولر  مليــون 

بنتيجــة  اأغلقــت  والتــي  بنــا،  اخلا�ســة  لويــدز  حمفظــة  اإىل 

خ�ســارة   :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ٢٨.٣ بلغــت  �ســلبية 

مــن  مزيجــًا  النتيجــة  متثــل  اأمريكــي(.  دولر  مليــون   ١٩.6

وبالأخ�ــس  ال�ســابقة،  الكتتــاب  �ســنوات  اإىل  املن�ســوبة  اخل�ســائر 

عامي ٢٠١6 و٢٠١٧ وجزئيا اإىل اإكتتاب عام ٢٠١٨.

غــري  التاأمــني  اتفاقيــة  ملحفظــة  الفنيــة  النتائــج  حققــت 

اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٤.٥ اإىل  اأدائهــا  يف  حت�ســنًا  احليــاة 

حمفظتنــا  واأظهــرت  اأمريكــي(.  دولر  مليــون   ٢.٨  :٢٠١٧(

ال�ســنوات  عك�ــس  علــى  العــام،  بالتاأمــني  املتعلقــة  الختياريــة 

دولر  مليــون   ١١.٢ مبقــدار  �ســلبية  فنيــة  نتيجــة  ال�ســابقة، 

دولر  مليــون   ٢١.٢ مبقــدار  اإيجابيــة  نتيجــة   :٢٠١٧( اأمريكــي 

احلريــق  تاأمــني  قطــاع  يف  اأعمالنــا  تاأثــرت  حيــث  اأمريكــي(. 

وكبــرية،  متعــددة  خ�ســائر  جــراء  رئي�ســي  ب�ســكل  والهند�ســي 



٥التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

�سعيد حممد البحار

رئي�س جمل�س الإدارة

تقرير جمل�س الإدارة
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باململكــة  البروكيماويــة  لل�سناعــات  الوطنيــة  ال�ســركة  مثــل 

وجامــا  اأمريكــي،  دولر  مليــون  بـــ6.٥  ال�ســعودية  العربيــة 

واملطالبــة  اأمريكــي،  دولر  مليــون  بـــ٣.٥  تركيــا  يف  اإنرجــي 

املتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  يف  اأدنــوك  مــن  ال�ســتثنائية 

مليــون   ١6.٨ قــدره  اإجمــايل  مببلــغ  الحتياطــي  ازداد  حيــث 

دولر اأمريكي )�سايف ٥.٢ مليون دولر اأمريكي(.

مــع  جيــد  ب�ســكل  احليــاة  علــى  التاأمــني  اأعمــال  اأداء  ا�ســتمر 

اأمريكــي  دولر  مليــون   ٥.٧ بلغــت  اإيجابيــة  فنيــة  نتيجــة 

)٢٠١٧: ١.١ مليون دولر اأمريكي(.

التوقعات امل�ستقبلية

الأو�ســط  ال�ســرق  منطقــة  يف  تاريخيــًا  را�ســخة  اأريــج  اإن 

واإىل  الهنديــة  القــارة  و�ســبه  واأفريقيــا،  اإفريقيــا،  و�ســمال 

ومــن  الأق�ســى.  وال�ســرق  اآ�ســيا  �ســرق  جنــوب  يف  مــا  حــد 

الثقــة،  علــى  مبنيــة  التاأمــني  اإعــادة  اأعمــال  اأن  املعــروف 

طويلــة  جتاريــة  عالقــات  علــى  مبنيــة  اأنهــا  يعنــي  ممــا 

بنــاء  يف  بجــد  بداياتهــا  منــذ  اأريــج  عملــت  لقــد  الأمــد. 

ثقافــة  تاأ�سي�ــس  خــالل  مــن  وذلــك  اأ�ســواقها،  يف  جيــدة  �ســمعة 

قريــب  عمــل  ونهــج  وموثــوق  �ســريع  ب�ســكل  املطالبــات  دفــع 

ال�ســوق  يف  مكانتنــا  ا�ســتخدام  نعتــزم  نحــن  للعميــل.  و�سديــق 

يف  الرئي�ســية  وخدماتنــا  جهودنــا  وتركيــز  اأكــرب  ب�ســكل 

الأ�سواق التي نعرفها جيدًا.

اأي  بــدون  مر�سيــًا  بلويــدز  املتعلقــة  اأعمالنــا  اأداء  يكــن  مل 

ت�سحيحيــة  تدابــري  باإدخــال  اأريــج  اإدارة  قامــت  ولقــد  �ســك. 

خف�ــس  ت�سمنــت  والتــي  و٢٠١٩   ٢٠١٨ الكتتــاب  �ســنوات  يف 

جمل�ــس  اإن   .٢٠١٩ عــام  يف  لويــدز  يف  لأريــج  الإجماليــة  امل�ســاركة 

اإن  كثــب.  عــن  بالــذات  املحفظــة  هــذه  تطــور  يراقــب  الإدارة 

الأو�ســح  الهــدف  هــو  الأداء  يف  وامللحــوظ  القــوي  التحــول 

لعام ٢٠١٩.

ال�سكر والتقدير

امتنانــه  عــن  لالإعــراب  الفر�ســة  هــذه  الإدارة  جمل�ــس  ينتهــز 

امللكــي  ال�ســمو  و�ساحــب  املفــدى،  امللــك  اجلاللــة  ل�ساحــب 

العهــد  ويل  امللكــي  ال�ســمو  و�ساحــب  الــوزراء،  جمل�ــس  رئي�ــس 

يف  التاأمــني  لقطــاع  وت�ســجيعهم  احلكيمــة  قيادتهــم  علــى 

الإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  يقــدم  كمــا  البحريــن.  مملكــة 

وامل�ســاهمني  والعمــالء  الأعمــال  ل�ســركاء  اأي�ســًا  �ســكرهم 

وتعاونهــم  دعمهــم  علــى  املركــزي  البحريــن  وم�ســرف 

طوال العام.

بالنيابة عن جمل�س الدارة

�سعيد حممد البحار

رئي�س جمل�س الإدارة

١٣ فرباير ٢٠١٩

تقرير جمل�س الإدارة



٧التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

املالمح املالية

الأرقام الرئي�سية

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١6 ٢٠١٧ 2018 )مباليني الدولرات الأمريكية( 

 ٣١٥.٣  ٢٢٠.٤  ٢٤٥.٤  ٢٢٥.6  ٢6٢.٨ اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

 ٢٥6.٤  ٢١٩.٩  ١٨٠.٥  ١٧٩.٩  ٢١٤.٠ �سايف الأق�ساط املكت�سبة

 ١٥.6 )4.4(  ٩.٢  ٧.٢ )55.3( �سايف )اخل�سارة( الربح

 ٧١٥.٤  ٧٤6.6  ٧٣٧.٤  66٥.١  6١٣.٩ اأ�سول ال�ستثمار

 ١.١٠٤.٣  ١.٠٩٩.١  ١.١١٤.٤  ١.٠٨6.١  ١.٠٥٢.6 جمموع الأ�سول

 6٣٥.6  6١٣.٧  ٥٨٩.٩  ٥6٨.١  ٥٧٣.٩ �سايف املخ�س�سات الفنية

 ٢6٤.٥  ٢٤٤.٢  ٢٥6.6  ٢٥6.٩  ١٩6.٤ حقوق امل�ساهمني

ن�سبة امل�ساهمني

٪٣١.٣٨ حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة

٪١٤.٤٥ حكومة ليبيا 

٪٩.١٠ حكومة الكويت 

٪١٥.٢٢ القطاع اخلا�س بدولة الإمارات العربية املتحدة

٪٩.٠١ القطاع اخلا�س بدولة الكويت

٪٢٠.٨٤ مالك اآخرون

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨
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مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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�ساموئيل فرغي�س

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية



١١التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية

اإ�ستعرا�س الأعمال

تطوير املحفظة

مليــون   ٢6٢.٨ اإىل  لل�ســركة  املكتتبــة  الأق�ســاط  اإجمــايل  ارتفــع 

بزيــادة  اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٢٢٥.6  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر 

امل�ســاركة  اإىل  رئي�ســي  ب�ســكل  الزيــادة  وترجــع   .٪١6.٥ قدرهــا 

فقــد  املجموعــة،  ا�ســراتيجية  مــع  ومتا�ســيًا  لويــدز.  �ســركة  يف 

مــن   ٢٠١٨ عــام  يف  لويــدز  لغــري  الختياريــة  املحفظــة  ازدادت 

اأمريكــي،  دولر  مليــون   ٣٥.٣ اإىل  اأمريكــي  دولر  مليــون   ٣٢.٤

خف�ــس  فــاإن  ذلــك،  ومــع   .٪٩ بن�ســبة  منــوًا  متثــل  والتــي 

الأعمــال.  هــذه  منــو  مــن  حــد   ٢٠١٨ �ســبتمرب  يف  الت�سنيــف 

عــام  ب�ســكل  راكــدة  لويــدز  غــري  اتفاقيــات  حمفظــة  بقيــت 

الــدولر  مقابــل  الركيــة  اللــرية  اإ�سعــاف  تاأثــري  ب�ســبب 

الأمريكي.

املمتلــكات  علــى  التاأمــني  قطــاع  ا�ســتحوذ  عــام،  وب�ســكل 

احليــاة  غــري  التاأمــني  اأعمــال  اإجمــايل  مــن   ٪٤٢.٤ علــى 

وال�سحــي  الهند�ســي  التاأمــني  اأعمــال  تليــه  لويــدز،  لغــري 

نف�ســه،  الوقــت  ويف  التــوايل.  علــى  و6.١٢٪   ٪١٨.٨ بن�ســبة 

عــام  يف   ٪١٢.٣ بن�ســبة  انخفا�ســًا  احليــاة  حمفظــة  �ســهدت 

 ٢١.٢ مــن  اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٨.6 اإىل  لتراجــع   ٢٠١٨

مليون دولر اأمريكي.

التق�سيم الإقليمي لإجمايل دخل الأق�ساط املكتتبة

 م�ساهمات فروع التاأمني الفردية يف دخل

الأق�ساط املكتتبة للمجموعة

الأداء

 ١٩.٤ عنــد  �ســلبية  للمجموعــة  العامــة  الفنيــة  النتيجــة  كانــت 

اأمريكــي(.  دولر  مليــون   ٥.٥ ربــح   :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون 

 ٢٨.٣ قدرهــا  خ�ســارة  بنــا  اخلا�ســة  لويــدز  اأعمــال  �ســجلت 

دولر  مليــون   ١٩.6 خ�ســارة   :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون 

يف  كبــرية  خ�ســائر  اإىل  اأ�سا�ســي  ب�ســكل  ذلــك  ويرجــع  اأمريكــي( 

الرئي�ســي  الأثــر  وكان  و٢٠١٨.  و٢٠١٧   ٢٠١6 الكتتــاب  �ســنوات 

املتحــدة.  الوليــات  يف  الطبيعيــة  الكــوارث  خ�ســائر  عــن  ناجتــًا 

خــالل  بهــا  اخلا�ســة  لويــدز  حمفظــة  مبراجعــة  ال�ســركة  قامــت 

جتديد اإتفاقيات ٢٠١٩ وخف�ست تواجدها يف هذا ال�سوق.

ب�ســكل  اخل�ســارة  يف  اأي�ســًا  لويــدز  غــري  اأعمــال  �ســاهمت 

اإىل  اأدت  التــي  الختياريــة  اأعمالنــا  خــالل  مــن  اأ�سا�ســي 

 :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ١١.٢ بلغــت  فنيــة  خ�ســارة 

ربح ٢١.٢ مليون دولر اأمريكي(.

بلغــت  فنيــة  خ�ســارة  املمتلــكات  تاأمــني  اأعمــال  �ســجلت  كمــا 

الكبــرية  اخل�ســائر  ب�ســبب  اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٠.٩

الناجتة عن احلرائق يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

با�ســتثناء  عــام،  ب�ســكل  احليــاة  غــري  اإتفاقيــات  حققــت  وقــد 

لهــذا  اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٤.٥ قــدره  ربــح  لويــدز،  اأعمــال 

فئــات  م�ســاهمة  مــع  اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٢.٨  :٢٠١٧( العــام 

بقيمــة  فنيــة  باأربــاح  الهند�ســي  والتاأمــني  احلــوادث  تاأمــني  اأعمــال 

٧ مليون دولر اأمريكي و٣ مليون دولر اأمريكي على التوايل.

بالعــام  مقارنــًة  جيــدًا  اأداًء  احليــاة  تاأمينــات  اأعمــال  حققــت 

 ٥.٧ بلغــت  فنيــة  اأربــاح  حتقيــق  يف  �ســاهمت  حيــث  املا�ســي، 

مليون دولر اأمريكي )٢٠١٧: ١.١ مليون دولر اأمريكي(.

التابعــة  ري  تكافــل  �ســركة  حمفظــة  ت�ســوية  عمليــة  كانــت 

متما�ســية   ،٢٠١٥ عــام  يف  العمــل  عــن  توقفــت  والتــي  لنــا، 

بنتائــج  و�ســاهمت  بنــا  اخلا�ســة  الن�ســحاب  اإ�ســراتيجية  مــع 

املجموعــة  نتائــج  يف  اأمريكــي  دولر  مليــون   ٣.6 بلغــت  اإيجابيــة 

)٢٠١٧: ١.٢ مليون دولر اأمريكي(.

 النتائج الفنية للمجموعة ح�سب امل�سدر

)باآلف الدولرات الأمريكية(

١٠.٠٠٠

٥.٠٠٠

-

)٥.٠٠٠(

)١٠.٠٠٠(

)١٥.٠٠٠(

)٢٠.٠٠٠(

)٢٥.٠٠٠(

)٣٠.٠٠٠(

الإتفاقيات 

التنا�سبية

اإتفاقيات 

فائ�س 

اخل�سارة

الختياري لويدز احلياة جمموع

النتائج

الفنية

٪٤٨

٪٢٩

٪١٠

ال�سرق الأو�سط

اأفريقيا

اآ�سيا

ح�سابات لويدز

٪١٣

٪٠

٪٤٧.٨

٪١٩.١

٪٨.٥

٪٧.١

٪٥.٧

٪٤.٤

٪٣.٥

٪٢.٠

٪١.٩

٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠

لويدز

ال�سحن 

البحري

املمتلكات

الهند�سي

احلياة

ال�سحي

اأخرى

احلوادث

هيكل ال�سفن 

البحري
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النتائج الفنية للمجموعة لفروع التاأمني

)باآلف الدولرات الأمريكية(

خماطر و�سع راأ�س املال

خارجيــني  اكتواريــني  خــرباء  بتكليــف  قامــت  ال�ســركة،  كعــادة 

املــال  راأ�ــس  ملقــدار  حمــدث  تقديــر  لتقــدمي  م�ســتقلني 

عنــد  املجموعــة  عمليــات  جميــع  احتياجــات  لتلبيــة  الــالزم 

اأريــج  مــال  راأ�ــس  وُيظهــر   .٩٩.٥ بن�ســبة  اأو   1:200 م�ســتوى 

حقــوق  مقابــل  الثقــة  مــن  م�ســتوى  علــى  فائ�ــس  الإقت�ســادي 

امل�ساهمني بال�سركة. 

كبــريًا  ماليــًا  �سمانــًا  تقــدم  املجموعــة  اأن  علــى  يــدل  هــذا 

اأعمــال  �ســهدت  ال�سعبــة.  الظــروف  يف  وحتــى  لعمالئهــا، 

علــى  حمــدودة  تغيــريات  باأريــج  اخلا�ســة  التاأمــني  اإعــادة 

الرئي�ســية  املحركــة  العوامــل  تتمثــل  واحــد.  عــام  قبــل  الو�ســع 

الإكتتــاب  خماطــر  يف  للمجموعــة  املــال  راأ�ــس  ملخاطــر 

وخماطــر  ال�ســوق  مبخاطــر  متبوعــة  الحتياطــي،  وخماطــر 

انخف�ســت   ،٢٠١٨ عــام  خــالل  الئتمــان.  وخماطــر  الت�ســغيل 

حــني  يف  معتــدل،  ب�ســكل  الإحتياطــي  وخماطــر  ال�ســوق  خماطــر 

اأدت  قليــاًل.  الئتمــان  وخماطــر  الإكتتــاب  خماطــر  ارتفعــت 

متطلبــات  يف  معتــدل  انخفا�ــس  اإىل  جمتمعــة  التحــركات  جميــع 

راأ�س املال القت�سادي للمجموعة.

زلنــا  مــا  الكتــواري،  التحليــل  خــالل  مــن  اعتمــاده  مت  وكمــا 

املجموعــة  حمفظــة  وجــودة  تنــوع  بــاأن  كبــرية  ثقــة  علــى 

وراأ�ــس  التاأمــني  لإعــادة  اأريــج  لعمــالء  قويــة  حمايــة  يوفــر 

مال امل�ساهمني على حد �سواء.

النظرة امل�ستقبلية

لويــدز  نقابــات  يف  م�ســاركتها  تقييــم  املجموعــة  اأعــادت 

م�سيهــا  مــع  تعر�سهــا  مــن  للحــد  ت�سحيحيــة  تدابــري  واأدخلــت 

اأ�ســواق  تطويــر  يف  املتمثلــة  التحديــات  �ســوء  يف  قدمــًا. 

املا�ســي،  �ســبتمرب  يف  الت�سنيــف  تخفي�ــس  بعــد  جديــدة 

مــن  الرئي�ســية  اأ�ســواقها  يف  اجلهــود  بتعزيــز  ال�ســركة  �ســتقوم 

و�ســنوات  القويــة  عالقاتهــا  قاعــدة  مــن  ال�ســتفادة  خــالل 

اأي�ســًا  ال�ســركة  تقــوم  كمــا  الفنيــة.  ومعرفتهــا  خربتهــا 

ب�ســكل  التاأكيــد  مــع  بهــا  اخلا�ــس  الكتتــاب  نهــج  مبراجعــة 

بالنظــر  املخاطــر،  مــع  تتنا�ســب  العوائــد  كــون  علــى  اأكــرب 

ل  الفنيــة.  امل�ســتويات  مــن  اأقــل  الأق�ســاط  معــدلت  اأن  اإىل 

امل�ســاهمني  اأمــوال  وحمايــة  ال�ســتثمار  علــى  العائــد  يــزال 

امل�ســتمرة  اجلهــود  جانــب  اإىل  الق�ســوى،  الأولويــة  ميثــل 

ملوازنة التكاليف والكفاءات الت�سغيلية.

الإ�ستثمار

نــزاع  املاليــة.  الأ�ســواق  يف  بالتحديــات  مليئــًا   ٢٠١٨ عــام  كان 

وخمــاوف  وال�ســني،  املتحــدة  الوليــات  بــني  م�ســتمر  جتــاري 

املتحــدة،  الوليــات  يف  الفائــدة  �ســعر  ت�سييــق  مــدى  ب�ســاأن 

العــامل،  مــن  املختلفــة  الأجــزاء  يف  اجليو�سيا�ســية  والق�سايــا 

ب�ســكل  العامليــة  الأ�ســهم  ت�سحيــح  مت  الأداء.  علــى  اأثــر  ممــا 

رحلــة  هنــاك  كانــت  العــام.  مــن  الرابــع  الربــع  يف  جوهــري 

�ســندات  اإىل  العاليــة  املخاطــر  ذات  الأ�ســول  خــارج  الأمــان  اإىل 

يف  مقيــدًا  كان  الــذي   ،)VIX( موؤ�ســر  كان  الأمريكيــة.  اخلزانــة 

٢٠١6 و٢٠١٧ لتقلبات ال�سوق، قد ارتفع ب�سكل كبري.

ت�ســديد  يف  �سيا�ســته  الفــدرايل  الحتياطــي  البنــك  ا�ســتمر 

ملعــدل  امل�ســتهدف  املعــدل  زيــادة  مت  النقديــة.  ال�سيا�ســة 

لذلــك،  نتيجــة  ال�ســنة.  يف  مــرات  اأربــع  الفيدراليــة  الأمــوال 

يف  املــدى  ق�ســرية  القرو�ــس  علــى  الفائــدة  اأ�ســعار  ارتفعــت 

بهــا  املعمــول  الفائــدة  اأ�ســعار  اإ�ســتقرت  املتحــدة.  الوليــات 

اأ�ســهر  ثالثــة  ملــدة  الأمريكــي  بالــدولر  لنــدن  م�ســارف  بــني 

عند اأعلى م�ستوياته يف عدة اأعوام.

يف  الأخــرى  املركزيــة  للبنــوك  النقديــة  ال�سيا�ســات  ا�ســتمرت 

البنــك  اأبقــى  الأمريكيــة.  النقديــة  ال�سيا�ســة  مــع  الختــالف 

دون  الرئي�ســية  الفائــدة  اأ�ســعار  علــى  الأوروبــي  املركــزي 

الر�ســمي  الفائــدة  �ســعر  برفــع  اإجنلــرا  بنــك  قــام  تغيــري. 

علــى  اليابــان  بنــك  اأبقــى  حــني  يف  واحــدة،  مــرة  للبنــك 

 .٪٠.١ ناق�ــس  عنــد  بــه  اخلا�ــس  الق�ســري  املــدى  هــدف 

بدعــم  الرئي�ســية  العمــالت  بــني  الفائــدة  �ســعر  فــارق  اأدى 

الدولر الأمريكي. اإرتفع موؤ�سر )DXY( بن�سبة ٤.٤ ٪.

عوائــد  م�ســتويات  علــى  املركزيــة  البنــوك  ت�سرفــات  اأثــرت 

الأمريكيــة  اخلزانــة  مذكــرة  اأغلقــت  احلكوميــة.  ال�ســندات 

نقطــة  وع�ســرين  �ســبعة  علــى  القيا�ســية  �ســنوات  الع�ســر  ذات 

احلكوميــة  ال�ســندات  �ســجلت   .٪٢.6٨ عنــد  العائــد  يف  اأ�سا�ــس 

اأقــل  اأو  �ســنوات  �ســبع  اإ�ســتحقاق  فــرة  ذات  الأوروبيــة 

عائــد  علــى  اليابــان  بنــك  حافــظ  �ســلبية.  عائــدات 

ذات  اليابانيــة  احلكومــة  ل�ســندات   ٪٠ بن�ســبة  م�ســتهدف 

الع�سر �سنوات.

هنــاك  كان  النا�ســئة.  الأ�ســواق  علــى  القــوي  الــدولر  اأثــر 

النا�ســئة.  الأ�ســواق  و�ســندات  اأ�ســهم  مــن  لــكل  خــارج  تدفــق 
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١٣التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

النا�ســئة  لالأ�ســواق  مورغــان  بــي  جــي  �ســندات  موؤ�ســر  خ�ســر 

مــن  عــام  اإىل  اخلــام  )برنــت(  نفــط  تعر�ــس   .٪٤.6١

الت�ســعة  الأ�ســهر  يف   ٪٢٣.٧ بن�ســبة  الإ�ســتقواء  بعــد  التقلبــات. 

بن�ســبة  باإنخفا�ــس  ال�ســلع  اأغلقــت   ،٢٠١٨ عــام  مــن  الأوىل 

دون  كان  التقليــدي،  املــالذ  الذهــب  العــام.  لهــذا   ٪١٩.٥

فئــات  ملعظــم  �ســلبيًا  عامــًا  كان  لقــد  باخت�ســار،  امل�ســتوى. 

مــع  متا�ســيًا  تخ�سي�سنــا.  يف  حمافظــني  زلنــا  مــا  الأ�ســول. 

اإ�ســراتيجيتنا  بقيــت  للمجموعــة،  املخاطــر  حتمــل  �سيا�ســة 

مكنتنــا  ال�سعبــة،  ال�ســنة  هــذه  يف  تغيــري.  بــدون  الإ�ســتثمارية 

ا�ســتثمارات  وبلغــت  اخل�ســائر.  تقليــل  مــن  ا�ســراتيجيتنا 

مليــون   66٥.١  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   6١٣.٩ املجموعــة 

النقديــة  لالأمــوال   ٪٨6 تخ�سي�ــس  مــع  اأمريكــي(  دولر 

اإيــرادات  بلغــت  وال�سكــوك.  الأجــل  ق�ســرية  وال�ســندات 

 .٢٠١٨ عــام  يف  اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٠ املجموعــة  ا�ســتثمارات 

)٢٠١٧: ٢٢.٥ مليون دولر اأمريكي(.

الأ�ســهم  اأ�ســواق  انتع�ســت  التقريــر،  هــذا  اإ�ســدار  وقــت  يف 

الــدولر  �سعــف  الرابــع.  الربــع  يف  البيــع  عمليــات  مــن 

النا�ســئة  الأ�ســواق  مثــل  املخاطــر  ذات  الأ�ســول  وتقــوم  قليــاًل، 

علــى  العوائــد  م�ســتوى  ويظــل  كبــرية.  تدفقــات  باإجتــذاب 

ذات  الأجــل  ق�ســرية  الثابــت  الدخــل  ذات  املاليــة  الأوراق 

التاريخيــة.  للمعايــري  بالن�ســبة  منخف�ســًا  ال�ســتثمارية  القيمــة 

وت�سكل هذه الظاهرة حتديًا للم�ستثمرين مثل اأريج.

املخاطــر  ومنخف�ســة  متنوعــة  حمفظــة  اإدارة  يف  �سن�ســتمر 

لل�ســركة،  املعلنــة  ال�ســتثمار  خماطــر  �سيا�ســة  نطــاق  �سمــن 

التزامنــا  مقابــل  ال�ســوق  لفر�ــس  الدقيقــة  املوازنــة  مــع 

قــد  وامل�ســاهمني.  التاأمــني  وثائــق  حاملــي  جتــاه  الدائــم 

العامليــة.  القت�ساديــة  الــدورة  يف  انعطــاف  نقطــة  يف  نكــون 

احلــذر  توخــي  �ســنوا�سل  للخ�ســائر.  بالن�ســبة  مهمــة  املخاطــر 

و�سرنكز على املحافظة على �سالمة راأ�س املال.

ال�سركات التابعة

تكافل ري ليميتد

للمجموعــة،  التابعــة  الإ�ســالمية  التاأمــني  اإعــادة  �ســركة  �ســجلت 

اأبريــل  يف  الت�ســوية  حتــت  و�سعــت  والتــي  ليميتــد،  ري  تكافــل 

اأمريكــي  دولر  مليــون   6.٧ بلغــت  �سافيــة  اأرباحــًا   ،٢٠١6

بلغــت  العــام.  لهــذا  اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٢.٣  :٢٠١٧(

 :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ٣.6 الربــح  يف  اأريــج  ح�ســة 

١.٢ مليون دولر اأمريكي(.

عائــد  متو�ســط    ليميتــد  ري  تكافــل  ا�ســتثمارات  حققــت 

بلغــت  ا�ســتثمارية  عوائــد  مــع   )٪١.٥  :٢٠١٧(  ٪١.٤ بن�ســبة 

اأمريكــي(.  دولر  مليــون   ١.٣  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ٠.٩

كامــل  ب�ســكل  حمفوظــة  ال�ســتثمارية  ال�ســركة  اأ�ســول  كانــت 

تقريبًا كنقد وودائع اإ�سالمية ق�سرية املدى.

�سمانات اخلليج

للمجموعــة  تابعــة  �ســركة  وهــي  اخلليــج،  �سمانــات  �ســاهمت 

بلغــت  بخ�ســارة  املمتــد،  ال�سمــان  تاأمــني  اإدارة  يف  تعمــل  والتــي 

 :٢٠١٧( لل�ســنة  املجموعــة  لنتائــج  اأمريكــي  دولر  مليــون   ٢٣.٧

ارتكبــه  احتيــال  نتيجــة  اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٠.١ خ�ســارة 

تقــدر  دارة،  الإ تقييمــات  عىل  بناًء  التابعــة.  ال�ســركة  موظفــي 

تكويــن  ومت  دولر  مليــون   ٢١.٥ مببلــغ  اخل�ســارة  اإجمــايل 

البيــانات  يف  وبالتايل  التابعة  ال�سركــة  دفاتر  يف  لهــا  خم�س�ــس 

لأي  قبــوًل  ي�ســكل  ل  وهــذا  للمجموعة.  املوحــدة  الماليــة 

اخلليــج  �سمانــات  �ســركة  مــال  راأ�ــس  تتجــاوز  م�ســوؤولية 

عــدم  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  قــرر   ،٢٠١٨ نوفمــرب   ١٥ يف  ذ.م.م.. 

اإكتتاب اأي مزيد من الأعمال واأو�سى بت�سفية ال�سركة.

اأريج كابيتال ليمتد

ومملوكــة  م�ســجلة  �ســركة  هــي  ليمتــد  كابيتــال  اأريــج 

يف  بامل�ســاركة  لأريــج  ت�ســمح  لنــدن  لويــدز  ل�ســركة  بالكامــل 

 ،٢٠١٨ عــام  يف  لويــدز.  نقابــات  تكتتبهــا  التــي  الأعمــال 

خــالل  مــن  اأعمالهــا  باإكتتــاب  ليمتــد  كابيتــال  اأريــج  قامــت 

اإىل  بالإ�سافــة  و٢٠١٤،  و١٩١٠  و١٢٠٠   ١٩6٩ هــي  نقابــات  اأربــع 

اأق�ســاط  مولــدة  و6١٣٣،   6١١٨ هــي  خا�ســة  مل�ســاريع  نقابــات 

اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٢٥.٥ قدرهــا  اإجماليــة  مكتتبــة 

كابيتــال  اأريــج  حتتفــظ  اأمريكــي(.  دولر  مليــون   ٨٨.6  :٢٠١٧(

وت�ســند  ال�ســايف  ح�ســابها  علــى  حمــدودة  مبخاطــر  ليمتــد 

ليمتــد  كابيتــال  اأريــج  �ســجلت  الأم.  لل�ســركة  اأعمالهــا  معظــم 

 :٢٠١٧( لل�ســنة  اأمريكــي  دولر  مليــون   ١.٣ قدرهــا  خ�ســارة 

ب�ســكل  تاأثــرت  اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٢.٧ �سافيــة  خ�ســارة 

الكتتــاب  �ســنوات  اإىل  تعــزى  التــي  باخل�ســائر  رئي�ســي 

ال�سابقة ٢٠١6 و٢٠١٧.

اأريج لإدارة التاأمني )مركز دبي املايل العاملي( املحدودة

اأريــج  للمجموعــة،  التابعــة  التاأمــني  اإدارة  �ســركة  و�ســع  مت 

يف  واملن�ســاأة  العاملــي(  املــايل  دبــي  )مركــز  التاأمــني  لإدارة 

مركز دبي املايل العاملي، حتت الت�سفية الطوعية.
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تقرير حوكمة ال�سركة



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(١6

حوكمــة  يف  العامليــة  املمار�ســات  اأف�ســل  باإتبــاع  اأريــج  تلتــزم 

املعايــري  بــني  روابــط  بوجــود  يقــني  علــى  وال�ســركة  ال�ســركة. 

ومــن  للم�ســاهمني.  قيمــة  اإ�سفــاء  وبــني  القويــة  الأخالقيــة 

الأعمــال  وجمتمــع  ال�ســركاء  مــع  للتوا�ســل  ال�ســعي  خــالل 

عــن  التامــة  بال�ســفافية  اللتــزام  اإىل  ال�ســركة  تهــدف  العــام، 

طريق تبني اأعلى معايري الإف�ساح. 

قواعد حوكمة ال�سركات مبملكة البحرين

ال�ســركات  حوكمــة  يف  البحريــن  مملكــة  قواعــد  ال�ســركة  تتبــع 

يف  العموميــة  اجلمعيــة  اأعمــال  جــدول  وي�ســم  “القواعــد”. 
بند منف�سل تقرير عن حوكمة ال�سركة.

اإطار العمل

اإطــار  علــى  اإدارتهــا،  جمل�ــس  خــالل  مــن  ال�ســركة،  حتتفــظ 

ت�ســمل  والتــي  عملياتهــا،  جمــالت  جميــع  يف  للحوكمــة  عمــل 

التوجيهيــة  واملبــادئ  الإجــراءات،  القوانــني،  الر�ســمية،  الوثائــق 

وتلتــزم  بالتقاريــر.  اخلا�ســة  الإدارة  ومتطلبــات  الر�ســمية 

منتظــم  ب�ســكل  احلوكمــة  ممار�ســات  مبراجعــة  اأريــج 

وتعدلها من وقت لآخر.

جمل�س الإدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومل��دة   ٢٠١٧ مار�ــس  يف  احلــايل  املجل�ــس  انتخــاب  مت  وقــد 

العموميــة  اجلمعيــة  اجتمــاع  يف  تنتهــي  �ســنوات  ثــالث 

الأ�سا�ســية  املجل�ــس  اإجــراءات  وتعــزز   .٢٠٢٠ يف  ال�س��نوية 

التعريفــي  التدريــب  ي�ســمل  الــذي  لالأع�ســاء  املهنــي  التطويــر 

الذاتــي.  والتقييــم  امل�ســتمر  والتطويــر  اجلــدد،  لالأع�ســاء 

عــن  ونبــذة  احلاليــني  الإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  اأ�ســماء 

�سريتهم الذاتية مف�سل يف ال�سفحة رقم ٢٢.

مــن  وثالثــة  تنفيذيــني،  غــري  الإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  جميــع 

ويقــوم  هــذا  تنفيذيــني،  غــري  م�ســتقلني  ال�ســتة  الأع�ســاء 

الأع�ســاء  اأداء  مــع  اأدائــه  وتقييــم  مبراجعــة  دوريــًا  املجل�ــس 

منفردين، كما تتطلبه القواعد.

جلان املجل�س

اإدارة  جمل�ــس  يف  الرئي�ســية  امل�ســائل  مناق�ســة  يتــم  حــني  يف 

املجل�ــس  مل�ســاعدة  منف�سلــة  جلــان  ت�ســكيل  مت  فقــد  ال�ســركة، 

التدقيــق  جلنــة  فتقــوم  فعالــة،  بطريقــة  مهامــه  اإدارة  يف 

الرقابــة  ونظــام  املاليــة  التقاريــر  علــى  بالإ�ســراف  واملخاطــر 

اإىل  املطبقــة،  والأنظمــة  القوانــني  بكافــة  واللتــزام  الداخلــي 

واملكافــاآت  التعيينــات  جلنــة  اأمــا  املخاطــر.  اإدارة  جانــب 

جمل�ــس  لأع�ســاء  واملكافــاآت  التعيينــات  مراجعــة  فتتــوىل 

جلــان  كل  وجتتمــع  بال�ســركة.  العامــة  الإدارة  واأع�ســاء  الإدارة 

�ســنويًا  جتتمــع  كمــا  اأهدافهــا  لتحقيــق  دوري  ب�ســكل  املجل�ــس 

لتقييم اأدائها الذاتي.

اجتماعات املجل�س

يتوجــب  املحليــة،  والقواعــد  لل�ســركة  الأ�سا�ســي  للنظــام  وفقــًا 

ال�س��نة.  يف  م��رات   ٤ الأقــل  علــى  النعقــاد  املجل�ــس  علــى 

فقــد   ،٢٠١٨ يف  اجتماعــات  �ســتة  ح�ســور  اإىل  وبالإ�سافــة 

للربعــني  املرحليــة  للنتائــج  بالتمريــر  قــراران  املجل�ــس  اعتمــد 

الأول والثاين.

 ،٢٠١٨ يف  املنعقــدة  الجتماعــات  عــدد  التــايل  اجلــدول  ويو�ســح 

مبا فيها جلان املجل�س واحل�سور ال�سخ�سي لالأع�ساء:

جلنة التعيينات واملكافاآتجلنة التدقيق واملخاطراجتماعات املجل�سالأع�ساء

)6()٥()٧(

٥-6�سعيد حممد البحار*

--٥حممد �سيف الهاملي

٥-6حممد �سيف ال�سويدي

6٧٥اأحمد �سعيد املهري*

٥٥٤الدكتور بدر عبداهلل اجلابري*

٥6٤وائل اإبراهيم اأبوخزام

•  * متثل ع�سو م�ستقل غري تنفيذي

•  - متثل غري ع�سو

تقرير حوكمة ال�سركة



١٧التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

الإدارة

الإدارة  جمل�ــس  رئي�ــس  بــني  للم�ســئوليات  ف�ســل  هنــاك 

امل�ســئول  هــو  الإدارة  جمل�ــس  فرئي�ــس  التنفيــذي.  والرئي�ــس 

كافــة  علــى  كفاءتــه  مــن  والتاأكــد  املجل�ــس  رئا�ســة  عــن 

الأعمــال،  جــدول  حت�ســري  يف  بــدوره  والقيــام  الأ�سعــدة 

بال�ســركة  اخلا�ســة  الأمــور  العتبــار  بعــني  الأخــذ  مــع 

و�ســئون الأع�ساء.

لأمــور  اليوميــة  بــالإدارة  التنفيــذي  الرئي�ــس  يقــوم 

الرئي�ــس  يراأ�ســه  الــذي  العامــة  الإدارة  فريــق  اإن  ال�ســركة. 

املجل�ــس  ا�ســراتيجيات  تطبيــق  عــن  م�ســئول  التنفيــذي 

يف  الفريــق  وي�ســم  لل�ســركة.  اليوميــة  العمليــات  ومراقبــة 

املديــر  ونائــب  التاأمــني  اإعــادة  يف  العــام  املديــر  ع�سويتــه 

امل�ســاعد  العــام  واملديــر  والإداريــة  املاليــة  لل�ســئون  العــام 

يف اإعــادة التاأمني.

الرئي�ــس  عقــد  اإنهــاء   ٢٠١٨ عــام  خــالل  الإدارة  جمل�ــس  قــرر 

املاليــة  لل�ســئون  العــام  املديــر  نائــب  بتعيــني  وقــام  التنفيــذي 

يتــم  اأن  اإىل  التنفيــذي  الرئي�ــس  باأعمــال  كقائــم  والإداريــة 

تعيني رئي�س تنفيذي جديد.

الذاتيــة  و�ســريهم  العامــة  الإدارة  فريــق  اأع�ســاء  اأ�ســماء 

مذكورة يف ال�سفحة رقم ٢٣.

تعوي�سات اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العامة 

ملتطلبــات  وفقــًا  الإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  تعوي�ســات  تتحــدد 

البحريــن  مملكــة  يف  بــه  املعمــول  التجاريــة  ال�ســركات  قانــون 

والتــي  لل�ســركة  الأ�سا�ســي  النظــام  يف  عليــه  واملن�سو�ــس 

املكافــاآت  الأع�ســاء  تعوي�ســات  وت�ســمل  امل�ســاهمون.  يعتمدهــا 

الإدارة  تعوي�ســات  اأمــا  املدفوعــة.  وامل�ساريــف  والبــدلت 

تو�سيــة  علــى  بنــاًء  الإدارة  جمل�ــس  بتحديدهــا  فيقــوم  العامــة 

الرواتــب،  ت�ســمل  حيــث  واملكافــاآت  التعيينــات  جلنــة  مــن 

اخلدمــة،  نهايــة  مزايــا  املدفوعــة،  امل�ساريــف  البــدلت، 

الرجــاء  املعلومــات،  مــن  )ملزيــد  بــالأداء  املتعلقــة  واحلوافــز 

فــاإن  القانــون،  بح�ســب   .)٧٥ رقــم  لل�سفحــة  الرجــوع 

التفا�سيل متوفرة يف مقر ال�سركة عند طلب امل�ساهمني.

الهيكل التنظيمي

يف  )مو�ســح  مف�ســاًل  تنظيميــًا  هيــكاًل  ال�ســركة  حــددت 

وتطورهــا  ال�ســركة  اأهــداف  خلدمــة   )٢١ رقــم  ال�سفحــة 

ال�سراتيجي والرقابة الداخلية بها.

اللجان الإدارية

ومراقبــة  التوجيــه  يف  التنفيــذي  الرئي�ــس  م�ســاعدة  اأجــل  مــن 

اإداريــة  جلــان  ت�ســكلت  بال�ســركة،  الت�ســغيلية  الأق�ســام 

داخلية متعددة، بالإ�سافة اإىل جلنة اإدارة املجموعة. 

التاأمــني  واإعــادة  التاأمــني  اإعــادة  اإدارة  جلــان  ت�ســمل  هــذه  اإن 

وبنــاًء  ال�ســركة  داخــل  مــن  الأع�ســاء  �ســم  يتــم  ال�ســادر. 

على جمالت خرباتهم ذات ال�سلة.

التعاقب الوظيفي

واأهميــة  الب�ســرية  مواردهـــا  بقيمــــــة  ال�سركــــــة  تعــرف 

اإطــار  ال�ســركة  وتديــر  واملنظــم.  املوؤهــل  التعاقــب  �سمــان 

بال�سركــــــة  الرئي�سيــــــة  املنا�ســب  ي�سمــــــل  للتعاقــــــب  عمــل 

دوري  حتليــل  اأ�سا�ــس  علــى  املواهــــــب  لتنميــة  وبرنامــج 

التعيينــــــات  جلنــــــة  وتتكفــل  التدريــــــب،  لحتياجــــــات 

واملكافــاآت مبراجعة واإعتماد خطة التعاقب بال�سركة.

�سيا�سية توظيف الأقرباء

البحــــــرين  م�ســــــرف  اأحكــــــام  كتــــــاب  يف  ورد  مبــا  عمــــــاًل 

باأقــارب  خا�ســة  �سيا�ســــــة  ال�سركــــــة  و�سعــت  فقــد  املركــزي، 

م�ســرف  موافقــة  علــى  تعيينهــم  يتوقــف  الذيــن  الأ�ســخا�س 

البحرين املركزي.

املالي��ة  ب��الأوراق  الرئي�س��يني  الأ�س��خا�س  ت��داولت 

للمجموعة العربية للتاأمني

الأ�ســخا�س  بتــداولت  خا�ســة  �سيا�ســة  اأريــج  اأن�ســئت 

للتاأمــني،  العربيــة  للمجموعــة  املاليــة  بــالأوراق  الرئي�ســيني 

وكتــاب  البحريــن  بور�ســة  اإر�ســادات  مــع  يتوافــق  مبــا 

عــن  ال�ســادر  املاليــة(  )الأ�ســواق   6 رقــم  املجلــد  الأحــكام 

التزمــت  العــام  وخــالل  املركــزي.  البحريــن  م�ســرف 

الرقابيــة  وباملتطلبــات  ال�سلــة  ذات  التقاريــر  بكافــة  ال�ســركة 

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

اأع�ســاء  ميتلكهــا  التــي  اأريــج  اأ�ســهم  تفا�سيــل  يلــي  وفيمــا 

العامــة،  الإدارة  واأع�ســاء  ممثليهــم  فيهــا  مبــا  الإدارة  جمل�ــس 

الأ�ســخا�س  مــن  غريهــم  اأو  والأطفــال  زوجاتهــم،  فيهــا  مبــا 

اخلا�سعني لإ�سرافهم:

الإدارة العامةاأع�ساء املجل�س

 عدد الأ�سهم اململوكة

-١٠٠.٧٨١.٥٣٩كما هو يف ١-١-٢٠١٨

 ي�ساف: عدد الأ�سهم

--املكت�سبة خالل العام

 ناق�س: عدد الأ�سهم

--املحولة خالل العام

عدد الأ�سهم اململوكة

-١٠٠.٧٨١.٥٣٩كما هو يف ٣١-١٢-٢٠١٨

عالقات امل�ساهمني

فعالــة  عالقــات  علــى  للحفــاظ  ق�ســوى  اأهميــة  اأريــج  تــويل 

وعادلــة  مفتوحــة  اإت�ســال  قنــوات  خــالل  مــن  امل�ســاهمني  مــع 

ل�ســئون  متخ�س�ســة  وحــدة  بال�ســركة  توجــد  و�ســفافة. 

يف  ال�سلــة  ذات  املعلومــات  ن�ســر  عــن  م�ســئولة  امل�ســاهمني 

موقــع  يوفــر  كمــا  امل�سلحــة.  لأ�سحــاب  املنا�ســب  الوقــت 

حوكمــة  عــن  املف�سلــة  املعلومــات   )www.arig.net( اأريــج 

اأي�ســًا  ذلــك  وي�ســمل  املاليــة،  والبيانــات  والأعمــال  ال�ســركة 

البوابة الإلكرونية الآمنة للم�ساهمني.

تقرير حوكمة ال�سركة



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(١٨

تقرير حوكمة ال�سركة

ال�ســنوية  العاديــة  العموميــة  اجلمعيــة  اجتمــاع  عقــد  يتــم 

املاليــة  ال�ســنة  اإنتهــاء  مــن  يــوم   ٩٠ غ�ســون  يف  للم�ســاهمني 

للجمعيــة  الدعــوة  تن�ســر  الرقابيــة.  املتطلبــات  ح�ســب 

وقــت  يف  املاليــة  والأ�ســواق  واملراقبــني  للم�ســاهمني  العموميــة 

واحل�ســابات  ال�ســنوي  التقريــر  مــن  ن�ســخ  توفــري  ويتــم  مبكــر. 

حتــى  الأقــل  علــى  باأ�ســبوع  الجتمــاع  تاريــخ  قبــل  املاليــة 

ال�ســركة  اأداء  ملناق�ســة  للتح�ســري  الفر�ســة  للم�ســاهمني  يت�ســنى 

مع اأع�ساء جمل�س الإدارة.

م�سئولية ال�سركة الإجتماعية

تديــر  املجتمــع.  يف  فعــاًل  ع�ســوًا  تكــون  لأن  اأريــج  ت�ســعى 

خاللــه  مــن  توجــه  الجتماعيــة  للم�ســئولية  برنامــج  ال�ســركة 

احليــاة  نوعيــة  وحت�ســني  قيمــة  ذات  م�ســاريع  نحــو  جهودهــا 

للمحتاجني يف مملكة البحرين.

راأ�س املال والأ�سهم

مليــون   ٥٠٠ مــن  لأريــج  بــه  امل�ســرح  املــال  راأ�ــس  يتاألــف 

كل  عــن  اأمريكــي  دولر   ١ تبلــغ  اإ�ســمية  بقيمــة  عــادي  �ســهم 

 ٢٢٠ واملدفــوع  وامل�ســجل  ال�ســادر  املــال  راأ�ــس  ويبلــغ  �ســهم. 

 ٤.٤٧٨ مــن  اأكــر  الأ�ســهم  وميتلــك  اأمريكــي.  دولر  مليــون 

اخلليجــي.  التعــاون  جمل�ــس  دول  مــن  غالبيتهــم  م�ســاهم 

خــالل  مــن  جن�ســية  اأي  مــن  اأريــج  اأ�ســهم  تــداول  ويتــم 

وهمــا:  اأريــج  اأ�ســهم  فيهــا  تــدرج  التــي  املاليــة  الأ�ســواق 

مــن  للمزيــد  املــايل،  دبــي  و�ســوق  البحريــن  بور�ســة 

لل�سفحــة  الرجــوع  الرجــاء  امل�ســاهمني،  حــول  املعلومــات 

رقم ٥٩ من هذا التقرير ال�سنوي.

الإلتزام

املجل�ــس،  مــن  معتمــد  لالإلتــزام،  �ســامل  اإطــار  اأريــج  اأن�ســئت 

ال�ســركة.  لعمليــات  املطبقــة  والأنظمــة  القواعــد  كل  ي�ســمل 

�سابــط  يراأ�ســها  بال�ســركة  منف�سلــة  اإلتــزام  وحــدة  توجــد 

التابعــة  واملخاطــر  التدقيــق  جلنــة  اإىل  تقاريــره  يرفــع  اإلتــزام 

بكافــة  اأريــج  اإلتــزام  الوحــدة  هــذه  ت�سمــن  الإدارة.  ملجل�ــس 

م�ســرف  قبــل  مــن  عليهــا  املن�سو�ــس  الرقابيــة  املتطلبــات 

مبملكــة  والتجــارة  ال�سناعــة  ووزارة  املركــزي  البحريــن 

ال�ســركة  اأن  مــن  للتاأكــد  الوحــدة  هــذه  ت�ســعى  كمــا  البحريــن، 

املاليــة  لالأ�ســواق  التابعــة  والأنظمــة  القواعــد  بكافــة  ملتزمــة 

اأي  ال�ســركة  ت�ســجل  ومل  اأريــج،  اأ�ســهم  فيهــا  تــدرج  التــي 

خمالفات مالية يف �سنة ٢٠١٨.

الرقابة الداخلية

اأنظمــة  كافــة  عــن  النهائيــة  امل�ســئولية  املجل�ــس  يتــوىل 

مــن  �ســبكة  وتوجــد  ال�ســركة.  داخــل  الداخليــة  الرقابــة 

التفوي�ــس  وم�ســتويات  والإجــراءات  والإر�ســادات  ال�سيا�ســات 

ذلــك  يف  مبــا  ال�ســركة،  عمليــات  نواحــي  لــكل  الأداء  ور�ســد 

�سروريــًا.  ذلــك  كان  اأينمــا  وامل�ســتجدات،  الدوريــة  املراجعــة 

يف  الهامــة  ال�ســلطات  حــدود  كافــة  ويعتمــد  املجل�ــس  يراجــع 

يف  اأمــا  الأخــرى.  الت�ســغيلية  والأمــور  واملطالبــات  الإكتتــاب 

التنفيــذي  الرئي�ــس  يقــوم  اليوميــة،  العمليــات  جمــال 

احلفــاظ  ي�سمــن  كمــا  التحكــم.  اآليــات  جميــع  بتطبيــق 

ال�ســركة  �ســلوك  خــالل  مــن  اإيجابيــة  رقابيــة  بيئــة  علــى 

والتوجيــه  القيــادة  ويقــدم  ال�ســخ�سية.  والنزاهــة  الأخالقــي 

الأعمــال.  يف  التحكــم  طــرق  ويراجــع  العامــة  الإدارة  اإىل 

بــدون  املعنيــة  الأطــراف  مــع  املعامــالت  جميــع  وتتــم 

اإكراه اأو قيود.

 - املجل�ــس  عــن  نيابــة   - واملخاطــر  التدقيــق  جلنــة  وتقــوم 

الداخليــة  الرقابــة  اإطــار  تطبيــق  يف  دوريــة  مبراجعــة 

مــن  �ســادرة  تقاريــر  �ســكل  يف  الرقابــة  تلــك  وتقييــم  بال�ســركة 

اخلارجيــني.  احل�ســابات  ومدققــي  باأريــج  الداخلــي  املدقــق 

بيئــة  وفعاليــة  باملوقــف  الإدارة  جمل�ــس  اللجنــة  تخطــر  ثــم 

الالزمــة  لالإجــراءات  الإدارة  واإتخــاذ  بال�ســركة  الرقابــة 

لتعزيز اأي اأوجه �سعف مت حتديدها يف الرقابة.

اإدارة خماطر املوؤ�س�سة

يهــدف  املوؤ�س�ســة  خماطــر  اإدارة  يف  مقابــل  نظــام  اأريــج  تطبــق 

لهــا  تتعر�ــس  اأن  ميكــن  التــي  للمخاطــر  الدقيقــة  املراقبــة  اإىل 

عــن  ف�ســاًل  املــال،  راأ�ــس  علــى  املحتملــة  واآثارهــا  ال�ســركة 

كافــة  علــى  منتظمــة  مراجعــة  وتتــم  والت�ســغيلي.  املــايل  الأداء 

واملتو�ســطة  العليــا  والإدارة  املخاطــر  اإدارة  قبــل  مــن  امل�ســتويات 

اإدخــال  مــع  التعر�ــس  واإجتاهــات  التطــور  لتقييــم  باأريــج 

التدابــري للتخفيــف مــن حدة الآثار ال�ســلبية املحتملة.

حتــت  املوؤ�س�ســة  خماطــر  اإدارة  باإطــار  ال�ســركة  وحتتفــظ 

تقاريــره  يرفــع  بــدوره  الــذي  املخاطــر  اإدارة  رئي�ــس  م�ســئولية 

ت�ســجيل  ويتــم  الإدارة.  جمل�ــس  يف  واملخاطــر  التدقيــق  جلنــة  اإىل 

واإدارة  مراجعــة  وتتــم  املخاطــر  �ســجل  يف  الراهــن  الو�ســع 

علــى  احلفــاظ  بهــدف  وذلــك  بفعاليــة  ال�ســجل  هــذا 

الفعــال  الأداء  م�ســتويات  يف  املــال  راأ�ــس  خماطــر  اإ�ســتخدام 

دون الإفراط يف تعري�س م�سلحة حقوق امل�ساهمني.

دوليــة  رائــدة  اإكتواريــة  ب�ســركات  الإ�ســتعانة  اإىل  اأريــج  تلجــاأ 

اإدارة  يف  ت�ســاعدها  التــي  امل�ســتقلة  املهنيــة  الإ�ست�ســارة  لتقــدمي 

ويحــدد  بهــا،  اخلا�ــس  الداخلــي  املــال  راأ�ــس  كفايــة  منــوذج 

حــالت  جميــع  لدعــم  املطلــوب  املــال  راأ�ــس  مبلــغ  ذلــك 

مــن  كجــزء  ت�سنيفهــا  يتــم  والتــي  للمخاطــر  التعر�ــس 

العمليات التجارية لل�سركة.

الإكتتابيــة،  املخاطــر  لأريــج  الرئي�ســية  املخاطــر  فئــات  ت�ســمل 

املخاطــر  الأ�ســواق،  خماطــر  الإحتياطيــات،  خماطــر 

ومتثــل  ال�ســيولة.  وخماطــر  الإئتمــان،  خماطــر  الت�ســغيلية، 

طبيعيــة  لكــوارث  تعر�سهــا  مــع  املمتلــكات  تاأمــني  اإعــادة 

حمفظــة  يف  التاأمــني  فــروع  اأكــرب  مــن  طبيعيــة  غــري  اأم  كانــت 

خماطــر  اأن  باملفاجــاأة  لي�ســت  فاإنهــا  وبالتــايل  اأريــج، 

التعر�ــس  اإجمــايل  مــن  الكــم  علــى  تغلــب  الإكتتــاب 

والتــي  الإحتياطيــات  خماطــر  وتليهــا  بال�ســركة.  للمخاطــر 

الطويلــة  الت�ســغيلية  ال�ســركة  عمليــات  لتاريــخ  اإنعكا�ــس  هــي 

اأمــا  املتوقــف.  التاأمــني  فــروع  يف  ال�ســابق  الإكتتــاب  واأن�ســطة 

الأ�ســواق  مــن  التغــريات  يف  املخاطــر  اأي  الأ�ســواق،  خماطــر 

جمموعــة  وتليهــا  الثالثــة  املرتبــة  يف  هــذه  فتاأتــي  املاليــة، 

الئتمــان  خماطــر  وتاأتــي  لل�ســركة.  الت�ســغيلية  املخاطــر 

الرئي�سية اأقل قدر يف حتديد راأ�س املال.



١٩التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

تقرير حوكمة ال�سركة

املخاطــر  لتجنــب  ال�سيا�ســات  مــن  عــدد  ال�ســركة  لــدى 

التعر�ــس  لإدارة  حدتهــا  مــن  التخفيــف  واإ�ســراتيجيات 

للمخاطر الرئي�سية.

حتتفــظ  للمخاط��ر:  التعر���س  يف  الرغب��ة  بي��ان   •
يو�ســح  املخاطــرة  يف  الرغبــة  عــن  حمــدد  ببيــان  اأريــج 

فــروع  مــن  لــكل  للخ�ســائر  الق�ســوى  التعر�ــس  ن�ســبة 

املخاطــرة  يف  الرغبــة  بيــان  ميثــل  الرئي�ســية.  املخاطــر 

الأعمــال  يف  ال�ســركة  نهــج  توجيــه  يف  رئي�ســية  وثيقــة 

مــن  عليــه  الت�سديــق  مت  وقــد  دوريــة  ب�سفــة  ويراجــع 

قبل جمل�س الإدارة.

اإر�ســادات  مــن  مزيــج  ت�ســمل  الإكتتابي��ة:  املخاط��ر   •
والإداريــة  الرقابيــة  النظــم  قيــد  هــي  التــي  الإكتتــاب 

يف  التاأمــني  اإعــادة  وتغطيــات  الت�ســعري  واآليــات  بال�ســركة، 

ت�ســع  والتــي  عــايل  اإئتمــاين  بت�سنيــف  تت�ســم  اأ�ســواق 

�سقفًا لالأخطار احلادة.

خــالل  مــن  الفئــة  هــذه  تــدار  الإحتياطي��ات:  خماط��ر   •
الإحتياطــي  كفايــة  ل�سمــان  وخارجيــة  داخليــة  مراجعــة 

الداخليــة  املراجعــات  دعــم  ويتــم  وكايف.  حــذر  ب�ســكل 

بالتقرير ال�سنوي املف�سل وتقرير الإكتواريني املحرفني.

لهــذه  التعر�ــس  يف  التحكــم  يتــم  الأ�س��واق:  خماط��ر   •
الإر�ســادات  مــن  باقــة  طريــق  عــن  املخاطــر  مــن  الفئــة 

الأق�ســى  احلــد  ت�ســم  التــي  وال�سيا�ســات  الإ�ســتثمارية 

واأدوات  الإجتاهــات  حتليــل  الأ�ســول،  فئــات  ملخ�س�ســات 

لإيقــاف  التخل�ــس  اأوامــر  فيهــا  مبــا  الأداء،  مراقبــة 

اخل�سارة.

مــن  الفئــة  هــذه  متثــل  الت�س��غيلية:  املخاط��ر   •
معتدلــة  ال�ســخ�سية،  املخاطــر  مــن  باقــة  املخاطــر 

يف  جاهــدة  ال�ســركة  ت�ســعى  والتــي  غالبيتهــا  يف  ن�ســبيًا 

الك�ســف  مت  لعــام،  خــالل  حــدة.  علــى  كل  تقلي�سهــا 

اخلليــج  �سمانــات  �ســركة  يف  مزعــوم  ف�ســل  عــن  العــام 

جمل�ــس  قــام  لل�ســركة.  التابعــة  ال�ســركات  اإحــدى  ذ.م.م.، 

التابعــة  ال�ســركة  يف  الداخليــة  ال�سوابــط  مبراجعــة  الإدارة 

وقام ببدء اإجراءات لتعزيز اإطار املخاطر الداخلية.

هــذا  تلقــى  التجاري��ة:  الأعم��ال  تعط��ل  خماط��ر   •
و�ســيتم  اأريــج،  �ســركة  مــن  الكامــل  الإهتمــام  الأمــر 

خدمــة  ا�ســتخدام  خــالل  مــن  ب�ســرعة  تخفيفهــا 

 Azure( امل�ســماه  مايكرو�ســوفت  مــن  ال�ســحابية  احلو�ســبة 

باإ�ستن�ســاخ  الربنامــج  هــذا  ي�ســمح   ،)Site Recovery
حمميــة  م�ســاحة  يف  الفرا�سيــة  الإنتــاج  اأجهــزة  جميــع 

علــى  الأ�ســبوع  يف  اأيــام  �ســاعة/٧   ٢٤  )Azure( علــى 

اإىل  الو�ســول  ميكــن  الثانيــة.  يف  ميغابــت   ١٠٠ خطــي 

عــرب  ُبعــد  عــن  التجاريــة  الأعمــال  اأنظمــة  جميــع 

)Citrix( يف غ�سون فرة ق�سرية جدًا من الزمن. 

طريــق  عــن  الفئــة  هــذه  تــدار  الإئتماني��ة:  املخاط��ر   •
اأريــج  وتف�ســل  املقابــل  للطــرف  ال�سارمــة  الرقابــة 

ذات  �ســركات  واإجمــاًل،  �سلبــة،  موؤ�س�ســات  مــع  التعامــل 

التدفــق  ر�ســد  يتــم  الوقــت،  ذات  ويف  عــايل.  ت�سنيــف 

وتتبــع  الزمنيــة  التحليــالت  خــالل  مــن  النقــدي 

املدفوعات امل�ستحقة ب�سكل فعال.

الفئــة  هــذه  متثــل  ال�س��يولة:  خماط��ر  واأخ��رًا   •
النا�ســئة  املجموعــة  علــى  املت�ســورة  اأو  الفعليــة  اخل�ســارة 

الإ�ســتثمارات  اأو  مطالبــات  لدفــع  اإمــا  القــدرة  عــدم  مــن 

اأريــج،  يف  الإ�ســتثمار  يــويل  الت�ســغيلية.  الإلتزامــات  اأو 

ال�ســيولة  خماطــر  واإدارة  املطالبــات  اإدارة  و�سيا�ســة 

�ســبيل  وعلــى  ال�ســيولة،  خماطــر  لإدارة  الواجــب  الإعتبــار 

بكثــري  اأعلــى  �ســائلة  باأ�ســول  اأريــج  حتتفــظ  احليطــة 

من منوذج متطلبات ال�سيولة ال�سنوية بها.

املدققني اخلارجيني

اجلمعيــة  يف  اخلارجيــني  احل�ســابات  مدققــي  امل�ســاهمون  يعــني 

ووتــر  براي�ــس  �ســركة  ال�ســادة  تعيــني  اإعــادة  مت  وقــد  العامــة. 

مملكــة   - املحــدودة  الأو�ســط  ال�ســرق  كووبــرز  هاو�ــس 

املاليــة  ال�ســنة  حل�ســابات  خارجيــني  كمدققــني  البحريــن 

النحــو  علــى  العموميــة،  اجلمعيــة  قــرار  علــى  بنــاًء   ٢٠١٨

املفو�س اإىل جمل�س الأدارة.

ت�سنيفات الإئتمان

�ســبتمرب   6 يف  اأريــج  عــن  من�ســور  ت�سنيــف  اآخــر  خــالل  مــن 

بتخفي�ــس  ب�ســت  اأم.  اإيــه.  الت�سنيــف  وكالــة  قامــت   ،٢٠١٨

اإىل  للتاأمــني  العربيــة  للمجموعــة  الإئتمانيــة  القــوة  ت�سنيــف 

الإئتمــاين  والت�سنيــف  )ممتــاز(،   -A مــن  )جيــد(   ++B
مبراجعــة  قامــت  كمــا   .+bbb اإىل   -a مــن  املــدى  طويــل 

اإىل  الأجــل  طويــل  الئتمــاين  امل�ســّدر  ت�سنيــف  توقعــات 

القــوة  ت�سنيــف  توقعــات  ظلــت  بينمــا  م�ســتقرة،  مــن  �ســلبية 

النظــر  وجهــة  هــذا  التخفي�ــس  يعك�ــس  ثابتــة.  املاليــة 

ال�ســركة  خماطــر  اإدارة  بخ�سو�ــس  ب�ســت  اأم.  اإيــه.  ل�ســركة 

لإحدى �سركاتها التابعة - �سمانات اخلليج )ذ.م.م.(.

املالءة املالية 

م�ســـرف  مــن  املاليـــــة  املــالءة  متطلبــات  حتديــــد  يتــم 

يف  لأريــــج  الرقابيـــــة  اجلهــة  وهــو  املركــزي،  البحـــــرين 

اإىل  بالإ�ســـارة  املــالءة  مــن  الأدنــى  احلــد  ويعــرف  البحريــن. 

مــالءة  موقــف  عــن  ويلخ�ــس  حمــددة.  ومطالبــات  اأق�ســاط 

ال�سركة كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨ كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

١٥٣.٢٣٨٢٠٢.١١٩راأ�س املال املتاح

٣6.١٧٧٣6.٣١٥هام�س املالءة املطلوب

جمموع فائ�س راأ�س املال املتاح

عما هو مطلوب من هام�س املالءة
١١٧.٠6١١6٥.٨٠٤
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تقرير حوكمة ال�سركة

توقفت تكافل ري عن اإكتتاب الأعمال وهي حاليًا حتت الت�سوية منذ دي�سمرب ٢٠١٥  *
خالل ٢٠١٨، مت و�سع اأريج لإدارة التاأمني )مركز دبي املايل العاملي( املحدودة حتت الت�سفية الإختيارية بينما متت التو�سية بو�سع �سمانات اخلليج ذ.م.م. حتت الت�سفية الإختيارية  **

عمليات البحرين

املكتب التمثيلي موري�سيو �س

�سركات تابعةاإعادة التاأمني

تكافل ري ليميتد

الإمارات العربية املتحدة  )٥٤٪(*

�سمانات اخلليج ذ.م.م.

البحرين )١٠٠٪(**

اأريج كابيتال ليميتد

اململكة املتحدة )١٠٠٪(

اأريج لإدارة التاأمني

مبركز دبي املايل العاملي )١٠٠٪(

الإمارات العربية املتحدة**

املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.(

هيكل جمموعة اأريج



٢١التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

تقرير حوكمة ال�سركة

اأع�ساء جلنة الإدارة العامة هم: الرئي�س التنفيذي، املدير العام - اإعادة التاأمني، نائب املدير العام - ال�سوؤون املالية والإدارية  * 
 واملدير العام امل�ساعد - اإعادة التاأمني

ال�سوؤون القانونية والإلتزام

الإ�ستثمارات واإدارة الأ�سول

ال�سوؤون املالية للمجموعة

املطالبات واحل�سابات الفنية

اأنظمة املعلومات والإت�سال

الإكتوارية واإدارة املخاطر

اخلدمات العامة

جلنة التعيينات واملكافاآت

اأمني ال�سر

جلنة التدقيق واملخاطر

ال�سركات التابعة

التدقيق الداخلي للمجموعة

جلنة الإدارة العامة*

جمل�س الإدارة

الرئي�س التنفيذي

املدير العام امل�ساعد- اإعادة التاأمني الإختياري

الإتفاقيات

متديد ال�سمانات

الإتفاقيات - مكتب موري�سيو �س

احلياة وال�سحي

اإعادة التاأمني ال�سادر

نائب املدير العام - 

ال�سوؤون املالية والإدارية
املدير العام - اإعادة التاأمني

املوارد الب�سرية والتطوير

الهيكل التنظيمي

م
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لت
اإ

ر
ط

خا
مل
ا

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

جمل�س الإدارة

�سعيد حممد البحار

رئي�س جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت

بكالوريو�س يف علوم الإقت�ساد، جامعة جاك�سونفيل - الوليات املتحدة 

الأمريكية

 ٢٥ يف  الإدارة  جمل�ــس  اإىل  البحــار  حممــد  �ســعيد  اإن�ســم 

يونيــو   ١٢ منــذ  الإدارة  جمل�ــس  رئي�ــس  واأ�سبــح   ٢٠١٤ مار�ــس 

ذ.م.م.  اخلليــج  �سمانــات  اإدارة  جمل�ــس  رئي�ــس  وهــو   .٢٠١٧

الإمــارات  م�ســرف  اإدارة  جمل�ــس  يف  وع�ســو  البحريــن. 

املتحــدة  العربيــة  بالإمــارات  ليميتــد  ري  تكافــل  للتنميــة، 

بال�ســعودية،  الف�سائيــة  لالإت�ســالت  العربيــة  واملوؤ�س�ســة 

وهيال�س لالإت�سالت الف�سائية بقرب�س.

حممد �سيف الهاملي

والتاأمينــات  للمعا�ســات  العامــة  الهيئــة  عــن  )ممثــاًل 

الإجتماعية، الإمارات العربية املتحدة(

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ماج�ستري يف الإقت�ساد، جامعة ولية كاليفورنيا - الوليات املتحدة 

الأمريكية

 ٢٥ يف  الإدارة  جمل�ــس  اإىل  الهاملــي  �ســيف  حممــد  اإن�ســم 

 ١٢ منــذ  الإدارة  جمل�ــس  رئي�ــس  نائــب  واأ�سبــح   ٢٠١٤ مار�ــس 

واملديــر  العــام  املديــر  باأعمــال  القائــم  وهــو   .٢٠١٧ يونيــو 

للمعا�ســات  العامــة  الهيئــة  يف  الإ�ســتثمار  يف  التنفيــذي 

والتاأمينات الإجتماعية - الإمارات العربية املتحدة.

حممد �سيف ال�سويدي

الإمــارات  لالإ�ســتثمار،  الإمــارات  جهــاز  عــن  )ممثــاًل 

العربية املتحدة(

ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت

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

 ٢٥ يف  الإدارة  جمل�ــس  اإىل  ال�ســويدي  �ســيف  حممــد  اإن�ســم 

حاليــًا  ي�ســغل  فهــو  اأريــج،  اإىل  وبالإ�سافــة   .٢٠١٤ مار�ــس 

الإمــارات  جهــاز  يف  الأ�ســول  لإدارة  التنفيــذي  املديــر  من�ســب 

التنفيــذي  املديــر  من�ســب  �ســابقًا  �ســغل  كمــا  لالإ�ســتثمار. 

كمــا  لالإ�ســتثمار،  اأبوظبــي  جهــاز  يف  الثابــت  الدخــل  لإدارة 

لالإت�ســالت  الإمــارات  �ســركة  اإدارة  جمل�ــس  يف  ع�ســو  اأنــه 

املتكاملة - الإمارات العربية املتحدة منذ ٢٠١٢.

اأحمد �سعيد املهري

واملخاطــر  التدقيــق  جلنــة  ورئي�ــس  الإدارة  جمل�ــس  ع�ســو 

وع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت

بكالوريو�س يف املحا�سبة والإدارة العامة، جامعة الإمارات العربية 

املتحدة

مار�ــس   ٢٠ يف  الإدارة  جمل�ــس  اإىل  املهــري  �ســعيد  اأحمــد  اإن�ســم 

عــام  مديــر  نائــب  من�ســب  �ســغل  اأن  لــه  �ســبق  وقــد   .٢٠١٧

العربيــة  الإمــارات   - اأبوظبــي  ل�ســرطة  املاليــة  ال�ســوؤون 

املتحدة.

الدكتور بدر عبداهلل اجلابري

واملكافــاآت  التعيينــات  جلنــة  ورئي�ــس  الإدارة  جمل�ــس  ع�ســو 

وع�سو جلنة التدقيق واملخاطر

دكتوراه يف الإدارة والتخطيط، جامعة ويلز - اململكة املتحدة، 

بكالوريو�س يف علم النف�س، جامعة الإمارات - الإمارات العربية 

املتحدة

الإدارة  جمل�ــس  اإىل  اجلابــري  عبــداهلل  بــدر  الدكتــور  اإن�ســم 

اإدارة  مديــر  من�ســب  حاليــًا  وي�ســغل   .٢٠١٧ مار�ــس   ٢٠ يف 

ي�ســغل  كمــا  اأبوظبــي،  يف  العــدل  بــوزارة  والبحــوث  الدرا�ســات 

وقــد  عمــان،  ب�ســلطنة  املحــدودة  املحافظــة  الأ�سالــة  مديــر 

يف  الإدارة  جمل�ــس  رئي�ــس  نائــب  من�ســب  فــى  �ســابقًا  عمــل 

التعاونيــة  اجلمعيــة  رئي�ــس  ونائــب  الطبــي  مزايــد  مركــز 

الأهلية يف الأمارات العربية املتحدة

وائل اإبراهيم ابوخزام

)ممثاًل عن م�سرف ليبيا املركزي، ليبيا(

واملخاطــر  التدقيــق  جلنتــي  وع�ســو  الإدارة  جمل�ــس  ع�ســو 

والتعيينات واملكافاآت

بكالوريو�س يف املحا�سبة، جامعة طرابل�س، وماج�ستري يف الدرا�سات 

املالية وامل�سرفية من الأكادميية الليبية

 ٢٠ يف  الإدارة  جمل�ــس  اإىل  ابوخــزام  اإبراهيــم  وائــل  اإن�ســم 

رئي�ــس  نائــب  من�ســب  حاليــًا  ي�ســغل  كمــا   ،٢٠١٧ مار�ــس 

ق�سم اإدارة املخاطر مب�سرف ليبيا املركزي.
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ال�سرية الذاتية لأع�ساء الإدارة العامة

الإدارة العامة

�ساموئيل فرغي�س

 - العــام  املديــر  ونائــب  التنفيــذي  الرئي�ــس  باأعمــال  القائــم 

ال�سوؤون املالية والإدارية

بكالوريو�س يف التجارة من جامعة او�سمانيا بالهند، وع�سو املعهد 

الهندي للمحا�سبني القانونيني.

يف   ١٩٩٧ مار�ــس  يف  بال�ســركة  فرغي�ــس  �ساموئيــل  اإلتحــق 

يف  الق�ســم  يراأ�ــس  اأن  قبــل  للمجموعــة  املاليــة  ال�ســوؤون  ق�ســم 

يف  بال�ســركة  العامــة  الإدارة  لفريــق  واإن�ســم   .٢٠٠٨ يناي��ر 

الإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  من�ســب  حاليــًا  وي�ســغل   .٢٠١٧ يناي��ر 

اخلليــج  �سمانــات  )البحريــن(،  التاأمــني  لأنظمــة  باأرميــا 

�ســركة  )لنــدن(،  ليميتــد  كابيتــال  اأريــج  )البحريــن(،  ذ.م.م. 

ري  تكافــل  يف  التنفيــذي  واملديــر  )البحريــن(  ميــد  غلــوب 

ال�ســركة،  اإىل  اإن�سمامــه  وقبــل  العاملــي(.  املــايل  )مركزدبــي 

�سغل عدة منا�سب يف �سركات هندية.

ر�سيد م�سوات

املدير العام امل�ساعد - اإعادة التاأمني

بكالوريو�س يف الإقت�ساد وماج�ستري يف ال�سوؤون املالية والتاأمني من 

معهد املال والتنمية بتون�س

و�ســغل   ٢٠١٠ نوفمــرب  يف  بال�ســركة  م�ســوات  ر�ســيد  اإلتحــق 

اإن�ســم  الفنيــة.  واملحا�ســبة  املطالبــات  ق�ســم  مديــر  من�ســب 

خــربة  وميتلــك   .٢٠١٧ ينايــر  يف  بال�ســركة  العامــة  الإدارة  لفريــق 

لــدى  عمــل  اأن  بعــد  التاأمــني،  اإعــادة  يف  �ســنة  الـــ٢٥  تتجــاوز 

ري  وميــد  تون�ــس،   - واأريــج  باجلزائــر،  اأر  �ســي  �ســي  �ســركة 

يف لندن.
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املعدلت الرئي�سة

٢٠١٧ 2018 ن�سب الأداء 

٪-٨.١ ٪١6.٥ منو الأق�ساط )التغري ال�سنوي يف اإجمايل الأق�ساط املكتتبة( 

٪٨٧.٣ ٪٧٥.٥ ن�سبة الحتفاظ )اإجمايل الأق�ساط املحتفظة على اإجمايل الأق�ساط املكتتبة( 

٪١٠٤.١ ٪١١٥.٢ الن�سبة املجمعة  )جمموع امل�ساريف واخل�سائر على �سايف الأق�ساط املكت�سبة( 

٪٣.٢ ٪١.6 عائد ال�ستثمار )ن�سبة دخل ال�ستثمار على متو�سط الأ�سول امل�ستثمرة( 

٪٢.٨ ٪-٢٤.٤ عائد احلقوق )ن�سبة �سايف الربح على متو�سط حقوق امل�ساهمني( 

٪٠.١ ٪-٢٣.6 منو يف حقوق امل�ساهمني 

ن�سب التوازن   

٪٨٧.٨ ٪١٣٣.٨ التعر�س الإكتتابي )معدل اإجمايل الأق�ساط املكتتبة اإىل حقوق امل�ساهمني( 

٪٢٢١.١ ٪٢٩٢.٣ �سايف املخ�س�سات الفنية / حقوق امل�ساهمني 

٪٢٨٨.٢ ٪٢٨٩.٣ �سايف املخ�س�سات الفنية / �سايف الأق�ساط املكتتبة 

ن�سب ال�سيولة   

٪١١٧.١ ٪١٠٧.٠ موجودات ال�ستثمار / �سايف املخ�س�سات الفنية 

٪١١٣.٠ ٪١٠٣.١ املوجودات النقدية / �سايف املخ�س�سات الفنية 

اأخرى   

٪١٤٢.٨ ٪٩١.٨ هام�س املالءة )معدل حقوق امل�ساهمني على �سايف الأرباح املكت�سبة( 

٢.٠١ ١.6٩ حقوق امل�ساهمني / راأ�س املال القت�سادي 

٠.٠٤ -٠.٢٨ عائد ال�سهم الواحد املن�سوب للم�ساهمني )بالدولر الأمريكي(

٠ ١.٣ ٠.٩٩ القيمة الدفرية لل�سهم الواحد )بالدولر الأمريكي( 

٪٣٨.٥ ٪٤١.٩ �سعر القيمة الدفرية لكل �سهم 



٢٥التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الراأي

العربيــة  للمجموعــة  املوحــد  املــايل  املـــركز  اجلوهريــة،  النواحــي  كافــة  ومــن  عادلــة  ب�ســـورة  تظهــر  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  اأن  براأينــا، 

وتدفقاتهــا  املوحــد  املــايل  واأداءهــا   ،2018 دي�ســمرب   31 يف  كمــا  )»املجموعــة«(   لهــا  التابعــة  وال�ســركات  )»ال�ســركة«(  �ــس.م.ب  للتاأمــني 

النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

قمنا بتدقيق ما يلي

البيانات املالية املوحدة للمجموعة التي تتكون من: 

بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب2018؛  •
بيان الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛  •

بيان الدخل ال�سامل املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛  •
بيان التغريات يف امللكية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛  •

بيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛ و  •
الإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة والتي ت�سمل موجزًا عن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.  •

اأ�سا�س الراأي

م�ســئوليات  ق�ســم  �سمــن  بالتف�سيــل  مبينــة  املعايــري  هــذه  مبوجــب  م�ســئولياتنا  اإن  الدوليــة.  التدقيــق  ملعايــري  وفقــًا  تدقيقنــا  مت  لقــد 

مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة من هذا التقرير.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري اأ�سا�س لإبداء راأي التدقيق.

ال�ستقاللية

للمحا�ســبني  الدوليــة  الأخالقيــة  املعايــري  جمل�ــس  عــن  ال�ســادرة  املهنيــني  للمحا�ســبني  الأخالقيــة  للقواعــد  وفقــًا  املجموعــة  عــن  م�ســتقلون  اإننــا 

مب�ســوؤولياتنا  التزمنــا  وقــد  البحريــن.  مملكــة  يف  املاليــة  للبيانــات  بهــا  قمنــا  التــي  التدقيــق  بعمليــة  املتعلقــة  الأخالقــي  ال�ســلوك  ومتطلبــات 

الدوليــة  الأخالقيــة  املعايــري  جمل�ــس  عــن  ال�ســادرة  املهنيــني  للمحا�ســبني  الأخالقيــة  والقواعــد  املذكــورة  للقواعــد  وفقــا  الأخــرى  الأخالقيــة 

للمحا�سبني.

منهجنا يف التدقيق

نظرة عامة

اأمور التدقيق الرئي�سية      •      تقييم املخ�س�سات الفنية

دقة الأق�ساط النهائية   •
قابلية ا�سرداد الذمم املدينة للتاأمني  •

تقييم ال�ستثمارات  •
الحتيال املرتكب على م�ستوى ال�سركة  • 

التابعة

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني 

املجموعة العربية للتاأمني �س.م.ب

براي�س ووتر هاو�س كوبرز ام اإي ليمتد، الطابق الثالث ع�سر، جرية، �س.ب 21144، �ساحية ال�سيف، مملكة البحرين

هاتف: 118800 17 973+،  فاك�س: www.pwc.com/me ،+973 17 540556، �سجل جتاري 47378
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

املاليــة  البيانــات  يف  اجلوهريــة  خماطرالأخطــاء  وتقييــم  الن�ســبية  الأهميــة  بتحديــد  قمنــا  بنــا،  اخلا�ــس  التدقيــق  عمليــة  ت�سميــم  مــن  كجــزء 

مــا  املثــال،  �ســبيل  علــى  الإدارة،  جمل�ــس  بهــا  قــام  التــي  ال�ســخ�سية  الأحــكام  احل�ســبان  يف  و�سعنــا  فقــد  اخل�سو�ــس،  وجــه  املوحدة.وعلــى 

موؤكــدة  غــري  تعتــرب  والتــي  العتبــار  يف  امل�ســتقبلية  الأحــداث  واأخــذ  افرا�ســات  و�ســع  تت�سمــن  التــي  اجلوهريــة  املحا�ســبية  بالتقديــرات  يتعلــق 

مــن  ذلــك  يف  مبــا  الداخليــة،  للرقابــة  الإدارة  جتــاوز  خماطــر  اأي�ســا  عاجلنــا  لدينــا،  التدقيــق  عمليــات  جميــع  يف  متبــع  هــو  وكمــا  بطبيعتهــا. 

بني اأمور اأخرى، النظر فيما اإذا كان هناك دليل على التحيز مبا ميثل اأحد خماطر الأخطاء اجلوهرية نتيجة الحتيال.

املاليــة  البيانــات  حــول  راأي  اإبــداء  مــن  لنتمكــن  عمــل  مــن  يكفــي  مــا  اأداء  اأجــل  مــن  بــه  قمنــا  الــذي  التدقيــق  نطــاق  �سممنــا  وقــد 

املوحدة ككل، اآخذين يف العتبار هيكل املجموعة والعمليات وال�سوابط املحا�سبية وجمال ال�سناعة الذي تعمل فيه املجموعة.

اأمور التدقيق الرئي�سية

املوحــدة  املاليــة  البيانــات  تدقيــق  عمليــة  يف  اأهميــة  الأكــر  املهنــي  تقديرنــا  بح�ســب  تعــد  التــي  الأمــور  تلــك  هــي  الرئي�ســية  التدقيــق  اأمــور 

نبــدي  ل  ونحــن  حولهــا،  راأينــا  وت�ســكيل  ككل،  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  علــى  تدقيقنــا  �ســياق  يف  الأمــور  هــذه  تنــاول  مت  وقــد  احلاليــة  للفــرة 

راأيًا منف�ساًل حول هذه الأمور.

دقة الأق�ساط النهائية

هامــة  وتقديــرات  اأحكامــا  هنــاك  لأن  اجلزئيــة  هــذه  علــى  ركزنــا 

تتعلق بتحديد اأق�ساط التاأمني النهائية.

علــى  بنــاًء  مبدئيــا  التاأمــني  اق�ســاط  باإيــرادات  الإعــراف  يتــم 

بالن�ســبة  ذلــك  ويحــدث  النهائيــة.  التاأمــني  اأق�ســاط  تقديــرات 

غــري  متغــريات  علــى  الت�ســعري  فيهــا  ي�ســتند  التــي  للعقــود 

لحقــًا  يتــم  العقــد.  اإ�ســدار  عنــد  اليقــني  وجــه  علــى  معروفــة 

فيهــا  يتــم  التــي  الفــرة  يف  التقديــرات  لتلــك  تعديــالت  ت�ســجيل 

حتديد املعلومات املتعلقة مبتغريات الت�سعري هذه.

املوحــدة  املاليــة  البيانــات  مــن    22 و   3 و    2 الإي�ساحــات  راجــع 

والتقديــرات  الأحــكام  عــن  والإف�ساحــات  املحا�ســبية  لل�سيا�ســات 

وغريها من التفا�سيل املتعلقة بالأق�ساط النهائية.

اأمر التدقيق الرئي�سي

تقييم املخ�س�سات الفنية

املتعلقــة  الفنيــة  املخ�س�ســات  بلغــت   ،2018 دي�ســمرب   31 يف  كمــا 

هــذا  ونعتــرب  اأمريكــي.  دولر  مليــون   684.6 التاأمــني  مبطلوبــات 

الفنيــة  املخ�س�ســات  حتديــد  لأن  الرئي�ســية   التدقيــق  اأمــور  مــن 

يتعلــق  فيمــا  ل�ســيما  هامــة،  وتقديــرات  اأحكامــا  يت�سمــن 

ولكــن  املــايل  املركــز  بيــان  تاريــخ  يف  تكبدهــا  مت  التــي  باملطالبــات 

مل يتم اإبالغ املجموعة بها.

ب�ســكل  يختلــف  قــد  املدفوعــة  للمطالبــات  النهائــي  املبلــغ  اإن 

ب�ســبب  التقريــر  تاريــخ  يف  كمــا  املقــدر  املبلــغ  عــن  جوهــري 

عدد من العوامل مبا يف ذلك:

ال�ســركات  تبلغهــا  التــي  املعلومــات  كفايــة  عــدم  اأو  التاأخــري   •
تاريــخ  يف  املتكبــدة  باخل�ســائر  يتعلــق  فيمــا  عليهــا  املوؤمــن 

التقرير

التغريات يف التقديرات امل�ستلمة من مقدري اخل�سائر  •
النتيجة النهائية للمطالبات اخلا�سعة للتقا�سي  •

لل�سيا�ســات  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  مــن   14 3  و  و   2 الإي�ساحــات  راجــع 

مــن  وغريهــا  والتقديــرات  الأحــكام  عــن  والإف�ساحــات  املحا�ســبية 

التفا�سيل املتعلقة بالأحكام الفنية.

كيفية تناولنا لأمر التدقيق الرئي�سي خالل التدقيق

ا�ســلوبنا  �ســمل  املقابلــة،  اجلهــة  يف  املبينــة  بامل�ســائل  يتعلــق  فيمــا 

يف املراجعة على ما يلي:

مــن  لعينــة  الت�ســغيلية  الفعاليــة  واختبــار  بتقييــم  قمنــا   •
املطالبــات  مــع  التعامــل  عمليــة  يف  الرئي�ســية  ال�سوابــط 

الإحتياطيــات،  واعتمــاد  مراجعــة  ذلــك  يف  مبــا  وت�ســجيلها، 

امل�ســجلة  املطالبــات  تقديــرات  ودقــة  اكتمــال  علــى  وال�سوابــط 

وا�ســتخراج  والتعديــالت  البيانــات  اإدخــال  علــى  وال�سوابــط 

البيانات من اأنظمة املطالبات.

اإذا  مــا  لتقييــم  امل�ســجلة   املطالبــات  مــن  عينــة  باختبــار  قمنــا   • 
كانت املطالبات قد مت تقديرها وت�سجيلها ب�سكل منا�سب.

طــرف  اجراهــا  الكتواريــة التــى  املراجعــة  نتائــج  يف  نظرنــا   •
املاليــة.  التقاريــر  تاريــخ  يف  كمــا  اخل�ســائر  لحتياطــي  ثالــث 

منهجيــة  بتقييــم  قمنــا  الإكتواريــني،  اخ�سائيينــا  مــن  وبدعــم 

فر�سيــات  باختبــار  قمنــا  كمــا  ال�ســوق،  ممار�ســات  �ســد  الإدارة 

جمــالت  وت�ســمل  الرئي�ســية.  للح�سا�ســيات  وتقييمهــا  الإدارة 

ون�ســب  املختــارة  تطوراخل�ســارة  اأمنــاط  الرئي�ســية  احلكــم 

اخل�سارة املتوقعة الأولية.

املاليــة  البيانــات  يف  الإف�ساحــات  كفايــة  مــدى  بتقييــم  قمنــا   •
املوحدة.

ا�ســلوبنا  �ســمل  املقابلــة،  اجلهــة  يف  املبينــة  بامل�ســائل  يتعلــق  فيمــا 

يف املراجعة على ما يلي:

علــى  الرئي�ســية  ال�سوابــط  مــن  عينــة  واختبــار  بتقييــم  قمنــا   •
الدوريــة  املراجعــة  ت�ســمل  والتــي  الأق�ســاط،  تقديــر  عمليــة 

بعــني  الأخــذ  مــع  املقــدرة،  لالأق�ســاط  الإدارة  قبــل  مــن 

ا�ســتالمها  يتــم  ثالــث  طــرف  مــن  معلومــات  اأي  العتبــار 

من الو�سطاء اأو املوؤمن عليهم.

الأق�ســاط  اإيــرادات  بتقييــم  قمنــا  العقــود  مــن  لعينــة  بالن�ســبة   •
والأدلــة  التقديــر  اأ�سا�ــس  يف  النظــر  ذلــك  يف  مبــا  املقــدرة، 

الداعمة مثل املعلومات من الو�سطاء واملعلومات التاريخية.

الق�ســط  مبالــغ  مــن  لعينــة  التاريخــي  التطــور  بتحليــل  قمنــا   •
مــع  ومقارنتهــا  الكتتــاب  �ســنة  اأ�سا�ــس  علــى  النهائــي 

لتحديــد  املقابلــة  املاليــة  ال�ســنوات  يف  بهــا  املعــرف  التقديــرات 

ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على التحيز الإداري.

املاليــة  البيانــات  يف  الإف�ساحــات  كفايــة  مــدى  بتقييــم  قمنــا   •
املوحدة.

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

تقرير حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(

منهجنا يف التدقيق )تتمة(



٢٩التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

اأمر التدقيق الرئي�سي

قابلية ا�سرتداد الذمم املدينة لإعادة التاأمني

القابلــة  القيمــة  تقديــر  لأن  اجلزئيــة  هــذه  علــى  ركزنــا 

خم�س�ــس  م�ســتوى  وحتديــد  التاأمــني  م�ســتحقات  مــن  لال�ســرداد 

انخفا�س القيمة يت�سمن تقديرات واأحكام.

بعــد  حت�سيلهــا  املتوقــع  بالقيمــة  التاأمــني  م�ســتحقات  ت�ســجيل  يتــم  

خم�س�ــس  حتديــد  يتــم  القيمــة.  يف  النخفا�ــس  خم�س�ــس  خ�ســم 

اأن  علــى  دليــل  هنــاك  يكــون  عندمــا  القيمــة  يف  النخفا�ــس 

املبالــغ  جميــع  ا�ســرداد  علــى  قــادرة  تكــون  لــن  املجموعــة 

امل�ستحقة ل�سعوبات مالية للطرف الآخر.

لل�سيا�ســات املحا�ســبية  البيانــات املاليــة املوحــدة  و 9 مــن  راجــع الإي�ساحــني 2 

انخفا�ــس  وخم�س�ســات  التاأمــني  مب�ســتحقات  املتعلقــة  والإف�ساحــات 

القيمة ذات ال�سلة.

تقييم ال�ستثمارات

مــن   ٪47 متثــل  كبــرية  ا�ســتثمارية  حمفظــة  املجموعــة  متتلــك 

يعتــرب  ال�ســتثمارات  تقييــم  فــاإن  وبالتــايل،  املوجــودات.  اإجمــايل 

من اأمور التدقيق الرئي�سية.

لل�سيا�ســات  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  مــن   6 و   2 الإي�ساحــني  راجــع 

املحا�سبية والإف�ساحات املتعلقة بال�ستثمارات.

كيفية تناولنا لأمر التدقيق الرئي�سي خالل التدقيق

ا�ســلوبنا  �ســمل  املقابلــة،  اجلهــة  يف  املبينــة  بامل�ســائل  يتعلــق  فيمــا 

يف املراجعة على ما يلي:

علــى  الرئي�ســية  ال�سوابــط  مــن  عينــة  وفح�ــس  بتقييــم  قمنــا   •
مل�ســتحقات  املطلــوب  الإنخفا�ــس  م�ســتوى  حتديــد  عمليــة 

تقــوم  �ســنوية  ممار�ســة  علــى  العمليــة  هــذه  تت�سمــن  التاأمــني. 

ب�ســكل  املطلــوب  الإنخفا�ــس  م�ســتوى  لتقييــم  الإدارة  بهــا 

جماعي وعلى اأ�سا�س كل حالة على حدة.

واختبــارالإدارة  التاأمــني  اأعمارم�ســتحقات  دقــة  بتقييــم  قمنــا   •
عمريــة  فئــة  لــكل  القيمــة  يف  الإنخفا�ــس  مب�ســتوى  مايتعلــق  يف 

من الأر�سدة املدينة.

الأطــراف  مــن  خمتــارة  عينــة  اىل  تاأكيــد  خطابــات  ار�ســال  مت   •
علــى  رد  ا�ســتالم  يتــم  مل  حــال  يف  بديلــة  اإجــراءات  تنفيــذ  ومت 

تلك اخلطابات.

املاليــة  البيانــات  يف  الإف�ساحــات  كفايــة  مــدى  بتقييــم  قمنــا   •
املوحدة.

ا�ســلوبنا  �ســمل  املقابلــة،  اجلهــة  يف  املبينــة  بامل�ســائل  يتعلــق  فيمــا 

يف املراجعة على ما يلي:

املدرجــة  ال�ســتثمارات  قيمــة  مــن  عينــة  باختبــار  قمنــا   •
م�ســادر  مــع  ال�ســعر  مطابقــة  طريــق  عــن  مدرجــة  والغــري 

م�ستقلة.

الأربــاح  احت�ســاب  عمليــة  مــن  عينــة  باختبــار  قمنــا   •
واخل�سائر غري املحققة املعرف بها من قبل املجموعة. 

مبراجعــة  املجموعــة  بهــا  قامــت  التــي  الطريقــة  بتقييــم  قمنــا   •
ومــا  القيمــة  يف  النخفا�ــس  م�ســتويات  لتحديــد  ال�ســتثمارات 

قــد  القيمــة  بانخفا�ــس  املتعلقــة  املجموعــة  �سيا�ســة  كانــت  اإذا 

مت تطبيقها ب�سكل منا�سب وثابت.

املاليــة  البيانــات  يف  الإف�ساحــات  كفايــة  مــدى  بتقييــم  قمنــا   •
املوحدة.

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

تقرير حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(

اأمور التدقيق الرئي�سية )تتمة(



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٣٠

اأمر التدقيق الرئي�سي

الحتيال املرتكب على م�ستوى ال�سركة التابعة 

�ســركة   ، التابعــة  ال�ســركة  يف  موظفــون  ارتكبــه  احتيــال  هنــاك  كان 

مت   ، الإدارة  تقييمــات  علــى  وبنــاًء  ذ.م.م.  اخلليجيــة  ال�سمانــات 

دولر  مليــون   21.5 مببلــغ  املحتملــة  اخل�ســارة  تقديــرات  تقــدمي 

املوحــدة  املاليــة  البيانــات  ويف  التابعــة  ال�ســركة  دفاتــر  يف  اأمريكــي 

للمجموعة.

عــن  جوهرًيــا  املحتملــة  للخ�ســارة  النهائــي  املبلــغ  يختلــف  قــد 

مثــل  عوامــل  عــدة  ب�ســبب  التقريــر  تاريــخ  يف  املقــدر  املبلــغ 

الحتيــال  تاأثيــر  يعتــرب  اخل�ســارة.  ون�ســب  النهائيــة  املطالبــات 

خذ يف العتبار طبيعتها ومبلغها. هام للمجموعة باأكملها مع الأ

راجع الإي�ساح 34 من البيانات املالية املوحدة لالإف�ساحات.

املعلومات الأخرى

املوحــدة  املاليــة  البيانــات  )با�ســتثناء  الإدارة  جمل�ــس  تقريــر  مــن  الأخــرى  املعلومــات  تتكــون  الأخــرى.  املعلومــات  عــن  م�ســوؤولة  الإدارة  اإن 

لنــا  اإتاحتــه  يتــم  ان  نتوقــع  والــذي  للمجموعــة  ال�ســنوي  والتقريــر  التقريــر  هــذا  تاريــخ  قبــل  عليــه  ح�سلنــا  الــذي  عليهــا(،  وتقريرتدقيقنــا 

بعد هذا التاريخ.

اإن راأينا عن البيانات املالية املوحدة ل يغطي املعلومات الأخرى، ول ولن نبدي اأي ا�ستنتاج باأي �سكل للتاأكيد عليها.

بذلــك،  القيــام  وعنــد  اأعــاله،  الــواردة  الأخــرى  املعلومــات  قــراءة  يف  املوحــدة  املاليــة  للبيانــات  بتدقيقنــا  يتعلــق  فيمــا  م�ســوؤوليتنا  تنح�ســر 

مــن  عليــه  ح�سلنــا  مــا  مــع  اأو  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  مــع  مــادي  ب�ســكل  تتفــق  ل  الأخــرى  املعلومــات  كانــت  اإذا  فيمــا  بالنظــر  نقــوم 

معلومات اأثناء عملية التدقيق، اأو ما قد ي�سري اإىل وجود اأخطاء بها ب�سكل جوهري.

مــا  اإىل  ا�ســتنادًا  احل�ســابات،  مراقــب  تقريــر  تاريــخ  قبــل  عليهــا  ح�سلنــا  التــي  الأخــرى  املعلومــات  يف  جوهريــة  اأخطــاء  وجــود  ا�ســتنتجنا  واإذا 

قمنا به من اأعمال، فاإننا مطالبون باإعداد تقرير بذلك. هذا ولي�س لدينا ما ن�سجله يف هذا اخل�سو�س.

ذلــك  عــن  الإبــالغ  علينــا  يتوجــب  فاإنــه  للمجموعــة،  ال�ســنوي  التقريــر  علــى  اإطالعنــا  عنــد  جوهــري  خطــاأ  وجــود  ا�ســتنتجنا  حــال  يف 

للم�سوؤولني عن احلوكمة.

كيفية تناولنا لأمر التدقيق الرئي�سي خالل التدقيق

ا�ســلوبنا  �ســمل  املقابلــة،  اجلهــة  يف  املبينــة  بامل�ســائل  يتعلــق  فيمــا 

يف املراجعة على ما يلي:

بالحتيــال  يتعلــق  فيمــا  الإدارة  علــى تقييــم  ح�سلنــا  لقــد  	•
املرتكب على م�ستوى ال�سركة التابعة.

ذلــك  يف  مبــا  التقييــم  علــى  اختبــار  اإجــراءات  اأجرينــا  لقــد  	•
اإطــار  يف  فيهــا  ُنظــر  التــي  ال�سيا�ســات  واختبــار  فح�ــس 

الحتيال املرتكب.

لتقييمهــا  الإدارة  ا�ســتخدمتها  التــي  اخل�ســائر  ن�ســب  اختربنــا  	•
لالحتيــال  املتعر�ســة  التاأمــني  اأعمــال  و�ســايف  للمطالبــات 

على اأ�سا�س العينة.

بالحتيــال  يتعلــق  فيمــا  املدفوعــة  املبالــغ  بع�ــس  تتبعنــا  لقــد   •
، اإىل البيانات امل�سرفية املعنية.

الدعــاوى  ب�ســاأن  م�ســتقلة  قانونيــة  تاأكيــدات  علــى  ح�سلنــا   •
بتقييــم  وقمنــا  املرتكــب  بالحتيــال  يتعلــق  فيمــا  القائمــة 

تاأثريها على البيانات املالية املوحدة.

وقارنــا  امل�ســتقل  التحقيــق  تقريــر  علــى  ح�سلنــا  لقــد   •
البيانــات  يف  امل�ســجلة  املحتملــة  اخل�ســارة  بتقريــرات  ا�ســتنتاجه 

املالية املوحدة.

املاليــة  البيانــات  يف  الإف�ساحــات  كفايــة  مــدى  بتقييــم  قمنــا   •
املوحدة.

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

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

تقرير حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(

اأمور التدقيق الرئي�سية )تتمة(



٣١التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

م�ساألة اأخرى

فرباي��ر   13 بتاريــخ  العربيــة  باللغــة  ال�ســادر  امل�ســاهمني  ال�ســادة  ح�ســرات  اإىل  امل�ســتقلني  احل�ســابات  مدققــي  تقريــر  اإ�ســدار  اإعــادة  مت  لقــد 

علــى  املرتكــب  »بالغ�ــس  املتعلــق  الرئي�ســي  التدقيــق  اأمــر  يف  »الغ�ــس«  م�سطلــح  تعديــل  مت  حيــث   ، املطبعيــة  الرجمــة  اأخطــاء  لت�سحيــح   2019

الرئي�ســي  التدقيــق  لأمــر  تناولنــا  »كيفيــة  مــن  الأوىل  النقطــة  يف  الإدارة«  بتقييــم  »قمنــا  وعبــارة  »الإحتيــال«،  اإىل  التابعــة«  ال�ســركة  م�ســتوى 

امل�ســتقلني  احل�ســابات  مدققــي  تقريــر  علــى  اأخــرى  تعديــالت  اإجــراء  يتــم  مل  الإدارة«.  تقييــم  علــى  ح�سلنــا  »لقــد  اإىل  التدقيــق«  خــالل 

مدققــي  تقريــر  اأ�سدرنــا  كمــا   .2019 فرباي��ر   13 بتاريــخ  العربيــة  باللغــة  ال�ســادر  تقريرنــا  حمــل  يحــل  التقريــر  وهــذا   ، �ســابقا  ال�ســادر 

اي  لإجــراء  حاجــة  هنــاك  تكــن  ومل   ،  2019 فرباي��ر   13 بتاريــخ  الإجنليزيــة  باللغــة  امل�ســاهمني  ال�ســادة  ح�ســرات  اإىل  امل�ســتقلني  احل�ســابات 

تعديل على ذلك التقرير.

م�سوؤوليات الإدارة وامل�سوؤولني عن احلوكمة فيما يتعلق بالبيانات املالية املوحدة

اأنظمــة  وعــن  املاليــة  للتقاريــر  الدوليــة  للمعايــري  وفقــًا  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  لهــذه  العــادل  والعر�ــس  الإعــداد  عــن  م�ســوؤولة  الإدارة  اإن 

كانــت  �ســواء  اجلوهريــة،  الأخطــاء  مــن  خاليــة  موحــدة  ماليــة  بيانــات  اإعــداد  مــن  لتتمكــن  �سروريــة  الإدارة  تراهــا  التــي  الداخليــة  الرقابــة 

ناجتة عن احتيال اأو خطاأ.

م�ســتمرة،  كمن�ســاأة  اأعمالهــا  موا�سلــة  علــى  ال�ســركة  قــدرة  تقييــم  عــن  م�ســوؤولة  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  اإعــداد  عنــد  تعتــربالإدارة، 

مل  مــا  املحا�ســبي،  ال�ســتمرارية  اأ�سا�ــس  ا�ســتخدام  وعــن  املن�ســاأة  با�ســتمرارية  املرتبطــة  الأمــور  عــن  احلــال،  مقت�ســى  ح�ســب  والإف�ســاح، 

تكن الإدارة تنوي ت�سفية املجموعة اأو اإيقاف اأن�سطتها، اأو ل يوجد اأمامها بديل واقعي �سوى القيام بذلك.

ويتوىل امل�سوؤولون عن احلوكمة م�سوؤولية الإ�سراف على عملية اإعداد التقارير املالية للمجموعة.

م�سوؤولية مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة

�ســواء  جوهــري،  خطــاأ  اأي  مــن  خاليــة  ككل  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  كانــت  اإذا  عمــا  معقــول  تاأكيــد  علــى  احل�ســول  يف  اأهدافنــا  تتمثــل 

مــن  عــاٍل  م�ســتوى  املعقــول  التاأكيــد  ميثــل  راأينــا.  يت�سمــن  الــذي  احل�ســابات  مراقــب  تقريــر  واإ�ســدار  خطــاأ،  اأو  احتيــال  عــن  نا�ســئًا  كان 

يف  جوهــري  خطــاأ  اأي  عــن  دومــا  يك�ســف  �ســوف  للتدقيــق  للمعايريالدوليــة  وفقــا  يتــم  الــذي  التدقيــق  بــاأن  �سمانــًا  يعــد  ل  ولكنــه  التاأكيــد، 

اأو  منفــردة  توؤثــر،  اأن  توقــع  املعقــول  مــن  كان  اإذا  جوهريــة  وتعتــرب  اخلطــاأ،  اأو  الحتيــال  مــن  الأخطــاء  حــالت  تن�ســاأ  وجــوده.  حــال 

جمتمعة، على القرارات القت�سادية التي يتخذها امل�ستخدمون بناًء على هذه البيانات املالية املوحدة.

خــالل  املهنــي  ال�ســك  علــى  ونحافــظ  املهنيــة  الأحــكام  منار�ــس  فاإننــا  للتدقيــق،  الدوليــة  للمعايــري  وفقــا  التدقيــق  عمليــة  مــن  كجــزء 

عملية التدقيق. كما اأننا نقوم مبا يلي:

وتنفيــذ  وت�سميــم  اخلطــاأ،  اأو  الحتيــال  مــن  �ســواء  النا�ســئة  املوحــدة،  املاليــة  للبيانــات  اجلوهريــة  الأخطــاء  خماطــر  وتقييــم  حتديــد  	•
عــدم  خطــر  اإن  لراأينــا.  اأ�سا�ــسٍ  لتوفــري  ومالئمــة  كافيــة  تدقيــق  اأدلــة  علــى  واحل�ســول  املخاطــر،  لتلــك  املنا�ســبة  التدقيــق  اإجــراءات 

قــد  الحتيــال  لأن  نظــرًا  الأخطــاء،  عــن  ين�ســاأ  الــذي  ذلــك  مــن  اأعلــى  يعتــرب  الحتيــال  عــن  نا�ســئ  جوهــري  خطــاأ  اأي  اكت�ســاف 

ينطوي على التواطوؤ اأو التزوير اأو حذف متعمد اأو حتريف اأو جتاوز للرقابة الداخلية.

منا�ســبة  تعتــرب  التــي  التدقيــق  اإجــراءات  ت�سميــم  بغر�ــس  التدقيــق  بعمليــة  العالقــة  ذات  الداخليــة  للرقابــة  فهــم  علــى  احل�ســول  	•
وفقا للظروف، ولي�س لغر�س اإبداء الراأي عن فاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.

التــي  العالقــة  ذات  والإف�ساحــات  املحا�ســبية  التقديــرات  معقوليــة  ومــدى  املطبقــة  املحا�ســبية  ال�سيا�ســات  مالءمــة  مــدى  تقييــم  	•
قامــت بها الإدارة.

تاأكــد  عــدم  هنــاك  كان  اإذا  ومــا  املحا�ســبي،  املن�ســاأة  ا�ســتمرارية  لأ�سا�ــس  الإدارة  ا�ســتخدام  مالءمــة  مــدى  حــول  ا�ســتنتاج  اإىل  التو�ســل  	•
كمن�ســاأة  اأعمالهــا  موا�سلــة  علــى  املجموعــة  بقــدرة  يتعلــق  فيمــا  جوهريــة  �ســكوكًا  تثــري  قــد  ظــروف  اأو  باأحــداث  مرتبــط  مــادي 

بلفــت  مطالبــون  فاإننــا  مــادي،  �ســك  وجــود  ا�ســتنتاج  حــال  ويف  عليهــا.  احل�ســول  مت  التــي  التدقيــق  اأدلــة  علــى  بنــاء  م�ســتمرة 

كافيــة،  غــري  الإف�ساحــات  كانــت  اإذا  اأو  املوحــدة،  املاليــة  البيانــات  يف  الــواردة  ال�سلــة  ذات  الإف�ساحــات  اإىل  التدقيــق  تقريــر  يف  النتبــاه 

اخلا�ــس  التدقيــق  تقريــر  تاريــخ  حتــى  عليهــا  احل�ســول  مت  التــي  التدقيــق  اأدلــة  اإىل  ت�ســتند  ا�ســتنتاجاتنا  اإن  راأينــا.  بتعديــل  نقــوم 

بنا. ومع ذلك، فقد تت�سبب اأحداث اأو ظروف م�ستقبلية يف اأن تتوقف املجموعة عن موا�سلة اأعمالها كمن�ساأة م�ستمرة.

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

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

تقرير حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(



املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.(٣٢

املاليــة  البيانــات  كانــت  اإذا  ومــا  الإف�ساحــات،  ذلــك  يف  مبــا  وحمتواهــا،  وهيكلهــا  املوحــدة  املاليــة  للبيانــات  ال�ســامل  العر�ــس  تقييــم  	•
املوحدة متثل املعامالت والأحداث بطريقة حتقق عر�سًا عادًل.

لإبــداء  املجموعــة  داخــل  الأعمــال  اأن�ســطة  اأو  للمن�ســاآت  املاليــة  باملعلومــات  يتعلــق  فيمــا  ومنا�ســبة  كافيــة  تدقيــق  اأدلــة  علــى  احل�ســول  	•
وتنفيذهــا.  عليهــا  والإ�ســراف  باملجموعــة  اخلا�ســة  التدقيــق  اأعمــال  توجيــه  عــن  م�ســوؤولون  ونحــن  املوحــدة.  املاليــة  البيانــات  حــول  راأي 

ونبقى وحدنا م�سوؤولني عن راأي التدقيق الذي تو�سلنا اإليه.

لــه  التخطيــط  مت  الــذي  التدقيــق  وتوقيــت  بنطــاق  اأخــرى،  اأمــور  بــني  مــن  يتعلــق،  فيمــا  احلوكمــة  عــن  امل�ســوؤولني  مــع  بالتوا�ســل  ونقــوم 

واكت�سافات التدقيق اجلوهرية، مبا يف ذلك اأي ق�سور جوهري يف الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل اأعمال التدقيق.

بال�ســتقاللية،  يتعلــق  فيمــا  املنا�ســبة  الأخالقيــة  املعايــري  مبتطلبــات  التزمنــا  قــد  باأننــا  بيانــًا  احلوكمــة  عــن  للم�ســوؤولني  نقــدم  اأننــا  كمــا 

الإجــراءات  القت�ســاء،  وعنــد  ا�ســتقالليتنا،  علــى  توؤثــر  بانهــا  العتقــاد  املعقــول  مــن  التــي  الأمــور  مــن  وغريهــا  العالقــات  بجميــع  واإبالغهــم 

الوقائية فيما يتعلق بهذا اخل�سو�س.

قمنــا  التــي  التدقيــق  اأعمــال  يف  اأهميــة  الأكــر  الأمــور  تلــك  بتحديــد  نقــوم  احلوكمــة،  عــن  للم�ســوؤولني  اأبلغناهــا  التــي  الأمــور  بــني  ومــن 

يف  الأمــور  هــذه  بتو�سيــح  ونقــوم  الرئي�ســية.  التدقيــق  اأمــور  بالتــايل  تعــد  والتــي  احلاليــة،  للفــرة  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  علــى  بهــا 

ل  اأنــه  للغايــة،  نــادرة  حــالت  يف  نقــرر،  عندمــا  اأو  عنهــا،  العلنــي  الك�ســف  التنظيمــات  اأو  القانــون  يحظــر  مل  مــا  بنــا  اخلا�ــس  التدقيــق  تقريــر 

جــراء  مــن  العامــة  امل�سلحــة  عــن  العك�ســية  الآثــار  تزيــد  اأن  توقــع  املعقــول  مــن  يكــون  قــد  لأنــه  تقريرنــا  يف  مــا  اأمــٍر  عــن  الإبــالغ  ينبغــي 

الإبالغ عن هذا الأمر.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

وفقًا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية البحريني ودليل اأنظمة م�سرف البحرين املركزي )املجلد رقم 3( نفيد مبا يلي:

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

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

البحريــن  م�ســرف  قانــون  اأو  البحرينــي،  التجاريــة  ال�ســركات  لقانــون  ال�ســنة  خــالل  خمالفــات  اأيــة  وقــوع  علمنــا  اإىل  يــرد  مل  اأنــه  ج( 

 6 رقــم  املجلــد  مــن  النافــذة  والفقــرات   3 رقــم  )املجلــد  املركــزي  البحريــن  م�ســرف  اأنظمــة  دليــل  اأو  املاليــة  واملوؤ�س�ســات  املركــزي 

ذات  والقــرارات  املركــزي  البحريــن  م�ســرف  عــن  ال�ســادرة  املــال  اأ�ســواق  اأنظمــة  اأو  املركــزي(،  البحريــن  م�ســرف  وتوجيهــات 

اأثــر  لهــا  يكــون  اأن  ميكــن  لل�ســركة،  الأ�سا�ســي  والنظــام  التاأ�سي�ــس  عقــد  ملتطلبــات  اأو  البحريــن  بور�ســة  واإجــراءات  اأنظمــة  اأو  العالقــة 

�سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة اأو مركزها املايل؛

د(  وقد ح�سلنا من الإدارة على جميع الإي�ساحات واملعلومات التي طلبناها لأغرا�س التدقيق.

اإن �سريك التدقيق الناجت عنه تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني هو اإليا�س اأبي نخول.

19 فرباير 2019

رقم ت�سجيل ال�سريك: 196

املنامة ، مملكة البحرين

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

تقرير حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(

م�سوؤولية مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة )تتمة(

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني



٣٣التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

البيانات املالية املوحدة



املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.(٣٤



٣٥التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

2018٢٠١٧اإي�ساح

املوج����ودات

٥١١٥.٩٣٥٨٢.6٧٣النقد واأر�سدة لدى البنوك

6٤٩٥.6٧٨٥٧٩.6٨6اإ�ستثمارات

٨٨6.٥٨٥١٠٣.٠٩6اإيرادات م�ستحقة

٩١٢٧.٣٧٣١١٠.٩٢٣ذمم تاأمني مدينة

١٠٢٧.6٠٣٢٥.٨٠٩ودائع لدى �سركات التاأمني

٢٥.٤٣٣٢٢.66٠تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

١١١١٠.6٢٩١١٢.٣٩١ح�سة معيدي التاأمني من املخ�س�سات الفنية

١٢٤٤.٠٧٨٢٨.٨٠6موجودات اأخرى

١٣١٩.٢٤٥٢٠.٠٨٥عقارات ومعدات

1.052.5591.086.129جمموع املوجودات

املطلوبات  وحقوق امللكية

املطلوبات

١٤6٨٤.٥6٩6٨٠.٤٥١خم�س�سات فنية

١٧6٩.٣٠٥٥٣.٣٣٧ذمم تاأمني دائنة

١٨٧.٠٠٠٣٤.٠٠٠قرو�س

١٩66.٨١١٣٥.٩٥٩مطلوبات اأخرى

٨٢٧.6٨٥٨٠٣.٧٤٧جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

٢٠املن�سوبة اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠راأ�س املال

)١٤.٧٩٣()١٤.٧٩٣(اأ�سهم اخلزينة

٣٥.6٧٠٤١.١٧٨الإحتياطيات

١٠.٥٤٩)٤٤.٥٠٧()اخل�سائر املراكمة( الأرباح امل�ستبقاة

١٩6.٣٧٠٢٥6.٩٣٤

٢١٢٨.٥٠٤٢٥.٤٤٨ح�س�س غر م�سيطرة

٢٢٤.٨٧٤٢٨٢.٣٨٢جمموع حقوق امللكية

1.052.5591.086.129جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بيان املركز املايل املوحد 

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ ١٣ فرباير ٢٠١٩ ووقعها بالنيابة عنه كل من:

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل ٣٧ جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

)باآلف الدوالرات الأمريكية(

�ساموئيل فرغي�س اأحمد �سعيد املهري  �سعيد حممد البحار 

القائم باأعمال الرئيـ�س التنفيـذي ع�سو جمل�س الإدارة  رئيــ�س جملــ�س الإدارة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٣6

بيان الدخل املوحد

2018٢٠١٧اإي�ساح

٢٢٢6٢.٧٩١٢٢٥.6٣٢اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

)٢٨.٥٥6()6٤.٣٩٨(٢٢اأق�ساط اإعادة التاأمني ال�سادرة

)١٧.١٣٨(٢٢١٥.٥٥٩التغري فى اأق�ساط غري مكت�سبة 

٢٢213.952179.938�سايف الأق�ساط املكت�سبة

)١٢٤.6٠٣()١٧٥.٢٢6(٢٢املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها

)٤٩.٨٠٣()٥٨.٠٨٩(٢٢م�ساريف احل�سول على اأعمال التاأمني

٢٣٥.٩6٣١٣.٢6٨اإيراد الإ�ستثمار املتعلق مبحافظ التاأمني

)١٢.٩٩٥()١٣.٢6٣(٢٤م�ساريف الت�سغيل

5.805)26.663(٢٢نتائج الإكتتاب

٢٣٤.٠٨6٩.٢٣٨اإيراد الإ�ستثمار املتعلق مبحافظ امل�ساهمني

)٩.٢٩٨()٩.٢٨١(٢٤م�ساريف الت�سغيل - اأن�سطة غري اكتتابية

)٩٤٧()٨٠٨(م�ساريف اقرا�س

٢٥٥.١6٥٥.٣٥٨اإيرادات اأخرى

)١.٩٧١()٢٤.٧٠١(٢6م�ساريف وخم�س�سات اخرى

8.185)52.202()خ�سارة( ربح ال�سنة

من�سوب اإىل:

٣.٠٤٩٩6٣ح�س�س غري م�سيطرة

٧.٢٢٢)٥٥.٢٥١(م�ساهمي ال�سركة الأم

)52.202(8.185

 عائد )اخل�سائر( الأرباح لل�سهم الواحد املن�سوب للم�ساهمني

٣.6)٢٧.٩(٢٧)الأ�سا�سي واملخف�س(: )�سنت اأمريكي(

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

)باآلف الدوالرات الأمريكية(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل ٣٧ جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

�ساموئيل فرغي�س اأحمد �سعيد املهري  �سعيد حممد البحار 

القائم باأعمال الرئيـ�س التنفيـذي ع�سو جمل�س الإدارة  رئيــ�س جملــ�س الإدارة 



٣٧التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

بيان الدخل ال�سامل املوحد

2018٢٠١٧اإي�ساح

٨.١٨٥)٥٢.٢٠٢()خ�سارة( ربح ال�سنة

 الدخل ال�سامل الآخر

البنود التي �سوف يعاد ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة:

٣.٩٣٣)٤.٩٩٤(التغريات من اإعادة قيا�س اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

)٢.٩٠٤()٥١٨(٢٣حتويالت لإحت�ساب الأرباح الناجتة عن بيع اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

٢٠6٢.6٠٩حتويالت خل�سارة اإنخفا�س القيمة املحت�سبة لإ�ستثمارات متوفرة للبيع

البنود التي �سوف لن يعاد ت�سنيفها لحقًا اإىل الربح اأو اخل�سارة:

)٨٥٣(-اإعادة تقييم العقار

٢.٧٨٥)٥.٣٠6( الدخل ال�سامل الآخر 

10.970)57.508(جمموع )اخل�سارة( الدخل ال�سامل

من�سوب اإىل:

٣.٠٥6٧6٨ح�س�س غري م�سيطرة

١٠.٢٠٢)6٠.٥6٤(م�ساهمي ال�سركة الأم

)57.508(10.970

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

)باآلف الدوالرات الأمريكية(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل ٣٧ جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

�ساموئيل فرغي�س اأحمد �سعيد املهري  �سعيد حممد البحار 

القائم باأعمال الرئيـ�س التنفيـذي ع�سو جمل�س الإدارة  رئيــ�س جملــ�س الإدارة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٣٨

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

راأ�س

املال

اأ�سه����م 

اخلزينة

الإحتياطيات

اأرباح

 م�ستبقاة 

)خ�سائر 

مرتاكمة(

املن�سوبة

 اإىل

م�ساهمي 

ال�سركة الأم

 ح�س�س

غي�ر 

م�سيطرة

جمموع

 حق���وق

امللكي���ة   القانوين

اإع����ادة

تقيي��م

الإ�ستثمارات

اإع�ادة

تقييم

 العقار

املجموع

34.8161.8624.50041.17810.549256.93425.448282.382)14.793(220.000الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2017

)٥٢.٢٠٢(٣.٠٤٩)٥٥.٢٥١()٥٥.٢٥١(------�سايف )خ�سارة( ربح ال�سنة

 التغريات من اإعادة قيا�س

)٤.٩٩٤()١٤٤()٤.٨٥٠(-)٤.٨٥٠(-)٤.٨٥٠(---اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

 حتويالت لإحت�ساب )الأرباح( اخل�سائر

)٥١٨(١٥١)66٩(-)66٩(-)66٩(---الناجتة عن بيع اإ�ستثمارات متوفرة للبيع                              

 حتويالت خ�سائر اإنخفا�س القيمة

٢٠6-٢٠6-٢٠6-٢٠6---املحت�سبة لإ�ستثمارات متوفرة للبيع                              

 جمموع )اخل�سارة( الدخل

)٥٧.٥٠٨(٣.٠٥6)6٠.٥6٤()٥٥.٢٥١()٥.٣١٣(-)٥.٣١٣(---ال�سامل عن ال�سنة

 حتويل �سايف ال�ستهالك

---١٩٥)١٩٥()١٩٥(----من اإعادة تقييم العقار

196.37028.504224.874)44.507(4.30535.670)3.451(34.816)14.793(220.000الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2018

اأر�سدة ال�سركة الأم )اإي�ساح ٣٧(

١٩6.٣٧٠-١٩6.٣٧٠)٤٤.٤٣١(٤.٣٠٥٣٥.٥٩٤)٣.٣٩٠(٣٤.6٧٩)١٤.٧٩٣(٣١٢٢٠.٠٠٠ دي�سمرب ٢٠١٨ 

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

٧.٢٢٢٧.٢٢٢٩6٣٨.١٨٥------�سايف ربح ال�سنة

التغريات من اإعادة قيا�س اإ�ستثمارات

٣.٩٣٣)٣٢٤(٤.٢٥٧-٤.٢٥٧-٤.٢٥٧---متوفرة  للبيع

حتويالت لإحت�ساب الأرباح الناجتة عن

)٢.٩٠٤()٢٤٨()٢.6٥6(-)٢.6٥6(-)٢.6٥6(---بيع اإ�ستثمارات متوفرة للبيع                              

حتويالت خل�سارة اإنخفا�س القيمة 

٢.٢٣٢٣٧٧٢.6٠٩-٢.٢٣٢-٢.٢٣٢---املحت�سبة لإ�ستثمارات متوفرة للبيع                              

)٨٥٣(-)٨٥٣(-)٨٥٣()٨٥٣(----اإعادة تقييم العقار

جمموع الدخل )اخل�سارة(

٢.٩٨٠٧.٢٢٢١٠.٢٠٢٧6٨١٠.٩٧٠)٨٥٣(٣.٨٣٣---ال�سامل عن ال�سنة

)٩.٩٠٢(-)٩.٩٠٢()٩.٩٠٢(------اأرباح اأ�سهم مدفوعة )اإي�ساح ٣١(

حتويل �سايف ال�ستهالك من اإعادة

---٢٠٨)٢٠٨()٢٠٨(----تقييم العقار

---)٧٢٢(٧٢٢--٧٢٢--حتويل اإىل اإحتياطي غري قابل للتوزيع

)١١.٥٠٠()١١.٥٠٠(--------تخفي�س راأ�س مال ال�سركة التابعة                     

34.8161.8624.50041.17810.549256.93425.448282.382)14.793(220.000الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2017

اأر�سدة ال�سركة الأم )اإي�ساح ٣٧(

٢٥6.٩٣٤ - ٤١.١١٢١٠.6١٥٢٥6.٩٣٤ ٤.٥٠٠ ٣٤.6٧٩١.٩٣٣)١٤.٧٩٣(٣١٢٢٠.٠٠٠ دي�سمرب ٢٠١٧

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل ٣٧ جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

)باآلف الدوالرات الأمريكية(



٣٩التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

بيان التدفقات النقدية املوحد

2018٢٠١٧اإي�ساح

التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

٢٣٣.٨٧٤١٨٣.6٧٥اأق�ساط م�ستلمة 

)٢٥.٥٨١()٥٤.٨٢٩(اأق�ساط اإعادة تاأمني مدفوعة

)١٩٤.٨66()١٩٣.٩6٠(مطالبات وم�ساريف احل�سول على اأعمال التاأمني مدفوعة

٢6.6٨٥٥.٢٤٩مبالغ م�ستلمة من معيدي تاأمني متعلقة باملطالبات

٣٧٢١اإيراد اإ�ستثمارات 

٢.٨٢٠٢.٧٩٠فوائد م�ستلمة

١.٣٠٠٨٤٢اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

)٣٠.٣٣٠()٢١.١6٢(م�ساريف ت�سغيل مدفوعة

)٢.٤٠٥()٣.٠٥٥()م�ساريف( اإيرادات اأخرى ، �سايف

٢.٧٨٢)١.٩٢٨(ودائع تاأمني )مدفوعة( م�ستلمة، �سايف

)١٩.6٧٠()١٤.٣٥٥(�سراء اإ�ستثمارات متاجرة

١٩.١٢٧١٣.٠٢6بيع اإ�ستثمارات متاجرة 

)6٤.٤6٧()٥.٤٤6(٣٠�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغي��لية

التدفقات النقدية من اأن�سطة الإ�ستثمار

١٧٨.٧٩٨٢٥٨.٩٧١ا�ستحقاق/ بيع اإ�ستثمارات

)٢66.٩٢٤()١١٠.١١٠(�سراء اإ�ستثمارات

١٣.٧٠٨٢١.٣١٧ودائع لأجل لدى البنوك

١٠.٢٢٣٨.6٥٢فوائد م�ستلمة

١٣٥٣.٢٩٨اإيراد اإ�ستثمارات 

)٨.٠٩٥()١١.٢٠١(ودائع نقدية مرهونة

)٢٣٣()١٠٣(�سراء عقارات ومعدات

)٤6٣()٢١١(�سراء موجودات غري ملمو�سة

-)١٠٠(اإ�ستثمار يف �سركة زميلة

٨١.١٣٩١6.٥٢٣�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الإ�ستثمارية

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

)٧.٠٠٠()٢٧.٠٠٠(٣١قرو�س

)٧6٧()١.٣٣٨(٣١م�ساريف اقرا�س

)٩.٢٥٥()٣٧٤(٣١اأرباح اأ�سهم مدفوعة

)١١.٥٠٠(-اإنخفا�س راأ�س مال ال�سركة التابعة - ح�سة الأقلية

)٢٨.٥٢٢()٢٨.٧١٢(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

)٧6.٤66(٤6.٩٨١�سايف الزيادة )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

)٤()١١(تاأثري �سعر التحويل على النقد وما يف حكمه

6٢.٩٣٨١٣٩.٤٠٨النقد وما فى حكمه، يف بداية ال�سنة

109.90862.938    ٥النقد وما فى حكمه، يف نهاية ال�سنة

6.٠٢٧١٩.٧٣٥ودائع لأجل لدى البنوك

115.93582.673    ٥     النقد واأر�سدة لدى البنوك، يف نهاية ال�سنة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل ٣٧ جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

)باآلف الدوالرات الأمريكية(



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٤٠

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

املعيــار  تطبيــق  تاأجيــل  مــن  املوؤهلــة  ال�ســركات  املوؤقــت 

للفــرات   )٩( رقــم  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الــدويل 

وميكــن  اأق�ســى.  كحــد   ٢٠٢١ يناي��ر   ١ يف  تبــداأ  التــي  ال�ســنوية 

لإعــداد  الــدويل  للمعيــار  املوؤقــت  الإعفــاء  تطبيــق  لل�ســركة 

التقارير املالية رقم )٩( يف احلالت  التالية:

الــدويل  املعيــار  مــن  اإ�ســدار  اأي  قبــل  مــن  تطبــق  )i(  مل 
لإعداد التقارير املالية رقم ٩ و

التقريــر  تاريــخ  يف  بالتاأمــني  الغالــب  يف  اأن�ســطتها  ترتبــط   )ii(
ال�سنوي التي ت�سبق ١ ابريل ٢٠١6 مبا�سرة.

بالتاأمــني  غالبــَا  ترتبــط  اأن�ســطتها  ان  املجموعــة  حــددت 

اإلتزامــات  اأن  حيــث   ٢٠١٥ دي�ســمرب   ٣١ يف  املنتهيــة  لل�ســنة 

ولذلــك  الإلتزامــات.  جممــوع  مــن   ٪٩٠ تتجــاوز  التامــني 

الــدويل  املعيــار  مــن  املوؤقــت  الإعفــاء  املجموعــة  طبقــت 

وقــد   .)٣٣ )اإي�ســاح   )٩( رقــم  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد 

التقاريــر  لإعــداد  الــدويل  املعيــار  مــن  املوؤقــت  العفــاء  طبــق 

املالية رقم )٩(  من ١ يناير ٢٠١٨.

التقاريــر  لإعــداد  الدوليــة  املعايــري  مــن  عــدد  اإ�ســدار  مت 

علــى  تنطبــق  والتــي  التاليــة  والتف�ســريات  والتعديــالت  املاليــة 

الفرات ما بعد ال�سنة املنتهية ٣١ دي�سمرب٢٠١٨:

الأدوات   -  )٩( رقــم  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الــدويل  املعيــار   •
املالية

املعيار �سادر يف يوليو ٢٠١٤

  )٩( رقــم  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الــدويل  املعيــار  يحــل 

املاليــة  الأدوات   :)٣٩( رقــم  املــايل  املحا�ســبة  معيــار  حمــل 

لإعــداد  الــدويل  املعيــار  ي�ســمل  والقيـــا�س.  الحت�ســاب   -

ت�سنيــف  حــول  معــدًل  توجيهــا   )٩( رقــم  املاليــة  التقاريــر 

اجلديــد  النمــوذج  ذلــك  يف  مبــا  املاليــة،  الأدوات  وقيا�ــس 

قيمــة  اإنخفا�ــس  لإحت�ســاب  املتوقعــة  الئتمانيــة  للخ�ســارة 

ملحا�ســبة  اجلديــدة  العامــة  واملتطلبــات  املاليــة،  املوجــودات 

واإلغــاء  اإحت�ســاب  توجيهــات  يرحــل  كمــا  التحــوط. 

املــايل  املحا�ســبة  معيــار  مــن  املاليــة  لــالأدوات  الإحت�ســاب 

 ٢٠١٨ يناي��ر   ١ مــن  اعتبــارا  املعيــار  هــذا  ي�ســري   .٣٩ رقــم 

بــداأ  ذلــك كمــا  ومــع  املبكــر.  بالتطبيــق  ال�ســماح  مــع 

املعيــار  مــن  املوؤقــت  الإعفــاء  املجموعــة  طبقــت  اأعــاله، 

مبوجــب  املتــاح   )٩( رقــم  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الــدويل 

�ســوف  ولذلــك   )٤( رقــم  املاليــة  للتقاريــر  الــدويل  املعيــار 

تبــداأ  التــي  ال�ســنوية  للفــرات  فقــط  املعيــار  هــذا  تطبــق 

املجموعــة  �ســتوا�سل  ذلــك،  غ�ســون  ويف   .٢٠٢١ يناي��ر   ١ يف 

علــى   )٣٩( رقــم  الــدويل  املحا�ســبة  املعيــار  تطبيــق 

الإعفــاء  لتطبيــق  مرفــق  الإلتزامــات.  و  املاليــة  املوجــودات 

املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الــدويل  املعيــار  مــن  املوؤقــت 

رقــم )٩( يف اإي�ســاح رقم ٣٣  .

1(   التاأ�سي�س والن�ساط الرئي�سي

و“ال�ســركة  )“ال�ســركة”  )�ــس.م.ب.(  للتاأمــني  العربيــة  املجموعــة 

البحريــن  مملكــة  يف  م�ســجلة  عامليــة  تاأمــني  �ســركة  هــي  الأم”( 

اأريــج،  مبنــى  مــن  وتتخــذ  بحرينيــة  م�ســاهمة  ك�ســركة 

ويتمثــل  امل�ســجل.  ملكتبهــا  مقــرًا  البحريــن،  مملكــة  املنامــة، 

يف  )“املجموعــة”(  لهــا  التابعــة  وال�ســركات  الأم  ال�ســركة  ن�ســاط 

واأعمــال  احليــاة(  )غــري  العامــة  التاأمــني  اإعــادة  اأعمــال 

اإعادة التاأمني على احلياة والأن�سطة التابعة لها.

2(   اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

للمعايــري  وفقــًا  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  هــذه  اإعــداد  مت  لقــد 

مــن  ال�ســادرة   ،)IFRS( املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الدوليــة 

التــي  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الدوليــة  املعايــري  جمل�ــس 

تتما�سى مع ممار�سات �سناعة التاأمني احلالية.

بياناتهــا  اإعــداد  يف  الأمريكــي  الــدولر  املجموعــة  ت�ســتخدم 

مــن  كبــرية  وح�ســة  املجموعــة  مــال  راأ�ــس  اأن  حيــث  املاليــة 

معامالتها التجارية، الأ�سول واحلقوق تتم بهذه العملة.

اأ�سا�ــس  علــى  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  هــذه  اإعــداد  مت 

الأر�ــس  تقييــم  باإعــادة  املعــدل  التاريخيــة  التكلفــة  مبــداأ 

واملبنى وبع�س اأ�سول الإ�ستثمار.

عنــد  املقارنــة  اأرقــام  وتعديــل  ت�سنيــف  اإعــادة  مت  لقــد 

عر�ــس  يف  املتبعــة  الطريقــة  مــع  تتوافــق  لكــي  ال�ســرورة 

البيانات املالية لل�سنة احلالية.

الدوليــة  املحا�ســبية  والتف�ســريات  املعايــري  املجموعــة  اعتمــدت 

التاليــة، التــي  واملعدلــة  اجلديــدة  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد 

اأ�سبحت �سارية املفعول يف ١ يناير ٢٠١٨:

اإي��راد   -)١٥( رقــم  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الــدويل  املعيــار   •
العقود مع العمالء

املعيار �سادر يف مايو ٢٠١٤

 )١٥( رقــم  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الــدويل  املعيــار  يوؤ�س�ــس 

اإحت�ســاب  وكيفيــة  وكــم،  كان،  اإذا  مــا  لتحديــد  �ســاماًل  اإطــارًا 

الإيــرادات  احت�ســاب  اإر�ســادات  حمــل  ويحــل  الإيــراد. 

رقــم  الــدويل  املحا�ســبة  معيــار  ذلــك  يف  مبــا   ، احلاليــة 

 -  )١١( رقــم  الــدويل  املحا�ســبة  ومعيــار  الإيــراد،   -)١٨(

لإعــداد  الدوليــة  املعايــري  جلنــة  وتف�ســري  الإن�ســاء،  عقــود 

تتوقــع  ل  العمــالء.  ولء  برامــج   )١٣( رقــم  املاليــة  التقاريــر 

اآثــار  اأيــة  التعديــالت  هــذه  لتطبيــق  يكــون  اأن  املجموعــة 

جوهرية  على البيانات املالية املوحدة.

رقــم  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الــدويل  للمعيــار  التعديــالت   •
)٤( - عقــود التاأمني

املعيار �سادر يف �سبتمرب ٢٠١6

ت�ســدر  التــي  لل�ســركات  املعيــار  علــى  التعديــالت  ت�ســرح 

لإعــداد  الــدويل  املعيــار  نطــاق  �سمــن  التاأمينيــة   العقــود 

الإعفــاء  وميكــن  موؤقتــا.  اإعفــاء   )٤( رقــم  املاليــة  التقاريــر 



٤١التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

ت�ســيطر 2(   اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع( التــي  ال�ســركات  بتلــك  التابعــة  ال�ســركات  تعــرف 

عليها املجموعة، على الأ�س�س التالية:

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

مبالــغ  علــى  للتاأثــري  قوتهــا  اإ�ســتخدام  علــى  القــدرة   )iii(
العوائد

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

والعجــز  والفائ�ــس  والأر�ســدة  العمليــات  جميــع  اإ�ســتبعاد  مت 

عنــد  املجموعــة  �ســركات  بــني  فيمــا  املحققــني  غــري 

التابعــة  ال�ســركات  ح�ســابات  تعديــل  اإعــادة  ومت  التوحيــد. 

املحا�ســبية  ال�سيا�ســات  مــع  لتتالئــم  �سروريــًا  ذلــك  كان  اأينمــا 

املتبعة من قبل املجموعة.

رقــم  الإي�ســاح  يف  مبينــة  الرئي�ســة  التابعــة  ال�ســركات  قائمــة 

حتــت  الأم  ال�ســركة  يف  الإ�ســتثمارات  هــذه  اإحت�ســاب  ويتــم   .٣٤

معيار املحا�سبة الدويل )٢٧( البيانات املالية املف�سلة.

النقد وما يف حكمه

لــدى  والأر�ســدة  النقــد  حكمــه  يف  ومــا  النقــد  ي�ســتمل 

ال�ســيولة  عاليــة  الأجــل  ق�ســرية  املاليــة  واملوجــودات  البنــوك 

ثالثــة  خــالل  ت�ســتحق  ماليــة(  موؤ�س�ســات  لــدى  )ودائــع 

معر�ســة  غــري  وهــي  ان�ســاوؤها  تاريــخ  مــن  اأقــل  اأو  �ســهور 

قبــل  مــن  وت�ســتخدم  العادلــة  قيمتهــا  يف  جوهــري  لتغــري 

النقــد  ي�ســمل  ل  الأجــل.  ق�ســرية  الإلتزامــات  لإدارة  املجموعــة 

املتوفــرة  وغــري  املقيــدة  البنــوك  اأر�ســدة  حكمــه  يف  ومــا 

لالإ�ستخدام يف العمليات اليومية للمجموعة.

الإ�ستثمارات 

العادلــة  “بالقيمــة  املاليــة  الأوراق  اإ�ســتثمارات  ت�سنيــف  يتــم 

علــى  ت�ســتمل  والتــي  اخل�ســارة”  اأو  الربــح  خــالل  مــن 

بالقيمــة  م�سنفــة  واأخــرى  للمتاجــرة  ماليــة  موجــودات 

“متوفــرة  كاإ�ســتثمارات  املبدئــي  الإحت�ســاب  عنــد  العادلــة 

اأو  الإ�ســتحقاق”  حتــى  بهــا  “حمتفــظ  اإ�ســتثمارات  اأو  للبيــع” 

ال�ســراء  تاريــخ  يف  الإدارة  وتقــوم  مدينــة”.  وذمم  “قرو�ــس 
بتحديد الت�سنيف املالئم لالإ�ستثمارات.

مــن خــالل  العادلــة  بالقيمــة  املاليــة  الأوراق  ت�سنيــف  يتــم 

اأربــاح  حتقيــق  لغر�ــس  �ســرائها  مت  اإذا  اخل�ســارة  اأو  الربــح 

اإدارة  حتــدد  كمــا  اأو  املــدى  ق�ســرية  الأ�ســعار  تقلبــات  مــن 

ل  التــي  املاليــة  الأدوات  م�ســتقات  ت�سنيــف  ويتــم  ال�ســركة. 

خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  حتــوط  كاأداة  ت�سنيفهــا  يتــم 

اأو  الإ�ســتحقاق  ذات  الإ�ســتثمارات  اأمــا  اخل�ســارة.  اأو  الربــح 

يف  وترغــب  الإدارة  تنــوي  والتــي  املحــددة  املدفوعــات 

ت�سنيفهــا  يتــم  الإ�ســتحقاق  تاريــخ  حتــى  بهــا  الإحتفــاظ 

ت�سنيــف  يتــم  الإ�ســتحقاق.  تاريــخ  حتــى  بهــا  كمحتفــظ 

املدفوعــات  اأو  الثابتــة  املدفوعــات  ذات  املاليــة  املوجــودات 

وذمم  كقرو�ــس  ن�ســط  �ســوق  يف  املدرجــة  وغــري  املحــددة 

بهــا  املحتفــظ  املاليــة  الأوراق  ت�سنيــف  يتــم  كمــا  مدينــة.  

ت�سنيفهــا  يتــم  مل  التــي  وتلــك  حمــددة،  غــري  لفــرة 

والأوراق  اخل�ســارة،  اأو  الربــح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة 

القرو�ــس  اأو  ال�ســتحقاق  تاريــخ  حتــى  بهــا  املحتفــظ  املاليــة 

 -)١6( رقــم  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الــدويل  املعيــار   •
الإيجارات

املعيار �سادر يف يناير ٢٠١6

يقــدم   )١6( رقــم  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الــدويل  املعيــار 

يحت�ســب   الإيجــارات.  ملعاجلــة  واحــد  منــوذج  للم�ســتاأجرين 

حقــه  ميثــل  والــذي  الأ�ســل  مــن  النتفــاع  حــق  امل�ســتاأجر 

متثــل  التــي  الإيجــار  ومطلوبــات  املعنــي،  بالأ�ســل  لالنتفــاع 

اعفــاءات  هنــاك  الإيجــارات.  دفعــات  ب�ســداد  التزامــه 

ذو  والإيجــار  الأجــل  ق�ســرية  اليجــار  لعقــود  اختياريــة 

للموؤجــر  املحا�ســبية  املعاجلــة  تبقــى  املنخف�ســة.  القيمــة 

بت�سنيــف  املوؤجــر  ي�ســتمر  اأي  احلــايل،  للمعيــار  مماثلــة 

املعيــار  متويليــة.  اأو  ت�ســغيلية  كاإيجــارات  الإيجــار  عقــود 

 ١ بعــد  اأو  مــن  تبــداأ  التــي  املاليــة  للفــرات  املفعــول  �ســاري 

هــذه  لتطبيــق  يكــون  اأن  املجموعــة  تتوقــع  ل   .٢٠١٩ يناي��ر 

التعديالت اأية اآثارجوهرية على البيانات املالية املوحدة.

عقــود   -)١٧( رقــم  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الــدويل  املعيــار   •
التاأمني

املعيار �سادر يف مايو ٢٠١٧

التاأمــني  لعقــود   )١٧( املاليــة  للتقاريــر  الــدويل  املعيــار  يوؤ�س�ــس 

عقــود  عــن  والإف�ســاح  والعر�ــس  والقيا�ــس  العــراف  مبــادئ 

حمــل  يحــل  املعيــار  هــذا  املعيــار.  نطــاق  �سمــن  التاأمــني 

عقــود   )٤( رقــم  املاليــة  التقاريــر  لإعــداد  الــدويل  املعيــار 

املاليــة  للتقاريــر  الــدويل  املعيــار  مــن  الهــدف  اإن  التاأمــني.  

ذات  معلومــات  تقــدم  ال�ســركة  اأن  مــن  التاأكــد  هــو   )١٧( رقــم 

اأ�سا�ســا  املعلومــات  توفرهــذه  باأمانــة.  العقــود  تلــك  متثــل  �سلــة 

التاأمينيــة   للعقــود  الأثــر  لتقييــم  املاليــة  البيانــات  مل�ســتخدمي 

النقديــة  وتدفقاتهــا  للمن�ســاأة،اأدائها  املــايل  املركــز  علــى  

يف  تبــداأ  التــي  ال�ســنوية  الفــرات  علــى  املعيــار  ي�ســري  املاليــة. 

للفــرة  مطلوبــة  مقارنــة  اأرقــام  مــع    ،٢٠٢١ يناي��ر   ١ بعــد  اأو 

لإعــداد  الــدويل  املعيــار  اأثــر  بتقييــم  املجموعــة  تقــوم  ال�ســابقة. 

التقارير املالية رقم )١٧( على البيانات املالية املوحدة.

املعايــري  مــن  لأي  املبكــر  بالتطبيــق  املجموعــة  تقــم  مل 

اجلديدة اأو املعدلة يف ٢٠١٨.

اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة هي كما يلي :

اأ�س��ا�س ال�ت�وح�ي��د

الأم  ال�ســركة  ح�ســابات  تت�سمــن  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  اإن 

 ،٢٠١٨ دي�ســمرب   ٣١ لغايــة  واملعــدة  التابعــة  �ســركاتها  وجميــع 

بربــع  توحيدهــا  يتــم  التــي  ليميتــد  كابيتــال  اأريــج  عــدا  مــا 

واحد متاأخرة.



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٤٢

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

2(   اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

الإ�ســتفادة  لغر�ــس  بيعهــا  ميكــن  والتــي  املدينــة،  والــذمم 

كاأوراق  الفائــدة،  اأ�ســعار  لتغــري  اأو  ال�ســيولة  لحتياجــات  منهــا 

مالية متوفرة للبيع.

يف  الإ�ســتثمارات  وبيــع  �ســراء  عمليــات  جميــع  اإحت�ســاب  يتــم 

الإ�ســتثمارات  موجــودات  جميــع  اإظهــار  ويتــم  الت�ســوية.  تاريــخ 

يتــم  املبدئــي،  الحت�ســاب  بعــد  بالتكلفــة.  مبدئيــًا 

تقديرال�ستثمارات باإ�ستخدام الأ�س�س املذكورة اأدناه.

خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  الإ�ســتثمارات  اإظهــار  يتــم 

بالقيمــة  للبيــع  املتوفــرة  والإ�ســتثمارات  اخل�ســارة  اأو  الربــح 

حتــى  بهــا  املحتفــظ  الإ�ســتثمارات  اإظهــار  ويتــم  العادلــة. 

بالتكلفــة  املدينــة  والــذمم  والقرو�ــس  الإ�ســتحقاق  تاريــخ 

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

ال�ســوق  بيانــات  باإ�ســتخدام  العادلــة  القيمــة  قيا�ــس  يتــم 

ت�سنيــف  يتــم  ممكــن.  حــد  اأق�ســى  اإىل  للر�ســد  القابلــة 

تراتيبيــة  ح�ســب  خمتلفــة  م�ســتويات  علــى  العادلــة  القيــم 

التقييــم  يف  امل�ســتخدمة  املدخــالت  اإىل  اإ�ســتنادًا  العادلــة  القيــم 

)الإي�ساح رقم ٣٢(.

خم�س�س اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية

حــال  يف  املاليــة  املوجــودات  ب�ســاأن  خم�س�ــس  اإعتمــاد  يتــم 

قيمتهــا  كانــت  اإذا  لالإنخفا�ــس  مو�سوعــي  دليــل  وجــود 

الدفرية اأكرب من املبلغ القابل لالإ�سرداد املقدر.

بالتكلفــة  تظهــر  التــي  للموجــودات  املخ�س�ســات  حتت�ســب 

الدفريــة  القيمــة  بــني  مــا  الفــرق  باأنهــا  الإطفــاء  بعــد 

امل�ســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  احلاليــة  والقيمــة  لالأ�ســل 

الأ�سلــي.  الفعلــي  الفائــدة  ب�ســعر  املخ�سومــة  املتوقعــة 

املاليــة  لــالأداة  لالإ�ســرداد  القابــل  املبلــغ  يقا�ــس  وباملقارنــة، 

النقديــة  للتدفقــات  احلاليــة  بالقيمــة  بالتكلفــة  امل�ســجلة 

احلــايل  الفائــدة  ب�ســعر  املخ�سومــة  املتوقعــة  امل�ســتقبلية 

املعمول به يف ال�سوق للموجودات املالية املماثلة.

تقــوم  للبيــع،  متوفــرة  املاليــة  املوجــودات  حالــة  ويف 

اإذا  مــا  بتقييــم  املــايل  للمركــز  بيــان  كل  بتاريــخ  املجموعــة 

تلــك  قيمــة  يف  لالإنخفا�ــس  مو�سوعــي  دليــل  هنــاك  كان 

يتــم  الدليــل،  هــذا  مثــل  وجــود  حــال  ويف  املوجــودات. 

القيمــة  و  ال�ســراء  تكلفــة  بــني  كالفــرق  الإنخفا�ــس  احت�ســاب 

�ســبق  القيمــة  يف  اإنخفا�ــس  اي  منــه  خم�سومــا  املتبقيــة 

بيــان  يف  بــه  معــرف  فهــو   ، الدخــل  بيــان  يف  بــه  العــراف 

ياأخــذ  القيمــة  يف  الإنخفا�ــس  دليــل  املوحــد.  الدخــل 

اأو  جوهــري  انخفا�ــس  الأخــرى،  العوامــل  بــني  بالعتبــار 

املاليــة  وال�سعوبــات  ال�ســوقية،  للقيمــة  طويلــة  لفــرة 

القيمــة  يف  الإنخفا�ــس  عك�ــس  لحقــًا  يتــم  ل  ــِدر.  للُم�سَ

املحت�ســبة، اإل يف حالــة اأدوات الدين.

اإ�ستثمارات يف �سركات زم��يلة

باإ�ســتخدام  الزميلــة  ال�ســركات  يف  الإ�ســتثمار  اإحت�ســاب  يتــم 

�ســروري  تعديــل  اأي  ناق�ــس  امللكيــة  حقــوق  طريقــة 

باأنهــا  الزميلــة  ال�ســركات  ـــرف 
ّ
وتـعـ قيمتهــا.  يف  لالإنخفا�ــس 

فيهــا  موؤثــر  نفــوذًا  للمجموعــة  يكــون  التــي  ال�ســركات  تلــك 

�سيا�ســاتها  قــرارات  يف  امل�ســرك  التحكــم  اأو  التحكــم  دون 

املالية والت�سغيلية.

ذمم تاأمني مدينة

بعــد  حتقيقهــا  املتوقــع  بالقيــم  املدينــة  التاأمــني  ذمم  تظهــر 

خم�س�ــس  حتديــد  يتــم  القيمــة.  يف  الإنخفا�ــس  خم�س�ــس 

عــدم  مــن  املجموعــة  تتاأكــد  عندمــا  القيمــة  يف  الإنخفا�ــس 

بح�ســب  امل�ســتحقة  املبالــغ  كل  حت�سيــل  علــى  قدرتهــا 

هــذه  قيمــة  اإنخفا�ــس  حالــة  ويف  املدينــة.  الــذمم  �ســروط 

مبلــغ  تقييــم  يتــم  حمــدد،  غــري  نحــو  علــى  الــذمم 

اخلــربة  اأ�سا�ــس  علــى  جماعــي  ب�ســكل  القيمــة  اإنخفا�ــس 

يف  امل�ســكوك  الديــون  �ســطب  ويتــم  اخل�ســارة.  يف  ال�ســابقة 

يتــم  فيــه.  حتديدهــا  يتــم  الــذي  العــام  يف  حت�سيلهــا 

اأ�سا�ــس  علــى  حت�سيلهــا  يف  امل�ســكوك  الديــون  حتديــد 

حتليــل الو�ســع املايل للطرف الآخر.

ودائ��ع لدى �سركات الت�اأم��ني 

اأق�ســاط  ودائــع  مــن  التاأمــني  �ســركات  لــدى  الودائـــع  تتكــون 

واأحــكام  �ســروط  ح�ســب  الإ�ســناد  �ســركات  لــدى  ومطالبـــات 

اإحتياطــي  بعــد  حتقيقهــا  املتوقــع  بالقيــم  وتظهــر  التاأمــني 

خم�س�ــس  عمــل  يتــم  القيمــة.  يف  الإنخفا�ــس  خم�س�ــس 

لــن  املجموعــة  اأن  يثبــت  مــا  يوجــد  عندمــا  الإنخفا�ــس 

ل�ســروط  وفقــًا  امل�ســتحقة  املبالــغ  كل  حت�سيــل  مــن  تتمكــن 

علــى  الودائــع  هــذه  قيمــة  اإنخفا�ــس  حالــة  ويف  الودائــع. 

القيمــة  اإنخفا�ــس  مبلــغ  تقييــم  يتــم  حمــدد،  غــري  نحــو 

اخل�ســارة.  يف  ال�ســابقة  اخلــربة  اأ�سا�ــس  علــى  جماعــي  ب�ســكل 

الــذي  العــام  يف  حت�سيلهــا  يف  امل�ســكوك  الودائــع  �ســطب  ويتــم 

القابلــة  غــري  الودائــع  حتديــد  يتــم  فيــه.  حتديدهــا  يتــم 

لالإ�سرجاع بتحليل الو�سع املايل للطرف الآخر.

اأ�س��ول غر ملم�و�س��ة 

الآيل  احلا�ســب  برامــج  م�سروفــات  واإطفــاء  ر�ســملة  يتــم 

لالأربــاح  احلاليــة  والقيمــة  الإخــراع  بــراءة  وحقــوق 

الق�ســط  بطريقــة  والرخ�ــس  املحافــظ  لإ�ســتحواذ  امل�ســتقبلية 

ل  اأن  علــى  لهــا  الإفرا�ســي  العمــر  اأ�سا�ــس  علــى  الثابــت 

يتجاوز فرة اخلم�س �سنوات.

احلا�ســب  برامــج  بتطويــر  املتعلقــة  التكاليــف  احت�ســاب  يتــم 

املتعلقــة  امل�سروفــات  اأن  اإل  تكبدهــا.  عنــد  كم�ساريــف  الآيل 

التحكــم  �ســيتم  والتــي  وفريــد  معــني  مبنتــج  وا�ســح  ب�ســكل 

ذلــك  مــن  املتوقعــة  املنفعــة  واإن  املجموعــة  قبــل  مــن  فيهــا 

اإظهارهــا  يتــم  واحــد،  عــام  مــن  لأكــر  الكلفــة  تفــوق  املنتــج 

تكلفــة  املتعلقــة  امل�ساريــف  وتت�سمــن  ملمو�ســة.  غــري  كاأ�ســول 

غــري  امل�ساريــف  مــن  منا�ســب  وجــزء  التطويــر  فريــق 

املبا�سرة ذات ال�سلة.

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



٤٣التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

2(   اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

مــن  املنفعــة  ومتــدد  تعــزز  التــي  امل�سروفــات  حتت�ســب 

والأعمــار  املوا�سفــات  مــن  لأكــر  الآيل  احلا�ســب  برامــج 

القيمــة  اإىل  وت�ســاف  راأ�ســمالية  كتح�ســينات  لهــا،  الأ�سليــة 

القيمــة  مراجعــة  ويتــم  الآيل.  احلا�ســب  لربامــج  الأ�سليــة 

وتعــدل  �ســنوي  ب�ســكل  امللمو�ســة  غــري  للموجــودات  الدفريــة 

مبقدار اأي اإنخفا�س كل ما كان ذلك �سروريًا.

العقارات واملعدات

منهــا  مطروحــًا  بالتكلفــة  واملعــدات  العقــارات  تظهــر 

واللــذان  واملبنــى  الأر�ــس  عــدا  مــا  املراكــم  الإ�ســتهالك 

العادلــة  القيمــة  وهــو  تقييمــه،  املعــاد  باملبلــغ  يظهــرا 

بــه  قــام  والــذي  متجــدد  اأ�سا�ــس  علــى  التقييــم  بتاريــخ 

الإ�ســتهالك  منــه  مطروحــًا  م�ســتقل  خارجــي  ُمقيــم 

مبلــغ  يف  زيــادة  اأي  فــاإن  التقييــم،  اإعــادة  عنــد  املراكــم. 

امل�ســاهمني  حقــوق  يف  اإ�سافتــه  يتــم  الدفريــة  القيمــة 

يتــم  اإنخفا�ــس  واأي  العقــارات،  تقييــم  لإعــادة  كاإحتياطــي 

اأو  الإنخفا�ــس  يعك�ــس  الــذي  احلــد  اإىل  كم�ســروف،  اإظهــاره 

حقــوق  اأو  الدخــل  خــالل  مــن  �ســابقًا  املحت�ســبة  الزيــادة 

اإعــادة  اإحتياطــي  ر�سيــد  حتويــل  يتــم  امل�ســاهمني.  ملكيــة 

عنــد  امل�ســتبقاة  الأربــاح  اإىل  مبا�ســرة  املمتلــكات  تقييــم 

بــني  الفــرق  اأن  اإىل  بالإ�سافــة  فائ�ــس.  وحتقيــق  العقــار  بيــع 

التقييــم  اإعــادة  مبلــغ  اأ�سا�ــس  علــى  املبنــي  الإ�ســتهالك 

للعقــار  الأ�سليــة  الكلفــة  اأ�سا�ــس  علــى  املبنــي  والإ�ســتهالك 

اإىل  العقــار  تقييــم  اإعــادة  خم�س�ــس  مــن  مبا�ســرة  يحــول 

ح�ســاب الأرباح امل�ستبقاة.

اأمــا  اجلوهريــة.  والتح�ســينات  الإ�سافــات  تكاليــف  ر�ســملة  تتــم 

ح�ســاب  علــى  فتحمــل  والت�سليــح  ال�سيانــة  م�ساريــف 

اخل�ســائر  اأو  الأربــاح  اإظهــار  يتــم  تكبدهــا.  عنــد  امل�سروفــات 

الإيــرادات  ح�ســاب  يف  املوجــودات  اإ�ســتبعاد  عــن  الناجتــة 

الثابــت  الق�ســط  اأ�سا�ــس  علــى  الإ�ســتهالك  يحت�ســب  الأخــرى. 

على اأ�سا�س العمر الإنتاجي املقدر للموجودات كما يلي:

٤٠ �سنةمـبـنـــى 

٢٠ �سنةمعدات كهربائية واآلية 

٣ - ٥ �سنوات  نظم املعلومات، اأثاث، معدات وموجودات اأخرى

املتبقيــة  والقيمــة  الإنتاجيــة  الأعمــار  تقييــم  اإعــادة  يتــم 

بنهاية كل فرة ويتم التعديل تبعًا لذلك.

القيمــة  مبراجعــة  املجموعــة  تقــوم  تقريــر،  كل  بتاريــخ 

اأي  وجــد  اإن  القيمــة.  لإنخفا�ــس  موؤ�ســر  اأي  لتحديــد  الدفريــة 

لالإ�ســرداد  القابــل  املبلــغ  يقــدر  لالإنخفا�ــس،  موؤ�ســر 

لالأ�سول.

اأ�سغــر  يف  املوجــودات  جتميــع  يتــم  القيمــة،  اإنخفا�ــس  لإختبــار 

مــن  نقديــة  تدفقــات  تولــد  التــي  الأ�ســول  مــن  جمموعــة 

عــن  كبــري  حــد  اإىل  م�ســتقل  ب�ســكل  الإ�ســتخدام  اإ�ســتمرار 

اأو  الأخــرى  الأ�ســول  مــن  الداخلــة  النقديــة  التدفقــات 

وحدات توليد النقد.

توليــد  وحــدة  اأو  الأ�ســل  مــن  لالإ�ســرداد  القابلــة  القيمــة  اإن 

ناق�ــس  العادلــة  وقيمتهــا  الإ�ســتخدام  يف  القيمــة  هــي  النقــد 

الإ�ســتخدام  يف  القيمــة  ت�ســتند  اأعلــى.  اأيهمــا  البيــع،  تكاليــف 

اإىل  خم�سومــة  املتوقعــة،  امل�ســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  علــى 

قبــل  مــا  خ�ســم  معــدل  باإ�ســتخدام  احلاليــة  قيمتهــا 

للقيمــة  احلــايل  ال�ســوق  تقييــم  يعك�ــس  والــذي  ال�سريبــة 

وحــدات  اأو  للوحــدات  املحــددة  واملخاطــر  للنقــود  الزمنيــة 

توليد النقد.

القيمــة  كانــت  اإن  القيمــة  اإنخفا�ــس  خ�ســارة  احت�ســاب  يتــم 

املبلــغ  تتجــاوز  النقــد  توليــد  وحــدات  اأو  لالأ�ســل  الدفريــة 

املمكن اإ�سرداده. 

امل�خ���س��س�����ات

املجموعــة  لــدى  ي�سبــح  عندمــا  املخ�س�ســات  اإحت�ســاب  يتــم 

ومــن  �ســابقة.  لأحــداث  نتيجــة  �سمنــي  اأو  قانــوين  اإلتــزام 

مــوارد  مــن  خارجيــة  تدفقــات  �ســداده  يتطلــب  اأن  املحتمــل 

ملبلـــغ  موثــوق  تقديــر  عمــل  وميكــن  اإقت�ساديــة  منافــع  ذات 

اإ�ســتحقاقها  عنــد  املوظفــني  حقــوق  اإحت�ســاب  ويتــم  الإلتـــزام. 

عــن  الناجتــة  لالإلتزامــات  خم�س�ــس  اإحت�ســاب  مــع 

اخلدمات املقدمة حتى تاريخ بيان املركز املايل.

اإلت��زامات نهاية اخلدمة

وم�ســاهمات  حمــددة  مبنافــع  برامــج  عــدة  املجموعــة  تديــر 

حمددة ملوظفيها. 

املحــددة  املنافــع  لربامــج  املحا�ســبية  التكلفــة  اإحت�ســاب  يتــم 

العمــر  علــى  توزيعهــا  ويتــم  املوحــد  الدخــل  بيــان  �سمــن 

هــذه  اإلتزامــات  تقديــر  يتــم  املوظفــني.  خلدمــة  املتوقــع 

النقديــة  للتدفقــات  احلاليــة  القيمــة  اأ�سا�ــس  علــى  الربامــج 

فائــدة  معــدلت  باإ�ســتخدام  امل�ســتقبل  يف  دفعهــا  املتوقــع 

اإ�ســتحقاق  فــرات  لهــا  التــي  احلكوميــة  املاليــة  الأوراق 

مقاربة لفرات الإلتزامات. 

اأ�س����ه�م اخل�زي�ن��ة 

ال�ســركة  قبــل  مــن  م�ســراة  اأ�ســهم  اخلزينــة  اأ�ســهم  متثــل 

ب�ســعرالتكلفة  املوحــدة  لهــا  التابعــة  ال�ســركات  قبــل  مــن  اأو  الأم 

املــال،  راأ�ــس  تخفي�ــس  بتاريــخ  القائمــة  امللكيــة  باإ�ســتثناء 

اإحت�ســابها  مت  والتــي   ،٢٠٠٢ يوليــو  �ســهر  مــن  الرابــع  وهــو 

اخلزينــة  اأ�ســهم  جميــع  تظهــر  لالأ�ســهم.  الإ�ســمية  بالقيمــة 

واخل�ســائر  وتظهرالأربــاح  امل�ســاهمني  حقــوق  مــن  مطروحــة 

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

اإحت�ساب نت�ائج الك��تتاب

مــع  متجان�ســة  بطــرق  التاأمينــات  اأعمــال  اإحت�ســاب  يتــم 

وب�ســورة  التاأمــني.  �سناعــة  يف  عليهــا  املتعــارف  املمار�ســات 

�ســنوي.  ب�ســكل  املحا�ســبي  لالأ�سا�ــس  وفقــًا  حتديــدًا  اأكــر 

بعوائــد  تتعلــق  التــي  املحــددة  املحا�ســبية  ال�سيا�ســات  اأمــا 

مو�سحــة  فهــي  الفنيــة  واملخ�س�ســات  والتكاليــف  التاأمــني 

اأدناه لكل بند.

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٤٤

الأق�س������اط 

الأق�ســاط  جممــوع  مــن  املكتتبــة  الأق�ســاط  اإجمــايل  يتكــون 

اإ�سافــة  املاليــة.  ال�ســنة  خــالل  تبــداأ  التــي  بالعقــود  املتعلقــة 

واخلا�ســة  املاليــة  ال�ســنة  خــالل  الناجتــة  الت�ســويات  اإىل 

يف  املكتتبــة  التاأمينيــة  بالأعمــال  املتعلقــة  امل�ســتحقة  بالأق�ســاط 

تقديــر  علــى  كذلــك  وت�ســتمل  ال�ســابقة.  املاليــة  ال�ســنوات 

املجموعــة  اإبــالغ  يتــم  مل  والتــي  عليهــا  املتعاقــد  الأق�ســاط 

اإظهــار  يتــم  املــايل.  املركــز  بيــان  تاريــخ  حتــى  عنهــا 

احل�ســول  تكاليــف  مــن  �ســايف  عنهــا  مبلــغ  الغــري  الأق�ســاط 

الغري مبلغ عنها كاأق�ساط تاأمني م�ستحقة.

علــى  التاأمــني،  اإعــادة  خ�ســم  بعــد  الأق�ســاط  حتت�ســب 

بهــا.  اخلا�ســة  التاأمــني  وثائــق  اأو  العقــود  اآجــال  اأ�سا�ــس 

الأق�ســاط  مــن  ن�ســبة  املكت�ســبة  غــري  الأق�ســاط  متثــل 

ال�ســنة  نهايــة  اأخطارهــا  فــرات  تتجــاوز  التــي  املكتتبــة 

غــري  الأق�ســاط  وحتت�ســب  فيهــا.  ن�ســاأت  التــي  املاليــة 

احت�ســاب  ويتــم  الزمنيــة.  الفــرة  اأ�سا�ــس  علــى  املكت�ســبة 

فراتهــا  تنتهــي  مل  والتــي  ال�ســارية  للمخاطــر  خم�ســـ�س 

املقــدرة  املبالــغ  اأ�سا�ــس  علــى  امليزانيــة  تاريــخ  حتــى 

غــري  الأق�ســـاط  خم�س�ســات  اإىل  بالإ�سافـــة  املطلوبـــة 

امل�ســتقبلية  باملطالبــات  الوفــاء  اأجــل  مــن  امل�ســتحقة 

�ســارية  بالأعمــال  واملت�سلــة  بهــا  املتعلقــة  وامل�ساريــف 

ال�ســرورة  وعنــد  املــايل.  املركــز  بيــان  تاريــخ  يف  املفعــول 

جلميــع  عــام  تقييــم  اأ�سا�ــس  علــى  املخ�س�ــس  احت�ســاب  يتــم 

فروع التاأمني ذات املخاطر املت�سابهة.

املط�البات وامل�س�اريف املتعلق�ة بها

علــى  بهــا  املتعلقــة  وامل�ساريــف  املطالبــات  اإحت�ســاب  يتــم 

حالــة  لــكل  الالحقــة  واملراجعــة  الــواردة  التقاريــر  اأ�سا�ــس 

املقــدرة  التكلفــة  لتغطيــة  خم�س�ــس  عمــل  ويتــم  حــدة.  علــى 

التــي  بالأحــداث  تتعلــق  التــي  املطالبــات  لت�ســوية  النهائيــة 

اخل�ســائر  فيهــا  مبــا  املاليــة،  ال�ســنة  نهايــة  حتــى  وقعــت 

باملطالبــات.  املتعلقــة  وامل�ساريــف  عنهــا  يبلــغ  ومل  وقعــت  التــي 

عنهــا  يبلــغ  مل  التــي  للمطالبــات  خم�س�ــس  اإن�ســاء  يتــم 

التاأمــني  مكتتبــي  تقديــرات  وتطبيــق  اكتــواري  لتحليــل  وفقــًا 

لــكل  النهائيــة  النتيجــة  مــن  التاأكــد  عــدم  درجــة  واإعتبــار 

نوع من اأعمال التاأمني.

تكاليف احل�سول على اأعمال التاأمني

وتكاليــف  ال�سم�ســرة  وعمولــة  وال�سرائــب  العمــولت  اإطفــاء  يتــم 

التاأميـــن  اأعمــال  علــى  باحل�ســول  املتعلقــة  الأخــرى  الكتتــاب 

تكاليــف  اإظهــار  ويتــم  الأق�ســاط.  ا�ســتحقاق  فــرة  علــى 

ذات  بالفــرات  املتعلقــة  التاأمــني  اأعمــال  علــى  احل�ســول 

كتكاليــف  املاليــة  ال�ســنة  نهايــة  تتجــاوز  التــي  املخاطــر 

احل�سول على اأعمال التاأمني املوؤجلة.

ترتيب��ات اإعادة التاأمني

يف  املجموعــة  تدخــل  التاأمــني.  ملخاطــر  اإدارتهــا  مــن  كجــزء 

اخل�ســائر  عــن  للتعوي�ــس  اآخريــن  تاأمــني  معيديــن  مــع  عقــود 

يف عقود التاأمني التي ت�سدرها.

التاأمــني  معيــدي  مــن  املدينــة  التعوي�ســات  تقديــر  يتــم 

ويتــم  للمطالبــة.  التابعــة  احلقــوق  مــع  م�ســابهة  بطريقــة 

اإعــادة  عقــود  مــن  الناجمــة  واللتزامــات  املنافــع  احت�ســاب 

والإلتزامــات  الأ�ســول  وحتت�ســب  الدخــل،  بيــان  يف  التاأمــني 

التاأمــني  معيــد  وكح�ســة  مدينــة  كح�ســابات  العالقــة  ذات 

من الإحتياطيات الفنية وح�سابات ذمم دائنة.

اإختب��ار كفاي��ة املطلوب��ات

بيــان  كل  تاريــخ  يف  املطلوبــات  كفايــة  اإختبــارات  اإجــراء  يتــم 

التعاقديــة  الإلتزامــات  كفايــة  مــن  للتاأكــد  املــايل  للمركــز 

التاأمــني  اأعمــال  علــى  احل�ســول  تكاليــف  مــن  �سافيــة 

بهــذه  القيــام  اأثنــاء  العتبــار  يف  ويو�ســع  املوؤجلــة.  املتعلقــة 

للتدفقــات  حــايل  تقديــر  اأف�ســل  ح�ســاب  الإختبــارات 

ومعاجلــة  املخ�سومــة  غــري  التعاقديــة  امل�ســتقبلية  النقديــة 

الإختبــارات  اإجــراء  يتــم  الإداريــة.  وامل�ساريــف  املطالبــات 

الوثائــق  جتميــع  فيهــا  يتــم  والتــي  املحافــظ  اأ�سا�ــس  علــى 

ذات الأخطار املت�سابهة معًا يف حمفظة واحدة.

اإي����راد الإ�ستثمار 

الأ�ســهم  واأربــاح  الفوائــد  مــن  الإ�ســتثمار  اإيــراد  يتكــون 

واخل�ســائر  الأربــاح  اإدراج  يتــم  املاليــة.   ال�ســنة  عــن  امل�ســتحقة 

القيمــة  لإ�ســتثمارات  العادلــة  القيمــة  يف  التغــري  عــن  الناجتــة 

الدخــل  بيــان  يف  اأواخل�ســارة  الربــح  خــالل  مــن  العادلــة 

واخل�ســـائر  الأربــاح  اإحت�ســاب  يتـــم  كمــا  بهــا.  املتعلقـــة  لل�ســنة 

لالإ�ســتثمارات  العادلــة  القيمــة  يف  التغــريات  عــن  الناجتــة 

يف  وتظهــر  الآخــر  ال�ســامل  الدخــل  �سمــن  للبيــع  املتوفــرة 

حقــوق  مــن  كجــزء  الإ�ســتثمارات  تقييــم  اإعــادة  احتياطــي 

املتوفــرة  الإ�ســتثمارات  قيمــة  انخفا�ــس  اأو  بيــع  عنــد  امللكيــة. 

للبيع فاإن تعديالت القيمة العادلة تظهر يف بيان الدخل.

موجــودات  مــن  املتحقــق  الإ�ســتثمار  اإيــراد  توزيــع  يتــم 

نتائــج  علــى  التاأمينــات  باأعمــال  اخلا�ســة  الإ�ســتثمارات 

اأ�سا�ــس  علــى  وذلــك  التاأمينــات  باأعمــال  اخلا�ــس  الكتتــاب 

امل�ســاهمني  اأمــوال  اإىل  التاأمــني  اأعمــال  خم�س�ســات  ن�ســبة 

خالل ال�سنة املالية.

معامالت الع�مالت الأج��نبية 

الــدولر  غــري  بعمــالت  املقومــة  املعامــالت  ت�ســجيل  يتــم 

تلــك  بتاريــخ  ال�ســائدة  ال�ســرف  اأ�ســعار  ح�ســب  الأمريكــي 

واملطلوبــات  املوجــودات  جميــع  حتويــل  يتــم  املعامــالت. 

العادلــة  بالقيــم  تظهــر  التــي  النقديــة  وغــري  النقديــة 

اأ�ســعار  ح�ســب  الأمريكــي  الــدولر  غــري  بعمــالت  املقومــة 

ال�سرف ال�سائدة يف نهاية ال�سنة.

التحويــل  عنــد  املحققــة  غــري  اخل�ســائر  اأو  الأربــاح  اإ�سافــة  يتــم 

بالإ�ســتثمارات  املتعلقــة  تلــك  باإ�ســتثناء  الدخــل  بيــان  �سمــن 

�سمــن  اإحت�ســابها  يتــم  والتــي  للبيــع  املتوفــرة  النقديــة  غــري 

الدخل ال�سامل الآخر حتى يتم بيعها.

عنــد  املحققــة  غــري  واخل�ســائر  الأربــاح  اإدراج  يتــم  كمــا 

امللكيــة.  حقــوق  يف  التابعــة  لل�ســركات  املاليــة  البيانــات  حتويــل 

الأخــرى  الأجنبيــة  العمــالت  وخ�ســائر  اأربــاح  اإدراج  ويتــم 

�سمن بيان الدخل.

الأدوات املالية امل�ستقة والإحرتاز 

العتياديــة،  اأعمالهــا  نطــاق  �سمــن  املجموعــة  ت�ســتخدم 

العادلــة  للقيمــة  كاحــراز  اآجلــة  اأجنبيــة  عمــالت  عقــود 

واملطلوبــات  بالإ�ســتثمارات  املتعلقــة  خماطرهــا  حلمايــة 

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

2(   اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



٤٥التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

هــذه  احت�ســاب  ويتــم  الأجنبيــة  بالعمــالت  املقومــة  التاأمينيــة 

العقود بالقيمة العادلة.

املعايــري  ب�ســروط  العادلــة  القيمــة  ي�ســتويف الحــراز  عندمــا 

فــاإن  فّعـــال،  الإحــراز  يكــون  لكــي  الدوليــة  املحا�ســبية 

عقــود  قيا�ــس  اإعــادة  عــن  الناجتــة  اخل�ســائر  اأو  الأربــاح 

اخل�ســائر  اأو  الأربــاح  وكذلــك  الآجلــة  الأجنبيــة  العمــالت 

املحــرزة  لالأخطــار  املن�ســوبة  املحــرزة  املوجــودات  علــى 

يتم اإحت�سابها يف الدخل.

اخل�ســائر  اأو  الأربــاح  فــاإن  فعــال،  غــري  الإحــراز  يكــون  عندمــا 

الآجلــة  الأجنبيــة  العمــالت  عقــود  قيا�ــس  اإعــادة  عــن  الناجتــة 

يتــم  املحتـــرزة  املوجــودات  علــى  اخل�ســـائر  اأو  الأربــاح  وكذلــك 

املوجــودات  تلــك  عــدا  مــا  الدخــل  بيــان  �سمــن  اإحت�ســابها 

للبيــع  املتوفــرة  النقديــة  غــري  بالإ�ســتثمارات  تتعلــق  التــي 

والتــي يتــم حتويلهــا اإىل حقــوق امللكية حتــى يتم بيعها.

قيا�ــس  اإعــادة  مــن  اخل�ســائر  اأو  الأربــاح  احت�ســاب  ويتــم 

بهــا  املتعلقــة  الأجنبيــة  العمــالت  وعقــود  التاأمــني  التزامــات 

يف بيان الدخل.

3(   التقديرات املحا�سبية اجلوهرية والأحكام

املجموعــة  تتخــذ  املحا�ســبية،  ال�سيا�ســة  تطبيــق  �ســياق  يف 

يف  وامل�ســجلة  املحت�ســبة  املبالــغ  علــى  توؤثــر  واأحــكام  تقديــرات 

والأحــكام  التقديــرات  هــذه  ح�ســاب  ويتــم  املاليــة.  البيانــات 

للر�ســد،  القابلــة  ال�ســوق  بيانــات  ال�ســابقة،  اخلــربة  اأ�سا�ــس  علــى 

بالتوقعــات  اخلا�ســة  الأخــرى  والبيانــات  املن�ســورة  البيانــات 

ظــل  يف  مــا  نوعــًا  مقبولــة  تكــون  والتــي  امل�ســتقبلية  لالأحــداث 

تاأثــري  لهــا  التــي  والأحــكام  التقديــرات  الراهنــة.  الظــروف 

والآليــات  املاليــة  البيانــات  يف  املحت�ســبة  املبالــغ  علــى  هــام 

لتحديد هذه التقديرات والأحكام مف�سلة كما يلي:

اأ( املط�البات وامل�س�اريف املتعلق�ة بها:

التاأمــني  عقــود  عــن  الناجمــة  النهائيــة  اخل�ســائر  تقديــرات 

ان�ســاء  يتــم  عنهــا.  املبلــغ  غــري  املطالبــات  ت�ســمل  احلاليــة 

وفقــًا  عنهــا  يبلــغ  ومل  وقعــت  التــي  للخ�ســائر  خم�س�ــس 

املتعلــق  الإكتتابــي  احلكــم  وتطبيــق  الكتــواري  للتحليــل 

مــن  نــوع  لــكل  النهائيــة  النتيجــة  مــن  التاأكــد  عــدم  بنطــاق 

للتاأمــني  النهائيــة   امل�ســوؤلية   ت�ســمل   كمــا  التاأمــني.  اأنــواع 

على تكاليف اإدارة املطالبات. اإي�ساح رقم )٤)ه((

ب( الأق�س��اط النهائي��ة:

دخــل  اأ�سا�ــس  علــى  النهائيــة  الأق�ســاط  احت�ســاب  يتــم 

والــذي  امل�ســندة  ال�ســركات  تقدمــه  الــذي  املتوقــع  الأق�ســاط 

مــع  املكتتبــني  اأحــكام  ليعك�ــس  ذلــك  بعــد  تعديلــه  يتــم 

التاريخيــة.  والبيانــات  ال�ســوق  ظــروف  العتبــار  يف  الأخــذ 

ويخ�سع هذا التقدير اإىل مراجعة املكتتبني والإكتواريني.

والتــي  الأخــرى  الهامــة  التقديــرات  عــن  الإف�ســاح  يتــم 

املوجــودات  قيمــة  وانخفا�ــس  العادلــة  القيمــة  قيا�ــس  ت�ســم 

املالية يف الإي�ساح رقم ٢.

4(   اإدارة خماط�ر التاأمني

مــن  متنوعــة  ملجموعــة  تتعر�ــس  املجموعــة  اأن�ســطة  اإن 

ال�ســوق  خماطــر  املخاطــر:  مــن  وغريهــا  املاليــة  املخاطــر 

وخماطــر  الأجنبيــة  العمــالت  خماطــر  ذلــك  يف  )مبــا 

الئتمــان  وخماطــر  الفائــدة(  اأ�ســعار  وخماطــر  الأ�ســعار 

وخماطر الإكتتاب وخماطر ال�سيولة.

املجموعــة  تختارهــا  التــي  ال�سيا�ســات  عــن  موجــز  يلــي  وفيمــا 

للتخفيف من خماطر التاأمني الرئي�سة التي تواجهها:

اأ( خماط�ر الإكتت�اب:

رئي�ســي  ب�ســكل  الكتتابيــة  خماطرهــا  بــاإدارة  املجموعــة  تقــوم 

وترتيبــات  الأخطــار  لقبــول  واإر�ســادات  وثائــق  خــالل  مــن 

اإعادة التاأمني.

واخلــربة  الت�ســعري  تقييــم  اأ�سا�ــس  علــى  املخاطــر  قبــول  يتــم 

التــي  الإكتتابيــة  الر�ســادات  مــع  متا�ســيًا  امل�ســبقة  الإكتتابيــة 

ب�ســكل  يتــم  التاأمــني.  اأنــواع  مــن  نــوع  لــكل  �سياغتهــا  متــت 

تطــور  لأخــذ  الإكتتــاب  اإر�ســادات  وحتديــث  مراجعــة  دائــم 

حتديــد  يتــم  كمــا  الإعتبــار.  يف  والفر�ــس  والأداء  ال�ســوق، 

الطبيعيــة  للمخاطــر  التعر�ــس  ملراقبــة  الراكــم  حــدود 

املعتمــدة  احلــدود  مــن  العديــد  حتديــد  ويتــم  والكــوارث. 

لقبول املخاطر.

املحــدد  الأدنــى  املعيــار  ت�ســتويف  ل  التــي  املخاطــر  قبــول  اإن 

الكتتــاب  مراجعــة  جلنــة  خــالل  مــن  تكــون  اأن  يجــب 

والكتتــاب  الت�ســويق  اأق�ســام  عــن  ممثلــني  ت�ســم  والتــي 

الأكتوارية. واملهام 

قــد  باملجموعــة  اخلا�ســة  التاأمــني  اإعــادة  ا�ســراتيجية  اإن 

الفرديــة  للمخاطــر  التعر�ــس  حلمايــة  �سياغتهــا  متــت 

احلاليــة  للمخاطــر  التعر�ــس  اأ�سا�ــس  علــى  املبنيــة  والأحــداث 

من خالل ترتيبات اإعادة تاأمني فعالة يف التكاليف.

معهــا  التعامــل  فيتــم  الحتياطيــات   ر�ســد  خماطــر  اأمــا 

الحتياطيــات  حلجــز  وحــذرة  منا�ســبة  كونهــا  مــن  والتاأكــد 

وذلــك  املجموعــة،  قبــل  مــن  الإكتتــاب  لأعمــال  املنا�ســبة 

املطالبــات  لتغطيــة  الالزمــة  الأمــوال  توفــر  مــن  بالتاأكــد 

اإ�ســتخدام  الحتياطيــات  ر�ســد  ممار�ســات  وتت�سمــن  امل�ســتقبلية. 

ذلــك  ويكــون  الإكتتــاب.  اأحــكام  وتطبيــق  الإكتــواري  التحليــل 

ل�سمــان  م�ســتقلة  دوريــة  اإكتواريــة  مبراجعــات  مدعومــًا 

مالئمة الإحتياطيات.

ب( خماط�ر الإئتم�ان:

ل  التــي  املخاطــر  هــي  التاأمــني  عقــود  يف  الإئتمــان  خماطــر 

بدفــع  باإلتزامــه  الوفــاء  املقابــل  الطــرف  فيهــا  يتمكــن 

املبالغ كاملة عند اإ�ستحقاقها.

ال�ســروط  خــالل  مــن  الإئتمــان  مبخاطــر  التحكــم  يتــم 

تنفيــذ  احلــالت  بع�ــس  ويف  الق�ســط  ت�ســلم  عنــد  التجاريــة 

املقابلــة  الأطــراف  اأغلــب  وتكــون  الق�ســط.  �سمــان  �ســروط 

يوجــد  ل  اأنــه  اإل  م�سنفــة.  غــري  تاأمــني  �ســركات  عــام  ب�ســكل 

اأي تعر�س هام لأي طرف مقابل.  

لديهــم  معيديــن  مــع  التاأمــني  اإعــادة  اأعمــال  ترتيــب  يتــم 

معيــار  اأ�سا�ــس  علــى  الإئتمانيــة  الكفــاءة  مــن  اأدنــى  حــد 

معيــد  لأي  التعر�ــس  اإن  املاليــة.  والقــوة  الأدنــى  الت�سنيــف 

جممــوع  مــن   ٪٢٥ مــن  اأق�ســى  عــام  ب�ســكل  تتعــدى  ل  فــردي 

الأخــرى   الأطــراف  علــى  الأخطــار  توزيــع  ويتــم  التعر�ــس 

ترتيبــات   عــدا   مــا  اإ�ســتثماري   ت�سنيــف  م�ســتوى  باأدنــى  

التاأمــني  التفاقــي الن�ســبي املوزع على اأ�سا�ــس متبادل.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

2(   اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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فيما يلي حتليل خماطر الئتمان املتعلقة برتيبات اإعادة التاأمني: 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018

ذمم

مدينة

احل�سة من

املطالبات القائمة 

املجموع

اأر�سدة متعلقة مبعيدي التاأمني:

6.٤٤٣٤٠.٤٧6٤6.٩١٩- م�سنفة بدرجة اإ�ستثمار

٨٩6٤.٤٤٠٥.٣٣6- اأخرى

7.33944.91652.255

٢٠١٧

اأر�سدة متعلقة مبعيدي التاأمني:

٢.٠٤٥١6.٥٤١١٨.٥٨6- م�سنفة بدرجة اإ�ستثمار

٥.٩٢٣٢.٨١١٨.٧٣٤- اأخرى

7.96819.35227.320

ج( خماط��ر العمالت:

العمــالت  خماطــر  اإحــراز  يتــم  العمــالت.  ملخاط��ر  معر�ســة  فاإنهــا  متعــددة،  بعمــالت  اأعمــال  يف  تكتتــب  ال�ســركة  اأن  مبــا 

الأجنبية عندما ي�سبح التعر�س جوهري وت�سهيالت الإحراز متوفرة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(

اأخرىدينار كويتيروبيه هنديةجنيه ا�سرلينييورو2018

)٢٠.١٢6()١٣.٧٢٢()٨.٥٥٣()6٢٨()302(موجودات )مطلوبات( اإعادة تاأمني، �سايف

-----املغطاة

٢٠١٧

)٢٧.٣٢٩()١٧.٩١٥()٨.٥١٠()١.٣٢٨()٦51(موجودات )مطلوبات(  اإعادة تاأمني، �سايف

---٥٨٤١.٠٥6املغطاة

د( خماط�ر ال�سيولة:

ال�سيا�ســة  يف  احلــدود  حتديــد  مت  ا�ســتحقاقها.  عنــد  اللتزامــات  لدفــع  النقــد  توفــر  عــدم  خطــر  هــي  ال�ســيولة  خماطــر 

يتــم  اأن  علــى  التاأمــني  مطالبــات  متثــل  والتــي  الإ�ســتثمار  اأمــوال  مــن  كبــري  جــزء  تتطلــب  التــي  والر�ســادات  الإ�ســتثمارية 

الحتفاظ بها نقدًا اأو يف �سكل اأوراق مالية قابلة للت�سييل ب�سهولة.

ه�( حتليل احل�سا�سية:

فيما يلي ح�سا�سية الدخل وحقوق املجموعة اإىل خماطر ال�سوق :

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018  ٢٠١٧

)٨.٩٩٧()١٠.6٩٨(٥٪ زيادة يف معدل اخل�سارة النهائي

٥١٠.6٩٨٨.٩٩٧٪ نق�س يف معدل اخل�سارة النهائي

١٠٧.٧6٥٩.١٤٩٪ زيادة يف معدل حتويل الدولر الأمريكي

)١١.١٨٣()٩.٤٩١(١٠٪ نق�س يف معدل حتويل الدولر الأمريكي

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

4(   اإدارة خماط�ر التاأمني  )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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5(    النقد واأر�سدة لدى البنوك

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

٧6.٢٣٩6٢.٩٣٨النقد واأر�سدة لدى البنوك

-٣٣.66٩ودائع ذات اأجل خالل ٣ �سهور

١٠٩.٩٠٨6٢.٩٣٨النقد وما يف حكمه

6.٠٢٧١٩.٧٣٥ودائع ذات اأجل اأكر من ٣ �سهور

115.93582.673

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

اأ( خماط��ر الإئتمان:

متركــز  مــن  املجموعــة  وحتــد  رائــدة.  ماليــة  موؤ�س�ســات  لــدى  الأجــل  ق�ســرية  والودائــع  البنــوك  باأر�ســدة  الحتفــاظ  يتــم 

اإ�ستثمارها يف الودائع الآجلة لدى اأية موؤ�س�سة مالية بحد اأق�سى ١٠٪ من حقوق امل�ساهمني.

ب( خماط��ر معدلت الفائدة:

2018٢٠١٧

اأ�ســا�س الفــائـدة امل�ستحقـة:

يومي / �سهري يومي / �سهري -  اأر�سدة البنوك 

عند ال�ستحقاقعند ال�ستحقاق-  ودائع ق�سرية الأجل

٠.٠١٪ - ٢.٧٨٪٠.٠١٪ - ٤.٣٠٪معدلت الفائدة الفعلية

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

ج( خماط��ر العمالت:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

٩١.٧١٢6١.٨٩٥دولر اأمريكي

١١.٤٧٩١٠.٤٩٤دينار بحريني

١٠.٩٨١6.٩٧٣جنيه ا�سرليني

٤٨٠٤٣٣ريال �سعودي

٤6٤١٣٢يورو

٨١٩٢.٧٤6اأخرى

115.93582.673

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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6(   اإ�ستثمارات

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

بالقيم�ة العادل�ة من خالل الرب�ح اأو اخل�س�ارة

حمتفظ به���ا بغ��ر�س املتاج��رة

٥6.٧٠٩6٨.6١١اأ�سهم �سركات مدرجة

٥6.٧٠٩6٨.6١١

م�سنفة بالقيم�ة العادل�ة عن�د الحت�ساب املبدئ�ي

 �سندات دين

٨٣.٧6٣66.٣6٤- اإ�ستثمارات بدرجات اأخرى

١١.١١٢٧.٤٠٧- اأخرى

٩٤.٨٧٥٧٣.٧٧١

حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

�سندات دين

٥٠٠١.٠٠٠- موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

٣.٩٠٤٤.٨٨١- اإ�ستثمارات بدرجات اأخرى

٣.٩٤١٣.٩٢٧اأخرى- 

٨.٣٤٥٩.٨٠٨

متوفرة للبي�ع

�سندات دين

٢٥.٨١٩٣٠.٧٧6- موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

٢٤١.٤١١٢6٩.١٧٧- اإ�ستثمارات بدرجات اأخرى

٣٩.٢٠٥٩١.٤٨٤- اأخرى

٧.٢٢6١٣.٠٧١اأ�سهم �سركات مدرجة

٣.٨٧٢٤.٢٧٩اأ�سهم �سركات غري مدرجة

١٧.٧٧٤١٨.٣٨٩ا�ستثمارات اأ�سهم اأخرى يف حقوق امللكية

٣٣٥.٣٠٧٤٢٧.١٧6

٤٤٢٣٢٠اإ�ستثمار يف �سركة زميلة

495.678579.686

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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احلركة يف خم�س�س اإنخفا�س قيمة الإ�ستثمارات املتوفرة للبيع باملجموعة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

٢٢.٠١١٢١.٥١٥يف ١ يناير

خم�س�س الإنخفا�س امل�سجل خالل ال�سنة

١.٣6٨-- �سركات غري مدرجة

٢٠6١.٢٤١- اأخرى

)٢.١١٣()٨.٥٩٤(املعكو�س من بيع الإ�ستثمارات 

13.62322.011يف ٣١ دي�سمرب 

لتفاقيــات  ك�سمــان  اأمريكــي(،  دولر  مليــون   ١٨٣.6  :٢٠١٧( املاليــة  الأوراق  مــن  اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٠١.٨ قيمتــه  مــا  رهــن  مت 

ائتمانية لإعادة التاأمني ، وخطابات اإعتماد، وخطابات �سمان والقرو�س .

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

اأ( خماطر الئتمان:

و٢٠٪   ٪١٠ بحــد  واحــد  �سناعــي  قطــاع  اأي  اأو  اإ�ســتثمار  لأي  املدينــة  املاليــة  الأوراق  يف  اإ�ســتثماراتها  تركيــز  مــن  املجموعــة  حتــد 

على التوايل من اإجمايل حمفظة الأوراق املالية املدينة.

علــى  و١٠٪   ٪٥ بحــد  م�ســدر  واأي  اإ�ســدار  لأي  املدرجــة  لل�ســركات  الأ�ســهم  يف  اإ�ســتثمارها  تركيــز  اأي�ســًا  املجموعــة  حــدت  وقــد 

التوايل، من ميزانية حمفظة الأ�سهم يف وقت ال�سراء.

ب( اأوراق مالية مدينة - خماطر معدل الفائدة:

فوائد الكوبوناتالفوائد الفعليةاأ�سا�س الفائدة امل�ستحقة2018

موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة 

٠.٧٥٠٪-٢.6٢٥٪٠.٧٥٠٪-٢.6٢٥٪�سهري/ن�سف �سنوي/�سنويالتعاون القت�سادي والتنمية

٠.١٢٥٪-٧.١٥٠٪٠.١٢٥٪-٧.١٥٠٪�سهري /ن�سف �سنوي/�سنوياأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة اإ�ستثمار

٢.٧٨٨٪-٥.٥٠٠٪٢.٧٨٨٪-٥.٥٠٠٪�سهري /ن�سف �سنوي/�سنوياأوراق مالية مدينة اأخرى

٢٠١٧

موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة 

٠.٧٥٠٪-١.٨٧٥٪٠.٧٥٠٪-١.٨٧٥٪�سهري/ن�سف �سنوي/�سنويالتعاون القت�سادي والتنمية

٠.١٣٠٪-٨.٥٠٠٪٠.١٣٠٪-٨.٥٠٠٪�سهري /ن�سف �سنوي/�سنوياأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة اإ�ستثمار 

٢.٣٨٣٪-٥.٥٠٠٪٢.٣٨٣٪-٥.٥٠٠٪�سهري /ن�سف �سنوي/�سنوياأوراق مالية مدينة اأخـرى

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

6(   اإ�ستثمارات )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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اأوراق مالية مدينة - خماطر العملة: ج( 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

املجموعاأخرىدينار بحرينيدولر اأمريكي2018

٢6.٣١٩--٢6.٣١٩موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

٢٥٣٢٩.٠٧٨-٣٢٩.٠٥٣اأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة اإ�ستثمار

٥٤.٢٥٨-٥٠.٤٠٢٣.٨٥6اأوراق مالية مدينة اأخرى

405.7743.85625409.655

٢٠١٧

٣١.٧٧6--٣١.٧٧6موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

١٩٣٤٠.٤٢٢-٣٤٠.٤٠٣اأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة اإ�ستثمار

١٠٢.٨١٨-٩6.٢٣٥6.٥٨٣اأوراق مالية مدينة اأخرى

468.4146.58319475.016

اأوراق مالية مدينة - الفرتة املتبقية لال�ستحقاق: د( 

فيما يلي بيان يو�سح القيمة الأ�سا�سية والقيمة الدفرية لالأوراق املالية املدينة وفقا لآجال ال�ستحقاق التعاقدية.

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

املبلغ 

الرئي�سي

القيمة

الدفرية

املبلغ

الرئي�سي

القيمة

الدفرية

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

١٨.٠٠٠١٧.٨٧٤١١.٠٠٠١٠.٩6٢-  ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل

٨.٥٠٠٨.٤٤٥٢١.٠٠٠٢٠.٨١٤-  �سنة اىل خم�س �سنوات

٢6.٥٠٠٢6.٣١٩٣٢.٠٠٠٣١.٧٧6

اأوراق مالية مدينة مل�سادر بدرجات اإ�ستثماراأخرى:

٢٠.٩٣٨١٩.٥٤٥٢٩.6٠6٢٨.٠٧6-  ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل

٢٧٢.٢٩١٢6٧.٧٥٥٢٥٣.٧٨٢٢٥٢.6٠٤-  �سنة اإىل خم�س �سنوات

٣٩.٩٥٠٤١.٧٧٨٥6.٨٧٧٥٩.٧٤٢-  اأكر من خم�س �سنوات

٣٣٣.١٧٩٣٢٩.٠٧٨٣٤٠.٢6٥٣٤٠.٤٢٢

اأوراق مالية مدينة اأخرى:

٧.٩٩٨٧.٠٥٣-٩٤٤-  ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل

٣6.٤١٢٣٥.٧٤١٥٧.٤٣٨٥6.٩٣٧-  �سنة اإىل خم�س �سنوات

٤.٤٠٩١٨.٥١٧٣٩.6٧٨٣٨.٨٢٨-  اأكر من خم�س �سنوات

٤١.٧6٥٥٤.٢٥٨١٠٥.١١٤١٠٢.٨١٨

401.444409.655477.379475.016

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

6(   اإ�ستثمارات )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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ه�( الأ�سهم العادية:

ذلــك،  ومــع  الفائــدة.  معــدلت  ملخاطــر  عر�ســة  لي�ســت  عمومــا  اأنهــا  وكمــا  ثابتــة  ا�ســتحقاق  تواريــخ  العاديــة  الأ�ســهم  حتمــل  ل 

الأ�ســهم  علــى  اأربــاح  توزيــع  عــن  الإعــالن  يتــم  مــا  عــادة    .٧ اإي�ســاح  يف  مبينــة  وح�سا�ســيتها  ال�ســعر  ملخاطــر  خا�سعــة  فهــي 

ب�سكل �سنوي.

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

٣٣.6١٠٤٤.6٠١دولر اأمريكي

٢.١٥6٣.٩٩٣يورو 

١.١٩٢6٢٨دينار بحريني 

١١.٥١٥١٠.66٠ريال �سعودي

٩.٣٣٨١٣.6٠٨جنيه اإ�سرليني

١.٤٠٠٢.١٠١ين ياباين

٨.٥٩6١٠.٣٧٠اأخــرى

67.80785.961

تعه��دات و( 

قيمتــــــه  مــا  للبيــع  املتوفــرة  لالإ�ستثمـــــارات  م�ستدعـــــى  غــري  مـــال  راأ�ــس  مقــابـــل  املجـــموعة  علـــى  التـعهـــدات  جمـــموع  بلــغ 

٨.١ مليون دولر اأمريكي )٢٠١٧: ٨.٨ مليون دولر اأمريكي(.  

7(   حتليل احل�سا�سية

يتــم بيان ح�سا�سيــــة الربح واخل�سارة وحقوق امللكيــة للمجموعة اإىل خمــاطـــر ال�سوق على النقــد وما يف حكمـــه والإ�ستثمارات كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

حقوق امللكيةالدخلحقوق امللكيةالدخل

معدل الفائدة

)١١.٧٤٣()٢.٢٥٣()٧.66١()٢.٤٠٧(+ ١٠٠ نقطة على اأ�سا�س التحول يف منحى العائد - اأدوات القرا�س

٢.٣٧٨٧.٥6٩٢.١٧٨١١.٣٥٢- ١٠٠ نقطة على اأ�سا�س التحول يف منحى العائد - اأدوات القرا�س

خماطر العمالت

-)٤.١٢٥(-)٧.٧٠٤(١٠٪ زيادة يف معدل حتويل الدولر الأمريكي

-٥.٣٠6-١٠٩.٤١6٪ نق�س يف معدل حتويل الدولر الأمريكي

�سعر الأ�سهم

١٠٥.6٧١٧٢٣6.٨6١١.٣٠٧٪ زيادة يف �سعر الأ�سهم

)١.٣٠٧()6.٨6١()٧٢٣()٥.6٧١(١٠٪ نق�س يف �سعر الأ�سهم

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

6(   اإ�ستثمارات )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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8(  اإيرادات م�ستحقة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

اأق�ســاط تاأمني م�ستحقة 

متوقع ا�ستالمها :

٥٧.١٠٩٧٣.٤٩٩- خالل ١٢ �سهرًا

٢٧.٢١٨٢6.٨6٣- بعد ١٢ �سهرًا 

٨٤.٣٢٧١٠٠.٣6٢

فوائد م�ستحقة 

٢.٢٥٨٢.٧٣٤- متوقع ا�ستالمها خالل ١٢ �سهرًا 

86.585103.096

9(   ذمم تاأمني مدينة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

اأر�سدة م�ستحقة :

١٢٧.١٨٤١١٠.٧٥٥- خالل ١٢ �سهرًا 

١٨٩١6٨- بعد ١٢ �سهرًا

127.373110.923

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

١٤.٨٨٢١٤.٢٣٠يف ١ يناير

١٣٩6٥٢خم�س�س الإنخفا�س يف القيمة

-)6(�سطب ذمم مدينة منخف�سة القيمة

٣١15.01514.882 دي�سمرب

احت�ســاب  ويتــم  ماليــة.  ب�سائقــة  ميــر  اآخــر  طــرف  اإىل  الأ�سا�ــس  يف  فرديــة  ب�ســورة  القيمــة  منخف�ســة  املدينــة  الــذمم  تتعلــق 

عمر هذه الذمم كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

٣.٣٣٠٤.٢٣٨اأكر من �سنتني

3.3304.238

حتليل اأعمار الذمم املدينة امل�ستحقة وغريمنخف�سة القيمة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

٣.٤٢٥6.6١٠حتى 6 �سهور

6.٤٧٠٤.٨٣٩من 6 اإىل ١٢ �سهر

9.89511.449

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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10(  ودائع لدى �سركات التاأمني

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

اأر�سدة م�ستحقة:

٢٠.6٩٥١٨.٩٢٨-  خالل ١٢ �سهرًا

6.٩٠٨6.٨٨١-  بعد ١٢ �سهرًا

27.60325.809

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

٣.١٤٧٢.٩٤٥يف ١ يناير

٢٠٢)٤١٢()�سطب( خم�س�س الإنخفا�س يف القيمة 

٣١2.7353.147 دي�سمرب

عمــر  احت�ســاب  ويتــم  ماليــة.  ب�سائقــة  ميــر  اآخــر  طــرف  اإىل  الأ�سا�ــس  يف  فرديــة  ب�ســورة  القيمــة  املنخف�ســة  الودائــع  تتعلــق 

هذه الودائع كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

١٤٨١٤٩اأقل من ١٠ �سنوات

١٩١٩اأكر من ١٠ �سنوات

167168

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

٩.٥٣٢6.٩٤6حتى �سنة واحدة

١٥.٥٣٧١٤.٩٧٣من �سنة اإىل ٣ �سنوات

25.06921.919

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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11(  ح�سة معيدي التاأمني من املخ�س�سات الفنية

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

اأعمال التاأمينات العامة

٤٤.٩٠٣١٩.٣٤١- مطالبات قائمة

٣٢.٣٨٩٥٥.٧٠٥- مطالبات غري مبلغ عنها 

٣٣.٢٩٣٣٧.٢6٣- اإحتياطي اأق�ساط لالإعادة موؤجلة

١١٠.٥٨٥١١٢.٣٠٩

اأعمال تاأمينات احلياة

١٣١١- مطالبات قائمة 

٣١٧١- مطالبات غري مبلغ عنها

٤٤٨٢

110.629112.391

12(  موجودات اأخرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

موجودات غري ملمو�سة:

١٠.٠٨٣١٠.٠١١-  برامج احلا�سب الآيل  

١٠.٠٨٣١٠.٠١١

)٩.٤٠٢()٩.٥٧٠(ناق�سًا :  الإطفاء املراكم

٥١٣6٠٩�سايف املوجودات غري امللمو�سة 

موجودات اأخرى م�ستحقة خالل ١٢ �سهرًا:

٣١.٥٤٢٢٠.٣٤١-  ودائع نقدية مرهونة 

١١.٢66٧.٠٣٩-  ذمم مدينة اأخرى 

٧٥٧٨١٧-  م�ساريف مدفوعة مقدمًا 

٤٣.٥6٥٢٨.١٩٧

44.07828.806

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

احلركة يف املوجودات غري امللمو�سة : 

6٠٩٣٤٨�سايف القيمة الدفرية يف ١ يناير 

٢١١٤6٣- اإ�سافات 

)٢٠٢()١6٨(-  كلفة اإطفاء

-)١٣٩(- اإ�ستبعادات

513609�سايف القيمة الدفرية كما يف ٣١ دي�سمرب 

مت رهن الودائع النقدية ك�سمان خلطابات اإئتمان لإعادة التاأمني وال�سمانات.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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13(   عقارات ومعدات

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

اأر�س   ٢.٠٨٠٢.٠٨٠

١٨.٧١٨١٨.٧١٨ مبنى 

١٠.6٤6١٠.66٠اأجهزة نظم املعلومات، الأثاث، الآلت، املعدات وغريها

31.44431.458

 ناق�سًا :  ال�ستهالك املراكم

)١.٥٥٣()٢.٠٨٣( مبنى 

)٩.٨٢٠()١٠.١١6(اأجهزة نظم املعلومات، الأثاث، الآلت، املعدات وغريها

)١١.٣٧٣()١٢.١٩٩(

19.24520.085

 احلركة يف العقارات واملعدات :

٢٠.٠٨٥٢١.٥٨٨ �سايف القيمة الدفرية كما يف ١ يناير

)٨٥٣(-- اإعادة تقييم العقار 

١٠٣٢٣٣ - اإ�سافات

)٨٨٣()٩٤٣( - كلفة ا�ستهالك

19.24520.085 �سايف القيمة الدفرية كما يف ٣١ دي�سمرب

مكتــب  اأي�ســًا  املبنــى  وي�ســمل   .١٩٨٤ منــذ  ال�ســركة  فيــه  تقيــم  والــذي  اململــوك  الرئي�ســي  املكتــب  واملبنــى  الأر�ــس  ت�ســمل 

ال�سركة التابعة تكافل ري ليميتد بدبي، الإمارات العربية املتحدة. 

14(   خم�س�س��ات فني��ة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

اأعمال التاأمينات العامة   

٢6٤.٥٨٨٢٢٣.٣٨٨ مطالبات قائمة 

٢٠6.٨٨٤٢١6.٩٥٠ خ�سائر مل يبلغ عنها 

اأق�ساط غري مكت�سبة  ١6٢.٤٢٧١٨٤.٢٧٠

633.899624.608

اأعمال تاأمينات احلياة   

١٣.6٧١١٣.٥٢٩ مطالبات قائمة 

٢٧.٩٧٣٣٣.٤٩٥ خ�سائر مل يبلغ عنها 

اأق�ساط غري مكت�سبة  ٩.٠٢6٨.٨١٩

٥٠.6٧٠٥٥.٨٤٣

684.569680.451

متو�سط مدة الإحتياطي على التاأمينات العامة هي ٢.٩ �سنوات و٢.٧ �سنوات على تاأمينات غرياحلياة وتاأمينات احلياة على التوايل.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٥6

15(   تط��وراملطالب��ات

اإىل  بالإ�ســارة  حم�ســوبة  عنهــا  يبلــغ  مل  التــي  اخل�ســائر  فيهــا  مبــا  املتكبــدة  املطالبــات  و�ســايف  اإجمــايل  التــايل  اجلــدول  يو�ســح 

الأق�ساط املكت�سبة، ومقارنة بالتوقعات ال�سابقة لفرة اخلم�س �سنوات املا�سية:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

�سنة الإكتتاب

املجموع٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١6٢٠١٧٢٠١٨

اإجمايل

تقدير تكاليف املطالبات املتكبدة:

١١٢.٣6٧١٠6.٤٤٨١٠١.٥٧٠٧٤.٤6٣١٢٧.6٨٨٩٨.٠٥١- بنهاية ال�سنة الكتتابية

-١٩٠.٤٣١١٨٢.٣٥٨١٧٥.٢٤٧١٣6.٣٤١٢٣٣.٨6٢- بعد �سنة واحدة

--١٩٢.٤٩٢١٨6.٩٢٨١٧٣.٠6٣١٨٥.٩١٩- بعد �سنتني

---١٩٠.١6٧١٨٠.6٥٤١6٩.٨٣٩- بعد ثالث �سنوات

----١66.١٨٣١٧٥.6٣٣- بعد اأربع �سنوات

-----١٧٧.٧٨٥- بعد خم�س �سنوات

١٧٧.٧٨٥١٧٥.6٣٣١6٩.٨٣٩١٨٥.٩١٩٢٣٣.٨6٢٩٨.٠٥١١.٠٤١.٠٨٩تقدير املطالبات املتكبدة احلالية

)6٤٢.٥٧٥()٣.٢٠6()٧٨.٥٣٨()١١6.٣٧٢()١٣٨.٠٤٣()١٥٠.٥٠٢()١٥٥.٩١٤(الدفع الراكمي حتى تاريخه

٢١.٨٧١٢٥.١٣١٣١.٧٩66٩.٥٤٧١٥٥.٣٢٤٩٤.٨٤٥٣٩٨.٥١٤املطلوبات املحت�سبة

١١٤.6٠٢مطلوبات ال�سنوات ال�سابقة

513.116جمموع املطلوبات املت�سمن يف بيان املركز املايل

�سايف

تقدير تكاليف املطالبات ملتكبدة:

١١٠.٢١٣١٠٢.٥٩٢٩٨.١6٩66.١٩٥١٠6.٩٥٤٨٤.٢٠٣- بنهاية ال�سنة الإكتتابية

-١٨٢.٩١٠١٧٤.٨٢٤١6٥.٣١٧١٢٤.٩٠٢١٨٣.٥٣٠- بعد �سنة واحدة

--١٨٢.6٨٥١٧٨.٧٥٢١6٤.٨٨٠١6١.٤٨١- بعد �سنتني

---١٧٩.٨6٢١6٩.٩٠٠١6١.٢٩٨- بعد ثالث �سنوات

----١٥٨.٢٢٢١6٩.٠٣٨- بعد اأربع �سنوات

-----١66.٨٢٧- بعد خم�س �سنوات

١66.٨٢٧١6٩.٠٣٨١6١.٢٩٨١6١.٤٨١١٨٣.٥٣٠٨٤.٢٠٣٩٢6.٣٧٧تقدير املطالبات املتكبدة احلالية

)٥٩٠.٣٠٢()٣.٧٠٠()6٤.٤٩٥()١٠٢.٤٩٨()١٣٠.٢٨٨()١٤٤.١٨٩()١٤٥.١٣٢(الدفع الراكمي حتى تاريخه

٢١.6٩٥٢٤.٨٤٩٣١.٠١٠٥٨.٩٨٣١١٩.٠٣٥٨٠.٥٠٣٣٣6.٠٧٥املطلوبات املحت�سبة

٩٩.٧٠٥مطلوبات ال�سنوات ال�سابقة

435.780جمموع املطلوبات املت�سمن يف بيان املركز املايل

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



٥٧التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

16( احلرك�ة يف اإلتزامات واأ�سول التاأمني 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

�سايفاإعادة تاأمنياإجمايل2018

املطالبات

٢٣6.٩١٨١٩.٣٥٢٢١٧.٥66مطالبات قائمة 

٢٥٠.٤٤٤٥٥.٧٧6١٩٤.66٨خ�سائر مل يبلغ عنها

٤٨٧.٣6٢٧٥.١٢٨٤١٢.٢٣٤املجموع يف بداية ال�سنة

٢٠٣.٣٤١٢6.٤6٥١٧6.٨٧6التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة

)١٥٣.٣٣٠()٢٤.٢٥٧()١٧٧.٥٨٧(ت�سوية مطالبات خالل ال�سنة

513.11677.336435.780الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اأق�ساط غر مكت�سبة

١٩٣.٠٨٩٣٧.٢6٣١٥٥.٨٢6يف بداية ال�سنة

)١٧.666()٣.٩٧٠()٢١.6٣6(التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة

171.45333.293138.160الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اأق�ساط تاأمني م�ستحقة

١٠٠.٣6٢)٧.٣٥٠(٩٣.٠١٢يف بداية ال�سنة

)١6.٠٣٥(٣.٩١٢١٩.٩٤٧احلركة خالل ال�سنة

96.92412.59784.327الر�سيد يف نهاية ال�سنة

تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

٢٤.١٨٢١.٥٢٢٢٢.66٠يف بداية ال�سنة

٢.٨٣٤6١٢.٧٧٣احلركة خالل ال�سنة

27.0161.58325.433الر�سيد يف نهاية ال�سنة

٢٠١٧

املطالبات

٢٩٤.٥٩٥٣٨.6٨٩٢٥٥.٩٠6مطالبات قائمة 

٢١٨.١6١١٨.٢٧١١٩٩.٨٩٠خ�سائر مل يبلغ عنها

٥١٢.٧٥6٥6.٩6٠٤٥٥.٧٩6املجموع يف بداية ال�سنة

١٢٨.66٤٢٣.٤١٨١٠٥.٢٤6التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة

)١٤٨.٨٠٨()٥.٢٥٠()١٥٤.٠٥٨(ت�سوية مطالبات خالل ال�سنة

487.36275.128412.234الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اأق�ساط غر مكت�سبة

١6٠.٩٢٥٢6.٨٥٨١٣٤.٠6٧يف بداية ال�سنة

٣٢.١6٤١٠.٤٠٥٢١.٧٥٩التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة

193.08937.263155.826الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اق�ساط تاأمني م�ستحقة

١١٢.٨٥٤١٣.٥٠٢٩٩.٣٥٢يف بداية ال�سنة

١.٠١٠)٢٠.٨٥٢()١٩.٨٤٢(احلركة خالل ال�سنة

100.362)7.350(93.012الر�سيد يف نهاية ال�سنة

تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

١٩.٠٧٠١.٢٧٠١٧.٨٠٠يف بداية ال�سنة

٥.١١٢٢٥٢٤.٨6٠احلركة خالل ال�سنة

24.1821.52222.660الر�سيد يف نهاية ال�سنة

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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17(   ذم�م تاأمني دائ��ن��ة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

6٩.٣٠٥٥٣.٣٣٧م�ستحقة خالل ١٢ �سهرًا

69.30553.337

18(   قرو�س

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

اأر�سدة م�ستحقة:

٧.٠٠٠٣٤.٠٠٠- خالل ١٢ �سهرًا

7.00034.000

مليــون   ١٢.٧ اإىل  ت�ســل  مدينــة  ماليــه  بــاأوراق  م�سمونــة  اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٣٤  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ٧ تبلــغ  قرو�ــس 

٣.٢6٪ بال�ســنة  القرو�ــس  علــى  الفعليــة  الفائــدة  بلغــت  كمــا    .)6 )اإي�ســاح  اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٥٠.٩  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر 

 .)٢٠١٧: ٢.٤٩(

19(   مط��لوبات اأخ��رى

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

-٢١.٤6٢خم�س�س لتقديرات خ�سارة حمتملة يف �سركة تابعة  )اإي�ساح ٣٤)ج((

١٢.6٠6١٢.٢٠٣منافع نهاية اخلدمة  )اإي�ساح ٢٨(

٩.٤٩٥٣.٥٠٨م�ساريف م�ستحقة

٢.٧٩٠٣.١6٤اأرباح اأ�سهم م�ستحقة 

١.٤6٥١.٢٣٥اأق�ساط اإعادة تاأمني م�ستحقة

١.٤6٠١.٤6٠حوافز موظفني طويلة املدى

١٧.٥٣٣١٤.٣٨٩اأخرى

66.81135.959

اأر�سدة م�ستحقة: 

٥٢.٧٤٥٢٢.٢٩6- خالل ١٢ �سهرًا 

١٤.٠66١٣.66٣- بعد ١٢ �سهرًا 

66.81135.959

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



٥٩التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

20(   ح�ق��وق امل�ساهمي��ن

١(      راأ�س املال:

اأ(  املكونات:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

امل�سرح به 

٥٠٠500.000٥٠٠.٠٠٠ مليون �سهم عادي ب�سعر ١ دولر اأمريكي لل�سهم الواحد 

ال�سادر، املكتتب به واملدفوع بالكامل

٢٢٠220.000٢٢٠.٠٠٠ مليون ) ٢٠١٧: ٢٢٠ مليون( �سهم عادي ب�سعر ١ دولر اأمريكي لل�سهم الواحـد 

ب(  امل�ساهمون الرئي�سيون:

امل�ساهمون الذين ميتلكون ٥٪ اأو اأكر من اأ�سهم ال�سركة املتداولة وال�سادرة كما هو مو�سح اأدناه:

اجلن�سيةال�سم

عدد الأ�سهم 

)باملاليني(

الن�سبة املئوية من

جمموع الأ�سهم 

املتداولة

الن�سبة املئوية من 

جمموع الأ�سهم 

ال�سادرة

2018٢٠١٧2018٢٠١٧2018٢٠١٧

٣١.٨٣١.٨١6.١١6.١١٤.٤١٤.٤ليبيام�سرف ليبيا املركزي

٣٠.٥٣٠.٥١٥.٤١٥.٤١٣.٨١٣.٨الإمارات العربية املتحدةجهاز الإمارات لالإ�ستثمار

٢٧.٥٢٧.٥١٣.٩١٣.٩١٢.٥١٢.٥الإمارات العربية املتحدةالهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الإجتماعية

٢٠.٠٢٠.٠١٠.١١٠.١٩.١٩.١الكويتالهيئة العامة لالإ�ستثمار

١٧.٢١٧.٢٨.٧٨.٧٧.٨٧.٨الإمارات العربية املتحدةاأحمد عمر �سامل الكربي

١١.٠١١.٠٥.6٥.6٥.٠٥.٠الإمارات العربية املتحدةم�سرف الإمارات للتنمية

ج(  هيكل امل�ساهمني:

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

عدد امل�ساهمني عدد الأ�سهم )باملاليني(الأ�سهم

الن�سبة املئوية من جمموع 

الأ�سهم املتداولة

2018٢٠١٧2018٢٠١٧2018٢٠١٧

٤٥.٠٤٧.٢٤.٤6٨٤.٤٩١٢٢.٧٢٣.٩اأقل من ١٪

١٥.٠١٢.٨٤٤٧.66.٥من ١٪ اإىل ٥٪

٢٨.٢٢٨.٢٢٢١٤.٣١٤.٢من ٥٪ اإىل ١٠٪

١٠٩.٨١٠٩.٨٤٤٥٥.٤٥٥.٤من ١٠٪ اإىل ما فوق

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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د( اأ�سهم اخل��زينة:

بتكلفــة  تقــدر  وهــي  �ســهم(.   ٢١.٩6٧.٨١٨  :٢٠١٧(  ٢٠١٨ دي�ســمرب   ٣١ يف  كمــا  اأ�ســهمها  مــن  �ســهم   ٢١.٩6٧.٨١٨ ال�ســركة  متتلــك 

١٤.٧٩٣.٠٠٠ دولر اأمريكي )٢٠١٧: ١٤.٧٩٣.٠٠٠ دولر اأمريكي (.

ه�( الإحتياطي القانوين:

اإىل  ال�ســنة  ربــح  �ســايف  مــن   ٪١٠ حتويــل  املجموعــة  علــى  يتوجــب  التاأ�سي�ــس،  وعقــد  املطبـــقة  القوانــني  اأحــكام  مبوجــب 

الحتياطي القانوين حتى ي�سل كحد اأق�سى اإىل ١٠٠٪ من قيمة راأ�س املال املدفوع.

و(  اإحتياطي اإعادة تقييم الإ�ستثمارات:

املتوفــرة  الإ�ســتثمارات  موجـــودات  قيا�ــس  اإعــادة  عــن  الناجتــة  واخل�ســائر  الأربــاح  الإ�ســتثمار،  تقييـــم  اإعــادة  اإحتياطــي  ي�ســم 

للبيع. يتم اإدراج هذه الأرباح اأو اخل�سائر �سمن الإحتياطي، وعند البيع يتم حتويل الأرباح اأو اخل�سائر اإىل بيان الدخل.

ز(  اإحتياطي اإعادة تقييم العقار:

والقيمــة  املراكــم  الإ�ســتهالك  خ�ســم  بعــد  واملبنــى  الأر�ــس  تكلفــة  بــني  الفــرق  العقــارات  تقييــم  اإعــادة  اإحتياطــي  ميثــل 

علــى  والإ�ســتهالك  تقييمهــا  املعــاد  الدفريــة  القيمــة  اأ�سا�ــس  علــى  الإ�ســتهالك  بــني  الفــرق  فــاإن  لذلــك،  بالإ�سافــة  العادلــة. 

اأ�سا�س �سعر التكلفة الأ�سلي للمباين يتم حتويله مبا�سرة من اإحتياطي اإعادة تقييم العقار اإىل الأرباح امل�ستبقاة.

ح(  اإدارة راأ�س املال:

اأ�ســهم  اإ�ســتقطاع  بعــد  امل�ســتبقاة  والأربــاح  القانــوين  الإحتياطــي  املدفــوع،  املــال  راأ�ــس  املجموعــة  مــال  راأ�ــس  جممــوع  يت�سمــن 

وال�ســوق  وامل�ســتثمرين  العمــالء،  ثقــة  علــى  للحفــاظ  كقاعــدة  قــوي  مــال  براأ�ــس  الإحتفــاظ  هــي  املجموعــة  �سيا�ســة  اإن  اخلزينــة. 

ويراقــب  يحــدد  والــذي  املركــزي  البحريــن  م�ســرف  الأم  ال�ســركة  اأعمــال  وينظــم  لالأعمــال.  امل�ســتقبلي  التطــور  وتعزيــز 

وفقــُا  املــالءة  هام�ــس  حت�ســب  اأن  الأم،  ال�ســركة  مــن  املركــزي  امل�ســرف  ويطلــب  الأم.  لل�ســركة  بالن�ســبة  املــال  راأ�ــس  متطلبــات 

لأحكام دليل اأنظمة م�سرف البحرين املركزي. اإن ال�سركة ملتزمة يف هذا املطلب اخلا�س بهام�س املالءة.

منــاذج  خــالل  مــن  املــال  راأ�ــس  متطلــب  تقييــم  اأ�سا�ــس  علــى  املــال  راأ�ــس  كفايــة  بــاإدارة  ال�ســركة  تقــوم  ذلــك،  اإىل  بالإ�سافــة 

خماطر راأ�س املال. 

21(   ح�س�س غر م�سيطرة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

٢٥.٤٤٨٣6.١٨٠يف ١ يناير 

٣.٠٥6٧6٨ح�سة الدخل ال�سامل

)١١.٥٠٠(-اإنخفا�س راأ�س مال ال�سركة التابعة - ح�سة الأقلية

28.50425.448يف ٣١ دي�سمرب 

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

20(   ح�ق��وق امل�ساهمي��ن )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



6١التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

22(   نتائج فروع التاأمني

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

وت�ســمل  احليــاة.   وتاأمينــات  احليــاة  غــري  تاأمينــات  همــا:  رئي�ســيني  ق�ســمني  مــن  للمجموعــة  التاأمــني  اإعــادة  اأعمــال  تتكــون 

احل�ســاب  احلــوادث،  البحــري،  الهند�ســي،  املمتلــكات،  قطــاع  يف  الكتتــاب  رئي�ســي  ب�ســكل  احليــاة  غــري  تاأمينــات  اإعــادة  اأعمــال 

ت�ســمل  ول  الأجــل.  وطويلــة  ق�ســرية  جماعيــة  وثائــق  رئي�ســي  ب�ســكل  احليــاة  تاأمينــات  وت�ســمل  اأخــرى.  وقطاعــات  ال�ســامل 

حمفظة احلياة على وثائق الإ�ستثمار امل�سرك.

)باآلف الدولرات الأمريكية(

تاأمينات احلياةتاأمينات غري احلياة

املجموع

احلوادثالبحريالهند�سياملمتلكات2018

احل�ساب 

اأخرىال�سامل

ق�سري

املدى

طويل 

املدى

الإيرادات:

٥٠.٢6٧٢٢.١٥٩١٢.٥6٢٩.١٩٣١٢٨.٧٥٢٢١.٢١٣١٨.٥٢٨١١٧٢6٢.٧٩١اإجماىل الأق�ساط املكتتبة

)6٤.٣٩٨()٥6()٢٠6()١.٠٧٠()٥٠.٨٩٣()٧٠٢()٤٧٣()٣.٤٩١()٧.٥٠٧(اأق�ساط اإعادة التاأمني ال�سادرة

6٩١.٥٨6)٢٨6(٩.٩٨١)٢.٥٥٤(١١٠)١.١٧٧()٤.6٧٩(١٢٢التغري فى اأق�ساط غري مكت�سبة - اإجمايل

١٣.٩٧٣---١٣.٩٢٥)١١(٤٥٢١)٣٩٤(التغري فى اأق�ساط غري مكت�سبة - اإعادة التاأمني

٤٢.٤٨٨١٤.٤٤١١٠.٩١٣٨.٥٩٠٨٩.٢٣٠٣٠.١٢٤١٨.٠٣6١٣٠٢١٣.٩٥٢�سايف الأق�ساط املكت�سبة

٧٥6١.٠6٩٢٧١٥.٩6٣)٢٠(٢.٥6٧٣٩٢٤6١٤6٧دخل )خ�سارة( الإ�ستثمار اخلا�س ب�سناديق التاأمني

 ٤٥.٠٥٥١٤.٨٣٣١١.٣٧٤٩.٠٥٧٨٩.٢١٠٣٠.٨٨٠١٩.١٠٥٤٠١٢١٩.٩١٥

التكاليف  وامل�ساريف:

)١٧٧.٥٨٧()٨٩٤()١٥.٢٣٩()٢٧.٩٨٢()٧٥.١٠6()٣.٧6٤()٨.٨٣٣()١٥.6٤٤()٣٠.١٢٥(اإجمايل املطالبات  املدفوعة 

٧٢٤.٢٥٧-٩6٢٧٣٤٩١٣٨٧٢١.٤6٠٩٤مطالبات م�سرجعة من معيدي التاأمني 

)٣٨.٣٣٨(٢٤٩)٣٩٠(٤66)١٩.٩٤٩(١.٧٤٧)٢.٣6٨()٨٠٤()١٧.٢٨٩(التغري يف خم�س�س املطالبات القائمة - اإجمايل

١٢٢٣.٨١٧)٢١٠(٩.٢٥6١.6٨٠١.٩٢٥٤٥١١.١١٨التغري يف خم�س�س املطالبات القائمة - اإعادة التاأمني

6.٢٤٩١٥.٩٤٤)٧٢٨(٥.٩6٤١.١٧٨٢.٥٥١٢.٧٠6٢.٤٩٩)٤.٤٧٥(التغري فى خم�س�س اخل�سائر غري املبلغ عنها - اإجمايل

)٢٣.٣١٩(-)٤٠(٥٤6)٢٤.٧٨٨(١٧٩٥٣٣6٥١٨6التغري فى خم�س�س اخل�سائر غري املبلغ عنها - اإعادة التاأمني

)١٧٥.٢٢6(٥.6١٣)١6.٣٩6()٢٤.٥٨٧()٨٤.٥٥٩(٨٥٢)٧.١٢٠()٧.٥٣٧()٤١.٤٩٢(املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها

)6٢.١٠٩()٣٢٥()١.٤١٩()١.١٧٤()٣٣.٠٤6()٢.٧٠٤()٣.٣٧٤()6.6٤٠()١٣.٤٢٧(تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني 

 تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني م�سرجعة من

٣.٠٠٠--١.٣٣٩٨٩٣٣٨٤٢٩٥6٥٢٤معيدي التاأمني 

١.٠٨٢)١١(6٨)٤٩٥()٣٨()٣٥(١.٤٠٢٢٤6)٥٥(التغري يف تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة - اإجمايل

 التغري يف تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة -

)6٢(---)٢٠(٤٤)١٢6(٧6اإعادة التاأمني

)٥٨.٠٨٩()٣٣6()١.٣٥١()١.6٤٥()٣٣.٠٣٩()٢.٤٤٠()٢.٧٤٠()٤.٤٧١()١٢.٠6٧(تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني

)١٣.٢6٣()٣٧6()٢.١١٩()٢.٥١٢()١٢٢()٨٧٣()١.٣٢6()٢.٢١٨()٣.٧١٧(م�ساريف الت�سغيل

)26.663(5.302)761(2.136)28.510(6071886.596)12.221(نتائج الكتتاب 

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(6٢

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

تاأمينات احلياةتاأمينات غري احلياة

املجموع

احلوادثالبحريالهند�سياملمتلكات٢٠١٧

احل�ساب 

اأخرى*ال�سامل

ق�سري

املدى

طويل 

املدى

الإيرادات:

٤٣.٢١٩١٨.٣٧٠٩.٣٤٧٨.٧٠٤٩١.٢٢١٣٣.٥٧٣٢٠.٧١١٤٨٧٢٢٥.6٣٢اإجماىل الأق�ساط املكتتبة

)٢٨.٥٥6(٥٥)١٣٧(٥.٠٧٤)٢١.١١٤()6٥٣()١.٧٢٤()٣.٣٥٤()6.٧٠٣(اأق�ساط اإعادة التاأمني ال�سادرة

)١٠.٩١٢()١٥()١.١٣6()٧.٩٥6(٧.٤٥6)٨٤٥()٢٩٧()٣.٩٤٤()٤.١٧٥(التغري فى اأق�ساط غري مكت�سبة - اجمايل

)6.٢٢6(--٣٧)٧.١٨٥(٢٤)6٧(٢6٨6٩٧التغري فى اأق�ساط غري مكت�سبة - اإعادة التاأمني

٣٢.6٠٩١١.٧6٩٧.٢٥٩٧.٢٣٠٧٠.٣٧٨٣٠.٧٢٨١٩.٤٣٨٥٢٧١٧٩.٩٣٨�سايف الأق�ساط املكت�سبة

٤.٥6٢١.٥٨٣١.٠٥١١.١٥٣١٣٩١.٩١٩١.6٩٥١.١66١٣.٢6٨دخل الإ�ستثمار اخلا�س ب�سناديق التاأمني

 ٣٧.١٧١١٣.٣٥٢٨.٣١٠٨.٣٨٣٧٠.٥١٧٣٢.6٤٧٢١.١٣٣١.6٩٣١٩٣.٢٠6

التكاليف  وامل�ساريف:

)١٥٤.٠٥٩()١.١٢٨()٢١.٠٤٢()٢٥.١١٤()٤٨.٢66()٣.٩66()6.٥٧٥()١٥.٩6٣()٣٢.٠٠٥( اإجمايل املطالبات املدفوعة 

٥.٢٤٩-66)٥.١٧٧(6.٥٧١)١٣٥(٢.٩٩٢6٠٥٣٢٧ مطالبات م�سرجعة من معيدي التاأمني 

٣٠.٧٠٤٥٨١٥٢٨٤١.١6٢)٢.٤٢٨()٥٠٥()٢٤٩(٨.٥٤١٣.٩٩٠ التغري يف خم�س�س املطالبات القائمة - اجمايل

)١٣.٩٩٨(-)٩()١٣.6١6()٥٣٧(٤٩٠٣٣٢)١٢٣()٥٣٥(التغري يف خم�س�س املطالبات القائمة - اإعادة التاأمني

)٣٧.٥٨١(١.٢٣١٥.6٨٨)٣.٨٤٧()٥٥.٣6١(٩.٣٧٠٩٠٣٤.٤٨٥)٥٠(التغري فى خم�س�س اخل�سائر غري املبلغ عنها - اجمايل

التغري فى خم�س�س اخل�سائر غري املبلغ عنها -

اإعادة التاأمني
١.٠١٣6٤.٣٧٤(١٤٣٣(٣٧.٥٠٨٤6)6٣٤-)٣.6٢٤

)١٢٤.6٠٣(٥.٠٨٨)١٩.٢٣6()١٧.٠٠٤()6٢.٥١٣()٤.١6٣()٤.6٧١()٢.٠6٠()٢٠.٠٤٤(املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها

)٥٥.٠٩٢()٣.٢١٨()١.٥٩٣()١.6٥6()٢6.66٠()٢.٠٢٣()١.6٢٨()٥.٣٥٠()١٢.٩6٤( تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني 

تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني م�سرجعة

٣.٢٤١--٤٩-١.٧٠٩٨٢6٣٩٢٢6٥من معيدي التاأمني 

التغري يف تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني

٢.٣٠٠)٢٣(٩٠٧١٣6٥١٣٣)٢٨٢(6١٨١.٣٢٨موؤجلة - اجمايل

التغري يف تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني

)٢٥٢(--)١٠(-٣٩6)٢٥٩()٢٨(موؤجلة - اإعادة التاأمني

)٤٩.٨٠٣()٣.٢٤١()١.٤6٠()١.٢٥٢()٢6.٥٨٩()١.66٢()١.٤٧٩()٣.٤٥٥()١٠.66٥( تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني

)١٢.٩٩٥()٣٧٤()٢.١٩٢()٢.١٩6()٢٤٨()٨٣٧()١.١٨٤()١.٧٨٠()٤.١٨٤( م�ساريف الت�سغيل

3.1665.805)1.755(12.195)18.833(2.2786.0579761.721نتائج الكتتاب 

* اأخرى ت�سمل تخفي�س ملرة واحدة للمطالبات يف فئة الطريان )يف مرحلة اإمتداد امل�سوؤوليات(

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

22(   نتائج فروع التاأمني )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



6٣التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

اأ�سول غري متداولةالأق�ساطاأ�سول غري متداولةالأق�ساط

من:

٧٥.٧٩٣٣٢.٧٧6٨٧.٥٩٠٣6.٣٤٣- ال�سرق الأو�سط

٢6.٨٩١٧.١٤٢٢٥.٢٧٥٤.٩٢٧- اأفريقيا

٣٤.٥6٠٩.١٧٩٢٤.٢١١٤.٧١٧- اآ�سيا

١٢٥.٥٤٧٥.١٩٤٨٨.٥٥6٧.٧66- اأخرى

262.79154.291225.63253.753

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

ج( حتليل موجودات ومطلوبات القطاعات:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

تاأمينات احلياةتاأمينات غري احلياة

املجموعال�سركة

طويل املدىق�سري املدىاأخرىال�ساملاحلوادثالبحريالهند�سياملمتلكات2018

٤١٣.٩٠٨-٤٠.١6٠٢٤.٥٩١١٩.٢٠٧٧.٤٨٣٢٥٣.٢٠٠6١.٢٨٤٧.٩6٩١٤موجودات اإعادة التاأمني

١٢.٥٠٤٧.٤٨٣٣.6٣١٣.٢٤٠٧.٨٠٢١.66٧٣.٥6٤١.٥٠٢٧٤.٥٤٢١١٥.٩٣٥النقد

١٢٩.١٧٤٧١.٣٠٩٣6.٧٢٩٢٩.٣٩٣١٧.٥١٥١6.٤٤٢٣٨.٠66١6.١٨6١٤٠.٨6٤٤٩٥.6٧٨الإ�ستثمارات

٢٧.٠٣٨٢٧.٠٣٨--------اأخرى

١٨١.٨٣٨١٠٣.٣٨٣٥٩.٥6٧٤٠.١١6٢٧٨.٥١٧٧٩.٣٩٣٤٩.٥٩٩١٧.٧٠٢٢٤٢.٤٤٤١.٠٥٢.٥٥٩

٧٧٤.٤٤٠-١٤٧.٩٩٤٨٧.٣٣١٥٠.٢٨٨٣٤.٢٠٨٣٢6.٩٤٩٧٥.٤٢6٣٩.٠٧٧١٣.١6٧مطلوبات اإعادة التاأمني

٥٣.٢٤٥٥٣.٢٤٥--------اأخرى

147.99487.33150.28834.208326.94975.42639.07713.16753.245827.685

٢٠١٧

٣٩٢.٢٠٣-٢٧.٧٥١١٩.٠٥٧١6.٩٠6٧.٠٤٣٢٤٣.٠٧٣6٨.٩٥٢٩.٤٠٠٢١موجودات اإعادة التاأمني

٩.١٧٨6.٧٨٨٣.٠٧١٣.٥٠6٥.٥٠6١.٩٧٧٢.٥٤٧١.6٩٣٤٨.٤٠٧٨٢.6٧٣النقد

١١6.6٣٤٧٨.٣٣١٣٧.٨٠٤٣6.٧٥٣١٤.٨٢٠٢٣.٧٩٠٣٤.٥٥6٢٤.٨٠٨٢١٢.١٩٠٥٧٩.6٨6الإ�ستثمارات

٣١.٥6٧٣١.٥6٧--------اأخرى

١٥٣.٥6٣١٠٤.١٧6٥٧.٧٨١٤٧.٣٠٢٢6٣.٣٩٩٩٤.٧١٩٤6.٥٠٣٢6.٥٢٢٢٩٢.١6٤١.٠٨6.١٢٩

٧٤6.٢٣٠-١٢٧.٥٨٤٨٩.٥6٩٤٩.٧٩٧٤١.٩٠٥٢٨٩.6٣٥٨٩.٨٩٩٣٨.٠٢٤١٩.٨١٧مطلوبات اإعادة التاأمني

٥٧.٥١٧٥٧.٥١٧--------اأخرى

127.58489.56949.79741.905289.63589.89938.02419.81757.517803.747

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

22(   نتائج فروع التاأمني )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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23(   اإيراد الإ�ستثمار

)باآلف الدولرات الأمريكية(

املجموعحمافظ امل�ساهمنيحمافظ التاأمني2018

اإيراد الفوائد

٨٥٥٤٣6١.٢٩١- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

6.٥٤٣٤.٧٣٣١١.٢٧6- اأخرى

٨6١٤٣٩١.٣٠٠اأرباح الأ�سهم

اأرباح )خ�سارة( حمققة

١.٣٩٩٧١٢٢.١١١- اإ�ستثمارات حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

٨٣٤٢١٢٥- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأواخل�سارة

٥١٨)٤٣(٥6١- اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

خ�سارة من اإعادة قيا�س الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  اأو اخل�سارة

)٤.٧٣٥()١.٥٩٨()٣.١٣٧(- اإ�ستثمارات متاجرة

)66١()٢٣٧()٤٢٤(- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

)٢٠6()٧٠()١٣6(خ�سائر اإنخفا�س القيمة - اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

٢٢٢٢-دخل من �سركات زميلة

)٩٩٢()٣٥٠()6٤٢(اأخرى

5.9634.08610.049

٢٠١٧

اإيراد الفوائد

٧6٠٤٣٣١.١٩٣- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

٥.٧٣٠٤.٩٩٥١٠.٧٢٥- اأخرى

٥٣٧٣٠٥٨٤٢اأرباح الأ�سهم

اأرباح )خ�سارة( حمققة

١.٨٨٨١.٠٧٥٢.٩6٣- اإ�ستثمارات حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

)٢٨٨()١٠٤()١٨٤(- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأواخل�سارة

١.٥٠٨١.٣٩6٢.٩٠٤- اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

اأرباح من اإعادة قيا�س الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  اأو اخل�سارة

٤.١٩١٢.٣٨66.٥٧٧- اإ�ستثمارات متاجرة

٤٠٩٢٣٢6٤١- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

)٢.6٠٩()١.٤٧٠()١.١٣٩(خ�سائر اإنخفا�س القيمة - اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

٢٣٧٢٣٧-دخل من �سركات زميلة

)6٧٩()٢٤٧()٤٣٢(اأخرى

13.2689.23822.506

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



6٥التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

24(   م�ساريف الت�سغيل

)باآلف الدولرات الأمريكية(

املجموعغري اكتتابياكتتابي2018

٨.٨٠٠٥.٨٢٠١٤.6٢٠رواتب ومزايا املوظفني

٤.٤6٣٣.٤6١٧.٩٢٤م�ساريف عمومية واإدارية 

13.2639.28122.544

٢٠١٧

٧.٥٥١٥.٨٤٧١٣.٣٩٨رواتب ومزايا املوظفني

٥.٤٤٤٣.٤٥١٨.٨٩٥م�ساريف عمومية واإدارية 

12.9959.29822.293

25(    ايرادات اأخرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

٢.٥٠٢٢.6٨6خدمات اإدارة الطرف الثالث 

٢.66٣٢.6٧٢اأخرى 

5.1655.358

26(   م�ساريف وخم�س�سات اأخ��رى

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

-٢١.٤6٢خم�س�س لتقديرات خ�سارة حمتملة يف �سركة تابعة )اإي�ساح ٣٤ )ج((

١.٣٨٥6٨6خ�سارة حتويل عملة

٨٢٠)٢٥١()املعكو�س من( خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سليها والودائع 

٢.١٠٥٤6٥اأخــرى، �سايف

24.7011.971

27(   عائد الربح لل�س��هم الواح��د للم�ساهمني 

مت احت�ساب )اخل�سائر( الأرباح الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم الواحد على النحو التايل:

2018٢٠١٧

١٩٨.٠٣٢١٩٨.٠٣٢بالآلفاملتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم املتداولة

٧.٢٢٢)٥٥.٢٥١(اآلف الدولرات الأمريكية�سايف )اخل�سارة( الربح 

٣.6)٢٧.٩(�سنت اأمريكين�سيب ال�سهم من )اخل�سائر( الأرباح  

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(66

28(   من�افع نهاية اخلدمة   

علــى  املحــددة  املنافــع  برامــج  يف  امل�ســاركة  اأحقيــة  تعتمــد  اخلدمــة.  لنهايــة  حمــددة  منافــع  ذات  برامــج  عــدة  تديراملجموعــة 

�سنوات اخلدمة املتوا�سلة اأو تاريخ التوظيف. وحتدد املنافع على �سنوات اخلدمة للموظف.

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

2018٢٠١٧

٢.٨٪٤.٢٪معدل اخل�سم 

٢.٨٪٤.٢٪املردود املتوقع على املوجودات 

٣.٣٪٣.٣٪الزيادات امل�ستقبلية على الرواتب 

احلركة يف املطلوبات املحت�سبة يف بيان املركز املايل:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

١٢.٢٠٣١٢.٣٩٨الر�سيد يف ١ يناير 

١.٥٧٧١.٥٣٢م�ستحقات العام 

)١.٧٢٧()١.١٧٤(مدفوعات خالل العام

12.60612.203الر�سيد يف 31 دي�سمرب

29(   العقود الآجلة للعمالت الأجنبية  

العمــالت  خماطــر  مــن  لالإحــراز  الأجنبيــة  للعمــالت  اآجلــة  عقــود  يف  بالدخــول  العتياديــة  اأن�ســطتها  و�سمــن  املجموعــة  تقــوم 

لــه  الإحــراز  مت  اإ�ســتثمار  اأي  �ســداد  اأو  بيــع  حالــة  ويف  اأجنبيــة.  بعمــالت  املقومــة  التاأمينيــة  واملطلوبــات  بالإ�ســتثمارات  يتعلــق  مبــا 

وتاريــخ  القيمــة  بنف�ــس  للعمــالت  مقابلــة  اآجلــة  عقــود  يف  الدخــول  عامــة  املجموعــة  �سيا�ســة  فــاإن  ا�ســتحقاقه،  موعــد  قبــل 

القيــم  ولكــن  للمجموعــة،  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  يف  املاليــة  الأدوات  لهــذه  الإ�ســمية  القيمــة  احت�ســاب  يتــم  ل  ال�ســتحقاق. 

علــى  حتميلهــا  يتــم  العادلــة  القيمــة  يف  التغــريات  اأن  علــى  منا�ســبًا  كان  كلمــا  مطلوبــات  اأو  كموجــودات  اإحت�ســابها  يتــم  العادلــة 

مــن  م�ســتقباًل  ا�ســتالمها  �ســيتم  التــي  النقديــة  التدفقــات  مببادلــة  العقــود  لهــذه  وفقــًا  املجموعــة  وتلتــزم  املوحــد.   الدخــل  بيــان 

م�ســبقًا.   حمــددة  �ســرف  ملعــدلت  وفقــًا  الأمريكيــة  الــدولرات  مــن  يعادلهــا  مبــا  اأجنبيــة  بعمــالت  املقومــة  الإ�ســتثمارات 

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

اأ( العقود الآجلة للعمالت الأجنبية - بالعملة: 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

القيمة الأ�سمية

امل�سراة

القيمة الأ�سمية

املباعة

القيمة الأ�سمية

امل�سراة

القيمة الأ�سمية

املباعة

٩٢١٠.٤6٩٥٨٤٩.٤6٢ي��ورو

١٢٩٣.٣٩6١.٠٥6٣.٣6٩جنيه اإ�سرليني

١.٩6١-٩٢١.٤١٧ين ياباين

٧٥6-١.٣٧٣-اأخرى

31316.6551.64015.548

القيــم  هــذه  وتعــد  مبادلتهــا.  �ســيتم  التــي  النقديــة  التدفقــات  احت�ســاب  يف  امل�ســتخدمة  العقــود  مبالــغ  هــي  الأ�ســمية  القيــم 

اأ�سا�سًا متعارفًا لقيا�س حجم العمليات القائمة. ولكنها ل متثل املخاطر الئتمانية اأو ال�سوقية.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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ب( العقود الآجلة للعمالت الأجنبية - الفرتة املتبقية لالإ�ستحقاق:

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

ج( العقود الآجلة للعمالت الأجنبية - اأرباح وخ�سائر غر حمققة:

تاريــخ  يف  الأجنبيــة  للعمــالت  الآجلــة  العقــود  مــن  للمجموعــة  الحرازيــة  للمحفظــة  العادلــة  القيمــة  التــايل  اجلــدول  يلخ�ــس 

غــري  خ�ســارة  موقــف  متثــل  التــي  والعقــود  حمقــق  غــري  ربــح  موقــف  متثــل  التــي  للعقــود  وفقــًا  مف�سلــة  املــايل،  املركــز  بيــان 

حمققة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

بيــــع�ســـراءبيــــع�ســـراء

-٣٨٠٤٢اأرباح غري حمققة

)٣١٩(-)٧٠(-خ�سائر غري حمققة

31042)319(

30(  ت�سوية �سايف النتيجة مع التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

٨.١٨٥)٥٢.٢٠٢()خ�سارة( ربح ال�سنة

)٢٤.٣٨6(١.٣١٣التغري يف �سناديق التاأمني

)١٠.٧٥٥()٤٨٢(التغري يف ذمم التاأمني املدينة/الدائنة، �سايف

)١.٤٨6(١6.٥١١التغري يف الإيرادات امل�ستحقة 

)٣6.٠٢٥(٢٩.٤١٤التغري يف املوجودات/املطلوبات الأخرى، �سايف

)64.467()5.446(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

29(   العقود الآجلة للعمالت الأجنبية  )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(6٨

31(   ت�سوية املطلوبات الناجتة من الأن�سطة التمويلية 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

م�ساريفقرو�س

اقرا�س

اأرباح

اأ�سهم

ح�سة

غري م�سيطرة

٤١.٠٠٠٤٥١٢.٥١٧٣6.١٨٠الأر�سدة يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١6

٧6٨---ح�سة الدخل ال�سامل

)١١.٥٠٠(---انخفا�س راأ�س مال ال�سركة التابعة

---)١٠.٠٠٠(�سداد القرو�س

---٣.٠٠٠قرو�س اإ�سافية

--)٧6٧(-فوائد مدفوعة خالل ال�سنة

--٩٤٧-فائدة حمت�سبة لل�سنة

-٩.٩٠٢--اأرباح اأ�سهم معلنة

-)٩.٢٥٥(--اأرباح اأ�سهم مدفوعة خالل ال�سنة

٣٤.٠٠٠6٣١٣.١6٤٢٥.٤٤٨الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2017

٣.٠٥6---ح�سة الدخل ال�سامل

---)٣٢.٠٠٠(�سداد القرو�س

---٥.٠٠٠قرو�س اإ�سافية

--)١.٣٣٨(-فوائد مدفوعة خالل ال�سنة

--٨٠٨-فائدة حمت�سبة لل�سنة

-)٣٧٤(--اأرباح اأ�سهم مدفوعة خالل ال�سنة

7.0001012.79028.504الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2018

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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32(   الإف�ساح عن القيمة العادلة

يظهر اجلدول التايل القيمة العادلة لالأدوات املالية للمجموعة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

القيمة الدفرية

القيمة

العادلة
2018

 بالقيمة العادلة

من خالل الربح 

اأواخل�سارة

قرو�س

وذمم

مدينة

حمتفظ بها 

حتى تاريخ 

الإ�ستحقاق

متوفرة

للبيع

بالتكلفة 

املطفاأة

املجموع

املوجودات

١١٥.٩٣٥١١٥.٩٣٥---١١٥.٩٣٥-النقد واأر�سدة لدى البنوك

٤٩٥.٢٣6٤٩٥.٢٤٨-٨.٣٤٥٣٣٥.٣٠٧-١٥١.٥٨٤اإ�ستثمارات 

٨6.٥٨٥٨6.٥٨٥---٨6.٥٨٥-اإيرادات م�ستحقة

١٢٧.٣٧٣١٢٧.٣٧٣---١٢٧.٣٧٣-ذمم تاأمني مدينة

٢٧.6٠٣٢٧.6٠٣---٢٧.6٠٣-ودائع لدى �سركات التاأمني

٤٢.٨٠٨٤٢.٨٠٨---٤٢.٨٠٨-موجودات اأخرى

املطلوبات

6٩.٣٠٥6٩.٣٠٥6٩.٣٠٥----ذمم تاأمني دائنة

٧.٠٠٠٧.٠٠٠٧.٠٠٠----قرو�س

٥٧.٣١6٥٧.٣١6٥٧.٣١6----مطلوبات اأخرى 

٢٠١٧

املوجودات

٨٢.6٧٣٨٢.6٧٣---٨٢.6٧٣-النقد واأر�سدة لدى البنوك

٥٧٩.٣66٥٧٩.6٩٤-٩.٨٠٨٤٢٧.١٧6-١٤٢.٣٨٢اإ�ستثمارات 

١٠٣.٠٩6١٠٣.٠٩6---١٠٣.٠٩6-اإيرادات م�ستحقة

١١٠.٩٢٣١١٠.٩٢٣---١١٠.٩٢٣-ذمم تاأمني مدينة

٢٥.٨٠٩٢٥.٨٠٩---٢٥.٨٠٩-ودائع لدى �سركات التاأمني

٢٧.٣٨٠٢٧.٣٨٠---٢٧.٣٨٠-موجودات اأخرى

املطلوبات

٥٣.٣٣٧٥٣.٣٣٧٥٣.٣٣٧----ذمم تاأمني دائنة

٣٤.٠٠٠٣٤.٠٠٠٣٤.٠٠٠----قرو�س

٣٢.٤٥١٣٢.٤٥١٣٢.٤٥١----مطلوبات اأخرى 

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

امل�ســاركني  بــني  منظمــة  عمليــة  يف  املطلوبــات  لتحويــل  املدفوعــة  اأو  املوجــودات  اأحــد  لبيــع  امل�ســتلمة  القيمــة  هــي  العادلــة  القيمــة 

اإليــه  الو�ســول  للمجموعــة  ميكــن  التــي  فائــدة  الأكــر  ال�ســوق  يف  غيابــه  يف  اأو  الرئي�ســي،  ال�ســوق  يف  القيا�ــس  تاريــخ  يف  ال�ســوق  يف 

يف ذلك التاريخ. القيمة العادلة للمطلوبات تعك�س خماطر عدم الأداء.

الأداة.  لتلــك  ن�ســط  �ســوق  يف  املعرو�ــس  ال�ســعر  با�ســتخدام  لــالأداة  العادلــة  القيمــة  املجموعــة  تقي�ــس  املعلومــات،  توفــر  ح�ســب 

املعلومــات  لتوفــري  كاف  وحجــم  وتــرية  مــع  جتــري  املطلوبــات  اأو  للموجــودات  املعامــالت  تكــون  عندمــا  ن�ســطا  ال�ســوق  يعتــرب 

والت�سعري على اأ�سا�س م�ستمر.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٧٠

ذات  املدخــالت  ا�ســتخدام  مــن  تزيــد  التــي  التقييــم  تقنيــات  املجموعــة  تتبــع  ن�ســط،  �ســوق  يف  مــدرج  �ســعر  هنــاك  يكــن  مل  اإذا 

املختــارة  التقييــم  تقنيــة  تت�سمــن  للر�ســد.  قابلــة  الغــري  املدخــالت  ا�ســتخدام  مــن  تقلــل  والتــي  للر�ســد  والقابلــة  ال�سلــة 

جميع العوامل التي توؤخذ بعني العتبار من قبل امل�ساركني يف ال�سوق لت�سعري ال�سفقة.

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

اأ(   ع���������ام:

مقاربــة  الأجنبيــة،  للعمــالت  الآجلــة  والعقــود  الإ�ســتثمارات  عــدا  مــا  للمجموعــة  املاليــة  لــالأدوات  الدفريــة  القيمــة  اعتبــار  مت 

للقيمة العادلة نظرًا لال�ستحقاق الفوري اأو الق�سري الأجل لهذه الأدوات املالية.

   وبالتايل، ل يتم الإف�ساح عن تفا�سيل مقيا�س القيمة العادلة.

ب(   الإ�ستثمارات:

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

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

غــري  اأو  الأ�ســعار(  )مثــال  مبا�ســر  ب�ســكل  اإمــا  للر�ســد.  قابلــة  مدخــالت  علــى  املبنيــة  التقييــم  تقنيــات  الثانيــة:  الفئــة   •
يف  امل�ســجلة  الأ�ســواق  اأ�ســعار  باإ�ســتخدام:  املقّيمــة  الأدوات  الفئــة  هــذه  وت�ســمل  الأ�ســعار(.  عــن  ي�ســتق  مــا  )مثــال  مبا�ســر 

اأو  ن�ســاطًا  اأقــل  تعتــرب  التــي  الأ�ســواق  يف  م�ســابهة  اأو  مماثلــة  لأدوات  امل�ســجلة  الأ�ســعار  م�ســابهة؛  لأدوات  الن�ســطة  الأ�ســواق 

و�سائل تقييم اأخرى حيث تكون كل املدخالت ذات الأهمية وا�سحة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف بيانات الأ�سواق.

تقنيــات  ذات  الأدوات  كل  الفئــة  هــذه  وت�ســمل  للر�ســد،  قابلــة  غــري  مدخــالت  علــى  املبنيــة  التقييــم  تقنيــات  الثالثــة:  الفئــة   •
يف  كبــري  تاأثــري  لهــا  للر�ســد  قابلــة  الغــري  واملدخــالت  للر�ســد  قابلــة  مدخــالت  علــى  مبنيــة  لي�ســت  التــي  الفنــي  التقييــم 

مماثلــة  لأدوات  املعلنــة  الأ�ســواق  اأ�ســعار  اأ�سا�ــس  علــى  تقييمهــا  يتــم  التــي  الأدوات  الفئــة  هــذه  وت�ســمل  املاليــة.  الأدوات  تقييــم 

حيث تتطلب تعديالت هامة غري مر�سودة اأو فر�سيات لتعك�س الفروق بني الأدوات.

وت�ســم  الأخــرى.  التقييــم  ومنــاذج  املخف�ســة  النقديــة  التدفقــات  ومنــاذج  احلاليــة  ال�سافيــة  القيمــة  التقييــم  تقنيــات  ت�ســمل 

واأ�ســعار  والأ�ســهم  ال�ســندات  واأ�ســعار  املخاطــر،  مــن  خاليــة  الفائــدة  اأ�ســعار  التقييــم  يف  امل�ســتخدمة  واملدخــالت  الإفرا�ســات 

ال�ســعر  تعك�ــس  التــي  العادلــة  القيمــة  قيا�ــس  اإىل  الو�ســول  هــو  التقييــم  تقنيــة  مــن  الهــدف  الأجنبيــة.  العمــالت  �ســرف 

امل�ستلم لبيع الأ�سول يف تاريخ القيا�س.

والتــي  العادلــة  القيمــة  تراتبيــة  مب�ســتوى  العــام،  بنهايــة  العادلــة  بالقيمــة  تقا�ــس  التــي  املاليــة،  الأدوات  التــايل  اجلــدول  يحلــل 

يعرف بها يف قيا�س القيمة.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

32(   الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



٧١التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

)باآلف الدولرات الأمريكية(

املجموعالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة الأوىل2018

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

٥6.٧٠٩--٥6.٧٠٩اأ�سهم �سركات مدرجة

م�سنفة بالقيم�ة العادل�ة عن�د الحت�ساب املبدئ�ي

٩٤.٨٧٥--٩٤.٨٧٥�سندات دين

متوفرة للبيع

٣٠6.٤٣٥--٣٠6.٤٣٥�سندات دين

٧.٢٢6--٧.٢٢6اأ�سهم �سركات مدرجة

٣.٨٧٢٣.٨٧٢--اأ�سهم �سركات غري مدرجة

١٧.٧٧٤١٧.٧٧٤--اأخرى

١٣--١٣العقود الآجلة للعمالت الأجنبية

465.258-21.646486.904

)باآلف الدولرات الأمريكية(

املجموعالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة الأوىل٢٠١٧

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

6٨.6١١--6٨.6١١اأ�سهم �سركات مدرجة

م�سنفة بالقيم�ة العادل�ة عن�د الحت�ساب املبدئ�ي

٧٣.٧٧١--٧٣.٧٧١�سندات دين

متوفرة للبيع

٣٩١.٤٣٧--٣٩١.٤٣٧�سندات دين

١٣.٠٧١--١٣.٠٧١اأ�سهم �سركات مدرجة

٤.٢٧٩٤.٢٧٩--اأ�سهم �سركات غري مدرجة

١٨.٣٨٩١٨.٣٨٩--اأخرى

)٢٧٧(--)٢٧٧(العقود الآجلة للعمالت الأجنبية

546.613-22.668569.281

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

32(   الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٧٢

يبني اجلدول اأدناه احلركة يف املوجودات املالية من الفئة ٣ املقا�سة بالقيمة العادلة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

اأ�سهم غري

املجموعاأخرىمدرجة

٤.٢٧٩١٨.٣٨٩٢٢.66٨الأر�سدة  يف 1 يناير 2018

الربح )اخل�سارة( املحت�سب يف:

٧٣-٧٣- بيان الدخل

)٢١٩(١6٢)٣٨١(- الدخل ال�سامل الآخر

١٠٥٢.٤٨١٢.٥٨6اإ�ستثمارات متت خالل ال�سنة

)٣.٤6٢()٣.٢٥٨()٢٠٤(اإ�ستثمارات م�سرجعة خالل ال�سنة

3.87217.77421.646الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2018

6.٤٩٥١٧.١٠٠٢٣.٥٩٥الأر�سدة  يف ١ يناير ٢٠١٧

الربح )اخل�سارة( املحت�سب يف:

)١.٥٠٨()٨٠١()٧٠٧(- بيان الدخل

١.٩٢٤١.٧٧٨)١٤6(- الدخل ال�سامل الآخر

١١٢٤.٢٢٩٤.٣٤١اإ�ستثمارات متت خالل ال�سنة

)٥.٥٣٨()٤.٠6٣()١.٤٧٥(اإ�ستثمارات م�سرجعة خالل ال�سنة

4.27918.38922.668الر�سيد يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٧

القيــم  مــن  متنا�ســبة  ح�ســة  وتعك�ــس  للر�ســد  قابلــة  غــري  مدخــالت  علــى   ٣ الفئــة  يف  لالإ�ســتثمار  الدفريــة  القيمــة  ت�ســتند 

حتــت  لالأ�ســول  العادلــة  القيمــة  يف  كبــري  تغــري  املجموعــة  تتوقــع  ل  العالقــة.  ذات  الأ�ســول  و�ســايف  املعنيــة  لل�ســركات  العادلــة 

كل  الإ�ســتثمارات  هــذه  تقييــم  مراجعــة  تتــم  الإفرا�سيــة.  غــري  املدخــالت  مــن  اأكــر  اأو  واحــد  تغــري  مــن   ٣ الفئــة  و   ٢ الفئــة 

بالن�ســبة  الإ�ســتثمارات.  ومــدراء  امل�ســتثمر  مــن  الــواردة  املعلومــات  اأ�سا�ــس  علــى  ال�ســرورة  عنــد  حتديثهــا  ويتــم  �ســنة  ربــع 

ل�ســيء(.   :٢٠١٧(  ٣ والفئــة   ٢ والفئــة   ،١ الفئــة  واإىل  مــن  نقــل  عمليــات  هنــاك  تكــن  مل   ،٢٠١٨ دي�ســمرب   ٣١ يف  املنتهيــة  للفــرة 

حتديــد  يتطلــب  وحيــث  الإ�ســتثمار.  بيــع  بــه  �ســيتم  الــذي  ال�ســعر  عــن  بال�ســرورة  تعــرب  ول  تقديــرات،  هــي  العادلــة  القيمــة 

اخل�ســم،  واأ�ســعار  الر�ســملة،  مبعــدلت  املتعلقــة  الإفرا�ســات  يف  التــام  اليقــني  لعــدم  ونظــرًا  مو�سوعــي،  حكــم  العادلــة  القيمــة 

اإ�ســتثماراتها  مــن  التخل�ــس  عنــد  املجموعــة  قبــل  مــن  يتحقــق  �ســوف  الــذي  املبلــغ  يكــون  قــد  العوامــل،  مــن  وغريهــا  والتاأجــري 

خمتلف كثريًا عن القيمة التي يتم ت�سجيلها يف البيانات املالية املوحدة، وقد يكون الفرق جوهري.

مــن  اأكــر  اأو  واحــد  تغــري  مــن  كبــريًا  تغيــريًا  �ســتتغري   ٣ الفئــة  حتــت  للموجــودات  العادلــة  القيمــة  اأن  املجموعــة  تتوقــع  ل 

املدخالت القابلة للقيا�س و املالحظة.

ج( العقود الآجلة للعمالت الأجنبية:

ال�ســوق  اأ�ســعار  اأ�سا�ــس  علــى  الإحــراز  بغر�ــس  امل�ســتخدمة  الأجنبيــة  للعمــالت  الآجلــة  للعقــود  العادلــة  القيمــة  تقديــر  مت 

املدرجة.

د( القيمة العادلة اأقل من القيمة الدفرتية:

ال�ســوقية.  الفائــدة  معــدلت  يف  للتغــري  وفقــًا  ثابتــة  فائــدة  معــدلت  حتمــل  التــي  املدينــة  املاليــة  لــالأوراق  العادلــة  القيمــة  تتغــري 

كانــت  اإذا  العادلــة  قيمتهــا  اإىل  تخف�ــس  مل  ال�ســتحقاق  لتاريــخ  بهــا  املحتفــظ  املاليــة  املوجــودات  لهــذه  الدفريــة  القيمــة  اأن  اإل 

والقــدرة  املــوارد  ومتتلــك  تعتــزم،  الإدارة  اأن  كمــا  موؤقتــة.  طبيعــة  ذات  تعتــرب  ال�ســوق  معــدلت  يف  التغــريات  هــذه  لأن  نظــرًا  اأقــل. 

املالية على الحتفاظ عادًة مبثل هذه الإ�ستثمارات حتى تاريخ ا�ستحقاقها.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

32(   الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



٧٣التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

33(   الإعفاء املوؤقت من املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9(

اأ(   القيمة العادلة والتغرات يف القيمة العادلة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

القيمة العادلة 

التغريات يف القيمة 

العادلة خالل ال�سنة

)٣.٨٨٤(i٢٨١.٩6٠. املوجودات املالية التي لي�ست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات راأ�س املال و الفائدة 

ii. جميع املوجودات املالية الأخرى التي لي�ست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات
راأ�س املال و الفائدة  

٤٩٧.6٣.٣٧٤(٥٧(

779.617)7.258(

ب(   التعر�س ملخاطر الإئتمان املتعلقة باإي�ساح 33 ) اأ )i(( اأعاله :

)باآلف الدولرات الأمريكية(

القيمة العادلةالقيمة الدفرية       

٢6.٣١٩٢6.٣٢٠- موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

٢٢٣.٤٤٤٢٢٣.٤٧٠- اإ�ستثمارات بدرجة اأخرى

٣٢.١٨٥٣٢.١٧٠- اأخرى

281.948281.960

34( ال�سركات التابعة الرئي�سية وال�سركات الزميلة

اأ( ال�سركات التابعة والزميلة: 

فيما يلى بيان بال�سركات التابعة لل�سركة كما فى ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨ :

ن�سبة امللكيةبلد التاأ�سي�س

ح�س�س غري 

الأن�سطة الرئي�سيةم�سيطرة

اإعادة تاأمنيل يوجد١٠٠٪اململكة املتحدةاأريج كابيتال ليميتد

�سمانل يوجد١٠٠٪مملكة البحرين�سركة �سمانات اخلليج املحدودة )ذ.م.م.(

اإعادة تكافل٤6٪٥٤٪الإمارات العربية املتحدةتكافل ري ليميتد)يف مرحلة اإمتداد امل�سوؤوليات(

اأريج لإدارة التاأمني )مركز دبي املايل العاملي( 

اإدارة تاأمني ل يوجد١٠٠٪الإمارات العربية املتحدةاملحدودة ) حتت الت�سفية الختيارية(

متلــك  كمــا   .٢٠١٧ دي�ســمرب   ٣١ تاريــخ  مــن  تتغــري  ومل  العاديــة  الأ�ســهم  مــن  جميعهــا  التابعــة  ال�ســركات  يف  املجموعــة  ملكيــة  اإن 

ذ.م.م.  البحريــن  ميــد  وغلــوب  ذ.م.م.  التاأمــني  لأنظمــة  اأرميــا  الزميلــة  ال�ســركات  اأ�ســهم  مــن  و٢٥٪   ٪٤٩ ح�س�ــس  املجموعــة 

مبملكة البحرين على التوايل. 

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٧٤

ب( احل�س�س يف �سركات تابعة: تكافل ري ليميتد:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

٤6٪٤6٪ح�س�س غري م�سيطرة

٨٣.6٩٧٩٢.٤٩٩جمموع املوجودات 

٢٢.١٢٥٣٧.6٨٤جمموع املطلوبات 

61.57254.815�سايف املوجودات

)١.٤6٢()٢١6(الأرباح

6.٧٤٢٢.٢٧٩ربح ال�سنة

6.٧٥٩١.٨٥٣جمموع الدخل ال�سامل

٣.١٠٩٨٥٢الدخل ال�سامل املن�سوب حل�س�س غري م�سيطرة

)١٠.١٥٨()٨.٧٥٩(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

٤٤.١٢٨٩.٤٤٨�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الإ�ستثمارية

)٢٥.٠٠٠(-�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

)25.710(35.369�سايف الزيادة )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

ال�ســركة  قبــل  مــن  واإدارتهــا  ال�سناديــق  هــذه  يف  التحكــم  يتــم  حيــث  التابعــة  لل�ســركة  امل�ســاركني  �سناديــق  توحيــد  يتــم 

التابعة والتي هي يف و�سع ميكنها من اإدارة الأن�سطة والعمليات.

ج( احل�س�س يف �سركات تابعة: �سركة �سمانات اخلليج )ذ.م.م.(

بالتف�سيــل  التحقيقــات  )ذ.م.م.(.  اخلليــج  �سمانــات  �ســركة  للمجموعــة،  التابعــة  ال�ســركة  موظفــي  اإرتكبــه  اإحتيــال  هنــاك  كان 

تكويــن  ومت  اأمريكــي  دولر  مليــون   ٢١.٥ مببلــغ  تقــدر  اخل�ســارة  اإجمــايل  الإدارة،  تقييمــات  اإىل  ا�ســتنادًا  األنهائيــة.  املرحلــة  يف 

ميثــل  ل  ذلــك  اأن  اإل  للمجموعــة.   املوحــدة  املاليــة  البيانــات  يف  اإدراجهــا  وبالتــايل  التابعــة،  ال�ســركة  دفاتــر  يف  لهــا  خم�س�ــس 

حقــوق  اإىل  اأعــاله  املقــدرة  اخل�ســارة  اأدت  )ذ.م.م.(.  اخلليــج  �سمانــات  �ســركة  مــال  راأ�ــس  مــن  اأعلــى  التــزام  لأي  قبــوًل 

دعــم  عــدم   ،  ٢٠١٨ نوفمــرب   6 يف  املنعقــد  اجتماعــه  يف  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  قــرر  التابعــة.  لل�ســركة  �ســالبة  جوهريــة  ملكيــة 

اأو�ســى  و  الأعمــال  مــن  مزيــد  اإكتتــاب  بعــدم  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  قــرر   ،٢٠١٨ نوفمــرب   ١٥ يف  للمجموعــة.  التابعــة  ال�ســركة 

بت�سفية ال�ســركة.

د( احل�س�س يف �سركات تابعة: اأريج لإدارة التاأمني )مركز دبي املايل العاملي( املحدودة

الإختياريــة(.  الت�سفيــة  )حتــت  العاملــي(  املــايل  دبــي  )مركــز  التاأمــني  لإدارة  اأريــج  التابعــة  �ســركتها  املجموعــة  ت�سنــف  مل 

كن�ساط غري م�ستمر حيث اأن ال�سركة التابعة والقيم املعنية لي�ست جوهرية.

35(   معامالت الأطراف ذات العالقة 

الرئي�ســيني  الدارة  وموظفــي  الإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  الزميلــة،  ال�ســركات  الرئي�ســيني،  امل�ســاهمني  العالقــة  ذات  الأطــراف  متثــل 

للمجموعة وال�سركات اخلا�سعه لل�سيطره وال�سيطرة امل�سركة اأو متاثرة بدرجة كبرية من  قبل هذه الأطراف. 

الرئي�ســني  امل�ســاهمني  خــالل  مــن  املجموعــة  اأ�ســهم  مــن   ٪٣١.٣ علــي  املتحــدة  العربيــة  المــارات  دولــة  حكومــة  ت�ســيطر 

حــني  يف  للتنميــة  الإمــارات  وم�ســرف  الإجتماعيــة  والتاأمينــات  للمعا�ســات  العامــة  الهيئــة  لالإ�ســتثمار،  الإمــارات  جهــاز 

اأي  املجموعــة  لــدى  ولي�ــس  املركــزي.  ليبيــا  م�ســرف  خــالل  مــن  املجموعــة  اأ�ســهم  مــن   ٪١٤.٤ علــي  ليبيــا  حكومــة  ت�ســيطر 

مــن   كبــرية  بدرجــة  متاثــرة  اأو  امل�ســركة  وال�ســيطرة   ، لل�ســيطره  اخلا�سعــه  واملن�ســاآت  احلكومــات  هــذه  مــع  هامــة  معامــالت 

قبــل هذه احلكومات.  

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

34( ال�سركات التابعة الرئي�سية وال�سركات الزميلة )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



٧٥التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

فيما يلي موجز املعامالت مع الأطراف ذات العالقة:

١(   ال�سركات الزميلة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

                  2018٢٠١٧

٣٨٨٩اأ( ر�سوم خدمات اإداريه مقدمة من قبل اأريج

٧٩٩٧٠٥ب( ر�سوم خدمات اإداريه مقدمة من قبل �سركة  زميلة                     

ت( اأر�سدة قائمة 

٨٩١٠٠- اأر�سدة ذمم دائنة 

٢(   تعوي�سات ومزايا اأع�ساء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيني: 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

اأع�ساء جمل�س الإدارة اأ( 

٧٩6٥-  ر�سوم ح�سور 

١٤٤١6٠-  م�ساريف �سفر

تعوي�سات موظفني الإدارة الرئي�سيني  ب( 

١.٧١٠١.6٠٧- رواتب ومزايا اأخرى ق�سرية املدى للموظفني

٣١٨٤٢6-  مزايا نهاية اخلدمة

٤٣٢--  حوافزموظفني طويلة املدى 

اأر�سدة م�ستحقة لالإدارة العليا ٤.٨٥٥٤.٥٨6اأ( 

مــع  القائمــة  الأر�ســدة  جميــع  ت�ســوية  املتوقــع  مــن  جتاريــة.  اأ�س�ــس  علــى  العالقــة  ذات  الأطــراف  مــع  املعامــالت  جميــع  تتــم 

مــن  م�ســتحقة  قائمــة  مبالــغ  لأي  و٢٠١٧   ٢٠١٨ �ســنة  يف  خم�س�ــس  عمــل  يتــم  مل  �ســهر.   ١٢ خــالل  العالقــة  ذات  الأطــراف 

الأطراف ذات العالقة.

36( تخ�سي�سات الطوارىء

للم�ست�ســار  ووفقــًا  عماليــة.  وم�ســائل  بعملياتهــا  املتعلقــة  اجلاريــة  الدعــاوي  مــن  عــدد  �ســد  املجموعــة  عــن  الرافــع  يتــم 

خم�س�ــس  اأي  ت�ســجيل  يتطلــب  ل  فاإنــه  عليــه،  بنــاًء  و  الق�سايــا  هــذه  �ســد  قويــة  حجــج  لديهــا  املجموعــة  فــاإن  والإدارة،  القانــوين 

اإ�سايف يف البيانات املالية املوحدة.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨

35(   معامالت الأطراف ذات العالقة )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٧6

37( ال�سركة الأم

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧اإي�ساح

املوج����ودات

٤١.٥٢٣٣٥.١٥٩النقد واأر�سدة لدى البنوك

٤٤٧.٤6٢٥١٥.٢٨٢اإ�ستثمارات

٨٣.٨١١٩٨.٥6٨اإيرادات م�ستحقة

٢٧.٤١٣٢6.6٤٥ذمم تاأمني مدينة

٢٧.٤٢٤٢٥.٩٥٠ودائع لدى �سركات التاأمني

١٤.١٤٥١٣.٢٢٤تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

٣٥.٠٥٥٢٠.٥٠٧ح�سة معيدي التاأمني من املخ�س�سات الفنية

١٢٣.٣١٥١٠٠.٨٥٢موجودات اأخرى

٣٣.6٩٢٣١.6٧٥اإ�ستثمار يف �سركات تابعة وزميلة

6.٨٢٢٧.١٢6عقارات ومعدات

840.662874.988جمموع املوجودات

املطلوبات

٥6٢.٨١٣٥٢٧.٨٢٢خم�س�سات فنية

٢6.6٥١٣١.٣٩٣ذمم تاأمني دائنة

٧.٠٠٠٣٤.٠٠٠قرو�س

٤٧.٨٢٨٢٤.٨٣٩مطلوبات اأخرى

6٤٤.٢٩٢6١٨.٠٥٤جمموع املطلوبات

٢٠حقوق امللكية 

٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠راأ�س املال

)١٤.٧٩٣()١٤.٧٩٣(اأ�سهم اخلزينة

٣٥.٥٩٤٤١.١١٢الإحتياطيات

١٠.6١٥)٤٤.٤٣١()اخل�سائر املراكمة( الأرباح امل�ستبقاة 

١٩6.٣٧٠٢٥6.٩٣٤جمموع حقوق امللكية

840.662874.988جمموع املطلوبات و حقوق امللكية 

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨



٧٧التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

اأريج - املجموعة

ال�سركة الأم

املكتب الرئي�سي

بناية اأريج

مبنى ١٣١، طريق ١٧٠٢

املنطقة الدبلوما�سية ٣١٧

�س.ب. ٢6٩٩٢

املنامة - مملكة البحرين

هاتف: ٤٤٤ ٥٤٤ ١٧ ٩٧٣ +

فاك�س: ١٥٥ ٥٣١ ١٧ ٩٧٣ +

info@arig.com.bh :الربيد الإلكروين

www.arig.net :املوقع الإلكروين

ال�سركات التابعة

تكافل ري ليميتد

برج �سمان، مركز دبي املايل العاملي

Cالطابق الرابع - مكتب ٤٠١

�س.ب. ٢١١١٨١

دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف: ٠٥٣٥ ٣6٠ ٤ ٩٧١ +

فاك�س: ٧١٩٧ ٣6٣ ٤ ٩٧١ +

takaful-re@takaful-re.ae :الربيد الإلكروين

www.takaful-re.ae :املوقع الإلكروين

اأريج كابيتال ليميتد

٥٤ �سارع فينت�سري�س

لندن، اململكة املتحدة

EC3M 3JY

هاتف: ٥٠٠١ ٧٣٤٧ ٢٠ ٤٤ +

املكتب التمثيلي موري�سيو �س

وحدة ١٢ �سي، الطابق الثاين ع�سر

برج �ستاندرد ت�سارترد

١٩ �سايرب�سيتي

اإيبان ٧٢٢٠١

موري�سيو�س

هاتف: ٠٠٩٢ ٤66 / ٠١١٢ ٤66 ٢٣٠ +

فاك�س: ٠١١٤ ٤66 ٢٣٠ +

info@arig.com.mu :الربيد الإلكروين

�سمانات اخلليج )ذ.م.م.(

جممع الواحة

الطابق الثالث، مكتب ٨6

�سارع ال�سيخ زايد

�س.ب. ١٢٣٠٩٠

دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف: ٥٣٤٧ ٣٣٥ ٤ ٩٧١ +

فاك�س: ٥6٧٩ ٣٣٥ ٤ ٩٧١ +

dubai@gulfwarranties.com :الربيد الإلكروين

www.gulfwarranties.com :املوقع الإلكروين

اأريج لإدارة التاأمني )مركز دبي املايل العاملي( املحدودة

وحدة C٤٠٧ ، الطابق الرابع، برج �سمان، مركز دبي املايل العاملي

�س.ب. ٥٠6٥٥٠

دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف: ٠١6٤ ٤٣١ ٤ ٩٧١ +

فاك�س: ١٧٩٧ ٣6٣ ٤ ٩٧١ +



�سركة اإعادة تاأمني مرخ�سة من قبل م�سرف البحرين املركزي

املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.(

www.arig.net




