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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إىل ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
املجموعة العربية للت�أمني �ش.م.ب
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
الر�أي
بر�أين��ا� ،أن البيان��ات املالي��ة املوح��دة تظه��ر ب�صـ��ورة عادل��ة وم��ن كاف��ة النواح��ي اجلوهري��ة ،املـ��ركز امل��ايل املوح��د للمجموع��ة العربي��ة
للت�أم�ين ���ش.م.ب («ال�ش��ركة») وال�ش��ركات التابع��ة له��ا («املجموع��ة») كم��ا يف  31دي�س��مرب  ،2018و�أداءه��ا امل��ايل املوح��د وتدفقاته��ا
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  31دي�سمرب2018؛
• بيان الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛
• بيان الدخل ال�شامل 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�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة والتي ت�شمل موجز ًا عن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
�أ�سا�س الر�أي
لق��د مت تدقيقن��ا وفق�� ًا ملعاي�ير التدقي��ق الدولي��ة� .إن م�س��ئولياتنا مبوج��ب ه��ذه املعاي�ير مبين��ة بالتف�صي��ل �ضم��ن ق�س��م م�س��ئوليات
مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة من هذا التقرير.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري �أ�سا�س لإبداء ر�أي التدقيق.
اال�ستقاللية
�إنن��ا م�س��تقلون ع��ن املجموع��ة وفق�� ًا للقواع��د الأخالقي��ة للمحا�س��بني املهني�ين ال�ص��ادرة ع��ن جمل���س املعاي�ير الأخالقي��ة الدولي��ة للمحا�س��بني
ومتطلب��ات ال�س��لوك الأخالق��ي املتعلق��ة بعملي��ة التدقي��ق الت��ي قمن��ا به��ا للبيان��ات املالي��ة يف مملك��ة البحري��ن .وق��د التزمن��ا مب�س���ؤولياتنا
الأخالقي��ة الأخ��رى وفق��ا للقواع��د املذك��ورة والقواع��د الأخالقي��ة للمحا�س��بني املهني�ين ال�ص��ادرة ع��ن جمل���س املعاي�ير الأخالقي��ة الدولي��ة
للمحا�سبني.
منهجنا يف التدقيق
نظرة عامة
�أمور التدقيق الرئي�سية • تقييم املخ�ص�صات الفنية
• دقة الأق�ساط النهائية
• قابلية ا�سرتداد الذمم املدينة للت�أمني
• تقييم اال�ستثمارات
• االحتيال املرتكب على م�ستوى ال�شركة
التابعة
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إىل ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني املجموعة العربية للت�أمني �ش.م.ب (تتمة)
تقرير حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
منهجنا يف التدقيق (تتمة)

كج��زء م��ن ت�صمي��م عملي��ة التدقي��ق اخلا���ص بن��ا ،قمن��ا بتحدي��د الأهمي��ة الن�س��بية وتقيي��م خماطرالأخط��اء اجلوهري��ة يف البيان��ات املالي��ة
املوحدة.وعل��ى وج��ه اخل�صو���ص ،فق��د و�ضعن��ا يف احل�س��بان الأح��كام ال�ش��خ�صية الت��ي ق��ام به��ا جمل���س الإدارة ،عل��ى �س��بيل املث��ال ،م��ا
يتعل��ق بالتقدي��رات املحا�س��بية اجلوهري��ة الت��ي تت�ضم��ن و�ض��ع افرتا�ض��ات و�أخ��ذ الأح��داث امل�س��تقبلية يف االعتب��ار والت��ي تعت�بر غ�ير م�ؤك��دة
بطبيعته��ا .وكم��ا ه��و متب��ع يف جمي��ع عملي��ات التدقي��ق لدين��ا ،عاجلن��ا �أي�ض��ا خماط��ر جت��اوز الإدارة للرقاب��ة الداخلي��ة ،مب��ا يف ذل��ك م��ن
بني �أمور �أخرى ،النظر فيما �إذا كان هناك دليل على التحيز مبا ميثل �أحد خماطر الأخطاء اجلوهرية نتيجة االحتيال.
وق��د �صممن��ا نط��اق التدقي��ق ال��ذي قمن��ا ب��ه م��ن �أج��ل �أداء م��ا يكف��ي م��ن عم��ل لنتمك��ن م��ن �إب��داء ر�أي ح��ول البيان��ات املالي��ة
املوحدة ككل� ،آخذين يف االعتبار هيكل املجموعة والعمليات وال�ضوابط املحا�سبية وجمال ال�صناعة الذي تعمل فيه املجموعة.
�أمور التدقيق الرئي�سية
�أم��ور التدقي��ق الرئي�س��ية ه��ي تل��ك الأم��ور الت��ي تع��د بح�س��ب تقديرن��ا املهن��ي الأك�ثر �أهمي��ة يف عملي��ة تدقي��ق البيان��ات املالي��ة املوح��دة
للف�ترة احلالي��ة وق��د مت تن��اول ه��ذه الأم��ور يف �س��ياق تدقيقن��ا عل��ى البيان��ات املالي��ة املوح��دة ككل ،وت�ش��كيل ر�أين��ا حوله��ا ،ونح��ن ال نب��دي
ر�أي ًا منف�ص ًال حول هذه الأمور.

�أمر التدقيق الرئي�سي
تقييم املخ�ص�صات الفنية
كم��ا يف  31دي�س��مرب  ،2018بلغ��ت املخ�ص�ص��ات الفني��ة املتعلق��ة
مبطلوب��ات الت�أم�ين  684.6ملي��ون دوالر �أمريك��ي .ونعت�بر ه��ذا
م��ن �أم��ور التدقي��ق الرئي�س��ية لأن حتدي��د املخ�ص�ص��ات الفني��ة
يت�ضم��ن �أحكام��ا وتقدي��رات هام��ة ،ال�س��يما فيم��ا يتعل��ق
باملطالب��ات الت��ي مت تكبده��ا يف تاري��خ بي��ان املرك��ز امل��ايل ولك��ن
مل يتم �إبالغ املجموعة بها.
�إن املبل��غ النهائ��ي للمطالب��ات املدفوع��ة ق��د يختل��ف ب�ش��كل
جوه��ري ع��ن املبل��غ املق��در كم��ا يف تاري��خ التقري��ر ب�س��بب
عدد من العوامل مبا يف ذلك:
• الت�أخ�یر �أو ع��دم كفای��ة املعلوم��ات الت��ي تبلغه��ا ال�ش��ركات
امل�ؤم��ن علیه��ا فیم��ا یتعل��ق باخل�س��ائر املتكب��دة يف تاری��خ
التقریر
• التغریات يف التقدیرات امل�ستلمة من مقدري اخل�سائر
• النتيجة النهائية للمطالبات اخلا�ضعة للتقا�ضي
راج��ع الإي�ضاح��ات  2و  3و  14م��ن البيان��ات املالي��ة املوح��دة لل�سيا�س��ات
املحا�س��بية والإف�صاح��ات ع��ن الأح��كام والتقدي��رات وغريه��ا م��ن
التفا�صيل املتعلقة بالأحكام الفنية.
دقة الأق�ساط النهائية
ركزن��ا عل��ى ه��ذه اجلزئي��ة لأن هن��اك �أحكام��ا وتقدي��رات هام��ة
تتعلق بتحديد �أق�ساط الت�أمني النهائية.
يت��م الإع�تراف ب�إي��رادات اق�س��اط الت�أم�ين مبدئي��ا بن��ا ًء عل��ى
تقدي��رات �أق�س��اط الت�أم�ين النهائي��ة .ويح��دث ذل��ك بالن�س��بة
للعق��ود الت��ي ي�س��تند فيه��ا الت�س��عري عل��ى متغ�يرات غ�ير
معروف��ة عل��ى وج��ه اليق�ين عن��د �إ�ص��دار العق��د .يت��م الحق�� ًا
ت�س��جيل تعدي�لات لتل��ك التقدي��رات يف الف�ترة الت��ي يت��م فيه��ا
حتديد املعلومات املتعلقة مبتغريات الت�سعري هذه.
راج��ع الإي�ضاح��ات  2و  3و  22م��ن البيان��ات املالي��ة املوح��دة
لل�سيا�س��ات املحا�س��بية والإف�صاح��ات ع��ن الأح��كام والتقدي��رات
وغريها من التفا�صيل املتعلقة بالأق�ساط النهائية.
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كيفية تناولنا لأمر التدقيق الرئي�سي خالل التدقيق
فيم��ا يتعل��ق بامل�س��ائل املبين��ة يف اجله��ة املقابل��ة� ،ش��مل ا�س��لوبنا
يف املراجعة على ما يلي:
• قمن��ا بتقيي��م واختب��ار الفعالي��ة الت�ش��غيلية لعين��ة م��ن
ال�ضواب��ط الرئي�س��ية يف عملي��ة التعام��ل م��ع املطالب��ات
وت�س��جيلها ،مب��ا يف ذل��ك مراجع��ة واعتم��اد الإحتياطي��ات،
وال�ضواب��ط عل��ى اكتم��ال ودق��ة تقدي��رات املطالب��ات امل�س��جلة
وال�ضواب��ط عل��ى �إدخ��ال البيان��ات والتعدي�لات وا�س��تخراج
البيانات من �أنظمة املطالبات.
• قمن��ا باختب��ار عين��ة م��ن املطالب��ات امل�س��جلة لتقيي��م م��ا �إذا
كانت املطالبات قد مت تقديرها وت�سجيلها ب�شكل منا�سب.
• نظرن��ا يف نتائ��ج املراجع��ة االكتواری��ة الت��ى اجراه��ا ط��رف
ثال��ث الحتیاط��ي اخل�س��ائر كم��ا يف تاری��خ التقاری��ر املالی��ة.
وبدع��م م��ن اخ�صائيين��ا الإكتواری�ین ،قمن��ا بتقیی��م منهجی��ة
الإدارة �ض��د ممار�س��ات ال�س��وق ،كم��ا قمن��ا باختب��ار فر�ضي��ات
الإدارة وتقییمه��ا للح�سا�س��یات الرئی�س��یة .وت�ش��مل جم��االت
احلك��م الرئي�س��ية �أمن��اط تطوراخل�س��ارة املخت��ارة ون�س��ب
اخل�سارة املتوقعة الأولية.
• قمن��ا بتقيي��م م��دى كفاي��ة الإف�صاح��ات يف البيان��ات املالي��ة
املوحدة.
فيم��ا يتعل��ق بامل�س��ائل املبين��ة يف اجله��ة املقابل��ة� ،ش��مل ا�س��لوبنا
يف املراجعة على ما يلي:
• قمن��ا بتقيي��م واختب��ار عين��ة م��ن ال�ضواب��ط الرئي�س��ية عل��ى
عملي��ة تقدي��ر الأق�س��اط ،والت��ي ت�ش��مل املراجع��ة الدوري��ة
م��ن قب��ل الإدارة للأق�س��اط املق��درة ،م��ع الأخ��ذ بع�ين
االعتب��ار �أي معلوم��ات م��ن ط��رف ثال��ث يت��م ا�س��تالمها
من الو�سطاء �أو امل�ؤمن عليهم.
• بالن�س��بة لعین��ة م��ن العق��ود قمن��ا بتقیی��م �إی��رادات الأق�س��اط
املق��درة ،مب��ا يف ذل��ك النظ��ر يف �أ�سا���س التقدی��ر والأدل��ة
الداعمة مثل املعلومات من الو�سطاء واملعلومات التاريخية.
• قمن��ا بتحلي��ل التط��ور التاريخ��ي لعين��ة م��ن مبال��غ الق�س��ط
النهائ��ي عل��ى �أ�سا���س �س��نة االكتت��اب ومقارنته��ا م��ع
التقدي��رات املع�ترف به��ا يف ال�س��نوات املالي��ة املقابل��ة لتحدي��د
ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على التحيز الإداري.
• قمن��ا بتقيي��م م��دى كفاي��ة الإف�صاح��ات يف البيان��ات املالي��ة
املوحدة.
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إىل ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني املجموعة العربية للت�أمني �ش.م.ب (تتمة)
تقرير حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
�أمور التدقيق الرئي�سية (تتمة)
�أمرالتدقيقالرئي�سي
قابلية ا�سرتداد الذمم املدينة لإعادة الت�أمني
ركزن��ا عل��ى ه��ذه اجلزئي��ة لأن تقدي��ر القيم��ة القابل��ة
لال�س�ترداد م��ن م�س��تحقات الت�أم�ين وحتدي��د م�س��توى خم�ص���ص
انخفا�ض القيمة يت�ضمن تقديرات و�أحكام.
يت��م ت�س��جيل م�س��تحقات الت�أم�ين بالقيم��ة املتوق��ع حت�صيله��ا بع��د
خ�ص��م خم�ص���ص االنخفا���ض يف القيم��ة .يت��م حتدي��د خم�ص���ص
االنخفا���ض يف القيم��ة عندم��ا يك��ون هن��اك دلي��ل عل��ى �أن
املجموع��ة ل��ن تك��ون ق��ادرة عل��ى ا�س�ترداد جمي��ع املبال��غ
امل�ستحقة ل�صعوبات مالية للطرف الآخر.
راج��ع الإی�ضاح�ین  2و  9م��ن البیان��ات املالی��ة املوح��دة لل�سیا�س��ات املحا�س��بیة
والإف�صاح��ات املتعلق��ة مب�س��تحقات الت�أم�ین وخم�ص�ص��ات انخفا���ض
القیمة ذات ال�صلة.

كيفية تناولنا لأمر التدقيق الرئي�سي خالل التدقيق
فيم��ا يتعل��ق بامل�س��ائل املبين��ة يف اجله��ة املقابل��ة� ،ش��مل ا�س��لوبنا
يف املراجعة على ما يلي:
• قمن��ا بتقيي��م وفح���ص عين��ة م��ن ال�ضواب��ط الرئي�س��ية عل��ى
عملي��ة حتدي��د م�س��توى الإنخفا���ض املطل��وب مل�س��تحقات
الت�أم�ين .تت�ضم��ن ه��ذه العملي��ة عل��ى ممار�س��ة �س��نوية تق��وم
به��ا الإدارة لتقيي��م م�س��توى الإنخفا���ض املطل��وب ب�ش��كل
جماعي وعلى �أ�سا�س كل حالة على حدة.
• قمن��ا بتقيي��م دق��ة �أعمارم�س��تحقات الت�أم�ين واختب��ارالإدارة
يف مايتعل��ق مب�س��توى الإنخفا���ض يف القيم��ة ل��كل فئ��ة عمري��ة
من الأر�صدة املدينة.
• مت ار�س��ال خطاب��ات ت�أكي��د اىل عين��ة خمت��ارة م��ن الأط��راف
ومت تنفي��ذ �إج��راءات بديل��ة يف ح��ال مل يت��م ا�س��تالم رد عل��ى
تلك اخلطابات.
• قمن��ا بتقيي��م م��دى كفاي��ة الإف�صاح��ات يف البيان��ات املالي��ة
املوحدة.

تقييم اال�ستثمارات
متتل��ك املجموع��ة حمفظ��ة ا�س��تثمارية كب�يرة متث��ل  ٪47م��ن
�إجم��ايل املوج��ودات .وبالت��ايل ،ف���إن تقيي��م اال�س��تثمارات يعت�بر
من �أمور التدقيق الرئي�سية.
راج��ع الإی�ضاح�ین  2و  6م��ن البیان��ات املالی��ة املوح��دة لل�سیا�س��ات
املحا�سبیة والإف�صاحات املتعلقة باال�ستثمارات.

فيم��ا يتعل��ق بامل�س��ائل املبين��ة يف اجله��ة املقابل��ة� ،ش��مل ا�س��لوبنا
يف املراجعة على ما يلي:
• قمن��ا باختب��ار عين��ة م��ن قيم��ة اال�س��تثمارات املدرج��ة
والغ�ير مدرج��ة ع��ن طري��ق مطابق��ة ال�س��عر م��ع م�ص��ادر
م�ستقلة.
• قمن��ا باختب��ار عين��ة م��ن عملي��ة احت�س��اب الأرب��اح
واخل�سائر غري املحققة املعرتف بها من قبل املجموعة.
• قمن��ا بتقيي��م الطريق��ة الت��ي قام��ت به��ا املجموع��ة مبراجع��ة
اال�س��تثمارات لتحدي��د م�س��تويات االنخفا���ض يف القيم��ة وم��ا
�إذا كان��ت �سيا�س��ة املجموع��ة املتعلق��ة بانخفا���ض القيم��ة ق��د
مت تطبيقها ب�شكل منا�سب وثابت.
• قمن��ا بتقيي��م م��دى كفاي��ة الإف�صاح��ات يف البيان��ات املالي��ة
املوحدة.
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إىل ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني املجموعة العربية للت�أمني �ش.م.ب (تتمة)
تقرير حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
�أمور التدقيق الرئي�سية (تتمة)
�أمر التدقيق الرئي�سي
االحتيال املرتكب على م�ستوى ال�شركة التابعة
كان هن��اك احتي��ال ارتكب��ه موظف��ون يف ال�ش��ركة التابع��ة � ،ش��ركة
ال�ضمان��ات اخلليجي��ة ذ.م.م .وبن��ا ًء عل��ى تقييم��ات الإدارة  ،مت
تق��دمي تقدي��رات اخل�س��ارة املحتمل��ة مببل��غ  21.5ملي��ون دوالر
�أمريك��ي يف دفات��ر ال�ش��ركة التابع��ة ويف البيان��ات املالي��ة املوح��دة
للمجموعة.
ق��د يختل��ف املبل��غ النهائ��ي للخ�س��ارة املحتمل��ة جوهر ًي��ا ع��ن
املبل��غ املق��در يف تاري��خ التقري��ر ب�س��بب ع��دة عوام��ل مث��ل
املطالب��ات النهائي��ة ون�س��ب اخل�س��ارة .يعت�بر ﺗ�ﺄﺛي��ر االحتي��ال
هام ﻟﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ب�أكملها ﻣﻊ ا�ﻷﺧذ ﻲﻓ اﻻﻋﺗﺑﺎر طبيعتها ومبلغها.
راجع الإی�ضاح  34من البیانات املالیة املوحدة للإف�صاحات.

كيفية تناولنا لأمر التدقيق الرئي�سي خالل التدقيق
فيم��ا يتعل��ق بامل�س��ائل املبين��ة يف اجله��ة املقابل��ة� ،ش��مل ا�س��لوبنا
يف املراجعة على ما يلي:
• لق��د ح�صلن��ا عل��ى تقيي��م الإدارة فيم��ا يتعل��ق باالحتي��ال
املرتكب على م�ستوى ال�شركة التابعة.
• لق��د �أجرين��ا �إج��راءات اختب��ار عل��ى التقيي��م مب��ا يف ذل��ك
فح���ص واختب��ار ال�سيا�س��ات الت��ي ُنظ��ر فيه��ا يف �إط��ار
االحتيال املرتكب.
• اختربن��ا ن�س��ب اخل�س��ائر الت��ي ا�س��تخدمتها الإدارة لتقييمه��ا
للمطالب��ات و�ص��ايف �أعم��ال الت�أم�ين املتعر�ض��ة لالحتي��ال
على �أ�سا�س العينة.
• لق��د تتبعن��ا بع���ض املبال��غ املدفوع��ة فيم��ا يتعل��ق باالحتي��ال
� ،إىل البيانات امل�صرفية املعنية.
• ح�صلن��ا عل��ى ت�أكي��دات قانوني��ة م�س��تقلة ب�ش���أن الدع��اوى
القائم��ة فيم��ا يتعل��ق باالحتي��ال املرتك��ب وقمن��ا بتقيي��م
ت�أثريها على البيانات املالية املوحدة.
• لق��د ح�صلن��ا عل��ى تقري��ر التحقي��ق امل�س��تقل وقارن��ا
ا�س��تنتاجه بتقري��رات اخل�س��ارة املحتمل��ة امل�س��جلة يف البيان��ات
املالية املوحدة.
• قمن��ا بتقيي��م م��دى كفاي��ة الإف�صاح��ات يف البيان��ات املالي��ة
املوحدة.

املعلومات الأخرى
�إن الإدارة م�س���ؤولة ع��ن املعلوم��ات الأخ��رى .تتك��ون املعلوم��ات الأخ��رى م��ن تقري��ر جمل���س الإدارة (با�س��تثناء البيان��ات املالي��ة املوح��دة
وتقريرتدقيقن��ا عليه��ا) ،ال��ذي ح�صلن��ا علي��ه قب��ل تاري��خ ه��ذا التقري��ر والتقري��ر ال�س��نوي للمجموع��ة وال��ذي نتوق��ع ان يت��م �إتاحت��ه لن��ا
بعد هذا التاريخ.
�إن ر�أينا عن البيانات املالية املوحدة ال يغطي املعلومات الأخرى ،وال ولن نبدي �أي ا�ستنتاج ب�أي �شكل للت�أكيد عليها.
تنح�ص��ر م�س���ؤوليتنا فيم��ا يتعل��ق بتدقيقن��ا للبيان��ات املالي��ة املوح��دة يف ق��راءة املعلوم��ات الأخ��رى ال��واردة �أع�لاه ،وعن��د القي��ام بذل��ك،
نق��وم بالنظ��ر فيم��ا �إذا كان��ت املعلوم��ات الأخ��رى ال تتف��ق ب�ش��كل م��ادي م��ع البيان��ات املالي��ة املوح��دة �أو م��ع م��ا ح�صلن��ا علي��ه م��ن
معلومات �أثناء عملية التدقيق� ،أو ما قد ي�شري �إىل وجود �أخطاء بها ب�شكل جوهري.
و�إذا ا�س��تنتجنا وج��ود �أخط��اء جوهري��ة يف املعلوم��ات الأخ��رى الت��ي ح�صلن��ا عليه��ا قب��ل تاري��خ تقري��ر مراق��ب احل�س��ابات ،ا�س��تناد ًا �إىل م��ا
قمنا به من �أعمال ،ف�إننا مطالبون ب�إعداد تقرير بذلك .هذا ولي�س لدينا ما ن�سجله يف هذا اخل�صو�ص.
يف ح��ال ا�س��تنتجنا وج��ود خط���أ جوه��ري عن��د �إطالعن��ا عل��ى التقري��ر ال�س��نوي للمجموع��ة ،ف�إن��ه يتوج��ب علين��ا الإب�لاغ ع��ن ذل��ك
للم�س�ؤولني عن احلوكمة.
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إىل ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني املجموعة العربية للت�أمني �ش.م.ب (تتمة)
تقرير حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
م�س�ألة �أخرى
لق��د مت �إع��ادة �إ�ص��دار تقري��ر مدقق��ي احل�س��ابات امل�س��تقلني �إىل ح�ض��رات ال�س��ادة امل�س��اهمني ال�ص��ادر باللغ��ة العربي��ة بتاري��خ  13فرباي��ر
 2019لت�صحي��ح �أخط��اء الرتجم��ة املطبعي��ة  ،حي��ث مت تعدي��ل م�صطل��ح «الغ���ش» يف �أم��ر التدقي��ق الرئي�س��ي املتعل��ق «بالغ���ش املرتك��ب عل��ى
م�س��توى ال�ش��ركة التابع��ة» �إىل «الإحتي��ال» ،وعب��ارة «قمن��ا بتقيي��م الإدارة» يف النقط��ة الأوىل م��ن «كيفي��ة تناولن��ا لأم��ر التدقي��ق الرئي�س��ي
خ�لال التدقي��ق» �إىل «لق��د ح�صلن��ا عل��ى تقيي��م الإدارة» .مل يت��م �إج��راء تعدي�لات �أخ��رى عل��ى تقري��ر مدقق��ي احل�س��ابات امل�س��تقلني
ال�ص��ادر �س��ابقا  ،وه��ذا التقري��ر يح��ل حم��ل تقريرن��ا ال�ص��ادر باللغ��ة العربي��ة بتاري��خ  13فرباي��ر  .2019كم��ا �أ�صدرن��ا تقري��ر مدقق��ي
احل�س��ابات امل�س��تقلني �إىل ح�ض��رات ال�س��ادة امل�س��اهمني باللغ��ة الإجنليزي��ة بتاري��خ  13فرباي��ر  ، 2019ومل تك��ن هن��اك حاج��ة لإج��راء اي
تعديل على ذلك التقرير.
م�س�ؤوليات الإدارة وامل�س�ؤولني عن احلوكمة فيما يتعلق بالبيانات املالية املوحدة
�إن الإدارة م�س���ؤولة ع��ن الإع��داد والعر���ض الع��ادل له��ذه البيان��ات املالي��ة املوح��دة وفق�� ًا للمعاي�ير الدولي��ة للتقاري��ر املالي��ة وع��ن �أنظم��ة
الرقاب��ة الداخلي��ة الت��ي تراه��ا الإدارة �ضروري��ة لتتمك��ن م��ن �إع��داد بيان��ات مالي��ة موح��دة خالي��ة م��ن الأخط��اء اجلوهري��ة� ،س��واء كان��ت
ناجتة عن احتيال �أو خط�أ.
تعت�برالإدارة ،عن��د �إع��داد البيان��ات املالي��ة املوح��دة م�س���ؤولة ع��ن تقيي��م ق��درة ال�ش��ركة عل��ى موا�صل��ة �أعماله��ا كمن�ش���أة م�س��تمرة،
والإف�ص��اح ،ح�س��ب مقت�ض��ى احل��ال ،ع��ن الأم��ور املرتبط��ة با�س��تمرارية املن�ش���أة وع��ن ا�س��تخدام �أ�سا���س اال�س��تمرارية املحا�س��بي ،م��ا مل
تكن الإدارة تنوي ت�صفية املجموعة �أو �إيقاف �أن�شطتها� ،أو ال يوجد �أمامها بديل واقعي �سوى القيام بذلك.
ويتوىل امل�س�ؤولون عن احلوكمة م�س�ؤولية الإ�شراف على عملية �إعداد التقارير املالية للمجموعة.
م�س�ؤولية مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
تتمث��ل �أهدافن��ا يف احل�ص��ول عل��ى ت�أكي��د معق��ول عم��ا �إذا كان��ت البيان��ات املالي��ة املوح��دة ككل خالي��ة م��ن �أي خط���أ جوه��ري� ،س��واء
��ال م��ن
كان نا�ش��ئ ًا ع��ن احتي��ال �أو خط���أ ،و�إ�ص��دار تقري��ر مراق��ب احل�س��ابات ال��ذي يت�ضم��ن ر�أين��ا .ميث��ل الت�أكي��د املعق��ول م�س��توى ع ٍ
الت�أكي��د ،ولكن��ه ال يع��د �ضمان�� ًا ب���أن التدقي��ق ال��ذي يت��م وفق��ا للمعايريالدولي��ة للتدقي��ق �س��وف يك�ش��ف دوم��ا ع��ن �أي خط���أ جوه��ري يف
ح��ال وج��وده .تن�ش���أ ح��االت الأخط��اء م��ن االحتي��ال �أو اخلط���أ ،وتعت�بر جوهري��ة �إذا كان م��ن املعق��ول توق��ع �أن ت�ؤث��ر ،منف��ردة �أو
جمتمعة ،على القرارات االقت�صادية التي يتخذها امل�ستخدمون بنا ًء على هذه البيانات املالية املوحدة.
كج��زء م��ن عملي��ة التدقي��ق وفق��ا للمعاي�ير الدولي��ة للتدقي��ق ،ف�إنن��ا منار���س الأح��كام املهني��ة ونحاف��ظ عل��ى ال�ش��ك املهن��ي خ�لال
عملية التدقيق .كما �أننا نقوم مبا يلي:
• حتدي��د وتقيي��م خماط��ر الأخط��اء اجلوهري��ة للبيان��ات املالي��ة املوح��دة ،النا�ش��ئة �س��واء م��ن االحتي��ال �أو اخلط���أ ،وت�صمي��م وتنفي��ذ
�إج��راءات التدقي��ق املنا�س��بة لتل��ك املخاط��ر ،واحل�ص��ول عل��ى �أدل��ة تدقي��ق كافي��ة ومالئم��ة لتوف�ير �أ�سا� ٍ��س لر�أين��ا� .إن خط��ر ع��دم
اكت�ش��اف �أي خط���أ جوه��ري نا�ش��ئ ع��ن االحتي��ال يعت�بر �أعل��ى م��ن ذل��ك ال��ذي ين�ش���أ ع��ن الأخط��اء ،نظ��ر ًا لأن االحتي��ال ق��د
ينطوي على التواط�ؤ �أو التزوير �أو حذف متعمد �أو حتريف �أو جتاوز للرقابة الداخلية.
• احل�ص��ول عل��ى فه��م للرقاب��ة الداخلي��ة ذات العالق��ة بعملي��ة التدقي��ق بغر���ض ت�صمي��م �إج��راءات التدقي��ق الت��ي تعت�بر منا�س��بة
وفقا للظروف ،ولي�س لغر�ض �إبداء الر�أي عن فاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقيي��م م��دى مالءم��ة ال�سيا�س��ات املحا�س��بية املطبق��ة وم��دى معقولي��ة التقدي��رات املحا�س��بية والإف�صاح��ات ذات العالق��ة الت��ي
قام��ت بها الإدارة.
• التو�ص��ل �إىل ا�س��تنتاج ح��ول م��دى مالءم��ة ا�س��تخدام الإدارة لأ�سا���س ا�س��تمرارية املن�ش���أة املحا�س��بي ،وم��ا �إذا كان هن��اك ع��دم ت�أك��د
م��ادي مرتب��ط ب�أح��داث �أو ظ��روف ق��د تث�ير �ش��كوك ًا جوهري��ة فيم��ا يتعل��ق بق��درة املجموع��ة عل��ى موا�صل��ة �أعماله��ا كمن�ش���أة
م�س��تمرة بن��اء عل��ى �أدل��ة التدقي��ق الت��ي مت احل�ص��ول عليه��ا .ويف ح��ال ا�س��تنتاج وج��ود �ش��ك م��ادي ،ف�إنن��ا مطالب��ون بلف��ت
االنتب��اه يف تقري��ر التدقي��ق �إىل الإف�صاح��ات ذات ال�صل��ة ال��واردة يف البيان��ات املالي��ة املوح��دة� ،أو �إذا كان��ت الإف�صاح��ات غ�ير كافي��ة،
نق��وم بتعدي��ل ر�أين��ا� .إن ا�س��تنتاجاتنا ت�س��تند �إىل �أدل��ة التدقي��ق الت��ي مت احل�ص��ول عليه��ا حت��ى تاري��خ تقري��ر التدقي��ق اخلا���ص
بنا .ومع ذلك ،فقد تت�سبب �أحداث �أو ظروف م�ستقبلية يف �أن تتوقف املجموعة عن موا�صلة �أعمالها كمن�ش�أة م�ستمرة.
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إىل ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني املجموعة العربية للت�أمني �ش.م.ب (تتمة)
تقرير حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
م�س�ؤولية مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة (تتمة)
• تقيي��م العر���ض ال�ش��امل للبيان��ات املالي��ة املوح��دة وهيكله��ا وحمتواه��ا ،مب��ا يف ذل��ك الإف�صاح��ات ،وم��ا �إذا كان��ت البيان��ات املالي��ة
املوحدة متثل املعامالت والأحداث بطريقة حتقق عر�ض ًا عاد ًال.
• احل�ص��ول عل��ى �أدل��ة تدقي��ق كافي��ة ومنا�س��بة فيم��ا يتعل��ق باملعلوم��ات املالي��ة للمن�ش���آت �أو �أن�ش��طة الأعم��ال داخ��ل املجموع��ة لإب��داء
ر�أي ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة .ونح��ن م�س���ؤولون ع��ن توجي��ه �أعم��ال التدقي��ق اخلا�ص��ة باملجموع��ة والإ�ش��راف عليه��ا وتنفيذه��ا.
ونبقى وحدنا م�س�ؤولني عن ر�أي التدقيق الذي تو�صلنا �إليه.
ونق��وم بالتوا�ص��ل م��ع امل�س���ؤولني ع��ن احلوكم��ة فيم��ا يتعل��ق ،م��ن ب�ين �أم��ور �أخ��رى ،بنط��اق وتوقي��ت التدقي��ق ال��ذي مت التخطي��ط ل��ه
واكت�شافات التدقيق اجلوهرية ،مبا يف ذلك �أي ق�صور جوهري يف الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل �أعمال التدقيق.
كم��ا �أنن��ا نق��دم للم�س���ؤولني ع��ن احلوكم��ة بيان�� ًا ب�أنن��ا ق��د التزمن��ا مبتطلب��ات املعاي�ير الأخالقي��ة املنا�س��بة فيم��ا يتعل��ق باال�س��تقاللية،
و�إبالغه��م بجمي��ع العالق��ات وغريه��ا م��ن الأم��ور الت��ي م��ن املعق��ول االعتق��اد بانه��ا ت�ؤث��ر عل��ى ا�س��تقالليتنا ،وعن��د االقت�ض��اء ،الإج��راءات
الوقائية فيما يتعلق بهذا اخل�صو�ص.
وم��ن ب�ين الأم��ور الت��ي �أبلغناه��ا للم�س���ؤولني ع��ن احلوكم��ة ،نق��وم بتحدي��د تل��ك الأم��ور الأك�ثر �أهمي��ة يف �أعم��ال التدقي��ق الت��ي قمن��ا
به��ا عل��ى البيان��ات املالي��ة املوح��دة للف�ترة احلالي��ة ،والت��ي تع��د بالت��ايل �أم��ور التدقي��ق الرئي�س��ية .ونق��وم بتو�ضي��ح ه��ذه الأم��ور يف
تقري��ر التدقي��ق اخلا���ص بن��ا م��ا مل يحظ��ر القان��ون �أو التنظيم��ات الك�ش��ف العلن��ي عنه��ا� ،أو عندم��ا نق��رر ،يف ح��االت ن��ادرة للغاي��ة� ،أن��ه ال
ينبغ��ي الإب�لاغ ع��ن �أم ٍ��ر م��ا يف تقريرن��ا لأن��ه ق��د يك��ون م��ن املعق��ول توق��ع �أن تزي��د الآث��ار العك�س��ية ع��ن امل�صلح��ة العام��ة م��ن ج��راء
الإبالغ عن هذا الأمر.
تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني ودليل �أنظمة م�صرف البحرين املركزي (املجلد رقم  )3نفيد مبا يلي:
�أ)	�إن ال�شركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية املوحدة تتفق معها؛
ب)	�إن املعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة مع البيانات املالية املوحدة؛
ج)	�أن��ه مل ي��رد �إىل علمن��ا وق��وع �أي��ة خمالف��ات خ�لال ال�س��نة لقان��ون ال�ش��ركات التجاري��ة البحرين��ي� ،أو قان��ون م�ص��رف البحري��ن
املرك��زي وامل�ؤ�س�س��ات املالي��ة �أو دلي��ل �أنظم��ة م�ص��رف البحري��ن املرك��زي (املجل��د رق��م  3والفق��رات الناف��ذة م��ن املجل��د رق��م 6
وتوجيه��ات م�ص��رف البحري��ن املرك��زي)� ،أو �أنظم��ة �أ�س��واق امل��ال ال�ص��ادرة ع��ن م�ص��رف البحري��ن املرك��زي والق��رارات ذات
العالق��ة �أو �أنظم��ة و�إج��راءات بور�ص��ة البحري��ن �أو ملتطلب��ات عق��د الت�أ�سي���س والنظ��ام الأ�سا�س��ي لل�ش��ركة ،ميك��ن �أن يك��ون له��ا �أث��ر
�سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة �أو مركزها املايل؛
د) وقد ح�صلنا من الإدارة على جميع الإي�ضاحات واملعلومات التي طلبناها لأغرا�ض التدقيق.
�إن �شريك التدقيق الناجت عنه تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني هو �إليا�س �أبي نخول.

 19فرباير
رقم ت�سجيل ال�شريك196 :
املنامة  ،مملكة البحرين
2019
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املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب).

البيانات املالية املوحدة

التقــريـر ال�سنـوي 33 ٢٠١٨
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املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب).

بيان املركز املايل املوحد
كما يف  31دي�سمرب 2018

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
�إي�ضاح

املوجــــودات
النقد و�أر�صدة لدى البنوك
�إ�ستثمارات
�إيرادات م�ستحقة
ذمم ت�أمني مدينة
ودائع لدى �شركات الت�أمني
تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني م�ؤجلة
ح�صة معيدي الت�أمني من املخ�ص�صات الفنية
موجودات �أخرى
عقارات ومعدات
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
خم�ص�صات فنية
ذمم ت�أمني دائنة
قرو�ض
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
املن�سوبة �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم
ر�أ�س املال
�أ�سهم اخلزينة
الإحتياطيات
(اخل�سائر املرتاكمة) الأرباح امل�ستبقاة
ح�ص�ص غري م�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2017

2018

5
6
8
9
10

115.935
495.678
86.585
127.373
27.603
25.433
110.629
44.078
19.245
1.052.559

82.673
579.686
103.096
110.923
25.809
22.660
112.391
28.806
20.085
1.086.129

14
17
18
19

684.569
69.305
7.000
66.811
827.685

680.451
53.337
34.000
35.959
803.747

11
12
13

20

21

220.000
()14.793
35.670
()44.507
196.370
28.504
224.874
1.052.559

220.000
()14.793
41.178
10.549
256.934
25.448
282.382
1.086.129

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  13فرباير  2019ووقعها بالنيابة عنه كل من:

�سعيد حممد البحار	�أحمد �سعيد املهري
ع�ضو جمل�س الإدارة
رئيــ�س جملــ�س الإدارة

�صاموئيل فرغي�س
القائم ب�أعمال الرئيـ�س التنفيـذي

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  37جزء ًا �أ�سا�سي ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان الدخل املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة
�أق�ساط �إعادة الت�أمني ال�صادرة
التغري فى �أق�ساط غري مكت�سبة
�صايف الأق�ساط املكت�سبة
املطالبات وامل�صاريف املتعلقة بها
م�صاريف احل�صول على �أعمال الت�أمني
�إيراد الإ�ستثمار املتعلق مبحافظ الت�أمني
م�صاريف الت�شغيل
نتائج الإكتتاب
�إيراد الإ�ستثمار املتعلق مبحافظ امل�ساهمني
م�صاريف الت�شغيل � -أن�شطة غري اكتتابية
م�صاريف اقرتا�ض
�إيرادات �أخرى
م�صاريف وخم�ص�صات اخرى
(خ�سارة) ربح ال�سنة
من�سوب �إىل:
ح�ص�ص غري م�سيطرة
م�ساهمي ال�شركة الأم
عائد (اخل�سائر) الأرباح لل�سهم الواحد املن�سوب للم�ساهمني
(الأ�سا�سي واملخف�ض)�( :سنت �أمريكي)
�سعيد حممد البحار	�أحمد �سعيد املهري
ع�ضو جمل�س الإدارة
رئيــ�س جملــ�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  37جزء ًا �أ�سا�سي ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب).

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
�إي�ضاح

2018

2017

22
22
22
22
22
22
23
24
22
23
24

262.791
()64.398
15.559
213.952
()175.226
()58.089
5.963
()13.263
()26.663
4.086
()9.281
()808
5.165
()24.701
()52.202

225.632
()28.556
()17.138
179.938
()124.603
()49.803
13.268
()12.995
5.805
9.238
()9.298
()947
5.358
()1.971
8.185

3.049
()55.251
()52.202

963
7.222
8.185

()27.9

3.6

25
26

27

�صاموئيل فرغي�س
القائم ب�أعمال الرئيـ�س التنفيـذي

بيان الدخل ال�شامل املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
�إي�ضاح

(خ�سارة) ربح ال�سنة
الدخل ال�شامل الآخر
البنود التي �سوف يعاد ت�صنيفها �إىل الربح �أو اخل�سارة:
التغريات من �إعادة قيا�س �إ�ستثمارات متوفرة للبيع
حتويالت لإحت�ساب الأرباح الناجتة عن بيع �إ�ستثمارات متوفرة للبيع
حتويالت خل�سارة �إنخفا�ض القيمة املحت�سبة لإ�ستثمارات متوفرة للبيع
البنود التي �سوف لن يعاد ت�صنيفها الحق ًا �إىل الربح �أو اخل�سارة:
�إعادة تقييم العقار
الدخل ال�شامل الآخر
جمموع (اخل�سارة) الدخل ال�شامل
من�سوب �إىل:
ح�ص�ص غري م�سيطرة
م�ساهمي ال�شركة الأم

�سعيد حممد البحار	�أحمد �سعيد املهري
ع�ضو جمل�س الإدارة
رئيــ�س جملــ�س الإدارة

23

2018

2017

()52.202

8.185

()4.994
()518
206

3.933
()2.904
2.609

()5.306
()57.508

()853
2.785
10.970

3.056
()60.564
()57.508

768
10.202
10.970

�صاموئيل فرغي�س
القائم ب�أعمال الرئيـ�س التنفيـذي

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  37جزء ًا �أ�سا�سي ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)

ر�أ�س
املال

الأر�صدة يف  31دي�سمرب 2017
�صايف )خ�سارة( ربح ال�سنة
التغريات من �إعادة قيا�س
�إ�ستثمارات متوفرة للبيع
حتويالت لإحت�ساب (الأرباح) اخل�سائر
الناجتة عن بيع �إ�ستثمارات متوفرة للبيع
حتويالت خ�سائر �إنخفا�ض القيمة
املحت�سبة لإ�ستثمارات متوفرة للبيع
جمموع (اخل�سارة) الدخل
ال�شامل عن ال�سنة
حتويل �صايف اال�ستهالك
من �إعادة تقييم العقار
الأر�صدة يف  31دي�سمرب 2018
�أر�صدة ال�شركة الأم (�إي�ضاح )37
 31دي�سمرب 2018
الأر�صدة يف  31دي�سمرب 2016
�صايف ربح ال�سنة
التغريات من �إعادة قيا�س �إ�ستثمارات
متوفرة للبيع
حتويالت لإحت�ساب الأرباح الناجتة عن
بيع �إ�ستثمارات متوفرة للبيع
حتويالت خل�سارة �إنخفا�ض القيمة
املحت�سبة لإ�ستثمارات متوفرة للبيع
�إعادة تقييم العقار
جمموع الدخل (اخل�سارة)
ال�شامل عن ال�سنة
�أرباح �أ�سهم مدفوعة (�إي�ضاح )31
حتويل �صايف اال�ستهالك من �إعادة
تقييم العقار
حتويل �إىل �إحتياطي غري قابل للتوزيع
تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة التابعة
الأر�صدة يف  31دي�سمرب 2017
�أر�صدة ال�شركة الأم (�إي�ضاح )37
 31دي�سمرب 2017

الإحتياطيات
املن�سوبة
�أرباح
م�ستبقاة �إىل
�إعـادة
�إعــــادة
�أ�سهــــم
تقييم املجموع (خ�سائر م�ساهمي
اخلزينة القانوين تقييــم
مرتاكمة) ال�شركة الأم
الإ�ستثمارات العقار

1.862 34.816 )14.793( 220.000
-

-

-

()4.850

-

(- )4.850

-

-

-

()669

-

()669

-

()669

-

-

-

206

-

206

-

206

-

-

-

()5.313

-

()60.564( )55.251( )5.313

)3.451( 34.816 )14.793( 220.000
34.679 )14.793( 220.000

()3.390

)1.971( 34.094 )14.793( 220.000
-

()4.850

()144
151

()518

-

206

3.056

()57.508

(195 )195( )195
196.370 )44.507( 35.670 4.305
196.370 )44.431( 35.594 4.305
256.634 13.743 37.684 5.561
7.222
7.222
-

292.814 36.180
8.185
963

-

-

-

4.257

-

-

-

()2.656

-

(- )2.656

-

-

-

2.232
-

2.232
()853( )853

-

-

-

-

3.833
-

(2.980 )853
-

10.202
7.222
()9.902( )9.902

34.679 )14.793( 220.000

1.933

املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب).

224.874 28.504
-

-

722
1.862 34.816 )14.793( 220.000

282.382 25.448
)52.202( 3.049
()4.994

4.257

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  37جزء ًا �أ�سا�سي ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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256.934 10.549 41.178 4.500
()55.251( )55.251
-

ح�ص�ص جمموع
حقـــوق
غيـر
م�سيطرة امللكيـــة

-

4.257

()324

3.933

()2.656

()248

()2.904

2.232
()853

377
-

2.609
()853

768
-

10.970
()9.902

(208 )208( )208
()722
722
256.934 10.549 41.178 4.500
10.615 41.112 4.500

196.370

256.934

()11.500( )11.500
282.382 25.448
-

256.934

بيان التدفقات النقدية املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
�إي�ضاح

التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
�أق�ساط م�ستلمة
�أق�ساط �إعادة ت�أمني مدفوعة
مطالبات وم�صاريف احل�صول على �أعمال الت�أمني مدفوعة
مبالغ م�ستلمة من معيدي ت�أمني متعلقة باملطالبات
�إيراد �إ�ستثمارات
فوائد م�ستلمة
�أرباح �أ�سهم م�ستلمة
م�صاريف ت�شغيل مدفوعة
(م�صاريف) �إيرادات �أخرى � ،صايف
ودائع ت�أمني (مدفوعة) م�ستلمة� ،صايف
�شراء �إ�ستثمارات متاجرة
بيع �إ�ستثمارات متاجرة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيــلية
التدفقات النقدية من �أن�شطة الإ�ستثمار
ا�ستحقاق /بيع �إ�ستثمارات
�شراء �إ�ستثمارات
ودائع لأجل لدى البنوك
فوائد م�ستلمة
�إيراد �إ�ستثمارات
ودائع نقدية مرهونة
�شراء عقارات ومعدات
�شراء موجودات غري ملمو�سة
�إ�ستثمار يف �شركة زميلة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الإ�ستثمارية
التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل
قرو�ض
م�صاريف اقرتا�ض
�أرباح �أ�سهم مدفوعة
�إنخفا�ض ر�أ�س مال ال�شركة التابعة  -ح�صة الأقلية
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
�صايف الزيادة (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
ت�أثري �سعر التحويل على النقد وما يف حكمه
النقد وما فى حكمه ،يف بداية ال�سنة
النقد وما فى حكمه ،يف نهاية ال�سنة
ودائع لأجل لدى البنوك
النقد و�أر�صدة لدى البنوك ،يف نهاية ال�سنة

30

31
31
31

5
5

2018

2017

233.874
()54.829
()193.960
26.685
37
2.820
1.300
()21.162
()3.055
()1.928
()14.355
19.127
()5.446

183.675
()25.581
()194.866
5.249
21
2.790
842
()30.330
()2.405
2.782
()19.670
13.026
()64.467

178.798
()110.110
13.708
10.223
135
()11.201
()103
()211
()100
81.139

258.971
()266.924
21.317
8.652
3.298
()8.095
()233
()463
16.523

()27.000
()1.338
()374
()28.712
46.981
()11
62.938
109.908
6.027
115.935

()7.000
()767
()9.255
()11.500
()28.522
()76.466
()4
139.408
62.938
19.735
82.673

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  37جزء ًا �أ�سا�سي ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )1الت�أ�سي�س والن�شاط الرئي�سي
املجموع��ة العربي��ة للت�أم�ين (���ش.م.ب“( ).ال�ش��ركة” و“ال�ش��ركة
الأم”) ه��ي �ش��ركة ت�أم�ين عاملي��ة م�س��جلة يف مملك��ة البحري��ن
ك�ش��ركة م�س��اهمة بحريني��ة وتتخ��ذ م��ن مبن��ى �أري��ج،
املنام��ة ،مملك��ة البحري��ن ،مق��ر ًا ملكتبه��ا امل�س��جل .ويتمث��ل
ن�ش��اط ال�ش��ركة الأم وال�ش��ركات التابع��ة له��ا (“املجموع��ة”) يف
�أعم��ال �إع��ادة الت�أم�ين العام��ة (غ�ير احلي��اة) و�أعم��ال
�إعادة الت�أمني على احلياة والأن�شطة التابعة لها.
� )2أهم ال�سيا�سات املحا�سبية
لق��د مت �إع��داد ه��ذه البيان��ات املالي��ة املوح��دة وفق�� ًا للمعاي�ير
الدولي��ة لإع��داد التقاري��ر املالي��ة ( ،)IFRSال�ص��ادرة م��ن
جمل���س املعاي�ير الدولي��ة لإع��داد التقاري��ر املالي��ة الت��ي
تتما�شى مع ممار�سات �صناعة الت�أمني احلالية.
ت�س��تخدم املجموع��ة ال��دوالر الأمريك��ي يف �إع��داد بياناته��ا
املالي��ة حي��ث �أن ر�أ���س م��ال املجموع��ة وح�ص��ة كب�يرة م��ن
معامالتها التجارية ،الأ�صول واحلقوق تتم بهذه العملة.
مت �إع��داد ه��ذه البيان��ات املالي��ة املوح��دة عل��ى �أ�سا���س
مب��د�أ التكلف��ة التاريخي��ة املع��دل ب�إع��ادة تقيي��م الأر���ض
واملبنى وبع�ض �أ�صول الإ�ستثمار.
لق��د مت �إع��ادة ت�صني��ف وتعدي��ل �أرق��ام املقارن��ة عن��د
ال�ض��رورة لك��ي تتواف��ق م��ع الطريق��ة املتبع��ة يف عر���ض
البيانات املالية لل�سنة احلالية.
اعتم��دت املجموع��ة املعاي�ير والتف�س�يرات املحا�س��بية الدولي��ة
لإع��داد التقاري��ر املالي��ة اجلدي��دة واملعدل��ة التالي��ة ،الت��ي
�أ�صبحت �سارية املفعول يف  1يناير :2018
• املعي��ار ال��دويل لإع��داد التقاري��ر املالي��ة رق��م (� -)15إي��راد
العقود مع العمالء
املعيار �صادر يف مايو 2014
ي�ؤ�س���س املعي��ار ال��دويل لإع��داد التقاري��ر املالي��ة رق��م ()15
�إط��ار ًا �ش��ام ًال لتحدي��د م��ا �إذا كان ،وك��م ،وكيفي��ة �إحت�س��اب
الإي��راد .ويح��ل حم��ل �إر�ش��ادات احت�س��اب الإي��رادات
احلالي��ة  ،مب��ا يف ذل��ك معي��ار املحا�س��بة ال��دويل رق��م
( -)18الإي��راد ،ومعي��ار املحا�س��بة ال��دويل رق��م (- )11
عق��ود الإن�ش��اء ،وتف�س�ير جلن��ة املعاي�ير الدولي��ة لإع��داد
التقاري��ر املالي��ة رق��م ( )13برام��ج والء العم�لاء .ال تتوق��ع
املجموع��ة �أن يك��ون لتطبي��ق ه��ذه التعدي�لات �أي��ة �آث��ار
جوهرية على البيانات املالية املوحدة.
• التعدي�لات للمعي��ار ال��دويل لإع��داد التقاري��ر املالي��ة رق��م
( - )4عق��ود الت�أمني
املعيار �صادر يف �سبتمرب 2016
ت�ص��رح التعدي�لات عل��ى املعي��ار لل�ش��ركات الت��ي ت�ص��در
العق��ود الت�أميني��ة �ضم��ن نط��اق املعي��ار ال��دويل لإع��داد
التقاري��ر املالي��ة رق��م (� )4إعف��اء م�ؤقت��ا .وميك��ن الإعف��اء
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امل�ؤق��ت ال�ش��ركات امل�ؤهل��ة م��ن ت�أجي��ل تطبي��ق املعي��ار
ال��دويل لإع��داد التقاري��ر املالي��ة رق��م ( )9للف�ترات
ال�س��نوية الت��ي تب��د�أ يف  1يناي��ر  2021كح��د �أق�ص��ى .وميك��ن
لل�ش��ركة تطبي��ق الإعف��اء امل�ؤق��ت للمعي��ار ال��دويل لإع��داد
التقارير املالية رقم ( )9يف احلاالت التالية:
( )iمل تطب��ق م��ن قب��ل �أي �إ�ص��دار م��ن املعي��ار ال��دويل
لإعداد التقارير املالية رقم  9و
( )iiترتب��ط �أن�ش��طتها يف الغال��ب بالت�أم�ين يف تاري��خ التقري��ر
ال�سنوي التي ت�سبق  1ابريل  2016مبا�شرة.
ح��ددت املجموع��ة ان �أن�ش��طتها ترتب��ط غالب�� َا بالت�أم�ين
لل�س��نة املنتهي��ة يف  31دي�س��مرب  2015حي��ث �أن �إلتزام��ات
التام�ين تتج��اوز  ٪90م��ن جمم��وع الإلتزام��ات .ولذل��ك
طبق��ت املجموع��ة الإعف��اء امل�ؤق��ت م��ن املعي��ار ال��دويل
لإع��داد التقاري��ر املالي��ة رق��م (�( )9إي�ض��اح  .)33وق��د
طب��ق االعف��اء امل�ؤق��ت م��ن املعي��ار ال��دويل لإع��داد التقاري��ر
املالية رقم ( )9من  1يناير .2018
مت �إ�ص��دار ع��دد م��ن املعاي�ير الدولي��ة لإع��داد التقاري��ر
املالي��ة والتعدي�لات والتف�س�يرات التالي��ة والت��ي تنطب��ق عل��ى
الفرتات ما بعد ال�سنة املنتهية  31دي�سمرب:2018
• املعي��ار ال��دويل لإع��داد التقاري��ر املالي��ة رق��م ( - )9الأدوات
املالية
املعيار �صادر يف يوليو 2014
يح��ل املعي��ار ال��دويل لإع��داد التقاري��ر املالي��ة رق��م ()9
حم��ل معي��ار املحا�س��بة امل��ايل رق��م ( :)39الأدوات املالي��ة
 االحت�س��اب والقيـ��ا�س .ي�ش��مل املعي��ار ال��دويل لإع��دادالتقاري��ر املالي��ة رق��م ( )9توجيه��ا مع��د ًال ح��ول ت�صني��ف
وقيا���س الأدوات املالي��ة ،مب��ا يف ذل��ك النم��وذج اجلدي��د
للخ�س��ارة االئتماني��ة املتوقع��ة لإحت�س��اب �إنخفا���ض قيم��ة
املوج��ودات املالي��ة ،واملتطلب��ات العام��ة اجلدي��دة ملحا�س��بة
التح��وط .كم��ا يرح��ل توجيه��ات �إحت�س��اب و�إلغ��اء
الإحت�س��اب ل�ل�أدوات املالي��ة م��ن معي��ار املحا�س��بة امل��ايل
رق��م  .39ي�س��ري ه��ذا املعي��ار اعتب��ارا م��ن  1يناي��ر 2018
م��ع ال�س��ماح بالتطبي��ق املبك��ر .وم��ع ذل��ك كم��ا ب��د�أ
�أع�لاه ،طبق��ت املجموع��ة الإعف��اء امل�ؤق��ت م��ن املعي��ار
ال��دويل لإع��داد التقاري��ر املالي��ة رق��م ( )9املت��اح مبوج��ب
املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م ( )4ولذل��ك �س��وف
تطب��ق ه��ذا املعي��ار فق��ط للف�ترات ال�س��نوية الت��ي تب��د�أ
يف  1يناي��ر  .2021ويف غ�ض��ون ذل��ك� ،س��توا�صل املجموع��ة
تطبي��ق املعي��ار املحا�س��بة ال��دويل رق��م ( )39عل��ى
املوج��ودات املالي��ة و الإلتزام��ات .مرف��ق لتطبي��ق الإعف��اء
امل�ؤق��ت م��ن املعي��ار ال��دويل لإع��داد التقاري��ر املالي��ة
رق��م ( )9يف �إي�ض��اح رقم . 33

�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
� )2أهم ال�سيا�سات املحا�سبية (تابع)
• املعي��ار ال��دويل لإع��داد التقاري��ر املالي��ة رق��م (-)16
الإيجارات
املعيار �صادر يف يناير 2016
املعي��ار ال��دويل لإع��داد التقاري��ر املالي��ة رق��م ( )16يق��دم
للم�س��ت�أجرين من��وذج واح��د ملعاجل��ة الإيج��ارات .يحت�س��ب
امل�س��ت�أجر ح��ق االنتف��اع م��ن الأ�ص��ل وال��ذي ميث��ل حق��ه
لالنتف��اع بالأ�ص��ل املعن��ي ،ومطلوب��ات الإيج��ار الت��ي متث��ل
التزام��ه ب�س��داد دفع��ات الإيج��ارات .هن��اك اعف��اءات
اختياري��ة لعق��ود االيج��ار ق�ص�يرة الأج��ل والإيج��ار ذو
القيم��ة املنخف�ض��ة .تبق��ى املعاجل��ة املحا�س��بية للم�ؤج��ر
مماثل��ة للمعي��ار احل��ايل� ،أي ي�س��تمر امل�ؤج��ر بت�صني��ف
عق��ود الإيج��ار ك�إيج��ارات ت�ش��غيلية �أو متويلي��ة .املعي��ار
�س��اري املفع��ول للف�ترات املالي��ة الت��ي تب��د�أ م��ن �أو بع��د 1
يناي��ر  .2019ال تتوق��ع املجموع��ة �أن يك��ون لتطبي��ق ه��ذه
التعديالت �أية �آثارجوهرية على البيانات املالية املوحدة.
• املعي��ار ال��دويل لإع��داد التقاري��ر املالي��ة رق��م ( -)17عق��ود
الت�أمني
املعيار �صادر يف مايو 2017
ي�ؤ�س���س املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة ( )17لعق��ود الت�أم�ين
مب��ادئ االع�تراف والقيا���س والعر���ض والإف�ص��اح ع��ن عق��ود
الت�أم�ين �ضم��ن نط��اق املعي��ار .ه��ذا املعي��ار يح��ل حم��ل
املعي��ار ال��دويل لإع��داد التقاري��ر املالي��ة رق��م ( )4عق��ود
الت�أم�ين� .إن اله��دف م��ن املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة
رق��م ( )17ه��و الت�أك��د م��ن �أن ال�ش��ركة تق��دم معلوم��ات ذات
�صل��ة متث��ل تل��ك العق��ود ب�أمان��ة .توفره��ذه املعلوم��ات �أ�سا�س��ا
مل�س��تخدمي البيان��ات املالي��ة لتقيي��م الأث��ر للعق��ود الت�أميني��ة
عل��ى املرك��ز امل��ايل للمن�ش���أة�،أدائها وتدفقاته��ا النقدي��ة
املالي��ة .ي�س��ري املعي��ار عل��ى الف�ترات ال�س��نوية الت��ي تب��د�أ يف
�أو بع��د  1يناي��ر  ،2021م��ع �أرق��ام مقارن��ة مطلوب��ة للف�ترة
ال�س��ابقة .تق��وم املجموع��ة بتقيي��م �أث��ر املعي��ار ال��دويل لإع��داد
التقارير املالية رقم ( )17على البيانات املالية املوحدة.
مل تق��م املجموع��ة بالتطبي��ق املبك��ر لأي م��ن املعاي�ير
اجلديدة �أو املعدلة يف .2018
�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة هي كما يلي :
�أ�ســا�س الـتـوحـيــد
�إن البيان��ات املالي��ة املوح��دة تت�ضم��ن ح�س��ابات ال�ش��ركة الأم
وجمي��ع �ش��ركاتها التابع��ة واملع��دة لغاي��ة  31دي�س��مرب ،2018
م��ا ع��دا �أري��ج كابيت��ال ليميت��د الت��ي يت��م توحيده��ا برب��ع
واحد مت�أخرة.

تع��رف ال�ش��ركات التابع��ة بتل��ك ال�ش��ركات الت��ي ت�س��يطر
عليها املجموعة ،على الأ�س�س التالية:
( )iال�سلطة على ال�شركات امل�ستثمر فيها
( )iiالتعر�ض لعوائد متغرية من ال�شركات ،و
( )iiiالق��درة عل��ى �إ�س��تخدام قوته��ا للت�أث�ير عل��ى مبال��غ
العوائد
يتم �إ�ستخدام طريقة ال�شراء الحت�ساب عمليات الإ�ستحواذ.
مت �إ�س��تبعاد جمي��ع العملي��ات والأر�ص��دة والفائ���ض والعج��ز
غ�ير املحقق�ين فيم��ا ب�ين �ش��ركات املجموع��ة عن��د
التوحي��د .ومت �إع��ادة تعدي��ل ح�س��ابات ال�ش��ركات التابع��ة
�أينم��ا كان ذل��ك �ضروري�� ًا لتتالئ��م م��ع ال�سيا�س��ات املحا�س��بية
املتبعة من قبل املجموعة.
قائم��ة ال�ش��ركات التابع��ة الرئي�س��ة مبين��ة يف الإي�ض��اح رق��م
 .34ويت��م �إحت�س��اب ه��ذه الإ�س��تثمارات يف ال�ش��ركة الأم حت��ت
معيار املحا�سبة الدويل ( )27البيانات املالية املف�صلة.
النقد وما يف حكمه
ي�ش��تمل النق��د وم��ا يف حكم��ه النق��د والأر�ص��دة ل��دى
البن��وك واملوج��ودات املالي��ة ق�ص�يرة الأج��ل عالي��ة ال�س��يولة
(ودائ��ع ل��دى م�ؤ�س�س��ات مالي��ة) ت�س��تحق خ�لال ثالث��ة
�ش��هور �أو �أق��ل م��ن تاري��خ ان�ش��ا�ؤها وه��ي غ�ير معر�ض��ة
لتغ�ير جوه��ري يف قيمته��ا العادل��ة وت�س��تخدم م��ن قب��ل
املجموع��ة لإدارة الإلتزام��ات ق�ص�يرة الأج��ل .ال ي�ش��مل النق��د
وم��ا يف حكم��ه �أر�ص��دة البن��وك املقي��دة وغ�ير املتوف��رة
للإ�ستخدام يف العمليات اليومية للمجموعة.
الإ�ستثمارات
يت��م ت�صني��ف �إ�س��تثمارات الأوراق املالي��ة “بالقيم��ة العادل��ة
م��ن خ�لال الرب��ح �أو اخل�س��ارة” والت��ي ت�ش��تمل عل��ى
موج��ودات مالي��ة للمتاج��رة و�أخ��رى م�صنف��ة بالقيم��ة
العادل��ة عن��د الإحت�س��اب املبدئ��ي ك�إ�س��تثمارات “متوف��رة
للبي��ع” �أو �إ�س��تثمارات “حمتف��ظ به��ا حت��ى الإ�س��تحقاق” �أو
“قرو���ض وذمم مدين��ة” .وتق��وم الإدارة يف تاري��خ ال�ش��راء
بتحديد الت�صنيف املالئم للإ�ستثمارات.
يت��م ت�صني��ف الأوراق املالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ�لال
الرب��ح �أو اخل�س��ارة �إذا مت �ش��رائها لغر���ض حتقي��ق �أرب��اح
م��ن تقلب��ات الأ�س��عار ق�ص�يرة امل��دى �أو كم��ا حت��دد �إدارة
ال�ش��ركة .ويت��م ت�صني��ف م�ش��تقات الأدوات املالي��ة الت��ي ال
يت��م ت�صنيفه��ا ك�أداة حت��وط بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ�لال
الرب��ح �أو اخل�س��ارة� .أم��ا الإ�س��تثمارات ذات الإ�س��تحقاق �أو
املدفوع��ات املح��ددة والت��ي تن��وي الإدارة وترغ��ب يف
الإحتف��اظ به��ا حت��ى تاري��خ الإ�س��تحقاق يت��م ت�صنيفه��ا
كمحتف��ظ به��ا حت��ى تاري��خ الإ�س��تحقاق .يت��م ت�صني��ف
املوج��ودات املالي��ة ذات املدفوع��ات الثابت��ة �أو املدفوع��ات
املح��ددة وغ�ير املدرج��ة يف �س��وق ن�ش��ط كقرو���ض وذمم
مدين��ة .كم��ا يت��م ت�صني��ف الأوراق املالي��ة املحتف��ظ به��ا
لف�ترة غ�ير حم��ددة ،وتل��ك الت��ي مل يت��م ت�صنيفه��ا
بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ�لال الرب��ح �أو اخل�س��ارة ،والأوراق
املالي��ة املحتف��ظ به��ا حت��ى تاري��خ اال�س��تحقاق �أو القرو���ض
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وال��ذمم املدين��ة ،والت��ي ميك��ن بيعه��ا لغر���ض الإ�س��تفادة
منه��ا الحتياج��ات ال�س��يولة �أو لتغ�ير �أ�س��عار الفائ��دة ،ك�أوراق
مالية متوفرة للبيع.
يت��م �إحت�س��اب جمي��ع عملي��ات �ش��راء وبي��ع الإ�س��تثمارات يف
تاري��خ الت�س��وية .ويت��م �إظه��ار جمي��ع موج��ودات الإ�س��تثمارات
مبدئي�� ًا بالتكلف��ة .بع��د االحت�س��اب املبدئ��ي ،يت��م
تقديراال�ستثمارات ب�إ�ستخدام الأ�س�س املذكورة �أدناه.
يت��م �إظه��ار الإ�س��تثمارات بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ�لال
الرب��ح �أو اخل�س��ارة والإ�س��تثمارات املتوف��رة للبي��ع بالقيم��ة
العادل��ة .ويت��م �إظه��ار الإ�س��تثمارات املحتف��ظ به��ا حت��ى
تاري��خ الإ�س��تحقاق والقرو���ض وال��ذمم املدين��ة بالتكلف��ة
املطف�أة ناق�ص �أي تعديل �ضروري للإنخفا�ض يف قيمتها.
يت��م قيا���س القيم��ة العادل��ة ب�إ�س��تخدام بيان��ات ال�س��وق
القابل��ة للر�ص��د �إىل �أق�ص��ى ح��د ممك��ن .يت��م ت�صني��ف
القي��م العادل��ة عل��ى م�س��تويات خمتلف��ة ح�س��ب تراتيبي��ة
القي��م العادل��ة �إ�س��تناد ًا �إىل املدخ�لات امل�س��تخدمة يف التقيي��م
(الإي�ضاح رقم .)32
خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة املوجودات املالية
يت��م �إعتم��اد خم�ص���ص ب�ش���أن املوج��ودات املالي��ة يف ح��ال
وج��ود دلي��ل مو�ضوع��ي للإنخفا���ض �إذا كان��ت قيمته��ا
الدفرتية �أكرب من املبلغ القابل للإ�سرتداد املقدر.
حتت�س��ب املخ�ص�ص��ات للموج��ودات الت��ي تظه��ر بالتكلف��ة
بع��د الإطف��اء ب�أنه��ا الف��رق م��ا ب�ين القيم��ة الدفرتي��ة
للأ�ص��ل والقيم��ة احلالي��ة للتدفق��ات النقدي��ة امل�س��تقبلية
املتوقع��ة املخ�صوم��ة ب�س��عر الفائ��دة الفعل��ي الأ�صل��ي.
وباملقارن��ة ،يقا���س املبل��غ القاب��ل للإ�س�ترداد ل�ل�أداة املالي��ة
امل�س��جلة بالتكلف��ة بالقيم��ة احلالي��ة للتدفق��ات النقدي��ة
امل�س��تقبلية املتوقع��ة املخ�صوم��ة ب�س��عر الفائ��دة احل��ايل
املعمول به يف ال�سوق للموجودات املالية املماثلة.
ويف حال��ة املوج��ودات املالي��ة متوف��رة للبي��ع ،تق��وم
املجموع��ة بتاري��خ كل بي��ان للمرك��ز امل��ايل بتقيي��م م��ا �إذا
كان هن��اك دلي��ل مو�ضوع��ي للإنخفا���ض يف قيم��ة تل��ك
املوج��ودات .ويف ح��ال وج��ود مث��ل ه��ذا الدلي��ل ،يت��م
احت�س��اب الإنخفا���ض كالف��رق ب�ين تكلف��ة ال�ش��راء و القيم��ة
املتبقي��ة خم�صوم��ا من��ه اي �إنخفا���ض يف القيم��ة �س��بق
االع�تراف ب��ه يف بي��ان الدخ��ل  ،فه��و مع�ترف ب��ه يف بي��ان
الدخ��ل املوح��د .دلي��ل الإنخفا���ض يف القيم��ة ي�أخ��ذ
باالعتب��ار ب�ين العوام��ل الأخ��رى ،انخفا���ض جوه��ري �أو
لف�ترة طويل��ة للقيم��ة ال�س��وقية ،وال�صعوب��ات املالي��ة
لل ُم َ�ص ِ��در .ال يت��م الحق�� ًا عك���س الإنخفا���ض يف القيم��ة
املحت�س��بة� ،إال يف حال��ة �أدوات الدين.
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�إ�ستثمارات يف �شركات زمــيلة
يت��م �إحت�س��اب الإ�س��تثمار يف ال�ش��ركات الزميل��ة ب�إ�س��تخدام
طريق��ة حق��وق امللكي��ة ناق���ص �أي تعدي��ل �ض��روري
للإنخفا���ض يف قيمته��ا .وتـع ّـ��رف ال�ش��ركات الزميل��ة ب�أنه��ا
تل��ك ال�ش��ركات الت��ي يك��ون للمجموع��ة نف��وذ ًا م�ؤث��ر فيه��ا
دون التحك��م �أو التحك��م امل�ش�ترك يف ق��رارات �سيا�س��اتها
املالية والت�شغيلية.
ذمم ت�أمني مدينة
تظه��ر ذمم الت�أم�ين املدين��ة بالقي��م املتوق��ع حتقيقه��ا بع��د
خم�ص���ص الإنخفا���ض يف القيم��ة .يت��م حتدي��د خم�ص���ص
الإنخفا���ض يف القيم��ة عندم��ا تت�أك��د املجموع��ة م��ن ع��دم
قدرته��ا عل��ى حت�صي��ل كل املبال��غ امل�س��تحقة بح�س��ب
�ش��روط ال��ذمم املدين��ة .ويف حال��ة �إنخفا���ض قيم��ة ه��ذه
ال��ذمم عل��ى نح��و غ�ير حم��دد ،يت��م تقيي��م مبل��غ
�إنخفا���ض القيم��ة ب�ش��كل جماع��ي عل��ى �أ�سا���س اخل�برة
ال�س��ابقة يف اخل�س��ارة .ويت��م �ش��طب الدي��ون امل�ش��كوك يف
حت�صيله��ا يف الع��ام ال��ذي يت��م حتديده��ا في��ه .يت��م
حتدي��د الدي��ون امل�ش��كوك يف حت�صيله��ا عل��ى �أ�سا���س
حتلي��ل الو�ض��ع املايل للطرف الآخر.
ودائــع لدى �شركات التـ�أمــني
تتك��ون الودائـ��ع ل��دى �ش��ركات الت�أم�ين م��ن ودائ��ع �أق�س��اط
ومطالبـ��ات ل��دى �ش��ركات الإ�س��ناد ح�س��ب �ش��روط و�أح��كام
الت�أم�ين وتظه��ر بالقي��م املتوق��ع حتقيقه��ا بع��د �إحتياط��ي
خم�ص���ص الإنخفا���ض يف القيم��ة .يت��م عم��ل خم�ص���ص
الإنخفا���ض عندم��ا يوج��د م��ا يثب��ت �أن املجموع��ة ل��ن
تتمك��ن م��ن حت�صي��ل كل املبال��غ امل�س��تحقة وفق�� ًا ل�ش��روط
الودائ��ع .ويف حال��ة �إنخفا���ض قيم��ة ه��ذه الودائ��ع عل��ى
نح��و غ�ير حم��دد ،يت��م تقيي��م مبل��غ �إنخفا���ض القيم��ة
ب�ش��كل جماع��ي عل��ى �أ�سا���س اخل�برة ال�س��ابقة يف اخل�س��ارة.
ويت��م �ش��طب الودائ��ع امل�ش��كوك يف حت�صيله��ا يف الع��ام ال��ذي
يت��م حتديده��ا في��ه .يت��م حتدي��د الودائ��ع غ�ير القابل��ة
للإ�سرتجاع بتحليل الو�ضع املايل للطرف الآخر.
�أ�صــول غري ملمـو�ســة
يت��م ر�س��ملة و�إطف��اء م�صروف��ات برام��ج احلا�س��ب الآيل
وحق��وق ب��راءة الإخ�تراع والقيم��ة احلالي��ة للأرب��اح
امل�س��تقبلية لإ�س��تحواذ املحاف��ظ والرخ���ص بطريق��ة الق�س��ط
الثاب��ت عل��ى �أ�سا���س العم��ر الإفرتا�ض��ي له��ا عل��ى �أن ال
يتجاوز فرتة اخلم�س �سنوات.
يت��م احت�س��اب التكالي��ف املتعلق��ة بتطوي��ر برام��ج احلا�س��ب
الآيل كم�صاري��ف عن��د تكبده��ا� .إال �أن امل�صروف��ات املتعلق��ة
ب�ش��كل وا�ض��ح مبنت��ج مع�ين وفري��د والت��ي �س��يتم التحك��م
فيه��ا م��ن قب��ل املجموع��ة و�إن املنفع��ة املتوقع��ة م��ن ذل��ك
املنت��ج تف��وق الكلف��ة لأك�ثر م��ن ع��ام واح��د ،يت��م �إظهاره��ا
ك�أ�ص��ول غ�ير ملمو�س��ة .وتت�ضم��ن امل�صاري��ف املتعلق��ة تكلف��ة
فري��ق التطوي��ر وج��زء منا�س��ب م��ن امل�صاري��ف غ�ير
املبا�شرة ذات ال�صلة.
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حتت�س��ب امل�صروف��ات الت��ي تع��زز ومت��دد املنفع��ة م��ن
برام��ج احلا�س��ب الآيل لأك�ثر م��ن املوا�صف��ات والأعم��ار
الأ�صلي��ة له��ا ،كتح�س��ينات ر�أ�س��مالية وت�ض��اف �إىل القيم��ة
الأ�صلي��ة لربام��ج احلا�س��ب الآيل .ويت��م مراجع��ة القيم��ة
الدفرتي��ة للموج��ودات غ�ير امللمو�س��ة ب�ش��كل �س��نوي وتع��دل
مبقدار �أي �إنخفا�ض كل ما كان ذلك �ضروري ًا.
العقارات واملعدات
تظه��ر العق��ارات واملع��دات بالتكلف��ة مطروح�� ًا منه��ا
الإ�س��تهالك املرتاك��م م��ا ع��دا الأر���ض واملبن��ى والل��ذان
يظه��را باملبل��غ املع��اد تقييم��ه ،وه��و القيم��ة العادل��ة
بتاري��خ التقيي��م عل��ى �أ�سا���س متج��دد وال��ذي ق��ام ب��ه
ُمقي��م خارج��ي م�س��تقل مطروح�� ًا من��ه الإ�س��تهالك
املرتاك��م .عن��د �إع��ادة التقيي��م ،ف���إن �أي زي��ادة يف مبل��غ
القيم��ة الدفرتي��ة يت��م �إ�ضافت��ه يف حق��وق امل�س��اهمني
ك�إحتياط��ي لإع��ادة تقيي��م العق��ارات ،و�أي �إنخفا���ض يت��م
�إظه��اره كم�ص��روف� ،إىل احل��د ال��ذي يعك���س الإنخفا���ض �أو
الزي��ادة املحت�س��بة �س��ابق ًا م��ن خ�لال الدخ��ل �أو حق��وق
ملكي��ة امل�س��اهمني .يت��م حتوي��ل ر�صي��د �إحتياط��ي �إع��ادة
تقيي��م املمتل��كات مبا�ش��رة �إىل الأرب��اح امل�س��تبقاة عن��د
بي��ع العق��ار وحتقي��ق فائ���ض .بالإ�ضاف��ة �إىل �أن الف��رق ب�ين
الإ�س��تهالك املبن��ي عل��ى �أ�سا���س مبل��غ �إع��ادة التقيي��م
والإ�س��تهالك املبن��ي عل��ى �أ�سا���س الكلف��ة الأ�صلي��ة للعق��ار
يح��ول مبا�ش��رة م��ن خم�ص���ص �إع��ادة تقيي��م العق��ار �إىل
ح�س��اب الأرباح امل�ستبقاة.
تت��م ر�س��ملة تكالي��ف الإ�ضاف��ات والتح�س��ينات اجلوهري��ة� .أم��ا
م�صاري��ف ال�صيان��ة والت�صلي��ح فتحم��ل عل��ى ح�س��اب
امل�صروف��ات عن��د تكبده��ا .يت��م �إظه��ار الأرب��اح �أو اخل�س��ائر
الناجت��ة ع��ن �إ�س��تبعاد املوج��ودات يف ح�س��اب الإي��رادات
الأخ��رى .يحت�س��ب الإ�س��تهالك عل��ى �أ�سا���س الق�س��ط الثاب��ت
على �أ�سا�س العمر الإنتاجي املقدر للموجودات كما يلي:
� 40سنة
مـبـن ــى
� 20سنة
معدات كهربائية و�آلية
نظم املعلومات� ،أثاث ،معدات وموجودات �أخرى � 5 - 3سنوات
يت��م �إع��ادة تقيي��م الأعم��ار الإنتاجي��ة والقيم��ة املتبقي��ة
بنهاية كل فرتة ويتم التعديل تبع ًا لذلك.
بتاري��خ كل تقري��ر ،تق��وم املجموع��ة مبراجع��ة القيم��ة
الدفرتي��ة لتحدي��د �أي م�ؤ�ش��ر لإنخفا���ض القيم��ة� .إن وج��د �أي
م�ؤ�ش��ر للإنخفا���ض ،يق��در املبل��غ القاب��ل للإ�س�ترداد
للأ�صول.
لإختب��ار �إنخفا���ض القيم��ة ،يت��م جتمي��ع املوج��ودات يف �أ�صغ��ر
جمموع��ة م��ن الأ�ص��ول الت��ي تول��د تدفق��ات نقدي��ة م��ن
�إ�س��تمرار الإ�س��تخدام ب�ش��كل م�س��تقل �إىل ح��د كب�ير ع��ن
التدفق��ات النقدي��ة الداخل��ة م��ن الأ�ص��ول الأخ��رى �أو
وحدات توليد النقد.

�إن القيم��ة القابل��ة للإ�س�ترداد م��ن الأ�ص��ل �أو وح��دة تولي��د
النق��د ه��ي القيم��ة يف الإ�س��تخدام وقيمته��ا العادل��ة ناق���ص
تكالي��ف البي��ع� ،أيهم��ا �أعل��ى .ت�س��تند القيم��ة يف الإ�س��تخدام
عل��ى التدفق��ات النقدي��ة امل�س��تقبلية املتوقع��ة ،خم�صوم��ة �إىل
قيمته��ا احلالي��ة ب�إ�س��تخدام مع��دل خ�ص��م م��ا قب��ل
ال�ضريب��ة وال��ذي يعك���س تقيي��م ال�س��وق احل��ايل للقيم��ة
الزمني��ة للنق��ود واملخاط��ر املح��ددة للوح��دات �أو وح��دات
توليد النقد.
يت��م احت�س��اب خ�س��ارة �إنخفا���ض القيم��ة �إن كان��ت القيم��ة
الدفرتي��ة للأ�ص��ل �أو وح��دات تولي��د النق��د تتج��اوز املبل��غ
املمكن �إ�سرتداده.
املـخــ�صـ�صـــــات
يت��م �إحت�س��اب املخ�ص�ص��ات عندم��ا ي�صب��ح ل��دى املجموع��ة
�إلت��زام قان��وين �أو �ضمن��ي نتيج��ة لأح��داث �س��ابقة .وم��ن
املحتم��ل �أن يتطل��ب �س��داده تدفق��ات خارجي��ة م��ن م��وارد
ذات مناف��ع �إقت�صادي��ة وميك��ن عم��ل تقدي��ر موث��وق ملبلـ��غ
الإلتـ��زام .ويت��م �إحت�س��اب حق��وق املوظف�ين عن��د �إ�س��تحقاقها
م��ع �إحت�س��اب خم�ص���ص للإلتزام��ات الناجت��ة ع��ن
اخلدمات املقدمة حتى تاريخ بيان املركز املايل.
�إلتــزامات نهاية اخلدمة
تدي��ر املجموع��ة ع��دة برام��ج مبناف��ع حم��ددة وم�س��اهمات
حمددة ملوظفيها.
يت��م �إحت�س��اب التكلف��ة املحا�س��بية لربام��ج املناف��ع املح��ددة
�ضم��ن بي��ان الدخ��ل املوح��د ويت��م توزيعه��ا عل��ى العم��ر
املتوق��ع خلدم��ة املوظف�ين .يت��م تقدي��ر �إلتزام��ات ه��ذه
الربام��ج عل��ى �أ�سا���س القيم��ة احلالي��ة للتدفق��ات النقدي��ة
املتوق��ع دفعه��ا يف امل�س��تقبل ب�إ�س��تخدام مع��دالت فائ��دة
الأوراق املالي��ة احلكومي��ة الت��ي له��ا ف�ترات �إ�س��تحقاق
مقاربة لفرتات الإلتزامات.
�أ�ســــهـم اخلـزيـنــة
متث��ل �أ�س��هم اخلزين��ة �أ�س��هم م�ش�تراة م��ن قب��ل ال�ش��ركة
الأم �أو م��ن قب��ل ال�ش��ركات التابع��ة له��ا املوح��دة ب�س��عرالتكلفة
ب�إ�س��تثناء امللكي��ة القائم��ة بتاري��خ تخفي���ض ر�أ���س امل��ال،
وه��و الراب��ع م��ن �ش��هر يولي��و  ،2002والت��ي مت �إحت�س��ابها
بالقيم��ة الإ�س��مية للأ�س��هم .تظه��ر جمي��ع �أ�س��هم اخلزين��ة
مطروح��ة م��ن حق��وق امل�س��اهمني وتظهرالأرب��اح واخل�س��ائر
من بيع هذه الأ�سهم كتغيري يف حقوق امل�ساهمني.
�إحت�ساب نتـائج االكــتتاب
يت��م �إحت�س��اب �أعم��ال الت�أمين��ات بط��رق متجان�س��ة م��ع
املمار�س��ات املتع��ارف عليه��ا يف �صناع��ة الت�أم�ين .وب�ص��ورة
�أك�ثر حتدي��د ًا وفق�� ًا للأ�سا���س املحا�س��بي ب�ش��كل �س��نوي.
�أم��ا ال�سيا�س��ات املحا�س��بية املح��ددة الت��ي تتعل��ق بعوائ��د
الت�أم�ين والتكالي��ف واملخ�ص�ص��ات الفني��ة فه��ي مو�ضح��ة
�أدناه لكل بند.
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الأق�ســــــاط
يتك��ون �إجم��ايل الأق�س��اط املكتتب��ة م��ن جمم��وع الأق�س��اط
املتعلق��ة بالعق��ود الت��ي تب��د�أ خ�لال ال�س��نة املالي��ة� .إ�ضاف��ة
�إىل الت�س��ويات الناجت��ة خ�لال ال�س��نة املالي��ة واخلا�ص��ة
بالأق�س��اط امل�س��تحقة املتعلق��ة بالأعم��ال الت�أميني��ة املكتتب��ة يف
ال�س��نوات املالي��ة ال�س��ابقة .وت�ش��تمل كذل��ك عل��ى تقدي��ر
الأق�س��اط املتعاق��د عليه��ا والت��ي مل يت��م �إب�لاغ املجموع��ة
عنه��ا حت��ى تاري��خ بي��ان املرك��ز امل��ايل .يت��م �إظه��ار
الأق�س��اط الغ�ير مبل��غ عنه��ا �ص��ايف م��ن تكالي��ف احل�ص��ول
الغري مبلغ عنها ك�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة.
حتت�س��ب الأق�س��اط بع��د خ�ص��م �إع��ادة الت�أم�ين ،عل��ى
�أ�سا���س �آج��ال العق��ود �أو وثائ��ق الت�أم�ين اخلا�ص��ة به��ا.
متث��ل الأق�س��اط غ�ير املكت�س��بة ن�س��بة م��ن الأق�س��اط
املكتتب��ة الت��ي تتج��اوز ف�ترات �أخطاره��ا نهاي��ة ال�س��نة
املالي��ة الت��ي ن�ش���أت فيه��ا .وحتت�س��ب الأق�س��اط غ�ير
املكت�س��بة عل��ى �أ�سا���س الف�ترة الزمني��ة .ويت��م احت�س��اب
خم�صـ���ص للمخاط��ر ال�س��ارية والت��ي مل تنته��ي فرتاته��ا
حت��ى تاري��خ امليزاني��ة عل��ى �أ�سا���س املبال��غ املق��درة
املطلوبـ��ة بالإ�ضافـ��ة �إىل خم�ص�ص��ات الأق�سـ��اط غ�ير
امل�س��تحقة م��ن �أج��ل الوف��اء باملطالب��ات امل�س��تقبلية
وامل�صاري��ف املتعلق��ة به��ا واملت�صل��ة بالأعم��ال �س��ارية
املفع��ول يف تاري��خ بي��ان املرك��ز امل��ايل .وعن��د ال�ض��رورة
يت��م احت�س��اب املخ�ص���ص عل��ى �أ�سا���س تقيي��م ع��ام جلمي��ع
فروع الت�أمني ذات املخاطر املت�شابهة.
املطـالبات وامل�صـاريف املتعلقـة بها
يت��م �إحت�س��اب املطالب��ات وامل�صاري��ف املتعلق��ة به��ا عل��ى
�أ�سا���س التقاري��ر ال��واردة واملراجع��ة الالحق��ة ل��كل حال��ة
عل��ى ح��دة .ويت��م عم��ل خم�ص���ص لتغطي��ة التكلف��ة املق��درة
النهائي��ة لت�س��وية املطالب��ات الت��ي تتعل��ق بالأح��داث الت��ي
وقع��ت حت��ى نهاي��ة ال�س��نة املالي��ة ،مب��ا فيه��ا اخل�س��ائر
الت��ي وقع��ت ومل يبل��غ عنه��ا وامل�صاري��ف املتعلق��ة باملطالب��ات.
يت��م �إن�ش��اء خم�ص���ص للمطالب��ات الت��ي مل يبل��غ عنه��ا
وفق�� ًا لتحلي��ل اكت��واري وتطبي��ق تقدي��رات مكتتب��ي الت�أم�ين
و�إعتب��ار درج��ة ع��دم الت�أك��د م��ن النتيج��ة النهائي��ة ل��كل
نوع من �أعمال الت�أمني.
تكاليف احل�صول على �أعمال الت�أمني
يت��م �إطف��اء العم��والت وال�ضرائ��ب وعمول��ة ال�سم�س��رة وتكالي��ف
االكتت��اب الأخ��رى املتعلق��ة باحل�ص��ول عل��ى �أعم��ال الت�أميـ��ن
عل��ى ف�ترة ا�س��تحقاق الأق�س��اط .ويت��م �إظه��ار تكالي��ف
احل�ص��ول عل��ى �أعم��ال الت�أم�ين املتعلق��ة بالف�ترات ذات
املخاط��ر الت��ي تتج��اوز نهاي��ة ال�س��نة املالي��ة كتكالي��ف
احل�صول على �أعمال الت�أمني امل�ؤجلة.
ترتيبــات �إعادة الت�أمني
كج��زء م��ن �إدارته��ا ملخاط��ر الت�أم�ين .تدخ��ل املجموع��ة يف
عق��ود م��ع معيدي��ن ت�أم�ين �آخري��ن للتعوي���ض ع��ن اخل�س��ائر
يف عقود الت�أمني التي ت�صدرها.
يت��م تقدي��ر التعوي�ض��ات املدين��ة م��ن معي��دي الت�أم�ين
بطريق��ة م�ش��ابهة م��ع احلق��وق التابع��ة للمطالب��ة .ويت��م
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احت�س��اب املناف��ع وااللتزام��ات الناجم��ة م��ن عق��ود �إع��ادة
الت�أم�ين يف بي��ان الدخ��ل ،وحتت�س��ب الأ�ص��ول والإلتزام��ات
ذات العالق��ة كح�س��ابات مدين��ة وكح�ص��ة معي��د الت�أم�ين
من الإحتياطيات الفنية وح�سابات ذمم دائنة.
�إختبــار كفايــة املطلوبــات
يت��م �إج��راء �إختب��ارات كفاي��ة املطلوب��ات يف تاري��خ كل بي��ان
للمرك��ز امل��ايل للت�أك��د م��ن كفاي��ة الإلتزام��ات التعاقدي��ة
�صافي��ة م��ن تكالي��ف احل�ص��ول عل��ى �أعم��ال الت�أم�ين
املتعلق��ة امل�ؤجل��ة .ويو�ض��ع يف االعتب��ار �أثن��اء القي��ام به��ذه
الإختب��ارات ح�س��اب �أف�ض��ل تقدي��ر ح��ايل للتدفق��ات
النقدي��ة امل�س��تقبلية التعاقدي��ة غ�ير املخ�صوم��ة ومعاجل��ة
املطالب��ات وامل�صاري��ف الإداري��ة .يت��م �إج��راء الإختب��ارات
عل��ى �أ�سا���س املحاف��ظ والت��ي يت��م فيه��ا جتمي��ع الوثائ��ق
ذات الأخطار املت�شابهة مع ًا يف حمفظة واحدة.
�إيــــراد الإ�ستثمار
يتك��ون �إي��راد الإ�س��تثمار م��ن الفوائ��د و�أرب��اح الأ�س��هم
امل�س��تحقة ع��ن ال�س��نة املالي��ة .يت��م �إدراج الأرب��اح واخل�س��ائر
الناجت��ة ع��ن التغ�ير يف القيم��ة العادل��ة لإ�س��تثمارات القيم��ة
العادل��ة م��ن خ�لال الرب��ح �أواخل�س��ارة يف بي��ان الدخ��ل
لل�س��نة املتعلقـ��ة به��ا .كم��ا يتـ��م �إحت�س��اب الأرب��اح واخل�سـ��ائر
الناجت��ة ع��ن التغ�يرات يف القيم��ة العادل��ة للإ�س��تثمارات
املتوف��رة للبي��ع �ضم��ن الدخ��ل ال�ش��امل الآخ��ر وتظه��ر يف
احتياط��ي �إع��ادة تقيي��م الإ�س��تثمارات كج��زء م��ن حق��وق
امللكي��ة .عن��د بي��ع �أو انخفا���ض قيم��ة الإ�س��تثمارات املتوف��رة
للبيع ف�إن تعديالت القيمة العادلة تظهر يف بيان الدخل.
يت��م توزي��ع �إي��راد الإ�س��تثمار املتحق��ق م��ن موج��ودات
الإ�س��تثمارات اخلا�ص��ة ب�أعم��ال الت�أمين��ات عل��ى نتائ��ج
االكتت��اب اخلا���ص ب�أعم��ال الت�أمين��ات وذل��ك عل��ى �أ�سا���س
ن�س��بة خم�ص�ص��ات �أعم��ال الت�أم�ين �إىل �أم��وال امل�س��اهمني
خالل ال�سنة املالية.
معامالت العـمالت الأجــنبية
يت��م ت�س��جيل املعام�لات املقوم��ة بعم�لات غ�ير ال��دوالر
الأمريك��ي ح�س��ب �أ�س��عار ال�ص��رف ال�س��ائدة بتاري��خ تل��ك
املعام�لات .يت��م حتوي��ل جمي��ع املوج��ودات واملطلوب��ات
النقدي��ة وغ�ير النقدي��ة الت��ي تظه��ر بالقي��م العادل��ة
املقوم��ة بعم�لات غ�ير ال��دوالر الأمريك��ي ح�س��ب �أ�س��عار
ال�صرف ال�سائدة يف نهاية ال�سنة.
يت��م �إ�ضاف��ة الأرب��اح �أو اخل�س��ائر غ�ير املحقق��ة عن��د التحوي��ل
�ضم��ن بي��ان الدخ��ل ب�إ�س��تثناء تل��ك املتعلق��ة بالإ�س��تثمارات
غ�ير النقدي��ة املتوف��رة للبي��ع والت��ي يت��م �إحت�س��ابها �ضم��ن
الدخل ال�شامل الآخر حتى يتم بيعها.
كم��ا يت��م �إدراج الأرب��اح واخل�س��ائر غ�ير املحقق��ة عن��د
حتوي��ل البيان��ات املالي��ة لل�ش��ركات التابع��ة يف حق��وق امللكي��ة.
ويت��م �إدراج �أرب��اح وخ�س��ائر العم�لات الأجنبي��ة الأخ��رى
�ضمن بيان الدخل.
الأدوات املالية امل�شتقة والإحرتاز
ت�س��تخدم املجموع��ة �ضم��ن نط��اق �أعماله��ا االعتيادي��ة،
عق��ود عم�لات �أجنبي��ة �آجل��ة كاح�تراز للقيم��ة العادل��ة
حلماي��ة خماطره��ا املتعلق��ة بالإ�س��تثمارات واملطلوب��ات

�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
� )2أهم ال�سيا�سات املحا�سبية (تابع)
الت�أميني��ة املقوم��ة بالعم�لات الأجنبي��ة ويت��م احت�س��اب ه��ذه
العقود بالقيمة العادلة.
عندم��ا ي�س��تويف االح�تراز القيم��ة العادل��ة ب�ش��روط املعاي�ير
املحا�س��بية الدولي��ة لك��ي يك��ون الإح�تراز ف ّعـ��ال ،ف���إن
الأرب��اح �أو اخل�س��ائر الناجت��ة ع��ن �إع��ادة قيا���س عق��ود
العم�لات الأجنبي��ة الآجل��ة وكذل��ك الأرب��اح �أو اخل�س��ائر
عل��ى املوج��ودات املح�ترزة املن�س��وبة للأخط��ار املح�ترزة
يتم �إحت�سابها يف الدخل.
عندم��ا يك��ون الإح�تراز غ�ير فع��ال ،ف���إن الأرب��اح �أو اخل�س��ائر
الناجت��ة ع��ن �إع��ادة قيا���س عق��ود العم�لات الأجنبي��ة الآجل��ة
وكذل��ك الأرب��اح �أو اخل�سـ��ائر عل��ى املوج��ودات املحتـ��رزة يت��م
�إحت�س��ابها �ضم��ن بي��ان الدخ��ل م��ا ع��دا تل��ك املوج��ودات
الت��ي تتعل��ق بالإ�س��تثمارات غ�ير النقدي��ة املتوف��رة للبي��ع
والت��ي يت��م حتويله��ا �إىل حق��وق امللكية حت��ى يتم بيعها.
ويت��م احت�س��اب الأرب��اح �أو اخل�س��ائر م��ن �إع��ادة قيا���س
التزام��ات الت�أم�ين وعق��ود العم�لات الأجنبي��ة املتعلق��ة به��ا
يف بيان الدخل.
 )3التقديرات املحا�سبية اجلوهرية والأحكام
يف �س��ياق تطبي��ق ال�سيا�س��ة املحا�س��بية ،تتخ��ذ املجموع��ة
تقدي��رات و�أح��كام ت�ؤث��ر عل��ى املبال��غ املحت�س��بة وامل�س��جلة يف
البيان��ات املالي��ة .ويت��م ح�س��اب ه��ذه التقدي��رات والأح��كام
عل��ى �أ�سا���س اخل�برة ال�س��ابقة ،بيان��ات ال�س��وق القابل��ة للر�ص��د،
البيان��ات املن�ش��ورة والبيان��ات الأخ��رى اخلا�ص��ة بالتوقع��ات
للأح��داث امل�س��تقبلية والت��ي تك��ون مقبول��ة نوع�� ًا م��ا يف ظ��ل
الظ��روف الراهن��ة .التقدي��رات والأح��كام الت��ي له��ا ت�أث�ير
ه��ام عل��ى املبال��غ املحت�س��بة يف البيان��ات املالي��ة والآلي��ات
لتحديد هذه التقديرات والأحكام مف�صلة كما يلي:
�أ) املطـالبات وامل�صـاريف املتعلقـة بها:
تقدي��رات اخل�س��ائر النهائي��ة الناجم��ة ع��ن عق��ود الت�أم�ين
احلالي��ة ت�ش��مل املطالب��ات غ�ير املبل��غ عنه��ا .يت��م ان�ش��اء
خم�ص���ص للخ�س��ائر الت��ي وقع��ت ومل يبل��غ عنه��ا وفق�� ًا
للتحلي��ل االكت��واري وتطبي��ق احلك��م الإكتتاب��ي املتعل��ق
بنط��اق ع��دم الت�أك��د م��ن النتيج��ة النهائي��ة ل��كل ن��وع م��ن
�أن��واع الت�أم�ين .كم��ا ت�ش��مل امل�س���ؤلية النهائي��ة للت�أم�ين
على تكاليف �إدارة املطالبات� .إي�ضاح رقم ((4ه))
ب) الأق�ســاط النهائيــة:
يت��م احت�س��اب الأق�س��اط النهائي��ة عل��ى �أ�سا���س دخ��ل
الأق�س��اط املتوق��ع ال��ذي تقدم��ه ال�ش��ركات امل�س��ندة وال��ذي
يت��م تعديل��ه بع��د ذل��ك ليعك���س �أح��كام املكتتب�ين م��ع
الأخ��ذ يف االعتب��ار ظ��روف ال�س��وق والبيان��ات التاريخي��ة.
ويخ�ضع هذا التقدير �إىل مراجعة املكتتبني والإكتواريني.
يت��م الإف�ص��اح ع��ن التقدي��رات الهام��ة الأخ��رى والت��ي
ت�ض��م قيا���س القيم��ة العادل��ة وانخفا���ض قيم��ة املوج��ودات
املالية يف الإي�ضاح رقم .2
� )4إدارة خماطـر الت�أمني
�إن �أن�ش��طة املجموع��ة تتعر���ض ملجموع��ة متنوع��ة م��ن
املخاط��ر املالی��ة وغریه��ا م��ن املخاط��ر :خماط��ر ال�س��وق

(مب��ا يف ذل��ك خماط��ر العم�لات الأجنبی��ة وخماط��ر
الأ�س��عار وخماط��ر �أ�س��عار الفائ��دة) وخماط��ر االئتم��ان
وخماطر الإكتتاب وخماطر ال�سیولة.
وفيم��ا يل��ي موج��ز ع��ن ال�سيا�س��ات الت��ي تختاره��ا املجموع��ة
للتخفيف من خماطر الت�أمني الرئي�سة التي تواجهها:
�أ) خماطـر الإكتتـاب:
تق��وم املجموع��ة ب���إدارة خماطره��ا االكتتابي��ة ب�ش��كل رئي�س��ي
م��ن خ�لال وثائ��ق و�إر�ش��ادات لقب��ول الأخط��ار وترتيب��ات
�إعادة الت�أمني.
يت��م قب��ول املخاط��ر عل��ى �أ�سا���س تقيي��م الت�س��عري واخل�برة
الإكتتابي��ة امل�س��بقة متا�ش��ي ًا م��ع االر�ش��ادات الإكتتابي��ة الت��ي
مت��ت �صياغته��ا ل��كل ن��وع م��ن �أن��واع الت�أم�ين .يت��م ب�ش��كل
دائ��م مراجع��ة وحتدي��ث �إر�ش��ادات الإكتت��اب لأخ��ذ تط��ور
ال�س��وق ،والأداء والفر���ص يف الإعتب��ار .كم��ا يت��م حتدي��د
ح��دود الرتاك��م ملراقب��ة التعر���ض للمخاط��ر الطبيعي��ة
والك��وارث .ويت��م حتدي��د العدي��د م��ن احل��دود املعتم��دة
لقبول املخاطر.
�إن قب��ول املخاط��ر الت��ي ال ت�س��تويف املعي��ار الأدن��ى املح��دد
يج��ب �أن تك��ون م��ن خ�لال جلن��ة مراجع��ة االكتت��اب
والت��ي ت�ض��م ممثل�ين ع��ن �أق�س��ام الت�س��ويق واالكتت��اب
واملهام الأكتوارية.
�إن ا�س�تراتيجية �إع��ادة الت�أم�ين اخلا�ص��ة باملجموع��ة ق��د
مت��ت �صياغته��ا حلماي��ة التعر���ض للمخاط��ر الفردي��ة
والأح��داث املبني��ة عل��ى �أ�سا���س التعر���ض للمخاط��ر احلالي��ة
من خالل ترتيبات �إعادة ت�أمني فعالة يف التكاليف.
�أم��ا خماط��ر ر�ص��د االحتياطي��ات فيت��م التعام��ل معه��ا
والت�أك��د م��ن كونه��ا منا�س��بة وح��ذرة حلج��ز االحتياطي��ات
املنا�س��بة لأعم��ال الإكتت��اب م��ن قب��ل املجموع��ة ،وذل��ك
بالت�أك��د م��ن توف��ر الأم��وال الالزم��ة لتغطي��ة املطالب��ات
امل�س��تقبلية .وتت�ضم��ن ممار�س��ات ر�ص��د االحتياطي��ات �إ�س��تخدام
التحلي��ل الإكت��واري وتطبي��ق �أح��كام الإكتت��اب .ويك��ون ذل��ك
مدعوم�� ًا مبراجع��ات �إكتواري��ة دوري��ة م�س��تقلة ل�ضم��ان
مالئمة الإحتياطيات.
ب) خماطـر الإئتمـان:
خماط��ر الإئتم��ان يف عق��ود الت�أم�ين ه��ي املخاط��ر الت��ي ال
يتمك��ن فيه��ا الط��رف املقاب��ل الوف��اء ب�إلتزام��ه بدف��ع
املبالغ كاملة عند �إ�ستحقاقها.
يت��م التحك��م مبخاط��ر الإئتم��ان م��ن خ�لال ال�ش��روط
التجاري��ة عن��د ت�س��لم الق�س��ط ويف بع���ض احل��االت تنفي��ذ
�ش��روط �ضم��ان الق�س��ط .وتك��ون �أغل��ب الأط��راف املقابل��ة
ب�ش��كل ع��ام �ش��ركات ت�أم�ين غ�ير م�صنف��ة� .إال �أن��ه ال يوج��د
�أي تعر�ض هام لأي طرف مقابل.
يت��م ترتي��ب �أعم��ال �إع��ادة الت�أم�ين م��ع معيدي��ن لديه��م
ح��د �أدن��ى م��ن الكف��اءة الإئتماني��ة عل��ى �أ�سا���س معي��ار
الت�صني��ف الأدن��ى والق��وة املالي��ة� .إن التعر���ض لأي معي��د
ف��ردي ال تتع��دى ب�ش��كل ع��ام �أق�ص��ى م��ن  ٪25م��ن جمم��وع
التعر���ض ويت��م توزي��ع الأخط��ار عل��ى الأط��راف الأخ��رى
ب�أدن��ى م�س��توى ت�صني��ف �إ�س��تثماري م��ا ع��دا ترتيب��ات
الت�أم�ين االتفاق��ي الن�س��بي املوزع على �أ�سا���س متبادل.
التقــريـر ال�سنـوي 45 ٢٠١٨
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� )4إدارة خماطـر الت�أمني (تابع)
فيما يلي حتليل خماطر االئتمان املتعلقة برتتيبات �إعادة الت�أمني:
ذمم
مدينة

2018
�أر�صدة متعلقة مبعيدي الت�أمني:
 م�صنفة بدرجة �إ�ستثمار� -أخرى

6.443
896
7.339

2017
�أر�صدة متعلقة مبعيدي الت�أمني:
 م�صنفة بدرجة �إ�ستثمار� -أخرى

2.045
5.923
7.968

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
املجموع
احل�صة من
املطالبات القائمة
46.919
5.336
52.255

40.476
4.440
44.916

18.586
8.734
27.320

16.541
2.811
19.352

ج) خماطــر العمالت:
مب��ا �أن ال�ش��ركة تكتت��ب يف �أعم��ال بعم�لات متع��ددة ،ف�إنه��ا معر�ض��ة ملخاط��ر العم�لات .يت��م �إح�تراز خماط��ر العم�لات
الأجنبية عندما ي�صبح التعر�ض جوهري وت�سهيالت الإحرتاز متوفرة.
(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
�أخرى
دينار كويتي
جنيه ا�سرتليني روبيه هندية
يورو
2018
()20.126
()13.722
()8.553
()628
()٣٠٢
موجودات (مطلوبات) �إعادة ت�أمني� ،صايف
املغطاة
2017
موجودات (مطلوبات) �إعادة ت�أمني� ،صايف
املغطاة

()٦٥١
٥٨٤

()1.328
1.056

()8.510
-

()17.915
-

()27.329
-

د) خماطـر ال�سيولة:
خماط��ر ال�س��يولة ه��ي خط��ر ع��دم توف��ر النق��د لدف��ع االلتزام��ات عن��د ا�س��تحقاقها .مت حتدي��د احل��دود يف ال�سيا�س��ة
الإ�س��تثمارية واالر�ش��ادات الت��ي تتطل��ب ج��زء كب�ير م��ن �أم��وال الإ�س��تثمار والت��ي متث��ل مطالب��ات الت�أم�ين عل��ى �أن يت��م
االحتفاظ بها نقد ًا �أو يف �شكل �أوراق مالية قابلة للت�سييل ب�سهولة.
هـ) حتليل احل�سا�سية:
فيما يلي ح�سا�سية الدخل وحقوق املجموعة �إىل خماطر ال�سوق :

 ٪5زيادة يف معدل اخل�سارة النهائي
 ٪5نق�ص يف معدل اخل�سارة النهائي
 ٪10زيادة يف معدل حتويل الدوالر الأمريكي
 ٪10نق�ص يف معدل حتويل الدوالر الأمريكي
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املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب).

2018
()10.698
10.698
7.765
()9.491

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
()8.997
8.997
9.149
()11.183
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 )5النقد و�أر�صدة لدى البنوك
(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
62.938
62.938
19.735
82.673

2018
76.239
النقد و�أر�صدة لدى البنوك
33.669
ودائع ذات �أجل خالل � 3شهور
النقد وما يف حكمه
109.908
6.027
ودائع ذات �أجل �أكرث من � 3شهور
115.935
فيما يلي تف�صيل لأهم ال�شروط والأحكام للمخاطر االئتمانية ،خماطر معدل الفائدة ،خماطر العمالت:
�أ) خماطــر الإئتمان:
يت��م االحتف��اظ ب�أر�ص��دة البن��وك والودائ��ع ق�ص�يرة الأج��ل ل��دى م�ؤ�س�س��ات مالي��ة رائ��دة .وحت��د املجموع��ة م��ن مترك��ز
�إ�ستثمارها يف الودائع الآجلة لدى �أية م�ؤ�س�سة مالية بحد �أق�صى  ٪10من حقوق امل�ساهمني.
ب) خماطــر معدالت الفائدة:
�أ�ســا�س الفــائـدة امل�ستحقـة:
 �أر�صدة البنوك ودائع ق�صرية الأجلمعدالت الفائدة الفعلية
مبا �أن الودائع ت�ستحق يف وقت ق�صري فلذلك ال توجد ح�سا�سية للتغريات يف معدالت الفائدة.
ج) خماطــر العمالت:

دوالر �أمريكي
دينار بحريني
جنيه ا�سرتليني
ريال �سعودي
يورو
�أخرى

2018

2017

يومي � /شهري
عند اال�ستحقاق
٪4.30 - ٪0.01

يومي � /شهري
عند اال�ستحقاق
٪2.78 - ٪0.01

2018
91.712
11.479
10.981
480
464
819
115.935

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
61.895
10.494
6.973
433
132
2.746
82.673
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
� )6إ�ستثمارات

بالقيمـة العادلـة من خالل الربـح �أو اخل�سـارة
حمتفظ بهـــا بغــر�ض املتاجــرة
�أ�سهم �شركات مدرجة
م�صنفة بالقيمـة العادلـة عنـد االحت�ساب املبدئـي
�سندات دين
 �إ�ستثمارات بدرجات �أخرى �أخرىحمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
�سندات دين
 م�ؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية �إ�ستثمارات بدرجات �أخرى	�-أخرى
متوفرة للبيـع
�سندات دين
 م�ؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية �إ�ستثمارات بدرجات �أخرى �أخرى�أ�سهم �شركات مدرجة
�أ�سهم �شركات غري مدرجة
ا�ستثمارات �أ�سهم �أخرى يف حقوق امللكية
�إ�ستثمار يف �شركة زميلة
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2018

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017

56.709
56.709

68.611
68.611

83.763
11.112
94.875

66.364
7.407
73.771

500
3.904
3.941
8.345

1.000
4.881
3.927
9.808

25.819
241.411
39.205
7.226
3.872
17.774
335.307
442
495.678

30.776
269.177
91.484
13.071
4.279
18.389
427.176
320
579.686

�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
� )6إ�ستثمارات (تابع)
احلركة يف خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة الإ�ستثمارات املتوفرة للبيع باملجموعة كما يلي:
2018
22.011

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
21.515

يف  1يناير
خم�ص�ص الإنخفا�ض امل�سجل خالل ال�سنة
1.368
 �شركات غري مدرجة1.241
206
 �أخرى()2.113
()8.594
املعكو�س من بيع الإ�ستثمارات
يف  31دي�سمرب
22.011
13.623
مت ره��ن م��ا قيمت��ه  101.8ملي��ون دوالر �أمريك��ي م��ن الأوراق املالي��ة ( 183.6 :2017ملي��ون دوالر �أمريك��ي) ،ك�ضم��ان التفاقي��ات
ائتمانية لإعادة الت�أمني  ،وخطابات �إعتماد ،وخطابات �ضمان والقرو�ض .
فيما يلي تف�صيل باملخاطر االئتمانية وخماطر معدل الفائدة والعمالت اجلوهرية على الإ�ستثمارات:
�أ) خماطر االئتمان:
حت��د املجموع��ة م��ن تركي��ز �إ�س��تثماراتها يف الأوراق املالي��ة املدين��ة لأي �إ�س��تثمار �أو �أي قط��اع �صناع��ي واح��د بح��د  ٪10و٪20
على التوايل من �إجمايل حمفظة الأوراق املالية املدينة.
وق��د ح��دت املجموع��ة �أي�ض�� ًا تركي��ز �إ�س��تثمارها يف الأ�س��هم لل�ش��ركات املدرج��ة لأي �إ�ص��دار و�أي م�ص��در بح��د  ٪5و ٪10عل��ى
التوايل ،من ميزانية حمفظة الأ�سهم يف وقت ال�شراء.
ب) �أوراق مالية مدينة  -خماطر معدل الفائدة:
2018
م�ؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية
�أوراق مالية مدينة �أخرى بدرجة �إ�ستثمار
�أوراق مالية مدينة �أخرى

�أ�سا�س الفائدة امل�ستحقة

الفوائد الفعلية

فوائد الكوبونات

�شهري/ن�صف �سنوي�/سنوي
�شهري /ن�صف �سنوي�/سنوي
�شهري /ن�صف �سنوي�/سنوي

٪2.625-٪0.750
٪7.150-٪0.125
٪5.500-٪2.788

٪2.625-٪0.750
٪7.150-٪0.125
٪5.500-٪2.788

2017
م�ؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية
�أوراق مالية مدينة �أخرى بدرجة �إ�ستثمار
�أوراق مالية مدينة �أخـرى

�شهري/ن�صف �سنوي�/سنوي
�شهري /ن�صف �سنوي�/سنوي
�شهري /ن�صف �سنوي�/سنوي

٪1.875-٪0.750
٪8.500-٪0.130
٪5.500-٪2.383

٪1.875-٪0.750
٪8.500-٪0.130
٪5.500-٪2.383
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
� )6إ�ستثمارات (تابع)
ج)	�أوراق مالية مدينة  -خماطر العملة:
2018
م�ؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
�أوراق مالية مدينة �أخرى بدرجة �إ�ستثمار
�أوراق مالية مدينة �أخرى
2017
م�ؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
�أوراق مالية مدينة �أخرى بدرجة �إ�ستثمار
�أوراق مالية مدينة �أخرى

دوالر �أمريكي
26.319
329.053
50.402
405.774
31.776
340.403
96.235
468.414

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
املجموع
دينار بحريني �أخرى
26.319
329.078
25
54.258
3.856
409.655
25
3.856
6.583
6.583

19
19

31.776
340.422
102.818
475.016

د)	�أوراق مالية مدينة  -الفرتة املتبقية لال�ستحقاق:
فيما يلي بيان يو�ضح القيمة الأ�سا�سية والقيمة الدفرتية للأوراق املالية املدينة وفقا لآجال اال�ستحقاق التعاقدية.
(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
2018
القيمة
املبلغ
القيمة
املبلغ
الدفرتية
الدفرتية الرئي�سي
الرئي�سي
�أوراق مالية مل�ؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية:
18.000
 ت�ستحق خالل �سنة �أو �أقل8.500
 �سنة اىل خم�س �سنوات26.500
�أوراق مالية مدينة مل�صادر بدرجات �إ�ستثمار�أخرى:
20.938
 ت�ستحق خالل �سنة �أو �أقل272.291
 �سنة �إىل خم�س �سنوات39.950
 �أكرث من خم�س �سنوات333.179
�أوراق مالية مدينة �أخرى:
944
 ت�ستحق خالل �سنة �أو �أقل36.412
 �سنة �إىل خم�س �سنوات4.409
 �أكرث من خم�س �سنوات41.765
401.444
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17.874
8.445
26.319

11.000
21.000
32.000

10.962
20.814
31.776

19.545
267.755
41.778
329.078

29.606
253.782
56.877
340.265

28.076
252.604
59.742
340.422

7.053
7.998
56.937
57.438 35.741
38.828
39.678 18.517
102.818 105.114 54.258
475.016 477.379 409.655

�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
� )6إ�ستثمارات (تابع)
هـ) الأ�سهم العادية:
ال حتم��ل الأ�س��هم العادي��ة تواري��خ ا�س��تحقاق ثابت��ة وكم��ا �أنه��ا عموم��ا لي�س��ت عر�ض��ة ملخاط��ر مع��دالت الفائ��دة .وم��ع ذل��ك،
فه��ي خا�ضع��ة ملخاط��ر ال�س��عر وح�سا�س��يتها مبين��ة يف �إي�ض��اح  .7ع��ادة م��ا يت��م الإع�لان ع��ن توزي��ع �أرب��اح عل��ى الأ�س��هم
ب�شكل �سنوي.
فيما يلي بيان بالقيم الدفرتية للأ�سهم العادية م�صنفة ح�سب العملة املقومة على �أ�سا�سها:
(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
2018
44.601
33.610
دوالر �أمريكي
3.993
2.156
يورو
628
1.192
دينار بحريني
10.660
11.515
ريال �سعودي
13.608
9.338
جنيه �إ�سرتليني
2.101
1.400
ين ياباين
10.370
8.596
�أخــرى
85.961
67.807
و) تعهــدات
بل��غ جمـ��موع التـعهـ��دات علـ��ى املجـ��موعة مقــابـ��ل ر�أ���س مـ��ال غ�ير م�ستدعـ ـ��ى للإ�ستثمـ ـ��ارات املتوف��رة للبي��ع م��ا قيمت ـ ـ��ه
 8.1مليون دوالر �أمريكي ( 8.8 :2017مليون دوالر �أمريكي).
 )7حتليل احل�سا�سية
يتــم بيان ح�سا�سيـ ــة الربح واخل�سارة وحقوق امللكيــة للمجموعة �إىل خمــاط ــر ال�سوق على النقــد وما يف حكم ــه والإ�ستثمارات كما يلي:

معدل الفائدة
 100 +نقطة على �أ�سا�س التحول يف منحى العائد � -أدوات االقرتا�ض
  100نقطة على �أ�سا�س التحول يف منحى العائد � -أدوات االقرتا�ضخماطر العمالت
 ٪10زيادة يف معدل حتويل الدوالر الأمريكي
 ٪10نق�ص يف معدل حتويل الدوالر الأمريكي
�سعر الأ�سهم
 ٪10زيادة يف �سعر الأ�سهم
 ٪10نق�ص يف �سعر الأ�سهم

الدخل

2018
حقوق امللكية

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
حقوق امللكية
الدخل

()2.407
2.378

()7.661
7.569

()2.253
2.178

()11.743
11.352

()7.704
9.416

-

()4.125
5.306

-

5.671
()5.671

723
()723

6.861
()6.861

1.307
()1.307
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
� )8إيرادات م�ستحقة

�أق�ســاط ت�أمني م�ستحقة
متوقع ا�ستالمها :
 خالل � 12شهر ًا بعد � 12شهر ًافوائد م�ستحقة
 -متوقع ا�ستالمها خالل � 12شهر ًا

2018

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017

57.109
27.218
84.327

73.499
26.863
100.362

2.258
86.585

2.734
103.096

 )9ذمم ت�أمني مدينة
�أر�صدة م�ستحقة :
 خالل � 12شهر ًا -بعد � 12شهر ًا

2018
127.184
189
127.373

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
110.755
168
110.923

احلركة يف خم�ص�ص املجموعة للذمم املدينة منخف�ضة القيمة كما يلي:
يف  1يناير
خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة
�شطب ذمم مدينة منخف�ضة القيمة
 31دي�سمرب

2018
14.882
139
()6
15.015

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
14.230
652
14.882

تتعل��ق ال��ذمم املدين��ة منخف�ض��ة القيم��ة ب�ص��ورة فردي��ة يف الأ�سا���س �إىل ط��رف �آخ��ر مي��ر ب�ضائق��ة مالي��ة .ويت��م احت�س��اب
عمر هذه الذمم كما يلي:
(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
2018
4.238
3.330
�أكرث من �سنتني
4.238
3.330
حتليل �أعمار الذمم املدينة امل�ستحقة وغريمنخف�ضة القيمة كما يلي:
(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
2018
6.610
3.425
حتى � 6شهور
4.839
6.470
من � 6إىل � 12شهر
11.449
9.895
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )10ودائع لدى �شركات الت�أمني

�أر�صدة م�ستحقة:
 خالل � 12شهر ًا -بعد � 12شهر ًا

2018
20.695
6.908
27.603

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
18.928
6.881
25.809

احلركة يف خم�ص�ص املجموعة للودائع املنخف�ضة القيمة كما يلي:

يف  1يناير
(�شطب) خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة
 31دي�سمرب

2018
3.147
()412
2.735

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
2.945
202
3.147

تتعل��ق الودائ��ع املنخف�ض��ة القيم��ة ب�ص��ورة فردي��ة يف الأ�سا���س �إىل ط��رف �آخ��ر مي��ر ب�ضائق��ة مالي��ة .ويت��م احت�س��اب عم��ر
هذه الودائع كما يلي:

�أقل من � 10سنوات
�أكرث من � 10سنوات

2018
148
19
167

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
149
19
168

حتليل �أعمار الودائع امل�ستحقة وغري منخف�ضة القيمة كما يلي:

حتى �سنة واحدة
من �سنة �إىل � 3سنوات

2018
9.532
15.537
25.069

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
6.946
14.973
21.919
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )11ح�صة معيدي الت�أمني من املخ�ص�صات الفنية
�أعمال الت�أمينات العامة
 مطالبات قائمة مطالبات غري مبلغ عنها �إحتياطي �أق�ساط للإعادة م�ؤجلة�أعمال ت�أمينات احلياة
 مطالبات قائمة -مطالبات غري مبلغ عنها

2018

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017

44.903
32.389
33.293
110.585

19.341
55.705
37.263
112.309

13
31
44
110.629

11
71
82
112.391

 )12موجودات �أخرى
موجودات غري ملمو�سة:
 برامج احلا�سب الآيلناق�ص ًا  :الإطفاء املرتاكم
�صايف املوجودات غري امللمو�سة
موجودات �أخرى م�ستحقة خالل � 12شهر ًا:
 ودائع نقدية مرهونة ذمم مدينة �أخرى -م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

احلركة يف املوجودات غري امللمو�سة :
�صايف القيمة الدفرتية يف  1يناير
 �إ�ضافات كلفة �إطفاء �إ�ستبعادات�صايف القيمة الدفرتية كما يف  31دي�سمرب
مت رهن الودائع النقدية ك�ضمان خلطابات �إئتمان لإعادة الت�أمني وال�ضمانات.
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2018

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017

10.083
10.083
()9.570
513

10.011
10.011
()9.402
609

31.542
11.266
757
43.565
44.078

20.341
7.039
817
28.197
28.806

2018
609
211
()168
()139
513

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
348
463
()202
609

�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )13عقارات ومعدات
	�أر�ض
مبنى
�أجهزة نظم املعلومات ،الأثاث ،الآالت ،املعدات وغريها
ناق�ص ًا  :اال�ستهالك املرتاكم
مبنى
�أجهزة نظم املعلومات ،الأثاث ،الآالت ،املعدات وغريها
احلركة يف العقارات واملعدات :
�صايف القيمة الدفرتية كما يف  1يناير
 �إعادة تقييم العقار �إ�ضافات -كلفة ا�ستهالك

2018
2.080
18.718
10.646
31.444

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
2.080
18.718
10.660
31.458

()2.083
()10.116
()12.199
19.245

()1.553
()9.820
()11.373
20.085

20.085
103
()943

21.588
()853
233
()883

�صايف القيمة الدفرتية كما يف  31دي�سمرب
20.085
19.245
ت�ش��مل الأر���ض واملبن��ى املكت��ب الرئي�س��ي اململ��وك وال��ذي تقي��م في��ه ال�ش��ركة من��ذ  .1984وي�ش��مل املبن��ى �أي�ض�� ًا مكت��ب
ال�شركة التابعة تكافل ري ليميتد بدبي ،الإمارات العربية املتحدة.
 )14خم�ص�صــات فنيــة
�أعمال الت�أمينات العامة
مطالبات قائمة
خ�سائر مل يبلغ عنها
	�أق�ساط غري مكت�سبة
�أعمال ت�أمينات احلياة
مطالبات قائمة
خ�سائر مل يبلغ عنها
	�أق�ساط غري مكت�سبة

2018
264.588
206.884
162.427
633.899

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
223.388
216.950
184.270
624.608

13.529
13.671
33.495
27.973
8.819
9.026
55.843
50.670
680.451
684.569
متو�سط مدة الإحتياطي على الت�أمينات العامة هي � 2.9سنوات و� 2.7سنوات على ت�أمينات غرياحلياة وت�أمينات احلياة على التوايل.

التقــريـر ال�سنـوي 55 ٢٠١٨

�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )15تطــوراملطالبــات
يو�ض��ح اجل��دول الت��ايل �إجم��ايل و�ص��ايف املطالب��ات املتكب��دة مب��ا فيه��ا اخل�س��ائر الت��ي مل يبل��غ عنه��ا حم�س��وبة بالإ�ش��ارة �إىل
الأق�ساط املكت�سبة ،ومقارنة بالتوقعات ال�سابقة لفرتة اخلم�س �سنوات املا�ضية:

2013
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2014

2015

�سنة الإكتتاب
2016

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017

�إجمايل
تقدير تكاليف املطالبات املتكبدة:
106.448 112.367
 بنهاية ال�سنة االكتتابية182.358 190.431
 بعد �سنة واحدة186.928 192.492
 بعد �سنتني180.654 190.167
 بعد ثالث �سنوات175.633 166.183
 بعد �أربع �سنوات- 177.785
 بعد خم�س �سنواتتقدير املطالبات املتكبدة احلالية 175.633 177.785
()150.502( )155.914
الدفع الرتاكمي حتى تاريخه
25.131
21.871
املطلوبات املحت�سبة
مطلوبات ال�سنوات ال�سابقة
جمموع املطلوبات املت�ضمن يف بيان املركز املايل

127.688
74.463 101.570
233.862 136.341 175.247
- 185.919 173.063
- 169.839
233.862 185.919 169.839
()78.538( )116.372( )138.043
155.324
69.547
31.796

�صايف
تقدير تكاليف املطالبات ملتكبدة:
102.592 110.213
 بنهاية ال�سنة الإكتتابية174.824 182.910
 بعد �سنة واحدة178.752 182.685
 بعد �سنتني169.900 179.862
 بعد ثالث �سنوات169.038 158.222
 بعد �أربع �سنوات- 166.827
 بعد خم�س �سنواتتقدير املطالبات املتكبدة احلالية 169.038 166.827
()144.189( )145.132
الدفع الرتاكمي حتى تاريخه
24.849
21.695
املطلوبات املحت�سبة
مطلوبات ال�سنوات ال�سابقة
جمموع املطلوبات املت�ضمن يف بيان املركز املايل

106.954
66.195
98.169
183.530 124.902 165.317
- 161.481 164.880
- 161.298
183.530 161.481 161.298
()64.495( )102.498( )130.288
119.035
58.983
31.010

املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب).

2018

املجموع

98.051
1.041.089 98.051
()642.575( )3.206
398.514 94.845
114.602
513.116

84.203
926.377 84.203
()590.302( )3.700
336.075 80.503
99.705
435.780

�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )16احلركـة يف �إلتزامات و�أ�صول الت�أمني
2018
املطالبات
مطالبات قائمة
خ�سائر مل يبلغ عنها
املجموع يف بداية ال�سنة
التغري يف املخ�ص�ص خالل ال�سنة
ت�سوية مطالبات خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
�أق�ساط غري مكت�سبة
يف بداية ال�سنة
التغري يف املخ�ص�ص خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة
يف بداية ال�سنة
احلركة خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني م�ؤجلة
يف بداية ال�سنة
احلركة خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
2017
املطالبات
مطالبات قائمة
خ�سائر مل يبلغ عنها
املجموع يف بداية ال�سنة
التغري يف املخ�ص�ص خالل ال�سنة
ت�سوية مطالبات خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
�أق�ساط غري مكت�سبة
يف بداية ال�سنة
التغري يف املخ�ص�ص خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اق�ساط ت�أمني م�ستحقة
يف بداية ال�سنة
احلركة خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني م�ؤجلة
يف بداية ال�سنة
احلركة خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

�إجمايل

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
�صايف
�إعادة ت�أمني

236.918
250.444
487.362
203.341
()177.587
513.116

19.352
55.776
75.128
26.465
()24.257
77.336

217.566
194.668
412.234
176.876
()153.330
435.780

193.089
()21.636
171.453

37.263
()3.970
33.293

155.826
()17.666
138.160

93.012
3.912
96.924

()7.350
19.947
12.597

100.362
()16.035
84.327

24.182
2.834
27.016

1.522
61
1.583

22.660
2.773
25.433

294.595
218.161
512.756
128.664
()154.058
487.362

38.689
18.271
56.960
23.418
()5.250
75.128

255.906
199.890
455.796
105.246
()148.808
412.234

160.925
32.164
193.089

26.858
10.405
37.263

134.067
21.759
155.826

112.854
()19.842
93.012

13.502
()20.852
()7.350

99.352
1.010
100.362

19.070
5.112
24.182

1.270
252
1.522

17.800
4.860
22.660
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )17ذمـم ت�أمني دائــنــة

م�ستحقة خالل � 12شهر ًا

2018
69.305
69.305

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
53.337
53.337

 )18قرو�ض

�أر�صدة م�ستحقة:
 -خالل � 12شهر ًا

2018

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017

34.000
7.000
34.000
7.000
قرو���ض تبل��غ  7ملي��ون دوالر �أمريك��ي ( 34 :2017ملي��ون دوالر �أمريك��ي) م�ضمون��ة ب���أوراق مالي��ه مدين��ة ت�ص��ل �إىل  12.7ملي��ون
دوالر �أمريك��ي ( 50.9 :2017ملي��ون دوالر �أمريك��ي) (�إي�ض��اح  .)6كم��ا بلغ��ت الفائ��دة الفعلي��ة عل��ى القرو���ض  ٪3.26بال�س��نة
(.)2.49 :2017
 )19مطــلوبات �أخــرى

خم�ص�ص لتقديرات خ�سارة حمتملة يف �شركة تابعة (�إي�ضاح (34ج))
منافع نهاية اخلدمة (�إي�ضاح )28
م�صاريف م�ستحقة
�أرباح �أ�سهم م�ستحقة
�أق�ساط �إعادة ت�أمني م�ستحقة
حوافز موظفني طويلة املدى
�أخرى
�أر�صدة م�ستحقة:
 خالل � 12شهر ًا -بعد � 12شهر ًا
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املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب).

2018
21.462
12.606
9.495
2.790
1.465
1.460
17.533
66.811
52.745
14.066
66.811

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
12.203
3.508
3.164
1.235
1.460
14.389
35.959
22.296
13.663
35.959

�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )20حـقــوق امل�ساهميــن
 )1ر�أ�س املال:
�أ) املكونات:

امل�صرح به
 500مليون �سهم عادي ب�سعر  1دوالر �أمريكي لل�سهم الواحد
ال�صادر ،املكتتب به واملدفوع بالكامل
 220مليون (  220 :2017مليون) �سهم عادي ب�سعر  1دوالر �أمريكي لل�سهم الواحـد

2018

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017

500.000

500.000

220.000

220.000

ب) امل�ساهمون الرئي�سيون:
امل�ساهمون الذين ميتلكون � ٪5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة املتداولة وال�صادرة كما هو مو�ضح �أدناه:
اجلن�سية

اال�سم

ليبيا
م�صرف ليبيا املركزي
الإمارات العربية املتحدة
جهاز الإمارات للإ�ستثمار
الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات الإجتماعية الإمارات العربية املتحدة
الكويت
الهيئة العامة للإ�ستثمار
الإمارات العربية املتحدة
�أحمد عمر �سامل الكربي
الإمارات العربية املتحدة
م�صرف الإمارات للتنمية

عدد الأ�سهم
(باملاليني)
2017 2018
31.8 31.8
30.5 30.5
27.5 27.5
20.0 20.0
17.2 17.2
11.0 11.0

الن�سبة املئوية من الن�سبة املئوية من
جمموع الأ�سهم
جمموع الأ�سهم
ال�صادرة
املتداولة
2017 2018 2017 2018
14.4 14.4 16.1 16.1
13.8 13.8 15.4 15.4
12.5 12.5 13.9 13.9
9.1
9.1 10.1 10.1
7.8
7.8
8.7
8.7
5.0
5.0
5.6
5.6

ج) هيكل امل�ساهمني:
ي�شكل هيكل امل�ساهمني للأ�سهم املتداولة لل�شركة ما يلي:
الأ�سهم
�أقل من ٪1
من � ٪1إىل ٪5
من � ٪5إىل ٪10
من � ٪10إىل ما فوق

عدد الأ�سهم (باملاليني)
2017
2018
47.2
45.0
12.8
15.0
28.2
28.2
109.8
109.8

عدد امل�ساهمني
2017
2018
4.491
4.468
4
4
2
2
4
4

الن�سبة املئوية من جمموع
الأ�سهم املتداولة
2017
2018
23.9
22.7
6.5
7.6
14.2
14.3
55.4
55.4
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )20حـقــوق امل�ساهميــن (تابع)
د) �أ�سهم اخلــزينة:
متتل��ك ال�ش��ركة � 21.967.818س��هم م��ن �أ�س��همها كم��ا يف  31دي�س��مرب � 21.967.818 :2017( 2018س��هم) .وه��ي تق��در بتكلف��ة
 14.793.000دوالر �أمريكي ( 14.793.000 :2017دوالر �أمريكي ).
هـ) الإحتياطي القانوين:
مبوج��ب �أح��كام القوان�ين املطبـ��قة وعق��د الت�أ�سي���س ،يتوج��ب عل��ى املجموع��ة حتوي��ل  ٪10م��ن �ص��ايف رب��ح ال�س��نة �إىل
االحتياطي القانوين حتى ي�صل كحد �أق�صى �إىل  ٪100من قيمة ر�أ�س املال املدفوع.
و) �إحتياطي �إعادة تقييم الإ�ستثمارات:
ي�ض��م �إحتياط��ي �إع��ادة تقييـ��م الإ�س��تثمار ،الأرب��اح واخل�س��ائر الناجت��ة ع��ن �إع��ادة قيا���س موجـ��ودات الإ�س��تثمارات املتوف��رة
للبيع .يتم �إدراج هذه الأرباح �أو اخل�سائر �ضمن الإحتياطي ،وعند البيع يتم حتويل الأرباح �أو اخل�سائر �إىل بيان الدخل.
ز) �إحتياطي �إعادة تقييم العقار:
ميث��ل �إحتياط��ي �إع��ادة تقيي��م العق��ارات الف��رق ب�ين تكلف��ة الأر���ض واملبن��ى بع��د خ�ص��م الإ�س��تهالك املرتاك��م والقيم��ة
العادل��ة .بالإ�ضاف��ة لذل��ك ،ف���إن الف��رق ب�ين الإ�س��تهالك عل��ى �أ�سا���س القيم��ة الدفرتي��ة املع��اد تقييمه��ا والإ�س��تهالك عل��ى
�أ�سا�س �سعر التكلفة الأ�صلي للمباين يتم حتويله مبا�شرة من �إحتياطي �إعادة تقييم العقار �إىل الأرباح امل�ستبقاة.
ح) �إدارة ر�أ�س املال:
يت�ضم��ن جمم��وع ر�أ���س م��ال املجموع��ة ر�أ���س امل��ال املدف��وع ،الإحتياط��ي القان��وين والأرب��اح امل�س��تبقاة بع��د �إ�س��تقطاع �أ�س��هم
اخلزين��ة� .إن �سيا�س��ة املجموع��ة ه��ي الإحتف��اظ بر�أ���س م��ال ق��وي كقاع��دة للحف��اظ عل��ى ثق��ة العم�لاء ،وامل�س��تثمرين وال�س��وق
وتعزي��ز التط��ور امل�س��تقبلي للأعم��ال .وينظ��م �أعم��ال ال�ش��ركة الأم م�ص��رف البحري��ن املرك��زي وال��ذي يح��دد ويراق��ب
متطلب��ات ر�أ���س امل��ال بالن�س��بة لل�ش��ركة الأم .ويطل��ب امل�ص��رف املرك��زي م��ن ال�ش��ركة الأم� ،أن حت�س��ب هام���ش امل�لاءة وفق�� ُا
لأحكام دليل �أنظمة م�صرف البحرين املركزي� .إن ال�شركة ملتزمة يف هذا املطلب اخلا�ص بهام�ش املالءة.
بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،تق��وم ال�ش��ركة ب���إدارة كفاي��ة ر�أ���س امل��ال عل��ى �أ�سا���س تقيي��م متطل��ب ر�أ���س امل��ال م��ن خ�لال من��اذج
خماطر ر�أ�س املال.
 )21ح�ص�ص غري م�سيطرة

يف  1يناير
ح�صة الدخل ال�شامل
�إنخفا�ض ر�أ�س مال ال�شركة التابعة  -ح�صة الأقلية
يف  31دي�سمرب
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املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب).

2018
25.448
3.056
28.504

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
36.180
768
()11.500
25.448

�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )22نتائج فروع الت�أمني
�أ) بيان حتليل الدخل ح�سب �أق�سام الأعمال الرئي�سية:
تتك��ون �أعم��ال �إع��ادة الت�أم�ين للمجموع��ة م��ن ق�س��مني رئي�س��يني هم��ا :ت�أمين��ات غ�ير احلي��اة وت�أمين��ات احلي��اة .وت�ش��مل
�أعم��ال �إع��ادة ت�أمين��ات غ�ير احلي��اة ب�ش��كل رئي�س��ي االكتت��اب يف قط��اع املمتل��كات ،الهند�س��ي ،البح��ري ،احل��وادث ،احل�س��اب
ال�ش��امل وقطاع��ات �أخ��رى .وت�ش��مل ت�أمين��ات احلي��اة ب�ش��كل رئي�س��ي وثائ��ق جماعي��ة ق�ص�يرة وطويل��ة الأج��ل .وال ت�ش��مل
حمفظة احلياة على وثائق الإ�ستثمار امل�شرتك.
(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
ت�أمينات غري احلياة
2018
الإيرادات:
�إجماىل الأق�ساط املكتتبة
�أق�ساط �إعادة الت�أمني ال�صادرة
التغري فى �أق�ساط غري مكت�سبة � -إجمايل
التغري فى �أق�ساط غري مكت�سبة � -إعادة الت�أمني
�صايف الأق�ساط املكت�سبة
دخل (خ�سارة) الإ�ستثمار اخلا�ص ب�صناديق الت�أمني
التكاليف وامل�صاريف:
�إجمايل املطالبات املدفوعة
مطالبات م�سرتجعة من معيدي الت�أمني
التغري يف خم�ص�ص املطالبات القائمة � -إجمايل
التغري يف خم�ص�ص املطالبات القائمة � -إعادة الت�أمني
التغري فى خم�ص�ص اخل�سائر غري املبلغ عنها � -إجمايل
التغري فى خم�ص�ص اخل�سائر غري املبلغ عنها � -إعادة الت�أمني
املطالبات وامل�صاريف املتعلقة بها
تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني
تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني م�سرتجعة من
معيدي الت�أمني
التغري يف تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني م�ؤجلة � -إجمايل
التغري يف تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني م�ؤجلة -
�إعادة الت�أمني
تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني
م�صاريفالت�شغيل
نتائج االكتتاب

احل�ساب
املمتلكات الهند�سي البحري احلوادث ال�شامل

�أخرى

ت�أمينات احلياة
ق�صري طويل املجموع
املدى
املدى

128.752 9.193 12.562 22.159 50.267
()50.893( )702( )473( )3.491( )7.507
()2.554( 110 )1.177( )4.679
122
(13.925 )11
1
(452 )394
89.230 8.590 10.913 14.441 42.488

21.213
()1.070
9.981
30.124

262.791 117 18.528
()64.398( )56( )206
(1.586 69 )286
13.973
213.952 130 18.036

756
)20( 467 461
392 2.567
30.880 89.210 9.057 11.374 14.833 45.055

5.963 271 1.069
219.915 401 19.105

()177.587( )894( )15.239( )27.982( )75.106( )3.764( )8.833( )15.644( )30.125
24.257
7
94 21.460
87 913
734
962
()804( )17.289
1.680 9.256

(466 )19.949( 1.747 )2.368
)210( 11.118
45 1.925

()390
1

)38.338( 249
23.817
2

(15.944 6.249 )728
(2.499 2.706 2.551 1.178 5.964 )4.475
()23.319
()40
546 )24.788( 186
65
533
179
()175.226( 5.613 )16.396( )24.587( )84.559( 852 )7.120( )7.537( )41.492
()62.109( )325( )1.419( )1.174( )33.046( )2.704( )3.374( )6.640( )13.427
1.339
()55

893
1.402

384
246

295
()35

65
()38

24
()495

()20
4
(4 )126
76
()1.645( )33.039( )2.440( )2.740( )4.471( )12.067
()2.512( )122( )873( )1.326( )2.218( )3.717
2.136 )28.510( 6.596 188
(607 )12.221
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3.000
(1.082 )11

()62
()58.089( )336( )1.351
()13.263( )376( )2.119
()26.663( 5.302 )761
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )22نتائج فروع الت�أمني (تابع)
�أ) بيان حتليل الدخل ح�سب �أق�سام الأعمال الرئي�سية:
ت�أمينات غري احلياة
2017
الإيرادات:
�إجماىل الأق�ساط املكتتبة
�أق�ساط �إعادة الت�أمني ال�صادرة
التغري فى �أق�ساط غري مكت�سبة  -اجمايل
التغري فى �أق�ساط غري مكت�سبة � -إعادة الت�أمني
�صايف الأق�ساط املكت�سبة
دخل الإ�ستثمار اخلا�ص ب�صناديق الت�أمني

احل�ساب
املمتلكات الهند�سي البحري احلوادث ال�شامل
43.219
()6.703
()4.175
268
32.609
4.562
37.171

33.573 91.221 8.704 9.347 18.370
(5.074 )21.114( )653( )1.724( )3.354
()7.956
(7.456 )845( )297( )3.944
(37 )7.185
(24 )67
697
30.728 70.378 7.230 7.259 11.769
1.919
139 1.153 1.051 1.583
32.647 70.517 8.383 8.310 13.352

التكاليف وامل�صاريف:
()3.966( )6.575( )15.963( )32.005
	�إجمايل املطالبات املدفوعة
()135
327
605 2.992
مطالبات م�سرتجعة من معيدي الت�أمني
)505( )249( 3.990 8.541
التغري يف خم�ص�ص املطالبات القائمة  -اجمايل
332
التغري يف خم�ص�ص املطالبات القائمة � -إعادة الت�أمني (490 )123( )535
4.485
903 9.370
التغري فى خم�ص�ص اخل�سائر غري املبلغ عنها  -اجمايل ()50
التغري فى خم�ص�ص اخل�سائر غري املبلغ عنها -
()4.374
433
61 1.013
�إعادة الت�أمني
()4.163( )4.671( )2.060( )20.044
املطالبات وامل�صاريف املتعلقة بها
تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني
()2.023( )1.628( )5.350( )12.964
تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني م�سرتجعة
265
392
826 1.709
من معيدي الت�أمني
التغري يف تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني
90 )282( 1.328
618
م�ؤجلة  -اجمايل
التغري يف تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني
6
(39 )259
()28
م�ؤجلة � -إعادة الت�أمني
()1.662( )1.479( )3.455( )10.665
تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني
()837( )1.184( )1.780( )4.184
م�صاريفالت�شغيل
1.721 976 6.057 2.278
نتائج االكتتاب
* �أخرى ت�شمل تخفي�ض ملرة واحدة للمطالبات يف فئة الطريان (يف مرحلة �إمتداد امل�س�ؤوليات)
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�أخرى*

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
ت�أميناتاحلياة
املجموع
ق�صري طويل
املدى
املدى
225.632
487 20.711
()28.556
(55 )137
()10.912( )15( )1.136
()6.226
179.938
527 19.438
13.268 1.166 1.695
193.206 1.693 21.133

()154.059( )1.128( )21.042( )25.114( )48.266
5.249
(66 )5.177
6.571
41.162
528
(581 30.704 )2.428
()13.998
()9( )13.616
()537
()37.581( 5.688 1.231 )3.847( )55.361
37.508

46

()63

-

34.624

()124.603( 5.088 )19.236( )17.004( )62.513
()55.092( )3.218( )1.593( )1.656( )26.660
-

49

-

-

3.241

71

365

133

()23

2.300

()10
()1.252( )26.589
()2.196
()248
(12.195 )18.833

()252
()49.803( )3.241( )1.460
()12.995( )374( )2.192
(5.805 3.166 )1.755

�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )22نتائج فروع الت�أمني (تابع)
ب) حتليل الأق�ساط واملوجودات الغري متداولة ح�سب املوقع اجلغرايف للخطر امل�ؤمن ومكان الأ�صل على التوايل:
2018
�أ�صول غري متداولة

الأق�ساط

من:
 ال�شرق الأو�سط �أفريقيا �آ�سيا� -أخرى

75.793
26.891
34.560
125.547
262.791
ال توجد �أي جمموعة �إ�سناد كبرية حيث �أن املحفظة متنوعة.

32.776
7.142
9.179
5.194
54.291

الأق�ساط

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
�أ�صول غري متداولة
36.343
4.927
4.717
7.766
53.753

87.590
25.275
24.211
88.556
225.632

ج) حتليل موجودات ومطلوبات القطاعات:
املمتلكات
2018
موجودات �إعادة الت�أمني 40.160
12.504
النقد
129.174
الإ�ستثمارات
�أخرى
181.838
مطلوبات �إعادة الت�أمني 147.994
�أخرى
147.994
2017
موجودات �إعادة الت�أمني
النقد
الإ�ستثمارات
�أخرى

27.751
9.178
116.634
153.563
مطلوبات �إعادة الت�أمني 127.584
�أخرى
127.584

الهند�سي
24.591
7.483
71.309
103.383
87.331
87.331
19.057
6.788
78.331
104.176
89.569
89.569

ت�أمينات غري احلياة
البحري احلوادث
7.483 19.207
3.240 3.631
29.393 36.729
40.116 59.567
34.208 50.288
34.208 50.288
16.906
3.071
37.804
57.781
49.797
49.797

7.043
3.506
36.753
47.302
41.905
41.905

ال�شامل
253.200
7.802
17.515
278.517
326.949
326.949

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
ت�أمينات احلياة
ال�شركة املجموع
ق�صرياملدى طويل املدى
�أخرى
413.908
14
7.969 61.284
115.935 74.542
1.502
3.564
1.667
495.678 140.864 16.186
38.066 16.442
27.038 27.038
1.052.559 242.444 17.702
49.599 79.393
774.440
- 13.167
39.077 75.426
53.245 53.245
827.685 53.245 13.167 39.077 75.426

68.952 243.073
1.977
5.506
23.790 14.820
94.719 263.399
89.899 289.635
89.899 289.635

9.400
2.547
34.556
46.503
38.024
38.024

21
1.693
24.808
26.522
19.817
19.817

48.407
212.190
31.567
292.164
57.517
57.517

392.203
82.673
579.686
31.567
1.086.129
746.230
57.517
803.747
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
� )23إيراد الإ�ستثمار
2018
�إيراد الفوائد
 �إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة �أخرى�أرباح الأ�سهم
�أرباح (خ�سارة) حمققة
 �إ�ستثمارات حمتفظ بها بغر�ض املتاجرة �إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أواخل�سارة �إ�ستثمارات متوفرة للبيعخ�سارة من �إعادة قيا�س الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
 �إ�ستثمارات متاجرة �إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارةخ�سائر �إنخفا�ض القيمة � -إ�ستثمارات متوفرة للبيع
دخل من �شركات زميلة
�أخرى
٢٠١٧
�إيراد الفوائد
 �إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة �أخرى�أرباح الأ�سهم
�أرباح (خ�سارة) حمققة
 �إ�ستثمارات حمتفظ بها بغر�ض املتاجرة �إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أواخل�سارة �إ�ستثمارات متوفرة للبيع�أرباح من �إعادة قيا�س الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
 �إ�ستثمارات متاجرة �إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارةخ�سائر �إنخفا�ض القيمة � -إ�ستثمارات متوفرة للبيع
دخل من �شركات زميلة
�أخرى
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(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
حمافظ الت�أمني حمافظ امل�ساهمني املجموع
855
6.543
861

436
4.733
439

1.291
11.276
1.300

1.399
83
561

712
42
()43

2.111
125
518

()3.137
()424
()136
()642
5.963

()1.598
()237
()70
22
()350
4.086

()4.735
()661
()206
22
()992
10.049

760
5.730
537

433
4.995
305

1.193
10.725
842

1.888
()184
1.508

1.075
()104
1.396

2.963
()288
2.904

4.191
409
()1.139
()432
13.268

2.386
232
()1.470
237
()247
9.238

6.577
641
()2.609
237
()679
22.506

�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )24م�صاريف الت�شغيل
2018
رواتب ومزايا املوظفني
م�صاريف عمومية و�إدارية

اكتتابي
8.800
4.463
13.263

٢٠١٧
رواتب ومزايا املوظفني
م�صاريف عمومية و�إدارية

7.551
5.444
12.995

غري اكتتابي
5.820
3.461
9.281
5.847
3.451
9.298

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
املجموع
14.620
7.924
22.544
13.398
8.895
22.293

 )25ايرادات �أخرى
2018
2.502
2.663
5.165

خدمات �إدارة الطرف الثالث
�أخرى

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
2.686
2.672
5.358

 )26م�صاريف وخم�ص�صات �أخــرى
خم�ص�ص لتقديرات خ�سارة حمتملة يف �شركة تابعة (�إي�ضاح ( 34ج))
خ�سارة حتويل عملة
(املعكو�س من) خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صليها والودائع
�أخــرى� ،صايف

2018
21.462
1.385
()251
2.105
24.701

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
686
820
465
1.971

 )27عائد الربح لل�ســهم الواحــد للم�ساهمني
مت احت�ساب (اخل�سائر) الأرباح الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم الواحد على النحو التايل:
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم املتداولة
�صايف (اخل�سارة) الربح
ن�صيب ال�سهم من (اخل�سائر) الأرباح

2018
198.032
بالآالف
�آالف الدوالرات الأمريكية ()55.251
()27.9
�سنت �أمريكي

2017
198.032
7.222
3.6

التقــريـر ال�سنـوي 65 ٢٠١٨

�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )28منـافع نهاية اخلدمة
تديراملجموع��ة ع��دة برام��ج ذات مناف��ع حم��ددة لنهاي��ة اخلدم��ة .تعتم��د �أحقي��ة امل�ش��اركة يف برام��ج املناف��ع املح��ددة عل��ى
�سنوات اخلدمة املتوا�صلة �أو تاريخ التوظيف .وحتدد املنافع على �سنوات اخلدمة للموظف.
الإفرتا�ضات الرئي�سية امل�ستخدمة لغر�ض االحت�ساب:
معدل اخل�صم
املردود املتوقع على املوجودات
الزيادات امل�ستقبلية على الرواتب
احلركة يف املطلوبات املحت�سبة يف بيان املركز املايل:

الر�صيد يف  1يناير
م�ستحقات العام
مدفوعات خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2018
٪4.2
٪4.2
٪3.3

2018
12.203
1.577
()1.174
12.606

2017
٪2.8
٪2.8
٪3.3
(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
12.398
1.532
()1.727
12.203

 )29العقود الآجلة للعمالت الأجنبية
تق��وم املجموع��ة و�ضم��ن �أن�ش��طتها االعتيادي��ة بالدخ��ول يف عق��ود �آجل��ة للعم�لات الأجنبي��ة للإح�تراز م��ن خماط��ر العم�لات
مب��ا يتعل��ق بالإ�س��تثمارات واملطلوب��ات الت�أميني��ة املقوم��ة بعم�لات �أجنبي��ة .ويف حال��ة بي��ع �أو �س��داد �أي �إ�س��تثمار مت الإح�تراز ل��ه
قب��ل موع��د ا�س��تحقاقه ،ف���إن �سيا�س��ة املجموع��ة عام��ة الدخ��ول يف عق��ود �آجل��ة مقابل��ة للعم�لات بنف���س القيم��ة وتاري��خ
اال�س��تحقاق .ال يت��م احت�س��اب القيم��ة الإ�س��مية له��ذه الأدوات املالي��ة يف البيان��ات املالي��ة املوح��دة للمجموع��ة ،ولك��ن القي��م
العادل��ة يت��م �إحت�س��ابها كموج��ودات �أو مطلوب��ات كلم��ا كان منا�س��ب ًا عل��ى �أن التغ�يرات يف القيم��ة العادل��ة يت��م حتميله��ا عل��ى
بي��ان الدخ��ل املوح��د .وتلت��زم املجموع��ة وفق�� ًا له��ذه العق��ود مببادل��ة التدفق��ات النقدي��ة الت��ي �س��يتم ا�س��تالمها م�س��تقب ًال م��ن
الإ�س��تثمارات املقوم��ة بعم�لات �أجنبي��ة مب��ا يعادله��ا م��ن ال��دوالرات الأمريكي��ة وفق�� ًا ملع��دالت �ص��رف حم��ددة م�س��بق ًا.
الأطراف املقابلة يف هذه العمليات هي م�ؤ�س�سات مالية رائدة.
�أ) العقود الآجلة للعمالت الأجنبية  -بالعملة:
(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
2018
القيمة الأ�سمية
القيمة الأ�سمية
القيمة الأ�سمية
القيمة الأ�سمية
املباعة
امل�شرتاة
املباعة
امل�شرتاة
9.462
584
10.469
92
يــورو
3.369
1.056
3.396
129
جنيه �إ�سرتليني
1.961
1.417
92
ين ياباين
756
1.373
�أخرى
15.548
1.640
16.655
313
القي��م الأ�س��مية ه��ي مبال��غ العق��ود امل�س��تخدمة يف احت�س��اب التدفق��ات النقدي��ة الت��ي �س��يتم مبادلته��ا .وتع��د ه��ذه القي��م
�أ�سا�س ًا متعارف ًا لقيا�س حجم العمليات القائمة .ولكنها ال متثل املخاطر االئتمانية �أو ال�سوقية.
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )29العقود الآجلة للعمالت الأجنبية (تابع)
ب) العقود الآجلة للعمالت الأجنبية  -الفرتة املتبقية للإ�ستحقاق:
جميع العقود الآجلة للعمالت الأجنبية القائمة ت�ستحق خالل �سنة واحدة �أو اقل.
ج) العقود الآجلة للعمالت الأجنبية � -أرباح وخ�سائر غري حمققة:
يلخ���ص اجل��دول الت��ايل القيم��ة العادل��ة للمحفظ��ة االحرتازي��ة للمجموع��ة م��ن العق��ود الآجل��ة للعم�لات الأجنبي��ة يف تاري��خ
بي��ان املرك��ز امل��ايل ،مف�صل��ة وفق�� ًا للعق��ود الت��ي متث��ل موق��ف رب��ح غ�ير حمق��ق والعق��ود الت��ي متث��ل موق��ف خ�س��ارة غ�ير
حمققة.

�أرباح غري حمققة
خ�سائر غري حمققة

�ش ــراء
3
3

2018
بيـ ــع
80
()70
10

�ش ــراء
42
42

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
بيـ ــع
()319
()319

 )30ت�سوية �صايف النتيجة مع التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

(خ�سارة) ربح ال�سنة
التغري يف �صناديق الت�أمني
التغري يف ذمم الت�أمني املدينة/الدائنة� ،صايف
التغري يف الإيرادات امل�ستحقة
التغري يف املوجودات/املطلوبات الأخرى� ،صايف
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

2018
()52.202
1.313
()482
16.511
29.414
()5.446

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
8.185
()24.386
()10.755
()1.486
()36.025
()64.467
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )31ت�سوية املطلوبات الناجتة من الأن�شطة التمويلية
قرو�ض
الأر�صدة يف  31دي�سمرب 2016
ح�صة الدخل ال�شامل
انخفا�ض ر�أ�س مال ال�شركة التابعة
�سداد القرو�ض
قرو�ض �إ�ضافية
فوائد مدفوعة خالل ال�سنة
فائدة حمت�سبة لل�سنة
�أرباح �أ�سهم معلنة
�أرباح �أ�سهم مدفوعة خالل ال�سنة
الأر�صدة يف  31دي�سمرب 2017
ح�صة الدخل ال�شامل
�سداد القرو�ض
قرو�ض �إ�ضافية
فوائد مدفوعة خالل ال�سنة
فائدة حمت�سبة لل�سنة
�أرباح �أ�سهم مدفوعة خالل ال�سنة
الأر�صدة يف  31دي�سمرب 2018
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41.000
()10.000
3.000
34.000
()32.000
5.000
7.000

م�صاريف
اقرتا�ض
451
()767
947
631
()1.338
808
101

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
ح�صة
�أرباح
غري م�سيطرة
�أ�سهم
36.180
2.517
768
()11.500
9.902
()9.255
25.448
3.164
3.056
()374
28.504
2.790

�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )32الإف�صاح عن القيمة العادلة
يظهر اجلدول التايل القيمة العادلة للأدوات املالية للمجموعة:

2018
املوجودات
النقد و�أر�صدة لدى البنوك
�إ�ستثمارات
�إيرادات م�ستحقة
ذمم ت�أمني مدينة
ودائع لدى �شركات الت�أمني
موجودات �أخرى
املطلوبات
ذمم ت�أمني دائنة
قرو�ض
مطلوبات �أخرى
2017
املوجودات
النقد و�أر�صدة لدى البنوك
�إ�ستثمارات
�إيرادات م�ستحقة
ذمم ت�أمني مدينة
ودائع لدى �شركات الت�أمني
موجودات �أخرى
املطلوبات
ذمم ت�أمني دائنة
قرو�ض
مطلوبات �أخرى

بالقيمة العادلة قرو�ض
من خالل الربح وذمم
مدينة
�أواخل�سارة
151.584
-

142.382
-

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
القيمة الدفرتية
حمتفظ بها متوفرة
حتى تاريخ للبيع
الإ�ستحقاق

- 115.935
8.345
- 86.585
- 127.373
- 27.603
- 42.808
-

-

- 82.673
9.808
- 103.096
- 110.923
- 25.809
- 27.380
-

-

بالتكلفة
املطف�أة

املجموع

القيمة
العادلة

335.307
-

-

115.935
495.236
86.585
127.373
27.603
42.808

115.935
495.248
86.585
127.373
27.603
42.808

-

69.305
7.000
57.316

69.305
7.000
57.316

69.305
7.000
57.316

427.176
-

-

82.673
579.366
103.096
110.923
25.809
27.380

82.673
579.694
103.096
110.923
25.809
27.380

-

53.337
34.000
32.451

53.337
34.000
32.451

53.337
34.000
32.451

ال متثل البيانات املف�صح عنها يف اجلدول �أعاله م�ؤ�شر ًا للقيمة ال�صافية للمجموعة.
القيم��ة العادل��ة ه��ي القيم��ة امل�س��تلمة لبي��ع �أح��د املوج��ودات �أو املدفوع��ة لتحوي��ل املطلوب��ات يف عملي��ة منظم��ة ب�ين امل�ش��اركني
يف ال�س��وق يف تاري��خ القيا���س يف ال�س��وق الرئي�س��ي� ،أو يف غياب��ه يف ال�س��وق الأك�ثر فائ��دة الت��ي ميك��ن للمجموع��ة الو�ص��ول �إلي��ه
يف ذلك التاريخ .القيمة العادلة للمطلوبات تعك�س خماطر عدم الأداء.
ح�س��ب توف��ر املعلوم��ات ،تقي���س املجموع��ة القيم��ة العادل��ة ل�ل�أداة با�س��تخدام ال�س��عر املعرو���ض يف �س��وق ن�ش��ط لتل��ك الأداة.
يعت�بر ال�س��وق ن�ش��طا عندم��ا تك��ون املعام�لات للموج��ودات �أو املطلوب��ات جت��ري م��ع وت�يرة وحج��م كاف لتوف�ير املعلوم��ات
والت�سعري على �أ�سا�س م�ستمر.
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 )32الإف�صاح عن القيمة العادلة (تابع)
�إذا مل يك��ن هن��اك �س��عر م��درج يف �س��وق ن�ش��ط ،تتب��ع املجموع��ة تقني��ات التقيي��م الت��ي تزي��د م��ن ا�س��تخدام املدخ�لات ذات
ال�صل��ة والقابل��ة للر�ص��د والت��ي تقل��ل م��ن ا�س��تخدام املدخ�لات الغ�ير قابل��ة للر�ص��د .تت�ضم��ن تقني��ة التقيي��م املخت��ارة
جميع العوامل التي ت�ؤخذ بعني االعتبار من قبل امل�شاركني يف ال�سوق لت�سعري ال�صفقة.
مت ا�ستخدام الطرق والفر�ضيات التالية لتقدير القيمة العادلة للأدوات املالية :
�أ) عـــــــــام:
مت اعتب��ار القيم��ة الدفرتي��ة ل�ل�أدوات املالي��ة للمجموع��ة م��ا ع��دا الإ�س��تثمارات والعق��ود الآجل��ة للعم�لات الأجنبي��ة ،مقارب��ة
للقيمة العادلة نظر ًا لال�ستحقاق الفوري �أو الق�صري الأجل لهذه الأدوات املالية.
وبالتايل ،ال يتم الإف�صاح عن تفا�صيل مقيا�س القيمة العادلة.
ب) الإ�ستثمارات:
تقي�س ال�شركة القيم العادلة ب�إ�ستخدام تراتبية القيمة العادلة الذي يعك�س ت�أثري املعلومات يف عمل القيا�س:
• الفئة الأوىل� :أ�سعار ال�سوق املدرجة (غري معدلة) يف �أ�سواق ن�شطة للموجودات واملطلوبات املماثلة.
• الفئ��ة الثاني��ة :تقني��ات التقيي��م املبني��ة عل��ى مدخ�لات قابل��ة للر�ص��د� .إم��ا ب�ش��كل مبا�ش��ر (مث��ال الأ�س��عار) �أو غ�ير
مبا�ش��ر (مث��ال م��ا ي�ش��تق ع��ن الأ�س��عار) .وت�ش��مل ه��ذه الفئ��ة الأدوات املق ّيم��ة ب�إ�س��تخدام� :أ�س��عار الأ�س��واق امل�س��جلة يف
الأ�س��واق الن�ش��طة لأدوات م�ش��ابهة؛ الأ�س��عار امل�س��جلة لأدوات مماثل��ة �أو م�ش��ابهة يف الأ�س��واق الت��ي تعت�بر �أق��ل ن�ش��اط ًا �أو
و�سائل تقييم �أخرى حيث تكون كل املدخالت ذات الأهمية وا�ضحة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف بيانات الأ�سواق.
• الفئ��ة الثالث��ة :تقني��ات التقيي��م املبني��ة عل��ى مدخ�لات غ�ير قابل��ة للر�ص��د ،وت�ش��مل ه��ذه الفئ��ة كل الأدوات ذات تقني��ات
التقيي��م الفن��ي الت��ي لي�س��ت مبني��ة عل��ى مدخ�لات قابل��ة للر�ص��د واملدخ�لات الغ�ير قابل��ة للر�ص��د له��ا ت�أث�ير كب�ير يف
تقيي��م الأدوات املالي��ة .وت�ش��مل ه��ذه الفئ��ة الأدوات الت��ي يت��م تقييمه��ا عل��ى �أ�سا���س �أ�س��عار الأ�س��واق املعلن��ة لأدوات مماثل��ة
حيث تتطلب تعديالت هامة غري مر�صودة �أو فر�ضيات لتعك�س الفروق بني الأدوات.
ت�ش��مل تقني��ات التقيي��م القيم��ة ال�صافي��ة احلالي��ة ومن��اذج التدفق��ات النقدي��ة املخف�ض��ة ومن��اذج التقيي��م الأخ��رى .وت�ض��م
الإفرتا�ض��ات واملدخ�لات امل�س��تخدمة يف التقيي��م �أ�س��عار الفائ��دة خالي��ة م��ن املخاط��ر ،و�أ�س��عار ال�س��ندات والأ�س��هم و�أ�س��عار
�ص��رف العم�لات الأجنبي��ة .اله��دف م��ن تقني��ة التقيي��م ه��و الو�ص��ول �إىل قيا���س القيم��ة العادل��ة الت��ي تعك���س ال�س��عر
امل�ستلم لبيع الأ�صول يف تاريخ القيا�س.
يحل��ل اجل��دول الت��ايل الأدوات املالي��ة ،الت��ي تقا���س بالقيم��ة العادل��ة بنهاي��ة الع��ام ،مب�س��توى تراتبي��ة القيم��ة العادل��ة والت��ي
يعرتف بها يف قيا�س القيمة.
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )32الإف�صاح عن القيمة العادلة (تابع)
2018
بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
حمتفظ بها بغر�ض املتاجرة
�أ�سهم �شركات مدرجة
م�صنفة بالقيمـة العادلـة عنـد االحت�ساب املبدئـي
�سندات دين
متوفرة للبيع
�سندات دين
�أ�سهم �شركات مدرجة
�أ�سهم �شركات غري مدرجة
�أخرى
العقود الآجلة للعمالت الأجنبية

٢٠١٧
بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
حمتفظ بها بغر�ض املتاجرة
�أ�سهم �شركات مدرجة
م�صنفة بالقيمـة العادلـة عنـد االحت�ساب املبدئـي
�سندات دين
متوفرة للبيع
�سندات دين
�أ�سهم �شركات مدرجة
�أ�سهم �شركات غري مدرجة
�أخرى
العقود الآجلة للعمالت الأجنبية

الفئة الأوىل

الفئة الثانية

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
املجموع
الفئة الثالثة

56.709

-

-

56.709

94.875

-

-

94.875

306.435
7.226
13
465.258

-

3.872
17.774
21.646

306.435
7.226
3.872
17.774
13
486.904

الفئة الأوىل

الفئة الثانية

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
املجموع
الفئة الثالثة

68.611

-

-

68.611

73.771

-

-

73.771

391.437
13.071
()277
546.613

-

4.279
18.389
22.668

391.437
13.071
4.279
18.389
()277
569.281
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 )32الإف�صاح عن القيمة العادلة (تابع)
يبني اجلدول �أدناه احلركة يف املوجودات املالية من الفئة  3املقا�سة بالقيمة العادلة:

الأر�صدة يف  1يناير 2018
الربح (اخل�سارة) املحت�سب يف:
 بيان الدخل الدخل ال�شامل الآخر�إ�ستثمارات متت خالل ال�سنة
�إ�ستثمارات م�سرتجعة خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2018

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)

�أ�سهم غري
مدرجة
4.279

�أخرى
18.389

املجموع
22.668

73
()381
105
()204
3.872

162
2.481
()3.258
17.774

73
()219
2.586
()3.462
21.646

6.495

17.100

23.595

الأر�صدة يف  1يناير 2017
الربح (اخل�سارة) املحت�سب يف:
()1.508
()801
()707
 بيان الدخل1.778
1.924
()146
 الدخل ال�شامل الآخر4.341
4.229
112
�إ�ستثمارات متت خالل ال�سنة
()5.538
()4.063
()1.475
�إ�ستثمارات م�سرتجعة خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2017
22.668
18.389
4.279
ت�س��تند القيم��ة الدفرتي��ة للإ�س��تثمار يف الفئ��ة  3عل��ى مدخ�لات غ�ير قابل��ة للر�ص��د وتعك���س ح�ص��ة متنا�س��بة م��ن القي��م
العادل��ة لل�ش��ركات املعني��ة و�ص��ايف الأ�ص��ول ذات العالق��ة .ال تتوق��ع املجموع��ة تغ�ير كب�ير يف القيم��ة العادل��ة للأ�ص��ول حت��ت
الفئ��ة  2و الفئ��ة  3م��ن تغ�ير واح��د �أو �أك�ثر م��ن املدخ�لات غ�ير الإفرتا�ضي��ة .تت��م مراجع��ة تقيي��م ه��ذه الإ�س��تثمارات كل
رب��ع �س��نة ويت��م حتديثه��ا عن��د ال�ض��رورة عل��ى �أ�سا���س املعلوم��ات ال��واردة م��ن امل�س��تثمر وم��دراء الإ�س��تثمارات .بالن�س��بة
للف�ترة املنتهي��ة يف  31دي�س��مرب  ،2018مل تك��ن هن��اك عملي��ات نق��ل م��ن و�إىل الفئ��ة  ،1والفئ��ة  2والفئ��ة  :2017( 3ال�ش��يء).
القيم��ة العادل��ة ه��ي تقدي��رات ،وال تع�بر بال�ض��رورة ع��ن ال�س��عر ال��ذي �س��يتم ب��ه بي��ع الإ�س��تثمار .وحي��ث يتطل��ب حتدي��د
القيم��ة العادل��ة حك��م مو�ضوع��ي ،ونظ��ر ًا لع��دم اليق�ين الت��ام يف الإفرتا�ض��ات املتعلق��ة مبع��دالت الر�س��ملة ،و�أ�س��عار اخل�ص��م،
والت�أج�ير وغريه��ا م��ن العوام��ل ،ق��د يك��ون املبل��غ ال��ذي �س��وف يتحق��ق م��ن قب��ل املجموع��ة عن��د التخل���ص م��ن �إ�س��تثماراتها
خمتلف كثري ًا عن القيمة التي يتم ت�سجيلها يف البيانات املالية املوحدة ،وقد يكون الفرق جوهري.
ال تتوق��ع املجموع��ة �أن القيم��ة العادل��ة للموج��ودات حت��ت الفئ��ة � 3س��تتغري تغي�ير ًا كب�ير ًا م��ن تغ�ير واح��د �أو �أك�ثر م��ن
املدخالت القابلة للقيا�س و املالحظة.
ج) العقود الآجلة للعمالت الأجنبية:
مت تقدي��ر القيم��ة العادل��ة للعق��ود الآجل��ة للعم�لات الأجنبي��ة امل�س��تخدمة بغر���ض الإح�تراز عل��ى �أ�سا���س �أ�س��عار ال�س��وق
املدرجة.
د) القيمة العادلة �أقل من القيمة الدفرتية:
تتغ�ير القيم��ة العادل��ة ل�ل�أوراق املالي��ة املدين��ة الت��ي حتم��ل مع��دالت فائ��دة ثابت��ة وفق�� ًا للتغ�ير يف مع��دالت الفائ��دة ال�س��وقية.
�إال �أن القيم��ة الدفرتي��ة له��ذه املوج��ودات املالي��ة املحتف��ظ به��ا لتاري��خ اال�س��تحقاق مل تخف���ض �إىل قيمته��ا العادل��ة �إذا كان��ت
�أق��ل .نظ��ر ًا لأن ه��ذه التغ�يرات يف مع��دالت ال�س��وق تعت�بر ذات طبيع��ة م�ؤقت��ة .كم��ا �أن الإدارة تعت��زم ،ومتتل��ك امل��وارد والق��درة
املالية على االحتفاظ عاد ًة مبثل هذه الإ�ستثمارات حتى تاريخ ا�ستحقاقها.
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�إي�ضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 )33الإعفاء امل�ؤقت من املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()9
�أ) القيمة العادلة والتغريات يف القيمة العادلة:
القيمة العادلة
 .iاملوجودات املالية التي لي�ست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات ر�أ�س املال و الفائدة
 .iiجميع املوجودات املالية الأخرى التي لي�ست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات
ر�أ�س املال و الفائدة

ب) التعر�ض ملخاطر الإئتمان املتعلقة ب�إي�ضاح � ( 33أ )� )(iأعاله :
 م�ؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية �إ�ستثمارات بدرجة �أخرى� -أخرى

281.960

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
التغريات يف القيمة
العادلة خالل ال�سنة
()3.884

497.657

()3.374

779.617

()7.258

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
القيمة العادلة
القيمة الدفرتية
26.320
26.319
223.470
223.444
32.170
32.185
281.960
281.948

 )34ال�شركات التابعة الرئي�سية وال�شركات الزميلة
�أ) ال�شركات التابعة والزميلة:
فيما يلى بيان بال�شركات التابعة لل�شركة كما فى  31دي�سمرب : 2018
بلد الت�أ�سي�س
اململكة املتحدة
مملكة البحرين
الإمارات العربية املتحدة

ن�سبة امللكية
٪100
٪100
٪54

ح�ص�ص غري
م�سيطرة
ال يوجد
ال يوجد
٪46

الأن�شطة الرئي�سية
�إعادة ت�أمني
�ضمان
�إعادة تكافل

�أريج كابيتال ليميتد
�شركة �ضمانات اخلليج املحدودة (ذ.م.م).
تكافل ري ليميتد(يف مرحلة �إمتداد امل�س�ؤوليات)
�أريج لإدارة الت�أمني (مركز دبي املايل العاملي)
�إدارة ت�أمني
ال يوجد
٪100
الإمارات العربية املتحدة
املحدودة ( حتت الت�صفية االختيارية)
�إن ملكي��ة املجموع��ة يف ال�ش��ركات التابع��ة جميعه��ا م��ن الأ�س��هم العادي��ة ومل تتغ�ير م��ن تاري��خ  31دي�س��مرب  .2017كم��ا متل��ك
املجموع��ة ح�ص���ص  ٪49و ٪25م��ن �أ�س��هم ال�ش��ركات الزميل��ة �أرمي��ا لأنظم��ة الت�أم�ين ذ.م.م .وغل��وب مي��د البحري��ن ذ.م.م.
مبملكة البحرين على التوايل.
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 )34ال�شركات التابعة الرئي�سية وال�شركات الزميلة (تابع)
ب) احل�ص�ص يف �شركات تابعة :تكافل ري ليميتد:
(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
2018
٪46
٪46
ح�ص�ص غري م�سيطرة
92.499
83.697
جمموع املوجودات
37.684
22.125
جمموع املطلوبات
54.815
61.572
�صايف املوجودات
الأرباح
()1.462
()216
2.279
6.742
ربح ال�سنة
1.853
6.759
جمموع الدخل ال�شامل
852
3.109
الدخل ال�شامل املن�سوب حل�ص�ص غري م�سيطرة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية
()10.158
()8.759
9.448
44.128
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الإ�ستثمارية
()25.000
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
�صايف الزيادة (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
()25.710
35.369
يت��م توحي��د �صنادي��ق امل�ش��اركني لل�ش��ركة التابع��ة حي��ث يت��م التحك��م يف ه��ذه ال�صنادي��ق و�إدارته��ا م��ن قب��ل ال�ش��ركة
التابعة والتي هي يف و�ضع ميكنها من �إدارة الأن�شطة والعمليات.
ج) احل�ص�ص يف �شركات تابعة� :شركة �ضمانات اخلليج (ذ.م.م).
كان هن��اك �إحتي��ال �إرتكب��ه موظف��ي ال�ش��ركة التابع��ة للمجموع��ة� ،ش��ركة �ضمان��ات اخللي��ج (ذ.م.م .).التحقيق��ات بالتف�صي��ل
يف املرحل��ة �ألنهائي��ة .ا�س��تناد ًا �إىل تقييم��ات الإدارة� ،إجم��ايل اخل�س��ارة تق��در مببل��غ  21.5ملي��ون دوالر �أمريك��ي ومت تكوي��ن
خم�ص���ص له��ا يف دفات��ر ال�ش��ركة التابع��ة ،وبالت��ايل �إدراجه��ا يف البيان��ات املالي��ة املوح��دة للمجموع��ة� .إال �أن ذل��ك ال ميث��ل
قب��و ًال لأي الت��زام �أعل��ى م��ن ر�أ���س م��ال �ش��ركة �ضمان��ات اخللي��ج (ذ.م.م� .).أدت اخل�س��ارة املق��درة �أع�لاه �إىل حق��وق
ملكي��ة جوهري��ة �س��البة لل�ش��ركة التابع��ة .ق��رر جمل���س �إدارة ال�ش��ركة يف اجتماع��ه املنعق��د يف  6نوفم�بر  ، 2018ع��دم دع��م
ال�ش��ركة التابع��ة للمجموع��ة .يف  15نوفم�بر  ،2018ق��رر جمل���س �إدارة ال�ش��ركة بع��دم �إكتت��اب مزي��د م��ن الأعم��ال و �أو�ص��ى
بت�صفية ال�ش��ركة.
د) احل�ص�ص يف �شركات تابعة� :أريج لإدارة الت�أمني (مركز دبي املايل العاملي) املحدودة
مل ت�صن��ف املجموع��ة �ش��ركتها التابع��ة �أري��ج لإدارة الت�أم�ين (مرك��ز دب��ي امل��ايل العامل��ي) (حت��ت الت�صفي��ة الإختياري��ة).
كن�شاط غري م�ستمر حيث �أن ال�شركة التابعة والقيم املعنية لي�ست جوهرية.
 )35معامالت الأطراف ذات العالقة
متث��ل الأط��راف ذات العالق��ة امل�س��اهمني الرئي�س��يني ،ال�ش��ركات الزميل��ة� ،أع�ض��اء جمل���س الإدارة وموظف��ي االدارة الرئي�س��يني
للمجموعة وال�شركات اخلا�ضعه لل�سيطره وال�سيطرة امل�شرتكة �أو متاثرة بدرجة كبرية من قبل هذه الأطراف.
ت�س��يطر حكوم��ة دول��ة االم��ارات العربي��ة املتح��دة عل��ي  ٪31.3م��ن �أ�س��هم املجموع��ة م��ن خ�لال امل�س��اهمني الرئي�س�ين
جه��از الإم��ارات للإ�س��تثمار ،الهيئ��ة العام��ة للمعا�ش��ات والت�أمين��ات الإجتماعي��ة وم�ص��رف الإم��ارات للتنمي��ة يف ح�ين
ت�س��يطر حكوم��ة ليبي��ا عل��ي  ٪14.4م��ن �أ�س��هم املجموع��ة م��ن خ�لال م�ص��رف ليبي��ا املرك��زي .ولي���س ل��دى املجموع��ة �أي
معام�لات هام��ة م��ع ه��ذه احلكوم��ات واملن�ش���آت اخلا�ضع��ه لل�س��يطره  ،وال�س��يطرة امل�ش�تركة �أو متاث��رة بدرج��ة كب�يرة م��ن
قب��ل هذه احلكومات.
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 )35معامالت الأطراف ذات العالقة (تابع)
فيما يلي موجز املعامالت مع الأطراف ذات العالقة:
 )1ال�شركات الزميلة:

�أ) ر�سوم خدمات �إداريه مقدمة من قبل �أريج
ب) ر�سوم خدمات �إداريه مقدمة من قبل �شركة زميلة
ت) �أر�صدة قائمة
� -أر�صدة ذمم دائنة

2018
38
799
89

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
89
705
100

 )2تعوي�ضات ومزايا �أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيني:
2018

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017

�أ) �أع�ضاء جمل�س الإدارة
 ر�سوم ح�ضور م�صاريف �سفرب) تعوي�ضات موظفني الإدارة الرئي�سيني
1.607
1.710
 رواتب ومزايا �أخرى ق�صرية املدى للموظفني426
318
 مزايا نهاية اخلدمة432
 حوافزموظفني طويلة املدى4.586
4.855
�أ) �أر�صدة م�ستحقة للإدارة العليا
تت��م جمي��ع املعام�لات م��ع الأط��راف ذات العالق��ة عل��ى �أ�س���س جتاري��ة .م��ن املتوق��ع ت�س��وية جمي��ع الأر�ص��دة القائم��ة م��ع
الأط��راف ذات العالق��ة خ�لال � 12ش��هر .مل يت��م عم��ل خم�ص���ص يف �س��نة  2018و 2017لأي مبال��غ قائم��ة م�س��تحقة م��ن
الأطراف ذات العالقة.
79
144

65
160

 )36تخ�صي�صات الطوارىء
يت��م الرتاف��ع ع��ن املجموع��ة �ض��د ع��دد م��ن الدع��اوي اجلاري��ة املتعلق��ة بعملياته��ا وم�س��ائل عمالي��ة .ووفق�� ًا للم�ست�ش��ار
القان��وين والإدارة ،ف���إن املجموع��ة لديه��ا حج��ج قوي��ة �ض��د ه��ذه الق�ضاي��ا و بن��ا ًء علي��ه ،ف�إن��ه ال يتطل��ب ت�س��جيل �أي خم�ص���ص
�إ�ضايف يف البيانات املالية املوحدة.
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 )37ال�شركة الأم
يو�ضح اجلدول التايل بيان املركز املايل غري املوحد لل�شركة الأم ،املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب).

املوجــــودات
النقد و�أر�صدة لدى البنوك
�إ�ستثمارات
�إيرادات م�ستحقة
ذمم ت�أمني مدينة
ودائع لدى �شركات الت�أمني
تكاليف احل�صول على �أعمال ت�أمني م�ؤجلة
ح�صة معيدي الت�أمني من املخ�ص�صات الفنية
موجودات �أخرى
�إ�ستثمار يف �شركات تابعة وزميلة
عقارات ومعدات
جمموع املوجودات

41.523
447.462
83.811
27.413
27.424
14.145
35.055
123.315
33.692
6.822
840.662

املطلوبات
خم�ص�صات فنية
ذمم ت�أمني دائنة
قرو�ض
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات

562.813
26.651
7.000
47.828
644.292

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
�أ�سهم اخلزينة
الإحتياطيات
(اخل�سائر املرتاكمة) الأرباح امل�ستبقاة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات و حقوق امللكية
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20

220.000
()14.793
35.594
()44.431
196.370
840.662

(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
35.159
515.282
98.568
26.645
25.950
13.224
20.507
100.852
31.675
7.126
874.988
527.822
31.393
34.000
24.839
618.054
220.000
()14.793
41.112
10.615
256.934
874.988

