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تقرير جمل�س الإدارة

ال�سادة امل�ساهمون الكرام 

اأو  )اأريج  م. ب.(  للتاأمني )�س.  العربية  املجموعة  اإدارة  ي�سر جمل�س 

املجموعة( اأن يقدم لكم التقرير ال�سنوي التا�سع والثالثون والبيانات 

املالية املوحدة املدققة لل�سركة لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩.

اأداء املجموعة 

�سهد عام ٢٠١٩ نقلة نوعية يف الأداء املايل لل�سركة؛ حيث اإنعك�س من 

اأمريكي  ١٧.5 مليون دولر  ربًحا �سافًيا قدره  ليحقق  اأدنى م�ستوياته 

دولر  مليون   55.٣ �سافية  خ�سارة   :٢٠١8( للم�ساهمني  من�سوبًا 

اأمريكي(. وُيعزى �سبب هذا الربح ب�سكل رئي�سي اإىل جمموعة عوامل 

من بينها انخفا�س خ�سارة اإعادة التاأمني، والأداء الإيجابي لال�ستثمار 

والرتكيز على خف�س التكاليف.

�سجلت املجموعة اإجمايل اإيرادات ا�ستثمار قدرها ٢٦.٣ مليون دولر 

النتيجة  هذه  وتعك�س  اأمريكي(؛  دولر  مليون   ١٠.٠  :٢٠١8( اأمريكي 

لتحركات  كثب  عن  العامة  الإدارة  ومراقبة  الإدارة  جمل�س  توجيهات 

اأ�سواق الأ�سهم.

الت�سغيل  م�سروفات  خف�س  اإىل  الرامية  جهودها  املجموعة  ووا�سلت 

وبالتايل انخف�س اإجمايل م�سروفات الت�سغيل من ٢٢.5 مليون دولر 

اأمريكي يف عام ٢٠١8 اإىل ١٦.5 مليون دولر اأمريكي يف عام ٢٠١٩.

و�سع اإعادة التاأمني لأريج

انخف�س اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة للمجموعة اإىل ١٩٤.٦مليون 

دولر اأمريكي )٢٠١8: ٢٦٢.8 مليون دولر اأمريكي( ب�سبب الظروف 

)غري  التاأمني  اأعمال  �سهدت  كما  بال�سركة.  املحيطة  املواتية  غري 

 ٢٤٤.٢ اأمريكي )٢٠١8:  ١8٧.5 مليون دولر  اإىل  احلياة( انخفا�سًا 

اأي�سًا  احلياة  على  التاأمني  اأعمال  و�سهدت  اأمريكي(،  دولر  مليون 

دولر  مليون   ٧.١ اإىل  املكتتبة  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  يف  انخفا�سًا 

اأمريكي )٢٠١8: ١8.٦ مليون دولر اأمريكي(.

 ١5.٩ مبقدار  اإيجابية  للمجموعة   
١

الإجمالية الفنية  النتيجة  كانت 

دولر  مليون   ١٩.٤ قدرها  خ�سارة   :٢٠١8( اأمريكي  دولر  مليون 

 يف نهاية الفرتة امل�سمولة يف 
٢

اأمريكي(، وبلغت الن�سبة املجمعة املوحدة

تقرير ٢٠١٩ ن�سبة ٩٧.٢% )٢٠١8: ٢.١١5. ٪(.

و�سع ال�ستثمار لأريج

ارتفعت اإيرادات ال�ستثمار للمجموعة اإىل ٢٦.٣ مليون دولر )٢٠١8: 

١٠.٠ مليون دولر اأمريكي(. و�سهدت اأ�سواق الأ�سهم عامًا ا�ستثنائيًا 

 :٢٠١8( اأمريكي  دولر  مليون   ١١.٩ بلغت  اإيرادات  حتقيق  عنه  نتج 

وقد  الأ�سهم.  اأمريكي( من حمفظة  دولر  مليون   ٢.٠ خ�سارة قدرها 

وارتفاع  العائدات  انخفا�س  من  الثابت  الدخل  حمفظة  ا�ستفادت 

اأمريكي )٢٠١8:  دولر  مليون   ١١.٦ اإيرادات قدرها  الأ�سعار حمققة 

8.٦ مليون دولر اأمريكي(.

ا املطالبات وتكاليف ال�ستحواذ.  ١ النتيجة الفنية: �سايف الأق�ساط املكت�سبة ناق�سً

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

دولر  مليون   ٦٢٩.٠ قدره  مبلغًا  للمجموعة  ال�ستثمار  اأ�سول  بلغت 

اأمريكي(.  دولر  مليون   ٦١٣.٩  :٢٠١8(  ٢٠١٩ دي�سمرب  يف  اأمريكي 

وبلغت حمفظة ال�ستثمار لل�سركة الأم اأريج مبلغًا قدره 5١٠.٠ مليون 

دولر اأمريكي يف دي�سمرب ٢٠١٩ )٢٠١8: ٤٩١.٢ مليون دولر اأمريكي(. 

مراجعة عمليات اإعادة التاأمني وتو�سية جمل�س الإدارة

لقد قام جمل�س الإدارة بتقييم الأداء ال�سابق، والو�سع احلايل والنظرة 

امل�ستقبلية فيما يتعلق بتوقعات امل�ساهمني والتو�سية بوقف اأعمال اإعادة 

التاأمني يف مايو ٢٠١٩.

يعمل جمل�س الإدارة جاهدًا مع م�سرف البحرين املركزي لعقد اجتماع 

التو�سية  ب�ساأن  قرار  لتخاذ  للم�ساهمني  عادية  غري  عمومية  جمعية 

بوقف اإكتتاب املزيد من اأعمال اإعادة التاأمني.

اإلغاء الإدراج من �سوق دبي املايل

اأ�سدر امل�ساهمون قرارًا يف اجتماع اجلمعية العامة العام املا�سي باإلغاء 

اإدراج اأ�سهم اأريج من �سوق دبي املايل، ومت اإر�سال طلب بهذا ال�ساأن اإىل 

م�سرف  اأو�سح  وقد   ،٢٠١٩ اأبريل  يف  املركزي  البحرين  م�سرف 

اإدراج الأ�سهم من �سوق دبي املايل  اإلغاء  اأن م�ساألة  البحرين املركزي 

يجب اأن يتم �سرحه اإىل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية غري 

العادية املقرتح.

تعليق اأ�سهم اأريج من التداول

يف اأعقاب التفتي�س الذي نفذه م�سرف البحرين املركزي، مت تعليق تداول 

اأ�سهم اأريج من تاريخ ١٤ مايو ٢٠١٩ اإىل ٦ اأكتوبر ٢٠١٩، مت ا�ستئناف 

تداول الأ�سهم يف تاريخ ٧ اأكتوبر ٢٠١٩ بعد اأن ا�ستكمل م�سرف البحرين 

املركزي عملية التفتي�س، وتقدمي اأريج الرد على امل�سائل التي اأثريت يف 

تقرير التفتي�س الذي نفذه م�سرف البحرين املركزي.

�سكر وتقدير 

ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  لالإعراب عن  الفر�سة  يغتنم هذه  اأن  املجل�س  ي�سر 

والعرفان اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 

ملك مملكة البحرين، حفظه اهلل ورعاه، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء املوقر، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد، نائب القائد الأعلى، النائب 

قيادتهم  على  ورعاهما،  اهلل  حفظهما  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

وعظيم  ال�سكر  بخال�س  املجل�س  يتوجه  كما  البحرين.  ململكة  احلكيمة 

على  وامل�ساهمني  واملوظفني  والعمالء،  الأعمال،  �سركاء  اإىل  المتنان 

دعمهم وتعاونهم املتوا�سل مع ال�سركة على مدار العام. 

نيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة،

�سعيد حممد البحار

رئي�س جمل�س الإدارة

١٣ فرباير ٢٠٢٠
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الأرقام الرئي�سية

٢٠١5 ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١8 ٢٠١٩ )مباليني الدولرات الأمريكية( 

 ٢٢٠.٤  ٢٤5.٤  ٢٢5.٦  ٢٦٢.8 ١٩٤.٦ اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

 ٢١٩.٩  ١8٠.5  ١٧٩.٩  ٢١٤.٠ ١٧٣.٦ �سايف الأق�ساط املكت�سبة

)4.4(  ٩.٢  ٧.٢ )55.3( ١٧.5 �سايف الربح )اخل�سارة( 

 ٧٤٦.٦  ٧٣٧.٤  ٦٦5.١  ٦١٣.٩ ٦٢٩.٠ اأ�سول ال�ستثمار

 ١.٠٩٩.١  ١.١١٤.٤  ١.٠8٦.١  ١.٠5٢.٦ 1،035.8 جمموع الأ�سول

 ٦١٣.٧  58٩.٩  5٦8.١  5٧٣.٩ 5٠٣.١ �سايف املخ�س�سات الفنية

 ٢٤٤.٢  ٢5٦.٦  ٢5٦.٩  ١٩٦.٤ ٢٢8.٤ حقوق امل�ساهمني

ن�سبة امل�ساهمة

)من الأ�سهم املتداولة(

٪٣٤.8٦ حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة

٪١٦.٠5 حكومة ليبيا 

٪١٠.١١ حكومة الكويت 

٪١٩.5٠ القطاع اخلا�س بدولة الإمارات العربية املتحدة

٪8.٠١ القطاع اخلا�س بدولة الكويت

٪٦.٤5 القطاع اخلا�س مبملكة البحرين

٪5.٠٢ مالك اآخرون

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

املوؤ�سرات املالية
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مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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�ساموئيل فرغي�س

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية

اإ�ستعرا�س الأعمال  

تطوير املحفظة  

خالل عام ٢٠١٩، انخف�س اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة للمجموعة 

دولر  مليون   ١٩٤.٦ اإىل  )املجموعة(  )�س.م.ب.(  للتاأمني  العربية 

اأمريكي من ٢٦٢.8 مليون دولر اأمريكي  يف عام ٢٠١8، بانخفا�س قدره  

٢٦.٠%. وُيعزى هذا النخفا�س ب�سكل اأ�سا�سي اإىل الظروف غري املواتية 

التاأمني  حمفظة  يف  التاأمني  اأعمال  وانخف�ست  بال�سركة.  املحيطة 

غري  التاأمني  لأعمال  التاأمني  اتفاقية  وحمفظة  لويدز  غري  الختياري 

احلياة بن�سبة 5٤.8% لتبلغ 5٣.٦ مليون دولر اأمريكي )٢٠١8: ٦.١١8 

مليون دولر اأمريكي(. 

ارتفاعًا  لويدز  حمفظة  من  املكتتبة  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  �سهد  كما 

طفيفًا على اأ�سا�س ال�سنة املالية بن�سبة ٦.٧% ليبلغ  ١٣٣.٩مليون دولر 

اأمريكي )٢٠١8: ١٢5.5 مليون دولر اأمريكي(، يف حني انخف�س على 

اأ�سا�س �سنة الكتتاب من 137،2 مليون دولر اأمريكي يف عام ٢٠١8 اإىل 

١٠٠.5 مليون دولر اأمريكي يف عام ٢٠١٩، بانخفا�س قدره ٢٦.٧٪. 

بلغت اأعمال التاأمني على املمتلكات ن�سبة ٣١.8% من اإجمايل حمفظة 

الهند�سي  التاأمني  اأعمال  تلتها  لويدز،  احلياة غري  التاأمني غري  اأعمال 

١٩.٢%. و�سهدت اأعمال حمفظة التاأمني على احلياة انخفا�سا بن�سبة 

٦١.8% يف عام ٢٠١٩ لتبلغ  ٧.١ مليون دولر اأمريكي من ١8.٦ مليون 

دولر اأمريكي. 

الأداء

 ١5.٩ اإيجابية مبقدار  اأريج  الإجمالية ملجموعة  الفنية  النتيجة  كانت 

اأمريكي(،  دولر  مليون   ١٩.٤ خ�سارة   :٢٠١8( اأمريكي  دولر  مليون 

دولر  مليون   ٣.١ قدره  ربحًا  بنا  اخلا�س  لويدز  حمفظة  دفرت  وحقق 

هذا  وُيعزى  اأمريكي(،  دولر  مليون   ٢8.٣ خ�سارة   :٢٠١8( اأمريكي 

ب�سكل اأ�سا�سي اإىل انخفا�س حجم اخل�سائر من الكوارث.  

كانت نتيجة اأعمال التاأمني غري لويدز اإيجابية حيث حققت ربحًا فنيًا  

قدره ١٢.8 مليون دولر اأمريكي )٢٠١8: ربح ٩.٠ مليون دولر اأمريكي(.

حققت اتفاقيات التاأمني غري احلياة واملحفظة الختيارية با�ستثناء اأعمال 

حمفظة لويدز ربحًا قدره ١١.٦ مليون دولر اأمريكي لهذا العام )٢٠١8: 

٣.٣ مليون دولر اأمريكي(، و�ساهمت اأعمال تاأمني املمتلكات واحلوادث 

يف الربح الفني مببلغ قدره 5.٠ مليون دولر اأمريكي ومبلغ قدره ٤.١ 

مليون دولر اأمريكي على التوايل. 

مبقدار  احلياة  على  التاأمني  لأعمال  الفنية  النتيجة  انخف�ست  كما 

دولر  مليون   5.٧  :٢٠١8( اأمريكي  دولر  مليون   ١.٢ لتبلغ   %٧8.٩

اأمريكي(، وُيعزى هذا ب�سكل اأ�سا�سي اإىل النخفا�س الكبري يف اأعمال 

التاأمني، واإىل املطالبات غري املواتية اإىل حد ما. 
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ال�ستثمارات 

اأ�سواق املال

كان عام ٢٠١٩ عام الدمج والنمو يف اأ�سواق املال العاملية؛ حيث انخف�ست 

قيمة الأ�سواق يف عام ٢٠١8 ، وبخا�سة يف الربع الأخري من ال�سنة، على 

اأ�سا�س املخاوف من النكما�س القت�سادي وارتفاع اأ�سعار الفائدة من قبل 

الإي�ساحات  جلبت  وقد   .٢٠١٩ بداية  يف  الفيدرايل  الحتياطي  البنك 

الواردة من رئي�س البنك الحتياطي الفيدرايل ال�ستقرار اإىل الأ�سواق. 

اأموال  وباتباع �سيا�سة نقدية مي�سرة، قامت الوكالة بخف�س �سعر فائدة 

الحتياطي من ٢.5% يف مطلع ال�سنة اإىل ١.٧5% يف نهاية ال�سنة.  واأغلقت 

فائدة الليبور بالدولر الأمريكي ملدة �ستة اأ�سهر ال�سنة على �سعر ١.٩١٪ 

 .)٪٢.88 :٢٠١8(

كما ظلت ال�سيا�سات النقدية للبنوك املركزية الكربى، وبخا�سة البنك 

وحققت  اأي�سا.  مي�سرة  الياباين  املركزي  والبنك  الأوروبي  املركزي 

الإيرادات من الأوراق املالية ذات الدخل الثابت انخفا�سًا تاريخيًا يف كل 

من اأوروبا واليابان. واأثرت اإ�سرتاتيجيات البنوك املركزية على الإيرادات 

اأذونات  اأداء  اأ�سواق الأوراق املالية ذات الدخل الثابت. واأغلق موؤ�سر  يف 

 ٪١.٩٢ بلغ  ربحية  مب�ستوى  ال�سنة  �سنوات  لع�سر  الأمريكية  اخلزانة 

 .)٪٢٠١: ٢.٦٩8(

النمو القت�سادي الذي كان  الفائدة الأقل ومعدل  اأ�سعار  وكان �سيناريو 

اأف�سل من املتوقع، وبخا�سة يف الوليات املتحدة الأمريكية، حافزًا لأ�سواق 

الأ�سهم والأ�سول الأخرى الأكرث خماطرة الأخرى. وارتفع موؤ�سر مورغان 

موؤ�سر  ارتفع  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ويف   .%٢5 مبقدار  �ستانلي 

�ستاندرد اآند بورز 5٠٠ بحوايل ٢٩% . كما اأغلقت معظم اأ�سواق الأ�سهم 

املتقدمة على اأ�سعار اأعلى خالل ال�سنة. ويف املنطقة حقق موؤ�سر �ستاندرد 

الأ�سهم  �سندات  حققت  وكذلك   ،%١٢.5 ربحًا  اخلليج  لدول  بورز  اآند 

النا�سئة وال�سندات الأمريكية ذات العائد املرتفع عائدات جذابة.  

اإ�سرتاتيجية ال�ستثمار والأداء لأريج 

اأولت املحفظة اأهمية ق�سوى لل�سيولة وال�سالمة خلدمة مطلوبات اإعادة 

الأ�سهم  تداول  خم�س�سات  كانت  حيث  بفاعلية؛  املتذبذبة  التاأمني 

اأموال  ا�ستثمار  ومت  امل�ساهمني،  اأموال  خارج  من  البديلة  وال�ستثمارات 

اأ�سحاب وثائق التاأمني يف النقد وال�سندات فقط. 

كما مت ا�ستثمار ن�سبة عالية جدا من املحفظة يف النقد والودائع و�سندات 

ال�ستثمار الق�سرية الأجل، ومت تخ�سي�س بقية املحفظة لتداول الأ�سهم 

دول  من  كل  يف  الأ�سهم  تعامالت  متت  كذلك،  البديلة.  وال�ستثمارات 

جمل�س التعاون اخلليجي والأ�سواق املتقدمة، ومل نعد نقوم بال�ستثمار يف 

ال�ستمارات البديلة. 

يف عام ٢٠١٩، ا�ستفادت حمفظة اأريج املتنوعة من الظروف املواتية يف 

الأ�سهم  اإيراد  بلغ  ا�ستثنائيًا.  عامًا  الأ�سهم  �سهدت  حيث  املال؛  اأ�سواق 

١١.٩ مليون دولر اأمريكي )٢٠١8: خ�سارة ٢.٠ مليون دولر اأمريكي(؛ 

وا�ستفادت  حمققة  والغري  املحققة  الأرباح  من  الدخل  هذا  وحتقق 

حمفظة الدخل الثابت من انخفا�س العائدات وارتفاع الأ�سعار.و�سجلت 

مليون   8.٦  :٢٠١8( اأمريكي  دولر  مليون   11،6 قدره  اإيراد  املحفظة 

دولر اأمريكي(. 

وبلغ اإجمايل عائد حمفظة ال�ستثمار للمجموعة ٤.٢% )٢٠١8: ١.٦٪(

النظرة امل�ستقبلية

اإن ال�سركة ب�سدد حتديد ا�سرتاتيجية اأعمال اإعادة التاأمني اخلا�سة بها 

يف امل�ستقبل، ل �سيما بعد تو�سية جمل�س الإدارة بوقف اأن�سطة الكتتاب.

واملنخف�سة  املتنوعة  ا�ستثماراتها  حمفظة  اإدارة  ال�سركة  و�ستوا�سل 

مع  املخاطر،  بتقبل  اخلا�سة  ال�سركة  �سيا�سة  نطاق  �سمن  املخاطر 

حتقيق التوازن بحر�س بني الفر�س املتاحة يف ال�سوق والتزامها الدائم 

جتاه حاملي الوثائق وامل�ساهمني.

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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ال�سركات التابعة

تكافل ري ليميتد

�سجلت �سركة اإعادة التاأمني الإ�سالمية التابعة للمجموعة، تكافل ري 

٢٠١٦، ربحًا �سافيًا بلغ  ليمتد، والتي و�سعت حتت الت�سوية يف اأبريل 

اأمريكي( لهذا  ٦.٧ مليون دولر  اأمريكي )٢٠١8:  ٢.٢ مليون دولر 

العام. وبلغت ح�سة اأريج يف الربح ١.٢ مليون دولر اأمريكي )٢٠١8: 

٣.٦ مليون دولر اأمريكي(. 

حققت ا�ستثمارات تكافل ري ليمتد متو�سط عائد بن�سبة ١.٦% )٢٠١8: 

١.٤%( مع عوائد ا�ستثمارية بلغت 0،8 مليون دولر اأمريكي )٢٠١8: ٠.٩ 

مليون دولر اأمريكي(. وكانت اأ�سول ال�سركة ال�ستثمارية حمفوظة ب�سكل 

كامل تقريبًا كنقد وودائع اإ�سالمية ق�سرية املدى. 

قرر م�ساهمو  تكافل ري ليمتد يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية 

راأ�سمالها من مبلغ مائة مليون دولر  ٢٠١٩، خف�س  ١ مايو  املنعقد يف 

بعد  القرار  هذا  تفعيل  مت  وقد  اأمريكي.  دولر  مليون   ٧5 اإىل  اأمريكي 

احل�سول على املوافقات الالزمة من اجلهة الرقابية ل�سركة تكافل ري 

 .)DFSA( ليمتد، �سلطة دبي للخدمات املالية

�سمانات اخلليج

حتت  للمجموعة  تابعة  �سركة  وهي  اخلليج،  �سمانات  �سركة  �ساهمت 

الت�سفية، خ�سارة مبقدار ٧.٣ مليون دولر اأمريكي اإىل نتائج املجموعة 

للعام )٢٠١8: خ�سارة ٢٣.٧ مليون دولر اأمريكي(. وقد توقفت ال�سركة 

عن الكتتاب يف عام ٢٠١8. 

اأريج كابيتال ليمتد

اأريج كابيتال ليمتد هي �سركة م�سجلة ومملوكة بالكامل ل�سركة لويدز 

لندن لت�سمح لأريج بامل�ساركة يف الأعمال املكتتبة من قبل نقابات لندن. 

اأعمالها من خالل  اأريج كابيتال ليمتد باكتتاب  ٢٠١٩، قامت  يف عام 

اإىل  اإ�سافة  ١٩١٠ و٢٠١٤؛   ،١٢٠٠  ،١٩٦٩ نقابات، وحتديدًا هي  اأربع 

اأق�ساط  اإجمايل  حمققة  و٣٢٦8،   ٦١٣٣ هي  خا�سة  مل�ساريع  نقابتني 

 ١٢5.5  :٢٠١8( اأمريكي  دولر  مليون   ١٣٣.٩ قدرها  مكتتبة  تاأمني 

ليمتد مبخاطر حمدودة  اأريج كابيتال  اأمريكي(. حتتفظ  مليون دولر 

على ح�سابها ال�سايف، وت�سند معظم اأعمالها لل�سركة الأم. �سجلت اأريج 

كابيتال ليمتد خ�سارة قدرها ٠.٢ مليون دولر اأمريكي للعام )٢٠١8: 

خ�سارة �سافية ٢.٧ مليون دولر اأمريكي(. وقد قررت ال�سركة اإيقاف 

الكتتاب يف اأعمال جديدة اعتبارًا من اأول يناير ٢٠٢٠. 

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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تقرير حوكمة ال�سركات
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ال�سركات.  حوكمة  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  باإتباع  اأريج  تلتزم 

وال�سركة على يقني بوجود روابط بني املعايري الأخالقية القوية، حوكمة 

مع  للتوا�سل  ال�سعي  خالل  ومن  للم�ساهمني.  قيمة  واإ�سفاء  جيدة 

ال�سركاء وجمتمع الأعمال العام، تهدف ال�سركة اإىل اللتزام بال�سفافية 

التامة عن طريق تبني اأعلى معايري الإف�ساح. 

قواعد حوكمة ال�سركات مبملكة البحرين

“القواعد”.  ال�سركات  البحرين يف حوكمة  قواعد مملكة  ال�سركة  تتبع 

وي�سم جدول اأعمال اجلمعية العمومية يف بند منف�سل تقرير حوكمة 

ال�سركة.

اإطار العمل

حتتفظ ال�سركة، من خالل جمل�س اإدارتها، على اإطار عمل للحوكمة يف 

جميع جمالت عملياتها، والتي ت�سمل ال�سيا�سات الر�سمية، الإجراءات 

بالتقارير.  اخلا�سة  الإدارة  ومتطلبات  الر�سمية  التوجيهية  واملبادئ 

وتعدلها من  ب�سكل منتظم  اأريج مبراجعة ممار�سات احلوكمة  وتلتزم 

وقت لآخر.

جمل�س الإدارة

يتم انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة وميكن اإنهاء دورة املجل�س من قبل 

التاأ�سي�س.  عقد  عليها يف  املن�سو�س  لالأحكام  وفقًا  ال�سركة  م�ساهمي 

والإ�سراف  العامة  لالإدارة  النهائية  امل�سئولية  الإدارة  جمل�س  يتحمل 

والتحكم على ال�سركة. ويقيم املجل�س بانتظام الأداء املايل والتجاري 

على  م�ستمر  ب�سكل  املجل�س  وي�سرف  اأعماله.  خطة  ويعتمد  لل�سركة 

داخل  اجليدة  باملعايري  اللتزام  �سمان  اأجل  من  احلوكمة،  �سوابط 

ال�سركة. كما ي�سرف املجل�س ويقيم مدى كفاءة الإدارة جلميع خماطر 

الأعمال التي قد تتعر�س لها ال�سركة.

�سنوات  ثالث  وملدة   ٢٠١٧ مار�س  يف  احلايل  املجل�س  انتخاب  مت  وقد 

تنتهي يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية يف ٢٠٢٠. وتعزز اإجراءات 

التدريب  ي�سمل  الذي  لالأع�ساء  املهني  التطوير  الأ�سا�سية  املجل�س 

اأ�سماء  التعريفي لالأع�ساء اجلدد، والتعليم امل�ستمر والتقييم الذاتي. 

اأع�ساء جمل�س الإدارة احلاليني ونبذة عن �سريتهم الذاتية مف�سلة يف 

ال�سفحة رقم 20.

جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة غري تنفيذيني، وثالثة من الأع�ساء ال�ستة 

م�ستقلني غري تنفيذيني، ويقوم املجل�س دوريًا مبراجعة وتقييم اأدائه مع 

اأداء الأع�ساء منفردين، كما تتطلبه القواعد.

جلان املجل�س

يف حني يتم مناق�سة امل�سائل الرئي�سية يف جمل�س اإدارة ال�سركة، فقد مت 

ت�سكيل جلان منف�سلة مل�ساعدة املجل�س يف اإدارة مهامه بطريقة فعالة، 

فتقوم جلنة التدقيق واملخاطر بالإ�سراف على التقارير املالية ونظام 

الرقابة الداخلي واللتزام بكافة القوانني والأنظمة املطبقة، اإىل جانب 

اإدارة املخاطر. اأما جلنة التعيينات واملكافاآت فتتوىل مراجعة التعيينات 

بال�سركة.  العامة  الإدارة  واأع�ساء  الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  واملكافاآت 

كما جتتمع  اأهدافها  لتحقيق  دوري  ب�سكل  املجل�س  جلان  كل  وجتتمع 

�سنويًا لتقييم اأدائها الذاتي.

اجتماعات املجل�س

وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة والقواعد املحلية، يتوجب على املجل�س 

النعقاد على الأقل ٤ مرات يف ال�سنة. وبالإ�سافة اإىل ح�سور ١١ اجتماع  

خالل عام ٢٠١٩، فقد اعتمد املجل�س قرارا بالتمرير للنتائج املرحلية 

للربع الثاين . 

ويو�سح اجلدول التايل عدد الجتماعات املنعقدة يف ٢٠١٩، مبا فيها 

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

الأع�ساء
اجتماعات املجل�س

)١١(

جلنة التدقيق واملخاطر  

)8(

جلنة التعيينات واملكافاآت

)٧(

٧-١١�سعيد حممد البحار*

--١١حممد �سيف الهاملي

٧-١١حممد �سيف ال�سويدي

١١8٧اأحمد �سعيد املهري*

١١٧٧الدكتور بدر عبداهلل اجلابري*

١١8٧وائل اإبراهيم اأبوخزام

•  * متثل ع�سو م�ستقل غري تنفيذي

•  - متثل غري ع�سو

تقرير حوكمة ال�سركات
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الإدارة

هناك ف�سل للم�سئوليات بني رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي. 

من  والتاأكد  املجل�س  رئا�سة  عن  امل�سئول  هو  الإدارة  جمل�س  فرئي�س 

كفاءته على كافة الأ�سعدة والقيام بدوره يف حت�سري جدول الأعمال، 

مع الأخذ بعني العتبار الأمور اخلا�سة بال�سركة و�سئون الأع�ساء.

يقوم الرئي�س التنفيذي بالإدارة اليومية لأمور ال�سركة. اإن فريق الإدارة 

العامة الذي يرتاأ�سه الرئي�س التنفيذي م�سئول عن تطبيق ا�سرتاتيجيات 

الفريق يف ع�سويته  اليومية. وي�سم  ال�سركة  املجل�س ومراقبة عمليات 

نائب املديرالعام لل�سئون املالية والإدارية واملدير العام امل�ساعد لإعادة 

التاأمني.

قرر جمل�س الإدارة اإنهاء عقد الرئي�س التنفيذي يف 5 يونيو ٢٠١8 ومت 

تعيني نائب املديرالعام لل�سئون املالية والإدارية كقائم باأعمال الرئي�س 

التنفيذي اإىل اأن يتم تعيني رئي�س تنفيذي جديد.

يف  مذكورة  الذاتية  و�سريهم  العامة  الإدارة  فريق  اأع�ساء  اأ�سماء 

ال�سفحة رقم 21.

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

تتحدد تعوي�سات اأع�ساء جمل�س الإدارة وفقًا ملتطلبات قانون ال�سركات 

النظام  يف  عليه  واملن�سو�س  البحرين  مملكة  يف  به  املعمول  التجارية 

تعوي�سات  وت�سمل  امل�ساهمون.  يعتمدها  والتي  لل�سركة  الأ�سا�سي 

تعوي�سات  اأما  املدفوعة.  وامل�ساريف  والبدلت  املكافاآت  الأع�ساء 

من  تو�سية  على  بناًء  الإدارة  جمل�س  بتحديدها  فيقوم  العامة  الإدارة 

امل�ساريف  البدلت،  الرواتب،  ت�سمل  حيث  واملكافاآت  التعيينات  جلنة 

)ملزيد من  بالأداء  املتعلقة  واحلوافز  نهاية اخلدمة،  مزايا  املدفوعة، 

فاإن  القانون،  بح�سب  رقم 73(.  لل�سفحة  الرجوع  الرجاء  املعلومات، 

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

الهيكل التنظيمي

حددت ال�سركة هيكاًل تنظيميًا مف�ساًل )مو�سح يف ال�سفحة رقم 1٩( 

خلدمة اأهداف ال�سركة وتطورها ال�سرتاتيجي والرقابة الداخلية بها.

اللجان الإدارية

الأق�سام  ومراقبة  التوجيه  يف  التنفيذي  الرئي�س  م�ساعدة  اأجل  من 

الت�سغيلية بال�سركة، ت�سكلت جلان اإدارية داخلية متعددة، بالإ�سافة اإىل 

جلنة اإدارة املجموعة. 

اإن هذه ت�سمل جلان من  اإدارة اإعادة التاأمني واإعادة التاأمني ال�سادر. 

ويكون اأع�ساء هذه اللجان من اأق�سام ال�سركة املختلفة، ويتم اختيارهم 

بناًء على جمالت خرباتهم ذات ال�سلة.

التعاقب الإداري 

التعاقب  �سمان  واأهمية  الب�سرية  مواردها  بقيمة  ال�سركة  تعرتف   

الإداري  التعاقب  عمل  اإطار  ال�سركة  وتدير  واملنظم.  املوؤهل  الإداري 

املواهب  تنمية  وبرنامج  ال�سركة،  يف  الرئي�سية  املنا�سب  ي�سمل  الذي 

جلنة  وتتوىل  التدريب،  لحتياجات  الدوري  التحليل  اأ�سا�س  على 

التعيينات واملكافاآت م�سئولية مراجعة واعتماد خطة التعاقب الإداري 

بال�سركة. ومع ذلك، فاإن بع�س املنا�سب الرئي�سية ل تزال �ساغرة يف 

الوقت احلايل حتى ينظر امل�ساهمون يف قرار تو�سية جمل�س الإدارة 

لوقف اأعمال اإعادة التاأمني اخلا�سع ملوافقة اجلهات الرقابية. 

�سيا�سة توظيف الأقارب

عماًل مبا ورد يف كتاب قواعد م�سرف البحرين املركزي، فقد و�سعت 

ال�سركة �سيا�سة لتوظيف اأقارب الأ�سخا�س الذين يتوقف تعيينهم على 

موافقة م�سرف البحرين املركزي.

تداولت الأ�سخا�س الرئي�سيني بالأوراق املالية لأريج

بالأوراق  الرئي�سيني  الأ�سخا�س  بتداولت  خا�سة  �سيا�سة  اأريج  اأن�سئت 

بور�سة  اإر�سادات  مع  يتوافق  مبا  للتاأمني،  العربية  للمجموعة  املالية 

البحرين وكتاب القواعد املجلد رقم ٦ )الأ�سواق املالية( ال�سادر عن 

بكافة  ال�سركة  التزمت  العام  وخالل  املركزي.  البحرين  م�سرف 

التقارير ذات ال�سلة وباملتطلبات الرقابية على النحو املن�سو�س عليه 

يف هذه القواعد.

وفيما يلي تفا�سيل اأ�سهم اأريج التي ميتلكها اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا 

فيها ممثليهم واأع�ساء الإدارة العامة، مبا فيها زوجاتهم، والأطفال اأو 

غريهم من الأ�سخا�س اخلا�سعني لإ�سرافهم:

الإدارة العامةاأع�ساء املجل�س

 عدد الأ�سهم اململوكة

-١٠٠.٧8١.5٣٩كما هو يف ١-١-٢٠١٩

 م�ساًفا: عدد الأ�سهم

--املكت�سبة خالل العام

ا  : الأ�سهم املعاد ناق�سً

-١١.٠٠٠.٠٠٠ت�سنيفها خالل العام* 

 عدد الأ�سهم اململوكة

-8٩.٧8١.5٣٩كما هو يف ٣١-١٢-٢٠١٩

* م�سرف الإمارات للتنمية

عالقات امل�ساهمني

تويل اأريج اأهمية ق�سوى للحفاظ على عالقات فعالة مع امل�ساهمني من 

وحدة  بال�سركة  توجد  و�سفافة.  وعادلة  مفتوحة  اإت�سال  قنوات  خالل 

متخ�س�سة ل�سئون امل�ساهمني م�سئولة عن ن�سر املعلومات ذات ال�سلة 

اأريج موقع  يوفر  كما  امل�سلحة.  لأ�سحاب  املنا�سب  الوقت   يف 

)www.arig.net( املعلومات املف�سلة عن حوكمة ال�سركات والأعمال 
الآمنة  الإلكرتونية  البوابة  اأي�سًا  ذلك  وي�سمل  املالية،  والبيانات 

للم�ساهمني.

يتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني يف غ�سون ٩٠ 

الدعوة  تن�سر  الرقابية.  املتطلبات  املالية ح�سب  ال�سنة  اإنتهاء  يوم من 

وقت  يف  املالية  والأ�سواق  واملراقبني  للم�ساهمني  العمومية  للجمعية 

قبل  املالية  واحل�سابات  ال�سنوي  التقرير  من  ن�سخ  توفري  ويتم  مبكر. 

الفر�سة  للم�ساهمني  يت�سنى  حتى  الأقل  على  باأ�سبوع  الجتماع  تاريخ 

للتح�سري ملناق�سة اأداء ال�سركة مع اأع�ساء جمل�س الإدارة.

تقرير حوكمة ال�سركات
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راأ�س املال والأ�سهم

5٠٠ مليون �سهم عادي بقيمة  يتاألف راأ�س املال امل�سرح به لأريج من 

ال�سادر  املال  راأ�س  ويبلغ  �سهم.  كل  عن  اأمريكي  دولر   ١ تبلغ  اإ�سمية 

وامل�سجل واملدفوع ٢٢٠ مليون دولر اأمريكي. وميتلك الأ�سهم اأكرث من 

4،425 م�ساهم غالبيتهم من دول جمل�س التعاون اخلليجي. ويتم تداول 

التي تدرج فيها  املالية  الأ�سواق  اأي جن�سية من خالل  اأريج من  اأ�سهم 

من  للمزيد  املايل،  دبي  و�سوق  البحرين  بور�سة  وهما:  اأريج  اأ�سهم 

املعلومات حول امل�ساهمني، الرجاء الرجوع لل�سفحة رقم 57 من هذا 

التقرير ال�سنوي.

الإلتزام

كل  ي�سمل  املجل�س،  من  معتمد  لالإلتزام،  �سامل  اإطار  اأريج  اأن�سئت 

اإلتزام  وحدة  توجد  ال�سركة.  لعمليات  املطبقة  والأنظمة  القواعد 

جلنة  اإىل  تقاريره  يرفع  اإلتزام  �سابط  يراأ�سها  بال�سركة  منف�سلة 

اإلتزام  الوحدة  الإدارة. ت�سمن هذه  التابعة ملجل�س  واملخاطر  التدقيق 

م�سرف  قبل  من  عليها  املن�سو�س  الرقابية  املتطلبات  بكافة  اأريج 

مبملكة  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  ووزارة  املركزي  البحرين 

البحرين، كما ت�سعى هذه الوحدة للتاأكد من اأن ال�سركة ملتزمة بكافة 

القواعد والأنظمة التابعة لالأ�سواق املالية التي تدرج فيها اأ�سهم اأريج، 

ومل ت�سجل ال�سركة اأي خمالفات مالية يف �سنة ٢٠١٩.

نفذت ال�سركة حتليل الفجوة اخلا�س بقانون حماية البيانات ال�سخ�سية 

البحريني؛ وهي قيد الإمتثال بهذا املتطلب. كما تقوم ال�سركة مبراجعة 

الأخري من  الربع  تطبيقها يف خالل  التي مت  ال�سيرباين  الأمن  اأنظمة 

كتاب  من  الثالث  املجلد  من  املخاطر  اإدارة  ق�سم  حتت   ٢٠١٩ عام 

القواعد مل�سرف البحرين املركزي، وهي قيد اللتزام به اأي�سا. 

التفتي�س  بتنفيذ  املركزي  البحرين  م�سرف  قام    ،  ٢٠١٩ عام  خالل 

امليداين لل�سركة، واأ�سدر تقريره باأن ممار�سات احلوكمة ل تتوافق مع 

الأنظمة املعمول بها. 

كما قام م�سرف البحرين املركزي بوقف التداول يف اأ�سهم اأريج من ١٤ 

اأريج يف ٧  اأ�سهم  مايو ٢٠١٩ اىل ٦ اكتوبر ٢٠١٩ ومت ا�ستئناف تداول  

اكتوبر ٢٠١٩  بعد ا�ستيفاء اأريج لالأمور التي اأثريت يف تقرير م�سرف 

البحرين املركزي. ويحتوي اخلرب ال�سحفي ل�سركة اأريج املوؤرخ يف ١٤ 

اكتوبر ٢٠١٩ على مزيد من التفا�سيل بهذا ال�ساأن. 

الرقابة الداخلية

الداخلية  الرقابة  اأنظمة  كافة  عن  النهائية  امل�سئولية  املجل�س  يتوىل 

والإجراءات  والإر�سادات  ال�سيا�سات  �سبكة من  وتوجد  ال�سركة.  داخل 

وم�ستويات التفوي�س ومراقبة الأداء لكل نواحي عمليات ال�سركة، مبا يف 

ذلك املراجعات الدورية واإعداد التقارير ب�ساأن اآخر امل�ستجدات، اأينما 

حدود  كافة  واعتماد  مبراجعة  املجل�س  يقوم  كما  �سروريًا.  ذلك  كان 

يف  اأما  الأخرى.  الت�سغيلية  والأمور  واملطالبات  لالكتتاب  ال�سالحية  

م�ستوياتها،  خمتلف  على  الإدارة  فت�سمن  اليومية،  العمليات  جمال 

رقابة  بيئة  على  احلفاظ  وتوؤمن  الرقابة،  لآليات  الفعال  التطبيق 

على  العالقة  ذات  الأطراف  مع  املعامالت  جميع  تنفذ  كما  اإيجابية. 

اأ�س�س جتارية حم�سة ودون �سروط تف�سيلية.  

وتقوم جلنة التدقيق واملخاطر - نيابة عن املجل�س - مبراجعة دورية يف 

�سكل  يف  الرقابة  تلك  وتقييم  بال�سركة  الداخلية  الرقابة  اإطار  تطبيق 

احل�سابات  ومدققي  باأريج  الداخلي  املدقق  من  �سادرة  تقارير 

بيئة  وفعالية  بالو�سع  الإدارة  جمل�س  اللجنة  تخطر  ثم  اخلارجيني. 

الرقابة بال�سركة واإتخاذ الإدارة لالإجراءات الالزمة لتعزيز اأي اأوجه 

�سعف مت حتديدها يف الرقابة.

اإ�سرتاتيجية العمل

اأداء ال�سركة على مدى الع�سرين عاما املا�سي،  قام املجل�س مبراجعة 

بعد احل�سول على  الكتتاب  اأعمال  بوقف  تو�سية  برفع  قراره  واأ�سدر 

موافقة م�سرف البحرين املركزي وامل�ساهمني يف اجتماع جمعية عامة 

غري عادية. 

دفع اأداء اأريج يف عام ٢٠١8،  ايه ام ب�ست على مراجعة الت�سنيف يف 

٢٠١٩. وفيما كانت ال�سركة على و�سك تخفي�س الت�سنيف  مطلع عام 

�سيوؤثر  كان  التخفي�س  من  املزيد  اأن  وحيث  اثنتني؛  اأو  مرتبة  مبقدار 

هذا  من  بالن�سحاب  قراره  املجل�س  اتخذ  فقد  اأريج،  على  �سلبًا 

اأول  من  لويدز  اإيقاف حمفظة  �سيتم  اإىل ذلك،  بالإ�سافة  الت�سنيف. 

يناير 2020 التي كانت ت�ساهم بحوايل ن�سف حمفظة اأعمال التاأمني 

بدء  منذ  حققتها  التي  الكبرية  اخل�سارة  ب�سبب   ، احلياة  غري  على 

املحفظة اإىل الآن.

اإدارة خماطر املوؤ�س�سة

املراقبة  اإىل  يهدف  الذي  املوؤ�س�سة  خماطر  اإدارة  نظام  اأريج  تطبق 

الدقيقة للمخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها ال�سركة واآثارها املحتملة 

ق�سم  يقوم  كما  والت�سغيلي.  املايل  الأداء  عن  ف�ساًل  املال،  راأ�س  على 

لتقييم  ال�سركة  م�ستويات  لكافة  املنتظمة  باملراجعة  املخاطر  اإدارة 

امل�ستجدات والتوجهات يف عمليات ال�سركة، واتخاذ الإجراءات الالزمة 

للتخفيف من حدة الآثار ال�سلبية املحتملة كلما اأمكن ذلك. 

الوقت احلايل(  �ساغر يف  املن�سب  املخاطر )هذا  اإدارة  رئي�س  يتوىل 

تنفيذ اإطار عمل اإدارة خماطر املوؤ�س�سة الذي بدوره يرفع تقاريره اإىل 

�سجل  مراجعة  تتم  كذلك،  الإدارة.  ملجل�س  واملخاطر  التدقيق  جلنة 

الأداء  م�ستويات  على  احلفاظ  بهدف  ن�سط  ب�سكل  واإدارته  املخاطر 

الفعالة ل�ستخدام راأ�س املال املعر�س للخطر دون الإفراط يف تعري�س 

م�سلحة حقوق امل�ساهمني للمخاطر اأي�سا.

خماطر  الإكتتابية،  املخاطر  لأريج  الرئي�سية  املخاطر  فئات  ت�سمل 

الإحتياطيات، خماطر الأ�سواق، املخاطر الت�سغيلية، خماطر الإئتمان، 

لكوارث  تعر�سها  مع  املمتلكات  تاأمني  اإعادة  ال�سيولة. ومتثل  وخماطر 

طبيعية كانت اأم غري طبيعية من اأكرب فروع التاأمني يف حمفظة اأريج، 

وبالتايل فاإنها لي�ست باملفاجاأة اأن خماطر الإكتتاب تغلب على الكم من 

الإحتياطيات  خماطر  وتليها  بال�سركة.  للمخاطر  التعر�س  اإجمايل 

اإنعكا�س لتاريخ عمليات ال�سركة الت�سغيلية الطويلة واأن�سطة  والتي هي 

تقرير حوكمة ال�سركات
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اأي  الأ�سواق،  اأما خماطر  املتوقف.  التاأمني  فروع  ال�سابق يف  الإكتتاب 

املخاطر يف التغريات من الأ�سواق املالية، فتاأتي هذه يف املرتبة الثالثة 

الئتمان  خماطر  وتاأتي  لل�سركة.  الت�سغيلية  املخاطر  جمموعة  وتليها 

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

واإ�سرتاتيجيات  املخاطر  لتقليل  ال�سيا�سات  من  عدد  ال�سركة  لدى 

التخفيف من حدتها لإدارة التعر�س للمخاطر الرئي�سية.

بيان الرغبة يف التعر�س للمخاطر - حتتفظ اأريج ببيان حمدد عن   •

الرغبة يف املخاطرة يو�سح ن�سبة التعر�س الق�سوى للخ�سائر لكل 

من فروع املخاطر الرئي�سية. ميثل بيان الرغبة يف املخاطرة وثيقة 

دورية  ب�سفة  ويراجع  الأعمال  يف  ال�سركة  نهج  توجيه  يف  رئي�سية 

وقد مت الت�سديق عليه من قبل جمل�س الإدارة.

املخاطر الإكتتابية - ت�سمل مزيج من اإر�سادات الإكتتاب التي هي   •

قيد النظم الرقابية والإدارية بال�سركة، واآليات الت�سعري وتغطيات 

اإعادة التاأمني يف اأ�سواق تت�سم بت�سنيف اإئتماين عايل والتي ت�سع 

�سقفًا لالأخطار احلادة.

خماطر الحتياطيات - تتم اإدارة خماطر الحتياطيات من خالل   •

ل�سمان  لالحتياطيات  واخلارجية  الداخلية  املراجعات  اإجراء 

مالءمة وكفاية تخ�سي�س الحتياطيات. 

من  الفئة  لهذه  التعر�س  يف  التحكم  يتم   - الأ�سواق  خماطر   •

املخاطر عن طريق باقة من الإر�سادات الإ�ستثمارية وال�سيا�سات 

حتليل  الأ�سول،  فئات  ملخ�س�سات  الأق�سى  احلد  ت�سم  التي 

التخل�س  اأوامر  فيها  مبا  الأداء،  مراقبة  واأدوات  الإجتاهات 

لإيقاف اخل�سارة.

التي  العمليات  الت�سغيلية  املخاطر  متثل   - الت�سغيلية  املخاطر   •

ال�سركة  وتقوم  للخطر،  لل�سركة  الت�سغيلية  القدرات  تعر�س 

اجلهود  وتبذل  كثب،  عن  املتعددة  العمليات  هذه  مبراقبة 

اآثارها.   املتوا�سلة للحد من 

خماطر تعطل الأعمال التجارية - تلقى هذا الأمر الإهتمام الكامل   

ا�ستخدام  خالل  من  ب�سرعة  تخفيفها  و�سيتم  اأريج،  �سركة  من 

 Azure Site( خدمة احلو�سبة ال�سحابية من مايكرو�سوفت امل�سماه

Recovery(، ي�سمح هذا الربنامج باإ�ستن�ساخ جميع اأجهزة الإنتاج 

الفرتا�سية يف م�ساحة حممية على )Azure( ٢٤ �ساعة/٧ اأيام يف 

اإىل  الو�سول  ميكن  الثانية.  يف  ميغابت   ١٠٠ خطي  على  الأ�سبوع 

جميع اأنظمة الأعمال التجارية عن ُبعد عرب )Citrix( يف غ�سون 

فرتة ق�سرية جدًا من الزمن. 

املخاطر الإئتمانية - تدار هذه الفئة عن طريق الرقابة ال�سارمة   •

للطرف املقابل وتف�سل اأريج التعامل مع موؤ�س�سات عريقة، واإجماًل، 

التدفق  ر�سد  يتم  الوقت،  ذات  ويف  ت�سنيف عايل.  ذات  �سركات 

امل�ستحقة  املدفوعات  وتتبع  الزمنية  التحليالت  النقدي من خالل 

ب�سكل فعال.

اأو  الفعلية  اخل�سارة  الفئة  هذه  متثل   - ال�سيولة  خماطر  واأخريًا   •

لدفع  اإما  القدرة  عدم  من  النا�سئة  املجموعة  على  املت�سورة 

يويل  الت�سغيلية.  الإلتزامات  اأو  الإ�ستثمارات  اأو  مطالبات 

خماطر  واإدارة  املطالبات  اإدارة  و�سيا�سة  اأريج،  يف  الإ�ستثمار 

�سبيل  وعلى  ال�سيولة،  خماطر  لإدارة  الواجب  الإعتبار  ال�سيولة 

منوذج  من  بكثري  اأعلى  �سائلة  باأ�سول  اأريج  حتتفظ  احليطة 

بها. ال�سنوية  ال�سيولة  متطلبات 

مدققي احل�سابات اخلارجيني 

يعني امل�ساهمون مدققي احل�سابات اخلارجيني يف اجلمعية العمومية. 

وقد مت تعيني ال�سادة �سركة  كى بى ام جي فخرو - مملكة البحرين 

قرار  على  بناًء   ٢٠١٩ املالية  ال�سنة  حل�سابات  خارجيني  كمدققني 

اجلمعية العمومية، على النحو املفو�س اإىل جمل�س الأدارة.

ت�سنيفات الإئتمان

املالية  القوة  ت�سنيف  ب�ست  ام  ايه  �سركة  اأكدت   ،٢٠١٩ مار�س  يف ٢8 

ل�سركة اأريج اإىل )++B( )جيد(، وخف�ست ت�سنيف امل�سدر الئتماين 

القوة  مبراجعة  قامت  كما   .)bbb+( من   )bbb( اإىل  الأجل  طويل 

يف  م�ستقرة،  من  بدل  �سلبية  م�ستقبلية  نظرة  اإىل  اأريج  ل�سركة  املالية 

وقت  ويف  �سلبًيا.  الأجل  طويل  الئتماين  امل�سدر  ت�سنيف  ظل  حني 

الئتمانية  الت�سنيفات  هذه  ب�ست  ام  ايه  �سركة  �سحبت  متزامن، 

)الت�سنيفات( حيث قامت �سركة اريج بالن�سحاب التطوعي من عملية 

الت�سنيف التفاعلية. 

وبح�سب �سركة ايه ام ب�ست، يعك�س الت�سنيف يف وقت الن�سحاب قوة 

جدا«؛  »قوية  ب�ست  ام  ايه  �سركة  �سنفتها  والتي  اأريج،  �سركة  ميزانية 

املحايدة  الأعمال  وحمفظة  الهام�سي  الت�سغيلي  اأدائها  اإىل  اإ�سافة 

واإدارة خماطر املوؤ�س�سة الهام�سية. 

املالءة القانونية 

يتم حتديد متطلبات املالءة القانونية من م�سرف البحرين املركزي، 

وهو اجلهة الرقابية لأريج يف البحرين. ويعرف احلد الأدنى من املالءة 

مالءة  موقف  عن  ويلخ�س  حمددة.  ومطالبات  اأق�ساط  اإىل  بالإ�سارة 

ال�سركة كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩ كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

١٧١.8٠٩١5٣.٢٣8راأ�س املال املتاح

٣٢.٤٧٢٣٦.١٧٧هام�س املالءة املطلوب

 جمموع فائ�س راأ�س املال املتاح

١٣٩.٣٣٧١١٧.٠٦١عما هو مطلوب من هام�س املالءة

تقرير حوكمة ال�سركات
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توقفت تكافل ري عن اإكتتاب الأعمال وهي حاليًا حتت الت�سوية منذ اأبريل ٢٠١٦.  *
خالل عام ٢٠١٩، مت و�سع �سركة �سمانات اخلليج ذ.م.م حتت الت�سفية الإختيارية.  **

عمليات البحرين

املكتب التمثيلي موري�سيو �س

�سركات تابعةاإعادة التاأمني

تكافل ري ليميتد

الإمارات العربية املتحدة  )٪5٤(*

�سمانات اخلليج ذ.م.م.

البحرين )١٠٠٪(**

اأريج كابيتال ليميتد

اململكة املتحدة )١٠٠٪(

املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.(

هيكل جمموعة اأريج

تقرير حوكمة ال�سركات
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اأع�ساء جلنة الإدارة العامة هم: الرئي�س التنفيذي،  نائب املدير العام - ال�سوؤون املالية والإدارية  واملدير العام امل�ساعد - اإعادة التاأمني.  *
يقوم نائب املدير العام - ال�سئون املالية والإدارية حاليًا باأعمال الرئي�س التنفيذي.  **

الهيكل التنظيمي

ال�سوؤون القانونية والإلتزام

الإ�ستثمارات واإدارة الأ�سول

ال�سوؤون املالية للمجموعة

املطالبات واحل�سابات الفنية

اأنظمة املعلومات والإت�سال

الإكتوارية واإدارة املخاطر

جلنة التعيينات واملكافاآت

اأمني ال�سر

جلنة التدقيق واملخاطر

ال�سركات التابعة

التدقيق الداخلي للمجموعة

جلنة الإدارة العامة*

جمل�س الإدارة

الرئي�س التنفيذي**

الإختياري ومتديد ال�سمانات

احلياة وال�سحي

املكتب التمثيلي موري�سيو �س

نائب املدير العام - 

ال�سوؤون املالية والإدارية **
املدير العام امل�ساعد - اإعادة التاأمني

املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية

م
زا

لت
اإ

ر
ط

خا
مل
ا

املخاطر

الإلزامي واإعادة التاأمني ال�سادر

تقرير حوكمة ال�سركات
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ال�سرية الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة

اأع�ساء جمل�س الإدارة

�سعيد حممد البحار

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

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

الأمريكية

 ٢٠١٤ مار�س   ٢5 يف  الإدارة  جمل�س  اإىل  البحار  حممد  �سعيد  اإن�سم 

واأ�سبح رئي�س جمل�س الإدارة منذ ١٢ يونيو ٢٠١٧. وهو رئي�س جمل�س 

اإدارة تكافل ري ليميتد وع�سو جمل�س اإدارة م�سرف الإمارات للتنمية، 

واملوؤ�س�سة العربية لالإت�سالت الف�سائية باململكة العربية ال�سعودية.

حممد �سيف الهاملي

)ممثاًل عن الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الإجتماعية، الإمارات 

العربية املتحدة(

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

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

الأمريكية

 ٢٠١٤ مار�س   ٢5 يف  الإدارة  جمل�س  اإىل  الهاملي  �سيف  حممد  اإن�سم 

القائم  وهو   .٢٠١٧ يونيو   ١٢ منذ  الإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  واأ�سبح 

العامة  الهيئة  يف  الإ�ستثمار  يف  التنفيذي  واملدير  العام  املدير  باأعمال 

للمعا�سات والتاأمينات الإجتماعية - الإمارات العربية املتحدة.

حممد �سيف ال�سويدي

)ممثاًل عن جهاز الإمارات لالإ�ستثمار، الإمارات العربية املتحدة(

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

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

اإن�سم حممد �سيف ال�سويدي اإىل جمل�س الإدارة يف ٢5 مار�س ٢٠١٤. 

وبالإ�سافة اإىل اأريج، فهو ي�سغل حاليًا من�سب املدير التنفيذي لإدارة 

الأ�سول يف جهاز الإمارات لالإ�ستثمار. كما �سغل �سابقًا من�سب املدير 

اأنه  كما  لالإ�ستثمار،  اأبوظبي  الثابت يف جهاز  الدخل  لإدارة  التنفيذي 

ع�سو يف جمل�س اإدارة �سركة الإمارات لالإت�سالت املتكاملة - الإمارات 

العربية املتحدة منذ ٢٠١٢.

اأحمد �سعيد املهري

جلنة  وع�سو  واملخاطر  التدقيق  جلنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�سو 

التعيينات واملكافاآت

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

املتحدة

اإن�سم اأحمد �سعيد املهري اإىل جمل�س الإدارة يف ٢٠ مار�س ٢٠١٧. وقد 

�سبق له اأن �سغل من�سب نائب مدير عام ال�سئون املالية ل�سرطة اأبوظبي.

الدكتور بدر عبداهلل اجلابري

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

التدقيق واملخاطر

دكتوراه يف الإدارة والتخطيط، جامعة ويلز - اململكة املتحدة، 

وبكالوريو�س يف علم النف�س، جامعة الإمارات - دولة الإمارات العربية 

املتحدة

ي�سغل الدكتور بدر عبداهلل اجلابري من�سب ع�سو جمل�س الإدارة منذ 

٢٠ مار�س ٢٠١٧، كما ي�سغل حاليًا من�سب خبري التخطيط الإ�سرتاتيجى 

والتميز املوؤ�س�سي بوزارة العدل يف اأبوظبي.

مزايد  الإدارة يف مركز  رئي�س جمل�س  نائب  �سابقًا من�سب  �سغل  وقد 

دولة  يف  واخلدمات  التعاونية  الأهلية  اجلمعية  رئي�س  ونائب  الطبي، 

املحافظة  الأ�سالة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  و  املتحدة،  العربية  الإمارات 

ذ.م.م. يف �سلطنة عمان.

وائل اإبراهيم ابوخزام

)ممثاًل عن م�سرف ليبيا املركزي، ليبيا(

جلنة  وع�سو  واملخاطر  التدقيق  جلنة  وع�سو  الإدارة  جمل�س  ع�سو 

التعيينات واملكافاآت.

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

املالية وامل�سرفية من الأكادميية الليبية.

 ٢٠ منذ  الإدارة  جمل�س  ع�سو  من�سب  ابوخزام  اإبراهيم  وائل  �سغل 

املخاطر  اإدارة  دائرة  مدير  من�سب  حاليًا  ي�سغل  و   ،٢٠١٧ مار�س 

مب�سرف ليبيا املركزي.
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ال�سرية الذاتية لأع�ساء الإدارة العامة

الإدارة العامة

�ساموئيل فرغي�س

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي ونائب املدير العام - ال�سئون املالية 

والإدارية

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

الهندي للمحا�سبني القانونيني.

ال�سئون  ق�سم  يف   ١٩٩٧ مار�س  يف  بال�سركة  فرغي�س  �ساموئيل  اإلتحق 

املالية للمجموعة قبل اأن يرتاأ�س الق�سم يف يناير ٢٠٠8. واإن�سم لفريق 

ع�سو  من�سب  حاليًا  وي�سغل   .٢٠١٧ يناير  يف  بال�سركة  العامة  الإدارة 

جمل�س الإدارة باأرميا لأنظمة التاأمني )البحرين(، اأريج كابيتال ليميتد 

ري  تكافل  يف  العام  واملدير  )البحرين(  ميد  غلوب  �سركة  )لندن(، 

اإىل ال�سركة، �سغل  اإن�سمامه  ليميتد )مركزدبي املايل العاملي(. وقبل 

عدة منا�سب يف �سركات هندية.

ر�سيد م�سوات

املدير العام امل�ساعد - اإعادة التاأمني

بكالوريو�س يف القت�ساد وماج�ستري يف ال�سئون املالية والتاأمني من 

معهد املال والتنمية بتون�س.

و�سغل من�سب مدير   ٢٠١٠ نوفمرب  بال�سركة يف  م�سوات  ر�سيد  اإلتحق 

ق�سم املطالبات واملحا�سبة الفنية. اإن�سم لفريق الإدارة العامة بال�سركة 

يف يناير ٢٠١٧. وميتلك خربة تتجاوز الـ٢5 �سنة يف اإعادة التاأمني، بعد 

اأن عمل لدى �سركة �سي �سي اأر باجلزائر، واأريج - تون�س، وميد ري يف 

لندن.
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املعدلت الرئي�سية

٢٠١8 2019 ن�سب الأداء 

٪١٦.5 ٪٢5.٩- منو الأق�ساط )التغري ال�سنوي يف اإجمايل الأق�ساط املكتتبة( 

٪٧5.5 ٪٧٣.٢ ن�سبة الحتفاظ )اإجمايل الأق�ساط املحتفظة على اإجمايل الأق�ساط املكتتبة( 

٪١١5.٢ ٪٩٧.٢ الن�سبة املجمعة  )جمموع امل�ساريف واخل�سائر على �سايف الأق�ساط املكت�سبة( 

٪١.٦ ٪٤.٢ عائد ال�ستثمار )ن�سبة دخل ال�ستثمار على متو�سط الأ�سول امل�ستثمرة( 

٪٢٤.٤ - ٪8.٣ عائد احلقوق )ن�سبة �سايف الربح اإىل متو�سط حقوق امل�ساهمني( 

٪٢٣.٦  - ٪١٦.٣ منو يف حقوق امل�ساهمني 

ن�سب التوازن  

٪١٣٣.8 ٪85.٢ التعر�س الإكتتابي )معدل اإجمايل الأق�ساط املكتتبة اإىل حقوق امل�ساهمني( 

٪٢٩٢.٣ ٪٢٢٠.٣ �سايف املخ�س�سات الفنية / حقوق امل�ساهمني 

٪٢8٩.٣ ٪٣5٣.١ �سايف املخ�س�سات الفنية / �سايف الأق�ساط املكتتبة 

ن�سب ال�سيولة  

٪١٠٧.٠ ٪١٢5.٠ موجودات ال�ستثمار / �سايف املخ�س�سات الفنية 

 ٪١٠٣.١ ٪١٢٠.5 املوجودات النقدية / �سايف املخ�س�سات الفنية 

اأخرى  

٪٤٢٣.5 ٪5٢٩.١ ن�سبة املالءة القانونية )راأ�س املال املتاح اإىل هام�س املالءة املطلوب( 

٪٩١.8 ٪١٣١.٦ ن�سبة املالءة الأخرى )معدل حقوق امل�ساهمني اإىل �سايف الأرباح املكت�سبة( 

٠.٢8 - ٠.٠٩ عائد ال�سهم الواحد املن�سوب للم�ساهمني )بالدولر الأمريكي(

٠.٩٩ ١.١5 القيمة الدفرتية لل�سهم الواحد )بالدولر الأمريكي( 

٪٤١.٩ ٪٢٤.٣ �سعر القيمة الدفرتية لكل �سهم 
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

ي الراأ

بيان  من  تتكون  والتي  )»املجموعة«(  لها  التابعة  وال�سركات  )ال�سركة(  للتاأمني  العربية  للمجموعة  املرفقة  املوحدة  دققنا البيانات املالية  لقد 

املركز املايل املوحد كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩، وبيان الربح اأو اخل�سارة املوحد، وبيان الدخل ال�سامل املوحد، وبيان التغريات يف حقوق امللكية 

الهامة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  ملخ�س  من  تتكون  التي  والإي�ساحات  التاريخ،  بذلك  املنتهية  لل�سنة  املوحد  النقدية  التدفقات  وبيان  املوحد، 

الأخرى. الإي�ساحية  واملعلومات 

براأينا، اأن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�سـورة عادلة، من جميع اجلوانب اجلوهرية، املـركز املايل املوحد للمجموعة كما يف ٣١ دي�سمرب 

٢٠١٩، واأداءها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

اأ�سا�س الراأي

لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. اإن م�سئولياتنا وفق هذه املعايري م�سروحة مبزيد من التف�سيل يف ق�سم »م�سئوليات املدققني عن تدقيق 

البيانات املالية املوحدة« من تقريرنا هذا. نحن م�ستقلون عن املجموعة وفقًا ملدونة قواعد ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني املهنيني التابعة ملجل�س 

معايري ال�سلوك الأخالقي الدولية للمحا�سبني، وقد ا�ستوفينا م�سئولياتنا الأخالقية الأخرى طبقًا للمدونة املذكورة. اإننا نعتقد اأن اأدلة التدقيق التي 

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

اأمور التدقيق الرئي�سية

اأمور التدقيق الرئي�سية هي تلك الأمور التي تعترب، وفق تقديرنا املهني، الأكرث اأهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب 

٢٠١٩. مت اعتبار هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل، ويف �سياغة راأينا املهني ب�ساأنها، ونحن ل ُنبدي راأيًا منف�ساًل ب�ساأن هذه الأمور. 

خم�س�سات التاأمني الفنية

)راجع ا�ستخدام التوقعات والتقديرات يف اإي�ساح ٣، وال�سيا�سات املحا�سبية يف اإي�ساح٢، واإي�ساح ١٤ و ١5 يف البيانات املالية املوحدة(.

كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيقالو�سف

مت الرتكيز على هذا الأمر لالأ�سباب التالية:

املجموعة خم�س�سات  لدى  يوجد   ،٢٠١٩ دي�سمرب   ٣١ كما يف   •
املطلوبات  جمموع  من   %8٠.٣ متثل  جوهرية  فنية  تاأمني 

واملطالبات  القائمة،  املطالبات  مبخ�س�سات  تتعلق  للمجموعة 

املتكبدة غري املبلغ عنها حتى تاريخ البيانات املالية، والأق�ساط 

غري املكت�سبة؛

من  عالية  درجة  يت�سمن  الفنية  التاأمني  خم�س�سات  تقييم 

تقييم  اخل�سو�س  وجه  وعلى  والأحكام،  والفر�سيات  التقدير 

املطالبات اخلا�سة باأحداث وقعت قبل نهاية ال�سنة املالية والتي 

مل يتم اإبالغ املجموعة عنها حتى تاريخ البيانات املالية، وت�سمل 

املوؤكدة،  امل�ستقبلية غري  النتائج  تقديرية معقدة حول  قرارات 

النهائي  ال�سداد  ومبلغ  التوقيت  الأول  وباملقام  ذلك  يف  مبا 

بالكامل ملطلوبات حاملي الوثائق؛

الكتواريني  بالأخ�سائيني  ال�ستعانة  التدقيق  اإجراءات  �سملت 

والقيام مبا يلي:

فح�س ت�سميم وكفاءة عمل اأنظمة الرقابة الداخلية الرئي�سية   •
عنها،  املبلغ  للمطالبات  الحتياطيات  احت�ساب  بعملية  املتعلقة 

واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها، والأق�ساط غري املكت�سبة؛

فح�س عينة من املطالبات القائمة، وا�سرتدادات اإعادة التاأمني   •
اأثرًا  لها  التي  املطالبات  تلك  على  الرتكيز  مع  بها،  املتعلقة 

تقدير  اإذا مت  ما  لتقييم  املوحدة  املالية  البيانات  جوهريًا على 

املطالبات وال�سرتدادات ذات العالقة على نحو مالئم؛ 

مالئمة  واختبار  تقييم  مت  الرئي�سية،  العمل  لأق�سام  بالن�سبة   •
ِن�َسب  ذلك  يف  مبا  الحتياطيات،  لر�سد  الرئي�سية  الفر�سيات 

يف  ا�ستخدامها  مت  والتي  املطالبات،  وحجم  وتكرار  اخل�سائر، 

مناذج اأعمال التقييم، ومقارنتها مع البيانات التاريخية للمجموعة؛

كي بي ام جي فخرو ذ.م.م
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيقالو�سف

اإكتوارية  ومناذج  الداخلية،  املطالبات  تطور  طرق  ا�ستخدام   •
لدعم عمليات احت�ساب احتياطيات التاأمني الفنية. التعقيدات 

املوجودة يف هذه النماذج قد تزيد من الأخطاء نتيجة للبيانات 

اأو تطبيق النماذج  غري ال�سحيحة اأو غري الكاملة، اأو ت�سميم 

النماذج  يف  امل�ستخدمة  الفر�سيات  مالئمًا.  غري  يكون  قد 

الكتوارية، مثل املطالبات التاريخية، والتي ميكن ا�ستخدامها 

ومعدلت  وامل�سروفات،  امل�ستقبلية،  املطالبات  منط  لتقدير 

التقديرات  لتطبيق  ت�ستخدم  ذلك،  �سابه  وما  النقطاع، 

من  امل�ستقبلية  والتوقعات  اخلربة،  حتليل  على  بناًء  والتوقعات 

قبل الإدارة.

اإذا كانت طريقة ر�سد الحتياطيات متت  كما قمنا بتقييم ما   •
وقد  الفر�سيات.  يف  التغريات  مربرات  وتقييم  ثابت،  بنحو 

ر�سد  يف  املتبعة  الطرق  لتقييم  بالقطاع  معرفتنا  ا�ستخدمنا 

على  تدقيقنا  يف  ركزنا  لقد  اخل�سائر.  وتقدير  الحتياطيات 

اأق�سام العمل التي تتطلب اإجراء تقديرات هامة. 

للخرباء  املقدمة  املعلومات  مالئمة  بالعتبار  اأخذنا  كما   •
الكتواريون اخلارجيون امل�ستقلون، املعينون من قبل املجموعة، 

لها،  تو�سلوا  التي  والنتائج  عملهم  لنطاق  بالعتبار  والأخذ 

الحتياطيات  ر�سد  ب�ساأن  الإدارة  تقديرات  كفاية  لتعزيز 

للمطالبات؛

تقييم اإف�ساحات املجموعة املتعلقة مبخ�س�سات التاأمني الفنية   •
املعايري  ملتطلبات  بالرجوع  وذلك  املوحدة،  املالية  البيانات  يف 

املحا�سبية ذات العالقة.

انخفا�س قيمة الذمم املدينة وال�سرتدادات

)راجع ا�ستخدام التوقعات والتقديرات يف اإي�ساح ٣، وال�سيا�سات املحا�سبية يف اإي�ساح٢، واإي�ساح ٩ يف البيانات املالية املوحدة(.

كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيقالو�سف

مت الرتكيز على هذا الأمر لالأ�سباب التالية:

تاأمني  ذمم  املجموعة  لدى  يوجد   ،٢٠١٩ دي�سمرب   ٣١ يف  كما   •
مدينة جوهرية من ال�سركات امل�سندة وا�سرتدادات من �سركات 

اإعادة التاأمني، تبلغ ١١.٤% من جمموع املوجودات ؛ 

تواجه املجموعة خطر عدم القدرة على حت�سيل الذمم املدينة   •
نتيجة لل�سعوبات املالية لالأطراف املقابلة؛

خم�س�س  م�ستوى  وحتديد  للتح�سيل  القابل  املبلغ  تقدير   •
انخفا�س القيمة يتطلب اأحيانًا العتماد على افرتا�سات معينة، 

واتخاذ اأحكام تقديرية؛

تقوم املجموعة باتخاذ قرارات تقديرية، تتعلق بتوقيت احت�ساب   •
انخفا�س القيمة، وتقدير مبلغ النخفا�س.

�سملت اإجراءات التدقيق ما يلي:

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

على  حمتمل  جوهري  اأثر  لها  التي  احل�سابات  على  الرتكيز   •
البيانات املالية املوحدة، والأخذ بالعتبار باأعمار الذمم ونتائج 

واملبالغ  املقابلة،  الأطراف  ح�سابات  ك�سوف  ت�سويات  مراجعة 

املح�سلة بعد نهاية ال�سنة؛

الئتمان  مبخاطر  املتعلقة  املجموعة  اإف�ساحات  مالئمة  تقييم   •
يف  القيمة  انخفا�س  وخم�س�س  املدينة،  التاأمني  ذمم  على 

املعايري  ملتطلبات  بالرجوع  وذلك  املوحدة،  املالية  البيانات 

املحا�سبية ذات العالقة. 

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

خم�س�سات التاأمني الفنية )تتمة(
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

تقييم وانخفا�س قيمة ال�ستثمارات املالية 

)راجع ا�ستخدام التوقعات والتقديرات يف اإي�ساح ٣، وال�سيا�سات املحا�سبية يف اإي�ساح ٢، واإي�ساح ٦ يف البيانات املالية املوحدة(.

كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيقالو�سف

مت الرتكيز على هذا الأمر لالأ�سباب الآتية:

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩، متثل ال�ستثمارات املالية 5٢.٦% من   •
اأحد  وتعترب  املوحدة،  املالية  البيانات  يف  املوجودات  جمموع 

حمفزات العمليات والأداء؛

•  كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩، هناك جزء جوهري من ال�ستثمارات 
 ٪٦٩.٢ والذي ميثل  للبيع«  املتوفرة  املالية  »الأوراق  املالية من 

٣٧٧.5 مليون  وبقيمة دفرتية  املالية  ال�ستثمارات  من جمموع 

دولر اأمريكي، والتي تخ�سع لتقييم انخفا�س القيمة؛

تقوم املجموعة باتخاذ قرارات تقديرية، تتعلق بتوقيت احت�ساب   •
انخفا�س القيمة، وتقدير مبلغ النخفا�س.

�سملت اإجراءات التدقيق ما يلي:

فح�س ت�سميم وكفاءة عمل اأنظمة الرقابة الداخلية الرئي�سية   •
على عملية ت�سجيل معامالت ال�ستثمار املطبقة حاليًا، وتقييم 

حمفظة ال�ستثمارات املدرجة؛

مطابقة اأ�سعار تقييم الأ�سهم املدرجة واأدوات الدين وال�سناديق   •
املدارة مع الأ�سعار املن�سورة من قبل م�سادر م�ستقلة؛

مقارنة القيمة الدفرتية لالأوراق املالية غري املدرجة، مع اأحدث   •
�سايف القيمة لأ�سول هذه ال�سناديق.

قمنا  فقد  للبيع،  املتوفرة  الدين  اأدوات  قيمة  لنخفا�س  بالن�سبة 

بالآتي:

وجود  على  موؤ�سر  لأي  حده،  على  كل  الدين،  اأدوات  تقييم   •
م�ساعب مالية جوهرية ل�سادر ال�سندات؛

تقييم ما اإذا كان هناك ف�سل اأو تاأخري يف ال�سداد؛  •

تقييم ما اإذا كان هناك انخفا�س جوهري يف القيمة العادلة.  •
كما قمنا بتقييم مالئمة اإف�ساحات املجموعة اخلا�سة بتقييم 

وذلك  للبيع،  املتوفرة  املالية  ال�ستثمارات  قيمة  وانخفا�س 

بالرجوع ملتطلبات املعايري املحا�سبية ذات العالقة.

للبيع  املتوفرة  امللكية  حقوق  اأ�سهم  قيمة  لنخفا�س  بالن�سبة 

وال�سناديق املدارة، فقد قمنا بالآتي:

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

كان  اإذا  ما  حتديد  معايري  تطبيق  وثبات  معقولية  تقييم   •
النخفا�س اجلوهري اأو طويل الأجل يف القيمة العادلة لأقل من 

التكلفة قد اأدى لحت�ساب انخفا�س يف القيمة.

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني )تتمة(
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)راجع ا�ستخدام التوقعات والتقديرات يف اإي�ساح ٣، وال�سيا�سات املحا�سبية يف اإي�ساح ٢، واإي�ساح 8 يف البيانات املالية املوحدة(.

كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيقالو�سف

مت الرتكيز على هذا الأمر لالأ�سباب الآتية:

وتقديرات  اأحكام  اتخاذ  على  النهائية  الأق�ساط  تقدير  ي�سمل   •
جوهرية؛

يتم ت�سجيل ايرادات اق�ساط التاأمني مبدئيا بناًء على تقديرات   •
التي  للعقود  بالن�سبة  ذلك  ويحدث  النهائية.  التاأمني  اأق�ساط 

ي�سند فيها الت�سعري على متغريات غري معرفة على وجه اليقني 

عند ا�سدار العقد. يتم لحقا ت�سجيل تعديالت لتلك التقديرات 

مبتغريات  املتعلقة  املعلومات  حتديد  فيها  يتم  التي  الفرتة  يف 

الت�سعرية هذه.

�سملت اإجراءات التدقيق ما يلي:

فح�س ت�سميم وكفاءة عمل اأنظمة الرقابة الداخلية الرئي�سية   •
على عملية تقدير الأق�ساط النهائية؛

تقييم اأق�ساط التاأمني املقدرة؛ مبا يف ذلك الأ�س�س يف التقييم   •
واملعلومات  امل�سندة  وال�سركات  ال�سما�سرة  من  املوؤيدة  والأدلة 

التاريخية؛ 

اأ�سا�س  على  النهائية  الأق�ساط  ملبالغ  التاريخي  التطور  حتليل   •
ال�سنوات  يف  امل�سجلة  التقديرات  مع  ومقارنتها  الكتتاب  �سنة 

املالية املقابلة لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على التحيز 

الإداري؛ و

اخلا�سة  املجموعة  اإف�ساحات  مالئمة  بتقييم  قمنا  كما   •
بالأق�ساط النهائية، وذلك بالرجوع ملتطلبات املعايري املحا�سبية 

ذات العالقة. 

تاأكيد مو�سوع 

نلفت النتباه اإىل الإي�ساح رقم )١( يف البيانات املالية املوحدة، والذي ي�سري اإىل قرار جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد يف ١٣ مايو ٢٠١٩ برفع 

تو�سية بوقف اأن�سطة التاأمني لل�سركة وذلك رهنًا مبوافقة ال�سلطات التنظيمية وامل�ساهمني. مل يتم تعديل راأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

اأمور اأخرى

مت تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة كما يف ولل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١8، من قبل مدقق اآخر، والذي اأ�سدر راأي تدقيق غري معدل 

على تلك البيانات املالية املوحدة يف ١٣ فرباير ٢٠١٩. 

املعلومات الأخرى

جمل�س الإدارة م�سئول عن املعلومات الأخرى. تت�سمن املعلومات الأخرى املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي، ولكنها ل ت�سمل البيانات املالية 

ال�سنوي، و�سيتم ح�سول  التقرير  التقرير على تقرير جمل�س الإدارة الذي ميثل جزءًا من  املوحدة وتقريرنا حولها. وقد ح�سلنا قبل تاريخ هذا 

الأجزاء الأخرى من التقرير ال�سنوي بعد تاريخ هذا التقرير 

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

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، تكمن م�سئوليتنا يف قراءة املعلومات الأخرى املحددة اأعاله، وعند القيام بذلك ناأخذ بعني العتبار 

ما اإذا كانت املعلومات الأخرى حتوي ت�سارب مهم مع البيانات املالية املوحدة، اأو مع معرفتنا التي ح�سلنا عليها من خالل اأعمال التدقيق، اأو يبدو 

اأنها حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة. 

اأنها حتتوي على معلومات  التقرير،  واإذا ما ا�ستنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على املعلومات الأخرى التي ح�سلنا عليها قبل تاريخ هذا 

جوهرية خاطئة، فاإنه يتوجب علينا الإف�ساح عن ذلك. ومل نالحظ ما يتوجب الإف�ساح عنه يف هذا ال�ساأن. 

م�سئولية جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املوحدة 

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

اأية معلومات جوهرية خاطئة، �سواء كانت  الداخلي الذي يراه جمل�س الإدارة �سروريًا لإعداد البيانات املالية املوحدة ب�سورة عادلة وخالية من 

ناجتة عن احتيال اأو خطاأ.

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

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

دقة الأق�ساط النهائية



٢٩التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٩

وعند اإعداد البيانات املالية املوحدة؛ جمل�س الإدارة م�سئول عن تقييم قدرة املجموعة على العمل كمن�ساأة م�ستمرة، والإف�ساح، كلما كان منا�سبًا، 

عن الأمور املتعلقة بفر�سية ال�ستمرارية، وا�ستخدامها كاأ�سا�س حما�سبي اإل اإذا كان جمل�س الإدارة ينوي ت�سفية املجموعة اأو اإيقاف اأعمالها، اأو 

لي�س لديه بديل واقعي اإل القيام بذلك.  

م�سئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة  

تتلخ�س اأهدافنا يف احل�سول على تاأكيد معقول من خلو البيانات املالية ككل من اأية معلومات جوهرية خاطئة، �سواًء كانت ناجتة عن احتيال اأو خطاأ، 

واإ�سدار تقرير املدققني الذي يت�سمن راأينا. يعترب التاأكيد املعقول م�ستوى عال من التاأكيد، ولكنه لي�س �سمانًا باأن التدقيق الذي يتم وفقًا ملعايري 

التدقيق الدولية �سيك�سف دائمًا عن املعلومات اجلوهرية اخلاطئة عند وجودها. ميكن اأن تنجم املعلومات اخلاطئة من الحتيال اأو اخلطاأ، وتعترب 

جوهرية اإذا كان من املتوقع اأن توؤثر، ب�سورة فردية اأو جمتمعة، على القرارات القت�سادية املاأخوذة اعتمادًا على هذه البيانات املالية املوحدة.  

مراحل  جميع  يف  املهني  ال�سك  منهج  على  ونحافظ  املهنية  التقديرات  منار�س  اإننا  الدولية،  التدقيق  ملعايري  وفقًا  التدقيق  اأعمال  من  كجزء 

التدقيق. كما نقوم بالآتي:

حتديد وتقييم خماطر املعلومات اجلوهرية اخلاطئة يف البيانات املالية املوحدة، �سواء كانت ناجتة عن الحتيال اأو اخلطاأ، وت�سميم والقيام   •
باإجراءات التدقيق التي ت�ستجيب لتلك املخاطر، واحل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتوفري اأ�سا�سًا لراأينا. اإن خماطر عدم اكت�ساف 

معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن الحتيال اأعلى من عدم اكت�ساف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن اخلطاأ، كون الحتيال قد ينطوي على 

التواطوؤ، اأو التزوير، اأو احلذف املتعمد، اأو التحريف، اأو جتاوز نظم الرقابة الداخلية.

احل�سول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات ال�سلة بالتدقيق من اأجل ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل الظروف القائمة، ولي�س   •
لغر�س اإبداء الراأي حول مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة. 

تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة، ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإف�ساحات ذات العالقة التي قام بها جمل�س الإدارة.    •
الو�سول اإىل ا�ستنتاج حول مدى مالئمة ا�ستخدام جمل�س الإدارة الأ�سا�س املحا�سبي لفر�سية ال�ستمرارية، وا�ستنادًا اإىل اأدلة التدقيق التي مت   •
احل�سول عليها، ما اإذا كان هناك غمو�س مهم متعلق باأحداث اأو ظروف ميكن اأن تثري �سكوكًا كبرية حول قدرة املجموعة على العمل كمن�ساأة 

م�ستمرة. واإذا تو�سلنا ملثل هذا ال�ستنتاج، فاإنه يتوجب علينا لفت النتباه يف تقريرنا هذا اإىل الإف�ساحات ذات العالقة يف البيانات املالية 

املوحدة، اأو اإذا كانت هذه الإف�ساحات غري كافية، يتوجب علينا تعديل راأينا املهني. ت�ستند ا�ستنتاجاتنا على اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها 

حتى تاريخ هذا التقرير. ومن املمكن لالأحداث اأو الظروف امل�ستقبلية اأن تدفع املجموعة للتوقف عن العمل كمن�ساأة م�ستمرة.

تقييم العر�س العام وهيكل وحمتوى البيانات املالية املوحدة، مبا يف ذلك الإف�ساحات، وما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل املعامالت   •
والأحداث الأ�سا�سية بطريقة حتقق عر�سًا عادًل. 

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

اإننا نتوا�سل مع جمل�س الإدارة فيما يخ�س، من بني اأمور اأخرى، نطاق التدقيق وتوقيت اأعماله املخطط لها، والنقاط املهمة التي برزت اأثناء اأعمال 

التدقيق، مبا يف ذلك اأوجه الق�سور الهامة، اإن وجدت، يف نظم الرقابة الداخلية.

كما نقدم ملجل�س الإدارة بيانًا يفيد امتثالنا للمتطلبات الأخالقية ذات ال�سلة بال�ستقاللية، ونطلعه على جميع العالقات والأمور الأخرى، اإن وجدت، 

التي يعتقد ب�سكل معقول باأنها قد توؤثر على ا�ستقالليتنا والإجراءات الوقائية ذات ال�سلة.

من بني الأمور التي يتم اإبالغها ملجل�س الإدارة، نقوم بتحديد الأمور الأكرث اأهمية يف تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية كما يف ٣١ دي�سمرب 

٢٠١٩، وهي اأمور التدقيق الرئي�سية. كما اأننا نقوم ب�سرح هذه الأمور يف تقرير املدققني، مامل حتظر القوانني اأو الأنظمة الإف�ساح العلني عن هذه 

الأمور، اأو عندما نحدد، يف حالت نادرة جدًا، اأنه ل ينبغي الإف�ساح عن اأمر معني يف تقريرنا لأن الآثار ال�سلبية لذلك من املتوقع ب�سكل معقول اأن 

تفوق منافع امل�سلحة العامة. 

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني )تتمة(
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تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى

وفقًا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية ودليل اأنظمة م�سرف البحرين املركزي )املجلد رقم ٣( نفيد مبا يلي:

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

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

ج(  فيما عدا عدم ح�سول ال�سركة على املوافقة امل�سبقة من م�سرف البحرين املركزي بخ�سو�س قرار ت�سفية �سركتني من ال�سركات التابعة، مل 

يرد اإىل علمنا وقوع اأية خمالفات خالل ال�سنة لقانون ال�سركات التجارية، اأو قانون م�سرف البحرين املركزي واملوؤ�س�سات املالية رقم )٦٤( 

ل�شنة ٢٠٠٦ )وتعديالته( اأو دليل اأنظمة م�سرف البحرين املركزي )املجلد رقم ٣ والفقرات النافذة من املجلد رقم ٦ وتوجيهات م�سرف 

البحرين املركزي(، اأو اأنظمة اأ�سواق املال ال�سادرة عن م�سرف البحرين املركزي والقرارات ذات العالقة اأو اأنظمة واإجراءات بور�سة البحرين 

اأو ملتطلبات عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة، ميكن اأن يكون لها اأثر �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة اأو مركزه املايل؛

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

ال�سريك امل�سئول عن مهمة التدقيق الناجت عنها هذا التقرير للمدققني امل�ستقلني هو جعفر القبيطي. 

كي بي ام جي فخرو

رقم قيد ال�سريك 8٣

١٣ فرباير ٢٠٢٠

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني )تتمة(
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البيانات املالية املوحدة
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2019٢٠١8اإي�ساح

املوجــــودات

58١.٢٦١١١5.٩٣5النقد واأر�سدة لدى البنوك

٦5٤5.٢١٤٤٩5.٦٧8اإ�ستثمارات

8٧١.٣588٦.585اإيرادات م�ستحقة

٩١١٧.8٧٢١٢٧.٣٧٣ذمم تاأمني مدينة

١٠٢٢.5٠5٢٧.٦٠٣ودائع لدى �سركات التاأمني

١٦١٧.٩١5٢5.٤٣٣تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

١١١٣٠.٦٧5١١٠.٦٢٩ح�سة معيدي التاأمني من املخ�س�سات الفنية

١٢٣٠.٣٢٩٤٤.٠٧8موجودات اأخرى

١٣١8.٧١٢١٩.٢٤5عقارات ومعدات

1.035.8411.052.559جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

١٤٦٣٣.٧٦٩٦8٤.5٦٩خم�س�سات فنية

١٧٩٠.٧٢٦٦٩.٣٠5ذمم تاأمني دائنة

١8٧.٠٠٠٧.٠٠٠قرو�س

١٩58.٠٢١٦٦.8١١مطلوبات اأخرى

٧8٩.5١٦8٢٧.٦85جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

٢٠املن�سوبة اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠راأ�س املال

)١٤.٧٩٣()١٤.٧٩٣(اأ�سهم اخلزينة

5١.٧٠5٣5.٦٧٠الإحتياطيات

)٤٤.5٠٧()٢8.5٣٩(اخل�سائر املرتاكمة

٢٢8.٣٧٣١٩٦.٣٧٠

٢١١٧.٩5٢٢8.5٠٤ح�س�س غري م�سيطرة

٢٤٦.٣٢5٢٢٤.8٧٤جمموع حقوق امللكية

1.035.8411.052.559جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بيان املركز املايل املوحد 

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ ١٣ فرباير ٢٠٢٠ ووقعها بالنيابة عنه كل من:

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

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

)باآلف الدولرات الأمريكية(

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

القائم باأعمال الرئيـ�س التنفيـذي ع�سو جمل�س الإدارة  رئيــ�س جملــ�س الإدارة 
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بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد 

2019٢٠١8اإي�ساح

٢٢١٩٤.٦١٤٢٦٢.٧٩١اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

)٦٤.٣٩8()5٢.١٣٦(٢٢اأق�ساط اإعادة التاأمني ال�سادرة

٢٢٣١.٠٩١١5.55٩التغري فى اأق�ساط غري مكت�سبة 

٢٢173.569213.952�سايف الأق�ساط املكت�سبة

)١٧5.٢٢٦()١٠٧.٧٩٤(٢٢املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها

)58.٠8٩()٤٩.8٤٩(٢٢م�ساريف احل�سول على اأعمال التاأمني

٢٣١٧.٦8٣5.٩٦٣اإيراد الإ�ستثمار املتعلق مبحافظ التاأمني

)١٣.٢٦٣()١١.٠٧٠(٢٤م�ساريف الت�سغيل

)26.663)٢٢22.539نتائج الإكتتاب

٢٣8.٦١٢٤.٠8٦اإيراد الإ�ستثمار املتعلق مبحافظ امل�ساهمني

)٩.٢8١()5.٤٠٤(٢٤م�ساريف الت�سغيل - اأن�سطة غري اكتتابية

)8٠8()٢5٣(م�ساريف اقرتا�س

٢5١.٣١85.١٦5اإيرادات اأخرى

)٢٤.٧٠١()8.٣8٤(٢٦م�ساريف وخم�س�سات اخرى

)52.202)18.428ربح )خ�سارة( ال�سنة

من�سوب اإىل:

٩٠٢٣.٠٤٩ح�س�س غري م�سيطرة

)55.٢5١(١٧.5٢٦م�ساهمي ال�سركة الأم

18.428(52.202(

عائد الربح )اخل�سارة( لل�سهم الواحد املن�سوب للم�ساهمني

)٢٧.٩(٢٧8.٩ )�سنت اأمريكي()الأ�سا�سي واملخف�س(: 

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

)باآلف الدولرات الأمريكية(

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

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

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



٣5التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٩

بيان الدخل ال�سامل املوحد

    2019٢٠١8اإي�ساح

)5٢.٢٠٢(١8.٤٢8ربح )خ�سارة( ال�سنة

الدخل ال�سامل الآخر

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

)٤.٩٩٤(١٦.٦٣٠التغريات من اإعادة قيا�س اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

)5١8()٣.٤٢١(٢٣حتويالت لإحت�ساب الأرباح الناجتة عن بيع اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

٢٣١.٣١٤٢٠٦حتويالت خل�سارة اإنخفا�س القيمة املحت�سبة لإ�ستثمارات متوفرة للبيع

)5.٣٠٦(١٤.5٢٣الدخل ال�سامل الآخر عن ال�سنة

)57.508)32.951جمموع الدخل ال�سامل عن ال�سنة

من�سوب اإىل:

٩٤8٣.٠5٦ح�س�س غري م�سيطرة

)٦٠.5٦٤(٣٢.٠٠٣م�ساهمي ال�سركة الأم

32.951(57.508(

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

)باآلف الدولرات الأمريكية(

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

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

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



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٣٦

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

راأ�س

املال

اأ�سهــــــــم

اخلزينة

الإحتياطيات

اخل�سائر 

املرتاكمة

املن�سوبــة

اإىل

م�ساهمي 

ال�سركة الأم

حـ�س�س

غيــــــــر

م�سيطرة

جممــــــوع

حقــــــــوق

امللكيــــــــة

)مدققة( 

القانوين

اإعـــادة

تقييــم

الإ�ستثمارات

اإعادة

تقييم

 العقار

املجموع

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

١٧.5٢٦١٧.5٢٦٩٠٢١8.٤٢8------�سايف ربح ال�سنة

التغريات من اإعادة قيا�س اإ�ستثمارات

١٦.5٢5١٠5١٦.٦٣٠-١٦.5٢5-١٦.5٢5---متوفرة  للبيع

حتويالت لإحت�ساب الأرباح الناجتة

)٣.٤٢١()١5٢()٣.٢٦٩(-)٣.٢٦٩(-)٣.٢٦٩(---عن بيع اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

حتويالت خل�سارة اإنخفا�س القيمة

١.٢٢١٩٣١.٣١٤-١.٢٢١-١.٢٢١---املحت�سبة لإ�ستثمارات متوفرة للبيع 

١٤.٤٧٧١٧.5٢٦٣٢.٠٠٣٩٤8٣٢.٩5١-١٤.٤٧٧---جمموع الدخل ال�سامل عن ال�سنة

حتويل �سايف ال�ستهالك من

---١٩5)١٩5()١٩5(----اإعادة تقييم العقار

حتويل اإىل )من( احتياطيات

---)١.٧5٣(١.٧5٣--١.٧5٣--غري قابلة للتوزيع

تخفي�س راأ�س مال ال�سركة التابعة

)١١.5٠٠()١١.5٠٠(--------)اإي�ساح ٣٤)ج((

228.37317.952246.325)28.539)36.56911.0264.11051.705)14.793)220.000الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2019 

اأر�سدة ال�سركة الأم يف

٢٢8.٣٧٣-٢٢8.٣٧٣)٢8.٤٠٩(٣٦.٤٣٢١١.٠٣٣٤.١١٠5١.5٧5)١٤.٧٩٣(٣١٢٢٠.٠٠٠ دي�سمرب ٢٠١٩ )اإي�ساح ٣٧(

راأ�س

املال

اأ�سهــــــــم

اخلزينة

اأرباحالإحتياطيات

 م�ستبقاة 

)خ�سائر 

مرتاكمة(

املن�سوبــة

اإىل

م�ساهمي 

ال�سركة الأم

حـ�س�س

غيــــــــر

م�سيطرة

جممــــــوع

حقــــــــوق

امللكيــــــــة

)مدققة( 

القانوين

اإعـــادة

تقييــم

الإ�ستثمارات

اإعادة

تقييم

 العقار

املجموع

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

)5٢.٢٠٢(٣.٠٤٩)55.٢5١()55.٢5١(------�سايف )خ�سارة( ربح ال�سنة

التغريات من اإعادة قيا�س

)٤.٩٩٤()١٤٤()٤.85٠(-)٤.85٠(-)٤.85٠(---اإ�ستثمارات متوفرة  للبيع 

حتويالت لإحت�ساب )الأرباح( اخل�سائر 

)5١8(١5١)٦٦٩(-)٦٦٩(-)٦٦٩(---الناجتة عن بيع اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

حتويالت خل�سارة اإنخفا�س القيمة

٢٠٦-٢٠٦-٢٠٦-٢٠٦---املحت�سبة  لإ�ستثمارات متوفرة للبيع

)5٧.5٠8(٣.٠5٦)٦٠.5٦٤()55.٢5١()5.٣١٣(-)5.٣١٣(---جمموع الدخل ال�سامل عن ال�سنة

حتويل �سايف ال�ستهالك من

---١٩5)١٩5()١٩5(----اإعادة تقييم العقار

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

اأر�سدة ال�سركة الأم يف

١٩٦.٣٧٠-١٩٦.٣٧٠)٤٤.٤٣١(٤.٣٠5٣5.5٩٤)٣.٣٩٠(٣٤.٦٧٩)١٤.٧٩٣(٣١٢٢٠.٠٠٠ دي�سمرب ٢٠١8 )اإي�ساح ٣٧(

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

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

)باآلف الدولرات الأمريكية(



٣٧التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٩

بيان التدفقات النقدية املوحد

2019٢٠١8اإي�ساح

التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

١٩٢.٤٩٣٢٣٣.8٧٤اأق�ساط م�ستلمة 

)5٤.8٢٩()٣5.٤8٤(اأق�ساط اإعادة تاأمني مدفوعة

)١٩٣.٩٦٠()٢٣8.٠٩٦(مطالبات وم�ساريف احل�سول على اأعمال التاأمني مدفوعة

٦٣.٤٤٠٢٦.٦85مبالغ م�ستلمة من معيدي تاأمني متعلقة باملطالبات

٩.٤٧8٣٧اإيراد اإ�ستثمارات 

٣.٢٧١٢.8٢٠فوائد م�ستلمة

١.٠٤٤١.٣٠٠اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

)٢١.١٦٢()٢١.5٠5(م�ساريف ت�سغيل مدفوعة

)٣.٠55(٤.٠٩١اإيرادات )م�ساريف( اأخرى، �سايف

)١.٩٢8(٤.٣5٤ودائع تاأمني م�ستلمة )مدفوعة(، �سايف

)١٤.٣55()5.٣٦٣(�سراء اإ�ستثمارات متاجرة

١5.٦٩8١٩.١٢٧بيع اإ�ستثمارات متاجرة 

)5.٤٤٦()٦.5٧٩(٣٠�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيــلية

التدفقات النقدية من اأن�سطة الإ�ستثمار

١٠٢.١٦٣١٧8.٧٩8ا�ستحقاق/ بيع اإ�ستثمارات

)١١٠.١١٠()١٤٣.٠٢٢(�سراء اإ�ستثمارات

١٣.٧٠8)8.٣٣٩(ودائع لأجل لدى البنوك

٩.٠٦٢١٠.٢٢٣فوائد م�ستلمة

١.٦٦٢١٣5اإيراد اإ�ستثمارات 

)١١.٢٠١(١٣.٩8٦ودائع نقدية مرهونة

)١٠٣()٢(�سراء عقارات ومعدات

)٢١١()8٢(�سراء موجودات غري ملمو�سة

)١٠٠(-اإ�ستثمار يف �سركة زميلة

8١.١٣٩)٢٤.5٧٢(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( الناجت من الأن�سطة ال�ستثمارية

٣١التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

)٢٧.٠٠٠(-قرو�س

)١.٣٣8()٢٧٩(تكاليف اإقرتا�س

)٣٧٤()5١(اأرباح اأ�سهم مدفوعة

-)١١.5٠٠(٣٤اإنخفا�س راأ�س مال ال�سركة التابعة - ح�سة الأقلية

)٢8.٧١٢()١١.8٣٠(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

٤٦.٩8١)٤٢.٩8١(�سايف )النق�س( الزيادة يف النقد وما يف حكمه

)١١()٣٢(تاأثري �سعر التحويل على النقد وما يف حكمه

١٠٩.٩٠8٦٢.٩٣8النقد وما فى حكمه، يف بداية ال�سنة

66.895109.908  5النقد وما فى حكمه، يف نهاية ال�سنة

١٤.٣٦٦٦.٠٢٧ودائع لأجل لدى البنوك

81.261115.935  5   النقد واأر�سدة لدى البنوك، يف نهاية ال�سنة

 

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

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

)باآلف الدولرات الأمريكية(



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٣8

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

تبقى  املنخف�سة.  القيمة  ذو  والإيجار  الأجل  ق�سرية  اليجار  لعقود 

املعاجلة املحا�سبية للموؤجر مماثلة للمعيار احلايل، اأي ي�ستمر املوؤجر 

بت�سنيف عقود الإيجار كاإيجارات ت�سغيلية اأو متويلية. اإن تطبيق هذا 

املعيار لي�س له تاأثري جوهري على البيانات املالية املوحدة.

مت اإ�سدار عدد من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتعديالت 

والتف�سريات التالية والتي تنطبق على الفرتات ما بعد ال�سنة املنتهية يف 

٣١ دي�سمرب ٢٠١٩.

•  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )٩( - الأدوات املالية

املعيار �سادر يف يوليو ٢٠١٤

معيار  حمل   )٩( رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  يحل 

املعيار  ي�سمل  والقيا�س.  الحت�ساب   -  :)٣٩( رقم  املايل  املحا�سبة 

توجيها معدًل حول ت�سنيف  املالية رقم )٩(  التقارير  الدويل لإعداد 

وقيا�س الأدوات املالية، مبا يف ذلك النموذج اجلديد للخ�سارة الئتمانية 

املتوقعة لإحت�ساب اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية، واملتطلبات العامة 

واإلغاء  اإحت�ساب  توجيهات  يرحل  كما  التحوط.  ملحا�سبة  اجلديدة 

٣٩. ي�شري  املالية من معيار املحا�سبة املايل رقم  الإحت�ساب لالأدوات 

هذا املعيار اعتبارا من ١ يناير ٢٠١8 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. ومع 

ذلك طبقت املجموعة الإعفاء املوؤقت من املعيار الدويل لإعداد التقارير 

املالية رقم )٩( املتاح مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )٤( 

ولذلك �سوف يطبق هذا املعيار فقط للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف ١ 

املعيار  تطبيق  املجموعة  �ستوا�سل  ذلك،  غ�سون  ويف   .٢٠٢١ يناير 

املحا�سبة الدويل رقم )٣٩( على املوجودات املالية والإلتزامات. مرفق 

لتطبيق الإعفاء املوؤقت من املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 

)٩( يف اإي�ساح رقم ٣٣.

•  معيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )١٧( - عقود التاأمني

املعيار �سادر يف مايو ٢٠١٧

مبادئ  التاأمني  لعقود   )١٧( املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  يوؤ�س�س 

العرتاف والقيا�س والعر�س والإف�ساح عن عقود التاأمني �سمن نطاق 

املعيار. هذا املعيار يحل حمل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 

)٤( عقود التاأمني. اإن الهدف من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

تلك  �سلة متثل  معلومات ذات  تقدم  ال�سركة  اأن  التاأكد من  هو   )١٧(

املالية  البيانات  مل�ستخدمي  اأ�سا�سا  املعلومات  توفرهذه  باأمانة.  العقود 

للمن�ساأة،اأدائها  املايل  املركز  على  التاأمينية  للعقود  الأثر  لتقييم 

التي  ال�سنوية  الفرتات  على  املعيار  ي�سري  املالية.  النقدية  وتدفقاتها 

تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠٢١، مع اأرقام مقارنة مطلوبة للفرتة ال�سابقة. 

املالية رقم  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  اأثر  بتقييم  املجموعة  تقوم 

)١٧( على البيانات املالية املوحدة.

1(  التاأ�سي�س والن�ساط الرئي�سي

املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.( )»ال�سركة« و»ال�سركة الأم«( هي 

م�ساهمة  ك�سركة  البحرين  مملكة  يف  م�سجلة  عاملية  تاأمني  �سركة 

بحرينية وتتخذ من مبنى اأريج، املنامة، مملكة البحرين، مقرًا ملكتبها 

امل�سجل. ويتمثل ن�ساط ال�سركة الأم وال�سركات التابعة لها )»املجموعة«( 

التاأمني  اإعادة  واأعمال  العامة )غري احلياة(  التاأمني  اإعادة  اأعمال  يف 

على احلياة والأن�سطة التابعة لها.

التو�سية   ٢٠١٩ مايو   ١٣ يف  املنعقد  اجتماعه  يف  الإدارة  جمل�س  قرر 

م�سرف  بعد  يقم  ومل  بال�سركة.  اخلا�سة  الكتتاب  اأن�سطة  بوقف 

البحرين املركزي بالنظر يف هذه التو�سية ، حيث قام باإبالغ ال�سركة 

من  وطلب  معاجلتها،  الإدارة  جمل�س  على  يتعني  التي  الأمور  ببع�س 

يتم  حتى  الأن�سطة  بوقف  املتعلقة  الإجراءات  جميع  تعليق  ال�سركة 

معاجلة جميع الأمور التي اأبلغها م�سرف البحرين املركزي. وعليه مت 

ا�ستمرار اإعداد البيانات املالية على اأ�سا�س ال�ستمرارية. 

2(  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

لقد مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد 

التقارير املالية )IFRS(، ال�سادرة من جمل�س املعايري الدولية لإعداد 

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

ت�ستخدم املجموعة الدولر الأمريكي يف اإعداد بياناتها املالية حيث اأن 

الأ�سول  التجارية،  معامالتها  من  كبرية  وح�سة  املجموعة  مال  راأ�س 

واملطلوبات تتم بهذه العملة.

التكلفة  مبداأ  اأ�سا�س  على  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  اإعداد  مت 

التاريخية املعدل باإعادة تقييم الأر�س واملبنى وبع�س اأ�سول الإ�ستثمار 

على اأ�سا�س القيمة العادلة. 

عند  املقارنة  اأرقام  وتعديل  ت�سنيف  واإعادة  عر�س  اإعادة  مت  لقد 

املالية  البيانات  عر�س  يف  املتبعة  الطريقة  مع  تتوافق  لكي  ال�سرورة 

لل�سنة احلالية.

قامت املجموعة بتطبيق املعايري والتف�سريات املحا�سبية الدولية لإعداد 

التقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية، التي اأ�سبحت �سارية املفعول 

يف ١ يناير ٢٠١٩:

•  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )١٦( - الإيجارات

املعيار �سادر يف يناير ٢٠١٦

للم�ستاأجرين  يقدم   )١٦( رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار 

من  النتفاع  حق  امل�ستاأجر  يحت�سب  الإيجارات.  ملعاجلة  واحد  منوذج 

الإيجار  ومطلوبات  املعني،  بالأ�سل  لالنتفاع  حقه  ميثل  والذي  الأ�سل 

التي متثل التزامه ب�سداد دفعات الإيجارات. هناك اعفاءات اختيارية 
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اإذا مت �سرائها لغر�س حتقيق اأرباح من تقلبات الأ�سعار ق�سرية املدى 2(   اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

اأو كما حتدد اإدارة ال�سركة. ويتم ت�سنيف م�ستقات الأدوات املالية التي 

اأو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  حتوط  كاأداة  ت�سنيفها  يتم  ل 

املحددة  املدفوعات  اأو  الإ�ستحقاق  ذات  الإ�ستثمارات  اأما  اخل�سارة. 

والتي تنوي الإدارة وترغب يف الإحتفاظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق يتم 

ت�سنيفها كمحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق. يتم ت�سنيف املوجودات 

املالية ذات املدفوعات الثابتة اأو املدفوعات املحددة وغري املدرجة يف 

املالية  الأوراق  ت�سنيف  يتم  كما  مدينة.  وذمم  كقرو�س  ن�سط  �سوق 

بالقيمة  التي مل يتم ت�سنيفها  املحتفظ بها لفرتة غري حمددة، وتلك 

العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، والأوراق املالية املحتفظ بها حتى 

تاريخ ال�ستحقاق اأو القرو�س والذمم املدينة، والتي ميكن بيعها لغر�س 

كاأوراق  الفائدة،  اأ�سعار  لتغري  اأو  ال�سيولة  لحتياجات  منها  الإ�ستفادة 

مالية متوفرة للبيع.

تاريخ  يف  الإ�ستثمارات  وبيع  �سراء  عمليات  جميع  اإحت�ساب  يتم 

الت�سوية. ويتم اإظهار جميع موجودات الإ�ستثمارات مبدئيًا بالتكلفة. 

الأ�س�س  باإ�ستخدام  تقديرال�ستثمارات  يتم  املبدئي،  الحت�ساب  بعد 

املذكورة اأدناه.

اأو اخل�سارة  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  الإ�ستثمارات  اإظهار  يتم 

والإ�ستثمارات املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة. ويتم اإظهار الإ�ستثمارات 

املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق والقرو�س والذمم املدينة بالتكلفة 

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

يتم قيا�س القيمة العادلة باإ�ستخدام بيانات ال�سوق القابلة للر�سد اإىل 

اأق�سى حد ممكن. يتم ت�سنيف القيم العادلة على م�ستويات خمتلفة 

يف  امل�ستخدمة  املدخالت  اإىل  اإ�ستنادًا  العادلة  القيم  تراتيبية  ح�سب 

التقييم )الإي�ساح رقم ٣٢(.

خم�س�س اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية

دليل  وجود  حال  يف  املالية  املوجودات  ب�ساأن  خم�س�س  اإعتماد  يتم 

مو�سوعي لالإنخفا�س اإذا كانت قيمتها الدفرتية اأكرب من املبلغ القابل 

لالإ�سرتداد املقدر.

الإطفاء  بعد  بالتكلفة  تظهر  التي  للموجودات  املخ�س�سات  حتت�سب 

باأنها الفرق ما بني القيمة الدفرتية لالأ�سل والقيمة احلالية للتدفقات 

الأ�سلي.  الفعلي  الفائدة  ب�سعر  املخ�سومة  املتوقعة  امل�ستقبلية  النقدية 

امل�سجلة  املالية  لالأداة  لالإ�سرتداد  القابل  املبلغ  يقا�س  وباملقارنة، 

املتوقعة  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  بالقيمة  بالتكلفة 

للموجودات  ال�سوق  يف  به  املعمول  احلايل  الفائدة  ب�سعر  املخ�سومة 

املالية املماثلة.

كل  بتاريخ  املجموعة  تقوم  للبيع،  متوفرة  املالية  املوجودات  حالة  ويف 

بيان للمركز املايل بتقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي لالإنخفا�س 

مل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر لأي من املعايري اجلديدة اأو املعدلة يف 

.٢٠١٩

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

اأ�ســا�س الـتـوحـيــد

وجميع  الأم  ال�سركة  ح�سابات  تت�سمن  املوحدة  املالية  البيانات  اإن 

�سركاتها التابعة واملعدة لغاية ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩، ما عدا اأريج كابيتال 

ليميتد التي يتم توحيدها بربع واحد متاأخرة.

تعرف ال�سركات التابعة بتلك ال�سركات التي ت�سيطر عليها املجموعة، 

على الأ�س�س التالية:

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

iii.  القدرة على اإ�ستخدام قوتها للتاأثري على مبالغ العوائد

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

مت اإ�ستبعاد جميع العمليات والأر�سدة والفائ�س والعجز غري املحققني 

تعديل ح�سابات  اإعادة  ومت  التوحيد.  عند  املجموعة  �سركات  بني  فيما 

ال�سيا�سات  مع  لتتالئم  �سروريًا  ذلك  كان  اأينما  التابعة  ال�سركات 

املحا�سبية املتبعة من قبل املجموعة.

ويتم   .٣٤ رقم  الإي�ساح  يف  مبينة  الرئي�سة  التابعة  ال�سركات  قائمة 

حقوق  طريقة  الأم باإ�ستخدام  ال�سركة  يف  الإ�ستثمارات  هذه  اإحت�ساب 

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

النقد وما يف حكمه

واملوجودات  البنوك  لدى  والأر�سدة  النقد  وما يف حكمه  النقد  ي�ستمل 

مالية(  موؤ�س�سات  لدى  )ودائع  ال�سيولة  عالية  الأجل  ق�سرية  املالية 

ت�ستحق خالل ثالثة �سهور اأو اأقل من تاريخ ان�ساوؤها وهي غري معر�سة 

لإدارة  املجموعة  قبل  من  وت�ستخدم  العادلة  قيمتها  يف  جوهري  لتغري 

الإلتزامات ق�سرية الأجل. ل ي�سمل النقد وما يف حكمه اأر�سدة البنوك 

املقيدة وغري املتوفرة لالإ�ستخدام يف العمليات اليومية للمجموعة.

الإ�ستثمارات 

يتم ت�سنيف اإ�ستثمارات الأوراق املالية »بالقيمة العادلة من خالل الربح 

اأو اخل�سارة« والتي ت�ستمل على موجودات مالية للمتاجرة واأخرى م�سنفة 

اأو  للبيع«  بالقيمة العادلة عند الإحت�ساب املبدئي كاإ�ستثمارات »متوفرة 

مدينة«.  وذمم  »قرو�س  اأو  الإ�ستحقاق«  حتى  بها  »حمتفظ  اإ�ستثمارات 

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

يتم ت�سنيف الأوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 
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يف قيمة تلك املوجودات. ويف حال وجود مثل هذا الدليل، يتم احت�ساب 

الإنخفا�س كالفرق بني تكلفة ال�سراء و القيمة املتبقية خم�سوما منه اي 

اإنخفا�س يف القيمة �سبق العرتاف به يف بيان الربح اأواخل�سارة، فهو 

معرتف به يف بيان الربح اأواخل�سارة املوحد. دليل الإنخفا�س يف القيمة 

ياأخذ بالعتبار بني العوامل الأخرى، انخفا�س جوهري اأو لفرتة طويلة 

عك�س  لحقًا  يتم  ل  ِدر.  للُم�سَ املالية  وال�سعوبات  ال�سوقية،  للقيمة 

الإنخفا�س يف القيمة املحت�سبة، اإل يف حالة اأدوات الدين.

اإ�ستثمارات يف �سركات زمــيلة

باإ�ستخدام طريقة حقوق  الزميلة  ال�سركات  الإ�ستثمار يف  اإحت�ساب  يتم 

ـرف 
ّ
وتـعـ قيمتها.  يف  لالإنخفا�س  �سروري  تعديل  اأي  ناق�س  امللكية 

ال�سركات الزميلة باأنها تلك ال�سركات التي يكون للمجموعة نفوذًا موؤثر 

املالية  �سيا�ساتها  قرارات  يف  امل�سرتك  التحكم  اأو  التحكم  دون  فيها 

والت�سغيلية.

ذمم تاأمني مدينة

خم�س�س  بعد  حتقيقها  املتوقع  بالقيم  املدينة  التاأمني  ذمم  تظهر 

القيمة  يف  الإنخفا�س  خم�س�س  حتديد  يتم  القيمة.  يف  الإنخفا�س 

عندما تتاأكد املجموعة من عدم قدرتها على حت�سيل كل املبالغ امل�ستحقة 

بح�سب �سروط الذمم املدينة. ويف حالة اإنخفا�س قيمة هذه الذمم على 

على  ب�سكل جماعي  القيمة  اإنخفا�س  مبلغ  تقييم  يتم  نحو غري حمدد، 

يف  امل�سكوك  الديون  �سطب  ويتم  اخل�سارة.  يف  ال�سابقة  اخلربة  اأ�سا�س 

حت�سيلها يف العام الذي يتم حتديدها فيه. يتم حتديد الديون امل�سكوك 

يف حت�سيلها على اأ�سا�س حتليل الو�سع املايل للطرف الآخر.

ودائــع لدى �سركات التـاأمــني 

لدى  ومطالبـات  اأق�ساط  ودائع  من  التاأمني  �سركات  لدى  الودائـع  تتكون 

املتوقع  بالقيم  وتظهر  التاأمني  واأحكام  �سروط  ح�سب  الإ�سناد  �سركات 

عمل  يتم  القيمة.  يف  الإنخفا�س  خم�س�س  اإحتياطي  بعد  حتقيقها 

خم�س�س الإنخفا�س عندما يوجد ما يثبت اأن املجموعة لن تتمكن من 

حت�سيل كل املبالغ امل�ستحقة وفقًا ل�سروط الودائع.  ويف حالة اإنخفا�س 

قيمة هذه الودائع على نحو غري حمدد، يتم تقييم مبلغ اإنخفا�س القيمة 

�سطب  ويتم  اخل�سارة.  يف  ال�سابقة  اخلربة  اأ�سا�س  على  جماعي  ب�سكل 

الودائع امل�سكوك يف حت�سيلها يف العام الذي يتم حتديدها فيه.  يتم حتديد 

الودائع غري القابلة لالإ�سرتجاع بتحليل الو�سع املايل للطرف الآخر.

اأ�ســول غري ملمـو�ســة 

براءة  وحقوق  الآيل  احلا�سب  برامج  م�سروفات  واإطفاء  ر�سملة  يتم 

املحافظ  لإ�ستحواذ  امل�ستقبلية  لالأرباح  احلالية  والقيمة  الإخرتاع 

لها  الإفرتا�سي  العمر  اأ�سا�س  على  الثابت  الق�سط  بطريقة  والرخ�س 

على اأن ل يتجاوز فرتة اخلم�س �سنوات.

يتم احت�ساب التكاليف املتعلقة بتطوير برامج احلا�سب الآيل كم�ساريف 

معني  مبنتج  وا�سح  ب�سكل  املتعلقة  امل�سروفات  اأن  اإل  تكبدها.  عند 

وفريد والتي �سيتم التحكم فيها من قبل املجموعة واإن املنفعة املتوقعة 

من ذلك املنتج تفوق الكلفة لأكرث من عام واحد، يتم اإظهارها كاأ�سول 

غري ملمو�سة. وتت�سمن امل�ساريف املتعلقة تكلفة فريق التطوير وجزء 

منا�سب من امل�ساريف غري املبا�سرة ذات ال�سلة.

حتت�سب امل�سروفات التي تعزز ومتدد املنفعة من برامج احلا�سب الآيل 

راأ�سمالية  كتح�سينات  لها،  الأ�سلية  والأعمار  املوا�سفات  من  لأكرث 

مراجعة  ويتم  الآيل.  احلا�سب  لربامج  الأ�سلية  القيمة  اإىل  وت�ساف 

القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة ب�سكل �سنوي وتعدل مبقدار 

اأي اإنخفا�س كل ما كان ذلك �سروريًا.

العقارات واملعدات

تظهر العقارات واملعدات بالتكلفة مطروحًا منها الإ�ستهالك املرتاكم 

ما عدا الأر�س واملبنى واللذان يظهرا باملبلغ املعاد تقييمه، وهو القيمة 

العادلة بتاريخ التقييم على اأ�سا�س متجدد والذي قام به ُمقيم خارجي 

م�ستقل مطروحًا منه الإ�ستهالك املرتاكم. عند اإعادة التقييم، فاإن اأي 

امل�ساهمني  حقوق  يف  اإ�سافته  يتم  الدفرتية  القيمة  مبلغ  يف  زيادة 

اإظهاره  يتم  اإنخفا�س  واأي  العقارات،  تقييم  لإعادة  كاإحتياطي 

املحت�سبة  الزيادة  اأو  الإنخفا�س  يعك�س  الذي  احلد  اإىل  كم�سروف، 

�سابقًا من خالل الدخل اأو حقوق ملكية امل�ساهمني. يتم حتويل ر�سيد 

اإحتياطي اإعادة تقييم املمتلكات مبا�سرة اإىل الأرباح امل�ستبقاة عند بيع 

العقار وحتقيق فائ�س. بالإ�سافة اإىل اأن الفرق بني الإ�ستهالك املبني 

على اأ�سا�س مبلغ اإعادة التقييم والإ�ستهالك املبني على اأ�سا�س الكلفة 

اإىل  العقار  تقييم  اإعادة  للعقار يحول مبا�سرة من خم�س�س  الأ�سلية 

ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة.

اأما م�ساريف  والتح�سينات اجلوهرية.  الإ�سافات  تتم ر�سملة تكاليف 

ال�سيانة والت�سليح فتحمل على ح�ساب امل�سروفات عند تكبدها. يتم 

اإظهار الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن اإ�ستبعاد املوجودات يف ح�ساب 

الإيرادات الأخرى. يحت�سب الإ�ستهالك على اأ�سا�س الق�سط الثابت على 

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

٤٠ �سنةمـبـنـــى 

٢٠ �سنةمعدات كهربائية واآلية 

٣ - 5 �سنواتنظم املعلومات، اأثاث، معدات وموجودات اأخرى

يتم اإعادة تقييم الأعمار الإنتاجية والقيمة املتبقية بنهاية كل فرتة ويتم 

التعديل تبعًا لذلك.

بتاريخ كل تقرير، تقوم املجموعة مبراجعة القيمة الدفرتية لتحديد اأي 

املبلغ  يقدر  لالإنخفا�س،  موؤ�سر  اأي  وجد  اإن  القيمة.  لإنخفا�س  موؤ�سر 

القابل لالإ�سرتداد لالأ�سول.

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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لإختبار اإنخفا�س القيمة، يتم جتميع املوجودات يف اأ�سغر جمموعة من 

الأ�سول التي تولد تدفقات نقدية من اإ�ستمرار الإ�ستخدام ب�سكل م�ستقل 

اأو  الأخرى  الأ�سول  من  الداخلة  النقدية  التدفقات  عن  كبري  حد  اإىل 

وحدات توليد النقد.

اإن القيمة القابلة لالإ�سرتداد من الأ�سل اأو وحدة توليد النقد هي القيمة 

اأعلى.  اأيهما  البيع،  تكاليف  ناق�س  العادلة  وقيمتها  الإ�ستخدام  يف 

ت�ستند القيمة يف الإ�ستخدام على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة، 

خم�سومة اإىل قيمتها احلالية باإ�ستخدام معدل خ�سم ما قبل ال�سريبة 

واملخاطر  للنقود  الزمنية  للقيمة  احلايل  ال�سوق  تقييم  يعك�س  والذي 

املحددة للوحدات اأو وحدات توليد النقد.

يتم احت�ساب خ�سارة اإنخفا�س القيمة اإن كانت القيمة الدفرتية لالأ�سل 

اأو وحدات توليد النقد تتجاوز املبلغ املمكن اإ�سرتداده. 

املـخــ�سـ�ســـــات

يتم اإحت�ساب املخ�س�سات عندما ي�سبح لدى املجموعة اإلتزام قانوين 

�سداده  يتطلب  اأن  املحتمل  ومن  �سابقة.  لأحداث  نتيجة  �سمني  اأو 

تدفقات خارجية من موارد ذات منافع اإقت�سادية وميكن عمل تقدير 

اإ�ستحقاقها  موثوق ملبلـغ الإلتـزام. ويتم اإحت�ساب حقوق املوظفني عند 

مع اإحت�ساب خم�س�س لالإلتزامات الناجتة عن اخلدمات املقدمة حتى 

تاريخ بيان املركز املايل.

اإلتــزامات نهاية اخلدمة

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

يتم اإحت�ساب التكلفة املحا�سبية لربامج املنافع املحددة �سمن بيان الربح 

اأو اخل�سارة املوحد ويتم توزيعها على العمر املتوقع خلدمة املوظفني. يتم 

للتدفقات  احلالية  القيمة  اأ�سا�س  على  الربامج  هذه  اإلتزامات  تقدير 

النقدية املتوقع دفعها يف امل�ستقبل باإ�ستخدام معدلت فائدة الأوراق املالية 

احلكومية التي لها فرتات اإ�ستحقاق مقاربة لفرتات الإلتزامات. 

اأ�ســــهـم اخلـزيـنــة 

قبل  اأو من  الأم  ال�سركة  قبل  م�سرتاة من  اأ�سهم  اأ�سهم اخلزينة  متثل 

القائمة  امللكية  باإ�ستثناء  ب�سعرالتكلفة  املوحدة  لها  التابعة  ال�سركات 

بتاريخ تخفي�س راأ�س املال، وهو الرابع من �سهر يوليو ٢٠٠٢، والتي مت 

اخلزينة  اأ�سهم  جميع  تظهر  لالأ�سهم.  الإ�سمية  بالقيمة  اإحت�سابها 

بيع هذه  وتظهرالأرباح واخل�سائر من  امل�ساهمني  مطروحة من حقوق 

الأ�سهم كتغيري يف حقوق امل�ساهمني.

اإحت�ساب نتـائج الكــتتاب

املمار�سات  مع  متجان�سة  بطرق  التاأمينات  اأعمال  اإحت�ساب  يتم 

وفقًا  حتديدًا  اأكرث  وب�سورة  التاأمني.  �سناعة  يف  عليها  املتعارف 

املحددة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  اأما  �سنوي.  ب�سكل  املحا�سبي  لالأ�سا�س 

فهي  الفنية  واملخ�س�سات  والتكاليف  التاأمني  بعوائد  تتعلق  التي 

مو�سحة اأدناه لكل بند.

الأق�ســــــاط 

يتكون اإجمايل الأق�ساط املكتتبة من جمموع الأق�ساط املتعلقة بالعقود 

خالل  الناجتة  الت�سويات  اإىل  اإ�سافة  املالية.  ال�سنة  خالل  تبداأ  التي 

ال�سنة املالية واخلا�سة بالأق�ساط امل�ستحقة املتعلقة بالأعمال التاأمينية 

املكتتبة يف ال�سنوات املالية ال�سابقة. وت�ستمل كذلك على تقدير الأق�ساط 

املتعاقد عليها والتي مل يتم اإبالغ املجموعة عنها حتى تاريخ بيان املركز 

املايل. يتم اإظهار الأق�ساط الغري مبلغ عنها �سايف من تكاليف احل�سول 

الغري مبلغ عنها كاأق�ساط تاأمني م�ستحقة.

حتت�سب الأق�ساط بعد خ�سم اإعادة التاأمني، على اأ�سا�س اآجال العقود 

اأو وثائق التاأمني اخلا�سة بها. متثل الأق�ساط غري املكت�سبة ن�سبة من 

املالية  ال�سنة  نهاية  اأخطارها  فرتات  تتجاوز  التي  املكتتبة  الأق�ساط 

التي ن�ساأت فيها. وحتت�سب الأق�ساط غري املكت�سبة على اأ�سا�س الفرتة 

الزمنية. ويتم احت�ساب خم�سـ�س للمخاطر ال�سارية والتي مل تنتهي 

املطلوبـة  املقدرة  املبالغ  اأ�سا�س  على  امليزانية  تاريخ  حتى  فرتاتها 

الوفاء  اأجل  من  امل�ستحقة  الأق�سـاط غري  اإىل خم�س�سات  بالإ�سافـة 

بالأعمال  واملت�سلة  بها  املتعلقة  وامل�ساريف  امل�ستقبلية  باملطالبات 

يتم  ال�سرورة  وعند  املايل.  املركز  بيان  تاريخ  يف  املفعول  �سارية 

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

املت�سابهة. املخاطر 

املطـالبات وامل�سـاريف املتعلقـة بها

التقارير  اأ�سا�س  على  بها  املتعلقة  وامل�ساريف  املطالبات  اإحت�ساب  يتم 

الواردة واملراجعة الالحقة لكل حالة على حدة. ويتم عمل خم�س�س 

لتغطية التكلفة املقدرة النهائية لت�سوية املطالبات التي تتعلق بالأحداث 

التي وقعت حتى نهاية ال�سنة املالية، مبا فيها اخل�سائر التي وقعت ومل 

خم�س�س  اإن�ساء  يتم  باملطالبات.  املتعلقة  وامل�ساريف  عنها  يبلغ 

تقديرات  وتطبيق  اكتواري  لتحليل  وفقًا  يبلغ عنها  التي مل  للمطالبات 

مكتتبي التاأمني واإعتبار درجة عدم التاأكد من النتيجة النهائية لكل نوع 

من اأعمال التاأمني.

تكاليف احل�سول على اأعمال التاأمني

الكتتاب  وتكاليف  ال�سم�سرة  وعمولة  وال�سرائب  العمولت  اإطفاء  يتم 

ا�ستحقاق  فرتة  على  التاأميـن  اأعمال  على  باحل�سول  املتعلقة  الأخرى 

املتعلقة  التاأمني  اأعمال  على  احل�سول  تكاليف  اإظهار  ويتم  الأق�ساط. 

كتكاليف  املالية  ال�سنة  نهاية  تتجاوز  التي  املخاطر  ذات  بالفرتات 

احل�سول على اأعمال التاأمني املوؤجلة.

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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ترتيبــات اإعادة التاأمني

كجزء من اإدارتها ملخاطر التاأمني. تدخل املجموعة يف عقود مع معيدين 

تاأمني اآخرين للتعوي�س عن اخل�سائر يف عقود التاأمني التي ت�سدرها.

يتم تقدير التعوي�سات املدينة من معيدي التاأمني بطريقة م�سابهة مع 

التابعة للمطالبة. ويتم احت�ساب املنافع واللتزامات الناجمة  احلقوق 

من عقود اإعادة التاأمني يف بيان الدخل، وحتت�سب الأ�سول والإلتزامات 

ذات العالقة كح�سابات مدينة وكح�سة معيد التاأمني من الإحتياطيات 

الفنية وح�سابات ذمم دائنة.

اإختبــار كفايــة املطلوبــات

يتم اإجراء اإختبارات كفاية املطلوبات يف تاريخ كل بيان للمركز املايل 

احل�سول  تكاليف  من  �سافية  التعاقدية  الإلتزامات  كفاية  من  للتاأكد 

القيام  اأثناء  العتبار  يف  ويو�سع  املوؤجلة.  املتعلقة  التاأمني  اأعمال  على 

النقدية  للتدفقات  حايل  تقدير  اأف�سل  ح�ساب  الإختبارات  بهذه 

وامل�ساريف  املطالبات  ومعاجلة  املخ�سومة  غري  التعاقدية  امل�ستقبلية 

فيها  يتم  والتي  املحافظ  اأ�سا�س  الإختبارات على  اإجراء  يتم  الإدارية. 

جتميع الوثائق ذات الأخطار املت�سابهة معًا يف حمفظة واحدة.

اإيــــراد الإ�ستثمار

يتكون اإيراد الإ�ستثمار من الفوائد واأرباح الأ�سهم امل�ستحقة عن ال�سنة 

القيمة  يف  التغري  عن  الناجتة  واخل�سائر  الأرباح  اإدراج  يتم  املالية. 

العادلة لإ�ستثمارات القيمة العادلة من خالل الربح اأواخل�سارة يف بيان 

الأرباح  اإحت�ساب  يتـم  كما  بها.  املتعلقـة  للفرتة  اخل�سارة  اأو  الربح 

لالإ�ستثمارات  العادلة  القيمة  يف  التغريات  عن  الناجتة  واخل�سـائر 

اإعادة  الآخر وتظهر يف احتياطي  ال�سامل  الدخل  للبيع �سمن  املتوفرة 

تقييم الإ�ستثمارات كجزء من حقوق امللكية. عند بيع اأو انخفا�س قيمة 

الإ�ستثمارات املتوفرة للبيع فاإن تعديالت القيمة العادلة تظهر يف بيان 

الربح اأو اخل�سارة.

يتم توزيع اإيراد الإ�ستثمار املتحقق من موجودات الإ�ستثمارات اخلا�سة 

باأعمال التاأمينات على نتائج الكتتاب اخلا�س باأعمال التاأمينات وذلك 

امل�ساهمني  اأموال  اإىل  التاأمني  اأعمال  خم�س�سات  ن�سبة  اأ�سا�س  على 

خالل ال�سنة املالية.

معامالت العـمالت الأجــنبية 

ح�سب  الأمريكي  الدولر  غري  بعمالت  املقومة  املعامالت  ت�سجيل  يتم 

جميع  حتويل  يتم  املعامالت.  تلك  بتاريخ  ال�سائدة  ال�سرف  اأ�سعار 

املوجودات واملطلوبات النقدية وغري النقدية التي تظهر بالقيم العادلة 

املقومة بعمالت غري الدولر الأمريكي ح�سب اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة 

يف نهاية ال�سنة.

يتم اإ�سافة الأرباح اأو اخل�سائر غري املحققة عند التحويل �سمن بيان الربح 

اأو اخل�سارة باإ�ستثناء تلك املتعلقة بالإ�ستثمارات غري النقدية املتوفرة للبيع 

والتي يتم اإحت�سابها �سمن الدخل ال�سامل الآخر حتى يتم بيعها.

البيانات  حتويل  عند  املحققة  غري  واخل�سائر  الأرباح  اإدراج  يتم  كما 

وخ�سائر  اأرباح  اإدراج  ويتم  امللكية.  حقوق  يف  التابعة  لل�سركات  املالية 

العمالت الأجنبية الأخرى �سمن بيان الربح اأو اخل�سارة.

الأدوات املالية امل�ستقة والإحرتاز 

عمالت  عقود  العتيادية،  اأعمالها  نطاق  �سمن  املجموعة  ت�ستخدم 

املتعلقة  خماطرها  حلماية  العادلة  للقيمة  كاحرتاز  اآجلة  اأجنبية 

ويتم  الأجنبية  بالعمالت  املقومة  التاأمينية  واملطلوبات  بالإ�ستثمارات 

احت�ساب هذه العقود بالقيمة العادلة.

عندما ي�ستويف الحرتاز القيمة العادلة ب�سروط املعايري املحا�سبية الدولية 

اإعادة  الناجتة عن  اأو اخل�سائر  الأرباح  فاإن  فّعـال،  الإحرتاز  يكون  لكي 

اأو اخل�سائر على  قيا�س عقود العمالت الأجنبية الآجلة وكذلك الأرباح 

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

عندما يكون الإحرتاز غري فعال، فاإن الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن 

اإعادة قيا�س عقود العمالت الأجنبية الآجلة وكذلك الأرباح اأو اخل�سـائر 

على املوجودات املحتـرزة يتم اإحت�سابها �سمن بيان الربح اأو اخل�سارة 

ما عدا تلك املوجودات التي تتعلق بالإ�ستثمارات غري النقدية املتوفرة 

للبيع والتي يتم حتويلها اإىل حقوق امللكية حتى يتم بيعها.

التاأمني  اإعادة قيا�س التزامات  اأو اخل�سائر من  ويتم احت�ساب الأرباح 

وعقود العمالت الأجنبية املتعلقة بها يف بيان الربح اأو اخل�سارة.

3(  التقديرات املحا�سبية اجلوهرية والأحكام

يف �سياق تطبيق ال�سيا�سة املحا�سبية، تتخذ املجموعة تقديرات واأحكام 

توؤثر على املبالغ املحت�سبة وامل�سجلة يف البيانات املالية. ويتم ح�ساب هذه 

التقديرات والأحكام على اأ�سا�س اخلربة ال�سابقة، بيانات ال�سوق القابلة 

للر�سد، البيانات املن�سورة والبيانات الأخرى اخلا�سة بالتوقعات لالأحداث 

امل�ستقبلية والتي تكون مقبولة نوعًا ما يف ظل الظروف الراهنة. التقديرات 

املالية  البيانات  يف  املحت�سبة  املبالغ  على  هام  تاأثري  لها  التي  والأحكام 

والآليات لتحديد هذه التقديرات والأحكام مف�سلة كما يلي:

i.  التقديرات والأحكام املحا�سبية احلا�سمة: 
اأ(  املطـالبات وامل�سـاريف املتعلقـة بها:

ت�سمل  احلالية  التاأمني  عقود  عن  الناجمة  النهائية  اخل�سائر  تقديرات 

املطالبات غري املبلغ عنها. يتم ان�ساء خم�س�س للخ�سائر التي وقعت ومل يبلغ 

عنها وفقًا للتحليل الكتواري وتطبيق احلكم الإكتتابي املتعلق بنطاق عدم 

التاأكد من النتيجة النهائية لكل نوع من اأنواع التاأمني. كما ت�سمل امل�سوؤلية 

النهائية للتاأمني على تكاليف اإدارة املطالبات. اإي�ساح رقم ٤)هـ(.
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ب(  الأق�ســاط النهائيــة:

يتم احت�ساب الأق�ساط النهائية على اأ�سا�س دخل الأق�ساط املتوقع الذي 

اأحكام  ليعك�س  ذلك  بعد  تعديله  يتم  والذي  امل�سندة  ال�سركات  تقدمه 

التاريخية.  والبيانات  ال�سوق  ظروف  العتبار  يف  الأخذ  مع  املكتتبني 

ويخ�سع هذا التقدير اإىل مراجعة املكتتبني والإكتواريني.

ii.  التقديرات املحا�سبية الهامة:

 اأ(  ال�ستثمارات املقا�سة بالقيمة العادلة

العادلة  بالقيمة  املقا�سة  لال�ستثمارات  العادلة  القيمه  حتديد  يتم 

با�ستخدام بيانات ال�سوق القابلة للر�سد اإىل اأق�سى حد ممكن. تقوم 

املجموعة بتاريخ كل بيان للمركز املايل بتقييم ما اإذا كان هناك دليل 

مو�سوعي لالإنخفا�س يف قيمة تلك املوجودات. ويف حال وجود مثل هذا 

القيمة  و  ال�سراء  تكلفة  بني  كالفرق  الإنخفا�س  احت�ساب  يتم  الدليل، 

يف  به  العرتاف  �سبق  القيمة  يف  اإنخفا�س  اي  منه  خم�سوما  املتبقية 

اخل�سارة  اأو  الربح  بيان  يف  به  معرتف  فهو  اخل�سارة،  اأو  الربح  بيان 

املوحد. دليل الإنخفا�س يف القيمة ياأخذ بالعتبار بني العوامل الأخرى، 

انخفا�س جوهري اأو لفرتة طويلة للقيمة ال�سوقية، وال�سعوبات املالية 

يف  اإل  املحت�سبة،  القيمة  يف  الإنخفا�س  عك�س  لحقًا  يتم  ل  ِدر.  للُم�سَ

حالة اأدوات الدين.

 ب(  ذمم تاأمني مدينة 

حتديد  املدينة، مت  للذمم  املتوقعة  للتحقيق  القابلة  القيمة  تقييم  يف 

خم�س�س الإنخفا�س يف القيمة عندما تتاأكد املجموعة من عدم قدرتها 

املدينة. ويف  الذمم  �سروط  بح�سب  امل�ستحقة  املبالغ  كل  على حت�سيل 

حالة اإنخفا�س قيمة هذه الذمم على نحو غري حمدد، يتم تقييم مبلغ 

يف  ال�سابقة  اخلربة  اأ�سا�س  على  جماعي  ب�سكل  القيمة  اإنخفا�س 

اخل�سارة. ويتم �سطب الديون امل�سكوك يف حت�سيلها يف العام الذي يتم 

اأ�سا�س  امل�سكوك يف حت�سيلها على  الديون  يتم حتديد  فيه.  حتديدها 

حتليل الو�سع املايل للطرف الآخر.

4(  اإدارة خماطـر التاأمني

املالية  املخاطر  من  متنوعة  ملجموعة  تتعر�س  املجموعة  اأن�سطة  اإن 

العمالت  ال�سوق )مبا يف ذلك خماطر  وغريها من املخاطر: خماطر 

الأجنبية وخماطر الأ�سعار وخماطر اأ�سعار الفائدة( وخماطر الئتمان 

وخماطر الإكتتاب وخماطر ال�سيولة.

وفيما يلي موجز عن ال�سيا�سات التي تختارها املجموعة للتخفيف من 

خماطر التاأمني الرئي�سة التي تواجهها:

اأ( خماطـر الإكتتـاب:

خالل  من  رئي�سي  ب�سكل  الكتتابية  خماطرها  باإدارة  املجموعة  تقوم 

وثائق واإر�سادات لقبول الأخطار وترتيبات اإعادة التاأمني.

الإكتتابية  واخلربة  الت�سعري  تقييم  اأ�سا�س  على  املخاطر  قبول  يتم 

امل�سبقة متا�سيًا مع الر�سادات الإكتتابية التي متت �سياغتها لكل نوع 

من اأنواع التاأمني. يتم ب�سكل دائم مراجعة وحتديث اإر�سادات الإكتتاب 

لأخذ تطور ال�سوق، والأداء والفر�س يف الإعتبار. كما يتم حتديد حدود 

حتديد  ويتم  والكوارث.  الطبيعية  للمخاطر  التعر�س  ملراقبة  الرتاكم 

العديد من احلدود املعتمدة لقبول املخاطر.

اإن قبول املخاطر التي ل ت�ستويف املعيار الأدنى املحدد يجب اأن تكون من 

خالل جلنة مراجعة الكتتاب والتي ت�سم ممثلني عن اأق�سام الت�سويق 

والكتتاب واملهام الأكتوارية.

�سياغتها  متت  قد  باملجموعة  اخلا�سة  التاأمني  اإعادة  ا�سرتاتيجية  اإن 

اأ�سا�س  على  املبنية  والأحداث  الفردية  للمخاطر  التعر�س  حلماية 

يف  فعالة  تاأمني  اإعادة  ترتيبات  خالل  من  احلالية  للمخاطر  التعر�س 

التكاليف.

والتاأكد من كونها  التعامل معها  اأما خماطر ر�سد الحتياطيات فيتم 

منا�سبة وحذرة حلجز الحتياطيات املنا�سبة لأعمال الإكتتاب من قبل 

لتغطية املطالبات  الأموال الالزمة  بالتاأكد من توفر  املجموعة، وذلك 

امل�ستقبلية. وتت�سمن ممار�سات ر�سد الحتياطيات اإ�ستخدام التحليل 

مبراجعات  مدعومًا  ذلك  ويكون  الإكتتاب.  اأحكام  وتطبيق  الإكتواري 

اإكتوارية دورية م�ستقلة ل�سمان مالئمة الإحتياطيات.

ب(  خماطـر الإئتمـان:

فيها  يتمكن  ل  التي  املخاطر  هي  التاأمني  عقود  يف  الإئتمان  خماطر 

الطرف املقابل الوفاء باإلتزامه بدفع املبالغ كاملة عند اإ�ستحقاقها.

يتم التحكم مبخاطر الإئتمان من خالل ال�سروط التجارية عند ت�سلم 

الق�سط ويف بع�س احلالت تنفيذ �سروط �سمان الق�سط. وتكون اأغلب 

ل  اأنه  اإل  م�سنفة.  غري  تاأمني  �سركات  عام  ب�سكل  املقابلة  الأطراف 

يوجد اأي تعر�س هام لأي طرف مقابل. 

من  اأدنى  حد  لديهم  معيدين  مع  التاأمني  اإعادة  اأعمال  ترتيب  يتم 

الكفاءة الإئتمانية على اأ�سا�س معيار الت�سنيف الأدنى والقوة املالية. اإن 

من   %٢5 من  اأق�سى  عام  ب�سكل  تتعدى  ل  فردي  معيد  لأي  التعر�س 

باأدنى  الأخرى  الأطراف  على  الأخطار  توزيع  ويتم  التعر�س  جمموع 

الن�سبي  التاأمني التفاقي  اإ�ستثماري ما عدا ترتيبات  م�ستوى ت�سنيف 

املوزع على اأ�سا�س متبادل.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019

ذمـــم

مدينة

احل�سة من

املطالبات القائمة 

املجموع

اأر�سدة متعلقة مبعيدي التاأمني:

١١.8٠8٤٩.٦8٣٦١.٤٩١- م�سنفة بدرجة اإ�ستثمار

٢.٢٧٢٣.٣٠٤5.5٧٦- اأخرى

14.08052.98767.067

٢٠١8

اأر�سدة متعلقة مبعيدي التاأمني:

٦.٤٤٣٤٠.٤٧٦٤٦.٩١٩- م�سنفة بدرجة اإ�ستثمار

8٩٦٤.٤٤٠5.٣٣٦- اأخرى

7.33944.91652.255

ج(  خماطــر العمالت:

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

جوهري وت�سهيالت الإحرتاز متوفرة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(

اأخرىدينار كويتيروبيه هنديةجنيه ا�سرتلينيي�رو2019     

)٢5.٤58()١5.٦٢٤()٧.١٢٢()٢.8٢٢()٤١١(موجودات )مطلوبات( اإعادة تاأمني، �سايف

٢٠١8

)٢٠.١٢٦()١٣.٧٢٢()8.55٣()٦٢8()٣٠٢(موجودات )مطلوبات( اإعادة تاأمني، �سايف

د(   خماطـر ال�سيولة:

خماطر ال�سيولة هي خطر عدم توفر النقد لدفع اللتزامات عند ا�ستحقاقها. مت حتديد احلدود يف ال�سيا�سة الإ�ستثمارية والر�سادات التي تتطلب 

جزء كبري من اأموال الإ�ستثمار والتي متثل مطالبات التاأمني على اأن يتم الحتفاظ بها نقدًا اأو يف �سكل اأوراق مالية قابلة للت�سييل ب�سهولة.

هـ(  حتليل احل�سا�سية:

فيما يلي ح�سا�سية الدخل وحقوق املجموعة اإىل خماطر ال�سوق :

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019 ٢٠١8

)١٠.٦٩8()8.٦٧8(5% زيادة يف معدل اخل�سارة النهائي

58.٦٧8١٠.٦٩8% نق�س يف معدل اخل�سارة النهائي

١٠8.٠٦٠٧.٧٦5% زيادة يف معدل حتويل الدولر الأمريكي

)٩.٤٩١()٩.85١(١٠% نق�س يف معدل حتويل الدولر الأمريكي

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

4(  اإدارة خماطـر التاأمني  )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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5(  النقد واأر�سدة لدى البنوك

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

٤٧.8٩5٧٦.٢٣٩النقد واأر�سدة لدى البنوك

١٩.٠٠٠٣٣.٦٦٩ودائع ذات اأجل خالل ٣ �شه�ر

٦٦.8٩5١٠٩.٩٠8النقد وما يف حكمه

١٤.٣٦٦٦.٠٢٧ودائع ذات اأجل اأكرث من ٣ �شه�ر

81.261 115.935

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

اأ(  خماطــر الإئتمان:

يتم الحتفاظ باأر�سدة البنوك والودائع ق�سرية الأجل لدى موؤ�س�سات مالية رائدة. وحتد املجموعة من متركز اإ�ستثمارها يف الودائع الآجلة لدى اأية 

موؤ�س�سة مالية بحد اأق�سى ١٠% من حقوق امل�ساهمني.

ب(  خماطــر معدلت الفائدة:

2019٢٠١8

اأ�ســا�س الفــائـدة امل�ستحقـة:

يومي / �سهري يومي / �سهري - اأر�سدة البنوك 

عند ال�ستحقاقعند ال�ستحقاق- ودائع ق�سرية الأجل

٠.٠١٪ - ٤.٣٠٪٠.٠١٪ - ٤.٠٠٪معدلت الفائدة الفعلية

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

ج( خماطــر العمالت:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

5٢.٢٠٦٩١.٧١٢دولر اأمريكي

٢٠.٠٦٩١٠.٩8١جنيه ا�سرتليني

٧.8٢١١١.٤٧٩دينار بحريني

٦٧٣٤٦٤ي�رو

٤٩٢١.٢٩٩اأخرى

81.261115.935

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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6(  اإ�ستثمارات

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

بالقيمـة العادلـة من خالل الربـح اأو اخل�سـارة

حمتفظ بهـــا بغــر�س املتاجــرة

٤٦.5٩٣5٦.٧٠٩اأ�سهم �سركات مدرجة

٤٦.5٩٣5٦.٧٠٩

م�سنفة بالقيمـة العادلـة عنـد الحت�ساب املبدئـي

 �سندات دين

١٠١.٠٤١8٣.٧٦٣- اإ�ستثمارات بدرجات اأخرى

١١.١٧5١١.١١٢- اأخرى

١١٢.٢١٦٩٤.8٧5

حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

�سندات دين

5٠٠5٠٠- موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

٣.٩٢8٣.٩٠٤- اإ�ستثمارات بدرجات اأخرى

٣.٩55٣.٩٤١- اأخرى

8.٣8٣8.٣٤5

متوفرة للبيـع

�سندات دين

٤٣.١٣٣٢5.8١٩- موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

٢٤٠.٢٣5٢٤١.٤١١- اإ�ستثمارات بدرجات اأخرى

٦5.٩٠8٣٩.٢٠5- اأخرى

5.٧٤٣٧.٢٢٦اأ�سهم �سركات مدرجة

٤.٦5٣٣.8٧٢اأ�سهم �سركات غري مدرجة

١٧.8٦8١٧.٧٧٤ا�ستثمارات اأ�سهم اأخرى يف حقوق امللكية

٣٧٧.5٤٠٣٣5.٣٠٧

٤8٢٤٤٢اإ�ستثمار يف �سركات زميلة

545.214495.678

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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احلركة يف خم�س�س اإنخفا�س قيمة �سندات الدين املتوفرة للبيع باملجموعة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

١.١٤٣١.١٤٣يف ١ يناير

-٣٤٩خم�س�س الإنخفا�س امل�سجل خالل ال�سنة

1.4921.143يف ٣١ دي�سمرب 

مت رهن ما قيمته ١٠٠.١ مليون دولر اأمريكي من �سندات الدين )٢٠١8: ١٠١.8 مليون دولر اأمريكي(، ك�سمان لتفاقيات ائتمانية لإعادة التاأمني، 

وخطابات اإعتماد، وخطابات �سمان والقرو�س.

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

اأ( خماطر الئتمان:

حتد املجموعة من تركيز اإ�ستثماراتها يف الأوراق املالية املدينة لأي اإ�ستثمار اأو اأي قطاع �سناعي واحد بحد ١٠٪ و٢٠% على التوايل من اإجمايل 

حمفظة الأوراق املالية املدينة.

وقد حدت املجموعة اأي�سًا تركيز اإ�ستثمارها يف الأ�سهم لل�سركات املدرجة لأي اإ�سدار واأي م�سدر بحد 5٪ و١٠% على التوايل، من ميزانية حمفظة 

الأ�سهم يف وقت ال�سراء.

ب( اأوراق مالية مدينة - خماطر معدل الفائدة:

فوائد الكوبوناتالفوائد الفعليةاأ�سا�س الفائدة امل�ستحقة2019

موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول

١.5٠٠٪ - ٢.٦٢5٪١.5٠٠٪ - ٢.٦٢5٪�سهري/ن�سف �سنوي/�سنويمنظمة التعاون القت�سادي والتنمية

٠.١٠٠٪ - ٧.١٢5٪٠.١٠٠٪ - ٧.١٢5٪�سهري /ن�سف �سنوي/�سنوياأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة اإ�ستثمار

٢.٧88٪ - 5.5٠٠٪٢.٧88٪ - 5.5٠٠٪�سهري /ن�سف �سنوي/�سنوياأوراق مالية مدينة اأخرى

٢٠١8

موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة 

٠.٧5٠٪-٢.٦٢5٪٠.٧5٠٪-٢.٦٢5٪�سهري/ن�سف �سنوي/�سنويالتعاون القت�سادي والتنمية

٠.١٢5٪-٧.١5٠٪٠.١٢5٪-٧.١5٠٪�سهري /ن�سف �سنوي/�سنوياأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة اإ�ستثمار 

٢.٧88٪-5.5٠٠٪٢.٧88٪-5.5٠٠٪�سهري /ن�سف �سنوي/�سنوياأوراق مالية مدينة اأخـرى

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

6(   اإ�ستثمارات )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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ج( اأوراق مالية مدينة - خماطر العملة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

املجموعاأخرىدينار بحرينيدولر اأمريكي2019

موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة

٤٣.٦٣٣--٤٣.٦٣٣التعاون القت�سادي والتنمية

٢٢٣٤5.٢٠٤-٣٤5.١8٢اأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة اإ�ستثمار

8١.٠٣8-٧٦.٧8٣٤.٢55اأوراق مالية مدينة اأخرى

465.5984.25522469.875

٢٠١8

موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة

٢٦.٣١٩--٢٦.٣١٩التعاون القت�سادي والتنمية

٢5٣٢٩.٠٧8-٣٢٩.٠5٣اأوراق مالية مدينة اأخرى بدرجة اإ�ستثمار

5٤.٢58-5٠.٤٠٢٣.85٦اأوراق مالية مدينة اأخرى

405.7743.85625409.655

د( اأوراق مالية مدينة - الفرتة املتبقية لال�ستحقاق:

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

القيمة الدفرتيةاملبلغ الرئي�سيالقيمة الدفرتيةاملبلغ الرئي�سي

اأوراق مالية ملوؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات

دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية:  

8.5٠٠8.5١٣١8.٠٠٠١٧.8٧٤- ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل

٣5.٠٠٠٣5.١٢٠8.5٠٠8.٤٤5- �سنة اىل خم�س �سنوات

٤٣.5٠٠٤٣.٦٣٣٢٦.5٠٠٢٦.٣١٩

اأوراق مالية مدينة مل�سادر بدرجات اإ�ستثماراأخرى:

٤٠.٤8٦٣8.8٦٩٢٠.٩٣8١٩.5٤5- ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل

٢5٤.٩٦٣٢5٩.٢٣٣٢٧٢.٢٩١٢٦٧.٧55- �سنة اإىل خم�س �سنوات

٤٣.٣5٦٤٧.١٠٢٣٩.٩5٠٤١.٧٧8- اأكرث من خم�س �سنوات

٣٣8.8٠5٣٤5.٢٠٤٣٣٣.١٧٩٣٢٩.٠٧8

اأوراق مالية مدينة اأخرى:

-١٦.٩٤٤١٦.٠١٢٩٤٤- ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل

٢٧.١8٤٢٧.٢٢١٣٦.٤١٢٣5.٧٤١- �سنة اإىل خم�س �سنوات

٧.٦٤٤٣٧.8٠5٤.٤٠٩١8.5١٧- اأكرث من خم�س �سنوات

5١.٧٧٢8١.٠٣8٤١.٧٦55٤.٢58

434.077469.875401.444409.655

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

6(   اإ�ستثمارات )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



٤٩التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٩

هـ( الأ�سهم العادية:

اأنها عموما لي�ست عر�سة ملخاطر معدلت الفائدة. ومع ذلك، فهي خا�سعة ملخاطر ال�سعر  ل حتمل الأ�سهم العادية تواريخ ا�ستحقاق ثابتة وكما 

وح�سا�سيتها مبينة يف اإي�ساح ٧. عادة ما يتم الإعالن عن توزيع اأرباح على الأ�سهم ب�سكل �سنوي.

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

٢٢.٣٦٤٣٣.٦١٠دولر اأمريكي

١.٩٤٢٢.١5٦ي�رو 

٧.٢٠٣١١.5١5ريال �سعودي

١٢.٠٩٢٩.٣٣8جنيه اإ�سرتليني

١.١٢٠١.٤٠٠ين ياباين

١٢.٢٦8٩.٧88اأخــرى

56.98967.807

الإلتــزامــات القائمة و( 

بلغ جمموع التعهدات على املجموعة مقابل راأ�س مال غري م�ستدعى لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع ما قيمته ٧.٣ مليون دولر

اأمريكي )٢٠١8: 8.١ مليون دولر اأمريكي(.

7( حتليل احل�سا�سية

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

حقوق امللكيةالدخلحقوق امللكيةالدخل

معدل الفائدة

)٧.٦٦١()٢.٤٠٧()٦.٦٣٧()٢.٤٦٣(+ ١٠٠ نقطة على اأ�سا�س التحول يف منحى العائد - اأدوات القرتا�س

٣.5٧٠٧.55٢٢.٣٧8٧.5٦٩- ١٠٠ نقطة على اأ�سا�س التحول يف منحى العائد - اأدوات القرتا�س

خماطر العمالت

-)7.704(-)٩.٢٩٠(١٠% زيادة يف معدل حتويل الدولر الأمريكي

-٩.٤١٦-١٠١١.٠٦٧% نق�س يف معدل حتويل الدولر الأمريكي

�سعر الأ�سهم

١٠٤.٦5٩5٧٤5.٦٧١٧٢٣ % زيادة يف �سعر الأ�سهم

)٧٢٣()5.٦٧١()5٧٤()٤.٦5٩(١٠% نق�س يف �سعر الأ�سهم

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

6(   اإ�ستثمارات )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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8( اإيرادات م�ستحقة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

اأق�ســاط تاأمني م�ستحقة 

متوقع ا�ستالمها :

5٠.٩٦٣5٧.١٠٩- خالل ١٢ �سهرًا

١٧.85٣٢٧.٢١8- بعد ١٢ �سهرًا 

٦8.8١٦8٤.٣٢٧

فوائد م�ستحقة 

٢.5٤٢٢.٢58- متوقع ا�ستالمها خالل ١٢ �سهرًا 

71.35886.585

9( ذمم تاأمني مدينة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

اأر�سدة م�ستحقة :

١١٧.٧٤٩١٢٧.١8٤- خالل ١٢ �سهرًا 

١٢٣١8٩- بعد ١٢ �سهرًا

117.872127.373

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

١5.٠١5١٤.88٢يف ١ يناير

١.5٧٦١٣٩خم�س�س الإنخفا�س يف القيمة

)٦()١٣(�سطب ذمم مدينة منخف�سة القيمة

٣١16.57815.015 دي�سمرب

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

٣.٣٤٠٣.٣٣٠اأكرث من �سنتني

3.3403.330

حتليل اأعمار الذمم املدينة امل�ستحقة وغريمنخف�سة القيمة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

٢.١٧٤٣.٤٢5حتى ٦ �شه�ر

٧.٧٤١٦.٤٧٠من ٦ اإىل ١٢ �شهر

9.9159.895

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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10( ودائع لدى �سركات التاأمني

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

اأر�سدة م�ستحقة:

١٤.٦١٦٢٠.٦٩5- خالل ١٢ �سهرًا

٧.88٩٦.٩٠8- بعد ١٢ �سهرًا

22.50527.603

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

٢.٧٣5٣.١٤٧يف ١ يناير

)٤١٢()٦٦٣()�سطب( خم�س�س الإنخفا�س يف القيمة 

-)٩٤(ودائع منخف�سة القيمة م�سطوبة 

٣١1.9782.735 دي�سمرب

تتعلق الودائع املنخف�سة القيمة ب�سورة فردية يف الأ�سا�س اإىل طرف اآخر مير ب�سائقة مالية. ويتم احت�ساب 

عمرهذه الودائع كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

--اأقل من ١٠ �سنوات

١٦8١٦٧اأكرث من ١٠ �سنوات

168167

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

٤.١٦٩٩.5٣٢حتى �سنة واحدة

١٤.١١٣١5.5٣٧من �سنة اإىل ٣ �سنوات

١.٤٧٩٩٣٤من ٣ �سنوات اإىل 5 �سنوات

19.76126.003

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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11(  ح�سة معيدي التاأمني من املخ�س�سات الفنية

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

اأعمال التاأمينات العامة

5٢.٩٧٤٤٤.٩٠٣-  مطالبات قائمة

٤٠.٦8٠٣٢.٣8٩- مطالبات غري مبلغ عنها 

٣٦.٩8٧٣٣.٢٩٣- اإحتياطي اأق�ساط لالإعادة موؤجلة

١٣٠.٦٤١١١٠.585

اأعمال تاأمينات احلياة

١٣١٣- مطالبات قائمة 

٢١٣١- مطالبات غري مبلغ عنها

٣٤٤٤

130.675110.629

12(  موجودات اأخرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

موجودات غري ملمو�سة:

١٠.١٦5١٠.٠8٣- برامج احلا�سب الآيل 

١٠.١٦5١٠.٠8٣

)٩.5٧٠()٩.٦٠١(ناق�سًا : الإطفاء املرتاكم

5٦٤5١٣�سايف املوجودات غري امللمو�سة 

موجودات اأخرى م�ستحقة خالل ١٢ �سهرًا:

١٧.55٦٣١.5٤٢- ودائع نقدية مرهونة 

١١.٦٠5١١.٢٦٦- ذمم مدينة اأخرى 

٦٠٤٧5٧- م�ساريف مدفوعة مقدمًا 

٢٩.٧٦5٤٣.5٦5

30.32944.078

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

احلركة يف املوجودات غري امللمو�سة : 

5١٣٦٠٩�سايف القيمة الدفرتية يف ١ يناير 

8٢٢١١- اإ�سافات 

)١٦8()٣١(- كلفة اإطفاء

)١٣٩(-- اإ�ستبعادات

564513�سايف القيمة الدفرتية كما يف ٣١ دي�سمرب 

مت رهن الودائع النقدية ك�سمان خلطابات اإئتمان لإعادة التاأمني وال�سمانات.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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13(  عقارات ومعدات

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

اأر�س   ٢.٠8٠٢.٠8٠

١8.٧١8١8.٧١8 مبنى 

اأثاث   ٦.٩٣٢٦.٩٣٢

٢.٤٠٠٢.٤٠٢اأجهزة نظم املعلومات

٩8٢٩8٢املعدات املكتبية

٤٩5٣٣٠اأخرى

31.60731.444

 ناق�سًا: ال�ستهالك املرتاكم

)٢.٠8٣()٢.٦١٣( مبنى 

اأثاث   )٦()٦.٩١١.8٩١(

)٢.٣٤٠()٢.٣8١(اأجهزة نظم املعلومات

)555()58٣(املعدات املكتبية

)٣٣٠()٤٠٧(اأخرى

)١٢.8٩5()١٢.١٩٩(

18.71219.245

 احلركة يف العقارات واملعدات:

١٩.٢٤5٢٠.٠85 �سايف القيمة الدفرتية كما يف ١ يناير

١٦٧١٠٣ - اإ�سافات

)٩٤٣()٧٠٠( - كلفة ا�ستهالك

18.71219.245 �سايف القيمة الدفرتية كما يف ٣١ دي�سمرب

ت�سمل الأر�س واملبنى املكتب الرئي�سي اململوك والذي تقيم فيه ال�سركة منذ ١٩8٤، واأي�سًا مكتب ال�سركة التابعة تكافل ري ليميتد بدبي، الإمارات 

العربية املتحدة. 

14(  خم�س�ســات فنيــة

تتكون املخ�س�سات الفنية من:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

اأعمال التاأمينات العامة   

٢5٦.٠٦٧٢٦٤.588 مطالبات قائمة 

١٩5.5٦٠٢٠٦.88٤ خ�سائر مل يبلغ عنها 

اأق�ساط غري مكت�سبة  ١٤٠.٣٣٤١٦٢.٤٢٧

591.961633.899

اأعمال تاأمينات احلياة   

١5.٣8٩١٣.٦٧١ مطالبات قائمة 

٢٤.٢8٠٢٧.٩٧٣ خ�سائر مل يبلغ عنها 

اأق�ساط غري مكت�سبة  ٢.١٣٩٩.٠٢٦

٤١.8٠85٠.٦٧٠

633.769684.569

متو�سط مدة الإحتياطي على التاأمينات العامة هي ٢.٩ �سنوات و٢.٧ �سنوات على تاأمينات غرياحلياة وتاأمينات احلياة على التوايل.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(5٤

15(  تطــوراملطالبــات

يو�سح اجلدول التايل اإجمايل و�سايف املطالبات املتكبدة مبا فيها اخل�سائر التي مل يبلغ عنها حم�سوبة بالإ�سارة اإىل الأق�ساط املكت�سبة، ومقارنة 

بالتوقعات ال�سابقة لفرتة اخلم�س �سنوات املا�سية:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

�سنة الإكتتاب

املجموع٢٠١٤٢٠١5٢٠١٦٢٠١٧٢٠١8٢٠١٩

اإجمايل

تقدير تكاليف املطالبات املتكبدة:

١٠٦.٤٤8١٠١.5٧٠٧٤.٤٦٣١٢٧.٦88٩8.٠5١55.5٤١- بنهاية ال�سنة الكتتابية

-١8٢.٣58١٧5.٢٤٧١٣٦.٣٤١٢٣٣.8٦٢١٩8.٩85- بعد �سنة واحدة

--١8٦.٩٢8١٧٣.٠٦٣١85.٩١٩٢5٠.٦8٠- بعد �سنتني

---١8٠.٦5٤١٦٩.8٣٩١٧5.٠٤٢- بعد ثالث �سنوات

----١٧5.٦٣٣١٦5.8٣8- بعد اأربع �سنوات

-----١٧٤.٠٧٢- بعد خم�س �سنوات

١٧٤.٠٧٢١٦5.8٣8١٧5.٠٤٢٢5٠.٦8٠١٩8.٩8555.5٤١١.٠٢٠.١58تقدير املطالبات املتكبدة احلالية

)٦8٢.٣٠5()٦.٦١8()٧٩.٧5٦()١٤٩.٣١5()١5٠.٠٠١()١٤١.٩٢٣()١5٤.٦٩٢(الدفع الرتاكمي حتى تاريخه

١٩.٣8٠٢٣.٩١5٢5.٠٤١١٠١.٣٦5١١٩.٢٢٩٤8.٩٢٣٣٣٧.85٣املطلوبات املحت�سبة

١5٣.٤٤٣مطلوبات ال�سنوات ال�سابقة

491.296جمموع املطلوبات املت�سمن يف بيان املركز املايل

ال�سايف

تقدير تكاليف املطالبات املتكبدة:

١٠٢.5٩٢٩8.١٦٩٦٦.١٩5١٠٦.٩5٤8٤.٢٠٣٤8.٢١٧- بنهاية ال�سنة الكتتابية

-١٧٤.8٢٤١٦5.٣١٧١٢٤.٩٠٢١8٣.5٣٠١5١.٧٠٤- بعد �سنة واحدة

--١٧8.٧5٢١٦٤.88٠١٦١.٤8١١٩١.5٤٦- بعد �سنتني

---١٦٩.٩٠٠١٦١.٢٩8١5٦.٣٣١- بعد ثالث �سنوات

----١٦٩.٠٣8١5٩.٠8٢- بعد اأربع �سنوات

-----١٦٧.5٦٣- بعد خم�س �سنوات

١٦٧.5٦٣١5٩.٠8٢١5٦.٣٣١١٩١.5٤٦١5١.٧٠٤٤8.٢١٧8٧٤.٤٤٣تقدير املطالبات املتكبدة احلالية

)58٧.٧٣١()5.٧8٤()٤5.٢٧٠()١١٩.5٤٢()١٣٣.٠٣٠()١٣5.٧٧٣()١٤8.٣٣٢(الدفع الرتاكمي حتى تاريخه

١٩.٢٣١٢٣.٣٠٩٢٣.٣٠١٧٢.٠٠٤١٠٦.٤٣٤٤٢.٤٣٣٢8٦.٧١٢املطلوبات املحت�سبة

١١٠.8٩٦مطلوبات ال�سنوات ال�سابقة

397.608جمموع املطلوبات املت�سمن يف بيان املركز املايل

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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16(  احلركـة يف اإلتزامات واأ�سول التاأمني 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

�سايفاإعادة تاأمنياإجمايل2019

املطالبات

٢٧8.٢5٩٤٤.٩١٦٢٣٣.٣٤٣مطالبات قائمة 

٢٣٤.85٧٣٢.٤٢٠٢٠٢.٤٣٧خ�سائر مل يبلغ عنها

5١٣.١١٦٧٧.٣٣٦٤٣5.٧8٠املجموع يف بداية ال�سنة

١٩٤.٩٩٧5٣.٧٣٩١٤١.٢58التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة

)١٧٩.٤٣٠()٣٧.٣8٧()٢١٦.8١٧(ت�سوية مطالبات خالل ال�سنة

491.29693.688397.608الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اأق�ساط غري مكت�سبة

١٧١.٤5٣٣٣.٢٩٣١٣8.١٦٠يف بداية ال�سنة

)٣٢.٦٧٤(٣.٦٩٤)٢8.٩8٠(التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة

142.47336.987105.486الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اأق�ساط تاأمني م�ستحقة

٩٦.٩٢٤١٢.5٩٧8٤.٣٢٧يف بداية ال�سنة

)١5.5١١(٦.٤٦٦)٩.٠٤5(احلركة خالل ال�سنة

87.87919.06368.816الر�سيد يف نهاية ال�سنة

تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

٢٧.٠١٦١.58٣٢5.٤٣٣يف بداية ال�سنة

)٧.5١8()١.٠8٤()8.٦٠٢(احلركة خالل ال�سنة

18.41449917.915الر�سيد يف نهاية ال�سنة

٢٠١8

املطالبات

٢٣٦.٩١8١٩.٣5٢٢١٧.5٦٦مطالبات قائمة 

٢5٠.٤٤٤55.٧٧٦١٩٤.٦٦8خ�سائر مل يبلغ عنها

٤8٧.٣٦٢٧5.١٢8٤١٢.٢٣٤املجموع يف بداية ال�سنة

٢٠٣.٣٤١٢٦.٤٦5١٧٦.8٧٦التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة

)١5٣.٣٣٠()٢٤.٢5٧()١٧٧.58٧(ت�سوية مطالبات خالل ال�سنة

513.11677.336435.780الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اأق�ساط غري مكت�سبة

١٩٣.٠8٩٣٧.٢٦٣١55.8٢٦يف بداية ال�سنة

)١٧.٦٦٦()٣.٩٧٠()٢١.٦٣٦(التغري يف املخ�س�س خالل ال�سنة

171.45333.293138.160الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اق�ساط تاأمني م�ستحقة

١٠٠.٣٦٢)٧.٣5٠(٩٣.٠١٢يف بداية ال�سنة

)١٦.٠٣5(٣.٩١٢١٩.٩٤٧احلركة خالل ال�سنة

96.92412.59784.327الر�سيد يف نهاية ال�سنة

تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

٢٤.١8٢١.5٢٢٢٢.٦٦٠يف بداية ال�سنة

٢.8٣٤٦١٢.٧٧٣احلركة خالل ال�سنة

27.0161.58325.433الر�سيد يف نهاية ال�سنة

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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17(  ذمـم تاأمني دائــنــة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

٩٠.٧٢٦٦٩.٣٠5م�ستحقة خالل ١٢ �سهرًا

90.72669.305

18(  قرو�س

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

اأر�سدة م�ستحقة:

٧.٠٠٠٧.٠٠٠- خالل ١٢ �سهرًا

7.0007.000

قرو�س تبلغ ٧ مليون دولر اأمريكي )٢٠١8: ٧ مليون دولر اأمريكي( م�سمونة باأوراق ماليه مدينة ت�سل اإىل ١٣.8 مليون دولر اأمريكي )٢٠١8: 

١٢.٧ مليون دولر اأمريكي( )اإي�ساح ٦(. كما بلغت الفائدة الفعلية على القرو�س ٢.٧8٪ بال�سنة )٢٠١8: ٣.٢٦٪(. 

19(  مطــلوبات اأخــرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

٢١.٤٦٢٢١.٤٦٢خم�س�س لتقديرات خ�سارة حمتملة يف �سركة تابعة )اإي�ساح ٣٤)ج((

١٦.٠١8١٤.١8٦م�ستحقات غري متعلقة باإعادة التاأمني

٧.٢١٠١٢.٦٠٦منافع نهاية اخلدمة )اإي�ساح ٢8(

5.8٩٤٩.٤٩5م�ساريف م�ستحقة

٢.٧٣٩٢.٧٩٠اأرباح اأ�سهم م�ستحقة 

١.٩8٦١.٤٦5اأق�ساط اإعادة تاأمني م�ستحقة

٦8١١.٤٦٠حوافز موظفني طويلة املدى

2،0313،347اأخرى

58.02166.811

اأر�سدة م�ستحقة: 

5٠.١٣٠5٢.٧٤5- خالل ١٢ �سهرًا 

٧.8٩١١٤.٠٦٦- بعد ١٢ �سهرًا 

58.02166.811

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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20(  حـقــوق امل�ساهميــن

1( راأ�س املال:

اأ( املكونات:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

امل�سرح به 

5٠٠500.0005٠٠.٠٠٠ مليون �سهم عادي ب�سعر ١ دولر اأمريكي لل�سهم الواحد 

ال�سادر، املكتتب به واملدفوع بالكامل

٢٢٠220.000٢٢٠.٠٠٠ مليون ) ٢٠١8: ٢٢٠ مليون( �سهم عادي ب�سعر ١ دولر اأمريكي لل�سهم الواحـد

ب( امل�ساهمون الرئي�سيون:

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

ال�سم

اجلن�سية

عدد الأ�سهم

)باملاليني(

الن�سبة املئوية من

جمموع الأ�سهم 

املتداولة

الن�سبة املئوية من 

جمموع الأ�سهم 

ال�سادرة

2019٢٠١82019٢٠١82019٢٠١8

٣١.8٣١.8١٦.١١٦.١١٤.٤١٤.٤ليبيام�سرف ليبيا املركزي

٣٠.5٣٠.5١5.٤١5.٤١٣.8١٣.8الإمارات العربية املتحدةجهاز الإمارات لالإ�ستثمار

٢٧.5٢٧.5١٣.٩١٣.٩١٢.5١٢.5الإمارات العربية املتحدةالهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الإجتماعية

٢١.٧١٧.٢١٠.٩8.٧٩.٩٧.8الإمارات العربية املتحدةاأحمد عمر �سامل الكربي

٢٠.٠٢٠.٠١٠.١١٠.١٩.١٩.١الكويتالهيئة العامة لالإ�ستثمار

١١.٠١١.٠5.٦5.٦5.٠5.٠الإمارات العربية املتحدةم�سرف الإمارات للتنمية

ج(  هيكل امل�ساهمني:

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

عدد امل�ساهمنيعدد الأ�سهم )باملاليني(الأ�سهم
الن�سبة املئوية من جمموع

الأ�سهم املتداولة

2019٢٠١82019٢٠١82019٢٠١8

٤٢.٤٤5.٠٤.٤١5٤.٤٦8٢١.٤٢٢.٧اأقل من ١٪

١٣.١١5.٠٤٤٦.٦٧.٦من ١% اإىل ٪5

١١.٠٢8.٢١٢5.٦١٤.٣من 5% اإىل ١٠٪

١٣١.5١٠٩.85٤٦٦.٤55.٤من ١٠% اإىل ما فوق

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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د( اأ�سهم اخلــزينة:

متتلك ال�سركة ٢١.٩٦٧.8١8 �سهم من اأ�سهمها كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩ )٢٠١8: ٢١.٩٦٧.8١8 �سهم(. وهي تقدر بتكلفة ١٤.٧٩٣.٠٠٠ دولر 

اأمريكي )٢٠١8: ١٤.٧٩٣.٠٠٠ دولر اأمريكي (.

هـ( الإحتياطي القانوين:

مبوجب اأحكام القوانني املطبـقة وعقد التاأ�سي�س، يتوجب على املجموعة حتويل ١٠% من �سايف ربح ال�سنة اإىل الحتياطي القانوين حتى ي�سل كحد 

اأق�سى اإىل ١٠٠% من قيمة راأ�س املال املدفوع.

و( اإحتياطي اإعادة تقييم الإ�ستثمارات:

ي�سم اإحتياطي اإعادة تقييـم الإ�ستثمار، الأرباح واخل�سائر الناجتة عن اإعادة قيا�س موجـودات الإ�ستثمارات املتوفرة للبيع. يتم اإدراج هذه الأرباح اأو 

اخل�سائر �سمن الإحتياطي، وعند البيع يتم حتويل الأرباح اأو اخل�سائر اإىل بيان الربح اأو اخل�سارة.

ز( اإحتياطي اإعادة تقييم العقار:

ميثل اإحتياطي اإعادة تقييم العقارات الفرق بني تكلفة الأر�س واملبنى بعد خ�سم الإ�ستهالك املرتاكم والقيمة العادلة. بالإ�سافة لذلك، فاإن الفرق 

بني الإ�ستهالك على اأ�سا�س القيمة الدفرتية املعاد تقييمها والإ�ستهالك على اأ�سا�س �سعر التكلفة الأ�سلي للمباين يتم حتويله مبا�سرة من اإحتياطي 

اإعادة تقييم العقار اإىل الأرباح امل�ستبقاة.

ح( اإدارة راأ�س املال:

يت�سمن جمموع راأ�س مال املجموعة راأ�س املال املدفوع، الإحتياطي القانوين والأرباح امل�ستبقاة بعد اإ�ستقطاع اأ�سهم اخلزينة. اإن �سيا�سة املجموعة 

هي الإحتفاظ براأ�س مال قوي كقاعدة للحفاظ على ثقة العمالء، وامل�ستثمرين وال�سوق وتعزيز التطور امل�ستقبلي لالأعمال. وينظم اأعمال ال�سركة 

اأن  الأم،  ال�سركة  الأم. ويطلب امل�سرف املركزي من  لل�سركة  بالن�سبة  املال  راأ�س  البحرين املركزي والذي يحدد ويراقب متطلبات  الأم م�سرف 

حت�سب هام�س املالءة و الإف�ساح عنها يف التقرير ال�سنوي وفقُا لأحكام دليل اأنظمة م�سرف البحرين املركزي. اإن ال�سركة ملتزمة يف هذا املطلب 

اخلا�س بهام�س املالءة.

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

21( ح�س�س غري م�سيطرة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

٢8.5٠٤٢5.٤٤8يف ١ يناير 

٩٤8٣.٠5٦ح�سة الدخل ال�سامل

-)١١.5٠٠(اإنخفا�س راأ�س مال ال�سركة التابعة - ح�سة الأقلية ) اإي�ساح ٣٤(

17.95228.504يف ٣١ دي�سمرب 

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

20(   حـقــوق امل�ساهميــن )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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22( نتائج فروع التاأمني

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

تتكون اأعمال اإعادة التاأمني للمجموعة من ق�سمني رئي�سيني هما: تاأمينات غري احلياة وتاأمينات احلياة. وت�سمل اأعمال اإعادة تاأمينات غري احلياة 

ب�سكل رئي�سي الكتتاب يف قطاع املمتلكات، الهند�سي، البحري، احلوادث، احل�ساب ال�سامل وقطاعات اأخرى. وت�سمل تاأمينات احلياة ب�سكل رئي�سي 

وثائق جماعية ق�سرية وطويلة املدى. ول ت�سمل حمفظة احلياة على وثائق الإ�ستثمار امل�سرتك.

)باآلف الدولرات الأمريكية(

تاأمينات احلياةتاأمينات غري احلياة

املجموع

احلوادثالبحريالهند�سياملمتلكات2019

* احل�ساب
اأخرى   ال�سامل

ق�سرية 

املدى

طويلة 

املدى

الإيرادات:

١٧.١٣٩٩.8٧٠٦.١٢٩٣.٢٧8137،25113،872٦.5١٢5٦٣1٩4،614اإجماىل الأق�ساط املكتتبة

)5٢.١٣٦()١٠()٩٦()58()٤5.٦5٠()٦٩()٢٣٧()١.٩٠١()٤.١١5(اأق�ساط اإعادة التاأمني ال�سادرة

٢٤.٤٩٩)٩١(4،143٦.٩8٦)١٢.٤١٢(١١.٩5٤8.٤٧8٣.١٧٢٢.٢٦٩التغري فى اأق�ساط غري مكت�سبة - اإجمايل

٦.5٩٢--)5٣(٩.8٤٣)١٢٦()5١٠()١.٣٢٦()١.٢٣٦(التغري فى اأق�ساط غري مكت�سبة - اإعادة التاأمني

23،742١5.١٢١8.55٤5.٣5٢8٩.٠٣٢١٧.٩٠٤١٣.٤٠٢٤٦٢١٧٣.5٦٩�سايف الأق�ساط املكت�سبة

7،721٤5٩١.٢٤5١.١٩٢٢85٢.٢٠5٣.٦٤٧٩٢٩١٧.٦8٣دخل الإ�ستثمار اخلا�س ب�سناديق التاأمني

 ٣١.٤٦٣١5.58٠٩.٧٩٩٦.5٤٤8٩.٣١٧٢٠.١٠٩١٧.٠٤٩١.٣٩١١٩١.٢5٢

التكاليف وامل�ساريف:

)٢١٦.8١٧()٢٠٧()١٤.٤88()٢٦.٢٤٤()١١٦.٢٧8()٤.٦١٧()٩.٢5٤()١٢.٧١٩()٣٣.٠١٠( اإجمايل املطالبات املدفوعة 

٤٣٧.٣8٧-٢.٠58١.١٦٧٧8١٤٣8٣٢.8٧5٦٤ مطالبات م�سرتجعة من معيدي التاأمني 

٢٩.٦٩٠)١٧٧()١.5٤١(١٣.٠٠٤٤.٣٤5١.٣٣٧٣.٠5٤5.٦58٤.٠١٠ التغري يف خم�س�س املطالبات القائمة - اإجمايل

١.5٣٤-)١()٢(٢.8١٣)٢٣٩()٣١٤()٧5٢(٢٩ التغري يف خم�س�س املطالبات القائمة - اإعادة التاأمني

١.٤٢٩١.٩٦١١٩.٦٣٧٦.٠١5٢.٤٤8١.٢٤٣٣٧.5١٢)٢.٦٠5(٧.٣8٤التغري فى خم�س�س اخل�سائر غري املبلغ عنها - اإجمايل

٢.٩٠٠-)8(٢.٦٢٧١.٠٦8)٤٠٩()٦٣(٢٤5)5٦٠(التغري فى خم�س�س اخل�سائر غري املبلغ عنها - اإعادة التاأمني

)١٠٧.٧٩٤(8٦٣)١٣.5٩٠()١5.٠8٩()5٢.٦٦8(١88)٦.٠8٤()١٠.٣١٩()١١.٠٩5(املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها

)٤٣.٩٧٦(٢٧8٢٢٢)١.١٦٦()٣٢.5٢٧()١.٠٠٧()١.8٣٩()٢.٤١٩()5.5١8( تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني 

تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني م�سرتجعة من

5٧٦--)٩(١5٢٢٢٩٩٩٧5٣٠معيدي التاأمني 

)٧.5٣١(١)٤٤١(٢5٤)٧8()٧٠٠()٩٠8()٢.5٦5()٣.٠٩٤(التغري يف تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة - اإجمايل

التغري يف تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة -

١.٠8٢--٣٤8٤٧٩١٧5٤8٢٠١٢اإعادة التاأمني

)٤٩.8٤٩(٢٢٣)١٦٣()٩٠٩()٣٢.555()١.58٤()٢.٤٧٣()٤.٢٧٦()8.١١٢( تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني

)١١.٠٧٠()٢٧٧()١.8١٣()١.٩٩5()٧٤()٧٠٤()١.٠٩٢()١.٧٦٦()٣.٣٤٩( م�ساريف الت�سغيل

1504.4444.0202.1161.4832.20022.539)781)8.907نتائج الكتتاب 

* ي�سمل احل�ساب ال�سامل اإجمايل اأق�ساط مكتتبة تعادل ١٣٣.٩ مليون دولر امريكي )٢٠١8: ١٢5.5 مليون دولر امريكي( ناجتة من اأن�سطة الكتتاب يف لويدز، حيث قررت 
ال�سركة وقف اأي اأعمال اكتتاب جديدة من ١ يناير ٢٠٢٠ 

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٦٠

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

تاأمينات احلياةتاأمينات غري احلياة

املجموع

احلوادثالبحريالهند�سياملمتلكات٢٠١8

احل�ساب 

اأخرىال�ســـــامل

ق�سرية 

املدى

طويلة

 املدى

الإيرادات:

5٠.٢٦٧٢٢.١5٩١٢.5٦٢٩.١٩٣١٢8.٧5٢٢١.٢١٣١8.5٢8١١٧٢٦٢.٧٩١اإجماىل الأق�ساط املكتتبة

)٦٤.٣٩8()5٦()٢٠٦()١.٠٧٠()5٠.8٩٣()٧٠٢()٤٧٣()٣.٤٩١()٧.5٠٧(اأق�ساط اإعادة التاأمني ال�سادرة

٦٩١.58٦)٢8٦(٩.٩8١)٢.55٤(١١٠)١.١٧٧()٤.٦٧٩(١٢٢التغري فى اأق�ساط غري مكت�سبة - اجمايل

١٣.٩٧٣---١٣.٩٢5)١١(٤5٢١)٣٩٤(التغري فى اأق�ساط غري مكت�سبة - اإعادة التاأمني

٤٢.٤88١٤.٤٤١١٠.٩١٣8.5٩٠8٩.٢٣٠٣٠.١٢٤١8.٠٣٦١٣٠٢١٣.٩5٢�سايف الأق�ساط املكت�سبة

٧5٦١.٠٦٩٢٧١5.٩٦٣)٢٠(٢.5٦٧٣٩٢٤٦١٤٦٧دخل الإ�ستثمار اخلا�س ب�سناديق التاأمني

 ٤5.٠55١٤.8٣٣١١.٣٧٤٩.٠5٧8٩.٢١٠٣٠.88٠١٩.١٠5٤٠١٢١٩.٩١5

التكاليف وامل�ساريف:

)١٧٧.58٧()8٩٤()١5.٢٣٩()٢٧.٩8٢()٧5.١٠٦()٣.٧٦٤()8.8٣٣()١5.٦٤٤()٣٠.١٢5( اإجمايل املطالبات املدفوعة 

٧٢٤.٢5٧-٩٦٢٧٣٤٩١٣8٧٢١.٤٦٠٩٤ مطالبات م�سرتجعة من معيدي التاأمني 

)٣8.٣٣8(٢٤٩)٣٩٠(٤٦٦)١٩.٩٤٩(١.٧٤٧)٢.٣٦8()8٠٤()١٧.٢8٩( التغري يف خم�س�س املطالبات القائمة - اجمايل

١٢٢٣.8١٧)٢١٠(٩.٢5٦١.٦8٠١.٩٢5٤5١١.١١8التغري يف خم�س�س املطالبات القائمة - اإعادة التاأمني

٦.٢٤٩١5.٩٤٤)٧٢8(5.٩٦٤١.١٧8٢.55١٢.٧٠٦٢.٤٩٩)٤.٤٧5(التغري فى خم�س�س اخل�سائر غري املبلغ عنها - اجمايل

)٢٣.٣١٩(-)٤٠(5٤٦)٢٤.٧88(١٧٩5٣٣٦5١8٦التغري فى خم�س�س اخل�سائر غري املبلغ عنها - اإعادة التاأمني

)١٧5.٢٢٦(5.٦١٣)١٦.٣٩٦()٢٤.58٧()8٤.55٩(85٢)٧.١٢٠()٧.5٣٧()٤١.٤٩٢(املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها

)٦٢.١٠٩()٣٢5()١.٤١٩()١.١٧٤()٣٣.٠٤٦()٢.٧٠٤()٣.٣٧٤()٦.٦٤٠()١٣.٤٢٧( تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني 

تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني م�سرتجعة من

٣.٠٠٠--١.٣٣٩8٩٣٣8٤٢٩5٦5٢٤معيدي التاأمني 

١.٠8٢)١١(٦8)٤٩5()٣8()٣5(١.٤٠٢٢٤٦)55(التغري يف تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة - اجمايل

التغري يف تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة -

)٦٢(---)٢٠(٤٤)١٢٦(٧٦اإعادة التاأمني

)58.٠8٩()٣٣٦()١.٣5١()١.٦٤5()٣٣.٠٣٩()٢.٤٤٠()٢.٧٤٠()٤.٤٧١()١٢.٠٦٧( تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني

)١٣.٢٦٣()٣٧٦()٢.١١٩()٢.5١٢()١٢٢()8٧٣()١.٣٢٦()٢.٢١8()٣.٧١٧( م�ساريف الت�سغيل

)26.663)5.302)761)2.136)28.510)6071886.596)12.221)نتائج الكتتاب 

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

22(   نتائج فروع التاأمني )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



٦١التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٩

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

اأ�سول غري متداولةالأق�ساطاأ�سول غري متداولةالأق�ساط

من:

٣٤.٧٩٣٣٠.5٧٦٧5.٧٩٣٣٦.٢٠٦- ال�سرق الأو�سط

١5.١55٤.٩٦٤٢٦.8٩١5.٧8١- اأفريقيا

١٠.٧5٦٣.5٢٣٣٤.5٦٠٧.٤٣٠- اآ�سيا

١٣٣.٩١٠٢8.٦٠٠١٢5.5٤٧٢٦.٢8٧- اأخرى

194.61467.663262.79175.704

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

ج( حتليل موجودات ومطلوبات القطاعات:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

تاأمينات احلياةتاأمينات غري احلياة

املجموعال�سركة

طويلة املدىق�سرية املدىاأخرىال�ساملاحلوادثالبحريالهند�سياملمتلكات2019

٣85.١5٧-٢٧.٦5٤١٩.٣٧٠١٦.٠8٩٢.١٢٧٢٦٦.5٠٧5١.٣5٤٢.٠٤٢١٤موجودات اإعادة التاأمني

8.٤٧١٤.8٤8٢.٦٩٠٢.٩٠١١٧.٩٢8٣.٠٦٢٢.٧8٦١.١٢٣٣٧.٤5٢8١.٢٦١النقد

١٠5.8٩٧٦٧.٢٤5٣٣.٠٤١٢٣.٦٧٤5٠.٦٣٧٤٠.85٠٣8.٣٣٢١5.٧٧5١٦٩.٧٦٣5٤5.٢١٤الإ�ستثمارات

٢٤.٢٠٩٢٤.٢٠٩--------اأخرى

١٤٢.٠٢٢٩١.٤٦٣5١.8٢٠٢8.٧٠٢٣٣5.٠٧٢٩5.٢٦٦٤٣.١٦٠١٦.٩١٢٢٣١.٤٢٤١.٠٣5.8٤١

٧٤٣.٤١٦-١١٢.٧٤٢٧١.٧٦٣٤٢.٧8٤٢٤.٢5٩٣٦٤.٠8٤8٣.5٤٣٣١.٩٧8١٢.٢٦٣مطلوبات اإعادة التاأمني

٤٦.١٠٠٤٦.١٠٠--------اأخرى

112.74271.76342.78424.259364.08483.54331.97812.26346.100789.516

٢٠١8

٤١٣.٩٠8-٤٠.١٦٠٢٤.5٩١١٩.٢٠٧٧.٤8٣٢5٣.٢٠٠٦١.٢8٤٧.٩٦٩١٤موجودات اإعادة التاأمني

١٢.5٠٤٧.٤8٣٣.٦٣١٣.٢٤٠٧.8٠٢١.٦٦٧٣.5٦٤١.5٠٢٧٤.5٤٢١١5.٩٣5النقد

١٢٩.١٧٤٧١.٣٠٩٣٦.٧٢٩٢٩.٣٩٣١٧.5١5١٦.٤٤٢٣8.٠٦٦١٦.١8٦١٤٠.8٦٤٤٩5.٦٧8الإ�ستثمارات

٢٧.٠٣8٢٧.٠٣8--------اأخرى

١8١.8٣8١٠٣.٣8٣5٩.5٦٧٤٠.١١٦٢٧8.5١٧٧٩.٣٩٣٤٩.5٩٩١٧.٧٠٢٢٤٢.٤٤٤١.٠5٢.55٩

٧٧٤.٤٤٠-١٤٧.٩٩٤8٧.٣٣١5٠.٢88٣٤.٢٠8٣٢٦.٩٤٩٧5.٤٢٦٣٩.٠٧٧١٣.١٦٧مطلوبات اإعادة التاأمني

5٣.٢٤55٣.٢٤5--------اأخرى

147.99487.33150.28834.208326.94975.42639.07713.16753.245827.685

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

22(   نتائج فروع التاأمني )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٦٢

23(  اإيراد الإ�ستثمار

)باآلف الدولرات الأمريكية(

املجموعحمافظ امل�ساهمنيحمافظ التاأمني2019

اإيراد الفوائد

٩٧٠٤٢٩١.٣٩٩- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

٧.١٧8٤.٠٤٠١١.٢١8- اأخرى

٧٢٤٣٢٠١.٠٤٤اأرباح الأ�سهم

اأرباح حمققة

8.١٧٦٣.٦٢5١١.8٠١- اإ�ستثمارات حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

5٠8٢٢5٧٣٣- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأواخل�سارة

٢.١٤٣١.٢٧8٣.٤٢١- اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

)خ�سارة( اأرباح من اإعادة قيا�س الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة

من خالل الربح اأو اخل�سارة

)٩٣8()٢88()٦5٠(- اإ�ستثمارات حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

858٣٣8١.١٩٦- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

خ�سائر اإنخفا�س القيمة - اإ�ستثمارات متوفرة للبيع   

)٣٤٩()١٤٤()٢٠5(- �سندات الدين

)٩٦5()٤٠٠()5٦5(- اأخرى

٤٠٤٠-دخل من �سركات زميلة

)٢.٣٠5()85١()١.٤5٤(اأخرى

17.6838.61226.295

٢٠١8

اإيراد الفوائد

855٤٣٦١.٢٩١- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

٦.5٤٣٤.٧٣٣١١.٢٧٦- اأخرى

8٦١٤٣٩١.٣٠٠اأرباح الأ�سهم

اأرباح )خ�سارة( حمققة

١.٣٩٩٧١٢٢.١١١- اإ�ستثمارات حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

8٣٤٢١٢5- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأواخل�سارة

5١8)٤٣(5٦١- اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

خ�سارة من اإعادة قيا�س الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة

من خالل الربح اأو اخل�سارة

)٤.٧٣5()١.5٩8()٣.١٣٧(- اإ�ستثمارات متاجرة

)٦٦١()٢٣٧()٤٢٤(- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

خ�سائر اإنخفا�س القيمة - اإ�ستثمارات متوفرة للبيع 

---- �سندات الدين

)٢٠٦()٧٠()١٣٦(- اأخرى

٢٢٢٢-دخل من �سركات زميلة

)٩٩٢()٣5٠()٦٤٢(اأخرى

5.9634.08610.049

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



٦٣التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٩

24(  م�ساريف الت�سغيل

)باآلف الدولرات الأمريكية(

املجموعغري اكتتابياكتتابي2019

٦.٤٩٤٣.١٧٣٩.٦٦٧رواتب ومزايا املوظفني

٤.5٧٦٢.٢٣١٦.8٠٧م�ساريف عمومية واإدارية 

11.0705.40416.474

٢٠١8

8.8٠٠5.8٢٠١٤.٦٢٠رواتب ومزايا املوظفني

٤.٤٦٣٣.٤٦١٧.٩٢٤م�ساريف عمومية واإدارية 

13.2639.28122.544

25(  ايرادات اأخرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

٦٩٩٢.٠٤٠الإيرادات املوؤجلة

٢.5٠٢-خدمات اإدارة الطرف الثالث 

٦١٩٦٢٣اأخرى 

1.3185.165

26(  م�ساريف وخم�س�سات اأخــرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

٢١.٤٦٢-خم�س�س لتقديرات خ�سارة حمتملة يف �سركة تابعة )اإي�ساح ٣٤ )ج((

88٣١.٣85خ�سارة حتويل عملة

)٢5١(١.٠5٧خم�س�س )املعكو�س من( الديون امل�سكوك يف حت�سليها والودائع 

٦.٤٤٤٢.١٠5اأخــرى، �سايف

8.38424.701

27(  عائد الربح لل�ســهم الواحــد للم�ساهمني 

مت احت�ساب الأرباح )اخل�سائر( الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم الواحد على النحو التايل:

2019٢٠١8

١٩8.٠٣٢١٩8.٠٣٢بالآلفاملتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم املتداولة

)55.٢5١(١٧.5٢٦اآلف الدولرات الأمريكية�سايف الربح )اخل�سارة( 

)٢٧.٩(8.٩�سنت اأمريكين�سيب ال�سهم من الأرباح )اخل�سائر(

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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28(  منـافع نهاية اخلدمة  

تديراملجموعة عدة برامج ذات منافع حمددة لنهاية اخلدمة. تعتمد اأحقية امل�ساركة يف برامج املنافع املحددة على �سنوات اخلدمة املتوا�سلة اأو 

تاريخ التوظيف. وحتدد املنافع على �سنوات اخلدمة للموظف.

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

2019٢٠١8

٤.٢٪٤.٠٪معدل اخل�سم 

٤.٢٪٤.٠٪املردود املتوقع على املوجودات 

٣.٣٪٣.٣٪الزيادات امل�ستقبلية على الرواتب 

التغيري يف الفرتا�سات لي�س له تاأثري جوهري على املطلوبات املحت�سبة. 

احلركة يف املطلوبات املحت�سبة يف بيان املركز املايل:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

١٢.٦٠٦١٢.٢٠٣الر�سيد يف ١ يناير 

٩٠٢١.5٧٧م�ستحقات العام 

)١.١٧٤()٦.٢٩8(مدفوعات خالل العام

7.21012.606الر�سيد يف 31 دي�سمرب

29(  العقود الآجلة للعمالت الأجنبية 

تقوم املجموعة و�سمن اأن�سطتها العتيادية بالدخول يف عقود اآجلة للعمالت الأجنبية لالإحرتاز من خماطر العمالت مبا يتعلق بالإ�ستثمارات واملطلوبات 

التاأمينية املقومة بعمالت اأجنبية. ويف حالة بيع اأو �سداد اأي اإ�ستثمار مت الإحرتاز له قبل موعد ا�ستحقاقه، فاإن �سيا�سة املجموعة عامة الدخول يف عقود 

اآجلة مقابلة للعمالت بنف�س القيمة وتاريخ ال�ستحقاق. ل يتم احت�ساب القيمة الإ�سمية لهذه الأدوات املالية يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة، ولكن 

القيم العادلة يتم اإحت�سابها كموجودات اأو مطلوبات كلما كان منا�سبًا على اأن التغريات يف القيمة العادلة يتم حتميلها على بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد. 

وتلتزم املجموعة وفقًا لهذه العقود مببادلة التدفقات النقدية التي �سيتم ا�ستالمها م�ستقباًل من الإ�ستثمارات املقومة بعمالت اأجنبية مبا يعادلها من 

الدولرات الأمريكية وفقًا ملعدلت �سرف حمددة م�سبقًا. الأطراف املقابلة يف هذه العمليات هي موؤ�س�سات مالية رائدة.

اأ( العقود الآجلة للعمالت الأجنبية - بالعملة: 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

القيمة الأ�سمية 

امل�سرتاة

القيمة الأ�سمية

املباعة

القيمة الأ�سمية 

امل�سرتاة

القيمة الأ�سمية 

املباعة

١٢.8٠٣٩٢١٠.٤٦٩-يــ�رو

٣.٢٧٦١٢٩٣.٣٩٦-جنيه اإ�سرتليني

١.٠٢٢٩٢١.٤١٧-ين ياباين

١.٣٧٣-٢.٠٤٧-اأخرى

-19.14831316.655

لقيا�س حجم  متعارفًا  اأ�سا�سًا  القيم  وتعد هذه  مبادلتها.  �سيتم  التي  النقدية  التدفقات  احت�ساب  امل�ستخدمة يف  العقود  مبالغ  الأ�سمية هي  القيم 

العمليات القائمة. ولكنها ل متثل املخاطر الئتمانية اأو ال�سوقية.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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ب( العقود الآجلة للعمالت الأجنبية - الفرتة املتبقية لالإ�ستحقاق:

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

ج( العقود الآجلة للعمالت الأجنبية - اأرباح وخ�سائر غري حمققة:

يلخ�س اجلدول التايل القيمة العادلة للمحفظة الحرتازية للمجموعة من العقود الآجلة للعمالت الأجنبية يف تاريخ بيان املركز املايل، مف�سلة وفقًا 

للعقود التي متثل موقف ربح غري حمقق والعقود التي متثل موقف خ�سارة غري حمققة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

بيــــع�ســـراءبيــــع�ســـراء

٣8٠--اأرباح غري حمققة

)٧٠(-)٣٠١(-خ�سائر غري حمققة

-(301(310

30(  ت�سوية �سايف النتيجة مع التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

)5٢.٢٠٢(١8.٤٢8ربح )خ�سارة( ال�سنة

١.٣١٣)58.٢٣٠(التغري يف �سناديق التاأمني

)٤8٢(٣٠.٩٢٢التغري يف ذمم التاأمني املدينة/الدائنة، �سايف

١5.٢٢٧١٦.5١١التغري يف الإيرادات امل�ستحقة 

٢٩.٤١٤)١٢.٩٢٦(التغري يف املوجودات/املطلوبات الأخرى، �سايف

)5.446))6.579)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

29(   العقود الآجلة للعمالت الأجنبية  )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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31(  ت�سوية املطلوبات الناجتة من الأن�سطة التمويلية 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

م�ساريفقرو�س

اقرتا�س

اأرباح

اأ�سهم

ح�سة

غري م�سيطرة

٣٤.٠٠٠٦٣١٣.١٦٤٢5.٤٤8الأر�سدة يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٧

٣.٠5٦---ح�سة الدخل ال�سامل

---)٣٢.٠٠٠(�سداد القرو�س

---5.٠٠٠قرو�س اإ�سافية

--)١.٣٣8(-فوائد مدفوعة خالل ال�سنة

--8٠8-فائدة حمت�سبة لل�سنة

-)٣٧٤(--اأرباح اأ�سهم مدفوعة خالل ال�سنة

7.0001012.79028.504الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2018

٩٤8---ح�سة الدخل ال�سامل

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

--)٢٧٩(-فوائد مدفوعة خالل ال�سنة

--٢5٣-فائدة حمت�سبة لل�سنة

-)5١(--اأرباح اأ�سهم مدفوعة خالل ال�سنة

7.000752.73917.952الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2019

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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32(  الإف�ساح عن القيمة العادلة

يظهر اجلدول التايل القيمة العادلة لالأدوات املالية للمجموعة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

القيمة الدفرتية

القيمة

العادلة

2019

بالقيمة العادلة 

من خالل الربح 

اأواخل�سارة

قرو�س

وذمم

مدينة

حمتفظ بها

حتى تاريخ 

الإ�ستحقاق

متوفرة

للبيع

بالتكلفة 

املطفاأة

املجموع

املوجودات

8١.٢٦١8١.٢٦١---8١.٢٦١-النقد واأر�سدة لدى البنوك

5٤٤.٧٣٢5٤5.١٠٠-8.٣8٣٣٧٧.5٤٠-١58.8٠٩اإ�ستثمارات 

٧١.٣58٧١.٣58---٧١.٣58-اإيرادات م�ستحقة

١١٧.8٧٢١١٧.8٧٢---١١٧.8٧٢-ذمم تاأمني مدينة

٢٢.5٠5٢٢.5٠5---٢٢.5٠5-ودائع لدى �سركات التاأمني

٢٩.١٦١٢٩.١٦١---٢٩.١٦١-موجودات اأخرى

املطلوبات

٩٠.٧٢٦٩٠.٧٢٦٩٠.٧٢٦----ذمم تاأمني دائنة

٧.٠٠٠٧.٠٠٠٧.٠٠٠----قرو�س

٣٠.٦٦5٣٠.٦٦5٣٠.٦٦5----مطلوبات اأخرى 

٢٠١8

املوجودات

١١5.٩٣5١١5.٩٣5---١١5.٩٣5-النقد واأر�سدة لدى البنوك

٤٩5.٢٣٦٤٩5.٢٤8-8.٣٤5٣٣5.٣٠٧-١5١.58٤اإ�ستثمارات 

8٦.5858٦.585---8٦.585-اإيرادات م�ستحقة

١٢٧.٣٧٣١٢٧.٣٧٣---١٢٧.٣٧٣-ذمم تاأمني مدينة

٢٧.٦٠٣٢٧.٦٠٣---٢٧.٦٠٣-ودائع لدى �سركات التاأمني

٤٢.8٠8٤٢.8٠8---٤٢.8٠8-موجودات اأخرى

املطلوبات

٦٩.٣٠5٦٩.٣٠5٦٩.٣٠5----ذمم تاأمني دائنة

٧.٠٠٠٧.٠٠٠٧.٠٠٠----قرو�س

٣5.85٤٣5.85٤٣5.85٤----مطلوبات اأخرى 

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

القيمة العادلة هي القيمة امل�ستلمة لبيع اأحد املوجودات اأو املدفوعة لتحويل املطلوبات يف عملية منظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س يف 

ال�سوق الرئي�سي، اأو يف غيابه يف ال�سوق الأكرث فائدة التي ميكن للمجموعة الو�سول اإليه يف ذلك التاريخ. القيمة العادلة للمطلوبات تعك�س خماطر 

عدم الأداء.

ح�سب توفر املعلومات، تقي�س املجموعة القيمة العادلة لالأداة با�ستخدام ال�سعر املعرو�س يف �سوق ن�سط لتلك الأداة. يعترب ال�سوق ن�سطا عندما تكون 

املعامالت للموجودات اأو املطلوبات جتري مع وترية وحجم كاف لتوفري معلومات الت�سعري على اأ�سا�س م�ستمر.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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اإذا مل يكن هناك �سعر مدرج يف �سوق ن�سط، تتبع املجموعة تقنيات التقييم التي تزيد من ا�ستخدام املدخالت ذات ال�سلة والقابلة للر�سد والتي 

تقلل من ا�ستخدام املدخالت الغري قابلة للر�سد. تت�سمن تقنية التقييم املختارة جميع العوامل التي توؤخذ بعني العتبار من قبل امل�ساركني يف ال�سوق 

لت�سعري ال�سفقة.

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

اأ(  عـــــــــام:

مت اعتبار القيمة الدفرتية لالأدوات املالية للمجموعة ما عدا الإ�ستثمارات والعقود الآجلة للعمالت الأجنبية، مقاربة للقيمة العادلة نظرًا لال�ستحقاق 

الفوري اأو الق�سري الأجل لهذه الأدوات املالية.

وبالتايل، ل يتم الإف�ساح عن تفا�سيل مقيا�س القيمة العادلة.

ب( الإ�ستثمارات:

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

الفئة الأوىل: الأ�سعار املدرجة )غري معدلة( يف اأ�سواق ن�سطة ملوجودات ومطلوبات املماثلة.   •

الفئة الثانية: تقنيات التقييم املبنية على مدخالت قابلة للر�سد. اإما ب�سكل مبا�سر )مثال الأ�سعار( اأو غري مبا�سر )مثال ما ي�ستق عن الأ�سعار(.   •

وت�سمل هذه الفئة الأدوات املقّيمة باإ�ستخدام: اأ�سعار الأ�سواق امل�سجلة يف الأ�سواق الن�سطة لأدوات م�سابهة؛ الأ�سعار امل�سجلة لأدوات مماثلة اأو 

م�سابهة يف الأ�سواق التي تعترب اأقل ن�ساطًا اأو و�سائل تقييم اأخرى حيث تكون كل املدخالت ذات الأهمية وا�سحة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف 

بيانات الأ�سواق. 

الفئة الثالثة: تقنيات التقييم املبنية على مدخالت غري قابلة للر�سد، وت�سمل هذه الفئة كل الأدوات ذات تقنيات التقييم الفني التي لي�ست مبنية   •

على مدخالت قابلة للر�سد واملدخالت الغري قابلة للر�سد لها تاأثري كبري يف تقييم الأدوات املالية. وت�سمل هذه الفئة الأدوات التي يتم تقييمها 

على اأ�سا�س اأ�سعار الأ�سواق املعلنة لأدوات مماثلة حيث تتطلب تعديالت هامة غري مر�سودة اأو فر�سيات لتعك�س الفروق بني الأدوات.

ت�سمل تقنيات التقييم القيمة ال�سافية احلالية ومناذج التدفقات النقدية املخف�سة ومناذج التقييم الأخرى. وت�سم اإفرتا�سات ومدخالت م�ستخدمة 

يف تقييم اأ�سعار فائدة خالية من املخاطر، واأ�سعار ال�سندات والأ�سهم واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. الهدف من تقنية التقييم هو الو�سول اإىل 

قيا�س القيمة العادلة التي تعك�س ال�سعر امل�ستلم لبيع الأ�سول يف تاريخ القيا�س.

يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية، التي تقا�س بالقيمة العادلة بنهاية الفرتة مب�ستوى تراتبية القيمة العادلة والتي يعرتف بها يف قيا�س القيمة.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

32(   الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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)باآلف الدولرات الأمريكية(

املجموعالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة الأوىل2019

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

٤٦.5٩٣--٤٦.5٩٣اأ�سهم �سركات مدرجة

م�سنفة بالقيمـة العادلـة عنـد الحت�ساب املبدئـي

١١٢.٢١٦--١١٢.٢١٦�سندات دين

متوفرة للبيع

٣٤٩.٢٧٦--٣٤٩.٢٧٦�سندات دين

5.٧٤٣--5.٧٤٣اأ�سهم �سركات مدرجة

٤.٦5٣٤.٦5٣--اأ�سهم �سركات غري مدرجة

١٧.8٦8١٧.8٦8--اأخرى

)٣٠١(-)٣٠١(-العقود الآجلة للعمالت الأجنبية

513.828(301(22.521536.048

)باآلف الدولرات الأمريكية(

املجموعالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة الأوىل٢٠١8

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

5٦.٧٠٩--5٦.٧٠٩اأ�سهم �سركات مدرجة

م�سنفة بالقيمـة العادلـة عنـد الحت�ساب املبدئـي

٩٤.8٧5--٩٤.8٧5�سندات دين

متوفرة للبيع

٣٠٦.٤٣5--٣٠٦.٤٣5�سندات دين

٧.٢٢٦--٧.٢٢٦اأ�سهم �سركات مدرجة

٣.8٧٢٣.8٧٢--اأ�سهم �سركات غري مدرجة

١٧.٧٧٤١٧.٧٧٤--اأخرى

١٣-١٣-العقود الآجلة للعمالت الأجنبية

465.2451321.646486.904

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

32(   الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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يبني اجلدول اأدناه احلركة يف املوجودات املالية من الفئة ٣ املقا�سة بالقيمة العادلة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

املجموعاأخرىاأ�سهم غري مدرجة

٣.8٧٢١٧.٧٧٤٢١.٦٤٦الأر�سدة يف 1 يناير 2019

الربح املحت�سب يف:

5١٢٣١٢8- الدخل ال�سامل الآخر

١.٠٤٣٢.٧١١٣.٧5٤اإ�ستثمارات متت خالل ال�سنة

)٣.٠٠٧()٢.٧٤٠()٢٦٧(اإ�ستثمارات م�سرتجعة خالل ال�سنة

4.65317.86822.521الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2019

٤.٢٧٩١8.٣8٩٢٢.٦٦8الأر�سدة يف ١ يناير ٢٠١8

الربح )اخل�سارة( املحت�سب يف:

٧٣-٧٣- بيان الربح اأو اخل�سارة

)٢١٩(١٦٢)٣8١(- الدخل ال�سامل الآخر

١٠5٢.٤8١٢.58٦اإ�ستثمارات متت خالل ال�سنة

)٣.٤٦٢()٣.٢58()٢٠٤(اإ�ستثمارات م�سرتجعة خالل ال�سنة

3.87217.77421.646الر�سيد يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١8

ت�ستند القيمة الدفرتية لالإ�ستثمار يف الفئة ٣ على مدخالت غري قابلة للر�سد وتعك�س ح�سة متنا�سبة من القيم العادلة لل�سركات املعنية و�سايف 

الأ�سول ذات العالقة. ل تتوقع املجموعة تغري كبري يف القيمة العادلة لالأ�سول حتت الفئة ٢ و الفئة ٣ من تغري واحد اأو اأكرث من املدخالت غري 

امل�ستثمر ومدراء  الواردة من  املعلومات  اأ�سا�س  ال�سرورة على  الإ�ستثمارات كل ربع �سنة ويتم حتديثها عند  الإفرتا�سية. تتم مراجعة تقييم هذه 

الإ�ستثمارات. تعرتف املجموعة بالتحويالت بني م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة يف نهاية فرتة التقرير التي حدث خاللها التغيري. بالن�سبة 

للفرتة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩، مل تكن هناك عمليات نقل من واإىل الفئة ١، والفئة ٢ والفئة ٣ )٢٠١8: ل�سيء(. القيمة العادلة هي تقديرات، 

التام يف  اليقني  لعدم  ونظرًا  العادلة حكم مو�سوعي،  القيمة  يتطلب حتديد  الإ�ستثمار. وحيث  بيع  به  �سيتم  الذي  ال�سعر  بال�سرورة عن  تعرب  ول 

الإفرتا�سات املتعلقة مبعدلت الر�سملة، واأ�سعار اخل�سم، والتاأجري وغريها من العوامل، قد يكون املبلغ الذي �سوف يتحقق من قبل املجموعة عند 

التخل�س من اإ�ستثماراتها خمتلف كثريًا عن القيمة التي يتم ت�سجيلها يف البيانات املالية املوحدة، وقد يكون الفرق جوهري.

ل تتوقع املجموعة اأن القيمة العادلة للموجودات حتت الفئة ٣ �ستتغري تغيريًا كبريًا من تغري واحد اأو اأكرث من املدخالت القابلة للقيا�س و املالحظة.

ج(  العقود الآجلة للعمالت الأجنبية:

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

د(  القيمة العادلة اأقل من القيمة الدفرتية:

تتغري القيمة العادلة لالأوراق املالية املدينة التي حتمل معدلت فائدة ثابتة وفقًا للتغري يف معدلت الفائدة ال�سوقية. اإل اأن القيمة الدفرتية لهذه 

املوجودات املالية املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق مل تخف�س اإىل قيمتها العادلة اإذا كانت اأقل. نظرًا لأن هذه التغريات يف معدلت ال�سوق تعترب ذات 

طبيعة موؤقتة. كما اأن الإدارة تعتزم، ومتتلك املوارد والقدرة املالية على الحتفاظ عادًة مبثل هذه الإ�ستثمارات حتى تاريخ ا�ستحقاقها.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

32(   الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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33(  الإعفاء املوؤقت من املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9)

 2019

اأ(  القيمة العادلة و التغريات يف القيمة العادلة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

التغريات يف القيمة القيمة العادلة 

العادلة خالل ال�سنة

٦٠8.5٢٢8.i٣٠٧. املوجودات املالية التي لي�ست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات راأ�س املال و الفائدة

ii. جميع املوجودات املالية الأخرى التي لي�ست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات راأ�س
٤٧8.٤٧٤٩.٩٧٢املال والفائدة 

785.99618.580

 ب(  التعر�س ملخاطر الإئتمان املتعلقة باإي�ساح 33 ) اأ )i)( اأعاله :

)باآلف الدولرات الأمريكية(

القيمة العادلةالقيمة الدفرتية    

٤٣.٦٣٣٤٣.٦٣٦- موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

٢٢٠.٢٢٤٢٢٠.٤١٤- اإ�ستثمارات بدرجة اأخرى

٤٣.٢٩٦٤٣.٤٧٢- اأخرى

307.153307.522

٢٠١8

اأ(  القيمة العادلة و التغريات يف القيمة العادلة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

التغريات يف القيمة القيمة العادلة 

العادلة خالل ال�سنة

)88٤.٣(i٢8١.٩٦٠. املوجودات املالية التي لي�ست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات راأ�س املال و الفائدة 

ii. جميع املوجودات املالية الأخرى التي لي�ست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات راأ�س
)٣.٣٧٤(٤٩٧.٦5٧املال والفائدة 

779.617(7.258(

ب(  التعر�س ملخاطر الإئتمان املتعلقة باإي�ساح 33 ) اأ )i)( اأعاله :

)باآلف الدولرات الأمريكية(

القيمة العادلةالقيمة الدفرتية    

٢٦.٣١٩٢٦.٣٢٠- موؤ�س�سات عاملية كربى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

٢٢٣.٤٤٤٢٢٣.٤٧٠- اإ�ستثمارات بدرجة اأخرى

٣٢.١85٣٢.١٧٠- اأخرى

281.948281.960

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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34(  ال�سركات التابعة الرئي�سية وال�سركات الزميلة

اأ( ال�سركات التابعة والزميلة:

  فيما يلى بيان بال�سركات التابعة لل�سركة كما فى ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩ :

بلد

التاأ�سي�س 

ن�سبة

امللكية

ح�س�س غري 

م�سيطرة

الأن�سطة 

الرئي�شة

اإعادة تاأمنيل يوجد١٠٠٪اململكة املتحدةاأريج كابيتال ليميتد 

�سمانل يوجد١٠٠٪مملكة البحرين�سركة �سمانات اخلليج املحدودة )حتت الت�سفية الختيارية(

اإعادة تكافل٤٦٪5٤٪الإمارات العربية املتحدةتكافل ري ليميتد )يف مرحلة اإمتداد امل�سوؤوليات(

اإن ملكية املجموعة يف ال�سركات التابعة جميعها من الأ�سهم العادية ومل تتغري من تاريخ ٣١ دي�سمرب ٢٠١8 ماعدا تكافل ري ليمتد حيث مت تخفي�س 

راأ�س املال من ١٠٠ مليون دولر اأمريكي اإىل ٧5 مليون دولر اأمريكي وت�سفية اأريج لإدارة التاأمني )مركز دبي املايل العاملي( يف تاريخ ١٠اأبريل 

٢٠١٩. كما متلك املجموعة ح�س�س ٤٩٪ و٢5% من اأ�سهم ال�سركات الزميلة اأرميا لأنظمة التاأمني ذ.م.م. وغلوب ميد البحرين ذ.م.م. مبملكة 

البحرين على التوايل.

ب(  احل�س�س يف �سركات تابعة: تكافل ري ليميتد:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

٤٦٪٤٦٪ح�س�س غري م�سيطرة

55.٢٦٧8٣.٦٩٧جمموع املوجودات 

١٦.٣٦٩٢٢.١٢5جمموع املطلوبات 

38.89861.572�سايف املوجودات

)٢١٦()٣٢(الدخل

٢.٢٢٣٦.٧٤٢دخل ال�سنة

٢.٣٢٣٦.٧5٩جمموع الدخل ال�سامل

١.٠٦٩٣.١٠٩الدخل ال�سامل املن�سوب حل�س�س غري م�سيطرة

)8.٧5٩()٣.٢٠٢(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

٤٤.١٢8)٩.٢٧١(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( الناجت من الأن�سطة الإ�ستثمارية

-)٢5.٠٠٠(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

35.369)37.473)�سايف )النق�س( الزيادة يف النقد وما يف حكمه

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

اإدارة الأن�سطة والعمليات.

ج( احل�س�س يف �سركات تابعة: �سركة �سمانات اخلليج )ذ.م.م.(

 يف ٢٠١8 كان هناك اإحتيال اإرتكبه موظفي ال�سركة التابعة للمجموعة، �سركة �سمانات اخلليج )ذ.م.م.(. ا�ستنادًا اإىل تقييمات الإدارة، اإجمايل 

٢١.5 مليون دولر اأمريكي ومت تكوين خم�س�س لها يف دفاتر ال�سركة التابعة وبالتايل اإدراجها يف البيانات املالية املوحدة  اخل�سارة تقدر مببلغ 

اأعلى من راأ�س مال �سركة �سمانات اخلليج )ذ.م.م.(. مت و�سع ال�سركة التابعة حتت الت�سفية  اأن ذلك ل ميثل قبوًل لأي التزام  اإل  للمجموعة. 

الإختيارية مبوجب قرار امل�ساهمني ال�سادر يف ٢٧ فرباير ٢٠١٩.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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35( معامالت الأطراف ذات العالقة 

وال�سركات  للمجموعة  الرئي�سيني  الإدارة وموظفي الدارة  اأع�ساء جمل�س  الزميلة،  ال�سركات  الرئي�سيني،  امل�ساهمني  العالقة  الأطراف ذات  متثل 

اخلا�سعه لل�سيطره وال�سيطرة امل�سرتكة اأو متاثرة بدرجة كبرية من قبل هذه الأطراف. 

  ت�سيطر حكومة دولة المارات العربية املتحدة علي ٣١.٣% من اأ�سهم املجموعة ال�سادرة من خالل امل�ساهمني الرئي�سيني جهاز الإمارات لالإ�ستثمار، 

الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الإجتماعية وم�سرف الإمارات للتنمية يف حني ت�سيطر حكومة ليبيا علي ١٤.٤% من اأ�سهم املجموعة ال�سادرة 

من خالل م�سرف ليبيا املركزي. ولي�س لدى املجموعة اأي معامالت هامة مع هذه احلكومات واملن�ساآت اخلا�سعه لل�سيطره ، وال�سيطرة امل�سرتكة اأو 

متاثرة بدرجة كبرية من قبل هذه احلكومات. 

فيما يلي موجز املعامالت مع الأطراف ذات العالقة:

1(  ال�سركات الزميلة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

٣8٣8اأ( ر�سوم خدمات اإداريه مقدمة من قبل اأريج

٧٣٠8١٢ب( ر�سوم خدمات اإداريه مقدمة من قبل �سركة زميلة           

ج( اأر�سدة قائمة 

858٩- اأر�سدة ذمم دائنة 

2(  تعوي�سات ومزايا اأع�ساء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيني: 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8

اأ( اأع�ساء جمل�س الإدارة

١8١٧٩- ر�سوم ح�سور 

١8٧١٤٤-  م�ساريف �سفر

ب(  تعوي�سات موظفني الإدارة الرئي�سيني 

٦٧٤١.٧١٠- رواتب ومزايا اأخرى ق�سرية املدى للموظفني

٧٤٣١8-  مزايا نهاية اخلدمة

-٧٦- حوافز موظفني طويلة املدى 

5٢٠٦٣٢ج(  اأر�سدة م�ستحقة لالإدارة العليا

تتم جميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة على اأ�س�س جتارية. من املتوقع ت�سوية جميع الأر�سدة القائمة مع الأطراف ذات العالقة خالل ١٢ 

�سهر. مل يتم عمل خم�س�س يف �سنة ٢٠١٩ و٢٠١8 لأي مبالغ قائمة م�ستحقة من الأطراف ذات العالقة.

36(  تخ�سي�سات الطوارىء

يتم الرتافع عن املجموعة �سد عدد من الدعاوي اجلارية املتعلقة بعملياتها وم�سائل عمالية. ووفقًا للم�ست�سار القانوين والإدارة، فاإن املجموعة لديها 

حجج قوية �سد هذه الق�سايا و بناًء عليه، فاإنه ل يتطلب ت�سجيل اأي خم�س�س اإ�سايف يف البيانات املالية املوحدة.

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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37(  ال�سركة الأم

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2019٢٠١8اإي�ساح

املوجــــودات

٣٣.٧٤٦٤١.5٢٣النقد واأر�سدة لدى البنوك

٤٧٣.8٧٧٤٤٧.٤٦٢اإ�ستثمارات

٦٧.٩١١8٣.8١١اإيرادات م�ستحقة

٢٢.٧٧٠٢٧.٤١٣ذمم تاأمني مدينة

٢٢.٢٤٦٢٧.٤٢٤ودائع لدى �سركات التاأمني

٧.٧٤٣١٤.١٤5تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

٣٠.885٣5.٠55ح�سة معيدي التاأمني من املخ�س�سات الفنية

٩١.8٩٤١٢٣.٣١5موجودات اأخرى

٢١.٤88٣٣.٦٩٢اإ�ستثمار يف �سركات تابعة وزميلة

٦.٦٧٤٦.8٢٢عقارات ومعدات

779.234840.662جمموع املوجودات

املطلوبات

٤٦٢.٠٢١5٦٢.8١٣خم�س�سات فنية

٣١.١٧٢٢٦.٦5١ذمم تاأمني دائنة

٧.٠٠٠٧.٠٠٠قرو�س

5٠.٦٦8٤٧.8٢8مطلوبات اأخرى

55٠.8٦١٦٤٤.٢٩٢جمموع املطلوبات

20حقوق امللكية 

٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠راأ�س املال

)١٤.٧٩٣()١٤.٧٩٣(اأ�سهم اخلزينة

5١.5٧5٣5.5٩٤الإحتياطيات

)٤٤.٤٣١()٢8.٤٠٩()اخل�سائر املرتاكمة( 

٢٢8.٣٧٣١٩٦.٣٧٠جمموع حقوق امللكية

779.234840.662جمموع املطلوبات و حقوق امللكية 

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 

 لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩



٧5التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٩

اأريج - املجموعة

ال�سركة الأم

املكتب الرئي�سي

بناية اأريج

مبنى ١٣١، طريق ١٧٠٢

املنطقة الدبلوما�سية ٣١٧

�س.ب. ٢٦٩٩٢

املنامة - مملكة البحرين

هاتف: ٤٤٤ 5٤٤ ١٧ ٩٧٣ +

فاك�س: ١55 5٣١ ١٧ ٩٧٣ +

info@arig.com.bh :الربيد الإلكرتوين

www.arig.net :املوقع الإلكرتوين

ال�سركات التابعة

تكافل ري ليميتد

برج �سمان، مركز دبي املايل العاملي

Cالطابق الرابع - مكتب ٤٠١

�س.ب. ٢١١١8١

دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف: ٠5٣5 ٣٦٠ ٤ ٩٧١ +

فاك�س: ٧١٩٧ ٣٦٣ ٤ ٩٧١ +

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

www.takaful-re.ae :املوقع الإلكرتوين

اأريج كابيتال ليميتد

5٤ �سارع فينت�سري�س

لندن، اململكة املتحدة

EC3M 3JY

هاتف: 55٣٠ ٣٩٠٣ ٢٠)٠(٤٤ +

املكتب التمثيلي موري�سيو �س

وحدة ١٢ �سي، الطابق الثاين ع�سر

برج �ستاندرد ت�سارترد

١٩ �سايرب�سيتي

اإيبان ٧٢٢٠١

موري�سيو�س

هاتف: ٠٠٩٢ ٤٦٦ / ٠١١٢ ٤٦٦ ٢٣٠ +

فاك�س: ٠١١٤ ٤٦٦ ٢٣٠ +

info@arig.com.mu :الربيد الإلكرتوين

�سمانات اخلليج )ذ.م.م.(

جممع الواحة

الطابق الثالث، مكتب 8٦

�سارع ال�سيخ زايد

�س.ب. ١٢٣٠٩٠

دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف: 5٣٤٧ ٣٣5 ٤ ٩٧١ +

فاك�س: 5٦٧٩ ٣٣5 ٤ ٩٧١ +

info@gulfwarranties.ae :الربيد الإلكرتوين

www.gulfwarranties.com :املوقع الإلكرتوين







�سركة اإع�دة ت�أمني مرخ�سة من قبل م�سرف البحرين املركزي

www.arig.net




