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تقرير جمل�س الإدارة

ال�سادة الم�ساهمون الكرام،

ي�سر مجل�س اإدارة المجموعة العربية للتاأمين )�س. م. ب.( )اأريج اأو 

المجموعة(، اأن يقدم لكم التقرير ال�سنوي الواحد والأربعون والبيانات 

دي�سمبر   31 في  المنتهية  لل�سنة  لل�سركة  المدققة  الموحدة  المالية 

.٢٠٢1

كما تعلمون، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 13 

لهذا  وكان  الكتتاب  اأن�سطة  بوقف  قرار  اتخاذ  تم   ،٢٠٢٠ اأغ�سط�س 

ال�سركة. يجب  التوجه ال�ستراتيجي وم�ستقبل  تاأثير كبير على  القرار 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  قرار  �سوء  في  ال�سنوي  التقرير  قراءة 

العادية.

كم�ست�سار  ليميتد  كابيتال  الوطني  دبي  الإمارات  الإدارة  مجل�س  عّين 

مالي فيما يتعلق بالبحث عن م�ستري لح�سة ت�سل اإلى 1٠٠٪ من اأ�سهم 

واللوائح  للقوانين  وفًقا  محتملين  )م�ستثمرين(  م�ستثمر  اأريج اإلى 

ل�سمان  الجهود  كل  ببذل  الإدارة  مجل�س  يقوم  و�سوف  بها.  المعمول 

التنفيذ ال�سل�س لقرار الم�ساهمين.

اأداء المجموعة

على   ٪77 بن�سبة  زيادة  مع   ٢٠٢1 لعام  قوية  مالية  نتائج  اأريج  حققت 

اأمريكي  دولر  مليون   ٢4.1 البالغ  الربح  �سافي  في  �سنوي  اأ�سا�س 

المن�سوبة للم�ساهمين )٢٠٢٠: �سافي ربح 13.6 مليون دولر اأمريكي( 

الم�ساهمين.  حقوق  متو�سط  على   ٪9.4 عائد  متو�سط  يمثل  ما  وهو 

٢.5٪ من  اأرباح نقدية بن�سبة  اأو�سى مجل�س الإدارة بتوزيع  وبالتالي، 

5.5 مليون  اأو  لكل �سهم(،  �سنتات  المدفوع )5.٢  ال�سركة  راأ�س مال 

في  ال�سركة  م�ساهمي  لموافقة  خا�سعة  تزال  ل  والتي  اأمريكي،  دولر 

الإجتماع القادم للجمعية العامة.

وُيعزى هذا الربح ب�سكل رئي�سي اإلى مزيج من عوامل اإنخفا�س خ�سائر 

اإعادة التاأمين والتركيز على خف�س التكاليف.

9.6 مليون دولر  اإيرادات ا�ستثمار قدرها  اإجمالي  �سجلت المجموعة 

النتيجة  هذه  وتعك�س  اأمريكي(.  دولر  مليون   4.9  :٢٠٢٠( اأمريكي 

توجيهات مجل�س الإدارة ومراقبة الإدارة العامة للخطة ال�ستراتيجية 

عن كثب.

الت�سغيل  اإلى خف�س م�سروفات  الرامية  المجموعة جهودها  ووا�سلت 

وبالتالي انخف�س اإجمالي م�سروفات الت�سغيل من 13.3 مليون دولر 

اأمريكي في عام ٢٠٢٠ اإلى 11.٠ مليون دولر اأمريكي في عام ٢٠٢1. 

بلغ عدد الموظفين لل�سركة الأم اأريج 6٠ موظف )٢٠٢٠: 69(.

 و�سع اإعادة التاأمين لأريج

 �سجلت المجموعة اأق�ساط مكت�سبة قدرها 13.8 مليون دولر اأمريكي 

ب�سبب   ٪8٠ قدره  باإنخفا�س  اأمريكي(،  دولر  مليون   68.5  :٢٠٢٠(

قرار الم�ساهمين بوقف اإكتتاب اأعمال اإعادة التاأمين.

٢6.3 مليون  للمجموعة ربح بمقدار   
1
الفنية الإجمالية النتيجة  كانت 

بلغت  كما  اأمريكي(.  دولر  مليون   17.6 ربح   :٢٠٢٠( اأمريكي  دولر 

اأرباح الكتتاب لل�سنة ٢3.7 مليون دولر اأمريكي )٢٠٢٠: ربح 8.1٢ 

مليون دولر اأمريكي( ب�سبب انخفا�س المطالبات المدفوعة وانخفا�س 

الخ�سائر القائمة.

و�سع ال�ستثمار لأريج

�سيا�سة الإ�ستثمار في اأريج هي �سيا�سة متحفظة، وذلك حتى ل تخاطر 

اأ�سول  بلغت  التاأمين.  وثائق  بم�سلحة حاملي  ول  الم�ساهمين  بحقوق 

في  اأمريكي  دولر  مليون   485.8 وقدره  مبلغًا  للمجموعة  ال�ستثمار 

النحو  على  اأمريكي(  دولر  مليون   557.1  :٢٠٢٠(  ٢٠٢1 دي�سمبر 

التالي: 

بماليين الدولرات الأمريكية

٢٠٢٠

59.11٠٠.5 النقد

4٠8.9414.8 اإ�ستثمارات ذات اإ�ستحقاق ثابت

٢1.7-اأ�سهم مدرجة

17.319.6اإ�ستثمارات بديلة

٠.5٠.5اإ�ستثمار في �سركات زميلة

بلغت محفظة ال�ستثمار لل�سركة الأم اأريج مبلغًا وقدره 41٠.6 مليون 

دولر  مليون   437.5  :٢٠٢٠(  ٢٠٢1 دي�سمبر  في  اأمريكي  دولر 

الأ�سهم  اإ�ستثمارات  جميع  من  الأم  ال�سركة  تخارجت  اأمريكي(. 

المدرجة وبع�س الأ�سهم الغير مدرجة في عام ٢٠٢1.

1 النتيجة الفنية: �سايف الأق�ساط املكت�سبة ناق�سًا املطالبات وتكاليف ال�ستحواذ.

2021
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مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية:

في عام ٢٠٢1 تم دفع / ا�ستحقاق المبالغ التالية لأع�ساء مجل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية.

اأوًل: تفا�سيل مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة:
بالف الدولرات الأمريكية
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اوًل: الأع�ساء الم�ستقلين:

4.3 175.5 - 175.5 5٠.5 - - 1٢5.٠ - - - - - 1. �سعيد محمد البحار

- 13٠.5 - 13٠.5 55.5 - - 75.٠ - - - - - ٢. اأحمد �سعيد المهري

- 13٠.5 - 13٠.5 55.5 - - 75.٠ - - - - - 3. الدكتور بدر عبداهلل الجابري

ثانيًا: الأع�ساء غير التنفيذيين:

- 93.٠ - 93.٠ 18.٠ - - 75.٠ - - - - - 1. محمد �سيف الهاملي

- 1٠6.5 - 1٠6.5 31.5 - - 75.٠ - - - - - ٢. محمد ال�سويدي

- 13٠.5 - 13٠.5 55.5 - -  75.٠ - - - - - 3. وائل اإبراهيم اأبو خزام

- 766.5 - 766.5 ٢66.5 - - 5٠٠.٠ - - - - - المجموع

* مكافاأة مقترحة.
** مجموع بدلت ح�سور جل�سات المجل�س واللجان.

ثانيًا: تفا�سيل مكافاآت الإدارة التنفيذية:

باآلف الدولرات الأمريكية

2021

الإدارة

التنفيذية

اإجمالي الراتب 

 والعالوات

المدفوعة

 اإجمالي

الأجر المدفوع 

)العالوات(

 مكافات نقدية /

عينية اأخرى لعام 

*2021

 المبلغ

الإجمالي

اأعلى �ستة مكافاأت من التنفيذيين 

1911.٢٠7-1.٠16مدفوعة بما فيها منافع نهاية الخدمة

* ت�سمل منافع نهاية الخدمة.

تقرير جمل�س الإدارة

�سكر وتقدير

ي�سر مجل�س الإدارة اأن يغتنم هذه الفر�سة لالإعراب عن اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان اإلى ح�سرة �ساحب الجاللة الملك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ورعاهما  اهلل  حفظهما  الوزراء  مجل�س  رئي�س  العهد  ولي  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمير  الملكي  ال�سمو  و�ساحب  البحرين،  مملكة   ملك 

على قيادتهما الحكيمة لمملكة البحرين. كما يتوجه المجل�س بخال�س ال�سكر وعظيم المتنان اإلى �سركاء الأعمال والعمالء والموظفين والم�ساهمين 

على دعمهم وتعاونهم على مدار العام.

نيابة عن اأع�ساء مجل�س الإدارة.

�سعيد محمد البحار

رئي�س مجل�س الإدارة

14 فبراير ٢٠٢٢
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الأرقام الرئي�سية

٢٠17 ٢٠18 ٢٠19 ٢٠٢٠ 2021 )مباليني الدولرات الأمريكية( 

 ٢٢5.6  ٢6٢.8 194.6 )17.3( )3,5( اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

 179.9  ٢14.٠ 173.6 68.5 13,8 �سايف الأق�ساط املكت�سبة

 7.٢ )55.3( 17.5 13.6 ٢4,1 �سايف الربح )اخل�سارة( 

 665.1  613.9 6٢9.٠ 557.1 485,8 اأ�سول ال�ستثمار

 1.٠86.1  1.٠5٢.6 1،035.8 79٠.6 613,7 جمموع الأ�سول

 568.1  573.9 5٠3.1 334.5 ٢17,3 �سايف املخ�س�سات الفنية

 ٢56.9  196.4 ٢٢8.4 ٢45.4 ٢66,1 حقوق امل�ساهمني

ن�سبة امل�ساهمة

)من الأ�سهم املتداولة(

٪34,84 حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة

٪16,٠4 حكومة ليبيا 

٪1٠,1٠ حكومة الكويت 

٪٢٠,٢3 القطاع اخلا�س بدولة الإمارات العربية املتحدة

٪7,48 القطاع اخلا�س بدولة الكويت

٪5,47 القطاع اخلا�س مبملكة البحرين

٪5,84 مالك اآخرون

كما يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

امل�ؤ�شرات املالية



7 7التقــريـر ال�سنـوي ٢٠٢٠

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية



املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.(88
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�ساموئيل فرغي�س

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.( 1٠

مراجعة الأعمال

 اأداء حمفظة اإعادة التاأمني

املجموعة(  اأو  )اأريج  م. ب(  )�س.  للتاأمني  العربية  املجموعة  اأعلنت 

لعام  اأمريكي  دولر  مليون   13.8 بلغت  مكت�سبة  تاأمني  اأق�ساط  عن 

68.5 مليون دولر اأمريكي(. ويعود  ٢٠٢1 )٢٠٢٠: اأق�ساط مكت�سبة 

قرار  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  املكت�سبة  الأق�ساط  يف  النخفا�س  هذا 

�سجلت  التاأمني.   اإعادة  اأعمال  اإكتتاب  عن  بالتوقف  امل�ساهمني 

املكت�سبة   الأق�ساط  من  اأمريكي  دولر  مليون   1٠.6 لويدز  حمفظة 

غري  حمفظة  �سجلت   .)٢٠٢٠ عام  يف  اأمريكي  دولر  مليون   49.6(

 18.9( املكت�سبة  الأق�ساط  من  اأمريكي  دولر  مليون   3.٢ لويدز  

مليون دولر اأمريكي يف عام ٢٠٢٠(.

اأمريكي  دولر  مليون   ٢6.3 للمجموعة  الفنية  الأرباح  اإجمايل  بلغ 

لويدز  غري  حمفظة  حققت  اأمريكي(.  دولر  مليون   17.6  :٢٠٢٠(

مليون   ٢3.5  :٢٠٢٠( اأمريكي  دولر  مليون   ٢6.5 قدره  فنيًا  ربحًا 

واإنخفا�س  عنها  املبلغ  املطالبات  انخفا�س  ب�سبب  اأمريكي(  دولر 

بع�س اخل�سائر الرئي�سية التي مت الإبالغ عنها يف ال�سنوات ال�سابقة.  

�سجلت حمفظة لويدز خ�سارة فنية قدرها  ٠.٢ مليون دولر اأمريكي  

خالل عام ٢٠٢1 )٢٠٢٠: خ�سارة  5.9 مليون دولر اأمريكي(.

مراجعة العمليات الت�سغيلية واملالية
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النتائج الفنية للمجموعة ح�سب فروع التاأمني  )باآلف الدولرات الأمريكية(
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الإ�ستثمارات

اأ�سواق املال

اأنواع  اإ�ستمرت   .19  - كوفيد  لوباء  الثاين  العام  هو   ٢٠٢1 عام  كان 

اإ�ستجابة  كانت  الب�سرية.  حتدي  يف  كورونا  فريو�س  من  خمتلفة 

 ، اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  حكومات  �سيما  ول   ، احلكومات 

الحتواء  واإجراءات  ال�سامل  التطعيم  ن�سر  اأدى  وجريئة.   مدرو�سة 

ال�سارمة اإىل احليلولة دون حتول الو�سع ال�سيئ اإىل ماأزق. 

للغاية  متي�سرة  لتكون  البيئة  هذه  مثل  يف  النقدية  ال�سيا�سة  ا�ستمرت 

العامل  يف  املركزية  البنوك  وا�سلت  اقت�سادي.   انكما�س  اأي  لتقليل 

�سراء  اإىل  جلاأوا  كما  للغاية.  املنخف�سة  الفائدة  معدلت  �سيا�سة 

الأ�سول ل�سخ ال�سيولة يف اقت�ساداتهم.  

متنوعة  الإنفاق من خالل جمموعة  جانبها،  من  احلكومات،  وزادت 

اأ�سعار الأ�سول.  وقد  من الربامج. هذا التدفق الهائل لل�سيولة دعم 

�سهدت اأ�سواق الأ�سهم �سنة جيدة.  يف الوليات املتحدة، ارتفع موؤ�سر 

نا�سداك  موؤ�سر  ارتفع  بينما   ،٪٢6.9 بن�سبة   5٠٠ بورز  اآند  �ستاندر 

�سهدت   .٪٢1.4 بن�سبة  التكنولوجيا  عن�سر  يقوده  الذي  املركب 

اأ�سواق الأ�سهم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي جناحًا كبريًا، حيث 

 .٪35.٢ ارتفع املوؤ�سر املركب بن�سبة 

الفائدة  اأ�سعار  ارتفاع يف  اأي  اإىل احلد من  ال�سيولة  الزيادة يف  اأدت 

ق�سرية الأجل. كانت العوائد يف اأدنى م�ستوياتها منذ عدة �سنوات يف 

احلكومية،  ال�سندات  اأ�سواق  ويف  النقدية.  و�سبه  النقدية  الأ�سواق 

بعد  الأمريكية،  اخلزانة  �سندات  على  خا�سة  العوائد  ارتفعت 

انخفا�س العام ال�سابق.  ومع ذلك ويف �سياق تاريخي  ل تزال العوائد 

بيئة  اأثرت  للغاية.  م�ستويات منخف�سة  ال�سندات احلكومية عند  على 

يف  العائد  توقعات  على  احلكومية  ال�سندات  يف  املنخف�س  العائد 

ال�سركات.    اأ�سواق �سندات 

ت�سبب ال�سطراب يف الن�ساط القت�سادي العتيادي ب�سبب الوباء يف 

قيود  من جانب العر�س يف خمتلف ال�سناعات. خالل العام، ارتفعت 

اأ�سعار ال�سلع ب�سبب هذه القيود. واجلدير بالذكر اأن خام برنت اأغلق 

 ٪5٠ قدرها  بزيادة  للربميل،   تقريبًا  اأمريكيًا  دولرًا   78 عند  العام 

عن العام ال�سابق.  هذا الرتفاع احلاد يف اأ�سعار النفط، والذي من 

اأن ي�ستمر ويب�سر باخلري للمنطقة.   املحتمل 

اأدى ارتفاع الأ�سعار، خا�سة يف ال�سلع الأ�سا�سية، اإىل زيادة الت�سخم 

اخلطوات  تتخذ  املركزية  البنوك  عاملي.  قلق  م�سدر  اأ�سبح  الذي 

الالزمة لحتواء الت�سخم.

ا�سرتاتيجية ال�ستثمار والأداء

مطالبات  خلدمة  وال�سالمة  لل�سيولة  ق�سوى  اأهمية  املحفظة  اأولت 

تداول  خم�س�سات  كانت  حيث  فعال،  ب�سكل  املتقلبة  التاأمني  اإعادة 

ا�ستثمار  ومت  امل�ساهمني.  اأموال  البديلة خارج  وال�ستثمارات  الأ�سهم 

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

حقوق  اأوراق  حمافظ  من  باخلروج  ا�سرتاتيجيًا  قرارًا  اتخذنا  لقد 

اجتماع  اتخذه  الذي  القرار  بعد  امل�ساهمني  اأموال  حلماية  امللكية 

اجلمعية العامة غري العادية يف اأغ�سط�س ٢٠٢٠ بالتوقف عن اإكتتاب 

اأ�سا�سي يف  ب�سكل  ُت�ستثمر املحفظة  التاأمني.  اإعادة  اأعمال  املزيد من 

النقد والودائع و�سندات ال�ستثمار ق�سرية الأجل. 

اأمريكي  دولر  مليون   9.4 اإىل  الأم  ال�سركة  ا�ستثمارات  دخل  ارتفع 

اأمريكي(. بلغ دخل ا�ستثمارات املجموعة  4.3 مليون دولر   :٢٠٢٠(

اأمريكي(.  4.9 مليون دولر  اأمريكي )٢٠٢٠:  9.6 مليون دولر  اإىل 

 ٪1.8 للمجموعة  ال�ستثمارية  املحفظة  على  الإجمايل  العائد  بلغ 

للعام )٠.8٪ يف ٢٠٢٠(.

التخ�سي�س احلايل قد قلل اإىل حد كبري من تقلب املحفظة. كما اأن 

املحفظه يف و�سع جيد لأي احتياجات لل�سيولة.

نظرة م�ستقبلية

اأ�سار �سندوق النقد الدويل، يف حتديثه ال�سادر يف يناير ٢٠٢٢، اإىل اأن 

القت�ساد العاملي يف و�سع اأ�سعف مما كان متوقعًا. ويتوقع اأن يرتاجع 

النمو العاملي من 5.9٪ يف عام ٢٠٢1 اإىل 4.4٪ يف عام ٢٠٢٢.  وتقول 

ب�ساأن  قلقة  وهي  ُيعتقد.   كان  نطاقًا مما  اأو�سع  الت�سخم  اإن  املوؤ�س�سة 

هناك  ذلك،  جانب  اإىل  الإمدادات.   وانقطاع  الطاقة  تكاليف  ارتفاع 

خطر م�ستمر لظهور �ساللت جديدة من فريو�س كورونا.

اإدارة  احلالية،  اأولوياتها  و�سمن  اأريج  �ستوا�سل  املخاطر،  لتقليل 

الدائم  اللتزام  مع  املخاطر  ومنخف�سة  جيد  ب�سكل  متنوعة  حمفظة 

جتاه حاملي وثائق التاأمني وامل�ساهمني. 

تتمثل اأهدافنا ال�ساملة يف  التخ�سي�س املتحفظ للمحافظ، واملحافظة 

على راأ�س املال،  وتوفري ال�سيولة يف وقت ق�سري.  

مراجعة العمليات الت�سغيلية واملالية
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ال�سركات التابعة

تكافل ري ليمتد 

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

٢٠16،  ربح �سايف قدره   ليمتد، التي و�سعت حتت الت�سوية يف اأبريل 

 1.9 قدرها  خ�سارة   :٢٠٢٠( العام  لهذا  اأمريكي  دولر  مليون   ٠.8

٠.4 مليون  مليون دولر اأمريكي(.  وبلغت ح�سة املجموعة يف الربح 

دولر اأمريكي )٢٠٢٠:  خ�سارة قدرها 1.٠ مليون دولر اأمريكي(.

 ٪1.٠ بن�سبة  عائد  متو�سط    ليمتد  ري  تكافل  اإ�ستثمارات  حققت 

)٢٠٢٠: 1.٢٪( مع حتقيق عوائد اإ�ستثمارية بلغت ٠.3 مليون دولر 

اأمريكي )٢٠٢٠:  ٠.4 مليون دولر اأمريكي(،  وكانت اأ�سول ال�سركة 

اإ�سالمية  وودائع  كنقد  تقريبًا  كامل  ب�سكل  حمفوظة  ال�ستثمارية 

ق�سرية الأجل.

�سمانات اخلليج

اأعلنت �سمانات اخلليج، وهي �سركة تابعة للمجموعة حتت الت�سفية، 

لنتائج  اأمريكي  دولر  مليون   1.٢ قدرها  بلغ  اأرباح  حتقيق  عن 

املجموعة للعام )٢٠٢٠:  ربح  قدره ٢.٢ مليون دولر اأمريكي(. 

اأريج كابيتال ليمتد

توقفت اأريج كابيتال ليمتد، وهي �سركة م�سجلة ومملوكة بالكامل لأريج 

وع�سو يف لويدز لندن، عن الكتتاب يف اأعمال جديدة اعتبارًا من الأول 

من يناير ٢٠٢٠.  واأبلغت اأريج كابيتال ليمتد عن اأق�ساط مكت�سبة بلغت  

لالأق�ساط  التقديرات  عك�س  ب�سبب  للعام  اأمريكي  دولر  مليون   1.1

دولر  مليون   5.٠ بلغت   مكت�سبة  اأق�ساط    :٢٠٢٠( ا�ستالمها  املتوقع 

اأمريكي(.  وحتتفظ اأريج كابيتال ليمتد مبخاطر حمدودة على ح�سابها 

كابيتال  اأريج  �سجلت  الأم.  لل�سركة  عملياتها  معظم  وت�سند  ال�سايف 

ليمتد خ�سارة قدرها ٠.1 مليون دولر اأمريكي للعام )٢٠٢٠: خ�سارة  

قدرها 1.9 مليون دولر اأمريكي(.

مراجعة العمليات الت�سغيلية واملالية
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تقرير حوكمة ال�سركات
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اأف�سل  باإتباع  )»اأريج«(  �س.م.ب.  للتاأمني  العربية  املجموعة  تلتزم 

بوجود  يقني  على  وال�سركة  ال�سركات.  حوكمة  يف  العاملية  املمار�سات 

قيمة  واإ�سفاء  جيدة  حوكمة  القوية،  الأخالقية  املعايري  بني  روابط 

للم�ساهمني. ومن خالل ال�سعي للتوا�سل مع ال�سركاء وجمتمع الأعمال 

تبني  التامة عن طريق  بال�سفافية  اللتزام  اإىل  ال�سركة  العام، تهدف 

اأعلى معايري الإف�ساح.

راأ�س  يقدر  تاأمني.  اإعادة  ك�سركة   198٠ يونيو   9 بتاريخ  اأريج  تاأ�س�ست 

املدفوع  املال  وراأ�س  اأمريكي  دولر  مليون   5٠٠ لأريج  به  امل�سرح  املال 

٢٢٠ مليون دولر اأمريكي كما هو يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1. 

 3 رقم  املجلد  القواعد«  »كتاب  املركزي  البحرين  م�سرف 

)High Level Controls(

كتاب  من   3 رقم  للمجلد  وفقا  ال�سركات  حوكمة  قواعد  ال�سركة  تتبع 

اجلمعية  اأعمال  جدول  وي�سم  املركزي،  البحرين  م�سرف  قواعد 

العمومية يف بند منف�سل تقرير حوكمة ال�سركة.

امل�ساهمون

اأ�سهم اأريج مدرجة يف بور�سة البحرين، مت اإلغاء اأ�سهم اأريج من �سوق 

كان  املايل  دبي  �سوق  اأريج يف  اأ�سهم  للتداول يف  يوم  واآخر  املايل  دبي 

بتاريخ 11 يناير ٢٠٢1.

عقدت اأريج اجتماعني للم�ساهمني خالل العام ٢٠٢1، اإجتماع اجلمعية 

٢٠٢1 واأجتماع اجلمعية العمومية  ٢9 مار�س  العمومية العادية بتاريخ 

امل�ساهمني  اإجتماعات  ٢٠٢1. مت عقد  نوفمرب   ٢3 بتاريخ  العادية  غري 

عن طريق و�سائل الأت�سال املرئي وفقا لالإ�ستثناء الذي مت منحه من 

قبل اجلهات الرقابية وذلك لأ�سباب جائحة كورونا-19. 

النظام  مواد  بع�س  لتعديل  العادية   غري  العمومية  اجلمعية  عقدت 

الأ�سا�سي لل�سركة وذلك وفقا للتعديالت الأخرية على قانون ال�سركات 

يف  امل�سجلة  الأ�سهم  بع�س  تعديل  على  واملوافقة  البحريني،  التجارية 

�سجالت ال�سركة وفقا مل�سجلي الأ�سهم.

للمزيد من املعلومات عن امل�ساهمني، كما مبني يف اإي�ساحات البيانات 

املالية املوحدة اإي�ساح رقم ٢٠، 1)اأ(، 1)ب(، 1)ج(.      

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 

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

وقت لآخر.

جمل�س الإدارة

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

م�ساهمي ال�سركة وفقًا لالأحكام املن�سو�س عليها يف النظام الأ�سا�سي 

وقواعد  وقوانني  البحرين  ململكة  التجارية  ال�سركات  وقانون  لل�سركة 

النهائية  امل�سئولية  الإدارة  يتحمل جمل�س  املركزي.  البحرين  م�سرف 

املجل�س  ويقيم  ال�سركة.  على  والتحكم  والإ�سراف  العامة  لالإدارة 

بانتظام الأداء املايل والتجاري لل�سركة ويعتمد خطة اأعماله. وي�سرف 

املجل�س ب�سكل م�ستمر على �سوابط احلوكمة، من اأجل �سمان اللتزام 

باملعايري اجليدة داخل ال�سركة. كما ي�سرف املجل�س ويقيم مدى كفاءة 

الإدارة جلميع خماطر الأعمال التي قد تتعر�س لها ال�سركة.

مت انتخاب املجل�س احلايل من قبل امل�ساهمني يف مار�س ٢٠17 وملدة 

للموافقة  ووفقا  كورونا-19،  جائحة  تف�سي  ظل  ويف  �سنوات  ثالث 

الأخرية التي �سدرت من م�سرف البحرين املركزي، فقد مت متديد 

وتعزز   .٢٠٢٢ �سبتمرب   ٢9 اإىل  الإدارة احلاليني  اأع�ساء جمل�س  مدة 

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

اأع�ساء  اأ�سماء  التعريفي لالأع�ساء اجلدد والتقييم الذاتي.  التدريب 

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

.٢٠ ال�سفحة رقم 

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 

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

بتقييم اأدائها الذاتي.

اجتماعات املجل�س

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

النعقاد على الأقل 4 مرات يف ال�سنة على اأن تعقد 5٠٪ من اجتماعاتها 

يف البحرين، وخالل العام ٢٠٢1 عقد جمل�س الإدارة عدد 8 اإجتماعات 

عن طريق و�سائل الإت�سال املرئي )Zoom( حيث يف ظل تف�سي جائحة 

البحرين،  اإىل  ال�سفر  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  يتمكن  مل  كورونا-19 

جمل�س  اإجتماعات  من   ٪5٠ بعقد  بالإلتزام  ال�سركة  تتمكن  مل  وعليه 

الإدارة يف البحرين. 

تقرير حوكمة ال�سركات
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ويو�سح اجلدول التايل عدد الجتماعات املنعقدة يف ٢٠٢1، مبا فيها جلان املجل�س واحل�سور ال�سخ�سي لالأع�ساء:

الأع�ساء

اجتماعات املجل�س

)8(

جلنة التدقيق واملخاطر  

)8(

جلنة التعيينات واملكافاآت

)6(

6-8�سعيد حممد البحار*

--7حممد �سيف الهاملي

4-8حممد ال�سويدي

886اأحمد �سعيد املهري*

886الدكتور بدر عبداهلل اجلابري*

886وائل اإبراهيم اأبوخزام

• * متثل ع�سو م�ستقل غري تنفيذي
•  - متثل غري ع�سو

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 القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي بالإدارة اليومية لأمور ال�سركة. 

ال�سرية الذاتية للمدير التنفيذي بالإنابة مذكورة يف ال�سفحة رقم ٢1.

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 

التفا�سيل  بالأداء.  املتعلقة  واحلوافز  اخلدمة،  نهاية  مزايا  املدفوعة، 

مقر  يف  متوفرة  املركزي  البحرين  م�سرف  لقواعد  وفقا  الالزمة 

ال�سركة عند طلب امل�ساهمني.

الهيكل التنظيمي

حددت ال�سركة هيكاًل تنظيميًا مف�ساًل خلدمة اأهداف ال�سركة وتطورها 

ال�سرتاتيجي والرقابة الداخلية بها.

التاأمني  اعادة  اأعمال  اكتتاب  بوقف   امل�ساهمني  قرار  وب�سبب  ولكن 

اجلديدة، فاإن جمل�س الإدارة احلايل يراجع لزوم ملئ املنا�سب ال�ساغرة.

التعاقب الإداري 

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

م�سئولية  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  وتتوىل  واملنظم.  املوؤهل  الإداري 

مراجعة واعتماد خطة التعاقب الإداري بال�سركة. ومع ذلك، فاإن بع�س 

املنا�سب الرئي�سية ل تزال �ساغرة يف الوقت احلايل وذلك وفقًا لقرار 

امل�ساهمني  بوقف اأكتتاب اأعمال اإعادة التاأمني اجلديدة. 

�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  اأريج �سيا�سة خا�سة بتداولت  اأن�ساأت   

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

البحرين وكتاب القواعد املجلد رقم 6 )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

-89،781،539كما هو يف ٢٠٢1-1-1

 م�ساًفا: عدد الأ�سهم

--املكت�سبة خالل العام

ا: الأ�سهم التي مت  ناق�سً

-بيعها خالل العام 

 عدد الأ�سهم اململوكة

-89.781.539كما هو يف 31-٢٠٢1-1٢

تقرير حوكمة ال�سركات
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عالقات امل�ساهمني

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

بال�سركـة  توجد  و�سفافة.  وعادلة  مفتوحة  اإت�سال  قنوات  خالل  من 

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

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

)www.arig.net( املعلومات املف�سلة عن حوكمة ال�سركات والأعمال 
والبيانات املالية.

يتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني يف غ�سون 9٠ 

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.

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   1 تبلغ  اإ�سمية 

٢٢٠ مليون دولر اأمريكي. وميتلك الأ�سهم  4،295  وامل�سجل واملدفوع 

م�ساهم غالبيتهم من دول جمل�س التعاون اخلليجي. ويتم تداول اأ�سهم 

اأريج من اأي جن�سية من خالل بور�سة البحرين. مت اإلغاء اإدراج اأ�سهم 

اأريج من �سوق دبي املايل وفقا لآخر يوم تداول مت اإقراره وهو 11 يناير 

٢٠٢1. للمزيد من املعلومات حول امل�ساهمني، الرجاء الرجوع لل�سفحة 

رقم 59 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 ٢٠٢1.

الرقابة الداخلية

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

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

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

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

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

الأخرى.  الت�سغيلية  والأمور  واملطالبات  لالكتتاب  ال�سالحية   حدود 

خمتلف  على  الإدارة  فت�سمن  اليومية،  العمليات  جمال  يف  اأما 

على  احلفاظ  وتوؤمن  الرقابة،  لآليات  الفعال  التطبيق  م�ستوياتها، 

اإيجابية.  بيئة رقابة 

كما تنفذ جميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة على اأ�س�س جتارية 

حم�سة ودون �سروط تف�سيلية، وخالل العام مل يكن هناك اأي معامالت 

قواعد  يف  عليه  املن�سو�س  للتعريف  وفقا  العالقة  ذات  الأطراف  مع 

م�سرف البحرين املركزي.   

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.

لل�سنة  الداخلي  التدقيق  وظيفة  اإ�سناد  واملخاطر  التدقيق  قامت جلنة 

املالية لطرف ثالث وفقا لقواعد م�سرف البحرين املركزي - املجلد 3.

اإ�سرتاتيجية العمل

اأتخاذ  اأريج على  اأعمال الكتتاب تعمل  امل�ساهمني بوقف  وفقا ملوافقة 

الإجراءات التالية:

وت�سيري  ال�سركة  ن�ساط  تقييد  يخ�س  فيما  الالزمة  الإجراءات  عمل 

عملية  لإجراء  ثالث  طرف  تعيني  اأو  داخليا  احلالية  املحفظة  اأعمال 

الت�سفية مبا يف ذلك بيع املحفظة.

بحث فر�س اإمكانية العثور على م�سرتي اأثناء ت�سفية حمفظة ال�سركة 

لالإ�ستحواذ على ال�سركة.

الالزمة  الإجراءات  باإتخاذ  الإدارة  جمل�س  بتخويل  امل�ساهمون  وافق 

لتعزيز وزيادة القيمة العائدة للم�ساهمني.

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. 

املوؤ�س�سة  خماطر  اإدارة  عمل  اإطار  تنفيذ  املخاطر  اإدارة  رئي�س  يتوىل 

الذي بدوره يرفع تقاريره اإىل جلنة التدقيق واملخاطر ملجل�س الإدارة. 

كذلك، تتم مراجعة �سجل املخاطر واإدارته ب�سكل ن�سط بهدف احلفاظ 

على م�ستويات الأداء الفعالة ل�ستخدام راأ�س املال املعر�س للخطر دون 

تقرير حوكمة ال�سركات
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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، 

وخماطر ال�سيولة. 

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. 

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

عن طريق باقة من الإر�سادات الإ�ستثمارية وال�سيا�سات التي ت�سم 

الإجتاهات  حتليل  الأ�سول،  فئات  ملخ�س�سات  الأق�سى  احلد 

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

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

هذه  مبراقبة  ال�سركة  وتقوم  للخطر،  لل�سركة  الت�سغيلية  القدرات 

من  للحد  املتوا�سلة  اجلهود  وتبذل  كثب،  عن  املتعددة  العمليات 

اآثارها.  

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 

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

يف اأريج، و�سيا�سة اإدارة املطالبات واإدارة خماطر ال�سيولة الإعتبار 

الواجب لإدارة خماطر ال�سيولة، وعلى �سبيل احليطة حتتفظ اأريج 

باأ�سول �سائلة اأعلى بكثري من منوذج متطلبات ال�سيولة.

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   ٢٠٢1 املالية  ال�سنة  حل�سابات  خارجيني  كمدققني 

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

احل�سابات  مدققي  اأتعاب  تفا�سيل  على  احل�سول  للم�ساهمني 

اخلارجيني بناء على طلبهم.

التدقيق  اإىل  بالإ�سافة  اخلارجيني  احل�سابات  مبدققي  ال�ستعانة  مت 

والتي   Agreed Upon Procedure – AUP اخلارجي، يف عمل 

ميكن  اخلارجيني.  احل�سابات  مدققي  باإعدادها  يقوم  اأن  يجب 

احل�سابات  مدققي  اأتعاب  تفا�سيل  على  احل�سول  للم�ساهمني 

اخلارجيني بناء على طلبهم.

ت�سنيفات الإئتمان

الإئتمانية  الت�سنيفات  ب�ست  اأم  اأيه  �سحبت    ،٢٠19 مار�س   ٢8 يف 

عملية  من  التطوعي  بالإن�سحاب  اأريج  قامت  حيث  )الت�سنيفات(، 

الت�سنيف التفاعلية.

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 31 دي�سمرب ٢٠٢1 كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

٢٢7.٢٠3188.983راأ�س املال املتاح

9.771٢5.٢14هام�س املالءة املطلوب

 جمموع فائ�س راأ�س املال املتاح

٢17.43٢163.769عما هو مطلوب من هام�س املالءة
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توقفت تكافل ري عن اإكتتاب الأعمال وهي حاليًا حتت الت�سوية منذ اأبريل ٢٠16.  *
خالل عام ٢٠19، مت و�سع �سركة �سمانات اخلليج ذ.م.م حتت الت�سفية الإختيارية.  **

خالل عام ٢٠٢٠، مت و�سع اأريج كابيتال ليمتد )اململكة املتحدة( حتت الت�سوية.  ***

عمليات البحرين

�سركات تابعةاإعادة التاأمني

تكافل ري ليميتد

الإمارات العربية املتحدة  )٪54(*

�سمانات اخلليج ذ.م.م.

البحرين )٪1٠٠(**

اأريج كابيتال ليميتد

اململكة املتحدة )٪1٠٠( * * *

املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.(

هيكل جمموعة اأريج

تقرير حوكمة ال�سركات
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مت اإ�سناد مهام التدقيق الداخلي لل�سنة املالية لطرف ثالث )اي واي(.  *
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*

جمل�س الإدارة

الرئي�س التنفيذي**

الإختياري ومتديد ال�سمانات

احلياة وال�سحي

نائب املدير العام - 

ال�سوؤون املالية والإدارية **
 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



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.( ٢٠

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

 ٢٠14 مار�س   ٢5 يف  الإدارة  جمل�س  اإىل  البحار  حممد  �سعيد  اإن�سم 

واأ�سبح رئي�س جمل�س الإدارة منذ 1٢ يونيو ٢٠17. وهو رئي�س جمل�س 

العربية  املوؤ�س�سة  اإدارة   جمل�س  وع�سو  ليميتد  ري  تكافل  اإدارة 

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

 ٢٠14 مار�س   ٢5 يف  الإدارة  جمل�س  اإىل  الهاملي  �سيف  حممد  اإن�سم 

ي�سغل  وهو   .٢٠17 يونيو   1٢ منذ  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  واأ�سبح 

من�سب املدير العام   يف الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الإجتماعية 

- الإمارات العربية املتحدة.

حممد ال�سويدي

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

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

بكالوريو�س يف املحا�سبة، جامعة الإمارات - الإمارات العربية املتحدة

اإن�سم حممد ال�سويدي اإىل جمل�س الإدارة يف ٢5 مار�س ٢٠14.

�سغل �سابقا من�سب املدير التنفيذي لإدارة الأ�سول يف جهاز الإمارات 

الدخل  لإدارة  التنفيذي  املدير  من�سب  �سابقا  �سغل  كما  لالإ�ستثمار. 

الثابت يف جهاز اأبوظبي لالإ�ستثمار.

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 ٢٠17. وقد 

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

الدكتور بدر عبداهلل اجلابري

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

التدقيق واملخاطر

دكتوراة يف الإدارة والتخطيط، جامعة ويلز - اململكة املتحدة، 

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

املتحدة.

ي�سغل الدكتور عبداهلل اجلابري من�سب ع�سو جمل�س الإدارة منذ ٢٠ 

مار�س ٢٠17، كما �سغل من�سب م�ست�سار ومدير التخطيط الإ�سرتاتيجي 

والتميز املوؤ�س�سي بوزارة العدل يف اأبوظبي �سابقا.

مزيد  مركز  يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  من�سب  �سابقا  �سغل  وقد 

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

املحافظة  الأ�سالة  اإدارة  جمل�س  وع�سو  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   ،٢٠17 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   1997 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   .٢٠17 يناير  يف  بال�سركة  العامة  الإدارة 

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

)لندن(، واملدير العام يف تكافل ري ليميتد )مركزدبي املايل العاملي(. 

وقبل اإن�سمامه اإىل ال�سركة، �سغل عدة منا�سب يف �سركات هندية.
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املعدلت الرئي�سية

٢٠٢٠ 2021

ن�سب الأداء 

٪-1٠8.9 ٪-79.9 منو الأق�ساط )التغري ال�سنوي يف اإجمايل الأق�ساط املكتتبة( 

٪8٢.5 ٪1٢8.8 ن�سبة الحتفاظ )اإجمايل الأق�ساط املحتفظة على اإجمايل الأق�ساط املكتتبة( 

٪85.5 ٪-4٠.9 الن�سبة املجمعة  )جمموع امل�ساريف واخل�سائر على �سايف الأق�ساط املكت�سبة( 

٪٠.8 ٪1.8 عائد ال�ستثمار )ن�سبة دخل ال�ستثمار على متو�سط الأ�سول امل�ستثمرة( 

٪5.7 ٪9.4 عائد احلقوق )ن�سبة �سايف الربح اإىل متو�سط حقوق امل�ساهمني( 

٪7.4 ٪8.5 منو يف حقوق امل�ساهمني 

ن�سب التوازن 

٪-7.٠ ٪-1.3 التعر�س الإكتتابي )معدل اإجمايل الأق�ساط املكتتبة اإىل حقوق امل�ساهمني( 

٪136.3 ٪81.6 �سايف املخ�س�سات الفنية / حقوق امل�ساهمني 

٪-٢344.4 ٪-486٢.6 �سايف املخ�س�سات الفنية / �سايف الأق�ساط املكتتبة 

ن�سب ال�سيولة 

٪166.6 ٪٢٢3.6 موجودات ال�ستثمار / �سايف املخ�س�سات الفنية 

٪16٠.5 ٪٢15.٢ املوجودات النقدية / �سايف املخ�س�سات الفنية 

اأخرى 

٪749.5 ٪٢3٢5.3 ن�سبة املالءة القانونية )راأ�س املال املتاح اإىل هام�س املالءة املطلوب( 

٪358.4 ٪19٢8.6 ن�سبة املالءة الأخرى )معدل حقوق امل�ساهمني اإىل �سايف الأق�ساط املكت�سبة( 

٠.٠7 ٠.1٢ عائد ال�سهم الواحد املن�سوب للم�ساهمني )بالدولر الأمريكي(

1.٢4 1.34 القيمة الدفرتية لل�سهم الواحد )بالدولر الأمريكي( 

٪31.1 ٪34.7 ال�سعر اإىل القيمة الدفرتية لل�سهم الواحد 
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

الراأي

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة للمجموعة العربية للتاأمين )ال�سركة( وال�سركات التابعة لها )"المجموعة"( والتي تتكون من بيان 

المركز المالي الموحد كما في 31 دي�سمبر ٢٠٢1، وبيان الربح اأو الخ�سارة الموحد، وبيان الدخل ال�سامل الموحد، وبيان التغيرات في حقوق الملكية 

الهامة  المحا�سبية  ال�سيا�سات  تتكون من ملخ�س  التي  والإي�ساحات  التاريخ،  المنتهية في ذلك  لل�سنة  الموحد  النقدية  التدفقات  وبيان  الموحد، 

والمعلومات الإي�ساحية الأخرى.

براأينا، اأن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر ب�سـورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المـركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31دي�سمبر 

٢٠٢1، واأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

اأ�سا�س الراأي

"م�سئوليات  ق�سم  في  التف�سيل  بمزيد من  م�سروحة  المعايير  وفق هذه  م�سئولياتنا  اإن  الدولية.  التدقيق  لمعايير  وفقًا  التدقيق  باأعمال  قمنا  لقد 

المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" من تقريرنا هذا. نحن م�ستقلون عن المجموعة وفقًا لمدونة قواعد ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبين 

المهنيين التابعة لمجل�س معايير ال�سلوك الأخالقي الدولية للمحا�سبين )بما في ذلك معايير ال�ستقالل الدولية(، ووفقًا للمتطلبات الأخالقية ذات 

وللمدونة  المتطلبات  لهذه  طبقًا  الأخرى  الأخالقية  م�سئولياتنا  ا�ستوفينا  وقد  البحرين،  مملكة  في  الموحدة  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  ال�سلة 

المذكورة. اإننا نعتقد اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير اأ�سا�س للراأي الذي تو�سلنا اإليه.

اأمور التدقيق الرئي�سية

اإن اأمور التدقيق الرئي�سية هي تلك الأمور التي تعتبر، وفق تقديرنا المهني، الأكثر اأهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للفترة الحالية. تم اعتبار هذه 

الأمور في �سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي �سياغة راأينا المهني ب�ساأنها، ونحن ل ُنبدي راأيًا منف�ساًل ب�ساأن هذه الأمور. 

اأوًل: خم�س�سات التاأمني الفنية

)راجع ا�ستخدام التوقعات والتقديرات في اإي�ساح 3 )اأ( )1(، وال�سيا�سات المحا�سبية في اإي�ساح ٢، واإي�ساح 15 و 16 في البيانات المالية الموحدة(.

كيف مت تناول هذا الأمر يف عملية التدقيقامر التدقيق الرئي�سي

تم التركيز على هذا الأمر لالأ�سباب التالية:

المجموعــة  لــدى  ٢٠٢1، يوجــد  دي�ســمبر   31 فــي  كمــا   •
مــن   ٪  76.4 تمثــل  جوهريــة  فنيــة  تاأميــن  مخ�س�ســات 

بمخ�س�ســات  تتعلــق  للمجموعــة  المطلوبــات  مجمــوع 

المبلــغ  غيــر  المتكبــدة  والمطالبــات  القائمــة،  المطالبــات 

غيــر  والأق�ســاط  الماليــة،  البيانــات  تاريــخ  حتــى  عنهــا 

المكت�سبة؛

الكتوارييــن  بالأخ�سائييــن  ال�ســتعانة  التدقيــق  اإجــراءات  �ســملت 

والقيام بما يلي:

الداخليــة  الرقابــة  اأنظمــة  عمــل  وكفــاءة  ت�سميــم  فح�ــس   •
للمطالبــات  الحتياطيــات  احت�ســاب  بعمليــة  المتعلقــة  الرئي�ســية 

عنهــا،  المبلــغ  غيــر  المتكبــدة  والمطالبــات  عنهــا،  المبلــغ 

والأق�ساط غير المكت�سبة؛

وا�ســتردادات  القائمــة،  المطالبــات  مــن  عينــة  فح�ــس   •
تلــك  علــى  التركيــز  مــع  بهــا،  المتعلقــة  التاأميــن  اإعــادة 

البيانــات  علــى  جوهريــًا  اأثــرًا  لهــا  التــي  المطالبــات 

المطالبــات  تقديــر  تــم  اإذا  مــا  لتقييــم  الموحــدة  الماليــة 

وال�ستردادات ذات العالقة على نحو مالئم؛

كي بي ام جي فخرو ذ.م.م

التدقيق

الطابق الثاين ع�سر

برج فخرو

71٠، املنامة �سندوق بريد 

البحرين مملكة 

+973 17 تليفون: ٢٢48٠7

+973 17 فاكــ�س: ٢٢7443

www.kpmg.com/bh :املوقع الإلكرتوين

�س.ت: 6٢٢٠

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

املجموعة العربية للتاأمني �س.م.ب

�س.ب ٢699٢

املنامة، مملكة البحرين
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

كيف مت تناول هذا الأمر يف عملية التدقيقامر التدقيق الرئي�سي

درجــة  يت�سمــن  الفنيــة  التاأميــن  مخ�س�ســات  تقييــم   •
وعلــى  والأحــكام،  والفر�سيــات  التقديــر  مــن  عاليــة 

باأحــداث  الخا�ســة  المطالبــات  تقييــم  الخ�سو�ــس  وجــه 

يتــم  لــم  والتــي  الماليــة  ال�ســنة  نهايــة  قبــل  وقعــت 

الماليــة،  البيانــات  تاريــخ  حتــى  عنهــا  المجموعــة  اإبــالغ 

النتائــج  حــول  معقــدة  تقديريــة  قــرارات  وت�ســمل 

وبالمقــام  ذلــك  فــي  بمــا  الموؤكــدة،  غيــر  الم�ســتقبلية 

بالكامــل  النهائــي  ال�ســداد  ومبلــغ  التوقيــت  الأول 

لمطلوبات حاملي الوثائق؛

اإكتواريــة  ونمــاذج  الداخليــة،  المطالبــات  تطــور  طــرق  ا�ســتخدام   •
الفنيــة.  التاأميــن  احتياطيــات  احت�ســاب  عمليــات  لدعــم 

مــن  تزيــد  قــد  النمــاذج  هــذه  فــي  الموجــودة  التعقيــدات 

الكاملــة،  غيــر  اأو  ال�سحيحــة  غيــر  للبيانــات  نتيجــة  الأخطــاء 

مالئمــًا.  غيــر  يكــون  قــد  النمــاذج  تطبيــق  اأو  ت�سميــم  اأو 

مثــل  الكتواريــة،  النمــاذج  فــي  الم�ســتخدمة  الفر�سيــات 

لتقديــر  ا�ســتخدامها  يمكــن  والتــي  التاريخيــة،  المطالبــات 

ومعــدلت  والم�سروفــات،  الم�ســتقبلية،  المطالبــات  نمــط 

التقديــرات  لتطبيــق  ت�ســتخدم  ذلــك،  �ســابه  ومــا  النقطــاع، 

الم�ســتقبلية  والتوقعــات  الخبــرة،  تحليــل  علــى  بنــاًء  والتوقعــات 

من قبل الإدارة.

واختبــار  تقييــم  تــم  الرئي�ســية،  العمــل  لأق�ســام  بالن�ســبة   •
بمــا  الحتياطيــات،  لر�ســد  الرئي�ســية  الفر�سيــات  مالئمــة 

المطالبــات،  وحجــم  وتكــرار  الخ�ســائر،  ِن�َســب  ذلــك  فــي 

التقييــم،  اأعمــال  نمــاذج  فــي  ا�ســتخدامها  تــم  والتــي 

ومقارنتها مع البيانات التاريخية للمجموعة؛ 

ر�ســد  طريقــة  كانــت  اإذا  مــا  بتقييــم  قمنــا  كمــا   •
مبــررات  وتقييــم  ثابــت،  بنحــو  تــم  الحتياطيــات 

معرفتنــا  ا�ســتخدمنا  وقــد  الفر�سيــات.  فــي  التغيــرات 

ر�ســد  فــي  المتبعــة  الطــرق  لتقييــم  بالقطــاع 

فــي  ركزنــا  لقــد  الخ�ســائر.  وتقديــر  الحتياطيــات 

اإجــراء  تتطلــب  التــي  العمــل  اأق�ســام  علــى  تدقيقنــا 

تقديرات هامة؛

المقدمــة  المعلومــات  مالئمــة  بالعتبــار  اأخذنــا  كمــا   •
المعينــون  الم�ســتقلون،  الخارجيــون  الكتواريــون  للخبــراء 

عملهــم  لنطــاق  بالعتبــار  والأخــذ  المجموعــة،  قبــل  مــن 

تقديــرات  كفايــة  لتعزيــز  لهــا،  تو�سلــوا  التــي  والنتائــج 

الإدارة ب�ساأن ر�سد الحتياطيات للمطالبات؛

بمخ�س�ســات  المتعلقــة  المجموعــة  اإف�ساحــات  تقييــم   •
وذلــك  الموحــدة،  الماليــة  البيانــات  فــي  الفنيــة  التاأميــن 

بالرجوع لمتطلبات المعايير المحا�سبية ذات العالقة.
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ثانيًا: تقييم وانخفا�س قيمة ال�ستثمارات املالية 

)راجع ا�ستخدام التوقعات والتقديرات يف اإي�ساح 3 )ب( )1(، وال�سيا�سات املحا�سبية يف اإي�ساح٢، واإي�ساح 6 يف البيانات املالية املوحدة(.

كيف مت تناول هذا الأمر يف عملية التدقيقامر التدقيق الرئي�سي

تم التركيز على هذا الأمر لالأ�سباب التالية:

الماليــة  ال�ســتثمارات  تمثــل   ،٢٠٢1 دي�ســمبر   31 فــي  كمــا   •
الماليــة  البيانــات  فــي  الموجــودات  مجمــوع  مــن   ٪69.5 

الموحدة، وتعتبر اأحد محفزات العمليات والأداء؛

مــن  جوهــري  جــزء  هنــاك   ،٢٠٢1 دي�ســمبر   31 فــي  كمــا   •
المتوفــرة  الماليــة  "الأوراق  مــن  الماليــة  ال�ســتثمارات 

ال�ســتثمارات  مجمــوع  مــن   ٪71.6 يمثــل  والــذي  للبيــع" 

اأمريكــي،  دولر  مليــون   3٠4.6 دفتريــة  وبقيمــة  الماليــة 

والتي تخ�سع لتقييم انخفا�س القيمة؛

تتعلــق  تقديريــة،  قــرارات  باتخــاذ  المجموعــة  تقــوم   •
مبلــغ  وتقديــر  القيمــة،  انخفا�ــس  احت�ســاب  بتوقيــت 

النخفا�س.

�سملت اإجراءات التدقيق ما يلي:

الداخليــة  الرقابــة  اأنظمــة  عمــل  وكفــاءة  ت�سميــم  فح�ــس   •
ال�ســتثمار  معامــالت  ت�ســجيل  عمليــة  علــى  الرئي�ســية 

المطبقة حاليًا،  وتقييم محفظة ال�ستثمارات المدرجة؛

الديــن  واأدوات  المدرجــة  الأ�ســهم  تقييــم  اأ�ســعار  مطابقــة   •
قبــل  مــن  المن�ســورة  الأ�ســعار  مــع  المــدارة  وال�سناديــق 

م�سادر م�ستقلة؛

مــا  تقييــم  المدرجــة،  غيــر  الماليــة  لــالأوراق  بالن�ســبة   •
�سافــي  اأحــدث  ا�سا�ــس  علــى  الدفتريــة  القيمــة  كانــت  اإذا 

معقــول  قيا�ــس  تعتبــر  ال�سناديــق  هــذه  لأ�ســول  القيمــة 

للقيمة العادلة؛ 

فقــد  للبيــع،  المتوفــرة  الديــن  اأدوات  قيمــة  لنخفا�ــس  بالن�ســبة 

قمنا بالآتي:

علــى  موؤ�ســر  لأي  حــده،  علــى  كل  الديــن،  اأدوات  تقييــم   •
وجود م�ساعب مالية جوهرية ل�سادر ال�سندات؛

تقييم ما اإذا كان هناك ف�سل اأو تاأخير في ال�سداد؛  •
فــي  جوهــري  انخفا�ــس  هنــاك  كان  اإذا  مــا  تقييــم   •

القيمة العادلة؛

المجموعــة  اإف�ساحــات  مالئمــة  بتقييــم  قمنــا  كمــا   •
الماليــة  ال�ســتثمارات  قيمــة  وانخفا�ــس  بتقييــم  الخا�ســة 

المعاييــر  لمتطلبــات  بالرجــوع  وذلــك  للبيــع،  المتوفــرة 

المحا�سبية ذات العالقة.

المتوفــرة  الملكيــة  حقــوق  اأ�ســهم  قيمــة  لنخفا�ــس  بالن�ســبة 

للبيع وال�سناديق المدارة، فقد قمنا بالآتي:

جميــع  بتحديــد  الإدارة  قامــت  اإذا  مــا  فح�ــس   •
قيمهــا  فــي  انخفا�ســًا  �ســهدت  التــي  ال�ســتثمارات 

العادلة لأقل من التكلفة؛

اإذا  مــا  تحديــد  معاييــر  تطبيــق  وثبــات  معقوليــة  تقييــم   •
القيمــة  فــي  الأجــل  طويــل  اأو  الجوهــري  النخفا�ــس  كان 

انخفا�ــس  لحت�ســاب  اأدى  قــد  التكلفــة  مــن  لأقــل  العادلــة 

في القيمة.

تاأكيد مو�سوع

نلفت النتباه اإلى الإي�ساح رقم )1( في البيانات المالية الموحدة، والذي ي�سير اإلى اإجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في  13 اأغ�سط�س 

هذه  التنظيمية.  ال�سلطات  بموافقة  رهنًا  وذلك  لل�سركة  التاأمين  اأن�سطة  بوقف  الإدارة  مجل�س  تو�سية  على  الم�ساهمون  فيه  وافق  والذي   ،٢٠٢٠

الحداث والظروف وغيرها من المور المذكورة في اإي�ساح رقم )1( ت�سير لوجود عدم يقينية جوهرية والتي تعطي �سكوك حول قدرة المجموعة 

على العمل كمن�ساأة م�ستمرة. لم يتم تعديل راأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
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معلومات اأخرى

اإن مجل�س الإدارة م�سئول عن المعلومات الأخرى. تت�سمن المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير ال�سنوي، ولكنها ل ت�سمل البيانات 

المالية الموحدة وتقريرنا حولها. وقد ح�سلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير مجل�س الإدارة الذي يمثل جزءًا من التقرير ال�سنوي، و�سيتم 

الح�سول الأجزاء الأخرى من التقرير ال�سنوي بعد تاريخ هذا التقرير.

اإن راأينا في البيانات المالية الموحدة ل ي�سمل المعلومات الأخرى، واإننا ل نبدي اأي �سكل من اأ�سكال ا�ستنتاجات التاأكيد في هذا ال�ساأن.

ناأخذ بعين  القيام بذلك  المحددة اأعاله، وعند  الأخرى  المعلومات  الموحدة، تكمن م�سئوليتنا في قراءة  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  وفيما 

العتبار ما اإذا كانت هذه المعلومات الأخرى تتعار�س جوهريًا مع البيانات المالية الموحدة، اأو مع معرفتنا التي ح�سلنا عليها من خالل اأعمال 

التدقيق، اأو يبدو اأنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة. 

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

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

م�سئولية جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

اإن مجل�س الإدارة م�سئول عن اإعداد البيانات المالية الموحدة وعر�سها ب�سكل عادل وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وعن نظام 

الرقابة الداخلي الذي يراه مجل�س الإدارة �سروريًا لإعداد البيانات المالية الموحدة ب�سورة عادلة وخالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة، �سواء 

كانت ناتجة عن احتيال اأو خطاأ.

وعند اإعداد البيانات المالية الموحدة؛ فاإن مجل�س الإدارة م�سئوًل عن تقييم قدرة المجموعة على العمل كمن�ساأة م�ستمرة، والإف�ساح، كلما كان 

اأو  اإذا كان مجل�س الإدارة ينوي ت�سفية المجموعة  اإل  ذلك �سروريًا، عن الأمور المتعلقة بفر�سية ال�ستمرارية، وا�ستخدامها كاأ�سا�س محا�سبي 

اإيقاف اأعمالها، اأو لي�س لديه بديل واقعي اإل القيام بذلك.  

م�سئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة 

اإن اأهدافنا تتمثل في الح�سول على تاأكيد معقول من خلو البيانات المالية ككل من اأية معلومات جوهرية خاطئة، �سواًء كانت ناتجة عن احتيال اأو 

خطاأ، واإ�سدار تقرير المدققين الذي يت�سمن راأينا. يعتبر التاأكيد المعقول م�ستوى عال من التاأكيد، ولكنه لي�س �سمانًا باأن التدقيق الذي يتم وفقًا 

اأو  الحتيال  من  الخاطئة  المعلومات  تنجم  اأن  يمكن  وجودها.  عند  الخاطئة  الجوهرية  المعلومات  دائمًا عن  �سيك�سف  الدولية  التدقيق  لمعايير 

الخطاأ، وتعتبر جوهرية اإذا كان من المتوقع اأن توؤثر، ب�سورة فردية اأو مجتمعة، على القرارات القت�سادية المتخذة من قبل م�ستخدمي البيانات 

المالية الموحدة.  

مراحل  جميع  في  المهني  ال�سك  منهج  على  ونحافظ  المهنية  التقديرات  نمار�س  اإننا  الدولية،  التدقيق  لمعايير  وفقًا  التدقيق  اأعمال  من  كجزء 

التدقيق. كما نقوم بالآتي:

وت�سميم  الخطاأ،  اأو  الحتيال  عن  ناتجة  كانت  �سواء  الموحدة،  المالية  البيانات  في  الخاطئة  الجوهرية  المعلومات  مخاطر  وتقييم  تحديد   •
والقيام باإجراءات التدقيق التي ت�ستجيب لتلك المخاطر، والح�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتوفير اأ�سا�سًا لراأينا. اإن مخاطر عدم 

اكت�ساف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن الحتيال اأعلى من عدم اكت�ساف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن الخطاأ، كون الحتيال قد 

ينطوي على التواطوؤ، اأو التزوير، اأو الحذف المتعمد، اأو التحريف، اأو تجاوز نظم الرقابة الداخلية.

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

تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحا�سبية والإف�ساحات ذات العالقة التي قام بها مجل�س الإدارة.    •
التدقيق  اأدلة  اإلى  وا�ستنادًا  ال�ستمرارية،  لفر�سية  المحا�سبي  الأ�سا�س  الإدارة  ا�ستخدام مجل�س  ا�ستنتاج حول مدى مالئمة  اإلى  الو�سول   •
قدرة  حول  كبيرة  �سكوكًا  تثير  اأن  يمكن  ظروف  اأو  باأحداث  مرتبط  جوهري  تيقن  عدم  هناك  كان  اإذا  فيما  عليها،  الح�سول  تم  التي 

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

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



٢9التقــريـر ال�سنـوي ٢٠٢١

المجموعة على العمل كمن�ساأة م�ستمرة. واإذا تو�سلنا لمثل هذا ال�ستنتاج، فاإنه يتوجب علينا لفت النتباه في تقريرنا هذا اإلى الإف�ساحات 

ذات العالقة في البيانات المالية الموحدة، اأو اإذا كانت هذه الإف�ساحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل راأينا المهني. ت�ستند ا�ستنتاجاتنا 

المجموعة  اأن تدفع  الم�ستقبلية  اأو الظروف  فاإنه يمكن لالأحداث  التقرير، مع ذلك  تاريخ هذا  التي ح�سلنا عليها حتى  التدقيق  اأدلة  على 

للتوقف عن العمل كمن�ساأة م�ستمرة.

تمثل  الموحدة  المالية  البيانات  كانت  اإذا  وما  الإف�ساحات،  ذلك  في  بما  الموحدة،  المالية  البيانات  ومحتوى  وهيكل  العام  العر�س  تقييم   •
المعامالت والأحداث الأ�سا�سية بطريقة تحقق عر�سًا عادًل. 

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

اإننا نتوا�سل مع مجل�س الإدارة فيما يخ�س، من بين اأمور اأخرى، نطاق التدقيق وتوقيت اأعماله المخطط لها، والنقاط المهمة التي برزت اأثناء 

اأعمال التدقيق، بما في ذلك اأوجه الق�سور الهامة، اإن وجدت، في نظم الرقابة الداخلية.

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

وجدت، التي قد يعتقد ب�سكل معقول باأنها قد توؤثر على ا�ستقالليتنا والإجراءات المتخذة للتخل�س من مخاطرها، اأو الوقاية منها.

من بين الأمور التي يتم اإبالغها لمجل�س الإدارة، نقوم بتحديد الأمور الأكثر اأهمية في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل 

اأمور التدقيق الرئي�سية. كما اأننا نقوم ب�سرح هذه الأمور في تقرير المدققين، مالم تحظر القوانين اأو الأنظمة الإف�ساح العلني عن هذه الأمور، اأو 

عندما نحدد، في حالت نادرة جدًا، اأنه ل ينبغي الإف�ساح عن اأمر معين في تقريرنا لأن الآثار ال�سلبية لذلك من المتوقع ب�سكل معقول اأن تفوق 

منافع الم�سلحة العامة المتحققة عن ذلك الإبالغ.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى

وفقًا لمتطلبات قانون ال�سركات التجارية ودليل اأنظمة م�سرف البحرين المركزي )المجلد رقم 3( نفيد بما يلي:

اأ(  اإن ال�سركة تحتفظ ب�سجالت محا�سبية منتظمة وان البيانات المالية تتفق معها؛ 

اإن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجل�س الإدارة متفقة مع البيانات المالية؛  ب( 

ج(  لم يرد اإلى علمنا وقوع اأية مخالفات خالل ال�سنة لقانون ال�سركات التجارية، اأو قانون م�سرف البحرين المركزي والموؤ�س�سات المالية 

 6 3 والفقرات النافذة من المجلد رقم  اأنظمة م�سرف البحرين المركزي )المجلد رقم  اأو دليل  ٢٠٠6 )وتعديالته(  رقم )64( ل�سنة 

اأو  العالقة  والقرارات ذات  المركزي  البحرين  ال�سادرة عن م�سرف  المال  اأ�سواق  اأنظمة  اأو  المركزي(،  البحرين  وتوجيهات م�سرف 

�سلبي جوهري على  لل�سركة، يمكن اأن يكون لها اأثر  لمتطلبات عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي  اأو  البحرين  بور�سة  واإجراءات  اأنظمة 

اأعمال ال�سركة اأو مركزه المالي؛

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

ال�سريك الم�سئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير للمدققين الم�ستقلين هو جعفر القبيطي. 

كي بي ام جي فخرو

رقم قيد ال�سريك 83

14 فبراير ٢٠٢٢

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ال�سادة امل�ساهمني - املجموعة العربية للتاأمني �س.م.ب  )يتبع)
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البيانات املالية املوحدة
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2021٢٠٢٠اإي�ساح

املوجــــودات

559.٠551٠٠.5٠٠النقد واأر�سدة لدى البنوك

64٢4.97٠454.6٠3اإ�ستثمارات

8٢.1488.786اإيرادات م�ستحقة

9٢9.1417٢.73٢ذمم تاأمين مدينة

1٠٢1.7٢8٢٠.917ودائع لدى �سركات التاأمين

173654.749تكاليف الح�سول على اأعمال تاأمين موؤجلة

1138.51674.368ح�سة معيدي التاأمين من المخ�س�سات الفنية

1٢٢1.4٢٢37.349موجودات اأخرى

134.6٢٢4.6٢٢اأ�ستثمار عقاري

1411.7٢51٢.٠٠6عقارات ومعدات

613.692790.632جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

15٢55.7784٠8.869مخ�س�سات فنية

1849.8638٠.664ذمم تاأمين دائنة

19٢9.٠9338.67٢مطلوبات اأخرى

334.7345٢8.٢٠5جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

٢٠املن�سوبة اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠راأ�س المال

)14.793()14.793(اأ�سهم الخزينة

55.19856.٢96الإحتياطيات

)16.14٢(5.738الأرباح الم�ستبقاة )الخ�سائر المتراكمة(

٢66.143٢45.361

٢11٢.81517.٠66ح�س�س غري م�سيطرة

٢78.958٢6٢.4٢7جمموع حقوق امللكية

613.692790.632جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بيان املركز املايل املوحد 

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجل�س الإدارة بتاريخ 14 فبراير ٢٠٢٢ ووقعها بالنيابة عنه كل من:

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 37 جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

كما يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

)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 

2021٢٠٢٠اإي�ساح

٢٢13.8٠٠68.454الأق�ساط المكت�سبة

)31.6٠9(٢٢14.961المطالبات والم�ساريف المتعلقة بها

)19.٢٢5()٢.468(٢٢م�ساريف الح�سول على اأعمال التاأمين

٢34.٢69٢.8٢4اإيراد الإ�ستثمار المتعلق بمحافظ التاأمين

)7.685()6.845(٢4م�ساريف الت�سغيل

٢٢23.71712.759نتائج الإكتتاب

٢35.339٢.1٢4اإيراد الإ�ستثمار المتعلق بمحافظ الم�ساهمين

)5.597()4.148(٢4م�ساريف الت�سغيل - اأن�سطة غير اكتتابية

)11٢(-م�ساريف اقترا�س

٢53.4676.٢83اإيرادات اأخرى

)٢.79٠()3.964(٢6م�ساريف ومخ�س�سات اخرى

24.41112.667ربح ال�سنة

من�سوب اإىل:

)891(346ح�س�س غير م�سيطرة

٢4.٠6513.558م�ساهمي ال�سركة الأم

24.41112.667

عائد الربح لل�سهم الواحد املن�سوب للم�ساهمني

٢71٢.16.8 )�سنت اأمريكي()الأ�سا�سي واملخف�س(: 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

)باآلف الدولرات الأمريكية(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 37 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 
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بيان الدخل ال�سامل املوحد

2021٢٠٢٠اإي�ساح

٢4.4111٢.667ربح ال�سنة

 الدخل ال�سامل الآخر

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

4.63٢)1.6٢7(التغيرات في القيمة العادلة لإ�ستثمارات متوفرة للبيع

)3.46٢()٢.515(٢3تحويالت لإحت�ساب الأرباح الناتجة عن بيع اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

٢386٢1.681تحويالت لخ�سارة اإنخفا�س القيمة المحت�سبة لإ�ستثمارات متوفرة للبيع

البنود التي �سوف لن يعاد ت�سنيفها لحقا الى الربح او الخ�سارة:

646-  14اإعادة تقييم العقار                                   

3.497)3.٢8٠(الدخل ال�سامل الآخر عن ال�سنة

21.13116.164جمموع الدخل ال�سامل عن ال�سنة

من�سوب اإىل:

)8٢4(349ح�س�س غير م�سيطرة

٢٠.78٢16.988م�ساهمي ال�سركة الأم

21.13116.164

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

)باآلف الدولرات الأمريكية(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 37 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 
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

راأ�س

المال

اأ�سهــــــــم 

الخزينة

الأرباح الإحتياطيات

الم�ستبقاة 

)الخ�سائر 

المتراكمة(

 المن�سوبة

اإلى م�ساهمي 

ال�سركة الأم

 ح�س�س

 غير

م�سيطرة

مجموع

حقوق 

الملكية
القانوني

اإعادة

تقييم

الإ�ستثمارات

اإعادة

تقييم

 العقار

المجموع

245.36117.066262.427)16.142)37.92513.8104.56156.296)14.793)220.000الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2020

٢4.٠65٢4.٠65346٢4.411------�سافي ربح ال�سنة

 التغيرات في القيمة العادلة

لإ�ستثمارات متوفرة   للبيع
---)1.614(-)1.614(-)1.614()13()1.6٢7(

تحويالت لإحت�ساب )الأرباح( الخ�سائر 

)٢.515(6)٢.5٢1(-)٢.5٢1(-)٢.5٢1(---الناتجة عن بيع اإ�ستثمارات متوفرة للبيع               

تحويالت لخ�سارة اإنخفا�س القيمة 

85٢1٠86٢-85٢-85٢---المحت�سبة  لإ�ستثمارات متوفرة للبيع

٢4.٠65٢٠.78٢349٢1.131)3.٢83(-)3.٢83(---جمموع الدخل ال�سامل عن ال�سنة

 تحويل �سافي ال�ستهالك من

---٢٢٢)٢٢٢()٢٢٢(----اإعادة تقييم العقار

 تحويل اإلى )من( احتياطيات غير

قابلة للتوزيع
--٢.4٠7--٢.4٠7)٢.4٠7(---

 تخفي�س راأ�س مال �سركة تابعة

)اإي�ساح 34)اأ((
--------)4.6٠٠()4.6٠٠(

40.33210.5274.33955.1985.738266.14312.815278.958)14.793)220.000 الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2021

اأر�سدة ال�سركة الأم في

٢66.143-4٠.1951٠.4544.33954.9885.948٢66.143)14.793(31٢٢٠.٠٠٠ دي�سمبر ٢٠٢1  )اإي�ساح 36(

راأ�س

المال

اأ�سهــــــــم 

الخزينة

الإحتياطيات

الخ�سائر 

المتراكمة

 المن�سوبة

اإلى م�ساهمي 

ال�سركة الأم

 ح�س�س

 غير

م�سيطرة

مجموع

حقوق 

الملكية
القانوني

اإعادة

تقييم

الإ�ستثمارات

اإعادة

تقييم

 العقار

المجموع

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

1٢.667)891(13.55813.558------�سافي ربح )خ�سارة( ال�سنة

 التغيرات في القيمة العادلة

4.5181144.63٢-4.518-4.518---لإ�ستثمارات متوفرة   للبيع

 تحويالت لإحت�ساب الأرباح الناتجة

)3.46٢()88()3.374(-)3.374(-)3.374(---عن بيع اإ�ستثمارات متوفرة للبيع               

تحويالت لخ�سارة اإنخفا�س القيمة 

1.64٠411.681-1.64٠-1.64٠---المحت�سبة  لإ�ستثمارات متوفرة للبيع

646-646-646646----اإعادة تقييم العقار 

16.164)8٢4(٢.7846463.43٠13.55816.988---مجموع الدخل ال�سامل عن ال�سنة

 تحويل �سافي ال�ستهالك من

---195)195()195(----اإعادة تقييم العقار

 تحويل اإلى )من( احتياطيات غير

---)1.356(1.356--1.356--قابلة للتوزيع

)6٢()6٢(--------بيع �سركة تابعة - ح�سة الأقلية 

245.36117.066262.427)16.142)37.92513.8104.56156.296)14.793)220.000الأر�سدة في 31 دي�سمبر 2020 

اأر�سدة ال�سركة الأم في

٢45.361 -٢45.361)15.936(37.78813.7414.56156.٠9٠)14.793(31٢٢٠.٠٠٠ دي�سمبر ٢٠٢٠

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 37 جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

)باآلف الدولرات الأمريكية(
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بيان التدفقات النقدية املوحد

2021٢٠٢٠اإي�ساح

التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

٢8.61397.3٢3اأق�ساط م�ستلمة 

)17.477()٢1.947(اأق�ساط اإعادة تاأمين مدفوعة

)٢٢6.798()147.66٠(مطالبات وم�ساريف الح�سول على اأعمال التاأمين مدفوعة

7٢.76٢98.8٠1مبالغ م�ستلمة من معيدي تاأمين متعلقة بالمطالبات

434.71٠اإيراد اإ�ستثمارات 

1.87٢٢.٢86فوائد م�ستلمة

56-اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

)1٢.761()11.716(م�ساريف ت�سغيل مدفوعة

)5.967()3.319()م�ساريف( اإيرادات اأخرى، �سافي

1٠٢1.455ودائع تاأمين م�ستلمة )مدفوعة(، �سافي

)667(-�سراء اإ�ستثمارات متاجرة

٢٠.5٢9-بيع اإ�ستثمارات متاجرة 

)38.51٠()81.٢5٠(3٠�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيــلية

التدفقات النقدية من اأن�سطة الإ�ستثمار

115.744154.855ا�ستحقاق/ بيع اإ�ستثمارات

)9٠.95٠()9٢.173(�سراء اإ�ستثمارات

)٢٢.698(18.473ودائع لأجل لدى البنوك

7.3989.4٢8فوائد م�ستلمة

٢.57٢٢.٢55اإيراد اإ�ستثمارات 

)8.457(1٠.79٠ودائع نقدية مرهونة

)3٠()5(�سراء عقارات ومعدات

9٠318بيع �سركة زميلة / تابعة

6٢.88944.7٢1�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الإ�ستثمارية

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

)7.٠٠٠(-31قرو�س

)187(-31تكاليف اإقترا�س

)٢.418(-31اأرباح اأ�سهم مدفوعة

-)4.6٠٠(31تخفي�س راأ�س مال ال�سركة التابعة - ح�سة الأقلية

)9.6٠5()4.6٠٠(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

)3.394()٢٢.961(�سايف النق�س يف النقد وما يف حكمه

)65()11(تاأثير �سعر التحويل على النقد وما في حكمه

63.43666.895النقد وما فى حكمه، في بداية ال�سنة

540.46463.436النقد وما فى حكمه، يف نهاية ال�سنة

18.59137.٠64ودائع لأجل لدى البنوك

559.055100.500النقد واأر�سدة لدى البنوك، يف نهاية ال�سنة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 37 جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

)باآلف الدولرات الأمريكية(
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في  بما  االنت�سار  الحتواء  مختلفة  تدابير  ال�سلطات  اتخذت  العالمي. 

ذلك تطبيق قيود ال�سفر وتدابير الحجر ال�سحي.

قام مجل�س االإدارة و االإدارة العليا بمراقبة اأثر تطورات كوفيد 19 على 

عمليات ال�سركة ومركزها المالي، بما في ذلك الخ�سارة المحتملة في 

االإيرادات، والتاأثير على تقييمات الموجودات، واالنخفا�س في القيمة، 

وما اإلى ذلك. و�سعت ال�سركة تدابير طوارئ ت�سمل على �سبيل المثال ال 

الح�سر تعزيز واختبار خطط ا�ستمرارية العمل. 

اتخذها  التي  التقديرات  فاإن  الموحدة،  المالية  البيانات  اإعداد  عند 

المحا�سبية  ال�سيا�سات  تطبيق  في  العليا  االإدارة  و  االإدارة  مجل�س 

التاأثيرات  ب�سبب  وذلك  اليقينية  لعدم  خا�سعة  التقدير  وم�سادر 

وان   ،19 كوفيد  عن  النا�سئة  الحالية  االقت�سادية  للتقلبات  المحتملة 

هذه التقديرات تمثل اأف�سل تقييم من قبل االإدارة بناًء على المعلومات 

المتاحة اأو الملحوظة.

المالية التقارير  الإعداد  الدولية  المعايير  من  عدد  اإ�سدار   تم 

بعد  ما  الفترات  على  تنطبق  والتي  التالية  والتف�سيرات  والتعديالت 

ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2021.

• المعيار الدولي الإعداد التقارير المالية رقم )9( - االأدوات المالية

املعيار �سادر يف يوليو 2014

معيار  محل   )9( رقم  المالية  التقارير  الإعداد  الدولي  المعيار  يحل 

المحا�سبة الدولي رقم )39( االأدوات المالية: - االحت�ساب والقيا�س. 

توجيها   )9( رقم  المالية  التقارير  الإعداد  الدولي  المعيار  ي�سمل 

النموذج  ذلك  في  بما  المالية،  االأدوات  وقيا�س  ت�سنيف  حول  معداًل 

قيمة  اإنخفا�س  الإحت�ساب  المتوقعة  االئتمانية  للخ�سارة  الجديد 

الموجودات المالية، والمتطلبات العامة الجديدة لمحا�سبة التحوط. 

المالية من  واإلغاء االإحت�ساب لالأدوات  اإحت�ساب  كما يرحل توجيهات 

معيار المحا�سبة المالي رقم )39(. ي�سري هذا المعيار اعتبارا من 

ذلك طبقت  ومع  المبكر.  بالتطبيق  ال�سماح  مع   2018 يناير   1

التقارير  الإعداد  الدولي  المعيار  من  الموؤقت  االإعفاء  المجموعة 

المالية رقم )9( المتاح بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التي  ال�سنوية  للفترات  المعيارفقط  هذا  تطبق  �سوف  ولذلك   )4(

المجموعة  �ستوا�سل  ذلك،  غ�سون  وفي   .2023 يناير   1 في  تبداأ 

تطبيق المعيار المحا�سبة الدولي رقم )39( على الموجودات المالية 

الدولي  المعيار  من  الموؤقت  االإعفاء  لتطبيق  مرفق  واالإلتزامات. 

الإعداد التقارير المالية رقم )9( في اإي�ساح رقم 33.

للتقارير  الدولي  المعيار  لتنفيذ  التنفيذ  قيد  برنامج  المجموعة  لدى 

المالية رقم )9( والذي وفًقا للتقييم االأولي ال يتوقع اأن يكون له تاأثير 

جوهري.

ال تزال المجموعة على الم�سار ال�سحيح للبدء في تقديم البيانات المالية 

متطلبات  مع  يتما�سى  بما   )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار 

التقارير المرحلية في تاريخ �سريانها اعتباًرا من 1 يناير 2023.

1(  التاأ�سي�س والن�ساط الرئي�سي

المجموعة العربية للتاأمين )�س.م.ب.( )"ال�سركة"، "ال�سركة االأم"( 

هي �سركة تاأمين عالمية م�سجلة في مملكة البحرين ك�سركة م�ساهمة 

مقرًا  البحرين،  مملكة  المنامة،  اأريج،  مبنى  من  وتتخذ  بحرينية 

لها  التابعة  وال�سركات  االأم  ال�سركة  ن�ساط  ويتمثل  الم�سجل.  لمكتبها 

)"المجموعة"( في اأعمال اإعادة التاأمين العامة )غير الحياة( واأعمال 

اإعادة التاأمين على الحياة واالأن�سطة التابعة لها.

2019 التو�سية  13 مايو  قرر مجل�س االإدارة في اجتماعه المنعقد في 

اأن�سطة االكتتاب الخا�سة بال�سركة. وقد وافق الم�ساهمون على  بوقف 

تو�سية مجل�س االإدارة في اإجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد 

بتاريخ 13 اأغ�سط�س 2020 وو�سعت محفظة التاأمين تحت الت�سوية. كما 

�سعت ال�سركة للح�سول على موافقة م�سرف البحرين المركزي لتنفيذ 

قرار الم�ساهمين.

التاأمين  محفظة  ت�سوية  اإجراءات  ت�ستغرق  اأن  االإدارة  مجل�س  يتوقع 

الحالية اأكثر من 12 �سهًرا واأن ال�سركة �ستوا�سل العمل كمن�ساأة م�ستمرة 

الموحدة.  المالية  البيانات  تاريخ هذه  من  االأقل  على  �سهًرا   12 لمدة 

اال�ستمرار  اأ�سا�س  على  الموحدة  المالية  البيانات  اأعدت  فقد  لذلك، 

المحا�سبي.

2(  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

الدولية  للمعايير  وفقًا  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  اإعداد  تم  لقد 

المعايير  مجل�س  من  ال�سادرة   ،)IFRS( المالية  التقارير  الإعداد 

�سناعة  ممار�سات  مع  تتما�سى  التي  المالية  التقارير  الإعداد  الدولية 

التاأمين الحالية.

ت�ستخدم المجموعة الدوالر االأمريكي في اإعداد بياناتها المالية حيث 

اأن راأ�س مال المجموعة وح�سة كبيرة من معامالتها التجارية، االأ�سول 

والمطلوبات تتم بهذه العملة.

التكلفة  مبداأ  اأ�سا�س  على  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  اإعداد  تم 

المالية  االأدوات  والمبنى،  االأر�س  تقييم  باإعادة  المعدل  التاريخية 

الم�ستقة وبع�س اأ�سول االإ�ستثمار على اأ�سا�س القيمة العادلة. 

عند  المقارنة  اأرقام  وتعديل  ت�سنيف  واإعادة  عر�س  اإعادة  تم  لقد 

ال�سرورة لكي تتوافق مع الطريقة المتبعة في عر�س البيانات المالية 

لل�سنة الحالية.

من اعتبارًا  �سارية المفعول  المعايير  على  التعديالت  من  عدد   هناك 

المالية  البيانات  على  تاأثير  اأي  لها  لي�س  ذلك  ومع   ،2021 يناير   1

معدلة  اأو  جديدة  معايير  اي  بتطبيق  المجموعة  تقم  ولم  الموحدة. 

للتقارير المالية في عام 2021.

في 11 مار�س  2020  اأعلنت منظمة ال�سحة العالمية تف�سي وباء فيرو�س 

كورونا )كوفيد 19( وقد تطور اإنت�سار الفيرو�س ب�سرعة على ال�سعيد 

ا �سكوًكا كبيرة في االقت�ساد  العالمي. وقد اأحدث فيرو�س كورونا اأي�سً

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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ويتم 2(   اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(  .34 رقم  الإي�ساح  في  مبينة  الرئي�سة  التابعة  ال�سركات  قائمة 

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

الملكية تحت معيار المحا�سبة الدولي )٢7( البيانات المالية المف�سلة.

النقد وما في حكمه

ي�ستمل النقد وما في حكمه النقد والأر�سدة لدى البنوك والموجودات 

مالية(  موؤ�س�سات  لدى  )ودائع  ال�سيولة  عالية  الأجل  ق�سيرة  المالية 

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

لتغير جوهري في قيمتها العادلة وت�ستخدم من قبل المجموعة لإدارة 

الإلتزامات ق�سيرة الأجل. ل ي�سمل النقد وما في حكمه اأر�سدة البنوك 

المقيدة وغير المتوفرة لالإ�ستخدام في العمليات اليومية للمجموعة.

الإ�ستثمارات 

يتم ت�سنيف اإ�ستثمارات الأوراق المالية "بالقيمة العادلة من خالل الربح 

اأو الخ�سارة" والتي ت�ستمل على موجودات مالية للمتاجرة واأخرى م�سنفة 

بالقيمة العادلة عند الإحت�ساب المبدئي كاإ�ستثمارات "متوفرة للبيع" اأو 

"قرو�س وذمم مدينة".  اأو  الإ�ستحقاق"  بها حتى  "محتفظ  اإ�ستثمارات 

وتقوم الإدارة في تاريخ ال�سراء بتحديد الت�سنيف المالئم لالإ�ستثمارات.

اأو  الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة  المالية  الأوراق  ت�سنيف  يتم 

الأ�سعار  تقلبات  من  اأرباح  تحقيق  لغر�س  �سرائها  تم  اإذا  الخ�سارة 

م�ستقات  ت�سنيف  ويتم  ال�سركة.  اإدارة  تحدد  كما  اأو  المدى  ق�سيرة 

الأدوات المالية التي ل يتم ت�سنيفها كاأداة تحوط بالقيمة العادلة من 

اأو  الإ�ستحقاق  ذات  الإ�ستثمارات  اأما  الخ�سارة.  اأو  الربح  خالل 

المدفوعات المحددة والتي تنوي الإدارة وترغب في الإحتفاظ بها حتى 

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

يتم ت�سنيف الموجودات المالية ذات المدفوعات الثابتة اأو المدفوعات 

المحددة وغير المدرجة في �سوق ن�سط كقرو�س وذمم مدينة. كما يتم 

ت�سنيف الأوراق المالية المحتفظ بها لفترة غير محددة، وتلك التي لم 

والأوراق  الخ�سارة،  اأو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  يتم ت�سنيفها 

والذمم  القرو�س  اأو  ال�ستحقاق  تاريخ  حتى  بها  المحتفظ  المالية 

المدينة، والتي يمكن بيعها لغر�س الإ�ستفادة منها لحتياجات ال�سيولة 

اأو لتغير اأ�سعار الفائدة، كاأوراق مالية متوفرة للبيع.

يتم اإحت�ساب جميع عمليات �سراء وبيع الإ�ستثمارات في تاريخ الت�سوية. 

ويتم اإظهار جميع موجودات الإ�ستثمارات مبدئيًا بالتكلفة. بعد الحت�ساب 

المبدئي، يتم تقديرال�ستثمارات باإ�ستخدام الأ�س�س المذكورة اأدناه.

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

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

المدينة  والذمم  والقرو�س  الإ�ستحقاق  تاريخ  حتى  المحتفظ بها 

بالتكلفة المطفاأة ناق�س اأي تعديل �سروري لالإنخفا�س في قيمتها.

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

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

ح�سب تراتيبية القيم العادلة اإ�ستنادًا اإلى المدخالت الم�ستخدمة في 

التقييم )الإي�ساح رقم 3٢(.

• معيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم )17( - عقود التاأمين
املعيار �سادر يف مايو٢٠17

يوؤ�س�س المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17( لعقود التاأمين مبادئ 

العتراف والقيا�س والعر�س والإف�ساح عن عقود التاأمين �سمن نطاق 

المعيار. هذا المعيار يحل محل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

رقم )4( عقود التاأمين. اإن الهدف من المعيار الدولي للتقارير المالية 

رقم )17( هو التاأكد من اأن ال�سركة تقدم معلومات ذات �سلة تمثل تلك 

العقود باأمانة. توفرهذه المعلومات اأ�سا�سا لم�ستخدمي البيانات المالية 

اأدائها  للمن�ساأة،  المالي  المركز  على  التاأمينية  للعقود  الأثر  لتقييم 

وتدفقاتها النقدية المالية. ي�سري المعيار على الفترات ال�سنوية التي تبداأ 

في اأو بعد 1 يناير ٢٠٢3، مع اأرقام مقارنة مطلوبة للفترة ال�سابقة. 

للتقارير  الدولي  المعيار  لتنفيذ  التنفيذ  قيد  برنامج  المجموعة  لدى 

المالية رقم )17(. يقوم البرنامج حالًيا بو�سع ال�سيا�سات المحا�سبية 

واتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ المعيار، والذي وفًقا للتقييم الأولي ل 

يتوقع اأن يكون له تاأثير جوهري.

ل تزال المجموعة على الم�سار ال�سحيح للبدء في تقديم البيانات المالية 

متطلبات  مع  يتما�سى  بما   )17( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار 

التقرير المرحلي في تاريخ �سريانه اعتباًرا من 1 يناير ٢٠٢3.

اأو  الجديدة  المعايير  من  لأي  المبكر  بالتطبيق  المجموعة  تقم  لم 

المعدلة في ٢٠٢1.

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

اأ�ســا�س الـتـوحـيــد

وجميع  الأم  ال�سركة  ح�سابات  تت�سمن  الموحدة  المالية  البيانات  اإن 

�سركاتها التابعة والمعدة لغاية 31 دي�سمبر ٢٠٢1، ما عدا اأريج كابيتال 

ليميتد التي يتم توحيدها بربع واحد متاأخرة.

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

على الأ�س�س التالية:

i.    ال�سلطة على ال�سركات الم�ستثمر فيها;
ii.   التعر�س لعوائد متغيرة من ال�سركات; و

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

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

تم اإ�ستبعاد جميع العمليات والأر�سدة والفائ�س والعجز غير المحققين 

فيما بين �سركات المجموعة عند التوحيد. وتم اإعادة تعديل ح�سابات 

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

المحا�سبية المتبعة من قبل المجموعة.

في  الن�سبية  بح�ستها  مبدئيًا  م�سيطرة  الغير  الح�س�س  قيا�س  يتم 

�سافي الأ�سول المحدودة لل�سركة المقتناة في تاريخ ال�سراء. التغيرات 

في ح�سة المجموعة في �سركة تابعة والتي ل توؤدي الى فقدان ال�سيطرة 

يتم احت�سابها كمعامالت حقوق الملكية.

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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2(   اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

ا�ستثمار عقاري 

ب�سكل  تاأجيره  يمكن  والذي  الإيجارات  لك�سب  به  المحتفظ  العقار 

العقار  قيا�س  يتم  عقاري.  كا�ستثمار  عنه  المحا�سبة  يتم  منف�سل 

الإ�ستهالك  ناق�سًا  التكلفة  لحقًا  ثم  بالتكلفة  مبدئيًا  ال�ستثماري 

اأو  ربح  اأي  اإحت�ساب  يتم  القيمة.  في  انخفا�س  خ�سارة  واأي  المتراكم 

خ�سارة من ا�ستبعاد ال�ستثمار العقاري في بيان الربح اأو الخ�سارة. 

في  كاإيرادات  العقاري  ال�ستثمار  من  الإيجار  اإيرادات  اإحت�ساب  يتم 

ال�ستثمار العقاري على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فترة الإيجار.

مخ�س�س اإنخفا�س قيمة الموجودات المالية

دليل  وجود  حال  في  المالية  الموجودات  ب�ساأن  مخ�س�س  اإعتماد  يتم 

مو�سوعي لالإنخفا�س اإذا كانت قيمتها الدفترية اأكبر من المبلغ القابل 

لالإ�سترداد المقدر.

الإطفاء  بعد  بالتكلفة  تظهر  التي  للموجودات  المخ�س�سات  تحت�سب 

باأنها الفرق ما بين القيمة الدفترية لالأ�سل والقيمة الحالية للتدفقات 

النقدية الم�ستقبلية المتوقعة المخ�سومة ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�سلي. 

الم�سجلة  المالية  لالأداة  لالإ�سترداد  القابل  المبلغ  يقا�س  وبالمقارنة، 

المتوقعة  الم�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  بالقيمة  بالتكلفة 

للموجودات  ال�سوق  في  به  المعمول  الحالي  الفائدة  ب�سعر  المخ�سومة 

المالية المماثلة.

وفي حالة الموجودات المالية متوفرة للبيع، تقوم المجموعة بتاريخ كل 

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

في قيمة تلك الموجودات. وفي حال وجود مثل هذا الدليل، يتم احت�ساب 

الإنخفا�س كالفرق بين تكلفة ال�سراء و القيمة المتبقية مخ�سوما منه 

اي اإنخفا�س في القيمة �سبق العتراف به في بيان الربح اأو الخ�سارة، 

فهو معترف به في بيان الربح اأو الخ�سارة الموحد. دليل الإنخفا�س في 

القيمة ياأخذ بالعتبار بين العوامل الأخرى، انخفا�س جوهري اأو لفترة 

لحقًا  يتم  ل  ِدر.  للُم�سَ المالية  وال�سعوبات  ال�سوقية،  للقيمة  طويلة 

عك�س الإنخفا�س في القيمة المحت�سبة، اإل في حالة اأدوات الدين.

اإ�ستثمارات في �سركات زمــيلة

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

وتـعـّـرف  قيمتها.  في  لالإنخفا�س  �سروري  تعديل  اأي  ناق�س  الملكية 

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

�سيا�ساتها  قرارات  في  الم�سترك  التحكم  اأو  التحكم  دون  فيها  موؤثرًا 

المالية والت�سغيلية.

ذمم تاأمين مدينة

مخ�س�س  بعد  تحقيقها  المتوقع  بالقيم  المدينة  التاأمين  ذمم  تظهر 

القيمة  في  الإنخفا�س  مخ�س�س  تحديد  يتم  القيمة.  في  الإنخفا�س 

المبالغ  كل  تح�سيل  على  قدرتها  عدم  من  المجموعة  تتاأكد  عندما 

قيمة  اإنخفا�س  حالة  وفي  المدينة.  الذمم  �سروط  بح�سب  الم�ستحقة 

القيمة  اإنخفا�س  مبلغ  تقييم  يتم  محدد،  غير  نحو  على  الذمم  هذه 

اأ�سا�س الخبرة ال�سابقة في الخ�سارة. ويتم �سطب  ب�سكل جماعي على 

الديون الم�سكوك في تح�سيلها في العام الذي يتم تحديدها فيه. يتم 

الو�سع  تحليل  اأ�سا�س  على  تح�سيلها  في  الم�سكوك  الديون  تحديد 

المالي للطرف الآخر.

ودائــع لدى �سركات التـاأمــين 

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

�سركات الإ�سناد ح�سب �سروط واأحكام التاأمين وتظهر بالقيم المتوقع 

عمل  يتم  القيمة.  في  الإنخفا�س  مخ�س�س  اإحتياطي  بعد  تحقيقها 

مخ�س�س الإنخفا�س عندما يوجد ما يثبت اأن المجموعة لن تتمكن من 

حالة  وفي  الودائع.  ل�سروط  وفقًا  الم�ستحقة  المبالغ  كل  تح�سيل 

مبلغ  تقييم  يتم  محدد،  غير  نحو  على  الودائع  هذه  قيمة  اإنخفا�س 

في  ال�سابقة  الخبرة  اأ�سا�س  على  جماعي  ب�سكل  القيمة  اإنخفا�س 

الخ�سارة. ويتم �سطب الودائع الم�سكوك في تح�سيلها في العام الذي 

يتم تحديدها فيه. يتم تحديد الودائع غير القابلة لالإ�سترجاع بتحليل 

الو�سع المالي للطرف الآخر.

اأ�ســول غير ملمـو�ســة 

براءة  وحقوق  الآلي  الحا�سب  برامج  م�سروفات  واإطفاء  ر�سملة  يتم 

المحافظ  لإ�ستحواذ  الم�ستقبلية  لالأرباح  الحالية  والقيمة  الإختراع 

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

على اأن ل يتجاوز فترة الخم�س �سنوات.

الآلي  الحا�سب  برامج  بتطوير  المتعلقة  التكاليف  احت�ساب  يتم 

وا�سح  ب�سكل  المتعلقة  الم�سروفات  اأن  اإل  تكبدها.  عند  كم�ساريف 

واإن  المجموعة  قبل  فيها من  التحكم  �سيتم  والتي  وفريد  بمنتج معين 

المنفعة المتوقعة من ذلك المنتج تفوق الكلفة لأكثر من عام واحد، يتم 

تكلفة  المتعلقة  الم�ساريف  وتت�سمن  ملمو�سة.  غير  كاأ�سول  اإظهارها 

ذات  المبا�سرة  غير  الم�ساريف  من  منا�سب  وجزء  التطوير  فريق 

ال�سلة.

الحا�سب  برامج  من  المنفعة  وتمدد  تعزز  التي  الم�سروفات  تحت�سب 

الآلي لأكثر من الموا�سفات والأعمار الأ�سلية لها، كتح�سينات راأ�سمالية 

مراجعة  ويتم  الآلي.  الحا�سب  لبرامج  الأ�سلية  القيمة  اإلى  وت�ساف 

القيمة الدفترية للموجودات غير الملمو�سة ب�سكل �سنوي وتعدل بمقدار 

اأي اإنخفا�س كل ما كان ذلك �سروريًا.

العقارات والمعدات

تظهر العقارات والمعدات بالتكلفة مطروحًا منها الإ�ستهالك المتراكم 

وهو  تقييمه،  المعاد  بالمبلغ  يظهرا  واللذان  والمبنى  الأر�س  عدا  ما 

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

اإعادة  عند  المتراكم.  الإ�ستهالك  منه  مطروحًا  م�ستقل  خارجي 

التقييم، فاإن اأي زيادة في مبلغ القيمة الدفترية يتم اإ�سافته في حقوق 

يتم  اإنخفا�س  واأي  العقارات،  تقييم  لإعادة  كاإحتياطي  الم�ساهمين 

الزيادة  اأو  الإنخفا�س  يعك�س  الذي  الحد  اإلى  كم�سروف،  اإظهاره 

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



41التقــريـر ال�سنـوي ٢٠٢١

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

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

يتم  الم�ساهمين.  ملكية  حقوق  اأو  الدخل  خالل  من  �سابقًا  المحت�سبة 

الأرباح  اإلى  مبا�سرة  الممتلكات  تقييم  اإعادة  اإحتياطي  ر�سيد  تحويل 

الم�ستبقاة عند بيع العقار وتحقيق فائ�س. بالإ�سافة اإلى اأن الفرق بين 

الإ�ستهالك المبني على اأ�سا�س مبلغ اإعادة التقييم والإ�ستهالك المبني 

على اأ�سا�س الكلفة الأ�سلية للعقار يحول مبا�سرة من مخ�س�س اإعادة 

تقييم العقار اإلى ح�ساب الأرباح الم�ستبقاة.

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

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

اإظهار الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة عن اإ�ستبعاد الموجودات في ح�ساب 

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

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

�سنة   4٠ مـبـنـــى  

�سنة   ٢٠ معدات كهربائية واآلية  

�سنوات   5 - 3 نظم المعلومات، اأثاث، معدات وموجودات اأخرى 

فترة  كل  بنهاية  المتبقية  والقيمة  الإنتاجية  الأعمار  تقييم  اإعادة  يتم 

ويتم التعديل تبعًا لذلك. بتاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بمراجعة 

القيمة الدفترية لتحديد اأي موؤ�سر لإنخفا�س القيمة.

 اإن وجد اأي موؤ�سر لالإنخفا�س، يقدر المبلغ القابل لالإ�سترداد لالأ�سول.

اأ�سغر مجموعة  الموجودات في  يتم تجميع  القيمة،  اإنخفا�س  لإختبار 

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

الأ�سول  من  الداخلة  النقدية  التدفقات  عن  كبير  حد  اإلى  م�ستقل 

الأخرى اأو وحدات توليد النقد.

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

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

الم�ستقبلية  النقدية  التدفقات  على  الإ�ستخدام  في  القيمة  ت�ستند 

ما  خ�سم  معدل  باإ�ستخدام  الحالية  قيمتها  اإلى  مخ�سومة  المتوقعة، 

قبل ال�سريبة والذي يعك�س تقييم ال�سوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود 

والمخاطر المحددة للوحدات اأو وحدات توليد النقد.

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

اأو وحدات توليد النقد تتجاوز المبلغ الممكن اإ�سترداده. 

املـخــ�سـ�ســـــات

اإلتزام  المجموعة  لدى  ي�سبح  عندما  المخ�س�سات  اإحت�ساب  يتم 

يتطلب  اأن  المحتمل  ومن  �سابقة.  لأحداث  نتيجة  �سمني  اأو  قانوني 

�سداده تدفقات خارجية من موارد ذات منافع اإقت�سادية ويمكن عمل 

عند  الموظفين  حقوق  اإحت�ساب  ويتم  الإلتـزام.  لمبلـغ  موثوق  تقدير 

اإ�ستحقاقها مع اإحت�ساب مخ�س�س لالإلتزامات الناتجة عن الخدمات 

المقدمة حتى تاريخ بيان المركز المالي.

اإلتــزامات نهاية اخلدمة

تدير المجموعة عدة برامج بمنافع محددة وم�ساهمات محددة لموظفيها. 

يتم اإحت�ساب التكلفة المحا�سبية لبرامج المنافع المحددة �سمن بيان 

الربح اأو الخ�سارة ويتم توزيعها على العمر المتوقع لخدمة الموظفين. 

يتم تقدير اإلتزامات هذه البرامج على اأ�سا�س القيمة الحالية للتدفقات 

النقدية المتوقع دفعها في الم�ستقبل باإ�ستخدام معدلت فائدة الأوراق 

المالية الحكومية التي لها فترات اإ�ستحقاق مقاربة لفترات الإلتزامات. 

اأ�ســــهـم اخلـزيـنــة 

قبل  من  اأو  الأم  ال�سركة  قبل  من  م�ستراة  اأ�سهم  الخزينة  اأ�سهم  تمثل 

القائمة  الملكية  باإ�ستثناء  ب�سعرالتكلفة  الموحدة  لها  التابعة  ال�سركات 

بتاريخ تخفي�س راأ�س المال، وهو الرابع من �سهر يوليو ٢٠٠٢، والتي تم 

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

مطروحة من حقوق الم�ساهمين وتظهرالأرباح والخ�سائر من بيع هذه 

الأ�سهم كتغيير في حقوق الم�ساهمين.

اإحت�ساب نتـائج الكــتتاب

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

وفقًا  تحديدًا  اأكثر  وب�سورة  التاأمين.  �سناعة  في  عليها  المتعارف 

لالأ�سا�س المحا�سبي ب�سكل �سنوي. اأما ال�سيا�سات المحا�سبية المحددة 

فهي  الفنية  والمخ�س�سات  والتكاليف  التاأمين  بعوائد  تتعلق  التي 

مو�سحة اأدناه لكل بند.

الأق�ســــــاط 

يتكون اإجمالي الأق�ساط المكتتبة من مجموع الأق�ساط المتعلقة بالعقود 

خالل  الناتجة  الت�سويات  اإلى  اإ�سافة  المالية.  ال�سنة  خالل  تبداأ  التي 

بالأعمال  المتعلقة  الم�ستحقة  بالأق�ساط  والخا�سة  المالية  ال�سنة 

وت�ستمل كذلك على  ال�سابقة.  المالية  ال�سنوات  في  المكتتبة  التاأمينية 

عنها  المجموعة  اإبالغ  يتم  لم  والتي  عليها  المتعاقد  الأق�ساط  تقدير 

حتى تاريخ بيان المركز المالي. يتم اإظهار الأق�ساط الغير مبلغ عنها 

�سافي من تكاليف الح�سول الغير مبلغ عنها كاأق�ساط تاأمين م�ستحقة.

تحت�سب الأق�ساط بعد خ�سم اإعادة التاأمين، على اأ�سا�س اآجال العقود 

اأو وثائق التاأمين الخا�سة بها. تمثل الأق�ساط غير المكت�سبة ن�سبة من 

المالية  ال�سنة  نهاية  اأخطارها  فترات  تتجاوز  التي  المكتتبة  الأق�ساط 

التي ن�ساأت فيها. وتحت�سب الأق�ساط غير المكت�سبة على اأ�سا�س الفترة 

تنتهي  لم  والتي  ال�سارية  للمخاطر  ويتم احت�ساب مخ�سـ�س  الزمنية. 

المطلوبـة  المقدرة  المبالغ  اأ�سا�س  على  الميزانية  تاريخ  حتى  فتراتها 

الوفاء  اأجل  الم�ستحقة من  الأق�سـاط غير  اإلى مخ�س�سات  بالإ�سافـة 

بالمطالبات الم�ستقبلية والم�ساريف المتعلقة بها والمت�سلة بالأعمال 

يتم  ال�سرورة  وعند  المالي.  المركز  بيان  تاريخ  في  المفعول  �سارية 

احت�ساب المخ�س�س على اأ�سا�س تقييم عام لجميع فروع التاأمين ذات 

المخاطر المت�سابهة.

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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املطـالبات وامل�سـاريف املتعلقـة بها

يتم اإحت�ساب المطالبات والم�ساريف المتعلقة بها على اأ�سا�س التقارير 

الواردة والمراجعة الالحقة لكل حالة على حدة. ويتم عمل مخ�س�س 

تتعلق  التي  المطالبات  لت�سوية  النهائية  المقدرة  التكلفة  لتغطية 

بالأحداث التي وقعت حتى نهاية ال�سنة المالية، بما فيها الخ�سائر التي 

اإن�ساء  يتم  بالمطالبات.  المتعلقة  والم�ساريف  عنها  يبلغ  ولم  وقعت 

مخ�س�س للمطالبات التي لم يبلغ عنها وفقًا لتحليل اكتواري وتطبيق 

النتيجة  من  التاأكد  عدم  درجة  واإعتبار  التاأمين  مكتتبي  تقديرات 

النهائية لكل نوع من اأعمال التاأمين.

تكاليف احل�سول على اأعمال التاأمني

الكتتاب  وتكاليف  ال�سم�سرة  وعمولة  وال�سرائب  العمولت  اإطفاء  يتم 

ا�ستحقاق  فترة  التاأميـن على  اأعمال  بالح�سول على  المتعلقة  الأخرى 

الأق�ساط. ويتم اإظهار تكاليف الح�سول على اأعمال التاأمين المتعلقة 

كتكاليف  المالية  ال�سنة  نهاية  تتجاوز  التي  المخاطر  ذات  بالفترات 

الح�سول على اأعمال التاأمين الموؤجلة.

ترتيبــات اإعادة التاأمني

مع  عقود  في  المجموعة  تدخل  التاأمين،  لمخاطر  اإدارتها  من  كجزء 

التي  التاأمين  الخ�سائر في عقود  للتعوي�س عن  اآخرين  تاأمين  معيدين 

ت�سدرها.

يتم تقدير التعوي�سات المدينة من معيدي التاأمين بطريقة م�سابهة مع 

الحقوق التابعة للمطالبة. ويتم احت�ساب المنافع واللتزامات الناجمة 

من عقود اإعادة التاأمين في بيان الدخل، وتحت�سب الأ�سول والإلتزامات 

ذات العالقة كح�سابات مدينة وكح�سة معيد التاأمين من الإحتياطيات 

الفنية وح�سابات ذمم دائنة.

اإختبــار كفايــة املطلوبــات

يتم اإجراء اإختبارات كفاية المطلوبات في تاريخ كل بيان للمركز المالي 

الح�سول  تكاليف  من  �سافية  التعاقدية  الإلتزامات  كفاية  من  للتاأكد 

على اأعمال التاأمين المتعلقة الموؤجلة. ويو�سع في العتبار اأثناء القيام 

النقدية  للتدفقات  حالي  تقدير  اأف�سل  ح�ساب  الإختبارات  بهذه 

المطالبات  ومعالجة  المخ�سومة  غير  التعاقدية  الم�ستقبلية 

المحافظ  اأ�سا�س  على  الإختبارات  اإجراء  يتم  الإدارية.  والم�ساريف 

والتي يتم فيها تجميع الوثائق ذات الأخطار المت�سابهة معًا في محفظة 

واحدة.

اإيــــراد الإ�ستثمار

يتكون اإيراد الإ�ستثمار من الفوائد واأرباح الأ�سهم الم�ستحقة عن ال�سنة 

ويتم  الفعلي  الفائدة  معدل  بطريقة  بالفائدة  العتراف  المالية. يتم 

الأرباح  اإدراج  يتم  عنها.  الإعالن  عند  الأرباح  بتوزيعات  العتراف 

القيمة  لإ�ستثمارات  العادلة  القيمة  في  التغير  عن  الناتجة  والخ�سائر 

العادلة من خالل الربح اأوالخ�سارة في بيان الدخل لل�سنة المتعلقـة بها. 

كما يتـم اإحت�ساب الأرباح والخ�سـائر الناتجة عن التغيرات في القيمة 

الآخر  ال�سامل  الدخل  �سمن  للبيع  المتوفرة  لالإ�ستثمارات  العادلة 

حقوق  من  كجزء  الإ�ستثمارات  تقييم  اإعادة  احتياطي  في  وتظهر 

فاإن  للبيع  المتوفرة  الإ�ستثمارات  قيمة  انخفا�س  اأو  بيع  عند  الملكية. 

تعديالت القيمة العادلة تظهر في بيان الدخل.

الإ�ستثمارات  موجودات  من  المتحقق  الإ�ستثمار  اإيراد  توزيع  يتم 

باأعمال  الخا�س  الكتتاب  نتائج  على  التاأمينات  باأعمال  الخا�سة 

اإلى  التاأمين  اأعمال  مخ�س�سات  ن�سبة  اأ�سا�س  على  وذلك  التاأمينات 

اأموال الم�ساهمين خالل ال�سنة المالية.

معامالت العـمالت الأجــنبية 

يتم ت�سجيل المعامالت المقومة بعمالت غير الدولر الأمريكي ح�سب 

جميع  تحويل  يتم  المعامالت.  تلك  بتاريخ  ال�سائدة  ال�سرف  اأ�سعار 

بالقيم  تظهر  التي  النقدية  وغير  النقدية  والمطلوبات  الموجودات 

العادلة المقومة بعمالت غير الدولر الأمريكي ح�سب اأ�سعار ال�سرف 

ال�سائدة في نهاية ال�سنة.

يتم اإ�سافة الأرباح اأو الخ�سائر غير المحققة عند التحويل �سمن بيان 

المتوفرة  النقدية  غير  بالإ�ستثمارات  المتعلقة  تلك  باإ�ستثناء  الدخل 

للبيع والتي يتم اإحت�سابها �سمن الدخل ال�سامل الآخر حتى يتم بيعها.

البيانات  تحويل  عند  المحققة  غير  والخ�سائر  الأرباح  اإدراج  يتم  كما 

المالية لل�سركات التابعة في حقوق الملكية. ويتم اإدراج اأرباح وخ�سائر 

العمالت الأجنبية الأخرى �سمن بيان الدخل.

الأدوات املالية امل�ستقة 

عمالت  عقود  العتيادية،  اأعمالها  نطاق  �سمن  المجموعة  ت�ستخدم 

المتعلقة  مخاطرها  لحماية  العادلة  للقيمة  كاحتراز  اآجلة  اأجنبية 

بالإ�ستثمارات والمطلوبات التاأمينية المقومة بالعمالت الأجنبية ويتم 

احت�ساب هذه العقود بالقيمة العادلة.

المحا�سبية  المعايير  ب�سروط  العادلة  القيمة  ي�ستوفي الحتراز  عندما 

الدولية لكي يكون الإحتراز فّعـال، فاإن الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة عن 

اإعادة قيا�س عقود العمالت الأجنبية الآجلة وكذلك الأرباح اأو الخ�سائر 

على الموجودات المحترزة المن�سوبة لالأخطار المحترزة يتم اإحت�سابها 

في الدخل.

عندما يكون الإحتراز غير فعال، فاإن الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة عن 

اإعادة قيا�س عقود العمالت الأجنبية الآجلة وكذلك الأرباح اأو الخ�سـائر 

ما عدا  الدخل  بيان  اإحت�سابها �سمن  يتم  المحتـرزة  الموجودات  على 

تلك الموجودات التي تتعلق بالإ�ستثمارات غير النقدية المتوفرة للبيع 

والتي يتم تحويلها اإلى حقوق الملكية حتى يتم بيعها.

ويتم احت�ساب الأرباح اأو الخ�سائر من اإعادة قيا�س التزامات التاأمين 

وعقود العمالت الأجنبية المتعلقة بها في بيان الدخل.

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1
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3(  التقديرات والأحكام املحا�سبية 

تقديرات  المجموعة  تتخذ  المحا�سبية،  ال�سيا�سة  تطبيق  �سياق  في 

المالية.  البيانات  في  والم�سجلة  المحت�سبة  المبالغ  على  توؤثر  واأحكام 

ال�سابقة،  الخبرة  اأ�سا�س  على  والأحكام  التقديرات  هذه  ح�ساب  ويتم 

الأخرى  والبيانات  المن�سورة  البيانات  للر�سد،  القابلة  ال�سوق  بيانات 

ما  نوعًا  تكون مقبولة  والتي  الم�ستقبلية  لالأحداث  بالتوقعات  الخا�سة 

في ظل الظروف الراهنة. التقديرات والأحكام التي لها تاأثير هام على 

المبالغ المحت�سبة في البيانات المالية والآليات لتحديد هذه التقديرات 

والأحكام مف�سلة كما يلي:

اأ( التقديرات والأحكام املحا�سبية احلا�سمة: 

1( املطـالبات وامل�سـاريف املتعلقـة بها

ت�سمل  الحالية  التاأمين  عقود  عن  الناجمة  النهائية  الخ�سائر  تقديرات 

المطالبات غير المبلغ عنها. يتم ان�ساء مخ�س�س للخ�سائر التي وقعت ولم 

المتعلق  الإكتتابي  الحكم  وتطبيق  الكتواري  للتحليل  وفقًا  عنها  يبلغ 

بنطاق عدم التاأكد من النتيجة النهائية لكل نوع من اأنواع التاأمين. كما 

ت�سمل الم�سوؤلية النهائية للتاأمين على تكاليف اإدارة المطالبات. اإي�ساح 

رقم )4)ه((

2(  الأق�ســاط النهائيــة

المتوقع  الأق�ساط  دخل  اأ�سا�س  على  النهائية  الأق�ساط  احت�ساب  يتم 

ليعك�س  ذلك  بعد  تعديله  يتم  والذي  الم�سندة  ال�سركات  تقدمه  الذي 

والبيانات  ال�سوق  ظروف  العتبار  في  الأخذ  مع  المكتتبين  اأحكام 

التاريخية. ويخ�سع هذا التقدير اإلى مراجعة المكتتبين والإكتواريين.

ب( التقديرات والأحكام املحا�سبية الهامة:

1( ال�ستثمارات املقا�سة بالقيمة العادلة

العادلة  بالقيمة  المقا�سة  لال�ستثمارات  العادلة  القيمه  تحديد  يتم 

تقوم  اأق�سى حد ممكن.  اإلى  للر�سد  القابلة  ال�سوق  بيانات  با�ستخدام 

المجموعة بتاريخ كل بيان للمركز المالي بتقييم ما اإذا كان هناك دليل 

مو�سوعي لالإنخفا�س في قيمة تلك الموجودات. وفي حال وجود مثل هذا 

القيمة  و  ال�سراء  تكلفة  بين  كالفرق  الإنخفا�س  احت�ساب  يتم  الدليل، 

المتبقية مخ�سومًا منه اي اإنخفا�س في القيمة �سبق العتراف به في بيان 

في  الإنخفا�س  دليل  الموحد.  الدخل  بيان  في  به  معترف  فهو  الدخل، 

القيمة ياأخذ بالعتبار بين العوامل الأخرى، انخفا�س جوهري اأو لفترة 

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

الإنخفا�س في القيمة المحت�سبة، اإل في حالة اأدوات الدين.

2(  ذمم تاأمني مدينة

 في تقييم القيمة القابلة للتحقيق المتوقعة للذمم المدينة، تم تحديد 

عدم  من  المجموعة  تتاأكد  عندما  القيمة  في  الإنخفا�س  مخ�س�س 

الذمم  �سروط  بح�سب  الم�ستحقة  المبالغ  كل  تح�سيل  على  قدرتها 

الذمم على نحو غير محدد،  اإنخفا�س قيمة هذه  المدينة. وفي حالة 

الخبرة  اأ�سا�س  على  جماعي  ب�سكل  القيمة  اإنخفا�س  مبلغ  تقييم  يتم 

ال�سابقة في الخ�سارة. ويتم �سطب الديون الم�سكوك في تح�سيلها في 

في  الم�سكوك  الديون  تحديد  يتم  فيه.  تحديدها  يتم  الذي  العام 

تح�سيلها على اأ�سا�س تحليل الو�سع المالي للطرف الآخر.

4(  اإدارة خماطـر التاأمني

اإن اأن�سطة المجموعة تتعر�س لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية 

وغيرها من المخاطر: مخاطر ال�سوق )بما في ذلك مخاطر العمالت 

الأجنبية ومخاطر الأ�سعار ومخاطر اأ�سعار الفائدة( ومخاطر الئتمان 

ومخاطر الإكتتاب ومخاطر ال�سيولة.

وفيما يلي موجز عن ال�سيا�سات التي تختارها المجموعة للتخفيف من 

مخاطر التاأمين الرئي�سة التي تواجهها:

اأ(  خماطـر الإكتتـاب:

رئي�سي من خالل  ب�سكل  الكتتابية  باإدارة مخاطرها  المجموعة  تقوم 

وثائق واإر�سادات لقبول الأخطار وترتيبات اإعادة التاأمين.

الإكتتابية  والخبرة  الت�سعير  تقييم  اأ�سا�س  على  المخاطر  قبول  يتم 

الم�سبقة تما�سيًا مع الر�سادات الإكتتابية التي تمت �سياغتها لكل نوع 

من اأنواع التاأمين. يتم ب�سكل دائم مراجعة وتحديث اإر�سادات الإكتتاب 

لأخذ تطور ال�سوق، والأداء والفر�س في الإعتبار. كما يتم تحديد حدود 

ويتم تحديد  والكوارث.  الطبيعية  للمخاطر  التعر�س  لمراقبة  التراكم 

العديد من الحدود المعتمدة لقبول المخاطر.

اإن قبول المخاطر التي ل ت�ستوفي المعيار الأدنى المحدد يجب اأن تكون 

اأق�سام  عن  ممثلين  ت�سم  والتي  الكتتاب  مراجعة  لجنة  خالل  من 

الت�سويق والكتتاب والمهام الأكتوارية.

�سياغتها  تمت  قد  بالمجموعة  الخا�سة  التاأمين  اإعادة  ا�ستراتيجية  اإن 

لحماية التعر�س للمخاطر الفردية والأحداث المبنية على اأ�سا�س التعر�س 

للمخاطر الحالية من خالل ترتيبات اإعادة تاأمين فعالة في التكاليف.

والتاأكد من كونها  التعامل معها  فيتم  اأما مخاطر ر�سد الحتياطيات 

منا�سبة وحذرة لحجز الحتياطيات المنا�سبة لأعمال الإكتتاب من قبل 

المجموعة، وذلك بالتاأكد من توفر الأموال الالزمة لتغطية المطالبات 

الم�ستقبلية. وتت�سمن ممار�سات ر�سد الحتياطيات اإ�ستخدام التحليل 

بمراجعات  مدعومًا  ذلك  ويكون  الإكتتاب.  اأحكام  وتطبيق  الإكتواري 

اإكتوارية دورية م�ستقلة ل�سمان مالئمة الإحتياطيات.

ب( خماطـر الإئتمـان:

فيها  يتمكن  التي ل  المخاطر  التاأمين هي  الإئتمان في عقود  مخاطر 

الطرف المقابل الوفاء باإلتزامه بدفع المبالغ كاملة عند اإ�ستحقاقها.

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1
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اأغلب  وتكون  الق�سط.  �سمان  �سروط  تنفيذ  الحالت  بع�س  وفي  الق�سط  ت�سلم  عند  التجارية  ال�سروط  خالل  من  الإئتمان  بمخاطر  التحكم  يتم 

الأطراف المقابلة ب�سكل عام �سركات تاأمين غير م�سنفة. اإل اأنه ل يوجد اأي تعر�س هام لأي طرف مقابل. 

يتم ترتيب اأعمال اإعادة التاأمين مع معيدين لديهم حد اأدنى من الكفاءة الإئتمانية على اأ�سا�س معيار الت�سنيف الأدنى والقوة المالية. اإن التعر�س 

ت�سنيف  م�ستوى  باأدنى  الأخرى  الأطراف  على  الأخطار  توزيع  ويتم  التعر�س  مجموع  من   ٪٢5 من  اأق�سى  عام  ب�سكل  تتعدى  ل  فردي  معيد  لأي 

اإ�ستثماري ما عدا ترتيبات التاأمين التفاقي الن�سبي الموزع على اأ�سا�س متبادل.

فيما يلي تحليل مخاطر الئتمان المتعلقة بترتيبات اإعادة التاأمين: 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021

 ذمم

مدينة

 الح�سة من

المطالبات القائمة 

المجموع

اأر�سدة متعلقة بمعيدي التاأمين:

14.63318.9٠433.537- م�سنفة بدرجة اإ�ستثمار

1.465٢.1183.583- اأخرى

16.09821.02237.120

٢٠٢٠

اأر�سدة متعلقة بمعيدي التاأمين:

43.75333.18٢76.935- م�سنفة بدرجة اإ�ستثمار

1.364٢.69٢4.٠56- اأخرى

45.11735.87480.991

ج( خماطــر العمالت:

بما اأن ال�سركة تكتتب في اأعمال بعمالت متعددة، فاإنها معر�سة لمخاطر العمالت. يتم اإحتراز مخاطر العمالت الأجنبية عندما ي�سبح التعر�س 

جوهري وت�سهيالت الإحتراز متوفرة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(

اأخرىدينار كويتيروبيه هنديةجنيه ا�سترلينيي�رو2021

)15.33٢()1٠.786()6.185()1.٢5٢()5٢8(موجودات )مطلوبات( اإعادة تاأمين، �سافي

٢٠٢٠

)٢1.989()1٢.969()4.943()1.379()1.49٠(موجودات )مطلوبات( اإعادة تاأمين، �سافي

د( خماطـر ال�سيولة:

مخاطر ال�سيولة هي خطر عدم توفر النقد لدفع اللتزامات عند ا�ستحقاقها. تم تحديد الحدود في ال�سيا�سة الإ�ستثمارية والر�سادات التي تتطلب 

جزء كبير من اأموال الإ�ستثمار والتي تمثل مطالبات التاأمين على اأن يتم الحتفاظ بها نقدًا اأو في �سكل اأوراق مالية قابلة للت�سييل ب�سهولة.

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

4(  اإدارة خماطـر التاأمني  )تابع(
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هـ( حتليل احل�سا�سية:

فيما يلي ح�سا�سية الدخل وحقوق المجموعة اإلى مخاطر ال�سوق:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

)3.4٢3()69٠(5٪ زيادة في معدل الخ�سارة النهائي

569٠3.4٢3٪ نق�س في معدل الخ�سارة النهائي

7.٠6٢ 5.945 1٠٪ زيادة في معدل تحويل الدولر الأمريكي

)8.63٢()7.٢66(1٠٪ نق�س في معدل تحويل الدولر الأمريكي

5( النقد واأر�سدة لدى البنوك

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

4٠.46463.436النقد واأر�سدة لدى البنوك

4٠.46463.436النقد وما في حكمه

18.59137.٠64ودائع ذات اأجل اأكثر من 3 �سهور

59.055100.500

فيما يلي تف�سيل لأهم ال�سروط والأحكام للمخاطر الئتمانية، مخاطر معدل الفائدة، مخاطر العمالت:

اأ( خماطــر الإئتمان:

يتم الحتفاظ باأر�سدة البنوك والودائع ق�سيرة الأجل لدى موؤ�س�سات مالية رائدة. وتحد المجموعة من تمركز اإ�ستثمارها في الودائع الآجلة لدى 

اأية موؤ�س�سة مالية بحد اأق�سى 1٠٪ من حقوق الم�ساهمين.

ب( خماطــر معدلت الفائدة:

2021٢٠٢٠

اأ�ســا�س الفــائـدة الم�ستحقـة:

يومي / �سهري يومي / �سهري - اأر�سدة البنوك 

عند ال�ستحقاقعند ال�ستحقاق- ودائع ق�سيرة الأجل

٠.٠1٪ - 3.6٠٪٠.٠1٪ - 3.15٪معدلت الفائدة الفعلية

بما اأن الودائع ت�ستحق في وقت ق�سير فلذلك ل توجد ح�سا�سية للتغيرات في معدلت الفائدة.

ج( خماطــر العمالت:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

43.6138٢.879دولر اأمريكي

7.5649.631جنيه ا�سترليني

6.6٠96.694دينار بحريني

648574ي�رو

6٢17٢٢اأخرى

59.055100.500

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

4(  اإدارة خماطـر التاأمني  )تابع(
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اإ�ستثمارات  )6

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

بالقيمـة العادلـة من خالل الربـح اأو اخل�سـارة

حمتفظ بهـــا بغــر�س املتاجــرة

18.567-اأ�سهم �سركات مدرجة

-18.567

م�سنفة بالقيمـة العادلـة عنـد الحت�ساب املبدئـي

 �سندات دين

99.31٢1٠4.٢97- اأ�ستثمار م�سنف اأئتمانيا

6.1٠513.9٠9- اأخرى

1٠5.417118.٢٠6

حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

�سندات دين

6.٠٠٢3.95٢- اأ�ستثمار م�سنف اأئتمانيا

8.٠6٠3.969- اأخرى

14.٠6٢7.9٢1

متوفرة للبيـع

�سندات دين

٢7.85٠1٠.٠44- موؤ�س�سات عالمية كبرى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

16٢.946185.5٠7- اأ�ستثمار م�سنف اأئتمانيا

96.4949٠.914- اأخرى

3.1٠3-اأ�سهم �سركات مدرجة

3.٢٠53.349اأ�سهم �سركات غير مدرجة

14.11116.٢36ا�ستثمارات اأ�سهم اأخرى في حقوق الملكية

3٠4.6٠63٠9.153

36٠٢65قرو�س وذمم مدينة

5٢5491اإ�ستثمار يف �سركات زميلة

424.970454.603

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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الحركة في مخ�س�س اإنخفا�س قيمة �سندات الدين المتوفرة للبيع بالمجموعة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

1.49٢1.49٢في 1 يناير

-416مخ�س�س الإنخفا�س الم�سجل خالل ال�سنة

1.9081.492في 31 دي�سمبر 

تم رهن ما قيمته 18.٢ مليون دولر اأمريكي من �سندات الدين )٢٠٢٠: 53.5 مليون دولر اأمريكي( ك�سمان لتفاقيات ائتمانية لإعادة التاأمين.

فيما يلي تف�سيل بالمخاطر الئتمانية ومخاطر معدل الفائدة والعمالت الجوهرية على الإ�ستثمارات:

اأ( خماطر الئتمان:

تحد المجموعة من تركيز اإ�ستثماراتها في الأوراق المالية المدينة لأي اإ�ستثمار اأو اأي قطاع �سناعي واحد بحد 1٠٪ و٢٠٪ على التوالي من اإجمالي 

محفظة الأوراق المالية المدينة.

ميزانية  التوالي، من  و1٠٪ على   ٪5 بحد  واأي م�سدر  اإ�سدار  لأي  المدرجة  لل�سركات  الأ�سهم  في  اإ�ستثمارها  تركيز  اأي�سًا  المجموعة  وقد حدت 

محفظة الأ�سهم في وقت ال�سراء.

ب( اأوراق مالية مدينة - خماطر معدل الفائدة:

فوائد الكوبوناتالفوائد الفعليةاأ�سا�س الفائدة الم�ستحقة2021

موؤ�س�سات عالمية كبرى وحكومات دول

٠.375٪ - ٠.5٠٠٪٠.375٪ - ٠.5٠٠٪�سهري/ن�سف �سنوي/�سنويمنظمة التعاون القت�سادي والتنمية

٠.٠1٠٪ - 7.1٢5٪٠.٠1٠٪ - 7.1٢5٪�سهري /ن�سف �سنوي/�سنوياأوراق مالية مدينة بدرجة اإ�ستثمار

1.74٠٪ - 5.5٠٠٪1.74٠٪ - 5.5٠٠٪�سهري /ن�سف �سنوي/�سنوياأوراق مالية مدينة اأخرى

٢٠٢٠

موؤ�س�سات عالمية كبرى وحكومات دول

٢.٢5٠٪ - ٢.5٠٠٪٢.٢5٠٪ - ٢.5٠٠٪�سهري/ن�سف �سنوي/�سنويمنظمة التعاون القت�سادي والتنمية

٠.1٠٠٪ - 7.1٢5٪٠.1٠٠٪ - 7.1٢5٪�سهري /ن�سف �سنوي/�سنوياأوراق مالية مدينة بدرجة اإ�ستثمار 

1.74٠٪ - 5.5٠٠٪ 1.74٠٪ - 5.5٠٠٪�سهري /ن�سف �سنوي/�سنوياأوراق مالية مدينة اأخـرى

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

6(   اإ�ستثمارات )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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ج( اأوراق مالية مدينة - خماطر العملة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

المجموعاأخرىدينار بحرينيدولر اأمريكي2021

 موؤ�س�سات عالمية كبرى وحكومات دول

٢7.85٠--٢7.85٠منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

٢68.٢6٠)3(-٢68.٢63اأوراق مالية مدينة بدرجة اإ�ستثمار

11٠.659-1٠6.5٠54.154اأوراق مالية مدينة اأخرى

402.6184.154(3(406.769

٢٠٢٠

موؤ�س�سات عالمية كبرى وحكومات دول

1٠.٠44--1٠.٠44منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

1٠٢93.756-٢93.746اأوراق مالية مدينة بدرجة اإ�ستثمار

1٠8.79٢-1٠4.5354.٢57اأوراق مالية مدينة اأخرى

408.3254.25710412.592

د( اأوراق مالية مدينة - الفرتة املتبقية لال�ستحقاق:

فيما يلي بيان يو�سح القيمة الأ�سا�سية والقيمة الدفترية لالأوراق المالية المدينة وفقا لآجال ال�ستحقاق التعاقدية.

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

القيمة الدفتريةالمبلغ الرئي�سيالقيمة الدفتريةالمبلغ الرئي�سي

اأوراق مالية لموؤ�س�سات عالمية كبرى وحكومات 

 دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية:  

٢8.٠٠٠٢7.85٠1٠.٠٠٠1٠.٠44- ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل

٢8.٠٠٠٢7.85٠1٠.٠٠٠1٠.٠44

اأوراق مالية مدينة لم�سادر بدرجات اإ�ستثمار:

65.56163.63536.65933.98٠- ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل

13٠.٠٠6133.591183.71919٠.93٠- �سنة اإلى خم�س �سنوات

66.76٢71.٠3463.٠٢٠68.846- اأكثر من خم�س �سنوات

٢6٢.3٢9٢68.٢6٠٢83.398٢93.756

اأوراق مالية مدينة اأخرى:

11.94411.٢٢6-944- ت�ستحق خالل �سنة اأو اأقل

43.58444.٠9835.31635.9٠7- �سنة اإلى خم�س �سنوات

5.15966.5613.11٢61.659- اأكثر من خم�س �سنوات

49.68711٠.6595٠.37٢1٠8.79٢

340.016406.769343.770412.592

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

6(   اإ�ستثمارات )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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هـ( الأ�سهم العادية:

ل تحمل الأ�سهم العادية تواريخ ا�ستحقاق ثابتة وكما اأنها عموما لي�ست عر�سة لمخاطر معدلت الفائدة. ومع ذلك، فهي خا�سعة لمخاطر ال�سعر 

وح�سا�سيتها مبينة في اإي�ساح 7. عادة ما يتم الإعالن عن توزيع اأرباح على الأ�سهم ب�سكل �سنوي.

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

٢.٢٠55.٢6٢دولر اأمريكي

18.567-جنيه اإ�سترليني

1.٠٠٠1.19٠اأخــرى

3.20525.019

و( الإلتــزامــات القائمة:

بلغ مجموع التعهدات على المجموعة مقابل راأ�س مال غير م�ستدعى لالإ�ستثمارات المتاحة للبيع ما قيمته 7.7 مليون دولر اأمريكي )٢٠٢٠: 6.7 

مليون دولر اأمريكي(.

7(  حتليل احل�سا�سية

يتم بيان ح�سا�سية الربح والخ�سارة وحقوق الملكية للمجموعة اإلى مخاطر ال�سوق على النقد وما في حكمه والإ�ستثمارات كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

حقوق الملكيةالدخلحقوق الملكيةالدخل

معدل الفائدة

)7.1٠3()٢.574()7.35٠()٢.136(+ 1٠٠ نقطة على اأ�سا�س التحول في منحى العائد - اأدوات القترا�س

٢.1645.549٢.61٠5.3٠1- 1٠٠ نقطة على اأ�سا�س التحول في منحى العائد - اأدوات القترا�س

مخاطر العمالت

-)8.864(-)5.881(1٠٪ زيادة في معدل تحويل الدولر الأمريكي

-1٠.833-1٠7.187٪ نق�س في معدل تحويل الدولر الأمريكي

�سعر الأ�سهم

1.85731٠-1٠1.161 ٪ زيادة في �سعر الأ�سهم

)31٠()1.857(-)1.161(1٠٪ نق�س في �سعر الأ�سهم

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

6(   اإ�ستثمارات )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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8(  اإيرادات م�ستحقة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

اأق�ســاط تاأمين م�ستحقة 

متوقع ا�ستالمها:

3675.754- خالل 1٢ �سهرًا

371.٠1٢- بعد 1٢ �سهرًا 

4٠46.766

فوائد م�ستحقة 

1.744٢.٠٢٠- متوقع ا�ستالمها خالل 1٢ �سهرًا 

2.1488.786

9( ذمم تاأمني مدينة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

اأر�سدة م�ستحقة:

٢9.٠977٢.638- خالل 1٢ �سهرًا 

4494- بعد 1٢ �سهرًا

29.14172.732

الحركة في مخ�س�س المجموعة للذمم المدينة منخف�سة القيمة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

16.67٠16.578في 1 يناير

8٢9٢مخ�س�س ا�سافي لالإنخفا�س في القيمة

3116.75216.670 دي�سمبر

تتعلق الذمم المدينة منخف�سة القيمة ب�سورة فردية في الأ�سا�س اإلى طرف اآخر يمر ب�سائقة مالية. ويتم احت�ساب عمر هذه الذمم كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

3.3٢73.34٠اأكثر من �سنتين

3.3273.340

تحليل اأعمار الذمم المدينة الم�ستحقة وغيرمنخف�سة القيمة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

334654حتى 6 �سهور

1.٠٢٠1.435من 6 اإلى 1٢ �سهر

1.3542.089

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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10( ودائع لدى �سركات التاأمني

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

اأر�سدة م�ستحقة:

13.3٠71٢.4٠8- خالل 1٢ �سهرًا

8.4٢18.5٠9- بعد 1٢ �سهرًا

21.72820.917

الحركة في مخ�س�س المجموعة للودائع المنخف�سة القيمة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

1.9761.978في 1 يناير

)٢(٢مخ�س�س الإنخفا�س في القيمة )�سطب( 

311.9781.976 دي�سمبر

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

196168اأكثر من 1٠ �سنوات

196168

تحليل اأعمار الودائع الم�ستحقة وغير منخف�سة القيمة كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

1.٠581.196حتى �سنة واحدة

1.69٢14.1٠4من �سنة اإلى 3 �سنوات

٢٠7-من 3 �سنوات اإلى 5 �سنوات

2.75015.507

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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11(  ح�سة معيدي التاأمني من املخ�س�سات الفنية

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

اأعمال التاأمينات العامة

٢1.٠٠735.858- مطالبات قائمة

16.84833.٠٢٠- مطالبات غير مبلغ عنها 

6455.467- اإحتياطي اأق�ساط لالإعادة موؤجلة

38.5٠٠74.345

اأعمال تاأمينات الحياة

1516- مطالبات قائمة 

17- مطالبات غير مبلغ عنها

16٢3

38.51674.368

12(  موجودات اأخرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

موجودات غير ملمو�سة:

9.9771٠.165- برامج الحا�سب الآلي 

9.9771٠.165

)9.6٢7()9.648(ناق�سًا: الإطفاء المتراكم

3٢9538

موجودات اأخرى 

14.611٢5.4٠1- ودائع نقدية مرهونة 

5.9961٠.947- ذمم مدينة اأخرى 

486463- م�ساريف مدفوعة مقدمًا 

٢1.٠9336.811

21.42237.349

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

الحركة في الموجودات غير الملمو�سة: 

538564�سافي القيمة الدفترية في 1 يناير 

)٢6()٢1(- كلفة اإطفاء

-)188(- اإ�ستبعادات

329538�سافي القيمة الدفترية كما في 31 دي�سمبر 

تم رهن الودائع النقدية ك�سمان لخطابات اإئتمان لإعادة التاأمين وال�سمانات.

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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13(  ا�ستثمار عقاري

)باآلف الدولرات الأمريكية(

٢٠٢٠ 2021

- 4.6٢٢ القيمة الدفترية في 1 يناير

5.15٠ - تحويل من عقارات و معدات

)378( 143 اإنخفا�س القيمة

)15٠( )143( الإ�ستهالك

4.622 4.622 القيمة الدفترية في نهاية ال�سنة

في ٢٠٢٠، حددت ال�سركة التابعة للمجموعة تكافل ري ليميتد، بناًء على قوانين التاأجير الجديدة ال�سادرة خالل ال�سنة من قبل مركز دبي المالي 

العالمي اأن الجزء الموؤجر من مبني مكتب ال�سركة يمكن اأن يعطى على عقد اإيجار طويل المدى على اأن يكون موؤهل لإيجار تمويلي. وقبل ذلك 

الموؤجر من مبنى  الجزء  باإعادة ت�سنيف  التو�سيح، قامت تكافل ري  باأكمله م�سنف عقارات ومعدات. وبعد ذلك  ال�سركة  التو�سيح، كان مبنى 

اإلى ا�ستثمار عقاري وفقًا لمتطلبات معيارالمحا�سبة الدولي رقم4٠: ا�ستثمار عقاري. وبناًء على ذلك، تم تحويل القيمة العادلة للجزء  ال�سركة 

الموؤجر من مبنى ال�سركة الذي تم ت�سنيفه كا�ستثمار عقاري من عقارات ومعدات اإلى ا�ستثمار عقاري في 1 يناير ٢٠٢٠.

يتم اإحت�ساب ال�ستثمار العقاري بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك المتراكم والنخفا�س في القيمة. تم تقييم القيمة العادلة للعقار ال�ستثماري كما في 

دي�سمبر ٢٠٢1. من قبل مقيم م�ستقل م�سجل في الموؤ�س�سة الملكية الم�ستقلة للم�ساحين )RICS(. القيمة العادلة للعقار ال�ستثماري 4.6٢٢ مليون 

دولر اأمريكي كما في 31 دي�سمبر ٢٠٢1 )٢٠٢٠: 4.6٢٢ مليون دولر اأمريكي( وقد تم ت�سنيف قيا�س القيمة العادلة على اأنه الفئة 3.

14(  عقارات ومعدات

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

اأر�س   ٢.٠8٠٢.٠8٠

9.8331٢.1٠1 مبنى 

اأثاث   6.9٢16.9٢1

٢.36٠٢.41٢اأجهزة نظم المعلومات

447445المعدات المكتبية

397397اأخرى

22.03824.356

 ناق�سًا: ال�ستهالك المتراكم و اإنخفا�س القيمة

)٢.٢69()٢٢٢( مبنى 

اأثاث   )6.9٠6()6.9٠4(

)٢.397()٢.351(اأجهزة نظم المعلومات

)445()446(المعدات المكتبية

)335()388(اأخرى

)1٠.313()1٢.35٠(

11.72512.006

 الحركة في العقارات والمعدات:

1٢.٠٠618.71٢ �سافي القيمة الدفترية كما في1 يناير

)5.15٠(-- اإعادة ت�سنيف العقار الى ا�ستثمار عقاري

)1.169(15٢- اإعادة تقييم العقار

514٠ - اإ�سافات

)59()1(- ا�ستبعادات

)468()437( - كلفة ا�ستهالك

11.72512.006 �سافي القيمة الدفترية كما في 31 دي�سمبر

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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ت�سمل الأر�س والمبنى المكتب الرئي�سي المملوك والذي تقيم فيه ال�سركة منذ 1984. وي�سمل المبنى اأي�سا جزءا من مبنى مكتب تكافل ري الذي 

ي�ستخدم لأغرا�س الإدارة.

وقد تم تقييم مبنى تكافل ري في دي�سمبر ٢٠٢1 من قبل RICS  مقيم م�ستقل وتم اإحت�ساب عك�س اإنخفا�س قدره 15٢.168 دولر اأمريكي في بيان 

الربح اأو الخ�سارة.

15(  خم�س�ســات فنيــة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

اأعمال التاأمينات العامة   

14٢.545٢٠٠.511 مطالبات قائمة 

78.37٢146.76٠ خ�سائر لم يبلغ عنها 

اأق�ساط غير مكت�سبة  3.956٢7.11٢

٢٢4.873374.383

اأعمال تاأمينات الحياة   

1٠.9731٢.4٠4 مطالبات قائمة 

19.767٢1.766 خ�سائر لم يبلغ عنها 

اأق�ساط غير مكت�سبة  165316

3٠.9٠534.486

255.778408.869

متو�سط مدة الإحتياطي على التاأمينات العامة هي ٢.9 �سنوات و٢.7 �سنوات على تاأمينات غيرالحياة وتاأمينات الحياة على التوالي.

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

14(  عقارات ومعدات )تابع(
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16(  تطــوراملطالبــات

يو�سح الجدول التالي اإجمالي و�سافي المطالبات المتكبدة بما فيها الخ�سائر التي لم يبلغ عنها مح�سوبة بالإ�سارة اإلى الأق�ساط المكت�سبة، ومقارنة 

بالتوقعات ال�سابقة لفترة الخم�س �سنوات الما�سية:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

�سنة الإكتتاب

املجموع٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

اإجمايل

تقدير تكاليف المطالبات المتكبدة

-74.4631٢7.68898.٠5155.5411.474- بنهاية ال�سنة الكتتابية

-136.341٢33.86٢198.98511٢.33٠1.٠33- بعد �سنة واحدة

--185.919٢5٠.68٠٢٠6.944118.951- بعد �سنتين

---175.٠4٢٢35.117٢٠5.615- بعد ثالث �سنوات

----17٢.143٢3٠.9٢9- بعد اأربع �سنوات

-----167.346- بعد خم�س �سنوات

7٢3.874-167.346٢3٠.9٢9٢٠5.615118.9511.٠33تقديرالمطالبات المتكبدة الحالية

)617.844(-)53()74.366()176.39٠()٢1٠.736()156.٢99(الدفع التراكمي حتى تاريخه

1٠6.٠3٠-11.٠47٢٠.193٢9.٢٢544.58598٠المطلوبات المحت�سبة

145.6٢7مطلوبات ال�سنوات ال�سابقة

251.657جمموع املطلوبات املت�سمن يف بيان املركز املايل

�سايف

تقدير تكاليف المطالبات المتكبدة:

-66.1951٠6.95484.٢٠348.٢171.474- بنهاية ال�سنة الكتتابية

-1٢4.9٠٢183.53٠151.7٠49٢.7681.٠33- بعد �سنة واحدة

--161.481191.546156.53396.171- بعد �سنتين

---156.331184.133156.٢31- بعد ثالث �سنوات

----153.57٢179.9٢6- بعد اأربع �سنوات

-----149.٢46- بعد خم�س �سنوات

58٢.6٠7-149.٢46179.9٢6156.٢3196.1711.٠33تقدير المطالبات المتكبدة الحالية

)488.٠93(-)53()58.741()1٢8.9٢9()161.353()139.٠17(الدفع التراكمي حتى تاريخه

94.514-1٠.٢٢918.573٢7.3٠٢37.43٠98٠المطلوبات المحت�سبة

119.٢7٢مطلوبات ال�سنوات ال�سابقة

213.786جمموع املطلوبات املت�سمن يف بيان املركز املايل

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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17(  احلركـة يف اإلتزامات واأ�سول التاأمني 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

�سافياإعادة تاأميناإجمالي2021

املطالبات

٢1٢.91535.874177.٠41مطالبات قائمة 

168.5٢633.٠٢7135.499خ�سائر لم يبلغ عنها

381.44168.9٠131٢.54٠املجموع يف بداية ال�سنة

)٢9.٢44()6.116()35.36٠(التغير في المخ�س�س خالل ال�سنة

)69.51٠()٢4.914()94.4٢4(ت�سوية مطالبات خالل ال�سنة

251.65737.871213.786الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اأق�ساط غري مكت�سبة

٢7.4٢85.467٢1.961في بداية ال�سنة

)18.485()4.8٢٢()٢3.3٠7(التغير في المخ�س�س خالل ال�سنة

4.1216453.476الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اأق�ساط تاأمني م�ستحقة

8.54٠1.7746.766في بداية ال�سنة

)6.36٢()1.715()8.٠77(الحركة خالل ال�سنة

46359404الر�سيد يف نهاية ال�سنة

تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

4.796474.749في بداية ال�سنة

)4.384()85()4.469(الحركة خالل ال�سنة

365)38)327الر�سيد يف نهاية ال�سنة

٢٠٢٠

املطالبات

٢71.4565٢.987٢18.469مطالبات قائمة 

٢19.84٠4٠.7٠1179.139خ�سائر لم يبلغ عنها

491.٢9693.688397.6٠8املجموع يف بداية ال�سنة

49.84716.15933.688التغير في المخ�س�س خالل ال�سنة

)118.756()4٠.946()159.7٠٢(ت�سوية مطالبات خالل ال�سنة

381.44168.901312.540الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اأق�ساط غري مكت�سبة

14٢.47336.9871٠5.486في بداية ال�سنة

)83.5٢5()31.5٢٠()115.٠45(التغير في المخ�س�س خالل ال�سنة

27.4285.46721.961الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اق�ساط تاأمني م�ستحقة

87.87919.٠6368.816في بداية ال�سنة

)6٢.٠5٠()17.٢89()79.339(الحركة خالل ال�سنة

8.5401.7746.766الر�سيد يف نهاية ال�سنة

تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني موؤجلة

18.41449917.915في بداية ال�سنة

)13.166()45٢()13.618(الحركة خالل ال�سنة

4.796474.749الر�سيد يف نهاية ال�سنة

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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18(  ذمـم تاأمني دائــنــة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

49.8638٠.664م�ستحقة خالل 1٢ �سهرًا

49.86380.664

19(  مطــلوبات اأخــرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

7.61313.46٢مخ�س�س لتقديرات خ�سارة محتملة في �سركة تابعة   )اإي�ساح 34)ج((

6.99٠1٠.٠٢9م�ستحقات غير متعلقة باإعادة التاأمين

5.4366.65٢منافع نهاية الخدمة )اإي�ساح ٢8(

6.7195.87٢م�ساريف م�ستحقة

٢343٢1اأرباح اأ�سهم م�ستحقة 

1.٢191.189اأق�ساط اإعادة تاأمين م�ستحقة

88٢1.147اأخرى

29.09338.672

اأر�سدة م�ستحقة: 

٢3.6573٢.٠٢٠- خالل 1٢ �سهرًا 

5.4366.65٢- بعد 1٢ �سهرًا 

29.09338.672

20(  حـقــوق امل�ساهميــن

1( راأ�س المال:

اأ( المكونات

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

الم�سرح به 

5٠٠5٠٠.٠٠٠5٠٠.٠٠٠ مليون �سهم عادي ب�سعر 1 دولر اأمريكي لل�سهم الواحد 

ال�سادر، المكتتب به والمدفوع بالكامل

٢٢٠٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠ مليون ) ٢٠٢٠: ٢٢٠ مليون( �سهم عادي ب�سعر 1 دولر اأمريكي لل�سهم الواحـد

اإن اأ�سهم ال�سركة مدرجة في بور�سة البحرين. وقد قامت ال�سركة ب�سطب اإدراج اأ�سهمها في �سوق دبي المالي في 11 يناير ٢٠٢1 بعد الح�سول على 

الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية.

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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ب( الم�ساهمون الرئي�سيون

الم�ساهمون الذين يمتلكون 5٪ اأو اأكثر من اأ�سهم ال�سركة المتداولة وال�سادرة كما هو مو�سح اأدناه:

الجن�سيةال�سم

عدد الأ�سهم 

)بالماليين(

الن�سبة المئوية من 

مجموع الأ�سهم 

المتداولة

الن�سبة المئوية من 

مجموع الأ�سهم 

ال�سادرة

2021٢٠٢٠2021٢٠٢٠2021٢٠٢٠

31.831.816.٠16.114.414.4ليبيام�سرف ليبيا المركزي

3٠.53٠.515.415.413.813.8الإمارات العربية المتحدةجهاز الإمارات لالإ�ستثمار

٢7.5٢7.513.913.91٢.51٢.5الإمارات العربية المتحدةالهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الإجتماعية

٢1.7٢1.71٠.91٠.99.99.9الإمارات العربية المتحدةاأحمد عمر �سالم الكربي

٢٠.٠٢٠.٠1٠.11٠.19.19.1الكويتالهيئة العامة لالإ�ستثمار

11.٠11.٠5.65.65.٠5.٠الإمارات العربية المتحدةم�سرف الإمارات للتنمية

ج( هيكل الم�ساهمين

ي�سكل هيكل الم�ساهمين لالأ�سهم المتداولة لل�سركة ما يلي:

الأ�سهم

عدد الأ�سهم

)بالماليين(

عدد

الم�ساهمين

الن�سبة المئوية من

مجموع الأ�سهم المتداولة

2021٢٠٢٠2021٢٠٢٠2021٢٠٢٠

٢٠.6٪٢1.5٪4٢.54٠.84.٢8٢4.384اأقل من ٪1

7.4٪6.6٪13.114.744من 1٪ اإلى ٪5

5.6٪5.5٪11.٠11.٠1٢من 5٪ اإلى ٪1٠

66.4٪66.4٪131.5131.555من 1٠٪ اإلى ما فوق

2( اأ�سهم الخــزينة:

تمتلك ال�سركة ٢1.885.118 �سهم من اأ�سهمها كما في 31 دي�سمبر ٢٠٢1 )٢٠٢٠: ٢1.967.818 �سهم(. وهي تقدر بتكلفة 14.793.٠٠٠ دولر 

اأمريكي )٢٠٢٠: 14.793.٠٠٠ دولر اأمريكي (. 

3( الإحتياطي القانوني:

بموجب اأحكام القوانين المطبـقة وعقد التاأ�سي�س، يتوجب على المجموعة تحويل 1٠٪ من �سافي ربح ال�سنة اإلى الحتياطي القانوني حتى ي�سل 

كحد اأق�سى اإلى 1٠٠٪ من قيمة راأ�س المال المدفوع.

4( اإحتياطي اإعادة تقييم الإ�ستثمارات:

ي�سم اإحتياطي اإعادة تقييـم الإ�ستثمار، الأرباح والخ�سائر الناتجة عن اإعادة قيا�س موجـودات الإ�ستثمارات المتوفرة للبيع. يتم اإدراج هذه الأرباح 

اأو الخ�سائر �سمن الإحتياطي، وعند البيع يتم تحويل الأرباح اأو الخ�سائر اإلى بيان الدخل.

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

20( حـقــوق امل�ساهميــن )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 



59التقــريـر ال�سنـوي ٢٠٢١

5( اإحتياطي اإعادة تقييم العقار:

يمثل اإحتياطي اإعادة تقييم العقارات الفرق بين تكلفة الأر�س والمبنى بعد خ�سم الإ�ستهالك المتراكم والقيمة العادلة. بالإ�سافة لذلك، فاإن الفرق 

بين الإ�ستهالك على اأ�سا�س القيمة الدفترية المعاد تقييمها والإ�ستهالك على اأ�سا�س �سعر التكلفة الأ�سلي للمباني يتم تحويله مبا�سرة من اإحتياطي 

اإعادة تقييم العقار اإلى الأرباح الم�ستبقاة.

6( اإدارة راأ�س المال:

�سيا�سة  اإن  الخزينة.  اأ�سهم  اإ�ستقطاع  بعد  الم�ستبقاة  والأرباح  القانوني  الإحتياطي  المدفوع،  المال  راأ�س  المجموعة  مال  راأ�س  مجموع  يت�سمن 

الم�ستقبلي لالأعمال. وينظم  التطور  المجموعة هي الإحتفاظ براأ�س مال قوي كقاعدة للحفاظ على ثقة العمالء، والم�ستثمرين وال�سوق وتعزيز 

اأعمال ال�سركة الأم م�سرف البحرين المركزي والذي يحدد ويراقب متطلبات راأ�س المال بالن�سبة لل�سركة الأم. ويطلب الم�سرف المركزي من 

ال�سركة الأم، اأن تح�سب هام�س المالءة و الإف�ساح عنها في التقرير ال�سنوي وفقُا لأحكام دليل اأنظمة م�سرف البحرين المركزي. اإن ال�سركة 

ملتزمة في هذا المطلب الخا�س بهام�س المالءة.

بالإ�سافة اإلى ذلك، تقوم ال�سركة باإدارة كفاية راأ�س المال على اأ�سا�س تقييم متطلب راأ�س المال من خالل نماذج مخاطر راأ�س المال. 

21(  ح�س�س غري م�سيطرة

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

17.٠6617.95٢في 1 يناير 

)8٢4(349ح�سة الدخل ال�سامل

)6٢(-بيع �سركة تابعة - ح�سة الأقلية

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

12.81517.066في 31 دي�سمبر 

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

20( حـقــوق امل�ساهميــن )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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22( نتائج فروع التاأمني

تتكون اأعمال اإعادة التاأمين للمجموعة من ق�سمين رئي�سيين هما: تاأمينات غير الحياة وتاأمينات الحياة. وت�سمل اأعمال اإعادة تاأمينات غير الحياة 

ب�سكل رئي�سي الكتتاب في قطاع الممتلكات، الهند�سي، البحري، الحوادث، الح�ساب ال�سامل وقطاعات اأخرى. وت�سمل تاأمينات الحياة ب�سكل رئي�سي 

وثائق جماعية ق�سيرة وطويلة المدى. ول ت�سمل محفظة الحياة على وثائق الإ�ستثمار الم�سترك. تتم مراجعة النتائج الت�سغيلية لجميع فروع الت�سغيل 

بانتظام من قبل الإدارة لتخاذ قرارات ب�ساأن الموارد التي �سيتم تخ�سي�سها للفرع وتقييم اأدائه الذي تتوفر عنه معلومات مالية منف�سلة. 

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

)باآلف الدولرات الأمريكية(

تاأمينات الحياةتاأمينات غير الحياة

المجموع

الحوادثالبحريالهند�سيالممتلكات2021

الح�ساب 

اأخرىال�سامل 

ق�سيرة 

المدى

طويلة 

المدى

الإيرادات:

)3.469(٢٢٢146)459(69)775()1.٢85()٢53()1.134(اإجمالى الأق�ساط المكتتبة*

)999()1٠4()17(66٢66439)5٠1()1.1٢1(اأق�ساط اإعادة التاأمين ال�سادرة

15٠٢٢.8٠6-49٢.584٢55٢4314.3435.18٢التغير فى اأق�ساط غير مكت�سبة - اإجمالي

)4.538(---)4.3٢1(-)1٠()٢٠7(-التغير فى اأق�ساط غير مكت�سبة - اإعادة التاأمين

1٠.7344.73٢٢٠519٢13.8٠٠)5٠6()974(1.6٢3)٢.٢٠6(الأق�ساط املكت�سبة

1.5191٢4171٢56191.٠548٠33٢34.٢69دخل الإ�ستثمار الخا�س ب�سناديق التاأمين

 )687(1.747)8٠3()٢5٠(1٠.7535.7861.٠٠851518.٠69

التكاليف وامل�ساريف:

)94.4٢4()167()٢.٢٠3()4.565()66.476()833()٢.493()6.983()1٠.7٠4( اإجمالي المطالبات المدفوعة 

1٢4.914-41659٠31947٢3.5٢318 مطالبات م�سترجعة من معيدي التاأمين 

 التغير في مخ�س�س المطالبات

43.385)175(9.9585.٢865.88٠1.٢8316.995٢.5531.6٠5القائمة - اإجمالي

التغير في مخ�س�س المطالبات

القائمة - اإعادة التاأمين
)538()٢3٢()٠97()1٢()6.٢()٢٠٢()٢٢٢(1)7.5٠٢(

التغير فى مخ�س�س الخ�سائر غير المبلغ

65.٠36)4.164(9.7684.5653.8911.91639.4873.4٠96.164عنها - اإجمالي

التغير فى مخ�س�س الخ�سائر غير المبلغ

)16.448(-)7()818()14.٢35()7٢()٢٢3()667()4٢6(عنها  - اإعادة التاأمين

14.961)4.5٠4(3955.557)6.9٢8(8.474٢.5617.٠77٢.3٢9املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها

)1.5٠9(67)196(٢38)3.84٢(1.٢59165363437 تكاليف الح�سول على اأعمال تاأمين 

 تكاليف الح�سول على اأعمال تاأمين

)1٠6(--)1(1٢)٢6()36()78(٢3م�سترجعة  من معيدي التاأمين 

 التغير في تكاليف الح�سول على اأعمال

)938()٢(-35-)59()7٠()8٢8()14(تاأمين موؤجلة - اإجمالي

 التغير في تكاليف الح�سول على اأعمال

85-----8٢3-تاأمين موؤجلة - اإعادة التاأمين

)٢.468(65)196(٢7٢)3.83٠(٢6٠35٢)659(1.٢68 تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني

)6.845()1٢8()7٠9()1.٠48()1٠٢()497()759()1.٢14()٢.388( م�ساريف الت�سغيل

23.717)4.052)5.4055.660)107)6.6672.4355.7751.934نتائج الكتتاب 

 * اإجمالي اأق�ساط التاأمين المكتتبة �سلبي ب�سبب عك�س التقديرات الزائدة لالأق�ساط المتوقع ا�ستالمها لل�سنوات ال�سابقة ووقف الإكتتاب في الأعمال الجديدة من قبل 
    ال�سركة اعتبارَا من 13 اأغ�سط�س ٢٠٢٠.

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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اأ(  بيان حتليل الدخل ح�سب اأق�سام الأعمال الرئي�سية:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

تاأمينات الحياةتاأمينات غير الحياة

المجموع

الحوادثالبحريالهند�سيالممتلكات٢٠٢٠

الح�ساب

اأخرى ال�سامل 

ق�سيرة

المدى

طويلة

المدى

الإيرادات:

)17.٢95(٢91)1.٠98()3.1٢6()1٠.437()457()٢78(758)٢.948(اإجمالى الأق�ساط المكتتبة*

3.٠٢7)٢5()83()8٢(6٢1٠٠4.779)187()1.537(اأق�ساط اإعادة التاأمين ال�سادرة

113.153)47(3.1647.٠69٢.٢٢61.٠5685.3371٢.4791.869التغير فى اأق�ساط غير مكت�سبة - اجمالي

)3٠.431(---)٢9.183()11()1٢٢()99٢()1٢3(التغير فى اأق�ساط غير مكت�سبة - اإعادة التاأمين

6.6481.8886885٠.4969.٢71688٢1968.454)1.444(الأق�ساط املكت�سبة

9183٢99155٢97635491197٢.8٢4دخل الإ�ستثمار الخا�س ب�سناديق التاأمين

 )5٢6(6.68٠1.9878435٠.7939.9٠61.17941671.٢78

التكاليف وامل�ساريف:

)159.7٠٢()375()7.656()19.815()93.36٠()1.383()6.994()1٠.486()19.633( اإجمالي المطالبات المدفوعة 

٢4٠.946-1.48779883411٢37.64٠73 مطالبات م�سترجعة من معيدي التاأمين 

 التغير في مخ�س�س المطالبات

٢6.7135.5٢٠5.11889716.3٢16.866٢.8988764.4٢٠القائمة - اجمالي

التغير في مخ�س�س المطالبات

)٢٢.8٢5(3-)16٢()9.5٢3(15)1.959()٢8٠()1٠.919(القائمة - اإعادة التاأمين

التغير فى مخ�س�س الخ�سائر غير المبلغ

56.77٠)3.361(14.93٢3.839٢.15٠٢.97818.18٢1٢.1785.87٢عنها - اجمالي

التغير فى مخ�س�س الخ�سائر غير المبلغ

)11.٢18(-)11()543()9.٠35()193()٢٢7()488()7٢1(عنها - اإعادة التاأمين

)31.6٠9()3.644(1.1٠3)1.4٠3()39.775(٢.4٢6)1.٠78()1.٠97(11.859املطالبات وامل�ساريف املتعلقة بها

)1٢.3٢9(1.161٢٠93٠)15.658(1.٢٢3٢9٠٢16٢٠٠ تكاليف الح�سول على اأعمال تاأمين 

 تكاليف الح�سول على اأعمال تاأمين

)39٢(--1٢11)38()9()159()٢٠9(م�سترجعة من معيدي التاأمين 

 التغير في تكاليف الح�سول على اأعمال

)6.957()1()75()٢.٢64()19٢()319()7٠٢()٢.35٠()1.٠54(تاأمين موؤجلة - اجمالي

 التغير في تكاليف الح�سول على اأعمال

453--٢-4٠359484تاأمين موؤجلة - اإعادة التاأمين

)19.٢٢5(134٢9)1.٠9٠()15.838()153()447()1.86٠(- تكاليف احل�سول على اأعمال تاأمني

)7.685()188()1.٠63()1.٢19()78()5٢6()788()1.٢88()٢.535( م�ساريف الت�سغيل

12.759)3.387)6.1941.353)4.898)2.590)326)8.7982.435نتائج الكتتاب 

اأق�ساط التاأمين المكتتبة �سلبي ب�سبب عك�س التقديرات الزائدة لالأق�ساط المتوقع ا�ستالمها لل�سنوات ال�سابقة ووقف الإكتتاب في الأعمال الجديدة من قبل  اإجمالي   * 
    ال�سركة اعتبارَا من 13 اأغ�سط�س ٢٠٢٠.

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

22(   نتائج فروع التاأمني )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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ب( حتليل الأق�ساط واملوجودات الغري متداولة ح�سب املوقع اجلغرايف للخطر املوؤمن ومكان الأ�سل على التوايل: 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

الأق�ساط

اأ�سول غير

متداولة
الأق�ساط

اأ�سول غير

متداولة

من:

٢٢.815)6.538(٢1.918)٢.8٢7(- ال�سرق الأو�سط

٢.533-٢.1٢3-- اأفريقيا

1.798-1.5٠6-- اآ�سيا

19.٢٢٠)1٠.757(16.946)64٢(- اأخرى

(3.469(42.493(17.295(46.366

ل توجد اأي مجموعة اإ�سناد كبيرة حيث اأن المحفظة متنوعة.

ج( حتليل موجودات ومطلوبات القطاعات:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

تاأمينات الحياةتاأمينات غير الحياة

المجموعال�سركة

اأخرىال�ساملالحوادثالبحريالهند�سيالممتلكات2021

ق�سيرة 

المدى

طويلة 

المدى

موجودات اإعادة 

11٠.618-9.53511.8891٠.3163.٢5968.4615.7174391.٠٠٢التاأمين

4.3743.9٢8٢.٠441.7٠16.٠57٢.6881.45٠٢.٠7534.73859.٠55النقد

37.87535.34716.1481٢.94٠44.966٢5.51514.17٢٢٠.64٠٢17.3674٢4.97٠الإ�ستثمارات

19.٠4919.٠49--------اأخرى

51.78451.164٢8.5٠817.9٠٠119.48433.9٢٠16.٠61٢3.717٢71.154613.69٢

مطلوبات اإعادة 

315.198-45.87645.337٢6.35116.٢99118.57٢٢9.41713.47٢19.874التاأمين

19.53619.536--------اأخرى

45.87645.33726.35116.299118.57229.41713.47219.87419.536334.734

)باآلف الدولرات الأمريكية(

تاأمينات الحياةتاأمينات غير الحياة

المجموعال�سركة

اأخرىال�ساملالحوادثالبحريالهند�سيالممتلكات٢٠٢٠

ق�سيرة 

المدى

طويلة 

المدى

موجودات اإعادة 

التاأمين
1٢.56٢13.38611.9193.13616٠.91611.565991788-٢15.٢63

9.9447.5864.391٢.9844.9431٠.8٢84.٢٠63.٠575٢.5611٠٠.5٠٠النقد

5٢.66941.59٠٢3.58714.37351.18961.٢5٠٢3.9٠٢17.47٢168.571454.6٠3الإ�ستثمارات

٢٠.٢66٢٠.٢66--------اأخرى

75.1756٢.56٢39.897٢٠.493٢17.٠4883.643٢9.٠99٢1.317٢41.39879٠.63٢

مطلوبات اإعادة 

499.٢68-59.51149.6573٢.75616.763٢39.63763.94٠٢1.37٢15.63٢التاأمين

٢8.937٢8.937--------اأخرى

59.51149.65732.75616.763239.63763.94021.37215.63228.937528.205

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

22(   نتائج فروع التاأمني )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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23( اإيراد الإ�ستثمار

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021

محافظ

التاأمين

محافظ

المجموعالم�ساهمين

اإيراد الفوائد

4164849٠٠- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

3.54٢4.55٢8.٠94- اأخرى

1.17٠1.345٢.515اأرباح محققة لإ�ستثمارات متوفرة للبيع

ربح )خ�سارة( من قيا�س الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة

من خالل الربح اأو الخ�سارة

٢17٢5٢469- اإ�ستثمارات محتفظ بها بغر�س متاجرة

)973()58٢()391(- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

خ�سائر اإنخفا�س القيمة - اإ�ستثمارات متوفرة للبيع

)416()٢٢3()193(- �سندات الدين 

)446()٢49()197(- اأخرى

1٢51٢5-دخل من �سركات زميلة

)66٠()365()٢95(اأخرى

4.2695.3399.608

)باآلف الدولرات الأمريكية(

٢٠٢٠

محافظ

التاأمين

محافظ

المجموعالم�ساهمين

اإيراد الفوائد

7٢٢4471.169- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

5.9664.٠571٠.٠٢3- اأخرى

35٢156اأرباح الأ�سهم

٢.٠٢٠1.44٢3.46٢اأرباح محققة لإ�ستثمارات متوفرة للبيع

)خ�سارة( ربح من قيا�س الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة

من خالل الربح اأو الخ�سارة

)7.6٢7()٢.915()4.71٢(- اإ�ستثمارات متاجرة

1.1647141.878- اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

)1.681()698()983(خ�سائر اإنخفا�س القيمة - اإ�ستثمارات متوفرة للبيع - اأخرى

88-دخل من �سركات زميلة

)٢.34٠()95٢()1.388(اأخرى

2.8242.1244.948

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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24(  م�ساريف الت�سغيل

)باآلف الدولرات الأمريكية(

المجموعغير اكتتابياكتتابي2021

3.773٢.5486.3٢1رواتب ومزايا الموظفين

3.٠7٢1.6٠٠4.67٢م�ساريف عمومية واإدارية 

6.8454.14810.993

)باآلف الدولرات الأمريكية(

المجموعغير اكتتابياكتتابي٢٠٢٠

5.7٠7٢.51٢8.٢19رواتب ومزايا الموظفين

1.9783.٠855.٠63م�ساريف عمومية واإدارية 

7.6855.59713.282

25(  ايرادات اأخرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

1.474-ربح تحويل عملة

441-برنامج دعم الحكومة )كوفيد 19(

356844خدمات اإدارة الطرف الثالث 

٢.٢٠٠٢.998عك�س للمخ�س�سات

9115٢6اأخرى 

3.4676.283

26(  م�ساريف وخم�س�سات اأخــرى

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

-٢.77٢خ�سارة تحويل عملة

5٢8-الإنخفا�س وال�ستهالك في قيمة ال�ستثمار العقاري 

9٠)٢4()عك�س( مخ�س�س الديون الم�سكوك في تح�سليها والودائع 

851-م�ساريف ت�سفية

1.٢161.3٢1اأخرى، �سافي

3.9642.790

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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27(  عائد الربح لل�ســهم الواحــد للم�ساهمني 

تم احت�ساب الأرباح الأ�سا�سية والمخف�سة لل�سهم الواحد على النحو التالي:

2021٢٠٢٠

198.115198.٠3٢بالآلفالمتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم المتداولة

٢4.٠6513.558اآلف الدولرات الأمريكية�سافي الربح 

1٢.16.8�سنت اأمريكين�سيب ال�سهم من الأرباح 

28(  منـافع نهاية اخلدمة 

تديرالمجموعة عدة برامج ذات منافع محددة لنهاية الخدمة. تعتمد اأحقية الم�ساركة في برامج المنافع المحددة على �سنوات الخدمة المتوا�سلة 

اأو تاريخ التوظيف. وتحدد المنافع على �سنوات الخدمة للموظف.

الإفترا�سات الرئي�سية الم�ستخدمة لغر�س الحت�ساب:

2021٢٠٢٠

3.5٪3.٢٪معدل الخ�سم 

3.5٪3.٢٪المردود المتوقع على الموجودات 

3.3٪3.3٪الزيادات الم�ستقبلية على الرواتب 

التغيير في الفترا�سات لي�س له تاأثير جوهري على المطلوبات المحت�سبة. 

الحركة في المطلوبات المحت�سبة في بيان المركز المالي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

6.65٢7.٢1٠الر�سيد في 1 يناير 

4٢5754م�ستحقات العام 

)1.31٢()1.641(مدفوعات خالل العام

5.4366.652الر�سيد في 31 دي�سمبر

29(  العقود الآجلة للعمالت الأجنبية 

بالإ�ستثمارات  يتعلق  بما  العمالت  الأجنبية لالإحتراز من مخاطر  للعمالت  اآجلة  بالدخول في عقود  العتيادية  اأن�سطتها  المجموعة و�سمن  تقوم 

والمطلوبات التاأمينية المقومة بعمالت اأجنبية. وفي حالة بيع اأو �سداد اأي اإ�ستثمار تم الإحتراز له قبل موعد ا�ستحقاقه، فاإن �سيا�سة المجموعة 

عامة الدخول في عقود اآجلة مقابلة للعمالت بنف�س القيمة وتاريخ ال�ستحقاق. ل يتم احت�ساب القيمة الإ�سمية لهذه الأدوات المالية في البيانات 

المالية الموحدة للمجموعة، ولكن القيم العادلة يتم اإحت�سابها كموجودات اأو مطلوبات كلما كان منا�سبًا على اأن التغيرات في القيمة العادلة يتم 

تحميلها اإلى بيان الربح اأو الخ�سارة. وتلتزم المجموعة وفقًا لهذه العقود بمبادلة التدفقات النقدية التي �سيتم ا�ستالمها م�ستقباًل من الإ�ستثمارات 

هي  العمليات  هذه  في  المقابلة  الأطراف  م�سبقًا.  محددة  �سرف  لمعدلت  وفقًا  الأمريكية  الدولرات  من  يعادلها  بما  اأجنبية  بعمالت  المقومة 

موؤ�س�سات مالية رائدة.

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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اأ( العقود الآجلة للعمالت الأجنبية - بالعملة: 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

القيمة الأ�سمية 

الم�ستراة

القيمة الأ�سمية

المباعة

القيمة الأ�سمية 

الم�ستراة

القيمة الأ�سمية 

المباعة

14.46٠-14.٢9٢-يــ�رو

٢.793-3.81٠-جنيه اإ�سترليني

----ين ياباني

----اأخرى

-18.102-17.253

اأ�سا�سًا متعارفًا لقيا�س حجم  القيم الأ�سمية هي مبالغ العقود الم�ستخدمة في احت�ساب التدفقات النقدية التي �سيتم مبادلتها. وتعد هذه القيم 

العمليات القائمة، ولكنها ل تمثل المخاطر الئتمانية اأو ال�سوقية.

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:

المالي،  المركز  بيان  تاريخ  في  الأجنبية  للعمالت  الآجلة  العقود  للمجموعة من  الحترازية  للمحفظة  العادلة  القيمة  التالي  الجدول  يلخ�س 

مف�سلة وفقًا للعقود التي تمثل موقف ربح غير محقق والعقود التي تمثل موقف خ�سارة غير محققة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

بيــــع�ســـراءبيــــع�ســـراء

--3٠4-اأرباح غير محققة

)6٠4(---خ�سائر غير محققة

-304-(604(

30(  ت�سوية �سايف النتيجة مع التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

٢4.4111٢.667ربح ال�سنة

)153.839()113.666(التغير في �سناديق التاأمين

1٢.79٠35.٠78التغير في ذمم التاأمين المدينة/الدائنة، �سافي

6.6386٢.57٢التغير في الإيرادات الم�ستحقة 

5.٠1٢)11.4٢3(التغير في الموجودات/المطلوبات الأخرى، �سافي

)38.510))81.250)�سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة الت�سغيلية

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

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(

قرو�س
م�ساريف

اقترا�س

اأرباح

اأ�سهم

ح�سة

غير م�سيطرة

7.٠٠٠75٢.73917.95٢الأر�سدة في 31 دي�سمبر ٢٠19

)8٢4(---ح�سة الدخل ال�سامل

)6٢(---بيع �سركة تابعة - ح�سة الأقلية

---)7.٠٠٠(�سداد القرو�س

--)187(-فوائد مدفوعة خالل ال�سنة

--11٢-فائدة محت�سبة لل�سنة

-)٢.418(--اأرباح اأ�سهم مدفوعة خالل ال�سنة

32117.066--الأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2020

349---ح�سة الدخل ال�سامل

-)87(--تعديالت تحويل العملة على ارباح الأ�سهم

)4.6٠٠(---تخفي�س راأ�س مال �سركة تابعة

23412.815--األأر�سدة يف 31 دي�سمرب 2021

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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32(  الإف�ساح عن القيمة العادلة

يظهر الجدول التالي القيمة العادلة لالأدوات المالية للمجموعة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

القيمة الدفترية

القيمة 

العادلة
2021

بالقيمة العادلة 

من خالل الربح 

اأوالخ�سارة

قرو�س

وذمم

مدينة

محتفظ بها 

حتى تاريخ 

الإ�ستحقاق

متوفرة

للبيع

بالتكلفة 

المطفاأة
المجموع

املوجودات

59.٠5559.٠55---59.٠55-النقد واأر�سدة لدى البنوك

4٢4.4454٢4.664-1٠5.41736٠14.٠6٢3٠4.6٠6اإ�ستثمارات 

٢.148٢.148---٢.148-اإيرادات م�ستحقة

٢9.141٢9.141٢9.141-ذمم تاأمين مدينة

٢1.7٢8٢1.7٢8---٢1.7٢8-ودائع لدى �سركات التاأمين

٢٠.6٠7٢٠.6٠7---٢٠.6٠7-موجودات اأخرى

املطلوبات

49.86349.86349.863----ذمم تاأمين دائنة

14.76114.76114.761----مطلوبات اأخرى 

٢٠٢٠

املوجودات

1٠٠.5٠٠1٠٠.5٠٠---1٠٠.5٠٠-النقد واأر�سدة لدى البنوك

454.11٢454.65٢-136.773٢657.9٢13٠9.153اإ�ستثمارات 

8.7868.786---8.786-اإيرادات م�ستحقة

7٢.73٢7٢.73٢---7٢.73٢-ذمم تاأمين مدينة

٢٠.917٢٠.917---٢٠.917-ودائع لدى �سركات التاأمين

36.34836.348---36.348-موجودات اأخرى

املطلوبات

8٠.6648٠.6648٠.664----ذمم تاأمين دائنة

19.33819.33819.338----مطلوبات اأخرى 

ل تمثل البيانات المف�سح عنها في الجدول اأعاله موؤ�سرًا للقيمة ال�سافية للمجموعة.

القيمة العادلة هي القيمة الم�ستلمة لبيع اأحد الموجودات اأو المدفوعة لتحويل المطلوبات في عملية منظمة بين الم�ساركين في ال�سوق في تاريخ 

القيا�س في ال�سوق الرئي�سي، اأو في غيابه في ال�سوق الأكثر فائدة التي يمكن للمجموعة الو�سول اإليه في ذلك التاريخ. القيمة العادلة للمطلوبات 

تعك�س مخاطر عدم الأداء.

ح�سب توفر المعلومات، تقي�س المجموعة القيمة العادلة لالأداة با�ستخدام ال�سعر المعرو�س في �سوق ن�سط لتلك الأداة. يعتبر ال�سوق ن�سطًا عندما 

تكون المعامالت للموجودات اأو المطلوبات تجري مع وتيرة وحجم كاف لتوفير معلومات الت�سعير على اأ�سا�س م�ستمر.

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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اإذا لم يكن هناك �سعر مدرج في �سوق ن�سط، تتبع المجموعة تقنيات التقييم التي تزيد من ا�ستخدام المدخالت ذات ال�سلة والقابلة للر�سد والتي 

تقلل من ا�ستخدام المدخالت الغير قابلة للر�سد. تت�سمن تقنية التقييم المختارة جميع العوامل التي توؤخذ بعين العتبار من قبل الم�ساركين في 

ال�سوق لت�سعير ال�سفقة.

تم ا�ستخدام الطرق والفر�سيات التالية لتقدير القيمة العادلة لالأدوات المالية:

اأ( عـــــــــام:

تم اعتبار القيمة الدفترية لالأدوات المالية للمجموعة ما عدا الإ�ستثمارات والعقود الآجلة للعمالت الأجنبية، مقاربة للقيمة العادلة نظرًا لال�ستحقاق 

الفوري اأو الق�سير الأجل لهذه الأدوات المالية.

 وبالتالي، 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 تاأثير المعلومات في 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.

ومدخالت  اإفرتا�سات  وت�سم  الأخرى.  التقييم  ومناذج  املخف�سة  النقدية  التدفقات  ومناذج  احلالية  ال�سافية  القيمة  التقييم  تقنيات  ت�سمل   

م�ستخدمة يف تقييم اأ�سعار فائدة خالية من المخاطر، واأ�سعار ال�سندات والأ�سهم واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. الهدف من تقنية التقييم 

هو الو�سول اإلى قيا�س القيمة العادلة التي تعك�س ال�سعر الم�ستلم لبيع الأ�سول في تاريخ القيا�س.

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

32(   الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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يحلل الجدول التالي الأدوات المالية، التي تقا�س بالقيمة العادلة بنهاية الفترة بم�ستوى تراتبية القيمة العادلة والتي يعترف بها في قيا�س القيمة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(

المجموعالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة الأولى

 بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

م�سنفة بالقيمـة العادلـة عنـد الحت�ساب املبدئـي

1٠5.417-18.38387.٠34�سندات دين

متوفرة للبيع

٢87.٢9٠-146.3٠814٠.98٢�سندات دين

3.٢٠53.٢٠5--اأ�سهم �سركات غير مدرجة

14.11114.111--اأخرى

3٠4-3٠4-العقود الآجلة للعمالت الأجنبية

164.691228.32017.316410.327

٢٠٢٠

 بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

18.567--18.567اأ�سهم �سركات مدرجة

م�سنفة بالقيمـة العادلـة عنـد الحت�ساب املبدئـي

118.٢٠6-69.٢9848.9٠8�سندات دين

متوفرة للبيع

٢86.465-1٠8.997177.468�سندات دين

3.1٠3--3.1٠3اأ�سهم �سركات مدرجة

3.3493.349--اأ�سهم �سركات غير مدرجة

16.٢3616.٢36--اأخرى

)6٠4(-)6٠4(-العقود الآجلة للعمالت الأجنبية

199.965225.77219.585445.322

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

32(   الإف�ساح عن القيمة العادلة )تابع(

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 

2021
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يبين الجدول اأدناه الحركة في الموجودات المالية من الفئة 3 المقا�سة بالقيمة العادلة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

المجموعاأخرىاأ�سهم غير مدرجة

3.34916.٢3619.585الأر�سدة يف 1 يناير 2021

الربح المحت�سب في:

1791.18٠1.359- الدخل ال�سامل الآخر

1٢51853٠اإ�ستثمارات تمت خالل ال�سنة

)4.158()3.8٢3()335(اإ�ستثمارات م�سترجعة خالل ال�سنة

3.20514.11117.316الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2021

4.65317.868٢٢.5٢1الأر�سدة في 1 يناير ٢٠٢٠

الربح المحت�سب في:

)1.581()34٠()1.٢41(- الدخل ال�سامل الآخر

٢71.٠1٠1.٠37اإ�ستثمارات تمت خالل ال�سنة

)٢.39٢()٢.3٠٢()9٠(اإ�ستثمارات م�سترجعة خالل ال�سنة

3.34916.23619.585الر�سيد في 31 دي�سمبر ٢٠٢٠

ت�ستند القيمة الدفترية لالإ�ستثمار في الفئة 3 على مدخالت غير قابلة للر�سد وتعك�س ح�سة متنا�سبة من القيم العادلة لل�سركات المعنية و�سافي 

الأ�سول ذات العالقة. ل تتوقع المجموعة اأن تتغير القيمة العادلة للموجودات تحت الفئة ٢ والفئة 3 ب�سكل جوهري عند تغيير واحد اأو اأكثر من 

المدخالت القابلة للر�سد/الغير قابلة للر�سد. تتم مراجعة تقييم هذه الإ�ستثمارات كل ربع �سنة ويتم تحديثها عند ال�سرورة على اأ�سا�س المعلومات 

الواردة من الم�ستثمر ومدراء الإ�ستثمارات. تعترف المجموعة بالتحويالت بين م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير 

التي حدث خاللها التغيير. بالن�سبة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر ٢٠٢1، لم تكن هناك عمليات نقل من واإلى الفئة 1، والفئة ٢ والفئة 3 ) 31 

دي�سمبر ٢٠٢٠: تم تحويل ٢٢5.8 مليون دولراأمريكي من الفئة 1 الى الفئة ٢(. القيمة العادلة هي تقديرات، ول تعبر بال�سرورة عن ال�سعر الذي 

�سيتم به بيع الإ�ستثمار. وحيث يتطلب تحديد القيمة العادلة حكم مو�سوعي، ونظرًا لعدم اليقين التام في الإفترا�سات المتعلقة بمعدلت الر�سملة، 

واأ�سعار الخ�سم، والتاأجير وغيرها من العوامل، قد يكون المبلغ الذي �سوف يتحقق من قبل المجموعة عند التخل�س من اإ�ستثماراتها مختلف كثيرًا 

عن القيمة التي يتم ت�سجيلها في البيانات المالية الموحدة، وقد يكون الفرق جوهري.

ج( العقود الآجلة للعمالت الأجنبية:

تم تقدير القيمة العادلة للعقود الآجلة للعمالت الأجنبية الم�ستخدمة بغر�س الإحتراز على اأ�سا�س الأ�سعار المدرجة لنف�س العمالت.

د( القيمة العادلة اأقل من القيمة الدفرتية:

تتغير القيمة العادلة لالأوراق المالية المدينة التي تحمل معدلت فائدة ثابتة وفقًا للتغير في معدلت الفائدة ال�سوقية. اإل اأن القيمة الدفترية لهذه 

الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق لم تخف�س اإلى قيمتها العادلة اإذا كانت اأقل، نظرًا لأن هذه التغيرات في معدلت ال�سوق تعتبر 

ذات طبيعة موؤقتة، كما اأن الإدارة تعتزم، وتمتلك الموارد والقدرة المالية على الحتفاظ عادًة بمثل هذه الإ�ستثمارات حتى تاريخ ا�ستحقاقها.

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

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)

 2021

اأ( القيمة العادلة و التغريات يف القيمة العادلة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

القيمة العادلة 

التغيرات في القيمة 

العادلة خالل ال�سنة

٢٢6.i٢18.674٢5. الموجودات المالية التي لي�ست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات راأ�س المال و الفائدة 

 ii. جميع الموجودات المالية الأخرى التي لي�ست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات راأ�س
٢77.11٢1٠.614المال و الفائدة 

495.78635.840

ب( التعر�س ملخاطر الإئتمان املتعلقة باإي�ساح 33 )اأ( اأعاله:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

القيمة العادلةالقيمة الدفترية    

٢7.85٠٢7.85٠- موؤ�س�سات عالمية كبرى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

144.531144.653- اإ�ستثمارات بدرجة اأخرى

46.٠7446.171- اأخرى

218.455218.674

٢٠٢٠

اأ(  القيمة العادلة و التغريات يف القيمة العادلة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

القيمة العادلة 

التغيرات في القيمة 

العادلة خالل ال�سنة

i٢14.7٠٢3.855. الموجودات المالية التي لي�ست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات راأ�س المال و الفائدة 

 ii. جميع الموجودات المالية الأخرى التي لي�ست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات راأ�س
378.733٢٠3المال و الفائدة 

593.4354.058

ب(  التعر�س ملخاطر الإئتمان املتعلقة باإي�ساح 33 )اأ( اأعاله:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

القيمة العادلةالقيمة  الدفترية    

1٠.٠441٠.٠44- موؤ�س�سات عالمية كبرى وحكومات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

164.7٢6165.٠٠7- اإ�ستثمارات بدرجة اأخرى

39.39139.651- اأخرى

214.161214.702

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

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 31 دي�سمبر ٢٠٢٠:

بلد

التاأ�سي�س 

ن�سبة

الملكية

ح�س�س غير 

م�سيطرة

الأن�سطة

الرئي�شة

اأريج كابيتال ليميتد

اإعادة تاأمينل يوجد1٠٠٪المملكة المتحدة)في مرحلة اإمتداد الم�سئووليات(

�سركة �سمانات الخليج المحدودة 

�سمانل يوجد1٠٠٪مملكة البحرين)تحت الت�سفية الإختيارية(

تكافل ري ليميتد

اإعادة تكافل46٪54٪الإمارات العربية المتحدة)في مرحلة اإمتداد الم�سوؤوليات(

ليمتد حيث تم  ٢٠٢٠ ما عدا تكافل ري  31 دي�سمبر  تاريخ  تتغير من  العادية ولم  الأ�سهم  التابعة جميعها من  ال�سركات  اإن ملكية المجموعة في 

تخفي�س راأ�س المال من 75 مليون دولر اأمريكي الى 65 مليون دولر اأمريكي. وقد قامت ال�سركة ببيع ح�ستها البالغة ٢4٪ من حقوق الملكية في 

ال�سركة الزميلة غلوب ميد البحرين ذ.م.م في دي�سمبر ٢٠٢1 ول تزال تمتلك 49٪ من اأ�سهم ال�سركة الزميلة اأريما لأنظمة التاأمين ذ.م.م.

البيانات المالية ل�سركة تكافل ري ليمتد، اأريج كابيتال ليمتد و�سركة �سمانات الخليج المحدودة )ذ.م.م.( لم تعد على اأ�سا�س ال�ستمرار المحا�سبي 

بما اأن تكافل ري ليمتد و اأريج كابيتال ليمتد في مرحلة اإمتداد الم�سوؤوليات و�سركة �سمانات الخليج المحدودة تحت الت�سفية الإختيارية.

ب( احل�س�س يف �سركات تابعة: تكافل ري ليميتد:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

46٪46٪ح�س�س غير م�سيطرة

39.41751.619مجموع الموجودات 

11.55814.517مجموع المطلوبات 

27.85937.102�سافي الموجودات

1٠9188الدخل

)1.938(753ربح )خ�سارة( ال�سنة

)1.796(758مجموع الدخل ال�سامل

)8٢6(349الدخل ال�سامل المن�سوب لح�س�س غير م�سيطرة

)1.513()1.97٢(�سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة الت�سغيلية

)4.٢7٢(3.664�سافي النقد التاتج من )الم�ستخدم في( الأن�سطة الإ�ستثمارية

-)1٠.٠٠٠(�سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة التمويلية

)5.785))8.308)�سافي النق�س في النقد وما في حكمه

يتم توحيد �سناديق الم�ساركين لل�سركة التابعة حيث يتم التحكم في هذه ال�سناديق واإدارتها من قبل ال�سركة التابعة والتي هي في و�سع يمكنها من 

اإدارة الأن�سطة والعمليات.

ج( احل�س�س يف �سركات تابعة: �سركة �سمانات اخلليج )ذ.م.م.(:

دولر  مليون   ٢1.5 قدره  مبلغ  بتخ�سي�س  قامت  الإدارة  تقييمات  اإلى  اإ�ستنادًا  المحدودة )ذ.م.م(،  الخليج  التابعة �سمانات  ال�سركة   ٢٠18 في 

اأمريكي لخ�سائر محتملة. بعد ت�سوية بع�س المطالبات تم تخفي�س المخ�س�س الى 7.6 مليون اأمريكي في دفاتر ال�سركة التابعة وبالتالي اإدراجها 

في البيانات المالية الموحدة للمجموعة. اإل اأن ذلك ل يمثل قبوًل لأي اإلتزام اأعلى من راأ�س مال �سركة �سمانات الخليج )ذ.م.م(.

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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35(  معامالت الأطراف ذات العالقة 

تمثل الأطراف ذات العالقة الم�ساهمين الرئي�سيين، ال�سركات الزميلة، اأع�ساء مجل�س الإدارة وموظفي الدارة الرئي�سيين للمجموعة وال�سركات 

الخا�سعه لل�سيطرة وال�سيطرة الم�ستركة اأو متاثرة بدرجة كبيرة من قبل هذه الأطراف. 

الإمارات  جهاز  الرئي�سيين  الم�ساهمين  خالل  من  ال�سادرة  المجموعة  اأ�سهم  من   ٪31.3 على  المتحدة  العربية  المارات  دولة  حكومة  ت�سيطر 

اأ�سهم  من   ٪14.4 على  ليبيا  حكومة  ت�سيطر  حين  في  للتنمية  الإمارات  وم�سرف  الإجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  لالإ�ستثمار، 

المجموعة من خالل م�سرف ليبيا المركزي. ولي�س لدى المجموعة اأي معامالت هامة مع هذه الحكومات والمن�ساآت الخا�سعه لل�سيطرة، وال�سيطرة 

الم�ستركة اأو متاأثرة بدرجة كبيرة من قبل هذه الحكومات. 

فيما يلي موجز المعامالت مع الأطراف ذات العالقة:

1( ال�سركات الزميلة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

447473اأ( ر�سوم خدمات اإداريه مقدمة من قبل �سركة زميلة 

ب( اأر�سدة قائمة 

19857- اأر�سدة ذمم دائنة

2)  تعوي�سات ومزايا اأع�ساء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيني:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

اأ(   اأع�ساء مجل�س الإدارة

5٠٠18- مكافاآت مقترحة / مدفوعة

٢67145- ر�سوم ح�سور 

4٢3-  م�ساريف �سفر

ب( تعوي�سات موظفين الإدارة الرئي�سيين 

34759٢- رواتب ومزايا اأخرى ق�سيرة المدى للموظفين

49131- مزايا نهاية الخدمة

15٢6- اأخرى 

566517ج(  اأر�سدة م�ستحقة لالإدارة العليا

تتم جميع المعامالت مع الأطراف ذات العالقة على اأ�س�س تجارية. من المتوقع ت�سوية جميع الأر�سدة القائمة مع الأطراف ذات العالقة خالل 1٢ 

�سهر. لم يتم عمل مخ�س�س في �سنة ٢٠٢1 و٢٠٢٠ لأي مبالغ قائمة م�ستحقة من الأطراف ذات العالقة.

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1

اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 
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اإي�ساحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة 

36(   ال�سركة الأم

يو�سح الجدول التالي بيان المركز المالي غير الموحد لل�سركة الأم، المجموعة العربية للتاأمين )�س.م.ب.(

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠اإي�ساح

املوجــــودات

37.35464.859النقد واأر�سدة لدى البنوك

371.57437٠.745اإ�ستثمارات

٢.٠478.56٢اإيرادات م�ستحقة

1٠.٠711٢.935ذمم تاأمين مدينة

٢1.348٢٠.691ودائع لدى �سركات التاأمين

111947تكاليف الح�سول على اأعمال تاأمين موؤجلة

1٠.55914.٠78ح�سة معيدي التاأمين من المخ�س�سات الفنية

47.٢6686.1٢٢موجودات اأخرى

15.569٢٠.5٢6اإ�ستثمار في �سركات تابعة وزميلة

6.8177.٠98عقارات ومعدات

522.716606.563جمموع املوجودات

املطلوبات

184.518٢84.٠٢1مخ�س�سات فنية

٢7.69431.3٠3ذمم تاأمين دائنة

44.36145.878مطلوبات اأخرى

٢56.573361.٢٠٢جمموع املطلوبات

٢٠ حقوق امللكية

٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠راأ�س المال

)14.793()14.793(اأ�سهم الخزينة

54.98856.٠9٠الإحتياطيات

)15.936(5.948الأرباح الم�ستبقاة )الخ�سائر المتراكمة( 

٢66.143٢45.361جمموع حقوق امللكية

522.716606.563 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

37(  اأحداث ما بعد تاريخ بيان املركز املايل

يقترح اأع�ساء مجل�س الإدارة رفع تو�سية باعتماد التخ�سي�سات التالية في اإجتماع الجمعية العمومية للم�ساهمين والتي �سوف تعقد

في  ٢9 مار�س ٢٠٢٢:

)باآلف الدولرات الأمريكية( 

5.5٠٠اأرباح نقدية بقيمة ٠.٠٢5 دولر اأمريكي عن كل �سهم بقيمة دولر اأمريكي واحد

5٠٠مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة

ال�سعيد  ب�سرعة على  الفيرو�س  اإنت�سار  تطور  وقد   )19 كورونا )كوفيد  فيرو�س  وباء  تف�سي  العالمية  ال�سحة  اأعلنت منظمة  مار�س ٢٠٢٠   11 في 

العالمي. وقد اأحدث فيرو�س كورونا اأي�سًا �سكوكًا كبيرة في القت�ساد العالمي. اتخذت ال�سلطات تدابير مختلفة لحتواء النت�سار بما في ذلك تطبيق 

قيود ال�سفر وتدابير الحجر ال�سحي.

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢٠
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 الف�ساحات الإ�سافية املرفقة

ل ت�سكل جزءًا من البيانات املالية املوحدة
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قامت الإدارة بمراقبة اأثر تطورات كوفيد 19 على عمليات ال�سركة ومركزها المالي، بما في ذلك الخ�سارة المحتملة في الإيرادات، والتاأثير على 

تقييمات الأ�سول، والنخفا�س في القيمة وغيرها من الأمور. و�سعت ال�سركة اأي�سّا تدابير طوارئ ت�سمل على �سبيل المثال ل الح�سر تعزيز واختبار 

خطط ا�ستمرارية العمل.  

عند اإعداد البيانات المالية الموحدة، فاإن التقديرات التي اتخذتها الإدارة في تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية وم�سادر التقدير خا�سعة لعدم اليقين 

وذلك ب�سبب التاأثيرات المحتملة للتقلبات القت�سادية الحالية، وان هذه التقديرات تمثل اأف�سل تقييم من قبل الإدارة بناًء على المعلومات المتاحة 

اأو الملحوظة.

كان للجائحة وكذلك الإجراءات وال�سيا�سات الناتجة عنها بع�س التاأثير على المجموعة:

- انخفا�س في تقيمات الأ�سول وبالأ�سا�س في ال�ستثمارات التي اتخذت المجموعة لها مخ�س�سات انخفا�س قيمة منا�سبة.

-  خ�سائر ال�ستثمار ب�سبب تقلبات ال�سوق والركود القت�سادي.

- زيادة الم�سروفات العمومية ب�سبب التكلفة المتعلقة بالإجراءات الوقائية الالزمة ومتطلبات خطة ا�ستمرارية ت�سريف الأعمال.

- التكاليف الراأ�سمالية المتعلقة بتنفيذ خطط العمل عن بعد للطوارئ.

فيما يلي اأدناه التاأثير الإجمالي لجائحة كوفيد 19 على البيانات المالية كما في 31 دي�سمبر ٢٠٢1 وفقا لتقييم المجموعة:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

31 دي�سمرب 2021

التكاليف املالية

85تعقيم وتطهير المبنى والمطهرات والأقنعة والقفازات وتكلفة ال�ستهالك وبرامج الحا�سوب وما الى ذلك

85

التكاليف الراأ�سمالية

٢تكلفة اأجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات

٢

تم تقديم المعلومات الإ�سافية اأعاله امتثاَل لتعميم رقم ٢٠٢٠/٢59/OG ال�سادر عن م�سرف البحرين المركزي )التاأثير المالي المتعلق بكوفيد 

19( الموؤرخ في 14 ي�لي� ٢٠٢٠.

ول ينبغي اعتبار المعلومات بمثابة موؤ�سر على نتائج ال�سنة باأكملها اأو العتماد عليها لأي اأغرا�س اأخرى. وبما اأن و�سع كوفيد 19 غير موؤكد ول يزال 

في مرحلة التطور، فاإن التاأثير المذكور اأعاله هو حتى تاريخ اإعداد هذه المعلومات. قد تتغير الظروف مما قد يوؤدي اإلى اأن تكون تلك المعلومات 

19. ل تخ�سع هذه المعلومات لمراجعة ر�سمية من قبل  لتاأثير كوفيد  اإلى ذلك، ل تمثل هذه المعلومات تقييما �سامال كامال  قديمة. وبالإ�سافة 

المدققين الخارجيين.

اف�ساحــات اإ�سافيــة عن البيانــات املالية املوحدة

ذات العالقــة بالتاأثــري املايل لنت�ســار كوفيد 19
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ال�سركة الأم

املكتب الرئي�سي

بناية اأريج

مبنى 131، طريق 17٠٢

املنطقة الدبلوما�سية 317

�س.ب. ٢699٢

املنامة - مملكة البحرين

هاتف: 444 544 17 973 +

فاك�س: 155 531 17 973 +

info@arig.com.bh :الربيد الإلكرتوين

www.arig.net :املوقع الإلكرتوين

ال�سركات التابعة

تكافل ري ليميتد

برج �سمان، مركز دبي املايل العاملي

C4٠1 الطابق الرابع - مكتب

�س.ب. ٢11181

دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف: ٠535 36٠ 4 971 +

فاك�س: 7197 363 4 971 +

takaful-re@takaful-re.ae :الربيد الإلكرتوين

www.takaful-re.ae :املوقع الإلكرتوين

اأريج كابيتال ليميتد

54 �سارع فينت�سري�س

لندن، اململكة املتحدة

EC3M 3JY

هاتف: 553٠ 39٠3 ٢٠)٠(44 +

�سمانات اخلليج )ذ.م.م.(

جممع الواحة

الطابق الثالث، مكتب 86

�سارع ال�سيخ زايد

�س.ب. 1٢3٠9٠

دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف: 5347 335 4 971 +

فاك�س: 5679 335 4 971 +

info@gulfwarranties.ae :الربيد الإلكرتوين

www.gulfwarranties.com :املوقع الإلكرتوين

اأريج - املجموعة





�سركة اإعادة تاأمني مرخ�سة من قبل م�سرف البحرين املركزي

املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.(

www.arig.net




