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تقرير مجلس اإلدارة

سعيد محمد البحار
رئيس مجلس اإلدارة

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 2

أعضاء مجلس اإلدارة

سعيد محمد البحار
رئيس مجلس اإلدارة

وعضو جلنة التعيينات و املكافآت 

أحمد عمر الكربي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد أحمد الكربي 
عضو مجلس اإلدارة و رئيس كل من جلنة

التدقيق و املخاطر و جلنة التعيينات و املكافآت

محمد سيف السويدي
عضو مجلس اإلدارة

و عضو جلنة التعيينات و املكافآت 

وائل إبراهيم ابوخزام
عضو مجلس اإلدارة و عضو جلنة

التدقيق و املخاطر و جلنة التعيينات و املكافآت 

عبداهلل سعيد الغفلي
عضو مجلس اإلدارة

و عضو جلنة التدقيق و املخاطر
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تقرير مجلس اإلدارة

سعيد محمد البحار
رئيس مجلس اإلدارة

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 2

أعضاء مجلس اإلدارة

سعيد محمد البحار
رئيس مجلس اإلدارة

وعضو جلنة التعيينات و املكافآت 

أحمد عمر الكربي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد أحمد الكربي 
عضو مجلس اإلدارة و رئيس كل من جلنة

التدقيق و املخاطر و جلنة التعيينات و املكافآت

محمد سيف السويدي
عضو مجلس اإلدارة

و عضو جلنة التعيينات و املكافآت 

وائل إبراهيم ابوخزام
عضو مجلس اإلدارة و عضو جلنة

التدقيق و املخاطر و جلنة التعيينات و املكافآت 

عبداهلل سعيد الغفلي
عضو مجلس اإلدارة

و عضو جلنة التدقيق و املخاطر



5التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب(

تقرير مجلس اإلدارة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
يف عام ٢٠٢٢ مت دفع / استحقاق املبالغ التالية ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية.

أواًل: تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
)بآالف الدوالرات األمريكية(
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اواًل: األعضاء املستقلني والغير تنفيذيني: 
41.3 ٢3٠.7 - ٢3٠.7 6٠.٠ - - 17٠.7 - - - - - سعيد محمد البحار
15.8 1٢4.4 - 1٢4.4 39.٠ - - 85.4 - - - - - أحمد سعيد املهري***
9.٢ 1٢4.4 - 1٢4.4 39.٠ - - 85.4 - - - - -  بدرعبداهلل اجلابري***

ثانيًا: األعضاء الغير مستقلني والغير تنفيذيني: 
- 155.8 - 155.8 4٢.٠ - - 113.8 - - - - - محمد سيف السويدي

٢٠.1 167.8 - 167.8 54.٠ - - 113.8 - - - - - وائل إبراهيم أبو خزام
1٢.5 4٠.5 - 4٠.5 1٢.٠ - - ٢8.5 - - - - - أحمد عمر الكربي****
13.5 49.5 - 49.5 ٢1.٠ - - ٢8.5 - - - - - محمد أحمد الكربي****
3.6 46.5 - 46.5 18.٠ - - ٢8.5 - - - - - عبداهلل سعيد الغفلي****
8.6 97.4 - 97.4 1٢.٠ - - 85.4 - - - - - محمد سيف الهاملي***

124.6 1.037.0 - 1.037.0 297.0 - - 740.0 - - - - - املجموع
* مكافأة مقترحة.

** مجموع املكافآت حلضور إجتماعات مجلس اإلدارة وجلان املجلس.
*** حتى تاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢.

**** أعضاء مجلس اإلدارة منذ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢. 

ثانيًا:  تفاصيل مكافآت اإلدارة التنفيذية:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022
إجمالي الراتب و اإلدارة التنفيذية

العالوات املدفوعة
إجمالي األجر املدفوع 

)العالوات(
مكافات نقدية /عينية 

املبلغ اإلجماليأخرى لعام 2022*
أعلى ستة مكافأت من التنفيذيني 

3351.31٢-977مدفوعة مبا فيها منافع نهاية اخلدمة

* تشمل منافع نهاية اخلدمة.

شكر وتقدير
يسر مجلس اإلدارة أن يغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات املسلحة 
رئيس مجلس الوزراء حفظهما اهلل ورعاهما على قيادتهما احلكيمة ململكة البحرين. كما يتوجه املجلس بخالص الشكر وعظيم االمتنان 
التي قدمها أعضاء مجلس اإلدارة املنتهية واليتهم، كما يتقدم أعضاء مجلس اإلدارة بالشكر لشركاء األعمال  إلى املساهمات القيمة 

والعمالء واملوظفني واملساهمني على دعمهم وتعاونهم على مدار العام.
نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

سعيد محمد البحار

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 4

تقرير مجلس اإلدارة

السادة املساهمون الكرام،
يسر مجلس إدارة املجموعة العربية للتأمني )ش. م. ب.( )أريج أو 
واألربعون  الثاني  السنوي  التقرير  لكم  يقدم  أن  املجموعة(، 
 31 يف  املنتهية  للسنة  للشركة  املدققة  املوحدة  املالية  والبيانات 

ديسمبر ٢٠٢٢.
مت انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة احلالي من قبل املساهمني يف 
 ٢٠٢٢ سبتمبر   ٢6 يف  املنعقد  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع 

للفترة حتى مارس ٢٠٢5.
كما تعلمون، يف اجتماع اجلمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ 
13 أغسطس ٢٠٢٠، مت اتخاذ قرار بوقف أنشطة االكتتاب وكان 
ومستقبل  االستراتيجي  التوجه  على  كبير  تأثير  القرار  لهذا 
اجتماع  قرار  ضوء  يف  السنوي  التقرير  قراءة  يجب  الشركة. 

اجلمعية العامة غير العادية.
فيما يلي أهم القرارات واإلجنازات التي مت حتقيقها، وفقا لقرار 
املساهمني يف بحث امكانية العثور على مشتري لإلستحواذ على 
الشركة أو بيع احملفظة. فيما يلي أهم املراحل التي مت حتقيقها 

حتى اآلن:
عمل تقييم ألريج من قبل شركة استشارية دولية مستقلة قبل   •

البيع من قبل املساهمني احلاليني.
تعيني بنك استثماري للبحث عن امكانية العثور على مشتري   •
لإلستحواذ على الشركة. و فيما يلي أهم اخلطوات التي مت 

حتقيقها:  
تعيني مستشار قانوني.   o  

تعيني اجلهه املختصه بتوفير غرفة البيانات االفتراضية   o  
وتفعيلها. 

التقييم اإلستداللي من قبل البنك االستثماري.  o  
مهتمني  يكونون  قد  الذين  احملتملني  املستثمرين  حتديد   o  

بشراء الشركة.
بدء عملية التسويق واالتصال بـ 7٠ مستثمرا محتمال:   o  

شركات التأمني / إعادة التأمني اإلقليمية.  •   
شركات إعادة التأمني العاملية.   •   

يف  الفرصة  مستثمرا   6٠ رفض  مستثمرا،   7٠ بني  من   o  
املرحلة األولية ومن بني املستثمرين ال 1٠ املتبقني، قدم 4 

مستثمرين عروضا غير ملزمة. 
من بني 4 عروض غير ملزمة مت استالمها، كان هناك عرضان   o  

لهما شروط غير مقبولة. ومن ثم كان ال بد من رفضهما.
ومت  املستثمرين،  من  إثنني  قبل  من  مستمرة  املراجعة   o  
إلى  العروض  لتقدمي   ٢٠٢3 فبراير   ٢8 تاريخ  حتديد 

مجلس اإلدارة للمراجعة.
أداء املجموعة

من  الرغم  على   ٢٠٢٢ لعام  جيدة  مالية  نتائج  أريج  حققت 
البالغ  الربح  صايف  مع  الثابت  الدخل  أسواق  يف  االضطرابات 
)٢٠٢1: صايف  للمساهمني  املنسوبة  أمريكي  دوالر  مليون   19.6
ربح ٢4.1 مليون دوالر أمريكي( وهو ما ميثل متوسط عائد ٪7.7 

اإلدارة  وبالتالي، أوصى مجلس  املساهمني.  على متوسط حقوق 
املدفوع )5  الشركة  بنسبة 5٪ من رأس مال  نقدية  أرباح  بتوزيع 
سنتات لكل سهم(، والتي ال تزال خاضعة ملوافقة مساهمي الشركة 

يف اإلجتماع القادم للجمعية العامة.
إنخفاض  عوامل  من  مزيج  إلى  رئيسي  بشكل  الربح  ويُعزى هذا 

خسائر إعادة التأمني والتركيز على خفض التكاليف.
مليون   1.6 قدرها  استثمار  إيرادات  إجمالي  املجموعة  سجلت 
أمريكي(. وهذا يعكس  9.6 مليون دوالر  أمريكي )٢٠٢1:  دوالر 

اإلنهيار يف سوق الدخل الثابت. 
مصروفات  خفض  إلى  الرامية  جهودها  املجموعة  وواصلت 
التشغيل وبالتالي انخفض إجمالي مصروفات التشغيل من ٠.11 
مليون دوالر أمريكي يف عام ٢٠٢1 إلى 9.٠ مليون دوالر أمريكي 
موظف   5٢ األم  الشركة  يف  املوظفني  عدد  بلغ   .٢٠٢٢ عام  يف 

.)6٢٠٢: ٠1(
وضع إعادة التأمني ألريج

دوالر  مليون   1.3 قدرها  مكتسبة  أقساط  املجموعة  سجلت   
قدره  بإنخفاض  أمريكي(،  دوالر  مليون   13.8  :٢٠٢1( أمريكي 

91٪ بسبب قرار املساهمني بوقف إكتتاب أعمال إعادة التأمني.
 ٢3.6 مبقدار  ربح  للمجموعة  اإلجمالية1  الفنية  النتيجة  كانت 
كما  أمريكي(.  دوالر  مليون   ٢6.3  :٢٠٢1( أمريكي  دوالر  مليون 
 :٢٠٢1( أمريكي  دوالر  مليون   18.4 للسنة  االكتتاب  أرباح  بلغت 
٢3.7 مليون دوالر أمريكي( بسبب انخفاض املطالبات املدفوعة 

وانخفاض اخلسائر القائمة.
وضع االستثمار ألريج

سياسة االستثمار املتبعة يف أريج تعد سياسة متحفظة، وذلك من 
حاملي  مصالح  وكذلك  املساهمني  بحقوق  املخاطرة  عدم  أجل 
وقدره 393.3  مبلغاً  للمجموعة  االستثمار  أصول  بلغت  الوثائق. 
مليون   485.8  :٢٠٢1(  ٢٠٢٢ ديسمبر  يف  أمريكي  دوالر  مليون 

دوالر أمريكي( على النحو التالي:
2022٢٠٢1

٢15.159.1النقد
164.٢4٠8.9إستثمارات ذات إستحقاق ثابت

13.517.3إستثمارات بديلة
٠.5٠.5إستثمار يف شركات زميلة

وبالنظر إلى حتركات السوق غير املؤكدة، فقد قام املجلس بوقف 
إلى  الدخول يف أي إستثمارات جديدة، وبدال من ذلك، وبالنظر 
أصدر  االستثمارات،  تصفية  وعمليات  الفائدة  أسعار  ارتفاع 

املجلس توجيهاته بوضع األموال يف ودائع قصيرة األجل.

وتكاليف  املطالبات  ناقصاً  املكتسبة  األقساط  صايف  الفنية:  1النتيجة 
االستحواذ.
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تقرير مجلس اإلدارة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
يف عام ٢٠٢٢ مت دفع / استحقاق املبالغ التالية ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية.

أواًل: تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
)بآالف الدوالرات األمريكية(
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اواًل: األعضاء املستقلني والغير تنفيذيني: 
41.3 ٢3٠.7 - ٢3٠.7 6٠.٠ - - 17٠.7 - - - - - سعيد محمد البحار
15.8 1٢4.4 - 1٢4.4 39.٠ - - 85.4 - - - - - أحمد سعيد املهري***
9.٢ 1٢4.4 - 1٢4.4 39.٠ - - 85.4 - - - - -  بدرعبداهلل اجلابري***

ثانيًا: األعضاء الغير مستقلني والغير تنفيذيني: 
- 155.8 - 155.8 4٢.٠ - - 113.8 - - - - - محمد سيف السويدي

٢٠.1 167.8 - 167.8 54.٠ - - 113.8 - - - - - وائل إبراهيم أبو خزام
1٢.5 4٠.5 - 4٠.5 1٢.٠ - - ٢8.5 - - - - - أحمد عمر الكربي****
13.5 49.5 - 49.5 ٢1.٠ - - ٢8.5 - - - - - محمد أحمد الكربي****
3.6 46.5 - 46.5 18.٠ - - ٢8.5 - - - - - عبداهلل سعيد الغفلي****
8.6 97.4 - 97.4 1٢.٠ - - 85.4 - - - - - محمد سيف الهاملي***

124.6 1.037.0 - 1.037.0 297.0 - - 740.0 - - - - - املجموع
* مكافأة مقترحة.

** مجموع املكافآت حلضور إجتماعات مجلس اإلدارة وجلان املجلس.
*** حتى تاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢.

**** أعضاء مجلس اإلدارة منذ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢. 

ثانيًا:  تفاصيل مكافآت اإلدارة التنفيذية:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022
إجمالي الراتب و اإلدارة التنفيذية

العالوات املدفوعة
إجمالي األجر املدفوع 

)العالوات(
مكافات نقدية /عينية 

املبلغ اإلجماليأخرى لعام 2022*
أعلى ستة مكافأت من التنفيذيني 

3351.31٢-977مدفوعة مبا فيها منافع نهاية اخلدمة

* تشمل منافع نهاية اخلدمة.

شكر وتقدير
يسر مجلس اإلدارة أن يغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات املسلحة 
رئيس مجلس الوزراء حفظهما اهلل ورعاهما على قيادتهما احلكيمة ململكة البحرين. كما يتوجه املجلس بخالص الشكر وعظيم االمتنان 
التي قدمها أعضاء مجلس اإلدارة املنتهية واليتهم، كما يتقدم أعضاء مجلس اإلدارة بالشكر لشركاء األعمال  إلى املساهمات القيمة 

والعمالء واملوظفني واملساهمني على دعمهم وتعاونهم على مدار العام.
نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

سعيد محمد البحار
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تقرير مجلس اإلدارة

السادة املساهمون الكرام،
يسر مجلس إدارة املجموعة العربية للتأمني )ش. م. ب.( )أريج أو 
واألربعون  الثاني  السنوي  التقرير  لكم  يقدم  أن  املجموعة(، 
 31 يف  املنتهية  للسنة  للشركة  املدققة  املوحدة  املالية  والبيانات 

ديسمبر ٢٠٢٢.
مت انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة احلالي من قبل املساهمني يف 
 ٢٠٢٢ سبتمبر   ٢6 يف  املنعقد  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع 

للفترة حتى مارس ٢٠٢5.
كما تعلمون، يف اجتماع اجلمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ 
13 أغسطس ٢٠٢٠، مت اتخاذ قرار بوقف أنشطة االكتتاب وكان 
ومستقبل  االستراتيجي  التوجه  على  كبير  تأثير  القرار  لهذا 
اجتماع  قرار  ضوء  يف  السنوي  التقرير  قراءة  يجب  الشركة. 

اجلمعية العامة غير العادية.
فيما يلي أهم القرارات واإلجنازات التي مت حتقيقها، وفقا لقرار 
املساهمني يف بحث امكانية العثور على مشتري لإلستحواذ على 
الشركة أو بيع احملفظة. فيما يلي أهم املراحل التي مت حتقيقها 

حتى اآلن:
عمل تقييم ألريج من قبل شركة استشارية دولية مستقلة قبل   •

البيع من قبل املساهمني احلاليني.
تعيني بنك استثماري للبحث عن امكانية العثور على مشتري   •
لإلستحواذ على الشركة. و فيما يلي أهم اخلطوات التي مت 

حتقيقها:  
تعيني مستشار قانوني.   o  

تعيني اجلهه املختصه بتوفير غرفة البيانات االفتراضية   o  
وتفعيلها. 

التقييم اإلستداللي من قبل البنك االستثماري.  o  
مهتمني  يكونون  قد  الذين  احملتملني  املستثمرين  حتديد   o  

بشراء الشركة.
بدء عملية التسويق واالتصال بـ 7٠ مستثمرا محتمال:   o  

شركات التأمني / إعادة التأمني اإلقليمية.  •   
شركات إعادة التأمني العاملية.   •   

يف  الفرصة  مستثمرا   6٠ رفض  مستثمرا،   7٠ بني  من   o  
املرحلة األولية ومن بني املستثمرين ال 1٠ املتبقني، قدم 4 

مستثمرين عروضا غير ملزمة. 
من بني 4 عروض غير ملزمة مت استالمها، كان هناك عرضان   o  

لهما شروط غير مقبولة. ومن ثم كان ال بد من رفضهما.
ومت  املستثمرين،  من  إثنني  قبل  من  مستمرة  املراجعة   o  
إلى  العروض  لتقدمي   ٢٠٢3 فبراير   ٢8 تاريخ  حتديد 

مجلس اإلدارة للمراجعة.
أداء املجموعة

من  الرغم  على   ٢٠٢٢ لعام  جيدة  مالية  نتائج  أريج  حققت 
البالغ  الربح  صايف  مع  الثابت  الدخل  أسواق  يف  االضطرابات 
)٢٠٢1: صايف  للمساهمني  املنسوبة  أمريكي  دوالر  مليون   19.6
ربح ٢4.1 مليون دوالر أمريكي( وهو ما ميثل متوسط عائد ٪7.7 

اإلدارة  وبالتالي، أوصى مجلس  املساهمني.  على متوسط حقوق 
املدفوع )5  الشركة  بنسبة 5٪ من رأس مال  نقدية  أرباح  بتوزيع 
سنتات لكل سهم(، والتي ال تزال خاضعة ملوافقة مساهمي الشركة 

يف اإلجتماع القادم للجمعية العامة.
إنخفاض  عوامل  من  مزيج  إلى  رئيسي  بشكل  الربح  ويُعزى هذا 

خسائر إعادة التأمني والتركيز على خفض التكاليف.
مليون   1.6 قدرها  استثمار  إيرادات  إجمالي  املجموعة  سجلت 
أمريكي(. وهذا يعكس  9.6 مليون دوالر  أمريكي )٢٠٢1:  دوالر 

اإلنهيار يف سوق الدخل الثابت. 
مصروفات  خفض  إلى  الرامية  جهودها  املجموعة  وواصلت 
التشغيل وبالتالي انخفض إجمالي مصروفات التشغيل من ٠.11 
مليون دوالر أمريكي يف عام ٢٠٢1 إلى 9.٠ مليون دوالر أمريكي 
موظف   5٢ األم  الشركة  يف  املوظفني  عدد  بلغ   .٢٠٢٢ عام  يف 

.)6٢٠٢: ٠1(
وضع إعادة التأمني ألريج

دوالر  مليون   1.3 قدرها  مكتسبة  أقساط  املجموعة  سجلت   
قدره  بإنخفاض  أمريكي(،  دوالر  مليون   13.8  :٢٠٢1( أمريكي 

91٪ بسبب قرار املساهمني بوقف إكتتاب أعمال إعادة التأمني.
 ٢3.6 مبقدار  ربح  للمجموعة  اإلجمالية1  الفنية  النتيجة  كانت 
كما  أمريكي(.  دوالر  مليون   ٢6.3  :٢٠٢1( أمريكي  دوالر  مليون 
 :٢٠٢1( أمريكي  دوالر  مليون   18.4 للسنة  االكتتاب  أرباح  بلغت 
٢3.7 مليون دوالر أمريكي( بسبب انخفاض املطالبات املدفوعة 

وانخفاض اخلسائر القائمة.
وضع االستثمار ألريج

سياسة االستثمار املتبعة يف أريج تعد سياسة متحفظة، وذلك من 
حاملي  مصالح  وكذلك  املساهمني  بحقوق  املخاطرة  عدم  أجل 
وقدره 393.3  مبلغاً  للمجموعة  االستثمار  أصول  بلغت  الوثائق. 
مليون   485.8  :٢٠٢1(  ٢٠٢٢ ديسمبر  يف  أمريكي  دوالر  مليون 

دوالر أمريكي( على النحو التالي:
2022٢٠٢1

٢15.159.1النقد
164.٢4٠8.9إستثمارات ذات إستحقاق ثابت

13.517.3إستثمارات بديلة
٠.5٠.5إستثمار يف شركات زميلة

وبالنظر إلى حتركات السوق غير املؤكدة، فقد قام املجلس بوقف 
إلى  الدخول يف أي إستثمارات جديدة، وبدال من ذلك، وبالنظر 
أصدر  االستثمارات،  تصفية  وعمليات  الفائدة  أسعار  ارتفاع 

املجلس توجيهاته بوضع األموال يف ودائع قصيرة األجل.

وتكاليف  املطالبات  ناقصاً  املكتسبة  األقساط  صايف  الفنية:  1النتيجة 
االستحواذ.
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املؤشرات املالية

األرقام الرئيسية

٢٠18 ٢٠19 ٢٠٢٠ ٢٠٢1 2022 )مباليني الدوالرات األمريكية(
٢6٢.8 194.6 )17.3( )3.5( 1.3 إجمالي األقساط املكتتبة
٢14.٠ 173.6 68.5 13.8 1.3 صايف األقساط املكتسبة
)55.3( 17.5 13.6 ٢4.1 19.6 صايف الربح )اخلسارة( 
613.9 6٢9.٠ 557.1 485.8 393.3 أصول االستثمار

1.٠5٢.6 1.٠35.8 79٠.6 613.7 45٢.4 مجموع األصول
573.9 5٠3.1 334.5 ٢17.3 1٢5.3 صايف املخصصات الفنية
196.4 ٢٢8.4 ٢45.4 ٢66.1 ٢64.6 حقوق املساهمني

نسبة املساهمة
)من األسهم املتداولة(

٪34.84 حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة

٪16.٠4 حكومة ليبيا 

٪1٠.1٠ حكومة الكويت 

٪19.1٢ القطاع اخلاص بدولة اإلمارات العربية املتحدة

٪7.48 القطاع اخلاص بدولة الكويت

٪5.66 القطاع اخلاص مبملكة البحرين

٪6.76 مالك آخرون

كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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املؤشرات املالية

األرقام الرئيسية

٢٠18 ٢٠19 ٢٠٢٠ ٢٠٢1 2022 )مباليني الدوالرات األمريكية(
٢6٢.8 194.6 )17.3( )3.5( 1.3 إجمالي األقساط املكتتبة
٢14.٠ 173.6 68.5 13.8 1.3 صايف األقساط املكتسبة
)55.3( 17.5 13.6 ٢4.1 19.6 صايف الربح )اخلسارة( 
613.9 6٢9.٠ 557.1 485.8 393.3 أصول االستثمار

1.٠5٢.6 1.٠35.8 79٠.6 613.7 45٢.4 مجموع األصول
573.9 5٠3.1 334.5 ٢17.3 1٢5.3 صايف املخصصات الفنية
196.4 ٢٢8.4 ٢45.4 ٢66.1 ٢64.6 حقوق املساهمني

نسبة املساهمة
)من األسهم املتداولة(

٪34.84 حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة

٪16.٠4 حكومة ليبيا 

٪1٠.1٠ حكومة الكويت 

٪19.1٢ القطاع اخلاص بدولة اإلمارات العربية املتحدة

٪7.48 القطاع اخلاص بدولة الكويت

٪5.66 القطاع اخلاص مبملكة البحرين

٪6.76 مالك آخرون

كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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اإلستثمارات
أسواق املال

كان عام ٢٠٢٢ عاًما أساسًيا يف األسواق املالية، ال سيما يف الدخل 
األموال  على  الفائدة  سعر  ارتفع  املتحدة،  الواليات  يف  الثابت. 
الفيدرالية بنسبة 4.٢5٪ يف عام ٢٠٢٢. كما حقق البنك املركزي 

األوروبي وبنك إجنلترا زيادات ملحوظة يف معدالت اإلقراض.
ارتفعت  السندات.  أسواق  على  املركزية  البنوك  إجراءات  أثرت 
ارتفعت  املعدالت.  الرتفاع  استجابًة  املجاالت  جميع  يف  العوائد 
سندات اخلزانة األمريكية العامة ملدة عامني يف العائد من 73.٠٪ 
يف بداية العام إلى 4.4٢٪ بنهاية العام. انخفضت أسعار األوراق 
املالية ذات الدخل الثابت مع ارتفاع العوائد. تكبدت اإلستراتيجية 
اآلن  حتى  احلكومية  السندات  يف  االستثمار  يف  املتمثلة  اآلمنة 
خسائر. خسر مؤشر باركليز العاملي املجمع القياسي 11.٢٪ يف 
العام. يف أسواق العمالت األجنبية، ارتفع الدوالر مقابل العمالت 

األخرى.
كان عام ٢٠٢٢ عاًما مليًئا بالتحديات. واجه املستثمرون مثل أريج 
، وهم يف الغالب من املستثمرين ذوي الدخل الثابت ، حتدًيا بسبب 

تقلبات السوق.
استراتيجية االستثمار واألداء

أولت احملفظة أهمية قصوى للسيولة والسالمة خلدمة مطالبات 
إعادة التأمني املتقلبة بشكل فعال، حيث كانت مخصصات تداول 

األسهم واالستثمارات البديلة خارج أموال املساهمني. ومت استثمار 
أموال أصحاب وثائق التأمني يف النقد والسندات فقط.

مراكز حقوق  معظم  من  باخلروج  استراتيجياً  قراراً  اتخذنا  لقد 
امللكية حلماية أموال املساهمني بعد القرار الذي اتخذه اجتماع 
عن  بالتوقف   ٢٠٢٠ أغسطس  يف  العادية  غير  العامة  اجلمعية 

إكتتاب املزيد من أعمال إعادة التأمني.
يف عام ٢٠٢٢ ، كجزء من إعادة الهيكلة، قمنا ببيع بعض األوراق 
بزيادة  أيضا  وقمنا  اخلسائر  لتقليل  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

الودائع بشكل كبير لالستفادة من أسعار الفائدة املرتفعة.
دوالر  مليون   1.٢ إلى  األم  الشركة  استثمارات  دخل  إنخفض 
أمريكي )٢٠٢1: 9.4 مليون دوالر أمريكي(، بسبب االضطرابات 
استثمارات  دخل  بلغ  الثابت.  الدخل  ذات  املالية  األوراق  يف 
املجموعة إلى 1.6 مليون دوالر أمريكي )٢٠٢1: 9.6 مليون دوالر 
االستثمارية  احملفظة  على  اإلجمالي  العائد  بلغ  أمريكي(. 

للمجموعة ٠.4٪ للعام )1.8٪ يف ٢٠٢1(.
نظرة مستقبلية

ضمن  املخاطر  منخفضة  احلالية  احملفظة  إدارة  أريج  ستواصل 
وثائق  حاملي  جتاه  الدائم  االلتزام  مع  احلالية  الشركة  أولويات 
التخصيص  يف  الشاملة  أهدافنا  تستمر  واملساهمني.  التأمني 
املتحفظ للمحافظ، واحملافظة على رأس املال، وتوفير السيولة يف 

وقت قصير.

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 1٠

مراجعة األعمال التشغيلية واملالية

مراجعة األعمال
 أداء محفظة إعادة التأمني

أعلنت املجموعة العربية للتأمني )ش. م. ب( )أريج أو املجموعة( 
عن أقساط تأمني مكتسبة بلغت 1.3 مليون دوالر أمريكي لعام 
أمريكي(.  دوالر  مليون   13.8 مكتسبة  أقساط   :٢٠٢1(  ٢٠٢٢
إلى  رئيسي  بشكل  املكتسبة  األقساط  يف  االنخفاض  هذا  ويعود 
قرار املساهمني بالتوقف عن إكتتاب أعمال إعادة التأمني.  سجلت 
املكتسبة   األقساط  أمريكي من  مليون دوالر  لويدز 6.٠  محفظة 
)1٠.6 مليون دوالر أمريكي يف عام ٢٠٢1(، يرجع ذلك أساسا إلى 

خالل  من  لويدز  نقابات  يف  املشاركة  من  األخير  العام  إغالق 
التابعة أريج كابيتال ليميتد. سجلت محفظة غير لويدز  الشركة 
٠.7 مليون دوالر أمريكي من األقساط املكتسبة )3.٢ مليون دوالر 

أمريكي يف عام ٢٠٢1(.
بلغ إجمالي األرباح الفنية للمجموعة ٢3.6 مليون دوالر أمريكي 
)٢٠٢1: ٢6.3 مليون دوالر أمريكي(. حققت محفظة غير لويدز 
ربحاً فنياً قدره ٢1.5 مليون دوالر أمريكي )٢٠٢1: ٢6.5 مليون 
املطالبات.  سجلت محفظة  بسبب حتسن وضع  أمريكي(  دوالر 
أرباح فنية قدرها  ٢.1 مليون دوالر أمريكي  خالل عام  لويدز 

٢٠٢٢ )٢٠٢1: خسارة  ٠.٢ مليون دوالر أمريكي(.

النتائج الفنية للمجموعة حسب فروع التأمني (بآالف الدوالرات األمريكية)

٧٫٠٠٠

٥٫٠٠٠

٣٫٠٠٠

١٫٠٠٠

(١٫٠٠٠)
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مراجعة األعمال التشغيلية واملالية

اإلستثمارات
أسواق املال

كان عام ٢٠٢٢ عاًما أساسًيا يف األسواق املالية، ال سيما يف الدخل 
األموال  على  الفائدة  سعر  ارتفع  املتحدة،  الواليات  يف  الثابت. 
الفيدرالية بنسبة 4.٢5٪ يف عام ٢٠٢٢. كما حقق البنك املركزي 

األوروبي وبنك إجنلترا زيادات ملحوظة يف معدالت اإلقراض.
ارتفعت  السندات.  أسواق  على  املركزية  البنوك  إجراءات  أثرت 
ارتفعت  املعدالت.  الرتفاع  استجابًة  املجاالت  جميع  يف  العوائد 
سندات اخلزانة األمريكية العامة ملدة عامني يف العائد من 73.٠٪ 
يف بداية العام إلى 4.4٢٪ بنهاية العام. انخفضت أسعار األوراق 
املالية ذات الدخل الثابت مع ارتفاع العوائد. تكبدت اإلستراتيجية 
اآلن  حتى  احلكومية  السندات  يف  االستثمار  يف  املتمثلة  اآلمنة 
خسائر. خسر مؤشر باركليز العاملي املجمع القياسي 11.٢٪ يف 
العام. يف أسواق العمالت األجنبية، ارتفع الدوالر مقابل العمالت 

األخرى.
كان عام ٢٠٢٢ عاًما مليًئا بالتحديات. واجه املستثمرون مثل أريج 
، وهم يف الغالب من املستثمرين ذوي الدخل الثابت ، حتدًيا بسبب 

تقلبات السوق.
استراتيجية االستثمار واألداء

أولت احملفظة أهمية قصوى للسيولة والسالمة خلدمة مطالبات 
إعادة التأمني املتقلبة بشكل فعال، حيث كانت مخصصات تداول 

األسهم واالستثمارات البديلة خارج أموال املساهمني. ومت استثمار 
أموال أصحاب وثائق التأمني يف النقد والسندات فقط.

مراكز حقوق  معظم  من  باخلروج  استراتيجياً  قراراً  اتخذنا  لقد 
امللكية حلماية أموال املساهمني بعد القرار الذي اتخذه اجتماع 
عن  بالتوقف   ٢٠٢٠ أغسطس  يف  العادية  غير  العامة  اجلمعية 

إكتتاب املزيد من أعمال إعادة التأمني.
يف عام ٢٠٢٢ ، كجزء من إعادة الهيكلة، قمنا ببيع بعض األوراق 
بزيادة  أيضا  وقمنا  اخلسائر  لتقليل  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

الودائع بشكل كبير لالستفادة من أسعار الفائدة املرتفعة.
دوالر  مليون   1.٢ إلى  األم  الشركة  استثمارات  دخل  إنخفض 
أمريكي )٢٠٢1: 9.4 مليون دوالر أمريكي(، بسبب االضطرابات 
استثمارات  دخل  بلغ  الثابت.  الدخل  ذات  املالية  األوراق  يف 
املجموعة إلى 1.6 مليون دوالر أمريكي )٢٠٢1: 9.6 مليون دوالر 
االستثمارية  احملفظة  على  اإلجمالي  العائد  بلغ  أمريكي(. 

للمجموعة ٠.4٪ للعام )1.8٪ يف ٢٠٢1(.
نظرة مستقبلية

ضمن  املخاطر  منخفضة  احلالية  احملفظة  إدارة  أريج  ستواصل 
وثائق  حاملي  جتاه  الدائم  االلتزام  مع  احلالية  الشركة  أولويات 
التخصيص  يف  الشاملة  أهدافنا  تستمر  واملساهمني.  التأمني 
املتحفظ للمحافظ، واحملافظة على رأس املال، وتوفير السيولة يف 

وقت قصير.

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 1٠

مراجعة األعمال التشغيلية واملالية

مراجعة األعمال
 أداء محفظة إعادة التأمني

أعلنت املجموعة العربية للتأمني )ش. م. ب( )أريج أو املجموعة( 
عن أقساط تأمني مكتسبة بلغت 1.3 مليون دوالر أمريكي لعام 
أمريكي(.  دوالر  مليون   13.8 مكتسبة  أقساط   :٢٠٢1(  ٢٠٢٢
إلى  رئيسي  بشكل  املكتسبة  األقساط  يف  االنخفاض  هذا  ويعود 
قرار املساهمني بالتوقف عن إكتتاب أعمال إعادة التأمني.  سجلت 
املكتسبة   األقساط  أمريكي من  مليون دوالر  لويدز 6.٠  محفظة 
)1٠.6 مليون دوالر أمريكي يف عام ٢٠٢1(، يرجع ذلك أساسا إلى 

خالل  من  لويدز  نقابات  يف  املشاركة  من  األخير  العام  إغالق 
التابعة أريج كابيتال ليميتد. سجلت محفظة غير لويدز  الشركة 
٠.7 مليون دوالر أمريكي من األقساط املكتسبة )3.٢ مليون دوالر 

أمريكي يف عام ٢٠٢1(.
بلغ إجمالي األرباح الفنية للمجموعة ٢3.6 مليون دوالر أمريكي 
)٢٠٢1: ٢6.3 مليون دوالر أمريكي(. حققت محفظة غير لويدز 
ربحاً فنياً قدره ٢1.5 مليون دوالر أمريكي )٢٠٢1: ٢6.5 مليون 
املطالبات.  سجلت محفظة  بسبب حتسن وضع  أمريكي(  دوالر 
أرباح فنية قدرها  ٢.1 مليون دوالر أمريكي  خالل عام  لويدز 

٢٠٢٢ )٢٠٢1: خسارة  ٠.٢ مليون دوالر أمريكي(.

النتائج الفنية للمجموعة حسب فروع التأمني (بآالف الدوالرات األمريكية)

٧٫٠٠٠

٥٫٠٠٠

٣٫٠٠٠

١٫٠٠٠

(١٫٠٠٠)
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املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 1٢

مراجعة األعمال التشغيلية واملالية

الشركات التابعة
تكافل ري ليمتد 

سجلت شركة إعادة التأمني اإلسالمية التابعة للمجموعة، تكافل 
ري ليمتد، التي وضعت حتت التسوية يف أبريل ٢٠16،  ربح صايف 
مليون  ربح قدره 8.٠  أمريكي )٢٠٢1:  دوالر  مليون  قدره  6.٠ 
دوالر أمريكي( لهذا العام.  وبلغت حصة املجموعة يف الربح 3.٠ 
دوالر  مليون   ٠.4 قدره  ربح     :٢٠٢1( أمريكي  دوالر  مليون 

أمريكي(.
حققت إستثمارات تكافل ري ليمتد متوسط   عائد بنسبة ٪1.7 
مليون   ٠.4 بلغت  إستثمارية  عوائد  مع حتقيق   )٪1.٠  :٢٠٢1(
دوالر أمريكي )٢٠٢1:  ٠.3 مليون دوالر أمريكي(،  وكانت أصول 
وودائع  كنقد  تقريباً  ل  كام بشكل  محفوظة  االستثمارية  الشركة 

إسالمية قصيرة األجل.
ضمانات اخلليج

حتت  للمجموعة  تابعة  شركة  وهي  اخلليج،  ضمانات  أعلنت 
التصفية، عن حتقيق أرباح بلغ قدرها 4.1 مليون دوالر أمريكي 
دوالر  مليون   1.٢ قدره  ربح     :٢٠٢1( للعام  املجموعة  لنتائج 

أمريكي(. بسبب عكس املخصصات بعد إعادة التقييم.

أريج كابيتال ليمتد
توقفت أريج كابيتال ليمتد، وهي شركة مسجلة ومملوكة بالكامل 
ألريج وعضو يف لويدز لندن، عن االكتتاب يف أعمال جديدة اعتباراً 
من األول من يناير ٢٠٢٠.  وأبلغت أريج كابيتال ليمتد عن أقساط 
مكتسبة بلغت  ٠.٠6 مليون دوالر أمريكي للعام )٢٠٢1:  أقساط 
مكتسبة بلغت  1.1 مليون دوالر أمريكي(. سجلت أريج كابيتال 
ليمتد ربح قدره ٢.٢ مليون دوالر أمريكي للعام )٢٠٢1: خسارة  
الضرائب  استرداد  بسبب  أمريكي(  دوالر  مليون   ٠.1 قدرها 

وعكس املخصصات.
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املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 1٢

مراجعة األعمال التشغيلية واملالية

الشركات التابعة
تكافل ري ليمتد 

سجلت شركة إعادة التأمني اإلسالمية التابعة للمجموعة، تكافل 
ري ليمتد، التي وضعت حتت التسوية يف أبريل ٢٠16،  ربح صايف 
مليون  ربح قدره 8.٠  أمريكي )٢٠٢1:  دوالر  مليون  قدره  6.٠ 
دوالر أمريكي( لهذا العام.  وبلغت حصة املجموعة يف الربح 3.٠ 
دوالر  مليون   ٠.4 قدره  ربح     :٢٠٢1( أمريكي  دوالر  مليون 

أمريكي(.
حققت إستثمارات تكافل ري ليمتد متوسط   عائد بنسبة ٪1.7 
مليون   ٠.4 بلغت  إستثمارية  عوائد  مع حتقيق   )٪1.٠  :٢٠٢1(
دوالر أمريكي )٢٠٢1:  ٠.3 مليون دوالر أمريكي(،  وكانت أصول 
وودائع  كنقد  تقريباً  ل  كام بشكل  محفوظة  االستثمارية  الشركة 

إسالمية قصيرة األجل.
ضمانات اخلليج

حتت  للمجموعة  تابعة  شركة  وهي  اخلليج،  ضمانات  أعلنت 
التصفية، عن حتقيق أرباح بلغ قدرها 4.1 مليون دوالر أمريكي 
دوالر  مليون   1.٢ قدره  ربح     :٢٠٢1( للعام  املجموعة  لنتائج 

أمريكي(. بسبب عكس املخصصات بعد إعادة التقييم.

أريج كابيتال ليمتد
توقفت أريج كابيتال ليمتد، وهي شركة مسجلة ومملوكة بالكامل 
ألريج وعضو يف لويدز لندن، عن االكتتاب يف أعمال جديدة اعتباراً 
من األول من يناير ٢٠٢٠.  وأبلغت أريج كابيتال ليمتد عن أقساط 
مكتسبة بلغت  ٠.٠6 مليون دوالر أمريكي للعام )٢٠٢1:  أقساط 
مكتسبة بلغت  1.1 مليون دوالر أمريكي(. سجلت أريج كابيتال 
ليمتد ربح قدره ٢.٢ مليون دوالر أمريكي للعام )٢٠٢1: خسارة  
الضرائب  استرداد  بسبب  أمريكي(  دوالر  مليون   ٠.1 قدرها 

وعكس املخصصات.
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اجتماعات املجلساألعضاء
)9(

جلنة التدقيق واملخاطر
)5(

جلنة التعيينات واملكافآت
)6(

6-9سعيد محمد البحار*
--4أحمد عمر الكربي

5-9محمد سيف السويدي
4٢1محمد أحمد الكربي

-4٢عبداهلل سعيد الغفلي
855وائل إبراهيم أبوخزام
--4محمد سيف الهاملي
535أحمد سعيد املهري*

535بدر عبداهلل اجلابري*
•  * متثل عضو مستقل غير تنفيذي

•  - متثل غير عضو
•  مت أنتهاء عضوية كل من السيد محمد سيف الهاملي والسيد أحمد سعيد املهري والدكتور بدر عبداهلل اجلابري بتاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢.

•  مت أنتخاب كل من السيد أحمد عمر الكربي والسيد محمد أحمد الكربي وتعيني السيد عبداهلل سعيد الغفلي بتاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢.

مجلس  عقد   ٢٠٢٢ العام  وخالل  البحرين،  يف  اجتماعاتها  من 
اإلدارة عدد 9 إجتماعات، ومت عقد أكثر من 5٠٪ من اإلجتماعات 

يف البحرين. 

ويوضح اجلدول التالي عدد االجتماعات املنعقدة يف ٢٠٢٢، مبا 
فيها جلان املجلس واحلضور الشخصي لألعضاء:

اإلدارة
هناك فصل للمسئوليات بني رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. 
فرئيس مجلس اإلدارة هو املسئول عن رئاسة املجلس والتأكد من 
كفاءته على كافة األصعدة والقيام بدوره يف حتضير جدول األعمال، 

مع األخذ بعني االعتبار األمور اخلاصة بالشركة وشئون األعضاء.
يقوم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي باإلدارة اليومية ألمور الشركة. 
يف  مذكورة  الذاتية  وسيرهم  العامة  اإلدارة  فريق  أعضاء  أسماء 

الصفحة رقم ٢1.
تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العامة

قانون  ملتطلبات  وفقاً  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تعويضات  تتحدد 
واملنصوص  البحرين  مملكة  يف  به  املعمول  التجارية  الشركات 
املساهمون.  يعتمدها  والتي  للشركة  األساسي  النظام  يف  عليه 
واملصاريف  والبدالت  املكافآت  األعضاء  تعويضات  وتشمل 
املدفوعة. أما تعويضات اإلدارة العامة فيقوم بتحديدها مجلس 
حيث  واملكافآت  التعيينات  جلنة  من  توصية  على  بناًء  اإلدارة 
نهاية  مزايا  املدفوعة،  املصاريف  البدالت،  الرواتب،  تشمل 
وفقا  الالزمة  التفاصيل  باألداء.  املتعلقة  واحلوافز  اخلدمة، 
عند  الشركة  مقر  متوفرة يف  املركزي  البحرين  لقواعد مصرف 

طلب املساهمني.
الهيكل التنظيمي

أهداف  خلدمة  مفصاًل  تنظيمياً  هيكاًل  الشركة  حددت 
ولكن  بها.  الداخلية  والرقابة  االستراتيجي  وتطورها  الشركة 

التأمني  اعادة  أعمال  اكتتاب  بوقف   املساهمني  قرار  وبسبب 
ملئ  لزوم  يراجع  احلالي  اإلدارة  مجلس  فإن  اجلديدة، 

الشاغرة. املناصب 
التعاقب اإلداري 

 تعترف الشركة بقيمة مواردها البشرية وأهمية ضمان التعاقب 
اإلداري املؤهل واملنظم. وتتولى جلنة التعيينات واملكافآت مسئولية 
مراجعة واعتماد خطة التعاقب اإلداري بالشركة. ومع ذلك، فإن 
بعض املناصب الرئيسية ال تزال شاغرة يف الوقت احلالي وذلك 
التأمني  إعادة  أعمال  أكتتاب  بوقف  املساهمني   لقرار  وفقاً 

اجلديدة. 
سياسة توظيف األقارب

فقد  املركزي،  البحرين  مصرف  قواعد  كتاب  يف  ورد  مبا  عماًل 
وضعت الشركة سياسة لتوظيف أقارب األشخاص الذين يتوقف 

تعيينهم على موافقة مصرف البحرين املركزي.
تداوالت األشخاص الرئيسيني باألوراق املالية ألريج

الرئيسيني  األشخاص  بتداوالت  خاصة  سياسة  أريج  أنشأت   
باألوراق املالية للمجموعة العربية للتأمني، مبا يتوافق مع إرشادات 
املالية(  )األسواق  رقم 6  املجلد  القواعد  وكتاب  البحرين  بورصة 
التزمت  العام  وخالل  املركزي.  البحرين  مصرف  عن  الصادر 
الشركة بكافة التقارير ذات الصلة وباملتطلبات الرقابية على النحو 

املنصوص عليه يف هذه القواعد.
وفيما يلي تفاصيل أسهم أريج التي ميتلكها أعضاء مجلس اإلدارة 
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أفضل  بإتباع  )»أريج«(  للتأمني ش.م.ب.  العربية  املجموعة  تلتزم 
املمارسات العاملية يف حوكمة الشركات. والشركة على يقني بوجود 
روابط بني املعايير األخالقية القوية، حوكمة جيدة وإضفاء قيمة 
ومجتمع  الشركاء  مع  للتواصل  السعي  خالل  ومن  للمساهمني. 
التامة عن  األعمال العام، تهدف الشركة إلى االلتزام بالشفافية 

طريق تبني أعلى معايير اإلفصاح.
تأسست أريج بتاريخ 9 يونيو 198٠ كشركة إعادة تأمني. يقدر رأس 
املال املصرح به ألريج كما هو يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ 5٠٠ مليون 

دوالر أمريكي ورأس املال املدفوع ٢٢٠ مليون دوالر أمريكي. 
 3 رقم  املجلد   - القواعد  كتاب   - املركزي  البحرين  مصرف 

)High Level Controls(

تتبع الشركة قواعد حوكمة الشركات وفقا للمجلد رقم 3 من كتاب 
أعمال اجلمعية  ويضم جدول  املركزي،  البحرين  قواعد مصرف 

العمومية يف بند منفصل تقرير حوكمة الشركة.
املساهمون

بورصة  يف  مدرجة  وأسهمها  عامة  مساهمة  شركة  أريج  تعد 
البحرين. 

إجتماع   ،٢٠٢٢ العام  خالل  للمساهمني  اجتماعني  أريج  عقدت 
وأجتماع   ٢٠٢٢ مارس   ٢9 بتاريخ  العادية  العمومية  اجلمعية 
اجلمعية العمومية العادية بتاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢ وذلك إلنتخاب 
أعضاء مجلس اإلدارة للفترة من سبتمبر ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢5. 
قام املساهمون بإنتخاب األعضاء لشغل ثالث مناصب يف مجلس 
اإلدارة، يف حني مت شغل املناصب الثالث املتبقية عن طريق التعيني 
من قبل املساهمني الرئيسيني وفقا للمادة 3٢ من النظام األساسي 

للشركة.
إيضاحات  يف  مبني  كما  املساهمني،  عن  املعلومات  من  للمزيد 
البيانات املالية املوحدة املذكورة يف الصفحة 67 )إيضاح ٢٠(.      

إطار العمل
حتتفظ الشركة، من خالل مجلس إدارتها، على إطار عمل للحوكمة 
الرسمية،  السياسات  تشمل  والتي  عملياتها،  مجاالت  جميع  يف 
اإلجراءات واملبادئ التوجيهية الرسمية ومتطلبات اإلدارة اخلاصة 
بالتقارير. وتلتزم أريج مبراجعة ممارسات احلوكمة بشكل منتظم 

وتعديلها من وقت آلخر.
مجلس اإلدارة

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وميكن إنهاء دورة املجلس من 
قبل مساهمي الشركة وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف النظام 
البحرين  ململكة  التجارية  الشركات  وقانون  للشركة  األساسي 
وقوانني وقواعد مصرف البحرين املركزي. وفقا للنظام األساسي 

لشركة أريج، يحق ألي مساهم لديه 1٠٪ أو أكثر من أسهم الشركة 
تعيني عضو يف مجلس اإلدارة، بينما مينع أي مساهم ميارس هذا 
اإلدارة  مجلس  يف  آخرين  أعضاء  إلنتخاب  التصويت  من  احلق 

خالل اجتماع احلمعية العمومية العادية. 
يتحمل مجلس اإلدارة املسئولية النهائية لإلدارة العامة واإلشراف 
املالي  األداء  بانتظام  املجلس  ويقيم  الشركة.  على  والتحكم 
بشكل  املجلس  ويشرف  أعماله.  ويعتمد خطة  للشركة  والتجاري 
مستمر على ضوابط احلوكمة، من أجل ضمان االلتزام باملعايير 
كفاءة  مدى  ويقيم  املجلس  يشرف  كما  الشركة.  داخل  اجليدة 

اإلدارة جلميع مخاطر األعمال التي قد تتعرض لها الشركة.
مت انتخاب املجلس احلالي من قبل املساهمني بتاريخ ٢6 سبتمبر 
إجراءات  وتعزز   .٢٠٢5 مارس  إلى  سنوات  ثالث  وملدة   ٢٠٢٢
املجلس األساسية التطوير املهني لألعضاء الذي يشمل التدريب 
التعريفي لألعضاء اجلدد والتقييم الذاتي. أسماء أعضاء مجلس 
الصفحة  الذاتية مفصلة يف  ونبذة عن سيرتهم  اإلدارة احلاليني 

رقم ٢٠.
جميع أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذيني وفقا للتشكيل احلالي 
إلنتخابات  نتيجة  اإلدارة  مجلس  لتشكيل  ووفقاً  اإلدارة.  ملجلس 
مجلس اإلدارة املذكورة أعاله، فإنه يوجد عضو واحد فقط من 
عضو  أن  حني  يف  تنفيذي،  غير  مستقل  الستة  األعضاء  ضمن 
للوائح  وفقا  املعايير  يستوف  لم  اآلخر  املستقل  اإلدارة  مجلس 
يفي  ال  احلالي  التشكيل  أن  وحيث  املركزي،  البحرين  مصرف 
بلوائح مصرف البحرين املركزي والتي تتطلب أن يكون ثلث أعضاء 
مجلس اإلدارة على األقل أعضاء مستقلني ويقوم مجلس اإلدارة 
حاليا مبراجعة تشكيل أعضاء املجلس وتقدمي اإلقتراح املناسب. 
األعضاء  أداء  مع  أدائه  وتقييم  مبراجعة  دورياً  املجلس  ويقوم 

منفردين، كما تتطلبه القواعد.
جلان املجلس

إدارة الشركة،  الرئيسية يف مجلس  يف حني يتم مناقشة املسائل 
مهامه  إدارة  املجلس يف  ملساعدة  منفصلة  تشكيل جلان  فقد مت 
على  باإلشراف  واملخاطر  التدقيق  جلنة  فتقوم  فعالة،  بطريقة 
القوانني  بكافة  وااللتزام  الداخلي  الرقابة  ونظام  املالية  التقارير 
واألنظمة املطبقة، إلى جانب إدارة املخاطر. أما جلنة التعيينات 
مجلس  ألعضاء  واملكافآت  التعيينات  مراجعة  فتتولى  واملكافآت 
اإلدارة وأعضاء اإلدارة العامة بالشركة. وجتتمع كل جلان املجلس 
بشكل دوري لتحقيق أهدافها كما تقوم سنوياً بتقييم أدائها الذاتي.

اجتماعات املجلس
على  يتوجب  احمللية،  والقواعد  للشركة  األساسي  للنظام  وفقاً 
املجلس االنعقاد على األقل 4 مرات يف السنة على أن تعقد ٪5٠ 



15التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢

تقرير حوكمة الشركات

اجتماعات املجلساألعضاء
)9(

جلنة التدقيق واملخاطر
)5(

جلنة التعيينات واملكافآت
)6(

6-9سعيد محمد البحار*
--4أحمد عمر الكربي

5-9محمد سيف السويدي
4٢1محمد أحمد الكربي

-4٢عبداهلل سعيد الغفلي
855وائل إبراهيم أبوخزام
--4محمد سيف الهاملي
535أحمد سعيد املهري*

535بدر عبداهلل اجلابري*
•  * متثل عضو مستقل غير تنفيذي

•  - متثل غير عضو
•  مت أنتهاء عضوية كل من السيد محمد سيف الهاملي والسيد أحمد سعيد املهري والدكتور بدر عبداهلل اجلابري بتاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢.

•  مت أنتخاب كل من السيد أحمد عمر الكربي والسيد محمد أحمد الكربي وتعيني السيد عبداهلل سعيد الغفلي بتاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢.

مجلس  عقد   ٢٠٢٢ العام  وخالل  البحرين،  يف  اجتماعاتها  من 
اإلدارة عدد 9 إجتماعات، ومت عقد أكثر من 5٠٪ من اإلجتماعات 

يف البحرين. 

ويوضح اجلدول التالي عدد االجتماعات املنعقدة يف ٢٠٢٢، مبا 
فيها جلان املجلس واحلضور الشخصي لألعضاء:

اإلدارة
هناك فصل للمسئوليات بني رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. 
فرئيس مجلس اإلدارة هو املسئول عن رئاسة املجلس والتأكد من 
كفاءته على كافة األصعدة والقيام بدوره يف حتضير جدول األعمال، 

مع األخذ بعني االعتبار األمور اخلاصة بالشركة وشئون األعضاء.
يقوم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي باإلدارة اليومية ألمور الشركة. 
يف  مذكورة  الذاتية  وسيرهم  العامة  اإلدارة  فريق  أعضاء  أسماء 

الصفحة رقم ٢1.
تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العامة

قانون  ملتطلبات  وفقاً  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تعويضات  تتحدد 
واملنصوص  البحرين  مملكة  يف  به  املعمول  التجارية  الشركات 
املساهمون.  يعتمدها  والتي  للشركة  األساسي  النظام  يف  عليه 
واملصاريف  والبدالت  املكافآت  األعضاء  تعويضات  وتشمل 
املدفوعة. أما تعويضات اإلدارة العامة فيقوم بتحديدها مجلس 
حيث  واملكافآت  التعيينات  جلنة  من  توصية  على  بناًء  اإلدارة 
نهاية  مزايا  املدفوعة،  املصاريف  البدالت،  الرواتب،  تشمل 
وفقا  الالزمة  التفاصيل  باألداء.  املتعلقة  واحلوافز  اخلدمة، 
عند  الشركة  مقر  متوفرة يف  املركزي  البحرين  لقواعد مصرف 

طلب املساهمني.
الهيكل التنظيمي

أهداف  خلدمة  مفصاًل  تنظيمياً  هيكاًل  الشركة  حددت 
ولكن  بها.  الداخلية  والرقابة  االستراتيجي  وتطورها  الشركة 

التأمني  اعادة  أعمال  اكتتاب  بوقف   املساهمني  قرار  وبسبب 
ملئ  لزوم  يراجع  احلالي  اإلدارة  مجلس  فإن  اجلديدة، 

الشاغرة. املناصب 
التعاقب اإلداري 

 تعترف الشركة بقيمة مواردها البشرية وأهمية ضمان التعاقب 
اإلداري املؤهل واملنظم. وتتولى جلنة التعيينات واملكافآت مسئولية 
مراجعة واعتماد خطة التعاقب اإلداري بالشركة. ومع ذلك، فإن 
بعض املناصب الرئيسية ال تزال شاغرة يف الوقت احلالي وذلك 
التأمني  إعادة  أعمال  أكتتاب  بوقف  املساهمني   لقرار  وفقاً 

اجلديدة. 
سياسة توظيف األقارب

فقد  املركزي،  البحرين  مصرف  قواعد  كتاب  يف  ورد  مبا  عماًل 
وضعت الشركة سياسة لتوظيف أقارب األشخاص الذين يتوقف 

تعيينهم على موافقة مصرف البحرين املركزي.
تداوالت األشخاص الرئيسيني باألوراق املالية ألريج

الرئيسيني  األشخاص  بتداوالت  خاصة  سياسة  أريج  أنشأت   
باألوراق املالية للمجموعة العربية للتأمني، مبا يتوافق مع إرشادات 
املالية(  )األسواق  رقم 6  املجلد  القواعد  وكتاب  البحرين  بورصة 
التزمت  العام  وخالل  املركزي.  البحرين  مصرف  عن  الصادر 
الشركة بكافة التقارير ذات الصلة وباملتطلبات الرقابية على النحو 

املنصوص عليه يف هذه القواعد.
وفيما يلي تفاصيل أسهم أريج التي ميتلكها أعضاء مجلس اإلدارة 
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أفضل  بإتباع  )»أريج«(  للتأمني ش.م.ب.  العربية  املجموعة  تلتزم 
املمارسات العاملية يف حوكمة الشركات. والشركة على يقني بوجود 
روابط بني املعايير األخالقية القوية، حوكمة جيدة وإضفاء قيمة 
ومجتمع  الشركاء  مع  للتواصل  السعي  خالل  ومن  للمساهمني. 
التامة عن  األعمال العام، تهدف الشركة إلى االلتزام بالشفافية 

طريق تبني أعلى معايير اإلفصاح.
تأسست أريج بتاريخ 9 يونيو 198٠ كشركة إعادة تأمني. يقدر رأس 
املال املصرح به ألريج كما هو يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ 5٠٠ مليون 

دوالر أمريكي ورأس املال املدفوع ٢٢٠ مليون دوالر أمريكي. 
 3 رقم  املجلد   - القواعد  كتاب   - املركزي  البحرين  مصرف 

)High Level Controls(

تتبع الشركة قواعد حوكمة الشركات وفقا للمجلد رقم 3 من كتاب 
أعمال اجلمعية  ويضم جدول  املركزي،  البحرين  قواعد مصرف 

العمومية يف بند منفصل تقرير حوكمة الشركة.
املساهمون

بورصة  يف  مدرجة  وأسهمها  عامة  مساهمة  شركة  أريج  تعد 
البحرين. 

إجتماع   ،٢٠٢٢ العام  خالل  للمساهمني  اجتماعني  أريج  عقدت 
وأجتماع   ٢٠٢٢ مارس   ٢9 بتاريخ  العادية  العمومية  اجلمعية 
اجلمعية العمومية العادية بتاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢ وذلك إلنتخاب 
أعضاء مجلس اإلدارة للفترة من سبتمبر ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢5. 
قام املساهمون بإنتخاب األعضاء لشغل ثالث مناصب يف مجلس 
اإلدارة، يف حني مت شغل املناصب الثالث املتبقية عن طريق التعيني 
من قبل املساهمني الرئيسيني وفقا للمادة 3٢ من النظام األساسي 

للشركة.
إيضاحات  يف  مبني  كما  املساهمني،  عن  املعلومات  من  للمزيد 
البيانات املالية املوحدة املذكورة يف الصفحة 67 )إيضاح ٢٠(.      

إطار العمل
حتتفظ الشركة، من خالل مجلس إدارتها، على إطار عمل للحوكمة 
الرسمية،  السياسات  تشمل  والتي  عملياتها،  مجاالت  جميع  يف 
اإلجراءات واملبادئ التوجيهية الرسمية ومتطلبات اإلدارة اخلاصة 
بالتقارير. وتلتزم أريج مبراجعة ممارسات احلوكمة بشكل منتظم 

وتعديلها من وقت آلخر.
مجلس اإلدارة

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وميكن إنهاء دورة املجلس من 
قبل مساهمي الشركة وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف النظام 
البحرين  ململكة  التجارية  الشركات  وقانون  للشركة  األساسي 
وقوانني وقواعد مصرف البحرين املركزي. وفقا للنظام األساسي 

لشركة أريج، يحق ألي مساهم لديه 1٠٪ أو أكثر من أسهم الشركة 
تعيني عضو يف مجلس اإلدارة، بينما مينع أي مساهم ميارس هذا 
اإلدارة  مجلس  يف  آخرين  أعضاء  إلنتخاب  التصويت  من  احلق 

خالل اجتماع احلمعية العمومية العادية. 
يتحمل مجلس اإلدارة املسئولية النهائية لإلدارة العامة واإلشراف 
املالي  األداء  بانتظام  املجلس  ويقيم  الشركة.  على  والتحكم 
بشكل  املجلس  ويشرف  أعماله.  ويعتمد خطة  للشركة  والتجاري 
مستمر على ضوابط احلوكمة، من أجل ضمان االلتزام باملعايير 
كفاءة  مدى  ويقيم  املجلس  يشرف  كما  الشركة.  داخل  اجليدة 

اإلدارة جلميع مخاطر األعمال التي قد تتعرض لها الشركة.
مت انتخاب املجلس احلالي من قبل املساهمني بتاريخ ٢6 سبتمبر 
إجراءات  وتعزز   .٢٠٢5 مارس  إلى  سنوات  ثالث  وملدة   ٢٠٢٢
املجلس األساسية التطوير املهني لألعضاء الذي يشمل التدريب 
التعريفي لألعضاء اجلدد والتقييم الذاتي. أسماء أعضاء مجلس 
الصفحة  الذاتية مفصلة يف  ونبذة عن سيرتهم  اإلدارة احلاليني 

رقم ٢٠.
جميع أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذيني وفقا للتشكيل احلالي 
إلنتخابات  نتيجة  اإلدارة  مجلس  لتشكيل  ووفقاً  اإلدارة.  ملجلس 
مجلس اإلدارة املذكورة أعاله، فإنه يوجد عضو واحد فقط من 
عضو  أن  حني  يف  تنفيذي،  غير  مستقل  الستة  األعضاء  ضمن 
للوائح  وفقا  املعايير  يستوف  لم  اآلخر  املستقل  اإلدارة  مجلس 
يفي  ال  احلالي  التشكيل  أن  وحيث  املركزي،  البحرين  مصرف 
بلوائح مصرف البحرين املركزي والتي تتطلب أن يكون ثلث أعضاء 
مجلس اإلدارة على األقل أعضاء مستقلني ويقوم مجلس اإلدارة 
حاليا مبراجعة تشكيل أعضاء املجلس وتقدمي اإلقتراح املناسب. 
األعضاء  أداء  مع  أدائه  وتقييم  مبراجعة  دورياً  املجلس  ويقوم 

منفردين، كما تتطلبه القواعد.
جلان املجلس

إدارة الشركة،  الرئيسية يف مجلس  يف حني يتم مناقشة املسائل 
مهامه  إدارة  املجلس يف  ملساعدة  منفصلة  تشكيل جلان  فقد مت 
على  باإلشراف  واملخاطر  التدقيق  جلنة  فتقوم  فعالة،  بطريقة 
القوانني  بكافة  وااللتزام  الداخلي  الرقابة  ونظام  املالية  التقارير 
واألنظمة املطبقة، إلى جانب إدارة املخاطر. أما جلنة التعيينات 
مجلس  ألعضاء  واملكافآت  التعيينات  مراجعة  فتتولى  واملكافآت 
اإلدارة وأعضاء اإلدارة العامة بالشركة. وجتتمع كل جلان املجلس 
بشكل دوري لتحقيق أهدافها كما تقوم سنوياً بتقييم أدائها الذاتي.

اجتماعات املجلس
على  يتوجب  احمللية،  والقواعد  للشركة  األساسي  للنظام  وفقاً 
املجلس االنعقاد على األقل 4 مرات يف السنة على أن تعقد ٪5٠ 
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يتولى رئيس إدارة املخاطر تنفيذ إطار عمل إدارة مخاطر املؤسسة 
ملجلس  واملخاطر  التدقيق  جلنة  إلى  تقاريره  يرفع  بدوره  الذي 
بشكل نشط  وإدارته  املخاطر  مراجعة سجل  تتم  كذلك،  اإلدارة. 
بهدف احلفاظ على مستويات األداء الفعالة الستخدام رأس املال 
املعرض للخطر دون اإلفراط يف تعريض مصلحة حقوق املساهمني 

للمخاطر أيضا.
تشمل فئات املخاطر الرئيسية ألريج املخاطر اإلكتتابية، مخاطر 
مخاطر  التشغيلية،  املخاطر  األسواق،  مخاطر  اإلحتياطيات، 

اإلئتمان، ومخاطر السيولة. 
لدى الشركة عدد من السياسات لتقليل املخاطر وإستراتيجيات 

التخفيف من حدتها إلدارة التعرض للمخاطر الرئيسية.
•  بيان الرغبة يف التعرض للمخاطر - حتتفظ أريج ببيان محدد 

القصوى  التعرض  نسبة  يوضح  املخاطرة  يف  الرغبة  عن 
للخسائر لكل من فروع املخاطر الرئيسية. ميثل بيان الرغبة 
يف املخاطرة وثيقة رئيسية يف توجيه نهج الشركة يف األعمال 
ويراجع بصفة دورية وقد مت التصديق عليه من قبل مجلس 

اإلدارة.
•  املخاطر اإلكتتابية - تشمل مزيج من إرشادات اإلكتتاب التي 

التسعير  وآليات  بالشركة،  واإلدارية  الرقابية  النظم  قيد  هي 
إئتماني  بتصنيف  تتسم  أسواق  يف  التأمني  إعادة  وتغطيات 

عالي والتي تضع سقفاً لألخطار احلادة.
من  االحتياطيات  مخاطر  إدارة  تتم   - االحتياطيات  •  مخاطر 

لالحتياطيات  واخلارجية  الداخلية  املراجعات  إجراء  خالل 
لضمان مالءمة وكفاية تخصيص االحتياطيات. 

من  الفئة  لهذه  التعرض  يف  التحكم  يتم   - األسواق  •  مخاطر 

املخاطر عن طريق باقة من اإلرشادات اإلستثمارية والسياسات 
األصول، حتليل  فئات  األقصى ملخصصات  احلد  تضم  التي 
التخلص  أوامر  فيها  مبا  األداء،  مراقبة  وأدوات  اإلجتاهات 

إليقاف اخلسارة.
•  املخاطر التشغيلية - متثل املخاطر التشغيلية العمليات التي 

الشركة  وتقوم  للخطر،  للشركة  التشغيلية  القدرات  تعرض 
اجلهود  وتبذل  كثب،  عن  املتعددة  العمليات  هذه  مبراقبة 

املتواصلة للحد من آثارها.  
الرقابة  طريق  عن  الفئة  هذه  تدار   - اإلئتمانية  •  املخاطر 

التعامل مع مؤسسات  املقابل وتفضل أريج  الصارمة للطرف 

عريقة، وإجماالً، شركات ذات تصنيف عالي. ويف ذات الوقت، 
يتم رصد التدفق النقدي من خالل التحليالت الزمنية وتتبع 

املدفوعات املستحقة بشكل فعال.
•  وأخيراً مخاطر السيولة - متثل هذه الفئة اخلسارة الفعلية أو 

لدفع  إما  القدرة  عدم  من  الناشئة  املجموعة  على  املتصورة 
يولي  التشغيلية.  اإللتزامات  أو  اإلستثمارات  أو  مطالبات 
مخاطر  وإدارة  املطالبات  إدارة  وسياسة  أريج،  يف  اإلستثمار 
السيولة اإلعتبار الواجب إلدارة مخاطر السيولة، وعلى سبيل 
منوذج  من  بكثير  أعلى  سائلة  بأصول  أريج  احليطة حتتفظ 

متطلبات السيولة السنوية بها.
مدققي احلسابات اخلارجيني 

اجلمعية  يف  اخلارجيني  احلسابات  مدققي  املساهمون  يعني 
ام جي فخرو -  السادة شركة  كى بى  العمومية. وقد مت تعيني 
مملكة البحرين كمدققني خارجيني حلسابات السنة املالية ٢٠٢٢ 
بناًء على قرار اجلمعية العمومية، على النحو املفوض إلى مجلس 
األدارة. ميكن للمساهمني احلصول على تفاصيل أتعاب مدققي 

احلسابات اخلارجيني بناء على طلبهم.
مت االستعانة مبدققي احلسابات اخلارجيني باإلضافة إلى التدقيق 
اخلارجي، يف عمل Agreed Upon Procedure – AUP والتي يجب 
أن يقوم بإعدادها مدققي احلسابات اخلارجيني. ميكن للمساهمني 
احلصول على تفاصيل أتعاب مدققي احلسابات اخلارجيني بناء 

على طلبهم.
املالءة القانونية 

يتم حتديد متطلبات املالءة القانونية من مصرف البحرين املركزي، 
وهو اجلهة الرقابية ألريج يف البحرين. ويعرف احلد األدنى من 
املالءة باإلشارة إلى أقساط ومطالبات محددة. ويلخص عن موقف 

مالءة الشركة كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ كما يلي:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
٢35.٠٠6٢٢7.٢٠3رأس املال املتاح

٢.3889.771هامش املالءة املطلوب
 مجموع فائض رأس املال املتاح

٢3٢.618٢17.43٢عما هو مطلوب من هامش املالءة

تقرير حوكمة الشركات
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زوجاتهم،  فيها  مبا  العامة،  اإلدارة  وأعضاء  ممثليهم  فيها  مبا 
واألطفال أو غيرهم من األشخاص اخلاضعني إلشرافهم:

اإلدارة العامةأعضاء املجلس
 عدد األسهم اململوكة

-116.7٢9.768كما هو يف 1-1-٢٠٢٢

 مضاًفا: عدد األسهم
--املكتسبة خالل العام

ناقًصا : األسهم التي مت بيعها 
-خالل العام 

 عدد األسهم اململوكة
-116.7٢9.768كما هو يف 31-1٢-٢٠٢٢

عالقات املساهمني
تولي أريج أهمية قصوى للحفاظ على عالقات فعالة مع املساهمني 
من خالل قنوات إتصال مفتوحة وعادلة وشفافة. توجد بالشركة 
املعلومات  نشر  عن  مسئولة  املساهمني  لشئون  متخصصة  وحدة 
ذات الصلة يف الوقت املناسب ألصحاب املصلحة. كما يوفر موقع 
الشركات  حوكمة  عن  املفصلة  املعلومات   )www.arig.net( أريج 

واألعمال والبيانات املالية.
يتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية السنوية للمساهمني يف غضون 
9٠ يوم من إنتهاء السنة املالية حسب املتطلبات الرقابية. تنشر 
الدعوة للجمعية العمومية للمساهمني واملراقبني واألسواق املالية 
يف وقت مبكر. ويتم توفير نسخ من التقرير السنوي واحلسابات 
يتسنى  حتى  األقل  على  بأسبوع  االجتماع  تاريخ  قبل  املالية 
أعضاء  مع  الشركة  أداء  ملناقشة  للتحضير  الفرصة  للمساهمني 

مجلس اإلدارة.
رأس املال واألسهم

عادي  سهم  مليون   5٠٠ من  ألريج  به  املصرح  املال  رأس  يتألف 
بقيمة إسمية تبلغ 1 دوالر أمريكي عن كل سهم. ويبلغ رأس املال 
وميتلك  أمريكي.  دوالر  مليون   ٢٢٠ واملدفوع  واملسجل  الصادر 
األسهم 4.٢6٠ مساهم غالبيتهم من دول مجلس التعاون اخلليجي. 
ويتم تداول أسهم أريج من أي جنسية من خالل بورصة البحرين. 
للصفحة  الرجوع  الرجاء  املساهمني،  حول  املعلومات  من  للمزيد 

رقم 68 من هذا التقرير السنوي.
اإللتزام

أنشئت أريج إطار شامل لإللتزام، معتمد من املجلس، يشمل كل 
إلتزام  وحدة  توجد  الشركة.  لعمليات  املطبقة  واألنظمة  القواعد 
إلى جلنة  تقاريره  يرفع  إلتزام  يرأسها ضابط  بالشركة  منفصلة 
الوحدة  هذه  تضمن  اإلدارة.  ملجلس  التابعة  واملخاطر  التدقيق 
قبل  من  عليها  املنصوص  الرقابية  املتطلبات  بكافة  أريج  إلتزام 
مبملكة  والتجارة  الصناعة  ووزارة  املركزي  البحرين  مصرف 
ملتزمة  الشركة  أن  للتأكد من  الوحدة  تسعى هذه  كما  البحرين، 
التي تدرج فيها  املالية  التابعة لألسواق  القواعد واألنظمة  بكافة 
أسهم أريج، ولم تسجل الشركة أي مخالفات مالية يف سنة ٢٠٢٢.

الرقابة الداخلية
يتولى املجلس املسئولية النهائية عن كافة أنظمة الرقابة الداخلية 
واإلرشادات  السياسات  من  شبكة  وتوجد  الشركة.  داخل 
نواحي  لكل  األداء  ومراقبة  التفويض  ومستويات  واإلجراءات 
عمليات الشركة، مبا يف ذلك املراجعات الدورية وإعداد التقارير 
بشأن آخر املستجدات، أينما كان ذلك ضرورياً. كما يقوم املجلس 
واملطالبات  لالكتتاب  الصالحية   حدود  كافة  واعتماد  مبراجعة 
اليومية،  العمليات  مجال  يف  أما  األخرى.  التشغيلية  واألمور 
آلليات  الفعال  التطبيق  اإلدارة على مختلف مستوياتها،  فتضمن 

الرقابة، وتؤمن احلفاظ على بيئة رقابة إيجابية. 
كما تنفذ جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة على أسس 
جتارية محضة ودون شروط تفضيلية، وخالل العام لم يكن هناك 
أي معامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا للتعريف املنصوص 

عليه يف قواعد مصرف البحرين املركزي.   
مبراجعة   - املجلس  عن  نيابة   - واملخاطر  التدقيق  جلنة  وتقوم 
تلك  وتقييم  بالشركة  الداخلية  الرقابة  إطار  تطبيق  يف  دورية 
الرقابة يف شكل تقارير صادرة من املدقق الداخلي بأريج ومدققي 
بالوضع  اإلدارة  اللجنة مجلس  ثم تخطر  احلسابات اخلارجيني. 
وفعالية بيئة الرقابة بالشركة وإتخاذ اإلدارة لإلجراءات الالزمة 

لتعزيز أي أوجه ضعف مت حتديدها يف الرقابة.
الداخلي  التدقيق  وظيفة  إسناد  واملخاطر  التدقيق  جلنة  قامت 
للسنة املالية لطرف ثالث وفقا لقواعد مصرف البحرين املركزي 

- املجلد 3.
إستراتيجية العمل

على  أريج  تعمل  االكتتاب  أعمال  بوقف  املساهمني  ملوافقة  وفقا 
أتخاذ اإلجراءات التالية:

الشركة  نشاط  تقييد  يخص  فيما  الالزمة  اإلجراءات  •  عمل 

وتسيير أعمال احملفظة احلالية داخليا أو تعيني طرف ثالث 
إلجراء عملية التصفية مبا يف ذلك بيع احملفظة.

•  بحث فرص إمكانية العثور على مشتري أثناء تصفية محفظة 

الشركة لإلستحواذ على الشركة.
وافق املساهمون بتخويل مجلس اإلدارة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لتعزيز وزيادة القيمة العائدة للمساهمني.
إدارة مخاطر املؤسسة

تطبق أريج نظام إدارة مخاطر املؤسسة الذي يهدف إلى املراقبة 
وآثارها  الشركة  لها  تتعرض  أن  ميكن  التي  للمخاطر  الدقيقة 
احملتملة على رأس املال، فضاًل عن األداء املالي والتشغيلي. كما 
مستويات  لكافة  املنتظمة  باملراجعة  املخاطر  إدارة  قسم  يقوم 
الشركة لتقييم املستجدات والتوجهات يف عمليات الشركة، واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة للتخفيف من حدة اآلثار السلبية احملتملة كلما 

أمكن ذلك. 

تقرير حوكمة الشركات
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يتولى رئيس إدارة املخاطر تنفيذ إطار عمل إدارة مخاطر املؤسسة 
ملجلس  واملخاطر  التدقيق  جلنة  إلى  تقاريره  يرفع  بدوره  الذي 
بشكل نشط  وإدارته  املخاطر  مراجعة سجل  تتم  كذلك،  اإلدارة. 
بهدف احلفاظ على مستويات األداء الفعالة الستخدام رأس املال 
املعرض للخطر دون اإلفراط يف تعريض مصلحة حقوق املساهمني 

للمخاطر أيضا.
تشمل فئات املخاطر الرئيسية ألريج املخاطر اإلكتتابية، مخاطر 
مخاطر  التشغيلية،  املخاطر  األسواق،  مخاطر  اإلحتياطيات، 

اإلئتمان، ومخاطر السيولة. 
لدى الشركة عدد من السياسات لتقليل املخاطر وإستراتيجيات 

التخفيف من حدتها إلدارة التعرض للمخاطر الرئيسية.
•  بيان الرغبة يف التعرض للمخاطر - حتتفظ أريج ببيان محدد 

القصوى  التعرض  نسبة  يوضح  املخاطرة  يف  الرغبة  عن 
للخسائر لكل من فروع املخاطر الرئيسية. ميثل بيان الرغبة 
يف املخاطرة وثيقة رئيسية يف توجيه نهج الشركة يف األعمال 
ويراجع بصفة دورية وقد مت التصديق عليه من قبل مجلس 

اإلدارة.
•  املخاطر اإلكتتابية - تشمل مزيج من إرشادات اإلكتتاب التي 

التسعير  وآليات  بالشركة،  واإلدارية  الرقابية  النظم  قيد  هي 
إئتماني  بتصنيف  تتسم  أسواق  يف  التأمني  إعادة  وتغطيات 

عالي والتي تضع سقفاً لألخطار احلادة.
من  االحتياطيات  مخاطر  إدارة  تتم   - االحتياطيات  •  مخاطر 

لالحتياطيات  واخلارجية  الداخلية  املراجعات  إجراء  خالل 
لضمان مالءمة وكفاية تخصيص االحتياطيات. 

من  الفئة  لهذه  التعرض  يف  التحكم  يتم   - األسواق  •  مخاطر 

املخاطر عن طريق باقة من اإلرشادات اإلستثمارية والسياسات 
األصول، حتليل  فئات  األقصى ملخصصات  احلد  تضم  التي 
التخلص  أوامر  فيها  مبا  األداء،  مراقبة  وأدوات  اإلجتاهات 

إليقاف اخلسارة.
•  املخاطر التشغيلية - متثل املخاطر التشغيلية العمليات التي 

الشركة  وتقوم  للخطر،  للشركة  التشغيلية  القدرات  تعرض 
اجلهود  وتبذل  كثب،  عن  املتعددة  العمليات  هذه  مبراقبة 

املتواصلة للحد من آثارها.  
الرقابة  طريق  عن  الفئة  هذه  تدار   - اإلئتمانية  •  املخاطر 

التعامل مع مؤسسات  املقابل وتفضل أريج  الصارمة للطرف 

عريقة، وإجماالً، شركات ذات تصنيف عالي. ويف ذات الوقت، 
يتم رصد التدفق النقدي من خالل التحليالت الزمنية وتتبع 

املدفوعات املستحقة بشكل فعال.
•  وأخيراً مخاطر السيولة - متثل هذه الفئة اخلسارة الفعلية أو 

لدفع  إما  القدرة  عدم  من  الناشئة  املجموعة  على  املتصورة 
يولي  التشغيلية.  اإللتزامات  أو  اإلستثمارات  أو  مطالبات 
مخاطر  وإدارة  املطالبات  إدارة  وسياسة  أريج،  يف  اإلستثمار 
السيولة اإلعتبار الواجب إلدارة مخاطر السيولة، وعلى سبيل 
منوذج  من  بكثير  أعلى  سائلة  بأصول  أريج  احليطة حتتفظ 

متطلبات السيولة السنوية بها.
مدققي احلسابات اخلارجيني 

اجلمعية  يف  اخلارجيني  احلسابات  مدققي  املساهمون  يعني 
ام جي فخرو -  السادة شركة  كى بى  العمومية. وقد مت تعيني 
مملكة البحرين كمدققني خارجيني حلسابات السنة املالية ٢٠٢٢ 
بناًء على قرار اجلمعية العمومية، على النحو املفوض إلى مجلس 
األدارة. ميكن للمساهمني احلصول على تفاصيل أتعاب مدققي 

احلسابات اخلارجيني بناء على طلبهم.
مت االستعانة مبدققي احلسابات اخلارجيني باإلضافة إلى التدقيق 
اخلارجي، يف عمل Agreed Upon Procedure – AUP والتي يجب 
أن يقوم بإعدادها مدققي احلسابات اخلارجيني. ميكن للمساهمني 
احلصول على تفاصيل أتعاب مدققي احلسابات اخلارجيني بناء 

على طلبهم.
املالءة القانونية 

يتم حتديد متطلبات املالءة القانونية من مصرف البحرين املركزي، 
وهو اجلهة الرقابية ألريج يف البحرين. ويعرف احلد األدنى من 
املالءة باإلشارة إلى أقساط ومطالبات محددة. ويلخص عن موقف 

مالءة الشركة كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ كما يلي:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
٢35.٠٠6٢٢7.٢٠3رأس املال املتاح

٢.3889.771هامش املالءة املطلوب
 مجموع فائض رأس املال املتاح

٢3٢.618٢17.43٢عما هو مطلوب من هامش املالءة

تقرير حوكمة الشركات
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زوجاتهم،  فيها  مبا  العامة،  اإلدارة  وأعضاء  ممثليهم  فيها  مبا 
واألطفال أو غيرهم من األشخاص اخلاضعني إلشرافهم:

اإلدارة العامةأعضاء املجلس
 عدد األسهم اململوكة

-116.7٢9.768كما هو يف 1-1-٢٠٢٢

 مضاًفا: عدد األسهم
--املكتسبة خالل العام

ناقًصا : األسهم التي مت بيعها 
-خالل العام 

 عدد األسهم اململوكة
-116.7٢9.768كما هو يف 31-1٢-٢٠٢٢

عالقات املساهمني
تولي أريج أهمية قصوى للحفاظ على عالقات فعالة مع املساهمني 
من خالل قنوات إتصال مفتوحة وعادلة وشفافة. توجد بالشركة 
املعلومات  نشر  عن  مسئولة  املساهمني  لشئون  متخصصة  وحدة 
ذات الصلة يف الوقت املناسب ألصحاب املصلحة. كما يوفر موقع 
الشركات  حوكمة  عن  املفصلة  املعلومات   )www.arig.net( أريج 

واألعمال والبيانات املالية.
يتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية السنوية للمساهمني يف غضون 
9٠ يوم من إنتهاء السنة املالية حسب املتطلبات الرقابية. تنشر 
الدعوة للجمعية العمومية للمساهمني واملراقبني واألسواق املالية 
يف وقت مبكر. ويتم توفير نسخ من التقرير السنوي واحلسابات 
يتسنى  حتى  األقل  على  بأسبوع  االجتماع  تاريخ  قبل  املالية 
أعضاء  مع  الشركة  أداء  ملناقشة  للتحضير  الفرصة  للمساهمني 

مجلس اإلدارة.
رأس املال واألسهم

عادي  سهم  مليون   5٠٠ من  ألريج  به  املصرح  املال  رأس  يتألف 
بقيمة إسمية تبلغ 1 دوالر أمريكي عن كل سهم. ويبلغ رأس املال 
وميتلك  أمريكي.  دوالر  مليون   ٢٢٠ واملدفوع  واملسجل  الصادر 
األسهم 4.٢6٠ مساهم غالبيتهم من دول مجلس التعاون اخلليجي. 
ويتم تداول أسهم أريج من أي جنسية من خالل بورصة البحرين. 
للصفحة  الرجوع  الرجاء  املساهمني،  حول  املعلومات  من  للمزيد 

رقم 68 من هذا التقرير السنوي.
اإللتزام

أنشئت أريج إطار شامل لإللتزام، معتمد من املجلس، يشمل كل 
إلتزام  وحدة  توجد  الشركة.  لعمليات  املطبقة  واألنظمة  القواعد 
إلى جلنة  تقاريره  يرفع  إلتزام  يرأسها ضابط  بالشركة  منفصلة 
الوحدة  هذه  تضمن  اإلدارة.  ملجلس  التابعة  واملخاطر  التدقيق 
قبل  من  عليها  املنصوص  الرقابية  املتطلبات  بكافة  أريج  إلتزام 
مبملكة  والتجارة  الصناعة  ووزارة  املركزي  البحرين  مصرف 
ملتزمة  الشركة  أن  للتأكد من  الوحدة  تسعى هذه  كما  البحرين، 
التي تدرج فيها  املالية  التابعة لألسواق  القواعد واألنظمة  بكافة 
أسهم أريج، ولم تسجل الشركة أي مخالفات مالية يف سنة ٢٠٢٢.

الرقابة الداخلية
يتولى املجلس املسئولية النهائية عن كافة أنظمة الرقابة الداخلية 
واإلرشادات  السياسات  من  شبكة  وتوجد  الشركة.  داخل 
نواحي  لكل  األداء  ومراقبة  التفويض  ومستويات  واإلجراءات 
عمليات الشركة، مبا يف ذلك املراجعات الدورية وإعداد التقارير 
بشأن آخر املستجدات، أينما كان ذلك ضرورياً. كما يقوم املجلس 
واملطالبات  لالكتتاب  الصالحية   حدود  كافة  واعتماد  مبراجعة 
اليومية،  العمليات  مجال  يف  أما  األخرى.  التشغيلية  واألمور 
آلليات  الفعال  التطبيق  اإلدارة على مختلف مستوياتها،  فتضمن 

الرقابة، وتؤمن احلفاظ على بيئة رقابة إيجابية. 
كما تنفذ جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة على أسس 
جتارية محضة ودون شروط تفضيلية، وخالل العام لم يكن هناك 
أي معامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا للتعريف املنصوص 

عليه يف قواعد مصرف البحرين املركزي.   
مبراجعة   - املجلس  عن  نيابة   - واملخاطر  التدقيق  جلنة  وتقوم 
تلك  وتقييم  بالشركة  الداخلية  الرقابة  إطار  تطبيق  يف  دورية 
الرقابة يف شكل تقارير صادرة من املدقق الداخلي بأريج ومدققي 
بالوضع  اإلدارة  اللجنة مجلس  ثم تخطر  احلسابات اخلارجيني. 
وفعالية بيئة الرقابة بالشركة وإتخاذ اإلدارة لإلجراءات الالزمة 

لتعزيز أي أوجه ضعف مت حتديدها يف الرقابة.
الداخلي  التدقيق  وظيفة  إسناد  واملخاطر  التدقيق  جلنة  قامت 
للسنة املالية لطرف ثالث وفقا لقواعد مصرف البحرين املركزي 

- املجلد 3.
إستراتيجية العمل

على  أريج  تعمل  االكتتاب  أعمال  بوقف  املساهمني  ملوافقة  وفقا 
أتخاذ اإلجراءات التالية:

الشركة  نشاط  تقييد  يخص  فيما  الالزمة  اإلجراءات  •  عمل 

وتسيير أعمال احملفظة احلالية داخليا أو تعيني طرف ثالث 
إلجراء عملية التصفية مبا يف ذلك بيع احملفظة.

•  بحث فرص إمكانية العثور على مشتري أثناء تصفية محفظة 

الشركة لإلستحواذ على الشركة.
وافق املساهمون بتخويل مجلس اإلدارة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لتعزيز وزيادة القيمة العائدة للمساهمني.
إدارة مخاطر املؤسسة

تطبق أريج نظام إدارة مخاطر املؤسسة الذي يهدف إلى املراقبة 
وآثارها  الشركة  لها  تتعرض  أن  ميكن  التي  للمخاطر  الدقيقة 
احملتملة على رأس املال، فضاًل عن األداء املالي والتشغيلي. كما 
مستويات  لكافة  املنتظمة  باملراجعة  املخاطر  إدارة  قسم  يقوم 
الشركة لتقييم املستجدات والتوجهات يف عمليات الشركة، واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة للتخفيف من حدة اآلثار السلبية احملتملة كلما 

أمكن ذلك. 

تقرير حوكمة الشركات
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إعادة التأمني

تكافل ري ليميتدعمليات البحرين
اإلمارات العربية املتحدة (٥٤٪)*

ضمانات اخلليج ذ.م.م.
البحرين (١٠٠٪)**

أريج كابيتال ليميتد
اململكة املتحدة (١٠٠٪)***

شركات تابعة

هيكل مجموعة أريج

* توقفت تكافل ري عن إكتتاب األعمال وهي حالياً حتت التسوية منذ أبريل ٢٠16 .
** خالل عام ٢٠19 ، مت وضع شركة ضمانات اخلليج ذ.م.م حتت التصفية اإلختيارية.

*** خالل عام ٢٠٢٠ ، مت وضع أريج كابيتال ليمتد )اململكة املتحدة( حتت التسوية.
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اإلدارة العامة
صاموئيل فرغيس

الشئون   - العام  املدير  ونائب  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم 
املالية واإلدارية.

بكالوريوس يف التجارة من جامعة اوسمانيا بالهند، وعضو املعهد 
الهندي للمحاسبني القانونيني.

قسم  يف   1997 مارس  يف  بالشركة  فرغيس  صاموئيل  إلتحق 
الشئون املالية للمجموعة من قبل أن يترأس القسم يف يناير ٢٠٠8، 
وإنضم لفريق اإلدارة العامة بالشركة يف يناير ٢٠17. ويشغل حاليا 
)البحرين(،  التأمني  بأرميا ألنظمة  اإلدارة  منصب عضو مجلس 
ليميتد  ري  تكافل  العام يف  واملدير  )لندن(،  ليميتد  كابيتال  أريج 
)مركز دبي املالي العاملي(. وقبل إنضمامه إلى الشركة، شغل عدة 

مناصب يف شركات يف الهند.

السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة العامة

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( ٢٠

أعضاء مجلس اإلدارة
سعيد محمد البحار

رئيس مجلس اإلدارة وعضو جلنة التعيينات واملكافآت.
الواليات   - جاكسونفيل  جامعة  اإلقتصاد،  علوم  يف  بكالوريوس 

املتحدة األمريكية.
أنضم سعيد محمد البحار إلى مجلس اإلدارة يف ٢5 مارس ٢٠14 
رئيس  وهو   .٢٠17 يونيو   1٢ منذ  اإلدارة  مجلس  رئيس  وأصبح 
املؤسسة  إدارة  مجلس  وعضو  ليميتد  ري  تكافل  إدارة  مجلس 

العربية لإلتصاالت الفضائية باململكة العربية السعودية.
أحمد عمر الكربي

عضو ونائب رئيس مجلس اإلدارة.
بكالوريوس إدارة األعمال واحملاسبة، جامعة االمارات.

أنضم أحمد عمر الكربي إلى مجلس اإلدارة يف ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢. 
اإلدارة يف كل من شركة  وهو يشغل حاليا منصب عضو مجلس 
الظبي لإلستثمار- اإلمارات العربية املتحدة، وشركة أم القيوين 
لالستثمارات العامة - اإلمارات، و رئيس مجلس إدارة اجلمعية 

التعاونية لإلسكان والتعمير بدبي.
محمد سيف السويدي

)ممثال عن جهاز اإلمارات لإلستثمار، اإلمارات العربية املتحدة( 
عضو مجلس اإلدارة وعضو جلنة التعيينات واملكافآت.

العربية  اإلمارات   - اإلمارات  جامعة  احملاسبة،  يف  بكالوريوس 
املتحدة.

إنضم محمد السويدي إلى مجلس اإلدارة يف ٢5 مارس ٢٠14. 
جهاز  يف  األصول  إلدارة  التنفيذي  املدير  منصب  سابقا  شغل 
التنفيذي  املدير  منصب  سابقا  شغل  كما  لإلستثمار.  اإلمارات 

إلدارة الدخل الثابت يف جهاز أبوظبي لإلستثمار.

محمد أحمد الكربي
التعيينات  وجلنة  واملخاطر  التدقيق  جلنة  من  كل  ورئيس  عضو 

واملكافآت.
بكالوريوس علوم الهندسة املدنية - اجلامعة األمريكية بالشارقة، 
أبوظبي،   - االمارات  جامعة  من  األعمال  إدارة  يف  ماجستير 

.)PMP( وحاصل على شهادة مدير مشاريع محترف
سبتمبر   ٢6 يف  اإلدارة  مجلس  إلى  الكربي  أحمد  محمد  أنضم 
٢٠٢٢ )وكان عضوا سابقا يف الفترة من ٢٠14 إلى ٢٠17(. وهو 
يشغل حاليا منصب مدير مشروع شركة أبوظبي خلدمات الصرف 
الصحي - اإلمارات، عضو مجلس اإلدارة يف شركة رأس اخليمة 
اإلنشائية منذ ٢٠٢1، عضو يف شركة  واملواد  األبيض  لألسمنت 
الشارقة لألسمنت والتنمية الصناعية منذ ٢٠17، عضو يف جمعية 
مشرف التعاونية - أبوظبي منذ ٢٠14، و عضو يف شركة تكافل 

ري ليميتد سابقا.
وائل إبراهيم ابوخزام

اإلدارة  مجلس  عضو  ليبيا(  املركزي،  ليبيا  مصرف  عن  )ممثال 
وعضو جلنة التدقيق واملخاطر وعضو جلنة التعيينات واملكافآت.

بكالوريوس يف احملاسبة، جامعة طرابلس، وماجستير يف الدراسات 
املالية واملصرفية من األكادميية الليبية.

مارس   ٢٠ يف  اإلدارة  مجلس  إلى  ابوخزام  إبراهيم  وائل  إنضم 
٢٠17، ويشغل حاليا منصب مدير دائرة إدارة املخاطر مبصرف 

ليبيا املركزي.
عبداهلل سعيد الغفلي 

اإلجتماعية،  والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  عن  )ممثال 
جلنة  وعضو  اإلدارة  مجلس  عضو  املتحدة(  العربية  اإلمارات 

التدقيق واملخاطر.
لندن  جامعة  من  والتمويل  الدولية  األعمال  إدارة  يف  ماجستير 

.)CFA( متروبوليتان - اململكة املتحدة، ومحلل مالي معتمد
أنضم عبد اهلل سعيد الغفلي إلى مجلس اإلدارة يف ٢6 سبتمبر 
٢٠٢٢. وهو يشغل حاليا منصب مدير االستثمار لدى الهيئة العامة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  اإلجتماعية،  والتأمينات  للمعاشات 
اإلستثمارية وشركة  للخدمات  الرمز  إدارة شركة  وعضو مجلس 

أبوظبي لبناء السفن وشركة مباني اإلمارات.

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة



٢1التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢

اإلدارة العامة
صاموئيل فرغيس

الشئون   - العام  املدير  ونائب  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم 
املالية واإلدارية.

بكالوريوس يف التجارة من جامعة اوسمانيا بالهند، وعضو املعهد 
الهندي للمحاسبني القانونيني.

قسم  يف   1997 مارس  يف  بالشركة  فرغيس  صاموئيل  إلتحق 
الشئون املالية للمجموعة من قبل أن يترأس القسم يف يناير ٢٠٠8، 
وإنضم لفريق اإلدارة العامة بالشركة يف يناير ٢٠17. ويشغل حاليا 
)البحرين(،  التأمني  بأرميا ألنظمة  اإلدارة  منصب عضو مجلس 
ليميتد  ري  تكافل  العام يف  واملدير  )لندن(،  ليميتد  كابيتال  أريج 
)مركز دبي املالي العاملي(. وقبل إنضمامه إلى الشركة، شغل عدة 

مناصب يف شركات يف الهند.

السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة العامة

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( ٢٠

أعضاء مجلس اإلدارة
سعيد محمد البحار

رئيس مجلس اإلدارة وعضو جلنة التعيينات واملكافآت.
الواليات   - جاكسونفيل  جامعة  اإلقتصاد،  علوم  يف  بكالوريوس 

املتحدة األمريكية.
أنضم سعيد محمد البحار إلى مجلس اإلدارة يف ٢5 مارس ٢٠14 
رئيس  وهو   .٢٠17 يونيو   1٢ منذ  اإلدارة  مجلس  رئيس  وأصبح 
املؤسسة  إدارة  مجلس  وعضو  ليميتد  ري  تكافل  إدارة  مجلس 

العربية لإلتصاالت الفضائية باململكة العربية السعودية.
أحمد عمر الكربي

عضو ونائب رئيس مجلس اإلدارة.
بكالوريوس إدارة األعمال واحملاسبة، جامعة االمارات.

أنضم أحمد عمر الكربي إلى مجلس اإلدارة يف ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢. 
اإلدارة يف كل من شركة  وهو يشغل حاليا منصب عضو مجلس 
الظبي لإلستثمار- اإلمارات العربية املتحدة، وشركة أم القيوين 
لالستثمارات العامة - اإلمارات، و رئيس مجلس إدارة اجلمعية 

التعاونية لإلسكان والتعمير بدبي.
محمد سيف السويدي

)ممثال عن جهاز اإلمارات لإلستثمار، اإلمارات العربية املتحدة( 
عضو مجلس اإلدارة وعضو جلنة التعيينات واملكافآت.

العربية  اإلمارات   - اإلمارات  جامعة  احملاسبة،  يف  بكالوريوس 
املتحدة.

إنضم محمد السويدي إلى مجلس اإلدارة يف ٢5 مارس ٢٠14. 
جهاز  يف  األصول  إلدارة  التنفيذي  املدير  منصب  سابقا  شغل 
التنفيذي  املدير  منصب  سابقا  شغل  كما  لإلستثمار.  اإلمارات 

إلدارة الدخل الثابت يف جهاز أبوظبي لإلستثمار.

محمد أحمد الكربي
التعيينات  وجلنة  واملخاطر  التدقيق  جلنة  من  كل  ورئيس  عضو 

واملكافآت.
بكالوريوس علوم الهندسة املدنية - اجلامعة األمريكية بالشارقة، 
أبوظبي،   - االمارات  جامعة  من  األعمال  إدارة  يف  ماجستير 

.)PMP( وحاصل على شهادة مدير مشاريع محترف
سبتمبر   ٢6 يف  اإلدارة  مجلس  إلى  الكربي  أحمد  محمد  أنضم 
٢٠٢٢ )وكان عضوا سابقا يف الفترة من ٢٠14 إلى ٢٠17(. وهو 
يشغل حاليا منصب مدير مشروع شركة أبوظبي خلدمات الصرف 
الصحي - اإلمارات، عضو مجلس اإلدارة يف شركة رأس اخليمة 
اإلنشائية منذ ٢٠٢1، عضو يف شركة  واملواد  األبيض  لألسمنت 
الشارقة لألسمنت والتنمية الصناعية منذ ٢٠17، عضو يف جمعية 
مشرف التعاونية - أبوظبي منذ ٢٠14، و عضو يف شركة تكافل 

ري ليميتد سابقا.
وائل إبراهيم ابوخزام

اإلدارة  مجلس  عضو  ليبيا(  املركزي،  ليبيا  مصرف  عن  )ممثال 
وعضو جلنة التدقيق واملخاطر وعضو جلنة التعيينات واملكافآت.

بكالوريوس يف احملاسبة، جامعة طرابلس، وماجستير يف الدراسات 
املالية واملصرفية من األكادميية الليبية.

مارس   ٢٠ يف  اإلدارة  مجلس  إلى  ابوخزام  إبراهيم  وائل  إنضم 
٢٠17، ويشغل حاليا منصب مدير دائرة إدارة املخاطر مبصرف 

ليبيا املركزي.
عبداهلل سعيد الغفلي 

اإلجتماعية،  والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  عن  )ممثال 
جلنة  وعضو  اإلدارة  مجلس  عضو  املتحدة(  العربية  اإلمارات 

التدقيق واملخاطر.
لندن  جامعة  من  والتمويل  الدولية  األعمال  إدارة  يف  ماجستير 

.)CFA( متروبوليتان - اململكة املتحدة، ومحلل مالي معتمد
أنضم عبد اهلل سعيد الغفلي إلى مجلس اإلدارة يف ٢6 سبتمبر 
٢٠٢٢. وهو يشغل حاليا منصب مدير االستثمار لدى الهيئة العامة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  اإلجتماعية،  والتأمينات  للمعاشات 
اإلستثمارية وشركة  للخدمات  الرمز  إدارة شركة  وعضو مجلس 

أبوظبي لبناء السفن وشركة مباني اإلمارات.

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( ٢٢

املعدالت الرئيسية

٢٠٢1 2022 نسب األداء 
٪79.9- ٪138.4- منو األقساط )التغير السنوي يف إجمالي األقساط املكتتبة( 
٪1٢8.8 ٪1٠5.5- نسبة االحتفاظ )إجمالي األقساط احملتفظة على إجمالي األقساط املكتتبة( 
٪4٠.9- ٪1.٢91.8- النسبة املجمعة )مجموع املصاريف و اخلسائر على صايف األقساط املكتسبة( 

٪1.8 ٪٠.4 عائد االستثمار )نسبة دخل االستثمار على متوسط األصول املستثمرة( 
٪9.4 ٪7.7 عائد احلقوق )نسبة صايف الربح من األنشطة العادية الى متوسط حقوق املساهمني( 
٪8.5 ٪٠.6- منو يف حقوق املساهمني 

نسب التوازن   
٪1.3- ٪٠.5 التعرض اإلكتتابي )معدل إجمالي األقساط املكتتبة إلى حقوق املساهمني( 
٪81.6 ٪47.3 صايف املخصصات الفنية / حقوق املساهمني 

٪4.86٢.6- ٪8.916.1- صايف املخصصات الفنية / صايف األقساط املكتتبة 
نسب السيولة  

٪٢٢3.6 ٪314.٠ موجودات االستثمار / صايف املخصصات الفنية 
٪٢15.٢ ٪3٠٢.8 املوجودات النقدية / صايف املخصصات الفنية 

أخرى   
٪٢.3٢5.3 ٪9.633.7 نسبة املالءة القانونية )رأس املال املتاح إلى هامش املالءة املطلوب( 
٪1.9٢8.6 ٪٢٠.368.6 نسبة املالءة األخرى )معدل حقوق املساهمني إلى صايف األقساط املكتسبة(

٠.1٢ ٠.1٠ عائد السهم الواحد املنسوب للمساهمني )بالدوالر األمريكي( 
1.34 1.34 القيمة الدفترية للسهم الواحد )بالدوالر األمريكي( 

٪34.7 ٪3٢.8 السعر الى القيمة الدفترية للسهم الواحد
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( ٢٢

املعدالت الرئيسية

٢٠٢1 2022 نسب األداء 
٪79.9- ٪138.4- منو األقساط )التغير السنوي يف إجمالي األقساط املكتتبة( 
٪1٢8.8 ٪1٠5.5- نسبة االحتفاظ )إجمالي األقساط احملتفظة على إجمالي األقساط املكتتبة( 
٪4٠.9- ٪1.٢91.8- النسبة املجمعة )مجموع املصاريف و اخلسائر على صايف األقساط املكتسبة( 

٪1.8 ٪٠.4 عائد االستثمار )نسبة دخل االستثمار على متوسط األصول املستثمرة( 
٪9.4 ٪7.7 عائد احلقوق )نسبة صايف الربح من األنشطة العادية الى متوسط حقوق املساهمني( 
٪8.5 ٪٠.6- منو يف حقوق املساهمني 

نسب التوازن   
٪1.3- ٪٠.5 التعرض اإلكتتابي )معدل إجمالي األقساط املكتتبة إلى حقوق املساهمني( 
٪81.6 ٪47.3 صايف املخصصات الفنية / حقوق املساهمني 

٪4.86٢.6- ٪8.916.1- صايف املخصصات الفنية / صايف األقساط املكتتبة 
نسب السيولة  

٪٢٢3.6 ٪314.٠ موجودات االستثمار / صايف املخصصات الفنية 
٪٢15.٢ ٪3٠٢.8 املوجودات النقدية / صايف املخصصات الفنية 

أخرى   
٪٢.3٢5.3 ٪9.633.7 نسبة املالءة القانونية )رأس املال املتاح إلى هامش املالءة املطلوب( 
٪1.9٢8.6 ٪٢٠.368.6 نسبة املالءة األخرى )معدل حقوق املساهمني إلى صايف األقساط املكتسبة(

٠.1٢ ٠.1٠ عائد السهم الواحد املنسوب للمساهمني )بالدوالر األمريكي( 
1.34 1.34 القيمة الدفترية للسهم الواحد )بالدوالر األمريكي( 

٪34.7 ٪3٢.8 السعر الى القيمة الدفترية للسهم الواحد
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني 
املجموعة العربية للتأمني ش.م.ب 

ص.ب ٢699٢
املنامة - مملكة البحرين

الرأي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة للمجموعة العربية للتأمني )الشركة( والشركات التابعة لها )»املجموعة«( والتي تتكون من بيان 
املركز املالي املوحد كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢، وبيان الربح أو اخلسارة املوحد، وبيان الدخل الشامل املوحد، وبيان التغيرات يف حقوق 
امللكية املوحد، وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، واإليضاحات التي تتكون من ملخص السياسات احملاسبية 

الهامة واملعلومات اإليضاحية األخرى.
برأينا، أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصـورة عادلة، من جميع اجلوانب اجلوهرية، املـركز املالي املوحد للمجموعة كما يف 31 
الدولية إلعداد  للمعايير  التاريخ، وذلك وفقا  املنتهية يف ذلك  للسنة  املوحدة  النقدية  وتدفقاتها  املوحد  املالي  وأداءها  ديسمبر ٢٠٢٢، 

التقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية.
أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية. إن مسئولياتنا وفق هذه املعايير مشروحة مبزيد من التفصيل يف قسم »مسئوليات 
األخالقي  السلوك  قواعد  ملدونة  وفقاً  املجموعة  عن  مستقلون  نحن  هذا.  تقريرنا  من   « املوحدة  املالية  البيانات  تدقيق  عن  املدققني 
للمحاسبني املهنيني التابعة ملجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني)مبا يف ذلك معايير االستقالل الدولية(، ووفقاً للمتطلبات 
لهذه  طبقاً  األخرى  األخالقية  مسئولياتنا  استوفينا  وقد  البحرين،  املوحدة يف مملكة  املالية  للبيانات  بتدقيقنا  الصلة  ذات  األخالقية 

املتطلبات وللمدونة املذكورة. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.
أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي تعتبر، وفق تقديرنا املهني، األكثر أهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية للفترة احلالية. مت 
اعتبار هذه األمور يف سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل، ويف صياغة رأينا املهني بشأنها، ونحن ال نُبدي رأياً منفصاًل بشأن هذه 

األمور. 
مخصصات التأمني الفنية

)راجع استخدام التوقعات والتقديرات  يف إيضاح 3 )أ( )1(، والسياسات احملاسبية يف إيضاح ٢، وإيضاح 15 و 16 يف البيانات املالية املوحدة(.

كيف مت تناول هذا األمر يف التدقيقامر التدقيق الرئيسي
مت التركيز على هذا األمر لألسباب التالية:

كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢، يوجد لدى املجموعة مخصصات   •

املطلوبات  مجموع  من   ٪  76.47 متثل  جوهرية  فنية  تأمني 
للمجموعة تتعلق مبخصصات املطالبات القائمة، واملطالبات 
املتكبدة غير املبلغ عنها حتى تاريخ البيانات املالية، واألقساط 

غير املكتسبة؛

االكتواريني  باألخصائيني  االستعانة  التدقيق  إجراءات  شملت 
والقيام مبا يلي:

فحص تصميم وكفاءة عمل أنظمة الرقابة الداخلية الرئيسية   •

املتعلقة بعملية احتساب االحتياطيات للمطالبات املبلغ عنها، 
واملطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها، واألقساط غير املكتسبة؛
فحص عينة من املطالبات القائمة، واستردادات إعادة التأمني   •

أثراً  لها  التي  املطالبات  تلك  على  التركيز  مع  بها،  املتعلقة 
جوهرياً على البيانات املالية املوحدة لتقييم ما إذا مت تقدير 

املطالبات واالستردادات ذات العالقة على نحو مالئم؛

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( ٢4
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني 
املجموعة العربية للتأمني ش.م.ب 

ص.ب ٢699٢
املنامة - مملكة البحرين

الرأي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة للمجموعة العربية للتأمني )الشركة( والشركات التابعة لها )»املجموعة«( والتي تتكون من بيان 
املركز املالي املوحد كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢، وبيان الربح أو اخلسارة املوحد، وبيان الدخل الشامل املوحد، وبيان التغيرات يف حقوق 
امللكية املوحد، وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، واإليضاحات التي تتكون من ملخص السياسات احملاسبية 

الهامة واملعلومات اإليضاحية األخرى.
برأينا، أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصـورة عادلة، من جميع اجلوانب اجلوهرية، املـركز املالي املوحد للمجموعة كما يف 31 
الدولية إلعداد  للمعايير  التاريخ، وذلك وفقا  املنتهية يف ذلك  للسنة  املوحدة  النقدية  وتدفقاتها  املوحد  املالي  وأداءها  ديسمبر ٢٠٢٢، 

التقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية.
أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية. إن مسئولياتنا وفق هذه املعايير مشروحة مبزيد من التفصيل يف قسم »مسئوليات 
األخالقي  السلوك  قواعد  ملدونة  وفقاً  املجموعة  عن  مستقلون  نحن  هذا.  تقريرنا  من   « املوحدة  املالية  البيانات  تدقيق  عن  املدققني 
للمحاسبني املهنيني التابعة ملجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني)مبا يف ذلك معايير االستقالل الدولية(، ووفقاً للمتطلبات 
لهذه  طبقاً  األخرى  األخالقية  مسئولياتنا  استوفينا  وقد  البحرين،  املوحدة يف مملكة  املالية  للبيانات  بتدقيقنا  الصلة  ذات  األخالقية 

املتطلبات وللمدونة املذكورة. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.
أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي تعتبر، وفق تقديرنا املهني، األكثر أهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية للفترة احلالية. مت 
اعتبار هذه األمور يف سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل، ويف صياغة رأينا املهني بشأنها، ونحن ال نُبدي رأياً منفصاًل بشأن هذه 

األمور. 
مخصصات التأمني الفنية

)راجع استخدام التوقعات والتقديرات  يف إيضاح 3 )أ( )1(، والسياسات احملاسبية يف إيضاح ٢، وإيضاح 15 و 16 يف البيانات املالية املوحدة(.

كيف مت تناول هذا األمر يف التدقيقامر التدقيق الرئيسي
مت التركيز على هذا األمر لألسباب التالية:

كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢، يوجد لدى املجموعة مخصصات   •

املطلوبات  مجموع  من   ٪  76.47 متثل  جوهرية  فنية  تأمني 
للمجموعة تتعلق مبخصصات املطالبات القائمة، واملطالبات 
املتكبدة غير املبلغ عنها حتى تاريخ البيانات املالية، واألقساط 

غير املكتسبة؛

االكتواريني  باألخصائيني  االستعانة  التدقيق  إجراءات  شملت 
والقيام مبا يلي:

فحص تصميم وكفاءة عمل أنظمة الرقابة الداخلية الرئيسية   •

املتعلقة بعملية احتساب االحتياطيات للمطالبات املبلغ عنها، 
واملطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها، واألقساط غير املكتسبة؛
فحص عينة من املطالبات القائمة، واستردادات إعادة التأمني   •

أثراً  لها  التي  املطالبات  تلك  على  التركيز  مع  بها،  املتعلقة 
جوهرياً على البيانات املالية املوحدة لتقييم ما إذا مت تقدير 

املطالبات واالستردادات ذات العالقة على نحو مالئم؛

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( ٢4
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني - املجموعة العربية للتأمني ش.م.ب )يتبع(
ثانيًا: تقييم وانخفاض قيمة االستثمارات املالية

)راجع استخدام التوقعات والتقديرات  يف إيضاح 3 )ب( )1(، والسياسات احملاسبية يف إيضاح٢ ، وإيضاح 6 يف البيانات املالية املوحدة(.

كيف تم تناول هذا األمر في عملية التدقيقامر التدقيق الرئيسي
مت التركيز على هذا األمر لألسباب التالية:

كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢، متثل االستثمارات املالية ٪38.71   •

من مجموع املوجودات يف البيانات املالية املوحدة، وتعتبر أحد 
محفزات العمليات واألداء؛

كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢، هناك جزء جوهري من االستثمارات   •

املالية من “األوراق املالية املتوفرة للبيع” والذي ميثل ٪99.69 
من مجموع االستثمارات املالية وبقيمة دفترية 174.56 مليون 

دوالر أمريكي، والتي تخضع لتقييم انخفاض القيمة؛
بتوقيت  تتعلق  تقديرية،  قرارات  باتخاذ  املجموعة  تقوم   •

احتساب انخفاض القيمة، وتقدير مبلغ االنخفاض.

شملت إجراءات التدقيق ما يلي:
فحص تصميم وكفاءة عمل أنظمة الرقابة الداخلية الرئيسية   •

على عملية تسجيل معامالت االستثمار املطبقة حالياً، وتقييم 
محفظة االستثمارات املدرجة؛

مطابقة أسعار تقييم األسهم املدرجة وأدوات الدين والصناديق   •

املدارة مع األسعار املنشورة من قبل مصادر مستقلة؛
بالنسبة لألوراق املالية غير املدرجة، تقييم ما إذا كانت القيمة   •

هذه  ألصول  القيمة  صايف  أحدث  اساس  على  الدفترية 
الصناديق تعتبر قياس معقول للقيمة العادلة؛ 

قمنا  فقد  للبيع،  املتوفرة  الدين  أدوات  قيمة  النخفاض  بالنسبة 
باآلتي:

وجود  على  مؤشر  ألي  حده،  على  كل  الدين،  أدوات  تقييم   •

مصاعب مالية جوهرية لصادر السندات؛
تقييم ما إذا كان هناك فشل أو تأخير يف السداد؛  •

تقييم ما إذا كان هناك انخفاض جوهري يف القيمة العادلة؛  •

كما قمنا بتقييم مالئمة إفصاحات املجموعة اخلاصة بتقييم   •

وذلك  للبيع،  املتوفرة  املالية  االستثمارات  قيمة  وانخفاض 
بالرجوع ملتطلبات املعايير احملاسبية ذات العالقة.

للبيع  املتوفرة  امللكية  حقوق  أسهم  قيمة  النخفاض  بالنسبة 
والصناديق املدارة، فقد قمنا باآلتي:

فحص ما إذا قامت اإلدارة بتحديد جميع االستثمارات التي   •

شهدت انخفاضاً يف قيمها العادلة ألقل من التكلفة؛
كان  إذا  ما  حتديد  معايير  تطبيق  وثبات  معقولية  تقييم   •

االنخفاض اجلوهري أو طويل األجل يف القيمة العادلة ألقل 
من التكلفة قد أدى الحتساب انخفاض يف القيمة.

تقرير مدققي احلسابات املستقلني

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( ٢6

تقرير مدققي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني - املجموعة العربية للتأمني ش.م.ب )يتبع(
مخصصات التأمني الفنية )يتبع(

كيف مت تناول هذا األمر يف عملية التدقيق )يتبع(امر التدقيق الرئيسي )يتبع(
من  عالية  درجة  يتضمن  الفنية  التأمني  مخصصات  تقييم   •

تقييم  والفرضيات واألحكام، وعلى وجه اخلصوص  التقدير 
املالية  السنة  نهاية  قبل  وقعت  بأحداث  اخلاصة  املطالبات 
والتي لم يتم إبالغ املجموعة عنها حتى تاريخ البيانات املالية، 
وتشمل قرارات تقديرية معقدة حول النتائج  املستقبلية غير 
السداد  ومبلغ  التوقيت  األول  وباملقام  ذلك  يف  مبا  املؤكدة، 

النهائي بالكامل ملطلوبات حاملي الوثائق؛
إكتوارية  ومناذج  الداخلية،  املطالبات  تطور  طرق  استخدام   •

لدعم عمليات احتساب احتياطيات التأمني الفنية. التعقيدات 
املوجودة يف هذه النماذج قد تزيد من األخطاء نتيجة للبيانات 
غير الصحيحة أو غير الكاملة، أو تصميم أو تطبيق النماذج 
النماذج  يف  املستخدمة  الفرضيات  مالئماً.  غير  يكون  قد 
االكتوارية، مثل املطالبات التاريخية، والتي ميكن استخدامها 
ومعدالت  واملصروفات،  املستقبلية،  املطالبات  منط  لتقدير 
التقديرات  لتطبيق  تستخدم  ذلك،  شابه  وما  االنقطاع، 
والتوقعات  بناًء على حتليل اخلبرة، والتوقعات املستقبلية من 

قبل اإلدارة.

مالئمة  واختبار  تقييم  مت  الرئيسية،  العمل  ألقسام  بالنسبة   •

الفرضيات الرئيسية لرصد االحتياطيات، مبا يف ذلك ِنَسب 
اخلسائر، وتكرار وحجم املطالبات، والتي مت استخدامها يف 
التاريخية  البيانات  مع  ومقارنتها  التقييم،  أعمال  مناذج 

للمجموعة؛ 
كانت طريقة رصد االحتياطيات مت  إذا  ما  بتقييم  كما قمنا   •

وقد  الفرضيات.  يف  التغيرات  مبررات  وتقييم  ثابت،  بنحو 
رصد  يف  املتبعة  الطرق  لتقييم  بالقطاع  معرفتنا  استخدمنا 
على  تدقيقنا  يف  ركزنا  لقد  اخلسائر.  وتقدير  االحتياطيات 

أقسام العمل التي تتطلب إجراء تقديرات هامة؛
للخبراء  املقدمة  املعلومات  مالئمة  باالعتبار  أخذنا  كما   •

االكتواريون اخلارجيون املستقلون، املعينون من قبل املجموعة، 
لها،  توصلوا  التي  والنتائج  عملهم  لنطاق  باالعتبار  واألخذ 
االحتياطيات   رصد  بشأن  اإلدارة  تقديرات  كفاية  لتعزيز 

للمطالبات؛
التأمني  مبخصصات  املتعلقة  املجموعة  إفصاحات  تقييم   •

ملتطلبات  بالرجوع  وذلك  املوحدة،  املالية  البيانات  يف  الفنية 
املعايير احملاسبية ذات العالقة.

تقرير مدققي احلسابات املستقلني
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني - املجموعة العربية للتأمني ش.م.ب )يتبع(
ثانيًا: تقييم وانخفاض قيمة االستثمارات املالية

)راجع استخدام التوقعات والتقديرات  يف إيضاح 3 )ب( )1(، والسياسات احملاسبية يف إيضاح٢ ، وإيضاح 6 يف البيانات املالية املوحدة(.

كيف تم تناول هذا األمر في عملية التدقيقامر التدقيق الرئيسي
مت التركيز على هذا األمر لألسباب التالية:

كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢، متثل االستثمارات املالية ٪38.71   •

من مجموع املوجودات يف البيانات املالية املوحدة، وتعتبر أحد 
محفزات العمليات واألداء؛

كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢، هناك جزء جوهري من االستثمارات   •

املالية من “األوراق املالية املتوفرة للبيع” والذي ميثل ٪99.69 
من مجموع االستثمارات املالية وبقيمة دفترية 174.56 مليون 

دوالر أمريكي، والتي تخضع لتقييم انخفاض القيمة؛
بتوقيت  تتعلق  تقديرية،  قرارات  باتخاذ  املجموعة  تقوم   •

احتساب انخفاض القيمة، وتقدير مبلغ االنخفاض.

شملت إجراءات التدقيق ما يلي:
فحص تصميم وكفاءة عمل أنظمة الرقابة الداخلية الرئيسية   •

على عملية تسجيل معامالت االستثمار املطبقة حالياً، وتقييم 
محفظة االستثمارات املدرجة؛

مطابقة أسعار تقييم األسهم املدرجة وأدوات الدين والصناديق   •

املدارة مع األسعار املنشورة من قبل مصادر مستقلة؛
بالنسبة لألوراق املالية غير املدرجة، تقييم ما إذا كانت القيمة   •

هذه  ألصول  القيمة  صايف  أحدث  اساس  على  الدفترية 
الصناديق تعتبر قياس معقول للقيمة العادلة؛ 

قمنا  فقد  للبيع،  املتوفرة  الدين  أدوات  قيمة  النخفاض  بالنسبة 
باآلتي:

وجود  على  مؤشر  ألي  حده،  على  كل  الدين،  أدوات  تقييم   •

مصاعب مالية جوهرية لصادر السندات؛
تقييم ما إذا كان هناك فشل أو تأخير يف السداد؛  •

تقييم ما إذا كان هناك انخفاض جوهري يف القيمة العادلة؛  •

كما قمنا بتقييم مالئمة إفصاحات املجموعة اخلاصة بتقييم   •

وذلك  للبيع،  املتوفرة  املالية  االستثمارات  قيمة  وانخفاض 
بالرجوع ملتطلبات املعايير احملاسبية ذات العالقة.

للبيع  املتوفرة  امللكية  حقوق  أسهم  قيمة  النخفاض  بالنسبة 
والصناديق املدارة، فقد قمنا باآلتي:

فحص ما إذا قامت اإلدارة بتحديد جميع االستثمارات التي   •

شهدت انخفاضاً يف قيمها العادلة ألقل من التكلفة؛
كان  إذا  ما  حتديد  معايير  تطبيق  وثبات  معقولية  تقييم   •

االنخفاض اجلوهري أو طويل األجل يف القيمة العادلة ألقل 
من التكلفة قد أدى الحتساب انخفاض يف القيمة.

تقرير مدققي احلسابات املستقلني

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( ٢6

تقرير مدققي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني - املجموعة العربية للتأمني ش.م.ب )يتبع(
مخصصات التأمني الفنية )يتبع(

كيف مت تناول هذا األمر يف عملية التدقيق )يتبع(امر التدقيق الرئيسي )يتبع(
من  عالية  درجة  يتضمن  الفنية  التأمني  مخصصات  تقييم   •

تقييم  والفرضيات واألحكام، وعلى وجه اخلصوص  التقدير 
املالية  السنة  نهاية  قبل  وقعت  بأحداث  اخلاصة  املطالبات 
والتي لم يتم إبالغ املجموعة عنها حتى تاريخ البيانات املالية، 
وتشمل قرارات تقديرية معقدة حول النتائج  املستقبلية غير 
السداد  ومبلغ  التوقيت  األول  وباملقام  ذلك  يف  مبا  املؤكدة، 

النهائي بالكامل ملطلوبات حاملي الوثائق؛
إكتوارية  ومناذج  الداخلية،  املطالبات  تطور  طرق  استخدام   •

لدعم عمليات احتساب احتياطيات التأمني الفنية. التعقيدات 
املوجودة يف هذه النماذج قد تزيد من األخطاء نتيجة للبيانات 
غير الصحيحة أو غير الكاملة، أو تصميم أو تطبيق النماذج 
النماذج  يف  املستخدمة  الفرضيات  مالئماً.  غير  يكون  قد 
االكتوارية، مثل املطالبات التاريخية، والتي ميكن استخدامها 
ومعدالت  واملصروفات،  املستقبلية،  املطالبات  منط  لتقدير 
التقديرات  لتطبيق  تستخدم  ذلك،  شابه  وما  االنقطاع، 
والتوقعات  بناًء على حتليل اخلبرة، والتوقعات املستقبلية من 

قبل اإلدارة.

مالئمة  واختبار  تقييم  مت  الرئيسية،  العمل  ألقسام  بالنسبة   •

الفرضيات الرئيسية لرصد االحتياطيات، مبا يف ذلك ِنَسب 
اخلسائر، وتكرار وحجم املطالبات، والتي مت استخدامها يف 
التاريخية  البيانات  مع  ومقارنتها  التقييم،  أعمال  مناذج 

للمجموعة؛ 
كانت طريقة رصد االحتياطيات مت  إذا  ما  بتقييم  كما قمنا   •

وقد  الفرضيات.  يف  التغيرات  مبررات  وتقييم  ثابت،  بنحو 
رصد  يف  املتبعة  الطرق  لتقييم  بالقطاع  معرفتنا  استخدمنا 
على  تدقيقنا  يف  ركزنا  لقد  اخلسائر.  وتقدير  االحتياطيات 

أقسام العمل التي تتطلب إجراء تقديرات هامة؛
للخبراء  املقدمة  املعلومات  مالئمة  باالعتبار  أخذنا  كما   •

االكتواريون اخلارجيون املستقلون، املعينون من قبل املجموعة، 
لها،  توصلوا  التي  والنتائج  عملهم  لنطاق  باالعتبار  واألخذ 
االحتياطيات   رصد  بشأن  اإلدارة  تقديرات  كفاية  لتعزيز 

للمطالبات؛
التأمني  مبخصصات  املتعلقة  املجموعة  إفصاحات  تقييم   •

ملتطلبات  بالرجوع  وذلك  املوحدة،  املالية  البيانات  يف  الفنية 
املعايير احملاسبية ذات العالقة.

تقرير مدققي احلسابات املستقلني



٢9التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب(

تقرير مدققي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني - املجموعة العربية للتأمني ش.م.ب )يتبع(
بها مجلس  قام  التي  العالقة  ذات  واإلفصاحات  التقديرات احملاسبية  ومعقولية  املتبعة،  السياسات احملاسبية  تقييم مدى مالئمة   •

اإلدارة.    
الوصول إلى استنتاج حول مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة األساس احملاسبي لفرضية االستمرارية، واستناداً إلى أدلة التدقيق   •
التي مت احلصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف ميكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة 
املجموعة على العمل كمنشأة مستمرة. وإذا توصلنا ملثل هذا االستنتاج، فإنه يتوجب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا هذا إلى اإلفصاحات 
ذات العالقة يف البيانات املالية املوحدة، أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا املهني. تستند استنتاجاتنا 
على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ هذا التقرير، مع ذلك فإنه ميكن لألحداث أو الظروف املستقبلية أن تدفع املجموعة 

للتوقف عن العمل كمنشأة مستمرة.
تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات املالية املوحدة، مبا يف ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل   •

املعامالت واألحداث األساسية بطريقة حتقق عرضاً عادالً. 
احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باملعلومات املالية للشركات أو األنشطة التجارية ضمن املجموعة بغرض إبداء   •
الرأي حول البيانات املالية املوحدة. نحن مسئولون عن التوجيه واإلشراف وأداء أعمال تدقيق املجموعة، ومسئولون حصراً فيما 

يخص رأينا هذا.
إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يخص، من بني أمور أخرى، نطاق التدقيق وتوقيت أعماله املخطط لها، والنقاط املهمة التي برزت 

أثناء أعمال التدقيق، مبا يف ذلك أوجه القصور الهامة، إن وجدت، يف نظم الرقابة الداخلية.
كما نقدم ملجلس اإلدارة بياناً يفيد امتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية، ونطلعه على جميع العالقات واألمور األخرى، 

إن وجدت، التي قد يعتقد بشكل معقول بأنها قد تؤثر على استقالليتنا واإلجراءات املتخذة للتخلص من مخاطرها، أو الوقاية منها.
من بني األمور التي يتم إبالغها ملجلس اإلدارة، نقوم بتحديد األمور األكثر أهمية يف تدقيق البيانات املالية املوحدة للفترة احلالية والتي 
متثل أمور التدقيق الرئيسية. كما أننا نقوم بشرح هذه األمور يف تقرير املدققني، مالم حتظر القوانني أو األنظمة اإلفصاح العلني عن 
هذه األمور، أو عندما نحدد، يف حاالت نادرة جداً، أنه ال ينبغي اإلفصاح عن أمر معني يف تقريرنا ألن اآلثار السلبية لذلك من املتوقع 

بشكل معقول أن تفوق منافع املصلحة العامة املتحققة عن ذلك اإلبالغ.
تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى

وفقاً ملتطلبات قانون الشركات التجارية ودليل أنظمة مصرف البحرين املركزي )املجلد رقم 3( نفيد مبا يلي:
إن الشركة حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات املالية تتفق معها؛  أ( 
إن املعلومات املالية الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات املالية؛  ب( 

لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية، أو قانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية  ج( 
رقم 6  املجلد  النافذة من  والفقرات   3 رقم  )املجلد  املركزي  البحرين  أنظمة مصرف  دليل  أو  )وتعديالته(  لسنة ٢٠٠6   )64( رقم 
وتوجيهات مصرف البحرين املركزي(، أو أنظمة أسواق املال الصادرة عن مصرف البحرين املركزي والقرارات ذات العالقة أو أنظمة 
وإجراءات بورصة البحرين أو ملتطلبات عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة، ميكن أن يكون لها أثر سلبي جوهري على أعمال 

الشركة أو مركزه املالي؛
وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات واملعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق. د( 

الشريك املسئول عن مهمة التدقيق الناجت عنها هذا التقرير للمدققني املستقلني هو جعفر القبيطي. 

كي بي ام جي فخرو
رقم قيد الشريك 83
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( ٢8

تقرير مدققي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني - املجموعة العربية للتأمني ش.م.ب )يتبع(
عدم يقينية جوهرية تتعلق مببدأ االستمرارية

نلفت االنتباه الى اإليضاح رقم )1( يف البيانات املالية املوحدة ، و الذي يشير إلى إجتماع اجلمعية العمومية غير العادية املنعقد يف 13 
أغسطس ٢٠٢٠ . و الذي وافق فيه املساهمون على توصية مجلس اإلدارة بوقف أنشطة التأمني للشركة و ذلك رهنا مبوافقة السلطات 
التنظيمية. كما هو مذكور يف إيضاح رقم )1(، هذه االحداث و الظروف و غيرها من األمور املذكورة يف ايضاح )3( تشير لوجود عدم 

يقينية جوهرية و التي تعطي شكوك حول قدرة املجموعة على العمل كمنشأة مستمرة . لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا األمر.
معلومات أخرى

إن مجلس اإلدارة مسئول عن املعلومات األخرى. تتضمن املعلومات األخرى املعلومات الواردة يف التقرير السنوي، ولكنها ال تشمل البيانات 
املالية املوحدة وتقريرنا حولها. وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير مجلس اإلدارة الذي  ميثل جزءاً من التقرير السنوي، وسيتم 

احلصول األجزاء األخرى من التقرير السنوي بعد تاريخ هذا التقرير  
إن رأينا يف البيانات املالية املوحدة ال يشمل املعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد يف هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، تكمن مسئوليتنا يف قراءة املعلومات األخرى احملددة أعاله، وعند القيام بذلك نأخذ بعني 
االعتبار ما إذا كانت هذه املعلومات األخرى تتعارض جوهرياً مع البيانات املالية املوحدة، أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل 

أعمال التدقيق، أو يبدو أنها حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة. 
وإذا ما استنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على املعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، أنها حتتوي على 

معلومات جوهرية خاطئة، فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك. ولم نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه يف هذا الشأن. 
مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة

إن مجلس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة 
عن مجلس معايير احملاسبة الدولية،  وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً إلعداد البيانات املالية املوحدة بصورة 

عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواء كانت ناجتة عن احتيال أو خطأ.
وعند إعداد البيانات املالية املوحدة؛ فإن مجلس اإلدارة مسئوالً عن تقييم قدرة املجموعة على العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، كلما 
تصفية  ينوي  اإلدارة  كان مجلس  إذا  إال  كأساس محاسبي  واستخدامها  االستمرارية،  بفرضية  املتعلقة  األمور  ذلك ضرورياً، عن  كان 

املجموعة أو إيقاف أعمالها، أو ليس لديه بديل واقعي إال القيام بذلك.    
مسئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة 

إن أهدافنا تتمثل يف احلصول على تأكيد معقول من خلو البيانات املالية ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواًء كانت ناجتة عن 
بأن  التأكيد، ولكنه ليس ضماناً  التأكيد املعقول مستوى عال من  احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير املدققني الذي يتضمن رأينا. يعتبر 
التدقيق الذي يتم وفقاً ملعايير التدقيق الدولية سيكشف دائماً عن املعلومات اجلوهرية اخلاطئة عند وجودها.  ميكن أن تنجم املعلومات 
اخلاطئة من االحتيال أو اخلطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من املتوقع أن تؤثر، بصورة فردية أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية املتخذة 

من قبل مستخدمي البيانات املالية املوحدة.   
كجزء من أعمال التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية، إننا منارس التقديرات املهنية ونحافظ على منهج الشك املهني يف جميع مراحل 

التدقيق. كما نقوم باآلتي:
حتديد وتقييم مخاطر املعلومات اجلوهرية اخلاطئة يف البيانات املالية املوحدة، سواء كانت ناجتة عن االحتيال أو اخلطأ، وتصميم   •
والقيام بإجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك املخاطر، واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساساً لرأينا. إن مخاطر 
عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن االحتيال أعلى من عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن اخلطأ، كون 

االحتيال قد ينطوي على التواطؤ، أو التزوير، أو احلذف املتعمد، أو التحريف، أو جتاوز نظم الرقابة الداخلية.
احلصول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة يف ظل الظروف القائمة،   •

وليس لغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة.  

تقرير مدققي احلسابات املستقلني



٢9التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢

تقرير مدققي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني - املجموعة العربية للتأمني ش.م.ب )يتبع(
بها مجلس  قام  التي  العالقة  ذات  واإلفصاحات  التقديرات احملاسبية  ومعقولية  املتبعة،  السياسات احملاسبية  تقييم مدى مالئمة   •

اإلدارة.    
الوصول إلى استنتاج حول مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة األساس احملاسبي لفرضية االستمرارية، واستناداً إلى أدلة التدقيق   •
التي مت احلصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف ميكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة 
املجموعة على العمل كمنشأة مستمرة. وإذا توصلنا ملثل هذا االستنتاج، فإنه يتوجب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا هذا إلى اإلفصاحات 
ذات العالقة يف البيانات املالية املوحدة، أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا املهني. تستند استنتاجاتنا 
على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ هذا التقرير، مع ذلك فإنه ميكن لألحداث أو الظروف املستقبلية أن تدفع املجموعة 

للتوقف عن العمل كمنشأة مستمرة.
تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات املالية املوحدة، مبا يف ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل   •

املعامالت واألحداث األساسية بطريقة حتقق عرضاً عادالً. 
احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باملعلومات املالية للشركات أو األنشطة التجارية ضمن املجموعة بغرض إبداء   •
الرأي حول البيانات املالية املوحدة. نحن مسئولون عن التوجيه واإلشراف وأداء أعمال تدقيق املجموعة، ومسئولون حصراً فيما 

يخص رأينا هذا.
إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يخص، من بني أمور أخرى، نطاق التدقيق وتوقيت أعماله املخطط لها، والنقاط املهمة التي برزت 

أثناء أعمال التدقيق، مبا يف ذلك أوجه القصور الهامة، إن وجدت، يف نظم الرقابة الداخلية.
كما نقدم ملجلس اإلدارة بياناً يفيد امتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية، ونطلعه على جميع العالقات واألمور األخرى، 

إن وجدت، التي قد يعتقد بشكل معقول بأنها قد تؤثر على استقالليتنا واإلجراءات املتخذة للتخلص من مخاطرها، أو الوقاية منها.
من بني األمور التي يتم إبالغها ملجلس اإلدارة، نقوم بتحديد األمور األكثر أهمية يف تدقيق البيانات املالية املوحدة للفترة احلالية والتي 
متثل أمور التدقيق الرئيسية. كما أننا نقوم بشرح هذه األمور يف تقرير املدققني، مالم حتظر القوانني أو األنظمة اإلفصاح العلني عن 
هذه األمور، أو عندما نحدد، يف حاالت نادرة جداً، أنه ال ينبغي اإلفصاح عن أمر معني يف تقريرنا ألن اآلثار السلبية لذلك من املتوقع 

بشكل معقول أن تفوق منافع املصلحة العامة املتحققة عن ذلك اإلبالغ.
تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى

وفقاً ملتطلبات قانون الشركات التجارية ودليل أنظمة مصرف البحرين املركزي )املجلد رقم 3( نفيد مبا يلي:
إن الشركة حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات املالية تتفق معها؛  أ( 
إن املعلومات املالية الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات املالية؛  ب( 

لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية، أو قانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية  ج( 
رقم 6  املجلد  النافذة من  والفقرات   3 رقم  )املجلد  املركزي  البحرين  أنظمة مصرف  دليل  أو  )وتعديالته(  لسنة ٢٠٠6   )64( رقم 
وتوجيهات مصرف البحرين املركزي(، أو أنظمة أسواق املال الصادرة عن مصرف البحرين املركزي والقرارات ذات العالقة أو أنظمة 
وإجراءات بورصة البحرين أو ملتطلبات عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة، ميكن أن يكون لها أثر سلبي جوهري على أعمال 

الشركة أو مركزه املالي؛
وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات واملعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق. د( 

الشريك املسئول عن مهمة التدقيق الناجت عنها هذا التقرير للمدققني املستقلني هو جعفر القبيطي. 

كي بي ام جي فخرو
رقم قيد الشريك 83

٢7 فبراير٢٠٢3

تقرير مدققي احلسابات املستقلني

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( ٢8

تقرير مدققي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني - املجموعة العربية للتأمني ش.م.ب )يتبع(
عدم يقينية جوهرية تتعلق مببدأ االستمرارية

نلفت االنتباه الى اإليضاح رقم )1( يف البيانات املالية املوحدة ، و الذي يشير إلى إجتماع اجلمعية العمومية غير العادية املنعقد يف 13 
أغسطس ٢٠٢٠ . و الذي وافق فيه املساهمون على توصية مجلس اإلدارة بوقف أنشطة التأمني للشركة و ذلك رهنا مبوافقة السلطات 
التنظيمية. كما هو مذكور يف إيضاح رقم )1(، هذه االحداث و الظروف و غيرها من األمور املذكورة يف ايضاح )3( تشير لوجود عدم 

يقينية جوهرية و التي تعطي شكوك حول قدرة املجموعة على العمل كمنشأة مستمرة . لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا األمر.
معلومات أخرى

إن مجلس اإلدارة مسئول عن املعلومات األخرى. تتضمن املعلومات األخرى املعلومات الواردة يف التقرير السنوي، ولكنها ال تشمل البيانات 
املالية املوحدة وتقريرنا حولها. وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير مجلس اإلدارة الذي  ميثل جزءاً من التقرير السنوي، وسيتم 

احلصول األجزاء األخرى من التقرير السنوي بعد تاريخ هذا التقرير  
إن رأينا يف البيانات املالية املوحدة ال يشمل املعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد يف هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، تكمن مسئوليتنا يف قراءة املعلومات األخرى احملددة أعاله، وعند القيام بذلك نأخذ بعني 
االعتبار ما إذا كانت هذه املعلومات األخرى تتعارض جوهرياً مع البيانات املالية املوحدة، أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل 

أعمال التدقيق، أو يبدو أنها حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة. 
وإذا ما استنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على املعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، أنها حتتوي على 

معلومات جوهرية خاطئة، فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك. ولم نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه يف هذا الشأن. 
مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة

إن مجلس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة 
عن مجلس معايير احملاسبة الدولية،  وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً إلعداد البيانات املالية املوحدة بصورة 

عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواء كانت ناجتة عن احتيال أو خطأ.
وعند إعداد البيانات املالية املوحدة؛ فإن مجلس اإلدارة مسئوالً عن تقييم قدرة املجموعة على العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، كلما 
تصفية  ينوي  اإلدارة  كان مجلس  إذا  إال  كأساس محاسبي  واستخدامها  االستمرارية،  بفرضية  املتعلقة  األمور  ذلك ضرورياً، عن  كان 

املجموعة أو إيقاف أعمالها، أو ليس لديه بديل واقعي إال القيام بذلك.    
مسئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة 

إن أهدافنا تتمثل يف احلصول على تأكيد معقول من خلو البيانات املالية ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواًء كانت ناجتة عن 
بأن  التأكيد، ولكنه ليس ضماناً  التأكيد املعقول مستوى عال من  احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير املدققني الذي يتضمن رأينا. يعتبر 
التدقيق الذي يتم وفقاً ملعايير التدقيق الدولية سيكشف دائماً عن املعلومات اجلوهرية اخلاطئة عند وجودها.  ميكن أن تنجم املعلومات 
اخلاطئة من االحتيال أو اخلطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من املتوقع أن تؤثر، بصورة فردية أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية املتخذة 

من قبل مستخدمي البيانات املالية املوحدة.   
كجزء من أعمال التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية، إننا منارس التقديرات املهنية ونحافظ على منهج الشك املهني يف جميع مراحل 

التدقيق. كما نقوم باآلتي:
حتديد وتقييم مخاطر املعلومات اجلوهرية اخلاطئة يف البيانات املالية املوحدة، سواء كانت ناجتة عن االحتيال أو اخلطأ، وتصميم   •
والقيام بإجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك املخاطر، واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساساً لرأينا. إن مخاطر 
عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن االحتيال أعلى من عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن اخلطأ، كون 

االحتيال قد ينطوي على التواطؤ، أو التزوير، أو احلذف املتعمد، أو التحريف، أو جتاوز نظم الرقابة الداخلية.
احلصول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة يف ظل الظروف القائمة،   •

وليس لغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة.  

تقرير مدققي احلسابات املستقلني
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البيانات املالية املوحدة

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 3٠
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البيانات املالية املوحدة
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33التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب(

بيان املركز املالي املوحد

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37  جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.

كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1إيضاح

املوجــــودات
٢15.14159.٠55 5النقد وأرصدة لدى البنوك

6175.٠974٢4.97٠إستثمارات
83.446٢.148إيرادات مستحقة
97.٠77٢9.141ذمم تأمني مدينة

1٠19.159٢1.7٢8ودائع لدى شركات التأمني
17٢5365تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة

118.55938.516حصة معيدي التأمني من املخصصات الفنية
1٢8.8٢6٢1.4٢٢موجودات أخرى
134.7544.6٢٢أستثمار عقاري

141٠.٢6911.7٢5عقارات ومعدات
452.353613.692مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

15133.83٠٢55.778مخصصات فنية
18٢3.87849.863ذمم تأمني دائنة
1917.٢81٢9.٠93مطلوبات أخرى

174.989334.734مجموع املطلوبات
حقوق امللكية

٢٠املنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠رأس املال

)14.793()14.793(أسهم اخلزينة
4٠.7٠555.198اإلحتياطيات

18.6765.738األرباح املستبقاة 
٢64.588٢66.143

٢112.77612.815حصص غير مسيطرة
277.364278.958مجموع حقوق امللكية

452.353613.692مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢7 فبراير ٢٠٢3 ووقعها بالنيابة عنه كل من:

سعيد محمد البحار
رئيــس مجلــس اإلدارة

محمد أحمد الكربي
عضو مجلــس اإلدارة

صاموئيل فرغيس
القائم بأعمال الرئيـس التنفيـذي

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 3٢
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بيان املركز املالي املوحد

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37  جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.

كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1إيضاح

املوجــــودات
٢15.14159.٠55 5النقد وأرصدة لدى البنوك

6175.٠974٢4.97٠إستثمارات
83.446٢.148إيرادات مستحقة
97.٠77٢9.141ذمم تأمني مدينة

1٠19.159٢1.7٢8ودائع لدى شركات التأمني
17٢5365تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة

118.55938.516حصة معيدي التأمني من املخصصات الفنية
1٢8.8٢6٢1.4٢٢موجودات أخرى
134.7544.6٢٢أستثمار عقاري

141٠.٢6911.7٢5عقارات ومعدات
452.353613.692مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

15133.83٠٢55.778مخصصات فنية
18٢3.87849.863ذمم تأمني دائنة
1917.٢81٢9.٠93مطلوبات أخرى

174.989334.734مجموع املطلوبات
حقوق امللكية

٢٠املنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠رأس املال

)14.793()14.793(أسهم اخلزينة
4٠.7٠555.198اإلحتياطيات

18.6765.738األرباح املستبقاة 
٢64.588٢66.143

٢112.77612.815حصص غير مسيطرة
277.364278.958مجموع حقوق امللكية

452.353613.692مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢7 فبراير ٢٠٢3 ووقعها بالنيابة عنه كل من:

سعيد محمد البحار
رئيــس مجلــس اإلدارة

محمد أحمد الكربي
عضو مجلــس اإلدارة

صاموئيل فرغيس
القائم بأعمال الرئيـس التنفيـذي

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 3٢



35التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب(

بيان الدخل الشامل املوحد

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37  جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1إيضاح

19.914٢4.411ربح السنة
 الدخل الشامل اآلخر

البنود التي سوف يعاد تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة:
)1.6٢7()16.114(التغيرات يف القيمة العادلة إلستثمارات متوفرة للبيع

)٢.515()1.776(٢3حتويالت إلحتساب األرباح الناجتة عن بيع إستثمارات متوفرة للبيع
٢3٢.77986٢حتويالت خلسارة إنخفاض القيمة احملتسبة إلستثمارات متوفرة للبيع

البنود التي سوف لن يعاد تصنيفها الحقا الى الربح او اخلسارة:
-)1.444(14إعادة تقييم العقار                                                                     

)3.280()16.555(الدخل الشامل اآلخر عن السنة
3.35921.131مجموع الدخل الشامل عن السنة

منسوب إلى:
349)39(حصص غير مسيطرة
3.398٢٠.78٢مساهمي الشركة األم

3.35921.131

سعيد محمد البحار
رئيــس مجلــس اإلدارة

محمد أحمد الكربي
عضو مجلــس اإلدارة

صاموئيل فرغيس
القائم بأعمال الرئيـس التنفيـذي

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 34

بيان الربح أو اخلسارة املوحد 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1إيضاح

٢٢1.٢9913.8٠٠األقساط املكتسبة
٢٢٢٢.1٠614.961املطالبات واملصاريف املتعلقة بها

)٢.468(٢٢٢35مصاريف احلصول على أعمال التأمني
٢33544.٢69إيراد اإلستثمار املتعلق مبحافظ التأمني

)6.845()5.56٠(٢4مصاريف التشغيل
٢٢18.43423.717نتائج اإلكتتاب

٢31.٢٢35.339إيراد اإلستثمار املتعلق مبحافظ املساهمني
)4.148()3.44٢(٢4مصاريف التشغيل - أنشطة غير إكتتابية

٢56.7743.467إيرادات أخرى
)3.964()3.٠75(٢6مصاريف ومخصصات أخرى

19.91424.411ربح السنة
منسوب إلى:

٢8٢346حصص غير مسيطر
19.63224.065مساهمي الشركة األم

19.91424.411
عائد الربح للسهم الواحد املنسوب للمساهمني 

9.912.1)سنت أمريكي(٢7)األساسي واملخفض(: 

سعيد محمد البحار
رئيــس مجلــس اإلدارة

محمد أحمد الكربي
عضو مجلــس اإلدارة

صاموئيل فرغيس
القائم بأعمال الرئيـس التنفيـذي

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37  جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.



35التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢

بيان الدخل الشامل املوحد

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37  جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1إيضاح

19.914٢4.411ربح السنة
 الدخل الشامل اآلخر

البنود التي سوف يعاد تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة:
)1.6٢7()16.114(التغيرات يف القيمة العادلة إلستثمارات متوفرة للبيع

)٢.515()1.776(٢3حتويالت إلحتساب األرباح الناجتة عن بيع إستثمارات متوفرة للبيع
٢3٢.77986٢حتويالت خلسارة إنخفاض القيمة احملتسبة إلستثمارات متوفرة للبيع

البنود التي سوف لن يعاد تصنيفها الحقا الى الربح او اخلسارة:
-)1.444(14إعادة تقييم العقار                                                                     

)3.280()16.555(الدخل الشامل اآلخر عن السنة
3.35921.131مجموع الدخل الشامل عن السنة

منسوب إلى:
349)39(حصص غير مسيطرة
3.398٢٠.78٢مساهمي الشركة األم

3.35921.131

سعيد محمد البحار
رئيــس مجلــس اإلدارة

محمد أحمد الكربي
عضو مجلــس اإلدارة

صاموئيل فرغيس
القائم بأعمال الرئيـس التنفيـذي

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 34

بيان الربح أو اخلسارة املوحد 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1إيضاح

٢٢1.٢9913.8٠٠األقساط املكتسبة
٢٢٢٢.1٠614.961املطالبات واملصاريف املتعلقة بها

)٢.468(٢٢٢35مصاريف احلصول على أعمال التأمني
٢33544.٢69إيراد اإلستثمار املتعلق مبحافظ التأمني

)6.845()5.56٠(٢4مصاريف التشغيل
٢٢18.43423.717نتائج اإلكتتاب

٢31.٢٢35.339إيراد اإلستثمار املتعلق مبحافظ املساهمني
)4.148()3.44٢(٢4مصاريف التشغيل - أنشطة غير إكتتابية

٢56.7743.467إيرادات أخرى
)3.964()3.٠75(٢6مصاريف ومخصصات أخرى

19.91424.411ربح السنة
منسوب إلى:

٢8٢346حصص غير مسيطر
19.63224.065مساهمي الشركة األم

19.91424.411
عائد الربح للسهم الواحد املنسوب للمساهمني 

9.912.1)سنت أمريكي(٢7)األساسي واملخفض(: 

سعيد محمد البحار
رئيــس مجلــس اإلدارة

محمد أحمد الكربي
عضو مجلــس اإلدارة

صاموئيل فرغيس
القائم بأعمال الرئيـس التنفيـذي

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37  جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.



37التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب(

بيان التدفقات النقدية املوحد

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37  جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

)بآالف الدوالرات األمريكية(
٢٠٢٢٢٠٢1إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
17.633٢8.613أقساط مستلمة 

)٢1.947()64.699(أقساط إعادة تأمني مدفوعة
)147.66٠()49.66٢(مطالبات ومصاريف احلصول على أعمال التأمني مدفوعة

٢7.55٢7٢.76٢مبالغ مستلمة من معيدي تأمني متعلقة باملطالبات
5.39643إيراد إستثمارات 

1.7٠٢1.87٢فوائد مستلمة
)11.716()9.7٢9(مصاريف تشغيل مدفوعة

)3.319()٢.98٠()مصاريف( إيرادات أخرى، صايف
٢.54٢1٠٢ودائع تأمني مستلمة )مدفوعة(، صايف

-48.٢55بيع إستثمارات متاجرة 
)81.250()23.990(3٠صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيــلية

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
٢٠9.7٢8115.744إستحقاق/ بيع إستثمارات

)9٢.173()38.88٠(شراء إستثمارات
18.473)134.3٠6(ودائع ألجل لدى البنوك

6.٢777.398فوائد مستلمة
1.٠53٢.57٢إيراد إستثمارات 

6.85٠1٠.79٠ودائع نقدية مرهونة
)5()33(شراء عقارات ومعدات

-)17(شراء أصول غير ملموسة
9٠-بيع شركة زميلة 

50.67262.889صايف النقد الناجت من األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

-)4.953(أرباح  مدفوعة
-49أرباح مستلمة من شركة زميلة

)4.6٠٠(-تخفيض رأس مال الشركة التابعة - حصص غير مسيطرة
)4.600()4.904(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
)22.961(21.778صايف الزيادة )النقص( يف النقد وما يف حكمه

)11(٢تأثير سعر التحويل على النقد وما يف حكمه
4٠.46463.436النقد وما فى حكمه، يف بداية السنة

562.24440.464النقد وما فى حكمه، يف نهاية السنة
15٢.89718.591ودائع ألجل لدى البنوك

5215.14159.055النقد وأرصدة لدى البنوك، يف نهاية السنة

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 36

بيان التغيرات يف حقوق امللكية املوحد

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

)بآالف الدوالرات األمريكية(

رأس
املال

أسهم 
اخلزينة

اإلحتياطيات

األرباح 
املستبقاة 

املنسوبة 
إلى 

مساهمي 
الشركة 

حصص 
غير  القانوني

إعادة
تقييم

اإلستثمارات

إعادة
تقييم
املجموع العقار

40.33210.5274.33955.1985.738266.14312.815278.958)14.793(220.000األرصدة يف 31 ديسمبر 2021
19.63٢19.63٢٢8٢19.914------صايف ربح السنة

التغيرات يف القيمة العادلة 
)16.114()٢75()15.839(-)15.839(-)15.839(---إلستثمارات متوفرة للبيع

حتويالت إلحتساب األرباح الناجتة 
)1.776()5٢()1.7٢4(-)1.7٢4(-)1.7٢4(---عن بيع إستثمارات متوفرة للبيع                              

حتويالت خلسارة إنخفاض القيمة 
٢.7736٢.779-٢.773-٢.773---احملتسبة إلستثمارات متوفرة للبيع

)1.444(-)1.444(-)1.444()1.444(----إعادة تقييم العقار
3.359)39(19.6323.398)16.234()1.444()14.790(---مجموع الدخل الشامل عن السنة

)4.953(-)4.953()4.953(------أرباح أسهم مدفوعة
حتويل صايف اإلستهالك يف إعادة 

---٢٢٢)٢٢٢()٢٢٢(----تقييم العقار
حتويل إلى )من( إحتياطيات غير 

---)1.963(1.963--1.963--قابلة للتوزيع
٢.6734٠.7٠518.676٢64.5881٢.776٢77.364)4.٢63(4٢.٢95)14.793(٢٢٠.٠٠٠األرصدة يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ 

 أرصدة الشركة األم يف
٢64.588-٢.6734٠.87٢18.5٠9٢64.588)3.959(4٢.158)14.793(31٢٢٠.٠٠٠ ديسمبر ٢٠٢٢

رأس
املال

أسهم 
اخلزينة

األرباح اإلحتياطيات
املستبقاة 

)اخلسائر 
املتراكمة(

املنسوبة 
إلى 

مساهمي 
الشركة 

األم

حصص 
غير 

مسيطرة

مجموع
حقوق 
امللكية

القانوني

إعادة
تقييم

اإلستثمارات

إعادة
تقييم
املجموع العقار

245.36117.066262.427)16.142(37.92513.8104.56156.296)14.793(220.000األرصدة يف 31 ديسمبر 2020
٢4.٠65٢4.٠65346٢4.411------صايف ربح السنة

التغيرات يف القيمة العادلة 
)1.6٢7()13()1.614(-)1.614(-)1.614(---إلستثمارات متوفرة للبيع

حتويالت إلحتساب )األرباح( اخلسائر 
)٢.515(6)٢.5٢1(-)٢.5٢1(-)٢.5٢1(---الناجتة عن بيع إستثمارات متوفرة للبيع
حتويالت خلسارة إنخفاض القيمة 
85٢1٠86٢-85٢-85٢---احملتسبة إلستثمارات متوفرة للبيع

٢4.٠65٢٠.78٢349٢1.131)3.٢83(-)3.٢83(---مجموع الدخل الشامل عن السنة
حتويل صايف اإلستهالك من إعادة 

---٢٢٢)٢٢٢()٢٢٢(---- تقييم العقار
حتويل إلى )من( إحتياطيات غير 

---)٢.4٠7(٢.4٠7--٢.4٠7--قابلة للتوزيع

)4.6٠٠()4.6٠٠(--------تخفيض رأس مال شركة تابعة
40.33210.5274.33955.1985.738266.14312.815278.958)14.793(220.000األرصدة يف 31 ديسمبر 2021 

 أرصدة الشركة األم يف
٢66.143-4٠.1951٠.4544.33954.9885.948٢66.143)14.793(31٢٢٠.٠٠٠ ديسمبر ٢٠٢1

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37  جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.

مجموع
حقوق
 امللكية



37التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢

بيان التدفقات النقدية املوحد

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37  جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

)بآالف الدوالرات األمريكية(
٢٠٢٢٢٠٢1إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
17.633٢8.613أقساط مستلمة 

)٢1.947()64.699(أقساط إعادة تأمني مدفوعة
)147.66٠()49.66٢(مطالبات ومصاريف احلصول على أعمال التأمني مدفوعة

٢7.55٢7٢.76٢مبالغ مستلمة من معيدي تأمني متعلقة باملطالبات
5.39643إيراد إستثمارات 

1.7٠٢1.87٢فوائد مستلمة
)11.716()9.7٢9(مصاريف تشغيل مدفوعة

)3.319()٢.98٠()مصاريف( إيرادات أخرى، صايف
٢.54٢1٠٢ودائع تأمني مستلمة )مدفوعة(، صايف

-48.٢55بيع إستثمارات متاجرة 
)81.250()23.990(3٠صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيــلية

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
٢٠9.7٢8115.744إستحقاق/ بيع إستثمارات

)9٢.173()38.88٠(شراء إستثمارات
18.473)134.3٠6(ودائع ألجل لدى البنوك

6.٢777.398فوائد مستلمة
1.٠53٢.57٢إيراد إستثمارات 

6.85٠1٠.79٠ودائع نقدية مرهونة
)5()33(شراء عقارات ومعدات

-)17(شراء أصول غير ملموسة
9٠-بيع شركة زميلة 

50.67262.889صايف النقد الناجت من األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

-)4.953(أرباح  مدفوعة
-49أرباح مستلمة من شركة زميلة

)4.6٠٠(-تخفيض رأس مال الشركة التابعة - حصص غير مسيطرة
)4.600()4.904(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
)22.961(21.778صايف الزيادة )النقص( يف النقد وما يف حكمه

)11(٢تأثير سعر التحويل على النقد وما يف حكمه
4٠.46463.436النقد وما فى حكمه، يف بداية السنة

562.24440.464النقد وما فى حكمه، يف نهاية السنة
15٢.89718.591ودائع ألجل لدى البنوك

5215.14159.055النقد وأرصدة لدى البنوك، يف نهاية السنة

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 36

بيان التغيرات يف حقوق امللكية املوحد

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

)بآالف الدوالرات األمريكية(

رأس
املال

أسهم 
اخلزينة

اإلحتياطيات

األرباح 
املستبقاة 

املنسوبة 
إلى 

مساهمي 
الشركة 

حصص 
غير  القانوني

إعادة
تقييم

اإلستثمارات

إعادة
تقييم
املجموع العقار

40.33210.5274.33955.1985.738266.14312.815278.958)14.793(220.000األرصدة يف 31 ديسمبر 2021
19.63٢19.63٢٢8٢19.914------صايف ربح السنة

التغيرات يف القيمة العادلة 
)16.114()٢75()15.839(-)15.839(-)15.839(---إلستثمارات متوفرة للبيع

حتويالت إلحتساب األرباح الناجتة 
)1.776()5٢()1.7٢4(-)1.7٢4(-)1.7٢4(---عن بيع إستثمارات متوفرة للبيع                              

حتويالت خلسارة إنخفاض القيمة 
٢.7736٢.779-٢.773-٢.773---احملتسبة إلستثمارات متوفرة للبيع

)1.444(-)1.444(-)1.444()1.444(----إعادة تقييم العقار
3.359)39(19.6323.398)16.234()1.444()14.790(---مجموع الدخل الشامل عن السنة

)4.953(-)4.953()4.953(------أرباح أسهم مدفوعة
حتويل صايف اإلستهالك يف إعادة 

---٢٢٢)٢٢٢()٢٢٢(----تقييم العقار
حتويل إلى )من( إحتياطيات غير 

---)1.963(1.963--1.963--قابلة للتوزيع
٢.6734٠.7٠518.676٢64.5881٢.776٢77.364)4.٢63(4٢.٢95)14.793(٢٢٠.٠٠٠األرصدة يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ 

 أرصدة الشركة األم يف
٢64.588-٢.6734٠.87٢18.5٠9٢64.588)3.959(4٢.158)14.793(31٢٢٠.٠٠٠ ديسمبر ٢٠٢٢

رأس
املال

أسهم 
اخلزينة

األرباح اإلحتياطيات
املستبقاة 

)اخلسائر 
املتراكمة(

املنسوبة 
إلى 

مساهمي 
الشركة 

األم

حصص 
غير 

مسيطرة

مجموع
حقوق 
امللكية

القانوني

إعادة
تقييم

اإلستثمارات

إعادة
تقييم
املجموع العقار

245.36117.066262.427)16.142(37.92513.8104.56156.296)14.793(220.000األرصدة يف 31 ديسمبر 2020
٢4.٠65٢4.٠65346٢4.411------صايف ربح السنة

التغيرات يف القيمة العادلة 
)1.6٢7()13()1.614(-)1.614(-)1.614(---إلستثمارات متوفرة للبيع

حتويالت إلحتساب )األرباح( اخلسائر 
)٢.515(6)٢.5٢1(-)٢.5٢1(-)٢.5٢1(---الناجتة عن بيع إستثمارات متوفرة للبيع
حتويالت خلسارة إنخفاض القيمة 
85٢1٠86٢-85٢-85٢---احملتسبة إلستثمارات متوفرة للبيع

٢4.٠65٢٠.78٢349٢1.131)3.٢83(-)3.٢83(---مجموع الدخل الشامل عن السنة
حتويل صايف اإلستهالك من إعادة 

---٢٢٢)٢٢٢()٢٢٢(---- تقييم العقار
حتويل إلى )من( إحتياطيات غير 

---)٢.4٠7(٢.4٠7--٢.4٠7--قابلة للتوزيع

)4.6٠٠()4.6٠٠(--------تخفيض رأس مال شركة تابعة
40.33210.5274.33955.1985.738266.14312.815278.958)14.793(220.000األرصدة يف 31 ديسمبر 2021 

 أرصدة الشركة األم يف
٢66.143-4٠.1951٠.4544.33954.9885.948٢66.143)14.793(31٢٢٠.٠٠٠ ديسمبر ٢٠٢1

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37  جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.

مجموع
حقوق
 امللكية
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وتنفيذ التغييرات االكتوارية واملالية للنظام.  
ال تزال املجموعة على املسار الصحيح لتقدمي البيانات املالية   
و   )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  ملعيار  املوحدة 
مع  متاشياً   )9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار 
متطلبات إعداد التقارير املرحلية بتاريخ سريانها يف 1 يناير 
٢٠٢3. كما قامت املجموعة بإعداد بيانات مالية نصف سنوية 
شاملة ألعمال التأمني على غير احلياة، وفقاً  ملعيار الدولي 
إلعداد  الدولي  املعيار  و   )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد 
التقارير املالية رقم )9( لفترة الستة أشهر املنتهية كما يف 3٠ 
يونيو ٢٠٢٢، وفقاً ملتطلبات مصرف البحرين املركزي. ال زال 
العمل على تقييم األثر على محفظة التأمني على احلياة قائم.    
املالية  التقارير  الدولي إلعداد  للمعيار  املبدئي  التطبيق  عند   
 ،)9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  واملعيار   )17( رقم 
حقوق  مجموع  على  التغييرات  هذه  أثر  أن  املجموعة  تقدر 
ملكية املجموعة كما يف 1 يناير ٢٠٢٢ سوف يكون ٠٠٠.334 

مليون دوالر امريكي على محفظة التامني غير احلياة.
التقييم أعاله مبدئي، حيث لم يتم االنتهاء من جميع األعمال    
االنتقالية بعد. قد يتغير األثر الفعلي لتطبيق املعيار الدولي 
إلعداد  الدولي  املعيار  و   )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد 
التقارير املالية رقم )9( بتاريخ 1 يناير ٢٠٢٢ لألسباب التالية:
تأمني  الذي مت عمله مبدئي وغير شامل أعمال  التقييم   •  
خاضعة  ألنها  األثر  تعميم  يتم  أال  يجب  وعليه  احلياة. 
للتعديل والتغيير. بعد استكمال التقييم، سوف يتغير األثر 
والوضع كما يف 1 يناير ٢٠٢٢ قد يتطلب بعض التعديالت 

يف تاريخ التطبيق املبدئي. 
اجلديدة  احملاسبية  العمليات  تنقيح  املجموعة  تواصل   •  
والضوابط الداخلية الالزمة لتطبيق املعيار الدولي إلعداد 
التقارير املالية رقم )17( و املعيار الدولي إلعداد التقارير 

املالية رقم )9(؛
النصف  الرغم من إجراء عملية تشغيل متوازية يف  على   •  
بعض  لديها  املجموعة  أن  إال   ،٢٠٢٢ سنة  من  الثاني 
العمليات االنتقالية قيد املراجعة والتحديث، مبا يف ذلك 
مراجعة البيانات وكذلك األنظمة والضوابط ذات الصلة، 

التي ال تزال قيد املعاجلة ولم يتم تشغيلها بعد؛
لم تنته املجموعة من اختبار وتقييم الضوابط على إطارها   •  

االنتقالي؛
واألحكام،  والفرضيات،  اجلديدة،  احملاسبية  السياسات   •  
وتقنيات التقييم املستخدمة هي خاضعة للتغيير، إلى أن 
التي  األولى  املوحدة  املالية  بياناتها  من  املجموعة  تنتهي 

تشمل تاريخ التطبيق املبدئي.  

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( - األدوات   
املالية

املالية رقم )9( سيحل محل  التقارير  الدولي إلعداد  املعيار   
املالية:  األدوات   -  )39( رقم  الدولي  احملاسبة  معيار 
التي  للفترات  املفعول  ساري  وسيكون  والقياس،  االحتساب 
تبدأ من أو بعد 1 يناير ٢٠18، وعلى الرغم من ذلك، فقد 
وطبقت  الصلة،  ذات  اإلعفاء  معايير  املجموعة  استوفت 
اإلعفاء املؤقت من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
ستطبق  بالتالي،   .٢٠٢3 يناير   1 قبل  املالية  للفترات   )9(
املجموعة املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( ألول 

مرة اعتباراً من1 يناير ٢٠٢3.  
املوجودات املالية - التصنيف  )1

إلعداد  املعيارالدولي  مبوجب  املالية  املوجودات  تصنيف  إن   
التقارير املالية رقم )9( يستند بصورة عامة على منوذج العمل 
تدفقاته  املالي وخصائص  األصل  إدارة  يتم من خالله  الذي 
النقدية التعاقدية. املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
املوجودات  لتصنيف  رئيسية  فئات  ثالث  على  يحتوي   )9(
من  العادلة  القيمة  أو  املطفأة،  بالتكلفة  املقاسة  )أ(  املالية: 
خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح 
 )39( رقم  الدولي  معيار احملاسبة  فئات  ويلغي  أو اخلسارة، 
والقروض  االستحقاق،  لتاريخ  بها  احملتفظ  وهي  السابقة 

والذمم املدينة، واملتوفرة للبيع. 
من  كل  يستويف  كان  إذا  بالتكلفة  املالي  األصل  قياس  يتم   
الشرطني التاليني، ولم يكن مصنفاً بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو اخلسارة:
إذا كان األصل محتفظ به ضمن منوذج عمل الهدف منه   -  

االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية؛ و
الشروط التعاقدية لألصل املالي تزيد بتواريخ محددة من   -  
التدفقات النقدية التي تعتبر دفعات كمبلغ األصل والفوائد  

على املبلغ األصلي القائم.
يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   
التاليني، ولم تكن مصنفة  اآلخر إذا كانت تستويف الشرطني 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة:
يتحقق  عمل  منوذج  ضمن  به  محتفظ  األصل  كان  إذا   -  
الهدف منه من خالل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

وبيع األصل املالي؛ و
الشروط التعاقدية لألصل املالي تزيد بتواريخ محددة من   -  
التدفقات النقدية التي تعتبر دفعات كمبلغ األصل والفوائد   

على املبلغ األصلي القائم.
العادلة  يتم تصنيف جميع املوجودات املالية األخرى بالقيمة   
من خالل الربح أو اخلسارة.  باإلضافة لذلك، عند االحتساب 
لتصنيف  فيه  رجعة  ال  قراراً  املجموعة  تتخذ  قد  املبدئي، 

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

أهم السياسات احملاسبية )تابع(  )2
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التأسيس والنشاط الرئيسي  )1
املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب.( )»الشركة«، »الشركة األم«( 
هي شركة تأمني عاملية مسجلة يف مملكة البحرين كشركة مساهمة 
مقراً  البحرين،  مملكة  املنامة،  أريج،  مبنى  من  وتتخذ  بحرينية 
ملكتبها املسجل. ويتمثل نشاط الشركة األم والشركات التابعة لها 
)»املجموعة«( يف أعمال إعادة التأمني العامة )غير احلياة( وأعمال 

إعادة التأمني على احلياة واألنشطة التابعة لها.
قرر مجلس اإلدارة يف إجتماعه املنعقد يف 13 مايو ٢٠19 التوصية 
املساهمون  وافق  بالشركة. وقد  اإلكتتاب اخلاصة  أنشطة  بوقف 
على توصية مجلس اإلدارة يف إجتماع اجلمعية العامة غير العادية 
املنعقد بتاريخ 13 أغسطس ٢٠٢٠ ووضعت محفظة التأمني حتت 
مصرف  موافقة  على  للحصول  الشركة  سعت  كما  التسوية.  

البحرين املركزي لتنفيذ قرار املساهمني.
يتوقع مجلس اإلدارة أن تستغرق إجراءات تسوية محفظة التأمني 
احلالية أكثر من 1٢ شهًرا وأن الشركة ستواصل العمل كمنشأة 
مستمرة ملدة 1٢ شهراً على األقل من تاريخ هذه البيانات املالية 
املوحدة على أساس  املالية  البيانات  لذلك، فقد أعدت  املوحدة. 

االستمرار احملاسبي.
أهم السياسات احملاسبية  )2

لقد مت إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقاً للمعايير الدولية 
املعايير  مجلس  من  الصادرة   ،)IFRS( املالية  التقارير  إلعداد 
الدولية إلعداد التقارير املالية التي تتماشى مع ممارسات صناعة 

التأمني احلالية.
تستخدم املجموعة الدوالر األمريكي يف إعداد بياناتها املالية حيث 
التجارية،  معامالتها  من  كبيرة  وحصة  املجموعة  مال  رأس  أن 

األصول واملطلوبات تتم بهذه العملة.
التكلفة  املالية املوحدة على أساس مبدأ  البيانات  مت إعداد هذه 
املالية  األدوات  واملبنى،  األرض  تقييم  بإعادة  املعدل  التاريخية 

املشتقة وبعض أصول اإلستثمار على أساس القيمة العادلة. 
لقد مت إعادة تصنيف أرقام املقارنة عند الضرورة لكي تتوافق مع 

الطريقة املتبعة يف عرض البيانات املالية للسنة احلالية.
وباء  تفشي  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت   ٢٠٢٠ مارس   11 يف 
الفيروس بسرعة  إنتشار  تطور  وقد  )كوفيد 19(  كورونا  فيروس 
شكوًكا  أيًضا  كورونا  فيروس  أحدث  وقد  العاملي.  الصعيد  على 
مختلفة  تدابير  السلطات  اتخذت  العاملي.  االقتصاد  يف  كبيرة 
الحتواء االنتشار مبا يف ذلك تطبيق قيود السفر وتدابير احلجر 

الصحي.
عمليات  على   19 كوفيد  تطورات  أثر  مبراقبة  املجموعة  قامت 
يف  احملتملة  اخلسارة  ذلك  يف  مبا  املالي،  ومركزها  الشركة 
يف  واالنخفاض  املوجودات،  تقييمات  على  والتأثير  اإليرادات، 
القيمة، وما إلى ذلك. وضعت الشركة تدابير طوارئ تشمل على 

سبيل املثال ال احلصر تعزيز واختبار خطط استمرارية العمل. 

الصراع بني روسيا وأكرانيا  
حدوث  إلى  وأوكرانيا  روسيا  بني  احلالي  الصراع  أدى  لقد   
اضطراب يف االقتصاد العاملي، وأدى من بني تأثيرات أخرى، 
األساسية  السلع  وأسعار  املالية  األسواق  يف  التقلبات  لزيادة 
نتيجة لتعطل سلسلة التوريدات، والذي قد يؤثر على مجموعة 

واسعة من املنشآت عبر مختلف املناطق والصناعات.
ليس  أنه  إلى  وخلصت  حملفظتها،  تقييماً  اإلدارة  أجرت  وقد   
لديها أي تعرضات جوهرية للبلدان املتأثرة أو منها. مع ذلك، ال 
تزال احتماالت التعرضات غير املباشرة قائمة. ومن الصعب يف 
هذه املرحلة حتديد األثر الكامل لهذا الصراع ألنه يعتمد إلى 
حد كبير على طبيعة ومدة األحداث غير املؤكدة والتي ال ميكن 
والعقوبات  العسكرية،  العمليات  من  املزيد  مثل  بها،  التنبؤ 
اإلضافية، وردود الفعل على التطورات اجلارية من قبل األسواق 
املالية العاملية. وستواصل اإلدارة رصد أثر هذا الوضع املتطور 

عن كثب على محفظتها لتقييم األثر غير املباشر، إن وجد. 
التي  التقديرات  فإن  املوحدة،  املالية  البيانات  إعداد  عند   
اتخذتها اإلدارة العليا يف تطبيق السياسات احملاسبية ومصادر 
التقدير خاضعة لعدم اليقينية وذلك بسبب التأثيرات احملتملة 
للتقلبات االقتصادية احلالية، وان هذه التقديرات متثل أفضل 
تقييم من قبل اإلدارة بناًء على املعلومات املتاحة أو امللحوظة.

مت إصدار عدد من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية و   
التعديالت والتفسيرات التالية والتي تنطبق على الفترات ما 

بعد السنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢.
سارية  تصبح  لم  التي  اجلديدة  والتفسيرات  التعديالت   

املفعول بعد
يسري عدد من املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة على   
املعايير للفترات السنوية التي تبدأ بعد 1 يناير ٢٠٢٢ ويسمح 
املعايير اجلديدة  تطبق  لم  املجموعة  أن  إال  املبكر،  بالتطبيق 

بشكل مبكر يف إعداد هذه البيانات املالية املوحدة.
 -  )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار   
»عقود التأمني« واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

رقم )9( - األدوات املالية 
ستقوم املجموعة بتطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية   
رقم )17( و املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( ألول 
مرة اعتباراً من 1 يناير ٢٠٢3. ستجلب هذه املعايير تغييرات 
واألدوات  التأمني،  وإعادة  التأمني  عقود  حملاسبة  جوهرية 
املالية، ويتوقع أن يكون لها آثار جوهرية على البيانات املالية 
لدى  يوجد  املبدئي.  التطبيق  فترة  يف  للمجموعة  املوحدة 
املجموعة برنامج تطبيق قيد التنفيذ، لتطبيق املعيار الدولي 
إلعداد  الدولي  واملعيار   )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد 
البرنامج مسئول عن حتديد  )9(.  هذا  املالية رقم  التقارير 
وإنشاء  التطبيق،  منهجيات  وتطوير  احملاسبية  السياسات 
عمليات وضوابط مناسبة، وحتديد مصادر البيانات املناسبة، 

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
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وتنفيذ التغييرات االكتوارية واملالية للنظام.  
ال تزال املجموعة على املسار الصحيح لتقدمي البيانات املالية   
و   )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  ملعيار  املوحدة 
مع  متاشياً   )9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار 
متطلبات إعداد التقارير املرحلية بتاريخ سريانها يف 1 يناير 
٢٠٢3. كما قامت املجموعة بإعداد بيانات مالية نصف سنوية 
شاملة ألعمال التأمني على غير احلياة، وفقاً  ملعيار الدولي 
إلعداد  الدولي  املعيار  و   )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد 
التقارير املالية رقم )9( لفترة الستة أشهر املنتهية كما يف 3٠ 
يونيو ٢٠٢٢، وفقاً ملتطلبات مصرف البحرين املركزي. ال زال 
العمل على تقييم األثر على محفظة التأمني على احلياة قائم.    
املالية  التقارير  الدولي إلعداد  للمعيار  املبدئي  التطبيق  عند   
 ،)9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  واملعيار   )17( رقم 
حقوق  مجموع  على  التغييرات  هذه  أثر  أن  املجموعة  تقدر 
ملكية املجموعة كما يف 1 يناير ٢٠٢٢ سوف يكون ٠٠٠.334 

مليون دوالر امريكي على محفظة التامني غير احلياة.
التقييم أعاله مبدئي، حيث لم يتم االنتهاء من جميع األعمال    
االنتقالية بعد. قد يتغير األثر الفعلي لتطبيق املعيار الدولي 
إلعداد  الدولي  املعيار  و   )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد 
التقارير املالية رقم )9( بتاريخ 1 يناير ٢٠٢٢ لألسباب التالية:
تأمني  الذي مت عمله مبدئي وغير شامل أعمال  التقييم   •  
خاضعة  ألنها  األثر  تعميم  يتم  أال  يجب  وعليه  احلياة. 
للتعديل والتغيير. بعد استكمال التقييم، سوف يتغير األثر 
والوضع كما يف 1 يناير ٢٠٢٢ قد يتطلب بعض التعديالت 

يف تاريخ التطبيق املبدئي. 
اجلديدة  احملاسبية  العمليات  تنقيح  املجموعة  تواصل   •  
والضوابط الداخلية الالزمة لتطبيق املعيار الدولي إلعداد 
التقارير املالية رقم )17( و املعيار الدولي إلعداد التقارير 

املالية رقم )9(؛
النصف  الرغم من إجراء عملية تشغيل متوازية يف  على   •  
بعض  لديها  املجموعة  أن  إال   ،٢٠٢٢ سنة  من  الثاني 
العمليات االنتقالية قيد املراجعة والتحديث، مبا يف ذلك 
مراجعة البيانات وكذلك األنظمة والضوابط ذات الصلة، 

التي ال تزال قيد املعاجلة ولم يتم تشغيلها بعد؛
لم تنته املجموعة من اختبار وتقييم الضوابط على إطارها   •  

االنتقالي؛
واألحكام،  والفرضيات،  اجلديدة،  احملاسبية  السياسات   •  
وتقنيات التقييم املستخدمة هي خاضعة للتغيير، إلى أن 
التي  األولى  املوحدة  املالية  بياناتها  من  املجموعة  تنتهي 

تشمل تاريخ التطبيق املبدئي.  

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( - األدوات   
املالية

املالية رقم )9( سيحل محل  التقارير  الدولي إلعداد  املعيار   
املالية:  األدوات   -  )39( رقم  الدولي  احملاسبة  معيار 
التي  للفترات  املفعول  ساري  وسيكون  والقياس،  االحتساب 
تبدأ من أو بعد 1 يناير ٢٠18، وعلى الرغم من ذلك، فقد 
وطبقت  الصلة،  ذات  اإلعفاء  معايير  املجموعة  استوفت 
اإلعفاء املؤقت من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
ستطبق  بالتالي،   .٢٠٢3 يناير   1 قبل  املالية  للفترات   )9(
املجموعة املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( ألول 

مرة اعتباراً من1 يناير ٢٠٢3.  
املوجودات املالية - التصنيف  )1

إلعداد  املعيارالدولي  مبوجب  املالية  املوجودات  تصنيف  إن   
التقارير املالية رقم )9( يستند بصورة عامة على منوذج العمل 
تدفقاته  املالي وخصائص  األصل  إدارة  يتم من خالله  الذي 
النقدية التعاقدية. املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
املوجودات  لتصنيف  رئيسية  فئات  ثالث  على  يحتوي   )9(
من  العادلة  القيمة  أو  املطفأة،  بالتكلفة  املقاسة  )أ(  املالية: 
خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح 
 )39( رقم  الدولي  معيار احملاسبة  فئات  ويلغي  أو اخلسارة، 
والقروض  االستحقاق،  لتاريخ  بها  احملتفظ  وهي  السابقة 

والذمم املدينة، واملتوفرة للبيع. 
من  كل  يستويف  كان  إذا  بالتكلفة  املالي  األصل  قياس  يتم   
الشرطني التاليني، ولم يكن مصنفاً بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو اخلسارة:
إذا كان األصل محتفظ به ضمن منوذج عمل الهدف منه   -  

االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية؛ و
الشروط التعاقدية لألصل املالي تزيد بتواريخ محددة من   -  
التدفقات النقدية التي تعتبر دفعات كمبلغ األصل والفوائد  

على املبلغ األصلي القائم.
يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   
التاليني، ولم تكن مصنفة  اآلخر إذا كانت تستويف الشرطني 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة:
يتحقق  عمل  منوذج  ضمن  به  محتفظ  األصل  كان  إذا   -  
الهدف منه من خالل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

وبيع األصل املالي؛ و
الشروط التعاقدية لألصل املالي تزيد بتواريخ محددة من   -  
التدفقات النقدية التي تعتبر دفعات كمبلغ األصل والفوائد   

على املبلغ األصلي القائم.
العادلة  يتم تصنيف جميع املوجودات املالية األخرى بالقيمة   
من خالل الربح أو اخلسارة.  باإلضافة لذلك، عند االحتساب 
لتصنيف  فيه  رجعة  ال  قراراً  املجموعة  تتخذ  قد  املبدئي، 
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املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 38

التأسيس والنشاط الرئيسي  )1
املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب.( )»الشركة«، »الشركة األم«( 
هي شركة تأمني عاملية مسجلة يف مملكة البحرين كشركة مساهمة 
مقراً  البحرين،  مملكة  املنامة،  أريج،  مبنى  من  وتتخذ  بحرينية 
ملكتبها املسجل. ويتمثل نشاط الشركة األم والشركات التابعة لها 
)»املجموعة«( يف أعمال إعادة التأمني العامة )غير احلياة( وأعمال 

إعادة التأمني على احلياة واألنشطة التابعة لها.
قرر مجلس اإلدارة يف إجتماعه املنعقد يف 13 مايو ٢٠19 التوصية 
املساهمون  وافق  بالشركة. وقد  اإلكتتاب اخلاصة  أنشطة  بوقف 
على توصية مجلس اإلدارة يف إجتماع اجلمعية العامة غير العادية 
املنعقد بتاريخ 13 أغسطس ٢٠٢٠ ووضعت محفظة التأمني حتت 
مصرف  موافقة  على  للحصول  الشركة  سعت  كما  التسوية.  

البحرين املركزي لتنفيذ قرار املساهمني.
يتوقع مجلس اإلدارة أن تستغرق إجراءات تسوية محفظة التأمني 
احلالية أكثر من 1٢ شهًرا وأن الشركة ستواصل العمل كمنشأة 
مستمرة ملدة 1٢ شهراً على األقل من تاريخ هذه البيانات املالية 
املوحدة على أساس  املالية  البيانات  لذلك، فقد أعدت  املوحدة. 

االستمرار احملاسبي.
أهم السياسات احملاسبية  )2

لقد مت إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقاً للمعايير الدولية 
املعايير  مجلس  من  الصادرة   ،)IFRS( املالية  التقارير  إلعداد 
الدولية إلعداد التقارير املالية التي تتماشى مع ممارسات صناعة 

التأمني احلالية.
تستخدم املجموعة الدوالر األمريكي يف إعداد بياناتها املالية حيث 
التجارية،  معامالتها  من  كبيرة  وحصة  املجموعة  مال  رأس  أن 

األصول واملطلوبات تتم بهذه العملة.
التكلفة  املالية املوحدة على أساس مبدأ  البيانات  مت إعداد هذه 
املالية  األدوات  واملبنى،  األرض  تقييم  بإعادة  املعدل  التاريخية 

املشتقة وبعض أصول اإلستثمار على أساس القيمة العادلة. 
لقد مت إعادة تصنيف أرقام املقارنة عند الضرورة لكي تتوافق مع 

الطريقة املتبعة يف عرض البيانات املالية للسنة احلالية.
وباء  تفشي  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت   ٢٠٢٠ مارس   11 يف 
الفيروس بسرعة  إنتشار  تطور  وقد  )كوفيد 19(  كورونا  فيروس 
شكوًكا  أيًضا  كورونا  فيروس  أحدث  وقد  العاملي.  الصعيد  على 
مختلفة  تدابير  السلطات  اتخذت  العاملي.  االقتصاد  يف  كبيرة 
الحتواء االنتشار مبا يف ذلك تطبيق قيود السفر وتدابير احلجر 

الصحي.
عمليات  على   19 كوفيد  تطورات  أثر  مبراقبة  املجموعة  قامت 
يف  احملتملة  اخلسارة  ذلك  يف  مبا  املالي،  ومركزها  الشركة 
يف  واالنخفاض  املوجودات،  تقييمات  على  والتأثير  اإليرادات، 
القيمة، وما إلى ذلك. وضعت الشركة تدابير طوارئ تشمل على 

سبيل املثال ال احلصر تعزيز واختبار خطط استمرارية العمل. 

الصراع بني روسيا وأكرانيا  
حدوث  إلى  وأوكرانيا  روسيا  بني  احلالي  الصراع  أدى  لقد   
اضطراب يف االقتصاد العاملي، وأدى من بني تأثيرات أخرى، 
األساسية  السلع  وأسعار  املالية  األسواق  يف  التقلبات  لزيادة 
نتيجة لتعطل سلسلة التوريدات، والذي قد يؤثر على مجموعة 

واسعة من املنشآت عبر مختلف املناطق والصناعات.
ليس  أنه  إلى  وخلصت  حملفظتها،  تقييماً  اإلدارة  أجرت  وقد   
لديها أي تعرضات جوهرية للبلدان املتأثرة أو منها. مع ذلك، ال 
تزال احتماالت التعرضات غير املباشرة قائمة. ومن الصعب يف 
هذه املرحلة حتديد األثر الكامل لهذا الصراع ألنه يعتمد إلى 
حد كبير على طبيعة ومدة األحداث غير املؤكدة والتي ال ميكن 
والعقوبات  العسكرية،  العمليات  من  املزيد  مثل  بها،  التنبؤ 
اإلضافية، وردود الفعل على التطورات اجلارية من قبل األسواق 
املالية العاملية. وستواصل اإلدارة رصد أثر هذا الوضع املتطور 

عن كثب على محفظتها لتقييم األثر غير املباشر، إن وجد. 
التي  التقديرات  فإن  املوحدة،  املالية  البيانات  إعداد  عند   
اتخذتها اإلدارة العليا يف تطبيق السياسات احملاسبية ومصادر 
التقدير خاضعة لعدم اليقينية وذلك بسبب التأثيرات احملتملة 
للتقلبات االقتصادية احلالية، وان هذه التقديرات متثل أفضل 
تقييم من قبل اإلدارة بناًء على املعلومات املتاحة أو امللحوظة.

مت إصدار عدد من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية و   
التعديالت والتفسيرات التالية والتي تنطبق على الفترات ما 

بعد السنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢.
سارية  تصبح  لم  التي  اجلديدة  والتفسيرات  التعديالت   

املفعول بعد
يسري عدد من املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة على   
املعايير للفترات السنوية التي تبدأ بعد 1 يناير ٢٠٢٢ ويسمح 
املعايير اجلديدة  تطبق  لم  املجموعة  أن  إال  املبكر،  بالتطبيق 

بشكل مبكر يف إعداد هذه البيانات املالية املوحدة.
 -  )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار   
»عقود التأمني« واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

رقم )9( - األدوات املالية 
ستقوم املجموعة بتطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية   
رقم )17( و املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( ألول 
مرة اعتباراً من 1 يناير ٢٠٢3. ستجلب هذه املعايير تغييرات 
واألدوات  التأمني،  وإعادة  التأمني  عقود  حملاسبة  جوهرية 
املالية، ويتوقع أن يكون لها آثار جوهرية على البيانات املالية 
لدى  يوجد  املبدئي.  التطبيق  فترة  يف  للمجموعة  املوحدة 
املجموعة برنامج تطبيق قيد التنفيذ، لتطبيق املعيار الدولي 
إلعداد  الدولي  واملعيار   )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد 
البرنامج مسئول عن حتديد  )9(.  هذا  املالية رقم  التقارير 
وإنشاء  التطبيق،  منهجيات  وتطوير  احملاسبية  السياسات 
عمليات وضوابط مناسبة، وحتديد مصادر البيانات املناسبة، 

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
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املجموعة مبراجعة  ستقوم  فصاعداً،  اآلن  من  العملية.  هذه 
مالئمة وكفاية هذه الفرضية بصورة منتظمة.

عند حتديد ما إذا كانت املخاطر االئتمانية لألداة املالية قد   
زادت كثيراً منذ االحتساب املبدئي، تأخذ املجموعة باالعتبار 
أي  بدون  ومتوفرة  عالقة  وذات  وداعمة،  معقولة،  معلومات 
تكاليف أو جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كاًل من املعلومات 
السابقة  اخلبرات  على  بناء  والنوعية،  الكمية  والتحليالت 
االئتماني  والتقييم  االئتماني،  اخلبير  وتقييم  للمجموعة، 
املطلع، مبا يف ذلك املعلومات التطلعية. على سبيل االحتياط، 
االئتمان  مخاطر  يف  اجلوهرية  الزيادة  أن  املجموعة  تعتبر 

وقعت عندما يكون األصل مستحقاً ألكثر من 3٠ يوماً.
املطلوبات املالية  )3

يحتفظ املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( إلى حد   
 )39( رقم  الدولي  احملاسبة  ملعيار  احلالية  باملتطلبات  كبير 
معيار  مبوجب  ذلك،  مع  املالية.  املطلوبات  وقياس  لتصنيف 
احملاسبة الدولي رقم )39(، فإن جميع تغيرات القيمة العادلة 
للمطلوبات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
اخلسارة حتتسب يف الربح أو اخلسارة، يف حني أنه مبوجب 
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(، يتم عرض هذه 

التغيرات بصور عامة كما يلي:
املنسوب  العادلة  القيمة  يف  التغير  مبلغ  عرض  سيتم   -  
للتغيرات يف املخاطر االئتمانية لاللتزام يف الدخل الشامل 

اآلخر.
سيتم عرض املبلغ املتبقي لتغيرات القيمة العادلة يف الربح   -  

أو اخلسارة.
ال تتوقع املجموعة أي أثر جوهري من تطبيق املتطلبات اعاله.  

محاسبة التحوط   )4
عند تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(، قد   
تختار املجموعة كسياسة محاسبية لها، االستمرار يف تطبيق 
متطلبات محاسبة التحوط ملعيار احملاسبة الدولي رقم )39( 
بدالً من املتطلبات الواردة يف املعيار الدولي إلعداد التقارير 
اجلديد  العام  النموذج  املجموعة  ستطبق   .)9( رقم  املالية 
حملاسبة التحوط، سيتطلب ذلك من املجموعة ضمان متاشي 
املخاطر  إدارة  واستراتيجة  اهداف  مع  التحوط  عالقات 
فعالية  لتقييم  وتطلعاً  نوعية  أكثر  نهج  وتطبيق  بها،  اخلاصة 

التحوط.
ال توجد لدى املجموعة اي ادوات حتوط كما يف 31 ديسمبر   
التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  مبتطلبات  تفي  والتي   ٢٠٢٢

املالية رقم )9(.

االنتقال  )5
من  الناجتة  السياسات احملاسبية  التغيرات يف  تطبيق  سيتم   
بأثر   )9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  تطبيق 

رجعي، باستثناء ما هو موضح أدناه:
االنتقالية  للمتطلبات  وفقاً  املقارنة.  فترة  تعديل  سيتم   •  
للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(، ال ينطبق 
على   )9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار 
املوجودات املالية التي مت إلغاء احتسابها فعاًل كما يف 1 
غطاء  تطبيق  املجموعة  ستختار  ذلك،  مع   .٢٠٢3 يناير 
رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  يف  التصنيف 
احتسابها يف  إلغاء  مت  التي  املالية  املوجودات  على   )17(
متطلبات  أن  لو  كما  املقارنة  معلومات  لعرض   ٢٠٢٢
التصنيف والقياس )مبا يف ذلك انخفاض القيمة( للمعيار 
تطبيقها  مت  قد   )9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي 
باستخدام معلومات معقولة  املالية،  املوجودات  على هذه 
عند  وقياسها  تصنيفها  سيتم  كيف  لتحديد  وداعمة 
املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  للمعيار  املبدئي  التطبيق 

رقم )9(. 
مت إجراء التقييمات التالية على أساس احلقائق والظروف   •  

السائدة كما يف 1 يناير ٢٠٢3:
االحتفاظ  من خالله  يتم  الذي  العمل  حتديد منوذج   -   

باألصل املالي؛
املوجودات  لبعض  السابقة  التصنيفات  وإلغاء  حتديد   -   
املالية واملطلوبات املالية كمقاسة بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو اخلسارة؛
امللكية  حقوق  أدوات  يف  االستثمارات  بعض  تصنيف   -   
غير احملتفظ للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر.
إذا كان لألصل املالي مخاطر ائتمانية منخفضة كما يف 1   •  
يناير ٢٠٢3، فإن املجموعة ستحدد أن املخاطر االئتمانية 
االحتساب  منذ  جوهرية  بصورة  تزداد  لم  األصل  على 

املبدئي.
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17( - عقود   

التأمني
محل  يحل   )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار   
معيار احملاسبة الدولي رقم )4( - عقود التأمني، وهو ساري 
مع   ،٢٠٢3 يناير   1 بعد  أو  من  تبدأ  التي  للفترات  املفعول 

السماح بالتطبيق املبكر.
حتديد العقود يف نطاق املعيار الدولي إلعداد التقارير   )1

املالية رقم )17(
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(  يحدد مبادئ   
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املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 4٠

األصل املالي الذي يستويف متطلبات القياس بالتكلفة املطفأة 
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو 

التقليل من عدم التطابق احملاسبي الذي قد ينشأ. 
امللكية  حقوق  الستثمارات  املبدئي  االحتساب  عند  ذلك،  مع   
احملتفظ بها لغير املتاجرة، قد تتخذ املجموعة قراراً ال رجعة 
الدخل  يف  العادلة  القيمة  يف  الالحقة  التغيرات  لعرض  فيه 
الشامل اآلخر. يتم اتخاذ هذا القرار لكل استثمار على حدة. 
مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(، ال يتم   
تقسيم األدوات املشتقة املتضمنة يف العقود، وذلك حني يكون 
املضيف أصاًل مالياً. بدالً من ذلك، فإن األداة املالية الهجينة 

ككل يتم تقييمها للتصنيف.
تقييم األثر  

على   )9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  سيؤثر   
تصنيف وقياس املوجودات املالية احملتفظ بها كما يف 1 يناير 

٢٠٢3 كما يلي:
كموجودات  عموماً  املصنفة  املشتقة،  املالية  املوجودات   -  
محتفظ بها للمتاجرة واملقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
رقم  الدولي  احملاسبة  معيار  مبوجب  اخلسارة  أو  الربح 
)39(، سيتم قياسها أيضاً بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو اخلسارة مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

رقم )9(.
أدوات الدين املصنفة على أنها متوفرة للبيع مبوجب معيار   -  
بالتكلفة  قياسها  يتم  قد   ،)39( رقم  الدولي  احملاسبة 
املطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
أو القيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة،  مبوجب 
وذلك   ،)9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار 

حسب الظروف اخلاصة.
غالبية استثمارات حقوق امللكية املصنفة على أنها متوفرة   -  
سيتم   ،)39( رقم  الدولي  احملاسبة  معيار  مبوجب  للبيع 
اخلسارة   أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  قياسها 

مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(.
بها  احملتفظ  املدينة  والذمم  والقروض  االستثمارات   -  
حسب  املطفاة  بالتكلفة  واملقاسة  االستحقاق  لتاريخ 
يتم  سوف   ،)39( رقم  الدولي  احملاسبة  معيار  مبوجب 
إلعداد  الدولي  املعيار  مبوجب  املطفاة  بالتكلفة  قياسها 

التقارير املالية رقم )9(. 
نظراً ألن غالبية املوجودات املالية للمجموعة مقاسة بالقيمة   
التقارير  إلعداد  الدولي  للمعيار  االنتقال  وبعد  قبل  العادلة 
املالية رقم )9(، فمن غير املتوقع أن تكون للمتطلبات اجلديدة 
للتصنيف أثراً جوهرياً على مجموع حقوق امللكية للمجموعة 

كما يف 1 يناير ٢٠٢3 أو ٢٠٢٢. كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢، ال 
متتلك املجموعة أي أدوات مشتقة. 

املوجودات املالية - انخفاض القيمة  )2
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( يستبدل منوذج   
 )39( رقم  الدولي  احملاسبة  معيار  يف  املتكبدة”  “اخلسائر 
قدراً  ذلك  وسيتطلب  املتوقعة”.  االئتمانية  “اخلسائر  بنموذج 
كبيراً من األحكام واالجتهادات حول كيفية تأثير التغيرات يف 
العوامل االقتصادية على اخلسائر االئتمانية املتوقعة، والذي 

سيتم حتديده على أساس االحتمال املرجح. 
منوذج انخفاض القيمة اجلديد سيكون واجب التطبيق على   
الدين  وأدوات  املطفأة،  بالتكلفة  املقاسة  املالية  املوجودات 
اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املصنفة 

ومستحقات اإليجارات.
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( يتطلب احتساب   
مخصص اخلسارة مببلغ يساوي اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
إلثني عشر شهراً أو اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدى احلياة. 
اخلسائر  هي  احلياة  ملدى  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر 
التعثر يف  احتمالية حدوث  أحداث  عن  تنتج  التي  االئتمانية 
املالية.  لألداة  االفتراضي  العمر  فترة  مدى  على  السداد 
اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى 1٢ شهراً هي اجلزء من 
احتمالية  أحداث  تنتج عن  التي  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر 
حدوث التعثر يف السداد على عقد مالي خالل 1٢ شهراً بعد 

تاريخ إعداد التقارير املالية.
مببلغ  اخلسارة  مخصصات  بقياس  املجموعة  تقوم  سوف   
باستثناء  احلياة،  ملدى  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر  يساوي 
احلاالت التالية، حيث سيكون املبلغ احملتسب يساوي اخلسائر 

االئتمانية املتوقعة إلثني عشر شهراً:
أدوات الدين التي حدد أن لها مخاطر ائتمانية منخفضة   -  
كما يف تاريخ التقرير، والتي تعتبرها املجموعة أنها احلالة 
عندما يكون التصنيف االئتماني لألداة مساوي للتعريف 

املفهوم عاملياً »للدرجة االستثمارية«؛ و
األدوات املالية األخرى التي لم تزيد مخاطرها االئتمانية   -  

بصورة جوهرية منذ االحتساب املبدئي. 
قدرت املجموعة أثر مخصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة   
على محفظ السندات. مت حتديد وربط التصنيف االئتماني 
أند  ستنادرد  بوكالة  اخلاص  واحدة  لسنة  التعثر  احتمال  مع 
السداد عند  التعثر يف  الناجتة عن  تفترض اخلسارة  بوروز. 
5٠٪، وهو مايستند على دراسة وكالة مودي لألدوات املالية 
املصنفة عند الدرجة »ب«. بناء على هذا التقييم، مت التوصل 
 31 يف  كما  املتوقعة  االئتمانية  للخسائر  طفيف  سلبي  ألثر 
ديسمبر ٢٠٢1. حالياً، استخدمت أريج هذه الفرضية لغرض 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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املجموعة مبراجعة  ستقوم  فصاعداً،  اآلن  من  العملية.  هذه 
مالئمة وكفاية هذه الفرضية بصورة منتظمة.

عند حتديد ما إذا كانت املخاطر االئتمانية لألداة املالية قد   
زادت كثيراً منذ االحتساب املبدئي، تأخذ املجموعة باالعتبار 
أي  بدون  ومتوفرة  عالقة  وذات  وداعمة،  معقولة،  معلومات 
تكاليف أو جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كاًل من املعلومات 
السابقة  اخلبرات  على  بناء  والنوعية،  الكمية  والتحليالت 
االئتماني  والتقييم  االئتماني،  اخلبير  وتقييم  للمجموعة، 
املطلع، مبا يف ذلك املعلومات التطلعية. على سبيل االحتياط، 
االئتمان  مخاطر  يف  اجلوهرية  الزيادة  أن  املجموعة  تعتبر 

وقعت عندما يكون األصل مستحقاً ألكثر من 3٠ يوماً.
املطلوبات املالية  )3

يحتفظ املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( إلى حد   
 )39( رقم  الدولي  احملاسبة  ملعيار  احلالية  باملتطلبات  كبير 
معيار  مبوجب  ذلك،  مع  املالية.  املطلوبات  وقياس  لتصنيف 
احملاسبة الدولي رقم )39(، فإن جميع تغيرات القيمة العادلة 
للمطلوبات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
اخلسارة حتتسب يف الربح أو اخلسارة، يف حني أنه مبوجب 
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(، يتم عرض هذه 

التغيرات بصور عامة كما يلي:
املنسوب  العادلة  القيمة  يف  التغير  مبلغ  عرض  سيتم   -  
للتغيرات يف املخاطر االئتمانية لاللتزام يف الدخل الشامل 

اآلخر.
سيتم عرض املبلغ املتبقي لتغيرات القيمة العادلة يف الربح   -  

أو اخلسارة.
ال تتوقع املجموعة أي أثر جوهري من تطبيق املتطلبات اعاله.  

محاسبة التحوط   )4
عند تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(، قد   
تختار املجموعة كسياسة محاسبية لها، االستمرار يف تطبيق 
متطلبات محاسبة التحوط ملعيار احملاسبة الدولي رقم )39( 
بدالً من املتطلبات الواردة يف املعيار الدولي إلعداد التقارير 
اجلديد  العام  النموذج  املجموعة  ستطبق   .)9( رقم  املالية 
حملاسبة التحوط، سيتطلب ذلك من املجموعة ضمان متاشي 
املخاطر  إدارة  واستراتيجة  اهداف  مع  التحوط  عالقات 
فعالية  لتقييم  وتطلعاً  نوعية  أكثر  نهج  وتطبيق  بها،  اخلاصة 

التحوط.
ال توجد لدى املجموعة اي ادوات حتوط كما يف 31 ديسمبر   
التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  مبتطلبات  تفي  والتي   ٢٠٢٢

املالية رقم )9(.

االنتقال  )5
من  الناجتة  السياسات احملاسبية  التغيرات يف  تطبيق  سيتم   
بأثر   )9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  تطبيق 

رجعي، باستثناء ما هو موضح أدناه:
االنتقالية  للمتطلبات  وفقاً  املقارنة.  فترة  تعديل  سيتم   •  
للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(، ال ينطبق 
على   )9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار 
املوجودات املالية التي مت إلغاء احتسابها فعاًل كما يف 1 
غطاء  تطبيق  املجموعة  ستختار  ذلك،  مع   .٢٠٢3 يناير 
رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  يف  التصنيف 
احتسابها يف  إلغاء  مت  التي  املالية  املوجودات  على   )17(
متطلبات  أن  لو  كما  املقارنة  معلومات  لعرض   ٢٠٢٢
التصنيف والقياس )مبا يف ذلك انخفاض القيمة( للمعيار 
تطبيقها  مت  قد   )9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي 
باستخدام معلومات معقولة  املالية،  املوجودات  على هذه 
عند  وقياسها  تصنيفها  سيتم  كيف  لتحديد  وداعمة 
املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  للمعيار  املبدئي  التطبيق 

رقم )9(. 
مت إجراء التقييمات التالية على أساس احلقائق والظروف   •  

السائدة كما يف 1 يناير ٢٠٢3:
االحتفاظ  من خالله  يتم  الذي  العمل  حتديد منوذج   -   

باألصل املالي؛
املوجودات  لبعض  السابقة  التصنيفات  وإلغاء  حتديد   -   
املالية واملطلوبات املالية كمقاسة بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو اخلسارة؛
امللكية  حقوق  أدوات  يف  االستثمارات  بعض  تصنيف   -   
غير احملتفظ للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر.
إذا كان لألصل املالي مخاطر ائتمانية منخفضة كما يف 1   •  
يناير ٢٠٢3، فإن املجموعة ستحدد أن املخاطر االئتمانية 
االحتساب  منذ  جوهرية  بصورة  تزداد  لم  األصل  على 

املبدئي.
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17( - عقود   

التأمني
محل  يحل   )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار   
معيار احملاسبة الدولي رقم )4( - عقود التأمني، وهو ساري 
مع   ،٢٠٢3 يناير   1 بعد  أو  من  تبدأ  التي  للفترات  املفعول 

السماح بالتطبيق املبكر.
حتديد العقود يف نطاق املعيار الدولي إلعداد التقارير   )1

املالية رقم )17(
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(  يحدد مبادئ   
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األصل املالي الذي يستويف متطلبات القياس بالتكلفة املطفأة 
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو 

التقليل من عدم التطابق احملاسبي الذي قد ينشأ. 
امللكية  حقوق  الستثمارات  املبدئي  االحتساب  عند  ذلك،  مع   
احملتفظ بها لغير املتاجرة، قد تتخذ املجموعة قراراً ال رجعة 
الدخل  يف  العادلة  القيمة  يف  الالحقة  التغيرات  لعرض  فيه 
الشامل اآلخر. يتم اتخاذ هذا القرار لكل استثمار على حدة. 
مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(، ال يتم   
تقسيم األدوات املشتقة املتضمنة يف العقود، وذلك حني يكون 
املضيف أصاًل مالياً. بدالً من ذلك، فإن األداة املالية الهجينة 

ككل يتم تقييمها للتصنيف.
تقييم األثر  

على   )9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  سيؤثر   
تصنيف وقياس املوجودات املالية احملتفظ بها كما يف 1 يناير 

٢٠٢3 كما يلي:
كموجودات  عموماً  املصنفة  املشتقة،  املالية  املوجودات   -  
محتفظ بها للمتاجرة واملقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
رقم  الدولي  احملاسبة  معيار  مبوجب  اخلسارة  أو  الربح 
)39(، سيتم قياسها أيضاً بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو اخلسارة مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

رقم )9(.
أدوات الدين املصنفة على أنها متوفرة للبيع مبوجب معيار   -  
بالتكلفة  قياسها  يتم  قد   ،)39( رقم  الدولي  احملاسبة 
املطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
أو القيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة،  مبوجب 
وذلك   ،)9( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار 

حسب الظروف اخلاصة.
غالبية استثمارات حقوق امللكية املصنفة على أنها متوفرة   -  
سيتم   ،)39( رقم  الدولي  احملاسبة  معيار  مبوجب  للبيع 
اخلسارة   أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  قياسها 

مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(.
بها  احملتفظ  املدينة  والذمم  والقروض  االستثمارات   -  
حسب  املطفاة  بالتكلفة  واملقاسة  االستحقاق  لتاريخ 
يتم  سوف   ،)39( رقم  الدولي  احملاسبة  معيار  مبوجب 
إلعداد  الدولي  املعيار  مبوجب  املطفاة  بالتكلفة  قياسها 

التقارير املالية رقم )9(. 
نظراً ألن غالبية املوجودات املالية للمجموعة مقاسة بالقيمة   
التقارير  إلعداد  الدولي  للمعيار  االنتقال  وبعد  قبل  العادلة 
املالية رقم )9(، فمن غير املتوقع أن تكون للمتطلبات اجلديدة 
للتصنيف أثراً جوهرياً على مجموع حقوق امللكية للمجموعة 

كما يف 1 يناير ٢٠٢3 أو ٢٠٢٢. كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢، ال 
متتلك املجموعة أي أدوات مشتقة. 

املوجودات املالية - انخفاض القيمة  )2
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( يستبدل منوذج   
 )39( رقم  الدولي  احملاسبة  معيار  يف  املتكبدة”  “اخلسائر 
قدراً  ذلك  وسيتطلب  املتوقعة”.  االئتمانية  “اخلسائر  بنموذج 
كبيراً من األحكام واالجتهادات حول كيفية تأثير التغيرات يف 
العوامل االقتصادية على اخلسائر االئتمانية املتوقعة، والذي 

سيتم حتديده على أساس االحتمال املرجح. 
منوذج انخفاض القيمة اجلديد سيكون واجب التطبيق على   
الدين  وأدوات  املطفأة،  بالتكلفة  املقاسة  املالية  املوجودات 
اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املصنفة 

ومستحقات اإليجارات.
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( يتطلب احتساب   
مخصص اخلسارة مببلغ يساوي اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
إلثني عشر شهراً أو اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدى احلياة. 
اخلسائر  هي  احلياة  ملدى  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر 
التعثر يف  احتمالية حدوث  أحداث  عن  تنتج  التي  االئتمانية 
املالية.  لألداة  االفتراضي  العمر  فترة  مدى  على  السداد 
اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى 1٢ شهراً هي اجلزء من 
احتمالية  أحداث  تنتج عن  التي  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر 
حدوث التعثر يف السداد على عقد مالي خالل 1٢ شهراً بعد 

تاريخ إعداد التقارير املالية.
مببلغ  اخلسارة  مخصصات  بقياس  املجموعة  تقوم  سوف   
باستثناء  احلياة،  ملدى  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر  يساوي 
احلاالت التالية، حيث سيكون املبلغ احملتسب يساوي اخلسائر 

االئتمانية املتوقعة إلثني عشر شهراً:
أدوات الدين التي حدد أن لها مخاطر ائتمانية منخفضة   -  
كما يف تاريخ التقرير، والتي تعتبرها املجموعة أنها احلالة 
عندما يكون التصنيف االئتماني لألداة مساوي للتعريف 

املفهوم عاملياً »للدرجة االستثمارية«؛ و
األدوات املالية األخرى التي لم تزيد مخاطرها االئتمانية   -  

بصورة جوهرية منذ االحتساب املبدئي. 
قدرت املجموعة أثر مخصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة   
على محفظ السندات. مت حتديد وربط التصنيف االئتماني 
أند  ستنادرد  بوكالة  اخلاص  واحدة  لسنة  التعثر  احتمال  مع 
السداد عند  التعثر يف  الناجتة عن  تفترض اخلسارة  بوروز. 
5٠٪، وهو مايستند على دراسة وكالة مودي لألدوات املالية 
املصنفة عند الدرجة »ب«. بناء على هذا التقييم، مت التوصل 
 31 يف  كما  املتوقعة  االئتمانية  للخسائر  طفيف  سلبي  ألثر 
ديسمبر ٢٠٢1. حالياً، استخدمت أريج هذه الفرضية لغرض 
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متلك املجموعة معاهدات واتفاقيات اختيارية تغطي مخاطر   
تتأثر حدود  لن  لذلك،  أي ضمانات.  بدون  واملرض  الوفيات 

العقد بالضمانات.

عقود إعادة التأمني                          
بالنسبة لعقود إعادة التأمني، تكون التدفقات النقدية ضمن   
جوهرية  والتزامات  حقوق  من  تنشأ  كانت  إذا  العقد،  حدود 
موجودة  خالل فترة التقرير، والتي تضطر خاللها املجموعة 
لدفع مبالغ لشركة إعادة التأمني، أو كان لها حق جوهري يف 
احلق  ينقضي  التأمني.  إعادة  شركة  من  خدمات  استالم 
إذا  التأمني،  إعادة  شركة  من  اخلدمات  الستالم  اجلوهري 

كانت شركة إعادة التأمني:

متلك القدرة العملية لتقييم املخاطر احملولة لها، وميكنها   •  
حتديد السعر أو مستوى املنافع التي تعكس تلك املخاطر 

املعاد تقييمها بشكل كامل؛

متلك حقاً جوهرياً إلنهاء التغطية.  •  

بعض عقود املجموعة )كاًل من عقود إعادة التأمني الداخلي   
املعنية  العقود  تغطي  اخلارجي(  التأمني  إعادة  وعقود 
املخاطر.  ربط  أساس  على  السنوية  الفترة  خالل  الصادرة 
التأمني هذه يتماشى بصورة  حالياً، فإن قياس عقود إعادة 
املعيار  مبوجب  ذلك،  مع  املعنية.  العقود  قياس  مع  عامة 
الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، سيتم التعامل مع 
الفترة التعاقدية لهذه العقود لفترة أطول من العقود املعنية، 
وبالتالي، إثارة احلاجة لتقييم مناذج القياس واجبة التطبيق 

على هذه العقود. 

داخلية  اخلسارة  جتاوز  تأمني  عقود  أيضاً  املجموعة  متلك   
اخلسارة،  وقوع  أساس  على  سنوي،  الترتيب  هذا  وخارجية. 
لسنة  أي  الترتيب،  لفترة  ستكون  العقد  فترة  فإن  وبالتالي، 

واحدة. 

نظرة عامة على القياس  )4

يقدم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17( منوذج   
قياس يستند إلى تقديرات القيمة احلالية للتدفقات النقدية 
للعقود،  املجموعة  استيفاء  مع  تنشأ  أن  املتوقع  املستقبلية 
اخلدمة  وهامش  املالية،  غير  للمخاطر  صريح  وتعديل 

التعاقدي.

)PAA( منهجية تخصيص األقساط  
املعيار  واختياري يف  مبسط  قياس  املنهجية هي منوذج  هذه   
لعقود  متاح  وهو   ،)17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي 

التأمني وإعادة التأمني التي تستويف معيار األهلية.

تتوقع املجموعة أن تقوم بتطبيق منهجية تخصيص األقساط   
تتوقع  ألنها  احلياة،  غير  التأمني  قطاع  عقود  جميع  على 

استيفاء املعايير التالية عند البداية:

فترة التغطية لكل عقد يف املجموعة هي سنة أو أقل؛  •  

الناجت لألصل  القياس  أن  املجموعة بشكل معقول  تتوقع   •  
لباقي فترة التغطية لن يختلف اختالفاً جوهرياً عن نتيجة 

تطبيق السياسات احملاسبية املوضحة أعاله.

القياس - عقود التأمني على احلياة  )5  

عقود التأمني وعقود االستثمار ذات ميزات املشاركة املباشرة  

مجموعة  بقياس  املجموعة  ستقوم  املبدئي،  االحتساب  عند   
العقود كإجمالي : أ( استيفاء التدفقات النقدية، والتي تتكون 
لتعكس  معدلة  املستقبلية،  النقدية  التدفقات  تقديرات  من 
إن  التعاقدي.  اخلدمة  هامش  ب(  و  للنقد؛  الزمنية  القيمة 
استيفاء التدفقات النقدية ملجموعة العقود ال يعكس مخاطر 

عدم األداء للمجموعة.

تؤدي  قد  املباشرة  املشاركة  ميزات  ذات  عقود  يوجد  ال   •  
سيتم  وبالتالي،   .VFA املتغيرة  الرسوم  منهجية  لتطبيق 
تطبيق منوذج القياس العام GMM يف جميع نواحي العمل 

طويلة األجل.

سيتم خصم جميع التدفقات النقدية باستخدام منحنيات   •  
صفات  لتعكس  املعدلة  املخاطر،  من  اخلالية  العوائد 

التدفقات النقدية، وصفات السيولة للعقود. 

تعديل املخاطر للمخاطر غير املالية ملجموعة من العقود،   •  
والتي حتدد بصورة منفصلة عن التقديرات األخرى، هو 
يقينية  عدم  لتحمل  املجموعة  ستحتاجه  الذي  التعويض 
املخاطر  من  تنشأ  التي  النقدية  التدفقات  وتوقيت  مبلغ 

غير املالية.

هامش اخلدمة التعاقدي ملجموعة من العقود ميثل األرباح   •  
عند  باحتسابها  املجموعة  ستقوم  التي  املكتسبة  غير 
االحتساب  عند  العقود.  تلك  للخدمات مبوجب  تقدميها 
ليست  املجموعة  هذه  فإن  العقود،  من  ملجموعة  املبدئي 
تدفق  مايلي ميثل صايف  إجمالي  كان  إذا  باألعباء  مثقلة 

للداخل:

تدفقات االستيفاء؛    أ( 
أي تدفقات نقدية ناشئة بذلك التاريخ؛ ب (    

أو  موجودات  أي  احتساب  إلغاء  من  ناجت  مبلغ  أي  ج(    
املتعلقة  النقدية  للتدفقات  سابقاً  محتسبة  مطلوبات 
باملجموعة )مبا يف ذلك موجودات التدفقات النقدية 

الستحواذ التأمني؛ أنظر أدناه(.
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التأمني،  لعقود  واإلفصاح  والعرض،  والقياس،  االحتساب، 
وعقود إعادة التأمني، وعقود االستثمار ذات ميزات املشاركة 
املباشرة. عند حتديد العقود يف نطاق املعيار الدولي إلعداد 
بعض  يف  املجموعة  على  سيتعني   ،)17( رقم  املالية  التقارير 
أو  مجموعة  مع  التعامل  يجب  كان  إذا  ما  حتديد  احلاالت 
الضروري  من  كان  إذا  وما  واحد،  كعقد  العقود  من  سلسلة 
احتساب املشتقات املتضمنة، واملكونات االستثمارية، ومكونات 
البضائع واخلدمات مبوجب معيار آخر. بالنسبة لعقود التأمني 
هذه  تطبيق  من  ينشأ  أن  الشركة  تتوقع  ال  التأمني،  وإعادة 

املتطلبات أي تغييرات جوهرية.
بناء على التقييم الذي مت على احملفظة، فقد مت تقييم جميع   
العقود التي كانت ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي رقم )4( 
املالية  التقارير  الدولي إلعداد  املعيار  نطاق  أنها ضمن  على 

رقم )17(.    
مستوى التجميع  )2

مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، يتم   
جتميع عقود التأمني وعقود االستثمار ذات ميزات املشاركة 
حتديد  يتم  القياس.  ألغراض  مجموعات،  يف  املباشرة 
أوالً،  العقود  محافظ  حتديد  خالل  من  العقود  مجموعات 
والتي تضم كل منها عقوداً تخضع لنفس املخاطر، ويتم إدارتها 
معاً. العقود التي تنتمي خلطوط منتجات مختلفة، أو الصادرة 
عن منشآت مختلفة يف املجموعة يتوقع أن تكون يف محافظ 
مختلفة. ثم يتم تقسيم كل محفظة ألفواج سنوية )أي حسب 

سنة اإلصدار(، ويقسم كل فوج سنوي لثالث مجموعات:
أي عقود مثقلة باألعباء عند االحتساب املبدئي؛  •  

إمكانية  لها  ليس  املبدئي،  االحتساب  عند  عقود،  أي   •  
جوهرية أن تصبح مثقلة باألعباء الحقاً؛

أي عقود متبقية يف الفوج السنوي.  •  
إن العقود املتضمنة يف محفظة والتي تصنف ضمن مجموعات   
مختلفة فقط ألن القانون أو األحكام تقيد على وجه التحديد 
القدرة العملية للمجموعة لتحديد أسعار مختلفة، أو مستوى 
يتم  مختلفة  خصائص  مع  الوثائق  حلاملي  مختلفة  منافع 

تضمينها يف نفس املجموعة. 
إذا مت احتساب العقد، فإنه يتم إضافته ملجموعة موجودة فعاًل   
ملجموعة  إلضافته  مؤهاًل  غير  العقد  كان  إذا  و  العقود،  من 
إنشاء مجموعة جديدة بحيث  يتم  العقود،  موجودة فعاًل من 
إنشاء  يتم  املستقبل.  يف  لها  جديدة  عقود  إضافة  ميكن 
مجموعات من عقود إعادة التأمني، بحيث تتكون كل مجموعة 

من عقد واحد.
إن متطلبات مستوى التجميع للمعيار الدولي إلعداد التقارير   
مجموعات  على  األرباح  مقاصة  من  حتد   )17( رقم  املالية 

خدمة  كهامش  عامة  بصورة  تؤجل  والتي  املربحة،  العقود 
العقود  مجموعات  على  اخلسائر  مقابل   ،)”CSM“( تعاقدي 
املستوى  مع  باملقارنة  فوراً.  حتتسب  والتي  باألعباء،  املثقلة 
الدولي  املعيار  مبوجب  االلتزام  كفاية  اختبار  فيه  يتم  الذي 
محفظة  مستوى  على  )أي   )4( رقم  املالية  التقارير  إلعداد 
العقود(، فإن مستوى التجميع مبوجب املعيار الدولي إلعداد 
يؤدي  أن  املتوقع  ومن  دقة،  أكثر   )17( رقم  املالية  التقارير 
يتم  وأن  باألعباء،  مثقلة  أنها  العقود على  املزيد من  لتحديد 

احتساب اخلسائر على العقود املثقلة باألعباء يف وقت أبكر.
تشمل  التي  العقود  لتقييم  األحكام  املجموعة  استخدمت   
باإلضافة  احملفظة.  مستوى  حتديد  أثناء  متماثلة،  مخاطر 
اجلمع  معيار  تستويف  عقود  بإبرام  املجموعة  تقوم  ال  لذلك، 

مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(. 
حدود العقد  )3

مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، فإن   
النقدية  التدفقات  جميع  يشمل  العقود  مجموعة  قياس 
مع  مقارنة  املجموعة.  يف  عقد  كل  حدود  ضمن  املستقبلية 
احملاسبة احلالية، تتوقع املجموعة أن متطلبات حدود العقد 
املالية رقم )17( من  التقارير  الدولي إلعداد  املعيار  مبوجب 
شأنها أن تغير نطاق التدفقات النقدية لبعض العقود، والتي 
مقارنة  فعلياً،  احملتسبة  العقود  قياس  يف  تضمينها  سيتم 
بالعقود املستقبلية غير احملتسبة. الفترة التي تغطيها األقساط 
ضمن العقد هي »فترة التغطية«، والتي تكون ذات صلة عند 
تطبيق عدد من متطلبات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

رقم )17(.
عقود التأمني  

بالنسبة لعقود التأمني، تكون التدفقات النقدية ضمن حدود   
العقد، إذا كانت تنشأ من حقوق والتزامات جوهرية موجودة 
حامل  إجبار  للمجموعة  ميكن  بحيث  التقرير،  فترة  خالل 
الوثيقة على دفع أقساط التأمني، أو كان عليها التزام جوهري 
واخلدمات  التأمني  تغطية  ذلك  يف  )مبا  اخلدمات  لتقدمي 
اخلدمات  لتقدمي  اجلوهري  االلتزام  ينقضي  االستثمارية(. 

عند:
متلك املجموعة القدرة العملية على إعادة تقييم املخاطر   •  
حلامل وثيقة معني، وميكنها حتديد سعر أو مستوى املنافع 

التي تعكس املخاطر املعاد تقييمها بشكل كامل؛
متلك املجموعة القدرة العملية على إعادة تقييم املخاطر   •  
أو  سعر  حتديد  وميكنها  العقد،  تتضمن  التي  للمحفظة 
وأن  احملفظة،  تلك  مخاطر  تعكس  التي  املنافع  مستوى 
يأخذ  ال  التقييم  إعادة  تاريخ  لغاية  األقساط  تسعير 
إعادة  تاريخ  بعد  بالفترات  املتعلقة  املخاطر  باالعتبار 

التقييم.
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متلك املجموعة معاهدات واتفاقيات اختيارية تغطي مخاطر   
تتأثر حدود  لن  لذلك،  أي ضمانات.  بدون  واملرض  الوفيات 

العقد بالضمانات.

عقود إعادة التأمني                          
بالنسبة لعقود إعادة التأمني، تكون التدفقات النقدية ضمن   
جوهرية  والتزامات  حقوق  من  تنشأ  كانت  إذا  العقد،  حدود 
موجودة  خالل فترة التقرير، والتي تضطر خاللها املجموعة 
لدفع مبالغ لشركة إعادة التأمني، أو كان لها حق جوهري يف 
احلق  ينقضي  التأمني.  إعادة  شركة  من  خدمات  استالم 
إذا  التأمني،  إعادة  شركة  من  اخلدمات  الستالم  اجلوهري 

كانت شركة إعادة التأمني:

متلك القدرة العملية لتقييم املخاطر احملولة لها، وميكنها   •  
حتديد السعر أو مستوى املنافع التي تعكس تلك املخاطر 

املعاد تقييمها بشكل كامل؛

متلك حقاً جوهرياً إلنهاء التغطية.  •  

بعض عقود املجموعة )كاًل من عقود إعادة التأمني الداخلي   
املعنية  العقود  تغطي  اخلارجي(  التأمني  إعادة  وعقود 
املخاطر.  ربط  أساس  على  السنوية  الفترة  خالل  الصادرة 
التأمني هذه يتماشى بصورة  حالياً، فإن قياس عقود إعادة 
املعيار  مبوجب  ذلك،  مع  املعنية.  العقود  قياس  مع  عامة 
الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، سيتم التعامل مع 
الفترة التعاقدية لهذه العقود لفترة أطول من العقود املعنية، 
وبالتالي، إثارة احلاجة لتقييم مناذج القياس واجبة التطبيق 

على هذه العقود. 

داخلية  اخلسارة  جتاوز  تأمني  عقود  أيضاً  املجموعة  متلك   
اخلسارة،  وقوع  أساس  على  سنوي،  الترتيب  هذا  وخارجية. 
لسنة  أي  الترتيب،  لفترة  ستكون  العقد  فترة  فإن  وبالتالي، 

واحدة. 

نظرة عامة على القياس  )4

يقدم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17( منوذج   
قياس يستند إلى تقديرات القيمة احلالية للتدفقات النقدية 
للعقود،  املجموعة  استيفاء  مع  تنشأ  أن  املتوقع  املستقبلية 
اخلدمة  وهامش  املالية،  غير  للمخاطر  صريح  وتعديل 

التعاقدي.

)PAA( منهجية تخصيص األقساط  
املعيار  واختياري يف  مبسط  قياس  املنهجية هي منوذج  هذه   
لعقود  متاح  وهو   ،)17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي 

التأمني وإعادة التأمني التي تستويف معيار األهلية.

تتوقع املجموعة أن تقوم بتطبيق منهجية تخصيص األقساط   
تتوقع  ألنها  احلياة،  غير  التأمني  قطاع  عقود  جميع  على 

استيفاء املعايير التالية عند البداية:

فترة التغطية لكل عقد يف املجموعة هي سنة أو أقل؛  •  

الناجت لألصل  القياس  أن  املجموعة بشكل معقول  تتوقع   •  
لباقي فترة التغطية لن يختلف اختالفاً جوهرياً عن نتيجة 

تطبيق السياسات احملاسبية املوضحة أعاله.

القياس - عقود التأمني على احلياة  )5  

عقود التأمني وعقود االستثمار ذات ميزات املشاركة املباشرة  

مجموعة  بقياس  املجموعة  ستقوم  املبدئي،  االحتساب  عند   
العقود كإجمالي : أ( استيفاء التدفقات النقدية، والتي تتكون 
لتعكس  معدلة  املستقبلية،  النقدية  التدفقات  تقديرات  من 
إن  التعاقدي.  اخلدمة  هامش  ب(  و  للنقد؛  الزمنية  القيمة 
استيفاء التدفقات النقدية ملجموعة العقود ال يعكس مخاطر 

عدم األداء للمجموعة.

تؤدي  قد  املباشرة  املشاركة  ميزات  ذات  عقود  يوجد  ال   •  
سيتم  وبالتالي،   .VFA املتغيرة  الرسوم  منهجية  لتطبيق 
تطبيق منوذج القياس العام GMM يف جميع نواحي العمل 

طويلة األجل.

سيتم خصم جميع التدفقات النقدية باستخدام منحنيات   •  
صفات  لتعكس  املعدلة  املخاطر،  من  اخلالية  العوائد 

التدفقات النقدية، وصفات السيولة للعقود. 

تعديل املخاطر للمخاطر غير املالية ملجموعة من العقود،   •  
والتي حتدد بصورة منفصلة عن التقديرات األخرى، هو 
يقينية  عدم  لتحمل  املجموعة  ستحتاجه  الذي  التعويض 
املخاطر  من  تنشأ  التي  النقدية  التدفقات  وتوقيت  مبلغ 

غير املالية.

هامش اخلدمة التعاقدي ملجموعة من العقود ميثل األرباح   •  
عند  باحتسابها  املجموعة  ستقوم  التي  املكتسبة  غير 
االحتساب  عند  العقود.  تلك  للخدمات مبوجب  تقدميها 
ليست  املجموعة  هذه  فإن  العقود،  من  ملجموعة  املبدئي 
تدفق  مايلي ميثل صايف  إجمالي  كان  إذا  باألعباء  مثقلة 

للداخل:

تدفقات االستيفاء؛    أ( 
أي تدفقات نقدية ناشئة بذلك التاريخ؛ ب (    

أو  موجودات  أي  احتساب  إلغاء  من  ناجت  مبلغ  أي  ج(    
املتعلقة  النقدية  للتدفقات  سابقاً  محتسبة  مطلوبات 
باملجموعة )مبا يف ذلك موجودات التدفقات النقدية 

الستحواذ التأمني؛ أنظر أدناه(.
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املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 4٢

التأمني،  لعقود  واإلفصاح  والعرض،  والقياس،  االحتساب، 
وعقود إعادة التأمني، وعقود االستثمار ذات ميزات املشاركة 
املباشرة. عند حتديد العقود يف نطاق املعيار الدولي إلعداد 
بعض  يف  املجموعة  على  سيتعني   ،)17( رقم  املالية  التقارير 
أو  مجموعة  مع  التعامل  يجب  كان  إذا  ما  حتديد  احلاالت 
الضروري  من  كان  إذا  وما  واحد،  كعقد  العقود  من  سلسلة 
احتساب املشتقات املتضمنة، واملكونات االستثمارية، ومكونات 
البضائع واخلدمات مبوجب معيار آخر. بالنسبة لعقود التأمني 
هذه  تطبيق  من  ينشأ  أن  الشركة  تتوقع  ال  التأمني،  وإعادة 

املتطلبات أي تغييرات جوهرية.
بناء على التقييم الذي مت على احملفظة، فقد مت تقييم جميع   
العقود التي كانت ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي رقم )4( 
املالية  التقارير  الدولي إلعداد  املعيار  نطاق  أنها ضمن  على 

رقم )17(.    
مستوى التجميع  )2

مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، يتم   
جتميع عقود التأمني وعقود االستثمار ذات ميزات املشاركة 
حتديد  يتم  القياس.  ألغراض  مجموعات،  يف  املباشرة 
أوالً،  العقود  محافظ  حتديد  خالل  من  العقود  مجموعات 
والتي تضم كل منها عقوداً تخضع لنفس املخاطر، ويتم إدارتها 
معاً. العقود التي تنتمي خلطوط منتجات مختلفة، أو الصادرة 
عن منشآت مختلفة يف املجموعة يتوقع أن تكون يف محافظ 
مختلفة. ثم يتم تقسيم كل محفظة ألفواج سنوية )أي حسب 

سنة اإلصدار(، ويقسم كل فوج سنوي لثالث مجموعات:
أي عقود مثقلة باألعباء عند االحتساب املبدئي؛  •  

إمكانية  لها  ليس  املبدئي،  االحتساب  عند  عقود،  أي   •  
جوهرية أن تصبح مثقلة باألعباء الحقاً؛

أي عقود متبقية يف الفوج السنوي.  •  
إن العقود املتضمنة يف محفظة والتي تصنف ضمن مجموعات   
مختلفة فقط ألن القانون أو األحكام تقيد على وجه التحديد 
القدرة العملية للمجموعة لتحديد أسعار مختلفة، أو مستوى 
يتم  مختلفة  خصائص  مع  الوثائق  حلاملي  مختلفة  منافع 

تضمينها يف نفس املجموعة. 
إذا مت احتساب العقد، فإنه يتم إضافته ملجموعة موجودة فعاًل   
ملجموعة  إلضافته  مؤهاًل  غير  العقد  كان  إذا  و  العقود،  من 
إنشاء مجموعة جديدة بحيث  يتم  العقود،  موجودة فعاًل من 
إنشاء  يتم  املستقبل.  يف  لها  جديدة  عقود  إضافة  ميكن 
مجموعات من عقود إعادة التأمني، بحيث تتكون كل مجموعة 

من عقد واحد.
إن متطلبات مستوى التجميع للمعيار الدولي إلعداد التقارير   
مجموعات  على  األرباح  مقاصة  من  حتد   )17( رقم  املالية 

خدمة  كهامش  عامة  بصورة  تؤجل  والتي  املربحة،  العقود 
العقود  مجموعات  على  اخلسائر  مقابل   ،)”CSM“( تعاقدي 
املستوى  مع  باملقارنة  فوراً.  حتتسب  والتي  باألعباء،  املثقلة 
الدولي  املعيار  مبوجب  االلتزام  كفاية  اختبار  فيه  يتم  الذي 
محفظة  مستوى  على  )أي   )4( رقم  املالية  التقارير  إلعداد 
العقود(، فإن مستوى التجميع مبوجب املعيار الدولي إلعداد 
يؤدي  أن  املتوقع  ومن  دقة،  أكثر   )17( رقم  املالية  التقارير 
يتم  وأن  باألعباء،  مثقلة  أنها  العقود على  املزيد من  لتحديد 

احتساب اخلسائر على العقود املثقلة باألعباء يف وقت أبكر.
تشمل  التي  العقود  لتقييم  األحكام  املجموعة  استخدمت   
باإلضافة  احملفظة.  مستوى  حتديد  أثناء  متماثلة،  مخاطر 
اجلمع  معيار  تستويف  عقود  بإبرام  املجموعة  تقوم  ال  لذلك، 

مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(. 
حدود العقد  )3

مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، فإن   
النقدية  التدفقات  جميع  يشمل  العقود  مجموعة  قياس 
مع  مقارنة  املجموعة.  يف  عقد  كل  حدود  ضمن  املستقبلية 
احملاسبة احلالية، تتوقع املجموعة أن متطلبات حدود العقد 
املالية رقم )17( من  التقارير  الدولي إلعداد  املعيار  مبوجب 
شأنها أن تغير نطاق التدفقات النقدية لبعض العقود، والتي 
مقارنة  فعلياً،  احملتسبة  العقود  قياس  يف  تضمينها  سيتم 
بالعقود املستقبلية غير احملتسبة. الفترة التي تغطيها األقساط 
ضمن العقد هي »فترة التغطية«، والتي تكون ذات صلة عند 
تطبيق عدد من متطلبات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

رقم )17(.
عقود التأمني  

بالنسبة لعقود التأمني، تكون التدفقات النقدية ضمن حدود   
العقد، إذا كانت تنشأ من حقوق والتزامات جوهرية موجودة 
حامل  إجبار  للمجموعة  ميكن  بحيث  التقرير،  فترة  خالل 
الوثيقة على دفع أقساط التأمني، أو كان عليها التزام جوهري 
واخلدمات  التأمني  تغطية  ذلك  يف  )مبا  اخلدمات  لتقدمي 
اخلدمات  لتقدمي  اجلوهري  االلتزام  ينقضي  االستثمارية(. 

عند:
متلك املجموعة القدرة العملية على إعادة تقييم املخاطر   •  
حلامل وثيقة معني، وميكنها حتديد سعر أو مستوى املنافع 

التي تعكس املخاطر املعاد تقييمها بشكل كامل؛
متلك املجموعة القدرة العملية على إعادة تقييم املخاطر   •  
أو  سعر  حتديد  وميكنها  العقد،  تتضمن  التي  للمحفظة 
وأن  احملفظة،  تلك  مخاطر  تعكس  التي  املنافع  مستوى 
يأخذ  ال  التقييم  إعادة  تاريخ  لغاية  األقساط  تسعير 
إعادة  تاريخ  بعد  بالفترات  املتعلقة  املخاطر  باالعتبار 

التقييم.
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املنسوبة  التأمني  النقدية الستحواذ  التدفقات  تخصيص  يتم   
القابلة  غير  العموالت  )أي  العقود  مجموعة  إلى  مباشرة 
لالسترداد املدفوعة عند إصدار العقد( فقط لتلك املجموعة، 

وللمجموعات التي ستشمل جتديد تلك العقود. 
مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، يتم   
قبل  الناشئة  التأمني  الستحواذ  النقدية  التدفقات  احتساب 
احتساب عقود التأمني ذات الصلة فقط كموجودات منفصلة، 
ويتم اختبارها لالسترداد، بينما يتم تضمني التدفقات النقدية 
احلالية  القيمة  تقديرات  يف  األخرى  التأمني  الستحواذ 
عقود  قياس  عملية  من  كجزء  املستقبلية،  النقدية  للتدفقات 
التأمني ذات الصلة. ال تتحمل املجموعة أي تكاليف استحواذ 
على  ذلك  ينطبق  لن  وعليه،  االحتساب.  قبل  ملا  جوهرية 
املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  تطبيق  عند  املجموعة 

رقم )17(.
القياس - العقود األخرى عدا التأمني على احلياة  )6

عند االحتساب املبدئي لكل مجموعة من عقود التأمني على   
غير احلياة، يتم قياس القيمة الدفترية اللتزام باقي التغطية 
باألقساط املستلمة عند االحتساب املبدئي. بالنسبة ملصروفات 
االستحواذ احملددة قبل سنة ٢٠18 )قبل توقف املجموعة عن 
إطفاء  املجموعة  قررت  فقد  جديدة(،  أعمال  يف  االكتتاب 
العقد  فترة  مدى  على  التأمني  الستحواذ  النقدية  التدفقات 

جلميع عقود التأمني على غير احلياة.   
بأي  التغطية  باقي  الدفترية اللتزام  القيمة  زيادة  يتم  الحقاً،   
أقساط إضافية مستلمة، وتخفيضها باملبلغ احملتسب كإيرادات 
تأمني للخدمات املقدمة. وباملثل، يتم تخفيض القيمة الدفترية 
اللتزام باقي التغطية بأي تدفقات نقدية مدفوعة لالستحواذ، 
ضمن  مطفأ  استحواذ  كمصروف  احملتسب  باملبلغ  وزيادتها 

إيراد التأمني.
ال تتوقع املجموعة أن الوقت بني تقدمي كل جزء من اخلدمات   
وتاريخ استحقاق األقساط ذات الصلة سيكون أكثر من سنة 
واحدة. بالتالي، وكما هو مسموح وفقاً للمعيار الدولي إلعداد 
التزام  بتعديل  املجموعة  تقوم  لن   ،)17( رقم  املالية  التقارير 
املخاطر  وأثر  للنقد  الزمنية  القيمة  لتعكس  التغطية  باقي 

املالية.
إذا كانت احلقائق والظروف قبل أو خالل فترة التغطية تشير   
ستقوم  املجموعة  فإن  باألعباء،  مثقلة  العقود  مجموعة  ألن 
وزيادة  املوحد،  أو اخلسارة  الربح  بيان  باحتساب خسارة يف 
احلالية  التقديرات  أن  حد  إلى  التغطية  فترة  باقي  التزام 
القيمة  تتجاوز  التغطية  بباقي  املتعلقة  االستيفاء  لتدفقات 
الدفترية اللتزام باقي التغطية. سيتم خصم تدفقات االستيفاء 

)باملعدالت احلالية( إذا مت خصم االلتزام للمطالبات املتكبدة 
أيضاً )أنظر أدناه(.

ستقوم املجموعة باحتساب التزام املطالبات املتكبدة ملجموعة   
العقود مببلغ تدفقات االستيفاء املتعلقة باملطالبات املتكبدة. 
سيتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية )باملعدالت احلالية(. 
لقياس  السياسات احملاسبية  بتطبيق نفس  ستقوم املجموعة   
مجموعة عقود إعادة التأمني، وتعديلها عند الضرورة لتعكس 

امليزات التي تختلف عن تلك اخلاصة بعقود التأمني.
7(   القياس - األحكام والتقديرات اجلوهرية

تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية   
املجموعة  ستقوم  املستقبلية،  النقدية  التدفقات  تقدير  عند   
أي  بدون  املتاحة  والداعمة  املعقولة  املعلومات  جميع  بدمج 
غير  بطريقة  التقرير،  بتاريخ  لها  داعي  ال  جهد  أو  تكاليف 
منحازة. هذه املعلومات تشمل بيانات تاريخية خارجية وداخلية 
حول املطالبات والتجارب األخرى، والتي مت حتديثها لتعكس 

التوقعات احلالية لألحداث املستقبلية. 
نظرة  ستعكس  املستقبلية  النقدية  التدفقات  تقديرات  إن   
املجموعة بخصوص الظروف احلالية كما يف تاريخ التقرير، 
طاملا أن تقديرات أي متغيرات السوق ذات الصلة تتوافق مع 

أسعار السوق القابلة للرصد.
املجموعة  ستأخذ  املستقبلية،  النقدية  التدفقات  تقدير  عند   
باالعتبار التوقعات احلالية لألحداث املستقبلية التي قد تؤثر 
على هذه التدفقات النقدية. ومع ذلك، فإن توقعات التغييرات 
الوفاء  أو  تغيير  شأنها  من  التي  التشريعات  يف  املستقبلية 
بالتزام حالي، أو إنشاء التزام جديد مبوجب العقود احلالية 
لن تؤخذ باالعتبار، إلى أن يتم سن التغيير يف التشريع بصورة 

جوهرية.
التدفقات النقدية ضمن حدود العقد هي تلك املتعلقة مباشرة   
تتمتع  التي  التدفقات  تلك  ذلك  يف  مبا  العقد،  باستيفاء 
املجموعة بسلطة تقديرية على مبلغها أو توقيتها. وتشمل تلك 
الوثائق،  حاملي  عن(  بالنيابة  أو  )إلى  املدفوعات  التدفقات 
األخرى  والتكاليف  التأمني،  الستحواذ  النقدية  والتدفقات 
املتكبدة الستيفاء العقود. تتكون التدفقات النقدية الستحواذ 
من  العقود  الستيفاء  املتكبدة  األخرى  والتكاليف  التأمني 
التكاليف املباشرة وتخصيص النفقات العامة الثابتة واملتغيرة.
وأنشطة  االستحواذ،  ألنشطة  النقدية  التدفقات  ستنسب   
املنشأة  مستوى  على  األخرى  واألنشطة  األخرى،  االستيفاء 
أساس  على  التكاليف  تقدير  تقنيات  باستخدام  احمللية، 
األنشطة. سيتم تخصيص التدفقات النقدية املنسوبة ألنشطة 
االستحواذ وأنشطة االستيفاء األخرى إلى مجموعات العقود 
بثبات  باستخدام أساليب منهجية ومنطقية، وسيتم تطبيقها 
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يف هذه احلالة، يتم قياس هامش اخلدمة التعاقدي على أنه   
املبلغ املساوي واملقابل لصايف التدفق للداخل، لذلك ال ينتج 
كان  إذا  مصروفات.  أو  دخل  أي  املبدئي  االحتساب  عن 
للمجموعة صايف تدفقات للخارج، فإن مجموعة العقود تعتبر 
مثقلة باألعباء، ويتم عامة احتساب صايف التدفقات للخارج 
كخسارة يف الربح أو اخلسارة؛ يتم إنشاء مكون خسارة لتوضيح 
يتم  التي  املبالغ  يحدد  والذي  للخارج،  التدفقات  مبلغ صايف 
عرضها الحقاً يف الربح أو اخلسارة كعكوسات للخسائر على 

العقود املثقلة باألعباء، ويتم استبعادها من إيرادات التأمني.
تاريخ  يف  كما  العقود  ملجموعة  الدفترية  القيمة  فإن  الحقاً،   
التقرير هي مجموع التزام باقي التغطية وااللتزام للمطالبات 
املتكبدة. يتكون التزام باقي التغطية من: )أ( تدفقات االستيفاء 
مستقبلية  فترات  تقدميها يف  سيتم  التي  باخلدمات  املتعلقة 
مبوجب العقود؛ )ب( أي هامش خدمة تعاقدي متبقي بذلك 
االستيفاء  تدفقات  يشمل  املتكبدة  املطالبات  التزام  التاريخ. 
للمطالبات املتكبدة، واملصروفات التي لم يتم دفعها بعد، مبا 

يف ذلك املطالبات املتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بعد.
يتم قياس تدفقات االستيفاء ملجموعة من العقود كما يف تاريخ   
النقدية  للتدفقات  احلالية  التقديرات  باستخدام  التقرير 
احلالية  والتقديرات  احلالية،  اخلصم  ومعدالت  املستقبلية، 
لتعديل املخاطر للمخاطر غير املالية. يتم احتساب التغيرات 

يف تدفقات االستيفاء كما يلي:

التغيرات املتعلقة باخلدمات 
املستقبلية

هامش  مقابل  تعديلها  يتم 
)أو  التعاقدي  اخلدمة 
خدمات  نتيجة  يف  حتتسب 
أو  الربح  يف  التأمني 
اخلسارة إذا كانت مجموعة 

العقود مثقلة باألعباء(.
التغيرات املتعلقة باخلدمات 

احلالية أو السابقة
نتيجة  يف  احتسابها  يتم 
خدمات التأمني يف الربح أو 

اخلسارة.
آثار القيمة الزمنية للوقت، 
وتغيراتها  املالية  واملخاطر 
املالية  التدفقات  على 

املستقبلية املقدرة.  

أو  كإيراد  احتسابها  يتم 
مصروفات متويل التأمني.

لتغيرات  فقط  التعاقدي  اخلدمة  هامش  تعديل  الحقاً  يتم   
واملبالغ  املستقبلية  باخلدمات  املتعلقة  اإلستيفاء  تدفقات 
عند  اخلسارة  أو  الربح  يف  احتسابها  ويتم  األخرى،  احملددة 
تقدمي اخلدمات. كما يف تاريخ كل تقرير، ميثل هامش اخلدمة 
التعاقدي الربح يف مجموعة العقود التي لم يتم احتسابها بعد 

يف الربح أو اخلسارة املوحد، ألنها تتعلق بخدمات مستقبلية.
عقود إعادة التأمني  

لقياس  السياسات احملاسبية  بتطبيق نفس  ستقوم املجموعة   
مجموعة عقود إعادة التقييم، مع التعديالت التالية. 

كل  بتاريخ  التقييم  إعادة  عقود  ملجموعة  الدفترية  القيمة   
املطالبات  وأصل  التغطية،  لباقي  األصل  مجموع  هو  تقرير، 
تدفقات  )أ(  من  التغطية  لباقي  األصل  يتكون  املتكبدة. 
االستيفاء املتعلقة باخلدمات التي سيتم استالمها يف فترات 
مستقبلية مبوجب العقود؛ )ب( أي هامش خدم تعاقدي متبقي 

كما يف ذلك التاريخ.
ستقوم املجموعة بقياس  تقديرات القيمة احلالية للتدفقات   
تلك  مع  املتوافقة  الفرضيات  باستخدام  املستقبلية  النقدية 
املستخدمة لقياس تقديرات القيمة احلالية للتدفقات النقدية 
املعنية، مع تعديل أي مخاطر لغير  التأمني  املستقبلية لعقود 
األداء لشركة إعادة التأمني. يتم تقييم أثر مخاطر عدم األداء 
ويتم  مالية،  فترة  كل  نهاية  يف  كما  التأمني  إعادة  لشركة 
احتساب أثر التغيرات يف مخاطر عدم األداء يف نتيجة خدمات 

التأمني يف الربح أو اخلسارة.
يتم  التي  املخاطر  مبلغ  سيمثل  املالية  غير  املخاطر  تعديل   

حتويلها من قبل املجموعة إلى شركة إعادة التأمني.   
التأمني  إعادة  عقود  ملجموعة  التعاقدي  اخلدمة  هامش    
ميثل صايف التكلفة أو صايف الربح من شراء إعادة التأمني، 
ويتم قياسها بحيث ال ينتج إيراد أو مصروفات عند االحتساب 

املبدئي، إال أن املجموعة ستقوم مبا يلي:
احتساب أي صايف تكلفة من شراء تغطية إعادة التأمني   •  
فوراً يف بيان الربح أو اخلسارة كمصروف، إذا كانت تتعلق 

بأحداث مؤمّنة وقعت قبل شراء املجموعة؛ و
االحتساب  عند  خسارة  احتسبت  متى  إيراد  احتساب   •  
إبرام عقد  إذا مت  املعنية،  باألعباء  املثقلة  للعقود  املبدئي 
إعادة التأمني قبل أو يف نفس وقت احتساب العقود املثقلة 
اخلسائر،  السترداد  مكون  إنشاء  يتم  املعنية.  باألعباء 
والذي يحدد املبالغ التي يتم اإلفصاح عنها الحقاً كعكس 
ويتم  التأمني،  إعادة  عقود  من  اخلسائر  الستردادات 

استثنائها من تخصيص أقساط إعادة التأمني املدفوعة.
احملددة  للمبالغ  التعاقدي  اخلدمة  هامش  تعديل  الحقاً  يتم   
استالم  عند  اخلسارة  أو  الربح  يف  احتسابها  ويتم  فقط، 

اخلدمات.
التدفقات النقدية الستحواذ التأمني  

البيع  أنشطة  من  التأمني  النقدية الستحواذ  التدفقات  تنشأ   
مباشرة  تنسب  التي  العقود  من  مجموعة  وبدأ  واالكتتاب 

حملفظة العقود التي تنتمي لها املجموعة.
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املنسوبة  التأمني  النقدية الستحواذ  التدفقات  تخصيص  يتم   
القابلة  غير  العموالت  )أي  العقود  مجموعة  إلى  مباشرة 
لالسترداد املدفوعة عند إصدار العقد( فقط لتلك املجموعة، 

وللمجموعات التي ستشمل جتديد تلك العقود. 
مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، يتم   
قبل  الناشئة  التأمني  الستحواذ  النقدية  التدفقات  احتساب 
احتساب عقود التأمني ذات الصلة فقط كموجودات منفصلة، 
ويتم اختبارها لالسترداد، بينما يتم تضمني التدفقات النقدية 
احلالية  القيمة  تقديرات  يف  األخرى  التأمني  الستحواذ 
عقود  قياس  عملية  من  كجزء  املستقبلية،  النقدية  للتدفقات 
التأمني ذات الصلة. ال تتحمل املجموعة أي تكاليف استحواذ 
على  ذلك  ينطبق  لن  وعليه،  االحتساب.  قبل  ملا  جوهرية 
املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  تطبيق  عند  املجموعة 

رقم )17(.
القياس - العقود األخرى عدا التأمني على احلياة  )6

عند االحتساب املبدئي لكل مجموعة من عقود التأمني على   
غير احلياة، يتم قياس القيمة الدفترية اللتزام باقي التغطية 
باألقساط املستلمة عند االحتساب املبدئي. بالنسبة ملصروفات 
االستحواذ احملددة قبل سنة ٢٠18 )قبل توقف املجموعة عن 
إطفاء  املجموعة  قررت  فقد  جديدة(،  أعمال  يف  االكتتاب 
العقد  فترة  مدى  على  التأمني  الستحواذ  النقدية  التدفقات 

جلميع عقود التأمني على غير احلياة.   
بأي  التغطية  باقي  الدفترية اللتزام  القيمة  زيادة  يتم  الحقاً،   
أقساط إضافية مستلمة، وتخفيضها باملبلغ احملتسب كإيرادات 
تأمني للخدمات املقدمة. وباملثل، يتم تخفيض القيمة الدفترية 
اللتزام باقي التغطية بأي تدفقات نقدية مدفوعة لالستحواذ، 
ضمن  مطفأ  استحواذ  كمصروف  احملتسب  باملبلغ  وزيادتها 

إيراد التأمني.
ال تتوقع املجموعة أن الوقت بني تقدمي كل جزء من اخلدمات   
وتاريخ استحقاق األقساط ذات الصلة سيكون أكثر من سنة 
واحدة. بالتالي، وكما هو مسموح وفقاً للمعيار الدولي إلعداد 
التزام  بتعديل  املجموعة  تقوم  لن   ،)17( رقم  املالية  التقارير 
املخاطر  وأثر  للنقد  الزمنية  القيمة  لتعكس  التغطية  باقي 

املالية.
إذا كانت احلقائق والظروف قبل أو خالل فترة التغطية تشير   
ستقوم  املجموعة  فإن  باألعباء،  مثقلة  العقود  مجموعة  ألن 
وزيادة  املوحد،  أو اخلسارة  الربح  بيان  باحتساب خسارة يف 
احلالية  التقديرات  أن  حد  إلى  التغطية  فترة  باقي  التزام 
القيمة  تتجاوز  التغطية  بباقي  املتعلقة  االستيفاء  لتدفقات 
الدفترية اللتزام باقي التغطية. سيتم خصم تدفقات االستيفاء 

)باملعدالت احلالية( إذا مت خصم االلتزام للمطالبات املتكبدة 
أيضاً )أنظر أدناه(.

ستقوم املجموعة باحتساب التزام املطالبات املتكبدة ملجموعة   
العقود مببلغ تدفقات االستيفاء املتعلقة باملطالبات املتكبدة. 
سيتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية )باملعدالت احلالية(. 
لقياس  السياسات احملاسبية  بتطبيق نفس  ستقوم املجموعة   
مجموعة عقود إعادة التأمني، وتعديلها عند الضرورة لتعكس 

امليزات التي تختلف عن تلك اخلاصة بعقود التأمني.
7(   القياس - األحكام والتقديرات اجلوهرية

تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية   
املجموعة  ستقوم  املستقبلية،  النقدية  التدفقات  تقدير  عند   
أي  بدون  املتاحة  والداعمة  املعقولة  املعلومات  جميع  بدمج 
غير  بطريقة  التقرير،  بتاريخ  لها  داعي  ال  جهد  أو  تكاليف 
منحازة. هذه املعلومات تشمل بيانات تاريخية خارجية وداخلية 
حول املطالبات والتجارب األخرى، والتي مت حتديثها لتعكس 

التوقعات احلالية لألحداث املستقبلية. 
نظرة  ستعكس  املستقبلية  النقدية  التدفقات  تقديرات  إن   
املجموعة بخصوص الظروف احلالية كما يف تاريخ التقرير، 
طاملا أن تقديرات أي متغيرات السوق ذات الصلة تتوافق مع 

أسعار السوق القابلة للرصد.
املجموعة  ستأخذ  املستقبلية،  النقدية  التدفقات  تقدير  عند   
باالعتبار التوقعات احلالية لألحداث املستقبلية التي قد تؤثر 
على هذه التدفقات النقدية. ومع ذلك، فإن توقعات التغييرات 
الوفاء  أو  تغيير  شأنها  من  التي  التشريعات  يف  املستقبلية 
بالتزام حالي، أو إنشاء التزام جديد مبوجب العقود احلالية 
لن تؤخذ باالعتبار، إلى أن يتم سن التغيير يف التشريع بصورة 

جوهرية.
التدفقات النقدية ضمن حدود العقد هي تلك املتعلقة مباشرة   
تتمتع  التي  التدفقات  تلك  ذلك  يف  مبا  العقد،  باستيفاء 
املجموعة بسلطة تقديرية على مبلغها أو توقيتها. وتشمل تلك 
الوثائق،  حاملي  عن(  بالنيابة  أو  )إلى  املدفوعات  التدفقات 
األخرى  والتكاليف  التأمني،  الستحواذ  النقدية  والتدفقات 
املتكبدة الستيفاء العقود. تتكون التدفقات النقدية الستحواذ 
من  العقود  الستيفاء  املتكبدة  األخرى  والتكاليف  التأمني 
التكاليف املباشرة وتخصيص النفقات العامة الثابتة واملتغيرة.
وأنشطة  االستحواذ،  ألنشطة  النقدية  التدفقات  ستنسب   
املنشأة  مستوى  على  األخرى  واألنشطة  األخرى،  االستيفاء 
أساس  على  التكاليف  تقدير  تقنيات  باستخدام  احمللية، 
األنشطة. سيتم تخصيص التدفقات النقدية املنسوبة ألنشطة 
االستحواذ وأنشطة االستيفاء األخرى إلى مجموعات العقود 
بثبات  باستخدام أساليب منهجية ومنطقية، وسيتم تطبيقها 
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يف هذه احلالة، يتم قياس هامش اخلدمة التعاقدي على أنه   
املبلغ املساوي واملقابل لصايف التدفق للداخل، لذلك ال ينتج 
كان  إذا  مصروفات.  أو  دخل  أي  املبدئي  االحتساب  عن 
للمجموعة صايف تدفقات للخارج، فإن مجموعة العقود تعتبر 
مثقلة باألعباء، ويتم عامة احتساب صايف التدفقات للخارج 
كخسارة يف الربح أو اخلسارة؛ يتم إنشاء مكون خسارة لتوضيح 
يتم  التي  املبالغ  يحدد  والذي  للخارج،  التدفقات  مبلغ صايف 
عرضها الحقاً يف الربح أو اخلسارة كعكوسات للخسائر على 

العقود املثقلة باألعباء، ويتم استبعادها من إيرادات التأمني.
تاريخ  يف  كما  العقود  ملجموعة  الدفترية  القيمة  فإن  الحقاً،   
التقرير هي مجموع التزام باقي التغطية وااللتزام للمطالبات 
املتكبدة. يتكون التزام باقي التغطية من: )أ( تدفقات االستيفاء 
مستقبلية  فترات  تقدميها يف  سيتم  التي  باخلدمات  املتعلقة 
مبوجب العقود؛ )ب( أي هامش خدمة تعاقدي متبقي بذلك 
االستيفاء  تدفقات  يشمل  املتكبدة  املطالبات  التزام  التاريخ. 
للمطالبات املتكبدة، واملصروفات التي لم يتم دفعها بعد، مبا 

يف ذلك املطالبات املتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بعد.
يتم قياس تدفقات االستيفاء ملجموعة من العقود كما يف تاريخ   
النقدية  للتدفقات  احلالية  التقديرات  باستخدام  التقرير 
احلالية  والتقديرات  احلالية،  اخلصم  ومعدالت  املستقبلية، 
لتعديل املخاطر للمخاطر غير املالية. يتم احتساب التغيرات 

يف تدفقات االستيفاء كما يلي:

التغيرات املتعلقة باخلدمات 
املستقبلية

هامش  مقابل  تعديلها  يتم 
)أو  التعاقدي  اخلدمة 
خدمات  نتيجة  يف  حتتسب 
أو  الربح  يف  التأمني 
اخلسارة إذا كانت مجموعة 

العقود مثقلة باألعباء(.
التغيرات املتعلقة باخلدمات 

احلالية أو السابقة
نتيجة  يف  احتسابها  يتم 
خدمات التأمني يف الربح أو 

اخلسارة.
آثار القيمة الزمنية للوقت، 
وتغيراتها  املالية  واملخاطر 
املالية  التدفقات  على 

املستقبلية املقدرة.  

أو  كإيراد  احتسابها  يتم 
مصروفات متويل التأمني.

لتغيرات  فقط  التعاقدي  اخلدمة  هامش  تعديل  الحقاً  يتم   
واملبالغ  املستقبلية  باخلدمات  املتعلقة  اإلستيفاء  تدفقات 
عند  اخلسارة  أو  الربح  يف  احتسابها  ويتم  األخرى،  احملددة 
تقدمي اخلدمات. كما يف تاريخ كل تقرير، ميثل هامش اخلدمة 
التعاقدي الربح يف مجموعة العقود التي لم يتم احتسابها بعد 

يف الربح أو اخلسارة املوحد، ألنها تتعلق بخدمات مستقبلية.
عقود إعادة التأمني  

لقياس  السياسات احملاسبية  بتطبيق نفس  ستقوم املجموعة   
مجموعة عقود إعادة التقييم، مع التعديالت التالية. 

كل  بتاريخ  التقييم  إعادة  عقود  ملجموعة  الدفترية  القيمة   
املطالبات  وأصل  التغطية،  لباقي  األصل  مجموع  هو  تقرير، 
تدفقات  )أ(  من  التغطية  لباقي  األصل  يتكون  املتكبدة. 
االستيفاء املتعلقة باخلدمات التي سيتم استالمها يف فترات 
مستقبلية مبوجب العقود؛ )ب( أي هامش خدم تعاقدي متبقي 

كما يف ذلك التاريخ.
ستقوم املجموعة بقياس  تقديرات القيمة احلالية للتدفقات   
تلك  مع  املتوافقة  الفرضيات  باستخدام  املستقبلية  النقدية 
املستخدمة لقياس تقديرات القيمة احلالية للتدفقات النقدية 
املعنية، مع تعديل أي مخاطر لغير  التأمني  املستقبلية لعقود 
األداء لشركة إعادة التأمني. يتم تقييم أثر مخاطر عدم األداء 
ويتم  مالية،  فترة  كل  نهاية  يف  كما  التأمني  إعادة  لشركة 
احتساب أثر التغيرات يف مخاطر عدم األداء يف نتيجة خدمات 

التأمني يف الربح أو اخلسارة.
يتم  التي  املخاطر  مبلغ  سيمثل  املالية  غير  املخاطر  تعديل   

حتويلها من قبل املجموعة إلى شركة إعادة التأمني.   
التأمني  إعادة  عقود  ملجموعة  التعاقدي  اخلدمة  هامش    
ميثل صايف التكلفة أو صايف الربح من شراء إعادة التأمني، 
ويتم قياسها بحيث ال ينتج إيراد أو مصروفات عند االحتساب 

املبدئي، إال أن املجموعة ستقوم مبا يلي:
احتساب أي صايف تكلفة من شراء تغطية إعادة التأمني   •  
فوراً يف بيان الربح أو اخلسارة كمصروف، إذا كانت تتعلق 

بأحداث مؤمّنة وقعت قبل شراء املجموعة؛ و
االحتساب  عند  خسارة  احتسبت  متى  إيراد  احتساب   •  
إبرام عقد  إذا مت  املعنية،  باألعباء  املثقلة  للعقود  املبدئي 
إعادة التأمني قبل أو يف نفس وقت احتساب العقود املثقلة 
اخلسائر،  السترداد  مكون  إنشاء  يتم  املعنية.  باألعباء 
والذي يحدد املبالغ التي يتم اإلفصاح عنها الحقاً كعكس 
ويتم  التأمني،  إعادة  عقود  من  اخلسائر  الستردادات 

استثنائها من تخصيص أقساط إعادة التأمني املدفوعة.
احملددة  للمبالغ  التعاقدي  اخلدمة  هامش  تعديل  الحقاً  يتم   
استالم  عند  اخلسارة  أو  الربح  يف  احتسابها  ويتم  فقط، 

اخلدمات.
التدفقات النقدية الستحواذ التأمني  

البيع  أنشطة  من  التأمني  النقدية الستحواذ  التدفقات  تنشأ   
مباشرة  تنسب  التي  العقود  من  مجموعة  وبدأ  واالكتتاب 

حملفظة العقود التي تنتمي لها املجموعة.
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الربح أو اخلسارة فقط.  
االنتقال       )9

   سيتم تطبيق التغييرات الناجتة عن تطبيق املعيار الدولي إلعداد 
التقارير املالية رقم )17( مبنهجية األثر الرجعي بالكامل إلى 
مبوجب  أدناه.  مشروح  هو  ما  باستثناء  عملياً،  املمكن  احلد 
 1 يف  كما  املجموعة  ستقوم  بالكامل،  الرجعي  األثر  منهجية 

يناير ٢٠٢٢ مبا يلي:
حتديد وقياس واحتساب كل مجموعة من عقود التأمني   •  
املشاركة  ميزات  االستثمار  وعقود  التأمني  إعادة  وعقود 
املباشرة كما لو أن املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

رقم )17( قد مت تطبيقه دائماً؛
النقدية  للتدفقات  أصول  أي  واحتساب  وقياس  حتديد   •  
إلعداد  الدولي  املعيار  أن  لو  كما  التأمني،  الستحواذ 
التقارير املالية رقم )17( قد مت تطبيقه دائماً، باستثناء 
أنه لن يتم اختبار قابليتها لالسترداد قبل 1 يناير ٢٠٢٢؛

كانت  ما  والتي  سابقاً  املعلنة  األرصدة  احتساب  إلغاء   •  
رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  أن  لو  لتوجد 
تكاليف  بعض  ذلك  يف  )مبا  دائماً  تطبيقه  مت  قد   )17(
لعقود  املنسوبة  الرسوم  املؤجلة، ومخصصات  االستحواذ 
املتعلقة  امللموسة  غير  واملوجودات  املوجودة،  التأمني 

بالعمالء ذات الصلة بعقود التأمني املستحوذة(؛
املالية  واملطلوبات  املاّلك،  يشغلها  التي  العقارات  قياس   •  
اخلاصة، واألسهم اخلاصة احملتفظ بها التي تعتبر البنود 

املعنية بعقود املشاركة املباشرة بالقيمة العادلة؛و
يتم  لن  امللكية.  حقوق  يف  ناجت  فرق  أي صايف  احتساب   •  
تعديل القيمة الدفترية للشهرة من عمليات دمج األعمال 

السابقة. 
الكامل  الرجعي  األثر  العملي تطبيق منهجية  لم يكن من  إذا   
النقدية  للتدفقات  أصول  على  أو  العقود  من  مجموعة  على 
التأمني، فإن املجموعة ستختار بني منهجية األثر  الستحواذ 
لم  إذا  ذلك،  مع  العادلة.  القيمة  ومنهجية  املعدل،  الرجعي 
تتمكن املجموعة من احلصول على املعلومات املعقولة الداعمة 
الضروروية لتطبيق منهجية األثر الرجعي املعدل، فإنها ستقوم 

بتطبيق منهجية القيمة العادلة.
ذات  االستثمار  التأمني، وعقود  إعادة  التأمني، وعقود    عقود 

ميزات  املشاركة املباشرة
عقود  على  العادلة  القيمة  منهجية  لتطبيق  املجموعة  تتطلع   
التأمني على احلياة طويلة األجل. بالنسبة لعقود التأمني على 
فإن  األجل،  قصيرة  احلياة  على  التأمني  وعقود  احلياة  غير 

مع  الكامل  الرجعي  األثر  منهجية  لتطبيق  تسعى  املجموعة 
حلول محتملة، حيث تواجه املجموعة حتديات تشغيلية. 

تعتبر املجموعة أن منهجية األثر الرجعي الكامل غير عملية   
حتت أي من الظروف التالية:

ألن  الرجعي  األثر  منهجية  تطبيق  آثار  حتديد  ميكن  ال   •  
املعلومات املطلوبة لم يتم جمعها )أو لم يتم جمعها بدقة 
كافية( أو غير متاحة بسبب ترحيل النظام، أو متطلبات 

االحتفاظ بالبيانات، أو ألسباب أخرى.
منهجية األثر الرجعي الكامل تتطلب فرضيات بخصوص   •  
التقديرات  أو  السابقة  الفترات  يف  املجموعة  إدارة  نوايا 
احملاسبية اجلوهرية التي ال ميكن إتخاذها دون استخدام 

اإلدراك املتأخر.
تطبيق األثر الرجعي يتطلب استخدام تقديرات جوهرية   •  
للمبالغ، وال ميكن حتديد ما إذا كانت مثل هذه التقديرات 
 / الرجعي  التاريخ  بذلك  املتاحة  البيانات  على  تستند 

التاريخي.
املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة الصادرة ولكن غير   

سارية املفعول بعد
املعايير  على  والتعديالت  اجلديدة  املعايير  من  العديد  توجد   
والتفسيرات السارية املفعول للفترات املالية التي تبدأ من أو 
بعد 1 يناير ٢٠٢٢، مع السماح بالتطبيق املبكر. مع ذلك، لم 
أو  اجلديدة  املعايير  من  ألي  املبكر  بالتطبيق  املجموعة  تقم 

املعدلة التالية يف إعداد البيانات املالية املوحدة. 
ال يتوقع أن يكون للمعايير والتعديالت اجلديدة التالية أي أثر   

جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
حالية  غير  او  حالية  كمطلوبات  املطلوبات  تصنيف   •  

)التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )1((
اإلفصاح عن السياسات احملاسبية )التعديالت على معيار   •  
احملاسبة الدولي رقم )1( وبيان ممارسات املعايير الدولية 

إلعداد التقارير املالية رقم )٢((
معيار  على  )التعديالت  احملاسبية  التقديرات  تعريف   •  

احملاسبة الدولي رقم )8(( 
أســاس الـتـوحـيــد

األم  الشركة  حسابات  تتضمن  املوحدة  املالية  البيانات  إن   
وجميع شركاتها التابعة واملعدة لغاية 31 ديسمبر ٢٠٢٢. 

عليها  تسيطر  التي  الشركات  بتلك  التابعة  الشركات  تعرف   
املجموعة، على األسس التالية:

السلطة على الشركات املستثمر فيها  .i  
التعرض لعوائد متغيرة من الشركات، و  .ii  

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

أهم السياسات احملاسبية )تابع(  )2

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
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على جميع التكاليف ذات اخلصائص املتشابهة. بصورة عامة، 
االستحواذ  ألنشطة  النقدية  التدفقات  املجموعة  ستخصص 
ملجموعات العقود استناداً إلى إجمالي األقساط لكل مجموعة، 
لكل  املطالبات  إلى عدد  استناداً  املطالبات  وتكاليف معاجلة 
مجموعة، وتكاليف الصيانة واإلدارة استناداً إلى عدد العقود 

السارية يف كل مجموعة.
معدالت اخلصم  

سيتم اختيار املنحنى األساسي اخلالي من املخاطر مع مراعاة   
مجموعة من املنحنيات احملتملة املتاحة محلياً ودولياً )بالدوالر 
باإلضافة  سيولة  عدم  قسط  أي  فرض  يتم  لن  األمريكي(. 

للمنحنى اخلالي من املخاطر، ما لم يعتبر التأثير جوهرياً.
تعديل املخاطر غير املالية  

سيتم حتديد تعديل املخاطر غير املالية لتعكس التعويض الذي   
ودرجة  املالية  غير  املخاطر  لتحمل  املجموعة  تتطلبه  قد 
عزوفها عن املخاطرة. وسيتم حتديدها بصورة منفصلة عن 
احلياة،  غير  على  التأمني  وعقود  احلياة  على  التأمني  عقود 
محافظ  حتليل  إلى  استناداً  العقود  ملجموعات  وتخصيصها 
املخاطر للمجموعات، وستعكس هذه منافع التنويع بني شركات 
مصفوفة  تقنية  باستخدام  حتديدها  سيتم  والتي  املجموعة، 

االرتباط. 
التي ستستخدم  املنهجية  من  باالنتهاء  حالياً  املجموعة  تقوم   
احلياة،  غير  على  التأمني  لعقود  بالنسبة  املخاطر.  لتعديل 
ستقوم املجموعة باستخدام منهجاً عشوائياً مع قياس القيمة 
املعرضة للمخاطر. بالنسبة لعقود التأمني على احلياة طويلة 
األجل، ستقوم املجموعة باستخدام منهجية اختبار اإلجهاد. 

العرض واإلفصاح  )8
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17( سيغير بصورة   
التأمني، وعقود  العرض واإلفصاح عن عقود  جوهرية كيفية 
إعادة التأمني، وعقود االستثمار ذات ميزات املشاركة املباشرة، 

يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، فإن   
محافظ عقود التأمني وعقود االستثمار ذات ميزات املشاركة 
املباشرة التي متثل أصوالً وتلك التي متثل التزامات، ومحافظ 
متثل  التي  وتلك  أصوالً  متثل  التي  التأمني  إعادة  عقود 
املالي  التزامات، يتم عرضها بصورة منفصلة يف بيان املركز 
وقروض  والدائنة  املدينة  التأمني  مثل ذمم  األرصدة  املوحد. 

حاملي الوثائق لن يتم عرضها بصورة منفصلة بعد اآلن.
مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، يتم   
اخلسارة  أو  للربح  املوحد  البيان  يف  احملتسبة  املبالغ  فصل 
التي  التأمني،  خدمة  نتيجة  )أ(  إلى  اآلخر  الشامل  والدخل 

و)ب(  التأمني؛  خدمة  ومصروفات  التأمني  إيراد  من  تتكون 
عقود  مبالغ  عرض  سيتم  التأمني.  متويل  مصروف  أو  دخل 

إعادة التأمني بصورة منفصلة.  
العرض املنفصل لنتائج االكتتاب والنتائج املالية مبوجب املعيار   
الدولي  املعيار  و   )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي 
إلعداد التقارير املالية رقم )9( ستوفر شفافية إضافية بشأن 

مصادر األرباح وجودة اإليرادات.
نتائج خدمات التأمني  

بالنسبة للعقود غير املقاسة مبنهجية تخصيص األقساط، فإن   
إيراد التأمني لكل سنة ميثل التغيرات يف املطلوبات لباقي فترة 
استالم  املجموعة  تتوقع  التي  باخلدمات  املتعلقة  التغطية 
التدفقات  باسترداد  املتعلقة  األقساط  وتخصيص  مقابلها 
املقاسة مبنهجية  للعقود  بالنسبة  التأمني.  الستحواذ  النقدية 
على  استناداً  اإليراد  احتساب  يتم  األقساط،  تخصيص 
تخصيص مقبوضات األقساط املتوقعة لكل فترة تغطية، والتي 
التأمني  خدمات  ملصروفات  املتوقع  التوقيت  على  تستند 
أخرى.  لعقود  الوقت  ومرور  العقارات،  لبعض عقود  املتكبدة 
املتطلبات يف املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17( 
الحتساب إيراد التأمني على مدى فترة التغطية سينتج عنها 
احتساب أبطأ لإليراد، مقارنة مع املمارسة احلالية للمجموعة 
ذات  التأمني  أقساط  يف  االكتتاب  عند  اإليراد،  احتساب  يف 

العالقة.
مباشرة  املتعلقة  املصروفات  احتساب  سيتم  عامة،  بصورة   
خدمات  كمصروفات  اخلسارة  أو  الربح  يف  العقود  باستيفاء 
التأمني عند تكبدها. سيتم عرض املصروفات التي ال تتعلق 

مباشرة باستيفاء العقود خارج نتيجة خدمات التأمني.
ستقوم املجموعة باإلفصاح عن الدخل من عقود إعادة التأمني   
احملتفظ بها، واملصروفات لعقود إعادة التأمني احملتفظ بها 

بشكل منفصل يف بندين.
ستختار املجموعة عدم تصنيف التغييرات يف تعديل املخاطر   
أو  ودخل  التأمني  خدمات  نتائج  بني  املالية  غير  للمخاطر 
مصروفات متويل التأمني. يتم احتساب جميع التغييرات يف 
أو  الربح  يف  احملتسبة  املالية  غير  للمخاطر  املخاطر  تعديل 

اخلسارة سيتم تضمينها يف نتائج خدمات التأمني. 
دخل ومصروفات خدمات التأمني   

مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، يتم   
بصورة عامة عرض التغيرات يف القيمة الدفترية ملجموعات 
العقود الناجتة من آثار القيمة الزمنية للنقد، واملخاطر املالية 
والتغيرات فيها، كدخل ومصروفات خدمات التأمني. وتشمل 
التغيرات يف قياس مجموعات العقود الناجتة من التغيرات يف 
اختارت  والسحوبات(.  اإلضافات  )باستثناء  املعنية  البنود 
املجموعة تضمني دخل أو مصروفات متويل التأمني للفترة يف 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

أهم السياسات احملاسبية )تابع(  )2

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
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الربح أو اخلسارة فقط.  
االنتقال       )9

   سيتم تطبيق التغييرات الناجتة عن تطبيق املعيار الدولي إلعداد 
التقارير املالية رقم )17( مبنهجية األثر الرجعي بالكامل إلى 
مبوجب  أدناه.  مشروح  هو  ما  باستثناء  عملياً،  املمكن  احلد 
 1 يف  كما  املجموعة  ستقوم  بالكامل،  الرجعي  األثر  منهجية 

يناير ٢٠٢٢ مبا يلي:
حتديد وقياس واحتساب كل مجموعة من عقود التأمني   •  
املشاركة  ميزات  االستثمار  وعقود  التأمني  إعادة  وعقود 
املباشرة كما لو أن املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

رقم )17( قد مت تطبيقه دائماً؛
النقدية  للتدفقات  أصول  أي  واحتساب  وقياس  حتديد   •  
إلعداد  الدولي  املعيار  أن  لو  كما  التأمني،  الستحواذ 
التقارير املالية رقم )17( قد مت تطبيقه دائماً، باستثناء 
أنه لن يتم اختبار قابليتها لالسترداد قبل 1 يناير ٢٠٢٢؛

كانت  ما  والتي  سابقاً  املعلنة  األرصدة  احتساب  إلغاء   •  
رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  أن  لو  لتوجد 
تكاليف  بعض  ذلك  يف  )مبا  دائماً  تطبيقه  مت  قد   )17(
لعقود  املنسوبة  الرسوم  املؤجلة، ومخصصات  االستحواذ 
املتعلقة  امللموسة  غير  واملوجودات  املوجودة،  التأمني 

بالعمالء ذات الصلة بعقود التأمني املستحوذة(؛
املالية  واملطلوبات  املاّلك،  يشغلها  التي  العقارات  قياس   •  
اخلاصة، واألسهم اخلاصة احملتفظ بها التي تعتبر البنود 

املعنية بعقود املشاركة املباشرة بالقيمة العادلة؛و
يتم  لن  امللكية.  حقوق  يف  ناجت  فرق  أي صايف  احتساب   •  
تعديل القيمة الدفترية للشهرة من عمليات دمج األعمال 

السابقة. 
الكامل  الرجعي  األثر  العملي تطبيق منهجية  لم يكن من  إذا   
النقدية  للتدفقات  أصول  على  أو  العقود  من  مجموعة  على 
التأمني، فإن املجموعة ستختار بني منهجية األثر  الستحواذ 
لم  إذا  ذلك،  مع  العادلة.  القيمة  ومنهجية  املعدل،  الرجعي 
تتمكن املجموعة من احلصول على املعلومات املعقولة الداعمة 
الضروروية لتطبيق منهجية األثر الرجعي املعدل، فإنها ستقوم 

بتطبيق منهجية القيمة العادلة.
ذات  االستثمار  التأمني، وعقود  إعادة  التأمني، وعقود    عقود 

ميزات  املشاركة املباشرة
عقود  على  العادلة  القيمة  منهجية  لتطبيق  املجموعة  تتطلع   
التأمني على احلياة طويلة األجل. بالنسبة لعقود التأمني على 
فإن  األجل،  قصيرة  احلياة  على  التأمني  وعقود  احلياة  غير 

مع  الكامل  الرجعي  األثر  منهجية  لتطبيق  تسعى  املجموعة 
حلول محتملة، حيث تواجه املجموعة حتديات تشغيلية. 

تعتبر املجموعة أن منهجية األثر الرجعي الكامل غير عملية   
حتت أي من الظروف التالية:

ألن  الرجعي  األثر  منهجية  تطبيق  آثار  حتديد  ميكن  ال   •  
املعلومات املطلوبة لم يتم جمعها )أو لم يتم جمعها بدقة 
كافية( أو غير متاحة بسبب ترحيل النظام، أو متطلبات 

االحتفاظ بالبيانات، أو ألسباب أخرى.
منهجية األثر الرجعي الكامل تتطلب فرضيات بخصوص   •  
التقديرات  أو  السابقة  الفترات  يف  املجموعة  إدارة  نوايا 
احملاسبية اجلوهرية التي ال ميكن إتخاذها دون استخدام 

اإلدراك املتأخر.
تطبيق األثر الرجعي يتطلب استخدام تقديرات جوهرية   •  
للمبالغ، وال ميكن حتديد ما إذا كانت مثل هذه التقديرات 
 / الرجعي  التاريخ  بذلك  املتاحة  البيانات  على  تستند 

التاريخي.
املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة الصادرة ولكن غير   

سارية املفعول بعد
املعايير  على  والتعديالت  اجلديدة  املعايير  من  العديد  توجد   
والتفسيرات السارية املفعول للفترات املالية التي تبدأ من أو 
بعد 1 يناير ٢٠٢٢، مع السماح بالتطبيق املبكر. مع ذلك، لم 
أو  اجلديدة  املعايير  من  ألي  املبكر  بالتطبيق  املجموعة  تقم 

املعدلة التالية يف إعداد البيانات املالية املوحدة. 
ال يتوقع أن يكون للمعايير والتعديالت اجلديدة التالية أي أثر   

جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
حالية  غير  او  حالية  كمطلوبات  املطلوبات  تصنيف   •  

)التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )1((
اإلفصاح عن السياسات احملاسبية )التعديالت على معيار   •  
احملاسبة الدولي رقم )1( وبيان ممارسات املعايير الدولية 

إلعداد التقارير املالية رقم )٢((
معيار  على  )التعديالت  احملاسبية  التقديرات  تعريف   •  

احملاسبة الدولي رقم )8(( 
أســاس الـتـوحـيــد

األم  الشركة  حسابات  تتضمن  املوحدة  املالية  البيانات  إن   
وجميع شركاتها التابعة واملعدة لغاية 31 ديسمبر ٢٠٢٢. 

عليها  تسيطر  التي  الشركات  بتلك  التابعة  الشركات  تعرف   
املجموعة، على األسس التالية:

السلطة على الشركات املستثمر فيها  .i  
التعرض لعوائد متغيرة من الشركات، و  .ii  
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على جميع التكاليف ذات اخلصائص املتشابهة. بصورة عامة، 
االستحواذ  ألنشطة  النقدية  التدفقات  املجموعة  ستخصص 
ملجموعات العقود استناداً إلى إجمالي األقساط لكل مجموعة، 
لكل  املطالبات  إلى عدد  استناداً  املطالبات  وتكاليف معاجلة 
مجموعة، وتكاليف الصيانة واإلدارة استناداً إلى عدد العقود 

السارية يف كل مجموعة.
معدالت اخلصم  

سيتم اختيار املنحنى األساسي اخلالي من املخاطر مع مراعاة   
مجموعة من املنحنيات احملتملة املتاحة محلياً ودولياً )بالدوالر 
باإلضافة  سيولة  عدم  قسط  أي  فرض  يتم  لن  األمريكي(. 

للمنحنى اخلالي من املخاطر، ما لم يعتبر التأثير جوهرياً.
تعديل املخاطر غير املالية  

سيتم حتديد تعديل املخاطر غير املالية لتعكس التعويض الذي   
ودرجة  املالية  غير  املخاطر  لتحمل  املجموعة  تتطلبه  قد 
عزوفها عن املخاطرة. وسيتم حتديدها بصورة منفصلة عن 
احلياة،  غير  على  التأمني  وعقود  احلياة  على  التأمني  عقود 
محافظ  حتليل  إلى  استناداً  العقود  ملجموعات  وتخصيصها 
املخاطر للمجموعات، وستعكس هذه منافع التنويع بني شركات 
مصفوفة  تقنية  باستخدام  حتديدها  سيتم  والتي  املجموعة، 

االرتباط. 
التي ستستخدم  املنهجية  من  باالنتهاء  حالياً  املجموعة  تقوم   
احلياة،  غير  على  التأمني  لعقود  بالنسبة  املخاطر.  لتعديل 
ستقوم املجموعة باستخدام منهجاً عشوائياً مع قياس القيمة 
املعرضة للمخاطر. بالنسبة لعقود التأمني على احلياة طويلة 
األجل، ستقوم املجموعة باستخدام منهجية اختبار اإلجهاد. 

العرض واإلفصاح  )8
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17( سيغير بصورة   
التأمني، وعقود  العرض واإلفصاح عن عقود  جوهرية كيفية 
إعادة التأمني، وعقود االستثمار ذات ميزات املشاركة املباشرة، 

يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، فإن   
محافظ عقود التأمني وعقود االستثمار ذات ميزات املشاركة 
املباشرة التي متثل أصوالً وتلك التي متثل التزامات، ومحافظ 
متثل  التي  وتلك  أصوالً  متثل  التي  التأمني  إعادة  عقود 
املالي  التزامات، يتم عرضها بصورة منفصلة يف بيان املركز 
وقروض  والدائنة  املدينة  التأمني  مثل ذمم  األرصدة  املوحد. 

حاملي الوثائق لن يتم عرضها بصورة منفصلة بعد اآلن.
مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، يتم   
اخلسارة  أو  للربح  املوحد  البيان  يف  احملتسبة  املبالغ  فصل 
التي  التأمني،  خدمة  نتيجة  )أ(  إلى  اآلخر  الشامل  والدخل 

و)ب(  التأمني؛  خدمة  ومصروفات  التأمني  إيراد  من  تتكون 
عقود  مبالغ  عرض  سيتم  التأمني.  متويل  مصروف  أو  دخل 

إعادة التأمني بصورة منفصلة.  
العرض املنفصل لنتائج االكتتاب والنتائج املالية مبوجب املعيار   
الدولي  املعيار  و   )17( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي 
إلعداد التقارير املالية رقم )9( ستوفر شفافية إضافية بشأن 

مصادر األرباح وجودة اإليرادات.
نتائج خدمات التأمني  

بالنسبة للعقود غير املقاسة مبنهجية تخصيص األقساط، فإن   
إيراد التأمني لكل سنة ميثل التغيرات يف املطلوبات لباقي فترة 
استالم  املجموعة  تتوقع  التي  باخلدمات  املتعلقة  التغطية 
التدفقات  باسترداد  املتعلقة  األقساط  وتخصيص  مقابلها 
املقاسة مبنهجية  للعقود  بالنسبة  التأمني.  الستحواذ  النقدية 
على  استناداً  اإليراد  احتساب  يتم  األقساط،  تخصيص 
تخصيص مقبوضات األقساط املتوقعة لكل فترة تغطية، والتي 
التأمني  خدمات  ملصروفات  املتوقع  التوقيت  على  تستند 
أخرى.  لعقود  الوقت  ومرور  العقارات،  لبعض عقود  املتكبدة 
املتطلبات يف املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17( 
الحتساب إيراد التأمني على مدى فترة التغطية سينتج عنها 
احتساب أبطأ لإليراد، مقارنة مع املمارسة احلالية للمجموعة 
ذات  التأمني  أقساط  يف  االكتتاب  عند  اإليراد،  احتساب  يف 

العالقة.
مباشرة  املتعلقة  املصروفات  احتساب  سيتم  عامة،  بصورة   
خدمات  كمصروفات  اخلسارة  أو  الربح  يف  العقود  باستيفاء 
التأمني عند تكبدها. سيتم عرض املصروفات التي ال تتعلق 

مباشرة باستيفاء العقود خارج نتيجة خدمات التأمني.
ستقوم املجموعة باإلفصاح عن الدخل من عقود إعادة التأمني   
احملتفظ بها، واملصروفات لعقود إعادة التأمني احملتفظ بها 

بشكل منفصل يف بندين.
ستختار املجموعة عدم تصنيف التغييرات يف تعديل املخاطر   
أو  ودخل  التأمني  خدمات  نتائج  بني  املالية  غير  للمخاطر 
مصروفات متويل التأمني. يتم احتساب جميع التغييرات يف 
أو  الربح  يف  احملتسبة  املالية  غير  للمخاطر  املخاطر  تعديل 

اخلسارة سيتم تضمينها يف نتائج خدمات التأمني. 
دخل ومصروفات خدمات التأمني   

مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )17(، يتم   
بصورة عامة عرض التغيرات يف القيمة الدفترية ملجموعات 
العقود الناجتة من آثار القيمة الزمنية للنقد، واملخاطر املالية 
والتغيرات فيها، كدخل ومصروفات خدمات التأمني. وتشمل 
التغيرات يف قياس مجموعات العقود الناجتة من التغيرات يف 
اختارت  والسحوبات(.  اإلضافات  )باستثناء  املعنية  البنود 
املجموعة تضمني دخل أو مصروفات متويل التأمني للفترة يف 
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أو  انخفاض جوهري   ، األخرى  العوامل  بني  باالعتبار  يأخذ 
لفترة طويلة للقيمة السوقية، والصعوبات املالية للُمَصِدر. ال 
يتم الحقاً عكس اإلنخفاض يف القيمة احملتسبة، إال يف حالة 

أدوات الدين.
إستثمارات يف شركات زمــيلة  

يتم إحتساب اإلستثمار يف الشركات الزميلة بإستخدام طريقة   
حقوق امللكية ناقص أي تعديل ضروري لإلنخفاض يف قيمتها. 
يكون  التي  الشركات  تلك  بأنها  الزميلة  الشركات  وتـعـّـرف 
للمجموعة نفوذاً مؤثر فيها دون التحكم أو التحكم املشترك يف 

قرارات سياساتها املالية والتشغيلية.
ذمم تأمني مدينة  

تظهر ذمم التأمني املدينة بالقيم املتوقع حتقيقها بعد مخصص   
يف  اإلنخفاض  مخصص  حتديد  يتم  القيمة.  يف  اإلنخفاض 
القيمة عندما تتأكد املجموعة من عدم قدرتها على حتصيل 
كل املبالغ املستحقة بحسب شروط الذمم املدينة. ويف حالة 
تقييم  يتم  غير محدد،  نحو  على  الذمم  قيمة هذه  إنخفاض 
اخلبرة  أساس  على  جماعي  بشكل  القيمة  إنخفاض  مبلغ 
السابقة يف اخلسارة. ويتم شطب الديون املشكوك يف حتصيلها 
يف العام الذي يتم حتديدها فيه. يتم حتديد الديون املشكوك 

يف حتصيلها على أساس حتليل الوضع املالي للطرف اآلخر.
ودائــع لدى شركات التـأمــني   

أقساط  ودائع  من  التأمني  شركات  لدى  الودائـع  تتكون   
ومطالبـات لدى شركات اإلسناد حسب شروط وأحكام التأمني 
مخصص  إحتياطي  بعد  حتقيقها  املتوقع  بالقيم  وتظهر 
اإلنخفاض يف القيمة. يتم عمل مخصص اإلنخفاض عندما 
يوجد ما يثبت أن املجموعة لن تتمكن من حتصيل كل املبالغ 
املستحقة وفقاً لشروط الودائع. ويف حالة إنخفاض قيمة هذه 
الودائع على نحو غير محدد، يتم تقييم مبلغ إنخفاض القيمة 
بشكل جماعي على أساس اخلبرة السابقة يف اخلسارة. ويتم 
يتم  الذي  العام  يف  حتصيلها  يف  املشكوك  الودائع  شطب 
لإلسترجاع  القابلة  غير  الودائع  حتديد  يتم  فيه.  حتديدها 

بتحليل الوضع املالي للطرف اآلخر.
أصــول غير ملمـوســة   

يتم رسملة وإطفاء مصروفات برامج احلاسب اآللي وحقوق   
براءة اإلختراع والقيمة احلالية لألرباح املستقبلية إلستحواذ 
احملافظ والرخص بطريقة القسط الثابت على أساس العمر 

اإلفتراضي لها على أن ال يتجاوز فترة اخلمس سنوات.
يتم احتساب التكاليف املتعلقة بتطوير برامج احلاسب اآللي   
بشكل  املتعلقة  املصروفات  أن  إال  تكبدها.  عند  كمصاريف 

التحكم فيها من قبل  والتي سيتم  واضح مبنتج معني وفريد 
املجموعة وإن املنفعة املتوقعة من ذلك املنتج تفوق الكلفة ألكثر 
من عام واحد، يتم إظهارها كأصول غير ملموسة. وتتضمن 
من  مناسب  وجزء  التطوير  فريق  تكلفة  املتعلقة  املصاريف 

املصاريف غير املباشرة ذات الصلة.
حتتسب املصروفات التي تعزز ومتدد املنفعة من برامج احلاسب   
كتحسينات  لها،  األصلية  واألعمار  املواصفات  من  اآللي ألكثر 
رأسمالية وتضاف إلى القيمة األصلية لبرامج احلاسب اآللي. 
ويتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير امللموسة بشكل 

سنوي وتعدل مبقدار أي إنخفاض كل ما كان ذلك ضرورياً.
العقارات واملعدات  

اإلستهالك  منها  بالتكلفة مطروحاً  واملعدات  العقارات  تظهر   
املعاد  باملبلغ  يظهرا  واللذان  واملبنى  األرض  عدا  ما  املتراكم 
تقييمه، وهو القيمة العادلة بتاريخ التقييم على أساس متجدد 
والذي قام به ُمقيم خارجي مستقل مطروحاً منه اإلستهالك 
القيمة  مبلغ  يف  زيادة  أي  فإن  التقييم،  إعادة  عند  املتراكم. 
الدفترية يتم إضافته يف حقوق املساهمني كإحتياطي إلعادة 
إلى  كمصروف،  إظهاره  يتم  إنخفاض  وأي  العقارات،  تقييم 
احلد الذي يعكس اإلنخفاض أو الزيادة احملتسبة سابقاً من 
يتم حتويل رصيد  املساهمني.  ملكية  أو حقوق  الدخل  خالل 
إحتياطي إعادة تقييم املمتلكات مباشرة إلى األرباح املستبقاة 
عند بيع العقار وحتقيق فائض. باإلضافة إلى أن الفرق بني 
اإلستهالك املبني على أساس مبلغ إعادة التقييم واإلستهالك 
من  مباشرة  يحول  للعقار  األصلية  الكلفة  أساس  على  املبني 

مخصص إعادة تقييم العقار إلى حساب األرباح املستبقاة.
أما  اجلوهرية.  والتحسينات  اإلضافات  تكاليف  رسملة  تتم   
مصاريف الصيانة والتصليح فتحمل على حساب املصروفات 
عن  الناجتة  اخلسائر  أو  األرباح  إظهار  يتم  تكبدها.  عند 
يحتسب  األخرى.  اإليرادات  حساب  يف  املوجودات  إستبعاد 
العمر  أساس  على  الثابت  القسط  أساس  على  اإلستهالك 

اإلنتاجي املقدر للموجودات كما يلي:

سنة4٠  مـبـنـــى 
سنة٢٠  معدات كهربائية وآلية 

نظم املعلومات، أثاث، معدات 
سنوات  3 - 5 وموجودات أخرى

يتم إعادة تقييم األعمار اإلنتاجية والقيمة املتبقية بنهاية كل   
فترة ويتم التعديل تبعاً لذلك. بتاريخ كل تقرير، تقوم املجموعة 
مبراجعة القيمة الدفترية لتحديد أي مؤشر إلنخفاض القيمة.
إن وجد أي مؤشر لإلنخفاض، يقدر املبلغ القابل لإلسترداد   

لألصول.
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القدرة على إستخدام قوتها للتأثير على مبالغ العوائد  .iii  
يتم إستخدام طريقة الشراء الحتساب عمليات اإلستحواذ.  

مت إستبعاد جميع العمليات واألرصدة والفائض والعجز غير   
احملققني فيما بني شركات املجموعة عند التوحيد. ومت إعادة 
ضرورياً  ذلك  كان  أينما  التابعة  الشركات  حسابات  تعديل 

لتتالئم مع السياسات احملاسبية املتبعة من قبل املجموعة.
يتم قياس احلصص الغير مسيطرة مبدئياً بحصتها النسبية   
يف صايف األصول احملدودة للشركة املقتناة يف تاريخ الشراء. 
التغيرات يف حصة املجموعة يف شركة تابعة والتي ال تؤدي الى 

فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق امللكية.
التابعة الرئيسة مبينة يف اإليضاح رقم 34.  قائمة الشركات   
بإستخدام  األم  الشركة  يف  اإلستثمارات  هذه  إحتساب  ويتم 
 )٢7( الدولي  احملاسبة  معيار  حتت  امللكية  حقوق  طريقة 

البيانات املالية املفصلة.
النقد وما يف حكمه  

البنوك  لدى  واألرصدة  النقد  حكمه  يف  وما  النقد  يشتمل   
)ودائع لدى  السيولة  املالية قصيرة األجل عالية  واملوجودات 
مؤسسات مالية( تستحق خالل ثالثة شهور أو أقل من تاريخ 
انشاؤها وهي غير معرضة لتغير جوهري يف قيمتها العادلة 
وتستخدم من قبل املجموعة إلدارة اإللتزامات قصيرة األجل. 
وغير  املقيدة  البنوك  أرصدة  حكمه  يف  وما  النقد  يشمل  ال 

املتوفرة لإلستخدام يف العمليات اليومية للمجموعة.
اإلستثمارات   

من  العادلة  »بالقيمة  املالية  األوراق  إستثمارات  تصنيف  يتم   
خالل الربح أو اخلسارة« والتي تشتمل على موجودات مالية 
اإلحتساب  عند  العادلة  بالقيمة  مصنفة  وأخرى  للمتاجرة 
»محتفظ  إستثمارات  أو  للبيع«  »متوفرة  كإستثمارات  املبدئي 
بها حتى اإلستحقاق« أو »قروض وذمم مدينة«. وتقوم اإلدارة 

يف تاريخ الشراء بتحديد التصنيف املالئم لإلستثمارات.
يتم تصنيف األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   
تقلبات  من  أرباح  حتقيق  لغرض  شرائها  مت  إذا  اخلسارة 
األسعار قصيرة املدى أو كما حتدد إدارة الشركة. ويتم تصنيف 
حتوط  كأداة  تصنيفها  يتم  ال  التي  املالية  األدوات  مشتقات 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. أما اإلستثمارات 
اإلدارة  تنوي  والتي  احملددة  املدفوعات  أو  اإلستحقاق  ذات 
وترغب يف اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق يتم تصنيفها 
كمحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. يتم تصنيف املوجودات 
وغير  احملددة  املدفوعات  أو  الثابتة  املدفوعات  ذات  املالية 

املدرجة يف سوق نشط كقروض وذمم مدينة. 

يتم االعتراف بجميع مشتريات ومبيعات االستثمار يف تاريخ   
مبدئيا  االستثمارية  األصول  بجميع  االعتراف  يتم  التسوية. 
االستثمار  تقييم  يتم   ، األولي  االعتراف  بعد  التكلفة.  بسعر 

باستخدام املبدأ املوضح أدناه
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  االستثمار  ترحيل  يتم   
يتم  العادلة.  بالقيمة  للبيع  املتاحة  واالستثمارات  اخلسارة 
االحتفاظ باالستثمارات والقروض والذمم املدينة احملتفظ بها 
أي  منها  ، مطروحا  املطفأة  بالتكلفة  االستحقاق  تاريخ  حتى 

تعديل ضروري النخفاض القيمة
يتم قياس القيمة العادلة باستخدام بيانات السوق التي ميكن   
إلى  العادلة  القيم  تصنيف  يتم  اإلمكان.  قدر  مالحظتها 
مستويات مختلفة يف تسلسل هرمي للقيمة العادلة بناء على 

املدخالت املستخدمة يف التقييم )انظر املالحظة 3٢(
استثمار عقاري   

تأجيره  ميكن  والذي  اإليجارات  لكسب  به  احملتفظ  العقار   
بشكل منفصل يتم احملاسبة عنه كاستثمار عقاري. يتم قياس 
ناقصاً  التكلفة  ثم الحقاً  بالتكلفة  مبدئياً  االستثماري  العقار 
يتم  القيمة.   يف  انخفاض  خسارة  وأي  املتراكم  اإلستهالك 
إحتساب أي ربح أو خسارة من استبعاد االستثمار العقاري يف 

بيان الربح أو اخلسارة . 
يتم إحتساب إيرادات اإليجار من االستثمار العقاري كإيرادات   
يف االستثمار العقاري على أساس القسط الثابت على مدى 

فترة اإليجار.
مخصص إنخفاض قيمة املوجودات املالية  

املالية يف حال وجود  املوجودات  إعتماد مخصص بشأن  يتم   
دليل موضوعي لإلنخفاض إذا كانت قيمتها الدفترية أكبر من 

املبلغ القابل لإلسترداد املقدر.
بعد  بالتكلفة  تظهر  التي  للموجودات  املخصصات  حتتسب   
اإلطفاء بأنها الفرق ما بني القيمة الدفترية لألصل والقيمة 
احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة املخصومة بسعر 
القابل  املبلغ  يقاس  وباملقارنة،  األصلي.  الفعلي  الفائدة 
احلالية  بالقيمة  بالتكلفة  املسجلة  املالية  لألداة  لإلسترداد 
للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة املخصومة بسعر الفائدة 

احلالي املعمول به يف السوق للموجودات املالية املماثلة.
املجموعة  تقوم  للبيع،  متوفرة  املالية  املوجودات  حالة  ويف   
دليل  هناك  كان  إذا  ما  بتقييم  املالي  للمركز  بيان  كل  بتاريخ 
موضوعي لإلنخفاض يف قيمة تلك املوجودات. ويف حال وجود 
يتم احتساب اإلنخفاض كالفرق بني تكلفة  الدليل،  مثل هذا 
الشراء و القيمة املتبقية مخصوما منه اي إنخفاض يف القيمة 
سبق االعتراف به يف بيان الربح أو اخلسارة، فهو معترف به 
يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد. دليل اإلنخفاض يف القيمة 
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أو  انخفاض جوهري   ، األخرى  العوامل  بني  باالعتبار  يأخذ 
لفترة طويلة للقيمة السوقية، والصعوبات املالية للُمَصِدر. ال 
يتم الحقاً عكس اإلنخفاض يف القيمة احملتسبة، إال يف حالة 

أدوات الدين.
إستثمارات يف شركات زمــيلة  

يتم إحتساب اإلستثمار يف الشركات الزميلة بإستخدام طريقة   
حقوق امللكية ناقص أي تعديل ضروري لإلنخفاض يف قيمتها. 
يكون  التي  الشركات  تلك  بأنها  الزميلة  الشركات  وتـعـّـرف 
للمجموعة نفوذاً مؤثر فيها دون التحكم أو التحكم املشترك يف 

قرارات سياساتها املالية والتشغيلية.
ذمم تأمني مدينة  

تظهر ذمم التأمني املدينة بالقيم املتوقع حتقيقها بعد مخصص   
يف  اإلنخفاض  مخصص  حتديد  يتم  القيمة.  يف  اإلنخفاض 
القيمة عندما تتأكد املجموعة من عدم قدرتها على حتصيل 
كل املبالغ املستحقة بحسب شروط الذمم املدينة. ويف حالة 
تقييم  يتم  غير محدد،  نحو  على  الذمم  قيمة هذه  إنخفاض 
اخلبرة  أساس  على  جماعي  بشكل  القيمة  إنخفاض  مبلغ 
السابقة يف اخلسارة. ويتم شطب الديون املشكوك يف حتصيلها 
يف العام الذي يتم حتديدها فيه. يتم حتديد الديون املشكوك 

يف حتصيلها على أساس حتليل الوضع املالي للطرف اآلخر.
ودائــع لدى شركات التـأمــني   

أقساط  ودائع  من  التأمني  شركات  لدى  الودائـع  تتكون   
ومطالبـات لدى شركات اإلسناد حسب شروط وأحكام التأمني 
مخصص  إحتياطي  بعد  حتقيقها  املتوقع  بالقيم  وتظهر 
اإلنخفاض يف القيمة. يتم عمل مخصص اإلنخفاض عندما 
يوجد ما يثبت أن املجموعة لن تتمكن من حتصيل كل املبالغ 
املستحقة وفقاً لشروط الودائع. ويف حالة إنخفاض قيمة هذه 
الودائع على نحو غير محدد، يتم تقييم مبلغ إنخفاض القيمة 
بشكل جماعي على أساس اخلبرة السابقة يف اخلسارة. ويتم 
يتم  الذي  العام  يف  حتصيلها  يف  املشكوك  الودائع  شطب 
لإلسترجاع  القابلة  غير  الودائع  حتديد  يتم  فيه.  حتديدها 

بتحليل الوضع املالي للطرف اآلخر.
أصــول غير ملمـوســة   

يتم رسملة وإطفاء مصروفات برامج احلاسب اآللي وحقوق   
براءة اإلختراع والقيمة احلالية لألرباح املستقبلية إلستحواذ 
احملافظ والرخص بطريقة القسط الثابت على أساس العمر 

اإلفتراضي لها على أن ال يتجاوز فترة اخلمس سنوات.
يتم احتساب التكاليف املتعلقة بتطوير برامج احلاسب اآللي   
بشكل  املتعلقة  املصروفات  أن  إال  تكبدها.  عند  كمصاريف 

التحكم فيها من قبل  والتي سيتم  واضح مبنتج معني وفريد 
املجموعة وإن املنفعة املتوقعة من ذلك املنتج تفوق الكلفة ألكثر 
من عام واحد، يتم إظهارها كأصول غير ملموسة. وتتضمن 
من  مناسب  وجزء  التطوير  فريق  تكلفة  املتعلقة  املصاريف 

املصاريف غير املباشرة ذات الصلة.
حتتسب املصروفات التي تعزز ومتدد املنفعة من برامج احلاسب   
كتحسينات  لها،  األصلية  واألعمار  املواصفات  من  اآللي ألكثر 
رأسمالية وتضاف إلى القيمة األصلية لبرامج احلاسب اآللي. 
ويتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير امللموسة بشكل 

سنوي وتعدل مبقدار أي إنخفاض كل ما كان ذلك ضرورياً.
العقارات واملعدات  

اإلستهالك  منها  بالتكلفة مطروحاً  واملعدات  العقارات  تظهر   
املعاد  باملبلغ  يظهرا  واللذان  واملبنى  األرض  عدا  ما  املتراكم 
تقييمه، وهو القيمة العادلة بتاريخ التقييم على أساس متجدد 
والذي قام به ُمقيم خارجي مستقل مطروحاً منه اإلستهالك 
القيمة  مبلغ  يف  زيادة  أي  فإن  التقييم،  إعادة  عند  املتراكم. 
الدفترية يتم إضافته يف حقوق املساهمني كإحتياطي إلعادة 
إلى  كمصروف،  إظهاره  يتم  إنخفاض  وأي  العقارات،  تقييم 
احلد الذي يعكس اإلنخفاض أو الزيادة احملتسبة سابقاً من 
يتم حتويل رصيد  املساهمني.  ملكية  أو حقوق  الدخل  خالل 
إحتياطي إعادة تقييم املمتلكات مباشرة إلى األرباح املستبقاة 
عند بيع العقار وحتقيق فائض. باإلضافة إلى أن الفرق بني 
اإلستهالك املبني على أساس مبلغ إعادة التقييم واإلستهالك 
من  مباشرة  يحول  للعقار  األصلية  الكلفة  أساس  على  املبني 

مخصص إعادة تقييم العقار إلى حساب األرباح املستبقاة.
أما  اجلوهرية.  والتحسينات  اإلضافات  تكاليف  رسملة  تتم   
مصاريف الصيانة والتصليح فتحمل على حساب املصروفات 
عن  الناجتة  اخلسائر  أو  األرباح  إظهار  يتم  تكبدها.  عند 
يحتسب  األخرى.  اإليرادات  حساب  يف  املوجودات  إستبعاد 
العمر  أساس  على  الثابت  القسط  أساس  على  اإلستهالك 

اإلنتاجي املقدر للموجودات كما يلي:

سنة4٠  مـبـنـــى 
سنة٢٠  معدات كهربائية وآلية 

نظم املعلومات، أثاث، معدات 
سنوات  3 - 5 وموجودات أخرى

يتم إعادة تقييم األعمار اإلنتاجية والقيمة املتبقية بنهاية كل   
فترة ويتم التعديل تبعاً لذلك. بتاريخ كل تقرير، تقوم املجموعة 
مبراجعة القيمة الدفترية لتحديد أي مؤشر إلنخفاض القيمة.
إن وجد أي مؤشر لإلنخفاض، يقدر املبلغ القابل لإلسترداد   

لألصول.
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القدرة على إستخدام قوتها للتأثير على مبالغ العوائد  .iii  
يتم إستخدام طريقة الشراء الحتساب عمليات اإلستحواذ.  

مت إستبعاد جميع العمليات واألرصدة والفائض والعجز غير   
احملققني فيما بني شركات املجموعة عند التوحيد. ومت إعادة 
ضرورياً  ذلك  كان  أينما  التابعة  الشركات  حسابات  تعديل 

لتتالئم مع السياسات احملاسبية املتبعة من قبل املجموعة.
يتم قياس احلصص الغير مسيطرة مبدئياً بحصتها النسبية   
يف صايف األصول احملدودة للشركة املقتناة يف تاريخ الشراء. 
التغيرات يف حصة املجموعة يف شركة تابعة والتي ال تؤدي الى 

فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق امللكية.
التابعة الرئيسة مبينة يف اإليضاح رقم 34.  قائمة الشركات   
بإستخدام  األم  الشركة  يف  اإلستثمارات  هذه  إحتساب  ويتم 
 )٢7( الدولي  احملاسبة  معيار  حتت  امللكية  حقوق  طريقة 

البيانات املالية املفصلة.
النقد وما يف حكمه  

البنوك  لدى  واألرصدة  النقد  حكمه  يف  وما  النقد  يشتمل   
)ودائع لدى  السيولة  املالية قصيرة األجل عالية  واملوجودات 
مؤسسات مالية( تستحق خالل ثالثة شهور أو أقل من تاريخ 
انشاؤها وهي غير معرضة لتغير جوهري يف قيمتها العادلة 
وتستخدم من قبل املجموعة إلدارة اإللتزامات قصيرة األجل. 
وغير  املقيدة  البنوك  أرصدة  حكمه  يف  وما  النقد  يشمل  ال 

املتوفرة لإلستخدام يف العمليات اليومية للمجموعة.
اإلستثمارات   

من  العادلة  »بالقيمة  املالية  األوراق  إستثمارات  تصنيف  يتم   
خالل الربح أو اخلسارة« والتي تشتمل على موجودات مالية 
اإلحتساب  عند  العادلة  بالقيمة  مصنفة  وأخرى  للمتاجرة 
»محتفظ  إستثمارات  أو  للبيع«  »متوفرة  كإستثمارات  املبدئي 
بها حتى اإلستحقاق« أو »قروض وذمم مدينة«. وتقوم اإلدارة 

يف تاريخ الشراء بتحديد التصنيف املالئم لإلستثمارات.
يتم تصنيف األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   
تقلبات  من  أرباح  حتقيق  لغرض  شرائها  مت  إذا  اخلسارة 
األسعار قصيرة املدى أو كما حتدد إدارة الشركة. ويتم تصنيف 
حتوط  كأداة  تصنيفها  يتم  ال  التي  املالية  األدوات  مشتقات 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. أما اإلستثمارات 
اإلدارة  تنوي  والتي  احملددة  املدفوعات  أو  اإلستحقاق  ذات 
وترغب يف اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق يتم تصنيفها 
كمحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. يتم تصنيف املوجودات 
وغير  احملددة  املدفوعات  أو  الثابتة  املدفوعات  ذات  املالية 

املدرجة يف سوق نشط كقروض وذمم مدينة. 

يتم االعتراف بجميع مشتريات ومبيعات االستثمار يف تاريخ   
مبدئيا  االستثمارية  األصول  بجميع  االعتراف  يتم  التسوية. 
االستثمار  تقييم  يتم   ، األولي  االعتراف  بعد  التكلفة.  بسعر 

باستخدام املبدأ املوضح أدناه
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  االستثمار  ترحيل  يتم   
يتم  العادلة.  بالقيمة  للبيع  املتاحة  واالستثمارات  اخلسارة 
االحتفاظ باالستثمارات والقروض والذمم املدينة احملتفظ بها 
أي  منها  ، مطروحا  املطفأة  بالتكلفة  االستحقاق  تاريخ  حتى 

تعديل ضروري النخفاض القيمة
يتم قياس القيمة العادلة باستخدام بيانات السوق التي ميكن   
إلى  العادلة  القيم  تصنيف  يتم  اإلمكان.  قدر  مالحظتها 
مستويات مختلفة يف تسلسل هرمي للقيمة العادلة بناء على 

املدخالت املستخدمة يف التقييم )انظر املالحظة 3٢(
استثمار عقاري   

تأجيره  ميكن  والذي  اإليجارات  لكسب  به  احملتفظ  العقار   
بشكل منفصل يتم احملاسبة عنه كاستثمار عقاري. يتم قياس 
ناقصاً  التكلفة  ثم الحقاً  بالتكلفة  مبدئياً  االستثماري  العقار 
يتم  القيمة.   يف  انخفاض  خسارة  وأي  املتراكم  اإلستهالك 
إحتساب أي ربح أو خسارة من استبعاد االستثمار العقاري يف 

بيان الربح أو اخلسارة . 
يتم إحتساب إيرادات اإليجار من االستثمار العقاري كإيرادات   
يف االستثمار العقاري على أساس القسط الثابت على مدى 

فترة اإليجار.
مخصص إنخفاض قيمة املوجودات املالية  

املالية يف حال وجود  املوجودات  إعتماد مخصص بشأن  يتم   
دليل موضوعي لإلنخفاض إذا كانت قيمتها الدفترية أكبر من 

املبلغ القابل لإلسترداد املقدر.
بعد  بالتكلفة  تظهر  التي  للموجودات  املخصصات  حتتسب   
اإلطفاء بأنها الفرق ما بني القيمة الدفترية لألصل والقيمة 
احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة املخصومة بسعر 
القابل  املبلغ  يقاس  وباملقارنة،  األصلي.  الفعلي  الفائدة 
احلالية  بالقيمة  بالتكلفة  املسجلة  املالية  لألداة  لإلسترداد 
للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة املخصومة بسعر الفائدة 

احلالي املعمول به يف السوق للموجودات املالية املماثلة.
املجموعة  تقوم  للبيع،  متوفرة  املالية  املوجودات  حالة  ويف   
دليل  هناك  كان  إذا  ما  بتقييم  املالي  للمركز  بيان  كل  بتاريخ 
موضوعي لإلنخفاض يف قيمة تلك املوجودات. ويف حال وجود 
يتم احتساب اإلنخفاض كالفرق بني تكلفة  الدليل،  مثل هذا 
الشراء و القيمة املتبقية مخصوما منه اي إنخفاض يف القيمة 
سبق االعتراف به يف بيان الربح أو اخلسارة، فهو معترف به 
يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد. دليل اإلنخفاض يف القيمة 
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املؤجلة.
ترتيبــات إعادة التأمني  

كجزء من إدارتها ملخاطر التأمني. تدخل املجموعة يف عقود   
عقود  يف  اخلسائر  عن  للتعويض  آخرين  تأمني  معيدين  مع 

التأمني التي تصدرها.
بطريقة  التأمني  معيدي  من  املدينة  التعويضات  تقدير  يتم   
املنافع  احتساب  ويتم  للمطالبة.  التابعة  احلقوق  مع  مشابهة 
وااللتزامات الناجمة من عقود إعادة التأمني يف بيان الدخل، 
وحتتسب األصول واإللتزامات ذات العالقة كحسابات مدينة 
وكحصة معيد التأمني من اإلحتياطيات الفنية وحسابات ذمم 

دائنة.
إختبــار كفايــة املطلوبــات  

للمركز  بيان  كل  تاريخ  يف  املطلوبات  كفاية  إختبارات  إجراء  يتم 
من  صافية  التعاقدية  اإللتزامات  كفاية  من  للتأكد  املالي 
تكاليف احلصول على أعمال التأمني املتعلقة املؤجلة. ويوضع 
يف االعتبار أثناء القيام بهذه اإلختبارات حساب أفضل تقدير 
حالي للتدفقات النقدية املستقبلية التعاقدية غير املخصومة 
ومعاجلة املطالبات واملصاريف اإلدارية. يتم إجراء اإلختبارات 
ذات  الوثائق  جتميع  فيها  يتم  والتي  احملافظ  أساس  على 

األخطار املتشابهة معاً يف محفظة واحدة.
إيــــراد اإلستثمار  

املستحقة  األسهم  وأرباح  الفوائد  من  اإلستثمار  إيراد  يتكون   
عن السنة املالية. يتم االعتراف بالفائدة بطريقة معدل الفائدة 
عنها.  اإلعالن  عند  األرباح  بتوزيعات  االعتراف  ويتم  الفعلي 
القيمة  يف  التغير  عن  الناجتة  واخلسائر  األرباح  إدراج  يتم 
العادلة إلستثمارات القيمة العادلة من خالل الربح أواخلسارة 
يف بيان الدخل للسنة املتعلقـة بها. كما يتـم إحتساب األرباح 
واخلسـائر الناجتة عن التغيرات يف القيمة العادلة لإلستثمارات 
املتوفرة للبيع ضمن الدخل الشامل اآلخر وتظهر يف احتياطي 
إعادة تقييم اإلستثمارات كجزء من حقوق امللكية. عند بيع أو 
انخفاض قيمة اإلستثمارات املتوفرة للبيع فإن تعديالت القيمة 

العادلة تظهر يف بيان الدخل.
يتم توزيع إيراد اإلستثمار املتحقق من موجودات اإلستثمارات   
اخلاص  االكتتاب  نتائج  على  التأمينات  بأعمال  اخلاصة 
بأعمال التأمينات وذلك على أساس نسبة مخصصات أعمال 

التأمني إلى أموال املساهمني خالل السنة املالية.
معامالت العـمالت األجــنبية   

يتم تسجيل املعامالت املقومة بعمالت غير الدوالر األمريكي   
يتم  املعامالت.  تلك  بتاريخ  السائدة  الصرف  أسعار  حسب 

حتويل جميع املوجودات واملطلوبات النقدية وغير النقدية التي 
األمريكي  الدوالر  غير  بعمالت  املقومة  العادلة  بالقيم  تظهر 

حسب أسعار الصرف السائدة يف نهاية السنة.
التحويل  عند  احملققة  غير  اخلسائر  أو  األرباح  إضافة  يتم   
غير  باإلستثمارات  املتعلقة  تلك  بإستثناء  الدخل  بيان  ضمن 
الدخل  ضمن  إحتسابها  يتم  والتي  للبيع  املتوفرة  النقدية 

الشامل اآلخر حتى يتم بيعها.
حتويل  عند  احملققة  غير  واخلسائر  األرباح  إدراج  يتم  كما   
البيانات املالية للشركات التابعة يف حقوق امللكية. ويتم إدراج 

أرباح وخسائر العمالت األجنبية األخرى ضمن بيان الدخل.
األدوات املالية املشتقة   

عقود  االعتيادية،  أعمالها  نطاق  ضمن  املجموعة  تستخدم   
عمالت أجنبية آجلة كاحتراز للقيمة العادلة حلماية مخاطرها 
املتعلقة باإلستثمارات واملطلوبات التأمينية املقومة بالعمالت 

األجنبية ويتم احتساب هذه العقود بالقيمة العادلة.
املعايير  بشروط  العادلة  القيمة  االحتراز  يستويف  عندما   
أو  الدولية لكي يكون اإلحتراز فّعـال، فإن األرباح  احملاسبية 
األجنبية  العمالت  عقود  قياس  إعادة  عن  الناجتة  اخلسائر 
احملترزة  املوجودات  على  اخلسائر  أو  األرباح  وكذلك  اآلجلة 

املنسوبة لألخطار احملترزة يتم إحتسابها يف الدخل.
اخلسائر  أو  األرباح  فإن  فعال،  غير  اإلحتراز  يكون  عندما   
اآلجلة  األجنبية  العمالت  عقود  قياس  إعادة  عن  الناجتة 
يتم  احملتـرزة  املوجودات  على  اخلسـائر  أو  األرباح  وكذلك 
إحتسابها ضمن بيان الدخل ما عدا تلك املوجودات التي تتعلق 
يتم حتويلها  والتي  للبيع  املتوفرة  النقدية  غير  باإلستثمارات 

إلى حقوق امللكية حتى يتم بيعها.
ويتم احتساب األرباح أو اخلسائر من إعادة قياس التزامات   
التأمني وعقود العمالت األجنبية املتعلقة بها يف بيان الدخل.

التقديرات واألحكام احملاسبية   )3
تقديرات  املجموعة  تتخذ  احملاسبية،  السياسة  تطبيق  سياق  يف 
املالية.  البيانات  واملسجلة يف  املبالغ احملتسبة  تؤثر على  وأحكام 
ويتم حساب هذه التقديرات واألحكام على أساس اخلبرة السابقة، 
بيانات السوق القابلة للرصد، البيانات املنشورة والبيانات األخرى 
اخلاصة بالتوقعات لألحداث املستقبلية والتي تكون مقبولة نوعاً 
ما يف ظل الظروف الراهنة. التقديرات واألحكام التي لها تأثير 
هام على املبالغ احملتسبة يف البيانات املالية واآلليات لتحديد هذه 

التقديرات واألحكام مفصلة كما يلي:

التقديرات واألحكام احملاسبية احلاسمة:  أ( 

املطـالبات واملصـاريف املتعلقـة بها  )1
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أصغر  يف  املوجودات  جتميع  يتم  القيمة،  إنخفاض  إلختبار   
مجموعة من األصول التي تولد تدفقات نقدية من إستمرار 
اإلستخدام بشكل مستقل إلى حد كبير عن التدفقات النقدية 

الداخلة من األصول األخرى أو وحدات توليد النقد.
إن القيمة القابلة لإلسترداد من األصل أو وحدة توليد النقد   
تكاليف  ناقص  العادلة  وقيمتها  اإلستخدام  يف  القيمة  هي 
البيع، أيهما أعلى. تستند القيمة يف اإلستخدام على التدفقات 
احلالية  قيمتها  إلى  مخصومة  املتوقعة،  املستقبلية  النقدية 
بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييم 
احملددة  واملخاطر  للنقود  الزمنية  للقيمة  احلالي  السوق 

للوحدات أو وحدات توليد النقد.
يتم احتساب خسارة إنخفاض القيمة إن كانت القيمة الدفترية   
لألصل أو وحدات توليد النقد تتجاوز املبلغ املمكن إسترداده. 

املـخــصـصـــــات  
يتم إحتساب املخصصات عندما يصبح لدى املجموعة إلتزام   
أن  احملتمل  ومن  سابقة.  ألحداث  نتيجة  ضمني  أو  قانوني 
يتطلب سداده تدفقات خارجية من موارد ذات منافع إقتصادية 
وميكن عمل تقدير موثوق ملبلـغ اإللتـزام. ويتم إحتساب حقوق 
املوظفني عند إستحقاقها مع إحتساب مخصص لإللتزامات 

الناجتة عن اخلدمات املقدمة حتى تاريخ بيان املركز املالي.
إلتــزامات نهاية اخلدمة  

تدير املجموعة عدة برامج مبنافع محددة ومساهمات محددة   
ملوظفيها. 

يتم إحتساب التكلفة احملاسبية لبرامج املنافع احملددة ضمن   
بيان الربح أو اخلسارة ويتم توزيعها على العمر املتوقع خلدمة 
املوظفني. يتم تقدير إلتزامات هذه البرامج على أساس القيمة 
احلالية للتدفقات النقدية املتوقع دفعها يف املستقبل بإستخدام 
فترات  لها  التي  احلكومية  املالية  األوراق  فائدة  معدالت 

إستحقاق مقاربة لفترات اإللتزامات. 
أســــهـم اخلـزيـنــة   

متثل أسهم اخلزينة أسهم مشتراة من قبل الشركة األم أو من   
قبل الشركات التابعة لها املوحدة بسعرالتكلفة بإستثناء امللكية 
القائمة بتاريخ تخفيض رأس املال، وهو الرابع من شهر يوليو 
تظهر  لألسهم.  اإلسمية  بالقيمة  إحتسابها  والتي مت   ،٢٠٠٢
املساهمني  حقوق  من  مطروحة  اخلزينة  أسهم  جميع 
وتظهراألرباح واخلسائر من بيع هذه األسهم كتغيير يف حقوق 

املساهمني.
إحتساب نتـائج االكــتتاب  

يتم إحتساب أعمال التأمينات بطرق متجانسة مع املمارسات   

املتعارف عليها يف صناعة التأمني. وبصورة أكثر حتديداً وفقاً 
احملاسبية  السياسات  أما  سنوي.  بشكل  احملاسبي  لألساس 
واملخصصات  والتكاليف  التأمني  بعوائد  تتعلق  التي  احملددة 

الفنية فهي موضحة أدناه لكل بند.
األقســــــاط   

يتكون إجمالي األقساط املكتتبة من مجموع األقساط املتعلقة   
بالعقود التي تبدأ خالل السنة املالية. إضافة إلى التسويات 
املستحقة  باألقساط  واخلاصة  املالية  السنة  خالل  الناجتة 
املتعلقة باألعمال التأمينية املكتتبة يف السنوات املالية السابقة. 
وتشتمل كذلك على تقدير األقساط املتعاقد عليها والتي لم 
يتم  املالي.  املركز  بيان  تاريخ  عنها حتى  املجموعة  إبالغ  يتم 
إظهار األقساط الغير مبلغ عنها صايف من تكاليف احلصول 

الغير مبلغ عنها كأقساط تأمني مستحقة.
حتتسب األقساط بعد خصم إعادة التأمني، على أساس آجال   
غير  األقساط  متثل  بها.  اخلاصة  التأمني  وثائق  أو  العقود 
فترات  تتجاوز  التي  املكتتبة  األقساط  من  نسبة  املكتسبة 
وحتتسب  فيها.  نشأت  التي  املالية  السنة  نهاية  أخطارها 
ويتم  الزمنية.  الفترة  أساس  على  املكتسبة  غير  األقساط 
احتساب مخصـص للمخاطر السارية والتي لم تنتهي فتراتها 
املطلوبـة  املقدرة  املبالغ  أساس  على  امليزانية  تاريخ  حتى 
باإلضافـة إلى مخصصات األقسـاط غير املستحقة من أجل 
الوفاء باملطالبات املستقبلية واملصاريف املتعلقة بها واملتصلة 
وعند  املالي.  املركز  بيان  تاريخ  يف  املفعول  سارية  باألعمال 
الضرورة يتم احتساب املخصص على أساس تقييم عام جلميع 

فروع التأمني ذات املخاطر املتشابهة.
املطـالبات واملصـاريف املتعلقـة بها  

أساس  على  بها  املتعلقة  واملصاريف  املطالبات  إحتساب  يتم   
التقارير الواردة واملراجعة الالحقة لكل حالة على حدة. ويتم 
لتسوية  النهائية  املقدرة  التكلفة  لتغطية  مخصص  عمل 
املطالبات التي تتعلق باألحداث التي وقعت حتى نهاية السنة 
املالية، مبا فيها اخلسائر التي وقعت ولم يبلغ عنها واملصاريف 
لم  التي  للمطالبات  إنشاء مخصص  يتم  باملطالبات.  املتعلقة 
مكتتبي  تقديرات  وتطبيق  اكتواري  لتحليل  وفقاً  عنها  يبلغ 
التأمني وإعتبار درجة عدم التأكد من النتيجة النهائية لكل نوع 

من أعمال التأمني.
تكاليف احلصول على أعمال التأمني  

وتكاليف  السمسرة  وعمولة  والضرائب  العموالت  إطفاء  يتم   
االكتتاب األخرى املتعلقة باحلصول على أعمال التأميـن على 
فترة استحقاق األقساط. ويتم إظهار تكاليف احلصول على 
تتجاوز  التي  املخاطر  ذات  بالفترات  املتعلقة  التأمني  أعمال 
التأمني  أعمال  على  احلصول  كتكاليف  املالية  السنة  نهاية 
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املؤجلة.
ترتيبــات إعادة التأمني  

كجزء من إدارتها ملخاطر التأمني. تدخل املجموعة يف عقود   
عقود  يف  اخلسائر  عن  للتعويض  آخرين  تأمني  معيدين  مع 

التأمني التي تصدرها.
بطريقة  التأمني  معيدي  من  املدينة  التعويضات  تقدير  يتم   
املنافع  احتساب  ويتم  للمطالبة.  التابعة  احلقوق  مع  مشابهة 
وااللتزامات الناجمة من عقود إعادة التأمني يف بيان الدخل، 
وحتتسب األصول واإللتزامات ذات العالقة كحسابات مدينة 
وكحصة معيد التأمني من اإلحتياطيات الفنية وحسابات ذمم 

دائنة.
إختبــار كفايــة املطلوبــات  

للمركز  بيان  كل  تاريخ  يف  املطلوبات  كفاية  إختبارات  إجراء  يتم 
من  صافية  التعاقدية  اإللتزامات  كفاية  من  للتأكد  املالي 
تكاليف احلصول على أعمال التأمني املتعلقة املؤجلة. ويوضع 
يف االعتبار أثناء القيام بهذه اإلختبارات حساب أفضل تقدير 
حالي للتدفقات النقدية املستقبلية التعاقدية غير املخصومة 
ومعاجلة املطالبات واملصاريف اإلدارية. يتم إجراء اإلختبارات 
ذات  الوثائق  جتميع  فيها  يتم  والتي  احملافظ  أساس  على 

األخطار املتشابهة معاً يف محفظة واحدة.
إيــــراد اإلستثمار  

املستحقة  األسهم  وأرباح  الفوائد  من  اإلستثمار  إيراد  يتكون   
عن السنة املالية. يتم االعتراف بالفائدة بطريقة معدل الفائدة 
عنها.  اإلعالن  عند  األرباح  بتوزيعات  االعتراف  ويتم  الفعلي 
القيمة  يف  التغير  عن  الناجتة  واخلسائر  األرباح  إدراج  يتم 
العادلة إلستثمارات القيمة العادلة من خالل الربح أواخلسارة 
يف بيان الدخل للسنة املتعلقـة بها. كما يتـم إحتساب األرباح 
واخلسـائر الناجتة عن التغيرات يف القيمة العادلة لإلستثمارات 
املتوفرة للبيع ضمن الدخل الشامل اآلخر وتظهر يف احتياطي 
إعادة تقييم اإلستثمارات كجزء من حقوق امللكية. عند بيع أو 
انخفاض قيمة اإلستثمارات املتوفرة للبيع فإن تعديالت القيمة 

العادلة تظهر يف بيان الدخل.
يتم توزيع إيراد اإلستثمار املتحقق من موجودات اإلستثمارات   
اخلاص  االكتتاب  نتائج  على  التأمينات  بأعمال  اخلاصة 
بأعمال التأمينات وذلك على أساس نسبة مخصصات أعمال 

التأمني إلى أموال املساهمني خالل السنة املالية.
معامالت العـمالت األجــنبية   

يتم تسجيل املعامالت املقومة بعمالت غير الدوالر األمريكي   
يتم  املعامالت.  تلك  بتاريخ  السائدة  الصرف  أسعار  حسب 

حتويل جميع املوجودات واملطلوبات النقدية وغير النقدية التي 
األمريكي  الدوالر  غير  بعمالت  املقومة  العادلة  بالقيم  تظهر 

حسب أسعار الصرف السائدة يف نهاية السنة.
التحويل  عند  احملققة  غير  اخلسائر  أو  األرباح  إضافة  يتم   
غير  باإلستثمارات  املتعلقة  تلك  بإستثناء  الدخل  بيان  ضمن 
الدخل  ضمن  إحتسابها  يتم  والتي  للبيع  املتوفرة  النقدية 

الشامل اآلخر حتى يتم بيعها.
حتويل  عند  احملققة  غير  واخلسائر  األرباح  إدراج  يتم  كما   
البيانات املالية للشركات التابعة يف حقوق امللكية. ويتم إدراج 

أرباح وخسائر العمالت األجنبية األخرى ضمن بيان الدخل.
األدوات املالية املشتقة   

عقود  االعتيادية،  أعمالها  نطاق  ضمن  املجموعة  تستخدم   
عمالت أجنبية آجلة كاحتراز للقيمة العادلة حلماية مخاطرها 
املتعلقة باإلستثمارات واملطلوبات التأمينية املقومة بالعمالت 

األجنبية ويتم احتساب هذه العقود بالقيمة العادلة.
املعايير  بشروط  العادلة  القيمة  االحتراز  يستويف  عندما   
أو  الدولية لكي يكون اإلحتراز فّعـال، فإن األرباح  احملاسبية 
األجنبية  العمالت  عقود  قياس  إعادة  عن  الناجتة  اخلسائر 
احملترزة  املوجودات  على  اخلسائر  أو  األرباح  وكذلك  اآلجلة 

املنسوبة لألخطار احملترزة يتم إحتسابها يف الدخل.
اخلسائر  أو  األرباح  فإن  فعال،  غير  اإلحتراز  يكون  عندما   
اآلجلة  األجنبية  العمالت  عقود  قياس  إعادة  عن  الناجتة 
يتم  احملتـرزة  املوجودات  على  اخلسـائر  أو  األرباح  وكذلك 
إحتسابها ضمن بيان الدخل ما عدا تلك املوجودات التي تتعلق 
يتم حتويلها  والتي  للبيع  املتوفرة  النقدية  غير  باإلستثمارات 

إلى حقوق امللكية حتى يتم بيعها.
ويتم احتساب األرباح أو اخلسائر من إعادة قياس التزامات   
التأمني وعقود العمالت األجنبية املتعلقة بها يف بيان الدخل.

التقديرات واألحكام احملاسبية   )3
تقديرات  املجموعة  تتخذ  احملاسبية،  السياسة  تطبيق  سياق  يف 
املالية.  البيانات  واملسجلة يف  املبالغ احملتسبة  تؤثر على  وأحكام 
ويتم حساب هذه التقديرات واألحكام على أساس اخلبرة السابقة، 
بيانات السوق القابلة للرصد، البيانات املنشورة والبيانات األخرى 
اخلاصة بالتوقعات لألحداث املستقبلية والتي تكون مقبولة نوعاً 
ما يف ظل الظروف الراهنة. التقديرات واألحكام التي لها تأثير 
هام على املبالغ احملتسبة يف البيانات املالية واآلليات لتحديد هذه 

التقديرات واألحكام مفصلة كما يلي:

التقديرات واألحكام احملاسبية احلاسمة:  أ( 

املطـالبات واملصـاريف املتعلقـة بها  )1
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أصغر  يف  املوجودات  جتميع  يتم  القيمة،  إنخفاض  إلختبار   
مجموعة من األصول التي تولد تدفقات نقدية من إستمرار 
اإلستخدام بشكل مستقل إلى حد كبير عن التدفقات النقدية 

الداخلة من األصول األخرى أو وحدات توليد النقد.
إن القيمة القابلة لإلسترداد من األصل أو وحدة توليد النقد   
تكاليف  ناقص  العادلة  وقيمتها  اإلستخدام  يف  القيمة  هي 
البيع، أيهما أعلى. تستند القيمة يف اإلستخدام على التدفقات 
احلالية  قيمتها  إلى  مخصومة  املتوقعة،  املستقبلية  النقدية 
بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييم 
احملددة  واملخاطر  للنقود  الزمنية  للقيمة  احلالي  السوق 

للوحدات أو وحدات توليد النقد.
يتم احتساب خسارة إنخفاض القيمة إن كانت القيمة الدفترية   
لألصل أو وحدات توليد النقد تتجاوز املبلغ املمكن إسترداده. 

املـخــصـصـــــات  
يتم إحتساب املخصصات عندما يصبح لدى املجموعة إلتزام   
أن  احملتمل  ومن  سابقة.  ألحداث  نتيجة  ضمني  أو  قانوني 
يتطلب سداده تدفقات خارجية من موارد ذات منافع إقتصادية 
وميكن عمل تقدير موثوق ملبلـغ اإللتـزام. ويتم إحتساب حقوق 
املوظفني عند إستحقاقها مع إحتساب مخصص لإللتزامات 

الناجتة عن اخلدمات املقدمة حتى تاريخ بيان املركز املالي.
إلتــزامات نهاية اخلدمة  

تدير املجموعة عدة برامج مبنافع محددة ومساهمات محددة   
ملوظفيها. 

يتم إحتساب التكلفة احملاسبية لبرامج املنافع احملددة ضمن   
بيان الربح أو اخلسارة ويتم توزيعها على العمر املتوقع خلدمة 
املوظفني. يتم تقدير إلتزامات هذه البرامج على أساس القيمة 
احلالية للتدفقات النقدية املتوقع دفعها يف املستقبل بإستخدام 
فترات  لها  التي  احلكومية  املالية  األوراق  فائدة  معدالت 

إستحقاق مقاربة لفترات اإللتزامات. 
أســــهـم اخلـزيـنــة   

متثل أسهم اخلزينة أسهم مشتراة من قبل الشركة األم أو من   
قبل الشركات التابعة لها املوحدة بسعرالتكلفة بإستثناء امللكية 
القائمة بتاريخ تخفيض رأس املال، وهو الرابع من شهر يوليو 
تظهر  لألسهم.  اإلسمية  بالقيمة  إحتسابها  والتي مت   ،٢٠٠٢
املساهمني  حقوق  من  مطروحة  اخلزينة  أسهم  جميع 
وتظهراألرباح واخلسائر من بيع هذه األسهم كتغيير يف حقوق 

املساهمني.
إحتساب نتـائج االكــتتاب  

يتم إحتساب أعمال التأمينات بطرق متجانسة مع املمارسات   

املتعارف عليها يف صناعة التأمني. وبصورة أكثر حتديداً وفقاً 
احملاسبية  السياسات  أما  سنوي.  بشكل  احملاسبي  لألساس 
واملخصصات  والتكاليف  التأمني  بعوائد  تتعلق  التي  احملددة 

الفنية فهي موضحة أدناه لكل بند.
األقســــــاط   

يتكون إجمالي األقساط املكتتبة من مجموع األقساط املتعلقة   
بالعقود التي تبدأ خالل السنة املالية. إضافة إلى التسويات 
املستحقة  باألقساط  واخلاصة  املالية  السنة  خالل  الناجتة 
املتعلقة باألعمال التأمينية املكتتبة يف السنوات املالية السابقة. 
وتشتمل كذلك على تقدير األقساط املتعاقد عليها والتي لم 
يتم  املالي.  املركز  بيان  تاريخ  عنها حتى  املجموعة  إبالغ  يتم 
إظهار األقساط الغير مبلغ عنها صايف من تكاليف احلصول 

الغير مبلغ عنها كأقساط تأمني مستحقة.
حتتسب األقساط بعد خصم إعادة التأمني، على أساس آجال   
غير  األقساط  متثل  بها.  اخلاصة  التأمني  وثائق  أو  العقود 
فترات  تتجاوز  التي  املكتتبة  األقساط  من  نسبة  املكتسبة 
وحتتسب  فيها.  نشأت  التي  املالية  السنة  نهاية  أخطارها 
ويتم  الزمنية.  الفترة  أساس  على  املكتسبة  غير  األقساط 
احتساب مخصـص للمخاطر السارية والتي لم تنتهي فتراتها 
املطلوبـة  املقدرة  املبالغ  أساس  على  امليزانية  تاريخ  حتى 
باإلضافـة إلى مخصصات األقسـاط غير املستحقة من أجل 
الوفاء باملطالبات املستقبلية واملصاريف املتعلقة بها واملتصلة 
وعند  املالي.  املركز  بيان  تاريخ  يف  املفعول  سارية  باألعمال 
الضرورة يتم احتساب املخصص على أساس تقييم عام جلميع 

فروع التأمني ذات املخاطر املتشابهة.
املطـالبات واملصـاريف املتعلقـة بها  

أساس  على  بها  املتعلقة  واملصاريف  املطالبات  إحتساب  يتم   
التقارير الواردة واملراجعة الالحقة لكل حالة على حدة. ويتم 
لتسوية  النهائية  املقدرة  التكلفة  لتغطية  مخصص  عمل 
املطالبات التي تتعلق باألحداث التي وقعت حتى نهاية السنة 
املالية، مبا فيها اخلسائر التي وقعت ولم يبلغ عنها واملصاريف 
لم  التي  للمطالبات  إنشاء مخصص  يتم  باملطالبات.  املتعلقة 
مكتتبي  تقديرات  وتطبيق  اكتواري  لتحليل  وفقاً  عنها  يبلغ 
التأمني وإعتبار درجة عدم التأكد من النتيجة النهائية لكل نوع 

من أعمال التأمني.
تكاليف احلصول على أعمال التأمني  

وتكاليف  السمسرة  وعمولة  والضرائب  العموالت  إطفاء  يتم   
االكتتاب األخرى املتعلقة باحلصول على أعمال التأميـن على 
فترة استحقاق األقساط. ويتم إظهار تكاليف احلصول على 
تتجاوز  التي  املخاطر  ذات  بالفترات  املتعلقة  التأمني  أعمال 
التأمني  أعمال  على  احلصول  كتكاليف  املالية  السنة  نهاية 
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أقسام التسويق واالكتتاب واملهام األكتوارية.

متت  قد  باملجموعة  اخلاصة  التأمني  إعادة  استراتيجية  إن   
صياغتها حلماية التعرض للمخاطر الفردية واألحداث املبنية 
ترتيبات  خالل  من  احلالية  للمخاطر  التعرض  أساس  على 

إعادة تأمني فعالة يف التكاليف.

أما مخاطر رصد االحتياطيات  فيتم التعامل معها والتأكد من   
ألعمال  املناسبة  االحتياطيات  حلجز  وحذرة  مناسبة  كونها 
األموال  توفر  بالتأكد من  وذلك  املجموعة،  قبل  اإلكتتاب من 
ممارسات  وتتضمن  املستقبلية.  املطالبات  لتغطية  الالزمة 
رصد االحتياطيات إستخدام التحليل اإلكتواري وتطبيق أحكام 
دورية  إكتوارية  مبراجعات  مدعوماً  ذلك  ويكون  اإلكتتاب. 

مستقلة لضمان مالئمة اإلحتياطيات.
مخاطـر اإلئتمـان: ب( 

مخاطر اإلئتمان يف عقود التأمني هي املخاطر التي ال يتمكن   

عند  كاملة  املبالغ  بدفع  بإلتزامه  الوفاء  املقابل  الطرف  فيها 
إستحقاقها.

يتم التحكم مبخاطر اإلئتمان من خالل الشروط التجارية عند   
تسلم القسط ويف بعض احلاالت تنفيذ شروط ضمان القسط. 
وتكون أغلب األطراف املقابلة بشكل عام شركات تأمني غير 

مصنفة. إال أنه ال يوجد أي تعرض هام ألي طرف مقابل.  
يتم ترتيب أعمال إعادة التأمني مع معيدين لديهم حد أدنى   
األدنى  التصنيف  معيار  أساس  على  اإلئتمانية  الكفاءة  من 
والقوة املالية. إن التعرض ألي معيد فردي ال تتعدى بشكل عام 
أقصى من ٢5٪ من مجموع التعرض ويتم توزيع األخطار على 
األطراف األخرى  بأدنى  مستوى تصنيف إستثماري  ما عدا  
ترتيبات  التأمني  االتفاقي النسبي املوزع على أساس متبادل.
إعادة  بترتيبات  املتعلقة  االئتمان  مخاطر  حتليل  يلي  فيما   

التأمني: 
)بآالف الدوالرات األمريكية(
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تقديرات اخلسائر النهائية الناجمة عن عقود التأمني احلالية   
تشمل املطالبات غير املبلغ عنها. يتم انشاء مخصص للخسائر 
وتطبيق  االكتواري  للتحليل  وفقاً  عنها  يبلغ  ولم  وقعت  التي 
احلكم اإلكتتابي املتعلق بنطاق عدم التأكد من النتيجة النهائية 
النهائية   املسؤلية   تشمل   كما  التأمني.  أنواع  من  نوع  لكل 

للتأمني على تكاليف إدارة املطالبات. إيضاح رقم )4)ه((

األقســاط النهائيــة  )2

األقساط  دخل  أساس  على  النهائية  األقساط  احتساب  يتم   
املتوقع الذي تقدمه الشركات املسندة والذي يتم تعديله بعد 
ظروف  االعتبار  يف  األخذ  مع  املكتتبني  أحكام  ليعكس  ذلك 
السوق والبيانات التاريخية. ويخضع هذا التقدير إلى مراجعة 

املكتتبني واإلكتواريني.

التقديرات واألحكام احملاسبية الهامة: ب( 

االستثمارات املقاسة بالقيمة العادلة  )1

بالقيمة  املقاسة  لالستثمارات  العادلة  القيمه  حتديد  يتم   
أقصى  إلى  للرصد  القابلة  السوق  بيانات  باستخدام  العادلة 
حد ممكن. تقوم املجموعة بتاريخ كل بيان للمركز املالي بتقييم 
تلك  قيمة  يف  لإلنخفاض  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  ما 
احتساب  يتم  الدليل،  هذا  مثل  وجود  حال  ويف  املوجودات. 
اإلنخفاض كالفرق بني تكلفة الشراء و القيمة املتبقية مخصوما 
منه اي إنخفاض يف القيمة سبق االعتراف به يف بيان الدخل، 
اإلنخفاض يف  دليل  املوحد.  الدخل  بيان  به يف  معترف  فهو 
القيمة يأخذ باالعتبار بني العوامل األخرى، انخفاض جوهري 
أو لفترة طويلة للقيمة السوقية، والصعوبات املالية للُمَصِدر. 
يف  إال  احملتسبة،  القيمة  يف  اإلنخفاض  عكس  الحقاً  يتم  ال 

حالة أدوات الدين.

ذمم تأمني مدينة  )2

مت  املدينة،  للذمم  املتوقعة  للتحقيق  القابلة  القيمة  تقييم  يف   
حتديد مخصص اإلنخفاض يف القيمة عندما تتأكد املجموعة 
بحسب  املستحقة  املبالغ  كل  حتصيل  على  قدرتها  عدم  من 
الذمم  هذه  قيمة  إنخفاض  حالة  ويف  املدينة.  الذمم  شروط 
على نحو غير محدد، يتم تقييم مبلغ إنخفاض القيمة بشكل 
جماعي على أساس اخلبرة السابقة يف اخلسارة. ويتم شطب 
حتديدها  يتم  الذي  العام  يف  حتصيلها  يف  املشكوك  الديون 
أساس  على  املشكوك يف حتصيلها  الديون  يتم حتديد  فيه. 

حتليل الوضع املالي للطرف اآلخر.

مبدأ اإلستمرارية  )3

 3 بتاريخ  املنعقد  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  إجتماع  يف   

أغسطس ٢٠٢٠، قرر املساهمون وقف كتابة أعمال التـأمني 
املساهمني  خول  التسوية.  حتت  التأمني  محفظة  ووضع  
مجلس اإلدارة البحث عن مشتري لإلستحواذ على الشركة أو 
أثر  التأمني  أعمال  وقف  لقرار  كان  التأمني.   محفظة  بيع  
جوهري على التوجه اإلستراتيجي و املستقبلي للشركة. طلبت 
الشركة من مصرف البحرين املركزي املوافقة على تنفيذ قرار 

املساهمني.

مبا أن املخاطر املتعلقة  مبحفظة احلياة وغير احلياة الزالت   
سارية وسوف تنتهي بعد فترة طويلة، تتوقع اإلدارة أن فترة 
 1٢ من  ألكثر  تستمر  احلالية سوف  التأمني  محفظة  تسوية 
و  النقد  يف  متمثلة  عالية  سيولة  الشركة  لدى  توجد  شهراً. 
ودائع قصيرة األجل )أقل من 3 أشهر( و تقدر مببلغ 6٢.٢ 
مليون دوالر أمريكي كما يف 1 يناير ٢٠٢3 وكما يوجد فائض 

رأسمال .

الزالت الشركة مستمرة يف أعمالها االخرى مبا يف ذلك أعمال   
اإلستثمار اخلاصة مبحفظة املساهمني و حملة الوثائق.

وباألخذ يف اإلعتبارأعاله، يتوقع من الشركة أن تعمل كمنشأة   
مستمرة ملدة 1٢ شهراً قادمة. وعليه، مت إعداد البيانات املالية 

املوحدة على أساس اإلستمرارية.

إدارة مخاطـر التأمني  )4

إن أنشطة املجموعة تتعرض ملجموعة متنوعة من املخاطر املالية 
مخاطر  ذلك  يف  )مبا  السوق  مخاطر  املخاطر:  من  ها  وغير 
الفائدة(  أسعار  ومخاطر  األسعار  ومخاطر  األجنبية  العمالت 

ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلكتتاب ومخاطر السيولة.

وفيما يلي موجز عن السياسات التي تختارها املجموعة للتخفيف 
من مخاطر التأمني الرئيسة التي تواجهها:

مخاطـر اإلكتتـاب: أ( 

تقوم املجموعة بإدارة مخاطرها االكتتابية بشكل رئيسي من   
إعادة  وترتيبات  األخطار  لقبول  وإرشادات  وثائق  خالل 

التأمني.

يتم قبول املخاطر على أساس تقييم التسعير واخلبرة اإلكتتابية   
املسبقة متاشياً مع االرشادات اإلكتتابية التي متت صياغتها 
لكل نوع من أنواع التأمني. يتم بشكل دائم مراجعة وحتديث 
يف  والفرص  واألداء  السوق،  تطور  ألخذ  اإلكتتاب  إرشادات 
التعرض  ملراقبة  التراكم  حدود  حتديد  يتم  كما  اإلعتبار. 
للمخاطر الطبيعية والكوارث. ويتم حتديد العديد من احلدود 

املعتمدة لقبول املخاطر.
إن قبول املخاطر التي ال تستويف املعيار األدنى احملدد يجب أن   
تكون من خالل جلنة مراجعة االكتتاب والتي تضم ممثلني عن 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

التقديرات واألحكام احملاسبية  )تابع(  )3

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
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أقسام التسويق واالكتتاب واملهام األكتوارية.

متت  قد  باملجموعة  اخلاصة  التأمني  إعادة  استراتيجية  إن   
صياغتها حلماية التعرض للمخاطر الفردية واألحداث املبنية 
ترتيبات  خالل  من  احلالية  للمخاطر  التعرض  أساس  على 

إعادة تأمني فعالة يف التكاليف.

أما مخاطر رصد االحتياطيات  فيتم التعامل معها والتأكد من   
ألعمال  املناسبة  االحتياطيات  حلجز  وحذرة  مناسبة  كونها 
األموال  توفر  بالتأكد من  وذلك  املجموعة،  قبل  اإلكتتاب من 
ممارسات  وتتضمن  املستقبلية.  املطالبات  لتغطية  الالزمة 
رصد االحتياطيات إستخدام التحليل اإلكتواري وتطبيق أحكام 
دورية  إكتوارية  مبراجعات  مدعوماً  ذلك  ويكون  اإلكتتاب. 

مستقلة لضمان مالئمة اإلحتياطيات.
مخاطـر اإلئتمـان: ب( 

مخاطر اإلئتمان يف عقود التأمني هي املخاطر التي ال يتمكن   

عند  كاملة  املبالغ  بدفع  بإلتزامه  الوفاء  املقابل  الطرف  فيها 
إستحقاقها.

يتم التحكم مبخاطر اإلئتمان من خالل الشروط التجارية عند   
تسلم القسط ويف بعض احلاالت تنفيذ شروط ضمان القسط. 
وتكون أغلب األطراف املقابلة بشكل عام شركات تأمني غير 

مصنفة. إال أنه ال يوجد أي تعرض هام ألي طرف مقابل.  
يتم ترتيب أعمال إعادة التأمني مع معيدين لديهم حد أدنى   
األدنى  التصنيف  معيار  أساس  على  اإلئتمانية  الكفاءة  من 
والقوة املالية. إن التعرض ألي معيد فردي ال تتعدى بشكل عام 
أقصى من ٢5٪ من مجموع التعرض ويتم توزيع األخطار على 
األطراف األخرى  بأدنى  مستوى تصنيف إستثماري  ما عدا  
ترتيبات  التأمني  االتفاقي النسبي املوزع على أساس متبادل.
إعادة  بترتيبات  املتعلقة  االئتمان  مخاطر  حتليل  يلي  فيما   

التأمني: 
)بآالف الدوالرات األمريكية(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

إدارة مخاطـر التأمني )تابع(  )4

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 5٢

تقديرات اخلسائر النهائية الناجمة عن عقود التأمني احلالية   
تشمل املطالبات غير املبلغ عنها. يتم انشاء مخصص للخسائر 
وتطبيق  االكتواري  للتحليل  وفقاً  عنها  يبلغ  ولم  وقعت  التي 
احلكم اإلكتتابي املتعلق بنطاق عدم التأكد من النتيجة النهائية 
النهائية   املسؤلية   تشمل   كما  التأمني.  أنواع  من  نوع  لكل 

للتأمني على تكاليف إدارة املطالبات. إيضاح رقم )4)ه((

األقســاط النهائيــة  )2

األقساط  دخل  أساس  على  النهائية  األقساط  احتساب  يتم   
املتوقع الذي تقدمه الشركات املسندة والذي يتم تعديله بعد 
ظروف  االعتبار  يف  األخذ  مع  املكتتبني  أحكام  ليعكس  ذلك 
السوق والبيانات التاريخية. ويخضع هذا التقدير إلى مراجعة 

املكتتبني واإلكتواريني.

التقديرات واألحكام احملاسبية الهامة: ب( 

االستثمارات املقاسة بالقيمة العادلة  )1

بالقيمة  املقاسة  لالستثمارات  العادلة  القيمه  حتديد  يتم   
أقصى  إلى  للرصد  القابلة  السوق  بيانات  باستخدام  العادلة 
حد ممكن. تقوم املجموعة بتاريخ كل بيان للمركز املالي بتقييم 
تلك  قيمة  يف  لإلنخفاض  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  ما 
احتساب  يتم  الدليل،  هذا  مثل  وجود  حال  ويف  املوجودات. 
اإلنخفاض كالفرق بني تكلفة الشراء و القيمة املتبقية مخصوما 
منه اي إنخفاض يف القيمة سبق االعتراف به يف بيان الدخل، 
اإلنخفاض يف  دليل  املوحد.  الدخل  بيان  به يف  معترف  فهو 
القيمة يأخذ باالعتبار بني العوامل األخرى، انخفاض جوهري 
أو لفترة طويلة للقيمة السوقية، والصعوبات املالية للُمَصِدر. 
يف  إال  احملتسبة،  القيمة  يف  اإلنخفاض  عكس  الحقاً  يتم  ال 

حالة أدوات الدين.

ذمم تأمني مدينة  )2

مت  املدينة،  للذمم  املتوقعة  للتحقيق  القابلة  القيمة  تقييم  يف   
حتديد مخصص اإلنخفاض يف القيمة عندما تتأكد املجموعة 
بحسب  املستحقة  املبالغ  كل  حتصيل  على  قدرتها  عدم  من 
الذمم  هذه  قيمة  إنخفاض  حالة  ويف  املدينة.  الذمم  شروط 
على نحو غير محدد، يتم تقييم مبلغ إنخفاض القيمة بشكل 
جماعي على أساس اخلبرة السابقة يف اخلسارة. ويتم شطب 
حتديدها  يتم  الذي  العام  يف  حتصيلها  يف  املشكوك  الديون 
أساس  على  املشكوك يف حتصيلها  الديون  يتم حتديد  فيه. 

حتليل الوضع املالي للطرف اآلخر.

مبدأ اإلستمرارية  )3

 3 بتاريخ  املنعقد  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  إجتماع  يف   

أغسطس ٢٠٢٠، قرر املساهمون وقف كتابة أعمال التـأمني 
املساهمني  خول  التسوية.  حتت  التأمني  محفظة  ووضع  
مجلس اإلدارة البحث عن مشتري لإلستحواذ على الشركة أو 
أثر  التأمني  أعمال  وقف  لقرار  كان  التأمني.   محفظة  بيع  
جوهري على التوجه اإلستراتيجي و املستقبلي للشركة. طلبت 
الشركة من مصرف البحرين املركزي املوافقة على تنفيذ قرار 

املساهمني.

مبا أن املخاطر املتعلقة  مبحفظة احلياة وغير احلياة الزالت   
سارية وسوف تنتهي بعد فترة طويلة، تتوقع اإلدارة أن فترة 
 1٢ من  ألكثر  تستمر  احلالية سوف  التأمني  محفظة  تسوية 
و  النقد  يف  متمثلة  عالية  سيولة  الشركة  لدى  توجد  شهراً. 
ودائع قصيرة األجل )أقل من 3 أشهر( و تقدر مببلغ 6٢.٢ 
مليون دوالر أمريكي كما يف 1 يناير ٢٠٢3 وكما يوجد فائض 

رأسمال .

الزالت الشركة مستمرة يف أعمالها االخرى مبا يف ذلك أعمال   
اإلستثمار اخلاصة مبحفظة املساهمني و حملة الوثائق.

وباألخذ يف اإلعتبارأعاله، يتوقع من الشركة أن تعمل كمنشأة   
مستمرة ملدة 1٢ شهراً قادمة. وعليه، مت إعداد البيانات املالية 

املوحدة على أساس اإلستمرارية.

إدارة مخاطـر التأمني  )4

إن أنشطة املجموعة تتعرض ملجموعة متنوعة من املخاطر املالية 
مخاطر  ذلك  يف  )مبا  السوق  مخاطر  املخاطر:  من  ها  وغير 
الفائدة(  أسعار  ومخاطر  األسعار  ومخاطر  األجنبية  العمالت 

ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلكتتاب ومخاطر السيولة.

وفيما يلي موجز عن السياسات التي تختارها املجموعة للتخفيف 
من مخاطر التأمني الرئيسة التي تواجهها:

مخاطـر اإلكتتـاب: أ( 

تقوم املجموعة بإدارة مخاطرها االكتتابية بشكل رئيسي من   
إعادة  وترتيبات  األخطار  لقبول  وإرشادات  وثائق  خالل 

التأمني.

يتم قبول املخاطر على أساس تقييم التسعير واخلبرة اإلكتتابية   
املسبقة متاشياً مع االرشادات اإلكتتابية التي متت صياغتها 
لكل نوع من أنواع التأمني. يتم بشكل دائم مراجعة وحتديث 
يف  والفرص  واألداء  السوق،  تطور  ألخذ  اإلكتتاب  إرشادات 
التعرض  ملراقبة  التراكم  حدود  حتديد  يتم  كما  اإلعتبار. 
للمخاطر الطبيعية والكوارث. ويتم حتديد العديد من احلدود 

املعتمدة لقبول املخاطر.
إن قبول املخاطر التي ال تستويف املعيار األدنى احملدد يجب أن   
تكون من خالل جلنة مراجعة االكتتاب والتي تضم ممثلني عن 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

التقديرات واألحكام احملاسبية  )تابع(  )3

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
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النقد وأرصدة لدى البنوك  )5
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
31.٢444٠.464النقد وأرصدة لدى البنوك

31.٢444٠.464النقد وما يف حكمه
-31.٠٠٠ودائع ذات أجل أقل من 3 شهور
15٢.89718.591ودائع ذات أجل أكثر من 3 شهور

215.14159.055

فيما يلي تفصيل ألهم الشروط واألحكام للمخاطر االئتمانية، مخاطر معدل الفائدة، مخاطر العمالت:  
مخاطــر اإلئتمان: أ( 

يتم االحتفاظ بأرصدة البنوك والودائع قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية رائدة. وحتد املجموعة من متركز إستثمارها يف الودائع   
اآلجلة لدى أية مؤسسة مالية بحد أقصى 1٠٪ من حقوق املساهمني.

مخاطــر معدالت الفائدة: ب( 
2022٢٠٢1

أســاس الفــائـدة املستحقـة:
يومي / شهري يومي / شهري -  أرصدة البنوك 

عند االستحقاقعند االستحقاق-  ودائع قصيرة األجل
٠.٠1٪ - 3.15٪٠.٠1٪ - 5.79٪معدالت الفائدة الفعلية

مبا أن الودائع تستحق يف وقت قصير فلذلك ال توجد حساسية للتغيرات يف معدالت الفائدة.  
مخاطــر العمالت: ج( 

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

٢٠6.63743.613دوالر أمريكي
6.8986.6٠9دينار بحريني

93٢7.564جنيه استرليني
٢8٢648يورو

39٢6٢1أخرى
215.14159.055

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 54

ذمم مدينة2022
احلصة من املطالبات 

املجموعالقائمة 
أرصدة متعلقة مبعيدي التأمني:

1.3446.4٠٠7.744- مصنفة بدرجة إستثمار
٢.81٢1.4494.٢61- أخرى

4.1567.84912.005

)بآالف الدوالرات األمريكية(

ذمم مدينة٢٠٢1
احلصة من املطالبات 

املجموعالقائمة 
أرصدة متعلقة مبعيدي التأمني:

14.63318.9٠433.537- مصنفة بدرجة إستثمار
1.465٢.1183.583- أخرى

16.09821.02237.120

مخاطــر العمالت: ج( 
مبا أن الشركة تكتتب يف أعمال بعمالت متعددة، فإنها معرضة ملخاطر العمالت. يتم إحتراز مخاطر العمالت األجنبية عندما يصبح   

التعرض جوهري وتسهيالت اإلحتراز متوفرة.
)بآالف الدوالرات األمريكية(

أخرىدينار كويتيروبيه هنديةجنيه استرلينييورو2022
)1٢.773()8.718()3.81٢()1.٠76()٢91(موجودات )مطلوبات( إعادة تأمني، صايف

)بآالف الدوالرات األمريكية(
أخرىدينار كويتيروبيه هنديةجنيه استرلينييورو٢٠٢1

)15.33٢()1٠.786()6.185()1.٢5٢()5٢8(موجودات )مطلوبات(  إعادة تأمني، صايف

مخاطـر السيولة: د( 
مخاطر السيولة هي خطر عدم توفر النقد لدفع االلتزامات عند استحقاقها. مت حتديد احلدود يف السياسة اإلستثمارية واالرشادات   
التي تتطلب جزء كبير من أموال اإلستثمار والتي متثل مطالبات التأمني على أن يتم االحتفاظ بها نقداً أو يف شكل أوراق مالية قابلة 

للتسييل بسهولة.
حتليل احلساسية: ه( 

فيما يلي حساسية الدخل وحقوق املجموعة إلى مخاطر السوق:  
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
)69٠()65(5٪ زيادة يف معدل اخلسارة النهائي
56569٠٪ نقص يف معدل اخلسارة النهائي

1٠4.8585.945٪ زيادة يف معدل حتويل الدوالر األمريكي
)7.٢66()5.938(1٠٪ نقص يف معدل حتويل الدوالر األمريكي

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

إدارة مخاطـر التأمني )تابع(  )4
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النقد وأرصدة لدى البنوك  )5
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
31.٢444٠.464النقد وأرصدة لدى البنوك

31.٢444٠.464النقد وما يف حكمه
-31.٠٠٠ودائع ذات أجل أقل من 3 شهور
15٢.89718.591ودائع ذات أجل أكثر من 3 شهور

215.14159.055

فيما يلي تفصيل ألهم الشروط واألحكام للمخاطر االئتمانية، مخاطر معدل الفائدة، مخاطر العمالت:  
مخاطــر اإلئتمان: أ( 

يتم االحتفاظ بأرصدة البنوك والودائع قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية رائدة. وحتد املجموعة من متركز إستثمارها يف الودائع   
اآلجلة لدى أية مؤسسة مالية بحد أقصى 1٠٪ من حقوق املساهمني.

مخاطــر معدالت الفائدة: ب( 
2022٢٠٢1

أســاس الفــائـدة املستحقـة:
يومي / شهري يومي / شهري -  أرصدة البنوك 

عند االستحقاقعند االستحقاق-  ودائع قصيرة األجل
٠.٠1٪ - 3.15٪٠.٠1٪ - 5.79٪معدالت الفائدة الفعلية

مبا أن الودائع تستحق يف وقت قصير فلذلك ال توجد حساسية للتغيرات يف معدالت الفائدة.  
مخاطــر العمالت: ج( 

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

٢٠6.63743.613دوالر أمريكي
6.8986.6٠9دينار بحريني

93٢7.564جنيه استرليني
٢8٢648يورو

39٢6٢1أخرى
215.14159.055

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 54

ذمم مدينة2022
احلصة من املطالبات 

املجموعالقائمة 
أرصدة متعلقة مبعيدي التأمني:

1.3446.4٠٠7.744- مصنفة بدرجة إستثمار
٢.81٢1.4494.٢61- أخرى

4.1567.84912.005

)بآالف الدوالرات األمريكية(
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أرصدة متعلقة مبعيدي التأمني:

14.63318.9٠433.537- مصنفة بدرجة إستثمار
1.465٢.1183.583- أخرى

16.09821.02237.120

مخاطــر العمالت: ج( 
مبا أن الشركة تكتتب يف أعمال بعمالت متعددة، فإنها معرضة ملخاطر العمالت. يتم إحتراز مخاطر العمالت األجنبية عندما يصبح   

التعرض جوهري وتسهيالت اإلحتراز متوفرة.
)بآالف الدوالرات األمريكية(

أخرىدينار كويتيروبيه هنديةجنيه استرلينييورو2022
)1٢.773()8.718()3.81٢()1.٠76()٢91(موجودات )مطلوبات( إعادة تأمني، صايف

)بآالف الدوالرات األمريكية(
أخرىدينار كويتيروبيه هنديةجنيه استرلينييورو٢٠٢1

)15.33٢()1٠.786()6.185()1.٢5٢()5٢8(موجودات )مطلوبات(  إعادة تأمني، صايف

مخاطـر السيولة: د( 
مخاطر السيولة هي خطر عدم توفر النقد لدفع االلتزامات عند استحقاقها. مت حتديد احلدود يف السياسة اإلستثمارية واالرشادات   
التي تتطلب جزء كبير من أموال اإلستثمار والتي متثل مطالبات التأمني على أن يتم االحتفاظ بها نقداً أو يف شكل أوراق مالية قابلة 

للتسييل بسهولة.
حتليل احلساسية: ه( 

فيما يلي حساسية الدخل وحقوق املجموعة إلى مخاطر السوق:  
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
)69٠()65(5٪ زيادة يف معدل اخلسارة النهائي
56569٠٪ نقص يف معدل اخلسارة النهائي

1٠4.8585.945٪ زيادة يف معدل حتويل الدوالر األمريكي
)7.٢66()5.938(1٠٪ نقص يف معدل حتويل الدوالر األمريكي

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

إدارة مخاطـر التأمني )تابع(  )4
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احلركة يف مخصص إنخفاض قيمة سندات الدين املتوفرة للبيع باملجموعة كما يلي:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

1.9٠81.49٢يف 1 يناير
٢.375416مخصص اإلنخفاض املسجل خالل السنة

-)3.٠٠8(مخصص معكوس من بيع اإلستثمارات
1.2751.908يف 31 ديسمبر 

ال توجد سندات دين حتت الرهن  )٢٠٢1: 18.٢ مليون دوالر أمريكي( كضمان التفاقيات ائتمانية إلعادة التأمني.
فيما يلي تفصيل باملخاطر االئتمانية ومخاطر معدل الفائدة والعمالت اجلوهرية على اإلستثمارات:

مخاطر االئتمان: أ( 
حتد املجموعة من تركيز إستثماراتها يف األوراق املالية املدينة ألي إستثمار أو أي قطاع صناعي واحد بحد 1٠٪ و٢٠٪ على التوالي   

من إجمالي محفظة األوراق املالية املدينة.
وقد حدت املجموعة أيضاً تركيز إستثمارها يف األسهم للشركات املدرجة ألي إصدار وأي مصدر بحد 5٪ و1٠٪ على التوالي، من   

ميزانية محفظة األسهم يف وقت الشراء.
أوراق مالية مدينة - مخاطر معدل الفائدة: ب( 

فوائد الكوبوناتالفوائد الفعليةأساس الفائدة املستحقة2022
مؤسسات عاملية كبرى وحكومات دول   

٠.375٪ - ٠.5٠٠٪٠.375٪ - ٠.5٠٠٪شهري/نصف سنوي/سنويمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

٠.75٠٪ - 5.839٪٠.75٠٪ - 5.839٪شهري /نصف سنوي/سنويأوراق مالية مدينة بدرجة إستثمار
1.74٠٪ - 5.5٠٠٪1.74٠٪ - 5.5٠٠٪شهري /نصف سنوي/سنويأوراق مالية مدينة أخرى

فوائد الكوبوناتالفوائد الفعليةأساس الفائدة املستحقة٢٠٢1
مؤسسات عاملية كبرى وحكومات دول منظمة 

٠.375٪ - .5٠٠٪٠.375٪ - ٠.5٠٠٪شهري/نصف سنوي/سنويالتعاون االقتصادي  والتنمية

٠.٠1٠٪ - 7.1٢5٪٠.٠1٠٪ - 7.1٢5٪شهري /نصف سنوي/سنويأوراق مالية مدينة بدرجة إستثمار 

1.74٠٪ - 5.5٠٠٪1.74٠٪ - 5.5٠٠٪شهري /نصف سنوي/سنويأوراق مالية مدينة أخـرى

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

إستثمارات )تابع(  )6

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 56

إستثمارات  )6

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

بالقيمـة العادلـة من خالل الربـح أو اخلسـارة
مصنفة بالقيمـة العادلـة عنـد االحتساب املبدئـي

 سندات دين
99.31٢-- أستثمار مصنف أئتمانيا

6.1٠5-- أخرى
-1٠5.417

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
سندات دين

6.٠٠٢-- أستثمار مصنف أئتمانيا
8.٠6٠- أخرى

-14.٠6٢
متوفرة للبيـع

سندات دين
- مؤسسات عاملية كبرى وحكومات دول منظمة التعاون االقتصادي

٢7.٠٠5٢7.85٠    والتنمية
96.7٠916٢.946- أستثمار مصنف أئتمانيا

37.36196.494- أخرى
٢.7943.٢٠5أسهم شركات غير مدرجة

1٠.68814.111استثمارات أسهم أخرى يف حقوق امللكية
174.5573٠4.6٠6

36٠-قروض وذمم مدينة

54٠5٢5إستثمار يف شركات زميلة
175.097424.970

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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احلركة يف مخصص إنخفاض قيمة سندات الدين املتوفرة للبيع باملجموعة كما يلي:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

1.9٠81.49٢يف 1 يناير
٢.375416مخصص اإلنخفاض املسجل خالل السنة

-)3.٠٠8(مخصص معكوس من بيع اإلستثمارات
1.2751.908يف 31 ديسمبر 

ال توجد سندات دين حتت الرهن  )٢٠٢1: 18.٢ مليون دوالر أمريكي( كضمان التفاقيات ائتمانية إلعادة التأمني.
فيما يلي تفصيل باملخاطر االئتمانية ومخاطر معدل الفائدة والعمالت اجلوهرية على اإلستثمارات:

مخاطر االئتمان: أ( 
حتد املجموعة من تركيز إستثماراتها يف األوراق املالية املدينة ألي إستثمار أو أي قطاع صناعي واحد بحد 1٠٪ و٢٠٪ على التوالي   

من إجمالي محفظة األوراق املالية املدينة.
وقد حدت املجموعة أيضاً تركيز إستثمارها يف األسهم للشركات املدرجة ألي إصدار وأي مصدر بحد 5٪ و1٠٪ على التوالي، من   

ميزانية محفظة األسهم يف وقت الشراء.
أوراق مالية مدينة - مخاطر معدل الفائدة: ب( 

فوائد الكوبوناتالفوائد الفعليةأساس الفائدة املستحقة2022
مؤسسات عاملية كبرى وحكومات دول   

٠.375٪ - ٠.5٠٠٪٠.375٪ - ٠.5٠٠٪شهري/نصف سنوي/سنويمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

٠.75٠٪ - 5.839٪٠.75٠٪ - 5.839٪شهري /نصف سنوي/سنويأوراق مالية مدينة بدرجة إستثمار
1.74٠٪ - 5.5٠٠٪1.74٠٪ - 5.5٠٠٪شهري /نصف سنوي/سنويأوراق مالية مدينة أخرى

فوائد الكوبوناتالفوائد الفعليةأساس الفائدة املستحقة٢٠٢1
مؤسسات عاملية كبرى وحكومات دول منظمة 

٠.375٪ - .5٠٠٪٠.375٪ - ٠.5٠٠٪شهري/نصف سنوي/سنويالتعاون االقتصادي  والتنمية

٠.٠1٠٪ - 7.1٢5٪٠.٠1٠٪ - 7.1٢5٪شهري /نصف سنوي/سنويأوراق مالية مدينة بدرجة إستثمار 

1.74٠٪ - 5.5٠٠٪1.74٠٪ - 5.5٠٠٪شهري /نصف سنوي/سنويأوراق مالية مدينة أخـرى

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

إستثمارات )تابع(  )6

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 56

إستثمارات  )6

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

بالقيمـة العادلـة من خالل الربـح أو اخلسـارة
مصنفة بالقيمـة العادلـة عنـد االحتساب املبدئـي

 سندات دين
99.31٢-- أستثمار مصنف أئتمانيا

6.1٠5-- أخرى
-1٠5.417

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
سندات دين

6.٠٠٢-- أستثمار مصنف أئتمانيا
8.٠6٠- أخرى

-14.٠6٢
متوفرة للبيـع

سندات دين
- مؤسسات عاملية كبرى وحكومات دول منظمة التعاون االقتصادي

٢7.٠٠5٢7.85٠    والتنمية
96.7٠916٢.946- أستثمار مصنف أئتمانيا

37.36196.494- أخرى
٢.7943.٢٠5أسهم شركات غير مدرجة

1٠.68814.111استثمارات أسهم أخرى يف حقوق امللكية
174.5573٠4.6٠6

36٠-قروض وذمم مدينة

54٠5٢5إستثمار يف شركات زميلة
175.097424.970

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢



59التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب(

األسهم العادية: ه( 
العادية تواريخ استحقاق ثابتة وكما أنها عموما ليست عرضة ملخاطر معدالت الفائدة. ومع ذلك، فهي خاضعة  ال حتمل األسهم   

ملخاطر السعر وحساسيتها مبينة يف إيضاح 7. عادة ما يتم اإلعالن عن توزيع أرباح على األسهم بشكل سنوي.
فيما يلي بيان بالقيم الدفترية لألسهم العادية مصنفة حسب العملة املقومة على أساسها:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

1.794٢.٢٠5دوالر أمريكي
1.٠٠٠1.٠٠٠أخــرى

2.7943.205

اإللتــزامــات القائمة: و( 
بلغ مجموع التعهدات على املجموعة مقابل رأس مال غير مستدعى لإلستثمارات املتاحة للبيع ما قيمته 8.3 مليون دوالر أمريكي   

)٢٠٢1: 7.7 مليون دوالر أمريكي(.
حتليل احلساسية  )7

يتم بيان حساسية الربح واخلسارة وحقوق امللكية للمجموعة إلى مخاطر السوق على النقد وما يف حكمه واإلستثمارات كما يلي:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

الدخل
حقوق 
الدخلامللكية

حقوق 
امللكية

معدل الفائدة
)7.35٠( )٢.136()4.149()٢5(+ 1٠٠ نقطة على أساس التحول يف منحى العائد - أدوات االقتراض
٢5٢.٢94٢.1645.549- 1٠٠ نقطة على أساس التحول يف منحى العائد - أدوات االقتراض

مخاطر العمالت
-)5.881(-)1.131(1٠٪ زيادة يف معدل حتويل الدوالر األمريكي
-7.187-1٠1.38٢٪ نقص يف معدل حتويل الدوالر األمريكي

سعر األسهم
-1.161--1٠ ٪ زيادة يف سعر األسهم
-)1.161(--1٠٪ نقص يف سعر األسهم

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

إستثمارات )تابع(  )6

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 58

أوراق مالية مدينة - مخاطر العملة: ج( 

)بآالف الدوالرات األمريكية(
املجموعأخرىدينار بحرينيدوالر أمريكي2022

٢7.٠٠5--٢7.٠٠5مؤسسات عاملية كبرى و حكومات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
96.7٠9--96.7٠9أوراق مالية مدينة بدرجة إستثمار

37.361-33.4٢43.937أوراق مالية مدينة أخرى
157.1383.937-161.075

)بآالف الدوالرات األمريكية(
املجموعأخرىدينار بحرينيدوالر أمريكي٢٠٢1

٢7.85٠--٢7.85٠مؤسسات عاملية كبرى و حكومات دول منظمة التعاون االقتصادي و التنمية
٢68.٢6٠)3(-٢68.٢63أوراق مالية مدينة بدرجة إستثمار

11٠.659-1٠6.5٠54.154أوراق مالية مدينة أخرى

402.6184.154)3(406.769

أوراق مالية مدينة - الفترة املتبقية لالستحقاق: د( 
فيما يلي بيان يوضح القيمة األساسية والقيمة الدفترية لألوراق املالية املدينة وفقا آلجال االستحقاق التعاقدية.  

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

املبلغ 
الرئيسي

القيمة
الدفترية

املبلغ 
الرئيسي

القيمة
الدفترية

التعاون  منظمة  دول  وحكومات  كبرى  عاملية  ملؤسسات  مالية  أوراق 
االقتصادي والتنمية:    

٢8.٠٠٠٢7.٠٠5٢8.٠٠٠٢7.85٠-  تستحق خالل سنة أو أقل
٢8.٠٠٠٢7.٠٠5٢8.٠٠٠٢7.85٠

أوراق مالية مدينة ملصادر بدرجات إستثمار:
٢6.٠٠٠٢5.68565.56163.635-  تستحق خالل سنة أو أقل

71.٠٠٠65.33٠13٠.٠٠6133.591-  سنة إلى خمس سنوات
6.5٠٠5.69466.76٢71.٠34-  أكثر من خمس سنوات

1٠3.5٠٠96.7٠9٢6٢.3٢9٢68.٢6٠
أوراق مالية مدينة أخرى:

-4.9443.977944-  تستحق خالل سنة أو أقل
36.48٢33.38443.58444.٠98-  سنة إلى خمس سنوات
5.15966.561---  أكثر من خمس سنوات

41.4٢637.36149.68711٠.659
172.926161.075340.016406.769

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

إستثمارات )تابع(  )6
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األسهم العادية: ه( 
العادية تواريخ استحقاق ثابتة وكما أنها عموما ليست عرضة ملخاطر معدالت الفائدة. ومع ذلك، فهي خاضعة  ال حتمل األسهم   

ملخاطر السعر وحساسيتها مبينة يف إيضاح 7. عادة ما يتم اإلعالن عن توزيع أرباح على األسهم بشكل سنوي.
فيما يلي بيان بالقيم الدفترية لألسهم العادية مصنفة حسب العملة املقومة على أساسها:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

1.794٢.٢٠5دوالر أمريكي
1.٠٠٠1.٠٠٠أخــرى

2.7943.205

اإللتــزامــات القائمة: و( 
بلغ مجموع التعهدات على املجموعة مقابل رأس مال غير مستدعى لإلستثمارات املتاحة للبيع ما قيمته 8.3 مليون دوالر أمريكي   

)٢٠٢1: 7.7 مليون دوالر أمريكي(.
حتليل احلساسية  )7

يتم بيان حساسية الربح واخلسارة وحقوق امللكية للمجموعة إلى مخاطر السوق على النقد وما يف حكمه واإلستثمارات كما يلي:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

الدخل
حقوق 
الدخلامللكية

حقوق 
امللكية

معدل الفائدة
)7.35٠( )٢.136()4.149()٢5(+ 1٠٠ نقطة على أساس التحول يف منحى العائد - أدوات االقتراض
٢5٢.٢94٢.1645.549- 1٠٠ نقطة على أساس التحول يف منحى العائد - أدوات االقتراض

مخاطر العمالت
-)5.881(-)1.131(1٠٪ زيادة يف معدل حتويل الدوالر األمريكي
-7.187-1٠1.38٢٪ نقص يف معدل حتويل الدوالر األمريكي

سعر األسهم
-1.161--1٠ ٪ زيادة يف سعر األسهم
-)1.161(--1٠٪ نقص يف سعر األسهم

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

إستثمارات )تابع(  )6

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 58

أوراق مالية مدينة - مخاطر العملة: ج( 

)بآالف الدوالرات األمريكية(
املجموعأخرىدينار بحرينيدوالر أمريكي2022

٢7.٠٠5--٢7.٠٠5مؤسسات عاملية كبرى و حكومات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
96.7٠9--96.7٠9أوراق مالية مدينة بدرجة إستثمار

37.361-33.4٢43.937أوراق مالية مدينة أخرى
157.1383.937-161.075

)بآالف الدوالرات األمريكية(
املجموعأخرىدينار بحرينيدوالر أمريكي٢٠٢1

٢7.85٠--٢7.85٠مؤسسات عاملية كبرى و حكومات دول منظمة التعاون االقتصادي و التنمية
٢68.٢6٠)3(-٢68.٢63أوراق مالية مدينة بدرجة إستثمار

11٠.659-1٠6.5٠54.154أوراق مالية مدينة أخرى

402.6184.154)3(406.769

أوراق مالية مدينة - الفترة املتبقية لالستحقاق: د( 
فيما يلي بيان يوضح القيمة األساسية والقيمة الدفترية لألوراق املالية املدينة وفقا آلجال االستحقاق التعاقدية.  

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

املبلغ 
الرئيسي

القيمة
الدفترية

املبلغ 
الرئيسي

القيمة
الدفترية

التعاون  منظمة  دول  وحكومات  كبرى  عاملية  ملؤسسات  مالية  أوراق 
االقتصادي والتنمية:    

٢8.٠٠٠٢7.٠٠5٢8.٠٠٠٢7.85٠-  تستحق خالل سنة أو أقل
٢8.٠٠٠٢7.٠٠5٢8.٠٠٠٢7.85٠

أوراق مالية مدينة ملصادر بدرجات إستثمار:
٢6.٠٠٠٢5.68565.56163.635-  تستحق خالل سنة أو أقل

71.٠٠٠65.33٠13٠.٠٠6133.591-  سنة إلى خمس سنوات
6.5٠٠5.69466.76٢71.٠34-  أكثر من خمس سنوات

1٠3.5٠٠96.7٠9٢6٢.3٢9٢68.٢6٠
أوراق مالية مدينة أخرى:

-4.9443.977944-  تستحق خالل سنة أو أقل
36.48٢33.38443.58444.٠98-  سنة إلى خمس سنوات
5.15966.561---  أكثر من خمس سنوات

41.4٢637.36149.68711٠.659
172.926161.075340.016406.769

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

إستثمارات )تابع(  )6
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10( ودائع لدى شركات التأمني

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

أرصدة مستحقة:
9.17413.3٠7-  خالل 1٢ شهراً

9.9858.4٢1-  بعد 1٢ شهراً
19.15921.728

احلركة يف مخصص املجموعة للودائع املنخفضة القيمة كما يلي:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

1.9781.976يف 1 يناير
٢-مخصص اإلنخفاض يف القيمة 

311.9781.978 ديسمبر

تتعلق الودائع املنخفضة القيمة بصورة فردية يف األساس إلى طرف آخر مير بضائقة مالية. ويتم احتساب عمرهذه الودائع كما يلي:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

196196أكثر من 1٠ سنوات
196196

حتليل أعمار الودائع املستحقة وغير منخفضة القيمة كما يلي:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

3.3781.٠58حتى سنة واحدة
٢.٠761.69٢من سنة إلى 3 سنوات

5.4542.750

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 6٠

إيرادات مستحقة  )8
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
أقســاط تأمني مستحقة 

متوقع استالمها :
334367- خالل 1٢ شهراً
3337- بعد 1٢ شهراً 

3674٠4
فوائد مستحقة 

3.٠791.744- متوقع استالمها خالل 1٢ شهراً 
3.4462.148

ذمم تأمني مدينة  )9
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
أرصدة مستحقة :
7.٠49٢9.٠97- خالل 1٢ شهراً 

٢844- بعد 1٢ شهراً
7.07729.141

احلركة يف مخصص املجموعة للذمم املدينة منخفضة القيمة كما يلي:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1

16.75٢16.67٠يف 1 يناير
8٢-مخصص اضايف لإلنخفاض يف القيمة

3116.75216.752 ديسمبر

تتعلق الذمم املدينة منخفضة القيمة بصورة فردية يف األساس إلى طرف آخر مير بضائقة مالية. ويتم احتساب عمر هذه الذمم كما يلي:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
3.3٢73.3٢7أكثر من سنتني

3.3273.327

حتليل أعمار الذمم املدينة املستحقة وغيرمنخفضة القيمة كما يلي:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
946334حتى 6 شهور

1.5٠81.٠٢٠من 6 إلى 1٢ شهر
2.4541.354

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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10( ودائع لدى شركات التأمني

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

أرصدة مستحقة:
9.17413.3٠7-  خالل 1٢ شهراً

9.9858.4٢1-  بعد 1٢ شهراً
19.15921.728

احلركة يف مخصص املجموعة للودائع املنخفضة القيمة كما يلي:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

1.9781.976يف 1 يناير
٢-مخصص اإلنخفاض يف القيمة 

311.9781.978 ديسمبر

تتعلق الودائع املنخفضة القيمة بصورة فردية يف األساس إلى طرف آخر مير بضائقة مالية. ويتم احتساب عمرهذه الودائع كما يلي:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

196196أكثر من 1٠ سنوات
196196

حتليل أعمار الودائع املستحقة وغير منخفضة القيمة كما يلي:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

3.3781.٠58حتى سنة واحدة
٢.٠761.69٢من سنة إلى 3 سنوات

5.4542.750

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 6٠

إيرادات مستحقة  )8
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
أقســاط تأمني مستحقة 

متوقع استالمها :
334367- خالل 1٢ شهراً
3337- بعد 1٢ شهراً 

3674٠4
فوائد مستحقة 

3.٠791.744- متوقع استالمها خالل 1٢ شهراً 
3.4462.148

ذمم تأمني مدينة  )9
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
أرصدة مستحقة :
7.٠49٢9.٠97- خالل 1٢ شهراً 

٢844- بعد 1٢ شهراً
7.07729.141

احلركة يف مخصص املجموعة للذمم املدينة منخفضة القيمة كما يلي:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1

16.75٢16.67٠يف 1 يناير
8٢-مخصص اضايف لإلنخفاض يف القيمة

3116.75216.752 ديسمبر

تتعلق الذمم املدينة منخفضة القيمة بصورة فردية يف األساس إلى طرف آخر مير بضائقة مالية. ويتم احتساب عمر هذه الذمم كما يلي:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
3.3٢73.3٢7أكثر من سنتني

3.3273.327

حتليل أعمار الذمم املدينة املستحقة وغيرمنخفضة القيمة كما يلي:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
946334حتى 6 شهور

1.5٠81.٠٢٠من 6 إلى 1٢ شهر
2.4541.354

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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13( استثمار عقاري
)بآالف الدوالرات األمريكية(

٢٠٢1 2022
4.6٢٢ 4.6٢٢ القيمة الدفترية يف 1 يناير

143 ٢8٠ إنخفاض القيمة
)143( )148( اإلستهالك

4.622 4.754 القيمة الدفترية يف نهاية السنة
يف ٢٠٢٠، حددت الشركة التابعة للمجموعة تكافل ري ليميتد، بناًء على قوانني التأجير اجلديدة الصادرة  خالل السنة من قبل مركز 
دبي املالي العاملي أن اجلزء املؤجر من مبنى مكتب الشركة ميكن أن يعطى على عقد إيجار طويل املدى على أن يكون مؤهل إليجار متويلي. 
وقبل ذلك التوضيح، كان مبنى الشركة بأكمله مصنف عقارات ومعدات. وبعد ذلك التوضيح، قامت تكافل ري بإعادة تصنيف اجلزء املؤجر 
من مبنى الشركة إلى استثمار عقاري وفقاً ملتطلبات معياراحملاسبة الدولي رقم4٠: استثمار عقاري. وبناًء على ذلك، مت حتويل القيمة 

العادلة للجزء املؤجر من مبنى الشركة الذي مت تصنيفه كاستثمار عقاري من عقارات ومعدات إلى استثمار عقاري يف 1 يناير ٢٠٢٠.
يتم إحتساب االستثمار العقاري بالتكلفة ناقصاً االستهالك املتراكم واالنخفاض يف القيمة. مت تقييم القيمة العادلة للعقار االستثماري 
كما يف ديسمبر ٢٠٢٢. من قبل مقيم مستقل مسجل يف املؤسسة امللكية املستقلة للمساحني )RICS(. القيمة العادلة للعقار االستثماري 
4.754 مليون دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ )٢٠٢1: 4.6٢٢ مليون دوالر أمريكي( وقد مت تصنيف قياس القيمة العادلة على 

أنه الفئة 3.
14( عقارات ومعدات

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

1.97٢٢.٠8٠أرض 
8.19٢9.833مبنى 
6.9٢16.9٢1أثاث 

٢.٢9٠٢.36٠أجهزة نظم املعلومات
46٠447املعدات املكتبية

397397أخرى
20.23222.038

ناقصاً :  االستهالك املتراكم و إنخفاض القيمة
)٢٢٢(-مبنى 
)6.9٠6()6.9٠7(أثاث 

)٢.351()٢.٢73(أجهزة نظم املعلومات
)446()449(املعدات املكتبية

)388()334(أخرى
)9.963()1٠.313(
10.26911.725

احلركة يف العقارات واملعدات :
11.7٢51٢.٠٠6صايف القيمة الدفترية كما يف1 يناير

15٢)1.147(- إعادة تقييم العقار
335- إضافات

)1()1(- استبعادات
)437()341(- كلفة استهالك

10.26911.725صايف القيمة الدفترية كما يف 31 ديسمبر

تشمل األرض واملبنى املكتب الرئيسي اململوك والذي تقيم فيه الشركة منذ 1984. ويشمل املبنى أيضا جزءا من مبنى مكتب تكافل ري 
الذي يستخدم ألغراض اإلدارة.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 6٢

11( حصة معيدي التأمني من املخصصات الفنية
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
أعمال التأمينات العامة

7.836٢1.٠٠7مطالبات قائمة
7٠816.848مطالبات غير مبلغ عنها 

1645إحتياطي أقساط لإلعادة مؤجلة
8.54538.5٠٠

أعمال تأمينات احلياة
1315مطالبات قائمة 

11مطالبات غير مبلغ عنها
1416

8.55938.516

12( موجودات أخرى

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

موجودات غير ملموسة:
9.9949.977-  برامج احلاسب اآللي  

9.9949.977
)9.648()9.661(ناقصاً :  اإلطفاء املتراكم

3333٢9
موجودات أخرى 

7.76114.611-  ودائع نقدية مرهونة 
٢4٠5.996-  ذمم مدينة أخرى 

49٢486-  مصاريف مدفوعة مقدماً 
8.493٢1.٠93
8.82621.422

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

احلركة يف املوجودات غير امللموسة : 
3٢9538صايف القيمة الدفترية يف 1 يناير 

-17اإلضافات
)٢1()13(-  كلفة إطفاء
)188(-- إستبعادات

333329صايف القيمة الدفترية كما يف 31 ديسمبر 

مت رهن الودائع النقدية كضمان خلطابات إئتمان إلعادة التأمني والضمانات.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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13( استثمار عقاري
)بآالف الدوالرات األمريكية(

٢٠٢1 2022
4.6٢٢ 4.6٢٢ القيمة الدفترية يف 1 يناير

143 ٢8٠ إنخفاض القيمة
)143( )148( اإلستهالك

4.622 4.754 القيمة الدفترية يف نهاية السنة
يف ٢٠٢٠، حددت الشركة التابعة للمجموعة تكافل ري ليميتد، بناًء على قوانني التأجير اجلديدة الصادرة  خالل السنة من قبل مركز 
دبي املالي العاملي أن اجلزء املؤجر من مبنى مكتب الشركة ميكن أن يعطى على عقد إيجار طويل املدى على أن يكون مؤهل إليجار متويلي. 
وقبل ذلك التوضيح، كان مبنى الشركة بأكمله مصنف عقارات ومعدات. وبعد ذلك التوضيح، قامت تكافل ري بإعادة تصنيف اجلزء املؤجر 
من مبنى الشركة إلى استثمار عقاري وفقاً ملتطلبات معياراحملاسبة الدولي رقم4٠: استثمار عقاري. وبناًء على ذلك، مت حتويل القيمة 

العادلة للجزء املؤجر من مبنى الشركة الذي مت تصنيفه كاستثمار عقاري من عقارات ومعدات إلى استثمار عقاري يف 1 يناير ٢٠٢٠.
يتم إحتساب االستثمار العقاري بالتكلفة ناقصاً االستهالك املتراكم واالنخفاض يف القيمة. مت تقييم القيمة العادلة للعقار االستثماري 
كما يف ديسمبر ٢٠٢٢. من قبل مقيم مستقل مسجل يف املؤسسة امللكية املستقلة للمساحني )RICS(. القيمة العادلة للعقار االستثماري 
4.754 مليون دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ )٢٠٢1: 4.6٢٢ مليون دوالر أمريكي( وقد مت تصنيف قياس القيمة العادلة على 

أنه الفئة 3.
14( عقارات ومعدات

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

1.97٢٢.٠8٠أرض 
8.19٢9.833مبنى 
6.9٢16.9٢1أثاث 

٢.٢9٠٢.36٠أجهزة نظم املعلومات
46٠447املعدات املكتبية

397397أخرى
20.23222.038

ناقصاً :  االستهالك املتراكم و إنخفاض القيمة
)٢٢٢(-مبنى 
)6.9٠6()6.9٠7(أثاث 

)٢.351()٢.٢73(أجهزة نظم املعلومات
)446()449(املعدات املكتبية

)388()334(أخرى
)9.963()1٠.313(
10.26911.725

احلركة يف العقارات واملعدات :
11.7٢51٢.٠٠6صايف القيمة الدفترية كما يف1 يناير

15٢)1.147(- إعادة تقييم العقار
335- إضافات

)1()1(- استبعادات
)437()341(- كلفة استهالك

10.26911.725صايف القيمة الدفترية كما يف 31 ديسمبر

تشمل األرض واملبنى املكتب الرئيسي اململوك والذي تقيم فيه الشركة منذ 1984. ويشمل املبنى أيضا جزءا من مبنى مكتب تكافل ري 
الذي يستخدم ألغراض اإلدارة.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 6٢

11( حصة معيدي التأمني من املخصصات الفنية
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
أعمال التأمينات العامة

7.836٢1.٠٠7مطالبات قائمة
7٠816.848مطالبات غير مبلغ عنها 

1645إحتياطي أقساط لإلعادة مؤجلة
8.54538.5٠٠

أعمال تأمينات احلياة
1315مطالبات قائمة 

11مطالبات غير مبلغ عنها
1416

8.55938.516

12( موجودات أخرى

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

موجودات غير ملموسة:
9.9949.977-  برامج احلاسب اآللي  

9.9949.977
)9.648()9.661(ناقصاً :  اإلطفاء املتراكم

3333٢9
موجودات أخرى 

7.76114.611-  ودائع نقدية مرهونة 
٢4٠5.996-  ذمم مدينة أخرى 

49٢486-  مصاريف مدفوعة مقدماً 
8.493٢1.٠93
8.82621.422

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

احلركة يف املوجودات غير امللموسة : 
3٢9538صايف القيمة الدفترية يف 1 يناير 

-17اإلضافات
)٢1()13(-  كلفة إطفاء
)188(-- إستبعادات

333329صايف القيمة الدفترية كما يف 31 ديسمبر 

مت رهن الودائع النقدية كضمان خلطابات إئتمان إلعادة التأمني والضمانات.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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تطــوراملطالبــات  )16
يوضح اجلدول التالي إجمالي وصايف املطالبات املتكبدة مبا فيها اخلسائر التي لم يبلغ عنها محسوبة باإلشارة إلى األقساط املكتسبة، 

ومقارنة بالتوقعات السابقة لفترة اخلمس سنوات املاضية:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
سنة اإلكتتاب

املجموع٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢٢
إجمالي

تقدير تكاليف املطالبات املتكبدة
--1٢7.68898.٠5155.5411.474- بنهاية السنة االكتتابية

--٢33.86٢198.98511٢.33٠1.٠33- بعد سنة واحدة
--٢5٠.68٠٢٠6.94411٠.136845- بعد سنتني

---٢35.117٢٠4.59111٢.57٢- بعد ثالث سنوات
----٢3٠.9٢9٢٠1.385- بعد أربع سنوات

-----٢٢7.55٠- بعد خمس سنوات
54٢.35٢--٢٢7.55٠٢٠1.38511٢.57٢845تقديراملطالبات املتكبدة احلالية

)493.34٢(--)114()1٠٠.٠٢٠()179.٠٢1()٢14.187(الدفع التراكمي حتى تاريخه
49.٠1٠--13.363٢٢.3641٢.55٢731املطلوبات احملتسبة

84.141مطلوبات السنوات السابقة
مجموع املطلوبات املتضمن يف 

133.151بيان املركز املالي

املجموع٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢٢
صايف

تقدير تكاليف املطالبات املتكبدة:
--1٠6.95484.٢٠348.٢171.474- بنهاية السنة االكتتابية

--183.53٠151.7٠49٢.7681.٠33- بعد سنة واحدة
--191.546156.53396.171845- بعد سنتني

---184.133156.٢3189.٢6٢- بعد ثالث سنوات
----179.9٢615٢.566- بعد أربع سنوات

-----176.749- بعد خمس سنوات
419.4٢٢--176.74915٢.56689.٢6٢845تقدير املطالبات املتكبدة احلالية

)37٢.775(--)114()76.864()131.45٠()164.347(الدفع التراكمي حتى تاريخه
46.647--1٢.4٠٢٢1.1161٢.398731املطلوبات احملتسبة

77.946مطلوبات السنوات السابقة
مجموع املطلوبات املتضمن يف 

124.593بيان املركز املالي

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 64

مت إعادة تقييم عقار املكتب الرئيسي يف نهاية العام من قبل مقيم خارجي مستقل ومت تصنيفه عند الفئة ٢ يف تراتيبية قياس القيمة 
العادلة حيث مت تقييمه باستخدام طريقة نهج االستثمار ، ومت حتديد القيمة العادلة للمبنى مبا يف ذلك األرض مببلغ 5.115.٠٠٠ دوالر 
أمريكي مقابل القيمة الدفترية البالغة 6.559.٠٠٠ دوالر أمريكي. مت تعديل اإلنخفاض يف القيمة العادلة لألرض البالغة ٠٠٠.1٠8 

دوالر أمريكي والقيمة العادلة للمبنى البالغة 1.336.٠٠٠ دوالر أمريكي إلى احتياطي إعادة تقييم العقار.
وقد مت تقييم مبنى تكافل ري يف ديسمبر ٢٠٢٢ من قبل RICS  مقيم مستقل ومت إحتساب عكس إنخفاض  قدره ٢97.٢49 دوالر أمريكي 

يف بيان الربح واخلسارة.
15( مخصصــات فنيــة

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

أعمال التأمينات العامة   

- مطالبات قائمة   89.3٢814٢.545
- خسائر لم يبلغ عنها   15.93178.37٢
- أقساط غير مكتسبة  6693.956

1٠5.9٢8٢٢4.873
أعمال تأمينات احلياة   

- مطالبات قائمة   8.٢561٠.973
- خسائر لم يبلغ عنها   19.63619.767
- أقساط غير مكتسبة  1٠165

٢7.9٠٢3٠.9٠5
133.830255.778

متوسط مدة اإلحتياطي على التأمينات العامة هي ٢.9 سنوات و٢.7 سنوات على تأمينات غيراحلياة وتأمينات احلياة على التوالي.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

14( عقارات ومعدات )تابع(
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تطــوراملطالبــات  )16
يوضح اجلدول التالي إجمالي وصايف املطالبات املتكبدة مبا فيها اخلسائر التي لم يبلغ عنها محسوبة باإلشارة إلى األقساط املكتسبة، 

ومقارنة بالتوقعات السابقة لفترة اخلمس سنوات املاضية:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
سنة اإلكتتاب

املجموع٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢٢
إجمالي

تقدير تكاليف املطالبات املتكبدة
--1٢7.68898.٠5155.5411.474- بنهاية السنة االكتتابية

--٢33.86٢198.98511٢.33٠1.٠33- بعد سنة واحدة
--٢5٠.68٠٢٠6.94411٠.136845- بعد سنتني

---٢35.117٢٠4.59111٢.57٢- بعد ثالث سنوات
----٢3٠.9٢9٢٠1.385- بعد أربع سنوات

-----٢٢7.55٠- بعد خمس سنوات
54٢.35٢--٢٢7.55٠٢٠1.38511٢.57٢845تقديراملطالبات املتكبدة احلالية

)493.34٢(--)114()1٠٠.٠٢٠()179.٠٢1()٢14.187(الدفع التراكمي حتى تاريخه
49.٠1٠--13.363٢٢.3641٢.55٢731املطلوبات احملتسبة

84.141مطلوبات السنوات السابقة
مجموع املطلوبات املتضمن يف 

133.151بيان املركز املالي

املجموع٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢٢
صايف

تقدير تكاليف املطالبات املتكبدة:
--1٠6.95484.٢٠348.٢171.474- بنهاية السنة االكتتابية

--183.53٠151.7٠49٢.7681.٠33- بعد سنة واحدة
--191.546156.53396.171845- بعد سنتني

---184.133156.٢3189.٢6٢- بعد ثالث سنوات
----179.9٢615٢.566- بعد أربع سنوات

-----176.749- بعد خمس سنوات
419.4٢٢--176.74915٢.56689.٢6٢845تقدير املطالبات املتكبدة احلالية

)37٢.775(--)114()76.864()131.45٠()164.347(الدفع التراكمي حتى تاريخه
46.647--1٢.4٠٢٢1.1161٢.398731املطلوبات احملتسبة

77.946مطلوبات السنوات السابقة
مجموع املطلوبات املتضمن يف 

124.593بيان املركز املالي

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 64

مت إعادة تقييم عقار املكتب الرئيسي يف نهاية العام من قبل مقيم خارجي مستقل ومت تصنيفه عند الفئة ٢ يف تراتيبية قياس القيمة 
العادلة حيث مت تقييمه باستخدام طريقة نهج االستثمار ، ومت حتديد القيمة العادلة للمبنى مبا يف ذلك األرض مببلغ 5.115.٠٠٠ دوالر 
أمريكي مقابل القيمة الدفترية البالغة 6.559.٠٠٠ دوالر أمريكي. مت تعديل اإلنخفاض يف القيمة العادلة لألرض البالغة ٠٠٠.1٠8 

دوالر أمريكي والقيمة العادلة للمبنى البالغة 1.336.٠٠٠ دوالر أمريكي إلى احتياطي إعادة تقييم العقار.
وقد مت تقييم مبنى تكافل ري يف ديسمبر ٢٠٢٢ من قبل RICS  مقيم مستقل ومت إحتساب عكس إنخفاض  قدره ٢97.٢49 دوالر أمريكي 

يف بيان الربح واخلسارة.
15( مخصصــات فنيــة

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

أعمال التأمينات العامة   

- مطالبات قائمة   89.3٢814٢.545
- خسائر لم يبلغ عنها   15.93178.37٢
- أقساط غير مكتسبة  6693.956

1٠5.9٢8٢٢4.873
أعمال تأمينات احلياة   

- مطالبات قائمة   8.٢561٠.973
- خسائر لم يبلغ عنها   19.63619.767
- أقساط غير مكتسبة  1٠165

٢7.9٠٢3٠.9٠5
133.830255.778

متوسط مدة اإلحتياطي على التأمينات العامة هي ٢.9 سنوات و٢.7 سنوات على تأمينات غيراحلياة وتأمينات احلياة على التوالي.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

14( عقارات ومعدات )تابع(



67التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب(

18( ذمـم تأمني دائــنــة

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

٢3.87849.863مستحقة خالل 1٢ شهراً
23.87849.863

19( مطــلوبات أخــرى

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

5.1137.613مخصص لتقديرات خسارة محتملة يف شركة تابعة  )إيضاح 34)ج((
6.99٠-مستحقات غير متعلقة بإعادة التأمني

4.8555.436منافع نهاية اخلدمة  )إيضاح ٢8(
5.٢٢66.719مصاريف مستحقة

٢34٢34أرباح أسهم مستحقة 
1.٢191.٢19أقساط إعادة تأمني مستحقة

63488٢أخرى
17.28129.093

أرصدة مستحقة: 
1٢.4٢6٢3.657خالل 1٢ شهراً 

4.8555.436بعد 1٢ شهراً 
17.28129.093

20( حـقــوق املساهميــن
رأس املال:  )1

املكونات أ(   

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

املصرح به
5٠٠5٠٠.٠٠٠5٠٠.٠٠٠ مليون سهم عادي بسعر 1 دوالر أمريكي للسهم الواحد 

الصادر، املكتتب به واملدفوع بالكامل
٢٢٠٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠ مليون ) ٢٠٢1: ٢٢٠ مليون( سهم عادي بسعر 1 دوالر أمريكي للسهم الواحـد

إن أسهم الشركة مدرجة يف بورصة البحرين. 

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 66

17( احلركـة يف إلتزامات وأصول التأمني 
)بآالف الدوالرات األمريكية(

صايفإعادة تأمنيإجمالي2022
املطالبات

153.518٢1.٠٢٢13٢.496مطالبات قائمة 
98.13916.84981.٢9٠خسائر لم يبلغ عنها

٢51.65737.871٢13.786املجموع يف بداية السنة
)61.٢٢8()٢٠.848()8٢.٠76(التغير يف املخصص خالل السنة

)٢7.965()8.465()36.43٠(تسوية مطالبات خالل السنة
133.1518.558124.593الرصيد يف نهاية السنة

أقساط غير مكتسبة
4.1٢16463.475يف بداية السنة

)٢.797()645()3.44٢(التغير يف املخصص خالل السنة
6791678الرصيد يف نهاية السنة
أقساط تأمني مستحقة

4646٠4٠4يف بداية السنة
)37()46()83(احلركة خالل السنة

38114367الرصيد يف نهاية السنة
تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة

365)38(3٢7يف بداية السنة
)34٠()1()341(احلركة خالل السنة

25)39()14(الرصيد يف نهاية السنة

)بآالف الدوالرات األمريكية(
صايفإعادة تأمنيإجمالي٢٠٢1

املطالبات
٢1٢.91535.874177.٠41مطالبات قائمة 

168.5٢633.٠٢7135.499خسائر لم يبلغ عنها
381.44168.9٠131٢.54٠املجموع يف بداية السنة

)٢9.٢44()6.116()35.36٠(التغير يف املخصص خالل السنة
)69.51٠()٢4.914()94.4٢4(تسوية مطالبات خالل السنة

251.65737.871213.786الرصيد يف نهاية السنة
أقساط غير مكتسبة

٢7.4٢85.467٢1.961يف بداية السنة
)18.485()4.8٢٢()٢3.3٠7(التغير يف املخصص خالل السنة

4.1216453.476الرصيد يف نهاية السنة
اقساط تأمني مستحقة

8.54٠1.7746.766يف بداية السنة
)6.36٢()1.715()8.٠77(احلركة خالل السنة

46359404الرصيد يف نهاية السنة
تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة

4.796474.749يف بداية السنة
)4.384()85()4.469(احلركة خالل السنة

365)38(327الرصيد يف نهاية السنة

 

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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18( ذمـم تأمني دائــنــة

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

٢3.87849.863مستحقة خالل 1٢ شهراً
23.87849.863

19( مطــلوبات أخــرى

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

5.1137.613مخصص لتقديرات خسارة محتملة يف شركة تابعة  )إيضاح 34)ج((
6.99٠-مستحقات غير متعلقة بإعادة التأمني

4.8555.436منافع نهاية اخلدمة  )إيضاح ٢8(
5.٢٢66.719مصاريف مستحقة

٢34٢34أرباح أسهم مستحقة 
1.٢191.٢19أقساط إعادة تأمني مستحقة

63488٢أخرى
17.28129.093

أرصدة مستحقة: 
1٢.4٢6٢3.657خالل 1٢ شهراً 

4.8555.436بعد 1٢ شهراً 
17.28129.093

20( حـقــوق املساهميــن
رأس املال:  )1

املكونات أ(   

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

املصرح به
5٠٠5٠٠.٠٠٠5٠٠.٠٠٠ مليون سهم عادي بسعر 1 دوالر أمريكي للسهم الواحد 

الصادر، املكتتب به واملدفوع بالكامل
٢٢٠٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠ مليون ) ٢٠٢1: ٢٢٠ مليون( سهم عادي بسعر 1 دوالر أمريكي للسهم الواحـد

إن أسهم الشركة مدرجة يف بورصة البحرين. 

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 66

17( احلركـة يف إلتزامات وأصول التأمني 
)بآالف الدوالرات األمريكية(

صايفإعادة تأمنيإجمالي2022
املطالبات

153.518٢1.٠٢٢13٢.496مطالبات قائمة 
98.13916.84981.٢9٠خسائر لم يبلغ عنها

٢51.65737.871٢13.786املجموع يف بداية السنة
)61.٢٢8()٢٠.848()8٢.٠76(التغير يف املخصص خالل السنة

)٢7.965()8.465()36.43٠(تسوية مطالبات خالل السنة
133.1518.558124.593الرصيد يف نهاية السنة

أقساط غير مكتسبة
4.1٢16463.475يف بداية السنة

)٢.797()645()3.44٢(التغير يف املخصص خالل السنة
6791678الرصيد يف نهاية السنة
أقساط تأمني مستحقة

4646٠4٠4يف بداية السنة
)37()46()83(احلركة خالل السنة

38114367الرصيد يف نهاية السنة
تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة

365)38(3٢7يف بداية السنة
)34٠()1()341(احلركة خالل السنة

25)39()14(الرصيد يف نهاية السنة

)بآالف الدوالرات األمريكية(
صايفإعادة تأمنيإجمالي٢٠٢1

املطالبات
٢1٢.91535.874177.٠41مطالبات قائمة 

168.5٢633.٠٢7135.499خسائر لم يبلغ عنها
381.44168.9٠131٢.54٠املجموع يف بداية السنة

)٢9.٢44()6.116()35.36٠(التغير يف املخصص خالل السنة
)69.51٠()٢4.914()94.4٢4(تسوية مطالبات خالل السنة

251.65737.871213.786الرصيد يف نهاية السنة
أقساط غير مكتسبة

٢7.4٢85.467٢1.961يف بداية السنة
)18.485()4.8٢٢()٢3.3٠7(التغير يف املخصص خالل السنة

4.1216453.476الرصيد يف نهاية السنة
اقساط تأمني مستحقة

8.54٠1.7746.766يف بداية السنة
)6.36٢()1.715()8.٠77(احلركة خالل السنة

46359404الرصيد يف نهاية السنة
تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة

4.796474.749يف بداية السنة
)4.384()85()4.469(احلركة خالل السنة

365)38(327الرصيد يف نهاية السنة

 

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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أسهم اخلــزينة:  )2  
بتكلفة  ٢1.885.118 سهم(. وهي تقدر  الشركة ٢1.885.118 سهم من أسهمها كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ )٢٠٢1:  متتلك    

14.793.٠٠٠ دوالر أمريكي )٢٠٢1: 14.793.٠٠٠ دوالر أمريكي (. 
اإلحتياطي القانوني:  )3  

مبوجب أحكام القوانني املطبـقة وعقد التأسيس، يتوجب على املجموعة حتويل 1٠٪ من صايف ربح السنة إلى االحتياطي القانوني    
حتى يصل كحد أقصى إلى 1٠٠٪ من قيمة رأس املال املدفوع.

إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات:  )4  
يضم إحتياطي إعادة تقييـم اإلستثمار، األرباح واخلسائر الناجتة عن إعادة قياس موجـودات اإلستثمارات املتوفرة للبيع.  يتم    

إدراج هذه األرباح أو اخلسائر ضمن اإلحتياطي، وعند البيع يتم حتويل األرباح أو اخلسائر إلى بيان الدخل.
إحتياطي إعادة تقييم العقار:  )5  

ميثل إحتياطي إعادة تقييم العقارات الفرق بني تكلفة األرض واملبنى بعد خصم اإلستهالك املتراكم والقيمة العادلة. باإلضافة    
لذلك، فإن الفرق بني اإلستهالك على أساس القيمة الدفترية املعاد تقييمها واإلستهالك على أساس سعر التكلفة األصلي للمباني 

يتم حتويله مباشرة من إحتياطي إعادة تقييم العقار إلى األرباح املستبقاة.
إدارة رأس املال:  )6  

يتضمن مجموع رأس مال املجموعة رأس املال املدفوع، اإلحتياطي القانوني واألرباح املستبقاة بعد إستقطاع أسهم اخلزينة. إن    
سياسة املجموعة هي اإلحتفاظ برأس مال قوي كقاعدة للحفاظ على ثقة العمالء، واملستثمرين والسوق وتعزيز التطور املستقبلي 
لألعمال. وينظم أعمال الشركة األم مصرف البحرين املركزي والذي يحدد ويراقب متطلبات رأس املال بالنسبة للشركة األم. 
ويطلب املصرف املركزي من الشركة األم، أن حتسب هامش املالءة و اإلفصاح عنها يف التقرير السنوي وفقاً ألحكام دليل أنظمة 

مصرف البحرين املركزي. إن الشركة ملتزمة يف هذا املطلب اخلاص بهامش املالءة.
باإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإدارة كفاية رأس املال على أساس تقييم متطلب رأس املال من خالل مناذج مخاطر رأس املال.    

21( حصص غير مسيطرة

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

1٢.81517.٠66يف 1 يناير 
349)39(حصة الدخل الشامل

)4.6٠٠(-تخفيض رأس مال الشركة  التابعة - حصص غير مسيطرة
12.77612.815يف 31 ديسمبر

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

20( حـقــوق املساهميــن )تابع(

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 68

ب( املساهمون الرئيسيون  
املساهمون الذين ميتلكون 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة املتداولة والصادرة كما هو موضح أدناه:   

اجلنسيةاالسم
عدد األسهم )باملاليني(

النسبة املئوية من
مجموع األسهم 

املتداولة
النسبة املئوية من مجموع 

األسهم الصادرة
2022٢٠٢12022٢٠٢12022٢٠٢1

31.831.816.٠16.٠14.414.4ليبيامصرف ليبيا املركزي
3٠.53٠.515.415.413.813.8اإلمارات العربية املتحدةجهاز اإلمارات لإلستثمار
الهيئة العامة للمعاشات 
٢7.5٢7.513.913.91٢.51٢.5اإلمارات العربية املتحدةوالتأمينات اإلجتماعية

٢1.7٢1.71٠.91٠.99.99.9اإلمارات العربية املتحدةأحمد عمر سالم الكربي
٢٠.٠٢٠.٠1٠.11٠.19.19.1الكويتالهيئة العامة لإلستثمار

11.٠11.٠5.65.65.٠5.٠اإلمارات العربية املتحدةمصرف اإلمارات للتنمية

ج( هيكل املساهمني  
يشكل هيكل املساهمني لألسهم املتداولة للشركة ما يلي:   

األسهم
عدد املساهمنيعدد األسهم )باملاليني(

النسبة املئوية من مجموع 
األسهم املتداولة

2022٢٠٢12022٢٠٢12022٢٠٢1
٢1.5٪٢٢.7٪45.٠4٢.54.٢484.٢8٢أقل من ٪1

6.6٪5.4٪1٠.613.134من 1٪ إلى ٪5
5.6٪5.6٪11.٠11.٠11من 5٪ إلى ٪1٠

66.3٪66.3٪131.5131.555من 1٠٪ إلى ما فوق

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

20( حـقــوق املساهميــن )تابع(
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أسهم اخلــزينة:  )2  
بتكلفة  ٢1.885.118 سهم(. وهي تقدر  الشركة ٢1.885.118 سهم من أسهمها كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ )٢٠٢1:  متتلك    

14.793.٠٠٠ دوالر أمريكي )٢٠٢1: 14.793.٠٠٠ دوالر أمريكي (. 
اإلحتياطي القانوني:  )3  

مبوجب أحكام القوانني املطبـقة وعقد التأسيس، يتوجب على املجموعة حتويل 1٠٪ من صايف ربح السنة إلى االحتياطي القانوني    
حتى يصل كحد أقصى إلى 1٠٠٪ من قيمة رأس املال املدفوع.

إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات:  )4  
يضم إحتياطي إعادة تقييـم اإلستثمار، األرباح واخلسائر الناجتة عن إعادة قياس موجـودات اإلستثمارات املتوفرة للبيع.  يتم    

إدراج هذه األرباح أو اخلسائر ضمن اإلحتياطي، وعند البيع يتم حتويل األرباح أو اخلسائر إلى بيان الدخل.
إحتياطي إعادة تقييم العقار:  )5  

ميثل إحتياطي إعادة تقييم العقارات الفرق بني تكلفة األرض واملبنى بعد خصم اإلستهالك املتراكم والقيمة العادلة. باإلضافة    
لذلك، فإن الفرق بني اإلستهالك على أساس القيمة الدفترية املعاد تقييمها واإلستهالك على أساس سعر التكلفة األصلي للمباني 

يتم حتويله مباشرة من إحتياطي إعادة تقييم العقار إلى األرباح املستبقاة.
إدارة رأس املال:  )6  

يتضمن مجموع رأس مال املجموعة رأس املال املدفوع، اإلحتياطي القانوني واألرباح املستبقاة بعد إستقطاع أسهم اخلزينة. إن    
سياسة املجموعة هي اإلحتفاظ برأس مال قوي كقاعدة للحفاظ على ثقة العمالء، واملستثمرين والسوق وتعزيز التطور املستقبلي 
لألعمال. وينظم أعمال الشركة األم مصرف البحرين املركزي والذي يحدد ويراقب متطلبات رأس املال بالنسبة للشركة األم. 
ويطلب املصرف املركزي من الشركة األم، أن حتسب هامش املالءة و اإلفصاح عنها يف التقرير السنوي وفقاً ألحكام دليل أنظمة 

مصرف البحرين املركزي. إن الشركة ملتزمة يف هذا املطلب اخلاص بهامش املالءة.
باإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإدارة كفاية رأس املال على أساس تقييم متطلب رأس املال من خالل مناذج مخاطر رأس املال.    

21( حصص غير مسيطرة

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

1٢.81517.٠66يف 1 يناير 
349)39(حصة الدخل الشامل

)4.6٠٠(-تخفيض رأس مال الشركة  التابعة - حصص غير مسيطرة
12.77612.815يف 31 ديسمبر

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

20( حـقــوق املساهميــن )تابع(

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 68

ب( املساهمون الرئيسيون  
املساهمون الذين ميتلكون 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة املتداولة والصادرة كما هو موضح أدناه:   

اجلنسيةاالسم
عدد األسهم )باملاليني(

النسبة املئوية من
مجموع األسهم 

املتداولة
النسبة املئوية من مجموع 

األسهم الصادرة
2022٢٠٢12022٢٠٢12022٢٠٢1

31.831.816.٠16.٠14.414.4ليبيامصرف ليبيا املركزي
3٠.53٠.515.415.413.813.8اإلمارات العربية املتحدةجهاز اإلمارات لإلستثمار
الهيئة العامة للمعاشات 
٢7.5٢7.513.913.91٢.51٢.5اإلمارات العربية املتحدةوالتأمينات اإلجتماعية

٢1.7٢1.71٠.91٠.99.99.9اإلمارات العربية املتحدةأحمد عمر سالم الكربي
٢٠.٠٢٠.٠1٠.11٠.19.19.1الكويتالهيئة العامة لإلستثمار

11.٠11.٠5.65.65.٠5.٠اإلمارات العربية املتحدةمصرف اإلمارات للتنمية

ج( هيكل املساهمني  
يشكل هيكل املساهمني لألسهم املتداولة للشركة ما يلي:   

األسهم
عدد املساهمنيعدد األسهم )باملاليني(

النسبة املئوية من مجموع 
األسهم املتداولة

2022٢٠٢12022٢٠٢12022٢٠٢1
٢1.5٪٢٢.7٪45.٠4٢.54.٢484.٢8٢أقل من ٪1

6.6٪5.4٪1٠.613.134من 1٪ إلى ٪5
5.6٪5.6٪11.٠11.٠11من 5٪ إلى ٪1٠

66.3٪66.3٪131.5131.555من 1٠٪ إلى ما فوق

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

20( حـقــوق املساهميــن )تابع(



71التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب(

بيان حتليل الدخل حسب أقسام األعمال الرئيسية: أ(   
)بآالف الدوالرات األمريكية(

تأمينات احلياةتأمينات غير احلياة
املجموع

احلساب احلوادثالبحريالهندسياملمتلكات٢٠٢1
قصيرة أخرىالشامل

املدى
طويلة 
املدى

اإليرادات:

)3.469(٢٢٢146)459(69)775()1.٢85()٢53()1.134(إجمالي األقساط املكتتبة*

)999()1٠4()17(66٢66439)5٠1()1.1٢1(أقساط إعادة التأمني الصادرة

15٠٢٢.8٠6-49٢.584٢55٢4314.3435.18٢التغير فى أقساط غير مكتسبة - إجمالي

)4.538(---)4.3٢1(-)1٠()٢٠7(-التغير فى أقساط غير مكتسبة - إعادة التأمني

1٠.7344.73٢٢٠519٢13.8٠٠)5٠6()974(1.6٢3)٢.٢٠6(األقساط املكتسبة

1.5191٢4171٢56191.٠548٠33٢34.٢69دخل اإلستثمار اخلاص بصناديق التأمني

 )687(1.747)8٠3()٢5٠(1٠.7535.7861.٠٠851518.٠69

التكاليف واملصاريف:

)94.4٢4()167()٢.٢٠3()4.565()66.476()833()٢.493()6.983()1٠.7٠4(إجمالي املطالبات املدفوعة 

1٢4.914-41659٠31947٢3.5٢318مطالبات مسترجعة من معيدي التـأمني 

43.385)175(9.9585.٢865.88٠1.٢8316.995٢.5531.6٠5التغير يف مخصص املطالبات القائمة - إجمالي

)7.5٠٢(1)٢()٢٠٢()6.٢٢٢()1٢()٢97()٢3٠()538(التغير يف مخصص املطالبات القائمة - إعادة التأمني

65.٠36)4.164(9.7684.5653.8911.91639.4873.4٠96.164التغير فى مخصص اخلسائر غير املبلغ عنها - إجمالي

)16.448(-)7()818()14.٢35()7٢()٢٢3()667()4٢6(التغير فى مخصص اخلسائر غير املبلغ عنها - إعادة التأمني

14.961)4.5٠4(3955.557)6.9٢8(8.474٢.5617.٠77٢.3٢9املطالبات واملصاريف املتعلقة بها

)1.5٠9(67)196(٢38)3.84٢(1.٢59165363437تكاليف احلصول على أعمال تأمني 

)1٠6(--)1(1٢)٢6()36()78(٢3تكاليف احلصول على أعمال تأمني مسترجعة من معيدي التأمني 

)938()٢(-35-)59()7٠()8٢8()14(التغير يف تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة - إجمالي

85-----8٢3-التغير يف تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة - إعادة التأمني

)٢.468(65)196(٢7٢)3.83٠(٢6٠35٢)659(1.٢68تكاليف احلصول على أعمال تأمني

)6.845()1٢8()7٠9()1.٠48()1٠٢()497()759()1.٢14()٢.388(مصاريف التشغيل

23.717)4.052(5.4055.660)107(6.6672.4355.7751.934نتائج االكتتاب 

*إجمالي أقساط التأمني املكتتبة سلبي بسبب عكس التقديرات الزائدة لألقساط املتوقع استالمها للسنوات السابقة ووقف اإلكتتاب يف األعمال اجلديدة من قبل الشركة اعتباراَ من 
13 أغسطس ٢٠٢٠.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

22( نتائج فروع التأمني )تابع(

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 7٠

22( نتائج فروع التأمني
تتكون أعمال إعادة التأمني للمجموعة من قسمني رئيسيني هما: تأمينات غير احلياة وتأمينات احلياة.  وتشمل أعمال إعادة تأمينات 
غير احلياة بشكل رئيسي االكتتاب يف قطاع املمتلكات، الهندسي، البحري، احلوادث، احلساب الشامل وقطاعات أخرى. وتشمل تأمينات 
احلياة بشكل رئيسي وثائق جماعية قصيرة وطويلة املدى. وال تشمل محفظة احلياة على وثائق اإلستثمار املشترك. تتم مراجعة النتائج 
التشغيلية جلميع فروع التشغيل بانتظام من قبل اإلدارة التخاذ قرارات بشأن املوارد التي سيتم تخصيصها للفرع وتقييم أدائه الذي تتوفر 

عنه معلومات مالية منفصلة. 
بيان حتليل الدخل حسب أقسام األعمال الرئيسية: أ(   

)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022

تأمينات احلياةتأمينات غير احلياة
املجموع

احلساب احلوادثالبحريالهندسياملمتلكات
قصيرة أخرىالشامل

املدى
طويلة 
املدى

اإليرادات:

611.33٢)5(9٢٠٢64)٢4()165(٢3٢49إجمالي األقساط املكتتبة*

)٢.737()61()17(-)1.111()1(7)1.٠91()463(أقساط إعادة التأمني الصادرة

1553.5٠7-791.8٢٢1.1٢4-3٢7-التغير فى أقساط غير مكتسبة - إجمالي

)8٠3(---)796(--)7(-التغير فى أقساط غير مكتسبة - إعادة التأمني

1551.٢99)٢٢(548351.388)158()7٢٢()٢31(األقساط املكتسبة

11٠1٢17٢78677637354دخل اإلستثمار اخلاص بصناديق التأمني

 )1٢1()71٠()141(818431.4555419٢1.653

التكاليف واملصاريف:

)36.43٠()1٠()513()٢.٠5٢()٢4.597()337()1.551()4.631()٢.739(إجمالي املطالبات  املدفوعة 

8.465--75496٢٢3167.5٢91٢6مطالبات مسترجعة من معيدي التأمني 

6.3965.57٠٢.78358٢1٠.4٢3٢.٠٢1٢.49٠٢٢83٠.493التغير يف مخصص املطالبات القائمة - إجمالي

)3.949()1()1(1٠)٢.56٢()87()378()6٢8()3٠٢(التغير يف مخصص املطالبات القائمة - إعادة التأمني

٢8.551)4٢9(٢.7٢٠5.5٠97881.57٢16.1861.64556٠التغير فى مخصص اخلسائر غير املبلغ عنها - إجمالي

)5.٠٢4(--)144()4.436()٢6()64()31٠()44(التغير فى مخصص اخلسائر غير املبلغ عنها - إعادة التأمني

٢٢.1٠6)٢1٢(6.1٠66.٠٠61.8٠11.7٢٠٢.5431.6٠6٢.536املطالبات واملصاريف املتعلقة بها

6714٠3٢٢4)3٢٢(51)59(٢6183تكاليف احلصول على أعمال تأمني 

1٠٠---36117٢17تكاليف احلصول على أعمال تأمني مسترجعة من معيدي التأمني 

)9٠()1(---)19(-)7٠(-التغير يف تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة - إجمالي

1------1-التغير يف تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة - إعادة التأمني

6714٠٢٢35)3٠5(34)4٢(٢6475تكاليف احلصول على أعمال تأمني

)5.56٠()196()5٠9()98٢()154()5٠5()7٢3()1.٠5٢()1.439(مصاريف التشغيل

18.434)214(4.8104.3198951.3302.9272.1462.221نتائج االكتتاب 

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢



71التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢

بيان حتليل الدخل حسب أقسام األعمال الرئيسية: أ(   
)بآالف الدوالرات األمريكية(

تأمينات احلياةتأمينات غير احلياة
املجموع

احلساب احلوادثالبحريالهندسياملمتلكات٢٠٢1
قصيرة أخرىالشامل

املدى
طويلة 
املدى

اإليرادات:

)3.469(٢٢٢146)459(69)775()1.٢85()٢53()1.134(إجمالي األقساط املكتتبة*

)999()1٠4()17(66٢66439)5٠1()1.1٢1(أقساط إعادة التأمني الصادرة

15٠٢٢.8٠6-49٢.584٢55٢4314.3435.18٢التغير فى أقساط غير مكتسبة - إجمالي

)4.538(---)4.3٢1(-)1٠()٢٠7(-التغير فى أقساط غير مكتسبة - إعادة التأمني

1٠.7344.73٢٢٠519٢13.8٠٠)5٠6()974(1.6٢3)٢.٢٠6(األقساط املكتسبة

1.5191٢4171٢56191.٠548٠33٢34.٢69دخل اإلستثمار اخلاص بصناديق التأمني

 )687(1.747)8٠3()٢5٠(1٠.7535.7861.٠٠851518.٠69

التكاليف واملصاريف:

)94.4٢4()167()٢.٢٠3()4.565()66.476()833()٢.493()6.983()1٠.7٠4(إجمالي املطالبات املدفوعة 

1٢4.914-41659٠31947٢3.5٢318مطالبات مسترجعة من معيدي التـأمني 

43.385)175(9.9585.٢865.88٠1.٢8316.995٢.5531.6٠5التغير يف مخصص املطالبات القائمة - إجمالي

)7.5٠٢(1)٢()٢٠٢()6.٢٢٢()1٢()٢97()٢3٠()538(التغير يف مخصص املطالبات القائمة - إعادة التأمني

65.٠36)4.164(9.7684.5653.8911.91639.4873.4٠96.164التغير فى مخصص اخلسائر غير املبلغ عنها - إجمالي

)16.448(-)7()818()14.٢35()7٢()٢٢3()667()4٢6(التغير فى مخصص اخلسائر غير املبلغ عنها - إعادة التأمني

14.961)4.5٠4(3955.557)6.9٢8(8.474٢.5617.٠77٢.3٢9املطالبات واملصاريف املتعلقة بها

)1.5٠9(67)196(٢38)3.84٢(1.٢59165363437تكاليف احلصول على أعمال تأمني 

)1٠6(--)1(1٢)٢6()36()78(٢3تكاليف احلصول على أعمال تأمني مسترجعة من معيدي التأمني 

)938()٢(-35-)59()7٠()8٢8()14(التغير يف تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة - إجمالي

85-----8٢3-التغير يف تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة - إعادة التأمني

)٢.468(65)196(٢7٢)3.83٠(٢6٠35٢)659(1.٢68تكاليف احلصول على أعمال تأمني

)6.845()1٢8()7٠9()1.٠48()1٠٢()497()759()1.٢14()٢.388(مصاريف التشغيل

23.717)4.052(5.4055.660)107(6.6672.4355.7751.934نتائج االكتتاب 

*إجمالي أقساط التأمني املكتتبة سلبي بسبب عكس التقديرات الزائدة لألقساط املتوقع استالمها للسنوات السابقة ووقف اإلكتتاب يف األعمال اجلديدة من قبل الشركة اعتباراَ من 
13 أغسطس ٢٠٢٠.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

22( نتائج فروع التأمني )تابع(

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 7٠

22( نتائج فروع التأمني
تتكون أعمال إعادة التأمني للمجموعة من قسمني رئيسيني هما: تأمينات غير احلياة وتأمينات احلياة.  وتشمل أعمال إعادة تأمينات 
غير احلياة بشكل رئيسي االكتتاب يف قطاع املمتلكات، الهندسي، البحري، احلوادث، احلساب الشامل وقطاعات أخرى. وتشمل تأمينات 
احلياة بشكل رئيسي وثائق جماعية قصيرة وطويلة املدى. وال تشمل محفظة احلياة على وثائق اإلستثمار املشترك. تتم مراجعة النتائج 
التشغيلية جلميع فروع التشغيل بانتظام من قبل اإلدارة التخاذ قرارات بشأن املوارد التي سيتم تخصيصها للفرع وتقييم أدائه الذي تتوفر 

عنه معلومات مالية منفصلة. 
بيان حتليل الدخل حسب أقسام األعمال الرئيسية: أ(   

)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022

تأمينات احلياةتأمينات غير احلياة
املجموع

احلساب احلوادثالبحريالهندسياملمتلكات
قصيرة أخرىالشامل

املدى
طويلة 
املدى

اإليرادات:

611.33٢)5(9٢٠٢64)٢4()165(٢3٢49إجمالي األقساط املكتتبة*

)٢.737()61()17(-)1.111()1(7)1.٠91()463(أقساط إعادة التأمني الصادرة

1553.5٠7-791.8٢٢1.1٢4-3٢7-التغير فى أقساط غير مكتسبة - إجمالي

)8٠3(---)796(--)7(-التغير فى أقساط غير مكتسبة - إعادة التأمني

1551.٢99)٢٢(548351.388)158()7٢٢()٢31(األقساط املكتسبة

11٠1٢17٢78677637354دخل اإلستثمار اخلاص بصناديق التأمني

 )1٢1()71٠()141(818431.4555419٢1.653

التكاليف واملصاريف:

)36.43٠()1٠()513()٢.٠5٢()٢4.597()337()1.551()4.631()٢.739(إجمالي املطالبات  املدفوعة 

8.465--75496٢٢3167.5٢91٢6مطالبات مسترجعة من معيدي التأمني 

6.3965.57٠٢.78358٢1٠.4٢3٢.٠٢1٢.49٠٢٢83٠.493التغير يف مخصص املطالبات القائمة - إجمالي

)3.949()1()1(1٠)٢.56٢()87()378()6٢8()3٠٢(التغير يف مخصص املطالبات القائمة - إعادة التأمني

٢8.551)4٢9(٢.7٢٠5.5٠97881.57٢16.1861.64556٠التغير فى مخصص اخلسائر غير املبلغ عنها - إجمالي

)5.٠٢4(--)144()4.436()٢6()64()31٠()44(التغير فى مخصص اخلسائر غير املبلغ عنها - إعادة التأمني

٢٢.1٠6)٢1٢(6.1٠66.٠٠61.8٠11.7٢٠٢.5431.6٠6٢.536املطالبات واملصاريف املتعلقة بها

6714٠3٢٢4)3٢٢(51)59(٢6183تكاليف احلصول على أعمال تأمني 

1٠٠---36117٢17تكاليف احلصول على أعمال تأمني مسترجعة من معيدي التأمني 

)9٠()1(---)19(-)7٠(-التغير يف تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة - إجمالي

1------1-التغير يف تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة - إعادة التأمني

6714٠٢٢35)3٠5(34)4٢(٢6475تكاليف احلصول على أعمال تأمني

)5.56٠()196()5٠9()98٢()154()5٠5()7٢3()1.٠5٢()1.439(مصاريف التشغيل

18.434)214(4.8104.3198951.3302.9272.1462.221نتائج االكتتاب 

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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23( إيراد اإلستثمار

)بآالف الدوالرات األمريكية(

محافظ التأمني
محافظ 

املجموعاملساهمني
إيراد الفوائد

٢٢3475698- إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
٢.6٢75.9898.616- أخرى

5311.٢451.776أرباح محققة إلستثمارات متوفرة للبيع
خسارة من قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  أو 

اخلسارة
---- إستثمارات محتفظ بها بغرض متاجرة

)5.٠67()3.469()1.598(- إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
خسائر إنخفاض القيمة - إستثمارات متوفرة للبيع

)٢.375()1.617()758(- سندات الدين 
)4٠4()٢79()1٢5(- أخرى

6464-دخل من شركات زميلة
)1.731()1.185()546(أخرى

3541.2231.577

)بآالف الدوالرات األمريكية(

محافظ التأمني
محافظ 

املجموعاملساهمني
إيراد الفوائد

4164849٠٠- إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
3.54٢4.55٢8.٠94- أخرى

1.17٠1.345٢.515أرباح محققة إلستثمارات متوفرة للبيع
ربح )خسارة( من قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  أو 

اخلسارة
٢17٢5٢469- إستثمارات محتفظ بها بغرض متاجرة

)973()58٢()391(- إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
خسائر إنخفاض القيمة - إستثمارات متوفرة للبيع

)416()٢٢3()193(- سندات الدين 
)446()٢49()197(- أخرى

1٢51٢5-دخل من شركات زميلة
)66٠()365()٢95(أخرى

4.2695.3399.608

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

2022

2021

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 7٢

التوالي:  املؤمن ومكان األصل على  املوقع اجلغرايف للخطر  الغير متداولة حسب  ب( حتليل األقساط واملوجودات   

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

األقساط
أصول غير 

األقساطمتداولة
أصول غير 

متداولة
من:

٢1.918)٢.8٢7(314٢٢.966- الشرق األوسط
٢.1٢3-٢.599-- أفريقيا

1.5٠6-1.844-- آسيا

16.946)64٢(1.٠1813.٢8٢- أخرى

1.33240.691)3.469(42.493

ال توجد أي مجموعة إسناد كبيرة حيث أن احملفظة متنوعة.
حتليل موجودات ومطلوبات القطاعات: ج(   

2022

)بآالف الدوالرات األمريكية(
تأمينات احلياةتأمينات غير احلياة

املجموعالشركة طويلة املدىقصيرة املدىأخرىالشاملاحلوادثالبحريالهندسياملمتلكات
4٢.948-8.٢٠47.7899.445٢.9478.79٠4.65933٢78٢موجودات إعادة التأمني

14.96813.8397.1865.9٢11.14411.٢365.4361٠.915144.496٢15.141النقد
1٢.٢1411.1875.64٠4.6347.9659.٢734.5٢99.٠9811٠.557175.٠97اإلستثمارات

19.16719.167--------أخرى
35.3863٢.815٢٢.٢7113.5٠٢17.899٢5.1681٠.٢97٢٠.795٢74.٢٢٠45٢.353

158.999-34.13631.658٢1.66713.٠٠54.589٢4.٢319.83719.876مطلوبات إعادة التأمني
15.99٠15.99٠--------أخرى

34.13631.65821.66713.0054.58924.2319.83719.87615.990174.989

٢٠٢1

)بآالف الدوالرات األمريكية(
تأمينات احلياةتأمينات غير احلياة

املجموعالشركة طويلة املدىقصيرة املدىأخرىالشاملاحلوادثالبحريالهندسياملمتلكات
11٠.618-9.53511.8891٠.3163.٢5968.4615.7174391.٠٠٢موجودات إعادة التأمني

4.3743.9٢8٢.٠441.7٠16.٠57٢.6881.45٠٢.٠7534.73859.٠55النقد
37.87535.34716.1481٢.94٠44.966٢5.51514.17٢٢٠.64٠٢17.3674٢4.97٠اإلستثمارات

19.٠4919.٠49--------أخرى
51.78451.164٢8.5٠817.9٠٠119.48433.9٢٠16.٠61٢3.717٢71.154613.69٢

315.198-45.87645.337٢6.35116.٢99118.57٢٢9.41713.47٢19.874مطلوبات إعادة التأمني
19.53619.536--------أخرى

45.87645.33726.35116.299118.57229.41713.47219.87419.536334.734

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

22( نتائج فروع التأمني )تابع(
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23( إيراد اإلستثمار

)بآالف الدوالرات األمريكية(

محافظ التأمني
محافظ 

املجموعاملساهمني
إيراد الفوائد

٢٢3475698- إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
٢.6٢75.9898.616- أخرى

5311.٢451.776أرباح محققة إلستثمارات متوفرة للبيع
خسارة من قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  أو 

اخلسارة
---- إستثمارات محتفظ بها بغرض متاجرة

)5.٠67()3.469()1.598(- إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
خسائر إنخفاض القيمة - إستثمارات متوفرة للبيع

)٢.375()1.617()758(- سندات الدين 
)4٠4()٢79()1٢5(- أخرى

6464-دخل من شركات زميلة
)1.731()1.185()546(أخرى

3541.2231.577

)بآالف الدوالرات األمريكية(

محافظ التأمني
محافظ 

املجموعاملساهمني
إيراد الفوائد

4164849٠٠- إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
3.54٢4.55٢8.٠94- أخرى

1.17٠1.345٢.515أرباح محققة إلستثمارات متوفرة للبيع
ربح )خسارة( من قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  أو 

اخلسارة
٢17٢5٢469- إستثمارات محتفظ بها بغرض متاجرة

)973()58٢()391(- إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
خسائر إنخفاض القيمة - إستثمارات متوفرة للبيع

)416()٢٢3()193(- سندات الدين 
)446()٢49()197(- أخرى

1٢51٢5-دخل من شركات زميلة
)66٠()365()٢95(أخرى

4.2695.3399.608

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

2022

2021

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 7٢

التوالي:  املؤمن ومكان األصل على  املوقع اجلغرايف للخطر  الغير متداولة حسب  ب( حتليل األقساط واملوجودات   

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

األقساط
أصول غير 

األقساطمتداولة
أصول غير 

متداولة
من:

٢1.918)٢.8٢7(314٢٢.966- الشرق األوسط
٢.1٢3-٢.599-- أفريقيا

1.5٠6-1.844-- آسيا

16.946)64٢(1.٠1813.٢8٢- أخرى

1.33240.691)3.469(42.493

ال توجد أي مجموعة إسناد كبيرة حيث أن احملفظة متنوعة.
حتليل موجودات ومطلوبات القطاعات: ج(   

2022

)بآالف الدوالرات األمريكية(
تأمينات احلياةتأمينات غير احلياة

املجموعالشركة طويلة املدىقصيرة املدىأخرىالشاملاحلوادثالبحريالهندسياملمتلكات
4٢.948-8.٢٠47.7899.445٢.9478.79٠4.65933٢78٢موجودات إعادة التأمني

14.96813.8397.1865.9٢11.14411.٢365.4361٠.915144.496٢15.141النقد
1٢.٢1411.1875.64٠4.6347.9659.٢734.5٢99.٠9811٠.557175.٠97اإلستثمارات

19.16719.167--------أخرى
35.3863٢.815٢٢.٢7113.5٠٢17.899٢5.1681٠.٢97٢٠.795٢74.٢٢٠45٢.353

158.999-34.13631.658٢1.66713.٠٠54.589٢4.٢319.83719.876مطلوبات إعادة التأمني
15.99٠15.99٠--------أخرى

34.13631.65821.66713.0054.58924.2319.83719.87615.990174.989

٢٠٢1

)بآالف الدوالرات األمريكية(
تأمينات احلياةتأمينات غير احلياة

املجموعالشركة طويلة املدىقصيرة املدىأخرىالشاملاحلوادثالبحريالهندسياملمتلكات
11٠.618-9.53511.8891٠.3163.٢5968.4615.7174391.٠٠٢موجودات إعادة التأمني

4.3743.9٢8٢.٠441.7٠16.٠57٢.6881.45٠٢.٠7534.73859.٠55النقد
37.87535.34716.1481٢.94٠44.966٢5.51514.17٢٢٠.64٠٢17.3674٢4.97٠اإلستثمارات

19.٠4919.٠49--------أخرى
51.78451.164٢8.5٠817.9٠٠119.48433.9٢٠16.٠61٢3.717٢71.154613.69٢

315.198-45.87645.337٢6.35116.٢99118.57٢٢9.41713.47٢19.874مطلوبات إعادة التأمني
19.53619.536--------أخرى

45.87645.33726.35116.299118.57229.41713.47219.87419.536334.734

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

22( نتائج فروع التأمني )تابع(
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27( عائد الربح للســهم الواحــد للمساهمني 
مت احتساب األرباح األساسية واملخفضة للسهم الواحد على النحو التالي:

2022٢٠٢1
198.115198.115باآلالفاملتوسط املرجح لعدد األسهم املتداولة

19.63٢٢4.٠65آالف الدوالرات األمريكيةصايف الربح  
9.91٢.1سنت أمريكينصيب السهم من األرباح 

28( منـافع نهاية اخلدمة 
اخلدمة  سنوات  على  احملددة  املنافع  برامج  يف  املشاركة  أحقية  تعتمد  اخلدمة.  لنهاية  محددة  منافع  ذات  برامج  عدة  تديراملجموعة 

املتواصلة أو تاريخ التوظيف. وحتدد املنافع على سنوات اخلدمة للموظف.
اإلفتراضات الرئيسية املستخدمة لغرض االحتساب:

2022٢٠٢1
3.٢٪5.5٪معدل اخلصم 

3.٢٪5.5٪املردود املتوقع على املوجودات 
3.3٪3.3٪الزيادات املستقبلية على الرواتب 

التغيير يف االفتراضات ليس له تأثير جوهري على املطلوبات احملتسبة. 
احلركة يف املطلوبات احملتسبة يف بيان املركز املالي:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

5.4366.65٢الرصيد يف 1 يناير 
5344٢5مستحقات العام 

)1.641()1.115(مدفوعات خالل العام
4.8555.436الرصيد يف 31 ديسمبر

29( العقود اآلجلة للعمالت األجنبية 
تقوم املجموعة وضمن أنشطتها االعتيادية بالدخول يف عقود آجلة للعمالت األجنبية لإلحتراز من مخاطر العمالت مبا يتعلق باإلستثمارات 
له قبل موعد استحقاقه، فإن سياسة  أي إستثمار مت اإلحتراز  أو سداد  بيع  أجنبية. ويف حالة  بعمالت  املقومة  التأمينية  واملطلوبات 
املجموعة عامة الدخول يف عقود آجلة مقابلة للعمالت بنفس القيمة وتاريخ االستحقاق. ال يتم احتساب القيمة اإلسمية لهذه األدوات 
املالية يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة، ولكن القيم العادلة يتم إحتسابها كموجودات أو مطلوبات كلما كان مناسباً على أن التغيرات 
التي سيتم  النقدية  التدفقات  العقود مببادلة  لهذه  املجموعة وفقاً  وتلتزم  أو اخلسارة.  الربح  بيان  إلى  يتم حتميلها  العادلة  القيمة  يف 
استالمها مستقباًل من اإلستثمارات املقومة بعمالت أجنبية مبا يعادلها من الدوالرات األمريكية وفقاً ملعدالت صرف محددة مسبقاً.  

األطراف املقابلة يف هذه العمليات هي مؤسسات مالية رائدة.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 74

24( مصاريف التشغيل

2022
)بآالف الدوالرات األمريكية(

املجموعغير اكتتابياكتتابي
3.143٢.٢٠55.348رواتب ومزايا املوظفني

٢.4171.٢373.654مصاريف عمومية وإدارية 
5.5603.4429.002

٢٠٢1
)بآالف الدوالرات األمريكية(

املجموعغير اكتتابياكتتابي
3.773٢.5486.3٢1رواتب ومزايا املوظفني

3.٠7٢1.6٠٠4.67٢مصاريف عمومية وإدارية 

6.8454.14810.993

25( ايرادات أخرى

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

17٢356خدمات إدارة الطرف الثالث 
5.٢٠5٢.٢٠٠عكس للمخصصات

1.397911أخرى 
6.7743.467

26( مصاريف ومخصصات أخــرى

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

1.٢1٢٢.77٢خسارة حتويل عملة
-)13٢(اإلنخفاض واالستهالك يف قيمة االستثمار العقاري 

)٢4(53مخصص الديون املشكوك يف حتصليها والودائع )عكس(
1.94٢1.٢16أخرى ، صايف

3.0753.964

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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27( عائد الربح للســهم الواحــد للمساهمني 
مت احتساب األرباح األساسية واملخفضة للسهم الواحد على النحو التالي:

2022٢٠٢1
198.115198.115باآلالفاملتوسط املرجح لعدد األسهم املتداولة

19.63٢٢4.٠65آالف الدوالرات األمريكيةصايف الربح  
9.91٢.1سنت أمريكينصيب السهم من األرباح 

28( منـافع نهاية اخلدمة 
اخلدمة  سنوات  على  احملددة  املنافع  برامج  يف  املشاركة  أحقية  تعتمد  اخلدمة.  لنهاية  محددة  منافع  ذات  برامج  عدة  تديراملجموعة 

املتواصلة أو تاريخ التوظيف. وحتدد املنافع على سنوات اخلدمة للموظف.
اإلفتراضات الرئيسية املستخدمة لغرض االحتساب:

2022٢٠٢1
3.٢٪5.5٪معدل اخلصم 

3.٢٪5.5٪املردود املتوقع على املوجودات 
3.3٪3.3٪الزيادات املستقبلية على الرواتب 

التغيير يف االفتراضات ليس له تأثير جوهري على املطلوبات احملتسبة. 
احلركة يف املطلوبات احملتسبة يف بيان املركز املالي:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

5.4366.65٢الرصيد يف 1 يناير 
5344٢5مستحقات العام 

)1.641()1.115(مدفوعات خالل العام
4.8555.436الرصيد يف 31 ديسمبر

29( العقود اآلجلة للعمالت األجنبية 
تقوم املجموعة وضمن أنشطتها االعتيادية بالدخول يف عقود آجلة للعمالت األجنبية لإلحتراز من مخاطر العمالت مبا يتعلق باإلستثمارات 
له قبل موعد استحقاقه، فإن سياسة  أي إستثمار مت اإلحتراز  أو سداد  بيع  أجنبية. ويف حالة  بعمالت  املقومة  التأمينية  واملطلوبات 
املجموعة عامة الدخول يف عقود آجلة مقابلة للعمالت بنفس القيمة وتاريخ االستحقاق. ال يتم احتساب القيمة اإلسمية لهذه األدوات 
املالية يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة، ولكن القيم العادلة يتم إحتسابها كموجودات أو مطلوبات كلما كان مناسباً على أن التغيرات 
التي سيتم  النقدية  التدفقات  العقود مببادلة  لهذه  املجموعة وفقاً  وتلتزم  أو اخلسارة.  الربح  بيان  إلى  يتم حتميلها  العادلة  القيمة  يف 
استالمها مستقباًل من اإلستثمارات املقومة بعمالت أجنبية مبا يعادلها من الدوالرات األمريكية وفقاً ملعدالت صرف محددة مسبقاً.  

األطراف املقابلة يف هذه العمليات هي مؤسسات مالية رائدة.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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24( مصاريف التشغيل

2022
)بآالف الدوالرات األمريكية(

املجموعغير اكتتابياكتتابي
3.143٢.٢٠55.348رواتب ومزايا املوظفني

٢.4171.٢373.654مصاريف عمومية وإدارية 
5.5603.4429.002

٢٠٢1
)بآالف الدوالرات األمريكية(

املجموعغير اكتتابياكتتابي
3.773٢.5486.3٢1رواتب ومزايا املوظفني

3.٠7٢1.6٠٠4.67٢مصاريف عمومية وإدارية 

6.8454.14810.993

25( ايرادات أخرى

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

17٢356خدمات إدارة الطرف الثالث 
5.٢٠5٢.٢٠٠عكس للمخصصات

1.397911أخرى 
6.7743.467

26( مصاريف ومخصصات أخــرى

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

1.٢1٢٢.77٢خسارة حتويل عملة
-)13٢(اإلنخفاض واالستهالك يف قيمة االستثمار العقاري 

)٢4(53مخصص الديون املشكوك يف حتصليها والودائع )عكس(
1.94٢1.٢16أخرى ، صايف

3.0753.964

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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31( تسوية املطلوبات الناجتة من األنشطة التمويلية 

)بآالف الدوالرات األمريكية(
أرباح
أسهم

حصة
غير مسيطرة

3٢117.٠66األرصدة يف 31 ديسمبر ٢٠٢٠
349-حصة الدخل الشامل

-)87(تعديالت حتويل العملة على ارباح األسهم
)4.6٠٠(-تخفيض رأس مال شركة تابعة

23412.815األرصدة يف 31 ديسمبر 2021
)39(-حصة الدخل الشامل

23412.776أألرصدة يف 31 ديسمبر 2022

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 76

العقود اآلجلة للعمالت األجنبية - بالعملة:  أ( 

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

القيمة األسمية 
املشتراة

القيمة األسمية
املباعة

القيمة األسمية 
املشتراة

القيمة األسمية 
املباعة

14.٢9٢---يــورو
3.81٠---جنيه إسترليني

---18.102

القيم األسمية هي مبالغ العقود املستخدمة يف احتساب التدفقات النقدية التي سيتم مبادلتها. وتعد هذه القيم أساساً متعارفاً لقياس 
حجم العمليات القائمة. ولكنها ال متثل املخاطر االئتمانية أو السوقية.

العقود اآلجلة للعمالت األجنبية - الفترة املتبقية لإلستحقاق: ب( 
جميع العقود اآلجلة للعمالت األجنبية القائمة تستحق خالل سنة واحدة أو اقل.  

العقود اآلجلة للعمالت األجنبية - أرباح وخسائر غير محققة: ج( 
يلخص اجلدول التالي القيمة العادلة للمحفظة االحترازية للمجموعة من العقود اآلجلة للعمالت األجنبية يف تاريخ بيان املركز املالي،   

مفصلة وفقاً للعقود التي متثل موقف ربح غير محقق والعقود التي متثل موقف خسارة غير محققة.

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

بيــــعشـــراءبيــــعشـــراء
3٠4---أرباح غير محققة

----خسائر غير محققة
---304

30( تسوية صايف النتيجة مع التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

19.914٢4.411ربح السنة
)113.666()89.٠8٢(التغير يف صناديق التأمني

1٢.79٠)3.9٢1(التغير يف ذمم التأمني املدينة/الدائنة، صايف
6.638)1.٢98(التغير يف اإليرادات املستحقة 

)11.4٢3(5٠.397التغير يف املوجودات/املطلوبات األخرى، صايف
)81.250()23.990(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

29( العقود اآلجلة للعمالت األجنبية  )تابع(
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31( تسوية املطلوبات الناجتة من األنشطة التمويلية 

)بآالف الدوالرات األمريكية(
أرباح
أسهم

حصة
غير مسيطرة

3٢117.٠66األرصدة يف 31 ديسمبر ٢٠٢٠
349-حصة الدخل الشامل

-)87(تعديالت حتويل العملة على ارباح األسهم
)4.6٠٠(-تخفيض رأس مال شركة تابعة

23412.815األرصدة يف 31 ديسمبر 2021
)39(-حصة الدخل الشامل

23412.776أألرصدة يف 31 ديسمبر 2022

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة
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العقود اآلجلة للعمالت األجنبية - بالعملة:  أ( 

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

القيمة األسمية 
املشتراة

القيمة األسمية
املباعة

القيمة األسمية 
املشتراة

القيمة األسمية 
املباعة

14.٢9٢---يــورو
3.81٠---جنيه إسترليني

---18.102

القيم األسمية هي مبالغ العقود املستخدمة يف احتساب التدفقات النقدية التي سيتم مبادلتها. وتعد هذه القيم أساساً متعارفاً لقياس 
حجم العمليات القائمة. ولكنها ال متثل املخاطر االئتمانية أو السوقية.

العقود اآلجلة للعمالت األجنبية - الفترة املتبقية لإلستحقاق: ب( 
جميع العقود اآلجلة للعمالت األجنبية القائمة تستحق خالل سنة واحدة أو اقل.  

العقود اآلجلة للعمالت األجنبية - أرباح وخسائر غير محققة: ج( 
يلخص اجلدول التالي القيمة العادلة للمحفظة االحترازية للمجموعة من العقود اآلجلة للعمالت األجنبية يف تاريخ بيان املركز املالي،   

مفصلة وفقاً للعقود التي متثل موقف ربح غير محقق والعقود التي متثل موقف خسارة غير محققة.

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

بيــــعشـــراءبيــــعشـــراء
3٠4---أرباح غير محققة

----خسائر غير محققة
---304

30( تسوية صايف النتيجة مع التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

19.914٢4.411ربح السنة
)113.666()89.٠8٢(التغير يف صناديق التأمني

1٢.79٠)3.9٢1(التغير يف ذمم التأمني املدينة/الدائنة، صايف
6.638)1.٢98(التغير يف اإليرادات املستحقة 

)11.4٢3(5٠.397التغير يف املوجودات/املطلوبات األخرى، صايف
)81.250()23.990(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

29( العقود اآلجلة للعمالت األجنبية  )تابع(
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حسب توفر املعلومات، تقيس املجموعة القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املعروض يف سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق نشطاً 
عندما تكون املعامالت للموجودات أو املطلوبات جتري مع وتيرة وحجم كاف لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر.

إذا لم يكن هناك سعر مدرج يف سوق نشط، تتبع املجموعة تقنيات التقييم التي تزيد من استخدام املدخالت ذات الصلة والقابلة للرصد 
والتي تقلل من استخدام املدخالت الغير قابلة للرصد. تتضمن تقنية التقييم املختارة جميع العوامل التي تؤخذ بعني االعتبار من قبل 

املشاركني يف السوق لتسعير الصفقة.
مت استخدام الطرق والفرضيات التالية لتقدير القيمة العادلة لألدوات املالية :

عـــــــــام: أ( 
مت اعتبار القيمة الدفترية لألدوات املالية للمجموعة ما عدا اإلستثمارات والعقود اآلجلة للعمالت األجنبية، مقاربة للقيمة العادلة   

نظراً لالستحقاق الفوري أو القصير األجل لهذه األدوات املالية.
وبالتالي، ال يتم اإلفصاح عن تفاصيل مقياس القيمة العادلة.     

اإلستثمارات: ب( 
تقيس الشركة القيم العادلة بإستخدام تراتبية القيمة العادلة الذي يعكس تأثير املعلومات يف عمل القياس:  

الفئة األولى: األسعار املدرجة )غير معدلة( يف أسواق نشطة ملوجودات ومطلوبات املماثلة.  •  
الفئة الثانية: تقنيات التقييم املبنية على مدخالت قابلة للرصد. إما بشكل مباشر )مثال األسعار( أو غير مباشر )مثال ما يشتق   •  
عن األسعار(. وتشمل هذه الفئة األدوات املقّيمة بإستخدام: أسعار األسواق املسجلة يف األسواق النشطة ألدوات مشابهة؛ األسعار 
املسجلة ألدوات مماثلة أو مشابهة يف األسواق التي تعتبر أقل نشاطاً أو وسائل تقييم أخرى حيث تكون كل املدخالت ذات األهمية 

واضحة بشكل مباشر أو غير مباشر يف بيانات األسواق.
الفئة الثالثة: تقنيات التقييم املبنية على مدخالت غير قابلة للرصد، وتشمل هذه الفئة كل األدوات ذات تقنيات التقييم الفني   •  
التي ليست مبنية على مدخالت قابلة للرصد واملدخالت الغير قابلة للرصد لها تأثير كبير يف تقييم األدوات املالية. وتشمل هذه 
الفئة األدوات التي يتم تقييمها على أساس أسعار األسواق املعلنة ألدوات مماثلة حيث تتطلب تعديالت هامة غير مرصودة أو 

فرضيات لتعكس الفروق بني األدوات.
التقييم األخرى. وتضم إفتراضات  النقدية املخفضة ومناذج  التدفقات  التقييم القيمة الصافية احلالية ومناذج  تشمل تقنيات    
ومدخالت مستخدمة يف تقييم أسعار فائدة خالية من املخاطر، وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية. 

الهدف من تقنية التقييم هو الوصول إلى قياس القيمة العادلة التي تعكس السعر املستلم لبيع األصول يف تاريخ القياس.
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32( اإلفصاح عن القيمة العادلة  )تابع(
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32( اإلفصاح عن القيمة العادلة
يظهر اجلدول التالي القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة:

2022

)بآالف الدوالرات األمريكية(
القيمة الدفترية

القيمة 
العادلة

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح 

أواخلسارة
قروض وذمم 

مدينة

محتفظ بها 
حتى تاريخ 
اإلستحقاق

 متوفرة
للبيع

بالتكلفة 
املجموعاملطفأة

املوجودات
٢15.141٢15.141---٢15.141-النقد وأرصدة لدى البنوك

174.557174.557-174.557---إستثمارات 
3.4463.446---3.446-إيرادات مستحقة
7.٠777.٠77---7.٠77-ذمم تأمني مدينة

19.15919.159---19.159-ودائع لدى شركات التأمني
8.٠٠18.٠٠1---8.٠٠1-موجودات أخرى

املطلوبات
٢3.878٢3.878٢3.878----ذمم تأمني دائنة
6.94٢6.94٢6.94٢----مطلوبات أخرى 

٢٠٢1

)بآالف الدوالرات األمريكية(
القيمة الدفترية

القيمة 
العادلة

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح 

أواخلسارة
قروض وذمم 

مدينة

محتفظ بها 
حتى تاريخ 
متوفرة للبيعاالستحقاق

بالتكلفة 
املجموعاملطفأة

املوجودات
59.٠5559.٠55---59.٠55-النقد وأرصدة لدى البنوك

4٢4.4454٢4.664-1٠5.41736٠14.٠6٢3٠4.6٠6إستثمارات 
٢.148٢.148---٢.148-إيرادات مستحقة
٢9.141٢9.141---٢9.141-ذمم تأمني مدينة

٢1.7٢8٢1.7٢8---٢1.7٢8-ودائع لدى شركات التأمني
٢٠.6٠7٢٠.6٠7---٢٠.6٠7-موجودات أخرى

املطلوبات
49.86349.86349.863----ذمم تأمني دائنة
14.76114.76114.761----مطلوبات أخرى 

ال متثل البيانات املفصح عنها يف اجلدول أعاله مؤشراً للقيمة الصافية للمجموعة.
القيمة العادلة هي القيمة املستلمة لبيع أحد املوجودات أو املدفوعة لتحويل املطلوبات يف عملية منظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ 
العادلة  التاريخ. القيمة  إليه يف ذلك  القياس يف السوق الرئيسي، أو يف غيابه يف السوق األكثر فائدة التي ميكن للمجموعة الوصول 

للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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حسب توفر املعلومات، تقيس املجموعة القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املعروض يف سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق نشطاً 
عندما تكون املعامالت للموجودات أو املطلوبات جتري مع وتيرة وحجم كاف لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر.

إذا لم يكن هناك سعر مدرج يف سوق نشط، تتبع املجموعة تقنيات التقييم التي تزيد من استخدام املدخالت ذات الصلة والقابلة للرصد 
والتي تقلل من استخدام املدخالت الغير قابلة للرصد. تتضمن تقنية التقييم املختارة جميع العوامل التي تؤخذ بعني االعتبار من قبل 

املشاركني يف السوق لتسعير الصفقة.
مت استخدام الطرق والفرضيات التالية لتقدير القيمة العادلة لألدوات املالية :

عـــــــــام: أ( 
مت اعتبار القيمة الدفترية لألدوات املالية للمجموعة ما عدا اإلستثمارات والعقود اآلجلة للعمالت األجنبية، مقاربة للقيمة العادلة   

نظراً لالستحقاق الفوري أو القصير األجل لهذه األدوات املالية.
وبالتالي، ال يتم اإلفصاح عن تفاصيل مقياس القيمة العادلة.     

اإلستثمارات: ب( 
تقيس الشركة القيم العادلة بإستخدام تراتبية القيمة العادلة الذي يعكس تأثير املعلومات يف عمل القياس:  

الفئة األولى: األسعار املدرجة )غير معدلة( يف أسواق نشطة ملوجودات ومطلوبات املماثلة.  •  
الفئة الثانية: تقنيات التقييم املبنية على مدخالت قابلة للرصد. إما بشكل مباشر )مثال األسعار( أو غير مباشر )مثال ما يشتق   •  
عن األسعار(. وتشمل هذه الفئة األدوات املقّيمة بإستخدام: أسعار األسواق املسجلة يف األسواق النشطة ألدوات مشابهة؛ األسعار 
املسجلة ألدوات مماثلة أو مشابهة يف األسواق التي تعتبر أقل نشاطاً أو وسائل تقييم أخرى حيث تكون كل املدخالت ذات األهمية 

واضحة بشكل مباشر أو غير مباشر يف بيانات األسواق.
الفئة الثالثة: تقنيات التقييم املبنية على مدخالت غير قابلة للرصد، وتشمل هذه الفئة كل األدوات ذات تقنيات التقييم الفني   •  
التي ليست مبنية على مدخالت قابلة للرصد واملدخالت الغير قابلة للرصد لها تأثير كبير يف تقييم األدوات املالية. وتشمل هذه 
الفئة األدوات التي يتم تقييمها على أساس أسعار األسواق املعلنة ألدوات مماثلة حيث تتطلب تعديالت هامة غير مرصودة أو 

فرضيات لتعكس الفروق بني األدوات.
التقييم األخرى. وتضم إفتراضات  النقدية املخفضة ومناذج  التدفقات  التقييم القيمة الصافية احلالية ومناذج  تشمل تقنيات    
ومدخالت مستخدمة يف تقييم أسعار فائدة خالية من املخاطر، وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية. 

الهدف من تقنية التقييم هو الوصول إلى قياس القيمة العادلة التي تعكس السعر املستلم لبيع األصول يف تاريخ القياس.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

32( اإلفصاح عن القيمة العادلة  )تابع(
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32( اإلفصاح عن القيمة العادلة
يظهر اجلدول التالي القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة:

2022

)بآالف الدوالرات األمريكية(
القيمة الدفترية

القيمة 
العادلة

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح 

أواخلسارة
قروض وذمم 

مدينة

محتفظ بها 
حتى تاريخ 
اإلستحقاق

 متوفرة
للبيع

بالتكلفة 
املجموعاملطفأة

املوجودات
٢15.141٢15.141---٢15.141-النقد وأرصدة لدى البنوك

174.557174.557-174.557---إستثمارات 
3.4463.446---3.446-إيرادات مستحقة
7.٠777.٠77---7.٠77-ذمم تأمني مدينة

19.15919.159---19.159-ودائع لدى شركات التأمني
8.٠٠18.٠٠1---8.٠٠1-موجودات أخرى

املطلوبات
٢3.878٢3.878٢3.878----ذمم تأمني دائنة
6.94٢6.94٢6.94٢----مطلوبات أخرى 

٢٠٢1

)بآالف الدوالرات األمريكية(
القيمة الدفترية

القيمة 
العادلة

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح 

أواخلسارة
قروض وذمم 

مدينة

محتفظ بها 
حتى تاريخ 
متوفرة للبيعاالستحقاق

بالتكلفة 
املجموعاملطفأة

املوجودات
59.٠5559.٠55---59.٠55-النقد وأرصدة لدى البنوك

4٢4.4454٢4.664-1٠5.41736٠14.٠6٢3٠4.6٠6إستثمارات 
٢.148٢.148---٢.148-إيرادات مستحقة
٢9.141٢9.141---٢9.141-ذمم تأمني مدينة

٢1.7٢8٢1.7٢8---٢1.7٢8-ودائع لدى شركات التأمني
٢٠.6٠7٢٠.6٠7---٢٠.6٠7-موجودات أخرى

املطلوبات
49.86349.86349.863----ذمم تأمني دائنة
14.76114.76114.761----مطلوبات أخرى 

ال متثل البيانات املفصح عنها يف اجلدول أعاله مؤشراً للقيمة الصافية للمجموعة.
القيمة العادلة هي القيمة املستلمة لبيع أحد املوجودات أو املدفوعة لتحويل املطلوبات يف عملية منظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ 
العادلة  التاريخ. القيمة  إليه يف ذلك  القياس يف السوق الرئيسي، أو يف غيابه يف السوق األكثر فائدة التي ميكن للمجموعة الوصول 

للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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يبني اجلدول أدناه احلركة يف املوجودات املالية من الفئة 3 املقاسة بالقيمة العادلة:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
املجموعأخرىأسهم غير مدرجة

3.٢٠514.11117.316األرصدة  يف 1 يناير 2022
الربح احملتسب يف:

)1.454()1.339()115(- الدخل الشامل اآلخر
33156189إستثمارات متت خالل السنة

)٢.569()٢.٢4٠()3٢9(إستثمارات مسترجعة خالل السنة
2.79410.68813.482الرصيد يف 31 ديسمبر 2022

)بآالف الدوالرات األمريكية(
املجموعأخرىأسهم غير مدرجة

3.34916.٢3619.585األرصدة  يف 1 يناير ٢٠٢1
الربح احملتسب يف:

1791.18٠1.359- الدخل الشامل اآلخر
1٢51853٠إستثمارات متت خالل السنة

)4.158()3.8٢3()335(إستثمارات مسترجعة خالل السنة
3.20514.11117.316الرصيد يف 31 ديسمبر ٢٠٢1

تستند القيمة الدفترية لإلستثمار يف الفئة 3 على مدخالت غير قابلة للرصد وتعكس حصة متناسبة من القيم العادلة للشركات املعنية 
وصايف األصول ذات العالقة. ال تتوقع املجموعة أن تتغير القيمة العادلة للموجودات حتت الفئة ٢ والفئة 3 بشكل جوهري عند تغيير 
واحد أو أكثر من املدخالت القابلة للرصد/الغير قابلة للرصد. تتم مراجعة تقييم هذه اإلستثمارات كل ربع سنة ويتم حتديثها عند 
الضرورة على أساس املعلومات الواردة من املستثمر ومدراء اإلستثمارات. تعترف املجموعة بالتحويالت بني مستويات التسلسل الهرمي 
للقيمة العادلة يف نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير. بالنسبة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢، لم تكن هناك عمليات نقل 
من وإلى الفئة 1، والفئة ٢ والفئة 3 )31 ديسمبر ٢٠٢1: ال شيئ(. القيمة العادلة هي تقديرات، وال تعبر بالضرورة عن السعر الذي سيتم 
به بيع اإلستثمار. وحيث يتطلب حتديد القيمة العادلة حكم موضوعي، ونظراً لعدم اليقني التام يف اإلفتراضات املتعلقة مبعدالت الرسملة، 
وأسعار اخلصم، والتأجير وغيرها من العوامل، قد يكون املبلغ الذي سوف يتحقق من قبل املجموعة عند التخلص من إستثماراتها مختلف 

كثيراً عن القيمة التي يتم تسجيلها يف البيانات املالية املوحدة، وقد يكون الفرق جوهري.
العقود اآلجلة للعمالت األجنبية: ج( 

مت تقدير القيمة العادلة للعقود اآلجلة للعمالت األجنبية املستخدمة بغرض اإلحتراز على أساس األسعار املدرجة لنفس العمالت.  
القيمة العادلة أقل من القيمة الدفترية: د( 

تتغير القيمة العادلة لألوراق املالية املدينة التي حتمل معدالت فائدة ثابتة وفقاً للتغير يف معدالت الفائدة السوقية. إال أن القيمة   
الدفترية لهذه املوجودات املالية احملتفظ بها لتاريخ االستحقاق لم تخفض إلى قيمتها العادلة إذا كانت أقل. نظراً ألن هذه التغيرات 
املالية على االحتفاظ عادًة مبثل هذه  والقدرة  املوارد  تعتزم، ومتتلك  اإلدارة  أن  تعتبر ذات طبيعة مؤقتة. كما  السوق  يف معدالت 

اإلستثمارات حتى تاريخ استحقاقها.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

32( اإلفصاح عن القيمة العادلة  )تابع(
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يحلل اجلدول التالي األدوات املالية، التي تقاس بالقيمة العادلة بنهاية الفترة مبستوى تراتبية القيمة العادلة والتي يعترف بها يف قياس 
القيمة.

)بآالف الدوالرات األمريكية(
املجموعالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولى2022

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 
مصنفة بالقيمـة العادلـة عنـد االحتساب املبدئـي

----سندات دين
متوفرة للبيع

161.٠75-67.٠٠994.٠66سندات دين
٢.794٢.794--أسهم شركات غير مدرجة

1٠.6881٠.688--أخرى
----العقود اآلجلة للعمالت األجنبية

67.00994.06613.482174.557

)بآالف الدوالرات األمريكية(
املجموعالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولى٢٠٢1

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 
مصنفة بالقيمـة العادلـة عنـد االحتساب املبدئـي

1٠5.417-18.38387.٠34سندات دين
متوفرة للبيع

٢87.٢9٠-146.3٠814٠.98٢سندات دين
3.٢٠53.٢٠5--أسهم شركات غير مدرجة

14.11114.111--أخرى
3٠4-3٠4-العقود اآلجلة للعمالت األجنبية

164.691228.32017.316410.327

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

32( اإلفصاح عن القيمة العادلة  )تابع(
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يبني اجلدول أدناه احلركة يف املوجودات املالية من الفئة 3 املقاسة بالقيمة العادلة:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
املجموعأخرىأسهم غير مدرجة

3.٢٠514.11117.316األرصدة  يف 1 يناير 2022
الربح احملتسب يف:

)1.454()1.339()115(- الدخل الشامل اآلخر
33156189إستثمارات متت خالل السنة

)٢.569()٢.٢4٠()3٢9(إستثمارات مسترجعة خالل السنة
2.79410.68813.482الرصيد يف 31 ديسمبر 2022

)بآالف الدوالرات األمريكية(
املجموعأخرىأسهم غير مدرجة

3.34916.٢3619.585األرصدة  يف 1 يناير ٢٠٢1
الربح احملتسب يف:

1791.18٠1.359- الدخل الشامل اآلخر
1٢51853٠إستثمارات متت خالل السنة

)4.158()3.8٢3()335(إستثمارات مسترجعة خالل السنة
3.20514.11117.316الرصيد يف 31 ديسمبر ٢٠٢1

تستند القيمة الدفترية لإلستثمار يف الفئة 3 على مدخالت غير قابلة للرصد وتعكس حصة متناسبة من القيم العادلة للشركات املعنية 
وصايف األصول ذات العالقة. ال تتوقع املجموعة أن تتغير القيمة العادلة للموجودات حتت الفئة ٢ والفئة 3 بشكل جوهري عند تغيير 
واحد أو أكثر من املدخالت القابلة للرصد/الغير قابلة للرصد. تتم مراجعة تقييم هذه اإلستثمارات كل ربع سنة ويتم حتديثها عند 
الضرورة على أساس املعلومات الواردة من املستثمر ومدراء اإلستثمارات. تعترف املجموعة بالتحويالت بني مستويات التسلسل الهرمي 
للقيمة العادلة يف نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير. بالنسبة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢، لم تكن هناك عمليات نقل 
من وإلى الفئة 1، والفئة ٢ والفئة 3 )31 ديسمبر ٢٠٢1: ال شيئ(. القيمة العادلة هي تقديرات، وال تعبر بالضرورة عن السعر الذي سيتم 
به بيع اإلستثمار. وحيث يتطلب حتديد القيمة العادلة حكم موضوعي، ونظراً لعدم اليقني التام يف اإلفتراضات املتعلقة مبعدالت الرسملة، 
وأسعار اخلصم، والتأجير وغيرها من العوامل، قد يكون املبلغ الذي سوف يتحقق من قبل املجموعة عند التخلص من إستثماراتها مختلف 

كثيراً عن القيمة التي يتم تسجيلها يف البيانات املالية املوحدة، وقد يكون الفرق جوهري.
العقود اآلجلة للعمالت األجنبية: ج( 

مت تقدير القيمة العادلة للعقود اآلجلة للعمالت األجنبية املستخدمة بغرض اإلحتراز على أساس األسعار املدرجة لنفس العمالت.  
القيمة العادلة أقل من القيمة الدفترية: د( 

تتغير القيمة العادلة لألوراق املالية املدينة التي حتمل معدالت فائدة ثابتة وفقاً للتغير يف معدالت الفائدة السوقية. إال أن القيمة   
الدفترية لهذه املوجودات املالية احملتفظ بها لتاريخ االستحقاق لم تخفض إلى قيمتها العادلة إذا كانت أقل. نظراً ألن هذه التغيرات 
املالية على االحتفاظ عادًة مبثل هذه  والقدرة  املوارد  تعتزم، ومتتلك  اإلدارة  أن  تعتبر ذات طبيعة مؤقتة. كما  السوق  يف معدالت 

اإلستثمارات حتى تاريخ استحقاقها.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

32( اإلفصاح عن القيمة العادلة  )تابع(

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 8٠

يحلل اجلدول التالي األدوات املالية، التي تقاس بالقيمة العادلة بنهاية الفترة مبستوى تراتبية القيمة العادلة والتي يعترف بها يف قياس 
القيمة.

)بآالف الدوالرات األمريكية(
املجموعالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولى2022

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 
مصنفة بالقيمـة العادلـة عنـد االحتساب املبدئـي

----سندات دين
متوفرة للبيع

161.٠75-67.٠٠994.٠66سندات دين
٢.794٢.794--أسهم شركات غير مدرجة

1٠.6881٠.688--أخرى
----العقود اآلجلة للعمالت األجنبية

67.00994.06613.482174.557

)بآالف الدوالرات األمريكية(
املجموعالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولى٢٠٢1

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 
مصنفة بالقيمـة العادلـة عنـد االحتساب املبدئـي

1٠5.417-18.38387.٠34سندات دين
متوفرة للبيع

٢87.٢9٠-146.3٠814٠.98٢سندات دين
3.٢٠53.٢٠5--أسهم شركات غير مدرجة

14.11114.111--أخرى
3٠4-3٠4-العقود اآلجلة للعمالت األجنبية

164.691228.32017.316410.327

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

32( اإلفصاح عن القيمة العادلة  )تابع(



83التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب(

34( الشركات التابعة الرئيسية والشركات الزميلة
الشركات التابعة والزميلة: أ( 

فيما يلى بيان بالشركات التابعة للشركة كما فى 31 ديسمبر ٢٠٢٢ :

نسبة امللكيةبلد التأسيس 
حصص غير 

األنشطة الرئيسةمسيطرة
إعادة تأمنيال يوجد1٠٠٪اململكة املتحدةأريج كابيتال ليميتد )يف مرحلة إمتداد املسئووليات(

شركة ضمانات اخلليج احملدودة )حتت التصفية 
ضمانال يوجد1٠٠٪مملكة البحريناإلختيارية(

إعادة تكافل46٪54٪اإلمارات العربية املتحدةتكافل ري ليميتد  )يف مرحلة إمتداد املسؤوليات(

إن ملكية املجموعة يف الشركات التابعة جميعها من األسهم العادية ولم تتغير من تاريخ 31 ديسمبر ٢٠٢1 وال تزال متتلك 49٪ من أسهم 
الشركة الزميلة أرميا ألنظمة التأمني ذ.م.م.

البيانات املالية لشركة تكافل ري ليمتد، أريج كابيتال ليمتد وشركة ضمانات اخلليج احملدودة )ذ.م.م.( لم تعد على أساس االستمرار 
احملاسبي مبا أن تكافل ري ليمتد و أريج كابيتال ليمتد يف مرحلة إمتداد املسؤوليات وشركة ضمانات اخلليج احملدودة حتت التصفية 

اإلختيارية.
احلصص يف شركات تابعة: تكافل ري ليميتد: ب( 

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

46٪46٪حصص غير مسيطرة
37.41139.417مجموع املوجودات 
9.63711.558مجموع املطلوبات 
27.77427.859صايف املوجودات

1٠9)٢3(الدخل
613753ربح السنة

758)85(مجموع الدخل الشامل
349)39(الدخل الشامل املنسوب حلصص غير مسيطرة

)1.97٢()1.38٠(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية
3.664)5.3٠5(صايف النقد التاجت من )املستخدم يف( األنشطة اإلستثمارية

)1٠.٠٠٠(-صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
)8.308()6.685(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه

يتم توحيد صناديق املشاركني للشركة التابعة حيث يتم التحكم يف هذه الصناديق وإدارتها من قبل الشركة التابعة والتي هي يف وضع 
ميكنها من إدارة األنشطة والعمليات.

احلصص يف شركات تابعة: شركة ضمانات اخلليج )ذ.م.م.(: ج( 
يف ٢٠18 الشركة التابعة ضمانات اخلليج احملدودة )ذ.م.م(، إستناداً إلى تقييمات اإلدارة قامت بتخصيص مبلغ قدره ٢1.5 مليون   
دوالر أمريكي خلسائر محتملة. بعد تسوية بعض املطالبات مت تخفيض املخصص الى 5.1 مليون أمريكي يف دفاتر الشركة التابعة 
وبالتالي إدراجها يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة. إال أن ذلك ال ميثل قبوالً ألي إلتزام أعلى من رأس مال شركة ضمانات اخلليج 

)ذ.م.م(.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 8٢

33( اإلعفاء املؤقت من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(
 2022  

القيمة العادلة و التغيرات يف القيمة العادلة: أ( 
)بآالف الدوالرات األمريكية(

القيمة العادلة 
التغيرات يف القيمة 
العادلة خالل السنة

i(  املوجودات املالية التي ليست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات رأس املال و 

)1٠.٠95(161.٠75الفائدة 
ii(  جميع املوجودات املالية األخرى التي ليست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات 

)5.364(51.164رأس املال و الفائدة  
212.239)15.459(

التعرض ملخاطر اإلئتمان املتعلقة بإيضاح 33 )أ( أعاله : ب( 
)بآالف الدوالرات األمريكية(

القيمة العادلةالقيمة الدفترية       
٢7.٠٠5٢7.٠٠5- مؤسسات عاملية كبرى وحكومات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

96.7٠996.7٠9- إستثمارات بدرجة أخرى
37.36137.361- أخرى

161.075161.075

٢٠٢1  
القيمة العادلة و التغيرات يف القيمة العادلة: أ( 

)بآالف الدوالرات األمريكية(

القيمة العادلة 
التغيرات يف القيمة 
العادلة خالل السنة

i(  املوجودات املالية التي ليست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات رأس املال و 

٢18.674٢5.٢٢6الفائدة 
ii(  جميع املوجودات املالية األخرى التي ليست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات 

٢77.11٢1٠.614رأس املال و الفائدة  
495.78635.840

التعرض ملخاطر اإلئتمان املتعلقة بإيضاح 33 )أ( أعاله : ب( 

)بآالف الدوالرات األمريكية(
القيمة العادلةالقيمة الدفترية       

٢7.85٠٢7.85٠- مؤسسات عاملية كبرى وحكومات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
144.531144.653- إستثمارات بدرجة أخرى

46.٠7446.171- أخرى
218.455218.674

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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34( الشركات التابعة الرئيسية والشركات الزميلة
الشركات التابعة والزميلة: أ( 

فيما يلى بيان بالشركات التابعة للشركة كما فى 31 ديسمبر ٢٠٢٢ :

نسبة امللكيةبلد التأسيس 
حصص غير 

األنشطة الرئيسةمسيطرة
إعادة تأمنيال يوجد1٠٠٪اململكة املتحدةأريج كابيتال ليميتد )يف مرحلة إمتداد املسئووليات(

شركة ضمانات اخلليج احملدودة )حتت التصفية 
ضمانال يوجد1٠٠٪مملكة البحريناإلختيارية(

إعادة تكافل46٪54٪اإلمارات العربية املتحدةتكافل ري ليميتد  )يف مرحلة إمتداد املسؤوليات(

إن ملكية املجموعة يف الشركات التابعة جميعها من األسهم العادية ولم تتغير من تاريخ 31 ديسمبر ٢٠٢1 وال تزال متتلك 49٪ من أسهم 
الشركة الزميلة أرميا ألنظمة التأمني ذ.م.م.

البيانات املالية لشركة تكافل ري ليمتد، أريج كابيتال ليمتد وشركة ضمانات اخلليج احملدودة )ذ.م.م.( لم تعد على أساس االستمرار 
احملاسبي مبا أن تكافل ري ليمتد و أريج كابيتال ليمتد يف مرحلة إمتداد املسؤوليات وشركة ضمانات اخلليج احملدودة حتت التصفية 

اإلختيارية.
احلصص يف شركات تابعة: تكافل ري ليميتد: ب( 

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

46٪46٪حصص غير مسيطرة
37.41139.417مجموع املوجودات 
9.63711.558مجموع املطلوبات 
27.77427.859صايف املوجودات

1٠9)٢3(الدخل
613753ربح السنة

758)85(مجموع الدخل الشامل
349)39(الدخل الشامل املنسوب حلصص غير مسيطرة

)1.97٢()1.38٠(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية
3.664)5.3٠5(صايف النقد التاجت من )املستخدم يف( األنشطة اإلستثمارية

)1٠.٠٠٠(-صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
)8.308()6.685(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه

يتم توحيد صناديق املشاركني للشركة التابعة حيث يتم التحكم يف هذه الصناديق وإدارتها من قبل الشركة التابعة والتي هي يف وضع 
ميكنها من إدارة األنشطة والعمليات.

احلصص يف شركات تابعة: شركة ضمانات اخلليج )ذ.م.م.(: ج( 
يف ٢٠18 الشركة التابعة ضمانات اخلليج احملدودة )ذ.م.م(، إستناداً إلى تقييمات اإلدارة قامت بتخصيص مبلغ قدره ٢1.5 مليون   
دوالر أمريكي خلسائر محتملة. بعد تسوية بعض املطالبات مت تخفيض املخصص الى 5.1 مليون أمريكي يف دفاتر الشركة التابعة 
وبالتالي إدراجها يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة. إال أن ذلك ال ميثل قبوالً ألي إلتزام أعلى من رأس مال شركة ضمانات اخلليج 

)ذ.م.م(.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 8٢

33( اإلعفاء املؤقت من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(
 2022  

القيمة العادلة و التغيرات يف القيمة العادلة: أ( 
)بآالف الدوالرات األمريكية(

القيمة العادلة 
التغيرات يف القيمة 
العادلة خالل السنة

i(  املوجودات املالية التي ليست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات رأس املال و 

)1٠.٠95(161.٠75الفائدة 
ii(  جميع املوجودات املالية األخرى التي ليست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات 

)5.364(51.164رأس املال و الفائدة  
212.239)15.459(

التعرض ملخاطر اإلئتمان املتعلقة بإيضاح 33 )أ( أعاله : ب( 
)بآالف الدوالرات األمريكية(

القيمة العادلةالقيمة الدفترية       
٢7.٠٠5٢7.٠٠5- مؤسسات عاملية كبرى وحكومات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

96.7٠996.7٠9- إستثمارات بدرجة أخرى
37.36137.361- أخرى

161.075161.075

٢٠٢1  
القيمة العادلة و التغيرات يف القيمة العادلة: أ( 

)بآالف الدوالرات األمريكية(

القيمة العادلة 
التغيرات يف القيمة 
العادلة خالل السنة

i(  املوجودات املالية التي ليست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات رأس املال و 

٢18.674٢5.٢٢6الفائدة 
ii(  جميع املوجودات املالية األخرى التي ليست تدفقاتها النقدية فقط مدفوعات 

٢77.11٢1٠.614رأس املال و الفائدة  
495.78635.840

التعرض ملخاطر اإلئتمان املتعلقة بإيضاح 33 )أ( أعاله : ب( 

)بآالف الدوالرات األمريكية(
القيمة العادلةالقيمة الدفترية       

٢7.85٠٢7.85٠- مؤسسات عاملية كبرى وحكومات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
144.531144.653- إستثمارات بدرجة أخرى

46.٠7446.171- أخرى
218.455218.674

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢



85التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب(

36( الشركة األم
يوضح اجلدول التالي بيان املركز املالي غير املوحد للشركة األم، املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب.(

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1إيضاح

املوجــــودات
٢٠1.٢7٢37.354النقد وأرصدة لدى البنوك

167.954371.574إستثمارات
3.331٢.٠47إيرادات مستحقة
7.1٠51٠.٠71ذمم تأمني مدينة

19.٠49٢1.348ودائع لدى شركات التأمني
٢5111تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة

8.5311٠.559حصة معيدي التأمني من املخصصات الفنية
٢9.3٠٢47.٢66موجودات أخرى

15.53815.569إستثمار يف شركات تابعة وزميلة
5.٢٢٢6.817عقارات ومعدات

457.329522.716مجموع املوجودات
املطلوبات

13٢.386184.518مخصصات فنية
٢3.691٢7.694ذمم تأمني دائنة
36.66444.361مطلوبات أخرى

192.741256.573مجموع املطلوبات
٢٠حقوق امللكية 

٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠رأس املال
)14.793()14.793(أسهم اخلزينة
4٠.87٢54.988اإلحتياطيات

18.5٠95.948األرباح املستبقاة 
٢64.588٢66.143مجموع حقوق امللكية

457.329522.716مجموع املطلوبات و حقوق امللكية 

37( أحداث ما بعد تاريخ بيان املركز املالي
يقترح أعضاء مجلس اإلدارة رفع توصية باعتماد التخصيصات التالية يف إجتماع اجلمعية العمومية للمساهمني والتي سوف تعقد يف ٢9 

مارس ٢٠٢3:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
11.٠٠٠أرباح نقدية بقيمة ٠.٠5 دوالر أمريكي عن كل سهم بقيمة دوالر أمريكي واحد

74٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 84

35( معامالت األطراف ذات العالقة 
للمجموعة  الرئيسيني  االدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  الزميلة،  الشركات  الرئيسيني،  املساهمني  العالقة  ذات  األطراف  متثل 

والشركات اخلاضعه للسيطره والسيطرة املشتركة أو متاثرة بدرجة كبيرة من قبل هذه األطراف. 
تسيطر حكومة دولة االمارات العربية املتحدة على 31.3٪ من أسهم املجموعة الصادرة من خالل املساهمني الرئيسيني جهاز اإلمارات 
لإلستثمار، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات اإلجتماعية ومصرف اإلمارات للتنمية يف حني تسيطر حكومة ليبيا على 14.4٪ من أسهم 
املجموعة من خالل مصرف ليبيا املركزي. وليس لدى املجموعة أي معامالت هامة مع هذه احلكومات واملنشآت اخلاضعه للسيطرة ، 

والسيطرة املشتركة أو متاثرة بدرجة كبيرة من  قبل هذه احلكومات.  
فيما يلي موجز املعامالت مع األطراف ذات العالقة:

الشركات الزميلة:  )1

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

388447أ(    رسوم خدمات إداريه مقدمة من قبل شركة  زميلة 
ب(  أرصدة قائمة 

84198-    أرصدة ذمم دائنة

تعويضات ومزايا أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيني:  )2

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

أ(   أعضاء مجلس اإلدارة
74٠5٠٠-   مكافآت مقترحة / مدفوعة

٢97٢67-   رسوم حضور 
1٢54-   مصاريف سفر

ب(  تعويضات موظفني اإلدارة الرئيسيني 
347347-   رواتب ومزايا أخرى قصيرة املدى للموظفني

1٢٠49-   مزايا نهاية اخلدمة
1515-   أخرى 

355566ج(  أرصدة مستحقة لإلدارة العليا

تتم جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة على أسس جتارية. من املتوقع تسوية جميع األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة 
خالل 1٢ شهر. لم يتم عمل مخصص يف سنة ٢٠٢٢ و٢٠٢1 ألي مبالغ قائمة مستحقة من األطراف ذات العالقة.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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36( الشركة األم
يوضح اجلدول التالي بيان املركز املالي غير املوحد للشركة األم، املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب.(

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1إيضاح

املوجــــودات
٢٠1.٢7٢37.354النقد وأرصدة لدى البنوك

167.954371.574إستثمارات
3.331٢.٠47إيرادات مستحقة
7.1٠51٠.٠71ذمم تأمني مدينة

19.٠49٢1.348ودائع لدى شركات التأمني
٢5111تكاليف احلصول على أعمال تأمني مؤجلة

8.5311٠.559حصة معيدي التأمني من املخصصات الفنية
٢9.3٠٢47.٢66موجودات أخرى

15.53815.569إستثمار يف شركات تابعة وزميلة
5.٢٢٢6.817عقارات ومعدات

457.329522.716مجموع املوجودات
املطلوبات

13٢.386184.518مخصصات فنية
٢3.691٢7.694ذمم تأمني دائنة
36.66444.361مطلوبات أخرى

192.741256.573مجموع املطلوبات
٢٠حقوق امللكية 

٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠رأس املال
)14.793()14.793(أسهم اخلزينة
4٠.87٢54.988اإلحتياطيات

18.5٠95.948األرباح املستبقاة 
٢64.588٢66.143مجموع حقوق امللكية

457.329522.716مجموع املطلوبات و حقوق امللكية 

37( أحداث ما بعد تاريخ بيان املركز املالي
يقترح أعضاء مجلس اإلدارة رفع توصية باعتماد التخصيصات التالية يف إجتماع اجلمعية العمومية للمساهمني والتي سوف تعقد يف ٢9 

مارس ٢٠٢3:

)بآالف الدوالرات األمريكية(
11.٠٠٠أرباح نقدية بقيمة ٠.٠5 دوالر أمريكي عن كل سهم بقيمة دوالر أمريكي واحد

74٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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35( معامالت األطراف ذات العالقة 
للمجموعة  الرئيسيني  االدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  الزميلة،  الشركات  الرئيسيني،  املساهمني  العالقة  ذات  األطراف  متثل 

والشركات اخلاضعه للسيطره والسيطرة املشتركة أو متاثرة بدرجة كبيرة من قبل هذه األطراف. 
تسيطر حكومة دولة االمارات العربية املتحدة على 31.3٪ من أسهم املجموعة الصادرة من خالل املساهمني الرئيسيني جهاز اإلمارات 
لإلستثمار، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات اإلجتماعية ومصرف اإلمارات للتنمية يف حني تسيطر حكومة ليبيا على 14.4٪ من أسهم 
املجموعة من خالل مصرف ليبيا املركزي. وليس لدى املجموعة أي معامالت هامة مع هذه احلكومات واملنشآت اخلاضعه للسيطرة ، 

والسيطرة املشتركة أو متاثرة بدرجة كبيرة من  قبل هذه احلكومات.  
فيما يلي موجز املعامالت مع األطراف ذات العالقة:

الشركات الزميلة:  )1

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

388447أ(    رسوم خدمات إداريه مقدمة من قبل شركة  زميلة 
ب(  أرصدة قائمة 

84198-    أرصدة ذمم دائنة

تعويضات ومزايا أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيني:  )2

)بآالف الدوالرات األمريكية(
2022٢٠٢1

أ(   أعضاء مجلس اإلدارة
74٠5٠٠-   مكافآت مقترحة / مدفوعة

٢97٢67-   رسوم حضور 
1٢54-   مصاريف سفر

ب(  تعويضات موظفني اإلدارة الرئيسيني 
347347-   رواتب ومزايا أخرى قصيرة املدى للموظفني

1٢٠49-   مزايا نهاية اخلدمة
1515-   أخرى 

355566ج(  أرصدة مستحقة لإلدارة العليا

تتم جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة على أسس جتارية. من املتوقع تسوية جميع األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة 
خالل 1٢ شهر. لم يتم عمل مخصص يف سنة ٢٠٢٢ و٢٠٢1 ألي مبالغ قائمة مستحقة من األطراف ذات العالقة.

إيضاحـات حـول البيـانات املـالية املوحــدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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أريج - املجموعة

الشركة األم

املكتب الرئيسي
بناية أريج

مبنى 131، طريق 17٠٢
املنطقة الدبلوما سية 317

ص.ب. ٢699٢
املنامة - مملكة البحرين

هاتف: 444 544 17 973 +
فاكس: 155 531 17 973 +

info@arig.com.bh :البريد اإلللكتروني
www.arig.net :املوقع ا إ للكتروني

الشركات التابعة

تكافل ري ليميتد
برج ضمان، مركز دبي املالي العاملي

C4٠1 الطابق الرابع - مكتب
ص.ب. ٢11181

دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: ٠535 36٠ 4 971 +
فاكس: 7197 363 4 971 +

takaful-re@takaful-re.ae :البريد اإللكتروني
www.takaful-re.ae :املوقع اإللكتروني

أريج كابيتال ليميتد
54 شارع فينتشيرش
لندن، اململكة املتحدة

EC3M 3JY

هاتف: 553٠ 39٠3 ٢٠ )٠( 44 +

ضمانات اخلليج )ذ.م.م.(
مجمع الواحة

الطابق الثالث، مكتب 86
شارع الشيخ زايد
ص.ب. 1٢3٠9٠

دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: 5347 335 4 971 +
فاكس: 5679 335 4 971 +

info@gulfwarranties.ae :البريد اإللكتروني
www.gulfwarranties.com :املوقع اإللكتروني
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أريج - املجموعة

الشركة األم

املكتب الرئيسي
بناية أريج

مبنى 131، طريق 17٠٢
املنطقة الدبلوما سية 317

ص.ب. ٢699٢
املنامة - مملكة البحرين

هاتف: 444 544 17 973 +
فاكس: 155 531 17 973 +

info@arig.com.bh :البريد اإلللكتروني
www.arig.net :املوقع ا إ للكتروني

الشركات التابعة

تكافل ري ليميتد
برج ضمان، مركز دبي املالي العاملي

C4٠1 الطابق الرابع - مكتب
ص.ب. ٢11181

دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: ٠535 36٠ 4 971 +
فاكس: 7197 363 4 971 +

takaful-re@takaful-re.ae :البريد اإللكتروني
www.takaful-re.ae :املوقع اإللكتروني

أريج كابيتال ليميتد
54 شارع فينتشيرش
لندن، اململكة املتحدة

EC3M 3JY

هاتف: 553٠ 39٠3 ٢٠ )٠( 44 +

ضمانات اخلليج )ذ.م.م.(
مجمع الواحة

الطابق الثالث، مكتب 86
شارع الشيخ زايد
ص.ب. 1٢3٠9٠

دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: 5347 335 4 971 +
فاكس: 5679 335 4 971 +

info@gulfwarranties.ae :البريد اإللكتروني
www.gulfwarranties.com :املوقع اإللكتروني
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