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كيــــان  ذات  اإقليمية  عــربية  م�ؤ�س�ســــة  هي  )�ضــمــان(  ال�ضــادرات  وائتمان  اال�ضتثمــار  ل�ضمــان  العربية  امل�ؤ�ض�ضــة 

وزارة  لدى  وم�دعـــة  العربية،  الدول  كافة  وقعتهــــا  الأطــراف،  متعددة  اتفاقية  مب�جب   1974 عام  اأ�س�ست  م�ستقل،  قان�نـــي 

اخلارجيــــة يف دولة الكـــــ�يت. وقد با�سرت اأعمالها يف مطلع اإبريــــل عام 1975، وت�سم يف ع�س�يتها، اإىل جـــــانب جميع الأقطار 

يف  اإقليمي  مكتب  ولديـهـــــا  لهـــا،  دائما  مقرا  الك�يت  دولة  من  امل�ؤ�س�سة  وتتخذ  الدوليــــــة.  العربية  الهيئـــــات  بع�ض  العربية، 

مدينـــــة الريا�ض باململكة العربية ال�سع�دية.

اأغرا�ض امل�ؤ�س�سة:

وفق اتفاقية اإن�سائها تعمل امل�ؤ�س�سة على حتقيق هدفني رئي�سيني:

يتمثل الأول يف ت�فري خدمات ال�سمان �سد املخاطر غري التجارية لال�ستثمارات العربية البينية والأجنبية امل�ستثمرة يف امل�ساريع 

دول  وملختلف  بينها  فيما  العربية  الدول  �سادرات  لئتمان  التجارية  وغري  التجارية  املخاطر  و�سد  العربية،  بالدول  الإمنائية 

العامل.

واخلدمات  املكملة  الأن�سطة  من  جمم�عة  خالل  من  العربي  ال�ستثماري  ال�عي  زيادة  يف  امل�ساهمة  يف  الثاين  الغر�ض  ويتمثل 

امل�ساندة التي ت�ساهم يف تط�ير بيئة ومناخ ال�ستثمارات العربية واأو�ساعها، واإبراز الفر�ض ال�ستثمارية املتاحة وتنمية قدرات 

الك�ادر العربية يف هذا املجال.

اأو اجلزئي للعمليات التي ت�ؤمن عليها من خالل عمليات التخ�سيم  ويف �سبيل حتقيق اأغرا�سها تق�م امل�ؤ�س�سة بالتم�يل الكلي 

وحت�سيل دي�ن الغري وتاأمني الكفالت والرتاخي�ض والمتيازات وحق�ق امللكية الفكرية، اإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف روؤو�ض اأم�ال 

هيئات ال�سمان ال�طنية العامة واخلا�سة العربية، ومتلك ح�س�ض فيها، وتاأ�سي�ض �سركات املعل�مات واإن�ساء اأو امل�ساركة يف اإن�ساء 

�سناديق ا�ستثمارية خا�سة ل�سالح حك�مات اأو م�ؤ�س�سات الأقطار املتعاقدة.

الت�سنيف  بتثبيت  العاملية  الت�سنيف  وكالت  ابرز  اإحدى  ب�رز”،  اأند  “�ستاندرد  وكالة  قامت   ،2012 ني�سان(   ( ابريل   2 ويف 

الئتماين املرتفع الذي �سبق واأن ح�سلت عليه امل�ؤ�س�سة، للعام الثالث على الت�ايل بدرجة “AA” مع رفع نظرتها امل�ستقبلية من 

�سلبي اإىل م�ستقر.

___________________

املركز الرئي�سي

املقر الدائم للمنظمات العربية

تقاطع �سارع جمال عبد النا�سر وطريق املطار

ال�س�يخ، دولة الك�يت

�ض.ب 23568 - ال�سفاة 13096

هاتف: 24959555 )965( - فاك�ض: 24835489، 7 / 24959596 )965(

info@dhaman.org :الربيد الإلكرتوين

www.dhaman.org :امل�قع ال�سبكي



التقرير ال�سن�ي 22011



3 التقرير ال�سن�ي 2011

اأجهزة امل�ؤ�س�سة

يتك�ن الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات )�سمان( من الأجهزة التالية:

1 - جمل�س امل�ساهمني )اجلمعية العمومية(
وه� اأعلى �سلطة يف امل�ؤ�س�سة وميثل جميع الأع�ساء ) دوًل وهيئات( وتنعقد له كافة ال�سالحيات الالزمة لتحقيق اأغرا�سها. ومن 

املهام التي يت�لها �سمن �سالحيات اأخرى: و�سع ال�سيا�سة العامة التي حتكم عمل امل�ؤ�س�سة، وتف�سري ن�س��ض التفاقية وتعديلها، 

وتعيني اأع�ساء جمل�ض الإدارة واملدير العام.

2 - جمل�س الإدارة
يتاألف جمــــل�ض الإدارة  من  ثمانية  اأع�ســــاء غيــــر  متفــــرغني  يتم  اختيارهــــم  ملــــدة  ثالث �سنــــ�ات  وينتخــــب  مــــن بني 

اأع�ســــائــــه رئي�ســــًا.

جمل�ض  قبل  من  له  املخ�لة  اأو  امل�ؤ�س�سة  اتفاقية  يف  عليها  املن�س��ض  ال�سالحيات  �سمن  امل�ؤ�س�سة  اأعمال  اإدارة  املجل�ض  ويت�ىل 

العمليات  برامج  واإقرار  والإدارية،  املالية  والل�ائح  النظم  اإقرار  اأخرى:  مهام  �سمن  ال�سالحيات  تلك  وتت�سمن  امل�ساهمني، 

والبح�ث املقرتحة من املدير العام للم�ؤ�س�سة ومتابعة تنفيذها، وحتديد الأوجه التي ت�ظف فيها اأم�ال امل�ؤ�س�سة، واعتماد امل�ازنة 

التقديرية وتقدمي تقرير �سن�ي عن ن�ساط امل�ؤ�س�سة ملجل�ض امل�ساهمني.

اأ�سماء ال�سادة اأع�ساء جمل�س الإدارة:

1- �سعادة الأ�ستاذ/ نا�سر بن حممد القحطاين    رئي�سًا

ع�س�ًا 2- �سعادة الأ�ستاذ/ اإ�سحاق عبد الغني عبد الكرمي   

ع�س�ًا 3- �سعادة الدكت�ر/ علي رم�سان اأ�سنيبي�ض    

ع�س�ًا 4- �سعادة الأ�ستاذ/ اأحمد حمم�د احلمادي   

ع�س�ًا 5- �سعادة الأ�ستاذ/ اأحمد علي ب�ك�سي�سة    

ع�س�ًا 6- �سعادة الدكت�ر/ ج�اد ناجي حرز اهلل    

ع�س�ًا 7- �سعادة الأ�ستاذ/ عبد ال�هاب علي عبده   

ع�س�ًا 8- �سعادة الأ�ستاذ/ حممد الغلبزوري    

3 - املدير العام
�سعادة الأ�ستاذ/ فهد را�سد البراهيم

4 - املوظفون الفنيون والإداريون
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انعقاده  دور  يف  )�سمــــان(  ال�سادرات  وائتمــــان  ال�ستثمــــار  ل�ســمان  العربيــــة  امل�ؤ�س�ســـة  م�ساهمي  جمل�ض  رئي�ض  �سعادة 

التا�سع والثالثني.

حتية طيبة وبعد،

يطيب يل اأن اأرفع اإىل جمل�سكم امل�قر تقرير جمل�ض الإدارة ال�سن�ي عن ن�ساط امل�ؤ�س�سة للعام 2011، وفقا لن�ض البند )هـ( 

من املادة )1/12( من اتفاقية امل�ؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات )�سمان(. 

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام ،،،،،

نا�سر بن حممد القحطاين

      رئي�ض جمل�ض الإدارة

مراك�ض، اململكة املغربية، 

اأبريل )ني�سان( 2012
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الف�سل الأول:  ملحة عامة عن الأو�ساع القت�سادية العاملية والعربية

1 . القت�ساد العاملي

نتيجة الت�ترات ال�سيا�سية يف مناطق متفرقة من العامل وتده�ر الأو�ساع املالية وخ�س��سا يف منطقة الي�رو وت�ساعد تداعياتها ال�سلبية، 

�سهد القت�ساد العاملي تراجعا يف معدلت من�ه خالل عام 2011، وذلك بعدما �سهد اآثارًا للتعايف من التاأثريات ال�سلبية لالأزمة املالية 

والقت�سادية العاملية خالل العام 2010، ووفق التقديرات الأولية ل�سندوق النقد الدويل ال�سادرة يف يناير 2012، من املت�قع اأن يتباطاأ 

معدل من� القت�ساد العاملي ليبلغ 3.8 % مقارنة مبعدل من� بلغ 5.2 % عام 2010. لريتفع الناجت الإجمايل العاملي بالأ�سعار اجلارية من 

62.9 تريلي�ن دولر عام 2010 اإىل نح� 70 تريلي�ن دولر عام 2011.
ويعزى هذا الرتاجع يف معدلت النم� اإىل تباط�ؤ النم� يف جمم�عة الدول املتقدمة من 3.2 % عام 2010 اإىل 1.6 % عام 2011، رغم انه 

جاء اأف�سل من املت�قع يف �س�ء التداعيات ال�سلبية ال�سخمة لالأزمة املت�ساعدة يف منطقة الي�رو وتبعات زلزال اليابان يف مار�ض 2011.

 كما تباطاأ النم� يف جمم�عة الدول النامية والناه�سة خالل العام بدرجة اأقل من جمم�عة الدول املتقدمة، ليبلغ 6.2 % عام 2011، 

مقابل 7.3 % عام 2010، بعد ما �سهدت ت�سارعا يف معدلت النم� يف الآونة الأخرية، حيث حققت العديد من دول املجم�عة معدلت 

من� ايجابية ومرتفعة ن�سبيًا مثل رو�سيا مبعدل 4.1 %، ال�سني 9.2 % والهند 7.4 %، كنتيجة لبقاء الطلب املحلي عند م�ست�يات مرتفعة 

بف�سل فعالية الدخل احلقيقي وتنامي ال�ستثمار الإجمايل. 

وفيما يتعلق باأو�ساع التمويل يف العامل فمن ال�ا�سح اأن اأزمة منطقة الي�رو هي الأبرز حيث كاد التم�يل امل�سريف اأن ين�سب يف املنطقة 

واأدت املخاوف املتعلقة بخ�سائر القطاع امل�سريف واإمكانية ا�ستمرار اأو�ساع املالية العامة اله�سة اإىل ات�ساع فروق العائد على �سندات العديد 

من بلدان منطقة الي�رو، مما و�سل بها اإىل م�ست�يات مرتفعة غري م�سب�قة منذ اإطالق الحتاد القت�سادي والنقدي، وه� ما �سجع البنك 

املركزي الأوروبي على اإتاحة »عملية اإعادة مت�يل ط�يلة الأجل« )LTRO( تغطي ثالث �سن�ات. 

اأما فيما يتعلق بتوقعات العام 2012، فتعزز امل�ؤ�سرات الأولية، تباط�ؤ القت�ساد العاملي وتراجع معدلت النم� ولي�ض انهياره. ويرجع هذا 

يف الأ�سا�ض اإىل تعر�ض التعايف القت�سادي للتهديد بفعل ت�ساعد خماطر التط�رات ال�سلبية، واأهمها؛ ت�قع دخ�ل منطقة الي�رو يف حالة 

من الرك�د الطفيف خالل عام 2012، حيث يتيح املناخ احلايل الذي يت�سم به�سا�سة امل�ؤ�س�سات املالية، وارتفاع عجز املالية العامة والدين 

العام، اأر�سا خ�سبة ل�ستمرار الت�ساوؤم وتفاقم الأزمة يف منطقة الي�رو، خ�س��سا مع ارتفاع العائد على ال�سندات ال�سيادية، واآثار خف�ض 

قرو�ض التم�يل التي تقدمها البن�ك على القت�ساد العيني، وتاأثري زيادة التق�سف املايل. هذا اإىل جانب اأوجه اله�سا�سة يف مناطق اأخرى 

من العامل، وتباط�ؤ حمتمل للنم� يف القت�سادات النامية والناه�سة ب�سبب تده�ر البيئة اخلارجية و�سعف الطلب الداخلي.

الأق�ى من خالل  النم�  م�سار  على  العاملي  القت�ساد  و�سع  اجلماعية يف  الإجراءات  ت�سهم  اأن  ال�سندوق  ي�ستبعد  ل  املقابل  ويف  انه  اإل 

ت�سجيع الطلب العاملي، وذلك يف حال تنفيذ ثالثة متطلبات لتحقيق تعاف اأكرث �سالبة يف م�اجهة ال�سدمات وهي؛ اإ�سالح اأو�ساع املالية 

العامة ب�سكل تدريجي وم�ستمر ومتزامن يف معظم القت�سادات الرئي�سية، ت�فري ال�سي�لة واتباع �سيا�سات نقدية تي�سريية وخ�س��سا يف 

القت�سادات املتقدمة، وا�ستعادة الثقة يف قدرة �سانعي ال�سيا�سات على اتخاذ الإجراءات.

ويف ال�سياق ذاته، ي�سهد العامل حتركات ميكن اأن تعزز من تاأثري اليجابيات املت�قعة، فعلى �سعيد القت�سادات املتقدمة فمن املرجح اأنها 

�ست�سعى بكل ق�تها اإىل جتنب الع�دة اإىل الرك�د، وذلك عرب تكثيف جه�د �سانعي ال�سيا�سات يف منطقة الي�رو من اأجل معاجلة الأزمة 

باتخاذ قرارات ل�ستعادة الثقة واخلروج من الأزمات عن طريق؛ دعم النم�، م�ا�سلة الت�سحيح، زيادة ال�سي�لة، والتي�سري النقدي لحت�اء 

النخفا�ض يف قرو�ض التم�يل التي تقدمها بن�ك منطقة الي�رو لي�سمح با�ستقرار عالوات املخاطر على ال�سندات ال�سيادية عند م�ست�يات 

قريبة من م�ست�ياتها احلالية لتبداأ يف الع�دة اإىل م�ست�ياتها الطبيعية، ومبا ي�ؤدي يف النهاية اإىل احلد من عمليات تخفي�ض قرو�ض التم�يل 

التي تق�م بها بن�ك منطقة الي�رو.
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اأما يف القت�سادات النامية والناه�سة، وخ�س��سا القت�سادات الرئي�سية فينبغي اأن تركز ال�سيا�سة يف الأجل القريب على التحرك مل�اجهة؛ 

تراجع النم� املحلي وتباط�ؤ الطلب اخلارجي من القت�سادات املتقدمة والتعامل مبرونة مع تقلب التدفقات الراأ�سمالية من اخلارج.

اأما معدل الت�سخم اأو م�ست�يات الأ�سعار معربا عنها بالرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك )مت��سط الفرتة(، فقد ارتفع يف جمم�عة الدول 

املتقدمة، اإىل 2.7 % عام 2011 مقابل 1.6 % عام 2010، كما ارتفع اأي�سا يف جمم�عة الدول النامية والناه�سة لي�سجل 7.2 % مقارنة 

بنح� 6.1 % عام 2010، ويرجع ذلك ب�سفة اأ�سا�سية اإىل تباط�ؤ معدلت النم� القت�سادي العاملي مع بقاء معدلت البطالة على ارتفاعها 

يف ظل زيادة الطاقات الإنتاجية غري امل�ستغلة.

خالل   % 26.2 مبعدل  الأولية )2005=100(  امل�اد  لأ�سعار  العام  القيا�سي  الرقم  العامل، ارتفع  يف  الرئي�سية  ال�سلع  اأ�سعار  �سعيد  فعلى 

العام 2011. وياأتي هذا الرتفاع كمح�سلة لزيادة الرقم القيا�سي لأ�سعار معظم ال�سلع الرئي�سية، وخ�س��سا اأ�سعار الطاقة )النفط اخلام 

والغاز الطبيعي والفحم( مبعدل 29.5 %، فقد �سهدت اأ�سعار النفط اخلام )وفق املت��سط احل�سابي لالأ�سعار الف�رية خلامات برنت ودبي 

وغرب تك�سا�ض( ارتفاعًا ملح�ظًا بلغ معدله 31.9 % عام 2011 مقابل معدل من� بلغ 27.9 % عام 2010، كذلك �سجل املت��سط ال�سن�ي 

لل�سعر الف�ري ل�سلة خامات اأوبك خالل عام 2011 ح�ايل 104.2 دولرات للربميل، مقارنة مع 79 دولرا للربميل عام 2010، وياأتي هذا 

الرتفاع امللح�ظ ب�سبب التط�رات ال�سلبية للعر�ض وارتفاع املخاطر اجلي��سيا�سية. 

 ،%  21.2 مبعدل  ال�سناعة  ومدخالت  امل�سروبات  فيها  مبا  الغذائية  امل�اد  واأهمها؛  ال�سلع  بقية  لأ�سعار  القيا�سية  الأرقام  ارتفعت  كما 

مبعــــدل  ارتفعت اأ�سعار كافة املعادن وعلــــى راأ�سهـــــا الق�سدير  مبعدل 18.6 %، حيث  مبعدل 26.1 %. واملعادن  واملحا�سيل الزراعية 

33.8 %، الي�راني�م مبعدل 27.9 %، النحا�ض مبعدل 22.1 %، احلديد مبعدل 20.5 %، الر�سا�ض مبعدل 16.6 %، الأملني�م مبعدل 
14.3 %، النيكل مبعدل 8.8 %، والزنك مبعدل 5.0 %. 

اإل اأن ت�قعات ال�سندوق لعام 2012 ترجح انخفا�ض اأ�سعار النفط مبعدل 4.9 % وكذلك اأ�سعار كافة املعادن با�ستثناء الي�راني�م، ب�سبب 

احتمالت ارتفاع م�ست�يات العر�ض وهدوء الطلب.

وفيما يتعلق بالأداء اخلارجي، فقد ا�ستمر التباين يف الأداء وخ�س��سا بني القت�سادات الكربى يف العامل، فعلى �سعيد احل�سابات اجلارية، 

ال�سناعية  الآ�سي�ية  والدول  ال�سني، واليابان، رو�سيا  مدف�عات  م�ازين  يف  اجلارية  احل�سابات  يف  ف�ائ�ض  حتقق  ا�ستمرار   2011 العام  �سهد 

اجلديدة، والدول امل�سدرة للنفط، يف مقابل ت�ا�سل العجز يف دول مثل؛ ال�ليات املتحدة وبريطانيا وكندا وا�سرتاليا وعدد من الدول الأوروبية.

كما ي�جد هذا التباين ال�ا�سح بني القت�سادات النامية، فبالن�سبة لالقت�سادات التي تعاين عجزا خارجيا، فريى �سندوق النقد الدويل اأن 

عليها ال�ستمرار يف خف�ض ن�سب التم�يل بالدين حمليا ودوليا وتقليل احلاجة اإىل ذلك دون انتفائها عن طريق اإجراء الإ�سالحات الهيكلية 

لدعم الناجت واإ�سالح اأ�س�اق العمل واملنتجات مبا ي�ؤدي لزيادة �سالبة هذه القت�سادات يف م�اجهة التحديات. اأما القت�سادات التي تتمتع 

بفائ�ض يف تعامالتها اخلارجية وق�ة امل�ازنات احلك�مية، فيمكنها ال�ستفادة من نظم ال�سرف التي حتركها ق�ى ال�س�ق، وحت�سني �سبكات 

الأمان الجتماعي ونظم املعا�سات والرعاية ال�سحية والتعليم وتعزيز القطاعات املالية وحت�سني مناخ الأعمال لزيادة ال�ستثمار اخلا�ض.

اأما حركة التجارة العاملية لل�سلع واخلدمات فقد �سهدت تراجعًا يف من�ها مقارنة بالعام ال�سابق انعكا�سا لرتاجع النم� العاملي، اإذ 

حققت معدل من� بلغ 6.9 % عام 2011، مقارنة مبعدل من� بلغ 12.7 % عام 2010 ومعدل من� �سلبي بلغ 10.7 % عام 2009، وباملقابل 

ارتفعت قيمة �سادرات ال�سلع واخلدمات عامليا من 18.8 تريلي�ن دولر عام 2010، اإىل 22.2 تريلي�ن دولر عام 2011.

وعلى �سعيد ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر، ت�سري التقديرات الأولية املتاحة من م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )انكتاد( وال�سادرة 

يف يناير 2012، اإىل انه على الرغم من الت�ترات وت�ساعد املخاطر والتط�رات ال�سلبية يف القت�ساد العاملي فقد �سهدت تدفقات ال�ستثمار 

ال�سابق،  العام  يف  دولر  تريلي�ن   1.3 2011، من  عام  خالل  دولر  تريلي�ن   1.5 لتبلغ   % 17 بن�سبة  ارتفاعا  العامل  يف  املبا�سر  الأجنبي 
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ومتجاوزة بذلك مت��سط ما قبل الأزمة املالية والقت�سادية العاملية خالل الفرتة )2005  - 2007( البالغ 1.47 تريلي�ن دولر. وقد �سمل 

املتح�لة(  القت�سادات  النامية، وجمم�عة  الدول  املتقدمة، جمم�عة  الدول  الرئي�سية )جمم�عة  الثالث  املجم�عات  جميع  الرتفاع  هذا 

ولكن اأ�سباب النم� تختلف من جمم�عة اإىل اأخرى رغم اأن هناك قا�سمًا م�سرتكًا يتمثل يف اأن العديد من الدول نفذت تغيريات اإيجابية يف 

ال�سيا�سات الرامية اإىل حت�سني مناخ ال�ستثمار وت�سهيل وتنظيم دخ�ل وعمل ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة.

ففي الدول املتقدمة، وبعد ثالث �سن�ات متتالية من النخفا�ض، منت تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر ال�اردة اإليها بن�سبة 18 % خالل 

عام 2011، لت�سل اإىل 753 مليار دولر مقارنة بـ 636 مليار دولر عام 2010. وح�سب التق�سيم اجلغرايف فقد ارتفعت التدفقات ال�اردة 

اإىل اأوروبا بن�سبة 23 %، يف حني انخف�ست التدفقات ال�اردة اإىل ال�ليات املتحدة الأمريكية بن�سبة 8 % مقارنة بعام 2010. وه� عك�ض 

ما جرى العام ال�سابق. ويعزى الرتفاع يف ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف القت�سادات املتقدمة، وخ�س��سًا يف الدول الأوروبية، اإىل عمليات 

الندماج والتملك والتي ترتكز يف معظم احلالت يف اإعادة هيكلة ال�سركات، وحت�سني ا�ستخدام روؤو�ض اأم�الها وتخفي�ض تكاليفها.

اأما على م�ست�ى القارة الأوروبية فقد �سهدت دولها تباينا يف الأداء، حيث تراجعت التدفقات ال�اردة اإىل الي�نان واأملانيا، يف حني ارتفعت يف 

اإيطاليا وفرن�سا. كما تختلف مك�نات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر من دولة لأخرى، ففي معظم الدول املتقدمة، انخف�ست ح�سة ال�ستثمار 

يف الأ�سهم اإىل اأقل من 40 %، ومثلت ح�سة الأرباح املعاد ا�ستثمارها ما يقرب من الن�سف يف حني ارتفعت التدفقات الراأ�سمالية الأخرى.

اأما جمم�عة الدول النامية وجمم�عة القت�سادات املتح�لة، فقد ا�ستقطبتا وللعام الثاين على الت�ايل ح�ايل ن�سف تدفقات ال�ستثمار 

الأجنبي املبا�سر العاملي خالل عام 2011 . ويعزى ذلك اإىل ارتفاع التدفقات ال�اردة اإىل الدول النامية يف اآ�سيا )با�ستثناء غرب اآ�سيا( 

بن�سبة 11 % لت�سل اإىل 344 مليار دولر، مقارنة بـ 309 مليارات العام ال�سابق. كما �سهدت دول اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

ارتفاعًا يف التدفقات ال�اردة بن�سبة 35 % اإىل 216 مليار دولر، مقارنة بـ 161 مليار دولر العام 2010، وذلك على الرغم من انخفا�ض 

املالية  واملراكز  وك�ل�مبيا  الربازيل  يف  تركز  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  يف  النم�  اأن  ويذكر   .%  31 بن�سبة  والتملك  الندماج  عمليات 

اخلارجية، كما �سهدت جمم�عة القت�سادات املتح�لة التي ت�سم دول جن�ب �سرق اأوروبا ودول الك�من�لث امل�ستقلة، من�ا ق�يًا يف جذب 

ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة، حيث منت بن�سبة 31 % لت�سل اإىل 91.7 مليار دولر خالل العام 2011، مقارنة بـ 70.2 مليار دولر عام 

2010. ويعزى هذا الرتفاع اإىل عدد من �سفقات الندماج والتملك مع رو�سيا يف قطاع الطاقة.

وعلى �سعيد �سناعة ال�سمان ففي اأعقاب انخفا�ض م�ست�يات الطلب على احلماية التاأمينية من قبل ال�سركات وامل�سارف واملقر�سني ح�ل 

العامل ب�سبب الأزمة املالية يف عام 2009، ت�سري اأحدث البيانات املتاحة من الحتاد الدويل لهيئات �سمان ائتمان ال�سادرات وال�ستثمار 

)احتاد برين(، اإىل اأنه خالل عام 2010 ارتفعت م�ست�يات الطلب على احلماية التاأمينية وجنحت ال�سمانات التي قدمها اأع�ساء الحتاد 

يف دعم ما يقرب من 10 % من التجارة العاملية. كما اأعلنت العديد من هيئات ال�سمان اأع�ساء احتاد برين يف اجتماعه ال�سن�ي املنعقد يف 

اأكت�بر2011، عن ارتفاع الطلب على املنتجات التاأمينية لت�سل اإىل م�ست�يات ما قبل الأزمة بل ومن املت�قع اأن تتعداها خالل العام املقبل.

ال�سادرات  ائتمان  تاأمني  هيئات  عمليات  حجم  يف  ت��سعية  اجتاهات   2011 عام  من  الأول  الن�سف  خالل  العاملي  ال�سمان  �س�ق  و�سهد 

و�سمان ال�ستثمار يف كافة اأن�اع املنتجات التاأمينية وذلك لتلبية الطلب املتنامي مقرونًا با�ستعداد هيئات ال�سمان لتحمل املخاطر يف �سبيل 

تنفيذ دورها احلي�ي للحفاظ على تدفق ال�ستثمارات وان�سياب التبادل التجاري ح�ل العامل.

 

وت�سري اأحدث البيانات املتاحة اإىل اأن جممل ال�سمانات التي قدمها اأع�ساء الحتاد الدويل لهيئات �سمان ائتمان ال�سادرات وال�ستثمار 

)احتاد برين(، الذي تاأ�س�ض عام 1934 وي�سم 48 هيئة دولية واإقليمية ووطنية من 43 دولة واأطرافا اإقليمية ودولية، بلغ يف نهاية عام 2010 

ح�ايل 1.43 تريلي�ن دولر، مقابل 1.36 تريلي�ن دولر عام 2009، و1.51 تريلي�ن دولر عام 2008، و 1.32 تريلي�ن دولر عام 2007. 

عام  دولر  تريلي�ن   1.12 بـ  )مقارنة  الق�سري  للمدى  ال�سادرات  لئتمان  دولر  تريلي�ن   1.19 بني  ما   2010 عام  عمليات  ت�زعت  وقد 

2009(، و173 مليار دولر لئتمان ال�سادرات ولالإقرا�ض للمديني املت��سط والط�يل )مقارنة بـ 191 مليار دولر عام 2009(، و65.8 
مليار دولر ل�سمان ال�ستثمار )مقارنة بـ 49.3 مليار دولر عام 2009(. ويف املقابل تراجعت قيمة التع�ي�سات امل�سرتدة خالل عام 2010 

لتبلغ 2.5 مليار دولر مقابل 4.4 مليار دولر عام 2009، كما انخف�ست قيمة التع�ي�سات املدف�عة لتبلغ 3.4 مليار دولر عام 2010 مقارنة 

بـ 5.5 مليار دولر عام 2009.
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2 . القت�ساد العربي

يف ظل تراجع اأداء القت�ساد العاملي، هداأت وترية النم� القت�سادي الق�ي يف املنطقة العربية وتراجعت معدلته ولكن ب�س�رة مقب�لة ب�جه 

عام. فعلى �سعيد امل�ؤ�ضرات القت�سادية، عك�ست التقديرات الأولية ل�سندوق النقد الدويل، ال�سادرة يف يناير 2012، من�ا مقب�ل يف 

القت�ساد العربي للعام 2011 يبلغ 3.1 % مقارنة بنح� 4.1 % للعام 2010، وذلك كمح�سلة لنم� 4 دول مبعدلت مرتفعة ن�سبيا، تراوحت 

ما بني 5.7 % - 18.7 %، وت�سجيل البع�ض الآخر معدلت من� ح�ل 4 %، وباقي الدول معدلت تقل عن 3 %، وذلك يف مقابل انكما�ض 

الناجت يف 3 دول. وللعام الثاين على الت�ايل، يقل معدل النم� يف جمم�عة الدول العربية عن نظريه املحقق ملجم�عة الدول النامية معًا.

اأما فيما يتعلق مبعدلت الت�سخم اأو م�ست�يات الأ�سعار معربا عنها بالرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك )مت��سط الفرتة(، فقد ارتفع 

املت��سط يف الدول العربية بدرجة وا�سحة ليبلغ 10.6 % عام 2011، مقارنة مبعدل بلغ 7.4 % عام 2010، و�ساهم يف ذلك ارتفاع معدلت 

الطلب املحلي الكلي ب�س�رة طبيعية يف ظل تراجع الإنتاج املحلي وانخفا�ض املعرو�ض وخ�س��سا يف الدول التي �سهدت اأحداثا �سيا�سية، 

وذلك بالتزامن مع ارتفاع فات�رة ال�اردات نتيجة ارتفاع الأ�سعار العاملية لبع�ض ال�سلع الأولية والأ�سا�سية امل�ست�ردة بدرجة ملح�ظة مقارنة 

باأ�سعار عام 2010.

وزيادة  الدخ�ل  لدعم  متعددة  برامج  �س�رة  يف  ظهرت  والتي  املنطقة  دول  معظم  يف  اجلاري  الإنفاق  يف  الت��سع  �سيا�سات  �ساهمت  وقد 

اخلا�ض، وتراجعت  للقطاع  امل�جه  الئتمان  من�  معدلت  تراجع  ولتع��ض  املحلي  الطلب  م�ست�يات  حتفيز  يف  الجتماعية  واملنح  الرواتب 

معدلت الإنفاق املايل ال�ستثماري يف الدول غري النفطية ب�سكل عام، غري اأن بع�ض الدول وخا�سة الدول العربية امل�ست�ردة للنفط، قد 

تلجاأ، يف وقت مبكر عن الدول الأخرى، اإىل انتهاج �سيا�سات اقت�سادية اأكرث ت�سددًا نتيجة لظه�ر ب�ادر لل�سغ�ط الت�سخمية اأو لعدم ت�افر 

م�ارد مالية اإ�سافية ل�سد العجز املت�ساعد يف م�ازناتها العم�مية وم�ازين مدف�عاتها. 

وفيما يتعلق بالأداء اخلارجي فمن املالحظ اأن العام 2011 �سهد تباينا وا�سحا يف اأداء الدول النفطية والدول غري النفطية، فعلى 

�سعيد الدول النفطية �ساهم انتعا�ض اأ�سعار النفط يف حت�سن ملح�ظ يف فائ�ض احل�سابات اجلارية و م�ازين مدف�عات الدول العربية 

املدف�عات  وميزان  اجلاري  احل�ساب  اأداء  يف  تراجعا  النفطية  غري  الدول  معظم  �سهدت  املقابل  ليبيا، ويف  عدا  فيما  للخام  امل�سدرة 

ول�سيما التي �سهدت تط�رات �سيا�سية لفتة وذلك نتيجة انخفا�ض كبري يف عائداتها من الت�سدير وال�سياحة وحت�يالت العاملني وكذلك 

نتيجة للرتاجع يف تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر، بل اإن بع�ض الدول عانت وتعاين من خروج روؤو�ض الأم�ال وتراجع احتياطياتها 

الدول  يف  الحتياطيات  اإجمايل  على  النهائية  املح�سلة  اأن  كبري. اإل  عجز  اإىل  مدف�عاتها  ميزان  فائ�ض  حت�ل  بعد  كبري  ب�سكل  الدولية 

العربية، جاءت يف �سكل تغلب الع�امل اليجابية يف الدول النفطية وارتفاع الحتياطيات الإجمالية للدول العربية مبعدل 2 % فقط لت�سل 

اإىل 1018 مليار دولر بنهاية عام 2011 مقابل 999 مليار دولر بنهاية العام 2010 مع ت�قعات مب�ا�سلة ارتفاع الحتياطيات اإىل 1133 

مليار دولر يف العام 2012، خ�س��سا اإذا ما ا�ستقرت اأ�سعار النفط على ارتفاعها وخفت وترية التداعيات ال�سلبية لالأحداث ال�سيا�سية 

على عدد من دول املنطقة. 

ويف املقابل تراجعت املدي�نية اخلارجية الإجمالية للدول العربية مبقدار 145 مليار دولر ون�سبة 15 % من 989 مليار دولر عام 2010 اإىل 

843.5 مليار دولر عام 2011 ول�سيما بعد قيام عدد من الدول ب�سداد ح�سة كبرية من مدي�نيتها، ولكن مع ت�قعات مبعاودة الرتفاع ب�سكل 
طفيف اإىل 858 مليار دولر عام 2012 ول�سيما يف حال جناح مفاو�سات اجلهات املانحة مع عدد من الدول العربية الراغبة يف القرتا�ض. 

وعلى �سعيد اال�ضتثمار الأجنبي املبا�سر، ت�سري التقديرات الأولية ال�سادرة عن »�سمان« يف ثاين تقرير ملناخ ال�ستثمار ير�سد »اآفاق 

ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف الدول العربية«، اإىل انخفا�ض تدفقاته املتجهة اإليها مبعدل 17 % لتبلغ نح� 55 مليار دولر للعام 2011 

مقارنة بنح� 66.2 مليار دولر يف عام 2010. 

ويعزى هذا الرتاجع املت�قع اإىل عدة ع�امل؛ اأول: الع�امل ال�سيا�سية وتاأثريها على مناخ ال�ستثمار يف املنطقة ب�سكل عام ول�سيما يف الدول 

التي طالتها تلك الأحداث والذي جاء �سلبيا على املديني الق�سري واملت��سط. وه� ما ت�ؤكده وكالت الت�سنيف الئتماين العاملية والتي قامت 
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بعمليات مراجعة وخف�ض للتقييمات ال�سيادية لعدد من الدول العربية خالل العام 2011. رغم انه على املدى الط�يل من املمكن اأن يتح�ل 

التاأثري ايجابيا خ�س��سا يف حال مت تنفيذ اإ�سالحات جذرية ايجابية من وجهة نظر امل�ستثمر الدويل يف البيئة ال�سيا�سية والقت�سادية 

والجتماعية وامل�ؤ�س�سية. ثانيا: الع�امل القت�سادية ول�سيما يف دول الأحداث ال�سيا�سية واأهمها؛ تراجع الإنتاج ب�سبب ت�قف بع�ض املن�ساآت 

وهب�ط يف التدفقات ال�سياحية ال�اردة وتراجع ال�سادرات ال�سلعية واخلدمية وانخفا�ض حت�يالت العاملني يف اخلارج مما �سيرتتب عليه 

خلل يف م�ازين املدف�عات وال�سغط على الحتياطيات الدولية وتاأثر اأ�سعار �سرف العمالت ال�طنية. ثالثا: حدوث انخفا�ض يف ا�ستثمارات 

الدول الغربية والعربية التقليدية امل�سدرة لال�ستثمار اإىل املنطقة العربية، خ�س��سا مع التط�رات الأخرية يف عدد من البلدان امل�ستقبلة 

التقليدية لال�ستثمارات الأجنبية، والقرارات التي اتخذت جتاه بع�ض امل�ستثمرين، ف�سال عن تراجع ن�ساط هيئات ترويج ال�ستثمار يف 

الدول العربية وانح�سار الدور الذي تق�م به اأ�س�اق املال يف معظم دول الأحداث .

اإل انه ويف املقابل هناك عدد من الع�امل وامل�ؤثرات الأخرى التي قللت من حدة الرتاجع واأهمها ما يلي: ارتفاع اأ�سعار النفط وع�ائده وما 

يرتتب عليه من اأداء ايجابي لدول اخلليج وزيادة الإنفاق اجلاري وال�ستثماري احلك�مي يف الدول العربية ليبلغ خالل العام 2011 ما يزيد 

على 855 مليار دولر، واحتمالت بدء تدفق امل�ساعدات الإقليمية والدولية التي �سبق وتعهد املجتمع الدويل بتقدميها بقيمة ت�سل اإىل 50 

مليار دولر للدول العربية التي �سهدت تغريات �سيا�سية، ف�سال عن اإعالن عدد من ال�سركات العاملية ول�سيما �سركات النفط عن خطط 

وبرامج ل�ستثمار مليارات الدولرات مقابل م�ا�سلة الدول العربية، عر�ض املزيد من فر�ض ال�ستثمار املتاحة من خالل خطط ا�ستثمارية 

طم�ح لل�سن�ات املقبلة وخ�س��سا يف جمالت الطاقة والبنية الأ�سا�سية بقيمة ت�سل اإىل 1.7 تريلي�ن دولر.

ويف �س�ء الع�امل امل�ؤثرة واخلطط امل�ستقبلية لل�سركات عرب ال�طنية العربية، اتخذت م�ست�يات الأرباح املحققة لها اجتاها نزوليا منذ 

الربع الثاين من عام 2011. حيث تت�قع ال�سركات عرب ال�طنية العربية تراجعا تدريجيا يف تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر خالل عام 

2011. وه� ما يت�سح من تراجع �سفقات الندماج والتملك عرب احلدود يف املنطقة خ�س��سا وانها تق�م بدور حا�سم يف تن�سيط ال�ستثمار 
املبا�سر العربي البيني.

وعلى �سعيد حركة التجارة العربية لل�سلع واخلدمات، فح�سب التقديرات الأولية املت�فرة من م�سادر �سندوق النقد الدويل فقد 

منت مبقدار 347 مليار دولر وبن�سبة 18.5 % من 1.9 تريلي�ن دولر عام 2010 اإىل 2.2 تريلي�ن دولر عام 2011 مع ت�قعات مب�ا�سلة 

من�ها مبعدل اأبطاأ بقيمة 108.2 مليارات دولر وبن�سبة 4.9 % اإىل 2.3 تريلي�ن دولر عام 2012.

اأما على �سعيد ال�سادرات العربية من ال�سلع واخلدمات فقد ارتفعت مبقدار 237 مليار دولر وبن�سبة 22.8 % من 1041 مليار دولر عام 

2010 اإىل 1278.3 مليار دولر مع ت�قعات مب�ا�سلة من�ها بقيمة 30.2 مليار دولر وبن�سبة 2.4 % اإىل 1.3 تريلي�ن دولر عام 2012، 
ويع�د الف�سل الأول لهذا النم� اإىل ارتفاع اأ�سعار النفط و�سادراته. ويف املقابل ارتفعت ال�اردات العربية من ال�سلع واخلدمات مبقدار 110 

مليارات دولر وبن�سبة 13 % من 836 مليار دولر عام 2010 اإىل 945.8 مليار دولر عام 2011 مع ت�قعات مب�ا�سلة الرتفاع مبقدار 78 

مليار دولر وبن�سبة 8.2 % عام 2012.

وعلى �سعيد ن�ساط ال�ضمان يف هيئات ال�ضمان العربية والإقليمية، ارتفع جممل ال�سمانات التي وفرتها هيئات تاأمني ائتمان 

ال�سادرات العربية والإ�سالمية ال�طنية والإقليمية، اأع�ساء »احتاد اأمان«، والبالغ عددها 17 م�ؤ�س�سة، لتبلغ عمليات الأع�ساء نح� 15.06 

مليار دولر خالل عام 2010، مقابل 13.02 مليار دولر يف عام 2009، كما ارتفعت الأق�ساط التاأمينية اإىل 122.8 ملي�ن دولر مقارنة بـ 

72.9 ملي�ن دولر يف عام 2009. كذلك ارتفعت املطالبات املدف�عة اإىل 23.9 ملي�ن دولر خالل عام 2010 مقارنة بـ 22.9 ملي�ن دولر 
عام 2009، فيمت تراجعت  املبالغ امل�سرتدة من 69.4 ملي�ن دولر عام 2009 اإىل 28.9 ملي�ن دولر عام 2010.

ممثال   70 مب�ساركة  2011، وذلك  الرتكية، اأكت�بر  ا�سطنب�ل  مدينة  يف  الثاين  ال�سن�ي  اأمان« اجتماعه  2011، عقد »احتاد  عام  وخالل 

عن هيئات �سمان ائتمان �سادرات عربية واإ�سالمية اإ�سافة اإىل �سركات اإعادة التاأمني واملعل�مات التجارية وحت�سيل الدي�ن والتم�يل. 

حيث وافقت اجلمعية العامة لحتاد اأمان على جمم�عة من القرارات منها؛ قب�ل خم�سة اأع�ساء جدد يف الحتاد، امل�افقة على م�سروع 

قاعدة بيانات احتاد اأمان، امل�افقة على عقد الجتماع ال�سن�ي الثالث يف ماليزيا. كما انتخبت اجلمعية العامة الأع�ساء اخلم�سة اجلدد 

يف املجل�ض التنفيذي لل�سن�ات 2011 و2012.
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الف�سل الثاين: عمليات ال�سمان

:
)1(

1.2 حمفظة عقود ال�سمان

، مقارنة 
)2(

اأمريكي )402.1 ملي�ن د.ك( 1,440.8 ملي�ن دولر  2011 مبلغ  بلغت القيمة الإجمالية ملحفظة عق�د ال�سمان خالل عام 

مببلغ 1,197.4 ملي�ن دولر اأمريكي )336.5 ملي�ن د.ك( عام 2010، اأي بزيادة ن�سبتها 20 %. )انظر اجلدول 1(. وفيما يلي تفا�سيل 

حمفظة عق�د ال�سمان:

1.1.2  عقود �سمان ال�ستثمار:
بلغت قيمة عق�د �سمان ال�ستثمار 302.2 ملي�ن دولر اأمريكي )84.3 ملي�ن د.ك(، متثل ما ن�سبته 21 % من القيمة الإجمالية ملحفظة 

عق�د ال�سمان.

2.1.2 عقود تاأمني ائتمان ال�سادرات:
بلغت قيمة عق�د تاأمني ائتمان ال�سادرات 927.8 ملي�ن دولر اأمريكي )259 ملي�ن د.ك(، متثل ما ن�سبته 64 % من القيمة الإجمالية 

ملحفظة عق�د ال�سمان.

3.1.2 عقود اإعادة التاأمني الوارد:
بلغت قيمة العمليات امل�سندة اإىل امل�ؤ�س�سة مب�جب اتفاقيات اإعادة التاأمني الن�سبية والختيارية 210.8 ماليني دولر اأمريكي )58.8 ملي�ن 

د.ك(، متثل ما ن�سبته 15 % من القيمة الإجمالية ملحفظة عق�د ال�سمان. 

 متثل عق�د ال�سمان املربمة خالل العام ال�سارية منها واملنتهية
1

 دولر اأمريكي واحد يعادل 0.279050 د.ك كما يف 2011/12/31
2

توزيع حمفظة عقود ال�سمان
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هذا وقد ا�ستفاد من �سمان امل�ؤ�س�سة خالل العام م�ستثمرون وم�سدرون من ثالث ع�سرة دولة عربية وعدد من البن�ك العربية وامل�سرتكة 

الأردنية  واململكة  الك�يت )22.25 %(  فدولة  ال�سع�دية )33.59 %(  العربية  اململكة  العربية جاءت يف مقدمتها  الدول  املقيمة خارج 

 )%  5.48( الت�ن�سية  واجلمه�رية   )7.03%( اللبنانية  واجلمه�رية   )%  7.84( وامل�سرتكة  العربية  والبن�ك   )%  8.22( الها�سمية 

وجمه�رية م�سر العربية )5.06 %( ودولة الإمارات العربية املتحدة )3.49 %( واجلمه�رية العربية ال�س�رية )2.68 %( واجلمه�رية 

اجلزائرية )2.45 %( و�سلطنة عمان )0.74 %( ودولة قطر )0.69 %( ومملكة البحرين )0.47 %( ودولة فل�سطني )0.01 %(. 

)انظر اجلدول 2(.

وبلغ عدد الدول امل�سيفة لال�ستثمار اأو امل�ست�ردة لل�سلع 63 دولة ، منها 16 دولة عربية ت�سدرتها الإمارات العربية املتحدة )12.12 %( 

 )%  7.88( ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  واجلمه�رية   )%  8.62( ال�سع�دية  العربية  واململكة   )%  10.43( ال�س�دان  فجمه�رية 

واململكة الأردنية الها�سمية )6.82 %( وليبيا )5.80 %( ودولة الك�يت )5.29 %( واجلمه�رية العربية ال�س�رية )5.18 %( وجمه�رية 

اليمنيـــــة  ودول قطـــر )2.53 %( واجلمه�رية  املغربية )3.09 %(  واململكة  البحرين )3.25 %(  العربية )%4.21( ومملكة  م�سر 

)2.11 %( واجلمه�رية الت�ن�سية )2.07 %( واجلمه�رية اللبنانية )%1.99( و�سلطنة عمان )1.44 %( فيما ت�زعت بقية العق�د على 

47 دولة مبا ن�سبته 17.17 % من قيمة العق�د. )انظر اجلدول3(

قيمة حمفظة عقود ال�سمان ح�سب جن�سية امل�ستفيدين
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2.2  اإجمايل العقود ال�سارية واللتزامات القائمة:

1.2.2 اإجمايل العقود ال�سارية:
بلغت القيمة الإجمالية لعق�د ال�سمان ال�سارية كما يف 2011/12/31 مبلغ 1,232.5 ملي�ن دولر اأمريكي )344 ملي�ن د.ك( وذلك بزيادة 

قدرها 3 % عن قيمة العق�د ال�سارية يف العام 2010. وت�زعت هذه القيمة بن�سبة 25 % لعق�د �سمان ال�ستثمار ون�سبة 75 % لعق�د 

تاأمني ائتمان ال�سادرات واإعادة التاأمني.

2.2.2 اإجمايل اللتزامات القائمة:
بلغت القيمة الإجمالية لاللتزامات القائمة على امل�ؤ�س�سة جتاه الأطراف امل�سم�نة كما يف 2011/12/31 مبلغ 418.4 ملي�ن دولر اأمريكي 

)116.8 ملي�ن د.ك( متثل 34 % من اإجمايل قيمة العق�د ال�سارية، وذلك مقارنة مببلغ 501 ملي�ن دولر اأمريكي يف العام 2010. )انظر 

اجلدول 4(.

3.2 اإجمايل اأق�ساط ال�سمان:
بلغت القيمة الإجمالية لأق�ساط ال�سمان يف نهاية العام 4.73 ملي�ن دولر اأمريكي )1.32 ملي�ن د.ك(.

 

4.2  التعوي�س وال�سرتداد:
اأمريكي  دولر   143,930 بلغــت  اإجمالية  بقيمـــــــة  عربيتني  دولتني  يف  جتاريـــــة  خماطـــــــر  حتقق  عن  تع�ي�سني  باأداء  امل�ؤ�س�سة  قامت 

)40,164 د.ك(. وا�سرتدت خالل العام مبلغ 57,786 دولر اأمريكي )16,125 د.ك( مت دفعه عن تع�ي�سات �سابقة.

 مطاط ولدائن
31%  

 خشب ومصنوعاته
25%  

 عقود تأمين ائتمان الصادرات بحسب نوع السلع

 خدمات
1%  

 صناعات كيمياوية
6%  مصنوعات جيرية وأسمنتية 

7%  

 معادن ومصنوعاتها
11%  

 منتجات صناعية غذائية
3%  

 آالت وأجهزة كهربائية
15%  

 مصنوعات نسيجية
1%  
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 5.2 اإعادة التاأمني:

�ساهمت امل�ؤ�س�سة خالل العام يف اتفاقية جديدة لإعادة التاأمني ال�ارد باحل�س�ض الن�سبية مع �سركة عربية خمت�سة يف تاأمني ائتمان 

التجارة الداخلية.

كما مت خالل العام جتديد 9 اتفاقيات اإعادة تاأمني وارد باحل�س�ض الن�سبية مع هيئات تامني ائتمان عربية وطنية منها 8 اتفاقيات ائتمان 

�سادرات واتفاقية جتارة حملية.

اأما على م�ست�ى اتفاقيات اإعادة التاأمني الختيارية ال�اردة فقد مت اإبرام 19 اتفاقية جديدة.

بلغ اإجمايل قيمة العمليات املعاد التاأمني عليها من قبل امل�ؤ�س�سة ح�ايل 210.8 ماليني دولر اأمريكي )58.8 ملي�ن د.ك(. اأ�سري اإليها يف 

البند 3.1.2 اأعاله.

6.2  ت�سويق خدمات ال�سمان:
قامت امل�ؤ�س�سة بعدد من املهام الت�س�يقية يف 6 دول عربية عالوة على تغطيتها امل�ستمرة لل�سركات امل�سدرة وامل�ستثمرة العاملة يف دولة 

القت�سادية  الفعاليات  العديد من  و�ساركت يف  الريا�ض. كما نظمت  الإقليمي يف  ال�سع�دية من خالل مكتبها  العربية  اململكة  املقر ويف 

وال�ستثمارية بغر�ض التعريف بخدماتها، كما قامت امل�ؤ�س�سة بتنفيذ عدد من احلمالت الربيدية نح� ال�سركات الكربى والهامة يف عدد 

من الدول العربية. وت�ا�سلت مع العديد من ال�سركات ال�ستثمارية وامل�سدرة يف بع�ض الدول العربية. 

7.2 العالقات مع هيئات ال�سمان:
نظمت امل�ؤ�س�سة ب�سفتها ال�سكرتارية العامة لحتاد اأمان الجتماع ال�سن�ي الثاين لالحتاد يف مدينة ا�سطنب�ل يف تركيا خالل الفتـــرة 

04-05 اأكت�بر 2011. �سارك يف الجتماع قرابة 80 م�ساركًا من 30 هيئة تاأمني ائتمان عربية واإ�سالمية وو�سطاء تاأمني و�سركات معل�مات 
ائتمانية وم�ؤ�س�سات م�سرفية.

لل�ق�ف على م�ستجدات  ن�فمرب وذلك  �سهر  �سلطنة عمان يف  والتي عقدت يف  ال�سن�ية  براغ  نادي  امل�ؤ�س�سة يف اجتماعات  �ساركت  كما 

وتط�رات ن�ساط تاأمني ائتمان ال�سادرات وال�ستثمار يف خمتلف دول العامل.
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قيمة حمفظة عقود ال�سمان املربمة خالل عام 2011

  

دينار كويتيدولر اأمريكي

302,179,20984,323,108 �سمان ال�ستثمار

927,870,539258,922,274 ائتمان ال�سادرات

210,768,88258,815,057 اإعادة تاأمني

1,440,818,630402,060,439 الإجمــــايل العام
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قيمة حمفظة عقود ال�سمان املربمة خالل عام 2011 موزعة ح�سب الأقطار امل�سدرة وح�سب اأنواع العقود

)بالدولر الأمريكي و املعادل بالدينار الكويتي(

 

القطر امل�سدر

الن�سبة اإىلاالإجمايلالن�سبةعقود ال�سادراتالن�سبةعقود ال�ستثمار

االإجمايل %
 

دينار ك�يتيدولر اأمريكي%دينار ك�يتيدولر اأمريكي%دينار ك�يتيدولر اأمريكي

 33.59%483,951,614135,046,698 39.87%453,951,614126,675,198 9.93%30,000,0008,371,500ال�سع�دية1

 22.25%320,579,39889,457,681 5.58%63,543,39017,731,783 85.06%257,036,00871,725,898الك�يت2

 8.22%118,484,10233,062,989 9.51%108,340,90130,232,528 3.36%10,143,2012,830,460الأردن3

 3.49%50,338,87314,047,063 4.42%50,338,87314,047,063 0.00%                    -                    -الإمارات 4

0.47%6,706,1631,871,355 0.59%6,706,1631,871,355 0.00%                    -                    -البحرين5

5.48%78,945,77722,029,819 6.93%78,945,77722,029,819 0.00%                    -                    -ت�ن�ض6

 2.68%38,669,64210,790,764 3.40%38,669,64210,790,764 0.00%                    -                    -�س�رية7

 7.03%101,248,79328,253,476 8.45%96,248,79326,858,226 1.65%5,000,0001,395,250لبنان8

 2.45%35,338,7249,861,271 3.10%35,338,7249,861,271 0.00% -                       -اجلزائر9

 5.06%72,892,35220,340,611 6.40%72,892,35220,340,611 0.00%                    -                    -م�سر 10

 0.69%9,984,2002,786,091 0.88%9,984,2002,786,091 0.00%                    -                    -قطر11

 0.74%0.9310,621,8702,964,033%10,621,8702,964,033 0.00%                    -                    -�سلطنة عمان12

 0.01%0.0190,80025,338%90,80025,338 0.00%                    -                    -فل�سطني13

 7.84%112,966,32231,523,252 9.92%112,966,32231,523,252 0.00%                    -                    -بن�ك عربية وم�سرتكة14

 100%1,440,818,630402,060,439 100%1,138,639,421317,737,330 100%302,179,20984,323,108الإجمايل العام

     79.03%   20.97%الن�سبة اإىل الإجمايل %
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قيمة حمفظة عقود ال�سمان املربمة خالل عام 2011 موزعة ح�سب الأقطار امل�سيفة/امل�ستوردة و ح�سب اأنواع العقود

 )بالدولر الأمريكي و املعادل بالدينار الكويتي(

 
القطر امل�سيف/

امل�ضت�رد

االإجمايلالن�سبةعقود ال�سادراتالن�سبةعقود ال�ستثمار
الن�سبة اإىل

الإجمايل العام دينار ك�يتيدولر اأمريكي%دينار ك�يتيدولر اأمريكي%دينار ك�يتيدولر اأمريكي

10.43% 41,919,356        150,221,666        5.38% 17,081,277         61,212,244         29.46% 24,838,079       89,009,422        ال�س�دان1
12.12% 48,745,347        174,683,199        15.34% 48,745,347         174,683,199       0.00% -  - الإمارات 2
5.29% 21,272,500        76,231,857          6.69% 21,272,500         76,231,857         0.00% -  - الك�يت3
8.62% 34,648,413        124,165,607        10.90% 34,648,413         124,165,607       0.00% -  - ال�سع�دية4
6.82% 27,402,813        98,200,369          8.62% 27,402,813         98,200,369         0.00% -  - الأردن5
3.09% 12,442,721        44,589,574          0.84% 2,675,971          9,589,574          11.58% 9,766,750         35,000,000        املغرب6
5.18% 20,827,081        74,635,662          2.16% 6,874,581          24,635,662         16.55% 13,952,500       50,000,000        �س�رية7
2.53% 10,191,850        36,523,382          3.21% 10,191,850         36,523,382         0.00% -  - قطر8
4.21% 16,912,223        60,606,425          5.32% 16,912,223         60,606,425         0.00% -  - م�سر 9

3.25% 13,051,525        46,771,277          4.11% 13,051,525         46,771,277         0.00% -  - البحرين10
2.07% 8,322,757          29,825,326          2.08% 6,601,078          23,655,539         2.04% 1,721,679         6,169,787          ت�ن�ض11
1.44% 5,807,507          20,811,706          1.83% 5,807,507          20,811,706         0.00% -  - �سلطنة عمان12
2.11% 8,484,017          30,403,213          0.05% 112,517             403,213             9.93% 8,371,500         30,000,000        اليمن13
1.99% 8,016,714          28,728,593          1.64% 5,226,214          18,728,593         3.31% 2,790,500         10,000,000        لبنان14
7.88% 31,677,736        113,519,929        9.97% 31,677,736         113,519,929       0.00% -  - اجلزائر 15
5.80% 23,338,783        83,636,565          0.14% 456,683             1,636,565          27.14% 22,882,100       82,000,000        ليبيا16

82.84% 333,061,341    1,193,554,354   78.28% 248,738,233     891,375,141    100% 84,323,108     302,179,209    اإجمايل الدول العربية
8.59% 34,522,868        123,715,706        10.87% 34,522,868         123,715,706        -  -  - اأوروبا

5.09% 20,478,277        73,385,690          6.45% 20,478,277         73,385,690          -  -  - اآ�سيا
2.18% 8,748,802          31,352,095          2.75% 8,748,802          31,352,095          -  -  - اأفريقيا

0.59% 2,382,519          8,537,966           0.75% 2,382,519          8,537,966           -  -  - اأمريكا ال�سمالية
0.71% 2,866,630          10,272,819          0.90% 2,866,630          10,272,819          -  -  - جمم�عة دول

17.16% 68,999,096      247,264,276     21.72% 68,999,096      247,264,281     -  -  - اإجمايل الدول غري العربية

100% 402,060,439    1,440,818,630   100% 317,737,330     1,138,639,421  100% 84,323,108     302,179,209    الإجمايل العام

   -                        79.03%   20.97%الن�سبة اإىل الإجمايل %
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قيمة العقود ال�سارية واللتزامات القائمة كما يف 2011/12/31 ح�سب القطر امل�سيف/امل�ستورد و ح�سب نوع العقد

القطر امل�سيف
عقود ال�ستثمار 

ال�سارية

عقود ال�سادرات 

ال�سارية

اإجمايل العقود 

ال�سارية

اللتزامات القائمة 

لعقود ال�ستثمار

اللتزامات القائمة 

لعقود ائتمان ال�سادرات
اإجمايل اللتزامات القائمة

الن�سبة من الإجمايلديناردولرديناردولرديناردولرديناردولرديناردولرديناردولر

31.47%131,645,25036,735,607 20,015,895 71,728,703   16,719,712 59,916,547 27,574,861187,826,33852,412,940 98,816,917 24,838,079 89,009,422ال�س�دان

9.56%1,327,40040,011,38811,165,178 4,756,852  9,837,778 35,254,536 6,366,93672,816,46920,319,436 22,816,469 13,952,500 50,000,000�س�رية

4.50%2,18618,847,4335,259,376 7,833  5,257,190 18,839,600 83,515,69823,305,056 422,956  1,515,698 22,882,100 82,000,000 ليبيا

5.14%6,002,47621,510,3956,002,476 21,510,395 --32,661,312117,044,66032,661,312  117,044,660 - - الإمارات

1.46%1,708,2286,121,5851,708,228 6,121,585 --30,194,689108,205,30030,194,689  108,205,300 - - ال�سع�دية

0.60%705,3832,527,801705,383 2,527,801 --16,566,25359,366,61316,566,253 59,366,613 - - الك�يت

2.98%854,11712,460,8033,477,187 3,060,803  2,623,070  9,400,000 2,328,10743,342,97412,094,857  8,342,974 9,766,750  35,000,000.00 املغرب

6.05%25,314,7647,064,085- - 7,064,085 25,314,764 30,000,0008,371,500 - -8,371,500 30,000,000 اليمن

0.48%561,4312,011,936561,431 2,011,936 - - 12,947,43146,398,24612,947,431 46,398,246 - -الأردن

2.68%2,168,65211,223,8543,132,016 7,771,552 963,365  3,452,302 6,054,02727,864,9207,775,706 21,695,133 1,721,679 6,169,787ت�ن�ض

2.96%3,459,25812,396,5523,459,258 12,396,552 --10,199,04836,549,17810,199,048 36,549,178 --م�سر

0.58%673,7432,414,416673,743 2,414,416 --8,967,77532,136,8038,967,775 32,136,803 --قطر

1.82%2,129,1847,630,1162,129,184 7,630,116 --12,316,37244,136,79112,316,372 44,136,791 --البحرين

0.60%297,4802,499,628697,521 1,066,047 400,041  1,433,581 4,838,56327,339,4127,629,063 17,339,412 2,790,500 10,000,000 لبنان

0.22%262,602941,058262,602  941,058 --5,308,42319,023,1955,308,423 19,023,195 --عمان

14.19%59,349,03716,561,349 16,561,349 59,349,037 --23,638,24484,709,70723,638,244 84,709,707 --اجلزائر

6.22%7,258,53326,011,5857,258,533 26,011,585 --26,593,66095,300,69926,593,660 95,300,699 --اأوروبا

2.43%2,840,20510,178,1212,840,205 10,178,121 --15,519,00055,613,69115,519,000 55,613,691 --اآ�سيا

4.23%4,935,81917,687,9384,935,819 17,687,938 --11,920,06642,716,59411,920,066 42,716,594 --اأفريقيا

0.17%198,552711,527198,552  711,527 --2,277,2948,160,8812,277,294 8,160,881 --اأمريكا ال�سمالية

1.65%1,922,5316,889,5581,922,531 6,889,558 - - 2,915,91210,449,4252,915,912 10,449,425 --جمم�عة دول

100%302,179,20984,323,108930,338,386259,610,9271,232,517,594343,934,035153,611,33042,865,242264,773,41573,885,021418,384,746116,750,263االإجمايل

العق�د ال�سارية: هي العق�د �سارية املفع�ل �س�اء نفذت اأو مل تنفذ

اللتزامات القائمة: بالن�سبة لعق�د �سمان ال�ستثمار هي قيمة ما نفذ من ا�ستثمار، و بالن�سبة لعق�د �سمان ائتمان ال�سادرات هي قيمة ال�سحنات املنفذة ومل ت�سدد بعد. ل تعني هذه اللتزامات مبالغ واجبة الدفع اإذ ل يك�ن ذلك اإل بعد 

حتقق اخلطر يف اأي منها.
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قيمة حمفظة عقود ال�سمان خالل عام 2011 موزعة ح�سب جن�سية الأقطار امل�سمونة
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قيمة حمفظة عقود ال�سمان خالل عام 2011 موزعة ح�سب الأقطار امل�سيفة / امل�ستوردة

عقود االستثمار عقود الصادرات
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قيمة العقود ال�ساريةر واللتزامات القائمة كما يف 2011/12/31 ح�سب الأقطار امل�سيفة / امل�ستوردة
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23 التقرير ال�سن�ي 2011

الف�سل الثالث: الأن�سطة املكملة واخلدمات امل�ساندة

1.3 املطبوعات واأوراق العمل:
العربي  ال�ستثماري  ال�عي  زيادة  يف  وامل�ساهمة  املعرفة  ن�سر  يف  واملتمثل  اإن�سائها  اأهداف  اأحد  لبل�غ  الرامية  جه�دها  امل�ؤ�س�سة  وا�سلت 

وم�ستجدات �سناعة ال�سمان من خالل جمم�عة من الأن�سطة املكملة واخلدمات امل�ساندة التي ت�ساهم يف تط�ير مناخ ال�ستثمار، واإبراز 

الفر�ض املتاحة والرتويج له يف الدول العربية على النح� التايل؛ 

1.1.3 التقرير ال�سنوي »مناخ ال�ستثمار يف الدول العربية«: 
�سدر عن امل�ؤ�س�سة خالل العام 2011 الن�سخة ال�ساد�سة والع�سرون من التقرير ال�سن�ي »مناخ ال�ستثمار يف الدول العربية 2010«، مت�سمنًا 

اأول ر�سد من ن�عه لال�ستثمارات الأجنبية غري املبا�سرة يف الدول العربية، ولل�سنة الثانية على الت�ايل ا�ستعرا�ض اآفاق ال�ستثمار الأجنبي 

املبا�سر يف دول املنطقة لعام 2011، وتناول حم�ر التقرير اآفاق ال�ستثمار يف قطاع النقل البحري العربي، ولل�سنة اخلام�سة على الت�ايل 

مت تقدمي ملحة اإح�سائية ا�ستثمارية عن كل دولة عربية، هذا اإىل جانب م��س�عات متخ�س�سة ب�ساأن الت�سريعات والفر�ض ال�ستثمارية 

واجله�د الرتويجية والتجارة العربية والتقييمات ال�سيادية وغريها. 

مت ت�زيع نح� 5000 ن�سخة ورقية واإلكرتونية من التقرير، اإىل امل�ؤ�س�سات واجلهات العربية احلك�مية واخلا�سة املعنية، امل�ستثمرين ورجال 

التقرير  مللخ�ض  باللغة الجنليزية  ن�سخة  اإعداد  كما مت  العليا.  الدرا�سات  وطلبة  والباحثني  البح�ث  ومراكز  الإعالم،  و�سائل  الأعمال، 

وحتميلها على امل�قع ال�سبكي للم�ؤ�س�سة.

2.1.3 الن�سرة الف�سلية »�سمان ال�ستثمار«:
اأ�سدرت امل�ؤ�س�سة خالل العام اأربعة اأعداد من الن�سرة الف�سلية »�سمان ال�ستثمار«، بعد تط�ير �سكلها الفني وم�سم�نها تناولت ق�سايا 

وم��س�عات وثيقة ال�سلة بعمل امل�ؤ�س�سة يف جمايل ال�ستثمار والتجارة، اإ�سافة اإىل الأب�اب الثابتة التي تتناول اأن�سطة امل�ؤ�س�سة واجتماعات 

جمل�ض اإدارتها وجمل�ض م�ساهميها. حيث تناولت الفتتاحيات كلمات ال�سيد املدير العام ح�ل؛ م�ؤمتر مرام ودوره يف ت�سجيع ال�ستثمار، 

الب�ر�سات العربية وتعاظم دورها يف حركة ال�ستثمار الأجنبي، نظرة م�ستقبلية لال�ستثمارات الأجنبية يف الدول العربية، جذب ال�ستثمار 

وبيئة الأعمال يف الدول العربية، كما اأدرجت الن�سرة ملفات ودرا�سات م��سعة اأعدتها امل�ؤ�س�سة عن؛ التاأثريات املت�قعة لتداعيات الأحداث 

ال�سيا�سية يف املنطقة العربية على مناخها ال�ستثماري، ال�ستثمارات الأجنبية غري املبا�سرة يف الدول العربية، اآفاق ال�ستثمار الأجنبي 

اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�ض   ،  2012/2011 اأداء الأعمال يف الدول العربية لعامي  2011، ملف �سامل عن بيئة  املبا�سر يف دول املنطقة لعام 

اأداء الدول العربية يف بع�ض امل�ؤ�سرات الدولية �سملت؛ النفاذ لأ�س�اق راأ�ض املال، مرونة ا�ست�سدار تراخي�ض امل�سروع، تناف�سية ال�سياحة 

نسخة، عرب   4500 اأخرى. وزعت نح�  اإىل جانب تقارير وم�ؤمترات  العاملية، هذا  التناف�سية  الرقمية، وم�ؤ�سر  البنية  وال�سفر، جاهزية 

الربيد العادي و1000 ن�سخة اإلكرتونية من الن�سرة لكل عدد ف�سلي، ف�سال عن اإتاحتها عرب امل�قع ال�سبكي للم�ؤ�س�سة.  

3.1.3 الدرا�سات واأوراق العمـل:
قدمت امل�ؤ�س�سة )9( درا�سات واأوراق عمل متخ�س�سة وم��سعة خالل فعاليات اقت�سادية مهمة على امل�ست�يني العربي والدويل، على مدار 

العام، �سلطت مبجملها ال�س�ء على امل�ا�سيع التالية:

• خدمات امل�ؤ�س�سة يف جمال �سمان ال�ستثمار يف الدول العربية، �سلطنة عمان – فرباير 2011.	

• مناخ ال�ستثمار يف الأردن ودور امل�ؤ�س�سة يف ت�سجيع ال�ستثمارات، الأردن – مار�ض 2011.	

• 	 .2011 اآفاق ال�ستثمار يف الدول العربية يف �س�ء التط�رات الراهنة، لبنان– �سبتمرب 

• ال�ستثمارات العربية البينية واآفاقها امل�ستقبلية، م�سر– اأكت�بر 2011. 	

• 	.2011 ال�ستثمار يف قطاع النقل البحري يف املنطقة العربية، م�سر– اأكت�بر 

• واقع ال�ستثمار العربي البيني وقطاعاته ال�اعدة واملع�قات التي ت�اجه تط�ره، م�سر– ن�فمرب 2011.	

• حت�سني بيئة الأعمال وخلق فر�ض عمل يف الدول العربية، الإمارات – ن�فمرب 2011.	

• املناطق احلرة ودورها يف ت�سجيع ال�ستثمار الأجنبي، �سلطنة عمان– دي�سمرب 2011.	

• 	.2011 دور امل�ؤ�س�سة يف تعزيز ال�ستثمارات يف العامل العربي، ال�س�دان– دي�سمرب 
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2.3   الفعاليات التي نظمتها املوؤ�س�سة اأو �ساركت فيها:
نظمت امل�ؤ�س�سة و�ساركت يف )15( فعالية اقت�سادية، خالل العام، ت�سمنت:

• 	.2011  »م�ؤمتر �سحارى لفر�ض ال�ستثمار«، �سحاري، �سلطنة عمان – فرباير 

• »امل�ؤمتر الثامن لتم�يل ال�سادرات«، دبي، الإمارات – فرباير 2011.	

• »معر�ض العالقات الك�يتية الدولية«، الك�يت – فرباير 2011.	

• »امل�ؤمتر الرابع ع�سر لرجال الأعمال وامل�ستثمرين العرب، مرام 14«، عمان، الأردن– مار�ض 2011.	

• »امل�ؤمتر ال�ستثماري العقاري امل�سريف«، الك�يت – اأبريل 2011.	

• »ندوة اخلدمات املالية، التع�ي�سات والت�جهات واأف�سل املمار�سات يف الأ�س�اق املالية«، الك�يت– اأبريل 2011. 	

• »منتدى فر�ض ال�ستثمار يف القطاع ال�سناعي وال�سياحي يف الأردن«، الك�يت – اأبريل 2011.	

• »م�ؤمتر ال�سراكة الفاعلة بني القطاعني العام واخلا�ض«، الك�يت – اأبريل 2011. 	

• »منتدى الأعمال الأملاين العربي الرابع ع�سر«، برلني، اأملانيا – ماي� 2011.	

• »م�ؤمتر التجارة وال�ستثمار يف منطقة امل�سرق العربي«، بريوت، لبنان – ي�ني� 2011.	

• »امل�ؤمتر العربي لال�ستثمار امل�سريف، ال�سناعي، ال�سياحي والعقاري«، بريوت، لبنان– �سبتمرب 2011.	

• »م�ؤمتر ال�ستثمارات العربية البينية وم�ساكل ت�س�ية منازعاتها - ال�اقع واقرتاح احلل�ل«، القاهرة، م�سر – اأكت�بر 2011. 	

• »ور�سة عمل ال�ستثمار يف الدول العربية«، القاهرة، م�سر– ن�فمرب 2011.	

• »امللتقى الرابع لال�ستثمار يف املناطق احلرة واملناطق التنم�ية«، م�سقط، �سلطنة عمان – دي�سمرب 2011.	

• »اللقاء ال�ستثماري الثاين ح�ل فر�ض ال�ستثمار الزراعي«، اخلرط�م، ال�س�دان – دي�سمرب 2011.	

3.3 التعاون مع املوؤ�س�سات والهيئات العربيـة والدولية:
ن�سطت امل�ؤ�س�سة خالل العام يف ت�س�يق خدماتها التاأمينية وتعزيز التعاون مع امل�ؤ�س�سات والهيئات العربيـة من خالل:

• م�ساركة امل�ؤ�س�سة يف »الجتماعات ال�سن�ية لالئتالف الئتماين«، التي ا�ست�سافتها العا�سمة الفرن�سية باري�ض،  يف �سهر يناير 2011.	

• 2011 وبحث 	 اأب�ظبي خالل �سهر فرباير  الإماراتية  العا�سمة  العربية«، يف  التجارة  امل�ساركة يف »اجتماع عمل برنامج مت�يل 

تعزيز اأطر التعاون وتفعليها مع الربنامج.

• ح�س�ر »الدورة اخلام�سة لجتماعات التن�سيق لدعم عالقات التعاون بني م�ؤ�س�سات مت�يل التجارة وم�ؤ�س�سات ال�سمان يف الدول 	

العربية والإ�سالمية«، فيينا، النم�سا – مار�ض 2011.

• الجتماع مع حمافظ البنك املركزي الأردين يف العا�سمة الأردنية عمان وبحث اإمكانية امل�ساركة يف راأ�ض مال ال�سركة الأردنية 	

للتاأمني على القرو�ض خالل �سهر مار�ض 2011.

• تنظيم امل�ؤ�س�سة »دورة تدريبية يف جمال اكتتاب املخاطر«، مبدينة دبي يف الإمارات خالل �سهر ابريل 2011، �سارك فيها 21 	

متدربا من 13 هيئة وطنية عربية واإ�سالمية.

• ح�س�ر ممثلني عن امل�ؤ�س�سة يف »اجتماعات نادي براغ«، التي عقدت يف مملكة تايالند خالل �سهر ماي� 2011 والتي عقدت يف 	

�سلطنة عمان خالل �سهر ن�فمرب 2011.

• تنظيم امل�ؤ�س�سة »الجتماع ال�سن�ي الثاين لحتاد اأمان« يف مدينة ا�سطنب�ل، الرتكية خالل �سهر  اأكت�بر 2011.	

• بحث �سبل تعزيز دور امل�ؤ�س�سة يف خدمة القت�ساد امل�سري خالل لقاء وفد امل�ؤ�س�سة بالقاهرة خالل �سهر اأكت�بر 2011، مع 	

وزيرة التخطيط والتعاون الدويل وحمافظ البنك املركزي امل�سري وعدد من اجلهات العامة.

• الجتماع مع م�سئ�لني من دائرة التنمية القت�سادية يف اإمارة ال�سارقة يف نهاية ن�فمرب 2011، بهدف بحث �سبل التعاون يف 	

جمال �سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات.

كما وا�سلت امل�ؤ�س�سة خالل العام 2011 جه�دها يف الرتويج لال�ستثمار من خالل:

• اإىل 	 امل�ؤ�س�سة  ل�ف�د  املبا�سرة  الزيارات  عرب  خا�ض  ب�سكل  التاأمينية  امل�ؤ�س�سة  وخدمات  عام  ب�سكل  ال�سمان  بخدمات  الت�عية 
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احلمالت  م�ا�سلة  مع  املختلفة،  الدول  يف  امل�سدرة  وال�سركات  ال�ستثمارية  واملجم�عات  الأعمال  رجال  وتنظيمات  احتادات 

الربيدية الت�س�يقية.

• ال�ستثمارية 	 الفر�ض  اكت�ساف  ت�ستهدف  التي  وامل�ؤمترات  والفعاليات  والأن�سطة  الر�سمية  العديد من الجتماعات  امل�ساركة يف 

اجلديدة وتط�رات مناخ ال�ستثمار يف املنطقة العربية.

• جه�د 	 م�ساعدة  ت�ستهدف  التي  واملعل�مات  البيانات  ق�اعد  حتديث  وتابعت  والدرا�سات  املطب�عات  اإ�سدار  امل�ؤ�س�سة  وا�سلت 

الرتويج لال�ستثمار يف املنطقة، واإتاحتها عرب م�قعها ال�سبكي وو�سائل الإعالم.

• وا�سلت امل�ؤ�س�سة اإمداد اجلهات ال�ستثمارية والبحثية واملخت�سني والباحثني ورجال الأعمال باملعل�مات والدرا�سات والتقارير 	

اخلا�سة ب�س�رة مبا�سرة ولبت يف هذا اخل�س��ض ما يزيد عن 240 طلبا معظمها عرب الربيد اللكرتوين.

• التعاون مع م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية النكتاد UNCTAD يف اإطالق تقرير ال�ستثمار العاملي لعام 2011 واإبراز 	

و�سع الدول العربية فيه.

4.3 تطويـر املوارد الب�سرية:
• داخلية 	 تدريبية  ودورات  برنامج  خالل  من  املتخ�س�سة،  الفنية  باملهارات  والرتقاء  الب�سرية  امل�ارد  تط�ير  امل�ؤ�س�سة  وا�سلت 

وخارجية ت�سمل اأن�سطة ال�سمان ومت�يل التجارة اخلارجية وامل�ارد الب�سرية.

5.3 تقنية املعلومات:
1.5.3 الأنظمة والربامج والبنية التحتية:

• حتديث البنية التحتية ل�سبكة امل�ؤ�س�سة واأجهزة احل�ا�سب ال�سخ�سية على �سعيد ال�سعة التخزينية و�سرعة ال�ستخدام مع تعزيز 	

اأجهزة ونظم احلماية.

• ت�سميم وتط�ير نظم خا�سة جديدة ملتابعة واإدارة؛ قرارات جلنة العمليات، خدمة العمالء، احت�ساب الأق�ساط، تاأمني التخ�سيم، 	

اإعداد التقارير الإح�سائية، الرواتب، �س�ؤون العاملني، ومهمات العمل، كما مت ا�ستحداث دليل حلفظ البيانات وا�سرتجاعها.

• تاأهيل ال�سبكة واحل�ا�سب بنظم وبرامج جديدة للتعامل مع التطبيقات والأجهزة احلديثة.	

• مت جتهيز مكتب الريا�ض بن�سخ احتياطية واإ�سافية لنظم وبرامج امل�ؤ�س�سة يف اإطار خطة امل�ؤ�س�سة مل�اجهة الأزمات والتهديدات 	

املختلفة.

2.5.3 املوقع ال�سبكي:
مت متابعة تط�ير امل�قع ال�سبكي للم�ؤ�س�سة باللغات العربية والجنليزية والفرن�سية، وخ�س��سا على �سعيد املحت�ى لي�سمل؛ تط�ير �سكل 

وتقارير  مطب�عات  اإ�سافة  »التخ�سيم«،  ن�ساط  واإ�سافة  للعمالء  اأخرى  الكرتونية  خدمات  تط�ير  للعمالء،  املتاحة  اللكرتونية  ال�ثائق 

ون�سرات ودوريات، �سال�سل زمنية لإح�ساءات ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة، ملحات اإح�سائية عن الدول الأع�ساء، الفر�ض ال�ستثمارية 

املتاحة يف معظم الدول العربية والت�سريعات ذات ال�سلة بال�ستثمار، وه� ما اأ�سفر اإىل جانب الن�ساط الإعالمي والرتويجي عن حدوث 

قفزة يف عدد زائري امل�قع بن�سبة 44 % اإىل 36 األف زائر وتن�ع دول الزائرين اإىل 126 دولة. كما مت متابعة حتديث وتط�ير امل�قع ال�سبكي 

اجلديد لهيئات ال�سمان العربية الإ�سالمية »احتاد اأمان« والعمل على م�سروع ق�اعد البيانات امل�سرتكة.

6.3 الن�ساط الإعالمي:
اأكرث  ر�سد  عن  اأثمرت  �سحفيًا  وتقريرًا  ولقاء  بيانًا   20 من  اأكرث  باإ�سدار  الإعالمية  ال�ساحة  على  ت�اجدها  تعزيز  يف  امل�ؤ�س�سة  جنحت 

العربية  وباللغات  والدولية  الإقليمية  واملرئية  وامل�سم�عة  املقروءة  الأنباء  الإعالم ووكالت  من )600( خرب وم��س�ع يف خمتلف و�سائل 

والجنليزية والفرن�سية، كما احتلت تلك امل�اد الإعالمية م�ساحات كبرية يف اأكرث و�سائل الإعالم العربية �سهرة واأو�سعها انت�سارا وبزيادة 

عن الفرتة املناظرة من العام 2010 ومبا اأ�سفر عن حتقيق اأهداف امل�ؤ�س�سة بن�سر ال�عي ال�ستثماري والرتويج خلدمات ال�سمان ب�س�رة 

اأكرث فعالية.
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الف�سل الرابع: التقرير املايل

تظهر امليزانية العم�مية كما يف 31 دي�سمرب 2011 اأن اإجمايل م�ج�دات امل�ؤ�س�سة بلغ 95,218,311  دينارا ك�يتيا )341,223,118 دولرا 

اأمريكيا( كما يظهره ال�سكل التايل:

ت�زعت امل�ج�دات ب�س�رة اأ�سا�سية بني ال�ستثمارات 65 % والنقدية 32 % وم�ج�دات اأخرى 3 % كما يظهر بال�سكل اأدناه.
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كما بلغت حق�ق امل�ساهمني يف 31 دي�سمرب 2011  مبلغ 88,602,461 دينارا ك�يتيا )317,514,643 دولرا اأمريكيا( وهي تتك�ن من راأ�ض  

املال املدف�ع وقدره 55,621,667 دينارا ك�يتيا )199,325,092 دولرا اأمريكيا( والحتياطي العام وقدره 36,262,096 دينارا ك�يتيا 

)129,948,382 دولرا اأمريكيا( والنخفا�ض يف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة وقدرها 3,281,302 دينارا ك�يتيا )11,758,832 

دولرا اأمريكيا(.

وفيما يتعلق بالدخل والإنفاق كما يف 31 دي�سمرب 2011 فقد بلغ الدخل من نتائج ال�سمان والف�ائد على ال�سندات وال�دائع وح�سابات حتت 

الطلب والإيرادات الأخرى 2,930,536 دينارا ك�يتيا )10,501,831 دولرا اأمريكيا(.

كما اأظهرت نتائج ال�ستثمار اأرباحًا حمققة قدرها 1,189,062  دينارا ك�يتيا )4,261,107 دولرات اأمريكية( من ت�زيعات اأرباح وبيع 

عدد من ال�ستثمارات يف �سندات و�سناديق مالية وحمافظ ا�ستثمارية، وبلغت خ�سائر فروق العملة 30,547 دينارا ك�يتيا وبذلك يك�ن 

جمم�ع الأرباح الت�سغيلية 4,089,051 دينارا ك�يتيا )14,653,471 دولرا اأمريكيا(.

وفيما يتعلق ب�سايف نتائج اأعمال ال�سنة 2011 فيظهر ربح قدره 1,618,213 دينارا ك�يتيا )5,799,007 دولرا اأمريكيا( .

اأمريكيا(  2,470,838 دينارا ك�يتيا )8,854,463 دولرا  2011  فقد بلغت  31 دي�سمرب  فيما يتعلق بامل�ساريف العم�مية والإدارية يف 

بانخفا�ض قدره 57,247 دينارًا ك�يتيًا بن�سبة 2 % مقارنة بعام 2010، نتيجة لقيام الإدارة العامة برت�سيد الإنفاق والعمل على تخفي�ض 

امل�ساريف الفعلية خالل الربع الأخري من عام 2011،  وهي ما زالت �سمن التقديرات املحددة لها بامل�ازنة التقديرية لعام 2011.
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امل�ؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان اال�ضتثمار وائتمان ال�ضادرات

موؤ�س�سة اأقطار عربية ذات �سخ�سية قانونية م�ستقلة

تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل والبيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011
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33 التقرير السنوي 2010
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امل�ؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان اال�ضتثمار  وائتمان ال�ضادرات

موؤ�س�سة اأقطار عربية ذات �سخ�سية قانونية م�ستقلة  

بيان الدخل

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

اإي�سـاحات
2011

دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

الإيرادات:

1,317,0091,672,719اإجمايل اأق�ساط ال�سمان

)14,386()89,236(اأق�ساط �سمان حم�لة
──────────────────────────

1,227,7731,658,333�سايف اأق�ساط ال�سمان
)393,770(1245,772احتياطي الأخطار ال�سارية

)25,059()367,094(12احتياطي تع�ي�سات حتت الت�س�ية
──────────────────────────

906,4511,239,504�سايف اأق�ساط ال�سمان املكت�سبة

574,968444,432اإيرادات وعم�لت اأخرى
──────────────────────────

1,481,4191,683,936نتائج ال�سمان

1,445,1111,465,511اإيرادات ف�ائد 
31,189,0622,780,994�سايف اإيرادات ا�ستثمارات

)374,033()30,547(خ�سارة حت�يل عمالت اأجنبية

4,00615,379اإيرادات اأخرى متن�عة
──────────────────────────

4,089,0515,571,787جمموع الإيرادات
──────────────────────────

)2,528,085()2,470,838(4امل�سروفات
──────────────────────────

1,618,2133,043,702ربح ال�سنة
────────────────────────────────────────────────────

ان الي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 20 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية
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امل�ؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان اال�ضتثمار  وائتمان ال�ضادرات

موؤ�س�سة اأقطار عربية ذات �سخ�سية قانونية م�ستقلة  

بيان الدخل ال�سامل

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

اإي�سـاحات
2011

دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

1,618,2133,043,702ربح ال�سنة

خ�سائر �ساملة اأخرى

863,912)1,636,716()خ�سائر( اأرباح غري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

)2,051,065()964,237(3اأرباح حمققة حم�لة اإىل بيان الدخل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

3276,900395,920 & 7خ�سارة انخفا�ض القيمة حم�لة اإىل بيان الدخل من ا�ستثمارات متاحة للبيع 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

)791,233()2,324,053(خ�سائر �ساملة اأخرى لل�سنة

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

2,252,469)705,840(اإجمايل )اخل�سائر( الإيرادات ال�ساملة لل�سنة

════════════════════════

ان الي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 20 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية
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بيان املركز املايل

يف 31 دي�سمرب 2011

اإي�سـاحات
2011

دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

امل�ج�دات

58,602,29510,754,420النقد والنقد املعادل
522,015,92517,000,000ودائع لأجل

61,277,8581,462,225ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
758,875,37263,726,172ا�ستثمارات متاحة للبيع 

1,345,3361,375,017 8ا�ستثمارات يف �سركة زميلة
9583,261593,549تع�ي�سات قابلة لال�سرتداد 

2,172,054-   10امل�ستحق من �سركات التاأمني واإعادة التاأمني
1,019,770995,276مدين�ن وم�ج�دات اأخرى

111,498,4941,569,645ممتلكات ومعدات
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

95,218,31199,648,358جمموع املوجودات
════════════════════════

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

458,310845,508دائن�ن ومطل�بات اأخرى
121,078,961797,616احتياطيات تاأمني فنية

131,986,7852,024,675التزامات مب�جب عقد اإيجار مت�يلي
10849,3424,505,995امل�ستحق اإىل �سركات التاأمني واإعادة التاأمني

2,242,4522,166,263مدخرات العاملني ومكافاأة نهاية اخلدمة
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

6,615,85010,340,057اإجمايل املطلوبات
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

حقوق امللكية

1455,621,66755,621,667راأ�ض املال املدف�ع
1536,262,09634,643,883احتياطي عام 

)957,249()3,281,302(التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

88,602,46189,308,301اإجمايل حقوق امللكية
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

95,218,31199,648,358جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
════════════════════════

 ان الي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 20 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية
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امل�ؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان اال�ضتثمار  وائتمان ال�ضادرات

موؤ�س�سة اأقطار عربية ذات �سخ�سية قانونية م�ستقلة 

بيان التغريات يف حقوق امللكية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

راأ�ض 

املال املدف�ع

احتياطي

 عام 

التغريات املرتاكمة يف 

القيمة العادلة

اأرباح 

املجم�ع حمتفظ بها

دينار ك�يتيدينار ك�يتيدينار ك�يتيدينار ك�يتيدينار ك�يتي

89,308,301-    )957,249(55,621,66734,643,883الر�سيد كما يف 1 يناير 2011 
────────────────────────────────────────────────────────────

1,618,2131,618,213-    -    -    ربح ال�سنة
)2,324,053(-    )2,324,053(-    -    خ�سائر �ساملة اأخرى

────────────────────────────────────────────────────────────

)705,840(1,618,213)2,324,053(-    -    اإجمايل )اخل�سائر( الإيرادات ال�ساملة لل�سنة
-    )1,618,213(-    1,618,213-    املح�ل اإىل الحتياطي العام 

────────────────────────────────────────────────────────────

88,602,461-   )3,281,302(55,621,66736,262,096الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2011
════════════════════════════════════════════════════════════

86,946,608-    )166,016(55,512,44331,600,181الر�سيد كما يف 1 يناير 2010 
────────────────────────────────────────────────────────────

3,043,7023,043,702-    -    -    ربح ال�سنة
)791,233(-    )791,233(-    -    خ�سائر �ساملة اأخرى

────────────────────────────────────────────────────────────

3,043,7022,252,469)791,233(-    -    اإجمايل )اخل�سائر( الإيرادات ال�ساملة لل�سنة
-    )3,043,702(-    3,043,702-    املح�ل اإىل الحتياطي العام 

109,224-    -    -    109,224زيادة راأ�ض املال )اإي�ساح 14(
────────────────────────────────────────────────────────────

89,308,301-    )957,249(55,621,66734,643,883الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2010
════════════════════════════════════════════════════════════

ان الي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 20 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية
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امل�ؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان اال�ضتثمار  وائتمان ال�ضادرات

موؤ�س�سة اأقطار عربية ذات �سخ�سية قانونية م�ستقلة  

بيان التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

اإي�سـاحات

2011
دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

اأن�سطة العمليات 

1,618,2133,043,702ربح ال�سنة
تعديـالت لـ:

476,36182,388 ا�ستهالك
)2,780,994()1,189,062(3 �سايف اإيرادات ا�ستثمارات

)1,465,511()1,445,111( اإيرادات ف�ائد
13179,617179,617 م�سروفات عقد اإيجار مت�يلي

────────────────────────

)759,982()940,798(
التغريات يف م�ج�دات ومطل�بات الت�سغيل:

)1,153,763(- ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
)10,288(10,288 تع�ي�سات قابلة لال�سرتداد

2,172,054483,072 امل�ستحق من �سركات التاأمني واإعادة التاأمني
821,000217,540 مدين�ن وم�ج�دات اأخرى 

245,982)387,198( دائن�ن ومطل�بات اأخرى
281,345418,829 احتياطيات تاأمني فنية

)1,145,105()3,656,653( امل�ستحق اإىل �سركات التاأمني واإعادة التاأمني
76,189320,789 مدخرات العاملني ومكافاأة نهاية اخلدمة

────────────────────────

)1,563,742()1,442,957(النقد امل�ستخدم يف العمليات
577,572563,017ت�زيعات اأرباح م�ستلمة

737,8181,115,235ف�ائد م�ستلمة 

────────────────────────

114,510)127,567(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( الناجت من اأن�سطة العمليات

────────────────────────

اأن�سطة ال�ستثمار 

)49,940,514()31,844,975(�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع 
35,059,05929,948,969املح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع 



التقرير ال�سن�ي 362011
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موؤ�س�سة اأقطار عربية ذات �سخ�سية قانونية م�ستقلة  

اإي�سـاحات

2011
دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

)9,420()5,210(�سراء ممتلكات ومعدات
)17,000,000()5,015,925(ودائع لأجل

────────────────────────

)37,000,965()1,807,051(�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة ال�ستثمار

────────────────────────

اأن�سطة التمويل

)215,028()217,507(املدف�ع من التزامات مب�جب عقد اإيجار مت�يلي
109,224-14زيادة راأ�ض املال 

────────────────────────

)105,804()217,507(�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة التم�يل 

────────────────────────

)36,992,259()2,152,125(النق�س يف النقد والنقد املعادل

10,754,42047,746,679النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة

────────────────────────

58,602,29510,754,420النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة 

════════════════════════

ان الي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 20 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية

تابع/ بيان التدفقات النقدية
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موؤ�س�سة اأقطار عربية ذات �سخ�سية قانونية م�ستقلة  

اي�ساحات حول البيانات املالية يف 31 دي�سمرب 2011

1 - ن�ساط املوؤ�س�سة وطبيعة عملها 

اإن امل�ؤ�س�سة هي م�ؤ�س�سة اأقطار عربية ذات �سخ�سية قان�نية م�ستقلة تاأ�س�ست وفقًا لالتفاقية بني الأقطار العربية الأع�ساء. اإن الأغرا�ض 

الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة هي ت�فري ال�سمان لال�ستثمارات بني الأقطار العربية �سد املخاطر غري التجارية والئتمانات املرتبطة بالتجارة بني 

الأقطار امل�ساهمة من الأخطار التجارية وغري التجارية املن�س��ض عليها يف اتفاقية اإن�سائها. تعمل امل�ؤ�س�سة اأي�سًا على ت�سجيع ال�ستثمارات 

والتجارة بني الأقطار امل�ساهمة. 

يقع مقر امل�ؤ�س�سة يف دولة الك�يت وعن�ان مكتبها امل�سجل ه� �ض. ب. 23568، ال�سفاة 13096، دولة الك�يت.

مت الت�سريح باإ�سدار البيانات املالية من قبل جمل�ض اإدارة امل�ؤ�س�سة يف 22 فرباير 2012.

2 - ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

اأ�سا�س الإعداد 

اأعدت البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية. 

تعد البيانات املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء قيا�ض ال�ستثمارات املتاحة للبيع وال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل وفقًا للقيمة العادلة. 

مت عر�ض البيانات املالية بالدينار الك�يتي الذي ميثل العملة الرئي�سية للم�ؤ�س�سة. 

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اإعداد هذه البيانات املالية مماثلة لتلك امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية ال�سابقة، با�ستثناء املعايري 

الدولية للتقارير املالية والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية التي ت�سري اعتبارًا من 1 يناير 2011:

• معيار املحا�سبة الدويل 24 اإف�ساحات الطرف ذي عالقة )معدل( ي�سري اعتبارًا من 1 يناير 2011	

• معيار املحا�سبة الدويل 32 العر�ض – ت�سنيف حق�ق الإ�سدار )معدل( ي�سري اعتبارًا من 1 فرباير 2011	

• حت�سينات املعايري الدولية للتقارير املالية )ماي� 2010(	

اإن تطبيق املعايري اأو التف�سريات مبني كما يلي:

معيار املحا�سبة الدويل 24 معامالت الطرف ذي عالقة )معدل(

اأ�سدر جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية تعديال على معيار املحا�سبة الدويل 24 والذي ي��سح تعريف الطرف ذي عالقة. يركز التعريف 

اجلديد على الروؤية املتماثلة للعالقات مع الطرف ذي عالقة كما يبني الظروف التي ميكن فيها للم�ظفني وم�ظفي الإدارة العليا اأن ي�ؤثروا 

على عالقة الطرف ذي عالقة باملن�ساأة. اإ�سافًة اإىل ذلك، يقدم التعديل اإعفاًء من متطلبات الإف�ساح العامة للطرف ذي عالقة ب�ساأن 

تاأثريا ملم��سًا كمن�ساأة تق�م  اأو  اأو متار�ض عليها �سيطرة م�سرتكة  التي ت�سيطر عليها نف�ض احلك�مة  املعامالت مع احلك�مة وال�سركات 

باإعداد تقارير. اإن تطبيق التعديل مل يكن له اأي تاأثري على املركز اأو الأداء املايل للم�ؤ�س�سة.
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موؤ�س�سة اأقطار عربية ذات �سخ�سية قانونية م�ستقلة  

2 - ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(
التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات )تتمة(

معيار املحا�سبة الدويل 32 الأدوات املالية: العر�ض )معدل( 

اأ�سدر جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية تعديال ينقح تعريف اللتزام املايل يف معيار املحا�سبة الدويل 32 حتى متكن املن�ساآت من ت�سنيف 

اإ�سدار حق�ق وبع�ض اخليارات اأو الكفالت كاأدوات حق�ق ملكية. ي�سري التعديل على احلالت التي يتم اإعطاء احلق�ق ح�سب احل�سة اإىل 

كافة املالكني احلاليني من نف�ض الفئة لأدوات حق�ق امللكية غري امل�ستقة باملن�ساأة، ل�سراء عدد ثابت من اأدوات حق�ق ملكية املن�ساأة مقابل 

مبلغ ثابت باأي عملة. اإن تطبيق التعديل مل يكن له اأي تاأثري على املركز اأو الأداء املايل للم�ؤ�س�سة حيث ل ي�جد لدى امل�ؤ�س�سة هذه الأن�اع 

من الأدوات.

حت�سينات املعايري الدولية للتقارير املالية

اأ�سدر جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية يف ماي� 2010 املجم�عة الثالثة من التعديالت على بع�ض املعايري حيث يهدف ب�س�رة رئي�سية اإىل 

اإزالة حالت عدم الت�افق وتقدمي الت��سيحات ح�ل ن�س��ض هذه املعايري. ت�جد اأحكام انتقالية منف�سلة لكل معيار. لقد نتج عن تطبيق 

التعديالت التالية تغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية، ولكن لي�ض له تاأثري على املركز اأو الأداء املايل للم�ؤ�س�سة.

معيار املحا�سبة الدويل 1 عر�ض البيانات املالية:

ي��سح التعديل اأنه يج�ز للم�ؤ�س�سة عر�ض حتليل كل بند من بن�د الإيرادات ال�ساملة الأخرى �سمن بيان التغريات يف حق�ق امللكية اأو �سمن 

الإي�ساحات ح�ل البيانات املالية. قدمت امل�ؤ�س�سة هذا التحليل �سمن بيان التغريات يف حق�ق امللكية.

اإن تطبيق معايري جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية الأخرى مل يكن له اأي تاأثري على البيانات املالية للم�ؤ�س�سة.

 

معايري �سادرة ولكن مل ت�سر بعد

فيما يلي املعايري ال�سادرة ولكن مل ي�سر مفع�لها بعد حتى تاريخ اإ�سدار البيانات املالية للم�ؤ�س�سة. اإن هذه املعايري هي املعايري والتف�سريات 

ال�سادرة والتي تت�قع امل�ؤ�س�سة ب�س�رة معق�لة تطبيقها يف امل�ستقبل. تن�ي امل�ؤ�س�سة تطبيق تلك املعايري عند �سريان مفع�لها. 

  

معيار املحا�سبة الدويل 1: عر�ض البيانات املالية – عر�ض بن�د الإيرادات ال�ساملة الأخرى

تغري التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 1 طريقة جتميع البن�د املعرو�سة �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى. يتم عر�ض البن�د التي 

ميكن اإعادة ت�سنيفها )اأو »يعاد اإدراجها«( اإىل اأرباح اأو خ�سائر يف فرتة م�ستقبلية )على �سبيل املثال، عند ال�ستبعاد اأو الت�س�ية( ب�س�رة 

منف�سلة عند البن�د التي ل ميكن ت�سنيفها. ي�ؤثر التعديل على العر�ض فقط ولذلك لي�ض له تاأثري على املركز اأو الأداء املايل للم�ؤ�س�سة. 

ي�سري التعديل على الفرتات ال�سن�ية التي تبداأ يف اأو بعد 1 ي�لي� 2012. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 7 الأدوات املالية: الإف�ساحات – متطلبات الإف�ساحات املح�سنة لال�ستبعاد

يتطلب التعديل اإف�ساحات اإ�سافية ح�ل امل�ج�دات املالية التي مت حت�يلها ولكن مل يتم ا�ستبعادها لكي يتمكن م�ستخدم� البيانات املالية 

التعديل  يتطلب  ذلك،  اإىل  اإ�سافًة  بها.  املرتبطة  واملطل�بات  ا�ستبعادها  يتم  مل  التي  امل�ج�دات  تلك  بني  العالقة  اإدراك  من  للم�ؤ�س�سة 

اإف�ساحات ح�ل ا�ستمرار ال�سيطرة على امل�ج�دات امل�ستبعدة حتى يتمكن م�ستخدم البيانات املالية من تقييم طبيعة ا�ستمرار امل�ؤ�س�سة يف 

ال�سيطرة على تلك امل�ج�دات امل�ستبعدة واملخاطر املرتبطة بها. ي�سري التعديل على الفرتات ال�سن�ية التي تبداأ يف اأو بعد 1 ي�لي� 2011. 

اإن التعديل له تاأثري على الإف�ساحات فقط ولي�ض له تاأثري على املركز اأو الأداء املايل للم�ؤ�س�سة. 
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املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الأدوات املالية: الت�سنيف والقيا�ض

يعك�ض املعيار الدويل للتقارير املالية 9 عند اإ�سداره املرحلة الأوىل من م�سروع جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية ل�ستبدال معيار املحا�سبة 

الدويل رقم 39 وي�سري على ت�سنيف وقيا�ض امل�ج�دات املالية واملطل�بات املالية كما ه� حمدد يف معيار املحا�سبة الدويل رقم 39. ي�سري 

الالحقة مبعاجلة  املراحل  الدولية يف  املحا�سبة  يق�م جمل�ض معايري   .2015 يناير   1 بعد  اأو  تبداأ يف  التي  ال�سن�ية  الفرتات  املعيار على 

حما�سبة التح�ط وانخفا�ض القيمة امل�ج�دات املالية. من املت�قع اإمتام هذا امل�سروع خالل �سنة 2011 اأو الن�سف الأول من 2012. اإن 

تطبيق املرحلة الأوىل من املعيار الدويل للتقارير املالية 9 �س�ف يك�ن له تاأثري على ت�سنيف وقيا�ض امل�ج�دات املالية للم�ؤ�س�سة، ولكن لي�ض 

من املحتمل اأن يك�ن له تاأثري على ت�سنيف وقيا�سات املطل�بات املالية. �س�ف تق�م امل�ؤ�س�سة بتحديد التاأثري فيما يتعلق باملراحل الأخرى، 

عند الإ�سدار، لعر�سها ب�س�رة �ساملة.

املعيار الدويل للتقارير املالية 13 قيا�ض القيمة العادلة

يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية 13 م�سدرًا واحدًا لالإر�سادات ح�ل املعايري الدولية للتقارير املالية ح�ل كافة قيا�سات القيمة العادلة. 

ل يغري املعيار الدويل للتقارير املالية 13 ت�قيت �سرورة ا�ستخدام امل�ؤ�س�سة للقيمة العادلة، ولكن يقدم املعيار اإر�سادات ح�ل كيفية قيا�ض 

القيمة العادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية عندما يك�ن من ال�سروري حتديد القيمة العادلة اأو عندما ي�سمح بتطبيقها. تق�م 

امل�ؤ�س�سة حاليًا بتقييم التاأثري الذي �سينتج عن هذا املعيار على املركز والأداء املايل. ي�سري هذا املعيار على الفرتات ال�سن�ية التي تبداأ يف 

اأو بعد 1 يناير 2013.

فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة:

حتقق الإيرادات

ي�ؤخذ �سايف اأق�ساط ال�سمان اإىل الإيرادات على مدى فرتة ال�ثائق املتعلقة بها على اأ�سا�ض ن�سبي. تتحقق اإيرادات ت�زيعات الأرباح عندما 

يثبت احلق يف ا�ستالم الدفعة. تتحقق اإيرادات الف�ائد على اأ�سا�ض ن�سبي زمني، ويت�قف حتقق ف�ائد احل�سابات امل�سك�ك يف حت�سيلها اأو 

التي مر وقت ا�ستحقاقها ويتم ت�سجيلها يف بيان الدخل عند ا�ستالمها.

النقد والنقد املعادل  

يتك�ن النقد من نقد يف ال�سندوق ولدى البن�ك. ويتك�ن النقد املعادل من النقد والأر�سدة لدى البن�ك وال�دائع ذات فرتة ا�ستحقاق 

اأ�سلية لفرتة ثالثة اأ�سهر اأو اأقل.

ا�ستثمارات وموجودات مالية اأخرى

يتم ت�سنيف امل�ج�دات املالية �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 اإما كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

اأو مدينني وم�ج�دات اأخرى اأو ا�ستثمارات متاحة للبيع، متى كان ذلك منا�سبًا. عندما يتم ت�سجيل امل�ج�دات املالية مبدئيًا يتم قيا�سها 

بالقيمة العادلة زائدا تكاليف املعاملة املتعلقة بها مبا�سرة يف حالة ال�ستثمارات غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

تق�م امل�ؤ�س�سة بتحديد ت�سنيف م�ج�داتها املالية بعد الت�سجيل املبدئي وتق�م باإعادة تقييم هذا الت�سنيف يف كل نهاية �سنة مالية متى 

كان ذلك م�سم�حًا به ومالئما.
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اإن جميع م�سرتيات ومبيعات امل�ج�دات املالية “بالطريقة املعتادة” يتم ت�سجيلها على اأ�سا�ض تاريخ املتاجرة، اأي التاريخ الذي تلتزم فيه 

امل�ؤ�س�سة ب�سراء اأو بيع الأ�سل. اإن م�سرتيات اأو مبيعات الطريقة املعتادة هي م�سرتيات اأو مبيعات امل�ج�دات املالية التي تتطلب ت�سليم 

امل�ج�دات خالل اإطار زمني يتم حتديده عم�مًا بالنظم اأو بالعرف يف الأ�س�اق.

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

بعد التحقق املبدئي يعاد قيا�ض ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وفقًا للقيمة العادلة مع ت�سجيل كافة التغريات 

يف القيمة العادلة يف بيان الدخل.

ا�ستثمارات متاحة للبيع

بعد التحقق املبدئي تقا�ض ال�ستثمارات املتاحة للبيع وفقًا للقيمة العادلة مع ت�سجيل الأرباح واخل�سائر كبند منف�سل من حق�ق امللكية حتى 

ا�ستبعاد ال�ستثمار اأو حتى يتحدد باأن ال�ستثمار قد انخف�ست قيمته وعندئذ ت�سجل الأرباح واخل�سائر املرتاكمة املدرجة �سابقًا يف حق�ق 

امللكية يف بيان الدخل. تدرج ال�ستثمارات التي لي�ض بالإمكان قيا�ض قيمتها العادلة ب�س�رة م�ث�ق فيها بالتكلفة ناق�سًا خ�سائر انخفا�ض 

القيمة اإذا وجدت.

القيمة العادلة

تتحدد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتداولة ب�س�رة ن�سطة يف اأ�س�اق مالية منظمة، بالرج�ع اإىل اأ�سعار اآخر اأوامر �سراء معلنة بنهاية 

الأعمال يف تاريخ التقارير املالية. بالن�سبة لال�ستثمارات التي ل يت�افر لها اأ�سعار �س�قية معرو�سة، يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام 

اأ�ساليب تقييم تت�سمن ا�ستخدام معامالت جتارية بحتة حديثة يف ال�س�ق وبالرج�ع اإىل القيمة ال�س�قية احلالية لأداة اأخرى مماثلة اإىل 

حد كبري اأو ا�ستنادًا اإىل التدفقات النقدية املت�قعة املخ�س�مة اأو مناذج تقييم اأخرى.

ا�ستثمار يف �سركة زميلة 

% اإىل  اإن ال�سركة الزميلة هي ال�سركة التي متار�ض عليها امل�ؤ�س�سة تاأثريًا ملم��ســــًا ي�ستدل عليه عادًة بحيازة ح�ســـة ملكيـــة بن�سبــــة 20 

% من حق الت�س�يت يف ال�سركة امل�ستثمر فيها ويك�ن للم�ؤ�س�سة تاأثري ولكن ل ت�سيطر على ال�سركة امل�ستثمر فيها. تت�سمن البيانات   50

املالية ح�سة امل�ؤ�س�سة يف نتائج ال�سركات الزميلة با�ستخدام طريقة حق�ق امللكية املحا�سبية. 

وفقًا لطريقة حق�ق امللكية، ي�سجل ال�ستثمار يف �سركة زميلة مبدئيًا بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك بالتغريات بعد احليازة يف ح�سة 

امل�ؤ�س�سة من حق�ق ملكية ال�سركة الزميلة. يتم اإدراج ال�سهرة املتعلقة ب�سركة زميلة يف القيمة الدفرتية لال�ستثمار ول يتم اإطفاوؤها. تقيد 

امل�ؤ�س�سة ح�ستها يف اإجمايل اأرباح اأو خ�سائر املحققة لل�سركة الزميلة يف بيان الدخل من تاريخ بداية التاأثري الفعلي اأو امللكية الفعلية حتى 

تاريخ انتهاء ممار�سة التاأثري اأو امللكية فعليًا. اإن الت�زيعات امل�ستلمة من �سركة زميلة تخف�ض القيمة الدفرتية لال�ستثمار.

من  الناجتة  الزميلة  ال�سركة  يف  امل�ؤ�س�سة  ح�سة  يف  التغريات  تعك�ض  لكي  �سرورية  اأي�سًا  تك�ن  قد  الدفرتية  القيمة  على  التعديالت  اإن 

التغريات يف حق�ق ملكية ال�سركة الزميلة. تدرج ح�سة امل�ؤ�س�سة يف تلك التغريات مبا�سرًة يف حق�ق امللكية؛ احتياطي القيمة العادلة اأو 

احتياطي حت�يل عمالت اأجنبية ، متى كان ذلك منا�سبًا.

ت�ستبعد الأرباح غري املحققة من املعامالت مع �سركات زميلة يف حدود ح�سة امل�ؤ�س�سة يف ال�سركة الزميلة. ت�ستبعد اخل�سائر غري املحققة ما مل 

يكن باملعاملة دليل على انخفا�ض قيمة الأ�سل املح�ل. يتم اإجراء تقييم لغر�ض حتديد النخفا�ض يف قيمة ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة 

عندما يك�ن هناك م�ؤ�سر على اأن الأ�سل قد انخف�ست قيمته اأو اأن خ�سائر انخفا�ض القيمة التي مت ت�سجيلها يف �سن�ات �سابقة مل تعد م�ج�دة.
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تعد البيانات املالية لل�سركة الزميلة اإما يف تاريخ التقارير املالية للم�ؤ�س�سة اأو يف تاريخ قبل تاريخ التقارير املالية للم�ؤ�س�سة بفرتة ل تزيد 

عن ثالثة اأ�سهر قبل تاريخ البيانات املالية للم�ؤ�س�سة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة. يتم عمل تعديالت لتعك�ض تاأثري املعامالت اأو 

الأحداث اجل�هرية التي جتري يف الفرتة بني تاريخ التقارير املالية لل�سركة الزميلة وتاريخ التقارير املالية للم�ؤ�س�سة.

عدم حتقق املوجودات واملطلوبات املالية

امل�ج�دات املالية

ل يتم حتقق اأ�سل مايل عندما:

اأ -  ينتهي احلق يف التدفقات النقدية من الأ�سل

ب - حتتفظ امل�ؤ�س�سة باحلق يف التدفقات النقدية من الأ�سل ولكن تتحمل التزامًا بدفع التدفقات بالكامل دون تاأخري اإىل طرف ذي عالقة 

مب�جب ترتيب »القب�ض والدفع«

ج - تق�م امل�ؤ�س�سة بتح�يل حق�قها يف التدفقات النقدية من الأ�سل واإما قامت بتح�يل كافة خماطر ومزايا الأ�سل اأو مل تقم بتح�يل اأو 

الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�سل ولكن فقدت ال�سيطرة على هذا الأ�سل.

عندما تق�م امل�ؤ�س�سة بتح�يل حق�قها يف التدفقات النقدية من الأ�سل ومل تقم بتح�يل اأو الحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لالأ�سل، 

يتم ت�سجيل الأ�سل مبقدار ا�ستمرار امل�ؤ�س�سة يف ال�سيطرة على الأ�سل. يتم قيا�ض ال�سيطرة امل�ستمرة التي تاأخذ �سكل �سمان على الأ�سل 

املح�ل باملبلغ الدفرتي الأ�سلي لذلك الأ�سل اأو احلد الأق�سى للمقابل املطل�ب �سداده من امل�ؤ�س�سة اأيهما اأقل.

املطل�بات املالية

ل يتم حتقق التزام مايل عندما يتم الإعفاء من اللتزام املحدد يف العقد اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �سالحية ا�ستحقاقه. 

بتعديل �سروط اللتزام املايل احلايل ب�سكل  اأو  ب�سكل كبري،  باآخر من نف�ض املقر�ض ب�سروط خمتلفة  التزام مايل حايل  ا�ستبدال  عند 

ج�هري، يتم معاملة هذا التبديل اأو التعديل كعدم حتقق لاللتزام الأ�سلي وحتقق لاللتزام اجلديد، ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية 

ذات ال�سلة يف بيان الدخل.

انخفا�س قيمة املوجودات املالية وعدم اإمكانية حت�سيلها

يتم اإجراء تقدير بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما اإذا كان هنالك دليل اإيجابي على اأن اأ�ساًل ماليًا حمددًا قد انخف�ست قيمته. فاإذا ما 

ت�فر مثل ذلك الدليل، تقيد اأي خ�سارة من انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل. يتم حتديد انخفا�ض القيمة كما يلي:

بالن�سبة للم�ج�دات املدرجة بالقيمة العادلة، فاإن انخفا�ض القيمة ه� الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة.  اأ( 

امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  التكلفة  بني  الفرق  ه�  القيمة  انخفا�ض  فاإن  بالتكلفة،  املدرجة  للم�ج�دات  بالن�سبة  ب( 

خم�س�مة مبعدل ال�س�ق احلايل لعائد على اأ�سل مايل مماثل.

تعوي�سات قابلة لال�سرتداد 

تق�م امل�ؤ�س�سة وفقًا لالتفاقية با�سرتداد التع�ي�سات املتكبدة واملدف�عة من قبلها تع�ي�سًا لالأفراد والهيئات امل�ؤمن لها �سد املخاطر غري 

التجارية من الدول امل�ساهمة املعنية. اإن التع�ي�سات املدف�عة فيما يتعلق باملخاطر التجارية هي م�سئ�لية امل�ست�رد وتخ�سع لرتتيبات اإعادة 

التاأمني. بالتايل فاإن التع�ي�سات املمكن ا�سرتدادها تدرج بالقيمة ال�سمية.



التقرير ال�سن�ي 422011

امل�ؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان اال�ضتثمار  وائتمان ال�ضادرات

موؤ�س�سة اأقطار عربية ذات �سخ�سية قانونية م�ستقلة  

2 - ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(

املدينون

يدرج املدين�ن بالقيمة ال�سمية ناق�سًا خم�س�ض احل�سابات امل�سك�ك يف حت�سيلها. 

املمتلكات واملعدات

تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر الهب�ط يف القيمة. يتم احت�ساب ال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت 

على مدى الأعمار الإنتاجية لبن�د املمتلكات واملعدات.

5 �سن�ات�سيارات

�سنة واحدةاأثاث ومعدات

40 �سنةمباين

يتم مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة ال�ستهالك دوريا للتاأكد من اأن الطريقة وفرتة ال�ستهالك متفقتان مع املنفعة القت�سادية املت�قعة 

من بن�د املمتلكات واملعدات. 

الدائنون

يدرج الدائن�ن بالتكلفة املطفاأة.

خم�س�س الأخطار ال�سارية

اإن الأخطار ال�سارية هي تلك الأجزاء من الأق�ساط املكت�سبة املكتتبة يف �سنة التي تتعلق بفرتات خماطر بعد تاريخ التقارير املالية. يتم 

تاأجيل الن�سبة املتعلقة بفرتات لحقة كمخ�س�ض الأخطار ال�سارية.

خم�س�س تعوي�سات حتت الت�سوية

حتت  التع�ي�سات  خم�س�ض  اإن  املالية.  التقارير  تاريخ  يف  كما  عنها  املبلغ  للتع�ي�سات  املت�قعة  النهائية  للتكلفة  تقديرات  اإجراء  يتم 

الت�س�ية، الذي ي�ستند اإىل تقديرات اخل�سارة التي من املحتمل �سدادها لكل من التع�ي�سات مل يتم دفعها، يتم احت�سابه من قبل الإدارة 

يف �س�ء املعل�مات املت�افرة وا�ستنادًا اإىل اخلربة ال�سابقة ويتم تعديله بالتغيريات يف الظروف احلالية والتعر�ض املتزايد للمخاطر وتكلفة 

التع�ي�سات الناجتة وخط�رة وتكرار التع�ي�سات احلديثة، متى كان ذلك منا�سبًا.

عقود الإيجار التمويلي

اإن امل�ج�دات امل�ستاأجرة مب�جب عقد اإيجار مت�يلي يتم ر�سملتها يف بيان املركز املايل وا�ستهالكها على مدى اأعمارها الإنتاجية. يتم اإدراج 

نف�ض املبلغ �سمن املطل�بات يف بيان املركز املايل لقاء اللتزامات الإيجارية مب�جب عقد التاأجري التم�يلي. وحتمل الف�ائد املت�سمنة �سمن 

الإيجارات يف بيان الدخل على مدة فرتة عقد ال�ستئجار والتي متثل ن�سبة ثابتة من اللتزام املتبقي. 

اإعادة التاأمني

تق�م امل�ؤ�س�سة من خالل الن�ساط العادي بالعمل على احلد من اخل�سائر التي قد تنتج عن عمليات ال�سمان وذلك عن طريق اإعادة تاأمني 

بع�ض املخاطر مع �سركات اإعادة التاأمني. اإن عق�د معيدي التاأمني ل تعفي امل�ؤ�س�سة من التزاماتها نح� حاملي ال�ثائق ؛ بالتايل، فاإن عدم 

وفاء �سركات اإعادة التاأمني بالتزاماتهم ميكن اأن يت�سبب يف خ�سائر للم�ؤ�س�سة. ترى الإدارة اأن تعر�ض امل�ؤ�س�سة لتلك املخاطر �سئيل جدًا 

حيث اإن اخل�سائر املتكبدة يف تع�ي�ض حاملي ال�ثائق هي يف النهاية م�سئ�لية الأطراف املقابلة اأو الأقطار امل�ساهمة. ويتم تقدير املبالغ 

املت�قع ا�سرتدادها من �سركات اإعادة التاأمني ب�س�رة ثابتة وفقًا لاللتزام بالتع�ي�سات املتعلق بها.
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2 - ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(

مكافاأة نهاية اخلدمة 

يتم احت�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة للمدير العام بناء على املادة رقم )6( من قرار ال�سادة وزراء املال والقت�ساد العرب ال�سادر يف اأب� 

ظبي. وحتت�سب مكافاأة نهاية اخلدمة للم�ظفني الآخرين على اأ�سا�ض رواتبهم وفرتات اخلدمة املرتاكمة لكل منهم اأو بناًء على �سروط 

التعاقد للم�ظف اإذا ما كانت هذه العق�د ت�فر مزايا اإ�سافية. 

العمالت الأجنبية

واملطل�بات  امل�ج�دات  تقييم  ويتم  املعاملة،  بتاريخ  ال�سائدة  ال�سرف  لأ�سعار  وفقًا  الك�يتي  بالدينار  الأجنبية  بالعمالت  املعامالت  تقيد 

النقدية بالعمالت الأجنبية بتاريخ التقارير املالية ويتم حت�يلها اإىل الدينار الك�يتي وفقا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة كما يف ذلك التاريخ. 

ويتم اإدراج فروق التقييم الناجتة عن التح�يل يف بيان الدخل. 

الأحداث املحتملة

ل يتم اإدراج املطل�بات املحتملة �سمن البيانات املالية بل يتم الإف�ساح عنها ما مل يكن احتمال حتقيق خ�سائر اقت�سادية م�ستبعدًا.  ل يتم 

اإدراج امل�ج�دات املحتملة �سمن البيانات املالية بل يتم الإف�ساح عنها عندما يك�ن حتقيق منافع اقت�سادية مرجحًا. 

خم�س�سات

ت�سجل املخ�س�سات عندما يك�ن على امل�ؤ�س�سة التزام حايل )قان�ين اأو ا�ستدليل( ناجت من حدث وقع يف املا�سي وتك�ن تكاليف �سداد 

اللتزام حمتملة ال�ق�ع وميكن قيا�سها ب�س�رة م�ث�ق منها.

الأحكام املحا�سبية

عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للم�ؤ�س�سة، قامت الإدارة باتخاذ الأحكام التالية بغ�ض النظر عن تلك التي تت�سمن تقديرات اأخرى والتي 

لها اأكرب الأثر على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية:

 

ت�سنيف اال�ستثمارات

يتعني على الإدارة اتخاذ قرار ب�ساأن حيازة ا�ستثمار معني �س�اء كان يجب ت�سنيفه كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل اأو ا�ستثمارات متاحة للبيع.

يعتمد ت�سنيف ال�ستثمارات كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه ال�ستثمارات. 

ويف حالة ت�افر قيمة عادلة لها م�ث�ق منها وكانت التغريات يف القيمة العادلة مدرجة كجزء من نتائج الفرتة، فاإن هذه ال�ستثمارات 

ت�سنف كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

يتم ت�سنيف كافة ال�ستثمارات الأخرى كا�ستثمارات متاحة للبيع.

انخفا�ض قيمة ال�ستثمارات

اأو مت�ا�سل يف  اإذا كان هناك انخفا�ض كبري  اأ�سهم كا�ستثمارات انخف�ست قيمتها  تق�م امل�ؤ�س�سة مبعاملة ال�ستثمارات املتاحة للبيع يف 

النخفا�ض  عملية حتديد  اإن  القيمة.  انخفا�ض يف  ب�ج�د  اآخر  اإيجابي  دليل  يك�ن هناك  اأو عندما  تكلفتها  يقل عن  العادلة مبا  القيمة 

»الكبري« اأو »املت�ا�سل« تتطلب قرارات اأ�سا�سية. اإ�سافة اإىل ذلك، تق�م امل�ؤ�س�سة بتقييم الع�امل الأخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف 

اأ�سعار الأ�سهم بالن�سبة لالأ�سهم امل�سعرة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وع�امل اخل�سم لالأ�سهم غري امل�سعرة.
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2 - ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(

عدم التاأكد من التقديرات

اإن اإعداد البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من الإدارة القيام بتقديرات وافرتا�سات ت�ؤثر على املبالغ املدرجة 

وامل�سروفات  لالإيرادات  املدرجة  واملبالغ  املالية  البيانات  بتاريخ  املحتملة  واملطل�بات  امل�ج�دات  والإف�ساح عن  واملطل�بات  للم�ج�دات 

خالل ال�سنة املالية. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. 

فيما يلي الفرتا�سات الرئي�سية التي تتعلق بالأ�سباب امل�ستقبلية والرئي�سية الأخرى لعدم التاأكد من التقديرات بتاريخ التقارير املالية والتي 

لها اأثر كبري ي�ؤدي اإىل تعديل مادي على القيمة الدفرتية للم�ج�دات واملطل�بات خالل ال�سنة املالية الالحقة:

تقييم ال�ستثمارات يف الأ�سهم غري امل�سعرة 

ي�ستند تقييم ال�ستثمارات يف الأ�سهم غري امل�سعرة عادًة اإىل اأحد الع�امل التالية: 

• معامالت حديثة يف ال�س�ق ب�سروط جتارية بحتة.	

• القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة اإىل حد كبري. 	

• التدفقات النقدية املت�قعة خم�س�مة باملعدلت احلالية املطبقة للبن�د ذات �سروط و�سمات خماطر مماثلة، اأو	

• مناذج تقييم اأخرى.	

اإن حتديد التدفقات النقدية وع�امل اخل�سم لال�ستثمارات يف اأ�سهم غري م�سعرة يتطلب تقديرات هامة.

مطل�بات عقد التاأمني

بالن�سبة لعق�د التاأمني ، يجب و�سع تقديرات لكل من التكلفة النهائية املت�قعة للمطالبات املدرجة كما يف تاريخ التقرير املالية وخم�س�ض 

املطالبات حتت الت�س�ية. ميكن اأن ي�ستغرق التحديد امل�ؤكد لتكاليف املطالبات النهائية وتكاليف بع�ض اأن�اع ال�ثائق فرتة ط�يلة من ال�قت. 

3 - �سايف اإيرادات ا�ستثمارات
2011

دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

)خ�سائر( اأرباح غري حمققة من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة

308,462)184,367( العادلة من خالل بيان الدخل
964,2372,051,065اأرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

577,572563,017اإيرادات ت�زيعات اأرباح 
116,810211,330اإيرادات عم�لت من �سناديق �سمان

43,040)8,290(ح�سة يف نتائج �سركة زميلة
)395,920()276,900(خ�سارة انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع

────────────────────────

1,189,0622,780,994
════════════════════════
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4 - امل�سروفات
2011

دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

1,640,3611,611,699الباب الأول – رواتب واأج�ر ومكافاآت
713,607783,117الباب الثاين – م�سروفات عم�مية واإدارية

76,36182,388الباب الثالث – م�سروفات ا�ستهالك
40,50950,881الباب الرابع – خم�س�سات واأخرى 

──────────────────────

2,470,8382,528,085
══════════════════════

5 - النقد والنقد املعادل
2011

دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

2,128,9661,597,973نقد يف ال�سندوق ولدى البن�ك
28,489,25426,156,447ودائع لأجل 

─────────────────────────

30,618,22027,754,420

)17,000,000()22,015,925(ناق�سًا: ودائع لأجل ت�ستحق بعد ثالثة اأ�سهر
─────────────────────────

8,602,29510,754,420
══════════════════════════

.)% % اإىل 2.5   0.625 :2010( % % اإىل 7.0  اإن مت��سط معدل الفائدة على ال�دائع يرتاوح بني 0.35 

اإن تعر�ض امل�ؤ�س�سة ملخاطر معدل الفائدة وحتليل احل�سا�سية للم�ج�دات مف�سح عنه يف اإي�ساح 18.

6 - ا�ضتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2011
دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

حمتفظ بها للمتاجرة:

1,462,225 1,277,858ا�ستثمار يف حمافظ اأوراق مالية م�سعرة مدارة
══════════════════════════
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7 - ا�ضتثمارات متاحة للبيع

2011
دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

7,757,75710,703,711�سندات
50,751,88452,656,730�سناديق مدارة

365,731365,731ا�ستثمار يف برنامج مت�يل التجارة العربية
──────────────────────────

58,875,37263,726,172
══════════════════════════

.)% % اإىل 13.5   5.62 :2010( % % اإىل 13.5  اإن ال�ستثمارات املتاحة للبيع التي حتمل فائدة لها معدلت فائدة ترتاوح بني 5.25 

مت ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض يف القيمة مببلغ 276,900 دينار ك�يتي )31 دي�سمرب 2010: 395,920 دينار ك�يتي( فيما يتعلق بال�سناديق 

املدارة التي تعر�ست لنخفا�ض كبري ومت�ا�سل يف القيمة.

متثل ال�ستثمارات يف برنامج مت�يل التجارة العربية ن�سبة 0.25 % من راأ�سمال برنامج مت�يل التجارة العربية، الذي مت اإن�ساوؤه يف اإطار 

�سندوق النقد العربي بهدف تن�سيط التجارة بني الأقطار العربية، ونظرًا لطبيعة التدفقات النقدية امل�ستقبلية التي ل ميكن التنب�ؤ بها 

ونظرًا لعدم ت�افر طرق منا�سبة اأخرى للت��سل اإىل قيا�ض م�ث�ق به للقيمة العادلة، فاإن ال�ستثمار يدرج بالتكلفة.

8 - ا�ستثمار يف �سركة زميلة

ي�جد لدى امل�ؤ�س�سة ال�ستثمار التايل يف �سركة زميلة:

الن�ساط الأ�سا�سين�سبة امللكيةبلد التاأ�سي�ض

20112010

تاأمني التجارة اخلارجية%25%25ت�ن�ضال�سركة الت�ن�سية لتاأمني التجارة اخلارجية

قامت امل�ؤ�س�سة خالل �سنة 2009 بحيازة 50,000 �سهم مقابل مبلغ 1,331,977 دينار ك�يتي بن�سبة 25 % من راأ�سمال »ال�سركة الت�ن�سية 

لتاأمني التجارة اخلارجية«، �سركة م�ؤ�س�سة يف اجلمه�رية الت�ن�سية.

2011
دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

ح�سة املوؤ�س�سة يف بيان املركز املايل لل�سركة الزميلة:

5,414,5045,327,908�سايف امل�ج�دات
25 %25 %ن�سبة ح�سة امللكية

──────────────────────

1,353,6261,331,977ح�سة يف �سايف امل�ج�دات

43,040)8,290(ح�سة يف )خ�سائر( اأرباح �سركة زميلة
──────────────────────

1,345,3361,375,017�سايف قيمة امل�ج�دات لل�سركة الزميلة
══════════════════════
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9 - تعوي�سات قابلة لال�سرتداد

اإن هذه املبالغ متثل تع�ي�سات مدف�عة اإىل عدة اأطراف من جن�سيات عربية عن خماطر حتققت يف دول اأع�ساء. ووفقًا لالتفاقية ما بني 

الدول الأع�ساء، يتم ا�سرتداد التع�ي�سات املدف�عة من قبل امل�ؤ�س�سة من امل�ست�رد اأو الدولة الع�س� امل�ساهمة التي تتحقق فيها املخاطر. 

بالتايل، فاإن الإدارة ترى اأن التع�ي�سات اأعاله �سيتم ا�سرتدادها بالكامل.

10 - امل�ستحق من / اإىل �سركات التاأمني واإعادة التاأمني

ميثل امل�ستحق من �سركات التاأمني واإعادة التاأمني ح�سة �سركات اإعادة التاأمني يف املطالبات املتكبدة واملدف�عة من قبل امل�ؤ�س�سة وفقًا لعقد 

اإعادة التاأمني املتعلق بها. اأما امل�ستحق اإىل �سركات التاأمني واإعادة التاأمني فيمثل اللتزامات املرتتبة على امل�ؤ�س�سة ل�سركات اإعادة التاأمني 

يف حالة ا�سرتداد امل�ؤ�س�سة للتع�ي�سات التي دفعتها �سابقًا من الدول املتعاقدة. عند الت�س�ية مع �سركات اإعادة التاأمني هذه، فاإن امل�ؤ�س�سة 

تدفع املبالغ امل�ستحقة ل�سركات اإعادة التاأمني بعد الأخذ بعني العتبار املبالغ املطل�بة من هذه ال�سركات وت�س�يتها على اأ�سا�ض ال�سايف. 

11 - ممتلكات ومعدات

الأر�ض  على  مت�يلي  اإيجار  عقد  مب�جب  �سراوؤه  مت  الذي  امل�ؤ�س�سة  ملقر  الدفرتية  القيمة  يف  اأ�سا�سية  ب�س�رة  واملعدات  املمتلكات  تتمثل 

املخ�س�سة للم�ؤ�س�سة يف املبنى اململ�ك ب�سفة م�سرتكة مع منظمات عربية. يتم ا�ستهالك هذا املقر على مدى فرتة عقد الإيجار التم�يلي 

والتي تبلغ 40 عامًا ويبلغ ال�ستهالك املحمل لل�سنة 67,648 دينارًا ك�يتيًا )2010: 67,648 دينارًا ك�يتيًا(.

12 - احتياطيات تاأمني فنية
2011

دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

احلركة يف احتياطي الأخطار ال�سارية:

555,530161,760احتياطي الأخطار ال�سارية يف بداية ال�سنة
)555,530()509,758(احتياطي الأخطار ال�سارية يف نهاية ال�سنة

────────────────────────

45,772)393,770(
════════════════════════

احلركة يف احتياطي تع�ي�سات حتت الت�س�ية:

242,086217,027احتياطي تع�ي�سات حتت الت�س�ية يف بداية ال�سنة
-)39,977(تع�ي�سات مدف�عة خالل ال�سنة 

)242,086()569,203(احتياطي تع�ي�سات حتت الت�س�ية يف نهاية ال�سنة
────────────────────────

)367,094()25,059(
════════════════════════

كما يف 31 دي�سمرب:

509,758555,530احتياطي الأخطار ال�سارية
569,203242,086احتياطي تع�ي�سات حتت الت�س�ية

────────────────────────

1,078,961797,616
════════════════════════

تق�م امل�ؤ�س�سة بتقدير خم�س�ض التع�ي�سات حتت الت�س�ية للتع�ي�سات التي متت خالل ال�سنة على اأ�سا�ض كل حالة على حدة، مع الأخذ 

يف احل�سبان طبيعة املخاطر امل�ؤمن عليها.
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13 - التزامات مبوجب عقد اإيجار متويلي

اإن اللتزامات مب�جب عقد الإيجار التم�يلي ت�ستحق كما يلي:

2011
دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

179,617179,617اأقل من �سنة
898,085898,085من �سنة اإىل خم�ض �سن�ات

2,873,8723,053,489اأكرث من خم�ض �سن�ات
────────────────────────

3,951,5744,131,191امل�ستحق لل�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي
)2,106,516()1,964,789(ناق�سًا: الأعباء املالية املخ�س�سة للفرتات امل�ستقبلية

────────────────────────

1,986,7852,024,675
════════════════════════

14 - راأ�س املال املدفوع

اإن راأ�سمال امل�ؤ�س�سة كما يف 31 دي�سمرب 2011 وح�سة كل دولة ع�س� وهيئات اأخرى ه� كما يلي:

املدف�عامل�سدر

2011
دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

2011
دينار ك�يتي

2010
دينار ك�يتي

اأ- الدولة الع�س� :

525,000525,000525,000525,000اململكة الأردنية الها�سمية

2,350,0002,350,0002,350,0002,350,000دولة الإمارات العربية املتحدة

500,000500,000500,000500,000مملكة البحرين

1,250,0001,250,0001,250,0001,250,000اجلمه�رية الت�ن�سية

1,250,0001,250,0001,250,0001,250,000اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

200,000200,000200,000200,000جمه�رية جيب�تي

3,750,0003,750,0003,750,0003,750,000اململكة العربية ال�سع�دية

1,217,9321,217,9321,217,9321,217,932جمه�رية ال�س�دان

500,000500,000500,000500,000اجلمه�رية العربية ال�س�رية

58,73558,73558,73558,735جمه�رية ال�س�مال الدميقراطية

500,000500,000500,000500,000اجلمه�رية العراقية

750,000750,000750,000750,000�سلطنة عمان

500,000500,000500,000500,000دولة فل�سطني
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14 - راأ�س املال املدفوع )تابع(

2,000,0002,000,0002,000,0002,000,000دولة قطر

3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000دولة الك�يت

500,000500,000500,000500,000اجلمه�رية اللبنانية

2,500,0002,500,0002,500,0002,500,000ليبيا

1,250,0001,250,0001,250,0001,250,000جمه�رية م�سر العربية

2,000,0002,000,0002,000,0002,000,000اململكة املغربية

500,000500,000500,000500,000اجلمه�رية الإ�سالمية امل�ريتانية

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000اجلمه�رية اليمنية
────────────────────────────── ────────── 

26,101,66726,101,66726,101,66726,101,667

ب- هيئات مالية عربية :

15,202,80015,202,80015,202,80015,202,800ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي 

8,118,0008,118,0008,118,0008,118,000�سندوق النقد العربي 

5,106,9605,106,9605,106,9605,106,960امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اأفريقيا

1,092,2401,092,2401,092,2401,092,240الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي
────────────────────────────── ────────── 

55,621,667 55,621,66755,621,66755,621,667
════════════════════════════════════════

2010 ب�سداد اجلزء املتبقي من راأ�ض املال غري  31 دي�سمرب  قامت الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي خالل ال�سنة املنتهية يف 

املدف�ع مببلغ 109,224 دينارًا ك�يتيًا.

15 - الحتياطي العام

تن�ض املادة )24( من اتفاقية امل�ؤ�س�سة على »جتميع �سايف الأرباح التي تتحقق من اأعمال امل�ؤ�س�سة لتك�ين احتياطي اإىل اأن يبلغ ما ي�ساوي 

% من تلك  ثالثة اأمثال راأ�ض املال« وبعد ذلك يقرر املجل�ض كيفية ت�زيع وا�ستخدام الأرباح ال�سن�ية املحققة ب�سرط األ يجاوز الت�زيع 10 

الأرباح واأن يك�ن الت�زيع بن�سبة ح�سة كل ع�س� يف راأ�ض مال امل�ؤ�س�سة.

16 - اللتزامات املحتملة وغري امل�سجلة 

يف 31 دي�سمرب 2011، بلغت جملة عق�د ال�سمان املنفذة 99,016,095 دينارًا ك�يتيًا )2010: 140,847,041 دينارًا ك�يتيًا( يف تاريخ 

التقارير املالية.

اأن جميع اللتزامات واملطالبات الق�سائية القائمة على امل�ؤ�س�سة من م�س�ؤولية امل�ست�رد يف  ترى الإدارة، طبقًا لطبيعة ن�ساط امل�ؤ�س�سة، 

حالة املخاطر التجارية وهي من م�س�ؤولية الدولة امل�ساهمة املعنية يف نهاية الأمر يف حالة اخلطر غري التجاري. وبالتايل، مل يتم اأخذ اأي 

خم�س�ض يف البيانات املالية فيما يتعلق بالأم�ر التي مت بحثها اأعاله.
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17 - املعامالت مع اأطراف ذات عالقة 

116,810 دينارا  اأتعاب مببلغ  ا�ستالم  الإدارة، مت  الطبيعي وبعد م�افقة  الأعمال  الأع�ساء.يف �سياق  الدول  الأطراف ذات عالقة  متثل 

املتعلقة  التجارية  املخاطر غري  اإن  ك�يتيًا(.  دينارًا   211,330  :2010( دولة ع�س�  ل�سالح  الأمانة  اإدارة م�ج�دات ب�سفة  ك�يتيا مقابل 

بال�سمانات املمن�حة من قبل امل�ؤ�س�سة م�سم�نة من قبل الدول الأع�ساء.

18 - خماطر الأدوات املالية

امل�ستمرة وفقًا لقي�د املخاطر  التحديد والقيا�ض واملراقبة  اإدارة هذه املخاطر بطريقة  امل�ؤ�س�سة ولكن يتم  اأن�سطة  تكمن املخاطر �سمن 

وال�س�ابط الأخرى.

اإن املخاطر الرئي�سية الناجتة عن الأدوات املالية للم�ؤ�س�سة هي خماطر الئتمان وخماطر ال�سي�لة وخماطر ال�س�ق حيث يتم تق�سيم الن�ع 

الأخري اإىل خماطر اأ�سعار الفائدة وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر اأ�سعار ال�سهم.

امل�ستحقة  والف�ائد  واملدينني  وال�ستثمارات  املعادل  والنقد  النقد  مثل  اأ�سا�سية  مالية  اأدوات  العادي  ن�ساطها  �سمن  امل�ؤ�س�سة  ت�ستخدم 

والتع�ي�سات القابلة لال�سرتداد والدائنني. ونتيجة لذلك، فاإن امل�ؤ�س�سة تتعر�ض للمخاطر التالية:

18.1 خماطر الئتمان
اإن خماطر الئتمان هي خماطر احتمال عدم قدرة اأحد اأطراف الأداة املالية على ال�فاء بالتزاماته مما ينتج عنه تكبد خ�سارة مالية 

للطرف الآخر. اإن امل�ج�دات املالية التي من املحتمل اأن تعر�ض للم�ؤ�س�سة ملخاطر الئتمان تتك�ن ب�س�رة رئي�سية من النقد والنقد املعادل 

وال�دائع لأجل وال�سندات. اإن النقد م�دع لدى م�ؤ�س�سات مالية ذات ت�سنيف ائتماين عاٍل. يتم اإ�سدار ال�سندات اإما من قبل م�ؤ�س�سات 

مالية ذات ت�سنيف ائتماين عاٍل اأو من قبل حك�مات. 

احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الئتمان دون احت�ساب اأي �سمانات واأي تعزيزات ائتمانية اأخرى

ي��سح اجلدول التايل احلد الأق�سى للتعر�ض ملخاطر الئتمان فيما يتعلق ببن�د بيان املركز املايل. يظهر احلد الأق�سى للتعر�ض للمخاطر 

باملجمل قبل تاأثري التخفيف من خالل ا�ستخدام اتفاقيات املقا�سة وال�سمانات الأ�سا�سية )اإن وجدت(.

جممل احلد

 الأق�سى للتعر�ض للمخاطر

2011
دينار ك�يتي 

جممل احلد

 الأق�سى للتعر�ض للمخاطر

2010
دينار ك�يتي 

8,602,29510,754,420النقد والنقد املعادل 
22,015,92517,000,000ودائع لأجل

7,757,75710,703,711ا�ستثمارات متاحة للبيع )�سندات(
583,261593,549تع�ي�سات قابلة لال�سرتداد

2,172,054-   م�ستحق من �سركات التاأمني واإعادة التاأمني
1,019,770995,276مدين�ن وم�ج�دات اأخرى

────────────────────────

39,979,00842,219,010اإجمايل التعر�س ملخاطر الئتمان 
════════════════════════

ترى الإدارة اأن امل�ج�دات املالية املتعلقة باأعمال �سمان ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سة ل تعر�سها ملخاطر الئتمان حيث اإن تلك الأعمال ت�ساندها 

الدول الأع�ساء.
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18 - خماطر الأدوات املالية )تتمة(
18.2 خماطر ال�سيولة 

اإن خماطر ال�سي�لة هي خماطر اأن ت�اجه امل�ؤ�س�سة �سع�بات يف ت�فري الأم�ال لل�فاء باللتزامات املرتبطة بالأدوات املالية. ولإدارة هذه 

املخاطر، ت�ستثمر امل�ؤ�س�سة يف ال�دائع البنكية اأو ال�ستثمارات الأخرى التي ي�سهل حتققها.

يلخ�ض اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق م�ج�دات ومطل�بات امل�ؤ�س�سة يف 31 دي�سمرب 2011. لقد مت حتديد قائمة ا�ستحقاق امل�ج�دات 

اأو ت�س�يتها. املت�قع. ويتم حتديد قائمة ا�ستحقاق ال�ستثمارات  اأن يتم فيه ا�سرتدادها  اأ�سا�ض التاريخ الذي من املت�قع  واملطل�بات على 

املالية.  امل�ج�دات  تلك  لت�سييل  الإدارة  تقدير  اإىل  ا�ستنادًا  للبيع  املتاحة  وال�ستثمارات  الدخل  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  املدرجة 

اإن ال�ستحقاقات الفعلية ميكن اأن تختلف عن ال�ستحقاقات املبينة اأدناه، حيث يج�ز للمقرت�سني احلق يف �سداد اللتزامات مبكرًا مع 

غرامات على ال�سداد املبكر اأو دون ذلك.

املجم�عاأكرث من 3 �سن�ات1 اإىل 3 �سن�ات6 اإىل 12 �سهرًا3 اإىل 6 اأ�سهرخالل 3 اأ�سهريف 31 دي�سمرب 2011

دينار ك�يتيدينار ك�يتيدينار ك�يتيدينار ك�يتيدينار ك�يتيدينار ك�يتي

امل�ج�دات 

8,602,295-    -    -    -    8,602,295 النقد والنقد املعادل 
22,015,925-    -    22,015,925 -    -     ودائع لأجل

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل
 1,277,858    -    -    -    -1,277,858

51,117,6157,757,75758,875,372-    -    -    ا�ستثمارات متاحة للبيع 
1,345,3361,345,336-    -    -    -    ا�ستثمارات يف �سركة زميلة
583,261-    583,261-    -    -    تع�ي�سات قابلة لال�سرتداد 

1,019,770-    -    -    707,293312,477مدين�ن وم�ج�دات اأخرى
1,498,4941,498,494-    -    -    -    ممتلكات ومعدات 

──────────────────────────────────────────────────────

10,587,446312,47722,015,92551,700,87610,601,58795,218,311اإجمايل امل�ج�دات 
══════════════════════════════════════════════════════

املطلوبات 

458,310-    -     199,104  -     259,206دائن�ن وم�سروفات م�ستحقة 
1,078,961-    1,078,961-    -    -     احتياطيات تاأمني فنية  

1,856,447130,3381,986,785-    -    -     التزامات مب�جب عقد اإيجار مت�يلي
849,342-    -    -    849,342-    م�ستحق اإىل �سركات التاأمني واإعادة التاأمني
2,242,4522,242,452-    -    -    -    مدخرات العاملني ومكافاأة نهاية اخلدمة 

──────────────────────────────────────────────────────

849,342199,1042,935,4082,372,7906,615,850 259,206اإجمايل املطلوبات  
══════════════════════════════════════════════════════

21,816,82148,765,4688,228,79788,602,461)536,865(10,328,240�سايف الفائ�س )الفجوة(  
══════════════════════════════════════════════════════
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18 - خماطر الأدوات املالية )تتمة(
18.2 خماطر ال�سيولة )تتمة(

املجم�عاأكرث من 3 �سن�ات1 اإىل 3 �سن�ات6 اإىل 12 �سهرًا3 اإىل 6 اأ�سهرخالل 3 اأ�سهريف 31 دي�سمرب 2010

دينار ك�يتيدينار ك�يتيدينار ك�يتيدينار ك�يتيدينار ك�يتيدينار ك�يتي

امل�ج�دات 

10,754,420-    -    -    -    10,754,420النقد والنقد املعادل 
17,000,000-    -    17,000,000-    -     ودائع لأجل

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  

من خالل بيان الدخل
1,462,225    -    -    -    -1,462,225

53,022,46110,703,71163,726,172-    -    -    ا�ستثمارات متاحة للبيع 
1,375,0171,375,017-    -    -    -    ا�ستثمارات يف �سركة زميلة
593,549-    593,549-    -    -    تع�ي�سات قابلة لال�سرتداد 

2,172,054 -    -    -    2,172,054-    م�ستحق من �سركات التاأمني واإعادة التاأمني
995,276-    -    -    350,276645,000مدين�ن وم�ج�دات اأخرى

1,569,6451,569,645-    -    -    -    ممتلكات ومعدات 
──────────────────────────────────────────────────────

17,000,00053,616,01013,648,37399,648,358 12,566,9212,817,054اإجمايل امل�ج�دات 
══════════════════════════════════════════════════════

املطل�بات 

845,508-    -     199,822-    645,686دائن�ن وم�سروفات م�ستحقة 
797,616-    797,616-    -    -     احتياطيات تاأمني فنية  

113,8431,910,8322,024,675-    -    -     التزامات مب�جب عقد اإيجار مت�يلي
4,505,995-    -    -    4,505,995-    م�ستحق اإىل �سركات التاأمني واإعادة التاأمني
2,166,2632,166,263-    -    -    -    مدخرات العاملني ومكافاأة نهاية اخلدمة 

──────────────────────────────────────────────────────

645,6864,505,995199,822911,4594,077,09510,340,057اإجمايل املطل�بات  
══════════════════════════════════════════════════════

16,800,17852,704,5519,571,27889,308,301)1,688,941(11,921,235�سايف الفائ�ض )الفج�ة(  
══════════════════════════════════════════════════════

18.3 خماطر التدفقات النقدية
اإن خماطر التدفقات النقدية هي خماطر تقلب التدفقات النقدية امل�ستقبلية املرتبطة باأداة مالية نقدية. ل تتعر�ض امل�ؤ�س�سة حاليًا ملخاطر 

كبرية بالن�سبة للتدفقات النقدية.

18.4 خماطر ال�سوق
اإن خماطر ال�س�ق هي خماطر احتمال تقلب قيمة اأداة مالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار ال�س�ق، �س�اء كان ال�سبب يف تلك التغريات ع�امل 

حمدده لأوراق مالية مبفردها اأو اجلهة امل�سدر لها اأو ب�سبب ع�امل ت�ؤثر على جميع الأوراق املالية املتاجر بها يف ال�س�ق.
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18 - خماطر الأدوات املالية )تتمة(
18.4 خماطر ال�سوق )تتمة(

تتعر�ض امل�ؤ�س�سة ملخاطر ال�س�ق على ا�ستثماراتها.

حتد امل�ؤ�س�سة من خماطر ال�س�ق من خالل اإدارة كافة ا�ستثماراتها من قبل �سركات متخ�س�سة يف اإدارة ال�ستثمارات.

الأجنبية  العمالت  18.4.1 خماطر 
اإبقاء �سايف  امل�ؤ�س�سة على  الك�يتي. حتر�ض  الدينار  بعمالت غري  تتم  التي  املعامالت  الأجنبية على  العمالت  امل�ؤ�س�سة ملخاطر  تتعر�ض 

التعر�ض ملخاطر العمالت الأجنبية عند امل�ست�ى املقب�ل، وذلك من خالل التعامل بعمالت ل تتغري ب�سكل ج�هري مقابل الدينار الك�يتي.

31 دي�سمرب 312010 دي�سمرب 2011

العملة

التغري يف 

اأ�سعار العمالت

بالن�سبة املئ�ية %

التاأثري 

على الأرباح  

دينار ك�يتي

التاأثري على 

حق�ق امللكية 

دينار ك�يتي

التغري يف 

اأ�سعار العمالت

بالن�سبة املئ�ية %

التاأثري 

على الأرباح  

دينار ك�يتي

التاأثري على 

حق�ق امللكية 

دينار ك�يتي

5136,2053,038,432+%5228,9652,800,756+%دولر اأمريكي 

-    5163+%-    5163+%جنيه ا�سرتليني 

54,48275,986+%512,53573,381+%ي�رو 

 18.4.2 خماطر اأ�سعار الفائدة 

الفائدة  اأ�سعار  يف  التغريات  ب�سبب  املالية  لالأداة  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  اأو  القيمة  تقلب  خماطر  هي  الفائدة  اأ�سعار  خماطر  اإن 

بال�س�ق. 

 

اأ�سعار  ُتعر�ض الأدوات املالية ذات  اأ�سعار الفائدة على التدفقات النقدية بينما  ُتعر�ض الأدوات ذات املعدلت املتغرية امل�ؤ�س�سة ملخاطر 

الفائدة الثابتة امل�ؤ�س�سة ملخاطر اأ�سعار الفائدة على القيمة العادلة. 

تتطلب ت�جيهات اإدارة املخاطر بامل�ؤ�س�سة اأن يتم اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة من خالل املحافظة على املزيج املنا�سب من الأدوات املالية 

ذات اأ�سعار الفائدة الثابتة واملتغرية. كما تتطلب هذه الت�جيهات اأي�سًا اإدارة ا�ستحقاقات امل�ج�دات واملطل�بات املالية التي حتمل فائدة. 

الرئي�سية، مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى  اأ�سا�ض احلركات املحتملة ب�س�رة معق�لة يف املتغريات  التايل على  التحليل  اإجراء  مت 

ثابتة، حيث ي��سح التاأثري على الأرباح. اإن ارتباط املتغريات ببع�سها البع�ض ينط�ي على تاأثري كبري من حيث حتديد التاأثري النهائي على 

خماطر اأ�سعار الفائدة، ولكن ت��سيح التاأثري نتيجة التغريات يف املتغريات يحتاج اإىل تغيري املتغريات على اأ�سا�ض م�ستقل. يجب مالحظة 

اأن احلركات يف هذه املتغريات غري متماثلة. 
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18 - خماطر الأدوات املالية )تتمة(
18.4 خماطر ال�سوق )تتمة(

)تتمة( الفائدة  اأ�سعار  18.4.2 خماطر 

20112010

التغيري يف املتغرياتالعملة

التاأثري على الأرباح

دينار ك�يتي

التغيري يف املتغريات

التاأثري على الأرباح

دينار ك�يتي

5058,106+ اأ�سا�سية50149,484+ اأ�سا�سيةدولر اأمريكي
501,035+ اأ�سا�سية503,735+ اأ�سا�سيةي�رو

50125,160+ اأ�سا�سية50127,420+ اأ�سا�سيةاأخرى

اأ�سعار الأ�سهم  18.4.3 خماطر 
ت�زيع  خالل  من  املخاطر  هذه  امل�ؤ�س�سة  تدير  اأ�سهم.  يف  لال�ستثمارات  العادلة  القيمة  يف  التغريات  من  الأ�سهم  اأ�سعار  خماطر  تنتج 

ال�ستثمارات بالن�سبة للقطاعات اجلغرافية وتركز اأن�سطة قطاعات الأعمال.

يتم حتديد ح�سا�سية خماطر اأ�سعار الأ�سهم ا�ستنادًا اإىل الفرتا�سات التالية :

 

20112010

التغري يف اأ�سعار 

الأ�سهم

التاأثري على 

الأرباح  

التاأثري على 

حق�ق امللكية 

التغري يف 

اأ�سعار الأ�سهم

التاأثري على 

الأرباح  

التاأثري على 

حق�ق امللكية 

دينار ك�يتي دينار ك�يتي %دينار ك�يتي دينار ك�يتي %

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة 

-573,111+-563,893+العادلة من خالل بيان الدخل 
3,186,309-5+2,943,769-5+ا�ستثمارات متاحة للبيع 

19 - القيمة العادلة لالأدوات املالية

تعرف القيمة العادلة باأنها املبلغ الذي ميكن مقابله مبادلة اأداة يف معاملة حالية بني اأطراف على دراية وراغبة يف الدخ�ل يف معاملة 

ب�سروط جتارية بحتة، خالف بيع الإجباري للت�سفية. يتم احل�س�ل على القيمة العادلة من مناذج اأ�سعار ال�س�ق املعلنة والتدفقات النقدية 

املخ�س�مة و النماذج الأخرى، متى كان ذلك منا�سبًا.

كمـــا يف تاريـــخ التقارير املاليـــة، ل تختلف القيمة العادلة لـــالأدوات املالية ب�س�رة ج�هرية عـــن قيمتها الدفرتية، با�ستثنـــاء عدم اإمكانية 

احل�س�ل على قيا�سات م�ث�ق منها للقيمة العادلة لبع�ض ال�ستثمارات املتاحة للبيع كما ه� مبني يف اإي�ساح 7. 
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19 - القيمة العادلة لالأدوات املالية )تتمة(

اجلدول الهرمي للقيمة العادلة

كما يف 31 دي�سمرب 2011، احتفظت امل�ؤ�س�سة بالأدوات املالية التالية التي مت قيا�سها وفقًا للقيمة العادلة:

ت�ستخدم امل�ؤ�س�سة اجلدول الهرمي التايل لتحديد القيمة العادلة للم�ج�دات املالية والإف�ساح عنها ح�سب اأ�سل�ب التقييم.

امل�ست�ى 1: الأ�سعار املعلنة )غري املعدلة( يف الأ�س�اق الن�سطة للم�ج�دات اأو املطل�بات املماثلة؛

امل�ست�ى 2:  الأ�ساليب الأخرى التي تك�ن جميع مدخالتها لها تاأثري ملم��ض على القيمة العادلة امل�سجلة معرو�سة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر

امل�ست�ى 3:  الأ�ساليب التي ت�ستخدم مدخالت ذات التاأثري اجل�هري على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ل ت�ستند اإىل املعل�مات املعرو�سة

                   يف ال�س�ق. 

امل�ست�ى 3 امل�ست�ى 2امل�ست�ى 1 الإجمايل 

دينار ك�يتي دينار ك�يتي دينار ك�يتي دينار ك�يتي 

31 دي�سمرب 2011

58,875,37246,538,2588,762,2743,574,840ا�ستثمارات متاحة للبيع 
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 من خالل بيان الدخل 

1,277,8581,277,858  -  -

────────────────────────────────────────────

60,153,23047,816,1168,762,2743,574,840
════════════════════════════════════════════

امل�ست�ى 3 امل�ست�ى 2امل�ست�ى 1 الإجمايل 

دينار ك�يتي دينار ك�يتي دينار ك�يتي دينار ك�يتي 

31 دي�سمرب 2010
63,726,17247,879,15011,069,4424,777,580ا�ستثمارات متاحة للبيع 

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 من خالل بيان الدخل 
1,462,2251,462,225  -  -

────────────────────────────────────────

65,188,397  49,341,37511,069,4424,777,580
════════════════════════════════════════
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19 - القيمة العادلة لالأدوات املالية )تتمة(
اجلدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(

يبني اجلدول التايل مطابقة املبالغ الفتتاحية واخلتامية  للم�ج�دات املالية للم�ست�ى 3:

يف 31 دي�سمرب 2011التغري يف القيمة العادلةيف 1 يناير 2011 

دينار ك�يتي دينار ك�يتي دينار ك�يتي 

ا�ستثمارات متاحة للبيع :

3,574,840)1,202,740(4,777,580�سناديق مدارة
══════════════════════════════

يف 31 دي�سمرب 2010التغري يف القيمة العادلةيف 1 يناير 2010 

دينار ك�يتي دينار ك�يتي دينار ك�يتي 

ا�ستثمارات متاحة للبيع :

3,855,904921,6764,777,580�سناديق مدارة
══════════════════════════════

20 - املوجودات ب�سفة الأمانة

اإن امل�ج�دات املدارة ل�سالح اأطراف اأخرى اأو املحتفظ بها ب�سفة الأمانة اأو ال�كالة ل يتم معاملتها على اأنها من م�ج�دات اأو مطل�بات 

امل�ؤ�س�سة، وبالتايل ل يتم اإدراجها يف هذه البيانات املالية.

بلغ اإجمايل امل�ج�دات ب�سفة الأمانة التي تديرها امل�ؤ�س�سة كما يف تاريخ التقارير املالية 29,001,390 دينارًا ك�يتيًا )2010: 35,014,524 

دينارا ك�يتيا(، وهي متثل ال�ستثمارات املدارة نيابًة عن دولة ع�س�.


