الظشاطات والتوسعات التي حدثت خالل السظة -:1027

أولا  -الجانب الفظي -:
***************

أ -تسع ا شركععالى شرععا توععالا مععاا شراععة من شر اشيمععى ععن ععست علععة ل شروةيععى ش مععام ة مى ر سععاا ر ععة 1028
حمععت تععت شرا ععةن

مكععةو تادةععد نعلععة ل حععدن ش ت ةيمععى نشرفاععات ي ععا حععانا شت ةيمععى مععدل نتفسععمن شرفععدن

شرفةرمى ع شرا مدةن نشراساكةرلن نشراموةء ركةفى شر انع إضةفى شرا إرغةء شركثما ن ش ماثنةءشت شراع لةتع

ت مععع ياععش شركععالى ععست شرسععناشت شرسععةمىى .إضععةفى شرععا ررععا فىععد نفععات شركععالى شت ةيمععةت نأ ومععى ف مععى ركععش
حالةت شراة من شرابةحا ما شراسةهاى مة ت ةيمةت شألمةممى ع شرا مدةن .

ب-تت شرا ا ه تفا يبات شألياةت ش
ماة ةانةمب ع شرزلة ل شرا حا

امةرلى نبنسعبى أببعا يعن شرسعناشت شرسعةمىى راعديمت شأليسعةا نش حا ةظعةت

ف رأماةت شركالى .

باععة نأو شركععالى تىععا افععدةت أمععةرمب نأتااععى نم عاشءشت شراععة من نميععة ل شراععة من شرااب ععى ي ععا نفععع شألمععةرمب

نشألتااى شردنرمى ي ا شراساالمن( شراف

الطستوى األول-:

نشأل نب ) نلاة ة

-:

**********

ةا ع مااةم ى لةفى شراوارشت نشألمعةرمب نشألتااعى شراسعافدلى رعدك حعالةت نأمعاشا شراعة من شردنرمعى عن عست
شرا شامععست شرما مععى ني ععا ععدشر شرسععنى حمععت ةععات تبععة ت شرا ا ععةت شر نمععى شراا ىععى مةمععةرمب شر اععش نش ت ةيمععةت

شرسةرلى من شروعافمن ن اةم عى لةفعى شراسعا دشت شراع ت ع

حعانا نتاعاا ش ت ةيمعى شرنةفع ل نط عب تزنلعدتة

مكةفععى شألمععةرمب شراا ىععى موععاا شراععة من نميععة ل شراععة من شراسععا د ى فع أمعاشا أيععة ل شراععة من شردنرمععى نحععالةت

إية ل شراة من شردنرمى ن ااصةً شرا مد شرىةئد (حالى مكار شر اتسمى) نشراموةء ) )UIB,AON,RFIBفضعسً
ين شر سيى شراسااال ع ساكةري شركالى ف رندو ).)IRC

الطستوى الثاني-:

***********

ةا ععع ا دةععد ش ت ةيمععةت حمععت ةععات إيععة ل شرناععا ف ع تاععاا ش ت ةيمععى مكععكش منع ع ع عاي ن شمععا شا

ش ت ةيمةت نتفدةد نمةئش تفسمنهة ن ةر ى شراكةبش نلةفى شأل ار شر نمى شر ةصى مة ت ةيمةت.

لةفععى

تفعةنت شركععالى أو تكععاو صعاة شأل ععةو ألياععةت شركععالةت شر ة عى نشر ةصععى نبةراععةر تىعا ااعلععع شألياععةت ماععة

ةنسع ت عع سععتنرماهة لكعالى يةئععدل فع مععاا شراعة من شراف مععى فىعد حىىع
ىدشرهة (  ) 24141مةر ةنةر.

شركعالى يععة  1027أيسعةا إ اةرمعى

ثانيا ً  -رأس المال
************
ةعددأن ًندقتتددخنةٍددسمثن لدديس نام د جن ددسهن4102نامددين )01نىنَددس نمٍَددس ن يشددجن د نىنَددس ن
مٍَس )نىٌناالحذَسطَسحنام ليسمَجنمن جنةيوجبنىوافتجن ىسٍدجنىلندانامدوة اكنةبذسةادسناميد ون
ش.ةن01211/1/0/01/ننفددٌن4102/1/8ن,ندذطنددانامددينةٍددسمثنحيددذاسنفددٌنامشددو ناميقنَددجنىددٌن
ال نااللذي ا ن نيندقتَقنةٍسماحنىذذسةعجنفٌن ليس نام جنودشعينام جنامينامذطندانفدٌن
اميشذتتلنامت ٍبنامينةٍسمثن ىنفٌن لديسماسنامدين )00000111111ننمٍَدس ننن لدتعجن د ن
ىنَس نولتعيسئجنوثالثجنولتعوًنىنَوًنمٍَس ن)نمذبوًنمأٍاسنامتأ ثن نينىواجاجناأل طدس نامبتَد ثن
وامبس ثَجنومذبوًنفٌنىيسفنش سحنامذأىٌَنامعسميَجنىيسنٍشيحنماسنةسمأ و نفٌنادفس َدسحنمومَدجن
ةس ذيسمهسن نينامضيسٍجناميسمَجناملَأثنمن ج.ن
ن

ثالثا ً  -الموارد البشريت والتدريب
*********************

نننندشعي نام ج نامي ندطوٍ ن إلذ ادَلَذاس نامعنيَج نواإلما ٍج نةيس نٍذالكه نىا ن هأافاس نىٌ ن ال ن
دطوٍ نامياس اح نواميواهبنامأا نَجنوةذ ناملاومنمال دتسكنةعيناسنوامذطنانإميندقتَقن هأافاسن
ةبفسكثن سمَجنفاٌندذواصلنفٌندولَاناُفس نامذأ ٍتَجنمنعسىنٌَ نىٌن ال ناالدفس نىانام سحن
األجَتَج نوامولطسك نإلش اك نىوظفَاس نفٌ نامأو اح نامذٌ ندعتأ ن س ج نامع ا نةغَج نٍتل نامثتسفجن
امذأىَََجنةيسنٍَشلونىانطيوحسحنام جنمتَسكن سم نفٌَنٍوا بنامذطو احنامخس جَجنةسإلضسفجن
امي نةج نىوظفَاس نفٌ نمو اح ن وٍأواح نوو ش ن يل نفٌ نما ل نامع ا نوفٌ نىخذنف ناميلسالحن
حَثن سًن أمن ناميذأ ةٌَن ال ن سهن4100ةنغ ن )10نىوظف ناىسن أمناميوظفٌَنامذٌٍنشس وان
فٌناميؤدي احنوامينذتَسحن س جنامع ا نفتأنةنغن )1ىوظفن1ننن

رابعا  -االستثماراث
************
دخطدددظنام ددد جنمنذولدددانفدددٌنىلدددس نااللدددذثيس نوجدددذاناميمٍدددأنىدددٌنامذدددأفتسحنااللدددذثيس ٍجنميدددسن
ماددددسنىددددٌنمو ناٍلددددسةٌنفددددٌندقشددددٌَن وضددددس نام دددد جنىددددٌنٍسحَددددجندقشددددٌَنوضددددانىَماٍاددددسن
امذلدددس ًنفادددٌندذتدددانإلدددذ ادَلَجنممٍدددسمثن لددديس نام ددد سحنامذدددٌندشدددسهونةادددسن دددٌنط ٍدددقن
ندددقنامطندددبن ندددين لددداونام ددد سحناميط وحدددجنمنتَدددانلدددواكنفدددٌنلدددو ناإلصدددأا ن ونلدددو ن
امذددددأاو نو سٍددددخن ةسحاددددسنفددددٌناميشددددسهيسحنمددددأىنام دددد سحناميقنَددددجن امتطددددس ناميخددددذنظن,ن
وامتطدددس نامخدددسدن)ندتدددأ نةيتندددغنن )401482401نمٍَدددس نو ةسحادددسنفدددٌناأللددداونامخس جَدددجن
ىتنددددغن ددددأ ُ )407888870نننمٍَددددس نةسإلضددددسفجننإمدددديندطددددوٍ نىقددددسفعنااللددددذثيس ناميذواجددددأثن
حسمَدددسنفدددٌنام ددد جننةادددأفندعسدددَون وائدددأنااللدددذثيس نوهدددٌنجدددمكنىدددٌن ىوامادددسن ندددينش ددد بلن
ومائ ددد انثسةذددد جنم ددد أىنامييدددس فنمذقتَددد قنفوائ ددد أنٍتأٍددد جنحَدددثنةنغدددخنىتسم ددد غناممٍدددسمثنفدددٌن
امومائ انننننن ن)1201111111نمٍَ س 1ن
ن

ن

رابعا ً  -المؤشراث االقتصاديت والجغرافيت -:
****************************
ننوهٌنىليو جناميعسٍَ نامذٌنٍيبٌنامذعتَ ن َاسنةسأل سهنوامذٌندعبانٍ سطنام جن ال ن سهن4100ن
وٍيبٌندفيَناسنةيسنٍنٌن-:ن
 -1األقساط الواردة -:
**************نن
ةنغخناأل شسطناإلجيسمَجناموا مثنمن جنىٌنجيَانامييسم ناميقنَجنواألجَتَجنىٌنما لنو س جنامع ا ن
ىتنغن أ ُ ن)02420482711نمٍَس نىتسةلنىتنغن أ ُن )01244000108نننن
نننننمٍَس نمعسهن4101ن ًنةَشتجناٍخفسضن أ هسن%00,40ن1ن
ن
امَشتج%ن ٍشتجناممٍسمثناون
امَشتج%ن ا شسطن4101ن
ا شسطن4100ن
امذفسصَلن
امَتيسًن%ن
01010740110ن 78,01ن ن )00,42ن
02102211112ن 78,07ن
اال سمثنىٌن
امأا لن
)02,80ن
0,12ن
418817240ن
0,10ن
448848010ن
اال سمثنىٌن
امخس جن
)00,40ن
01244000108ن ن
02420482711ن ن
اميليو ن
ن
وىٌناملأو نا الُنٍالحعنىسنٍنٌ:ن
ناٍخفددسضنفددٌنحلددوناال شددسطناالجيسمَددجنمعددسهن4100نةسميتس ٍددجنىددان4101نحَددثنةنغددخنٍشددتجناالٍخفددسضن1%00,40ن
ا-ناال سمثنىٌنامدأا لند دبلنٍشدتجنىتدأا هسن%78,07نىدٌناال شدسطناالجيسمَدجنمعدسهن4100وحتتدخناٍخفدسضن
ةَشتجنىتأا هسن )%00,42ن ٌن سهن4101نننواًنلتبنهذاناالٍخفسضنهونفتأاًناموثسئقنمبسفجنفد و نامذدأىٌَن
اموا مثنىٌناميقسفسسحنامذٌند اأن ينَسحن شب ٍجنوهٌن ناالٍتس ,نصالحنامأٌٍ,نىوصل)ناضدسفجنامديندو دفن
امي س ٍاناماَألَجنو سصجنامقبوىَجنىَاسنوة بلن تَ نةشتبنامس وفنامقسمَجنو يسندعنيَسنام د سحناميشدَأثن
ىٌن ال نالذفشس ادَسناميذب ثن ٌنلتبناٍخفسضنوثسئقنامذأىٌَناماَألٌ1ن
ج-ناإل سمثنىٌنامخس جند دبلنٍشدتجنىتدأا هسن%0,10نىدٌناإل شدسطناإلجيسمَدجنمعدسهن4100نحَدثنحتتدخنٍشدتجن
اٍخفسضنىتأا هسنن )%02,80ن دٌن دسهن4101نوٍعدومنامشدتبنامديناٍخفدسضناال شدسطناالجيسمَدجنامدوا مثنىدٌن
ش سحنامذأىٌَناميتسش نامعسىنجنفٌنامع ا نواٍعبدانهدذاناالٍخفدسضن ندينٍشدتجنىشدسهيجنشد ذَسنامتسمغدجن%1ن
حيجناال سمثنىٌنامخس ج)نواًنهذُنامَشتجنديثلنحمىجنادفس َسحننا سمثنامذأىٌَناميت ىجنىاناميعَأناالجَتٌ1ن
ن

 -2االحتفاظ -:
*********
جنامخ سدننومليَانامف و ننمع سهنن4100نىتنغ سننً
نننننننة ن غنىلي و ناأل ش سطناميقذف عنةا سنمقش سانام
ً
ن  )1801012181نمٍَس نوٍيثلنٍشتجن أ هسن%21,07ىٌناأل شسطناإلجيسمَ جناموا مثنمن ج نىتسة لنىتنغس ن أ ُن
 )8100100807نمٍَس نمعسه ن 4101ن ً ن ً ناالٍخفسض نفٌ نحلو ناأل ش سط ناميقذفع ن نةاس نٍتنغ نٍشتج ن أ ه سن
%)04,77ن1ن
الجدول التالي يبين األعمال المحليت واألجنبيت :
(األرقام بالدينار)
التفاصيل
السظة

األعطال الطحليــــــــة

الطجـــــــطوع

األعطال األجظــــبية

1027

1026

1027

1026

1027

1026

الحتفاظ

5582516555

8001118051

118818552

168809017

5820550686

8672057879

الظسبة

%59,85

%51,02

%200

%200

%00,79

%51,80

الطعيدين

8051950129

7752695299

ــــــــ

ــــــــ

8051950129

7752695299

الطجطوع

20020056550

26255915652

118818552

168809017

20105180905

26011755078

خامسا -االحتياطياث الفنيت-:

**************

تاث ععش ش حامةطم ععةت شر نم ععى ل ععش ععن شحام ععةط شأل و ععةر شرس ععةرلى نشحام ععةط شرا الض ععةت شرااياف ععى نشحام ععةط

شرواشرئ ي اةً مةو تفدةد لش ن شحامةط شأل وةر شرسةرلى نشحامةط شرا الضةت شراايافعى ةعات نفعع شألمع
شر نمى شرا ت اادهة شركالى ف

نيععد ععم

ةت ش ااةصةتهة نتفاطهة شردشئت ر فعة ت ش معاثنةئمى شراع يعد تفعد

,هع ش

اععاع ش حامةطمععةت شر نمععى ف ع تهة ععى يععة  1027ب غ عةً يععدر (  ) 18729221722ةنععةر ىة ععش

ب غةً يدر ( )18129720904ةنةر رسنى .1027

والجدول التالي يوضح تفاصيل الحتياطيات الفظية -:
1027

1026

نسبة الزيادة أوالظقصان%

نوع الحتياطي
-2احتياطي األخطار السارية

5057016295

0585515081

()55,75

-1احتياطي التعويضات الطوقوفة

5886000000

1700000000

05,95

-5احتياطي الطوارئ

12856087011

12056087011

5,80

18759525625

18529620900

2,55

الطجطـــــوع

سادس ا -الستثطار-:
************

م أ اةر ش ماثاةرشت ر كالى لاة فع  1027/21/12ب غعةً يعدر ( )49104224147ةنعةر ىة عش ب غعةً

يدر ( )41747224207ةنةر رسنى  1027أي نسبى علة ل يدرهة .%22,14
أ ة إة شا شت ش ماثاةر شراافىىى ر ة  1027فىد غ

(  )1212112479ةنةر 0

