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 .(ية للتأمين )ش.م.بعربلاة عالمجمو

 الموجزةموحدة لمرحليـة الالماليــة اــات البيان

 

 حدالملكية الموفي حقوق  بيان التغيرات

 1202 ونيوي 30المنتهية فــي  أشهر ةتسلل

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 
 

 

 رأس
 المال

أسهم 
 الخزينة

 تاياالحتياط

الخسائر 
 متراكمةال

 بة إلىالمنسو

 يهمامس
 األم ركةالش

حصص غير 
 مسيطرة

 وعمجم

الملكية  حقوق
 )مراجعة(

 
 

 
 القانوني

 إعادة 
 تقييم 

 اتستثماراإل

 إعادة
  تقييم
 العقار

 المجموع

 262.427 17.066 245.361 (16.142) 56.296 4.561 13.810 37.925 (14.793) 220.000 2020ديسمبر  31 ة فيرصداأل

 8.196 (28) 8.224 8.224 - - - - - - ترةلفا )خسارة( ربح صافي

 665 7 658 - 658 - 658 - - - للبيع ةرات متوفارثمالقيمة العادلة إلست فيت غيراالت

 بيع  الناتجة عن األرباح حتسابال تحويالت
 (2.219) (10) (2.209) - (2.209) - (2.209) - - - ات متوفرة للبيعإستثمار  

 سبةالقيمة المحت إنخفاض لخسارة تحويالت
 558 10 548 - 548 - 548 - - - إلستثمارات متوفرة للبيع  

 7.200 (21) 7.221 8.224 (1.003) - (1.003) - - - ةرعن الفت مجموع الدخل الشامل
 - - - 110 (110) (110) - - - - لعقارة تقييم اإعادستهالك من تحويل صافي اال

 - - - (248) 248 - - 248 - - لة للتوزيعيات غير قابياطاحتمن( إلى ) حويلت

 269.627 17.045 252.582 (8.056) 55.431 4.451 12.807 38.173 (14.793) 220.000  2021 يونيو 30في ة رصداأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .جزةموالالموحدة ة يالمرحلة يالبيانات المالذه من ه جزءاً أساسيا 23إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 .م.ب.(ين )شللتأملعربية وعة االمجم
 

  زةالموجوحدة الماليــة المرحليـة المـات ـالبيان

 

 موحد الفي حقوق الملكية تغيرات بيان ال

 2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 
 

 

 رأس
 لالما

أسهم 
 لخزينةا

 تاإلحتياطيا

 الخسائر
 ةالمتراكم

سوبة إلى منال
همي مسا

 ألمالشركة ا

ص غير صح
 مسيطرة

 مجموع
 الملكية وققح

   )مدققة(

 
 

 
 القانوني

 إعادة
 تقييم

 ستثماراتإلا

 إعادة
 تقييم

 قارلعا 
 المجموع

 246.325 17.952 228.373 (28.539) 51.705 4110 11.026 36.569 (14.793) 220.000 2019ديسمبر  31ة في رصداأل

 12.667 (891) 13.558 13.558 - - - - - - السنة )خسارة( صافي ربح
 متوفرة  ستثماراتإل في القيمة العادلةرات يالتغ

 4.632 114 4.518 - 4.518 - 4.518 - - - للبيع  

الناتجة عن بيع  األرباح حتسابإلتحويالت 
 (3.462) (88) (3.374) - (3.374) - (3.374) - - -                 إستثمارات متوفرة للبيع              

 لمحتسبةة القيماض اسارة إنخفلخ التويتح
 1.681 41 1.640 - 1.640 - 1.640 - - - للبيع ةإلستثمارات متوفر 

 646 - 646 - 646 646 - - - - دة تقييم العقاراعإ

 16.164 (824) 16.988 13.558 3.430 646 2.784 - - - مجموع الدخل الشامل عن السنة

 - - - 195 (195) (195) - - - - رالعقاقييم عادة تك من إستهالصافي اال تحويل

 - - - (1.356) 1.356 - - 1.356 - - ة للتوزيعقابل ت غيرااطيتياحتحويل إلى )من( 
 (62) (62) - - - - - - - - ةألقليحصة ا - بيع شركة تابعة 

 262.427 17.066 245.361 (16.142) 56.296 4.561 13.810 37.925 (14.793) 220.000  2020ديسمبر  31في ة رصداأل

 
 
 

 .الموجزةالموحدة المرحلية  يةالبيانات المالمن هذه  اً سيسااً أجزء 23 لىإ 1كل اإليضاحات المرفقة من شت
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 المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.(

 الموجزةدة حالماليــة المرحليـة الموالبيانــات 

 

 الموحدالملكية قوق ح في غيراتالت نبيا

 2020 ونييو 03ـي المنتهية فـ أشهر ةللست

 
 (ية)بآالف الدوالرات األمريك

 

 
 

 

 سأر
 لماال

أسهم 
 الخزينة

 ياتاطاالحتي

الخسائر 
 المتراكمة

المنسوبة إلى 
مساهمي 
 الشركة األم

حصص غير 
 مسيطرة

 مجموع
الملكية  حقوق

 )مراجعة(

 
 

 
 القانوني

  ةإعاد
 تقييم 

 ماراتستثاإل

 إعادة
 تقييم 

 ارالعق
 موعمجال

 246.325 17.952 228.373 (28.539) 51.705 4.110 11.026 36.569 (14.793) 220.000 2019مبر ديس 31ي ة فدرصألا

 (3.622) (542) (3.080) (3.080) - - - - - - الفترة خسارةصافي 
متوفرة  ستثماراتإلعادلة لفي القيمة االتغيرات 

 للبيع
- - - (2.134) - (2.134) - (2.134) 10 (2.124) 

 الناتجة عنالخسائر (ألرباحا)حتساب ت الالتحوي
 (145) 5 (150) - (150) - (150) - - - ة للبيعرتوفم اتإستثمار بيع

 تحويالت لخسارة إنخفاض القيمة المحتسبة
 523 - 523 - 523 - 523 - - - إلستثمارات متوفرة للبيع 

 (5.368) (527) (4.841) (3.080) (1.761) - (1.761) - - - فترةلعن ا خل الشاملمجموع الد
 - - - 97 (97) (97) - - - - قارعلايم قيت تحويل صافي االستهالك من إعادة

 240.957 17.425 223.532 (31.522) 49.847 4.013 9.265 36.569 (14.793) 220.000 2020يونيو  30في ة رصداأل

 

 
 

 

 

 

 
ً  23ى إل 1رفقة من يضاحات الماإل تشكل .الموجزةالموحدة  يةرحلالم المالية البيانات ذهن هم جزءاً أساسيا
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 .(.بللتأمين )ش.م يةبرلعا عةالمجمو

  الموجزةالماليــة المرحليـة الموحدة البيانــات 

 بيان التدفقات النقدية الموحد

 1202 يويون 30فــي تهية نالم أشهر ةستلل 
 مريكية(رات األالدوال )بآالف

 

  

 إيضاح

 المالية للفترة

 ىحت

 2021 يونيو 30

 ()مراجعة

 المالية للفترة
 حتى

 2020 يونيو 30
 (اجعةرم)

 هيةنتلسنة المل
 يف

 2020 ديسمبر 31 
 (مدققة)

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 97.323 53.524 19.976  أقساط مستلمة 

 (17.477) (5.408) (5.868)  وعةتأمين مدف دةاإعأقساط 

  (226.798) (116.936) (96.684) فوعةدم تأمينالل مطالبات ومصاريف الحصول على أعما

 98.801 36.257 34.433  مطالباتمتعلقة بالتأمين  ييدمع نمبالغ مستلمة م

 4.710 5.899 49  ات إستثمارإيراد 

 2.286 952 722  ةفوائد مستلم

 56 57 -  لمةح أسهم مستبارأ

 (12.761) (6.198) (5.410)  عةمدفو مصاريف تشغيل

 (5.967) 275 (4.365)  صافي ،أخرى إيرادات( مصاريف)

 1.455 611 (1.775)  صافي مة،تلمس دفوعة()م  مينودائع تأ

 (667) (667) -  ات متاجرةمارثتإس ءارش

 20.529 20.308 -   ات متاجرةستثمارإبيع 

 (38.510) (11.326) (58.922) 19   يليةالتشغ نشطةاأل في المستخدم دنقالصافي 

     ستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة اإل
 154.855 89.933 70.424  اترامتثإسبيع  /استحقاق

 (90.950) (24.165) (10.380)  اتإستثمارشراء 

 (22.698) (12.047) (5.001)  لبنوكجل لدى اودائع أل
 9.428 5.362 4.060  مةلستفوائد م

 2.255 169 1.955   تاإستثماراد إير

 (8.457) 4.762 21.423  ة مرهونةودائع نقدي

 (30) (15) (2)  شراء عقارات ومعدات

 318 - -  سةموملشراء موجودات غير 

  44.721 63.999 82.479 يةستثماراإل ةنشطاأل الناتج من قدالن صافي

     طة التمويلشأنلنقدية من التدفقات ا

 (7.000) - - 20 قروض
 (187) (99) - 20 ضإقترا تكاليف

 (2.418) (10) - 20 أرباح أسهم مدفوعة

  (9.605) (109) - يةويلنشطة التماأل في المستخدم النقد صافي

  (3.394) 52.564 23.557 هفي النقد وما في حكم )النقص( الزيادة صافي
 (65) (75) (2)  هد وما في حكمقلنى احويل علسعر التير تأث

 66.895 66.895 63.436  الفترةكمه، في بداية حما فى النقد و

 63.436 119.384 86.991  الفترةنهاية  النقد وما فى حكمه، في

 37.064 26.413 42.065  ودائع ألجل لدى البنوك

 100.500 145.797 129.056  ةفترلاك، في نهاية والبنلدى رصدة د وأالنق

 
 

 
 

. الموجزةالموحدة ية المرحلالبيانات المالية من هذه  اً أساسياً زءج 23ى إل 1فقة من احات المراإليضتشكل 
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 )ش.م.ب.(المجموعة العربية للتأمين 

 الموجزةدة الموحة يـالماليــة المرحلالبيانــات إيضاحـات حـول 

 1022 يونيو 30 يفالمنتهية  أشهر ستةلل 

 

 الرئيسينشاط لواالتأسيس  (1
 

البحرين  ن عالمية مسجلة في مملكةالشركة األم"( هي شركة تأمي"الشركة" و".ب.( )ن )ش.مربية للتأميالمجموعة الع
 مويتمثل نشاط الشركة األ ها المسجل.لمكتب راً مق ،مملكة البحرين ،المنامة ،ينية وتتخذ من مبنى أريجكشركة مساهمة بحر

اة( وأعمال إعادة التأمين على الحياة لحير ا)غيلعامة مين االتأ دةمال إعا( في أعموعة"جلملها )"ا ةعابلتوالشركات ا
 نشطة التابعة لها.واأل

 

وقد وافق  كة.لشربا اصةخال تابة االكتشطأنالتوصية بوقف  2019و ماي 13قد في اإلدارة في اجتماعه المنع مجلسقرر 
 2020غسطس أ 13 خيتارمنعقد بعادية الال غيرالعامة معية جالتماع ي إجفرة ية مجلس اإلداصالمساهمون على تو

ار يذ قرزي لتنفى موافقة مصرف البحرين المركعلل كة للحصوسعت الشركما   .التسوية تحت نميفظة التأمحعت ووض
 المساهمين.

 

عمل واصل الكة سترلشأن اوًرا هش 12لية أكثر من االتأمين الح تسوية محفظة اتإجراء تستغرق أنارة لس اإلدمجع يتوق 

 دتأع فقد ،لذلك .ةالموحدة الموجزرحلية لما  ةنات الماليبياخ هذه الريتا من ألقلعلى ا شهًرا 12ة مرة لمدمنشأة مستك
 .يباسمحلار راتمسلى أساس االجزة عالمو دةالموح المرحلية اليةالبيانات الم

 

 أهم السياسات المحاسبية (2
 

ً وفقمجموعة لل الموجزةوحدة لية المالمرح يةلمالنات ااالبيهذه عداد إم تلقد  إعداد ) )34(سبة الدولي رقم المحا يارلمعا
 ةرحليلما المالية لبياناتبشكل موجز. ال تشمل االمرحلية مح بإعداد البيانات المالية تي تس( والالية المرحليةلما رريقاالت

الية لمانات اع البيبالتزامن م ، ويجب قراءتهاالشاملةية نوسلاالمالية  تي البياناطلوبة فمكل المعلومات ال الموحدة الموجزة
 .2020 ديسمبر 31ي ف هيةالموحدة المدققة للسنة المنت

  

رأس مال المجموعة  أن حيثة جزموالمرحلية الموحدة الدم المجموعة الدوالر األمريكي في إعداد بياناتها المالية تختس
 ة.تتم بهذه العمل هااماتإلتزو هاأصولرية، اتها التجن معامالم كبيرة وحصة

 

شركات رين المركزي جميع ال، أعفى مصرف البح2020 ام( في بداية الع19كورونا )كوفيد وس فيرئحة اتفشي جنظراً ل
ً من إعدادة محلالمؤسس اهمة العامة والبنوكالمس للثالثة أشهر  ةزالموج الموحدة المرحليةت المالية املومعلار ونش يا

البيانات ن م الموجز الموحد ة لبيان المركز الماليرنالمقا أرقام تم استخراج لتالي، فقدباو .2020س ارم 31نتهية في ملا
 الربح أو الخسارةلبيان رنة المقاأرقام وكما تم استخالص  .2020ديسمبر  31في المدققة للسنة المنتهية  حدةموالالمالية 

ت من الحسابا( 2020يونيو  30ة أشهر المنتهية في ثالالثلفترة ) جزالمو حدلمول االشام خلن الدايوب الموحد الموجز
أو الخسارة والدخل بح للرلمتضمنة في بيانات الفترة الحالية ة اقارنالممعلومات  ماديتم اعتم ، لليهوع .للمجموعةاإلدارية 

 .بقاسلا في العام سابات الخارجيينمن قبل مدققي الح اهاجعتكما لم يتم مر ،من قبل مجلس اإلدارةالشامل اآلخر 
 

مالية موحدة للمجموعة كما  اد أحدث بياناتإعد يف هاإتباعتم  التيمتفقة مع تلك حاسبية وطرق اإلحتساب المات ياسالسإن 
ً فقدها وإعداتم  والتي 2020بر ديسم 31في   تم إعادة تصنيف دلق(. IFRSالمالية ) التقارير دادإلعلدولية  للمعايير اا

 لحاليةالمتبعة في عرض البيانات المالية للفترة ا ةلطريقمع ا تتوافق يكلرورة ضال عندقام المقارنة رأ
   
 

سري الجديدة والمعدلة التي ي( IFRS) ليةداد التقارير الماة المعايير والتفسيرات المحاسبية الدولية العالمجموعاعتمدت 
( األدوات المالية ، 9ة )الماليللتقارير ي لدويار الالمعما عدا  2021اير ني 1بدأ من أو بعد تبيقها للفترات التي مفعول تط

. تأمينعقود ال( 4ة رقم )بموجب المعيار الدولي للتقارير الماليالمؤقت المتاح فاء عإلا تطبيقبعة المجمو والتي قامت
هري ور جتأثي وال يوجدي .2023يناير  1دأ في بلتي تعيار للفترات السنوية االم هذا المجموعة ك سوف تطبقذلول
 للمجموعة. زةلموجدة احموالالبيانات المالية المرحلية حاسبية على رات المالتفسيايير وعق هذه الميطبلت
 

يروس ر الفور إنتشا( وقد تط19كوفيد ) وناروك اء فيروسبو ية تفشيعالمة الالصحنظمة أعلنت م 2020مارس  11في 
ر بيلطات تداخذت السات لمي.عاال قتصادبيرة في االكا ا شكوكً يضً نا أوس كورورث فيأحد لمي. وقدد العايى الصعبسرعة عل

 حي.الصحجر ر الالسفر وتدابي دولك تطبيق قيذ في ار بماتشنالا اءالحتو تلفةخم
 

 ذلك ، بما فيالمالي مركزهاليات الشركة وعلى عم 19د فيكوأثر تطورات  اقبةبمر اليلعدارة ااإلو  ةداراإلمجلس  قام
ة ركلشاوضعت  .كذللى وما إة، القيم فيض ، واالنخفاتجودامولاات يمتقير على ت، والتأثياادي اإليرة فحتملارة المسالخ
  مل.علا ستمراريةاط خط تبارواخ عزيزصر تلح ال اللمثايل ال على سبتشم ئراابير طوتد
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 )ش.م.ب.(بية للتأمين المجموعة العر

 )تابع( ةوجزمالة وحدالمة يـليــة المرحلماالالبيانــات حـول  حـاتإيضا

  

 

 ()تابع بيةالمحاس م السياساتهأ (2

 
ق بيفي تط يالعلدارة او اإل اإلدارةمجلس ا هاتخذ ات التيديرالتقإن ف ،جزةة الموموحدلالية رحلمية الماال بياناتلاإعداد د عن
ة، الحاليصادية ت االقتالبللتق حتملةيرات المثأب التبسة وذلك بيقيناليم دعضعة لدير خاالتق رادية ومصباسمحات السسياال
 ة.ملحوظالو المتاحة أ لوماتالمع لىع اءً بنة قبل اإلدارييم من تقل فضأرات تمثل التقدين هذه وا

 

رضيات والتي والف تة االجتهادات والتقديراممارسة ارموجزة يتطلب من اإلدالة موحدية اللمرحلنات المالية اإن إعداد البيا
ف لتخ. قد تفاتورمصت والاداريواإل مطلوباتوال وداتجلموة لعلنالمة والمبالغ بيساحمال ياساتسال يقطبتثر على ؤت

م ستخداباة لموجزة، قامت اإلدارا ة موحدية اللمرحلنات المالية اإعداد هذه البياد نيرات. عقدعن هذه التعلية ائج الفالنت
ر عدم تقديية لسرئيال ادرلمصلمجموعة، وال ةيبسمحاات السسياالق يفي تطب اهي تم استخداما التهاألحكام الجوهرية ذات

 .2020سمبر دي 31منتهية في ال للسنةموحدة ية الت المالالبيانا ىقها علطبيت تموالتي  ،ةينليقيا
  

 

 المرحلية مالألعلة ميالموسيعة الطب (3
 

خالل  نيالتأم أقساط ليمن إجما ٪75 منما يقارب عة لمجموا جلتس ،تأمينلللطبيعة الموسمية المتعلقة بأعمال اجة نتي
مع ذه الموسمية. وه كسيع تتبةلمكط اقسااأللي جماإ لم يعد ،تابتكالا ف أنشطةوقولكن بعد ت .ةسنن كل ع األول مالرب

ى مدى عل رادن اإليألقساط ضماة نظراً ألنه يتم قيد اإلكتتاب للمجموعجوهري على نتائج  أثيرت أي له يسل افإن هذ ،لكذ
 .هابة تعلقالم قئاثود أو القولعجل اأ
 

 إدارة المخاطر  (4
 

واق )بما في ذلك مخاطر األسوغيرها: كمخاطر لمخاطر المالية ة من امتنوع عةموتعرضها لمجالمجموعة  نشطةإن أ
 سيولة.طر الومخا تتاباإلكاطر خملمخاطر االئتمانية وأسعار الفائدة( وا ر ومخاطرر األسعاطومخاة بيالت األجنالعم

 
في  صاحات المطلوبةية واإلفالمالر اطدارة المخة بيانات إن کافتتضم ال مرحلية الموجزةة الموحدال اليةمالالبيانات  هذه

 .2020ديسمبر  31للمجموعة کما في  موحدةلاات المالية لبيانان بارتقءتها باإلويجب قرا السنويةالموحدة  لماليةالبيانات ا
 

 اطر.المخ في أي من سياسات إدارة ة أوالسنة نهاي ذمنالمخاطر ة ارفي وظيفة إد اتيرأي تغي لم تحدث
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 لتأمين )ش.م.ب.(بية لعرالالمجموعة 

 ع(اب)تة الموجزدة الماليــة المرحليـة الموحات البيانـــول ـات حإيضاح

 
 

5) i )ارات ســـتثـمـإ 

 الف الدوالرات األمريكيةبآ 

 يونيو 30 

2021 

بر  ديسم 31

2020 

 ونييو 30

2020 

    ل الربح أو الخسارةمن خالادلة علمة ايلقبا

    رةالمتاج ها بغرضظ بتفمح
 25.837 18.567 15.017 أسهم شركات مدرجة

 15.017 18.567 25.837 

    يالمبدئ االحتساب دنة عدلعاقيمة الالب مصنفة

    دينسندات 

 70493. 79104.2 .51897 مانياتمصنف إئإستثمارات  -

 110.76 0913.9 8.263 ىأخر -

 5.78110 118.206 104.465 

    حتى تاريخ االستحقاقبها فظ محت

    نت ديسندا

 تعاونلا ول منظمةية كبرى وحكومات دلمعا مؤسسات -
 500 - -   ةيمدي والتناالقتصا 
 3.940 3.952 3.964 نياً صنف ائتماإستثمار م -

 3.961 3.969 3.975 ىخر -

 7.939 7.921 .4018 

    ــع ـيللب ةرــمتوف

  سندات دين
  

 التعاون عالمية كبرى وحكومات دول منظمة تمؤسسا -
 18.237 10.044 - والتنمية  االقتصادي  

ً إستثمار مصنف ائتمان -  205.178 185.507 160.312 يا

 52.147 90.914 84.613 ىأخر -

 4.982 3.103 - جةرأسهم شركات مد

 4.127 3.349 3.359 جةدرم ت غيرأسهم شركا

 17.309 16.236 15.407 كيةق الملفي حقوهم أخرى سأإستثمارات 

 263.691 309.153 301.980 

 241 265 267 ةقروض و ذمم مدين

 491 491 494 ةليمركة زفي ش إستثمار

 393.189  454.603 441.415 

 
 30 ،يون دوالر أمريكيلم 53.5 :2020ر ديسمب 31)  لدينسندات ان م ر أمريكيمليون دوال 43.2 قيمتهتم رهن ما 

 نضما وخطابات ،خطابات إعتمادو ،كضمان التفاقيات ائتمانية إلعادة التأمين( مليون دوالر أمريكي 84.1: 2020 ويوني
 .وقروض 

 

ii) ــات القائمةـزامـتلاإل 

 
 ليونم 7 هتمما قي عيمتاحة للبلالإلستثمارات  عىغير مستدل رأس مال بتعهدات على المجموعة مقالابلغ مجموع 

 دوالرمليون  6.9: 2020 يونيو 30وفي  ،مليون دوالر أمريكي 6.7: 2020ديسمبر  31دوالر أمريكي )في 
 (.أمريكي
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 (ب.م.ش.) لتأمينل العربيةالمجموعة 

 تابع(الموجزة ) ةالماليــة المرحليـة الموحد البيانــاتإيضاحـات حـول 

 

 إيرادات مستحقة (6
 

  ةيكيمرألات ارالالف الدوبآ

 يونيو 30
2020 

ر  ديسمب 31
2020 

 يونيو 30
2021 

 

    

 أقساط تأمين مستحقة 2.346 6.766 24.045

 فوائد مستحقة 1.975 2.020 2.307

26.352 8.786 4.321  

 

 ن من المخصصات الفنيةتأميي اليدحصة مع (7

 

  كيةرات األمريالف الدوالبآ

 يونيو 30
2020 

سمبر  يد 31
2020 

 ويوني 30
2021 

 

   
 امةمينات العالتأ أعمال

 ت قائمةلبامطا - 21.689 35.858 51.620

 غير مبلغ عنها بات مطال - 21.697 33.020 37.292

 مؤجلة عادةط لإلأقسا ياطحتيإ - 1.450 5.467 14.505

103.417 74.345 44.836  

 ات الحياةنأعمال تأمي   

  مطالبات قائمة - 10 16 15
 نهالغ عير مبت غلباامط - 16 7 17

32 23 26  

103.449 74.368 44.862  

 ت أخرىوداموج (8

 

  الف الدوالرات األمريكيةبآ

 يونيو 30
2020 

ديسمبر   31
2020 

 يونيو 30
2021 

 

 ملموسة:غير دات جومو   

   يلبرامج الحاسب اآل  - 9.977 10.165 10.165

10.165 10.165 9.977  

ً ناقص (9.639) (9.627) (9.614)  طفاء المتراكمإلا :ا

551 538 338  

    
 : موجودات أخرى   

 قدية مرهونة ئع نودا  - 3.978 25.401 11.802

 رىأخ مدينةذمم   - 11.123 10.947 11.357

 اً فوعة مقدممصاريف مد - 469 463 549

23.708 36.811 15.570  

24.259 37.349 15.908 
 

 
 .تأمينأل عادةإل ضماناتوئتمان إت خطابالضمان كة نقديلا ئعادتم رهن الو
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 .ب.(لتأمين )ش.مالمجموعة العربية ل

 (بعة )تاوجزالممرحليـة الموحدة ــة الالماليالبيانــات إيضاحـات حـول 

 

 ر عقاري ثماإست (9

 

  الدوالرات األمريكيةف البآ

 ونيوي 30
2020 

 بر ديسم 31
2020 

يونيو  30
2021 

 

    

 يناير 1في  يةتردفال القيمة 4.622 - -

 تحويل من عقارات و معدات - 5.150 5.150

 القيمة فاضإنخ - (378) (225)

 إستهالك (72) (150) (76)

 في نهاية الفترة ةدفتريالالقيمة  4.550 4.622 4.849

 
ً ناقصة فبالتكل العقاري اإلستثمارإحتساب م تي  رللعقاترية دفال مة. القيةيمالقفي  فاضخالناكم واالمتر كستهالالاا

 .3 ئةفلاى أنه لة عدللعاة اميقلس ايف قياتصن د تمقو 2021 يونيو 30ي ا فمكالعادلة رب قيمتها قات ارياإلستثم
 
 

 ومعداتعقارات  (10

 يةرات األمريكالدوالبآالف    

يونيو  30 
2021 

ديسمبر   31
2020 

يونيو  30
2020 

 2.080 2.080 2.080 أرض  
 11.082 11.565 9.459 مبنى  

 6.932 6.921 6.921  أثاث 

 2.414 2.412 2.413 ظم المعلوماتأجهزة ن

 982 981 981 المعدات المكتبية

 549 397 397 أخرى

 22.251 24.356 24.039 

    و إنخفاض القيمة ك المتراكمالاالسته  ناقصاً : 

  ىمبن 
(174) (2.106) (1.943) 

 (6.913) (6.904) (6.905)  أثاث 

 (2.403) (2.397) (2.400) ظم المعلوماتهزة نجأ

 (596) (608) (621) مكتبيةات الدمعال

 (393) (335) (362) أخرى

 (10.462) (12.350) (12.248) 

 
11.789 12.006 11.791 

 

 مبنى ءا منيضا جزأى شمل المبنيو. 1984 منذشركة يه الم فتقيوالذي  كالمملوى المكتب الرئيسي األرض والمبن لمشت
 ة. رادستخدم ألغراض اإلي يالذتكافل ري  تبمك
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 أمين )ش.م.ب.(عربية للتلا مجموعةلا

 ابع(الموجزة )تة لموحديـة الرحالميــة المالالبيانــات إيضاحـات حـول 

 

 

 ةــفنيت مخصصا  (11

  األمريكية تالف الدوالرابآ

 ونييو 30
2020 

ر  بمديس 31
2020 

 نيووي 30
2021 

 امةالع اتأعمال التأمين   

 مطالبات قائمة - 155.754 200.511 228.692
 لم يبلغ عنها خسائر - 102.442 146.760 171.860

 تسبةر مكغيط أقسا - 9.744 27.112 58.653

459.205 374.383 267.940  

 ةتأمينات الحياأعمال    

 ةمئمطالبات قا - 11.638 12.404 15.008

 لم يبلغ عنها خسائر - 21.158 21.766 24.092

 أقساط غير مكتسبة - 276 316 332

39.432 34.486 33.072  

498.637 408.869 301.012 
 

 

 ىمطــلوبات أخــر (12

 يةمريكألا راتلدوالاف البآ 

 يونيو 30
2021 

ديسمبر   31
2020 

 يونيو 30
2020 

  ةعتابشركة ة في لمسارة محتت ختقديرالمخصص 
 21.462 13.462 8.800 ))ج( 22ح )إيضا  

 10.589 10.029 6.645 ر متعلقة بإعادة التأمينيات غمستحق

 7.661 6.652 6.102  دمةنهاية الخمنافع 

 5.570 5.872 5.699 مصاريف مستحقة

 2.729 321 321 ةأسهم مستحقاح بأر

 2.013 1.189 1.189 قةحمستأقساط إعادة تأمين 

 450 - - ىدملطويلة ا نيحوافز موظف
 1.792 1.147 1.113 رىخأ

 
29.869 38.672 52.266 

 

 معلومات القطاعات (13

 
 ادةعإال معأ ملوتش  .ةياحات الينمأوتة الحيا يرغ تانيمتأ ا:هم نيييسئن رسميق نم ةعولمجمل نأميالت إعادةال أعم نتتكو
  اتوقطاعلشامل ب ااالحس ث،وادحلاي، بحرال ،سيهندلا ،تكالتممال عاقط في بتاكتالا يرئيس لكبشحياة لر ايغ اتتأمين

 قئاثولى ع ياةحلاة ظل محفشمت الو .لمدىا ةويلة وطعية قصيرق جماوثائ ئيسيكل ربش اةالحي يناتتأموتشمل  .أخرى
وارد مالت بشأن رااراذ قتخال دارةإلال قبن مانتظام بالتشغيل  فروعغيلية لجميع التشج ائتنلا عةاجرم تتم .ركتشلما رماتثسإلا
 .صلةة منفليمامات ومعلتتوفر عنه  دائه الذيوتقييم أ للفرعتخصيصها  متيسلتي ا
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 المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.(

 )تابع(ة جزالموة يـة الموحدلمرحلــة ايالالمــات البيانول إيضاحـات حـ

 تابع() معلومات القطاعات (13
 

 يسية:ئلرعمال ااأل محسب أقسا الدخل ن تحليلايب  -
 

 ألمريكيةالدوالرات اف بآال 

 2021 ويوني 30المنتهية في  فترةلا 

 تأمينات الحياة ياةتأمينات غير الح 
 ثالحواد يالبحر سيالهند اتالممتلك  المجموع

 الحساب
 لالشام

 المدى ةيلطو ىمدال ةقصير أخرى

          اإليرادات:
 (3.450) 178 (173) (677) (423) (358) (873) (485) (639) *المكتتبة طقساى األإجمال

 255 (76) (20) 1 1.039 12 60 (218) (543) أقساط إعادة التأمين الصادرة
 16.114 39 - 3.212 10.759 167 219 1.672 46 لياجما -قساط غير مكتسبة التغير فى أ
 (3.522) - - - (3.342) - (10) (170) - نة التأميادإع -ة تسبقساط غير مكالتغير فى أ

 9.397 141 (193) 2.536 8.033 (179) (604) 799 (1.136) المكتسبة األقساط فيصا

 3.110 237 589 768 22 187 123 74 1.110 التأمينبصناديق خاص لا راإلستثما دخل

  (26) 873 (481) 8 8.055 3.304 396 378 12.507 

          مصاريف:الالتكاليف و
 (46.263) (10) (1.658) (3.220) (28.478) (357) (1.647) (3.231) (7.662) المدفوعةالمطالبات إجمالي 

 13.619 - - (4) 12.946 21 268 228 160  مطالبات مسترجعة من معيدي التأمين
 16.052 (186) 952 1.389 3.787 373 4.007 1.679 4.051 مالياج - قائمةالالبات مطالخصص لتغير في ما

 (6.490) - - (11) (5.994) 52 (244) (156) (137) ينتأمالإعادة  -قائمة اللبات مطاالمخصص  في رالتغي
 27.801 (3.105) 3.714 2.040 15.355 528 1.348 2.752 5.169 جماليإ -ر المبلغ عنها يالتغير فى مخصص الخسائر غ

 (5.673) - 2 (840) (4.160) (3) (46) (346) (280) لتأمينا إعادة -ها نسائر غير المبلغ علخير فى مخصص اتغال

 (954) (3.301) 3.010 (646) (6.544) 614 3.686 926 1.301 ف المتعلقة بهاوالمصاري المطالبات

 (458) (7) 14 226 (2.659) 284 426 205 1.053 مين مال تأأعتكاليف الحصول على 
 (96) - - (1) 5 (13) (37) (82) 32 ن ييدي التأممن مع عةترجأمين مستف الحصول على أعمال تكالي

 (625) (2) - 36 - (42) (57) (547) (13) جماليا -ة مؤجل التغير في تكاليف الحصول على أعمال تأمين
إعادة  -مؤجلة  ال تأمينعلى أعم الحصولف التغير في تكالي

 72 - - 1 - - 3 68 - التأمين

 (1.107) (9) 14 262 (2.654) 229 335 (356) 1.072 تأمين على أعمال لتكاليف الحصو

 (3.759) (86) (495) (583) (47) (259) (392) (636) (1.261) غيلالتشف مصاري

 6.687 (3.018) 2.925 2.337 (1.190) 592 3.148 807 1.086 نتائج االكتتاب 

 
 .2020 أغسطس 13األعمال الجديدة من قبل الشركة اعتباراَ من اب في كتتها للسنوات السابقة ووقف اإلتوقع استالممالط ألقسالزائدة للتقديرات ااعكس بسبب  سلبيتتبة مكتأمين الساط الأق اليإجم*
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 .ب.()ش.مالمجموعة العربية للتأمين

 الموجزة )تابع(مرحليـة الموحدة ـة الليـالما البيانــات ت حـولـايضاحإ

 )تابع(: معلومات القطاعات (13

 : ألعمال الرئيسيةأقسام احسب  ليل الدخلبيان تح –
 مريكيةلدوالرات األبآالف ا 

 2020 ديسمبر 31المنتهية في  الفترة 

 تأمينات الحياة لحياةتأمينات غير ا 
  جموعالم

 ادثوحال البحري يالهندس تتلكاالمم
حساب ال

 الشامل
 مدىال ةطويل المدى ةقصير أخرى

          اإليرادات:
 (17.295) 291 (1.098) (3.126) (10.437) (457) (278) 758 (2.948) *تتبةكالم قساطجمالى األإ

 3.027 (25) (83) (82) 4.779 100 62 (187) (1.537) أقساط إعادة التأمين الصادرة

 113.153 (47) 1.869 12.479 85.337 1.056 2.226 7.069 3.164 اجمالي – بةتسكى أقساط غير متغير فال

 (30.431) - - - (29.183) (11) (122) (992) (123) إعادة التأمين -غير مكتسبة ساط فى أق التغير

 68.454 219 688 9.271 50.496 688 1.888 6.648 (1.444) صافي األقساط المكتسبة

 2.824 197 491 635 297 155 99 32 918 ديق التأميننابصاص االستثمار الخ دخل

  (526) 6.680 1.987 843 50.793 9.906 1.179 416 71.278 

          ريف:التكاليف والمصا

 (159.702) (375) (7.656) (19.815) (93.360) (1.383) (6.994) (10.486) (19.633) المدفوعةإجمالي المطالبات 

 40.946 2 - 73 37.640 112 834 798 1.487 ن معيدي التأمين م عةترجمطالبات مس

 64.420 87 2.898 6.866 16.321 897 5.118 5.520 26.713 الياجم –قائمة ال لباتمطاال في مخصص التغير

 (22.825) 3 - (162) (9.523) 15 (1.959) (280) (10.919) تأمينالدة إعا -قائمة المطالبات الالتغير في مخصص 

 56.770 (3.361) 5.872 12.178 18.182 2.978 2.150 3.839 14.932 جماليإ -ها نر المبلغ عيالتغير فى مخصص الخسائر غ

 (11.218) - (11) (543) (9.035) (193) (227) (488) (721) إعادة التأمين -ر غير المبلغ عنها مخصص الخسائالتغير فى 

 (31.609) (3.644) 1.103 (1.403) (39.775) 2.426 (1.078) (1.097) 11.859 هايف المتعلقة بالمصارو لباتالمطا

 (12.329) 30 209 1.161 (15.658) 200 216 290 1.223 مين مال تألى أعول عف الحصتكالي

 (392) - - 11 12 (38) (9) (159) (209) يدي التأمين مع تكاليف الحصول على أعمال تأمين مسترجعة من

 (6.957) (1) (75) (2.264) (192) (319) (702) (2.350) (1.054) ماليجا -يف الحصول على أعمال تأمين مؤجلة التكفي التغير 

إعادة  -عمال تأمين مؤجلة لحصول على أر في تكاليف االتغي
 453 - - 2 - 4 48 359 40 التأمين

 (19.225) 29 134 (1.090) (15.838) (153) (447) (1.860) - تأمينالحصول على أعمال  اليفتك

 (7.685) (188) )1.063) (1.219) (78) (526) (788) (1.288) (2.535) مصاريف التشغيل

 12.759 (3.387) 1.353 6.194 (4.898) 2.590 (326) 2.435 8.798 نتائج االكتتاب 

 
 .2020أغسطس  13  منعتباراَ لشركة اادة من قبل يب في األعمال الجداستالمها للسنوات السابقة ووقف اإلكتتا قعمتوالط دة لألقساالزائ اتقديركس التعسبب ب سلبيمكتتبة تأمين الساط الأق اليإجم*
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 مين )ش.م.ب.(ة العربية للتأالمجموع

 الموجزة )تابع(الماليــة المرحليـة الموحدة البيانــات إيضاحـات حـول 

 )تابع( معلومات القطاعات (13

 :األعمال الرئيسية ماقسأ حليل الدخل حسبان تبي –
 

 ألمريكيةت االرابآالف الدو 

 2020 ونيوي 30في  المنتهية ةرالفت 

 مينات الحياةتأ ير الحياةتأمينات غ 
  لمجموعا

 الحوادث البحري الهندسي متلكاتالم
الحساب 

 *الشامل
 دىالم ةطويل المدى ةقصير أخرى

          ت:اإليرادا
 (12.618) 189 (815) (6.085) (3.969) (88) 43 (286) (1.607) ألقساط المكتتبةمالى اإج

 1.766 (23) (83) (58) 2.771 61 58 (3) (957) ةن الصادرالتأمي ةأقساط إعاد
 79.055 (33) 1.839 12.186 55.410 820 1.796 4.039 2.998 اجمالي –فى أقساط غير مكتسبة  التغير

 (20.972) - - (2) (20.122) (11) (111) (603) (123) مينأتال إعادة -مكتسبة  اط غيرقسأ لتغير فىا
 47.231 133 941 6.041 34.090 782 1.786 3.147 311 سبةط المكتاصافي األقس

 (1.245) (65) (313) (215) 123 (49) (71) - (655) ستثمار الخاص بصناديق التأميناال دخل
  (344) 3.147 1.715 733 34.213 5.826 628 68 45.986 

          التكاليف والمصاريف:
 (70.828) (198) (3.451) (11.107) (36.641) (1.051) (4.405) (5.603) (8.372) لمدفوعةامالي المطالبات إج

 14.692 2 - 51 13.496 101 436 341 265 ين مطالبات مسترجعة من معيدي التأم
 14.572 14 367 3.573 (2.159) 980 2.261 3.123 6.416 اجمالي –قائمة لالبات طاملاي مخصص ر فالتغي

 1.099 3 - (25) 1.576 (16) (517) (30) 108 ينتأمالإعادة  -قائمة الطالبات مالفي مخصص  التغير
 13.302 (2.441) 2.626 6.230 446 824 1.242 1.723 2.652 جماليإ -مبلغ عنها ر اليالتغير فى مخصص الخسائر غ

 (1.273) - (1) 49 (892) (129) (113) (242) 55 مينإعادة التأ -لخسائر غير المبلغ عنها ا صصخفى م التغير
 (28.433) (2.620) (459) (1.229) (24.174) 709 (1.096) (688) 1.124 والمصاريف المتعلقة بها المطالبات

 (8.479) 30 213 1.559 (11.938) 149 181 550 777 تأمين تكاليف الحصول على أعمال 
 (220) - - 3 52 (27) (18) (132) (98) تأمين لن معيدي ارجعة ممستتكاليف الحصول على أعمال تأمين 

 (5.632) - (75) (2.134) (192) (259) (591) (1.376) (1.005) ليجماا -تأمين مؤجلة ول على أعمال التغير في تكاليف الحص
إعادة  - ةلؤجلى أعمال تأمين محصول عال في تكاليفر التغي

 313 - - - - 4 44 225 40 التأمين
 (14.018) 30 138 (572) (12.078) (133) (384) (733) (286) نل تأمياول على أعمصتكاليف الح

 (4.341) (101) (672) (678) (38) (277) (439) (704) (1.432) ريف التشغيلمصا

 (806) (2.623) (365) 3.347 (2.077) 1.032 (204) 1.022 (938) ب االكتتا نتائج

 

 .2020يناير  1ت الشركة وقف أي أعمال اكتتاب جديدة من ز، حيث قرركتتاب في لويدامريكي ناتجة من أنشطة اال الرمليون دو 4.7 قدرهاكوسة و عم ط مكتتبةاأقسل إجمالي شامال ابمل الحسيش*
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 .(م.بمين )ش.المجموعة العربية للتأ

 تابع(ة )الموجزليــة المرحليـة الموحدة الما ــاتيانبالحـات حـول يضاإ

 

 ستثـمارالا إيراد (14
 

  ةمريكياأل دوالراتالف الآب

 لسنةا
 المنتهية في

 ديسمبر 31
2020 

 يةلامالترة الف
 ىحت
 يونيو 30

2020 

   2021 يونيو 30تى حية المالالفترة 

 وعالمجم
 افظمح

 نيالمساهم

 محافظ

 مينتأال

 

 دئوافلإيراد ا     

1.169 591 484 213 271 
 لربح الل اخمن لعادلة يمة االقرات بتثماإس -

 لخسارة أو ا   
 أخرى - 2.243 2.010 4.253 5.488 10.023

 سهم األح اأرب - - - 57 56

  متوفرة للبيع ماراتإلستث قةمحق احأرب 1.234 985 2.219 145 3.462

(7.627) (7.696) 471 207 264 
 ماراتتثقياس اإلسح من بة( ر)خسارربح 

 رةخسالا أوالربح  لخالمن دلة عالقيمة البا
 المتاجرة ظ بها بغرضمحتفات ارمإستث -     

1.878 1.185 (329) (145) (184) 
 ة العادلة من خالل الربح القيمستثمارات بإ -

 أو الخسارة    

- - (150) (66) (84) 

فرة متورات تثماإس –ة يمالقنخفاض إخسائر 
 لبيعل

 رىخأ - (216) (192) (408) (523) (1.681)

 ميلةز تاشرك من لخد - 3 3 8 8

  ـرىأخــ  (418) (348) (766) (981) (2.340)

4.948 (1.726) 5.777 2.667 3.110  

  

 مصاريف التشغيل (15
 

  الف الدوالرات األمريكيةبآ

 السنة
 فيالمنتهية 

ديسمبر  31
2020 

 لماليةفترة اال
 حتى

 نيويو 30
2020 

  2021 ونيوي 30ة المالية حتى الفتر

 تتابياك اكتتابي غير المجموع

 ظفينموومزايا الرواتب  2.234 1.232 3.466 4.076 8.219

 يف عمومية وإدارية مصار 1.525 605 2.130 3.792 5.063

13.282 7.868 5.596 1.837 3.759  
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 (مين )ش.م.ب.ة للتأبيالمجموعة العر

 )تابع( ةالموجزالموحدة  يـةاليــة المرحلالمالبيانــات ت حـول ضاحـاإي

 خرىرادات أيإ (16

 األمريكيةالدوالرات  الفبآ 

 ةالفترة المالي 

 حتى

 ونيوي 30

2021 

 ماليةالفترة ال
 حتى

 يونيو 30
2020 

 لسنة المنتهيةا
 في

 ديسمبر 31
2020 

 1.474 785 - ربح تحويل عملة

 441 441 - (19كوفيد ومة )مج دعم الحكبرا

 844 262 217 الثالثلطرف خدمات إدارة ا

 2.998 - 2.162 صاتخصعكس للم
 526 281 343 أخرى 

 2.722 1.769 6.283 

 ومخصصات خــرىأ مصاريف (17

 مريكيةلدوالرات األالف ابآ 

 يةة المالرالفت 

 ىحت

 يونيو 30

2021 

 اليةالفترة الم
 حتى

 نيويو 30
2020 

 ةمنتهيالسنة ال
 في

 ديسمبر 31
2020 

 - - 1.836 خسارة تحويل عملة
 528 301 72  ر العقارية االستثمافي قيمك الإلستهاو  األنخفاض

 90 - - مشكوك في تحصليها والودائع الديون ال مخصص

 851 - - ةصفيالت مصاريف

 1.321 186 135 يفصا ،أخرى

 2.043 487 2.790 

 ن ساهميملل ـدــهم الواحـللسبح لرعائد ا (18
 و التالي:حعلى الند هم الواحسلل ةوالمخفض ةسيسااأل )الخسائر(األرباح  تم احتساب

 هيةالسنة المنت
 في

 ديسمبر 31
2020 

 رة الماليةالفت
 حتى

 يونيو 30
2020 

 الفترة المالية

 حتى

 يونيو 30

2021 

  

 فالاآلب 198.032 198.032 198.032
 األسهملعدد  جحالمتوسط المر

 داولةالمت
 ة()الخسار حالرب صافي ريكيةألمالف الدوالرات اآ 8.224 (3.080) 13.558

  ئر()الخسااألرباح يب السهم من نص أمريكي تسن 4.2 (1.6) 6.8
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 المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.(

 (وجزة )تابعالمدة وحيـة الملمرحلليــة ااالمالبيانــات ـول احـات حإيض

 

 يةنشطة التشغيلاأل منوية صافي النتيجة مع التدفقات النقدية تس (19

 

  التمويلية ةنشطألا نم ناتجةال المطلوباتوية تس (20
 
 

 يةت األمريكالدوالراف بآال
 
 
 

 
 قروض

مصاريف 

 اقتراض

 حأربا

 أسهم

 حصص

 غير مسيطرة

 17.066 321 - - 2020ديسمبر  31ألرصدة في ا
 (21) - - - حصة الدخل الشامل

 7.0451 321 - - 2021 يونيو 30ألرصدة في ا

 217.95 .7392 75 7.000 2019ر ديسمب 31األرصدة في 
 (527) - - - ملالدخل الشا حصة

 - - (99) - الفترةخالل ة مدفوعائد فو
 - - 90 - ترةلفل سبةمحت فائدة

 - (10) - - رةخالل الفتة دفوعمسهم أباح أر

 17.425 2.729 66 7.000 2020 يونيو 30في  األرصدة

 5217.9 92.73 57 7.000 2019ديسمبر  31رصدة في األ
 (824) - - - ل الشاملحصة الدخ

 (62) - - - ألقليةاحصة  – عةشركة تاببيع 
 - - - (0007.) اد القروضسد

 - - (871) - لسنةاخالل مدفوعة ئد واف
 - - 112 - لسنةل بةسمحت فائدة

 - (2.418) - - خالل السنةمدفوعة  أرباح أسهم

 .06617 321 - - 2020ديسمبر  31في  األرصدة

 

 

 

 

 

 ألمريكيةوالرات ادلاالف بآ 

 اليةالفترة الم 

 حتى

 يونيو 30

2021 

 ترة الماليةفال
 حتى

 يونيو 30
2020 

 السنة المنتهية
 في

 ديسمبر 31
2020 

 712.66 (23.62) 68.19 الفترة )خسارة(ربح 

 (153.839) (98.567) (60867.) التأمين اديقصنفي  يرتغال

 35.078 17.279 15819. يافص ،دائنةلالمدينة/ا تأمينال ذممالتغير في 

 7262.5 45.006 .4654 المستحقة االيراداتر في التغي

 5.012 28.578 (.13314) صافي ،لتغير في الموجودات/المطلوبات األخرىا

 (38.510) (11.326) (.29258)  يةيللتشغا نشطةألا يف دمالمستخ صافي النقد
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 .(مين )ش.م.بأية للتوعة العربالمجم

 ابع()تزة الموجموحدة اليــة المرحليـة الالمالبيانــات حـات حـول إيضا

 

 ادلةالعة من القيعاإلفصاح  (21
 

 المالية للمجموعة: تالعادلة لألدوا ةقيمتالي الول الالجديظهر 
 

 ةيرات األمريكوالبآالف الد 

 2021 يونيو 30 

 ة الدفتريةالقيم 

القيمة 

  العادلة

ة العادلة مبالقي

 من خالل 

الربح 

 لخسارةواأ

مم قروض وذ

 مدينة

محتفظ بها 

حتى تاريخ 

 قاقتحالسا

 عمتوفرة للبي
 فةلبالتك

 مطفأةال
 وعالمجم

        جوداتالمو
 129.056 129.056 - - - 129.056 - لدى البنوك وأرصدةالنقد 

 393.148 392.695 - 263.691 7.939 267 120.798 ات إستثمار
 4.321 4.321 - - - 4.321 - مستحقة داتاإير

 39.301 39.301 - - - 39.301 - مم تأمين مدينةذ
 22.487 22.487 - - - 22.487 - التأمين كاتودائع لدى شر

 15.101 15.101 - - - 15.101 - موجودات أخرى

        لوباتلمطا
 66.391 66.391 66.391 - - - - دائنة ذمم تأمين

 15.370 15.370 15.370 - - - - ى ربات أخومطل

 

 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2020ديسمبر  31 

 القيمة الدفترية 

 قيمة ال
  العادلة

عادلة مة اليبالق
من خالل 

الربح 
 رةاوالخسأ

قروض 
 وذمم مدينة

بها محتفظ 
تاريخ تى ح

 حقاقاالست
 متوفرة للبيع

 بالتكلفة
 المطفأة

 المجموع

        الموجودات
 100.500 100.500 - - - 100.500 - وكبنى اللد ةأرصدود النق

 454.652 454.112 - 309.153 7.921 265 136.773 ات إستثمار
 8.786 8.786 - - - 8.786 - ستحقةدات ماإير

 72.732 72.732 - - - 72.732 - نةذمم تأمين مدي
 20.917 20.917 - - - 20.917 - تأمينودائع لدى شركات ال

 36.348 36.348 - - - 36.348 - أخرىدات موجو

        المطلوبات
 80.664 80.664 80.664 - - - - ةئنذمم تأمين دا

 19.338 19.338 19.338 - - - - ى مطلوبات أخر
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 .(أمين )ش.م.بللتلعربية المجموعة ا

 (وجزة )تابعملاة الموحدة ليــة المرحالماليـات البيانــإيضاحـات حـول 

 

 )تابع( مة العادلةيالق صاح عنفاإل (21
 

 ألمريكيةآالف الدوالرات اب 

 2020 يونيو 30 

 الدفترية القيمة 

 دلةالقيمة العا
 

بالقيمة العادلة 
 الل من خ

لربح ا
 والخسارةأ

 قرو
م ض وذم

 ةمدين

حتفظ بها م
ى تاريخ حت

 االستحقاق
 لبيعمتوفرة ل

فة بالتكل
 فأةالمط

 المجموع

        موجوداتلا
 145.797 145.797 - - - 145.797 - دى البنوكل صدةوأرنقد لا

 441.427 440.924 - 301.980 8.401 241 130.302 ات مارتثإس
 26.352 26.352 - - - 26.352 - إيرادات مستحقة

 99.822 99.822 - - - 99.822 - دينةن مم تأميذم
 21.785 21.785 - - - 21.785 - مينشركات التأ ائع لدىود

 23.159 23.159 - - - 23.159 - ىرأخ موجودات

        مطلوباتال
 89.955 89.955 89.955 - - - - ذمم تأمين دائنة

 7.000 7.000 7.000 - - - - قروض
 25.234 25.234 25.234 - - - - مطلوبات أخرى 

 

 وعة.مية للمجقيمة الصافله مؤشراً لأعال ا في الجدولفصح عنهال تمثل البيانات الم
 
في  المشاركين في السوق بين طلوبات في عملية منظمةلتحويل الم ةأو المدفوعت أحد الموجوداة المستلمة لبيع العادلة هي القيم ةملقيا

 العادلةخ. القيمة يي ذلك التاريه فة الوصول إلللمجموعيمكن  التيوق األكثر فائدة لسيابه في اي غف وأ ،القياس في السوق الرئيسي ختاري
 اء.األدكس مخاطر عدم عتات للمطلوب

 
ة. يعتبر السوق نشطا اتلك األدمعروض في سوق نشط للعر اة لألداة باستخدام السالمجموعة القيمة العادلس معلومات، تقيحسب توفر ال

 مر.تأساس مستسعير على لار معلومات توفيوحجم كاف ل ع وتيرةوجودات أو المطلوبات تجري ممعامالت للمال ا تكونعندم
 

 صلة والقابلة للرصدلات امن استخدام المدخالت ذالتقييم التي تزيد  ياتقنع المجموعة تفي سوق نشط، تتب يكن هناك سعر مدرج ما لإذ
 بار من قبلتبعين االع ذتؤخ لعوامل التيجميع ا ضمن تقنية التقييم المختارةة للرصد. تتابللغير قلل من استخدام المدخالت اقوالتي ت
 لتسعير الصفقة. قلسوين في اكالمشار

 

 : المالية لألدوات دلةالعا القيمة لتقدير ليةتاال والفرضيات الطرق استخدام مت
 

 ـــــــام:ـعـ (أ
 

عادلة لبة للقيمة امقار ،األجنبية للعمالتات والعقود اآلجلة ستثمارإلعة ما عدا اجموية للمالدفترية لألدوات المال ةمبار القيتم اعت
 ية.ذه األدوات المالو القصير األجل لهأ وريقاق الفح لالستنظراً 

 

 لة.دالعاالقيمة مقياس تفاصيل  الي، ال يتم اإلفصاح عنلتوبا    
 

 ات:ستثماراإل (ب
 

 س:ي عمل القيالومات فعادلة الذي يعكس تأثير المعال ةالقيم ةتبيترا امركة القيم العادلة بإستخدشتقيس ال
 

 لمماثلة.جودات ومطلوبات افي أسواق نشطة لمو (دلة)غير مع المدرجةسعار األ: ىالفئة األول •
 

ا ل مر )مثاثال األسعار( أو غير مباشممباشر ) لة للرصد. إما بشكلبت قاييم المبنية على مدخالة الثانية: تقنيات التقفئال •
ة ألدوات طشالنألسواق اجلة في سواق المسألام: أسعار استخدالمقيّمة بإألدوات ألسعار(. وتشمل هذه الفئة ايشتق عن ا

تكون  ائل تقييم أخرى حيثسأو ولتي تعتبر أقل نشاطاً أو مشابهة في األسواق اة ألدوات مماثلاألسعار المسجلة مشابهة؛ 
 مباشر في بيانات األسواق. باشر أو غيرل محة بشكالمدخالت ذات األهمية واض كل
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 .(ب.تأمين )ش.مة للموعة العربيالمج

 )تابع(ة ة الموحدة الموجزالماليــة المرحليـ ــاتالبيان لات حـوإيضاحـ

 

 )تابع( فصاح عن القيمة العادلةإلا (21
 

دوات ذات تقنيات لفئة كل األه اشمل هذخالت غير قابلة للرصد، وتدية على منيات التقييم المبنقة: تالفئة الثالث •
كبير في تقييم ة للرصد لها تأثير لقاب الغير تالمدخاللة للرصد وباى مدخالت قة علي ليست مبنيفني التالتقييم ال

دوات مماثلة لمعلنة ألاس أسعار األسواق اسلى أات التي يتم تقييمها عوتشمل هذه الفئة األدو ة.دوات المالياأل
 .واتين األدة أو فرضيات لتعكس الفروق بة غير مرصودهامديالت حيث تتطلب تع

 

وتضم . تقييم األخرىلمخفضة ونماذج الالتدفقات النقدية ا ماذجلية وناحفية اللقيمة الصاا ات التقييمتقنيتشمل 
السندات واألسهم وأسعار  رر، وأسعادة خالية من المخاطئر فامستخدمة في تقييم أسعا إفتراضات ومدخالت

لسعر لتي تعكس اا مة العادلةالقيل إلى قياس و الوصو. الهدف من تقنية التقييم هت األجنبيةعمالصرف ال
 ياس.ألصول في تاريخ القابيع ستلم لملا

    

ا ة العادلة والتي يعترف بهمالقي بيةتراتبمستوى  الفترة هايةاس بالقيمة العادلة بندوات المالية، التي تقاألجدول التالي يحلل ال

 القيمة. ياسفي ق

 آالف الدوالرات األمريكيةب 

 جموعالم ثةلائة الثالف لثانيةا الفئة ولىة األالفئ 2021 ويوني 30

     

     ة بح أو الخسارادلة من خالل الربالقيمة الع

     لمتاجرةمحتفظ بها بغرض ا
 15.017 - - 15.017 رجةدات مأسهم شرك

     دئـيالمب ساباالحتبالقيمـة العادلـة عنـد  ةفمصن
 105.781 - 53.438 52.343 سندات دين

     ة للبيعمتوفر
 244.925 - 154.638 90.287 ات ديندسن

 - - - - مدرجة أسهم شركات
 3.359 3.359 - - جةردشركات غير مأسهم 

 15.407 15.407 - - ىرأخ

 471 - 471 - ألجنبيةود اآلجلة للعمالت االعق

 157.647 208.547 18.766 384.960 

 

 كيةبآالف الدوالرات األمري 

 لمجموعا الثالثة الفئة يةلفئة الثانا فئة األولىال 2020ديسمبر  31

     
     خسارة الالل الربح أو يمة العادلة من خبالق

     اجرةبغرض المتمحتفظ بها 
 18.567 -  - 18.567 كات مدرجةهم شرسأ

     بدئـيالم الحتساباد بالقيمـة العادلـة عنـ مصنفة
 118.206 - 48.908 69.298 سندات دين

     وفرة للبيعمت
 286.465 - 177.468 108.997 دينسندات 

 3.103 - - 3.103 أسهم شركات مدرجة

 3.349 3.349 - - هم شركات غير مدرجةأس
 16.236 16.236 - - أخرى

 (604) - (604) - عمالت األجنبيةللة اآلجلالعقود 

 
199.965 225.772 19.585 445.322 
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 )ش.م.ب.(ين مجموعة العربية للتأالم

 )تابع(الموجزة ـة الموحدة يــة المرحليالمالــات البيانل ضاحـات حـويإ

 

 ()تابع ن القيمة العادلةع اإلفصاح (21
  

 يكيةاألمر تف الدوالرابآال 

 المجموع لثةالفئة الثا الفئة الثانية لىألواة الفئ 2020 يونيو 30

     
      ةل الربح أو الخساربالقيمة العادلة من خال

     تاجرةا بغرض المهمحتفظ ب
 25.837 - - 25.837 كات مدرجةأسهم شر

   -  دئـيالمب االحتسابلـة عنـد ادبالقيمـة الع نفةمص

 104.465 - - 104.465 نسندات دي

     عيلبفرة لمتو
 275.562 - - 275.562 سندات دين

 4.982 - - 4.982 ركات مدرجةأسهم ش
 4.127 4.127 - - جةدرأسهم شركات غير م

 17.309 17.309 - - أخرى

 (410) - (410) - جلة للعمالت األجنبيةالعقود اآل

 410.846 (410) 21.436 431.872 

 
 :يمة العادلةالقب المقاسةالثالثة  من الفئةلية المدات االموجو ياه الحركة فل أدنوديبين الج

 

 كيةبآالف الدوالرات األمري 

 وعالمجم أخرى م غير مدرجةسهأ 2021 يونيو 30

 19.585 16.236 3.349 2021ناير ي 1في  صدةراأل
    :يف المحتسب الربح

 601 532 69 اآلخرالدخل الشامل  -

 404 391 13 الفترةمت خالل ت اتمارإستث
 (1.824) (1.752) (72) لفترةرجعة خالل استات مرإستثما

 18.766 15.407 3.359 2021 ويوني 30في  األرصدة

 

 كيةت األمريف الدوالرابآال 

 المجموع رىأخ أسهم غير مدرجة 2020سمبر دي 31

    

 22.521 17.868 4.653 2020ر يناي 1في  دةرصاأل
    في: ةالمحتسب الخسارة

 (1.581) (340) (1.241) خرمل اآلاشالدخل ال -

 1.037 1.010 27 السنة اللتمت خات ثمارتإس
 (2.392) (2.302) (90) السنة رجعة خاللات مستإستثمار

 19.585 16.236 3.349 2020بر ديسم 31في  ةاألرصد
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 )ش.م.ب.(للتأمين ة العربية جموعلما

 تابع() الموجزة دةالموح ةالماليــة المرحليـيانــات البل إيضاحـات حـو

 )تابع( لةالعادالقيمة  عن صاحاإلف (21
 

  والرات األمريكيةبآالف الد 

 المجموع أخرى رجةسهم غير مدأ 2020 يويون 30

 22.521 17.868 4.653 2020يناير  1في  دةرصاأل
    في: ةحتسبالم ارةخسال

 (747) (241) (506) الدخل الشامل اآلخر -

 611 597 14 ترةفالل الات تمت خإستثمار
 (949) (915) (34) ترةلفل اجعة خالرمست اترإستثما

 21.436 17.309 4.127 2020نيو يو 30في  األرصدة

 

سبة من القيم العادلة حصة متنا ة للرصد وتعكسبلت غير قاعلى مدخال 3في الفئة  ستثمارإلالدفترية لة ند القيمتست
 2 ةالفئ تحت للموجوداتة لعادلالقيمة ار غيتت جموعة أنلما ال تتوقع .لعالقةاذات  صولي األالمعنية وصاف ركاتشلل

ه هذعة تقييم تتم مراج قابلة للرصد.غير لا/ابلة للرصدالقمدخالت ثر من الواحد أو أك ييرري عند تغجوهكل بش 3 فئةلاو
 ات.ستثماراإل ءادرثمر وممن المست دةت الوارلوماعلى أساس المعرورة الض نة ويتم تحديثها عندربع سكل ات ستثماراإل
خاللها  التي حدث رة التقريرفت نهاية يفة لعادلة املقيلهرمي لل التسلسات وياين مستت بالتحويالوعة بممجلف ارعتت
 31 ) 3ة والفئ 2والفئة ، 1ة ى الفئعمليات نقل من وإلن هناك ، لم تك2021 نيويو 30هية في المنت للفترةبالنسبة  ير.تغيلا

القيمة  (.ي: الش2020 يونيو 30،  2 لفئةاى ال 1فئة من ال ريكيأمروالدون ملي  225.8 ليتم تحو: 2020بر مديس
ة حكم لة العادالقيميد دطلب تحيت. وحيث مارستثيع اإلببه سيتم ذي اللسعر ن ارورة ععبر بالضت رات، واللة هي تقديدلعاا

وغيرها من أجير توالم، صلخا عاررسملة، وأسلاعدالت بملمتعلقة افتراضات ي اإلليقين التام فعدم ا، ونظراً لموضوعي
يمة التي قال اً عنثيرك مختلفها اتثمارإستص من خلعند الت المجموعةل بن قف يتحقق مسو لغ الذيبكون الميد ، قواملعلا

 هري.يكون الفرق جووقد  ،ة الموجزةرحلية الموحدمالية الت المانايالبفي ا يتم تسجيله
 

 

 جنبية:ألااآلجلة للعمالت  دالعقو  (ج
 

لنفس  ار المدرجةسعاألاس أس على رازتحغرض اإلتخدمة بمالت األجنبية المسعقود اآلجلة للعلة للالعاد القيمة قديرم تت
 .العمالت

 

 رية:فتلدالقيمة العادلة أقل من القيمة ا  (د
 

أن  . إالةالسوقي ائدةالفي معدالت ف روفقاً للتغيابتة ثنة التي تحمل معدالت فائدة المديمالية لعادلة لألوراق الغير القيمة اتت
ى قيمتها العادلة إذا كانت أقل. نظراً لم تخفض إل ستحقاقاال اريخلت امحتفظ بهال اليةالملهذه الموجودات لقيمة الدفترية ا

على  ةيلارد والقدرة الماووتمتلك الم ،اإلدارة تعتزم ما أنقتة. كعتبر ذات طبيعة مؤدالت السوق تات في معيرتغألن هذه ال
 خ استحقاقها.ات حتى تاريثمارستاإلهذه  لةً بمثدظ عاتفااالح

 

 يلةكات الزملشروا ةيسيئابعة الركات التالشر (22

 
i) ات التابعة والزميلة:الشرك 

 : 2021 نيويو 30كما فى للشركة  عةابفيما يلى بيان بالشركات الت
 نسبة لتأسيسبلد ا 

 الملكية
 حصص 

 غير مسيطرة
نشطة ألا

 الرئيسة
 مينأإعادة ت ال يوجد ٪100 ملكة المتحدةالم سؤوليات(اد المتدلة إمح)في مر  يتدليمكابيتال  جيرأ

) تحت التصفية  .م.()ذ.م دودةيج المحلخلضمانات اشركة 

 ضمان ال يوجد ٪100 حرينلبمملكة ا االختيارية(
 لفتكا ادةإع ٪46 ٪54 ت العربية المتحدةااإلمار (إمتداد المسؤوليات مرحلة)في   ليميتد تكافل ري
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 م.ب.(العربية للتأمين )ش. عةجمومال

 بع()تا موجزةالوحدة الممرحليـة ماليــة اللاالبيانــات ول حـ إيضاحـات

 )تابع( لزميلةا والشركات الشركات التابعة الرئيسية (22
 

 كما تملك. 2020 ديسمبر 31 خولم تتغير من تاري العاديةة جميعها من األسهم لتابعكات افي الشر ة المجموعةإن ملكي
على .م. ذ.م بحرينميد ال لوب.م.م. وغالتأمين ذ ةأريما ألنظميلة لزمالشركات اأسهم  ٪ من24٪ و49وعة حصص ممجال

 التوالي.
لى أساس عتعد  لم )ذ.م.م.( ةات الخليج المحدودركة ضمانشومتد أريج كابيتال ليي ليمند تكافل رات المالية لشركة البيان
الخليج  اناتركة ضمشاد المسؤوليات وي مرحلة إمتدفيمتد و أريج كابيتال لد أن تكافل ري ليمت ي بمابالمحاس مراراالست

 ارية.حت التصفية االإختيالمحدودة ت
 

 ليميتد:افل ري شركات تابعة: تكي ف الحصص (ب

 مريكيةت األالف الدوالرابآ 

 ةلماليا الفترة 

 ىحت

 يونيو 30

2021 

  الماليةترة فال
 تىح
  ويوني 30

2020 

 السنة المنتهية
 في

 ديسمبر 31
2020 

 %46 %46 %46 ير مسيطرةحصص غ
 51.619 52.972 50.746  تالموجودا عمجمو

 14.517 15.221 13.692 بات مجموع المطلو

 37.102 37.751 37.054 داتالموجو صافي

 188 177 31 دخلال
 (1.938) (1.178) (61) الفترة خسارة

 (1.796) (1.146) (47) املشلدخل المجموع ا
 (826) (527) (21) غير مسيطرة لحصص وبالمنس شاملخل الالد

 (1.513) (432) (592) يةلتشغيلنشطة اتخدم في األالمسنقد صافي ال

 ةنشطاأل (يف مدختسملا) نلناتج ماصافي النقد 
 (4.272) (1.006) 127 ستثماريةاإل 

    

 (5.785) (1.438) (465) في حكمهما و في النقدالنقص  صافي
 

عة والتي هي من قبل الشركة التاب وإدارتهاق صناديال حكم في هذهتال يث يتمحابعة الت للشركة اركينمشاليق ديتم توحيد صنا
 .عملياتالألنشطة واإدارة  في وضع يمكنها من

 

 :)ذ.م.م.(ات الخليج نشركة ضماكات تابعة: ص في شرالحص (ج
 

 بلغخصيص متب متادارة قت اإلقييمات  الىاَ .م.م(، إستنادذ)ة دليج المحدوات الخنضماة لتابعكة ارالش 2018في 
 8.8الى خصص لمافيض تخ مبات تمطالالة بعض تسوي. بعد تملةلخسائر مح الر أمريكيمليون دو 21.5قدره 

 الموحدة الموجزةالمرحلية  يةنات المالفي البيا ة و بالتالي إدراجهاعدفاتر الشركة التاب ريكي فيأموالر مليون د
ام أعلى من رأس مال زإلتألي  وألَ بق ثلمك ال يذل ناال إ .2021 ونيوي 30تهية في منلا رلفترة الستة أشهعة للمجمو

 .م.م(.ذيج )نات الخلشركة ضما
 

 ألطراف ذات العالقة ا معامالت (23
ارة دوموظفي االدارة أعضاء مجلس اإل، لةلزميا شركاتالالرئيسيين،  مساهمينال عالقةالاألطراف ذات  تمثل
هذه قبل من  ةركبي ةبدرج ةتاثرو مأ المشتركة سيطرةره والطيلسات الخاضعه لشركلواللمجموعة يسيين الرئ

  .األطراف
 

مساهمين ال خاللمن  الصادرة عةهم المجمومن أس ٪31.3علي  المتحدة ت العربيةاالمارا ةلدو تسيطر حكومة
في لتنمية لت ة ومصرف اإلماراياعلتأمينات اإلجتملمعاشات وال الهيئة العامةاإلمارات لإلستثمار،  زارئيسين جهال

لدى  وليس كزي.يا المرليبرف مصخالل من  الصادرة من أسهم المجموعة ٪14.4علي  مة ليبياوتسيطر حك نحي
 ةبدرج ةاثرأو مت لسيطرة المشتركةاولسيطره ، الخاضعه ل المنشآتهذه الحكومات وهامة مع  المجموعة أي معامالت

   ه الحكومات.ذهقبل من  ةيركب



 

27 
 

 
 

 (.ش.م.بتأمين )لل لمجموعة العربيةا

 بع(تا)الماليــة المرحليـة الموحدة الموجزة لبيانــات ات حـول اإيضاحـ

 

 )تابع(اف ذات العالقة األطر التمعام (23
 
 -:القةذات العراف األطمع المعامالت  وجزيما يلي مف
 

 :ركات الزميلةالش  (أ
 

 مريكيةف الدوالرات األالبآ

 لماليةا لفترةا

 تىح

 يونيو 30

2021 

  ليةالماة رلفتا
 تىح
  ويوني 30

2020 

 تهيةالسنة المن
 في

 ديسمبر 31
2020 

كة شرمن قبل مقدمة  هريرسوم خدمات إدا  (أ
 473 262 227 زميلة

   صدة قائمةأر (ب
 

 57 31 130 دائنة ذممأرصدة  -    
    

 

 
 :الرئيسييندارة اإلي وموظف لس اإلدارةاء مجومزايا أعض ويضاتعت (ب
  

 

 ات األمريكيةربآالف الدوال

 ةليلماا لفترةا

 حتى

 يويون 30

2021 

 الماليةالفترة 
 حتى

 يونيو 30
2020 

 ةيالمنته السنة
 في

 ديسمبر 31
2020 

    ارةاإلدأعضاء مجلس  (أ

 145 43 129 وررسوم حض -        

 23 23 - رمصاريف سف -

    يينالرئيسارة موظفين اإلد ضاتتعوي   (ب

 دى مال قصيرةأخرى  ومزايا رواتب -
 592 362 173 فينظللمو   

 131 38 25 الخدمةية نهامزايا  -

    

 517 559 542 ليا ة العلإلدار مستحقةأرصدة  ج( 
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 ش.م.ب.(مين )تأية لللعربمجموعة الا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( وجزةملا ةدحالمو مرحليةال لماليةاالبيانات  نم ا  ء  تشكل جز المرفقة الضافية إلصاحات اف)اال
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 .()ش.م.بمين تألل عربيةمجموعة الال

 
 19ر كوفيد امالي النتشلتأثير القة باالت العذا الموجزة الموحدة رحليةلما ةيانات الماليالب ية عنافضإاحات افص

 

يروس لفار اشإنتوقد تطور  (19كوفيد ورونا )تفشي وباء فيروس ك ميةالصحة العال علنت منظمةأ 2020مارس  11 في
. اتخذت السلطات يفي االقتصاد العالم كبيرةا شكوًكا نا أيضً ي. وقد أحدث فيروس كوروعيد العالمصعة على السرب

 جر الصحي.سفر وتدابير الحتطبيق قيود ال كاالنتشار بما في ذل حتواءالتلفة تدابير مخ
 

محتملة في الخسارة ال ما في ذلكب لمالي،ا كزهاروم يات الشركةلمععلى  19كوفيد مراقبة أثر تطورات ة باإلدار قامت
تدابير أيضاّ شركة الوضعت األمور.  وغيرها من القيمة ألصول، واالنخفاض فيمات اعلى تقيي التأثيراإليرادات، و

    ية العمل.راربار خطط استمتعزيز واختلمثال ال الحصر شمل على سبيل اتطوارئ 
 

ت ق السياسافي تطبيخذتها اإلدارة ات التي اتر، فإن التقديموجزةال موحدةالية لمرحالمالية ال تاإعداد المعلومعند 
حالية، وان هذه االقتصادية ال تت المحتملة للتقلبااالتأثيربسبب لك وذ لعدم اليقينير خاضعة مصادر التقدالمحاسبية و

 ة.وظلملحاأو المتاحة  تماوًء على المعلقبل اإلدارة بنا من فضل تقييمتمثل أالتقديرات 
 

 :عةمجموال على ض التأثيرعنها بعجراءات والسياسات الناتجة جائحة وكذلك اإلللن كا
 
  ضانخفا صاتمخص اله مجموعةلامارات التي اتخذت ثي االستساس فوباألقيمات األصول تفاض في خان    -

 ;بمناس
 
 ;ياداالقتص كودالرواالستثمار بسبب تقلبات السوق ر خسائ  -

 
بات خطة استمرارية لمة ومتطالالزتعلقة باإلجراءات الوقائية مب التكلفة البسب لعموميةفات امصروادة اليز -

 ;صريف األعمالت
 
 للطوارئ. عمل عن بعدال علقة بتنفيذ خططمالية المتيف الرأسلتكالا -

 

يونيو  30 كما في جزةالمو موحدةال رحليةالم  ماليةال بياناتللى اغ 19 كوفيد ئحةجالي لااإلجم ي أدناه التأثيرلفيما ي
 ة:لمجموعالتقييم  اوفق 2021

 

 ف الماليةكالتلا

 

 

 مريكيةاأل اتف الدوالربآال 

 2021يونيو  30 

  

لقفازات وتكلفة او ت واألقنعةاير المبنى والمطهرتعقيم وتطه
 50 لكالى ذ ستهالك وبرامج الحاسوب ومااال

 50 

 

 سماليةالرأ فلالتكا

 

 يكيةرمالرات األولداآالف ب 

 2021يونيو  30 

 لة والطابعاتوالمحمأجهزة الكمبيوتر لفة تك
 

2 

 2 
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 ش.م.ب.()مين تألل عربيةوعة المجمال
 

 19كوفيد شار لي النتماالأثير قة بالتذات العال الموجزة ةالموحد يةرحلالم ةالمالي ياناتالبافية عن ضإافصاحات 

 

 
 حرين المركزي الب الصادر عن مصرف OG /259/2020 رقم عميمتثاالَ لتامأعاله ة فيااإلض المعلومات مم تقديت
 .2020 وليوي 14لمؤرخ في ا (19د بكوفي  الي المتعلقتأثير المال)

 
ن أوبما  أخرى. ضعليها ألي أغرا داالعتما السنة بأكملها أو ثابة مؤشر على نتائجومات بملعتبار المعاوال ينبغي 
تاريخ إعداد هذه  حتىو ه هأعال التأثير المذكور التطور، فإنرحلة يزال في مؤكد وال م يرغ 19 دوضع كوفي

 لى ذلك، ال تمثل هذهضافة إإلقديمة. وبا أن تكون تلك المعلومات ىلا قد يؤدي إمم ظروفتغير اللومات. قد تالمع
 .ن الخارجيينمدققيمن قبل الة رسمية جعراممات لهذه المعلو  تخضعال. 19 دكوفي أثيرمال لتاشامال ك المعلومات تقييما

 




