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 .(ية للتأمين )ش.م.بعربلاة عالمجمو

 الموجزةموحدة ة الـحليلمرا ةليــمالا ــاتانيالب

 

 حدوالملكية المفي حقوق  تلتغيرابيان ا

 2022مارس 31ـي هية فـتالمن أشهر ثالثةلل

 
 مريكية(ألا الرات)بآالف الدو

 
 

 

 رأس
 المال

 ةأسهم الخزين

 تاياالحتياط

األرباح 
 المستبقاة

 بة إلىالمنسو
 يهمامس
 األم ركةالش

حصص غير 
 ةمسيطر

 وعمجم
ة يالملك قوقح

 عة(اج)مر

 
 

 
 القانوني

 ادة عإ
 ييم قت

 اتستثماراإل

 إعادة
  يمتقي

 العقار
 عجموالم

 278.958 12.815 266.143 5.738 55.198 4.339 10.527 40.332 (14.793) 220.000 2021ديسمبر  31 ة فيرصداأل

 2.552 (87) 2.639 2.639 - - - - - - ترةلفا ربح صافي

 (9.098) (177) (8.921) - (8.921) - (8.921) - - - عللبي ةرات متوفارثمعادلة إلستلا مةقيال يفت غيراالت

 عنالناتجة  (احاألربالخسائر ) حتسابال تتحويال
 714 (21) 735 - 735 - 735 - - - لبيعلفرة ات متوارإستثم بيع 

 سبةالقيمة المحت إنخفاض لخسارة تحويالت
 1.805 - 1.805 - 1.805 - 1.805 - - - عيبإلستثمارات متوفرة لل  

 (4.027) (285) (3.742) 2.639 (6.381) - (6.381) - - - ةرعن الفت مجموع الدخل الشامل
 (4.953) - (4.953) (4.953) - - - - - - علنةأرباح أسهم م

 - - - 55 (55) (55) - - - - لعقاراييم قة تإعاد منك الستهتحويل صافي اال
           

  269.978 12.530 257.448 3.479 48.762 4.284 4.146 40.332 (14.793) 220.000 2022 مارس 31 فية درصاأل

 

 

 

 

 
 .جزةموالة وحدالمة يمرحللا ةيالالم اناتالبيذه من ه جزءاً أساسيا 22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 (.م.ب.ين )شللتأمية ربلعوعة االمجم
 

  زةالموج دةوحة المالمرحليـ ةــليمالات اــانيبال

 

 1220ديسمبر  31المنتهية في للسنة موحد اللكية مفي حقوق ال تتغيرابيان ال

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 
 

 

 رأس
 لالما

أسهم 
 لخزينةا

األرباح  تاطيااإلحتي
 المستبقاة
)الخسائر 

 تراكمة(الم

إلى سوبة منال
همي سام
 مألكة االشر

 ريغص صح
 ةيطرسم

 عومجم
 كيةالمل وققح

   مدققة()

 
 

 
 نونياقلا

 إعادة
 تقييم

 اترامستثإلا

 إعادة
 ييمقت
 قارلعا 

 المجموع

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

 24.411 346 24.065 24.065 - - - - - - السنة صافي ربح
 متوفرة  ستثماراتإل ةفي القيمة العادلرات يغتال
 (1.627) (13) (1.614) - (1.614) - (1.614) - - - يعللب  

الناتجة  ئرالخسا  (األرباح) حتسابإلتحويالت 
 (2.515) 6 (2.521) - (2.521) - (2.521) - - -                 إستثمارات متوفرة للبيع              عن بيع 

 سبةحتلمة القيماض اسارة إنخفخل التيوتح
 862 10 852 - 852 - 852 - - - للبيع ةمتوفر تثماراإلست 

 21.131 349 20.782 24.065 (3.283) - (3.283) - - - مجموع الدخل الشامل عن السنة

 - - - 222 (222) (222) - - - - رالعقاقييم عادة تك من إستهالصافي اال تحويل

 - - - (2.407) 2.407 - - 2.407 - - عة للتوزيبلقا غير تااطيتياح ن()م ىلإ ليتحو

 (4.600) (4.600) - - - - - - - - تخفيض رأس مال شركة تابعة 

 278.958 12.815 266.143 5.738 55.198 4.339 10.527 40.332 (14.793) 220.000  2021 مبرديس 31في ة رصداأل

 
ً يسساأ اً جزء 22 لىإ 1 نم ةقفرلمااحات اإليض لكشت  .الموجزةالموحدة المرحلية  يةانات المالبيلامن هذه  ا
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 المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.(

 الموجزةدة حلموحليـة االماليــة المرالبيانــات 

 

 الموحدالملكية قوق ح في غيراتالت نبيا

 2021مارس  31ـي المنتهية فـ أشهر ثةثاللل

 
 (يةمريكألا تارالدوالف بآال)

 

 
 

 

 سأر
 لماال

 أسهم
 نةالخزي

 ياتاطاالحتي

الخسائر 
 المتراكمة

المنسوبة إلى 
مساهمي 
 الشركة األم

حصص غير 
 مسيطرة

 مجموع
الملكية  حقوق
 ة(مراجع)

 
 

 
 القانوني

  ةإعاد
 تقييم 

 ماراتستثاإل

 إعادة
 تقييم 
 ارالعق

 موعمجال

 262.427 17.066 245.361 (16.142) 56.296 4.561 13.810 37.925 (14.793) 220000 2020مبر ديس 31ي ة فدرصألا

 1.507 - 1.507 1.507 - - - - - - الفترة ربح صافي 
متوفرة  اراتستثمإلعادلة لمة االقي يفالتغيرات 
 (1.059) (41) (1.018) - (1.018) - (1.018) - - - للبيع

 عبي عنة تجانال احألرباحتساب ت الالتحوي
 (1.019) (10) (1.009) - (1.009) - (1.009) - - - ة للبيعرتوفم اتارثمتسإ

 تحويالت لخسارة إنخفاض القيمة المحتسبة
 259 10 249 - 249 - 249 - - - عإلستثمارات متوفرة للبي 

 (312) (41) (271) 1.507 (1.778) - (1.778) - - - فترةلعن ا خل الشاملع الدمومج
 - - - 55 (55) (55) - - - - رقاعلا ميقيت ن إعادةك مالهتسصافي االيل تحو
           

 262.115 17.025 245.090 (14.580) 54.463 4.506 12.032 37.925 (14.793) 220.000 2021مارس 31في ة رصداأل

 

 
 

 

 

 
ً  22ى إل 1رفقة من يضاحات الماإل تشكل .زةالموج حدةوملا ةيلرحملا يةالمال بياناتلا ذههن م جزءاً أساسيا
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 .(.ب)ش.م أمينللت يةبرعلا عةمجمولا

  الموجزةماليــة المرحليـة الموحدة لاالبيانــات 

 بيان التدفقات النقدية الموحد

 2022مارس  31ي فــتهية نالم رشهأ ثالثةلل 
 مريكية(رات األالدوال )بآالف

 

  

 إيضاح

 المالية للفترة

 ىتح

 2022مارس  31

 (جعةرام)

 ليةالما ةرتفلل
 حتى

 2021مارس  31
 (ةاجعرم)

 هيةنتلسنة المل
 يف

 2021 برسمدي 31 
 (مدققة)

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 28.613 22.212 1.677  أقساط مستلمة 

 (21.947) (18.158) (1.134)  وعةتأمين مدف دةاإعساط قأ

  (147.660) (50.925) (29.934) ةفوعدم تأمينالل الحصول على أعمااريف مطالبات ومص

 72.762 26.235 22.239  مطالباتمتعلقة بالن ميتأ ييدمع نم مبالغ مستلمة

 43 73 11  ات إستثمارإيراد 

 1.872 382 268  ةائد مستلموف

 (11.716) (2.639) (3.022)  عةمدفو مصاريف تشغيل

 (3.319) (2.000) (575)  يفصا ،رىأخ إيرادات( مصاريف)

 102 (1.907) 827  يصاف ،دفوعة()م ةملمست مينع تأئاود

 (81.250) (26.727) (9.643) 18   ةيليالتشغ ةشطناأل في المستخدم دنقالصافي 

     تثمارساإلطة النقدية من أنش فقاتتدال
 115.744 28.488 55.846  اترامتثإسبيع  /استحقاق

 (92.173) (6.240) (12.045)  اتإستثمارشراء 

 18.473 - 33  كلبنوجل لدى األ عئادو
 7.398 2.004 1.881  مةلستفوائد م

 2.572 1.311 116   تاإستثماراد إير

 10.790 3.138 2.344  هونةرة ميدقنودائع 

 (5) (2) (22)  شراء عقارات ومعدات

 - - (17)  سةموملموجودات غير  شراء

 90 - -  بيع شركة تابعة

  62.889 28.699 48.136 يةتثمارساإل ةنشطألا نمالناتج  قدالن صافي

     طة التمويلشأنقدية من نلاات التدفق

     
 (4.600) - -  حقوق األقلية -تخفيض رأس مال الشركة التابعة 

  (4.600) - - يةويلنشطة التماأل في المستخدم النقد صافي

      

  (22.961) 1.972 38.493 هما في حكمفي النقد و )النقص( الزيادة صافي

     
 (11) (4) 1  همحك يف د وماقلنى اعل يلوحسعر التير تأث

 63.436 63.436 40.464  الفترةكمه، في بداية حما فى النقد و

 40.464 65.404 78.958  الفترةنهاية  النقد وما فى حكمه، في

 18.591 37.064 18.558  البنوك جل لدىودائع أل

 59.055 102.468 97.516  ةفترلا ةهايي نف ك،ونبلا ىلدرصدة د وأالنق

 
 
 

. الموجزةالموحدة ية المرحلالبيانات المالية من هذه  اً ساسياً أزءج 22 ىإل 1 من فقةرلمت ااحاضيإلا كلشت
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 )ش.م.ب.(المجموعة العربية للتأمين 

 الموجزةدة الموحة يـحلالماليــة المرالبيانــات ل إيضاحـات حـو

 2022مارس  31 يف تهيةمنلا هرشأ ةثللثال

 

 ييسرئالنشاط لواتأسيس لا (1
 

البحرين  ن عالمية مسجلة في مملكةالشركة األم"( هي شركة تأمي"" وةك"الشر) .ب.(ش.من )يأمية للتبرلعاعة مجمولا
 مألاركة شال طاشن لويتمث ها المسجل.لمكتب راً مق ،مملكة البحرين ،المنامة ،ريجينية وتتخذ من مبنى أكشركة مساهمة بحر

التأمين على الحياة  إعادة لا( وأعمةالحير ا)غي مةلعان ايمتألا ةدإعا لامعأ في( موعة"جلملها )"ا ةعابلتكات الشروا
 نشطة التابعة لها.واأل

 

وقد وافق  كة.لشربا اصةخال باتة االكتشطأنالتوصية بوقف  2019و ماي 13قد في اإلدارة في اجتماعه المنع مجلسقرر 
 2020 غسطسأ 13 خيراتعقد بنمال ةديعاال ريغ مةعاالمعية جالتماع إجي فرة اإلداجلس ية مصوتعلى  مونهاسملا
ار يذ قرزي لتنفى موافقة مصرف البحرين المركعلل كة للحصوسعت الشركما   .التسوية تحت نميفظة التأمحعت ضوو
 همين.لمساا
 

 لمعلا صلواكة سترلشا نأو شهراً  12 من أكثرلية احلاين متألا ةظفحتسوية م اتإجراء تستغرق أنة رالس اإلدمجع يتوق 
 دتأع فقد ،لذلك .ةالموحدة الموجزرحلية لما  ةنات الماليبياخ هذه الريتا نم ألقلى اعل اً رشه 12 ةمرة لمدستممنشأة ك

 .يباسمحلار رامتسلى أساس االجزة عالمو دةالموح المرحلية اليةالبيانات الم
 
 

 سبيةاحملا أهم السياسات (2
 

ً قوفة مجموعلل ةالموجز ةدحومالة ليالمرح يةاللمنات ااالبيه ذهعداد إم ت دلق إعداد ) )34(الدولي رقم  ةسبالمحا رياعلما
 ةرحليلما ليةالما لبياناتا . ال تشملبشكل موجزالمرحلية مح بإعداد البيانات المالية تي تس( والالية المرحليةلما رريقاالت

 ةيلالما اتانيلبع امن امبالتز اهتجب قراءيو ،ةملشاالية نوسلاة ليالما تبياناالي طلوبة فملات مامعلولا لك الموحدة الموجزة
 .2021 ديسمبر 31ي ف هيةلموحدة المدققة للسنة المنتا

  

 ةعوجمرأس مال الم أن حيثة جزموة الالمرحلية الموحدالمالية دم المجموعة الدوالر األمريكي في إعداد بياناتها تختس
 ة.لمعلبهذه ام تت اهاتماإلتزو هاولصأ رية،اها التجتن معامالم ةركبي وحصة

 

مالية موحدة للمجموعة كما  اد أحدث بياناتإعد يف هاإتباعتم  التيمتفقة مع تلك تساب ق اإلحرطو حاسبيةمال اتياسسال نإ
ً فقدها وإعداتم  والتي 2021بر ديسم 31في   فتم إعادة تصني دلق(. IFRS)لية الما ريرقاالت دادإلعلدولية ر ا للمعاييا
 لحاليةنات المالية للفترة اعرض البيا فيمتبعة لا ةيقلطرامع  تتوافق يكلرورة ضلا دنعقام المقارنة رأ
   
 

سري ي يلمعدلة التالجديدة وا( IFRS) ليةلماقارير اداد التة المعايير والتفسيرات المحاسبية الدولية العالمجموعاعتمدت 
ية ، المال تادو( األ9)ة يالالم اريرللتقي لوديار المعالا ما عد 2022اير ني 1أ من أو بعد دبت ات التيرتللف قهايبطت ولمفع

. تأمينعقود ال( 4ة رقم )بموجب المعيار الدولي للتقارير الماليالمؤقت المتاح فاء عإلا تطبيقبعة المجمو والتي قامت
هري وجر ثيتأ يأ وال يوجد .2023يناير  1في  أدبلتي تة ايوالسنات رتفللر عياالم هذا المجموعة ك سوف تطبقذلول
 للمجموعة. زةلموجدة احموالالبيانات المالية المرحلية حاسبية على مالت راتفسيلاو اييرعمه الق هذيبطلت
 

 19كوفيد إنتشار ر أث    
 

يروس فلا رشاور إنت( وقد تط19د كوفي) وناروك اء فيروسبو ية تفشيلمعاة الالصحنظمة أعلنت م 2020مارس  11في 
ً يضأ ناوس كورورث فيأحد قدلمي. ود العايى الصععل ةرعبس ر بيلطات تدات السذخات .لميعاال ادقتصاالفي  بيرةك اً شكوك ا
 حي.الصحجر ر الالسفر وتدابي دولك تطبيق قيذ في ار بماتشنالا اءالحتو تلفةخم
 
 ذلك ي، بما فالمالي مركزهاو ةكرالشليات مع ىعل 19د فيكوتطورات  ثرأ ةباقبمر اليلعدارة ااإلو ةدارإلامجلس  قام
ة ركلشاوضعت  .كذللى وما إة، القيم فيض ، واالنخفاتداوجمولاات يميتق ىر عللتأثيت، وااداي اإليرف ةملحتارة المسالخ
  مل.علا ستمراريةاط خط تبارخوا عزيزصر تلح ال اللمثايل ال على سبتشم ئراابير طوتد
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 ب.()ش.م. نيمتأبية للالمجموعة العر

 تابع() ةوجزملاة وحدملا ةـيليــة المرحلماالت البيانــاول ـح حـاتإيضا

  

 

 ()تابع بيةالمحاس ساتم السياهأ (2

 
 كرانياوأ الصراع بين روسيا و     

 
ى، من بين تأثيرات دأوكرانيا إلى حدوث اضطراب في االقتصاد العالمي، وأ لقد أدى الصراع الحالي بين روسيا و

عطل سلسلة التوريدات، والذي قد يؤثر على لتسية نتيجة اأسعار السلع األسلزيادة التقلبات في األسواق المالية وأخرى، 
 لمنشآت عبر مختلف المناطق والصناعات.امجموعة واسعة من 

 
المتأثرة أو منها. مع ذلك، للبلدان  ةيجوهر وقد أجرت اإلدارة تقييماً لمحفظتها، وخلصت إلى أنه ليس لديها أي تعرضات

الصراع ألنه  عب في هذه المرحلة تحديد األثر الكامل لهذالصئمة. ومن ااقة تماالت التعرضات غير المباشرال تزال اح
يعتمد إلى حد كبير على طبيعة ومدة األحداث غير المؤكدة والتي ال يمكن التنبؤ بها، مثل المزيد من العمليات العسكرية، 

اصل اإلدارة رصد أثر توعالمية. وسلاة جارية من قبل األسواق الماليإلضافية، وردود الفعل على التطورات الالعقوبات او
  ثب على محفظتها لتقييم األثر غير المباشر، إن وجد.كهذا الوضع المتطور عن 

  
 قبيفي تط يالعلدارة ااإلو دارةإلامجلس ا هاتخذ ات التيديرالتقإن ف ،جزةة الموموحدلالية رحلمية الماال بياناتلاد داإعد عن
 ،ةليحاالة صاديت االقتابلللتق ةلمتحميرات الثأب التبسب ة وذلكيقيناليم دعضعة لخا رديقالت رداصومية باسمحات السسياال
 ة.ملحوظالو المتاحة أ لوماتالمع لىع اءً بنة قبل اإلدار من ييمتقل فضأرات تمثل التقدي ذهن هوا

 

ي رضيات والتفالو تلتقديرااو داتاتهجالا ةسممارة اراإلد تطلب منموجزة يالة موحدية اللمرحلالية انات المالبيا إن إعداد
ائج ف النتلتخ. قد تفاتورمصت والاداريواإل مطلوباتوال تاودجلمولة نلعمالغ بالة والميبساحمال تاسايسلا يقطبتعلى ثرؤت
 امكحألام ستخداباة إلدارقامت ا لموجزة،ا ة موحدية اللمرحللية انات الماالبياإعداد هذه د نيرات. عقدعن هذه التعلية الف
 ،ةينليقير عدم اتقديل يةسرئيلا رداصلمواة، لمجموعل ةيبساحملا تاساسيالق يفي تطب اهمي تم استخدالتا اههرية ذاتوجال

 .2021ر سمبدي 31منتهية في ال للسنةموحدة ية الت المالالبيانا ىقها علطبيت تموالتي 
 

 
 

 ارة المخاطر دإ (3
 

 رطامخك واق )بما في ذلسألا: كمخاطر رهاوغيالية الم رخاطملا نم ةوعمتن عةموتعرضها لمجالمجموعة  نشطةإن أ
 سيولة.طر الومخا تتاباإلكاطر خموئتمانية االلمخاطر أسعار الفائدة( وا طراخومر عاساألر طومخاة يباألجن تالعملا
 
 في مطلوبةال تصاحافإلاو ةيلالمار اطدارة المخة بيانات إن کافتتضم ال الموجزة حدةالمو يةحلمرلا اليةمالبيانات لا هذه
 .2021يسمبر د 31للمجموعة کما في  موحدةلا ةيالالم تاانلبيبا نارتقباإل اهتءقرا بجيو ةويالسنالموحدة  يةاللمبيانات اال
 

 اطر.المخ أي من سياسات إدارة يف ة أوالسن ةنهاي ذمنالمخاطر ة ارفي وظيفة إد اتيرأي تغي لم تحدث
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 (.بش.م.) نيمأتللبية عرالالمجموعة 

 ع(اب)ت ةالموجز ةدوحملا ةـليرحالماليــة الم تاـالبيانــول ح ـاتإيضاح

 
 

4) i) ارات ـمـثـتســإ 

 ريكيةمالف الدوالرات األبآ 

 مارس 31 

2022 

بر  ديسم 31

2021 

 مارس 31

2021 

    ل الربح أو الخسارةالمن خلة داعلمة ايلقبا

    رةالمتاج ها بغرضظ بتفمح
 14.739 - 95 جةردم تاكرشم أسه

 95 - 14.739 

    يالمبدئ تسابحاال دنة عدلعالمة ايقلاب فةمصن

    نيدت دانس

 102.957 99.312 .36694 مانياتمصنف إئ رإستثما -

 10.456 6.105 5.523 ىأخر -

 99.889 105.417 413113. 

    ى تاريخ االستحقاقتحبها فظ محت

    نت ديسندا

ً ينماتئا فصنإستثمار م -  3.958 6.002 6.008 ا

 3.972 8.060 8.060 ىخرأ -

 8614.0 14.062 7.930 

    ــع ـيللب ةرــمتوف

  نت ديسندا
  

 التعاون ل منظمةمات دوبرى وحكولمية كاع تسساؤم -
 5.009 27.850 27.216 نمية  تلواي االقتصاد 

ً إستثمار مصنف ائتمان -  182.432 162.946 145.168 يا

 85.995 96.494 64.498 ىرخأ -

 3.283 3.205 2.926 جةدرم ت غيرشركا مهأس

 16.907 14.111 13.526 كيةق الملفي حقوهم أخرى سأإستثمارات 

 253.334 304.606 293.626 

 268 360 254 ةدينم ممذقروض و 

 491 525 525 ةليمركة زفي ش إستثمار

 368.165 424.970 430.467 

 
مليون  48.3 :2021رس ام 31 ،كييون دوالر أمريلم 18.2 :2021ر ديسمب 31) لرهنن تحت ايد تاندال توجد س

 .نضما وخطابات ،مادإعت باتخطاو ،نلتأمياادة عإلية ناائتماقيات كضمان التف( دوالر أمريكي

 

ii) مةــات القائمـزاـتلاإل 

 
دوالر  ليونم 7.7 هتميق ام عية للبحامتلات ارامثستلإل ىعتدسم ريغ الل رأس مبقامعة مومجتعهدات على اللابلغ مجموع 

 (.يأمريك رالودمليون  6.7: 2021 مارس 31وفي  ،مليون دوالر أمريكي 7.7: 2021بر مسدي 31)في أمريكي 
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 (ب.م.ش.) لتأمينل العربيةالمجموعة 

 بع(ات)ة جزموال ةحدالمويـة حلالماليــة المر البيانــات إيضاحـات حـول

 

 ةحقتسم إيرادات (5
 

  ةيكيمرألات ارالدوف الالبآ

 مارس 31
2021 

ر  ديسمب 31
2021 

 مارس 31
2022 

 

    

 مين مستحقةط تأساقأ 799 404 1.417

 تحقةسد مفوائ 1.611 1.744 2.095

3.512 2.148 2.410  

 

 ةلمخصصات الفنين ان متأميال ييدحصة مع (6

 

  كيةيرمألا تارالف الدوالآب

مارس  31 
2021 

  برمسيد 31
2021 

مارس  31
2022 

 

   
 امةمينات العالتأ أعمال

 ت قائمةلبامطا - 21.075 21.007 29.475

 غ عنها غير مبلبات لمطا - 14.746 16.848 27.323

 جلةمؤ ادةعلإلط أقسا ياطحتيإ - 315 645 495

57.293 38.500 36.136  

 ةيالحا اتنأعمال تأمي   

  مطالبات قائمة - 14 15 16
 نهالغ عبم يرت غالباطم - 1 1 23

39 16 15  

57.332 38.516 36.151  

 أخرى توداموج (7

 

  يةيكرماأل الف الدوالراتبآ

مارس  31
2021 

ديسمبر   31
2021 

مارس  31
2022 

 

 :وسةملمغير دات جومو   

   يلحاسب اآللا مجبرا  - 9.994 9.977 9.977

9.977 9.977 9.994  

 المتراكماء طفإلا :اً صقان (9.652) (9.648) (9.633)

344 329 342  

    
 : ىموجودات أخر   

 ونة قدية مرهئع نودا  - 12.267 14.611 22.369

 رىأخ مدينةذمم   - 6.416 5.996 11.159

 اً فوعة مقدممصاريف مد - 544 486 576

34.104 21.093 19.227  

34.448 21.422 19.569 
 

 
 .تأمينأل عادةإل ناتضماون ماتئإ ضمانكة نقديلا ئعادالوتم رهن 
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 .ب.(م.)شلتأمين المجموعة العربية ل

 (بعا)تة وجزمالمرحليـة الموحدة ــة الالماليـات البيانــول ح ـاتحإيضا

 

 ر عقاري ثماإست (8

 

  الدوالرات األمريكيةف البآ

 سمار 31
2021 

  برمسدي 31
2021 

 مارس 31
2022 

 

    

 نايري 1في  يةترفدلا مةالقي 4.622 4.622 4.622

 مةالقي ضافإنخعكس  - 143 -

 إستهالك (37) (143) (36)

 ترةفي نهاية الف ةدفتريالالقيمة  4.585 4.622 4.586

 
 رللعقا يةترفدال مةقي. الةيمالقفي  فاضخالنوااكم المتر كتهالسالا اً قصانة فلتكبال اريالعق ارثماإلستإحتساب م تي

 .3 ئةفلاى أنه لع ةدللعاا ةميقلس ايف قياتصن تم دقو 2022مارس  31ي ا فمكة ادلعال اتهرب قيمقات اريتثماإلس
 
 

 ومعداتعقارات  (9

 يةريكرات األمالدوالبآالف    

مارس  31 
2022 

ر  ديسمب 31
2021 

مارس  31
2021 

 2.080 2.080 2.080 أرض  
 9.459 9.833 9.833 مبنى  

 6.921 6.921 6.921  ثأثا 

 2.414 2.360 2.380 توماعلملا مظن أجهزة

 818 447 448 يةبالمكت المعدات

 397 397 397 رىخأ

 22.059 22.038 22.089 

    ةالقيمخفاض إنو  ممتراكك الالاالسته  ناقصاً : 

 (87) (222) (317)  ىبنم 
 (6.905) (6.906) (6.906)  أثاث 

 (2.398) (2.351) (2.354) اتظم المعلومهزة نجأ

 (452) (446) (446) يةتبمكال تادعمال

 (348) (388) (291) أخرى

 (10.314) (10.313) (10.190) 

 
11.745 11.725 11.899 

 

 تبمك مبنى ءا منيضا جزأى نمبال شمليو. 1984 منذة شركيه الم فيتقي والذ كلومماليسي تب الرئلمكا ىمبنوالرض األ لمشت
  .ةرادستخدم ألغراض اإلي يالذري  تكافل
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 ش.م.ب.() ينمأعربية للتلا ةعموجملا

 ع(ابالموجزة )تة حدلمويـة الرحالميــة المالالبيانــات  ولات حـاحـإيض

 

 

 ةــفنيت امخصص  (10

  ةيمريكاأل تارالودلاف البآ

مارس  31
2021 

ر  بمديس 31
2021 

 مارس  31
2021 

 امةالع اتمينأعمال التأ   

 ئمةقا الباتطم - 138.019 142.545 187.929
 عنها بلغي لم خسائر - 67.368 78.372 127.265

 تسبةر مكغيط أقسا - 2.396 3.956 12.435

327.629 224.873 207.783  

 ةايحلا تاينمتأأعمال    

 ةمئمطالبات قا - 9.991 10.973 11.977

 اغ عنهيبللم  خسائر - 20.553 19.767 21.412

 كتسبةأقساط غير م - 15 165 323

33.712 30.905 30.559  

361.341 255.778 238.342 
 

 

 ىمطــلوبات أخــر (11

 يةيكمرألا راتلدوالاف البآ 

مارس  31
2022 

 سمبر دي 31
2021 

مارس  31
2021 

    ةعتابشركة ة في لممحت سارةت خراديقتل صصخم
 13.462 7.613 7.613 ()ج( 21ح )إيضا

 7.974 6.990 7.398 ر متعلقة بإعادة التأمينيغ تامستحق

 6.771 5.436 5.085  دمةالخ نهايةمنافع 

 5.886 6.719 5.794 ةقمصاريف مستح

 321 234 5.187 ةأسهم مستحقاح بأر

 1.189 1.219 1.219 قةحتسم نميتأ ادةأقساط إع
 1.200 882 853 رىخأ

 
33.149 29.093 36.803 

 

 معلومات القطاعات (12

 
 ةادعإال معأ ملشتو  .ةياحات الينمأوتة الحيا يرغ تانيمتأ ا:هم نيييسئر نسميق نم ةعوجمملل نأميتال إعادةال أعم نتتكو
  اتوقطاعلشامل ب ااالحس ،ثوادحلاي، ربحال ،سيهندلا ،تكالتممال عاقط في بتاكتالا ييسرئ لكشب اةحيلا ريغ اتتأمين
 قئاثولى ع ياةحلاة ظفمحل شمت الو .ىلمدا ةويلوطة عية قصيرق جمائوثا سيئيكل ربش اةالحي يناتتأموتشمل  .أخرى

ت بشأن راارقاذ تخال دارةإلال قب نمام انتظب يلشغلتا عفروة لجميع ليغيالتشج ائتنلا ةعاجرم تتم .ركتشلما رماتثسإلا
ة موجودات عتتم مراج .ةصلة منفليمامات ومعلتتوفر عنه  يدائه الذوتقييم أ للفرعيصها خصت متيسلتي ارد اومال

 .يجميعفقط على أساس ت ل اإلدارةمن قب تاعاطقلا ومطلوبات
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 (المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.

 ع(تاب)ة جزمولاة دحالمويـة لمرحلــة ايالالم اتــنياالبول إيضاحـات حـ

 بع(ات) اتلومات القطاععم (12
 

 ة:يسيئلرعمال ااأل محسب أقسا لالدخ لحلين تايب  -
 

 يكيةمرألت االراالدوف بآال 

 2022 مارس 31ة في نتهيلما ةرتفلا 

 تأمينات الحياة ياةحلاغير تأمينات  
 ثحوادلا يحرالب سيالهند اتكمتلملا  المجموع

 الحساب
 لالشام

 دىلما ةيلطو ىمدال ةيرقص أخرى

          اإليرادات:
 690 20 5 (105) 621 - (33) (49) 231 المكتتبة طقساألى االإجم

 (1.268) (12) - - (1.064) 2 - (184) (10) ةدراصلان دة التأميإعا أقساط
 2.534 150 - 432 1.822 27 - 103 - ليماجا -قساط غير مكتسبة أ فىر التغي

 (797) - - - (796) - - (1) - نة التأميادإع -ة تسبمك ريغقساط ى أالتغير ف

 1.159 158 5 327 583 29 (33) (131) 221 المكتسبة طااألقس فيصا

 (1.294) (102) (230) (212) (50) (74) (63) (63) (500) تأمينلا قديناصبخاص لا رامثتسإلا دخل

  (279) (194) (96) (45) 533 115 (225) 56 (135) 

          مصاريف:الو اليفالتك
 (28.067) (3) (307) (422) (24.061) (121) (363) (1.949) (841) وعةمدفالالمطالبات الي إجم
 7.700 - - - 7.513 5 23 131 28  تأمينال من معيديجعة ترمس تابمطال

 14.586 22 960 232 9.879 695 460 1.113 1.225 مالياج - قائمةالالبات مطالخصص لتغير في ما
 (2.802) - - (1) (2.531) (46) (47) (115) (62) ينمأتلادة اعإ -قائمة الت لبامطاالصص خم في رالتغي
 18.527 (453) (333) 442 15.459 701 198 2.417 96 جماليإ - انهر المبلغ عيائر غسخلا صصفى مخ غيرالت
 (4.542) - - (2) (4.422) 2 (31) (95) 6 لتأمينا ادةإع -ها نغ عالمبلغير  سائرلخص اصخى مير فتغلا

 5.402 (434) 320 249 1.837 1.236 240 1.502 452 هاب ةقعلمتف اللمصاريوا المطالبات

 319 - 106 17 (227) 57 28 121 217 مين مال تأأعحصول على يف اللاكت
 28 - - - - (1) 15 13 1 ن يمتأال يديمن مع عةجرتسين ممأتف الحصول على أعمال اليكت

 (31) (1) - (1) - (6) - (23) - ليجماا -ة جلمؤ التغير في تكاليف الحصول على أعمال تأمين
إعادة  -مؤجلة  ينتأمال أعم ىلع لوالحصف في تكالي يرتغال

 - - - - - - - - - التأمين

 316 (1) 106 16 (227) 50 43 111 218 تأمين على أعمال لتكاليف الحصو

 (1.265) (23) (127) (197) (12) (91) (141) (232) (442) لغيالتشف مصاري

 4.318 (402) 74 183 2.131 1.150 46 1.187 (51) ب اتتكالاج نتائ
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 .ب.()ش.ملعربية للتأمينا ةعمجمولا

 تابع(زة )الموجحدة مرحليـة الموال ةــليماال البيانــات حـول تـايضاحإ

 ابع(:)ت معلومات القطاعات (12

 : ةال الرئيسيألعمسام اقأب حس ليل الدخلبيان تح –
 مريكيةوالرات األدلا بآالف 

 2021ر سمبدي 31المنتهية في  الفترة 

 ت الحياةانميتأ ةيالحا ينات غيرأمت 
  جموعالم

 دثاوحال البحري يندساله تلكاتالمم
اب حسال
 شامللا

 مدىال ةلطوي المدى ةقصير أخرى

          اإليرادات:
 (3.469) 146 222 (459) 69 (775) (1.285) (253) (1.134) *تتبةكالم قساطجمالى األإ

 (999) (104) (17) 9 643 26 66 (501) (1.121) ةصادرأقساط إعادة التأمين ال

 22.806 150 - 5.182 14.343 243 255 2.584 49 اجمالي – بةتسكم قساط غيرى أتغير فال

 (4.538) - - - (4.321) - (10) (207) - ادة التأمينإع -كتسبة م غيرساط فى أق التغير

 13.800 192 205 4.732 10.734 (506) (974) 1.623 (2.206) ةالمكتسب في األقساطاص

 4.269 323 803 1.054 19 256 171 124 1.519 لتأمينديق اانبصص ااالستثمار الخ خلد

  (687) 1.747 (803) (250) 10.753 5.786 1.008 515 18.069 

          ريف:اصالتكاليف والم

 (94.424) (167) (2.203) (4.565) (66.476) (833) (2.493) (6.983) (10.704) المدفوعةت اإجمالي المطالب

 24.914 1 - 18 23.523 47 319 590 416 أمين عيدي التن مم عةرجتمطالبات مس

 43.385 (175) 1.605 2.553 16.995 1.283 5.880 5.286 9.958 لياجما –ئمة اقال لباتمطاال في مخصص التغير

 (7.502) 1 (2) (202) (6.222) (12) (297) (230) (538) نيأمتالدة إعا -قائمة لا مطالباتالخصص لتغير في ما

 65.036 (4.164) 6.164 3.409 39.487 1.916 3.891 4.565 9.768 جماليإ -ها نعلغ مبالر يغ صص الخسائرير فى مخالتغ

 (16.448) - (7) (818) (14.235) (72) (223) (667) (426) تأمينلإعادة ا -ر غير المبلغ عنها مخصص الخسائ ىالتغير ف

 14.961 (4.504) 5.557 395 (6.928) 2.329 7.077 2.561 8.474 اهيف المتعلقة برالمصاو تبالالمطا

 (1.509) 67 (196) 238 (3.842) 437 363 165 1.259 مين مال تأعلى أول عف الحصتكالي

 (106) - - (1) 12 (26) (36) (78) 23 ن يمتأيدي المع عة منسترجم أمينتتكاليف الحصول على أعمال 

 (938) (2) - 35 - (59) (70) (828) (14) ماليجا - ؤجلةين مميف الحصول على أعمال تألاتك يفغير لتا

إعادة  -ال تأمين مؤجلة عملحصول على أا ر في تكاليفالتغي
 85 - - - - - 3 82 - التأمين

 (2.468) 65 (196) 272 (3.830) 352 260 (659) 1.268 تأمينال ل على أعموصلحا اليفتك

 (6.845) (128) (709) (1.048) (102) (497) (759) (1.214) (2.388) غيلالتش اريفمص

 23.717 (4.052) 5.660 5.405 (107) 1.934 5.775 2.435 6.667 نتائج االكتتاب 

 
 .2020غسطس أ 13  منعتبارا  لشركة اامن قبل دة يب في األعمال الجداكتتاإلف ووق ةقابنوات السستالمها للسا قعتومالط دة لألقساالزائ اتديرقس التكعسبب ب بيلسكتتبة ملا تأمينساط الأق اليمإج*
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 مين )ش.م.ب.(أتة العربية للالمجموع

 (بعالموجزة )تالموحدة ا الماليــة المرحليـةالبيانــات ل إيضاحـات حـو

 )تابع( القطاعات تمعلوما (12

 :يسيةاألعمال الرئ ماقسأ حليل الدخل حسبان تبي –
 

 ألمريكيةت اراالدوف الالبآ 

  2021مارس  31 في نتهيةالم ةرالفت 

 مينات الحياةتأ حياةالير ات غنيتأم 
  لمجموعا

 الحوادث لبحريا الهندسي متلكاتالم
الحساب 
 الشامل

 دىملا ةطويل المدى ةقصير رىأخ

          ت:رادااإلي
 (6.999) 108 (95) (731) (4.843) (214) (680) (623) 79 *ألقساط المكتتبةمالى اإج

 2.868 (52) (19) - 3.260 4 52 (62) (315) ةن الصادرالتأمي ةعادأقساط إ
 14.609 (11) - 1.150 12.247 108 149 922 44 اجمالي –فى أقساط غير مكتسبة  التغير

 (4.881) - - - (4.779) - (5) (97) - مينأتلا ادةإع -بة مكتس ط غيراقسأ لتغير فىا
 5.597 45 (114) 419 5.885 (102) (484) 140 (192) سبةط المكتااألقسي فاص

 1.609 123 305 395 23 97 63 31 572 ستثمار الخاص بصناديق التأميناال دخل
  380 171 (421) (5) 5.908 814 191 168 7.206 

          :ريفيف والمصالالتكا
 (32.829) (10) (1.061) (2.150) (21.187) (83) (1.237) (2.594) (4.507) لمدفوعةاالمطالبات الي مإج

 11.350 - - 5 10.806 14 171 180 174 ين معيدي التأمجعة من مستر مطالبات
 12.725 1 425 796 2.922 309 2.139 1.844 4.289 اجمالي –قائمة لالبات طاملاي مخصص ر فلتغيا

 (6.085) - - (12) (5.699) 31 (5) (315) (85) ينمتأالإعادة  -قائمة البات طالمالفي مخصص  التغير
 18.423 (2.550) 2.905 1.974 11.953 213 433 561 2.934 اليجمإ -مبلغ عنها ر اليغلخسائر خصص االتغير فى م

 (5.197) - 15 (779) (4.259) - 57 (6) (225) مينتأالإعادة  -ا هلخسائر غير المبلغ عنا صصخى مف التغير
 (1.613) (2.559) 2.284 (166) (5.464) 484 1.558 (330) 2.580 قة بهالاريف المتعوالمص اتلبالمطا

 276 (7) 3 214 (1.613) 206 358 436 679 تأمين لحصول على أعمال ا يفتكال
 (105) - - - 5 (7) (34) (105) 36 ن تأميلعيدي ان مرجعة متسمن ول على أعمال تأميالحص تكاليف

 (350) (1) - 36 - (28) (33) (311) (13) ليجماا -تأمين مؤجلة ل ول على أعماحصليف الكات يفلتغير ا
 إعادة - ةلؤجمال تأمين ملى أعحصول عال ففي تكالير التغي
 43 - - 1 - - 2 40 - مينالتأ

 (136) (8) 3 251 (1.608) 171 293 60 702 نأميل تامول على أعصتكاليف الح

 (2.116) (49) (280) (328) (26) (146) (220) (356) (711) لتشغيلريف امصا

 3.341 (2.448) 2.198 571 (1.190) 504 1.210 (455) 2.951  بكتتااال نتائج

 
 .2020 طسغسأ 13قبل الشركة اعتبارا  من  يدة مند لجألعمال اااب في كتتاإل فلسابقة ووقوات اللسن هاستالمع اتوقمالط ألقساللزائدة لتقديرات ااعكس بسبب  سلبيتتبة مكال أمينتط الساأق اليإجم*
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 .(.بمن )ش.ميعربية للتألمجموعة الا

 تابع(ة )جزالموة الموحدة حليـرليــة المالما ــاتيانبلاـول حـات حيضاإ

 

 ستثـمارالا إيراد (13
 

  ةمريكياأل تالرادوالف الآب

 سنةلا
 المنتهية في

 ديسمبر 31
2021 

 يةلامالترة الف
 ىحت
رس ما 31

2021 

   2022 مارس 31تى حية الالمالفترة 

 وعمالمج
 افظمح

 نيالمساهم

 ظافمح

 مينتأال

 

 دئوافلد اإيرا     

900 252 204 116 88 
 لربح الل اخمن لعادلة يمة االقب راتتثماإس -
 ة لخسارأو ا   

 أخرى - 741 1.071 1.812 2.207 8.094

      

 
2.515 1.019 (714) (387) (327) 

متوفرة  ماراتستثإل ةقمحق احأرب( )خسائر
  يعللب

     
لقيمة با تامارتثياس اإلسقمن ربح  (رة)خسا
 رةخسالا أوبح الر لالخن مة دلعاال

 المتاجرة ظ بها بغرضمحتف اتارمإستث - - - - 471 469

(973) (496) (2.268) (1.290) (978) 
  الربحل العادلة من خال ةالقيمات بثمارستإ -
 ةخسارالأو     

     

فرة متورات تثماسإ –ة يمالقنخفاض إخسائر 
 لبيعل

 ت دينسندا - (751) (992) (1.743) - (416)

 رىخأ - (27) (35) (62) (259) (446)

 ةميلز تاشرك نم لخد - - - - 125

  ـرىأخــ  (40) (54) (94) (373) (660)

9.608 2.821 (2.865) (1.571) (1.294)  

  

 يلشغالت يفراصم (14
 

  يكيةاألمررات دوالالف الآب

 نةالس
 فيمنتهية ال
ديسمبر  31

2021 

 لماليةفترة اال
 حتى

مارس  31
2021 

  2022 مارس 31 ة المالية حتىالفتر

 تتابياك اكتتابي غير عالمجمو

 فينظموالايا ومز رواتب 773 564 1.337 1.900 6.321

 ة وإداري ةيموعم يفارصم 492 312 804 1.247 4.672

10.993 3.147 2.141 876 1.265  
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 (ب..م.)شمين ة للتأيبالعروعة لمجما

 )تابع( ةالموجزالموحدة  يـةلحاليــة المرالمبيانــات الت حـول ضاحـاإي

 خرىرادات أيإ (15

 ريكيةاألمت الدوالرا فالبآ 

 ةيلمالالفترة ا 

 ىحت

مارس  31

2022 

 ليةماال ةرالفت
 حتى

مارس  31
2021 

 المنتهيةلسنة ا
 في
 ديسمبر 31

2021 

 356 89 77 الثالثف لطردارة اخدمات إ

 2.200 - 500 صاتخصعكس للم
 911 193 288 أخرى 

 865 282 3.467 

 

 صاتخصوم خــرىأ ريفمصا (16

 مريكيةألا والراتلدالف ابآ 

 يةالة المرلفتا 

 ىحت

مارس  31

2022 

 يةالالفترة الم
 ىحت

 سمار 31
2021 

 ةمنتهيلا ةنلسا
 في
 ديسمبر 31

2021 

 2.772 2.195 26 ة تحويل عملةخسار
 - 36 37  ر العقاريالستثمااة في قيمك الإلستهاو نخفاضإلا

 (24) - - الودائع و في تحصليها مشكوكالديون ال صمخصعكس 

 1.216 66 121 يفصا ،أخرى

 184 2.297 3.964 

 

 ن اهميسملل ـدحـواالـهم ـللس بحلرد اعائ (17
 و التالي:حالن ىعلد احهم الوسلل ةضوالمخف ةسيسااأل رباحاأل ابحتسم ات

 هيةالسنة المنت
 في
 ديسمبر 31

2021 

 ماليةرة الالفت
 حتى

س رما 31
2021 

 يةالة المرالفت

 ىحت

مارس   31

2022 

  

 فالاآلب 198.115 198.032 198.115
 هماألس لعدد جحرالمتوسط الم

 اولةدلمتا
  حالرب افيص ةيكيرألما توالرالدا الفآ 2.639 1.507 24.065

  األرباح يب السهم من نص أمريكي تسن 1.3 0.8 12.1
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 ب.(للتأمين )ش.م. ةيالمجموعة العرب

 (وجزة )تابعالمدة وحة الميـحللمرليــة ااالمالبيانــات ـول احـات حضيإ

 

 يةلالتشغي ةشطناأل نم قديةالن تمع التدفقاتيجة الن صافيوية تس (18

 

  ويليةالتم ةشطنألا نم جةتناال اتالمطلوبوية تس (19
 

 

 يةكاألمريت دوالراالف آالب
 
 
 

 

 حرباأ

 سهمأ

 صصح

 غير مسيطرة

 8152.1 234 2021ديسمبر  31ألرصدة في ا
 (285) - املشالدخل ال ةصح

 - .9534 مستحقةأسهم أرباح 
   

 12.530 5.187 2022مارس  31في رصدة ألا

 17.066 321 2020 رديسمب 31صدة في األر
 (41) - ملشاالالدخل  حصة

   

 17.025 321 2021مارس  31في  رصدةاأل

 .06617 321 2020بر مسدي 31رصدة في األ
 349 - للشامل ادخال حصة
 - (87) أرباح األسهملى يل العملة عحويالت تتعد

 (4.600) - شركة تابعةرأس مال  تخفيض
   

 12.815 234 2021 سمبردي 31ي ف األرصدة

 

 

 

 

 

 ألمريكيةا توالرادلاف الآب 

 اليةالفترة الم 

 حتى

مارس  31

2022 

 لماليةترة افال
 حتى

مارس  31
2021 

 ةتهيمنالسنة ال
 في
 مبرديس 31

2021 

 24.411 1.507 2.552 الفترةربح 

 (113.666) (30.334) (14.104) التأمين اديقنصفي  يرتغال

 12.790 0292. (924) يافص ،نةدائلينة/امدال مينتأال ممذغير في الت

 6.638 5.274 (262) المستحقة االيراداتفي  رغيالت

 (11.423) (5.203) 53.09 صافي ،األخرى اتفي الموجودات/المطلوب لتغيرا

 (81.250) (26.727) (39.64)  يةيلشغلتا نشطةألا يف دمالمستخ صافي النقد
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 .(مين )ش.م.بألتة ليربالعة وعالمجم

 ابع()ت زةوجالمة دحموة الحليـليــة المرامالانــات البيل حـوحـات إيضا

 

 ادلةالعة من القيعح فصااإل (20
 

 المالية للمجموعة: تة لألدوالعادلا ةقيمتالي الول الالجدظهر ي
 

 ةيرات األمريكوالف الدالبآ 

  2022مارس  31 

 ةة الدفتريالقيم 

قيمة ال

  ةدلعاال

ة العادلة مقيبال

 من خالل 

ح الرب

 رةلخساواأ

مم وذقروض 

 مدينة

بها  تفظمح

 تاريخ ىتح

 قاقتحسالا

 عبية للمتوفر
 فةلبالتك

 ةمطفأال
 وعلمجما

        جوداتالمو
 97.516 97.516 - - - 97.516 - لدى البنوك وأرصدةقد الن

 367.400 367.640 - 253.334 14.068 254 99.984 ات ارإستثم
 2.410 2.410 - - - 2.410 - تحقةمس تداايرإ
 27.412 27.412 - - - 27.412 - مين مدينةتأمم ذ

 20.889 20.889 - - - 20.889 - التأمين كاتودائع لدى شر
 18.683 18.683    18.683 - رىت أخوجودام

        لوباتلمطا
 47.210 47.210 47.210 - - - - دائنة أمينمم تذ

 19.742 19.742 19.742 - - - - ى رات أخبومطل

 

 

 

 كيةدوالرات األمريالآالف ب 

 2021مبر ديس 31 

 القيمة الدفترية 

 قيمة ال
  ةالعادل

عادلة مة اليلقبا
الل من خ
 حالرب

 رةاوالخسأ

قروض 
 وذمم مدينة

 بهامحتفظ 
يخ تارتى ح

 حقاقاالست
 للبيعوفرة مت

 لتكلفةبا
 المطفأة

 عومالمج

        تداوجوالم
 59.055 59.055 - - - 59.055 - كوبنلى الد ةأرصدود النق
 424.664 424.445 - 304.606 14.062 360 105.417 ات رامإستث
 2.148 2.148 - - - 2.148 - ستحقةدات ماإير

 29.141 29.141 - - - 29.141 - نةذمم تأمين مدي
 21.728 21.728 - - - 21.728 - تأمينكات الع لدى شردائو

 20.607 20.607 - - - 20.607 - خرىأدات موجو

        المطلوبات
 49.863 49.863 49.863 - - - - ةئنين داتأم ممذ

 14.761 14.761 14.761 - - - - ى رلوبات أخمط
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 .(أمين )ش.م.بللت لعربيةالمجموعة ا

 (وجزة )تابعملادة حوالمة ليـرحمالـة الماليـات بيانــلات حـول حـاإيضا

 

 بع(تا) ةمة العادليلقا عنصاح فاإل (20
 

 يكيةألمرا تدوالراآالف الب 

 2021مارس  31 

 الدفترية القيمة 

 دلةاالقيمة الع
 

دلة االعيمة بالق
 الل ن خم
لربح ا
 والخسارةأ

م ض وذمقرو
 ةمدين

حتفظ بها م
ريخ ى تاحت
 ستحقاقاال

 لبيعفرة لتوم
 فةبالتكل
 فأةطالم

 عوجمالم

        جوداتمولا
 102.468 102.468 - - - 102.468 - دى البنوكل صدةروأنقد لا
 430.455 429.976 - 293.626 7.930 268 128.152 ات مارتثإس
 3.512 3.512 - - - 3.512 - ستحقةت مراداإي
 46.755 46.755 - - - 46.755 - نةيدن مم تأميذم
 22.663 22.663 - - - 22.663 - نميالتأ شركات ائع لدىود

 33.528 33.528 - - - 33.528 - ىرخأ موجودات

        لوباتطمال
 56.716 56.716 56.716 - - - - ذمم تأمين دائنة

 17.455 17.455 17.455 - - - - رى ت أخمطلوبا

 

 عة.ومية للمجقيمة الصافل له مؤشراً أعال للجدوي اا فح عنهفصالم ال تمثل البيانات
 
في  قالمشاركين في السو بين ات في عملية منظمةطلوبلما للتحوي ةأو المدفوعت داوجوأحد المبيع ة المستلمة لة هي القيمالعادل ةمقيلا

 العادلةخ. القيمة يتاري ذلك اله فيلول إلوصة امجموعللكن مي التيوق األكثر فائدة لسيابه في اي غف وأ ،يلرئيسق االسوقياس في ال ختاري
 اء.األدر عدم س مخاطكعتت المطلوبل
 

ا نشطسوق يعتبر الة. اتلك األدلمعروض في سوق نشط لعر اداة باستخدام السة لألدلاعليمة االمجموعة القس قي، تمعلوماتر الحسب توف
 ر.متأساس مستسعير على لات ر معلوماوفيتلكاف جم وح وتيرةع ي مروجودات أو المطلوبات تجمعامالت للمال ا تكونمعند
 
 دصلة والقابلة للرصلات استخدام المدخالت ذمن اد يزتالتي التقييم  ياتقنت وعةع المجمتتب في سوق نشط، ك سعر مدرجكن هناي مل اإذ

 بار من قبلتالعبعين ا ذتؤخ يالت امللعوميع اج ارةتضمن تقنية التقييم المخة للرصد. تتابللغير قاخالت لمدام امن استخدلل قوالتي ت
 الصفقة.تسعير ل قسولن في ايكالمشار

 

 : المالية لألدوات دلةعالا لقيمةا لتقدير ليةتاال اتوالفرضي طرقال استخدام مت
 

 ـــــــام:ـعـ (أ
 

عادلة لة ابة للقيمقارم ،بيةجناأل عمالتلللة جات والعقود اآلستثمارإلعة ما عدا اجموية للملالما واتلألدلدفترية ا ةمبار القيتتم اع
 ية.لمالذه األدوات ار األجل لهالقصي وأ ريواق الفقح لالستنظراً 

 

 لة.دالعاالقيمة مقياس صيل تفا عن حااإلفصالي، ال يتم لتباو    
 

 ات:ستثماراإل (ب
 

 :ساالقيمل ي عمات فلولمعاعادلة الذي يعكس تأثير ال ةالقيم ةتبيترا امدبإستخلة لعادالقيم ا ركةشتقيس ال
 

 .لمماثلةات اجودات ومطلوبق نشطة لموي أسواف (لةدغير مع) المدرجةسعار األ: ىولالفئة األ •
 

ا ل مر )مثاشر مباغي ( أواألسعار ثالممباشر ) للة للرصد. إما بشكبت قاالمبنية على مدخالييم تقلا قنياتة الثانية: تفئال •
ت ألدوا ةطشلناسواق ألاجلة في سواق المسألر اام: أسعاتخدسإمة بقي  المدوات ألة ائألسعار(. وتشمل هذه الفيشتق عن ا
تكون  ثائل تقييم أخرى حيسأو وتعتبر أقل نشاطاً لتي ا قاواألس أو مشابهة فية ثلمماألدوات جلة األسعار المسمشابهة؛ 

 ق.امباشر في بيانات األسو باشر أو غيرل محة بشكضية واهمت األدخالت ذاالم كل
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 .(ب..متأمين )شلل ةيلعربة اموعالمج

 ()تابعة موجزة الموحدة الة المرحليـماليــال اتــلبيانا لات حـوإيضاحـ

 

 بع()تا لةداعمة الفصاح عن القيإلا (20
 

دوات ذات تقنيات لفئة كل األه اشمل هذتصد، وللربلة ت غير قاخالدية على مننيات التقييم المبقة: تالفئة الثالث •
م كبير في تقييلها تأثير للرصد ة لابق الغير تالمدخاللة للرصد وباق ى مدخالتعل ةيمبن يستي لي التفنال مالتقيي
 ت مماثلةدوالمعلنة ألااس أسعار األسواق سلى ألتي يتم تقييمها عات ادوألالفئة وتشمل هذه ا ة.ليلمادوات ااأل

 .واتاألد ينق بوة أو فرضيات لتعكس الفرة غير مرصودهامديالت عطلب تتت حيث
 

وتضم . رىألختقييم اج اللمخفضة ونماذالنقدية ا تدفقاتال ذجامية ونلاحفية اللقيمة الصاا يمات التقيقنيت تشمل
 أسعارم وألسهسندات واال رر، وأسعاطدة خالية من المخائر فادمة في تقييم أسعامستخ تالخت ومدإفتراضا
لسعر لتي تعكس اا لةمة العادلقيا قياسلى ل إالوصوو م هي. الهدف من تقنية التقيت األجنبيةعمالصرف ال

 ياس.تاريخ الق صول فيألاع يبتلم لسملا
    

ا هترف بيع التيلعادلة وة امالقي بيةتترابمستوى  الفترة هايةالقيمة العادلة بناس بتق يتة، الدوات المالياألي تالجدول الل اليحل

 القيمة. ياسفي ق

 ةيآالف الدوالرات األمريكب 

 عجموالم ةثلائة الثالف لثانيةا ةفئال ولىاألة فئال 2022 مارس 31

     

      ةرسالخح أو ابالردلة من خالل القيمة العبا

     تاجرةا بغرض المهتفظ بمح
 95 - - 95 كات مدرجةهم شرأس

     دئـيمبال باسحتاال لعادلـة عنـدة اـمبالقي ةفمصن
 99.889 - 81.721 18.168 دينسندات 

     للبيع ةمتوفر
 236.882 - 127.125 109.757 ت دينادسن

 2.926 2.926 - - جةردم غيركات شرأسهم 
 13.526 13.526 - - ىرأخ

 359 - 359 - ألجنبيةآلجلة للعمالت اود االعق

 128.020 209.205 16.452 353.677 

 

 كيةريالدوالرات األمبآالف  

 عوجملما الثالثة الفئة يةفئة الثانلا ىولفئة األال 2021ر بديسم 31

     
     خسارة الو ح أالربل اللة من خدايمة العبالق

     بدئـيمال حتسابالاد ـة عنـيمـة العادللقبا مصنفة
 105.417 - 87.034 18.383 سندات دين

     
     بيعلوفرة لمت

 287.290 - 140.982 146.308 دينسندات 

 3.205 3.205 - - درجةير مشركات غ همأس
 14.111 14.111 - - أخرى

 304 - 304 - يةنبألجا عمالتللة لجاآلالعقود 

 
164.691 228.320 17.316 410.327 
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 ()ش.م.ب.ين مللتأ ربيةجموعة العالم

 )تابع(ة الموجزـة الموحدة ليلمرحاـة يـلاالمــات البيانل ضاحـات حـويإ

 

 ()تابع دلةلعاالقيمة ا نع فصاحاإل (20
  

 يكيةاألمر تف الدوالرابآال 

 المجموع ثةلاالفئة الث الثانيةئة فلا لىألواة ئفال 2021مارس  31

     
      ةرلخساأو ا ل الربحة من خالقيمة العادلالب

     تاجرةا بغرض المهتفظ بمح
 14.739 - - 14.739 كات مدرجةهم شرأس
     دئـيالمب ساباالحتد ة عنـلـادة العـبالقيم نفةصم

 113.413 - 49.553 63.860 نديسندات 

     عيبلة لرفمتو
 273.436 - 174.848 98.588 ات دينندس

 3.283 3.283 - - جةردغير مكات رأسهم ش
 16.907 16.907 - - أخرى

 359 - 359 - يةجنبجلة للعمالت األآلود اقالع

 177.187 224.760 20.190 422.137 

 
 :دلةاعال مةيالقب اسةقمالة لثالثا الفئةمن لية المدات االموجو ياه الحركة فدنل أودلجيبين ا

 

 يةكرات األمريبآالف الدوال 

 وعالمجم أخرى درجةم رم غيهسأ 2022 رس ما 31

 17.316 14.111 3.205    2022 يرناي 1في  صدةراأل
    :يف سبالمحت حالرب

 (168) 21 (189) اآلخرالدخل الشامل  -

 39 39 - الفترةل مت خالت اتمارستثإ
 (735) (645) (90) لفترةل االجعة خرتسات مرتثماإس

 16.452 13.526 2.926 2022مارس  31في  رصدةاأل

 

 كيةت األمريف الدوالرابآال 

 المجموع رىأخ أسهم غير مدرجة 2021سمبر دي 31

    
 19.585 16.236 3.349 2021ر يناي 1في  دةرصاأل
    في: بح المحتسبرال

 1.359 1.180 179 خرل اآلماشالدخل ال -

 530 518 12 ةالسن اللت ختمات مارثتإس
 (4.158) (3.823) (335) السنة اللة خعرجت مستارإستثما

 17.316 14.111 3.205 2021بر ديسم 31في  ةاألرصد
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 .(.م.ب)شللتأمين ة العربية جموعلما

 تابع() موجزةال دةلموحا ةليــة المرحليـالمات يانــاالبل ـات حـوحإيضا

 تابع() لةادالعمة القي نع حصااإلف (20
 

  كيةريوالرات األمدبآالف ال 

 المجموع أخرى رجةدهم غير مسأ 2021ارس م 31

 19.585 16.236 3.349 2021يناير  1في  دةرصاأل
    في: لربح المحتسبا (ارةخسال)

 557 635 (78) اآلخر امللشل االدخ -

 288 276 12 ترةفالل الت ختم اترإستثما
 (240) (240) - ترةلفا لة خالجعرتسم اترامثستإ

 20.190 16.907 3.283 2021مارس  31 يف األرصدة

 

ة العادلمن القيم سبة امتنحصة  ة للرصد وتعكسبلقا يرت غمدخالعلى  3في الفئة  ستثمارإلالدفترية لة ند القيمتست
 فئةلاو 2 ةلفئا حتت للموجوداتة لعادلا يمةقلار غيتت نوعة أمجلما ال تتوقع .لعالقةا ذات صولاألي وصاف المعنية ركاتشلل

ه هذيم قيعة تمراجتتم  قابلة للرصد.غير لا/ابلة للرصدلقامدخالت ر من الثد أو أكواح ييرد تغري عنجوهكل بش 3
 ات.رستثماإلا ءادرثمر وممن المست ةدوارال تمالوالمع على أساسرورة الض ها عنديتم تحديثنة وسبع ركل ات ستثماراإل
خاللها  دثالتي ح رالتقري ةرفت ايةنه يفة عادللة املقيرمي للهال لتسلسا تويامست ينت بتحويالالوعة بمجملا فرعتت
 31 ) 3ة والفئ 2والفئة ، 1ة لفئى ان وإليات نقل معملك هنان تك، لم 2022 مارس 31ي هية فمنتال للفترةبالنسبة  ير.تغيلا
ذي اللسعر ن ارورة عبالضعبر ت ات، والرة هي تقديلدالعمة االقي .(ي: الش2021مارس  31،  ال شي : 2021بر ميسد

 اتفتراضإلي اليقين التام فم اعدل ، ونظراً عيحكم موضو ةلعادال ةقيماليد دطلب تحيتوحيث . مارتثسإليع اببه سيتم 
 لبقن قق ميتح فوس الذي لغبملون اكيد ق، ملواعلوغيرها من اأجير توالم، صلخا عارملة، وأسسرلاعدالت بملمتعلقة ا

ة حدحلية المورمال ليةاالمت انايالبفي ا سجيلهيتم تي التيمة قال اً عنثيرك مختلفها اتثمارإست ص منخلعند الت المجموعة
 .هرييكون الفرق جوقد و ،ةالموجز

 

 

 نبية:جألااآلجلة للعمالت  دوعقال  (ج
 

لنفس  درجةار المسعاألس اأس على ازرتحرض اإلغة بمدتخالمس يةنبجاأل مالتعة للعقود اآلجللة للالعاد يمةالق يرقدم تت
 .العمالت

 

 رية:فتلديمة امن الق أقلادلة القيمة الع  (د
 

أن  . إالةوقيالس دةائالفمعدالت  يف روفقاً للتغيابتة ث دةالت فائمعدنة التي تحمل مديالة ماليراق الادلة لألولعة اقيمر الغيتت
 ظراً قل. نإذا كانت أ ى قيمتها العادلةض إللم تخف ستحقاقاال اريخلت اهحتفظ بمال ةيالالمت داجووالم لهذه تريةلقيمة الدفا

على  ةيلارد والقدرة الماومالوتمتلك  ،ماإلدارة تعتز أن ماك قتة.يعة مؤبر ذات طبعتق تلسوت ادالات في معيرتغذه الألن ه
 .هاقتحقاخ اسيتار ات حتىثمارستاإلهذه  لبمثةً دعاظ تفااالح

 

 يلةات الزمكلشروا ةسييئربعة الاالت تكاالشر (21

 
i) يلة:ات التابعة والزملشركا 

 : 2022مارس  31 ا فىكمللشركة  عةابت التبالشركاان لى بيفيما ي
 بةنس سلتأسيبلد ا 

 الملكية
  حصص

 رةير مسيطغ
نشطة ألا

 الرئيسة
 نيمأعادة تإ جدويال  ٪100 تحدةمالملكة لما ت(سؤوليااد المتدلة إمحي مر)ف  يتدليمكابيتال  جيرأ

حت التصفية ) ت .م.()ذ.م دودةالمح يجلخلانات اضمشركة 

 ضمان جد يوال ٪100 حرينلبلكة امم ية(ختياراال
 لفاتك ادةإع ٪46 ٪54 ت العربية المتحدةاارماإل (ياتؤولإمتداد المس لةمرح )في  ليميتد تكافل ري
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 (م.ب.)ش.ين العربية للتأم عةجمومال

 بع()تا موجزةالدة وحالمرحليـة ماليــة الملانــات لبياا ولحـ اتحـيضاإ

 ع()تاب لزميلةا شركاتوال سيةالرئيعة شركات التابال (21
 

 كما تملك. 2021 ديسمبر 31 خيولم تتغير من تار ديةعاالسهم األ ة جميعها منابعلتا كاتفي الشر المجموعة ةملكيإن 
 ..م.مذ ينتأمال ةنظمأل أريمايلة لزما ةالشركأسهم  من٪ 49 صةح الشركة

 
ساس لى أعتعد  لم .م.م.()ذ ةحدودمالخليج ال اتركة ضمانشود تميتال ليج كابأريند ي ليمتكافل ر ةكلشر ات الماليةبيانال
يج الخل اناتضم ركةشليات وواد المسؤإمتد حلةي مرفيمتد ال ليتو أريج كابد أن تكافل ري ليمت بما يبالمحاس مرارتساال

 ارية.يختإة االتصفيلاحت دة تالمحدو
 

 د:ليميتافل ري كت بعة:شركات تاي ف صصلحا (ب

 مريكيةاأل تلدوالراالف ابآ 

 ةيلمالا فترةال 

 ىحت

مارس  31

2022 

  لماليةاترة فال
 تىح
مارس  31

2021 

 السنة المنتهية
 في
 برديسم 31

2021 

 %46 %46 %46 رةير مسيطحصص غ
 39.417 51.108 38.906  توجوداالم عمجمو

 11.558 14.097 11.667 ت باطلوالمموع جم

 27.859 37.011 27.239 داتالموجو افيص

 109 (64) 22 لدخلا
 753 - (188) الفترة ربح (رةخسا)

 758 (90) (621) املشال لدخلع امومج
 349 (41) (285) سيطرةغير م لحصص وبالمنس املشخل الالد

 (1.972) (240) 82 يةيلتشغلا ةنشطاأل (تخدم فيالمسالناتج من )نقد صافي ال
 3.664 42 117 ةاريتثمساإل ةنشطاأل نناتج ملالنقد ا يفصا

 (10.000) - - صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (8.308) (198) 198 في حكمهما و ي النقدف (النقصة )يادالز صافي
 

 ي هيعة والتابركة التبل الشمن ق اهوإدارتق ادينصلا في هذه محكتال تمي يثحابعة الت ةللشرك اركينمشاليق ديتم توحيد صنا
 .لياتعمالألنشطة وادارة إ ننها ممكي وضع يف
 

 :)ذ.م.م.(خليج ات النشركة ضماكات تابعة: ص في شرالحص (ج
 

 هرقد بلغم صيخصتب متارة قادت اإلقييمات  الىا  .م.م(، إستنادذ)ة دالمحدوليج الخ اتنضماة لتابعكة ارالش 2018ي ف
ر والن دمليو 7.6الى خصص لما ضفيتخ متبات طالملاعض ة بتسويد . بعملةتئر محلخسا يكالر أمريدو نويمل 21.5

فترة للعة موللمج موجزةوحدة المالالمرحلية  يةنات المالالبيافي  لتالي إدراجهاة و باعدفاتر الشركة التاب ريكي فيأم
 .م.م(.ذ) يجات الخلنكة ضماس مال شرن رأمام أعلى زلتإ يأل وأل  بق ثلميك ال لذ ناال إ .2022مارس  31 تهية فيمنلا

 

 القة ت العراف ذاطألا التمعام (22

 
 يسيينة الرئاردظفي االوموارة دأعضاء مجلس اإل، لةميلزا شركاتالن، الرئيسيي مساهمينال عالقةالاألطراف ذات  تمثل

  .فه األطراهذل بقمن  ةركبي ةرجدب ةتاثرمو أ شتركةالم رةسيطره والطيلسضعه لات الخاشركلواجموعة للم
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 (.م.ب.ش) مينتألل عربيةلعة المجموا

 بع(تا)موجزة الماليــة المرحليـة الموحدة اللبيانــات اـول ت حاإيضاحـ

 

 

 )تابع( عالقةاف ذات الاألطر التمعام (22

 
رئيسين لين اهممساال خالل نم ةالصادر ةعهم المجموسأن م ٪31.3لي ع المتحدة ت العربيةاالمارا ةلدو سيطر حكومةت

يطر تس نفي حيلتنمية لت ماراة ومصرف اإلياعاإلجتملتأمينات لمعاشات وال ةعامال هيئةالمار، ستثمارات لإلاإل زاجه
أي وعة مالمج لدى وليس كزي.يا المرليبرف مصخالل من  الصادرة ةمن أسهم المجموع ٪14.4علي  ياليبمة وحك
ه ذهقبل من  ةيربك ةدرجب ةراثأو مت ركةطرة المشتلسياو، لسيطره لضعه خاال المنشآتو تامه الحكوذههامة مع  تمالمعا

   ات.الحكوم
 
 -:القةذات الع رافاألطمع المعامالت  وجزيما يلي مف
 

 :ركات الزميلةالش  (أ
 

 مريكيةدوالرات األالف البآ

 اليةلما لفترةا

 تىح

مارس  31

2022 

  ليةالماة رلفتا
 تىح
رس ام 31

2021 

 تهيةة المننسال
 يف
 ديسمبر 31

2021 

كة شر ن قبلمة مقدم هريادت إارسوم خدم  (أ
 447 78 90 ةزميل

     (ب
 

 198 106 12 دائنة ذممأرصدة  -    
    

 

 
 :ينالرئيسيدارة اإل يوموظف اإلدارة لساء مجومزايا أعض ويضاتعت (ب
  

 

 يكيةمرات األروالدبآالف ال

 ةليلماا لفترةا

 حتى

 مارس 31

2022 

 يةالمالفترة لا
 حتى

مارس  31
2021 

 ةيهنتمال ةالسن
 في
 برديسم 31

2021 

    ارةاإلدء مجلس اأعض (أ

 500 - - مقترحتعويض  -

 267 67 54 ورحض رسوم -        

 4 - - رمصاريف سف -

    يينلرئيساارة اإلد نموظفي ضاتتعوي   (ب

  دىمال قصيرة خرىأ ومزايا رواتب -
 347 87 87 نيفظمولل   

 49 12 14 الخدمةية انهيا مزا -

 15 - 3 رىأخ -

 566 529 580 ليا عة الردالإل تحقةمس رصدةأ ج( 

    

 

 

 

 
 




