
المجـمـوعــــة العـربيــة للتــأميـــن )ش.م.ب.( 

 تقــرير مجــلس اإلدارة
 والبيانـــات الماليــــة الموحــدة

2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 



ش.م.ب.( المجـمـوعة العــربية للتأمــين )

 تـقــرير مجـلس اإلدارة 
 والبـيــانات المــالية الموحــدة

2022ديسمبر  31للســنة المنتـهيـة في 

الـمـحــتـويـــات 

رقم الصفحة

4 – 1تقــرير مجـلس اإلدارة

إلى السادة المساهمين في المستقلين الحسابات  مدققي تقرير  
 9 - 5 ن )ش.م.ب.( ــأمـيلتل المجـموعة العـربية

70 - 10يانات المالية الموحــدة الب



 تقرير مجلس اإلدارة 

السادة المساهمون الكرام،

األربعون  الثاني و( )أريج أو المجموعة(، أن يقدم لكم التقرير السنوي  .ب م. يسر مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين )ش.
 .2022ديسمبر  31والبيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية في 

  2022سبتمبر    26تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحالي من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في  
 . 2025لفترة حتى مارس ل

 
، تم اتخاذ قرار بوقف أنشطة االكتتاب  2020أغسطس  13المنعقد بتاريخ  كما تعلمون، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية

ا القرار تأثير كبير على التوجه االستراتيجي ومستقبل الشركة. يجب قراءة التقرير السنوي في ضوء قرار اجتماع  وكان لهذ
.الجمعية العامة غير العادية

بحث امكانية العثور على مشتري لإلستحواذ على  في   فيما يلي أهم القرارات واإلنجازات التي تم تحقيقها، وفقا لقرار المساهمين
 أهم المراحل التي تم تحقيقها حتى اآلن: فيما يلي الشركة أو بيع المحفظة.  

 
 عمل تقييم ألريج من قبل شركة استشارية دولية مستقلة قبل البيع من قبل المساهمين الحاليين.  •
الخطوات التي    أهم  . و فيما يليستحواذ على الشركة تعيين بنك استثماري للبحث عن امكانية العثور على مشتري لإل •

 تم تحقيقها:  
o   .تعيين مستشار قانوني 
o  .تعيين الجهه المختصه بتوفير غرفة البيانات االفتراضية وتفعيلها 
o .التقييم اإلستداللي من قبل البنك االستثماري 
o .تحديد المستثمرين المحتملين الذين قد يكونون مهتمين بشراء الشركة 
o مستثمرا محتمال:   70عملية التسويق واالتصال بـ  ءدب

 شركات التأمين / إعادة التأمين اإلقليمية. ▪
 شركات إعادة التأمين العالمية.   ▪

o   المتبقين،    10مستثمرا الفرصة في المرحلة األولية ومن بين المستثمرين ال    60مستثمرا، رفض    70من بين
 مستثمرين عروضا غير ملزمة.   4قدم 

o   عروض غير ملزمة تم استالمها، كان هناك عرضان لهما شروط غير مقبولة. ومن ثم كان ال بد    4من بين
 من رفضهما.

o   لتقديم العروض إلى    2023فبراير    28تم تحديد تاريخ  إثنين من المستثمرين، والمراجعة مستمرة من قبل
 مجلس اإلدارة للمراجعة. 

أداء المجموعة 

  19.6على الرغم من االضطرابات في أسواق الدخل الثابت مع صافي الربح البالغ    2022لعام    جيدةحققت أريج نتائج مالية  
٪  7.7مليون دوالر أمريكي( وهو ما يمثل متوسط عائد    24.1: صافي ربح  2021مليون دوالر أمريكي المنسوبة للمساهمين )

٪ من رأس مال الشركة المدفوع 5نقدية بنسبة    على متوسط حقوق المساهمين. وبالتالي، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
 سنتات لكل سهم(، والتي ال تزال خاضعة لموافقة مساهمي الشركة في اإلجتماع القادم للجمعية العامة.  5)
 

.ويُعزى هذا الربح بشكل رئيسي إلى مزيج من عوامل إنخفاض خسائر إعادة التأمين والتركيز على خفض التكاليف

مليون دوالر أمريكي(. وهذا يعكس   9.6:  2021مليون دوالر أمريكي )  1.6مالي إيرادات استثمار قدرها  سجلت المجموعة إج
 اإلنهيار في سوق الدخل الثابت.  

  11.0وواصلت المجموعة جهودها الرامية إلى خفض مصروفات التشغيل وبالتالي انخفض إجمالي مصروفات التشغيل من  
 52بلغ عدد الموظفين في الشركة األم    .2022مليون دوالر أمريكي في عام    9.0إلى    2021مليون دوالر أمريكي في عام  

 (. 60:  2021موظف )



 
 

 تقرير مجلس اإلدارة )يتبع( 
 
 

 ريج ألوضع إعادة التأمين 
 

مليون دوالر أمريكي(، بإنخفاض قدره   13.8:  2021مليون دوالر أمريكي )  1.3سجلت المجموعة أقساط مكتسبة قدرها   
 بب قرار المساهمين بوقف إكتتاب أعمال إعادة التأمين.بس 91٪
 

مليون دوالر أمريكي(. كما   26.3: 2021مليون دوالر أمريكي ) 23.6للمجموعة ربح بمقدار  1كانت النتيجة الفنية اإلجمالية
للسنة   االكتتاب  أرباح  )  18.4بلغت  أمريكي  المطالبات    23.7:  2021مليون دوالر  انخفاض  أمريكي( بسبب  مليون دوالر 

 .المدفوعة وانخفاض الخسائر القائمة
 

 وضع االستثمار ألريج 
 

االستثمار المتبعة في أريج تعد سياسة متحفظة، وذلك من أجل عدم المخاطرة بحقوق المساهمين وكذلك مصالح حاملي  سياسة 
  485.8: 2021) 2022مليون دوالر أمريكي في ديسمبر  393.3الوثائق. بلغت أصول االستثمار للمجموعة مبلغاً وقدره 

 مليون دوالر أمريكي( على النحو التالي: 
 

 2022 2021 
 59.1 215.1 نقدال

 408.9 164.2 إستثمارات ذات إستحقاق ثابت 
 17.3 13.5 إستثمارات بديلة

 0.5 0.5 إستثمار في شركات زميلة
 

 النتيجة الفنية: صافي األقساط المكتسبة ناقصاً المطالبات وتكاليف االستحواذ.1
 

بوقف الدخول في أي إستثمارات جديدة، وبدال من ذلك، وبالنظر وبالنظر إلى تحركات السوق غير المؤكدة، فقد قام المجلس 
 إلى ارتفاع أسعار الفائدة وعمليات تصفية االستثمارات، أصدر المجلس توجيهاته بوضع األموال في ودائع قصيرة األجل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)يتبع(  تقرير مجلس اإلدارة 

التنفيذية:  ةواإلدار   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 

 تم دفع / استحقاق المبالغ التالية ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية. 2022في عام 
 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: أوالً: تفاصيل 
 

الدوالرات األمريكية  بآالف
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:والغير تنفيذيين  اوالً: األعضاء المستقلين

41.3 230.7  - 230.7 60.0  -  - 170.7 -  -  - - - سعيد محمد البحار  .1

15.8 124.4 - 124.4 39.0 - - 85.4 - - - - - *** أحمد سعيد المهري .2

9.2 124.4 - 124.4 39.0 - - 85.4 - - - - -  *** بدرعبدهللا الجابري   .3

تنفيذيين:   غيرالغير مستقلين والثانياً: األعضاء 

- 155.8  - 155.8 42.0 -  - 113.8 -  -  - - - محمد سيف السويدي  .1

20.1 167.8  - 167.8 54.0 -  - 113.8 -  -  - - - وائل إبراهيم أبو خزام  .2

12.5 40.5  - 40.5 12.0 -  - 28.5 -  -  - - -  أحمد عمر الكربي****  .3

13.5 49.5  - 49.5 21.0 -  - 28.5 -  -  - - -  محمد أحمد الكربي****  .4

3.6 46.5  - 46.5 18.0 -  - 28.5 -  -  - - -  عبدهللا سعيد الغفلي****  .5

8.6 97.4  - 97.4 12.0 -  - 85.4 -  -  - - -  محمد سيف الهاملي***  .6

124.6 1.037.0  - 1.037.0 297.0 -  - 740.0 -  -  - - - المجموع 

 . * مكافأة مقترحة 
 ** مجموع المكافآت لحضور إجتماعات مجلس اإلدارة ولجان المجلس. 

 . 2022سبتمبر  26تاريخ *** حتى 
 . 2022سبتمبر  26**** أعضاء مجلس اإلدارة منذ 

 



 )يتبع(  تقرير مجلس اإلدارة 

ثانياً:  تفاصيل مكافآت اإلدارة التنفيذية: 

بآالف الدوالرات األمريكية 
2022

إجمالي الراتب و  اإلدارة التنفيذية 
العالوات المدفوعة 

إجمالي األجر  
المدفوع  
)العالوات( 

مكافات نقدية /عينية  
* 2022أخرى لعام  

المبلغ اإلجمالي 

أعلى ستة مكافأت من التنفيذيين  
 مدفوعة بما فيها منافع نهاية الخدمة 

977-3351.312

 
 * تشمل منافع نهاية الخدمة. 

شكر وتقدير 

آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل    يسر مجلس اإلدارة أن يغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن أسمى
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس  خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد  

ا الحكيمة  مجلس  قيادتهما  ورعاهما على  البحرين.  لوزراء حفظهما هللا  إلى  لمملكة  االمتنان  الشكر وعظيم  بخالص  المجلس  يتوجه  كما 
شركاء األعمال والعمالء  المساهمات القيمة التي قدمها أعضاء مجلس اإلدارة المنتهية واليتهم، كما يتقدم أعضاء مجلس اإلدارة بالشكر ل

 .والموظفين والمساهمين على دعمهم وتعاونهم على مدار العام
 

 رة نيابة عن أعضاء مجلس اإلدا

 سعيد محمد البحار 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 2023فبراير  27
 
 
 
 
 
 
 
 



















 

13 

 ( .ب.ش.م)  ربية للتأمين عة العالمجمو
 

 2220 برديسم 13ي ية فهنتملا  نةللس وحدملا ةكيمللا ق حقو يف  راتتغيلا ن بيا 
 

 ة(يكيرماأل ت ارالو دلا الف)بآ
 

 
 

 

 سرأ
 لالما

  همأس
 ةزينالخ

 ت اياطيتحإلا

 حرباألا
 ة  قابتسمال

  إلى وبةسنملا
همي  اسم

 م ة األالشرك

ير  حصص غ
 رةيطمس

 موعجم
 الملكية وققح

 

 
 

 
 ي نونقاال

 ة داإع
 يم تقي

 ت ماراثتسإلا

 ة داإع
 م تقيي

 ر اقعلا 
 عوالمجم

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

 19.914 282 19.632 19.632 - - - - - - ة سنلا  حبر يفصا
 رة  وفمتستثمارات إل عادلةيمة الفي القيرات تغال
 ( 16.114) ( 275) ( 15.839) - ( 15.839) - ( 15.839) - - - عبيلل  

 ععن بي الناتجة حبار األ حتسابإل  التويتح
 ( 1.776) ( 52) ( 1.724) - ( 1.724) - ( 1.724) - - -                               يع بلفرة لوت م تاراتثمإس

 ة المحتسبةيملقاض فاإنخ سارةت لخيالتحو
 2.779 6 2.773 - 2.773 - 2.773 - - - ع يبلرة لوفت متاثمارإلست 

 ( 1.444) - ( 1.444) - ( 1.444) ( 1.444) - - - - إعادة تقييم العقار

 3.359 ( 39) 3.398 19.632 ( 16.234) ( 1.444) ( 14.790) - - - ة سنلعن ا املالش لخالد وعمجم

 ( 4.953) - ( 4.953) ( 4.953) - - - - - - ة وعمدفم سهأ حابرأ

 - - - 222 ( 222) ( 222) - - - - قار م العك في إعادة تقييالهتحويل صافي اإلست

 - - - ( 1.963) 1.963 - - 1.963 - - عزيوتلل  لةباقير غ اطياتيتحإ ى )من(لل إحويت

           

 277.364 12.776 264.588 18.676 40.705 2.673 ( 4.263) 42.295 ( 14.793) 220.000  2022 برسمدي 31 يف  ةرصدألا

 

 2022ديسمبر  31ي ف  ة األملشركا دةأرص
  

220.000 (14.793 ) 42.158 (3.959 ) 2.673 40.872 18.509 264.588 - 264.588 

 
 

ً ساسياً أزءج 37ى إل  1 ن م قةرفملات حااضياإل تشكل  . ةدوحالم يةلاالم انات يبلا هذه من   ا
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 )ش.م.ب.( ن  يمللتأية ب رعالمجموعة ال
 

 1220 ريسمبد 13ي ف هيةتن ملة اسنلل الموحد  ةيلك المقوق بيان التغيرات في ح
 

 (يةريكمألات ارالو الد فآالب)
 
 
 

 

 سأر
 ل املا

 همأس
 ةنيزلخا

األرباح  ت ا ياطيتحإلا
لمستبقاة  ا
 ئراخسلا)
 (ةمكرامتال

إلى   ةبوسنملا
مي مساه

 م الشركة األ

غير  ص حص
 رة مسيط

 ع مجمو
 لكيةملا وققح

 

 
 

 
 ينونقاال

 دة إعا
 تقييم

 ت راستثماإلا

 ة ادإع
 يمتقي 
 رعقاال 

 ع وجمملا

 262.427 17.066 245.361 (16.142) 56.296 4.561 13.810 37.925 (14.793) 220.000 2020 مبرديس 31في  ةدرصاأل

 24.411 346 24.065 24.065 - - - - - - السنة   حبر يفصا
 رة  وفستثمارات متإل لقيمة العادلةا فيات ريتغلا
 ( 1.627) (13) ( 1.614) - ( 1.614) - ( 1.614) - - - عبيلل  

            تجةانالسائر الخ (األرباح) حتسابإل  تالويتح
 ( 2.515) 6 ( 2.521) - ( 2.521) - ( 2.521) - - -                                     عبيلل ةفروتمات رامثتإس عبي نع

 سبةالمحت ة يمقلاض نخفاسارة إخل تالتحوي
 862 10 852 - 852 - 852 - - - يع لبت متوفرة لاثمارإلست 

 21.131 349 20.782 24.065 ( 3.283) - ( 3.283) - - - ة سنلا نع ملالشا دخللا مجموع

 - - - 222 ( 222) ( 222) - - -  - ار لعقام ييتق ةدإعا ن مالك ستهإلا يفاص ليوحت

 - - - ( 2.407) 2.407 - - 2.407 - - حتياطيات غير قابلة للتوزيعإحويل إلى )من( ت

 ( 4.600) ( 4.600) - - - - - - - - عةكة تابمال شررأس  يضتخف

 278.958 12.815 266.143 5.738 55.198 4.339 10.527 40.332 (14.793) 220.000  2021 ربمسدي 31 يف ة درصألا

 

 266.143 - 266.143 5.948 54.988 4.339 10.454 40.195 (14.793) 220.000 2021ديسمبر  31الشركة األم في دة أرص
 

 
 
 

 . ةدوحملامالية لات انياه البذن هاً مسيسا أ جزءاً  37 ى إل 1 من مرفقة  ل ا ت ااحإليضاكل شت 
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 ( .بم. .)ش  ين مألتل ية ب رلعا ة موعجملا
 

 2220بر يسمد 31في ية هتن للسنة الم  حدوالم  ةيدنق لا  اتق فلتدن ا بيا 
 

 (ةريكيماأل ت لدوالراا بآالف)
 
 

 2021 2022 احإيض 

    لغيتش لا طة أنش نمة يقد لنا فقاتدتلا

 28.613 17.633   لمةستساط مقأ
 (21.947) ( 64.699)  وعة فدم نيمأدة تا عط إأقسا
 ( 147.660) ( 49.662)  عة وفدم نيمألتا مال عأ ىلع  لصويف الحراصت ومابالطم
 72.762 27.552  ت ابالطمبال قةعلتأمين متيدي ة من مع غ مستلمالبم

 43 5.396   اراتستثمإيراد إ
 1.872 1.702  مةستلد مائفو

 (11.716) ( 9.729)  ةوعمدف يلتشغ ريفمصا
 ( 3.319) ( 2.980)  يفا ص  ،ىرخأ تاإيراد( فمصاري)
 102 2.542  في صا، ة(عفومد) تلمةسمين متأ ائعدو
 - 48.255    رةجمتا تاثمارع إستيب

 (81.250) ( 23.990) 30 ية ــلغيتشال ةطنش ألا يف   تخدمسالم دقنال صافي

    مارثتس إلاشطة نأ نمية د قنلا تافق تدال
 115.744 209.728  ت ارماتث إس بيع /ققاحتسإ

 (92.173) ( 38.880)  ات رامثتسإ ءارش
 18.473 ( 134.306)  نوكل لدى البجودائع أل

 7.398 6.277  لمةتسم دئفوا
 2.572 1.053   راتامإستثراد يإ
 10.790 6.850  ةهونمرة ينقد ائعدو
 (5) ( 33)  اتعدومت رااقء عارش

 - ( 17)  ملموسة شراء أصول غير
 90 -   زميلة ةكرش عبي

 62.889 50.672  ية رماتثاإلس شطةناأل من جتان ال دقنلاي ف اص

    مويلالت ة طشمن أنية نقد ال تاق التدف 
 - ( 4.953)  ة وعمدف  حابرأ
 - 49  لةكة زميمن شر باح مستلمةأر
 ( 4.600) -  ص غير مسيطرةحص –ة بع اتلا كة شرلا لما سأر ضفيتخ

 ( 4.600) ( 4.904)  يةيلوملتا ةشطنفي األم  دتخمسلا قدنال فياص

 (22.961) 21.778  حكمه ي ا ف وم في النقد   (النقصالزيادة ) يف اص

 (11) 2  ه ي حكما فمو قدالن لىع حويللتر اعر ستأثي

 63.436 40.464  السنةة اي دب يفه، حكم ا فىمو دنقال

 40.464 62.244 5 ة السن يةهان يف  ،همكح  ىف  امو قدنال

 18.591 152.897  كونبلا  دىلجل أل عئاود

 59.055 215.141 5 ة سنالة ك، في نهايوبنلاى لد ة صد أرو نقدلا

 
 
 

 
ً اسيأس ءاً جز 37إلى  1من قة فر مالت حاضاإليا لكشت  . ةدحو مالية الملا ت نابيااله هذ من   ا
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 ( .بش.م. )  ن يمتألل ية ب رلعا ة وعجمالم
 دة  وحــملا  ةيلا ـ مالت  ناايـلباول حـت حـا إيضا

 2202 مبرسدي 13 في  يةتهن الم  ةسنلل
 
 

 يسي رئاللنشاط اوس يسأتلا (1
 

  ة كشرالبحرين ك  ةكملم  مسجلة فين عالمية  شركة تأميألم"( هي  ا  ةكشرل"ا  ،" كةرشال)"   ب.(. ممين )ش.ألتموعة العربية ل جملا
 ت ركاشالو  ماأل  كة رشلط اشان  لتمثوي  جل.مسا الهبتكمل  اً رمق  ،ينالبحر  كةممل  ،امةنملا  ، يجأر  ى نمبمن    ذختتو  ةيينحرة بماهمس
 بعة لها. نشطة التاحياة واألى العل أمينتلا  ةدإعاال معوأة( حيال ا ة )غير معاادة التأمين العإ لفي أعماجموعة"( مل)"ا الهعة باالت
 
أبوق  ةيصوتال  2019  وايم  13  يد فقعنملا  اعه مجتإ  يف  رةمجلس اإلدا  رقر فق  وا  وقد  .ركةلشاب  ةاصخل ا  تابكتطة اإلنشف 
ت ضعوو 2020  سطسغأ  13يخ  رابتعادية المنعقد  لا  غيرة  عامال  جمعيةلااع  تمإجفي    ةدارإلس ا لمجة  يصتو  لىع  نموساهالم
 . نيمساهملا راقر يذفنتي لزكرلما  رينحلبا فرصم على موافقة ل صولحسعت الشركة لكما   .التسوية تحت نميلتأا ظةفمح
 
العستواصكة  رشلا  أنو  هًراش  12  نم  رثأكة  يلاحلا  نيم التأ  فظةة مح ويتس  اتجراءإ  قغر ست ت  نرة ألس اإلدامجقع  يتو مل  ل 
 حدةموال  ةيالبيانات الملا  تدع أ   فقد  ،لذلك  .وحدةالم  ةمالينات البياال  ههذ  ريخاتن  م  قلاأللى  عاً  شهر  12ة  شأة مستمرة لمدنكم
 .بياسمحلا رارتمسالس ااسأى عل

 

 ةبيلمحاسا تساياسم الهأ (2
 

ً وف  ةدحولما   ةلماليت اانالبيهذه اعداد  إ  تمد  لق ير ياعلما  مجلس  من   رةالصاد،  (IFRSة )ليرير المااد التقادع إل  يةولدال   ريياعملل  قا
 . ية الحلان ة التأمياعنصت سا مع ممارى اشتتمتي الية الملير اتقارد الاعدإل يةولدلا
 
مالرأ  أن  ثحية  يلاملا  تهانايابد  داعإ  يف  ييكرألمار  الولداة  عوملمجا  مخدتست   ا تهالاممع  نم  ةيركب  وحصة  ةوعجمملا  س 
 .عملةاله هذتتم ب اتالمطلوبو  لوصاأل ،اريةجالت
 
 األدوات المالية   ،مبنىلوا  ضر ألتقييم ا  ادةعإبل  لمعدا  يةخالتاري  ةالتكلف  أدأساس مب  ىعل  ةحدوالم  ةليامت الانيابلذه اه   داعدتم إ
   ة. لد اعلا مةقيال ساأسعلى   ستثمار إلاول صأ عضوب ةقتشملا
 
 . يةالحال نة سلل يةالمال اناتيلبعرض ابعة في لمتة االطريقع م تتوافق كيل رةرود الضعن ةنارقلما  قامرأ فنيصت ةادإع تملقد 
 

إنتش19يد  كوفا )ونوس كوروباء فيرية تفشي  مالعالحة  صلا  منظمةنت  أعل 2020مارس    11في   يروس  فلا  ار( وقد تطور 
 رابيتدات  طلسلا   تذختا  .يالملعا   ادتصاالق  رة فيبيك  اكً كوش  اضً يأ  اونورأحدث فيروس ك  دقو   .يمالالع  ديعصلا   ىلع   بسرعة

 صحي. ال حجرلا السفر وتدابيرود قي لك تطبيقذ فيا بم شارتن الا تواءالح ةلفتمخ
 
المجموماق ال  لكذ  ي فا  مب  ي،ماللا  هازكرموة  ليات الشركمعى  عل  19كوفيد  ت  تطورا  أثربة  راقبمعة  ت    في ة  لتممحالخسارة 
علثألتوا  ت،دااريإلا ذلإلا  مو  ،ةميقلا  يفاض  نخفالوا  ،تجودامولا  ماتيي تقى  ير  رئ تشمل  اطو  ابيرتدة  ركلشا  تضعو.  كى 

  .ملالعاستمرارية  بار خططختوايز تعز رصحال الال مثال لعلى سبي
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 ارانيأكو ايروس بين صراعلا      

 
أدى  قل با  عرالصاد  اوكراوأا  وسير  ينلحالي  إلى حدوث  االقتنيا  العاضطراب في  تأم  ىد ي، وأملصاد  بين  ،  رىثيرات أخن 

الماليالتقلبالزيادة   األسواق  في  السلعاأسوة  ت  نتيج يسااألسع  ر  والذي    ةسلسلعطل  لتة  ة  يؤالتوريدات،  عقد  ة  ى مجموعلثر 
 ات. عالصنوا قطانملالف تخم ربآت علمنشاواسعة من 

 
، ال  ذلك. مع  هامنأثرة أو  متال للبلدان    ة يجوهر تي تعرضاأ  أنه ليس لديها  تها، وخلصت إلى محفظ لاً  يمقيت  إلدارة ت ارأج  دقو

الالمرحلة تحديد األ  هي هذعب ف لصا  ة. ومنمئاقة  راشالمبر  غيات  رضتماالت التعتزال اح اع ألنه يعتمد صرال  لهذا  كاملثر 
وبات  عقالورية،  كمن العمليات العسالمزيد  ا، مثل  تنبؤ بهن الكم ال يي  لتمؤكدة والا  يرغ  األحداث  دةموعة  يبط  ىلر عيبك  دإلى ح

ضع  ة رصد أثر هذا الو رااإلداصل  تووسلمية.  اعلاة  يالالم  اقسواألل  من قبجارية  التطورات ال  علىلفعل  ا  ودفية، وردضاإلا
   د.جوإن  شر،ابملا غير رثألييم الى محفظتها لتقع ثبكعن  رمتطوال
  
  رديقتال  رداصوم  يةباسمحات السسياال  قبي في تط  يالعلرة ااداإل  اهتذاتخ  يالت  اتديرالتقإن  ف  ،ةموحدلا  ةيلماال  تنابيالاد  دا عإد  عن
 لبق  من  ييمقتل  فضأمثل  رات تتقديلا  ذهن ه او  ،ةليحا الة  صاديت االقت ابلتقلل  ةلمتحميرات الثأب التبسب  لكوذة  يقينيالم  دعل  ضعةخا
 ة. حوظلملا و ة أحتاالم تمالوالمع ىلع اءً بنة رادإلا
 

 دبع  ام  تارتلفعلى ا  بقنطت  يلتاو  رات التاليةتفسيوال  تالتعديلاو  ة  ير الماليارداد التقعإل  وليةلدا  ييرمعاال  نمعدد    رتم إصدا
 . 2022ر مبديس 31في تهية منلا ةنسلا

 
 عدالمفعول ب الجديدة التي لم تصبح سارية  اتوالتفسيرالتعديالت 
ويســمح  2022ينــاير    1ت والتفسيرات الجديدة على المعايير للفترات السنوية التي تبــدأ بعــد  يالعدلتايير وامن المع  يسري عدد

 وحدة.الية المإعداد هذه البيانات الم، إال أن المجموعة لم تطبق المعايير الجديدة بشكل مبكر في ربالتطبيق المبك
 

الدولي إلعداد   االمعيار  ال  –(  17)  لمالية رقمالتقارير  المالية رقم )ن" والمعياميتأ"عقود  التقارير  الدولي إلعداد   –(  9ر 
 األدوات المالية  

 
(  9ية رقم )إلعداد التقارير المال( و المعيار الدولي  17ستقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

األول   من  مرة  س2023ير  ينا  1عتباراً  ا.  هذه  تغييرات  ملتجلب  لمحاسبةهرجوعايير  ال  ية  التأمين،  عقود  وإعادة  تأمين 
ن يكون لها آثار جوهرية على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي. يوجد  أواألدوات المالية، ويتوقع  

المجموعة برنامج تطل الدوللتطب   التنفيذ،بيق قيد  دى  المعيار  الي إلعداد ايق  الدولي إلعداد  ملا( و17لية رقم )املتقارير  عيار 
(.  هذا البرنامج مسئول عن تحديد السياسات المحاسبية وتطوير منهجيات التطبيق، وإنشاء عمليات  9التقارير المالية رقم )

 نظام.  رات االكتوارية والمالية للغيي التفيذ نتالبيانات المناسبة، ووضوابط مناسبة، وتحديد مصادر 
 
المج  ال اتزال  المالية رقم )حلصا  لمسار موعة على  التقارير  الدولي إلعداد  لمعيار  الموحدة  المالية  البيانات  لتقديم  ( و  17يح 

( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  متطلبات9المعيار  مع  تماشياً  بتار  (  المرحلية  التقارير  سريانإعداد  في  يخ  يناير    1ها 
وفقاً  لمعيار الدولي    ألعمال التأمين على غير الحياة،املة  ش  يةمالية نصف سنو  تاإعداد بيانالمجموعة بما قامت  . ك2023

المالية رقم ) التقارير  المالية رقم )17إلعداد  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  الستة 9( و  لفترة  المنتهية كما في    (    30أشهر 
     قائم. مين على الحياةأتظة المحف لىع م األثريتقيعلى ل معلال از اللمركزي. لبحرين اتطلبات مصرف اوفقاً لم، 2022و يوني 

 
(، تقدر  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )( و17لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) المبدئي ل  تطبيقالعند  

مليون    334.000سوف يكون    2022يناير    1ة كما في  موع حقوق ملكية المجموعت على مجالتغييراالمجموعة أن أثر هذه  
 التامين غير الحياة. ة على محفظ دوالر امريكي

 
 
 

 )ش.م.ب.( أمينلتل يةربالمجموعة الع
 (عبتا)  ةدحوالمة يــلما ات الانــبيلا لوحـ حـاتإيضا
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الفعلي لتطبيق المعيار الدولي إلعداد  ألثر  ا  يرلية بعد. قد يتغال االنتقاجميع األعمدئي، حيث لم يتم االنتهاء من  مبه  م أعالالتقيي

 لألسباب التالية:  2022يناير  1( بتاريخ 9( و المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17التقارير المالية رقم )
 

عملهالتقييم   • تم  ش  يمبدئ  الذي  تأامل  وغير  الحياةأعمال  يتأاليجب  وعليه  .  مين  تع   األم  خاضعةميم  ألنها  عديل  لتل  ثر 
في تاريخ   عديالتقد يتطلب بعض الت  2022يناير    1التقييم، سوف يتغير األثر والوضع كما في  والتغيير. بعد استكمال  

   التطبيق المبدئي.
 

ارير عداد التقر الدولي إلالزمة لتطبيق المعياال  الداخليةالضوابط  المحاسبية الجديدة وتواصل المجموعة تنقيح العمليات   •
 (؛9ي إلعداد التقارير المالية رقم )ر الدول ( و المعيا17)م المالية رق

 

، إال أن المجموعة لديها بعض العمليات 2022على الرغم من إجراء عملية تشغيل متوازية في النصف الثاني من سنة   •
د ال تزال قي  تيالابط ذات الصلة،  نظمة والضووكذلك األ  ذلك مراجعة البيانات   فييث، بما  ة والتحدتقالية قيد المراجعاالن
 الجة ولم يتم تشغيلها بعد؛ المع
 

 لم تنته المجموعة من اختبار وتقييم الضوابط على إطارها االنتقالي؛ •
 

المست • التقييم  وتقنيات  واألحكام،  والفرضيات،  الجديدة،  المحاسبية  هي  السياسات  لل خدمة  تنتهي خاضعة  أن  إلى  تغيير، 
 ل تاريخ التطبيق المبدئي.  لى التي تشمواأللمالية الموحدة بياناتها امجموعة من ال

 
 األدوات المالية  – (9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 
اب ألدوات المالية: االحتسا  -(  39)ولي رقم  ( سيحل محل معيار المحاسبة الد9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

للفاسسيكون  و  ،والقياس المفعول  تبدأ  اتترري  بعد    التي  أو  ذلك،  2018يناير    1من  من  الرغم  وعلى  استوفت ،  فقد 
للفترات    (9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )اإلعفاء المؤقت من  ، وطبقت  ذات الصلة  اإلعفاءمعايير  المجموعة  
المجموعبالتالي، ستط.  2023يناير    1  بلقالمالية   ا الدولي إلالمعيار    ةبق  المالية رقم )ريقالتعداد  ألول مرة اعتباراً  (  9ر 

   . 2023يناير  1من
 

 التصنيف  –الموجودات المالية  .1
المعيار بموجب  المالية  الموجودات  تصنيف  ) إن  رقم  المالية  التقارير  عام9الدولي إلعداد  يستند بصورة  نم(  على  وذج ة 

النالمالي وخص ارة األصل  ل الذي يتم من خالله إدالعم التقارير المالية    التعاقدية.   ية قدائص تدفقاته  المعيار الدولي إلعداد 
( يحتوي على ثالث فئات رئيسية لتصنيف الموجودات المالية: )أ( المقاسة بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من  9رقم )

(  39ي رقم )ة الدولسبحات معيار المفئا  يلغي، وارةبح أو الخسمة العادلة من خالل الرأو القي  ل اآلخر،خالل الدخل الشام
 اق، والقروض والذمم المدينة، والمتوفرة للبيع. السابقة وهي المحتفظ بها لتاريخ االستحق

 
ً يتم قياس األصل المالي بالتكلفة إذا كان يستوفي كل من الشرطين التاليين، ولم يك   العادلة من خالل الربح   بالقيمة  ن مصنفا

 ة: أو الخسار

 نقدية؛ وذج عمل الهدف منه االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النمو  منض محتفظ بهاألصل   إذا كان -

التي تعتبر دفعات كمبلغ األصل والفوائد   - النقدية  التدفقات  المالي تزيد بتواريخ محددة من  التعاقدية لألصل    الشروط 
 ي القائم. صلاأل لمبلغعلى ا 

 
الدي أداة  قياس  بالقيميتم  العادلن  ا ة  ة  الدخل  إذااملشمن خالل  تكن    ل اآلخر  ولم  التاليين،  الشرطين  تستوفي  مصنفة  كانت 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

النقد - التدفقات  الهدف منه من خالل تحصيل  التعاإذا كان األصل محتفظ به ضمن نموذج عمل يتحقق  ع قدية وبيية 
 األصل المالي؛ و 

التي تعتبر دفعات كمبلغ ام  يخاريد بتوالمالي تزية لألصل  دقالتعا  الشروط  - النقدية  التدفقات     ألصل والفوائد حددة من 
 على المبلغ األصلي القائم. 

 

 )ش.م.ب.( أمينلتل يةربلمجموعة العا
 (عبتا)  ةدحوالمة يــلما ات الانــبيلا لوحـ حـاتإيضا
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المالالموجود  يعيف جميتم تصن الربح أو الخسارة.   القب  رىية األخات  العادلة من خالل  لذلك، عند االحتسابيمة   باإلضافة 
ال بالتكلفة  القياس  متطلبات  يستوفي  الذي  المالي  األصل  لتصنيف  فيه  رجعة  ال  قرارا   المجموعة  تتخذ  قد  أو  مطفأة  المبدئي، 

ذا أدى ذلك إلى إلغاء أو التقليل  الخسارة إبح أو  لرا   لة من خاللالعادقيمة  و بالخر، أالعادلة من خالل الدخل الشامل اآل  مةقيبال
 من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ. 

 
جعة فيه  را  ال رموعة قراعند االحتساب المبدئي الستثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها لغير المتاجرة، قد تتخذ المجع ذلك،  م

 خر. يتم اتخاذ هذا القرار لكل استثمار على حدة.  مل اآلشاالفي الدخل  عادلةمة الالقي قة في لعرض التغيرات الالح
 

(، ال يتم تقسيم األدوات المشتقة المتضمنة في العقود، وذلك حين يكون 9لية رقم )بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير الما
 . يفصنتم تقييمها للتيككل  هجينةية الفإن األداة المال من ذلك، يا . بدال  صال  مالالمضيف أ

 
 تقييم األثر 
التقارير المالية رقم )سيؤثر   يناير   1كما في    ات المالية المحتفظ بهاموجودتصنيف وقياس العلى    (9المعيار الدولي إلعداد 
 كما يلي:  2023

 
أو  ح ربدلة من خالل الاعة الالقيماسة بللمتاجرة والمقات محتفظ بها  كموجودفة عموما  لموجودات المالية المشتقة، المصنا  -

خالل الربح أو الخسارة بموجب بالقيمة العادلة من  أيضا  سيتم قياسها  ،(39معيار المحاسبة الدولي رقم )بموجب  الخسارة
 (. 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 
أو  لفة المطفأة،بالتك هااسقد يتم قي ،(39)رقم  لدولي سبة امعيار المحافرة للبيع بموجب أنها متونفة على  أدوات الدين المص -

بموجب المعيار الدولي    ،الل الربح أو الخسارةالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خ
 . الخاصة  ، وذلك حسب الظروف(9إلعداد التقارير المالية رقم )

 
يتم قياسها س ،(39معيار المحاسبة الدولي رقم ) جبفرة للبيع بموتوم نهاعلى أصنفة غالبية استثمارات حقوق الملكية الم -

 (.9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )  الخسارةالقيمة العادلة من خالل الربح أو ب
 
معيار  جب  حسب بموة االمطفتكلفة يخ االستحقاق والمقاسة باللتاربها تفظ المحاالستثمارات والقروض والذمم المدينة  -

   (.9إلعداد التقارير المالية رقم )بموجب المعيار الدولي تكلفة المطفاة تم قياسها بالي، سوف (39م )لدولي رقا بةالمحاس
 

التقارير المالدولي إل  للمعيار  االنتقالبالقيمة العادلة قبل وبعد  نظرا  ألن غالبية الموجودات المالية للمجموعة مقاسة   الية  عداد 
على مجموع حقوق الملكية للمجموعة كما في  أثرا  جوهريا   لمتطلبات الجديدة للتصنيف  ل  كونت   أنغير المتوقع    نم(، ف9رقم )

 أدوات مشتقة.  ال تمتلك المجموعة أي  ، 2022ديسمبر   31كما في . 2022أو  2023يناير  1
 
 القيمةفاض انخ –ية الموجودات المال .2

ال إلعداد  الدولي  المتقاريالمعيار  )الية  ر  ي9رقم  )ج  وذنمستبدل  (  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  في  المتكبدة"  (  39"الخسائر 
المتوقعة".   االئتمانية  "الخسائر  واالجتهادات  بنموذج  األحكام  من  كبيرا   قدرا   ذلك  في  وسيتطلب  التغيرات  تأثير  كيفية  حول 

   المرجح. التماالحاس  ه على أستم تحديدسيي الذ، ور االئتمانية المتوقعةلخسائاعلى    قتصاديةالعوامل اال
 

نموذج انخفاض القيمة الجديد سيكون واجب التطبيق على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، وأدوات الدين المصنفة  
 ت.اإليجارامستحقات وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

 
التقارير   الدولي إلعداد  المتوقعة   بمبلغ يساويالخسارة  ص  خصيتطلب احتساب م  ( 9م )ية رق المالالمعيار   الخسائر االئتمانية 

االئتمانية لمدى الحياة هي الخسائر    الخسائر االئتمانية المتوقعةلمدى الحياة.    الخسائر االئتمانية المتوقعةإلثني عشر شهرا  أو  
تنتج أحدا  التي  عل  ثعن  السداد  في  التعثر  االالعم  رةفت  مدىى  احتمالية حدوث  لألر  االئتمانية    ة. المالية  دافتراضي  الخسائر 

مدى   على  ف  12المتوقعة  التعثر  احتمالية حدوث  أحداث  عن  تنتج  التي  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  من  الجزء  ي شهرا  هي 
 المالية. التقاريرخ إعداد شهرا  بعد تاري  12السداد على عقد مالي خالل  

 

 )ش.م.ب.( أمينلتل يةربالمجموعة الع
 (عبتا)  ةدحوالمة يــلما ات الانــبيلا لوحـ حـاتإيضا
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الخسارة  بقياس  المجموعة  وم  تقوف  س يساويمخصصات  المتوقعة  بمبلغ  االئتمانية  الحياة  الخسائر  الحااللمدى  باستثناء  ت ، 
 شر شهرا :ع نيإلث  وقعةية المتالئتمانر اسائلخا حيث سيكون المبلغ المحتسب يساوية، التالي

 
التي   - الدين  التقرير،  أدوات  تاريخ  في  كما  منخفضة  ائتمانية  مخاطر  لها  أن  الحالة  حدد  أنها  المجموعة  تعتبرها  والتي 

 ة االستثمارية"؛ ودرج"للميا  عندما يكون التصنيف االئتماني لألداة مساوي للتعريف المفهوم عال
  رة جوهرية منذ االحتساب المبدئي.تمانية بصوئاالتزيد مخاطرها  مل لتي خرى اة األاألدوات المالي -

 
السندات محفظ  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  أثر مخصصات  المجموعة  تم  قدرت  مع تحديد وربط  .  االئتماني  التصنيف 

، وهو % 50  عند  لسدادر في االتعث  ة عنلناتجالخسارة اتفترض  .  أند بوروز  ستنادرد  ص بوكالةاحتمال التعثر لسنة واحدة الخا 
على   التقييم،    يدراسة وكالة مودمايستند  هذا  على  بناء  الدرجة "ب".  عند  المصنفة  المالية  التوصل ألثر سلبي  لألدوات  تم 

. من  هذه الفرضية لغرض هذه العمليةأريج    تم، استخدحاليا    . 2021ديسمبر    31طفيف للخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  
 بصورة منتظمة. مالئمة وكفاية هذه الفرضية  بمراجعةة  وعستقوم المجما ، فصاعداآلن 
 

كانت   إذا  ما  تحديد  تأخذ    ةالمالي  داةلأل  االئتمانيةمخاطر  العند  المبدئي،  االحتساب  منذ  كثيرا   زادت  باالعتبار قد  المجموعة 
معقول وداعممعلومات  وذات  ة،  بدة،  ومتوفرة  تكاليعالقة  أي  أو  ون  داعجهد الف  لها  ذلي  ويشمل  من  كال  ك  .  المعلومات   

والتقييم االئتماني المطلع، بما في  وتقييم الخبير االئتماني،  ة، بناء على الخبرات السابقة للمجموعة،  والتحليالت الكمية والنوعي
عندما يكون   توقعن  ئتماطر االالزيادة الجوهرية في مخاأن  ة  المجموعتعتبر    ،االحتياطعلى سبيل    ومات التطلعية.ذلك المعل

 .يوما   30كثر من مستحقا  ألل صاأل
 

 المطلوبات المالية  .3
)يحتفظ   المالية رقم  التقارير  الدولي إلعداد  لمعيار  9المعيار  الحالية  بالمتطلبات  كبير  حد  إلى   )( رقم  الدولي  (  39المحاسبة 

المط  تصنيفل الوقياس  ذلك،  ية.  مال لوبات  المحاسبةبموجب  مع  رقالدو  معيار  )لي  العادلة    تراتغيجميع  فإن  ،  (39م  القيمة 
المصنفة   المالية  الخسارةللمطلوبات  أو  الربح  العادلة من خالل  الخسارة  بالقيمة  أو  الربح  أنه بموجب ،  تحتسب في  في حين 

 بصور عامة كما يلي: تغيراتل ارض هذه ، يتم ع(9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

 للتغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام في الدخل الشامل اآلخر. ب منسوالة  ة العادلي القيملتغير فغ امبلض سيتم عر -
 في الربح أو الخسارة.سيتم عرض المبلغ المتبقي لتغيرات القيمة العادلة  -

 
 اعاله.  لمتطلباتال تتوقع المجموعة أي أثر جوهري من تطبيق ا

 

  محاسبة التحوط .4
في تطبيق   االستمرار، قد تختار المجموعة كسياسة محاسبية لها،  (9رقم )لية  مااللتقارير  عداد الدولي إلر اعيالما  عند تطبيق 

التحوط الدولي رقم )  متطلبات محاسبة  المحاسبة  التالواردة في  متطلبات  ال( بدال  من  39لمعيار  الدولي إلعداد  قارير  المعيار 
عالقات تطلب ذلك من المجموعة ضمان تماشي  سي،  لمحاسبة التحوط  لجديدعام اذج الستطبق المجموعة النمو  . (9م )مالية رقال

 لتقييم فعالية التحوط.، وتطبيق نهج أكثر نوعية وتطلعا  التحوط مع اهداف واستراتيجة إدارة المخاطر الخاصة بها
 

ادوات تحوط اي  المجموعة  لدى  توجد  في    ال  بمتطلبات    2022بر  ديسم  31كما  تفي  المعيالاوالتي  التقارير  عداد  دولي إلر 
 (. 9قم )لية رماال

 

 االنتقال .5
بأثر رجعي،    ( 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )  تطبيقسيتم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة من  

 باستثناء ما هو موضح أدناه:
 

تعديل   • المسيتم  االنتقاليةقارفترة  للمتطلبات  وفقا   الدلمعيال  نة.  التقارير  إلولي  ر  )ماالعداد  رقم  ا،  (9لية  ينطبق  لمعيار ال 
. مع  2023يناير    1كما في  على الموجودات المالية التي تم إلغاء احتسابها فعال     (9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
تطبيق   المجموعة  ستختار  التذلك،  الماالمعفي    صنيفغطاء  التقارير  الدولي إلعداد  ريار  )لية  الموجودات    ىل( ع17قم 

إ  يةالالم التصنيف والقياس )  2022لغاء احتسابها في  التي تم  المقارنة كما لو أن متطلبات  بما في ذلك  لعرض معلومات 
القيمة( )ل  انخفاض  رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  على  (9لمعيار  تطبيقها  تم  الم  قد  اهذه  باستخدام  لموجودات  الية، 
لنيتصيتم  ديد كيف سداعمة لتحوقولة  معلومات مع المبدئي  التطبيق  المالية  فها وقياسها عند  التقارير  الدولي إلعداد  لمعيار 

   .(9رقم )

 
 (م.ب.)ش. أمينلتل يةبرالمجموعة الع

 (عبتا)  ةدحوالمة يــلما ات الانــبيلا لوـح حـاتإيضا
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 : 2023يناير  1كما في ائدة  لسا الحقائق والظروفاس على أس التالية تم إجراء التقييمات •
 
 ؛ المالي تحديد نموذج العمل الذي يتم من خالله االحتفاظ باألصل -
لبعض   - السابقة  التصنيفات  وإلغاء  المالية  تحديد  والمطلوبات  المالية  العاالموجودات  بالقيمة  خكمقاسة  من  الل  دلة 

 و الخسارة؛ ح أالرب
المحتفظ للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل    يرغ  لملكيةات حقوق اات في أدوراثماالستتصنيف بعد   -

 الشامل اآلخر. 

فإن المجموعة ستحدد أن المخاطر االئتمانية ،  2023يناير    1إذا كان لألصل المالي مخاطر ائتمانية منخفضة كما في   •
 ي.ب المبدئمنذ االحتسابصورة جوهرية م تزداد األصل ل على

 
 عقود التأمين –( 17المالية رقم ) قاريرلتا لي إلعدادر الدوالمعيا
 

المالية رقم ) التقارير  الدولي إلعداد  الدولي رقم )17المعيار  المحاسبة  التأمين، وهو ساري   –(  4( يحل محل معيار  عقود 
 المبكر. ، مع السماح بالتطبيق 2023يناير  1أو بعد المفعول للفترات التي تبدأ من 

 
 ( 17ي إلعداد التقارير المالية رقم )الدول ارعيي نطاق المقود ف د العتحدي (1

االحتساب، والقياس، والعرض، واإلفصاح لعقود التأمين،   ئ(  يحدد مباد17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
داد  ي إلعوللدالمعيار انطاق  قود فيالع ند تحديدزات المشاركة المباشرة. عر ذات مياالستثماوعقود إعادة التأمين، وعقود 

المالية رقم ) التعامل مع مجموعة أو 17التقارير  إذا كان يجب  المجموعة في بعض الحاالت تحديد ما  (، سيتعين على 
المشتقات   احتساب  الضروري  من  كان  إذا  وما  واحد،  كعقد  العقود  من  والمكوالمتضمنةسلسلة  االستثمارية،  ،  نات 

آخربموجب  خدمات  وال  البضائع  ومكونات من    بالنسبة.  معيار  ينشأ  أن  الشركة  تتوقع  ال  التأمين،  وإعادة  التأمين  لعقود 
 تطبيق هذه المتطلبات أي تغييرات جوهرية.

 
  ( 4ر المحاسبة الدولي رقم )يامعاق  نط  ضمنفقد تم تقييم جميع العقود التي كانت  الذي تم على المحفظة،  بناء على التقييم  

      .(17ر المالية رقم ) لتقاريا اد لدولي إلعديار االمع اقنط ضمنأنها على 
 

 مستوى التجميع (2
 ( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  ميزات 17بموجب  ذات  االستثمار  وعقود  التأمين  عقود  تجميع  يتم   ،)

المباشرة في مجموعات،   االمشاركة  اللقياس. يألغراض  العقويد محافتحدل  من خالعقود  تم تحديد مجموعات   د أوال ، ظ 
تالو أو  تي  مختلفة،  منتجات  لخطوط  تنتمي  التي  العقود  معا .  إدارتها  ويتم  المخاطر،  لنفس  تخضع  عقودا   منها  كل  ضم 

اج سنوية )أي  فظة ألفويم كل محن تكون في محافظ مختلفة. ثم يتم تقسأالصادرة عن منشآت مختلفة في المجموعة يتوقع  
 ت:عامولثالث مجج سنوي م كل فويقس، وصدار(ة اإلنحسب س

 عباء عند االحتساب المبدئي؛ أي عقود مثقلة باأل •

 أي عقود، عند االحتساب المبدئي، ليس لها إمكانية جوهرية أن تصبح مثقلة باألعباء الحقا ؛  •

 أي عقود متبقية في الفوج السنوي. •
 

وجه التحديد  على  د  قيألحكام تون أو ان القانأل  فقطتلفة  ات مخة والتي تصنف ضمن مجموعمحفظ  تضمنة فيإن العقود الم
القدرة العملية للمجموعة لتحديد أسعار مختلفة، أو مستوى منافع مختلفة لحاملي الوثائق مع خصائص مختلفة يتم تضمينها 

 في نفس المجموعة.  
 

  عة موافته لمجال  إلضغير مؤهقد  العكان    و إذا  ة فعال  من العقود،عة موجودته لمجموإذا تم احتساب العقد، فإنه يتم إضاف
ودة فعال  من العقود، يتم إنشاء مجموعة جديدة بحيث يمكن إضافة عقود جديدة لها في المستقبل. يتم إنشاء مجموعات  موج

 من عقود إعادة التأمين، بحيث تتكون كل مجموعة من عقد واحد. 

 
 

 )ش.م.ب.( أمينلتل يةربالمجموعة الع
 (عبتا)  ةدحوالمة يــلما ات الانــبيلا لوحـ حـاتإيضا
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( تحد من مقاصة األرباح على مجموعات العقود  17إلعداد التقارير المالية رقم )إن متطلبات مستوى التجميع للمعيار الدولي  
ك عامة  بصورة  تؤجل  والتي  خدمالمربحة،  تعاقدي هامش  الخسائر  CSM)“  ة  مقابل  مجمو”(،  العقعلى  المثقلة    ودعات 

بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير    فورا . بالمقارنة مع المستوى الذي يتم فيه اختبار كفاية االلتزام  والتي تحتسب،  اءباألعب
التجميع بموج4المالية رقم ) العقود(، فإن مستوى  المعيا( )أي على مستوى محفظة  الدوليب  المالية  ر  التقارير  رقم    إلعداد 

د17) أكثر  أ ،  قة(  المتوقع  لتحديديؤن  ومن  الخسائر  دي  احتساب  يتم  وأن  باألعباء،  مثقلة  أنها  على  العقود  من  على    المزيد 
 العقود المثقلة باألعباء في وقت أبكر. 

 
قوم ال تلك،  باإلضافة لذمستوى المحفظة.  تحديد  أثناء  ،  التي تشمل مخاطر متماثلةاستخدمت المجموعة األحكام لتقييم العقود  

 . (17لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )ا في معيار الجمع بموجبتوتسرام عقود عة بإبالمجمو
 

 حدود العقد  ( 3
( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  التدف17بموجب  جميع  يشمل  العقود  مجموعة  قياس  فإن  النق(،  دية  قات 

المجموعة أن متطلبات حدود العقد ة، تتوقع  ليحاع المحاسبة الم  نةعة. مقاري المجموتقبلية ضمن حدود كل عقد فالمس
( من شأنها أن تغير نطاق التدفقات النقدية لبعض العقود، والتي  17إلعداد التقارير المالية رقم )بموجب المعيار الدولي  

العقود قياس  في  تضمينها  فعليا  المحتسب  سيتم  المستقبة  بالعقود  مقارنة  غير  ،  تغط.  المحتسبةلية  التي  األقساط  ا  يهالفترة 
التغطية"، والتي تكون ذات صلة عند ت  ضمن "فترة  التقارير  العقد هي  الدولي إلعداد  المعيار  طبيق عدد من متطلبات 

 (. 17المالية رقم )
 

 عقود التأمين
النقديبالنسبة لعقود التأمين، تكون التدفقا جوهرية موجودة   والتزاماتمن حقوق    تنشأ ود العقد، إذا كانت  ة ضمن حدت 

أقساط التأمين، أو كان عليها التزام جوهري  ار حامل الوثيقة على دفع  ر، بحيث يمكن للمجموعة إجبفترة التقريل  الخ
 الخدمات عند: لتقديم   الجوهري لتقديم الخدمات )بما في ذلك تغطية التأمين والخدمات االستثمارية(. ينقضي االلتزام

طر لحامل وثيقة معين، ويمكنها تحديد سعر أو مستوى المنافع  خالما  تقييم  على إعادةالعملية    ةوعة القدرتملك المجم •
 تي تعكس المخاطر المعاد تقييمها بشكل كامل؛ ال

سعر أو مستوى  ا تحديد  ، ويمكنهتملك المجموعة القدرة العملية على إعادة تقييم المخاطر للمحفظة التي تتضمن العقد •
ية تاريخ إعادة التقييم ال يأخذ باالعتبار المخاطر  ألقساط لغاا  يرمحفظة، وأن تسعلاخاطر تلك  تي تعكس مالمنافع ال

 لمتعلقة بالفترات بعد تاريخ إعادة التقييم. ا
 

لك، لن تتأثر حدود ذلمانات.  المرض بدون أي ضتغطي مخاطر الوفيات وتملك المجموعة معاهدات واتفاقيات اختيارية  
 نات.العقد بالضما

 
                         تأمين  عادة الد إعقو

العقد،   حدود  ضمن  النقدية  التدفقات  تكون  التأمين،  إعادة  لعقود  جوهرية إبالنسبة  والتزامات  حقوق  من  تنشأ  كانت  ذا 
وهري  لتأمين، أو كان لها حق جإعادة ا   لغ لشركة موجودة  خالل فترة التقرير، والتي تضطر خاللها المجموعة لدفع مبا

الحق الجوهري الستالم الخدمات من شركة إعادة التأمين، إذا كانت    يأمين. ينقضلتا  من شركة إعادة  تاستالم خدمفي ا
 شركة إعادة التأمين:

خاطر تلك الم  لتي تعكستملك القدرة العملية لتقييم المخاطر المحولة لها، ويمكنها تحديد السعر أو مستوى المنافع ا •
 ل كامل؛المعاد تقييمها بشك

 .يةغط لتنهاء اوهريا  إللك حقا  جمت •
 

)بعض   المجموعة  من  عقود  الخارجي(التأإعادة  عقود  كال   التأمين  إعادة  وعقود  الداخلي  المعنية   مين  العقود  تغطي 
بصورة عامة  اشى  ذه يتملتأمين هإعادة ا  حاليا ، فإن قياس عقود  خالل الفترة السنوية على أساس ربط المخاطر.الصادرة  

الع  مع المعنقياس  بموجةيقود  ذلك،  مع  )ب  .  رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  الفترة (17المعيار  مع  التعامل  سيتم   ،
على هذه  الحاجة لتقييم نماذج القياس واجبة التطبيق  إثارة  ية، وبالتالي،  التعاقدية لهذه العقود لفترة أطول من العقود المعن

  .العقود

 
 

 )ش.م.ب.( أمينلتل يةربالع المجموعة
 (عبات)  ةدحوالمة ــيلما ات الـانـبيلا لوحـ حـاتإيضا
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، وبالتالي،  هذا الترتيب سنوي، على أساس وقوع الخسارة.  داخلية وخارجيةتجاوز الخسارة    تأمينعقود  أيضا  تملك المجموعة  

   واحدة.لفترة الترتيب، أي لسنة تكون د سلعقترة افإن ف
 

 لقياس مة على انظرة عا ( 4
)  مدقي رقم  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  قياس  17المعيار  نموذج  النقدية  (  للتدفقات  الحالية  القيمة  تقديرات  إلى  يستند 

 . ، وهامش الخدمة التعاقديالمالية  خاطر غيرالمستقبلية المتوقع أن تنشأ مع استيفاء المجموعة للعقود، وتعديل صريح للم
 

 (PAA) قساطاأل تخصيص منهجية
(، وهو متاح لعقود  17إلعداد التقارير المالية رقم ) هجية هي نموذج قياس مبسط واختياري في المعيار الدولي  منالهذه  

 التأمين وإعادة التأمين التي تستوفي معيار األهلية.
 

بتطبي  تقوم  أن  المجموعة  منهجيةتتوقع  ا  ق  على جتخصيص  قطألقساط  عقود  التأميميع  الحاع  غير  تتوقع اين  ألنها   ة، 
 داية: يير التالية عند البيفاء المعاستا

 عقد في المجموعة هي سنة أو أقل؛  فترة التغطية لكل •

التغطية لن يختلف اختالفا  جوهريا  عن • لباقي فترة  الناتج لألصل  القياس  المجموعة بشكل معقول أن  نتيجة   تتوقع 
 أعاله.  ياسات المحاسبية الموضحةطبيق الست

 
 حياة ال ى عل تأمين عقود ال –القياس  ( 5

 ركة المباشرةعقود التأمين وعقود االستثمار ذات ميزات المشا
عند االحتساب المبدئي، ستقوم المجموعة بقياس مجموعة العقود كإجمالي : أ( استيفاء التدفقات النقدية، والتي تتكون من  

التدتقدي النرات  معدلة  فقات  المستقبلية،  الققدية  الزمن لتعكس  ه  ةييمة  ب(  و  التش  امللنقد؛  استيفاء الخدمة  إن  عاقدي. 
 ة العقود ال يعكس مخاطر عدم األداء للمجموعة.التدفقات النقدية لمجموع

 

يوجد عقود   • المباشرةال  المشاركة  لتطبيق    ذات ميزات  تؤدي  المتغيرة  قد  الرسوم  ي، سيتم  وبالتال  .VFAمنهجية 
 ل. جطويلة األ العمل نواحي جميعفي  GMMم نموذج القياس العاتطبيق 

لتعكس صفات التدفقات  المعدلة  سيتم خصم جميع التدفقات النقدية باستخدام منحنيات العوائد الخالية من المخاطر،   •
 النقدية، وصفات السيولة للعقود.  

  و األخرى، هلتقديرات  تحدد بصورة منفصلة عن ا د، والتيمن العقوتعديل المخاطر للمخاطر غير المالية لمجموعة   •
الذي   المخاطر غير  تحتسالتعويض  تنشأ من  التي  النقدية  التدفقات  مبلغ وتوقيت  يقينية  لتحمل عدم  المجموعة  اجه 

 المالية. 

با • المجموعة  ستقوم  التي  المكتسبة  غير  األرباح  يمثل  العقود  من  لمجموعة  التعاقدي  الخدمة  عند حتسابها  هامش 
من العقود، فإن هذه المجموعة ليست مثقلة   ةعدئي لمجموبالم  بد االحتسالعقود. عنمها للخدمات بموجب تلك اتقدي

 باألعباء إذا كان إجمالي مايلي يمثل صافي تدفق للداخل: 

 تدفقات االستيفاء؛   ( ) أ •

 أي تدفقات نقدية ناشئة بذلك التاريخ؛ ( )ب •

عة  مومجالدية المتعلقة بقنتدفقات السابقا  للأو مطلوبات محتسبة  ودات  ب أي موجاء احتساأي مبلغ ناتج من إلغ ( ج) •
 بما في ذلك موجودات التدفقات النقدية الستحواذ التأمين؛ أنظر أدناه(.)
 

ينتج    في هذه الحالة، يتم قياس هامش الخدمة التعاقدي على أنه المبلغ المساوي والمقابل لصافي التدفق للداخل، لذلك ال
المبدئي أي دخل أو مصراالحتسا  عن إذاب  العقود تعتبر  ارلخل   صافي تدفقات  وعةمجمللكان    وفات.  ج، فإن مجموعة 

خسارة  مكون  إنشاء  يتم  الخسارة؛  أو  الربح  في  كخسارة  للخارج  التدفقات  احتساب صافي  عامة  ويتم  باألعباء،  مثقلة 
ال يحدد  والذي  للخارج،  التدفقات  مبلغ صافي  اللتوضيح  عمبالغ  يتم  أوتي  الربح  في  الحقا   كعكوسات الخسارة    رضها 

 قلة باألعباء، ويتم استبعادها من إيرادات التأمين.مثالد سائر على العقوخلل
 

الحقا ، فإن القيمة الدفترية لمجموعة العقود كما في تاريخ التقرير هي مجموع التزام باقي التغطية وااللتزام للمطالبات 
تقديمها في فترات مستقبلية م  خدمات التي سيتلالمتعلقة بستيفاء اتغطية من: )أ( تدفقات االباقي ال  ن التزامالمتكبدة. يتكو

االستيفاء   تدفقات  يشمل  المتكبدة  المطالبات  التزام  التاريخ.  بذلك  متبقي  تعاقدي  خدمة  هامش  أي  )ب(  العقود؛  بموجب 
 بعد. اهإلبالغ عنلم يتم ا المطالبات المتكبدة ولكنفي ذلك  بعد، بماللمطالبات المتكبدة، والمصروفات التي لم يتم دفعها 

 
 (م.ب.)ش. أمينتلل يةربالمجموعة الع

 (عبتا)  ةدحوالمة يــلما ات الــانبيلا لوحـ حـاتاإيض
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لية، ة المستقبرات الحالية للتدفقات النقدييتقدتخدام التدفقات االستيفاء لمجموعة من العقود كما في تاريخ التقرير باس يتم قياس  
الخصمالومعد تدفقات  التو  ة،الحالي  ت  في  التغيرات  احتساب  يتم  المالية.  غير  للمخاطر  المخاطر  لتعديل  الحالية  قديرات 

 االستيفاء كما يلي: 
 

التعاقد التغيرات المتعلقة بالخدمات المستقبلية  الخدمة  تيجة تسب في ني )أو تحيتم تعديلها مقابل هامش 
التأمين في اا  خدمات  إذلربح أو  ود عقالمجموعة  كانت    الخسارة 
 مثقلة باألعباء(. 

 التأمين في الربح أو الخسارة. يتم احتسابها في نتيجة خدمات  التغيرات المتعلقة بالخدمات الحالية أو السابقة 

المالية   والمخاطر  للوقت،  الزمنية  القيمة  آثار 
عل التدفقوتغيراتها  المال ى  المستقبلية ات  ية 

   المقدرة. 

 .التأمين يلمو أو مصروفات تاد إيرسابها كيتم احت

 
 

دمات المستقبلية والمبالغ المحددة األخرى،  يتم الحقا  تعديل هامش الخدمة التعاقدي فقط لتغيرات تدفقات اإلستيفاء المتعلقة بالخ
ا  الخسارة عند تقديم  الربح أو  الخدمة  اريخ كل تقرير، يمثل هامكما في تلخدمات.  ويتم احتسابها في  ربح في  ل االتعاقدي  ش 

 يتم احتسابها بعد في الربح أو الخسارة الموحد، ألنها تتعلق بخدمات مستقبلية. ود التي لم عقالمجموعة 
 

 عقود إعادة التأمين
 التالية.   لتعديالتيم، مع استقوم المجموعة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية لقياس مجموعة عقود إعادة التقي

 
تقرير، هو مجموع األصل لباقي التغطية، وأصل المطالبات المتكبدة.   كل  يخارقييم بتعادة التة عقود إ وعترية لمجمالقيمة الدف

األصل   بموجب  يتكون  مستقبلية  فترات  في  استالمها  سيتم  التي  بالخدمات  المتعلقة  االستيفاء  تدفقات  )أ(  من  التغطية  لباقي 
 تاريخ. في ذلك الش خدم تعاقدي متبقي كما ( أي هامعقود؛ )بال
 
ة مع تلك المستخدمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية باستخدام الفرضيات المتوافقتقديرات    س  يام المجموعة بققوست

  لغير األداء لشركة إعادة ي مخاطر  تعديل أ  لقياس تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لعقود التأمين المعنية، مع
  عادة التأمين كما في نهاية كل فترة مالية، ويتم احتساب أثر التغيرات فياء لشركة إداألأثر مخاطر عدم    ميتم تقيي  التأمين.

 مخاطر عدم األداء في نتيجة خدمات التأمين في الربح أو الخسارة.
 

 مين.    أتإعادة ال إلى شركة  ةتحويلها من قبل المجموعلتي يتم لمخاطر اتعديل المخاطر غير المالية سيمثل مبلغ ا
 

شراءمخدالهامش   من  الربح  أو صافي  التكلفة  صافي  يمثل  التأمين  إعادة  عقود  لمجموعة  التعاقدي  ويتم   ة  التأمين،  إعادة 
 :بما يلي قياسها بحيث ال ينتج إيراد أو مصروفات عند االحتساب المبدئي، إال أن المجموعة ستقوم

 

أو الخسارة كمصروف، إذا كانت تتعلق   بحلرا  ي بيانفورا  ف  نيادة التأمتغطية إع  احتساب أي صافي تكلفة من شراء •
 بأحداث مؤمنّة وقعت قبل شراء المجموعة؛ و

 

إبرام عقد  اح • إذا تم  المعنية،  المثقلة باألعباء  للعقود  المبدئي  احتسبت خسارة عند االحتساب  إيراد متى  إعادة  تساب 
السترداد الخسائر، والذي يحدد  نشاء مكون إ تمباء المعنية. يعمثقلة باألالعقود الل أو في نفس وقت احتساب تأمين قبال

كعكس الحقا   عنها  اإلفصاح  يتم  التي  من   المبالغ  استثنائها  ويتم  التأمين،  إعادة  عقود  من  الخسائر  الستردادات 
 تخصيص أقساط إعادة التأمين المدفوعة. 

 
 ح أو الخسارة عند استالم الخدمات. ربالي ويتم احتسابها ف حددة فقط،مبالغ المهامش الخدمة التعاقدي لل  تعديلم الحقا  تي

 
 

 ب.(.م.ش) نربية للتأميلععة اموالمج
 (عبتا)  ةدحوملايــة المال تاـانـالبيول ـح ـاتاحإيض
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 مينواذ التأالتدفقات النقدية الستح

ة من العقود التي تنسب مباشرة لمحفظة العقود  بدأ مجموعو  اب البيع واالكتتة  شطين من أنواذ التأمقات النقدية الستحتنشأ التدف
 التي تنتمي لها المجموعة.

 
القابل العموالت غير  )أي  العقود  إلى مجموعة  مباشرة  المنسوبة  التأمين  النقدية الستحواذ  التدفقات  داد  ة لالستريتم تخصيص 

 لك العقود. ل تجديد تشمستمجموعات التي للو لمجموعة،قط لتلك اند إصدار العقد( ففوعة عالمد
 

(، يتم احتساب التدفقات النقدية الستحواذ التأمين الناشئة قبل احتساب 17بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) 
من كموجودات  فقط  الصلة  ذات  التأمين  ويعقود  اختبا فصلة،  يتتم  بينما  لالسترداد،  ارها  تضمين  ام  الستحواذ  نللتدفقات  قدية 

تقديرات    مين األخرىتأال الصلة.  في  ذات  التأمين  قياس عقود  المستقبلية، كجزء من عملية  النقدية  للتدفقات  الحالية  ال  القيمة 
ار المعي  ك على المجموعة عند تطبيقلينطبق ذ  وعليه، لن  جوهرية لما قبل االحتساب.أي تكاليف استحواذ  تتحمل المجموعة  

 (. 17)م رق المالية  تقاريرداد الإلع  دوليال
 
 العقود األخرى عدا التأمين على الحياة  –القياس  ( 6

عند االحتساب المبدئي لكل مجموعة من عقود التأمين على غير الحياة، يتم قياس القيمة الدفترية اللتزام باقي التغطية  
قبل توقف المجموعة ) 2018قبل سنة ددة المحاذ تحووفات االسبالنسبة لمصرب المبدئي. االحتسا  تلمة عندباألقساط المس

جديدة(  أعمال  في  االكتتاب  ا عن  قررت  فقد  إطفاء  ،  التأمينلمجموعة  النقدية الستحواذ  مد  التدفقات  العقد    ى على  فترة 
    .عقود التأمين على غير الحياةلجميع 

 
ت كإيرادا  لغ المحتسبمب المة، وتخفيضها بلتإضافية مسأي أقساط  اللتزام باقي التغطية ب  الدفتريةالقيمة    الحقا ، يتم زيادة

،  مدفوعة لالستحواذاللتزام باقي التغطية بأي تدفقات نقدية  وبالمثل، يتم تخفيض القيمة الدفترية    تأمين للخدمات المقدمة.
 ن.د التأميضمن إيراوزيادتها بالمبلغ المحتسب كمصروف استحواذ مطفأ 

 
اق األقساط ذات الصلة سيكون أكثر من تاريخ استحقو  اتكل جزء من الخدم  بين تقديمأن الوقت  ال تتوقع المجموعة   

(، لن تقوم المجموعة بتعديل  17سنة واحدة. بالتالي، وكما هو مسموح وفقا  للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 المالية. للنقد وأثر المخاطر منيةقيمة الزلتعكس الالتزام باقي التغطية 

 
و خالل فترة التغطية تشير ألن مجموعة العقود مثقلة باألعباء، فإن المجموعة ستقوم ل أقبف  والظرو  الحقائق  إذا كانت

التقديرات أن  حد  إلى  التغطية  فترة  باقي  التزام  وزيادة  الموحد،  الخسارة  أو  الربح  بيان  في  خسارة    الحالية   باحتساب 
ببااال  لتدفقات المتعلقة  التغطيستيفاء  تتجاوز  قي  الدفترية  اة  اللتاللقيمة  باقي  االستيفاء  زام  تدفقات  خصم  سيتم  تغطية. 

 )بالمعدالت الحالية( إذا تم خصم االلتزام للمطالبات المتكبدة أيضا  )أنظر أدناه(.
 

لمجموع المتكبدة  المطالبات  التزام  باحتساب  المجموعة  العقودستقوم  ت  ة  المتعلقدفقابمبلغ  االستيفاء  بالمطالت  بات  ة 
  .)بالمعدالت الحالية( النقدية المستقبلية اتفقدة. سيتم خصم تدبالمتك
 

ستقوم المجموعة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية لقياس مجموعة عقود إعادة التأمين، وتعديلها عند الضرورة لتعكس 
 التأمين.ة بعقود الميزات التي تختلف عن تلك الخاص

 
 ةالجوهري اتالتقدير األحكام و –القياس   ( 7

 لمستقبلية  النقدية ات قاتقديرات التدف
أي   بدون  المتاحة  والداعمة  المعقولة  المعلومات  جميع  بدمج  المجموعة  ستقوم  المستقبلية،  النقدية  التدفقات  تقدير  عند 

  لية ية وداخ ية خارجمات تشمل بيانات تاريخمعلو. هذه الر منحازةتكاليف أو جهد ال داعي لها بتاريخ التقرير، بطريقة غي
 خرى، والتي تم تحديثها لتعكس التوقعات الحالية لألحداث المستقبلية. جارب األلتواالمطالبات  لحو
 

 

 
 ب.(.م.ش) نربية للتأميلععة االمجمو

 (عبتا)  ةدحوملايــة المال تاـانـالبيول ـح ـاتاحإيض
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الظروف الحالية كما في تاريخ التقرير، طالما أن    بخصوص  عةمونظرة المج  كسستعية  لمستقبلنقدية اإن تقديرات التدفقات ال
 غيرات السوق ذات الصلة تتوافق مع أسعار السوق القابلة للرصد. تقديرات أي مت

 
لى هذه ر عتؤثلتي قد  قبلية اعات الحالية لألحداث المستار التوقباالعتب  عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، ستأخذ المجموعة

ي من شأنها تغيير أو الوفاء بالتزام حالي، أو  يعات التومع ذلك، فإن توقعات التغييرات المستقبلية في التشر  النقدية.ت  قاالتدف
 تشريع بصورة جوهرية.ير في السن التغيإنشاء التزام جديد بموجب العقود الحالية لن تؤخذ باالعتبار، إلى أن يتم 

 
الية ضمن  نقدال  فقاتالتد التي تتملمتعا  لكعقد هي تحدود  التدفقات  العقد، بما في ذلك تلك  باستيفاء  المجموعة لقة مباشرة  تع 

النقدية  لتدفقات بسلطة تقديرية على مبلغها أو توقيتها. وتشمل تلك التدفقات المدفوعات )إلى أو بالنيابة عن( حاملي الوثائق، وا
التأمين، والتكال المتيف األخالستحواذ  العقة الكبدرى  ال.  ودستيفاء  التأمين والتكاليف األخرى  تتكون  النقدية الستحواذ  تدفقات 

 دة الستيفاء العقود من التكاليف المباشرة وتخصيص النفقات العامة الثابتة والمتغيرة.المتكب
 

االس ألنشطة  النقدية  التدفقات  وستنسب  االتحواذ،  واأنشطة  األخرى،  مستاألخرى  ألنشطة  ستيفاء  المحليةالموى  على  ،  نشأة 
تبا أساس استخدام  التكاليف على  تقدير  المنسوبة ألنشطة االستحواذ وأنشطة  ألنشطة. سيتم تخصيص  قنيات  النقدية  التدفقات 

على جميع التكاليف ذات   ها بثباتتم تطبيق االستيفاء األخرى إلى مجموعات العقود باستخدام أساليب منهجية ومنطقية، وسي 
استنادا  إلى التدفقات النقدية ألنشطة االستحواذ لمجموعات العقود  لمجموعة  ا  صصرة عامة، ستخبصوة.  لمتشابهخصائص اال

الصيانة  وتكاليف  مجموعة،  لكل  المطالبات  عدد  إلى  استنادا   المطالبات  معالجة  وتكاليف  مجموعة،  لكل  األقساط  إجمالي 
 موعة. ي كل مجإلى عدد العقود السارية ف استنادا  اإلدارة و
 
 الخصم التمعد

مراعاة  اتياخسيتم   مع  المخاطر  من  الخالي  األساسي  المنحنى  محليا  ر  المتاحة  المحتملة  المنحنيات  من    ودوليا    مجموعة 
 . يا  جوهرعتبر التأثير لم يما   ,اطرلمنحنى الخالي من المخباإلضافة لعدم سيولة   قسط)بالدوالر األمريكي(. لن يتم فرض أي 

 
 ية غير المال رالمخاطتعديل 

ت تحديد  تتطل  المخاطر  يلعدسيتم  قد  الذي  التعويض  لتعكس  المالية  ودرجة  غير  المالية  غير  المخاطر  لتحمل  المجموعة  به 
التأمين   وعقود  الحياة  على  التأمين  عقود  عن  منفصلة  بصورة  تحديدها  وسيتم  المخاطرة.  عن  غير  عزوفها  الحياة،  على 

العقود   لمجموعات  تاستنادا  وتخصيصها  إلى  محلي  المخاطرل  بين شركات  هذه  وستعكس    ،جموعاتلمل  حافظ  التنويع  منافع 
 ، والتي سيتم تحديدها باستخدام تقنية مصفوفة االرتباط. المجموعة

 
المجموعة حاليا  ب التي ستستخدم  تقوم  المنهجية  المخاطر. باالنتهاء من  للتعديل  التالنسبة  الحياة،  أعقود  م ستقومين على غير 

عشوائام  باستخد  وعةمجمال قياس    يا  منهجا   للمخاطر.  مع  المعرضة  لعقالقيمة  األجل،  بالنسبة  طويلة  الحياة  على  التأمين  ود 
 .  داجهمنهجية اختبار اإلستقوم المجموعة باستخدام 

 
 العرض واإلفصاح  ( 8
 

ال التأمين،   عقودعن    إلفصاحعرض والاكيفية    يغير بصورة جوهرية( س17م )مالية رقالمعيار الدولي إلعداد التقارير 
 المشاركة المباشرة، في البيانات المالية الموحدة للمجموعة. التأمين، وعقود االستثمار ذات ميزات إعادة   ودعقو
 

( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  و17بموجب  التأمين  عقود  محافظ  فإن  اال(،  ذعقود  ميزات ستثمار  ات 
ل أصوال  وتلك التي ومحافظ عقود إعادة التأمين التي تمثتزامات،  الل  تلك التي تمث ووال  تمثل أصة التي  المشاركة المباشر

تمثل التزامات، يتم عرضها بصورة منفصلة في بيان المركز المالي الموحد. األرصدة مثل ذمم التأمين المدينة والدائنة  
 اآلن. م عرضها بصورة منفصلة بعد ئق لن يتلي الوثاوقروض حام

 
 ب.(.م.ش) نربية للتأميلععة االمجمو

 (عبتا)  ةدحوملايــة المال تاـانـالبيول ـح ـاتاحإيض
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)ب رقم  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  الب17موجب  في  المحتسبة  المبالغ  فصل  يتم  المو(،  للربحيان  الخسارة    حد  أو 
ن من إيراد التأمين ومصروفات خدمة التأمين؛ و)ب( دخل أو  لتي تتكوا   ن،خدمة التأمي  يجةنت  إلى )أ(اآلخر    والدخل الشامل 

 بالغ عقود إعادة التأمين بصورة منفصلة.   ض ممصروف تمويل التأمين. سيتم عر
 

المعيار الدولي    و  (17قم )مالية رالمعيار الدولي إلعداد التقارير البموجب  ة  العرض المنفصل لنتائج االكتتاب والنتائج المالي
 جودة اإليرادات.األرباح وبشأن مصادر ستوفر شفافية إضافية   (9المالية رقم ) اد التقاريرعدإل
  

 نتائج خدمات التأمين 
ب المقاسة  للعقود غير  األقساطبالنسبة  لكل س  ،منهجية تخصيص  التأمين  إيراد  المطلوبات  نة يمثل  فإن  لباقي التغيرات في 

 التدفقات النقدية المتعلقة باسترداد وتخصيص األقساطاستالم مقابلها لمجموعة ا قعتوالتي تبالخدمات المتعلقة  التغطيةفترة 
 

بوضات قمعلى تخصيص  استنادا   يتم احتساب اإليراد  ،  منهجية تخصيص األقساطبالنسبة للعقود المقاسة ب.  الستحواذ التأمين
تغطيةالمتوقعة  ألقساط  ا فترة  ولكل  تسالت،  لتوالعلى  تند  ي  المتوقع  المتكبدة  فات  رومصقيت  التأمين  عقود خدمات  لبعض 

إيراد التأمين  ( الحتساب  17م )قالمتطلبات في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر   ومرور الوقت لعقود أخرى.  العقارات،
، عند  يرادإلا  في احتساب  جموعةحالية للملامارسة  مع المإليراد، مقارنة  لب أبطأ  حتساها اج عنسينتالتغطية  على مدى فترة  

 العالقة. التأمين ذات   االكتتاب في أقساط
 

 في الربح أو الخسارة كمصروفات خدمات التأمينالمصروفات المتعلقة مباشرة باستيفاء العقود  سيتم احتساب  بصورة عامة،  
 مات التأمين. خد يجةخارج نتالعقود ت التي ال تتعلق مباشرة باستيفاء االمصروف سيتم عرض عند تكبدها.

 
المجموعة باإلفصاح عن   بهاإعادة  عقود  من  دخل  ال ستقوم  المحتفظ  بهاالتأمين  المحتفظ  التأمين  إعادة  لعقود    ، والمصروفات 

 بشكل منفصل في بندين.
 

التغييرات   تصنيف  عدم  المجموعة  المستختار  تعديل  للمفي  خدمات    خاطرخاطر  نتائج  بين  المالية  أو و  التأمينغير  دخل 
تم الصروفات  المالية  تأمويل  غير  للمخاطر  المخاطر  تعديل  في  التغييرات  جميع  احتساب  يتم  أو  مين.  الربح  في  المحتسبة 

  نتائج خدمات التأمين.الخسارة سيتم تضمينها في 
 

   دخل ومصروفات خدمات التأمين
لدفترية لمجموعات ا   مةالقيفي  لتغيرات  مة عرض اعاة  بصور  ، يتم(17التقارير المالية رقم )اد  ولي إلعدالمعيار الدبموجب  
آثار  العقود   من  للنقدالناتجة  الزمنية  فيها،  القيمة  والتغيرات  المالية  التأمين.    ،والمخاطر  خدمات  وتشمل كدخل ومصروفات 

في   العقود  التغيرات  مجموعات  التغيرقياس  من  في  الناتجة  المعنيةبنالات  اإل  ود  وض)باستثناء  اختت(السحوباافات   ت ار. 
     .الربح أو الخسارة فقطللفترة في  ل أو مصروفات تمويل التأمينخد تضمين المجموعة

  
 

 
 

 ب.(.م.ش) نيربية للتأملعا ةعالمجمو
 (عبتا)  ةدحوملايــة المال تاـانـالبيول ـح ـاتاحإيض
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 االنتقال       ( 9

( بمنهجية األثر الرجعي  17التقارير المالية رقم )ي إلعداد وللدبيق المعيار اتطن علناتجة ييرات اسيتم تطبيق التغ   
بالكامل إلى الحد الممكن عمليا ، باستثناء ما هو مشروح أدناه. بموجب منهجية األثر الرجعي بالكامل، ستقوم المجموعة  

 ما يلي:ب 2022ر يناي 1كما في 
 

ن وعقود االستثمار ميزات المشاركة  تأميالة  قود إعادن وعأميالتن عقود  جموعة متحديد وقياس واحتساب كل م •
 ( قد تم تطبيقه دائما ؛17لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )المباشرة كما لو أن ا

 

ير التقار  أن المعيار الدولي إلعداد  ، كما لوالتأمين  تحديد وقياس واحتساب أي أصول للتدفقات النقدية الستحواذ •
 ؛ 2022يناير  1قبل ا ، باستثناء أنه لن يتم اختبار قابليتها لالسترداد يقه دائمطبت ( قد تم17م )رق ليةالما

 

المالية ر • التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  أن  لو  لتوجد  كانت  ما  والتي  سابقا   المعلنة  األرصدة  احتساب  قم  إلغاء 
المنسوبة لعقود  الرسوم    اتصصالمؤجلة، ومخاذ  تحويف االسعض تكالبيقه دائما  )بما في ذلك بقد تم تط(  17)

 لموسة المتعلقة بالعمالء ذات الصلة بعقود التأمين المستحوذة(؛التأمين الموجودة، والموجودات غير الم
 

الخاص • المالية  والمطلوبات  المالّك،  يشغلها  التي  العقارات  واألسقياس  الخاصة،  تعتبر  هم  التي  بها  المحتفظ  ة 
 مة العادلة؛ و رة بالقياشمبالمشاركة ال قودبع المعنيةالبنود 

 

ة. لن يتم تعديل القيمة الدفترية للشهرة من عمليات دمج األعمال  احتساب أي صافي فرق ناتج في حقوق الملكي •
 السابقة.  

 

 

الرجع األثر  تطبيق منهجية  العملي  يكن من  لم  الكاملإذا  أو على أصولعلى مجم  ي  العقود  النقللتدفق  وعة من    ديةات 
التأمال المج،  ينستحواذ  المعدلفإن  الرجعي  األثر  بين منهجية  الموعة ستختار  لم  ، ومنهجية  إذا  ذلك،  العادلة. مع  قيمة 

ال األثر  منهجية  لتطبيق  الضروروية  الداعمة  المعقولة  المعلومات  على  الحصول  من  المجموعة  المتتمكن  عدل،  رجعي 
 عادلة. قيمة الها ستقوم بتطبيق منهجية الفإن
 
 المشاركة المباشرة  مين، وعقود االستثمار ذات ميزاتعادة التأإ ودالتأمين، وعق ودعق

بالنسبة لعقود التأمين على تتطلع المجموعة لتطبيق منهجية القيمة العادلة على عقود التأمين على الحياة طويلة األجل.  
الحيا األجل التأمينة وعقود  غير  الحياة قصيرة  فعلى  ا  لتطبيقتسعى    موعةالمجإن  ،  الكاملالر  ثرألمنهجية  مع    جعي 
   تواجه المجموعة تحديات تشغيلية.، حيث ةحتملحلول م

 
 غير عملية تحت أي من الظروف التالية:   منهجية األثر الرجعي الكاملتعتبر المجموعة أن 

 
ة جمعها بدقم يتم  )أو ل  معهام يتم جألن المعلومات المطلوبة لجعي  ر الراألث  جيةمنه تطبيق  ال يمكن تحديد آثار    •

 ، أو ألسباب أخرى.، أو متطلبات االحتفاظ بالبياناتأو غير متاحة بسبب ترحيل النظامفية( كا

رات يأو التقدفي الفترات السابقة  نوايا إدارة المجموعة  فرضيات بخصوص  تتطلب    منهجية األثر الرجعي الكامل •
 دراك المتأخر.اإل استخدام ها دون التي ال يمكن إتخاذجوهرية اسبية الالمح

وال يمكن تحديد ما إذا كانت مثل هذه التقديرات  ق األثر الرجعي يتطلب استخدام تقديرات جوهرية للمبالغ،  بي تط •
 بذلك التاريخ الرجعي / التاريخي. تستند على البيانات المتاحة 

 

 
 ب.(.م.ش) نربية للتأميلععة االمجمو

 (عبتا)  ةدحوملايــة المال تاـانـالبيول ـح ـاتاحإيض
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 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد
  1بعد  من أو  ة التي تبدأ  ت الماليل للفتراوجد العديد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات السارية المفعوت
الس2022اير  ين بالت، مع  الماح  المعدلة  .  كرمبطبيق  أو  الجديدة  المعايير  المبكر ألي من  بالتطبيق  المجموعة  تقم  لم  ذلك،  مع 

  نات المالية الموحدة.التالية في إعداد البيا
 

 ة. موعلمجلالموحدة  يانات الماليةعلى الب ثر جوهريال يتوقع أن يكون للمعايير والتعديالت الجديدة التالية أي أ
 

 ((1)التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) او غير حالية ية الح  مطلوباتك طلوبات تصنيف الم •

( وبيان ممارسات المعايير الدولية  1اح عن السياسات المحاسبية )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )صاإلف •
 ((2) الية رقم ارير المإلعداد التق

 ((  8رقم ) الدولي بةاسمعيار المح على يالت)التعداسبية تعريف التقديرات المح •
 

 د يــوحــتـلا اســسأ
 

   .2022 رمبسدي 31ية اغلدة علمواعة ابلتا ااتهكرميع ششركة األم وجلا تباساضمن حتت لموحدةاالية  الم تانيالبا نإ
 

 : ةيلتاال سسألاى  عل  ،عةو مجملا ايهعل رطيستلتي ا تاركك الشلبت ةعباتات الركلشا فرعت
 

i. فيها  رستثمالم تاكشرلا  على  ةسلطلا 
ii. و  ،اتكشر لا نة ميرتغم ئدواالتعرض لع 
iii. ائدعواللغ مبا لىعير لتأثل هاقوت امدتخإس  ىعل رةقدلا 

 
 .ذاحوستإلت اايلمع بساحتال راءشلا قةتخدام طريسإ متي

 
العجم   عادبتسإ  مت ا ع  ةعو م جمال  اتكرشين  ب  مافين  يققلمحار  يغ  جزعالو  ضئلفاألرصدة واا و  تلياميع    ة داعإوتم    .ديحلتوند 
 وعة. مجملا  ة من قبلبعالمت ةيبحاسملت ااسايسلاع م م ئتالتل رياً ضرو كذلان ك امأينبعة اتلا اتكحسابات الشر ديلعت
 

ً ئيدبم  ةطرمسير  الغي  صصالحيتم قياس   للال  ألصواصافي    فيسبية  نلا  اهتصبح  ا اليتار  يف  اةتنقملاة  لشرك محدودة  .  اءشرخ 
 .يةلكالم قوقح تال امكمع ابهتسااح ميت يطرةسلا  نداقف الى ؤديت ي التوال عةباكة تشري ة ف مجموعلا  حصة رات فيالتغي

 
ة ريقط  مادستخإب األم  الشركة  يف  اترثماستاإل  ههذ  باسحتإويتم    .34رقم  ح  ضايإلافي    نةي مبة  سئيرلاة  بعتاال  تاكرشالة  ئمقا
 . لمفصلةا ةيلاملا تانالبيا (27) ي الدول ةبساحمال رايع مت حت يةكللما وققح

 

 ي حكمهف  اومد نقلا

 سساتمؤ  ىلد  ئعدا)و  ةسيولال   ةيالل عاألج  رةقصي  ةيلمالادات  وجوملاو  كونبال  لدى  ةدصراألو  دلنقاه  كمح  في  ماو  دنقلا  لمتشي
 ن م  مستخدتو  لةادلعا  اهتميق  يف  يهروج  رغيتل  ةضرمع  رغي  وهي  اؤهاشنا  ريختال من  قأر أو  وشه  ثةثال   اللخ  قحتتس(  ليةام

 خدام تسلإل  ةرفومتلاير  غو  ةدي قملا  كولبنا  ةدرصأ  هحكم  يا فمو   قدنلا  لمش ي  ال  .لجألا  يرةات قصمالتزإلا  ةراإلدعة  ومجملا  قبل
 . عةوملمجل يةوميلا لياتمعلا في

 
 ب.(.م.ش) نلتأميربية للععة االمجمو

 (عبتا)  ةدحوملاـة ـيالمال تاـانـالبيول ـح ـاتاحإيض
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   تارثماتساإل
 

اارامتثسإ  فنيتصم  يت أربلا   لال خن  م  ة ادل الع  قيمة"بال  ة يللماا  راقوألت  ية  لام  تداوجوم  ى لعتمل  شت  تي الو  ة" ارسلخا و  ح 
تى ح  ابهفظ  "محت  اتمارثتسإ أو    يع" بلل  ةرفوتم"   تاراثمتسإك  يئبدملااب  سحتإلا  دنعة  ل داعلا  ة ميلقبامصنفة    ىرأخو  رةجاتللم
 . تارماثستإللم ئلماليف االتصن ديتحدب راءش التاريخ  في رةادم اإلقوتو ." ةدينم ممض وذقرو" أو " اق حقتساإل
 
أربال  لخال من   ةل داعالمة  قيلابالية  ملا  اقروألا  فنيصت  يتم ت ابلقت  نم  حابأر  ققيتح  ض رغل  اهئار ش  مت  ا إذالخسارة    و ح 
 وطتحة  كأداا  هيف نتص  تمال يي  تلا  يةمالالدوات  ألا  تتقامشف  نيصتويتم    .ةكشرال  إدارةد  تحد  امكأو    مدىلا  ةريقص  راعساأل
خدلة  العا  ةميالقب ا  تراماتثساإل  ماأ.  ارةخسلا  وأ  حربال  اللمن  تنولاوة  ددمحلا  عاتدفوملا  وأ  قاقتحسإلذات    ة ر اداإلي  تي 
باتفحإلا  يفب  غرتو تا  به  ظفتحكم   ايفهن صت  متي  قاقحتإلسا  خيرات   ىحت  اهظ   اتوجودالم  نيفتصم  يت  .ستحقاق إلاخ  اريحتى 
  ة.نيمدم موذ وضركقط شن قسو في ةجدر ملر اوغي محددةلا عاتفولمداو  ابتة أثال  اتعفوالمدت  اذ ةيللماا
 

ئيا بسعر  دبم تثماريةساال صولألا يتم االعتراف بجميع في تاريخ التسوية. راثمست عات االومبي يتم االعتراف بجميع مشتريات 
 موضح أدناهال بدأم المثمار باستخدا، يتم تقييم االست راف األوليعد االعتتكلفة. بال

 
م االحتفاظ تي ة.دلمة العاالقيستثمارات المتاحة للبيع بالل الربح أو الخسارة واالخ منلة عاد ثمار بالقيمة الترحيل االست م يت
عديل ، مطروحا منها أي تة المطفأة بالتكلف  الستحقاقحتى تاريخ ا ابهالمحتفظ  ةنيلمدا  ممستثمارات والقروض والذباال

 مةلقيض انخفاضروري ال
 

قياس العايملقا  يتم  ا  دلةة  بيانات  اإلمكلسوق  باستخدام  قدر  العالتي يمكن مالحظتها  القيم  يتم تصنيف    تياتوإلى مس  ادلةان. 
 ( 32ظة ر المالحييم )انظدمة في التقخت مسخالت الدمال على ء نال هرمي للقيمة العادلة بختلفة في تسلسم
 

   يعقار رامثتسا
 

ار  عقالاس  قي  يتم  ي.قارع  مارستثاك  هة عنبمحاسالم  تمنفصل يل  شكبجيره  أت  كنيمذي  الو  تار اجيإلا  بسكله  تفظ بمحلار  قاعلا
ح  بر  يإحتساب أيتم      .ةميلقا ي  فاض ف خنا  ةرا سخي  أو  اكمترلما  كهالستإلا  اناقصلفة  التك  ا  قحال  ثم  ةفكللت بايا  مبدئ   يارثمستاال
  . رةا سخلا  وأح برلا  نياي في براقلعا  رامثتساالاد عتبسا نمخسارة  أو
 
اإليراإيإحتساب  م  تي امثتاالس  فيت  اداإيرك  اريالعق  مارستثالامن  ر  جادات  ى  مد   على  تبالثا  طسالق  أساس  ي علىارلعقار 
 .جارإليا ةرفت
 

 
 
 

 ب.(.م.ش) نربية للتأميلععة االمجمو
 (عبتا)  ةدحوملايــة مالال تاـانـالبيول ـح ـاتاحإيض
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 (عبا)ت ةبيسامحال اتاسيسلا مهأ (2

 

 ةيلمالا تجوداوملا مةقي  ضخفاإنمخصص 
 

  ن م  ربكأ  يةتردفلا  اهتميق  تنكا  ا ذإخفاض  نإلل  يعوضوم  يلدل   ود جو  لاح  ي فية  لالما  اتدووجالمأن  خصص بشم  دامتإع  متي
 در. لمقا ادتردسإلللقابل غ امبللا
 

ة  ي الحلا   مةقيالو  صل ألل  ةالدفتريمة  يلقا  نبيا  م  قفرلا  اهنأب  ءاطفاإل  دعبة  لفتكبال  رتظهلتي  ا  تا موجودلل  تاصصمخال  بستحت
داة  لألاد  دترسإلل  لبلقاا  لغبمال   ساقي  ،ةنرامقل. وباليصألا  يل عفلدة ائفالار  عسب  صومة خمالة  قعوتلمة ابليلمستقا  ة يدقالن  اتقتدفلل
ايلامال لللحالا   ةيملقاب  فةلكتباللة  سجلمة  ااقفدتية  اديلنقت  المالح  دةائفالر  سعبة  موصخملا  ةعقمتوال  ةيلقبستلمة  ي  ف  به   لموعالي 
 ة. ثلامملة ايالمال تاودجمولوق لسلا
 
 

كا  م  مييقبتلي  املاز  مركللن  ايبل  ك  ريخابت  عة موجملا  موقت  ،عيللبوفرة  تم   ةيلاالم  تداجووملا  ةل حاي  فو   ل يلداك  نه  ان إذا 
 لفةكت   نبي  كالفرق  اضفخناإل  سابتاح  متي  ،ليلالدا  هذ  لثمد  وجووفي حال  ت.  داوجوالم  كتل  ةميق  يف  اضنخفإللعي  وموض

 هب  فرتمع  وهف  ،رةاسخلأو ا  حبرلا  نايي ببه ف  فارتعالق ابس  ةيمقال  يف  اضخفنإاي  منه    مامخصو  يةتبقالم  ةميقلء و اارشلا
ا ألربح  ا  نبياي  ف   أو   ي رجوهاض  انخف  خرى ،األ  لمعواالن  بي  راتبعاالذ بخأيمة يقلي اف  ضخفاإلنا  ل يلد.  دحوملا   رةساخلو 
القيمف  اضفنخ إلاس  عك  حقا  ال  يتم  ر. الَصدِ م  لللية  امالت  اوبعالصو  السوقية،ة  يمقلل  ةليطو  ةترفل اي   ة لاح  يف  الإ  ،ةبستحملة 
 ين. الد توادأ
 

 ة يلت زمــاكرش في تارامتثسإ
 

 . اهت مقي  يض ففاخنإلل  يرروض  يلتعد  يص أاقن  ةيلكق المحقو   ةقطري  مستخداإبيلة  زمال  كاتشرال  يف  ارمث تسإلا اب  حتسإتم  ي
  ي فك  ترشلما  كمحلتا  وأ  مكح تلا  نها دوفي  رؤثم  وذاً فن  عةلمجمول  كوني   تيال  اتكرشلالك  ت  هانأب  لةيزملا  شركاتالف  رـّـعوتـ
 .ةليلتشغيوا ةليمالا اهتاسايس راتقرا

 
 ة ندين متأميذمم 

 

ة  ميفي الق  اضفخنإلا  صصمخ   ديتحديتم    .مةقيلاي  ف  اضخفناإل  صخصم  بعدها  قيقوقع تحتمم اليبالقنة  لمديا  ينتأمال  ممذ  رهتظ
  ة ميق اضفخنإ ةلحاوفي  .نةيدمال مملذا طورش بس حب قةحالمست غلامبلا كل ليتحصعلى  هادرتدم ق ن عالمجموعة م تتأكد ادمنع
اخبرال  أساسى  لع  اعيمبشكل ج  قيمةالض  إنخفا  لغبم  مييتق   ميت،  محدد  غير  والذمم على نح  ههذ م يتو  .ةارخسالي  ف  ةقابلسة 
يتمذل ا  م العا  في  هايلحصت  في  ككوشملا  نديوال  بطش   س ا سأ  لى ع  يلهاحصت  في  وكمشكلاون  الدي  يدتحديتم  ه.  في  دهاتحدي  ي 
 .رخآل ا رفللطلي املا  عضالول يلحت
 

 ين ــكات التـأمرش ىلد عــئاود
 

لبـا ومطال  طاأقس  عدائمن ومين  تأ الشركات    ىدل   عئـادولا  تتكون  رهظتو  نيمأالت  كامحأو  وطرشب  حس  نادساإل  تكاشردى  ت 
احتياطي مخصإبعد    اهيققحت  عقتوالم  مقيلاب  ن أ  تثبي  ما   دجوي  مادنع  ضفا خنصص اإلخمل  مع  يتم  .يمةالق ي  ف  فاضنخإلص 
المباك  لصي حت  نم  كنمتت  نل  عةمولمجا ً ة  قحستمللغ ال  إنالح  وفي  ع.ائدولاط  ورشل  وفقا نحو لى  ع عالودائ  هة هذمض قيخفا ة 
ك  وشكالم  عائدوال  بشط م  تيو.  ارةقة في الخسبالسا  ةرخبلاس  اسعلى أ   ياعمج ل  كشب  ةميقلااض  إنخف  غبلم  ميقي ت   يتم  د،دحم  يرغ
 خر. آلا  طرفلل لي املا عوضلال ليع بتحرجاتسإلل  القابلة ري غ عئاد ولا ديدحت ميت .فيه اهديدتح متي يذل ا ماعلا  يف احصيلهت يف

 
 ة  ـوســملغير م أصــول

 

األل   الية الح  ةميلقاوع  اراإلخت  ةاءربق  وقحوي  لآلا  بساالح  امجرب  تفاورصم  ءفاطإو  ةلمسرم  تي  ذ حواإلست  ةقبليلمسترباح 
 .اتمس سنوخلا ةرز فت يتجاوال نأ  ىلع  اهلي ضا ترفاإلر معلا  ساسأى عل تباثلا سط الق قةيرص بطظ والرخفحاالم

 

  ح ضكل وا شبة  قلتعملا  اتفورصملا   أن  إال  .اهدكبت  د نع  يفراصمك  ي لاآل  سبلحامج ااربطوير  تة بتعلقلما  فيلاكتلاب  ساتحا  متي
  معا  نم  رثكأل  ةلفلكا  وقتف  تجنملاك  ذل  نم  ةعقومتال  ةفعنمن الموعة وإ جلما  لبقمن  فيها    تحكمم التي سيتالوفريد  عين وم  تجن مب
 فيرصاملا  نمب  سانم   ءزجور  يطوالتفريق    ةتكلف  ةمتعلقالف  ري اصملا  ضمنتوت  .ةسمومل  رغي كأصول    اهراهم إظاحد، يتو

 ة. لصل ات اذ ةرشابالم غير
 

 
 

 ب.(.م.)ش ربية للتأمينلععة االمجمو
 (عبات)  ةدحوملايــة المال تاانــالبيل وحـ ـاتاحيضإ
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 (عبا)ت ةبيسامحال اتاسيسلا مهأ (2

 
المستتح تعزتال  اتوفصرب  وتمي  منالمنفعد  دز  منألي  لآلا  اسبالح  جمبرا  ة  واصفا والم  كثر    ا، له  ة ليصاأل  رامعاألت 
القيملإ  افضتو   ةيلماسأر  اتينحسكت األى  اللقا  عةجارمم  ويت  ي.لآلاب  سا حلا  لبرامج  ةيلصة   يرغودات  للموج  ةدفترييمة 
 .يا  ورضرذلك   ناك امل ك ضاخفنإ ي أ رامقدبعدل تو وينس لكشب ةسوململا
 

 

 داتعملاورات اعقلا
 

 عادالم  غلبمبال  اهريظن  ا ذللاو  ىنبملوا ض  رألاا  عد  امم  راكتلم ا  كالهتس إلا  انهم  ا  حمطرولتكلفة  اب  تادعموال  راتاعقال  هرتظ
وهميي تق ال  لةداعال  ةقيمال  وه،  أسلع  تقييمبتاريخ  متى  ك  ال تهسإلا  هنم  ا  حروطم  لستقم  رجياخ  ميقم    هب  مقا  يذلاو   ددجاس 
فإن مييقتالة  دإعا   كم. عنداترالم يتالدفتري  ةميقلا  بلغمفي    دةيازي  أ  ،    م ي يقتة  ادإلع  طييا تحإك  مينه سالما  قوقح  يف  هفتاإض  مة 
  لخدل ا  لالخ  نم  ا  قباس  ةبتسح ة الملزيادا  اض أوعكس اإلنخفي   يذل ا  د حال  إلى  ،روفصمك  رههاإظم  تي  ضافإنخ  يوأ،  اتراقعلا
اليق ت  ةادإع  يطايإحترصيد  ل  تحوي  متي   .نيمهاسمال  ةكيلم  قحقو  وأ المستا براأل  ىإل  ةاشربم   اتكتلمميم   راقعلا  ع بي  عند  بقاةح 
المإلا و  مييقالتدة  اعغ إلبم  اسأسى  عل  ينبملا  كالتهساإل  نيب  قرفلا   نأ   لىإ   ة فضاإلبا  ض.فائ  يقحقوت   أساس  ى لبني عستهالك 
 .ةاقبستلما حابألرساب اح ر إلىاقلعا مييقت دةا عص إصخممن  ةاشربم لوحي راقلعل ةي لصألاة فالكل
 
د  عنت  افصروملا  بحسا  ىعل   لفتحمليح  صتلا و  نةالصياريف  اصم  أما  ية. جوهرال  تتحسينا ال و  تافاإلضا   اليفتكة  لمسرم  تت
 ىلع  كهالتسإلا  بستيح  ى.رخألا  تادايراإل  ابسحي  ف  وداتموجلا  داعبتسإ  جة عن النات  ئرساخلاو  أ  األرباح  إظهار  تمي.  هابدتك
 ي:لي ت كمااموجودلل ردقمال يجاتنإلا رمعلا  سابت على أسلثاط اسقلا ساسأ

 
 ةنس    40 ى  ــمـبـنـ

 ةسن    20  ةيلوآة يائبرت كهداعم
   توانس   5  – 3 ىات أخرودجموو  اتمعد ،ثثاأ ،اتموعلمالم ظن

 

ً عبت   ليدعتالم  ويت  ة رفت  لك  يةها نب  ةيق بتملا  مةيقالو  ية جااإلنت  ارمعاأل  مييقت  إعادةيتم    عة جمومال  موقت   ،ريتقر  بتاريخ كل ك.لذل  ا
 ة.القيم ضافنخر إلمؤشأي   يدة لتحديرتفدلايمة قعة الاجمرب

 
 ول.لألص  ادد رستإلل لابقلا غلبلما رديق، ضافنخر لإلشؤأي م  دوجن إ 
 

يت  اضفخنإر  اتبإلخ فوجودملا  عيمجت م  القيمة،  ر ارمستإ  نم  ةيدقن  تفقادت  د لوت  تيلا   لوصألا  نم  ةعوجمم  رغصأ  يات 
 . دقلنا دوليت  داتوح وأخرى األ  صولألامن خلة داال  ةنقديال تقادفلتا نعير بك  حد ىلإ لقتسم لكإلستخدام بشا
 

 امهيأ  ،عيبال  يفلاكت  ص قاة نالعادل  اهتميقوم  ستخدافي اإلة  ميقالي  ه  نقديد الة تولحدو  أو  لصألا   نم  د ادرستإلل  ة لبقالامة  يالق  إن
  م ص خ  معدل  دامبإستخ  ةاليا الحهتميقإلى  ة  موخصم  ة،عقوتالم  يةبلقتسملا  ةيدقنلالتدفقات ا   على  م اخدتسإلا  يف  مةيالق  دنتست  .لىعأ
 د. النق ديلوت تادوحات أو للوحد ة ددحلما طروالمخاد قوللن ةينمزال ة مقيلل ي لاالحق وساليم ي قس تيعك يوالذ ةبريلضابل ق ما
 

   .هداإسترد نالممكغ لبملز اوجاتت دقنلا  ديلتو صل أو وحداتلأل ةيترفد لا ةميقال انتك نإ ةمي قال ضافخنإ ةراسخ بساتحا متي
 

 
 تاــــصــصــخـالم

 

 بلتطومن المحتمل أن ية.  بقساث  تيجة ألحدان  نيضم  وأ  يونناق   مازتلإ   ة عومجلما  ى دل  حصبي  ندماع  تاصصخملاب  ساتحإ  متي
ختد  هسداد اإللمب  قووثم  ريدقتل  معن  مك وي  ةيداصتقإ  عافنم  تاذ  درا وم  منة  يجارفقات    وق قح   بساتحإ  متيو  .مازلتـلـغ 

 . ي مالالز ركملا نياب يختار ىتح مةقدلمات امدخ لا ن ع ةتجلناا تامازلتلإل مخصص بساتحإمع  اهقاستحقإ دنع ينفظوملا
 

 

 

 
 ب.(.م.)ش أمينربية للتلعاعة وممجال

 (عبتا)  ةدحوملايــة المال تاانــالبيول حـ ـاتاحإيض
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 (ب..ش.م) ينمأتللة يالمجموعة العرب

 (عبا)ت  ةدحوملا يــةلما ال تاـانـيبلا لوـحات ـحاضيإ

 
 

 )تابع( ةاسبيحلمات ساياسلا همأ (2
 

 مة الخد يةانهت امازــتلإ
 

 يها.  فوظمل دةدحم تاهمسامو ةددحم بمنافع جمارب ةعدوعة المجم يرتد
 

  ةمدخل  عقوتمال  العمرلى  عا  هع زيوت  يتمو  ةارخسالو  أح  ربلا  يانبن  ضم  ددةحملا ع  فانمالج  مرالب  بيةساحملا  ةفلكتال  بساتحإيتم  
الفدلتلالية  لحاة  القيم  ساأسى  لع   مج رابلا  هذه  تامالتزإ  رديتق  ميت.  نظفيوملا المتودقنقات  دية  ببقمستال  يفا  فعهقع    امدستخإل 
  .تمالتزاإلا تاترلفبة راقم  اققحتسإت ارتف اهل تيلا ميةحكولاة لياملاق ارواأل ةفائد تالعدم
 

 ــة  نزيـلخـا ـم ـهـــأس
 

أثتم الموله  بعةتاالت  اكرشلا  لب ق  و منأ  مألاة  ركشلا  لبق  من  ة ارتشم  سهمأة  نيخزلام  سهل  المنثتإس فة بلكتلابسعر  دةحا  ة يكلاء 
 ع يجم هر ظ ت .مألسهل سميةإلا  ةميلق باا هباستحإ مت يتلوا  ،2002وليو ي رمن شهع رابال وهو ،لالما سأض رتخفي يخرتاب ةمئاقلا
 ين.اهممسالوق حق يف ري يغم كت سهألا ذهه عيب نم رائسخلاو حابر ألارهظوت نمياهمسلا قومن حق مطروحة ةنيخزال مهسأ

 

 بتاكــتالا جنتـائ باإحتس
 

قاً وفاً  ديدحت  رثأكة  ورصوب.  نميأالت  ةاعنصفي    عليها  فرتعالما  ساتممارلا  عم  سةانجمت  ت بطرقناي أمتلال  عماب أاستحإيتم  
أما ايونس  كلشب  يبساحلما  اسسألل  يةفنال  اتصصمخلاو  اليفتكلاو  ينأمتلا  دئاوبع  قلعتت  يالت  دةدحلما  يةسبمحالا   تسياسال. 
 . دنب ه لكلنادوضحة أي مفه
 

 

  ــاطــــسق األ
 

 ة جتلنات االتسويا ىفة إلاضإ .ةيلاملا ةنلسا  لخال  تبدأ  تيلاد  لعقوابة  لقعت لمساط اقألوع اجممن م  تتبةكلماقساط  ألا  يلامجإن  كويت
لك كذ  لمشتتو.  قةابسية اللمالا  تانولسي اف  ةبت تكلمة اين يمأتلا  لاعمألا ب  ةقلعتملاة  قتحسملا  طاسقألباة  الخاصو  ليةل السنة الماالخ
ير  غلا  ساطقألا  راهظإ  ميت  ي.ال لما  زالمركن  ايب  ريخات  تىح  اهعنموعة  جملالغ ابيتم إلم    يتلايها وعلد  قاعمتط الاقسألادير  تق  ىلع

 . ةقحتسم نميأط تاسقأك اهعنغ بلم غيرلا ولتكاليف الحصن مي فصاا هعن مبلغ
 

تسبة المك  يرغقساط  ألا  لثمت  ا.به  صةخا لين امأتلا  ائقوث  وأد  وقلعا  ال جساس آلى أع  ،نميتأال  ة داعإ  مخصبعد  ط  اسقاأل  بتسحت
 بةلمكتسا  غيرحتسب األقساط  تو  .اهفي  شأتالتي ن  ةيالمال  ةنسل ا  ةياهن  اهارخطأ  تاروز فتجاتت ي  الت  ةبتتمكلاط  ألقساا  ننسبة م

  س ساأ  ى ة علينازيمال  ريخاتى  تحا  تهراتتهي فم تنل  يتالو  ريةا سلا  ر طخاللم  صـصخم  باستاح  مويت  .ةينمزلا  ةترفلا   ساأس  لىع
ف ريالمصة وابليق تسالم تابلاطملاب ءافوالل أج نمتحقة مسلار ط غياـقسألا اتمخصص ىلإافـة ضباإل وبـةلطملدرة امقال غلباالم
  لى عمخصص  ب الساتحا  تمة يرورض لا  ندوع  .يلاملا  زكرلما  نياب  خيرات  في  ولعفملا  ةيرسال  ماباألع  ةتصلعلقة بها والمتلما
 هة.باشتر الماطمخلا اتين ذمتأال فروع عيمجلام م عييتق سساأ
 

. 
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 (.م.ب.شين )مأتلل يةلعربعة امجموال
 ع(ب)تا  دةوحلما ةــاليملات اـانـبيال لوـح تاـحاضإي

 
 

 
 

 (عبتا) ةاسبيحمسات الايسلا همأ (2
 

 اهب ةـ قلعمتال ريفاصـلماو تابـالالمط
 

إحتي ارا صمالو  تالبامطال  بتسام  بهالعتمليف  أسا  قة  ال على   م يتو  ة. حدى  عل  لةاح  لكل قة  ح لالا  راجعةلموا   ةدالوارقارير  تس 
ا بم  لية،الما  ةنسلاية انهى  تعت حي وقتالث  ادحألبا   قلعتت  يالت  لباتالمطا  ةيو ستلئية  هانلا  ةرمقدل ا  ةفلكتلة ايطغلت  مخصص  لمع
  قا  وفا  نهبلغ عي  لم  يتات اللمطالبلخصص  إنشاء م   ت. يتمبالاطة بالم قلتعملا  يفراصملواها  عن  غ لبي  ملو  عت قو  تيال  ائرسلخا  اهيف
 ن.يلتأمال امأعن م عون  لكل ةيئاهالن تيجةالن  نم دكأتلدم اع  ةجدر رتباعإو نيمأتال يبت كتمرات يدقت  قبيطتو ريواكتال يلحلت
 

 ينأمتلا لامأعى عل ولصحلا فتكالي
 

  ة رفت  علىن  يـأمل التماأع  ىلصول عة بالحقلمتعألخرى التتاب اكالا  اليفكتو  رةسمسلا  ةولعمو  ائبلضراو  تالو معال  ءافطإ  ميت
نة لسا  ةنهاياوز  جتتي  تلا  رطاخملا  تاذت  ارالفتقة بلعتملا  نتأميال  لماعألى  ع  لوصحلا  ليفاكت ر  اإظه  متيو  .اطسقألا  اقحقتاس
 . ةل جؤملا نيمتأال مالعأ   لىع  لوحصال اليفككت ةيلامال
 

 نيأمت لا ةداإع تاــيبترت
 

تدمالتأ  لمخاطر  دارتهاإ  نم  جزءك الين.  عقة  موعجمخل    د وعق  يف  ئر االخس  ن ع  ضي عوتلل   ينخرآ  نميأت  دينمعيع  م  ودفي 
 ها. درصتي تلن ايمأتلا

 

 ات امتزاللوا  عفانملا  باستحام  يتوة.  بالمطلل  ةعبلتاوق اقلحا  عم  ةمشابهة  يقرن بطلتأميا  دييعم  نم  ةنيدملا  اتضيلتعو اير  دقتم  يت
بيالتأم  دة اعإقود  ع  نمة  مجانال ا ين في   دعيمحصة  كو  ةنيمد  تباساكحة  قالعلاات  ت ذمازالتواإل  ولألص ا  تحتسبدخل، ولان 
 ة.نئم دات ذماباسحو ةلفنيا تاطيايحتإلا نم نيمتألا

 
 ت ابــومطلالة ـايـكف راــبتخإ
 

  اليفمن تك  ةصافيية  تعاقدالمات  زاتلاإل  ايةفك  نم  كدأتلل  ليمالا   زركملل  نايب  كل  خيارت  يفت  باولطملا  يةكفارات  ابتخإ  ءاريتم إج
أ  لوحصال تأف  ابسح  ترا ختبااإل  ههذب  يامقلا  اءنثأ  رابعتاالي  ف  عضويو  ة.لجمؤالة  لقعمتل ا   مينلتأا  ال عمعلى  ي  لاح  يردقضل 
  ىلعرات  باتخإلا  اءجرإم  يت  . ةيرادإلا  فيراصمالو  تباالطالم  جةالعمو  مة خصوالم  رغي  ةيدق االتع  يةبلقمستلادية  النقت  اقفدتلل
ً م هةبشا تملر اخطاألا اتائق ذثولا يعما تجفيه متيلتي او محافظساس الأ  .احدةو ةظفحم يف عا
 

 رثماتسإلا  دارــــإي
 

 عليالف  ةدائفلا  لدمعقة  ية بطرد ائلفاب  فارتعاالم  تي .ةلياملة السنن اقة علمستحم اسهاأل  حابروأ  دئاولفا  من  رماتث سإلاد  إيرا  ونكيت
اويت عألا  وزيعاتتب   فاعترالم  اإلنرباح  عنعالد  ة  لدعالا  مةقيال  يف  ريتغال  عن  جةناتلا  ئرساخلوا  احربألاج  اإدر  يتم   .هان 
 ئراـسخلاو  حابراألساب  تإح  مـتي  كما  .هاب  لقـةعتلما  ة نسلل  لخلدا  انيب  ي فة  خسارالأو  حبرلا  لالمن خ ة  للعادمة القيا  تاراثمتسإل
 يمقيتدة  عا طي إايحتا  يفر  هتظو  ر خاآل  مل اشلخل الدا  من ضع  للبي  رةلمتوفا  تامارستثإلل  ةلدعال ا  ةمقيلا  ي ف  اتريتغال  ن ع   جةناتال
ر هظت  ة للعاداة  يمالق  تيالدعت  ن إف  عيلبل  رةفوتملا  اراتثمستإلا  ةميق  ضنخفاا  و أيع  د بنع.  ةيلكمل ا  قومن حق  زءجك  اتارثمتسإلا
 . لخ دلاان ي بيف

 
 لاأعمب  خاصب التاكت الا  جئنتا   على  تانميأتال  أعمالة بلخاصا  تارتثماسإلا  توداوج م  نم  المتحقق  رامتثسإلا  درايإ  عزيتو  متي

 لية. المالسنة ل ا خال نيمهاسلموال اأمى  إل مينلتأل اامعت أمخصصا  بةنس ساسأ ىلع كلذات ومينالتأ
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 (.ب.م.ش)لتأمين ة لبيعرلموعة امجلا
 ()تابع وحدة ملا ـةـياللمات اانــيالب لوـح تاـحاضإي

 
 (بع)تا ةبيساحملا تااسيسلام هأ (2

 
 

   ةي بنــجألالت االعـم تامالمع
 

  ل تحويم  يت  .التمامعلخ تلك ا بتاري  دةئاالسف صرل ر اعاأسب  حس  يكيرماأل والردلا  ريغ  تالمبع مة  وقملات  العامالم  ليجتس  متي
بمقوالمدلة  اعلا  يمقلباتظهر    تي ال  يةدقنلا   ريغوة  نقديلا   تابوللمطواات  موجودلا  يعمج حسب مريكي  ألا  ردواللا  ريغ  تعمالة 

 . ةنالس ةياهن في ائدة صرف السر الأسعا
 

تلكاثنتسخل بإلداان  بين  ضمل  يحوتلا  عندقة  حقلما  ريغ  رئاخسال  وأ  حاربألاة  افضإ  متي ة يدنقلا  رغي  تراماث تإلسابة  ق المتعل  ء 
 . اعهبي تمى يتح رخآلال ل الشامخدل ان مض ا هباستحإ تمي يلتاو عيللبة وفرالمت
 

اادرإ  متي  كما والخسابرألج  عند المحغير  ائر  ح  اركاشلل   يةلمالات  انايبلال  تحوي  ققة  إيتو  .ةيلكملا  وقحق  ي ف  ةعابلتت    ج درام 
 . لخالد نيابرى ضمن األخ ةبين جت األالمالعر ائخسو حباأر
 

   ةشتقالم  يةلاالم تادوألا
 
ة علقتملطرها امخا  يةلحماة  دل ة العاميقز للاترحاك  آجلة  ةيبنجأ  تد عمالوقع  ،ةيدياعتها االمالأع  قاطنن  ضم  ةعمومجلا  مدتخست
 ة. دلعا ال ةيمقلود باعقلا هذهساب احت تميو بيةن األجمالت لعاب ةموقالم ةين يم ألتا باتولطموال تارامثت سإلاب
 

  ر سائخال  وأ  رباحألا  نإف  ،لـافعّ   زارتحإلا  لكي يكونية  دوللا  ة بيساحملا  يرياعملا  طبشرو  ةدلالعا  ةميلقا  زارتحاال يفويست  ادمنع
عنلا اياس  ق  ادة عإ  ناتجة  وجآلاة  يبنجألا  التمعلعقود  وبة منسال  ةزرمحتلاات  وجودمال  ى لع  رئخسالا  وأ  باحراأل  لك ذكلة 

 . خلدلا يف  اابهتسإحم تي ةزرالمحتر اخطلأل
 

غحتاإل  ونكي  مادنع عن  ناتال  رئاسلخا   وأ  حاربألا  نفإ   ،الفعير  راز  ولجآلا  ةجنبيألا  تالم لعا  د قوع  سايق  ة ادإعجة    ك لذكة 
الخس أ  األرباح ا  ـائرو  إ  ة زـرتحمال  اتجودو ملعلى  لق تتعتي  لا  دات ووجلما  تلك  اد ع  ما   لدخ لا  نابي  من ض  بهاساتحيتم 

 . هايعبم يت ىتح يةكالمل قوقإلى حا يلهوتح تمي يتلاو بيعللة روفلمتا يةنقدلا ريات غرماثست اإلب
 
 . لالدخ نايب يف اهبة علق تملنبية ااألجعمالت الن وعقود يمأتال تماازتلاس ايق  ةداعإن ر مائسخال وأ احألربا تسابحا متيو
 

  ةيبساحمال ماكحألاو تيراقدالت (3
 
سي تساحمال  سةايسلاق  يبطتق  افي  الابلما   ىعلر  ثؤت  محكاوأ  تاريدقت  عةجمولماذ  ختبية،  والبتسلمحغ   اتيانالب  ي ف  ةلجسمة 

ويدتقال  ههذحساب    يتمو  .ةيلاملا اربخلا   ساأسى  لعم  كاحاألرات  شورة  نالمت  انيابلا   د،رص للابلة  قال  قولسا  ناتياب  قة،باسلة 
اناوالبي مقبووكت  تي لوا  ةيلبتقسملاث  الألحدات  قعوتلابصة  لخاا  رىألخات  اورظلا  ظل  يفا   معا  ون  ةلن    ت ارديتقلا  ة.نهارلف 
 :يلكما يلة صفمم كاألحوات يرادقتله اهذ ديدحتل اتيلآلوا ةليالما تاانبيلا ي تسبة فلمحا غلابملاى  علام ر هيثتأ اله التي مكاألحوا
 
  :مةحاسال يةحاسبالم محكااألو تارديتقلا (أ

 
 ابه قـةتعلمالف صـاريوالم تابالطـملا .1

 

النئنهالائر  االخسرات  تقدي عقع  مةاجية  اتال  دون  ص صمخاء  شان  متي  ا.هعنغ  لمبلا  ريغت  البمطاال  تشمل  يةلحالأمين 
ة  جيتنالمن    دكألتا  دم اق عق بنطعلمتلا  يبتاكتم اإلالحك  يقبطتو  ارياالكتول  ليتحلل  قا  فو  انهغ عيبلم  ول  وقعت  ي تال  رئاسخلل
الواأنمن    ع وكل نل  ةئيانهلا إدالاكت  ىن عليمتأللائية   هالن    ليةؤلمسا  مل  تش   اكم  ن.يم تأع   م رق  احإيض  ت.طالبالمرة ايف 
 ه(( )4)

 

 ةــائيهالن طاـسـق ألا .2
 

ك  عد ذله بليدتعم  يتذي  الو  دةنسملا   كاترمه الشتقدي  ذالع  قتوساط المقألخل اد  اسسأ  ىة عل يئ هالنط اقساألا  ابستحام  تي
راجعة  مإلى  تقدير  لا   اذهع  خضيو.  يةيخالتار  ناتابيلاوق  والس  ظروف  رابتعالاي  ف  خذألا  مع  بينتتكملا  كامحأس  كعيل
 .نيرياوت كإلاو نيتتب مكلا
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 (.ب..مش)ن ميأتللة بيرعلا ةعومجملا
 تابع()  ةدالموحـة ليـلما ا تاانــيالبل ات حـوحـضاإي

 
 ( ابع)ت  ةياسبمحال ماحكألوا اتيرقدالت (3

 
 :مةالها ةبيمحاسلا مكاحألاو تارديتقال (ب
 

 ة العادل ةمالقيبسة امارات المقستثاال .1
  . ممكنحد  ى  صأق  ىلإ  دص رلل ة  لقابلا  وقسلا  تانبيا  امستخداب  ةل داعالة  يمبالق  ةساقلمارات  ثماتساللة  لادلعا  هقيملا  ديدم تحتي
بمالمج  ومقت ارللمان  بيل  ك  خريتاوعة  كا  مام  ييبتق  ليلماكز  هناإذا  قيفض  خفانإلل  عيوضمو  لليدك  ن  لك  ت  مةي 
ما  وصمخ  ةيقبمتالة  قيملاو    ءراشلفة اتكلين  بق  ركالف  ضاف نخاإل  بااحتس  متيالدليل،    هذا  لمث   دحال وجو  . وفيتداوجلموا
ي نخفاض فاإلل ليد.  وحدالم  لدخلان ايفي ب  بهو معترف  ، فهلدخلا   انبي  في  به  رافتعالاق  بس  ةمالقي  يف  ضافخإن  اي  همن
أو    اضفخان  ،رىخاأل  املعوالن  يب   رباعتالبا  ذخأي  ةقيمال القيلللة  يطو  ةرلفتجوهري    لية المات  ابوعصلوا  ،ةيقوسمة 
 . دينلا ت ادولة أحا في الإ، ةبتسلمحة ا مقيالفي  ضافنخاإل سعك ا  حقالم ت يال ر.َصدِ م  لل

 
 مدينة ن ذمم تأمي .2

 نمجموعة ملاد  أكتت  ماعند  يمةقلفي ا  اضخفنإلا  صخصم   دديحت  تم ،ةدينللذمم المعة  توقملا  قيقتحللة لالقاب  قيمةالي تقييم  ف 
  و حن  ىلع   مذمال   ههذ  ةمقيض  افخنإة  ل احي  وف  .ةنيدملا  مالذم  وطب شرسحب  قةحالمست  غالبملكل ا   ليصحتى  عل ا  تهقدر  دمع

يمحدد  غير جماالقيمة    اضإنخفغ  بلم  يمتقي  مت،  ن  وديال  بشطم  تيو  .ةارالخس  في   ةقباالسرة  الخبأساس    على  عي بشكل 
  ع ضالول  ليس تحاسأ  لىع  يلهاحصت  يف  مشكوكلا  نوديالد  ديتح  ميت  .هفي  ديدهاحم تيت  يذالعام  ال  يف  هايلحصتي  ف  وككمشلا
 . رخآلا رفللط يلاملا
 

 مبدأ اإلستمرارية  .3
أمين عمال التـأكتابة  وقف    ونقرر المساهم،  2020أغسطس    3في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ  

الشركة أو بيع    لإلستحواذ على  مشتريبحث عن  الخول المساهمين مجلس اإلدارة    .محفظة التأمين تحت التسوية  ووضع  

للشركة.  التأمين.  محفظة   المستقبلي  و  اإلستراتيجي  التوجه  على  جوهري  أثر  التأمين  أعمال  وقف  لقرار  لبت ط  كان 

 . مينقرار المساهتنفيذ الموافقة على من مصرف البحرين المركزي  ركةالش
 

زالت سارية وسوف تنتهي بعد فترة طويلة، تتوقع اإلدارة أن فترة  غير الحياة الالحياة و بمحفظة    المتعلقة  مخاطر  ال  بما أن

ودائع    النقد و  ة عالية متمثلة فيجد لدى الشركة سيولاً. توشهر  12ألكثر من  محفظة التأمين الحالية سوف تستمر    ويةتس

وكما يوجد فائض   2023يناير    1ون دوالر أمريكي كما في  ملي  62.2مبلغ  بو تقدر    (أشهر  3أقل من  قصيرة األجل )

 رأسمال .

 

 .وثائقالمساهمين و حملة الستثمار الخاصة بمحفظة االخرى بما في ذلك أعمال اإل  تمرة في أعمالهاسمالزالت الشركة 

 

قادمة. وع  12أعاله، يتوقع من الشركة أن تعمل كمنشأة مستمرة لمدة  إلعتبارفي اباألخذ  و  البيانات ، تم إعدا ليهشهراً  د 

 إلستمرارية.المالية الموحدة على أساس ا

 
 ن يمألتا راطـخم رةإدا (4

 

ممومجل  رضتعت  ةعجموالم  ةأنشط  نإ ام  عةون تعة  منوغيره  اليةلماخاطر  لمن  )بطر  مخا  :رطمخالا  ا  لك ذفي    امالسوق 
 . ةيولالس  ر طخاوم  کتتابإلا  رط ان ومخامت ئاال  طراخمو(  ةدائف لا  أسعار  رطخا وم  راسعاأل  اطرخمو  ةبيجناألت  الملعا  اطرمخ
 

 جهها: اي توالت سةلرئيا ينأملتا رطاخمن فيف مخلتل ةعومجملاا رهتاتخ يلتا اتسايسلان عز موج ييل اميفو
 

 :ابتـكتر اإلاطـمخ (أ
 

خ  يسرئي  لكشب  ةيباتتكاال  ااطرهخمبإدارة    وعةمجملا  متقو   ة داإع  اتيبرتتور  اطخاألقبول  لت  اادشرإو  ثائقول  المن 
 .تأمينلا
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 (..ب.مأمين )شلتل ةيبرعلا ةعمومجلا
 (بعتا) حدة موالــة يلما ال اتــنياالب لوـحات ـحاضيإ

 
 ( عابت) نيأمارة مخاطـر التإد (4

 

ً يشامتة  بقمسال  ةبي اكتتإلا  ةرخبلواعير  ستلا  مييتقاس  أس  ىلع  طراخمالقبول  م  يت تملا  يةابكتتإلاات  رشادالا  عم  ا ت  تي 
الت أن  منع  ل نوكلتها  صياغ ات  خذأل  باتكتإلت ادارشاإديث  حت ة ومراجعئم  دا  لكشبتم  . ينأميواع    ءادواأل  ،وقسلطور 

 مند  ديعلا  دديحت  متيو.  ث ارلكواو  ةيعيبطالطر  اخمللض  عرالت ةراقبلم  كمارتد الودح  ديدتح  تمي  ماك  .رابعتإلافي    صفرلوا
 .رطاخملاول ة لقبدتمعملا  دودحلا
 

المخاطالل  قبو  إن أيج  د دحالم  دنىاأل  المعيارفي  توتسال    ي تر  تكون مب  م  ضتتي  الو  تابكتالا  ةعجمراة  لجن  خالل   ن ن 
 . ةواريتكألا ممهاالو ابتت كالاو يقالتسو امسأق نعن مثليم
 

ال امخلل  ضرعتال  يةمالح  اغتهايص  تمت  دق  عةوجمبالم  ةصاخ لا  ينتأملا  دةعاإ  جيةتياسترا  نإ ة  ني لمباث  داحواأل  ةيفردطر 
 ف.يلاكتال  فيلة ان فعيمإعادة تأ تيبات تر خاللمن لية طر الحامخاللض لتعرا  أساسعلى 

 

مال عأل  ةبس امنال  ياتياطحت اال  زجحلة  حذرو  ةبسنام   اهنكو   د منأكوالت  امعه  لعامم التتفي  ات  يط ياالحتا  دصرخاطر  أما م
توفمد  كأتلاب  كلذ و  ،ةعموجلما  لقب  نم  با تكتاإل ان  امألر  لمزلالوال  الطيتغة  وتتيلب ق تمسال  تابمطالة  ت  ساارممن  مضة. 
  ية ة دوراريت إكتواجعارمب  ا  مدعوك مذل  كونوي   .بتاإلكتم ااكأحيق  تطبو  يرواتإلكايل  حل الت  خدامستياطيات إحتاال  دصر

 .تيا ياطحتاإل ئمةمالن ماضلة لمستق
 

 

 :تمـانئمخاطـر اإل (ب
 

  د كاملة عن  غ بالفع المامه بدزتلإب  اءوفلا  ابلالمق  ف رالط  فيها  نيتمكال    ي تالر  طاخلمهي ان  ي مأالت  د قوي عف  نامئتاإلر  اطمخ
 .قهااحقتسإ

 

 سط.القفيذ شروط ضمان  تنت  الحاال  وفي بعضط  القس  م سلت  عند  ةيارلتجوط ارلشا  خاللن  م  انمئتمخاطر اإلب   مكحتلا  متي
    .لبمقاطرف  يم ألاعرض هتأي يوجد  ال أنه إالفة. صنم رن غييت تأمكاشر امع لشكب  لةباف المقااألطر أغلب ونوتك

 

ة قووال  ىندألانيف  صتالار  معي  س ساعلى أ  يةانتمئة اإلالكفاء  نم  ى ندأ  دحم  هيلد  ندييمع  عتأمين ملا   ادةإعمال  تيب أعرت  متي
  خطار ألا  عتوزي  مويت  تعرضلا  عمومجن  م  ٪25ى من  ص عام أق بشكل  ى  تعدتال  دي  رض ألي معيد فرتعالة. إن  يالمال
التات   اترتيبعدا   ا  م    يرماتثسإ  نيفتص  ىوتسم   ى بأدن    راف األخرى طاأل  لىع ى  عل  عموزلا ي  سبالنقي  اتفالأمين  
 تبادل.س ماأس

 

 مين: تأال إعادة ترتيباتب علقةتمال نئتماالا اطرل مخيتحل يلي مافي
 

 ية مريكاأل ات روالالدبآالف  

 2022 

 
 نة يدم ممذ

من   ةلحصا
بات  لاالمط

  مةائقلا
 موعمجال

    :مينأتلادي ية بمعقأرصدة متعل
 47.74 6.400 1.344 مارتثإسرجة دب ةفنمص -
 4.261 4491. 2.812 أخرى -

 4.156 97.84 12.005 
 

 

 ة كيت األمرياردواللاف الآب 

 2021 

 
 ةنديذمم م

لحصة من  ا
 الباتطمال
 قائمة لا

 وع مجمال

    :أمينتلمعيدي اب علقةتمصدة رأ
 3753.3 90418. 334.61 مارثستإة رجبدفة نمص -
 3.583 .8112 51.46 ىرأخ -

 98.016 1.0222 2037.1 
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 م.ب.(.)ش ينملتأل بيةرالع عةمولمجا
 تابع()  ةالموحد ـةالماليـ تاـنـبياالل وـحاحـات إيض

 
 ع( تاب) ينلتأمادارة مخاطـر إ (4

 

 :طــر العمالتمخا (ج
 

 العمالت  طرمخا ازرتإح يتم. تلعمالطر المخا رضةا معهنفإ ،دةتعدم تعمال ب  مالأع يف كتتبت شركةال نأبما 
 توفرة.م ازترحاإل تيال تسهو ريوهض جرلتعا بحصي امندعة ألجنبيا
 
 

 كية يرمأل ا اتروالدلابآالف  

 أخرى  ويتي ينار كد ةروبيه هندي ييناسترله يجن يورو  2220

        (تا)مطلوب وجوداتم
 ( 12.773) ( 8.718) ( 3.812) ( 1.076) ( 291) ي صاف  ،نيتأم ةادإع

      
 
 
 

 مريكية ألت اراوالدلف االآب 

 أخرى  ويتيكار يند يةنده هبيور ني يلاستر هيجن رو يو 1202

         ات(بو لمط) تاودجمو
 (15.332) (10.786) ( 6.185) ( 1.252) ( 528) في صا ،تأمين دةإعا

      

 
 

 : ةسيولر الـخاطم ( د
 

المخ ت  رطخ  يه  لةسيواطر  لدفعلناوفر  عدم  تاقهاقحتسا  عند  تامالتزاال  قد  السدوحال  يددتح  م.  في    ة اريمثتساإل  ةاسيد 
 في  أو قدا  ن فاظ بهام االحتلى أن يتلتأمين عا طالباتم ثلتمتي لاور امستثإلا لن أموار مكبيجزء ب طلي تتالت اتادشرالوا
 ة.ولبسه سييلتلل ةل باق مالية قاورل أشك

 

 : ةسيساالح تحليل ( ه
 

 : قوسال راطخم ى لإ موعةجالم قوقوح دخل الة سياحسي يما يلف
 

 ة كييمرأل ا تالدوالراف الآب 

 2022 2021 

 ( 906) ( 65) يئالنها  لخسارةل ادمعي دة فازي 5٪
 690 65 هائينال سارةخالفي معدل  ص نق 5٪
 455.9 4.858 يكي مراأل ردوالل ال ويتح معدل فييادة  ز 10٪
 ( 2667.) ( 5.938) ي كيمراألر الو لدل ايتحو دلعي مقص فن 10٪
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 (.ب.م.ش)ن يتأمللة ربيلععة اوالمجم

 بع()تا ة ة الموحدليــا مال اتـانـالبي ولحــات حايضإ
 

 

 وك بنى الد لة صد رأود النق (5
 

 يكية ات األمروالرالد فبآال 

 2220 1220 

 40.464 31.244 بنوكلدة لدى اوأرص قدنال

 40.464 31.244 هحكم ما فيود قنلا

 - 31.000 هور ش 3 من قل أ جل أ ع ذاتئودا

 18.591 152.897 هورش 3 ر منأكث جل أ ع ذاتئودا

 215.141 59.055 
 

 :تالالعم رطخا، مالفائدة لمعد رخاطم ،ةمانيئتخاطر االلمل كامحألوا طورلشا همأل يلتفص ا يلييمف
 

 :نماتئاإلخاطــر م (أ
 

  ها ارثمست إ  كزرمتن  معة  وجممال  وتحدة.  دائية رسسات مالؤم  جل لدىألصيرة اق  ئعداولوابنوك  لا  ةدأرصاظ بفحتاال  يتم
 ن.يمهامسالق وحق ن م ٪10قصى  أ  دحب ةيلاة مسة مؤسيأ  ىجلة لداآل عئالودا في
 

 : ائدةلفمعدالت ار ـخاطـم (ب
 

 2022 2021 

   ـة: مستحقالئـدة اـفـأســاس ال
 ي هري / شموي   هري/ ش يموي ك لبنوا ة صدرأ  -
 ق اتحقند االسع ق تحقاعند االس جل رة األيصقدائع و  -

 ٪ 3.15 - ٪0.01 %5.79 - %0.01 ةفعليالة ئدفات المعدال

 
 .ئدةفالا تمعدال يف يراتتغلل  اسيةسح دتوج ال لكذلف يرقص قتو في تحقتس ئعاودال نأ ابم

 
 :تالالعم رطــمخا (ج

 

 ألمريكية ات اربآالف الدوال 

 2022 2021 

 43.613 206.637 كي يرأموالر د
 6.609 6.898 دينار بحريني 

 7.564 932 استرليني  يهجن
 648 282 ورو ي
 621 392 ى رأخ

 215.141 59.055 
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 (ب.م.ش.) ينمأتلل ةبيرلعا ةعمجموال
 ع(با)ت ة موحدال ةـالماليـ يانــاتبالحـول ت إيضاحـا

 
 تاإستثمار (6

 ة يمريكأل ا ترالدوالا فبآال 

 2022 2021 

   ةرخسـاال أو بـحرخالل ال نمة دلـامـة العيقلاب
   المبدئـياالحتساب  نـدعة لـدلعااة قيمـلباة مصنف

   ينات دسند 
 12.399 - ا يانتمئأثمار مصنف تسأ -
 6.105 - رىأخ -

 - 17105.4 

   اققستحاال خريتا تىح بهاظ تفحم
   يندندات س
 6.002 - ا يئتمانأ فمصنستثمار أ -
 8.060 - ى رأخ  -

 - 14.062 

   عـبيل لرة وف مت

   نيدت اندس
 دياقتصاال عاونالت ةمنظمدول  ماتو وحك ىبرك يةمالات عسؤسم -
 27.850 27.005 ةينمتوال    
 162.946 96.709 ا يأئتمان نفمار مصتثأس -
 96.494 37.361 ىأخر -
 3.205 2.794 ر مدرجة ت غيهم شركاسأ
 14.111 10.688 ةملكيال قحقو يف ىخرأ همأس تراثماتاس

 174.557 304.606 

 360 - ةنيمم مدض وذقرو

 525 540 لةيزم اتركش فيار تثمإس

 175.097 424.970 

 
 ي:يلما ة كمجموعلاع بيلبل فرةمتوال  لدينت اداسن ةيمق اضفخإنصص مخ في  حركةلا
 

 ية كاألمري راتوالدال فآالب 

 2022 2021 

 1.492 1.908 ايرني 1 في

 416 2.375 سنة لا اللخ  لمسجلاض افخاإلنص صخم
 - ( 3.008) معكوس من بيع اإلستثماراتمخصص 

 1.908 1.275 سمبر يد 31 يف
 

 .التأمين إلعادةتمانية ئا تن التفاقياماضك( يكريمأ  دوالرن ليوم 18.2 :2021)  رهن دات دين تحت الال توجد سن
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 (.ب.م.مين )شتألبية لرالع وعةمالمج

 ع(تاب) وحدة لماة ـيـلالما  تـاانـيبلا لوحـ تـاحايضإ

 ع(اب)ت تامارثستإ (6
 
 ت:امارثستإللى اع يةروهلجاوالعمالت لفائدة طر معدل ااومخ يةتمانئاالر طخامالب يلفصت يا يلميف

 

 :انئتماالاطر خم (أ
 

الحت األتاستثمارإز  ركيتمن  وعة  مجمد  الها في    % 10  حدب  دحوا  عيانص   اعقط  أي  وأ  راإستثم  يألدينة  مال  ةاليموراق 
 ة. يندالم ةيمالالق راوألة اظحفمالي  إجمالي من  توالى  عل  %20و
 

على   %10% و5د حب مصدر أير واإصد يأل درجةلما  تكاشراألسهم لل ارها فيكيز إستثمر تا  يضعة أومجمال دتحد قو
 . ءشرالي وقت افسهم األة ظحفم يةنزامي ن، مواليتلا

 

 : ةئدالفا دلمع ر طخام –  ةنية مديلاموراق أ (ب
 

 2022 

  دةائلفا سأسا 
 قةالمستح

 ئد االفو
 ة يعلالف

 د ائفو
 ت اوبونكلا

   ول دات مكو ى وحركب يةمالعت اسؤسم
 يةنمالتو ون االقتصاديالتعامنظمة 

 صفني/هرش
 % 0.500  - % 0.375 % 0.500  - % 0.375 نوي س/ينوس

 مارتثسإجة  ربد ة مدينةاليراق مأو
 نصف/ يرهش
 % 5.839  - % 0.750 % 5.839  - % 0.750 ي وسن/ينوس

 
 ى أخر ينةمد يةلام قاأور

 نصف/ي رهش
 % 5.500  - % 1.740 % 5.500  - % 1.740 ي وسن/ينوس

    
 

 2021 

 دةلفائأساس ا 
 قةحلمستا 

 ائدفوال
 ةيفعللا

 دائفو
 ت ناووبلكا

دول   حكوماتو ىبرك ميةالع تاسؤسم
 تنميةلوا دي تصااالق منظمة التعاون

 نصفري/هش
 ٪500. - ٪ 0.375 ٪0.500 - ٪ 0.375 ي ونس/يوسن

 
  رثما تإسبدرجة   ةينة مداق ماليرأو

 فنص/ ريهش
 ٪7.125 - ٪ 0.010 ٪7.125 - ٪ 0.010 ي ونس/يسنو

 
 رى خـأة مدينة يلق ماراأو

 نصف/ يرهش
 ٪5.500 - ٪ 1.740 ٪5.500 - ٪ 1.740 ي وسن/ينوس

 

 :لةلعمر اخاطم –  ةأوراق مالية مدين (ج
 

 ة يكيرماأل  تاروالالد فآالب 

 2022 

 عوممجال أخرى  ي ينرح ب ارنيد ريكي مأ رالدو 

  ولد توما حكو برى ك ةلمياعمؤسسات 
 27.005 - - 27.005 يةلتنمواقتصادي الا وناالتعمة نظم
 96.709 - - 96.709 را ثمة إستجربد نةيمدة اليق مراأو
 37.361 - 3.937 33.424 خرى ة أنيدم ةاق ماليأور

 157.138 3.937 - 161.075 
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 (.ش.م.ب) أمينللت ةيبرلعا وعةجمالم
 تابع() ة حدمولا ـةيـالت المابيانــالل حـوت ضاحـاإي

 
 ع()تاب اتمارستثإ (6

 

 كية ألمريدوالرات اآالف الب 

 2021 

 ع مومجلا ى رأخ ي نريبح رنايد كي ريأم والرد 

 دولمات حكو  رى و بية كملسسات عامؤ 
 27.850 - - 27.850 ةمينلتاو  يداصتقالاون اعلتة انظمم
 268.260 (3) - 268.263 مار تثإسجة بدرنة ديية ممال قارو أ
 110.659 - 4.154 106.505 خرى دينة أم ةيمال قراأو 

 
402.618 4.154 (3) 406.769 

 
 

 : تحقاقالسل ةيمتبقلا رةلفتا –ة  نديم ةليمااق ورأ (د
 

 ة. عاقديق التاستحقاال  جالآل اقفو نةديلماة ماليلا قراولأل  ةريتفدلا ةمقيلاوة يساسألايمة لقيوضح ا نيلي بيا فيما
 

 

 ة كيري ألما  راتال ف الدوالبآ 

2022 2021 

لغ  لمب ا
 لرئيسي ا

 ة مالقي
 ية الدفتر

  المبلغ
 ييسالرئ

 ةقيملا
 ةريفتدال

 كومات   وح رىبكمية لعات سساؤ مة ل يالم قراأو 
     : ةيمتنلي واداقتصااللتعاون امنظمة  لدو   

    

 27.850 28.000 27.005 28.000 قل أ و أ سنة  لالخ ق حتتس  -

 28.000 27.005 28.000 27.850 
     : رإستثمادرجات مصادر ب ة مدينة لاق مالي رأو
 63.635 65.561 25.685 26.000 و أقل أ ةسنل  ق خالتستح  -
 133.591 130.006 65.330 71.000 نوات س  مسخ ى لة إسن  -
 71.034 66.762 5.694 6.500 ت نواسس مخ من   ثركأ  -

 103.500 96.709 262.329 268.260 

     : رىدينة أخلية مماراق و أ
 - 944 3.977 4.944 أقل  حق خالل سنة أو ستت  -
 44.098 43.584 33.384 36.482 ت نواسس  خم لى ة إسن  -
 66.561 5.159 - - ات نو سمن خمس   ثركأ  -

 41.426 37.361 49.687 110.659 

 
172.926 161.075 340.016 406.769 

 

 :ةديلعام اهساأل (ه
 

  ي هك، فذل  عمو.  ةدالفائ  تالطر معدخاعرضة لمت  سليما  و مع  أنها  كماو  بتةثا  قاقستحخ ايدية تواراألسهم العا  ملال تح
 .يول سنكشب مهألسا ىل ع احبرأ عتوزيعن ن العإلا يتم ام ةعاد . 7 حضايإ يفمبينة ا هيتاسحسو عرالسر اطخلم ةعاضخ
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 .ب.()ش.م نيمة للتأيربعلا ةموعالمج
 (ابع)ت دة موحلااليــة ــات المالبيانحـول  اتـاحإيض

 
 بع()تا اتمارثتسإ (6

 

 ا: هاسأس ىلعة وممقل اة  لعمالب ة حسنفمصة يادالعم سهألل ةريالدفت مين بالقيايما يلي بف
 

 ية ريكألمات ارالالدو فبآال 

2022 2021 

 2.205 1.794 ريكي أم رالدو
 1.000 1.000 ى رخــأ

 2.794 3.205 
 

 :ائمةالق  تـاتــزامـلإلا (و
 

الع  تالتعهداع  جموم  بلغ قيمتم  بيعلل  ةمتاحال  راتامثستإلل  ىدعمست  غير  ل ما  أسرل  ابمقة  عجموملى    نيومل  8.3  ها 
 (.ييكر أمرالودن مليو 7.7:  2021ي )كيرمأ ردوال

  

 ة ياسسلحليل احت (7
 

 : يلي كما اتمارستث مه واإلحك  ا فيمو على النقد قولسا خاطرمى لإوعة جمملكية لالمل قوحقورة اوالخس ربحلا ةحساسيان بي متي
 

 ريكية مأل ات اروالدال فآالب 

 2022 2021 

 
 ل لدخا

  حقوق
 ةكيلالم

 الدخل 
  وققح
 يةلكالم

     ئدةالفا لعدم
  -د ئعالا منحى يف لتحولا أساس ىلع  طةنق 100+ 

 ( 7.350) (2.136)  ( 4.149) ( 25) ض قترااال واتدأ
  -د ى العائنحمي ف ول تحلاأساس  لىطة ع نق 100 -

 5.549 2.164 2.294 25 اض رت االقتأدوا
     
     ت ماللعا راطخم

 - ( 5.881) - ( 1.131) ي كريألما رالل الدوويتح لدمعفي دة  ازي 10٪
 - 7.187 - 1.382 ي مريكألا الرو الد يلوحت لعدم ص في نق 10٪
     
     م سهألر اعس
 - 1.161 - - سعر األسهم  ة فيزياد ٪  10
 - ( 1.161) - - مسهألا رعي سف نقص 10٪
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 )ش.م.ب.(ن يملتأل بيةلعراة عومالمج
 ع()تاب ة حدمولا ةــيمالالت ـاـانبيالـول حات ـحايضإ

 
 

 ة قتحسم تاإيراد (8
 

 كية ريماأل  تراالولداف بآال 

2022 2021 

    ستحقةم اط تأمينـسـأق
   ستالمها :ا عقومت
 367 334 هراً ش 12الل خ -
 37 33   اً هرش 12د عب -

 367 404 
    قةتحسموائد ف
 1.744 3.079  راً شه 12ل خالا المهستا متوقع -

 3.446 2.148 

 ينة دم نيمأذمم ت (9
 

 ة يكريماأل  راتالدوال فالبآ 

 2022 2021 

   تحقة : مس ةدصرأ
 29.097 7.049   اً شهر 12ل خال -
 44 28 اً هرش 12 عدب -

 7.077 29.141 
 

 ي:ا يلمكة قيمال  ةضفمنخ ةلمدينا مملذل  عةجموالم صصمخ في  الحركة
 

 ية األمريك تارالدوف الالبآ 

2022 2021 

 16.670 16.752 رياين 1 في
 82 - مةيلقا  في اضفنخإلل فيااض صصخم

 16.752 16.752 برمسيد 31

 
اتتعل ممال  مذملق  األساف  ديةفر  ةصورب  مةالقيضة  فنخدينة  إي  ماليب  يمرخر  آ  ف طرلى  س  تم  يو  .ةضائقة 
 : ييل مامم كذلذه اهر مع بساتحا

 

 يكية مرأل ات اروالف الدالآب 

2022 2021 

 3.327 3.327 ن نتيسن م رأكث

 3.327 3.327 

 
 :ييل كمامة قيلاة ضفغيرمنخوة قحتسمالة نديمال ممذل ا ارمأعيل لتح
 

 ية يكمراأل  راتالوف الدالبآ 

 2022 2021 

 334 946 شهور 6 تىح
 1.020 1.508 شهر 12 إلى 6 من

 2.454 1.354 
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 .(.بمش.) نيمأتة لللعربيا ةوعممجلا
 (عبات)  ةوحدملاــة ماليالت اــنيالباات حـول حـإيضا

 نلتأميات اكرش ئع لدىادو (10

 ية يكرمأل ات اروالدلا فبآال 

 2022 2021 

   : ةقتحمسصدة رأ
 13.307 9.174 اً شهر 12ل خال  -
 8.421 9.985 اً هرش 12 بعد  -

 19.159 21.728 
 

 لي:كما ية لقيمافضة  خمنلا عائلودلة  موعجمصص المخفي  ةركحلا

 ية ريكماأل  اتالردولا فالبآ 

 2022 2021 

 1.976 1.978 رنايي 1 يف
 2 -   ةميقلا في ضفاخنإلا صخصم

 1.978 1.978 مبريسد 31

 

  بسام احتيتو. ةاليم قةئاضب ريم رخطرف آ ىإل  األساس يدية ف ربصورة ف مةقيال خفضةنمئع الادلوا لقتتع
 كما يلي:  لودائعا ههذعمر

 ة يكيرماأل ات ردوالآالف الب 

 2022 2021 

 196 196 تاونس 10ن مر أكث

 196 196 

 :ما يليك مةالقي ةضنخفم رغيو ةقمستحال ودائعالار مأع ليحلت

 مريكية رات األ الودلاف البآ 

 2022 2021 

 1.058 3.378 ةحدة وانسى حت
 1.692 2.076 تسنوا 3ى  لإسنة  من

 5.454 2.750 
 

 ة ينفال تاصصلمخ ا نمن يأملتا يديمع ةصح  (11

 ة يكريمأل ا اتروالدال فالآب 

 2022 2021 

   عامةلا تاتأمينال المأع
 21.007 7.836 ئمة قا باتلاطم -
 16.848 708   هاعن مبلغ غيرات البمط -
 645 1 لة جمؤ دةعاط لإلاسقأ يحتياطإ -

 8.545 38.500 

   ياة حال أميناتل تأعما

 15 13  قائمة تالباطم -
 1 1 ا هعن غبلم رغي تبامطال -

 14 16 

 
8.559 38.516 
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 (..ب)ش.من يأملتية لة العربوعالمجم
 ع(ابت) لموحدة اة ليــا لما اتــنلبياال وحـ تاحـضاإي

 

 خرى أ جوداتمو (12
 

 ية مريكأل ت اراآالف الدوالب  

 2022 2021 

   ة:سملمو رغي تداجومو
 9.977 9.994 ي   لآلاب حاسلاج مبرا  -

 9.994 9.977 
 ( 9.648) ( 9.661) كم اترمالاء فطإلا :  اً صقنا

 333 329 

    ىرأخات دوموج
 14.611 7.761 ة نومرهدية نق ودائع  -
 5.996 240   أخرى دينةمم ذم  -

ً فدف مصاريم  -  486 492   وعة مقدما

 8.493 21.093 

 8.826 21.422 

    :سة وممل لا موجودات غير لا كة في حرلا
 538 329 ناير ي 1في   ةفتريدلا مةيلقا  يافص
 - 17 افاتإلضا

 (21) ( 13) إطفاء ةلفك  -

 ( 188) - ات تبعادسإ -

 329 333  ريسمبد 31في   مادفترية كلاة لقيما ي صاف

 
 .اتناالضمو أمينتال ةعادإل نإئتما اتبطاخل ن  امضك يةقدالن دائعالو نتم ره

 
 قاري عستثمار ا (13

 

  ة يريكماأل  اترالدوالف البآ

2021 2022  

   
 ايرين 1ي ف  ةيلدفتراة يمالق 4.622 4.622
 مةفاض القيخنإ 280 143

 ك التهساإل ( 148) ( 143)

 السنة  يةاهفي ن ريةتالدفيمة لقا 4.754 4.622

 
  من قبل   السنةالل خ   ةة الصادرديدالج  يرين التأجقوانناًء على  ب،  يميتدل  ري  لفاكت  وعةمجمللعة  لتابا  كةشرالدت  ، حد2020في  
أن    لىع  دىملال  ويط  رجاإيد  قع  ىعل  عطىين  مكن أي  ةركمكتب الش  نين مب م  جرلمؤا  ءزجال   أنمي  العلا  يالملا  يدب  زركم

ذب. وعداتمت وارعقا مصنف  ملهكبأ  شركةال  ىمبنكان  ،  ضيحتوال  ذلكبل  وق.  ويليتم  اريجإل  ؤهلم  نيكو ،  التوضيح   لكعد 
ً فو  ريعقا  رامتثسا  ىلإ  ةرك شال  ىنمب  من  لمؤجرء ازجال  ف يتصندة  إعاب  ير  لفاتك  تامق اامعي  تابتطللم  قا   دولي لرالمحاسبة 

تثمار ساكه  يفتصن  م الذي تركة  نى الشبمن مجر  لمؤا   ءجزللدلة  القيمة العال  م تحويت  ك، لذ  ى لع  اءً بنو  .ي ارعقر  اتثمسا  : 40رقم
 . 2020 ايرين 1 يف يقارع رماستثاإلى  تمعداات وعقارمن  يرعقا

 
وااكترالمك  الهتساالصاً  قانة  لفكتلاب  اريقلعا  ارمستثالااب  إحتس  متي ت ةقيمالفي    النخفاضم  ر  العقل  ة لاد لعا  مةيقال  مييقتم  . 
للال  لكيةمال  ةمؤسسال  في  مسجل  قلمقيم مست  لبق  من   .2022  يسمبردفي    كما ماريتثساال ة  يمقلا  .(RICS)  مساحينمستقلة 

ريكي( دوالر أمون  ملي  4.622:  2021)  2022ر  بيسمد  31ي  فيكي كما  ر أمردوال  ونيمل  4.754ري  ثماتسلعقار االل  العادلة 
 . 3 ةئفلا  أنه ىل ع ةل ادلعا مةيالقيف قياس تصن مت دوق
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 .(.بش.م) نأميللت ةيربعلوعة اممجال
 بع(ات) دة ــة الموحياللما تاــنياالب ـولح تاـحضاإي

 
 

 تعداومت رااقع  (14
 

 يكية ألمرت اراالدولآالف اب 

 2022 2021 

 2.080 1.972 أرض   
 9.833 8.192   نىمب 
 6.921 6.921  ثأثا 

 2.360 2.290 ت اوملمعال مظزة نأجه
 447 460 ية بتالمك تداعالم
 397 397 ى خرأ

 20.232 22.038 

ً اقصن     ةملقيض اخفانو إ  ماكترلماك الهالستا  : ا

 ( 222) -   ىمبن 
 ( 6.906) ( 6.907)  ثأثا 
 ( 2.351) ( 2.273) ت املمعلوم اظن ةهزجأ
 ( 446) ( 449) ة المكتبيت لمعداا
 ( 388) ( 334) ى رأخ

 (9.963 ) (10.313) 

 
10.269 11.725 

   :  اتدوالمعات ارقعلاي ف كةحرال 

 12.006 11.725 ر ايني 1ي ف ماك ةالدفتري ةمالقي يصاف 

 152 (1.147) رقاعاليم ية تقادإع -
 5 33 ضافات إ - 

 (1) (1) ات عادبتاس -
 ( 437) ( 341) ك هالستاة لفك - 

 11.725 10.269 بريسمد 31ي  فا كمة يترفدلاة يمقلا ي فصا 

 
 

الرمكلاى  لمبنواتشمل األرض   المملتب  الشركة  قتلذي  اوك وئيسي  فيه   مبنى   نجزءا م  اأيضالمبنى    . ويشمل1984  منذيم 
 . ارةد ألغراض اإلالذي يستخدم ري  تكافل تبكم
 
 

ة قياس تراتيبيفي    2  الفئة  عند  ل وتم تصنيفهرجي مستقخا  مقيمبل  عام من قالنهاية    المكتب الرئيسي في  عقاردة تقييم  تم إعا
تم    لةادالع  القيمة و  نهجقة  طري  تخدامباس  تقييمهحيث   ، تحديداالستثمار  العال  تم  بمبلغ ى  للمبنة  ادلقيمة  األرض  ذلك  في  بما 

أمريكي    5.115.000 تكيريأم  الرود  6.559.000  البالغة دفترية  ال مة  قيالمقابل  دوالر  تم  اإلعدي.  ا فاض  نخل  لقيمة في 
 دوالر أمريكي إلى احتياطي   1.336.000  بالغةللمبنى ال  العادلة   مةقي وال  دوالر أمريكي  108.000  ةلغرض الباالعادلة لأل

 عقار.م القييعادة تإ
 
  297.249 هدرق  ضاإنخفعكس ب ساتم إحتو لققيم مست م  RICSل من قب 2022سمبر دي  فيري  فلييم مبنى تكاتق تمقد و
 .ةالخساروبح الر انبي في كييمرأ رالدو
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 (ب.م.)ش. ينأملتل يةبلعرا ةالمجموع
 (عبات)  ةحدوالم ةــليما لا اتــلبيانا ـولح تاـحاضيإ

 
 
 

 ــةينف  صــاتصخم (15
 

 

 ة كيدوالرات األمريلا فالبآ 

 2022 2021 

   مة  عالا اتنالتأمي لأعما 

 142.545 89.328   ئمةقا تلباطام - 
 78.372 15.931 ا نهغ علبي لمر سائخ - 

 3.956 669 ةر مكتسبيغط اسأق -

 105.928 224.873 

     ةايحت الانميأل تعماأ 

 10.973 8.256   ةئمت قالبااطم - 
 19.767 19.636 ها نع غلبيم ر لئاسخ - 

 165 10 ير مكتسبةغ أقساط -

 27.902 30.905 

 133.830 255.778 

 
العانايأملتا  ىلعطي  تياحاإلدة  م  طسوتم   على  اةالحي  تنايموتأ  ةلحيااريغ  تميناتأ  لىع   تاسنو  2.7وت  واسن  2.9ي  ه  مةت 
 . ليتواال
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 ب.(.ش.م) نيمتألل ةيبعرلاعة ومجملا
 (بعتا) ة دحومالـة ـاليمالت ــاانيبالحـول  تاحـاضيإ

 
 

 ت ـاـباللمطوراـطـت (16
ط قساألا  إلىارة  شإلبا  بةسوا محهعنغ  بليم  ل  يتالسائر  لخا  هافيا  بم  تكبدةالمت  باطالملا  يفوصا  ي الإجمي  لاتلاول  الجد  حضيو
 : يةضامالت اوسن سمخال ةرفتلة قبساالات عوق تلابة رنقاوم ،ةبمكتسلا
 

 ية ك يمرت األ اروال دلاف ال بآ 

 ب تاتكإلاة سن 

 عمجموال 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

        لي إجما 

        ة متكبد ال ات لبمطا لا  ليفر تكاتقدي

  - - 1.474 55.541 98.051 127.688 ة ي اب تت الكا نةسلا بنهاية -
  - - 1.033 112.330 198.985 233.862 ة حداوة ن س دبع -
  - - 845 110.136 206.944 250.680 ن ي ت سن بعد  -
  - - - 112.572 204.591 235.117 ت وان س ثالث د بع -
  - - - - 201.385 230.929 ات وسن  عأرب عد ب  -
  - - - - - 227.550 ت خمس سنوا  عدب  -

 542.352 - - 845 112.572 201.385 227.550 ة ي لاحلا ةدتكب ملالبات مطاالردي تق
 ( 493.342) - - (114) (100.020) (179.021) (214.187) خه ي رات  تىح  اكميرلت ا عالدف

 49.010 - - 731 12.552 22.364 13.363 بة تسلمحات اوب لمطلا

 84.141       ة بقاالس اتنوسبات الولمط

ي  ن فتضممالت با المطلووع جمم
 133.151       ي الملا زكرملا نبيا

  

  

 عموجمال 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

        ي ف صا
        : ةتكبد لما ت اطالبملايف  الكير تدتق
  - - 1.474 48.217 84.203 106.954 ة ي تتاب كالاة ن سالاية نهب  -
  - - 1.033 92.768 151.704 183.530 ة حدواة ن سعد ب  -
  - - 845 96.171 156.533 191.546 ن ي نت د سبع -
  - - - 89.262 156.231 184.133 ت اون ث سالث عد ب  -
  - - - - 152.566 179.926 ت أربع سنواد عب  -
  - - - - - 176.749 ات سنو سخمعد ب  -

 419.422 - - 845 89.262 152.566 176.749 ة ي الالح ةبدكت لماات ب المطال ري قدت 
 ( 372.775) - - (114) (76.864) (131.450) (164.347) خه ي راى ت ت مي حاك رت لا علدفا

 46.647 - - 731 12.398 21.116 12.402 بة تست المحاوب لطالم

 77.946       ة ابقسال تنوابات السطلوم

من في  ض ت مت البا ومطلال عومجم
 124.593       ي لالما زكرملا اني ب 
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 .(بش.م.)ن ميللتأ يةبعرالة وعممجال
 بع(ات) ة وحدلماة اليــملا تاــانلبيا ولـحت اـحاضيإ

 
  مينأتلا وأصولات لتزامإ يف  ركـةحلا (17

 كية ريمأل اات الردوال فالآب 

 صافي  ن يمأت دةعاإ جماليإ 2220

    لمطالبات ا
 132.496 21.022 153.518  ةئماقلبات اطم
 81.290 16.849 98.139 نهاع لغيب مل رئاسخ

 213.786 37.871 251.657 ة نسلا ايةدب يف عوممجال

 ( 61.228) ( 20.848) ( 82.076) ةسن لا لال خ صصمخال يف رتغيال
 ( 27.965) ( 8.465) ( 36.430) ةسنال لخال اتبلطام يةتسو

 124.593 8.558 133.151 ة السن نهاية في رصيدلا

    ةبستكم ريغ ساطق أ
 3.475 646 4.121 ة نسال ايةبد يف
 ( 2.797) ( 645) ( 3.442) ةن الس لال خ صصلمخا في رغيتال

 678 1 679 نة لسا ةياهن في ديصرال

    ةمستحق ينتأم طاسأق 
 404 60 464 السنة  يةبدا في
 ( 37) ( 46) ( 83) سنة ال  اللخ لحركةا

 367 14 381 ة لسنا ةينها في يدصرلا

    ةؤجلم نيمتأ لاعمأ على ولصحال يفلاكت
 365 ( 38) 327 نة لسا  يةادب يف
 ( 340) ( 1) ( 341) نة الس  لخال ةكرحال

 25 ( 39) ( 14) ةالسن نهاية في دصيالر
 
 

 ة يكيمرألات اروالالدف الآب 

 ي صاف نميتأ عادةإ يإجمال 1220

    تالباطمال
 177.041 35.874 212.915  مةائق باتالطم

 135.499 33.027 168.526 اهنع لغيب لم رئخسا

 312.540 68.901 381.441 ة السن ةايدب في وعمجالم

 (29.244) ( 6.116) (35.360) نةالس لال خ صصخملا في لتغيرا
 (69.510) (24.914) (94.424) ةنالس لالخ تلبااطم ويةست

 213.786 37.871 251.657 نة سال ةياهن يف  ديصرال

    ةبتسمك رغي ساطأق
 21.961 5.467 27.428 ة نسال ةيادب في
 (18.485) ( 4.822) (23.307) ةن سال لال خ خصصلما يف غيرلتا

 3.476 645 4.121 ة السن ايةنه يف  يدصرلا

    ة تحقسم نيأمت طاسقا
 6.766 1.774 8.540 ة سنال يةبدا في
 ( 6.362) ( 1.715) ( 8.077) ة نسلا  لخال ةكحرال

 404 59 463 ة نالس هايةن يف  ديصرال

    لةجؤم أمينت لماعأ  ىعل ولصحال فيلاتك
 4.749 47 4.796 ة السن ةبداي في
 ( 4.384) (85) ( 4.469) ة سنلا  اللخ ركةالح

 365 (38) 327 ة سنال ايةهن في ديصرال
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 (.ب)ش.م. نللتأمي يةبلعرا موعةجالم
 ابع(ت)  ةحدومال ةيــمالال تـاـيانبالول حـ تاحـاضيإ

 
 ـة ـنئــاد نيأمـم تذم (18

 

 ية يكمرأل ا توالرادال آالفب 

 2022 2021 

 49.863 23.878 اً هرش 12 لالخة قحتمس

 23.878 49.863 
 
 

 ى ـرـخأ تالوبــمط (19

 ية ريكت األمارالدولا فالآب 

 2022 2021 

   
 بعة ات ةكشر في  تملةة محارسخرات قديتصص لمخ
 7.613 5.113 ((ج)34 حاضي)إ 
 6.990 - ينأمتلا دةاعإب ةقعلر متت غياستحقم
 5.436 4.855 (28 يضاح)إ  لخدمةا ةايهنع افمن

 6.719 5.226 تحقة يف مسرمصا
 234 234  ةقتحمس أسهم احبرأ
 1.219 1.219 قة تحسم نيمتأادة إع اطقسأ

 882 634 أخرى 

 17.281 29.093 

   ة:  قستحم أرصدة

 23.657 12.426 شهراً   12ل خال −

 5.436 4.855   اً رهش 12 دعب −

 17.281 29.093 
 
 

 ــن المساهميــوق ـقح (20
 :لمالاأس ر (1

 

 تاونكمال (أ

 ة كييرماأل ت والراالدآالف ب 

 2022 2021 

     هب رحمصلا
 500.000 500.000 حد  ام الوهلسل كييمرأ رالود  1ر سعب دياع  سهم نويمل 500

   
   للكاما ب فوعدلماو به بتتكلما ،ردلصاا

  ر دوال  1  ربسعم عادي  هس  (مليون  220:  2021  ن )ويمل  220
 220.000 220.000 حـد الوا للسهم يأمريك
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 .ب.(م.شين )مألتل يةبرة الععموالمج
 (ابعت)  ةدوحملا ـةـليالما  تاــيانالبل وحـ اتحـاإيض

 
 (ابعت) ميــنهاسملا قــوقـح (20

 
   .نصة البحريبور في  جة مدر ةشركلا إن أسهم 

 
 ونيئيسرلامون اهسملا (ب

 
 ه:ضح أدناو موه ماك رةدالصاو  ةولداتلما  كةشرلا مسهأ من كثرأ أو  ٪5 ونلكتمين ن الذيوساهملما

 

 
 اهمين هيكل المس (ج

 
 : ي يل ما كةرشلل اولةتدملا ملألسهن ميهساملال هيك شكلي

 

 ينمهاسملاد دع ( نييبالمال)سهم األ دعد سهم األ
ن  م  ويةمئلا بةنسلا

سهم  أل ا عوجمم
 ولةامتدلا

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 ٪ 21.5 %22.7 4.282 4.248 42.5 45.0 ٪ 1ن  مل قأ
 ٪ 6.6 %5.4 4 3 13.1 10.6 ٪ 5  لىإ  ٪1من 
 ٪ 5.6 %5.6 1 1 11.0 11.0 ٪ 10ى  إل ٪5من 
 ٪ 66.3 %66.3 5 5 131.5 131.5 وقف ى مالإ ٪ 10من 

 

 :ةنيــزخلا مهسأ (2
 

  رقدت هيو .م(هس 21.885.118 :2021) 2022 ربيسمد 31كما في  هاهمسأمن  مهس  21.885.118 ةكالشرك لمتت
  أمريكي (. دوالر  14.793.000:  2021)مريكي أر دوال 14.793.000 ةلفكتب

 
 ني: ولقانا اطييتحاإل (3

 

إلى   نةسبح الي راف ص من  ٪10ل يوحتة عومجم لا لىع وجبتي ،سيستألا دوعق قةـبطلماين نقوالام اأحك بجبمو
 ع. فودملا  لالمس اأرة  ميق نم٪ 100 ىإل  صىقأ ل كحدني حتى يصنواقي الاطتيحالا

 
 ت:اثمارستإلم ايقيت  عادةإطي ياتحإ (4

 

  . ع يبللة  وفرتملا  تاارمثت ساإل  اتدوـوجماس  ية قدإعا  ة عنجتلنااائر  سوالخ  حرباألار،  ـم اإلستثماييادة تقعاطي إتيحم إضي
 . لخ دلا انبي ىلإ رئاسخلو اأ حارباأل يلم تحوالبيع يت ندعوطي، ياحتإلا ر ضمنائ سو الخح أباراأل ههذج اردإم تي

 
 
 
 
 

 

 يةنسجلا م سالا

 مهسألا ددع
 ( نييمالال)ب

 ن م  ئويةلما ةبسالن
   سهماأل ع جموم

 لةواتدلما

  وية منمئال ةبالنس
مجموع األسهم  

 رة دالصا

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 14.4 14.4 16.0 16.0 31.8 31.8 ا يليب زيكرمال ايبيل فمصر
 13.8 13.8 15.4 15.4 30.5 30.5 دةربية المتحالعت راإلماا ر ثماتسإلت لارامإلا زهاج
شات لمعال ةمعالئة اهيلا

 12.5 12.5 13.9 13.9 27.5 27.5 دةحمتية ال لعربا تامارإلا ةياعتمج إلاات أمينوالت
 9.9 9.9 10.9 10.9 21.7 21.7 حدةتالم يةبرعالت ماراإلا يبركلا  مالعمر سد أحم
 9.1 9.1 10.1 10.1 20.0 20.0 تلكويا مارتثسة لإلعامال ئةيلها
 5.0 5.0 5.6 5.6 11.0 11.0 حدةالمتبية عرلات امارإلا ةيمنلتل اترماإلاف صرم
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 م.ب.(ش.) ينلتأمل بيةلعرموعة اجمال
 (ابعت) ة حدولما ات الماليــةــالبيانحـول  تااحـضيإ

 
 ع(بات) يــنمهمساق الــوـقح (20

 
 : رقا لعا يميقت  ةادعإ طيياتحإ (5

 

خالمبض وألرا  ةلفكت  نبيرق  فال  اراتقالعم  ييتق  ةادعإ  اطيتيحإ  لثمي بعد  .  ةلدعالا  مةيقلاو  مكارتالم  كالهتساإلم  صنى 
كلفة  تلر اس سعساأى  لك عتهالسواإلا  هيمقيفترية المعاد تلدمة ايس القاسأى  لع  كستهال اإل  نبيفرق  الإن  ف   ،لذلك  ةفاإلضبا
 ة. اقبتمسال حربااأل  ىإل ارعقال مييقت ادةإع يطايتحإ منة شربام هلويحت متيي انبملل ي لصألا

 
 لمال:أس اة ردارإ (6

 

اطيااإلحت  ،عدفولما  لا مال  سأر  ةعوممجلا  لاأس مرع  و مجمن  ضمتي إس  ةبقات سمالرباح  ألاوي  انونلقي  أسهم  ع  تقطابعد 
الاسيس  إنالخزينة.   ق  سأبر  تفاظإلحا  ية هعجمومة  ق  و سلوا  ينرمث تسملاو،  ءماللعا  ةقث  ىعل  ظاحفلل  ةدعكقا  يومال 

طلبات  تمقب  راوي  دديح  ي ذالو  يزركملا نبحريلا  فرصم م  ألاالشركة    عمالم أينظو  .المعألل  بليقمست ر الولتطا  يزتعزو
ا  نهعح فصاإلاو  الءةالمش مها بتحس ، أنمألا كةلمركزي من الشرا مصرفطلب اليوم.  ألاة للشركة بسلنل باماال سرأ
ً فقو  وينلسا   رريتقلا  يف هف   زمةتمل  كة لشراإن  زي.  كلمرا   ينحربلا  فرصة مظمنأ  ليلد  مكاحأل  ا الخاص المطذا  ي    لب 
 ءة. ماللا شامبه
 
طر خامج  ذمان  مال من خاللالمتطلب رأس    قييمت  سساعلى أ   لا مالرأس    ةيفاكة  بإدار  ة كلشرا   ومقت  ك،لذ  لى ة إفضاإلاب
   مال. لا سأر

 
 ة طريسر مص غيحص (21

 

 ة يكريمأل ا تراالودلف االآب 

 2022 2021 

 17.066 12.815  رنايي 1 يف
 349 ( 39) ل امشالخل دال حصة
 ( 4.600) - ص غير مسيطرةحص –ة بع اتلا كة شرلا لما سأر ضفيتخ

 12.815 12.776  يسمبرد 31في 

 

 
 ن يملتأع اورف ج ئاتن (22

 
أعمكوتت قمة  عوجمملل  نأميالت  إعادةال  ن  الحييغ  تانمي تأ  ا:مه   يينيسئ سمين رن  أوت    .ةايالحت  ا ينمأ وت  ة ار    ادةعإ  لامعشمل 
ايغ  اتينتأم فتكالا  يرئيس   كلشبة  احيلر  ابحريلاهندسي،  لا  ،تلكا تم مال  عاطق  يتاب  ااحسال  ،ثاد و لح،    ات وقطاعلشامل  ب 
ركبش  اةلحيا  يناتتأمل  شمتو  .رىأخ جماائوثيسي  ئل  قصيرق  وطعية  محفتش  وال  .دىملا  ةويلة   ق ئاوثى  ل ع  ةياالحة  ظمل 
د  شأن الموارب  ارات قراذ  تخال  ةراإلدا   ل بق  نمظام  ت انبيل  غتشال   وعفرميع  غيلية لجتشلاج  لنتائا  اجعةرمتم  ت .ركتشلما  رستثماإلا
   لة.صمنفلية ماات مومعل عنهر وفتت يلذ ا وتقييم أدائه  علفرلا صيصهخت مسيتي الت
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 (.م.ب)ش. نيمأتللة يربة العمجموعال
 ع(ابت) ة دحوملاة ــيلا ملا تاــنيابلا ولـحت حـاإيضا

 ( تابع) نأميت لا عورج ف ئتان (22
 :يةسئيرلا مالعاأل ماقسب أسحل لدخال تحلي  بيان (أ

 
 ية يكمرأل لدوالرات اا  فبآال 

 2022 رديسمب 31ة في يته ن مالة سنال 

 
 وع المجم  ة ياح ات الن يأم ت  ة اي حلا غيرت ان تأمي

 
 

 ى د الم ةيلطو ى د لما ةيرصق ى أخر ل ما ش لا  بحسالا ث د لحواا ي البحر  ي س د نهال لكات ت مملا 

          :تاراديإلا

 1.332 61 (5) 264 920 ( 24) ( 165) 49 232 *ةب ت ت مكال طاقساأل يلإجما

 ( 2.737) ( 61) ( 17) - ( 1.111) (1) 7 ( 1.091) ( 463) رةدالصا تأمينال ادةعإ أقساط

 3.507 155 - 1.124 1.822 79 - 327 - يلامجإ - بةمكتس ري غاط أقسفى ر تغي ال

 ( 803) - - - ( 796) - - (7) - نأمي ت لا ةداعإ -بة تسكم ري غأقساط  ىف التغير

 1.299 155 ( 22) 1.388 835 54 ( 158) ( 722) ( 231) ة سبكتمقساط الاأل

 354 37 76 67 8 27 17 12 110 ن ي متألا ق دي ناصب اص خال رماث ت سإلا ل خد

  (121 ) (710 ) (141 ) 81 843 1.455 54 192 1.653 

          :فريامصالو فاليكتال

 ( 36.430) ( 10) ( 513) ( 2.052) ( 24.597) ( 337) ( 1.551) ( 4.631) ( 2.739)   عةفوالمد  تبالطالم ا يلاجمإ

 8.465 - - 126 7.529 16 223 496 75 ن ي ملتأا يدي عم نم عةرجمست  باتلطام

 30.493 228 2.490 2.021 10.423 582 2.783 5.570 6.396 يلماجإ - ائمةقالت امطالب لا صخصمي ف رالتغي 

 ( 3.949) (1) (1) 10 ( 2.562) ( 87) ( 378) ( 628) ( 302) ينأمت لادة اإع -ة ئماقلا ت الب امطال ير في مخصص التغ

 28.551 ( 429) 560 1.645 16.186 1.572 788 5.509 2.720 ليماجإ -ها ن غ علمبلار ي غ رائ سلخا صصخم ىف يرغت لا

 ( 5.024) - - ( 144) ( 4.436) ( 26) ( 64) ( 310) ( 44) أمينت لا عادةإ –ها ن ع مبلغر ال ي غ ر ائ سلخاص خصير فى مغلت ا

 22.106 ( 212) 2.536 1.606 2.543 1.720 1.801 6.006 6.106 ا به  علقةتالم ريفلمصاوا ات  بلطا مال

 224 3 140 67 ( 322) 51 ( 59) 83 261 مين تأ المعأ ىعل ول الحص  فكالي ت 

  ديي عم من ة رجعت مس ني مأت ال عمأ ىلل عوحص لف اكالي ت 
 100 - - - 17 2 17 61 3 ين تأملا

  -ؤجلة  م ني مأت  لماأع  لىعصول لحا فالي تكي فر لتغي ا
 ( 90) (1) - - - ( 19) - ( 70) - ماليإج

دة  اإع -ة  ل جين مؤمل تأماى أع عل ل وحص ال  فكالي ت  في رغي ت ال
 1 - - - - - - 1 - ين أمت ال

 235 2 140 67 ( 305) 34 ( 42) 75 264 نتأمي لأعما لىحصول عال فلياكت

 ( 5.560) ( 196) ( 509) ( 982) ( 154) ( 505) ( 723) ( 1.052) ( 1.439) ل التشغي اريف صم

 18.434 ( 214) 2.221 2.146 2.927 1.330 895 4.319 4.810 ب ج االكتتائتان
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 .ب.(مش.) ينأمتللة يربة العمجموعال
 ع(ابت)  ةحدوملاة ــيلا ملا تاــنيابلا ولـحت حـاإيضا

 ( بعتا) نيأمت لا عروف  ئجاتن (22
 

 :ةيسئيلرال ماألعا  امسأق  بسح خلدلاتحليل بيان  (أ
 ة يكريمألا اترالولداف الآب 
 2021 رمبسدي 31 في نة المنتهيةسال 
 

 ةحيالا تاأمينت  ةايحلا يرغ اتينتأم
 موع جالم

 
 

 ث داحولا يلبحرا يندسهال ات لكتممال 
 ابالحس
 مل االش

 أخرى 
 ةريصق
 ى دملا

 مدى لا ةليوط

          :اتديراإلا

 (3.469) 146 222 (459) 69 (775) (1.285) (253) (1.134) *ةتتبكلما طاسقألا يإجمال

 (999) (104) (17) 9 643 26 66 (501) (1.121) ةردلصاان يأمتلا دةط إعااسأق

 22.806 150 - 5.182 14.343 243 255 2.584 49 اليمجإ -كتسبة م يرغاط قسأى ف ريالتغ
 (4.538) - - - (4.321) - (10) (207) - نميتألا ةداإع - ةسبمكت يرغاط سأق ىف ريغلتا

 13.800 192 205 4.732 10.734 (506) (974) 1.623 (2.206) تسبة كملاط اقسألا

 4.269 323 803 1.054 19 256 171 124 1.519 نيمأتال ديقبصنااص لخا رثماتإلسا لخد

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

          ف:يرمصاوال فيالكلتا

 (94.424) (167) (2.203) (4.565) (66.476) (833) (2.493) (6.983) (10.704) ة  عو دفملا تاطالبلما اليجمإ

 24.914 1 - 18 23.523 47 319 590 416 ن ميأـلتا يدعيم نمجعة رستم  تابلاطم

 43.385 (175) 1.605 2.553 16.995 1.283 5.880 5.286 9.958 اليمجإ - مةقائلا تبالاطملاص صخم يف رغيلتا

 (7.502) 1 (2) (202) (6.222) (12) (297) (230) (538) مين تألا عادةإ - ائمةقال ت مطالباالصص مخي فغير تلا

 65.036 (4.164) 6.164 3.409 39.487 1.916 3.891 4.565 9.768 ماليجإ - هاعن غبلالم رغي ئرلخساصص اخم ىفر يغلتا

  ةداإع -ا هنع بلغلما رغي  رئساخص الخصمى ف يرغتلا
 (16.448) - (7) (818) (14.235) (72) (223) (667) (426) نيمتأال

 14.961 (4.504) 5.557 395 (6.928) 2.329 7.077 2.561 8.474 هاب لقةعلمتا اريفوالمص لباتاطملا

 (1.509) 67 (196) 238 (3.842) 437 363 165 1.259  نميأت لعماأ  لىع  لوصحالف يلكات

 نم ةعرجتسمين أمل تلى أعماول ع صحال يفتكال
 (106) - - (1) 12 (26) (36) (78) 23 أمين تمعيدي ال

  - ةجلمؤ ينمتأ لى أعمالع  لوحصلف اتكالي يف رغيتلا
 (938) (2) - 35 - (59) (70) (828) (14) يلماجإ

  - ةين مؤجلأمتل ماأعى  لع  ولصلحا فيكالتفي  رالتغي
 85 - - - - - 3 82 - نيمأتال ةدعاإ

 (2.468) 65 (196) 272 (3.830) 352 260 (659) 1.268 ل تأمينأعما ىلع ولحصال  ليفكات

 (6.845) (128) (709) (1.048) (102) (497) (759) (1.214) (2.388) ليشغالت فريامص

 23.717 (4.052) 5.660 5.405 (107) 1.934 5.775 2.435 6.667 ب  اكتتاالج  ئتان

 
 . 2020 طسسغأ 13 من ارا  لشركة اعتب ل ادة من قب ي جدال عمالاألفي  ابت ت كاإل فقوو ةقساب لت اوا سن لل اهمستال ع اقوت ملاط ا قسأللزائدة لقديرات الت ا سعك ببسب  بيسلتتبة مكال ينأمت ال طساأق  يلاجمإ*
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 (ب..م.)ش أمينلتلية برالع جموعةملا
 ع(ابت)  دةحوالم ةـليـا لمايانــات بلا ولـات حـاحضيإ

 ع( ابت) نميتأع الروج ف ائتن (22
   :يلواتلى اعل  صلألا ناكوم نؤملما رلخطي لف ارغجلاع موق الب حس ةلواتدم غيرال داتلموجواواط قساألليل حت (ب

 

 ة كييرمأل ات الرادولا فالبآ 

 2022 2021 

 ولة داتم ريغ ولأص طاألقسا ةولامتد رل غيأصو طاسق األ 

     :من
 21.918 ( 2.827) 22.966 314 طسواأل قشرلا -
 2.123 - 2.599 - ا يقيرفأ -
 1.506 - 1.844 - ايسآ -
 16.946 ( 642) 13.282 1.018 أخرى -

 
1.332 40.691 (3.469 ) 42.493 

 ة.وع متن ةحفظملان يث أح كبيرة سنادإعة مجمو  يأ دوجت ال
 

 : اتعالقطا تابولطمو تداوجوم ليلحت (ج

 ة ييكاألمر تارالدوال الفآب 

 2022 

 حياة الينات مأت اة لحي ا غيرت ناميأت 
  ةريصق  خرى أ لمالشا ادثحولا ري حبلا سيندهلا تاكلمتلما  وعممجلا كةشرال

 مدىال
 مدىلا  ةطويل

 42.948 - 782 332 4.659 8.790 2.947 9.445 7.789 8.204 ن يمتألا ةداعإ تداووجم
 215.141 144.496 10.915 5.436 11.236 1.144 5.921 7.186 13.839 14.968 دنقلا

 175.097 110.557 9.098 4.529 9.273 7.965 4.634 5.640 11.187 12.214 ت ارااإلستثم
 19.167 19.167 - - - - - - - - ى رأخ

 35.386 32.815 22.271 13.502 17.899 25.168 10.297 20.795 274.220 452.353 

 158.999 - 19.876 9.837 24.231 4.589 13.005 21.667 31.658 34.136 نتأميالة داعإ اتبلوطم
 15.990 15.990 - - - - - - - - رى أخ

 
34.136 31.658 21.667 13.005 4.589 24.231 9.837 19.876 15.990 174.989 
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 (.م.ب.)شن لتأميل ةيربععة الومجملا
 ()تابع ة وحدليــة الملما ات اــانيبالول حـ تـاحاضيإ

 

 
 ( عين )تابتأموع الرف  جئتان (22

 
 : تعااط قال  تباومطلو موجودات يلتحل (ج

 

 ة ييكرمألا تارالالدو فآالب 

 2021 

 ةايلحا اتينأمت اةيالحر غي تاني أمت 
 ةصيرق ى خرأ امل شال دث االحو يبحرال يسلهندا ت الكتمالم  ع ومجملا كة شرلا

 ى دملا
  ةلويط
 دى الم

 110.618 - 1.002 439 5.717 68.461 3.259 10.316 11.889 9.535 ن ميأتال دةإعات جوداوم
 59.055 34.738 2.075 1.450 2.688 6.057 1.701 2.044 3.928 4.374 قدلنا

 424.970 217.367 20.640 14.172 25.515 44.966 12.940 16.148 35.347 37.875 ت ارماتثساإل
 19.049 19.049 - - - - - - - - رى خأ

 51.784 51.164 28.508 17.900 119.484 33.920 16.061 23.717 271.154 613.692 

 315.198 - 19.874 13.472 29.417 118.572 16.299 26.351 45.337 45.876 مينأتلا ةعادإت بالوطم
 19.536 19.536 - - - - - - - - ى رأخ

 45.876 45.337 26.351 16.299 118.572 29.417 13.472 19.874 19.536 334.734 
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 .(ب.م.شتأمين )للربية العلمجموعة ا
 (عبا)ت  دةوحالم ـةـيلمالات اـانـيبلا ولـت ححـااإيض

 ر امثتسإلا داريإ (23

 ة يريكماأل ت اردواللا فالآب 

 
2022 

 عوممجلا ينمساهمال ظف حام ن يمألتا فظاحم

    د ئاولفا ديراإ

 698 475 223 رة خساالأو الربح  خالل ة من  ادللعا ةيمبالق تاراثمتسإ -
 8.616 5.989 2.627 ىخرأ -

 1.776 1.245 531 علبيل ة فروت مت راستثماإل ةمحقق باحأر
و  أ  لربحال خال من  لةادلعاة يملقبا تارماستثإلا اسقي من ةارسخ
 ةراسلخا

   

 - - - ة رجتام  ا بغرضهب  ظحتفم تارامتثإس -

 ( 5.067) ( 3.469) ( 1.598) ة رالخساو بح ألرل اخال  من  ةادلعلا قيمةلباات مارثستإ -

    ع يبلل رةوفمت اتإستثمار – مةلقيا اضإنخف رائخس

 ( 2.375) ( 1.617) ( 758)   نديلا تادسن -

 ( 404) ( 279) ( 125) أخرى -

 64 64 - ة ليمز تركاش من لخد

 ( 1.731) ( 1.185) ( 546) ى رأخ

 354 1.223 1.577 

 
 

 ة كيريمألوالرات ادلاف البآ 

 
2021 

 ع ومجالم نيمهسامال فظمحا نميلتأا ظفمحا

    د ئاولفا ديراإ

 900 484 416 رة خسالا أوالربح   لخالن  ة مادلعال ةيمقبال اتارثمتسإ -
 8.094 4.552 3.542 ىخرأ -

 2.515 1.345 1.170 علبية لفروت مت ستثماراإل محققة احبأر

من  ادلعاة  يملقبا  اترماتث سإلا  اسقي  من  (ةارسخ) حبر  ل خاللة 
    ة رسالخاو  أ لربح ا
 469 252 217 ة رجتام  ا بغرضهب  ظحتفم اترامتثإس -

 ( 973) ( 582) ( 391) ة خسارالو بح ألرل اخال  من  ةادلعلا مةقي لابات مارثستإ -
    ع يبلل رةوفمتات إستثمار – ةمقيلا اضنخفإ رائخس

 ( 416) ( 223) ( 193)   ينلدا تادسن -

 ( 446) ( 249) ( 197) أخرى -

 125 125 - ة يلمز تشركا نم لخد

 ( 660) ( 365) ( 295) ى رأخ

 4.269 5.339 9.608 
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 ب.(م..ش) مينألتل ةيبرعلاعة موجملا
 (بعات)  ةدلموحـة اـليت الما ـاانـيبال ـولت حاـحاضيإ

 
 لغيتشال فيصارم (24

 

 ية ريكمأل ا اتردوالبآالف ال 

2022 

 عموجالم كتتابيا رغي يتابكتا

 5.348 2.205 3.143 نظفيومال اايزموتب روا
 3.654 1.237 2.417 ة  اريدمية وإموعف ريصام

 5.560 3.442 9.002 

 

 ة يكيرمألا اتروالدلا فالآب 

2021 

 ع موجملا بي اكتتغير ا بي اتتكا

 6.321 2.548 3.773 نيف وظلما ايازوم تباور
 4.672 1.600 3.072 ية  ارإدو ةيمعموريف اصم

 6.845 4.148 10.993 

 

 ىأخرت ادايرا (25
 

 ة كيألمريا توالرالدالف ابآ 

 2022 2021 

   
 356 172  لثالثف ارلطا رةات إدامدخ
 2.200 5.205 ات مخصصللس عك
 911 1.397  ىخرأ

 6.774 3.467 

 أخــرى صصات مخويف ارمص (26
 

 ية يكرمأل ا تاالرآالف الدوب 

 2022 2021 

 2.772 1.212 ةملل عيحوت رةساخ
 - ( 132)  يرالعقا رستثمااال في قيمة كهالست الافاض وإلنخا
 (24) 53 (سعك) عئودالوا تحصليهافي  كشكوملا  ونيدال صصخم
 1.216 1.942 في اص  ، رىأخ

 3.075 3.964 
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 .ب.(.م)شللتأمين  يةبرعلا عةومجملا
 بع(تا)  ةوحدملا اليــةلما نــاتبياال لت حـواـإيضاح

 

  نيماهمسلل دـحـاللســهم الو لربحئد ااع (27
 

 : يالتالحو لنا  لىع  حداو الم هسلل ةمخفضالو ةسيساألاح بارألا ابستحا تم
 

  2022 2021 

 198.115 198.115 ف الاآلب ةولتداملا همسألد ادعل حجرلما  سطوتمال
 24.065 19.632 كيةيرماأل تادوالرالف الآ   حبرال يفاص
 12.1 9.9 كي يأمر سنت  رباحاأل نم مسهصيب الن

 

  مةلخداية اهن عف اـنم (28
 

فرمشالا  ةيحقأ  دمتعت  .مةدخلا  يةانهلة  ددمحع  نافم  تاذ  جمابر  دةع  ةعموجملاريتد ت اسنو  ىعلة  حددالم  فعانالم  جرامب  يكة 
 ظف.موة للخدمال اتسنوى لع افعنالم حددوظيف. وتتال خيتار وأ  لةاصمتوال ةمدخلا
 
 ب:االحتسا غرضمة لدخستمال ةسييرئراضات الفتإلا

 

 2022 2021 

 ٪ 3.2 %5.5   صمالخ عدلم
 ٪ 3.2 %5.5  اتموجودلا ى لع  عقوتملد ادورملا
 ٪ 3.3 %3.3  واتب لرالى علية بتقسمال تادايلزا

 
  بة.حتسمال توباالمطل ىلع يرهوجير أثت  هل يسلت اضراتفاال في ريغيلتا

 
 

 : الي ممركز اللا نيابة في سبحتلما توباالمطل في كة رلحا
 

 ة يكيرماأل  تارف الدوالآالب 

 2022 2021 

 6.652 5.436   ايرين 1 يف د يصلرا
 425 534   معاال تاحقمست
 ( 1.641) ( 1.115) م ل العاالخ تاعوفدم

 5.436 4.855 رمبيسد 31 يف  ديلرصا
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 (ب..تأمين )ش.مة لليبة العرعوممجلا

 (تابع) حدة موالة ـالماليـ انــاتبيلا حـول اتضاحـإي

 
 
 

  نبيةجألا تالمعلل لةاآلجالعقود  (29
 

لق عيت   ابمت  مالعال  رطاخممن  از  رتحلإل  يةجنباألت  العمللة  لآج  ودقعفي    لوخالدبيادية  تعالا اتهطشأن  نمضو  عةمومجلا  موقت
أمقوملامينية  ألتا  تا وبطلموالات  ارثمت سإلبا بعمالت  حالو.  يةب نجة  بيع  في  أيس  وأة  ق  زاحترإلا  تم  إستثمار  داد  عد وم  بلله 

 باسحتام  يت  ال  ق.قاتحساال  يخرتاو  يمةقلا  نفسبعمالت  لل  ةابلمق  ةآجل   دوقعي  ف  ول خدلا  ةماع  موعةجملا   ةسايس  ن إف  ،قاقهاستح
ا  ، عةمجموللموحدة  لا   ةيلالما  تانالبيا   في   ةليماال  ت دوااأله  ذله  يةمسإلا  يمةالق يعالم  يقلولكن  أو كموج  ابهاسإحتتم  ادلة  ودات 
ً فقو  ةوعمجمال  زمتلتو  .ةأو الخسار  ربحلا  نابي  لىإ  الهميتح  متي  ةلداعة الميقلا  يف  تاريتغلأن اعلى  اً  باسمنكان    املك  تاوبطلم  ا
الراثمتسإلا  من  الً قب تمسا  هالمستام  سيت  يتلا  ةيدقن لا  اتقفلتد ا  ةلداببم  ودلعقاه  ذهل أجنبعمالومة  قمات  مادلهيعا  مب  يةبت  ن ا 
ً وف ألمريكيةرات اوالدلا  ة.دئرا ةليام تاسسؤم  يه تيالمعال هذه  يف ةلابقملا رافطاأل  مسبقاً. دةف محدرص تعدال لم قا

 
 

 : ةملالعب – ةبيجنألا تالمعلل ةجلآلاد قوالع (أ
 

 ة يكيرمأل ا تاروالدلف اآالب 

 2022 2021 

  ة يسمألامة قيلا 
 تراةشلما

 مية س األيمة قلا
 عةبامال

 ميةسألمة اقيال
 شتراةلما

ة ميسألالقيمة ا
 ة مباعال

 14.292 - - - ــوروي
 3.810 - - - ي نليرتسإ هينج

 
- - - 18.102 

 
مه  يةمسألايم  لقا التدستحاي  ف  خدمةلمستا   دوقعلاغ  لابي  القدينلا  فقات اب  سة  وتعد  تهالدبام  متيتي    سا  اأس  ميالقه  ذه. 
 . ةيقولسا وأ ةين امئتالا اطرخملا مثلت  ال انهكمة. ولقائلات اليملعحجم ااس يلق ا  رفعامت

 
 ق: حقاتسية لإلقبلمتا ةترالف – يةبنجألا تالملعل لةجآلا دوعقلا (ب

 ل. اقأو  ةدحة واسن خالل قحتتس ةقائمالة يبنجألا تالمعلل ةلجآلا دولعقا يعجم
 

 قة: محقغير  رائخساح وربأ – ةيجنبألا للعمالتلة جاآلد وقعال (ج
اال  للجدوا  صلخي امقيلتالي    خ ريتا  في   يةب نجألا  تالملعل   لةجآلا  دوعقلا   نم  ة عوجممللة  يزارتحالا  ة حفظمللة  ادلعلة 
ً وفق ة  صلمف  ،ي ماللا  لمركزا  يانب اللاو  ققمحغير  ربح    فقوم  لثتم  يتال  دوعقلل  ا   ر يغارة  خسف  موق  لثمتي تعقود 
 .ةقحقم
 

 يكية مراأل  تاالردولابآالف  

 2022 2021 

 عــــيب ء شـــرا ـع ـبيــ ء اـرشــ 

 304 - - - قةقحم غير حاربأ
 - - - - ةققحم رغي رئاسخ

 - - - 304 
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 (.بم.ن )ش.يمألتل يةبعرة العمولمجا
 (تابع)  ةحدموالة ــليا ملت ااـنـالبياول ـحت احـضايإ

 
 
 

 ة يغيللتشا ةط شنألادية من قنات الفقالتد مع ةجيتلنا صافية ويتس (30

 ة ييكرمات األ رلدوالا فالبآ 

 2022 2021 

 1.4142 19.914 ة سنال حبر
 ( 3.66611) ( 082.89) نيتأمال ديقاصن يف رغيلتا
 12.790 ( 3.921) ي فصا ،نةئا دال/ةنديالم أمينتلا مذم يف يرغتال
 .6386 ( 2981.) قة  مستحلا تايراداإلفي  غيرتلا
 (3211.4) 50.397 ي صاف  ،ىاألخر اتبوطللما/اتودجالموي فتغير ال

 (05.281) ( 903.92) ةيلغيلتشا ةشطنألا  يفم دستخمال قدلنا  فياص
 
 
 
 
 
 

   يةليوملتا ةشطنأل ا نم ةجتنالا اتطلوبملاية وتس (31
 

 

 

 حأربا
 مأسه

 حصة
 ة سيطرم غير

 17.066 321 2020 ربيسمد  31في   ةدألرصا
 349 - ل ملشاا خل الد ةحص

 - (87) سهم ألا حابرعلى ا ةلمالع تحويل  تعديالت
 ( .6004) - ابعةت شركةمال  أسر ضيفتخ

 .81512 234 2021 برسمدي 31دة في رصاأل
   

 ( 39) - ل مشالا خل الد ةصح

 12.776 342 2022 ديسمبر 31 يف  صدةألرأ
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 (م.ب..ش) نيأمتللة العربية عجمولما
 (عبات)  ةدحومال ةــلماليا تاــنايلبال وحـ ـاتضاحيإ

 
 لةداعة الميلقن اعح صاف إلا (32

 
 : ةعموجملل  ةيلاملا ات ودألل دلةاعال ةميقلا لي التادول جاليظهر 
 

 ية ألمريكا ت ا رالو الد  الفبآ 

 2022 

 ة فتريدل لقيمة اا 

مة  القي
  لة العاد

دلة  عا ال ةقيمبال 
  حربخالل ال نم

 ة را سخ لواأ

م  مذوقروض  
 ة دينم

  ا هب  تفظحم
ريخ  ات ى تح
 ق اق ستحإلا

 ع يب لل  ةفر وتم
  فة كلتلاب

 ة أطف الم
 ع و مجالم

        ت اودالموج 
 215.141 215.141 - - - 215.141 - وك ن لب ا ىلد  ة درصأو دقن ال
 174.557 174.557 - 174.557 - - - ت  امارث إست 
 3.446 3.446 - - - 3.446 - حقة ت سم داتاإير
 7.077 7.077 - - - 7.077 - نةن مدي ي مأت مم ذ
 19.159 19.159 - - - 19.159 - نأمي لت ات ا كرش ى لد ئعاود
 8.001 8.001 - - - 8.001 - ى ر ت أخدا جووم

        ت اب ول طمال
 23.878 23.878 23.878 - - - - نةائ ين دمتأ مذم
 6.942 6.942 6.942 - - - -   ىأخر ت باومطل

 
 

 ريكية مألا  تراالو دال فال بآ 

 2021 

 ية رتفدلا  مةيقلا 

   ةمقيلا
  ة لدعاال

  عادلةال يمةقلبا
  ربحال لخال نم

 ة ر سالخواأ

  وذمم ضروق
 ة نديم

  ىحت  هاظ بحتفم
خ  ريات
 ق ا قحتساال

 ع ي للب متوفرة
  ةكلفتبال
 فأة طملا

 ع ومالمج

        ت ا دوجومال
 59.055 59.055 - - - 59.055 - ك والبن دى لدة رصوأ دنقلا
 424.664 424.445 - 304.606 14.062 360 105.417 ات  رماث ت إس
 2.148 2.148 - - - 2.148 - حقة ست مت اداإير
 29.141 29.141 - - - 29.141 - ةن ي دمن مي تأ مذم
 21.728 21.728 - - - 21.728 - نمي تألت اا شرك ى دئع لاود
 20.607 20.607 - - - 20.607 - ى ر أخات ودجوم

        ات وب لمطلا
 49.863 49.863 49.863 - - - - نةائ دن تأمي  مذم
 14.761 14.761 14.761 - - - - ى  ر أخبات ولطم

 
 . ةعومجللمفية الصا ةلقيماً ل شرؤم هالعأول دجلاي ف  عنهاصح لمفات بيانا ال لال تمث
 
اليوتحل  ةعودفمال  وأ  تاودوجلما  دحأع  بيلمة  تلسمال  ةمقيال  هيدلة  عاالة  مقيلا  في   نيرك المشا  نيبة  نظمم  ةيل عم  يف  تباولطمل 

  ك ل ذ  ي ف  هإلي  لو صلوا  موعةلمجن لكيم  التيدة  ئألكثر فاا  وقسل في ا  بهغيا  في   وأ  ي،يسئرلا  قسوي الف  سلقياا  خيرات  يفوق  الس
 ء.ادألام عداطر مخس عكتت ابوطلملل ة ادلالع قيمةلايخ. لتارا
 
 ر بيعت   .ةادألا  كللت  نشط  سوق  يف  ضعرولما  رسعال  امدختباس  ةادألل  ةللعادا  مةيقلا  عةومجملا   سيتق ،  اتوملعمالر  فتو  سبح

لعاالم  ونتك  دماعن  اً شطنق  السو اووجملمالت  أو  ى عل  ريع التسمات  لو عم  ريفوت ل  فاك  محجو  تيرةع وي مرتجبات  مطلولدات 
 . رمتسمس اأس
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 (.ب..مش)ين ملتأل ةبيالعرة وعمجمال
 بع(ا)ت ة حدومال ةــليا ملا اتانــيلبا ولحـ تـاحاضإي

 
 (عتاب ) لةعادلة امقيلن اع احصف اإل (32

 

ة  ل بالقالة ولصا  ت اذ  تدخالملا  ما خداست  من   زيدتي  م التقييتال  قنياتعة توجمالم  تتبع  ،شطن  قوس  في   ج مدرعر  اك سهن  يكن  م ل  ا ذإ
قيغالت  خالالمدم  داتخسا  نم  للقت  يتوالرصد  لل ايمجة  راختمال  ييمقلتا  يةن تق  ضمنتت.  درصلل  ة لبار  تتلا  ملاوعلع   نعيب  ذخؤي 
 .فقةالص يرعلتس قوسلا  يف نركيلمشال ابن قمر اعتبالا
 
 :  ةيماللا تا ودلأل ةادل الع مةالقي ديرقلت تاليةال  تاضيالفرو طرقلا امدخستا مت

 
 :ــامـــــــع (أ
 

 ة يمقللة  برامق  ،ةيبجنألا  التمعلل  ةلجآلا  دعقولوا  ترااتثمإلس ا  داع ا  ة معومجللم  ةليلماا  دواتأل ل  يةرفتدل ا  ةميقلاار  اعتبتم  
 ة.لماليات واداأله  ذهل لألجير اقصلو اأ  يروفلا قاتحقلالساً رنظ ة دلاالع
 

 ة. دلاعلا ةميالق سايقمل فاصين تح عافصم اإليت لتالي، الوبا     
 
 ت: ماراثتاإلس (ب

 
 اس:يقلال مع يت فاموعلملا رثيأس تكيع يلذا لة عادلاة مقيال ةيبتترا مداستخبإدلة عاالم يلقا ةركشلا ستقي
 

 .لةمماثات البلومطو اتودجولم  شطةاق نسوأفي  (ةلدعم ريغة ) مدرجال رسعااأل لى:واأل ئةلفا •
 

الثاال • القييالت  اتتقني  ية:نفئة  ملع  ةي ن مبم  للبلاق  تالخدى  بإ   رصد.ة  غيأ  ر( عاس ألا  لثام)   رشمباشكل  ما    شرمبار  و 
 قاوساأل  ة فيسجلم ال  قواساأل  رعاسأ  م: ادخإستب  ةم يّ قملا ات  وداأل  ة فئلا  ههذ  لشمتو.  (عارألسا  عن  تقيش  ام  لمثا)
ئل  ساو  و أ  اً طنشا  لق أ  رتبي تعالتاق  وسفي األهة  بة أو مشاماثلمت  دواجلة ألسلما  راسعألا  هة؛شابات مدوة ألطشنلا
 .قواسألاات نياب في اشرمب ريغ وأ اشربم لبشك ةضحوا يةألهما اتذ تالخدمال لك نتكوحيث خرى أ قييمت

 

ييم  التق  اتتقنيذات    ت وادألال  ك  ة ئالفذه  مل هتشود،  ص رلل  ةلباق   غيرالت  مدخ  على   ية نلمبا  يميتقال  تاقنيت  :ةلث اثلائة  فلا •
  ت دواألا  ييمتقفي    يركب ر  يأثت  اله  دصرلة لقابلغير  لاالت  لمدخوا   دصرلل  ةابلق  تالخمدعلى  ية  مبن  ستتي ليال  يالفن
لب  طتت  ثيح  ةلثمماوات  ألد  لنةعلمااق  وسألار  عاسأ   ساسأ  ىلع  اهميتقي  متي  يتال  اتوألداة  ئفال  هذه مل  شتو  .يةماللا
 دوات.األ  فروق بينس الكتعات لفرضي وأ دةوصمرر يغمة ها يالتعدت

 
اافصلا  ةميقال  ميي قتلا  نيات تق   شملت وخفلما  ةديقنلا  تاقفدالتاذج  ونم  ةيلحالية   م ضوت  ى.خرألا  مقييتلا  اذجنمضة 
رف ص  رسعاأو  م هسألاو  داتالسنار  عوأس  ر،طمخالان  مة  لياخ  ئدةاف  رعاسأ  مقييت  يف   ةمخدتمس  التخمدو  اتضتراإف
ملا  ة.يبجنألا  التلعما تقهدف  هو  الت  ةنين  إللوصاقييم  لبلتالمسسعر  ال   سكعت  يتال  ة لداعلا   قيمةال  ياسقى  ول  يع  م 
 س.يالقاخ  يرات يف لوألصا
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 ب.(.ش.م)ن يمأللتة يبلعرا عةوجمملا
 ()تابع  ةدحوالم ةــليما لاـات ـنايبلا لوـح اتـاحيضإ

 
 ابع(ت) لةداعلاة ميالق نع فصاحإلا (32

 
  في   اف بهرتعيتي  لوا  ة لادعلا   مةقيالة  يب تارت  ىستومب  ةترفلة اينهاب  ةل ادلعقيمة التقاس با  التي  مالية،ات الودألا  اليلتا  لل الجدولحي
 ة.قيملا اسيق

 

 ة كيريمأل ا تراوالدلف ابآال 

 وعالمجم ثة لاثال ةفئلا يةناثال ةئلفا لىوألة ائفلا 2022

     
       ةأو الخسار بحرل الالن خم ةلدعالامة يقلاب
     يـئدبملا ابحتسال اد نـلـة عدعالاقيمـة الب نفةصم
 - - - - نيد تادنس

     لبيع ل فرةوتم
 161.075 - 94.066 67.009 نيد نداتس

 2.794 2.794 - - ة رجدمغير ات كشر مهأس
 10.688 10.688 - - خرى أ

 - - - - ةيجنباألت مالعلل ةلجد اآلوعقال

 67.009 94.066 13.482 174.557 

 
 

 ةكيمريألاات رالولدا فآالب 

 جموع الم ة لثاثلاة ئلفا ةنياثلائة فلا ولى ألا ةئلفا 2021

     
     ة  سارأو الخ بحرل ال ال خ نم لةدعالامة يقلبا
     يـئدبملا ابحتساالد نــة علداعلاـة قيمالصنفة بم
 105.417 - 87.034 18.383 نيدت ادنس
     لبيع ل رةفوتم
 287.290 - 140.982 146.308 نيد نداتس
 3.205 3.205 - - ة رجدمغير ات كشر مهأس

 14.111 14.111 - - أخرى 

 304 - 304 - ةجنبيألا تمالعلل ة لجالعقود اآل

 164.691 228.320 17.316 410.327 
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 ب.(م..)ش ينمتأللبية عرلا ةوعملمجا
 (عبا)ت ة حدموال ةــيلا لما تاــنيابلا ولـحـات احضيإ

 

 (ع)تاب  ةادلالع مةيقلا عن حصاف إلا (32
 ة: ل داالع ةميقالب سةاالمق  3 ةئلفا  منة ماليالت ادولموجا ي فلحركة ا  هادنأل وجدالبين ي

 

 ية كمريت األ راالوالد فالآب 

 ريغ أسهم 
 ةمدرج

 عوجمالم ى خرأ

    2022ر ياني 1 في ة رصدألا
 17.316 14.111 3.205 : يف بستحملاح ربلا
 ( 1.454) ( 1.339) ( 115) ر خاآل لامشلال  دخلا -
 189 156 33 نة سلال الخ تتم  اتمارتثسإ
 ( 2.569) ( 2.240) ( 329) ةنسال اللخ مسترجعةت امارستثإ

 13.482 10.688 2.794 2022 برديسم 31 يف  صيدالر
 

 ة كيريمألا اتدوالرالف الآب 

 ع موجمال خرى أ ة جرمد ريغ مهأس 

 19.585 16.236 3.349 2021 رايني 1  في  صدةراأل
    : يف بلمحتسابح رلا
 1.359 1.180 179 خر آلا مللشاا  لخالد -

 530 518 12 لسنة ال الت خم ت تاراإستثم
 ( 4.158) ( 3.823) ( 335) ةسنال لخال جعةسترم تاارتثمسإ

 17.316 14.111 3.205 2021بر مديس 31 يف  صيدرلا

 
  ت ركا شلل  لةدعالام  القيمن    بة سامتنحصة    سصد وتعكللر   ةبلير قاغت  خالعلى مد  3  ئةالف  في  ارمستثإلل  تريةفلدا  ةيمقال  ندتست
كل بش  3  ةفئلاو  2  ةلفئا  تحت  داتوللموجة  لعادلا  لقيمةار  غيتت  أنة  وعم جلما  تتوقع  ال .قةعالل ا  تذا  صولاألي  نية وصافلمعا

بع ركل    تاستثماراإل  ههذقييم  تة  عاجتتم مر  . درصة للبلقا  رغيلا /صدللر ةبلاقلا تخالمدلامن  ثر  و أكأ  دحاو  رييغت  دعنري  جوه
أعل  رورةلضا  دنع  اهيث تحد  يتموة  نس المعى  ام  ةدالوار  تمالوساس  وممثلمستن  ارعتت  ت.اارثمست إلا  ءادرر  وعة مجملف 
بالتحويالب مستيت  لرمهلا  للتسلسا  تويان  ارفت  ةياهن   يف  ة لداعلا ة  ملقيي   نةسللسبة  لنبا  .يرتغيلالها  خال  ثدح  يالت  ريرلتقة 

لم 2022  برديسم  31ي  ف  هيةالمنت   ال :  2021ر  بميسد  31)  3ة  ئوالف  2ة  لفئوا  ، 1ة  فئلا  ى إلون  منقل  ات  يملعك  ناهن  كت  ، 
 ة مقي ال  يددتح  لبطيتحيث  و  .ارمستث اإل  يعب  هب  تمسيي  ذالر  عسل ا  نرة عرولضاب  عبرت   الو  ت،راقديهي تة  لداعلامة  قيال  .(ئشي
موضوحك  ةلادعال لونظ  ،يعم  ر  أجي توالم،  صلخا  عارأسو  ،ملةسرلاعدالت  بم لمتعلقة  ا  تااض فترإلا  يف  امتاليقين  لا  معدراً 

  ن ع   اً يرثك  لفتخما  هات ارثمستإ  نص مخلتلا  ندع  وعة لمجما  ل بق  نمقق  تحي  فسو  ذي لا  لغبملكون ا يد  ق،  ملواعلها من ا روغي
 .يهروجق لفرن اكويقد و ،ةحدالمو ليةامالت اانيالبي فا جيلهستتم ية التي يمقلا

 

 

 ية:األجنب تلة للعمالجاآلد وقلعا (ج
 

 س فنل  ةجردملا  راعساألساس  أ  لىع  زارتحإلا  ضبغر  خدمةتلمسية األجنب ا  تالاآلجلة للعم  دقوللع  ةلدلعاا  ةمقيلار  ديتم تق
 .تمالعلا

 

 فترية:ة الديمقلا من لق أ ةلدعالا ةمقيلا (د
 

  ن أ إال.  ةيوقسلا  دةالفائ  تدالفي مع  ريفقاً للتغو  تةابث  دةئفات  الدعمل  متح  ي تالينة  دمال  يةمال لا  ق راولأل  لة د العا  القيمة  ريتتغ 
  اً رنظ  .لأق  تناكا  ذإ  ةلدالعا  اهتميق  ىلإ  ضفخت  مل  قستحقاالاخ  رياتل  ابه  ظفمحتلا  يةللماات ا موجوداله  ذالدفترية له  ةيمالق
ية  لالقدرة المواد  ارومال  لكمتتو  ،متزعت  ة رادن اإلأ  ماك.  قتةؤم  ةيعطبت  اذ  ربعت ت  السوق  تالمعد  يرات فيالتغ  ذهه  نأل

 اقها.حقستاحتى تاريخ  تاارستثمإل اذه ه لثبم دةً عا ظحتفااال على
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 .ب.(مش.)ن يمأتلل يةبرلعاعة مولمجا
 ع(ابت)  ةدوحملاة ــيلا ملا تـاـنايبلال وـحت احـاضيإ

 
 

 ( 9)  رقم ةيالمال ريارقتلاد داعإل يوللدعيار املامن  المؤقت عفاءاإل (33
 

2022   
 :ادلةعال ةالقيم فيات غيرلتو ا لةدلعاا ةيمقال (أ

 يكية رألمات اردواللف ابآال 

 
         ة  القيم

   عادلةال

 يف  اتلتغيرا
ة دلاالع ةميلقا

 ةنسلا خالل

i. ات رأس مدفوعط  فق  ةقدينلا  اهتقافدت  تسيلي  تلا  ةلياملا  تادوجومال
 ( 10.095) 161.075   دةالفائ و للماا

ii. الجم  قطف  ة قدينلادفقاتها  ت  تسلي  ي تلاى  خر ألاة  ليامال  تجودامويع 
 ( 5.364) 51.164    ئدةافلا ل وامالأس ر تاوعمدف

 212.239 (15.459 ) 

 
 :  هالعأ (أ) 33 احضإيبة قعلمتال نماتئاإل رطا خرض لمتعلا (ب

 

 ة كييرمأل ات ارالوف الدالآب 

يمة  الق 
        تريةالدف 

      قيمةال
 ة دلعالا

 قتصاديالاون اتعلة امنظول مد توماكحو برىية كملاات عمؤسس -
 27.005 27.005 ة مينالتو
 96.709 96.709 ى خرأبدرجة  تارثماستإ -
 37.361 37.361 خرىأ -

 161.075 161.075 

2021 
 :لةادعال ةميقلا  في تاريغتلو ا ةل داعلا ةميقلا (أ

 كية يمراألت رادوالال فالآب 

 
           ةمقيال
   عادلة لا

في  راتيغالت
  ةل عادالة مقيلا
 لسنة ا لالخ

i. اداوالموج التللمات  رأس عفودمقط  ف  ةينقدلا  اتهاقتدف  ستلي  ي ية  ات 
 25.226 218.674   ةائدلفاو  مالال

ii. ط فق  ةينقدالا  هتاتدفق  ستيل  ي تلا  ىخر األ  ة يلامالت  وداجوملا  عميج
 10.614 277.112    ةئدالفا ل ومالا سأر عاتودفم

 495.786 35.840 

 :  أعاله  (أ) 33اح إيضة بق لعالمت نامئتاإل رخاطلمض رعتال ( ب
 

 ة ييكمرت األراالودال آالفب 

 مةيلقا 
         ةالدفتري 

      ةملقيا
 لة ادالع

 يد اصقتالا نوعاتلا ةمظنم ولد تاوم وحكى رية كبلماع اتسسمؤ -
 27.850 27.850 ة ينمالتو
 144.653 144.531 ى رأخجة بدرت اراإستثم -
 46.171 46.074 رىأخ -

 218.455 218.674 
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 (.م.ب.)شمين للتأية العرب ةوعلمجما

 ع()تاب  ةدوحالم ــةيالـات المـنيابال ولات حـحـاإيض

 
 ةميلزلا اتكرشلاو ةيسيرئلا ةعتابلا تاركالش (34

 
 : ةلميزالو ةعباتلا تاكرشلا (أ

 :  2022بر ديسم  31ى ما فك ةركللشة بعتاالشركات الن بياب يلى اميف
 

 بةسن  سسيأتاللد ب 
 يةكملال

ر  غيحصص 
 رة يطسم

 ةئيسرنشطة الألا

متداد إ حلة مر في) ديتليم لاتكابي جأري
 ات( ليووسئالم

 ينأمة تدعاإ د وجي ال % 100 متحدةة الكلمالم

ت  حت)  ةدودحملا  جيلخلا تانامض ةكشر
 ة(ارييتخإلاة يصفالت

 نماض د وج يال % 100 نالبحرية ملكم

د  دامتإ لةحمرفي )  يتدليم ل ريكافت
 ( تاليؤوالمس

 ل افتك ةدإعا % 46 % 54 تحدةلما ةلعربيات اارماإل

 
ل  زا توال    2021  مبريسد  31  خيارغير من تتت  ولم  ةيدعالا  سهماأل  نها ميعمة جلتابعا  كاتفي الشر  مجموعةال  ةملكين  إ

 . ذ.م.م ينمأالت ةمظنأل مايأرة ليمز ل ا كةأسهم الشرن م ٪49لك تمت
 
لى أساس  ع تعد    م ل  .(.م.م)ذ   ةحدودمال  خليجال  اتانركة ضمشود  متيلال  يتبج كاأري  ،دتمي ليتكافل ر   ة كلشر  المالية  اتانبيال

 يجخلال  اناتضم  ةركشيات ولوسؤلماد اتدإم  ةلحمر  يف  يمتدلال  يتب يج كاأر  ود  متيي لتكافل رأن    بما  يبسالمحا  مراراالست
 ارية. يختإلية افصتلا تحت دةدوحمال

 
 

 : ديتمليكافل ري تات تابعة: شرك في صصحلا (ب
 

 ة يكيرماأل  اترلدوالا فالبآ 

 2022 2021 

 % 46 %46 رةسيطمر غيص حص
 39.417 37.411 ت  ادجولموا مجموع

 11.558 9.637 ات  بطلو ع الموممج

 27.859 27.774 ات ودجمولافي اص

 109 ( 23) ل خلدا
 753 613 نة سلا ربح
 758 ( 85) مل شالا للدخا عوجمم
 349 ( 39) ة رطيسم رصص غيحوب لنسلما  لامخل الشلدا

 ( 1.972) ( 1.380) يةليغتشال طةنشاألي  م فدتخسملاد قالن فيصا
 3.664 ( 5.305) تثمارية سإلاة شطناأل في( مستخدم ال)ن لتاتج ما دقنلا  افيص
 (10.000) - ةيليومتلا ةطشنألا  يدم فلمستخقد النا  يافص

 ( 8.308) ( 6.685) هحكمفي  اومقد لنا  يف صقنلا  يافص
 

التي ة وبعاالت  ةكلشرال  بق  نم  هاتروإدا  صناديقلا  ذهلتحكم في ها  ميت  يثح  ةالتابع  كةشرلل  نركيمشاال  ديقانص  يدوح تم  تي
 . تاليعمالو طةنشاأل رةاإدمن ها نكمضع يفي وهي 
 

 : (.م.م.ذ) جيلخلات انامض ةكشر  ة:بعات تركاش حصص فيال (ج
 

لغ قدره  مب  تخصيصب  متاارة قدإلات  امقيي ى تإل  دا  انستإ،  (م.م.)ذ  دةحدولما  الخليج  تامانعة ضبتاال  ركةشلا  2018  يف 
 يكريأمن  وليم  5.1  لىاصص  المخ  فيضتخ  مت  باتلمطالة بعض ايتسود  . بعةحتملمئر  اخسل  ليون دوالر أمريكيم  21.5
الفي دف ام لتزإ  يأل  ال  و قبيمثل  ال  ك  ذلال أن  إ  .وعةملمجل  ةدموحال  ةيالملا  تاانيبلا  يف  اهجاردإ  يالتلابو  ةعابتالة  شركاتر 
 . (.م.مذيج )لخلنات اماضل شركة ماس رأ ن ى مأعل
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 ب.(.م.ش)ن يمتأعة العربية للموالمج

 (بع)تا ة حدولمايــة ماللا تاـانـيالب ولحـ تـاضاحإي

 
   قةالعلات اف ذرااألط تالمعام (35

 
اداراالفي  ظومو  ارةد إلا  سلجمء  اعضأ   ، لزميلةا  كاتالشر  ن،سيييئرلا  نيمهاسمل ا   ة قالعلا  ت اذ  فارطألا  ثلمت  ين سيئيرلة 
   .افرطاأل هذهل قبمن  ةريب ك ةبدرج ةاثرتم وأ ةركشتوالسيطرة الم رهيطللس عهضالخا  اتكشرالو ةلمجموعل
 

 زاهن جييسيئلران  ميهاسملا  لالخ من    ةرداصل ا  ةعوجمملا  مهأس  نم  %31.3  ىعل  ةمتحدلاربية  عل ات  ارمااال  ةدول  مةوحك   رتسيط
  ىا علبييل  مةوكح  تسيطرفي حين    يةلتنمل   اتف اإلماررصمو  ماعيةجتإلينات اأملتوا  تاشالمعة ل ام علاة  ئيهلا  ،رثماتسلإلت  رامااإل

أسم%  14.4 الهن  المجل  يسلو  ي.كزالمر  ابييل  فمصرل  خالن  م  ة عجمومم  معة  مودى   تاموكحال  هذه  عم  ةمها  تالماعأي 
   .اتومحكلاه ذهل قب ن م ةيربك ةجر دب ةرثاتم أو ةتركالمش ةيطروالس ، ةطرسيلل هعضاخلا شآتنملاو
 
 :ذات العالقةف رااألطع م لمعامالتا زوجيلي ما فيم

 
 : لةالزميكات رشال (1

 
 ة يكيمرأل ا تراواللدبآالف ا 
 2022 2021 

   

 447 388   ةيلمز  ةكرشل بق   نمة مدقم هاريإدت امخدم رسو (أ

     ةمئقا ةدصأر ( ب

 198 84 ة ائنم دة ذمدأرص -

 
 

 : يينيسرة الرئاداإلي ظفموودارة اإل س لجم اءضعأا مزايو تاضيوتع (2
  

 ريكية مت األ راالدوالف البآ 

2022 2021 

   ةارد إلا سلمج عضاءأ (أ

 500 740 عة فومد رحة /تمق  تآمكاف -
 267 297 ر  وضحم ورس -
 4 125 رف سفيرامص  -

    نييسي ئرلا ةداراإل فينظوم  تضاويعت ( ب

 347 347 نيفظلمول ىدالم  رةيقص رىأخ يااومزتب وار -

 49 120 دمةخلة ايهانيا زام -

 15 15   ىأخر -

 566 355 يا عللا  ارةلإلد ستحقةم أرصدة ( ج
 
 

المعايجم  تتم الاذف  راطاألع  مالت  مع    ع مة  ئمقالا  صدةرألا  عيمجة  يتسو  عقومتال  من  .جاريةت  سسأ  لىع   قة العت 
لرشه  12  لخال  ةالقعالت  ذا  فاطراأل   من  ةحقتمس  مةئاق  الغبي مأل  2021و  2022  نةسي  ف  صصمخ  لعم  ميت  م. 
 . قةعاللا ف ذاتاراألط
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 (ب..م.ش) نيمتأللالعربية  مجموعةال
 (عب)تا  دةلموحا ـةيـللما ات اــناالبيول حـ اتاحـضإي

 

 األم  ةالشرك  (36
 

 ب.(ش.م.ن )يمأتلل يةبرلعا  موعةمجلا، مأل ا ةكشرلل  حدموال يرغلي  امز الكرملايان ب ي لتاال ل وجدال حضوي
 

 

 ة يكيمراأل  تاردوالال فبآال  

 2021 2022 ضاحيإ 

    دات وــــجولما

 37.354 201.272  كوالبن  ىدل  صدةروأالنقد 
 371.574 167.954  ت امارثإست
 2.047 3.331  ةحقتسم تيراداإ

 10.071 7.105  ة نيدم نيمأتذمم 
 21.348 19.049  ن يمأتال تاكشرى لد ئعاود
 111 25  ةجلؤمن يمأت لامعصول على أ لحا يفلاتك
 10.559 8.531  الفنية اتصخص الم نن ميأملتاي يدمع ةصح
 47.266 29.302  خرىأ اتدجووم
 15.569 15.538  لةيمزو ةعب اتت ركاشر في ماثتإس
 6.817 5.222  تداعمو تاقارع

 522.716 457.329  ت اوجودالم عمومج

    ات بطلوملا
 184.518 132.386  ةنيف اتمخصص

 27.694 23.691  نةئداأمين تم مذ
 44.361 36.664  أخرىات بومطل

 256.573 192.741  اتبومطللاوع مجم

   20  يةلكالموق حق
 220.000 220.000  ل الما رأس

 (14.793) ( 14.793)  ة نيزخلام هسأ
 54.988 40.872  ت يا طاتياإلح
 5.948 18.509  اة قمستبال رباحاأل

 266.143 264.588  يةكلوق الموع حقجمم

 522.716 457.329    ملكيةقوق الحو  باتولطلما وعمجم
 
 
 

 
 

 يان المركز الماليد تاريخ بعما بث أحدا (37
 

تي سوف  الللمساهمين و  يةموالعمة  يعلجما  عماجتإ  يف  ة يلتالت ااص يصتخالتماد  باعة  يصوتفع  ر  ارةإلدجلس امقترح أعضاء  ي
 : 2023مارس  29 في عقدت

 
ات  والرف الدبآال  

 ريكية ماأل

 11.000 واحدي ريكأمقيمة دوالر بمريكي عن كل سهم والر أ د 0.05ة ة بقيمينقدح أربا

 740 جلس اإلدارة مكافأة أعضاء م

  

 
 
 
 

 




