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 (.ب.ش.م) المجموعة العربية للتأمين
 

 1220 برديسم 13ي ية فهنتملانة للس وحدملا ةملكيالق حقو يف راتتغيلابيان 

 
 يكية(راألم تارالودلا الف)بآ

 
 
 

 

 سرأ

 لالما

 أسهم
 ةزينالخ

ح األربا تاياطيتحإلا
قاة تبمسال
 ئرخسالا)

 ةممتراكال

 إلى وبةسنملا
همي اسم

 مة األالشرك

ير حصص غ
 رةيطمس

 مجموع
 الملكية حقوق

 

 
 

 
 ينونقاال

 ةداإع
 يمتقي

 ماراتتثسإلا

 ةداإع
 متقيي

 رعقالا 

 عوالمجم

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

 24.411 346 24.065 24.065 - - - - - - ةسنلا حبر يفصا
 رة وفستثمارات متإل في القيمة العادلةيرات تغال
 (1.627) (13) (1.614) - (1.614) - (1.614) - - - عبيلل  

 الناتجة سائرالخ (باحراأل) حتسابإل التويتح
 (2.515) 6 (2.521) - (2.521) - (2.521) - - -                              لبيع فرة لوتم اتراتثمإس ععن بي

 ة المحتسبةيملقسارة إنخفاض ات لخيالتحو
 862 10 852 - 852 - 852 - - - عيبلرة لوفت متاثمارإلست 

 21.131 349 20.782 24.065 (3.283) - (3.283) - - - ةسنلعن ا الشاملخل الد مجموع

 - - - 222 (222) (222) - - - - لعقاراييم تق ةدإعان مالك ستهالا يفاص تحويل

 - - - (2.407) 2.407 - - 2.407 - - تياطيات غير قابلة للتوزيعحا ى )من(لل إحويت

 (4.600) (4.600) - - - - - - - - أ(()34)إيضاح  ةعبتا ةركشل ما سأرتخفيض 

 278.958 12.815 266.143 5.738 55.198 4.339 10.527 40.332 (14.793) 220.000  2021 برسمدي 31 يف ةرصدألا

 

 2021ديسمبر  31ي ف ة األملشركأرصدة ا
 266.143 - 266.143 5.948 54.988 4.339 10.454 40.195 (14.793) 220.000 (36ضاح )إي  
 
 
 
 

 .ةدوحالم يةلاالم اناتيبلا هذه ا  منساسيا  أزءج 37ى إل 1 نم قةلمرفات حااضياإل تشكل
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 )ش.م.ب.(ن يمللتأية برعالمجموعة ال
 

 2020ر يسمبد 13ي ف هيةتنملة اللسنالموحد  الملكيةقوق بيان التغيرات في ح
 

 (ريكيةمألات ارالوالد فآالب)
 
 
 

 

 سرأ
 لمالا

 همأس
 ةزينالخ

 تاياطيتحإلا

 ئراخسلا
 ةمكرامتال

إلى  وبةمنسلا
مي مساه

 الشركة األم

غير ص حص
 رةمسيط

 عمجمو
 لكيةلما وقحق

 

 
 

 

 ينونقاال
 دةإعا
 تقييم

 ستثماراتإلا

 ةادإع
 يمتقي

 رعقاال 

 عوجمملا

 246.325 17.952 228.373 (28.539) 51.705 4.110 11.026 36.569 (14.793) 220.000 2019 مبرديس 31في  ةدرصاأل

 12.667 (891) 13.558 13.558 - - - - - - السنة ة(رخسا) حبر يفصا
 رة وفستثمارات متإل في القيمة العادلةيرات تغلا
 4.632 114 4.518 - 4.518 - 4.518 - - - عبيلل  

 ععن بي تجةناال األرباح حتسابإل تالويتح
 (3.462) (88) (3.374) - (3.374) - (3.374) - - -                               عبيللة فروتات مرامثتإس

 ة المحتسبةيمقلاض نخفاسارة إخت لتحويال
 1.681 41 1.640 - 1.640 - 1.640 - - - يعلبت متوفرة لاثمارإلست 

 646 - 646 - 646 646 - - - -  رعقالا يمقيت ةادإع

 16.164 (824) 16.988 13.558 3.430 646 2.784 - - - ةسنلا نع ملالشا دخللا مجموع

 - - - 195 (195) (195) - - - - ارلعقاييم تق ةدإعان ستهالك مالا يفاويل صحت

 - - - (1.356) 1.356 - - 1.356 - - احتياطيات غير قابلة للتوزيعحويل إلى )من( ت

 (62) (62) - - - - - - - -  يةة األقلصح –ع شركة تابعة يب

 262.427 17.066 245.361 (16.142) 56.296 4.561 13.810 37.925 (14.793) 220.000  2020 مبرديس 31 يفة رصدألا

 

  245.361 - 245.361 (15.936) 56.090 4.561 13.741 37.788 (14.793) 220.000 2020ديسمبر  31أرصدة الشركة األم في 
 

 

 

 
 ة.الموحدالمالية ت انه البياذن ها  مأساسي جزءا   37 ىإل 1 مرفقة منلا تااحإليضاكل شت 
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 .(ب.م.)ش ينمأللت يةبرلعا ةموعمجلا
 

 1220بر يسمد 31في ية هتنللسنة الم حدالمو ةديالنقات قلتدفن ابيا
 

 (ةريكيماأل تلدوالراا بآالف)
 
 

 2020 2021 احإيض 

    لغيتشلا طةأنش نمة يلنقدا فقاتدتلا

 97.323 28.613   لمةساط مستقأ

 (17.477) (21.947)  دفوعةم نيمدة تأاعط إأقسا

 (226.798) (147.660)  عةفومد نيمالتأ أعمال ىعل لصويف الحراصت ومابالطم

 98.801 72.762  تابالطمبال قةعلتأمين متيدي ة من معغ مستلمالمب

 4.710 43   اراتستثمإيراد إ

 2.286 1.872  مةستلد مائفو

 56 -  لمةتسم مهأساح أرب

 (12.761) (11.716)  ةوعمدف تشغيل ريفمصا

 (5.967) (3.319)  يافص ،رىخأ إيرادات( مصاريف)

 1.455 102  ، صافية(فوعمد) مستلمةين متأ ائعدو

 (667) -  متاجرة تثماراتسإ ءشرا

 20.529 -   رةجمتا تاثمارع إستيب

 (38.510) (81.250) 30 يةــلغيتشال ةطنشألا يف تخدمسالم دقنال صافي

    مارثستإلاشطة نأ نمية دقنلافقات تدال
 154.855 115.744  تارمابيع إستث /ققاحتاس

 (90.950) (92.173)  اتمارثتسإ شراء

 (22.698) 18.473  ودائع ألجل لدى البنوك

 9.428 7.398  لمةتسد مئفوا

 2.255 2.572   ماراتإستثراد يإ

 (8.457) 10.790  ةهونمرة ينقد ائعدو

 (30) (5)  اتعدومت رااقء عشرا

 318 90  ابعة/ ت زميلة ةكشر  عبي

 44.721 62.889  يةتثماراإلس شطةناأل تج منناال دقلناي صاف

    مويلالت ةطشمن أنية نقدت الالتدفقا
 (7.000( - 31 ضورق

 (187) - 31 اضقترإتكاليف 
 (2.418) - 31 ةوعمدفم سهأ حابرأ

 - (4.600) 31 ةيقلألا حصة –ة بعاتلاالشركة ل ما سأر ضفيتخ

 (9.605) (4.600)  يةة التمويلشطنفي األم دتخمسلا قدنال فياص

 (3.394) (22.961)  في النقد وما في حكمه النقص افيص

 (65) (11)  هي حكما فمو قدالن لىع حويللتر اعر ستأثي

 66.895 63.436  السنةة ايدب يفه، حكم ا فىمو دنقال

 63.436 40.464 5 ةالسن يةهامه، في نكح ىف اومالنقد 

 37.064 18.591  كونبلا دىلجل أل عئاود

 100.500 59.055 5 السنةة ك، في نهايوالبنلدى ة صدأرو نقدلا

 
 
 

 .ةدحومالية الملا تنابيااله هذ من ا  اسيجزءا  أس 37إلى  1من قة فرمالت حاضاإليا لكشت
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 (.بش.م.) للتأمين يةبرلعا ةوعالمجم
 دة وحــملا ةيلاـمالت ناالبيـاول حـت إيضاحـا

 1202مبر ديس 13 في يةتهنالم سنةلل

 
 

 يسيرئالوالنشاط تأسيس لا (1
 

البحرين  ةكملم مسجلة فين عالمية شركة تأميألم"( هي ا ةكشرل"ا ،"كةرشال)" ب.(.ممين )ش.لتأالمجموعة العربية ل
 كةلشرنشاط ا لتمثوي جل.مسا الهبتكمل را  مق ،ينالبحر كةممل ،امةنملا ،يجمن مبنى أر ذختتو ةيينة بحرماهمس ةكشرك
حياة ى العل أمينتلا ةدإعاال معوأة( حيالاة )غير عامل إعادة التأمين الفي أعماجموعة"( لم)"ا لهاعة بالتاركات والش ماأل
 بعة لها.نشطة التاواأل
 
 وقد .ركةلشاب ةاصالخ طة االكتتابنشية بوقف أصوتال 2019مايو  13 يد فقعنملااعه مجتا يف رةمجلس اإلدا رقر
 سطسغأ 13يخ بتارعادية المنعقد ال غيرة عامال الجمعيةإجتماع في  دارةس اإلة مجلصيتو لىع نالمساهموفق وا

ي زكرلمرين احلبا فرصم على موافقة لصولحسعت الشركة لكما   .التسوية تحت نميلتأا ظةفمحت ضعوو 2020
 .نيمقرار المساه يذفنتل
 

اش 12من  رثة أكليلحاا مينالتأ فظةة محويتس اتجراءإ قغرستن ترة ألس اإلدامجيتوقع  ل ستواصشركة أن الو هر 
ا 12ة مل كمنشأة مستمرة لمدالع  ةيالبيانات الملا تدعأ فقد ،لذلك .وحدةالم ةنات الماليبياال ههذ ريخاتن م قلاأللى ع شهر 
 .رار المحاسبيتمسالس ااسأى عل حدةموال

 

 ةبيلمحاسا تساياأهم الس (2
 

 مجلس رة منالصاد، (IFRSة )ليرير المااد التقاعدولية إلدال ييراعللم وفقا  ة وحدلمة الماليت اانالبيهذه اعداد إ تمد لق
 .يةالحلان ة التأمياعنصت سامع ممارى اشتتمتي الية الملير اتقارد الاعدإل يةولدلاير ياعلما
 
 تهامعامالن ة ميركب ة وحصةوعجمملا س مالرأ أن ثحية اليملاتها نايابد داإع يفي يكرألمار لدوالاة عوملمجا مخدتست
 .تتم بهذه العملة اتالمطلوبول األصو ،اريةالتج
 

، األدوات مبنىلوا ضرألتقييم ا ادةعإبل لمعدا يةخالتاري ةالتكلف أدأساس مب ىعل ةحدوالم ةليامت الانيابلذه اه عدادتم إ
  ة.لداعلا مةقيال ساأسعلى  ستثمارإلاول صأ عضوب المالية المشتقة

 
عرض بعة في ة المتالطريقع م تتوافق كيل رةرود الضعن نةارقلما قامرأعديل تو فنيصت ةادإعرض وع ةإعاد تملقد 
 .يةالحال نةسلل يةالمال اناتالبي
 

ى ي تأثير علألها  سيل كلذ معو ،2021 يراني 1 من تبارا  عا لعوالمف  ساريةايير عالم ىعلالتعديالت عدد من  هناك
 .2021 مي عاة فلماليا يرارتقللة عدلو مأ ةدجدير ييامع يق ايبتطب ةمجموعال تقم  ملو .ية الموحدةمالال تاانيلبا
 

 ار( وقد تطور إنتش19كوفيد ا )ونوس كوروباء فيرية تفشي مالعالحة صلا منظمةنت أعل 2020مارس  11في 
ت خذات. يالملعا اداالقتص رة فيبيك اك  كوشا يض  أا ونأحدث فيروس كور دقو .يمالد العيصعال ىلع يروس بسرعةفلا
 صحي.ال حجرلا السفر وتدابيرقيود  لك تطبيقذ فيا بم شارتاالنتواء ة الحلفمختر ابيلطات تدسلا

 
ذلك  يفا مب ي،المال هاكزرموة ليات الشركمعى عل 19كوفيد ت تطورا بة أثرراقبم رة العلياإلداو ا ارةداإل لسمج ماق

 ضعت. وكى ذلا إلمومة، قيال فياض واالنخف ،جوداتموال ماتييتقى ير علثأوالت ت،دااريإلافي ة لتممحالخسارة ال
  .ملالعاستمرارية  بار خططختوايز تعز رصحال الال المث لرئ تشمل على سبيطوا ابيرة تدركلشا

 
 اساتلسيا قيبطفي ت اليعلا رةداو اإل ةداراإلمجلس  اهذختاي رات التيدقتلا ن، فإالموحدة يةالالم البياناتعداد عند إ

 عن اشئةالن ةلياحال ةيت االقتصادة للتقلباات المحتملثيرالتأسبب لك بة وذيليقينا عدمل ضعةدير خاتقالادر ومص ةياسبلمحا
 حوظة.لمال وأ حةتاالم وماتلمعالعلى  ء  بنا ةاردإلقبل ام من ييل تقأفض لثه التقديرات تمهذن وا ،19كوفيد 
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 بع()تا ةبيالمحاس اتاسسيلا مهأ (2
 

 امت ارتلفعلى ا بقنطت لتياو رات التاليةتفسيوال تالتعديلاو ة ير الماليارداد التقعإل وليةلدا ييرمعاال نمعدد  تم إصدار
 .2021ر ديسمب 31في تهية منلا ةنسلا دبع

 

 ةلماليا واتداأل –( 9) قمر يةلامال ريارقتلاإلعداد دولي ال رعياملا •
 2014و يولي يف ردصا رايعملا

 – :يةاللماألدوات ا (39) قمر يلولدة اباسمحمعيار ال محل ( 9) مقر ماليةلرير اتقاال دداإلع ر الدوليمعياالل حي
 سايوق يفتصن لوح الً دوجيها مع( ت9)م رق ةيلالما قاريرالت ادعدإل لدوليا رايعملا ملشي. اسقيلوااالحتساب 

ت وداجومال يمةقض إنخفا ابتسحإل عةقومتالة نيئتماالة اخسارديد للجال جذونملا لكفي ذ ، بمايةماللاات ألدوا
ة ليماالت واساب لألدتحإلا ءاغلوإ بساحتإ تهايرحل توجي. كما وطتحلمحاسبة الدة لجديمة اات العابلتطلمية، والالما

 كر.تطبيق المبلبا حامالس عم 2018 يناير 1من  اباراعت اريعمال ذاي هسر. ي39 مة المالي رقسبحاالم راعيمن م
 جبموب المتاح( 9ية رقم )لمالاير راقتلا ادعدلي إلالدو عيارملا نمت قؤلمعفاء اإلا عةوممجلا قتبط لكومع ذ

اير ني 1في أ تبدي الت يةونللفترات الس طقفيارعملا ذاطبق هوف تس لكولذ (4) مقر ةيلاملا ريارتقلل ليالمعيار الدو
 اتجودومال ىعل( 39) قمر ليوة الدسبحار الممعياتطبيق ال ةعومجملاصل اوتسلك ، ضون ذغ وفي .2023

 احيضإي ( ف9) مقر ةيلامال رريقالتاد إلعدار الدولي اعيلممن ا فاء المؤقتعاإل قيبتطل قفمر .تلتزامالية واإلماال
 .33 رقم

يم األولي ال يتوقع والذي وفقًا للتقي( 9) مرق لتقارير الماليةلتنفيذ المعيار الدولي لتنفيذ قيد ال برنامججموعة ملاى لد
 .هريوجتأثير  ن لهأن يكو

ا بم (9)رقم  ليةلماا ريرللتقاي دوللار لية للمعيااملا تال تزال المجموعة على المسار الصحيح للبدء في تقديم البيانا
 .2023اير ين 1ا من بارً اعت انهايخ سريارلمرحلية في تبات التقارير اطلتمع م يتماشى
 
 

 ينأمتال ودعق –( 17) مقر ةماليال ريرقالتإلعداد اولي لدمعيار ا •
 2017ويامفي  رداصيار المع

 
ن عح افصاإلرض وعوال سايقلاو فراعتالا ين مبادئمألتاد وعقل (17) رقم ةليمالا ريرتقاللي لودال عيارمال يؤسس
 دقوع (4) قمالمالية ر رياري إلعداد التقلدولا ارالمعيمحل  يحل اريعملاا هذ ر.المعياطاق من نلتأمين ضا عقود

ت اذ تامولعم دمتق ةكرشلان أ من دكهو التأ (17) ة رقميلمالا اريرقلتولي للدر اايعلمامن  لهدفإن ا  .نتأميال
  ةيالتأميند قوعلل رثألام ييقلتلية ت المالبياناخدمي استا لماسسأ تماعلوالم هفرهذوت .ةنامأب ودقعلاتلك  ثلمت ةلص
أو  دأ فيتي تبالية ونسلا تاترلفى اعل ارعيلما يسري. يةاللما ةيلنقدا اتهاقفدوتا أدائه ،نشأةملل المركز المالي لى ع

  .بقةاسلاللفترة  ةبلوطم ةنراقم ماقرأمع   ،2023 يرينا 1بعد 

. يقوم البرنامج حاليًا بوضع (17) رقم ذ لتنفيذ المعيار الدولي للتقارير الماليةلتنفياد يق مجموعة برنامجال لدى
 والذي وفقًا للتقييم األولي ال يتوقع أن يكون له تأثير، ريامعفيذ المة لتنزلالا الخطوات ذاختوا ةالسياسات المحاسبي

 .جوهري
 

 (17)تقارير المالية رقم المالية للمعيار الدولي للنات البيا يمتقد ء فيلبدالصحيح لر امسال ىعة علمومجلا الزال ت

 .2023يناير  1من  اعتباًراه بما يتماشى مع متطلبات التقرير المرحلي في تاريخ سريان

 
 .2021في  ةلمعدلو اأ دةديجير الايعملا نم ير ألكبلما قيبطلتباة عوجمملا مقت لم
 

 :ي يلكما  يه ةوعجمللم ةسبيمحالا تاسياسال مهأ

 ديــوحــتالـ اســسأ
 

 ام ،2021 رمبسدي 31ية اغلدة علمواعة ابلتا ااتهكرشركة األم وجميع شلابات ساضمن حتت لموحدةاالية المت ناياالب نإ
 .ةرخأتحد موا عبرب اهديوحت متيتي لاد يتليم ليتاكاب يجرأ عدا
 

 :ةيتالال سسألاى عل ،عةومجملا ايهعل رطتسيلتي ا تاركك الشلبت ةعباتات الركلشا فتعر
 

i. فيها رستثمالمت كاشرلعلى ا سلطةلا 
ii. و ،الشركاتن ة متغيرئد مواالتعرض لع 
iii. ائدعواللغ مبا لىعير لتأثل هاقوت امدتخإس ىعل رةقدال 

 )ش.م.ب.( أمينلتل يةربالمجموعة الع

 (عبتا)  ةدحوالمة يــات المالانــبيالول حـ حـاتإيضا
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 (عبا)ت ةبيسامحال اتاسسيلا مهأ (2

 

 )تابع(: ديــوحــتالـ اســسأ
 

 .ذاستحوت اإلايلمع بساحتال راءشلا قةتخدام طريإس متي
 
وتم  .ديحلتوند اعة عومجمال اتكرشين ب مافين يقر المحقيغ جزوالع ضئلفاألرصدة وااو تليامجميع الع عادبستإ مت
 ة من قبلالمتبعة يبحاسملت ااسياسلاع م مئتالتل ريا  ضرو كذلان ك امبعة أينتاال اتكحسابات الشر ديلعت ةادعإ
 جموعة.لما
 

خ تارياة في المقتنة لشركمحدودة لالل ألصواصافي في سبية لنا اهتصبح ئيا  مبد ةطرمسير الغي صصالحيتم قياس 
 قوقحت الامكمع ابهتسااح ميطرة يتلسا نداقف الى ؤدي تي التابعة والكة تشري ة فالمجموع حصة رات في. التغيشراءال
 .يةلكالم

 
 

 مادستخإب األم الشركةات في رثماستاإل هذه باسحتإويتم  .34رقم ح ضايإلافي  نةمبية سئيرلاة بعتاالت اكرشالة ئمقا
 .لمفصلةا ةاليملات ناالبيا (27) يالدولة بساحمال يارعت محت يةكللما وققحة ريقط

 

 ي حكمهف اومد نقلا

 ىلد ئعدا)و ةسيولالة يالل عاألج رةقصي يةلمالادات وجومالو كونبال لدى ةدصراألو دلنقاه كمح في ماو دنقلا لمتشي
 لةادلعا اهتميق يف جوهري غيرتل رضةمع رغي وهي شاؤهانا ريختاقل من أر أو وشه ثةثال اللخ قتحتس( ليةما سساتمؤ
ير غو ةديقملا كولبنا ةدرصأ هحكم يا فمو قدنلا لمشي ال. لجألا يرةات قصاملتزإلا ةراإلدعة ومجملقبل امن  مستخدتو
 .عةوملمجل يةوميلا لياتالعم في خدامتسلإل ةفرومتلا

 

  تارثماستاإل
 

ية لام توجودام ىلعتمل شت تيالو ة"ارلخساو الل الربح أخن ة مادلالع قيمة"بال ةيللماا راقألوت ااراتثمسإ نيفتصم يت
ا بهفظ "محت اتمارثستإأو  يع"بلل ةرفوتم" تاراثمتسإك يئبدملاب اسحتإلا عندة لداعال ةميلقبامصنفة  ىرأخو رةجاتللم
 مارات.ثستلإلم ئلماليف االتصن ديتحدب راءالشتاريخ في  رةدام اإلقوتو ."ةدينمم مض وذقرو"أو " اقحقتستى اإلح
 

ت ابلقت نم حاأرب ققيتح ضلغر اهئارش مت اإذالخسارة و ح أربال لخال من ةلداعمة القيلابالية ملا اقروألا نيفصت يتم
ة كأداا يفهنتصتم ال يي تال يةمالدوات الألا تتقامشف نيصتويتم  كة.شرال إدارةد تحد ماكأو  مدىلا ةريقص راعساأل
ي تي تنولاوة ددمحلا عاتدفوملا وقاق أتحسإلذات ا تراماتثساإلما أ. أو الخسارة حربال اللمن خدلة العا ةميالقب وطتح
 نيفتصم يت .ستحقاقاإلخ اريحتى تا به ظتفحكم ايفهنصت متي قاقحتإلسا خيرات ىحت اظ بهاتفحإلافي ب غرتوة راداإل
  ة.نيمدم وذم وضط كقرسوق نش فيجة درملر اوغي محددةلا عاتفولمدو اابتة أالث اتفوعالمدت اذ ةيللماات اوجودالم
 حربلال الخ نم ةلداعلامة قيلاب اهفنيصتيتم  لمي تلك اتلو ،ددةحم رغيرة ا لفتبه فظحتلما ةاليالم قاروف األنيصت ا يتممك
ض رغا لبيعهيمكن  يتوال، ينةلمدلذمم اوا ضروالقأو  اققتحسالخ اتاريحتى ا هبفظ حتلما ةيالمال راقوواألارة، خسال وأ

 ع.لبيفرة لوتمة ليما قاأور، كةدئافار الأسع رلتغي وأة وليسالت اجايحتها الادة منفستاإل
 

ياً دئبمات ارثمستإلودات اموجع جميظهار إ يتمو. ةويستال خيرات في تاراتثمسإلا عيبوء ارات شيملع عيجم باستحإ متي
 ه.أدنا مذكورةلا سساأل مخدابإستارات مثتالسراقديم تئي، يتمبدلا سابالحتا دبع .ةكلفبالت
 

 متيو .ةلعادال ةميقلاب عيللب ةفرتوملا تارامثستإلاو رةلخساأو ا حبلرا لالخ من دلةاعال يمةلقبا تاتثمارساإلر هاإظم يت
 ديلتعص أي قافأة نطلما ةكلفبالتة نديوالذمم الم روضلقاواق حقستإلا تاريخ تىا حبه محتفظالات رماثستإلر ااهظإ

 .اهتقيمفي  فاضنخإلي لوررض
 

ى عل عادلةلا يمقلف انيتص يتم .نكممى حد أقص ىلإ صدلرل ابلةالق قسولانات بيا مستخداإبة دلاعال ةمقيلا يتم قياس
 .(32 مح رقضايإلالتقييم )افي  مةدخمستالت الخدلى الم إدا  تنالة إسادالع يمقال ةيبيتارت بحس ةفلتمخ اتيوتسم

 

 ب.(.م.)ش ربية للتأمينلععة االمجمو

 (عبتا)  ةدحوملايــة المال تاانــالبيول حـ ـاتاحإيض
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 بع()تا ةبيسالمحا اتاسسيلا مهأ (2

 

  يعقار ثمارتسا
 

يتم قياس  ي.قارع مارستثاك ة عنهم المحاسبتشكل منفصل يبجيره كن تأذي يمالوت اراجيإلا بسكله تفظ بالمحر قاعلا
ً مبدئ يارثمستاالار عقال ً اناقصلفة التك حقاً الثم  ةفكل بالتيا يتم   .ةميفاض في القخنارة اسخوأي اكم ترلما كهالستإلا

  . رةاسخلا وأح برلا نياي في برقالعا رامثتساالاد تبعسا نمح أو خسارة بر إحتساب أي
 
على  تبالثا طسالق أساس ي علىارلعقار امثتت في االساادإيرك اريستثمار العقاالجار من إيرادات اإليإحتساب م تي

 .جارإليا ةرفتى مد
 

 ةيلالما تموجودالا مةقي ضإنخفامخصص 
 

 ركبأ يةتردفلا اهتميق تنكا اذإخفاض نإلل يعوضوم يلدل ودجو لاح يفية لالما اتدوالموجأن خصص بشم دامم إعتتي
 در.اد المقستردإللمبلغ القابل لا نم
 

قيمة الو صلألل الدفتريةمة يلقا نبيا م فرقال انهبأ ءااإلطف دعبة لفتكبال رتظهلتي ا تاموجودلل تاصمخصال بستحت
ل لقابا لغبمال ساقي ،ةنارمقل. وباليصألا يلعفلدة ائفالار عسب صومةخمالة قعوتة المبليلمستقا ةيدقات النقتدفللالية حلا
 دةائفالر سعة بصومخلما ةعقالمتو ةيلقبستلمة اديلنقت ااقفدتية للحاللا ةيملقاب فةلكتباللمسجلة لية ااماد لألداة الدترسإلل

 ة.ثلامملالية امال تاموجودللسوق لاي ف بهل موالي المعالح
 

 

يل لداك نه انما إذا ك مييقبتلي لمااز مركلن لايبل ك ريخابت عةموجملا موقت ،عيللبوفرة متة يلاالم تداجووملا ةحالي فو
 بين كالفرق اضفخناإل سابم احتت، يليلهذا الدثل مد وجووفي حال ت. وداجوالم كتل ةميي قف اضنخفإللعي موضو

 وهف ،رةاسخلأو اح برلا نايي ببه ف افترعالق ابس ةيمقال يفاض خفنإاي منه  مامخصو يةتبقمة المء و القيشرالا كلفةت
 خرى ،األ لمعواالن بي راتبعأخذ بااليمة يقلي اف إلنخفاضال يلد. دحوملا رةلخساأ.و الربح ن ابياي ف هب فرتمع

ة ي القيمف اضفنخإلاس عك حقاً ال ر. ال يتمت المالية للُمَصدِ اوبالصعو السوقية،ة يمقلل ةليطو ةترلف أو ريجوهاض انخف
 ين.الد توادأ ةلاح يف الإ ،ةبستحملا

 

 ت زمــيلةاكرش في تارامتثسإ
 

 ض فيفاخنإلل ريروض يلتعد يص أاقن ةيق الملكحقو ةستخدام طريقإبيلة زمكات الشرال يف ارمثتسإلحتساب اإتم ي
 كمحلتا وأ مكحتلا نها دوفير ؤثم وذا  فن عةلمجمول تي يكونال أنها تلك الشركاتب لةزميلا شركاتالف رـّـوتـع .اهتمقي
 .لتشغيليةوا ةليمالا اهتاسايس راتقرا يفك ترشلما

 

 ةندين متأميذمم 
 

في  اضفخناإل صصمخ دتحدييتم  .مةقيلاي ف اضخفناإل خصصم بعدقيقها وقع تحتم المبالقينة لمديا تأمينال ممذ تظهر
 ةحالوفي  .نةديمال مملذا طورش بسحب قةحالمست غالمبلا كل ليتحصعلى  هادم قدرتن عالمجموعة متتأكد  ادمعنة يمالق
ي ف ةابقلسة االخبر أساسى لع اعيبشكل جم قيمةالإنخفاض  لغبم ييمتق ميت، محدد غير والذمم على نح ههذ ةميق اضنخفإ
 في وكمشكلاون الدي يديتم تحده. في ي يتم تحديدهاذلا لعاما في هايلحصت فيك كوشملا نديوال بطشم يتو .ةارخسال
 .رخآلا رفللطلي مالا عضالول يلحت ساسأ لىع يلهاحصت
 

 ين ــكات التـأمرش ىلد عــئاود
 

 نيمالتأ كامحأو وطرشب حس نادساإل تكاشردى بـات لومطال طأقسا دائعمن ومين تأشركات ال ىدل ئـعادولا تتكون
 ما دجوي مادنع ضفاخنصص اإلمخل مع يتم .يمةالقي ف نخفاضإلص احتياطي مخصإبعد  اهيقتحق قعتوالم مقيلاب ظهرتو
ع الودائ ة هذهض قيمخفاة إنالوفي ح ع.ائدوالط ورشل وفقا  ة قحستمللغ ال المباك لصيحت نم كنتتم لن عةمولمجا نأ تثبي

 بشطيتم و. ارةقة في الخسالساب ةرخبالس ساعلى أ ياعمجل بشك ةميقلاض اإنخف غبلم ميقيت يتم د،دحمير نحو غعلى 
 عوضلال ليع بتحرجاتسإلل القابلة ريغ عئادولا ديدحت يتم .فيه اهيددتح متي يذلا ماعلا يف احصيلهت فيك وشكالم عائدوال
 خر.آلطرف الل ليامال

 

 

 

 

 .(ب.م.)ش ينللتأمة ربيالع موعةالمج

 (عب)تا  ةحدولما ـةـيلمالا اتــانيبلا لوحـ حـاتإيضا
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 (.م.ب)ش. نربية للتأميموعة العمجلا

 (عبا)ت  ةحدويــة المات المالـانـالبيول حـ اتإيضاحـ

 

 بع(ا)ت ةبيالمحاس اتاسسيلا مهأ (2

 

 ة ـوســملغير مأصــول 
 

 ذحوالمستقبلية إلستالحالية لألرباح ا ةميع والقرااإلخت ةاءربق وقحوي لاآل بساالح برامج تفاورصم ءفاطإو لةمسرم تي
 .اتمس سنوخلا ةرز فت يتجاوال نأ ىلع اهلي اضفتراإلر معلا ساسأى عل تباثلا سطالق قةيرص بطظ والرخفحاالم

 

كل شبة قلتعملا اتفومصرلا أن ا. إالهدكبت دنع يفراصمك يلاآل لحاسبمج ااربطوير ة بتتعلقلما فيللتكااب ساتحم اتي
ة لكلفا وقتف تجلمناك ذل نم ةعقومتال ةفعنمن الموعة وإجلما لبقمن م التحكم فيها عين وفريد والتي سيتم بمنتج ضحوا
ء زجور يالتطوفريق  ةتكلف متعلقةالف رياصمضمن التوت .ةموسمل رغيكأصول  اهراهم إظاحد، يتو معا نم رثكأل
 ة.لصلات اذرة شابالم ف غيريرصاملا نمب سانم
 

 ا،له ةليصاأل رامعاألت واصفاوالم كثر منألي لآلا اسبة من برامج الحي تعزز وتمدد المنفعتوفات الصرب المستتح
 يرغودات للموج ةدفترييمة اللقا عةجارويتم م ي.لآلب اساحلا لبرامج ةيلصة األى القيملإ افضتو ةيلماأسات رينحسكت
 .ورياً ضرذلك  ناك امل ك ضاخفنإأي  رامقدبعدل تو وينس لكشب ةسوممللا
 

 داتالمعرات والعقا
 

المعاد  غلبمبال هرايظن اذللاو ىنبلمواض األرا عد امم راكتلما كالهتسإلا نهام اً حمطرولتكلفة ات بادعموالرات اعقال تظهر
ك التهسإلا هنم اً حروطم لستقمرجي اخ يمقمُ  هب مقا يذلاو ددجاس متى أسلع تقييمبتاريخ ال لةداعالقيمة ال وه، وهمييتق

 مييتقة ادإلع طيياتحإك مينهسالما قوقح يف فتهاإض مة يتالدفتري يمةقلا بلغفي م دةيازأي  ، فإنالتقييمة إعاد كم. عنداترالم
ً قبسا ةبتسحة الملزيادا اض أوعكس اإلنخفي يذلإلى الحد ا ،روفصمك رهم إظهاتي ضافإنخ وأي، اتراقعلا  لالخ نم ا
 بيع عند بقاةح المستارباأل ىإل اشرةبم اتكممتليم الادة تقيإعي ياطإحترصيد ل تحوي متي .نيمهاسمال ةكيلم قحقو خل أودلا
بني ستهالك المإلاو دة التقييماعغ إلبم اسعلى أس ينبملك اتهالساإل نيب قرفلان أ لىفة إضاإلبا ض.فائ يقحقوت راقعلا

 .ستبقاةلما باحألرساب اح ر إلىاقلعا مييقت دةاعص إصخممن  اشرةبم ولحي راقلعل ةيصلألاة فالكل أساس ىلع
 
ت افصروملا بحسا على لفتحمليح صتلاو نةالصياريف اصم جوهرية. أماال توالتحسينا تافاإلضااليف تكة لمسرم تت
 سبيحتى. رخألا تادايراإل ابسحي ف وداتموجلا داعبتسإ جة عنالنات ئرلخساأو ا األرباح إظهار تمي. هاتكبدد عن
 ي:لي ت كماموجودالل ردقمال يجااإلنت رمعال اسبت على أسلثاط اسقلا ساسأ ىلع كهالتسإلا

 
 سنة   40 ى ــمـبـنـ
 ةسن   20  ةيلوآة يائبرت كهداعم

 ت  سنوا  5 – 3 ات أخرىودجموو معدات ،ثثاأ ،اتموعلمالم نظ
 

 عةجمومالتقوم  ،ريتقر بتاريخ كل ك.لذل ا  عبت ليدعتالم ويت رةفت لكهاية نب ةيقبتملا مةيقالو يةجااإلنت ارمعاأل مييقت إعادةيتم 
 ة.القيم ضافنخمؤشر إلأي  يدفترية لتحددلايمة عة القاجمرب

 
 لألصول. ادردستإلل لابلقا غلبلما رديق، ضانخفر لإلؤشأي م دوجن إ 
 

ر ارمستإ نم ةيدقن تفقادت دلوتالتي  لوصألا نم ةعوجمم غرصأ يات فوجودملا عيمجتم القيمة، يت اضنخفإر تباإلخ
 .دقلنا دوليت داتوح واألخرى أ صولألامن الداخلة  ةنقديالت قادفلتا نعير بك إلى حد لقمستكل إلستخدام بشا
 

 ،عيبال يفالتك صقاة نالعادل اهتميقوم ستخدافي اإلة قيمهي ال ة توليد النقدحدو أو لصألا مند ادرستإلل ةلبقالمة ايالقإن 
بإستخدام  ةاليتها الحميقإلى ة ومخصم ة،عقوتالم يةمستقبللا ديةلنقالتدفقات ا على ماخدتسإلا يف مةيالق دنتست أعلى. امهيأ

ات أو للوحدة حددطر المقود والمخاللن ةينمزالمة قيللي لاالحق وساليم يس تقيعك والذي ةبريلضابل ق ما مصخ معدل
 د.النق ديلوت تادوح

 

 . هداإسترد الممكنغ لبملز اوجانقد تتلا ليدتو صل أو وحداتلأل ةيترفدلا ةميقال انتكن إ ةقيمال ضافخنإ ةراسخ بساحتا متي
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 (ب..ش.م) ينتأمللة يالمجموعة العرب

 (عاب)ت  ةدحومال يــةلماال تاـانـيبلا لوـحات ـحاضيإ

 

 

 )تابع( ةاسبيحلمسات اياسلا همأ (2

 

 تاــــصــصــخـالم
 

ومن المحتمل أن تيجة ألحداث سابقة. ن ضمنيو أ ونيقان مازتلإ ةعومجلما ىدل حصبندما يع تاصصخملاب ساتحإ ميت
 حتسابإ متيو .مازلتـلـغ اإللمب قووثم ريدقتل معن مكوية يداقتصإ عافنم ذات دراوم منة يجارفقات ختد هسداد بلتطي
ز ركملا نياب يختار حتى مةقدات الممدخلا نع ةتجلناا تامازلتلإل مخصص بساتحإمع  اهقاستحقإ دنع ينظفوملاوق قح
 ي.مالال

 

 نهاية الخدمةمات ـزاـتلإ
 

 يها. فوظمل دةدحم تاهمسامو ةددحم بمنافع امجرب ةعدتدير المجموعة 
 

 توقعمال العمرلى عا هعزيوت يتمو ةارخسالو ربح أال يانبن ضمددة حملع افانملبرامج ال بيةساحلما ةفلكتال بحتساإيتم 
ل بقمستي الفا فعهية المتوقع ددالية للتدفقات النقلحة االقيم ساأسى لع مجرابلا هذه تامالتزإر تقدي ميت. نظفيمولا ةمدخل
  .تمالتزاإلا تاتربة لفراقستحقاق مإت ارتف اهل تيلا ميةحكوالة لياملاق ارواأل ةفائد تالعدم امدستخإب
 

 ــة نزيـلخـا ـمـهــأسـ
 

ة كيلاء المتثنإسكلفة بتبسعرال دةا الموحله بعةتاالت اكرشلا لبق و منأ ماألركة شلا لبق من ةارتشم سهمة أنيخزلام سهل أثتم
هر ظت .مألسهسمية لإلة اميبالقا هباستحإ مت يتلوا ،2002وليو ي رمن شهع رابال وهو ،لالما سأض رتخفي يخرتاب ةمئاقلا

وق حق يف رييغم كتسهألا هذه عيب نم رائسخلاو حابراألرهظوت نمياهمسلاوق من حق مطروحة ةنيخزالم سهأ عيجم
 ين.اهممسال

 

 بتااالكــتنتـائج  بإحتسا
 

ا  ديدحت رثة أكورصوب. مينأالت ةاعنصفي  عليها فرتعالما ساتممارلا عم سةانجمت ت بطرقنايلتأمال عماب أساتحإيتم 
 اتصصمخلاو اليفتكلاو أمينتلا دئاوبع قلعتت يالتدة دحلما يةسبمحالت اسياسال. أما ايونس كلي بشاسبحلما اسسأللقا  وف
 ند.ه لكل بناوضحة أدي مفه يةفنال
 

 

  ــاطــــسقاأل
 

ت التسوياى ضافة إلإ .ةيلاملانة لسا لخال تبدأ تيالد لعقوابة لقعتلمساط اقألوع اكتتبة من مجملماقساط ألا يإجمالن كويت
ابقة. ية السلمالا تانولسي اف بةتتكلمة اينيمأتلل ااعمألاب ةقلعتملاة قتحسملا طاسقألباة الخاصو ليةل السنة الماالخ جةالنات
 ميت ي.اللما زالمركن ياب ريخات تىح اهعنموعة جملالغ اي لم يتم إبتلايها وعلد قط المتعااقسألادير تق ىلعلك كذ لموتشت

 .ةقحتسم نميأط تساقأك اهعنغ بلم غيرلا ولتكاليف الحصن مي ا صافعنه مبلغير غلا قساطألا راهظإ
 

 يرغقساط ألا لا. تمثبه صةخالين امأتلا ائقوث وأقود ال العساس آجلى أع ،نميتأال ةدعاإ مخصبعد ط اسقاأل بتسحت
حتسب األقساط تو ا.شأت فيهالتي ن يةة المالنسلا ةياهنها ارخطأ تاروز فتجاتتي الت ةبتتمكلاط ألقساا نالمكتسبة نسبة م

 ريخاتحتى راتها تهي فتم تنل يتالو ريةاسال رطخاللم صـصخم سابتاح مويت .ةينمزلا ةترفلا ساأس لىع بةلمكتسا غير
 ءوفاالل أج نمتحقة مسالر ط غياـقسألا اتمخصص ىلإافـة لوبـة باإلضطملدرة امقال المبالغ سساأ ىة علينازيمال
 ندوع .يلاملاكز رلما نياب خيرات في ولعفمال ةيرسال ماباألع ةتصلعلقة بها والمتلمريف المصاة وابليقتسات المبلاطملاب
 بهة.اشتر الماطمخلين ذات امتأال فروع عيمجلام م عييس تقلى أسامخصص عب الساتحا تمة يروضرلا
 

. 
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 (م.ب..شين )مأتلل مجموعة العربيةال

 ع(ب)تا  وحدةلما ــةاليلمات اـانـبيال لوـح تاـحاضإي

 
 

 
 

 (ع)تاب ةاسبيحمسات الياسلا همأ (2

 

 اهب ةـقلعمتال ريفاصـلماو اتـالبالمط
 

 ميتو حدة.ى عل لةاح لكلقة حلالا راجعةلموا قارير الواردةقة بها على أساس التلعتيف المراصالمو تالبامطال بتسام إحتي
 لية،الماة نسلاية انهى تي وقعت حتالث ادحألبا قلعتت التي لباتالمطا ةيوستلئية هانلا رةمقدلاة فلكتة اليطغلت مخصص لمع

بلغ ي لم لمطالبات التيت. يتم إنشاء مخصص لباة بالمطالقلتعملا يفراصملواها عن غليب ملو عتقو تيال ائرسلخا اهيبما ف
ً وفا نهع ن م عون لكل ةيئاالنه تيجةمن الن دكأتلدم اع ةجدرر تباعإو نيمأالت يبتكتمرات يدقت قبيطتري وواكتال يلحلت قا
 ن.يال التأممأع
 

 ينأمتلامال أعى عل ولصلحا فتكالي
 

 علىن يـأمل التماأع ة بالحصول علىلقتتاب األخرى المتعكاليف االكتورة سمسلة اولعمو ائبلضراوت الومعال ءافطإ ميت
اوز جتتي تلا رطاخملا تات ذارالفتعلقة بتملا نتأميال لماأعلى ع ولصحلاليف اكتر اإظه متيو .اطسقاأل اقحقتاس ةرفت

 ة.لجؤملا نيمتأال مالعأ لىع لالحصو اليفككت يةلامنة اللسا ةنهاي
 

 نأميتلا ةادإع تاــيبترت
 

 دعقو يف ئراالخس نع ضيعوتلين لخرآ نميأت دينمعيع م ودفي عقة موعين. تدخل المجالتأم لمخاطردارتها إ جزء منك
 ها.درصتي لتن ايمتألا

 

 عفناملا باستحام يتوة. بالمطلل عةلتابوق اقلحاع م ةمشابهة يقرلتأمين بطا دييعم نم ةنيدملاات ضيلتعواقدير تم يت
 ةنيمد تساباكحة قالعلاات ت ذمازالتواإل ولألصدخل، وتحتسب االتأمين في بيان ال دةقود إعاع نة ممجانال اتامتزاللوا
 ة.نئم دابات ذماسحو ةلفنيا تاطيياحتإلان م نيتأملا دعيمحصة كو
 

 تابــومطلالة ـايـكف راــبتخإ
 

من  ةية صافيالتعاقدمات زالتاإل ايةكف نم كدألتل ليمالا زركملل نايب كل خيارت يفت باولطملاكفاية رات ابتخإ اءريتم إج
ضل أف ابسح تراختبااإل ههذب يامقلا اءثنأ رابعتاالي ف عضويو ة.لجالمؤة لقعمتلا مينلتأا العمعلى أ لوحصال تكاليف

 اءجرإم يت .ةيرادإلاف يراصمالو تباالطالم جةالعمو خصومةالم رغي يةقداالتع يةبلقالمستدية النقت اقفدتللي لاحير دقت
 .احدةو ةظفحم يفعا  م هةبشاتملر اخطاألا اتائق ذثولا يعمفيها تج متالتي يو ساس المحافظأ رات علىباختإلا
 

 رثماتسإلا ادــرــإي
 

 ةائدفلا لدمعقة ية بطردائلفابتراف عاالم تي .ليةاملة السنن المستحقة عم اسهاأل حابروأ دئوالفا من رماتثسإلاد إيرا ونكيت
 مةقيال يف ريتغال عن جةناتلا ئرساخلوا احربألاج ايتم إدر .عالن عنهاد اإلوزيعات األرباح عنويتم االعتراف بت عليالف
 حبااألرساب تإح يتـم كما .هاب لقـةتعلما ةنسلل لخلدا انيب ية فأوالخسار حربلا لالمن خة للعادمة االقي تاراثمتسة إللدعالا
 يفر هتظو رخاآل مللشاخل االد ضمنع رة للبيات المتوفمارستثلإللة دعامة القيلا يف اترتغيال نع جةناتال ئراـسخلاو
 نإف عيلبل رةفوتمال ستثماراتإلا ةميق ضنخفاا ود بيع أنعة. يلكمال قومن حق زءجك اتارثمتسإلا يمقيتدة عاطي إايحتا
 .لخلدان اي بيفر هة تظللعاداة يمالق تيالدعت

 
 خاصب التاكتالا جئنتاعلى  تامينأتال ة بأعماللخاصاات رتثماسإلات من موجودا المتحقق راتثمسإلا درايإ عزيتو متي
 لية.لسنة المال اخال ينمهاسلموال اأمى إل مينمال التأت أعمخصصا بةنس ساسأ ىعل كلذات ومينالتأ لاأعمب
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 (.ب.م.ش)لتأمين ة لبيعرلموعة امجلا

 )تابع( وحدة مال ـةـياللمات اانــيالب لوـح ـاتحاضإي

 

 ()تابع ةاسبيلمحا تاسياسالم هأ (2

 
 

  ةيبنــالعـمالت األج تمعامال
 

م يت .التمامعلخ تلك ابتاري دةئاالسف صرلأسعار اب حس يكيمراأل والردلا ريغ تالمبعمة قوملات العامالم ليجتس متي
ر دواللا ريغ تة بعمالمقوالمدلة اعال يمقلباتظهر  تيال يةدقنلا ريغوة نقديلا تباوللمطواات موجودلا يعمج لتحوي
 .ةنالس ةياهنصرف السائدة في حسب أسعار المريكي األ
 

 رغي تراماثتإلسابة قالمتعل ء تلكاثنتسخل بإلدان بيان ضمل يحوالتعند قة حقلما ريغ رئاخسال أو حاربألاة افضإ متي
 ا.عهبي تمى يتح رخآلال ل الشامخدلان مض اهباستحإ تمي يلتاو عيللبة وفرالمتة دينقلا
 

 دراجم إيتو .ةيلكملا وقحق في ةعابلتت اركاشلل يةلمالات انايبلاتحويل ققة عند غير المحائر باح والخسألرج اادرإ متي كما
 .لخالد نيابرى ضمن األخ ةبينجت األالمائر العخسو حباأر
 

  ةشتقالم يةالالم تادوألا
 
ية مخاطرها لحمادلة يمة العاز للقاترحاة آجلة كنبيجأ تد عمالوقع ،ةيدياعتها االمالأع قاطنن ضم ةعمومجلا مدتخست
 عادلة.ال ةيمقلود باعقلا ساب هذهاحت ويتمبية ناألجمالت لعاب ةموقالم ةينيمألتا باتولطموال تارامثتسإلابعلقة تملا
 

 وأ ألرباحن اإف ،لـافعّ  زارتحإلا لكي يكونية دوللا ةبيحاسملا يرياعمال طبشرو ةدلالعا يمةلقا زارتحاال يفويست ادمنع
زة محترلاات وجودمال لىع رئخسالا وأ باحراأل لكذكلة وجآلاة بينجألالت امعلقياس عقود ا ادةعإالناتجة عن ر سائخال

 .خلدلافي  اإحتسابهم تي ةزرالمحتر اخطوبة لألالمنس
 

لك كذة ولجآلاألجنبية ت االملعا دقوع سايق ةادإعجة عن ناتال رئاسلخو اأ حاربألا فإن ،الفعير راز غاإلحت ونكي مادنع
لق التي تتع داتووجلما تلك ادع ما لدخلا نابي منض بهاساتحيتم إ ةزـرحتمال جوداتوملو الخسـائر على ااألرباح أ

 يعها.بم يت ىتح يةكالمل قوقإلى حيلها وتح تمي يتلاو بيعللة روفية المتنقدلا ريات غرماثستباإل
 
 .لالدخ نايب في اهبعلقة تملعمالت األجنبية امين وعقود التأال تماازقياس الت دةاعإن ر مائسخال وأ احألربا تسابحا متيو

 

  ةيبسامحال ماحكألاو تيراقدالت (3
 
ات يانالب يف ةلجسمة والبتسلمحالغ ابلما ىعلر ثؤت محكاوأ ترايدقت جموعةلماذ ختبية، تساحمالسة ايسلاق طبيق تافي سي

شورة نالمت نايابلا د،للرصابلة الق وقلسا ياناتة السابقة، بربخأساس الكام على حاألرات ويدتقال ههذحساب  يتمو .ةيلاملا
ً ون ةلن مقبووكت تيوال ةيلبتقلمسث االألحدات قعوتلباصة لخاا رىألخات اناوالبي ات رديتقلا ة.نهارلف اورظلا ظل يف ما عا

كما لة صمفم كاواألحه التقديرات هذ لتحديد واآلليات ةليالما تاانبيلاي تسبة فلمحا غلابملاعلى ام ر هيثتأ اله التي مكاألحوا
 لي:ي

 

  :مةحاسال يةحاسبالم محكااألو تارديتقال (أ

 ابه تعلقـةمف الصـاريوالم تابالطـملا .1
 

ص صمخاء شان متي ا.هعنغ لمبلا ريت غالبمطاال تشمل لحاليةأمين اتال دون عقع مةاجية الننهائلائر االخسرات تقدي
ً يبلغ عم ول وقعت يتال رئاسخلل من  دكألتا دماق عق بنطعلمتلا يتابكتم اإلبيق الحكطتو ارياالكتوتحليل لل نها وفقا
 ت.طالبارة الميف إدالاكت ىن عليمتأللائية  النه  ليةؤلمسا مل تش اكم ن.يمع التأأنوامن  عوكل نل ةائينهالة جيتنال

 ه(()4) رقم احإيض
 

 ةــائيهالن طاـسـقألا .2
 

عد ه بليدتعم يتذي الو دةنسملا كاترمه الشذي تقدالع قتوساط المخل األقد ة على أساسلنهائيط اقساألااب ستحام تي
إلى تقدير لا اذهع خضيوية. يخالتار ناتابيلاوق والس ظروف اربتعالي اف خذألا مع بينتتمكلكام اأحس كعيك لذل
 ن.يرياوتكإلوا نيتتبمكلاراجعة م
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 (.ب..مش)ن ميأتللة بيرعلا ةعومجملا

 تابع()  ةالموحدـة ليـلماا تاانــيالبل ات حـوإيضاحـ

 

 (ابع)ت ةياسبمحال ماحكألوا اتيرالتقد (3

 

 :الهامة بيةمحاسلا مكاحألاو تاديرتقال (ب
 

 العادلة ةمالقيبسة امارات المقستثاال .1
صى حد أق ىلرصد إللة لقابلاوق سلا تانبيا امستخداب ةلداعالة يمبالق ةسالمقارات ثماتساللة ادللعا هقيملا ديدم تحتي

لك مة تي قيفض خفانإلل عيوضمو لليدك ن هناإذا كا مام ييبتق ليلماان للمركز ابيل ك تاريخوعة بالمجم تقوم .ممكن
 ةيقبالمتة قيملاو  ءراشلفة اتكلين بق كالفر ضافنخاإل بااحتس متالدليل، ي هذا لمث دحال وجو . وفيداتوجالمو
ل ليد. وحدان الدخل المي، فهو معترف به في بان الدخلبي في به رافتعق االبس ةمالقي يف ضافخإن اي همنما وصمخ
 ،ةيقسومة القيلللة يطو ةرلفتجوهري أو اض فخ، انرىخاأل املعوالن يب رباعتالبا ذخأي ةقيمالي نخفاض فاإل
 .دينلاات لة أدوحا في الإ، ةبتسلمحة امقيالفي  ضافنخاإل سعك اً حقم الت يال ر.َصدِ مُ لل ليةالمات ابوعصلوا

 

 ذمم تأمين مدينة .2
مجموعة لاد أكتت عندما يمةقلفي ا اضخفنإلا صخصم دديحت تم ،ةدينللذمم المعة توقملا قيقالقابلة للتح في تقييم القيمة 
 مذمال ههذ ةمقيض افخنإلة حاي وف .ةنيدمال مالذم وطب شرسحب قةحالمست غالبملكل ا ليصحتى علا تهقدر دمع نم
م تيو .ةارالخس في ةقابالسالخبرة أساس  على بشكل جماعيالقيمة إنخفاض غ مبليم تقي ممحدد، يت غير ونح ىلع
 لىع يلهاحصت يف مشكوكلا نوديالد ديتح ميت .هفي ديدهاحم تيت يذالعام ال يف هايلحصتي ف كوكمشلان وديال بشط
 .رآلخا رفللط يلاملا عضالول ليس تحاسأ

 

 نيمألتا راطـخم رةإدا (4
 

لك ذفي  امالسوق )بطر مخا :طرمخاوغيرها من ال الماليةخاطر ن المم عةنوعة متمولمج رضتعت ةالمجموع ةأنشط نإ
 رخاطوم کتتابإلا رطان ومخامتئاال طراخمو( ةدائفلا أسعار رطخاوم رااطر األسعخمو ةبيجناألت ماللعا اطرمخ
 .ةيولالس
 

 جهها:ي تواالت لرئيسةا أمينلتا رطاخمفيف من خلتل عةومجملاا رهتاتخ يلتا اتسايسلان عز موج ييل ايمفو
 

 :كتتـابر اإلمخاطـ (أ
 

 ةداإع اتيبرتتور اطخاألقبول لت اادشرإوثائق ول المن خ يسرئي لكبش ةيباتتكاال ااطرهخمبإدارة  وعةمجملام تقو
 .تأمينلا
 

تي تمت لية اابكتتإلارشادات الا عم ا  يشامتة بقمسال ةبياكتتإلا ةخبرلواعير ستلايم يتقاس أس ىلع طراخمالقبول م يت
 ءاواألد، وقسلطور ات خذأل بتاكتإلت ادارشاإديث حتة ومراجعئم دا لكشبتم ن. يواع التأميع من أنكل نوتها لصياغ

د ديعلا دديحت متي. وثارلكواو ةيبيعطالطر اخمللض عرالت ةراقبلم كمارتد الودح ديدتح تمي ماك .رابعتإلافي  صفرلوا
 .رطاخملاة لقبول دتمعمال دودحلا من
 

م ضتتي الو تابكتاال ةعجمراة لجن خالل نن تكون مب أيج ددالمح المعيار األدنىتستوفي ي ال ر التمخاطل القبو إن
 .ةواريتكألا ممهاالو ابتتكالاو يقالتسو امسأق نعممثلين 

 

داث حواأل ةيطر الفردامخللض رعتال يةمالح اغتهايص تمت دقعة وجمبالم ةصاالخ ينتأملا دةعاإ جيةتياسترا نإ
 ف.يلاكتال فيلة ان فعيمإعادة تأتيبات ترخالل طر الحالية من ض للمخاالتعرأساس على ة نيلمبا

 
 ةسبامنال ياتياطحتاال زجحلة حذرو ةبسنام اهكون د منوالتأك امعه لعامم التتفي ات يطاالحتيا دصرخاطر أما م

ن مضة. وتتيلبقمستال تابمطالة الطيتغة لملالزوال األمن توفر امد كألتاب كلذو ،ةعموجلما لقب نم باكتتاإلمال عأل
ً مدعوك مذل كونوي .بم اإلكتتااكأحيق تطبو يرتواإلكاحليل الت خدامستياطيات إحتاال دصرت ساارمم اجعات رمب ا

 .تياياطحتمالئمة اإلن ماضلة لمستق يةارية دورإكتو
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 (..ب.مأمين )شلتل ةيبرعلا عةمومجلا

 (بعتا) ــة الموحدة يلماال اتــنالبيا لوـحات ـحضايإ

 

 (عتاب) نيإدارة مخاطـر التأم (4
 

 :تمـانئمخاطـر اإل (ب
 

كاملة  غبالفع المامه بدزتلإب اءوفلا ابلالمق فرالط فيها نيتمكال  يتالر طاخن هي الميمأالت دقوي عف نمائتاإلاطر مخ
 .قهااحقتسإ دعن

 
ت تنفيذ شروط ضمان الحاال وفي بعضالقسط  مسلت عند ةوط التجاريرلشخالل امن  انمئتمخاطر اإلب مكحتلام يت
 يم ألاعرض هتأي يوجد  ال أنه صنفة. إالمر ن غييت تأمكاشر امع لبشك لةباف المقااألطر أغلب ونوتك سط.الق

   .لبمقاطرف 
 

ى ندألانيف صمعيار الت سساعلى أ انيةتمئة اإلالكفاء نم ىندأ دحم هيلد ندييمع عتأمين ملا ادةإعمال تيب أعرت متي
ع توزي مويت تعرضلا عمون مجم ٪25ى من صعام أقبشكل ى تعدتال التعرض ألي معيد فردي ية. إن ة المالوالقو

ي سبالنقي تفاالأمين  التات  اترتيبعدا  ا م  يرماتثسإ نيفتص ىوتسم  ىبأدن  راف األخرىطاأل لىألخطار عا
 تبادل.س ماى أسعلع لموزا

 
 التأمين:  إعادة ترتيباتتعلقة بمال نئتمال مخاطر االيتحل يلي فيما

 

 يةمريكاألات روالبآالف الد 

 2021 

 

 ينةدم ممذ

من  ةلحصا

بات لاالمط

  ائمةقال

 موعمجال

    :مينأتلادي ية بمعقأرصدة متعل

 3733.5 18.904 3314.6 مارتثإسرجة دب ةفنمص -
 3.583 .1182 51.46 أخرى -

 98.016 1.0222 37.120 
 

 

 ت األمريكيةرادواللف االآب 

 2020 

 
 ةنذمم مدي

لحصة من ا
 الباتطالم
 قائمة لا

 وعمجمال

    :أمينلتبمعيدي ا علقةتصدة مرأ
 .93576 3.1823 3753.4 مارثإستة رجفة بدمصن -
 4.056 2.692 1.364 ىرأخ -

 45.117 7485.3 99180. 
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 م.ب.(.)ش ينملتأل بيةرالع عةمولمجا

 )تابع( ة الموحد الماليــة ـاتنـالبياحـول احـات إيض

 

 ع(تاب) ينلتأمدارة مخاطـر اإ (4
 

 :طــر العمالتمخا (ج
 

 العمالت مخاطر ازرتإح يتم. تلعمالطر المخا رضةا معهنفإ ،تعددةم عمالتب مالأع يف كتتبت شركةن الأبما 
 توفرة.م ازترحاإل تيالتسهو ريوهض جرالتع صبحي اندمعألجنبية ا
 
 

 كيةريمألا راتالدوالبآالف  

 أخرى ويتيينار كد ةروبيه هندي يه استرلينجني يورو 1220

       (ت)مطلوبا وجوداتم

 (15.332) (10.786) (6.185) (1.252) (528) يصاف ،نيتأم ةادإع

      

 
 
 

 مريكيةألت اراوالدالف الآب 

 أخرى ويتيكار يند نديةه هبيرو نييلاستر هيجن رويو 2020

        ات(وبلمط) تاودجمو
 (21.989) (12.969) (4.943) (1.379) (1.490) صافي ،تأمين إعادة

      

 

 

 :ةر السيولـخاطم (د
 

 ةاريثمتساإل ياسةد في السدوحال يددتح. تم اقهاقحتسا عند اماتلتزاال قد لدفعلناوفر عدم ت طرخ هي لةسيواطر المخ
 نقداً  فاظ بهالى أن يتم االحتطالبات التأمين عتي تمثل ملاوار مستثإلل ار من أمواكبيجزء ب ي تتطلالتات ادشرالوا

 ة.ولسييل بسهتلل ةلباق مالية قاورل أشكأو في 
 

 :سيةساالح تحليل (ه
 

 :قالسو راطخم ىلإ موعةالمج قوقوح دخلالة سياحسي يما يلف
 

 ةكييمرت األالدوالراف البآ 

 2021 2020 

 (3.423) (690) ئيلخسارة النهال ادمعدة في ازي 5٪
 3.423 690 هائيالنسارة نقص في معدل الخ 5٪

 .6207  5.945  يكيمراأل رل الدوالويمعدل تح يادة فيز 10٪

 (328.6) (667.2) يكير األمرالولدل ايتحودل عي مقص فن 10٪
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 (.ب.م.)شن يتأمللة ربيلععة االمجمو

 بع()تا ة ة الموحدليــامال اتـانـالبي ولحــات حايضإ

 
 

 ى البنوكدرصدة لوأد النق (5
 

 يكيةوالرات األمربآالف الد 

 2120 2020 

 63.436 40.464 بنوكلدة لدى اوأرصقد نال

 63.436 40.464 هحكم وما فيد قنلا

 37.064 18.591 هورش 3 ر منأكث جلأ ع ذاتئودا

 59.055 100.500 
 

 :التر العمخاط، ممعدل الفائدة رمخاط ،ةخاطر االئتمانيلمل كامحألط واولشرا همأل يلتفص ا يلييمف
 

 :نماتئاإلمخاطــر  (أ
 

 كزرمتن معة وجممال وتحدة. ائدية رسسات مالؤم جل لدىألصيرة اق ئعداولوابنوك لا دةأرصفاظ بحتاال يتم
 مين.همساالق وحقن م ٪10قصى أ دحب يةالة مة مؤسسيأ ىجلة لداآل عئالودا في هاارثمستإ
 

 :معدالت الفائدةـر خاطـم (ب
 

 2021 2020 

   المستحقـة:ائـدة فــأســاس ال

 هري ي / شموي  هريي / شموي ك لبنواة صدرأ  -

 قاتحقند االسع قتحقاعند االس جلرة األصيقدائع و  -

 ٪3.60 - ٪0.01 %3.15 - %0.01 ةفعليالة ئدفات المعدال

 
 .ئدةفاال تمعدال يف للتغيرات اسيةحس دتوج ال لذلكف يرقص قتو في تحقتس ئعاودال أن ابم

 

 :التر العمطــمخا (ج

 

 ألمريكيةات رابآالف الدوال 

 2021 2020 

 82.879 43.613 كييرأموالر د
 9.631 7.564 استرليني يهجن

 6.694 6.609 نيبحرير اندي

 574 648 وروي

 722 621 أخرى

 59.055 100.500 
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 ب.(م.ش.) ينمأتلل ةبيرلعا ةعمجموال

 ع(اب)ت موحدة ال ةبيانــات الماليــالت حـول إيضاحـا

 

 تاإستثمار (6

 ةيمريكاأل ترالدوالا فبآال 

 2021 2020 

   ةرخسـاال أو بـحرخالل ال نمة دلـيمـة العاقلاب

   ــرةاجالمتض ــرـا بغبهــ حتفظم

 6718.5 - رجةأسهم شركات مد

 - 56718. 

   االحتساب المبدئـي نـدعة لـدلعااة قيمـلباة مصنف

   ينسندات د 

 74.2910 99.312 ايانتمثمار مصنف أئتسأ -

 09.913 6.105 أخرى -

 105.417 618.201 

   اققستحاال خريتا تىح حتفظ بهام

   يندندات س

 3.952 6.002 يامصنف أئتمانستثمار أ -

 3.969 8.060 رىأخ  -

 14.062 7.921 

   عـبيللرة وفمت

   نيدت اندس

 دياقتصاال التعاون ةدول منظم ماتووحك ىبرك يةمالات عسؤسم -
 10.044 27.850 ةينمتوال    
 185.507 162.946 ياأئتمان مار مصنفأستث -

 90.914 96.494 ىأخر -

 3.103 - جةمدر تركاسهم شأ

 3.349 3.205 هم شركات غير مدرجةأس

 16.236 14.111 ملكيةال قحقو يفى خرأ همأس راتثمااست

 304.606 309.153 

 265 360 ةنيمم مدقروض وذ

 491 525 لةيزم اتركش فيار تثمإس

 424.970 454.603 

 
 ي:يلما ة كلمجموعاع بيلبل فرةمتوال لدينسندات ا ةيمق فاضإنخصص مخ حركة فيلا
 

 كيةرات األمريدوالف الآالب 

 2021 2020 

 1.492 1.492 نايري 1 في

 - 416 سنةلا اللخ لمسجلض اافخاإلنص صخم

 1.492 1.908 سمبر دي 31 يف
 

ن ضماك( يكريدوالر أممليون  53.5 :2020) ن يدلا اتسند ني مكيمرأوالر ن ديولم 18.2 هتمقيا ن مره تم
 .التأمين ئتمانية إلعادةا تالتفاقيا
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 (ب..ممين )ش.تألربية لالعوعة مالمج

 ع(تاب) وحدة لماة ـيـلالما تـاانـيبال لوحـ ـاتحاإيض

 ع(اب)ت تامارثستإ (6
 
 ات:مارستثإلعلى ا يةوهرلجالفائدة والعمالت طر معدل ااومخ يةتمانئاالر طمخاالب يلفصت يا يليمف

 

 :انئتماطر االخم (أ
 

 ٪10 حدب حدوا اعيصن اعقط أي أو رإستثما يألمدينة ال اليةموراق الها في األتاستثمارإز ركيمن توعة مجمد الحت
 ة.يندالم يةالمالق راوألة اظحفمالي إجمالي من توالى عل ٪20و
 

 ٪10٪ و5د مصدر بح أيار وإصدألي  المدرجة كاتشرارها في األسهم للكيز إستثمر تاً يضعة أومجمال حدتد قو
 .شراءلي وقت افسهم األة ظحفم يةنزامي ، منواليتلاعلى 

 

 :ةئداالفدل معطر خام – ةية مدينلامأوراق  (ب
 

 2021 

 دةائلفا سأسا 

 قةالمستح

 ئداالفو

 ةيعلالف

 ائدفو

 تاوبونلكا

  ول دات مكوى وحركب يةمعالت اسؤسم
 التنميةو التعاون االقتصاديمنظمة 

 صفنهري/ش

 %500. - %0.375 %0.500 - %0.375 نويي/سسنو

 مارتثسإجة ربد ة مدينةاليأوراق م

 نصف/ ريهش

 %7.125 - %0.010 %7.125 - %0.010 يوسن/يسنو

 
 ىأخر ينةمد يةلما قاأور

نصف /ي رهش

 %5.500 - %1.740 %5.500 - %1.740 يوسن/ينوس

    
 

 2020 

 دةأساس الفائ 
 حقةلمستا 

 ائدالفو
 ةيلفعلا

 فوائد
 تلكوبوناا

دول  حكوماتو ىبرك ميةالع تاؤسسم
 لتنميةوا دي تصااالق منظمة التعاون

 نصفهري/ش
 %2.500 - %2.250 %2.500 - %2.250 ينوسي/وسن

 
  ثمارتإسبدرجة  ةينة مداق ماليرأو

 فنص/ ريهش
 %7.125 - %0.100 %7.125 - %0.100 يونس/يسنو

 
 خـرىأة مدينة يلق ماأورا

 نصف/ ريهش
  %5.500 - %1.740 %5.500 - %1.740 يوسن/ينوس

 

 :لةر العمخاطم – ةأوراق مالية مدين (ج
 

 يةكيمراأل تاروالف الدآالب 

 2021 

 عوممجال أخرى يينربح ارنيد ريكيمأ رالدو 

 ولد وماتحكو برى ك الميةعمؤسسات 
 27.850 - - 27.850 يةلتنمواقتصادي الا اونالتعمة منظ

 268.260 (3) - 268.263 رجة إستثمابدر نةية مداليق مأورا
 110.659 - 4.154 106.505 خرىة أنيدم أوراق مالية

 402.618 4.154 (3) 406.769 
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 (.ش.م.ب) أمينللت ةيبرلعا وعةجمالم

 تابع() ة حدمولاـة يـالت المابيانــالل حـوت ضاحـاإي

 

 ع()تاب اتمارستثإ (6
 

 آالف الدوالرات األمريكيةب 

 2020 

 عمومجلا ىرأخ ينبحرينار يد أمريكيوالر د 

 مات دولحكو رى وبية كممؤسسات عال
 10.044 - - 10.044 ميةنلتاو  يداصتقالاون عالتنظمة ام
 293.756 10 - 293.746 مارتثإسجة بدرنة ديية ممال قاروأ
 108.792 - 4.257 104.535 خرىمدينة أ ةيمال راقأو

 
408.325 4.257 10 412.592 

 
 

 :الستحقاقل ةيمتبقلا لفترةا –مدينة  ةاق ماليورأ (د
 

 ة.عاقديق التاستحقاال جالآل اقفو نةديالمة ماليلا قراولأل ةريتفدلا ةقيملاوة ساسيأللقيمة ايوضح ا نيلي بيا فيما
 

 

 ةكيريألما راتالف الدوبآال 

2021 2020 

لغ لمبا

 الرئيسي

 ةمالقي

 الدفترية

المبلغ 
 يالرئيس

 قيمةلا
 ةريفتدال

 وحكومات   رىبكمية لعاسسات ؤممالية ل قأورا
   :  ةيمتني والداالقتصالتعاون امنظمة  لدو  

    

 10.044 10.000 27.850 28.000 قلو أأ سنة لالخق تحتس  -

 28.000 27.850 10.000 10.044 
     :رإستثمامصادر بدرجات ة مدينة لاق ماليأور

 33.980 36.659 63.635 65.561 و أقلة أل سنق خالتستح  -

 190.930 183.719 133.591 130.006 نواتمس سخى لة إسن  -

 68.846 63.020 71.034 66.762 تنواسس ممن خ ثركأ  -

 262.329 268.260 283.398 293.756 

     دينة أخرى:لية مماراق أو

 11.226 11.944 - 944 أقل حق خالل سنة أوستت  -

 35.907 35.316 44.098 43.584 تنواسلى خمس ة إسن  -

 61.659 3.112 66.561 5.159 اتنومن خمس س ثركأ  -

 49.687 110.659 50.372 108.792 

 
340.016 406.769 343.770 412.592 

 

 :ةديم العاهاألس (ه
 

ذلك،  عوم. ةدت الفائطر معدالخاعرضة لمت سما ليومع أنها كماو بتةثا قاقستحخ ايدية تواراألسهم العا ملال تح
 همألسا ىعل احبرع أتوزيعن ن العإلا يتم ام عادة .7ح ضايإ يفا مبينة هيتحساسعر والسخاطر لم ةعي خاضهف
 .يول سنكشب
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 )ش.م.ب.( نيمة للتأيعربلا ةالمجموع

 (ابع)ت دة موحلاــات الماليــة البيانحـول  ـاتاحإيض

 

 بع()تا اتمارثتسإ (6
 

 ا:هاسى أسلعة مقومة اللعمة حسب النفية مصادسهم العألل ةريالدفت من بالقييايما يلي بف
 

 يةريكألماات رالالدو فبآال 

2021 2020 

 5.262 2.205 ريكيأم رالدو
 18.567 - ينليرإست هجني

 1.190 1.000 ىأخــر

 3.205 25.019 
 

 :ائمةالق تـالتــزامـاإل (و
 

 يونمل 7.7 ها قيمتم بيعلل ةمتاحال راتامثستإلل ىدعمست غير مال أسرل ابمقة عجموملى الع تالتعهداع جموم بلغ
 (.ييكر أمروالدن مليو 6.7: 2020ي )كيمرأ ردوال

  

 ةياسسلحليل احت (7
 

 اتمارستثمه واإلحك ا فيمو على النقد قلسوا خاطرى ملإمجموعة الملكية لل وقرة وحقوالخسا ربحلا ةان حساسيبي متي
 :يلي كما

 

 ريكيةألمات اروالدال فآالب 

 2021 2020 

 
 للدخا

 حقوق

 ةكيالمل
 الدخل

 قوقح
 لكيةالم

     ئدةاالف عدلم
 -د ئعالا منحى يف لتحولا أساس ىعل طةنق 100+ 

 (7.103) (2.574) (7.350) (2.136) ضاالقترا واتدأ
 -د ى العائنحمي ف وللتحاطة على أساس نق 100 -

 5.301 2.610 5.549 2.164 اضرت االقتأدوا
     

     تماللعا راطمخ

 - (8.864) - (5.881) يريكألما ويل الدوالرتحل دمعفي دة زيا 10٪

 - 10.833 - 7.187 يمريكألا الروالد يلوتح لمعدص في نق 10٪

     

     مألسهر اعس

 310 1.857 - 1.161 سعر األسهم زيادة في ٪ 10

 (310) (1.857) - (1.161) مألسها رعنقص في س 10٪
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 )ش.م.ب.(ن يملتأل بيةلعراة عومالمج

 )تابع( ة موحدلا ــةيمالــات الانبيالـول حـات حيضاإ

 
 

 ةقتحسمت إيرادا (8
 

 كيةريماأل تالراولدابآالف  

2021 2020 

    ستحقةم ـاط تأمينسـأق

   استالمها : عمتوق
 5.754 367 هرا  ش 12الل خ -

 1.012 37  ا  هرش 12د عب -

 404 6.766 

    قةتحسموائد ف

 2.020 1.744  را  شه 12ل ا خالالمهستا متوقع -

 2.148 8.786 

 ينةدم نيأمذمم ت (9
 

 يةكريمرات األالدوال فبآال 

 2021 2020 

   تحقة :مس ةدصرأ

 72.638 29.097 ا  شهر 12ل خال -

 94 44 ا  هرش 12بعد  -

 29.141 72.732 
 

 ي:ا يلمكة قيمال ضةفمنخ ةلمدينم املذل عةجموالم صصمخ في الحركة
 

 يةاألمريك اترالدوف الالبآ 

2021 2020 

 16.578 16.670 ريناي 1في 
 92 82 مةالقي في فاضنخإلل فيااض مخصص

 16.670 16.752 برمسيد 31

 
تم يو .ةضائقة ماليب يمرخر آ لى طرفس إي األساففردية  ةصورب القيمةضة فنخدينة ممالم ذملتتعلق ا

 :ييل مامم كلذهذه ار مع بساتحا
 

 يكيةمرألات ارف الدوالالبآ 

2021 2020 

 3.340 3.327 نتينمن س أكثر

 3.327 3.340 

 
 :ييل كمامة قيلاة ضفغيرمنخوة قحتسمالنة ديمال مذملا ارمأعيل لتح
 

 يةيكرات األمرالوف الدالبآ 

 2021 2020 

 654 334 شهور 6 حتى
 1.435 1.020 شهر 12 إلى 6من 

 1.354 2.089 
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 .(م.بش.) نيمأتالعربية لل ةوعممجلا

 (عبا)ت ة وحدلمــة اــات المالييانلباإيضاحـات حـول 

 نلتأميات اكشر ئع لدىادو (10

 يةيكمرألرات اوالدال فبآال 

 2021 2020 

   ة:قتحمسصدة رأ

 12.408 13.307 ا  شهر 12ل خال  -

 8.509 8.421 ا  هرش 12 بعد  -

 21.728 20.917 
 

 لي:كما ية القيمخفضة منلا عائلودلة موعجمصص المخفي  ةركحلا

 يةمريكلدوالرات األف االبآ 

 2021 2020 

 1.978 1.976 رنايي 1 يف
 (2) 2  شطب() يمةلقا في ضفاخنإلا صمخص

 1.976 1.978 مبرديس 31

 

  بسام احتيتو. ةاليم قةئاضب ريم رخطرف آ إلى األساس يدية فربصورة ف مةقيال خفضةنمئع الادالو تتعلق
 كما يلي: لودائعا ههذعمر

 ريكيةماألات رآالف الدوالب 

 2021 2020 

 168 196 تانوس 10ن مأكثر 

 196 168 

 :ما يليك مةالقي ضةمنخف غيرو ةقمستحال ودائعالار مأع ليتحل

 مريكيةرات األواللدبآالف ا 

 2021 2020 

 1.196 1.058 ةحدة وانسى حت
 14.104 1.692 سنوات 3ى لإسنة  من

 207 - نواتس 5 لىوات إسن 3من 

 2.750 15.507 
 

 ةيفنال تصاصلمخا منن يأملتا يديمع ةحص  (11

 يةكريمألرات اوالدالالف آب 

 2021 2020 

   عامةت الاتأمينال المأع

 35.858 21.007 ئمةقالبات مطا -

 33.020 16.848  هاعن غير مبلغات مطالب -

 5.467 645 لةمؤج دةعاط لإلاسقأ يحتياطإ -

 38.500 74.345 

   ياةحال أميناتل تأعما

 16 15  قائمة تالباطم -

 7 1 هاعن غبلر مغي تمطالبا -

 16 23 

 
38.516 74.368 

 

 

 

 



 

33 

 (.ب.)ش.مين لتأمية لوعة العربالمجم

 ع(ابت) لموحدة اليــة االم اتــلبياناول ات حـحـضاإي

 

 خرىأ موجودات (12
 

 يةمريكت األراآالف الدوالب  

 2021 2020 

   ة:سملمو رغي تداجومو

 10.165 9.977 ي  لاآلب حاسلاج مبرا  -

 9.977 10.165 

 (9.627) (9.648) كماترمالاء فطإلا :  صا  قنا

 329 538 

    ىرات أخدوموج
 25.401 14.611 ة نوودائع نقدية مره  -

 10.947 5.996  أخرى دينةمم ذم  -

 463 486  وعة مقدما  فدف مصاريم  -

 21.093 36.811 

 21.422 37.349 

    :سة وممللاموجودات غير لا كة فيحرلا

 564 538 ناير ي 1في  ةفتريدلا مةيلقا يافص

 (26) (21) إطفاء ةلفك  -

 - (188) تبعاداتإس -

 538 329  رديسمب 31في  مالقيمة الدفترية كصافي ا

 
 .اتناالضمو أمينتال عادةإل نإئتما اتبخطالن ماضك يةقدالن دائعالو نتم ره

 

 قاريعستثمار ا (13
 

  ةيريكماأل اترالدوف الالبآ

2020 2021  

   
 يناير 1ي ف ةيالدفترة يمالق 4.622 -

 عداتم عقارات ون ويل محت - 5.150

 مةفاض القيخإن 143 (378)

 الكتهاإلس (143) (150)

 السنة يةافي نه ريةتالدفيمة الق 4.622 4.622

 
 السنةالل خ  ةة الصادرديدالج ين التأجيرقوانبناء  على ، يميتدل ري لفاكت وعةمجمللالتابعة  كةشرال، حددت 2020في 

 دىمالل ويط قد إيجارع ىعل عطىين يمكن أ ةمكتب الشرك ن مبنيم المؤجر ءجزال أنمي العلا يالملا يدب زركم من قبل
 عد ذلكب. ومعداتت واعقار كمله مصنفبأ شركةال ىكان مبن، ضيحتوال ذلكبل وقتمويلي.  اريجإل ؤهلم نأن يكو على

 تالمتطلبقا  وف ريعقا رامتثسا ىلإ ةركشال ىنمب من لمؤجرء ازجال فيتصندة إعاب ير لفاتك تامق، التوضيح
ركة نى الشبمن مجر لمؤا جزءدلة للالقيمة العال تم تحويلك، ذ ىعل اء  بن. وعقارير اتثمسا :40دولي رقمارالمحاسبة المعي

 .2020 ايرين 1 يف يقارع رماستثاإلى  معداتات وعقارمن  يستثمار عقاراه كم تصنيفالذي ت
 

ر لعقال ةلادالعمة يقال مييقتم . تقيمةفي ال م واالنخفاضاكك المترهالتساالصا  اقنة لفكلتاب اريقلعا ارمستثالااب إحتس متي
ة يمقلا .(RICS)مستقلة للمساحين الملكية الة مؤسسال في مسجل قلمقيم مست لبمن ق .2021 يسمبردفي كما  ستثمارياال

مليون دوالر  4.622: 2020) 2021يسمبر د 31ي فيكي كما ر أمردوال ونيمل 4.622ري ثماتسلعقار االل العادلة
 .3 ةئفال أنه ىلع ةلعادلا مةيالقيف قياس تصن تم دوقأمريكي( 
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 .(.بش.من )للتأمي ةيربعلموعة امجال

 بع(ات) يــة الموحدة لمالا تاــنياالب ـولح تاـحضاإي

 
 

 تعداومت رااقع  (14
 

 يكيةألمرت ارااللدوآالف اب 

 2021 2020 

 2.080 2.080 أرض  
 12.101 9.833 مبنى  

 6.921 6.921  ثأثا 

 2.412 2.360 تاوملمعم الظأجهزة ن

 445 447 يةبالمكتت عداالم

 397 397 ىخرأ

 22.038 24.356 

   مةلقيض اخفانو إ متراكلماك الهالستا  : ا  اقصن 

 (2.269) (222) ى مبن 
 (6.904) (6.906)  ثأثا 

 (2.397) (2.351) تاملمعلوم اظنة هزجأ

 (445) (446) ةلمعدات المكتبيا

 (335) (388) ىرأخ

 (10.313) (12.350) 

 
11.725 12.006 

   : اتوالمعدات قارعلاي الحركة ف 

 18.712 12.006 رايني 1يف ماك ةالدفتري مةالقي يصاف 

 (5.150) - يقارع ستثماراى ال لعقارف انيصإعادة ت -

 (1.169) 152 رقاعاليم ية تقادإع -

 140 5 ضافاتإ - 

 (59) (1) اتبعادتاس -

 (468) (437) كهالستلفة اك - 

 12.006 11.725 بريسمد 31ي فا كمة يترفدلة ايمقلاي فصا 

 
 

 ىمبن نم اجزء اأيضنى لمبايشمل . و1984 منذشركة اليم فيه قالذي توتب الرئيسي المملوك مكلا لمبنىوارض شمل األت
 .ارةداض اإلألغريستخدم  لذياي ر فلتكا بتكم
 
 

 درهق  إنخفاضعكس ب ساتم إحتو لقيم مستقم  RICSل من قب 2021سمبر دي فل ري فيييم مبنى تكاتق تموقد 
 .ةو الخسارأبح الر بيان في مريكيأالر دو 152.168
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 ب.()ش.م. أمينللت يةبلعرا ةالمجموع

 (عبات)  ةحدوالم ةــليماال اتــالبيان ـولح تحـااضيإ

 
 
 

 نيــةف صــاتصمخ (15

 
 

 كيةدوالرات األمريلا فبآال 

 2021 2020 

   مة عالا اتالتأمين أعمال 

 200.511 142.545  ئمةقا تلباطام 
 146.760 78.372 ا نهغ عيبل ر لمخسائ 

 27.112 3.956 ةير مكتسبغط اسأق 

 224.873 374.383 

   ة ايحت الأمينال تعماأ 

 12.404 10.973  ةئمت قالبااطم 
 21.766 19.767 ها نع غلبيم ر لئاسخ 

 316 165 ةمكتسب ط غيرقساأ 

 30.905 34.486 

 255.778 408.869 

 
 على اةالحي ناتيموتأ ةلحيااريغ تميناتأ لىع تسنوا 2.7ت وواسن 2.9هي  مةت العاناالتأمي ىطي علتياحدة اإلم سطوتم
 .تواليال
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 ب.(ش.م.) نيتأملل ةيبعرلاعة موجملا

 (تابع) ة حدومالـة ـاليمالت ــايانبالحـول  تاحـاضيإ

 
 

 تـاـبلمطالوراـطـت (16
 إلىارة شإلبة باسوها محعنغ بليم ل يتسائر اللخاا فيها بم تكبدةالمبات طالمال يفوصا يالإجملي اتلاول الجد حيوض

 :يةضاالمت اوسن سمخال رةفتلة بقساالات عوقتلارنة بقاوم ،ةبلمكتسط األقساا
 

 كيةيمرت األاروالدلاف البآ 

 بتاتكإلاة سن 

 مجموعال 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

        ليإجما

        متكبدةال لباتمطالا ليفر تكاتقدي

  - 1.474 55.541 98.051 127.688 74.463 يةابتتالكا نةسلا بنهاية -
  - 1.033 112.330 198.985 233.862 136.341 ةحداوة د سنبع -
  - - 118.951 206.944 250.680 185.919 ينتسنبعد  -
  - - - 205.615 235.117 175.042 نواتس ثالثد بع -
  - - - - 230.929 172.143 اتوسن عأربعد ب -
  - - - - - 167.346 خمس سنوات عدب -

 723.874 - 1.033 118.951 205.615 230.929 167.346 ةيلالحا ةدتكبملالبات مطاالتقدير
 (617.844) - (53) (74.366) (176.390) (210.736) (156.299) خهيراتى تح اكميرلتا عالدف

 106.030 - 980 44.585 29.225 20.193 11.047 بةتسات المحوبلمطال

 145.627       ةابقالس بات السنواتمطلو

ي ن فتضمبات الموع المطلوجمم
 251.657       يماللا زكرملا بيان

  

  

 عموجمال 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

        يفصا

        :ةتكبدلما تاطالبملايف الكير تدتق

  - 1.474 48.217 84.203 106.954 66.195 ةيكتتابالاة نسالاية بنه -
  - 1.033 92.768 151.704 183.530 124.902 ةواحدسنة بعد  -
  - - 96.171 156.533 191.546 161.481 نينتد سبع -
  - - - 156.231 184.133 156.331 تاوث سنالثبعد  -
  - - - - 179.926 153.572 تأربع سنواد بع -
  - - - - - 149.246 اتسنو سخمبعد  -

 582.607 - 1.033 96.171 156.231 179.926 149.246 ةاليالح ةبدكتلماات بالمطال ريتقد
 (488.093) - (53) (58.741) (128.929) (161.353) (139.017) خهيراى تتمي حاكترلا علدفا

 94.514 - 980 37.430 27.302 18.573 10.229 بةتست المحاوبطلالم

 119.272       ةابقالس تنوابات السطلوم

من في ضتمت الباومطلال عومجم
 213.786       ياللما ركزلما انيب



 

37 

 

 ب.(ش.م.)ن ميللتأ يةبعرالوعة ممجال

 بع(ات) ة وحدة المماليــالت اــانلبياـول حت اـحاضيإ

 

 مين ألتا وأصولات لتزامإي ف ركـةلحا (17
 كيةريمألاات الرالدو فالآب 

 صافي نأميت دةعاإ جماليإ 1220

    لمطالباتا
 177.041 35.874 212.915  ةئماقلبات طام
 135.499 33.027 168.526 عنها لغيب لم رئاسخ

 312.540 68.901 381.441 ةنسلا ايةبد يف وعممجال

 (29.244) (6.116) (35.360) ةلسنا خالل صصمخال يف رالتغي
 (69.510) (24.914) (94.424) ةسنال لخال اتلبطام يةتسو

 213.786 37.871 251.657 ةالسن نهاية في رصيدلا

    ةبستكم رغي ساطأق
 21.961 5.467 27.428 ةنالس ايةبد في
 (18.485) (4.822) (23.307) ةنالس لالخ صصلمخا في رغيتال

 3.476 645 4.121 لسنةا ةيهان في دصيرال

    مستحقة تأمين طاسأق
 6.766 1.774 8.540 السنة بداية في
 (6.362) (1.715) (8.077) سنةال اللخ لحركةا

 404 59 463 ةلسنا يةنها في يدصرلا

    ةؤجلم نيمتأ لاعمأ على صولحال يفالتك
 4.749 47 4.796 نةلسا يةداب يف

 (4.384) (85) (4.469) نةالس لخال ةركالح

 365 (38) 327 ةالسن نهاية في صيدالر
 

 

 يكيةمرألات اروالالدف الآب 

 يصاف نتأمي عادةإ يإجمال 0220

    اتلباطمال
 218.469 52.987 271.456  مةائق باتالطم

 179.139 40.701 219.840 اهنع لغيب لم ئرخسا

 397.608 93.688 491.296 ةالسن ةايدب في موعجالم

 33.688 16.159 49.847 نةالس لالخ خصصلما في لتغيرا
 (118.756) (40.946) (159.702) ةنالس لالخ تلبااطم ويةست

 312.540 68.901 381.441 نةالس يةاهن يف ديرصال

    ةمكتسب رغي ساطأق
 105.486 36.987 142.473 نةسال ةيبدا في
 (83.525) (31.520) (115.045) نةسال اللخ خصصلما يف غيرلتا

 21.961 5.467 27.428 ةالسن نهاية يف صيدلرا

    ةتحقسم نيأمت طاسقا
 68.816 19.063 87.879 ةالسن يةبدا في
 (62.050) (17.289) (79.339) ةسنلا لخال كةحرال

 6.766 1.774 8.540 ةنالس هايةن يف دالرصي

    لةجمؤ أمينت لماعأ ىعل ولصالح فيلاتك
 17.915 499 18.414 ةالسن بداية في
 (13.166) (452) (13.618) ةالسن اللخ ركةالح

 4.749 47 4.796 ةسنال ايةهن في ديرصال
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 (.ب)ش.م. للتأمين يةبلعرا موعةجالم

 ابع(ت)  ةحدوالم ةيــمالال ــاتيانبالحـول ات حـاضيإ

 

 ــةنئــدا نيأمـم تذم (18
 

 األمريكية توالرادالبآالف  

 2021 2020 

 80.664 49.863 ا  شهر 12 خاللة قحمست

 49.863 80.664 
 
 

 ىـرـخأ تاـلوبـمط (19

 يةريكت األمارالدولا فالآب 

 2021 2020 

   
 ابعة ت كةشر تملة فية محارسخرات قديتصص لمخ
 13.462 7.613 ((ج)34 حضاي)إ 
 10.029 6.990 ينالتأم دةاعإب ةقعلر متت غياستحقم

 6.652 5.436 (28 )إيضاح  لخدمةا ةاينهع افمن

 5.872 6.719 يف مستحقةرمصا

 321 234  ةقتحمس أسهماح بأر

 1.189 1.219 قةتحسم نيمتأادة إع اطأقس

 1.147 882 أخرى

 29.093 38.672 

   ة: مستحق أرصدة

 32.020 23.657 شهرا   12ل خال −

 6.652 5.436  ا  رهش 12 دعب −

 29.093 38.672 
 

 

 ــوق المساهميــنـقح (20

 :للماأس ار (1
 

 تاونكمال (أ

 ةيكيت األمروالراالدآالف ب 

 2021 2020 

    هبرح مصلا

 500.000 500.000 حد ام الوهلسلكي يمرأ رالود 1ر سعب دياع سهم نويمل 500

   

   للكاماب فوعدلماو به بتتكالم ،رلصادا

 دوالر 1مليون( سهم عادي بسعر  220: 2020 ن )ويمل 220

 220.000 220.000 حـدالوا للسهم أمريكي
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 .ب.(م.شين )مبية للتأة العرعموالمج

 (ابعت)  ةدوحلما ـةليـالما تاــالبيانل وحـ اتحـاإيض

 

 ابع(ت) ميــنهاسملا قــوقحـ (20

 
سهمها في سوق دبي المالي في اج أدرإ شطبكة برشال قامتوقد  .نصة البحريبورفي مدرجة  إن أسهم الشركة

 .هات الرقابيةالج منات الالزمة بعد الحصول على الموافق 2021يناير  11

 

 ونيئيسرلامون اهسملا (ب

 
 ه:ضح أدناو موه ماك رةدالصاو ةولداتلما كةشرلم اسهأ من كثرأ أو ٪5 ونلكتمن يساهمون الذيلما

 

 

 هيكل المساهمين (ج
 

 :ييل ما كةرللش اولةتدملام لألسهن ميهسالمل اهيك شكلي
 

 ينمهاسمالد دع (نييسهم )بالمالاأل دعد سهماأل

ن م ويةلمئا بةنسلا

سهم ألا عوجمم

 ولةمتدالا

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 %20.6 %21.5 4.384 4.282 40.8 42.5 ٪1ن مل قأ

 %7.4 %6.6 4 4 14.7 13.1 ٪5 لىإ ٪1من 

 %5.6 %5.6 2 1 11.0 11.0 ٪10ى إل ٪5من 

 %66.4 %66.4 5 5 131.5 131.5 وقف ى مالإ ٪10من 

 

 :ةنــزيخلا همسأ (2
 

 هيو .م(هس 21.967.818 :2020) 2021 يسمبرد 31كما في  هاهمسأمن  همس 21.885.118 ةكالشرلك متت
  أمريكي (.دوالر  14.793.000: 2020)أمريكي ر دوال 14.793.000 ةكلفتب رقدت

 

 ني:ولقانا اطيحتياإل (3
 

إلى  نةسبح الي رافص من ٪10ل يوحتة عومجملالى ع وجبيت ،سيستألاد وعق قةـبطلماين نقواأحكام ال بجبمو
 ع.فودملا لاس المأرة ميق نم٪ 100 إلى أقصى ل كحدني حتى يصنواقي التياطحالا

 

 ت:استثمارم اإلقييت إعادةطي تياحإ (4
 

ة وفرلمتا تاارمثستاإل اتدوـوجماس ية قة عن إعادجتلنااائر سوالخ حربااألر، ـم اإلستثماادة تقييعتياطي إحم إضي
 بيان ىلإ رئاسخلو اأح ربايل األم تحوالبيع يت ندعوطي، حتياإلار ضمن ائسو الخح أباراأل هج هذاردإم تي  .عيللب
 .لخدلا

 
 

 يةجنسلا السما

 مهسألا ددع

 (نييمالال)ب

 من ئويةلما ةسبالن

  سهمع األجموم

 لةوتدالما

المئوية من  ةالنسب

مجموع األسهم 

 رةدلصاا

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 14.4 14.4 16.1 16.0 31.8 31.8 ليبيا زيكرمال ايبيل فمصر

 13.8 13.8 15.4 15.4 30.5 30.5 دةربية المتحالعت راإلماا رثماتإلست لارامإلا زجها

شات لمعال ةملعائة اهيلا
 12.5 12.5 13.9 13.9 27.5 27.5 دةية المتحلعربت امارااإل ةاعيتمجاإلأمينات والت
 9.9 9.9 10.9 10.9 21.7 21.7 المتحدة يةبرعالت ماراإلا يبركلا مد عمر سالأحم

 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 عرلاات مارإلا ةيمنلتل اترماإلاف صرم
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 م.ب.(للتأمين )ش. بيةجموعة العرمال

 (ابعت) ة حدوالم ات الماليــةالبيانــت حـول ااحـضإي

 

 ع(بات) يــنمق المساهــوـقح (20
 

 :لعقارا ييمقت ةادعإطي ياتحإ (5
 

. ةلدعالا مةيقلاو مكارتالم كالهتساإلصم نى بعد خالمبض وألرا ةتكلف نبيفرق ال اراتقالعم ييتق ةإعاد اطيحتيإ لثمي
س سعر ساأى لك عتهالسواإلا هقييملدفترية المعاد تمة اياس القسأى لع كستهالالفرق بين اإلإن ف ،لذلك فةاإلضبا
 قاة.بتمسح الربااأل ىإل ارعقال متقيي ادةإع يطايتحإ شرة منباه ملويحت متي يانبمللي لصألكلفة اتال

 

 لمال:أس اة ردارإ (6
 

ع تقطابعد إس ةبقاتمسالرباح لقانوني واألي اط، اإلحتياعدفولما لامال سأر ةعوممجلا لاأس مرع ومجن متضمي
 رينمثتسملاومالء، لعة اقث ىعل ظحفالل ةدعكقا يومال ق ستفاظ برأإلحا ية هعجمومة الاسيإن سأسهم الخزينة. 

 دديح يذالو يزركملا نبحريلا فرصم ماألالشركة  عمالم أينظو .عمالألل قبليمستر الولتطا يزتعزوسوق لوا
ش مها بتحس ، أنمألكة االمركزي من الشر مصرفيطلب الوم. األة للشركمال بالنسبة ال ستطلبات رأمقب راوي
 كةالشرإن زي. كلمرا ينحربلرف اصة منظمأ ليلد مألحكا ا  وفق وينلسا ريرتقلا يا فنهعح فصاإلو االءة الم

 ءة.ماللا امشبه لب الخاصالمطذا ي هف ملتزمة
 
ج ذمان المال من خاللمتطلب رأس  قييمس تعلى أسا المالرأس  ةيفاكة بإدارة كلشرا ومقت ك،ذل لىة إفضاإلاب
  مال.لا سأطر رخام

 

 ةطرير مسص غيحص (21
 

 يةكريمألا راتالودلف االآب 

 2021 2020 

 17.952 17.066  رنايي 1 يف
 (824) 349 لامشالدخل ال حصة

 (62) - ةألقليا حصة - شركة تابعة بيع

 - (4.600)  ةقلياأل حصة - ةعبتالة اكرالش لما سأر اضفإنخ

 17.066 12.815  يسمبرد 31في 

 

 
 نميلتأع اورفج ئاتن (22

 
 ادةعإال مشمل أعوت  .ةيات الحاينمأوتة ار الحييغ تانميتأ ا:مه يينيسئن قسمين رمة عومجملل نأميالت إعادةال ن أعمتتكو
 اتوقطاعلشامل ب ااالحس ث،وادلحبحري، الاهندسي، لا ،تلكاتممال عاقط يتاب فكتالا يكل رئيسشبة حيالر ايغ اتينتأم

 قئاوثى لع ةياالحة ظتشمل محف وال .مدىلا ةويلة وطعية قصيرق جماوثائئيسي كل ربش اةلحيا يناتتأمشمل وت .أخرى
شأن ب اراتقراذ تخال ةراإلدال بقن مانتظام بيل تشغال فروعميع غيلية لجالتشلنتائج ا اجعةمرتتم  .ركتشلما رستثماإلا

  صلة.مالية منفات مومعلعنه وفر تت وتقييم أدائه الذي علفرلخصيصها ت مسيتد التي الموار
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 .(م.ب)ش. ينأمتللة يربة العمجموعال

 ع(ابت) ة حدومالة ــيلاملا اتــنيابال ولـحت حـاإيضا

 (تابع) نأميلتع اورج فئتان (22

 :يةسئيرلا مالعاأل ماقسحسب أل لدخال تحلي بيان (أ
 

 يةمريكأللدوالرات اف ابآال 

 2021 ديسمبر 31ة في يتهنمالة سنال 

 
 وعالمجم ةياحات النيأمت  اةيحلا غيرات نتأمي

 
 

 ىدالم ةطويل دىلما ةيرقص ىأخر لماشلا بحسالا دثلحواا يالبحر سيدهنال تلكاتمملا 

          :تايرادإلا

 (3.469) 146 222 (459) 69 (775) (1.285) (253) (1.134) *ةبتتمكاط القساأل ىلإجما

 (999) (104) (17) 9 643 26 66 (501) (1.121) رةدتأمين الصاال ادةإع أقساط

 22.806 150 - 5.182 14.343 243 255 2.584 49 يلامجإ - بةر مكتسيغأقساط فى ر تغيال

 (4.538) - - - (4.321) - (10) (207) - نأميتلا ةداعإ -تسبة كم ريغأقساط  فى التغير

 13.800 192 205 4.732 10.734 (506) (974) 1.623 (2.206) ةسبكتاألقساط الم

 4.269 323 803 1.054 19 256 171 124 1.519 نيمتألا قديناصبخاص ال رستثماإلا خلد

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

          :ريفامصالو كاليفالت

 (94.424) (167) (2.203) (4.565) (66.476) (833) (2.493) (6.983) (10.704)  عةفوالمد  تبالطالما يلاجمإ

 24.914 1 - 18 23.523 47 319 590 416 ن يملتأاي ديعم نم عةرجمست باتلطام

 43.385 (175) 1.605 2.553 16.995 1.283 5.880 5.286 9.958 يلماجإ - ائمةقالت مطالبالا مخصصي ف رالتغي

 (7.502) 1 (2) (202) (6.222) (12) (297) (230) (538) تأمينلدة ااإع -ة ئماقلا تالبامطال ير في مخصصالتغ

 65.036 (4.164) 6.164 3.409 39.487 1.916 3.891 4.565 9.768 ليماجإ -ها غ عنالمبلر غي رائسلخا صصخمى ف يرغتلا

 (16.448) - (7) (818) (14.235) (72) (223) (667) (426) تأمينلا عادةإ –ها نع مبلغر الغيسائر لخاص خصير فى مغلتا

 14.961 (4.504) 5.557 395 (6.928) 2.329 7.077 2.561 8.474 ابهعلقة تالم ريفلمصاواات بطالمال

 (1.509) 67 (196) 238 (3.842) 437 363 165 1.259 مين تأ المعأ ىعل الحصول تكاليف

يدي عم منة رجعتمس نيأمال تأعمى لل عوحصلف اكاليت
 (106) - - (1) 12 (26) (36) (78) 23 ين تأمال

 -ؤجلة م نيمأت لماأع علىصول لحا فاليتكي لتغير فا
 (938) (2) - 35 - (59) (70) (828) (14) ماليإج

دة اإع -ة لجين مؤل تأمعلى أعماول حصال فكاليتفي  رغيالت
 85 - - - - - 3 82 - ينأمتال

 (2.468) 65 (196) 272 (3.830) 352 260 (659) 1.268 نتأمي لأعما لىحصول عال فلياكت

 (6.845) (128) (709) (1.048) (102) (497) (759) (1.214) (2.388) لالتشغياريف صم

 23.717 (4.052) 5.660 5.405 (107) 1.934 5.775 2.435 6.667 ب ج االكتتاتائن

 
 .2020 طسغسأ 13 من ركة اعتبارا  بل الشق من األعمال الجديدةب في اتكتاإل فابقة ووقلسوات اسنلل هاستالمع اتوقمالط ألقسالزائدة للتقديرات ااعكس بسبب  سلبيتتبة مكلا نيأمتال طساقأ اليإجم*
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 م.ب.()ش. ينأمتللة يربة العمجموعال

 ع(ابت) ة حدوملاة ــيلاملا اتــنيابال ولـححـات إيضا

 (تابع) نأميتلا عروف ئجاتن (22
 

 :ةيلرئيسال األعما امسأق بسح دخللتحليل ابيان  (أ
 ةيكريمألاات رالولداف الآب 
 2020 رسمبدي 31 في نة المنتهيةسال 
 

 ةحيالا تاأمينت  ةايحلير اغ اتينتأم
 موعجالم

 
 

 دثاحولا لبحريا ندسيهال اتلكتممال 
اب الحس
 املالش

 أخرى
 ةريصق
 ىدمال

 مدىلا ةليوط

          :اتديراإلا

 (17.295) 291 (1.098) (3.126) (10.437) (457) (278) 758 (2.948) *ةتتبكلماط اسألقاإجمالى 

 3.027 (25) (83) (82) 4.779 100 62 (187) (1.537) ةردلصااين أمتلادة ط إعااسأق

 113.153 (47) 1.869 12.479 85.337 1.056 2.226 7.069 3.164 الياجم -كتسبة م يرغقساط أفى  التغير
 (30.431) - - - (29.183) (11) (122) (992) (123) نميتألا ةداإع - ةسبمكت يرغاط سأق ىر فيغالت

 68.454 219 688 9.271 50.496 688 1.888 6.648 (1.444) تسبةكملاقساط األ

 2.824 197 491 635 297 155 99 32 918 نيمأتال ديقبصنااص لخا رثماتإلسا خلد

  (526) 6.680 1.987 843 50.793 9.906 1.179 416 71.278 

          ف:يرمصاوال فيالكلتا

 (159.702) (375) (7.656) (19.815) (93.360) (1.383) (6.994) (10.486) (19.633) عة ودفملا تاطالبلما جماليإ

 40.946 2 - 73 37.640 112 834 798 1.487 ن أميالت يدعيم منجعة رستم تابلامط

 64.420 87 2.898 6.866 16.321 897 5.118 5.520 26.713 الياجم - مةقائلا تلبااطملاص صخم يف غيرلتا

 (22.825) 3 - (162) (9.523) 15 (1.959) (280) (10.919) مينتألعادة اإ - ائمةقالت مطالباالمخصص تغير في ال

 56.770 (3.361) 5.872 12.178 18.182 2.978 2.150 3.839 14.932 ماليجا - هاعن غبلغير الم ئرلخساخصص ام ىر فيغلتا

 ةداإع -ا هنع المبلغ رغي ئرخساص الخصمى ف يرغتال
 (11.218) - (11) (543) (9.035) (193) (227) (488) (721) نيتأمال

 (31.609) (3.644) 1.103 (1.403) (39.775) 2.426 (1.078) (1.097) 11.859 هاب لقةعالمت اريفالبات والمصطمال

 (12.329) 30 209 1.161 (15.658) 200 216 290 1.223  نميتأ لعماأ لىع لوصالحف ليكات

 نم عةرجتمسل تأمين لى أعماحصول عيف التكال
 (392) - - 11 12 (38) (9) (159) (209) أمين تمعيدي ال

 -ة ين مؤجلمتألى أعمال ع لحصولف اتكالي يف رغيتلا
 (6.957) (1) (75) (2.264) (192) (319) (702) (2.350) (1.054) يلماجا

 - ةين مؤجلأمتل ماأعى لع ولصلحف ايكالتفي  رالتغي
 453 - - 2 - 4 48 359 40 نيمأالت ةدعاإ

 (19.225) 29 134 (1.090) (15.838) (153) (447) (1.860) - أعمال تأمين ىلحصول عال ليفكات

 (7.685) (188) (1.063) (1.219) (78) (526) (788) (1.288) (2.535) ليشغالت ريفامص

 12.759 (3.387) 1.353 6.194 (4.898) 2.590 (326) 2.435 8.798 ب اكتتاالج ئتان

 .2020 طسغسأ 13 من ارا  ل الشركة اعتبجديدة من قبال عمالاألفي  ابتتكاإل فووق قةلسابوات اسنلل اهستالمع اقتومالط األقسلزائدة لقديرات التاس عكبسبب  سلبيتتبة مكال أمينتال طساأق يالإجم*
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 (ب.م..)ش أمينلتلية ربالع جموعةملا

 ع(اب)ت دة حوالم ةـليـالميانــات ابلا ـات حـولضاحيإ

 ع(تاب) نميتأع الج فروتائن (22

 : يلواتلى اعل صلألا ناكوم لمؤمنار ي للخطفارغجلع االموقب حس ةلواتدمالغير  داتلموجواواط قساألحليل ت (ب
 

 ةكييمرألات الرادولا فالبآ 

 2021 2020 

 ولةداتمر يول غأص طاألقسا ةولامتدر ل غيأصو طااألقس 

     :من

 22.815 (6.538) 21.918 (2.827) طسواأل قشرلا -

 2.533 - 2.123 - ايقيرفأ -

 1.798 - 1.506 - اسيآ -

 19.220 (10.757) 16.946 (642) أخرى -

 
(3.469) 42.493 (17.295) 46.366 

 وعة.متن ةحفظملان حيث أ كبيرة سنادإعة مجمو يأ دوجت ال
 

 :اتعالقطا تابلوطمو تداوجوم ليلحت (ج

 ةاألمريكي تاالدوالرالف آب 

 2021 

 الحياةمينات أت اةالحي غيرنات ميأت 

 ةريصق خرىأ لمالشا ادثحولا ريبحلا ندسيهال تاكلمتلما  وعممجلا شركةال

 مدىال

 مدىلا  ةطويل

 110.618 - 1.002 439 5.717 68.461 3.259 10.316 11.889 9.535 ينمتألا دةاعإ توداوجم
 59.055 34.738 2.075 1.450 2.688 6.057 1.701 2.044 3.928 4.374 نقدلا

 424.970 217.367 20.640 14.172 25.515 44.966 12.940 16.148 35.347 37.875 اراتاإلستثم
 19.049 19.049 - - - - - - - - ىرأخ

 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 نتأميالة داعإات بلوطم

 19.536 19.536 - - - - - - - - رىأخ

 
45.876 45.337 26.351 16.299 118.572 29.417 13.472 19.874 19.536 334.734 
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 (.م.ب)ش.ن لتأميل ةيربععة الومجملا

 ()تابع ة وحدليــة الملماات اــانيبالول ـات حـحاضيإ

 

 

 (ين )تابعوع التأمرج فئتان (22

 

 :تعااطقال تباومطلو موجودات تحليل (ج
 

 يةيكمراأل اترالالدو فآالب 

 2020 

 ةايلحا اتأمينت اةير الحغي اتنيأمت 
 ةصيرق ىخرأ املشال دثاالحو يبحرال يسلهندا تتلكامالم  وعممجلا كةشرلا

 دىملا
 ة ويلط
 دىالم

 215.263 - 788 991 11.565 160.916 3.136 11.919 13.386 12.562 نميأتال دةإعات جوداوم
 100.500 52.561 3.057 4.206 10.828 4.943 2.984 4.391 7.586 9.944 قدلنا

 454.603 168.571 17.472 23.902 61.250 51.189 14.373 23.587 41.590 52.669 تارماتثساإل
 20.266 20.266 - - - - - - - - خرىأ

 75.175 62.562 39.897 20.493 217.048 83.643 29.099 21.317 241.398 790.632 

 499.268 - 15.632 21.372 63.940 239.637 16.763 32.756 49.657 59.511 مينتألا ةعادإت بالوطم
 28.937 28.937 - - - - - - - - ىرأخ

 59.511 49.657 32.756 16.763 239.637 63.940 21.372 15.632 28.937 528.205 
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 .(ب.م.شلتأمين )لالمجموعة العربية 

 (عب)تا  وحدةالمـة ـيالمالت اـانـيلبا ولـت ححـااإيض

 راثمتسإلا راديإ (23

 ةيريكماألت اردواللا فالآب 

 
2021 

 عوممجلا ينالمساهم ظفحام ينمألتا فظامح

    دئاوالف ديراإ

 900 484 416 رةخساالأو الربح خالل ة من ادلالع ةيمبالق اتارثمتسإ -
 8.094 4.552 3.542 ىأخر -

 2.515 1.345 1.170 علبية لفروت متإلستثمارا محققة باحأر

لة من خالل ادلعاة يملقبا اترماستثإلا اسقي من( ةارسخ)  بحر
    ةرسالخالربح  أو ا
 469 252 217 ةرجتام ا بغرضهب ظحتفم اترامتثإس -

 (973) (582) (391) الخسارةو بح ألرل اخال من ةادلعلا قيمةلباات ثمارستإ -

    عيبلل رةوفمتات إستثمار – مةلقيا اضإنخف رائخس

 (416) (223) (193) الدين  تادسن -

 (446) (249) (197) أخرى -

 125 125 - ةيلمز تشركا منل خد

 (660) (365) (295) ىرأخ

 4.269 5.339 9.608 

 

 

 ةكيريمألوالرات ادالف البآ 

 
2020 

 عومجالم نيمهسامال محافظ نميلتأا محافظ

    ئدالفواد ايرإ

 1.169 447 722 خسارةلا وأح لربا لخالمن عادلة لا يمةقالب اتارمإستث -
 10.023 4.057 5.966 ىرأخ -

 56 21 35 سهمح األباأر

 3.462 1.442 2.020 بيعلل فرةومتات مارستثإل ةمحقق باحرأ
ل خال منالعادلة  ةمقيلبا اترماستثاإل قياس منربح خسارة( )
    ارةسو الخبح  ألرا
 (7.627) (2.915) (4.712) ةتاجرم اتارمتثإس -

 1.878 714 1.164 أو الخسارة حبرلا للة من خالدلعاا ةميقلاب اترماثتسإ -

 لبيعل رةوفتم راتامثتسإ – يمةلقا اضفإنخ خسائر
 أخرى -

 
(983) 

 
(698) 

 
(1.681) 

 8 8 - ميلةشركات زن م لخد

 (2.340) (952) (1.388) رىأخ

 2.824 2.124 4.948 
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 م.ب.(.ش) مينألتل ةيبرعلاعة جموملا

 ابع(ت) دة لموحـة اليــات الماانـيالب ت حـولاـحاضيإ

 

 لغيتشال فيصارم (24
 

 يةريكمألا اتردوالبآالف ال 

2021 

 عموجالم اكتتابي رغي يتابكتا

 6.321 2.548 3.773 نظفيوالم اايزموتب روا
 4.672 1.600 3.072 ة اريدمية وإموعف صاريم

 6.845 4.148 10.993 

 

 ةيكيرمألا اتوالردلا فالآب 

2020 

 عمجمولا بياكتتغير ا ابيتتكا

 8.219 2.512 5.707 نيفوظلما ايازوم تبارو
 5.063 3.085 1.978 ية ارإدو يةمعموريف صام

 7.685 5.597 13.282 

 

 ىأخرات دايرا (25
 

 ةكيألمريا تلدوالراالف ابآ 

 2021 2020 

   

 1.474 - لةمع ويلربح تح
 441 - (19 ديفو)ك كومةحلام عد جنامبر
 844 356  لثالثف ارلطا رةت إداامدخ
 2.998 2.200 اتمخصصللس عك
 526 911  خرىأ

 3.467 6.283 

 أخــرىمخصصات اريف ومص (26
 

 يةيكمرألا تاالرآالف الدوب 

 2021 2020 

 - 2.772 ةملل عحويرة تساخ

 528 -  ريالعقر استثمااال في قيمةستهالك فاض واالإلنخا

 90 (24)  عئودالوا في تحصليها كشكوملا ونيدال صصخم)عكس( 

 851 - ةصفيتيف رامص

 1.321 1.216 فيصا ، رىأخ

 3.964 2.790 
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 .ب.(.م)شللتأمين  يةبرعلا وعةمجملا

 بع(تا)  ةوحدمال لماليــةا بيانــاتال لت حـوـاإيضاح

 

  نياهممسلل حــداللســهم الو لربحئد ااع (27
 

 :اليتالحو الن لىع حداوالم هسلل ةمخفضالو ةسيساألاح بارألا ابستحاتم 
 

  2021 2020 

 198.032 198.115 فاآلالب ةولتداملا سهمد األدعل جحرلما وسطتمال
 13.558 24.065 كيةريماأل تادوالرالف الآ   بحرال يافص

 6.8 12.1 يكيأمر سنت  رباحاأل نم مسهنصيب ال

 

  لخدمةاية اهن عفانـم (28
 

 دمةخلات سنوا ىعلة المحدد فعانالم جرامب يكة فرالمشا ةيد أحقتمعت .مةدخال يةانهلددة محع نافم تاذ جمابر دةع ةعموجملاريتد
 ظف.خدمة للموال اتسنوى لع افعالمن حددوظيف. وتتخ اليتار لة أواصمتوال
 
 االحتساب: غرضمة لدخستمال سيةيرئفتراضات الإلا

 

 2021 2020 

 ٪3.5 %3.2  صمالخ عدلم
 ٪3.5 %3.2  اتموجودلاى لع عقوتملد ادورملا
 ٪3.3 %3.3  واتبلرالى عتقبلية سمال اتدايلزا

 
  بة.حتسمال توباالمطل لىع يهروجير تأث هل يسلت اراضتفاالفي  ريغيلتا

 

 
 :اليممركز الال نيابة في حتسبلمت اوبافي المطلكة رالح

 

 يةكيرماأل تارف الدوالآالب 

 2021 2020 

 7.210 6.652  ايرين 1 يفد يصلرا
 754 425 م عاال اتمستحق

 (1.312) (1.641) مل العات خالاعوفمد

 6.652 5.436 رمبيسد 31 يف ديالرص
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 (ب.تأمين )ش.م.ة لليبعة العروممجلا

 (تابع) حدة موالة ـبيانــات الماليـال ات حـولضاحـإي

 

 

 

  نبيةجألا تالمعللة لاآلجالعقود  (29
 

لق عيت ابمت مالعال رطاخممن از رتحلإل جنبيةت األاللة للعمآج ودقعفي  لوخبالديادية تعالا اتهطشأن نمضو عةمومجلا موقت
وعد م بلله ق زاحترإلا تم إستثمارسداد أي  أوة بيع في حالو. يةبنة بعمالت أجمقوملاأمينية الت تاطلوبوالمات ارثمستإلبا

 يمةالق باحتسايتم  ق. القااالستح يخرتاو يمةقلا بنفسعمالت لل ةابلمق ةآجل دوقعي ف ولخدلا ةماع موعةجملا ةاسيس فإن ،قاقهاستح
 املت كاوبطلمكموجودات أو  بهاساإحتتم ادلة يعالم يقولكن ال ،عةمجمولللموحدة ة ايلاالم اناتلبيا فية ليماال تدوااألذه له يةمسإلا

 ةدلابمب ودذه العقهوفقا  ل ةوعمجمال زمتلتو .أو الخسارة ربحلا نابي لىإ الهميتح متي ةلداعة الميقلا في تاتغيرلأن اعلى با  اسمنكان 
 قا  وف والرات األمريكيةلدن اادلها ميعا مب يةت أجنببعمالومة قمات الارتثمسإلال  من اقبتمسا المهستام سيت يتلا ةيقدنلا اتفقلتدا
 ة.دئرا ةليام تاسسؤم يه تيالمعال هذه يف ةلابقملا رافطاأل  مسبقا . دةف محدرص تعداللم

 
 

 : ةملبالع – ةاألجنبي تالمعلة لجلآلاد العقو (أ
 

 ةيكيرمألا تارواللدف اآالب 

 2021 2020 

 ةيسممة األقيلا 

 شتراةالم

 ميةساأليمة قلا

 عةباالم

 ميةسمة األقيال
 لمشتراةا

ة ميسألالقيمة ا
 ةمباعال

 14.460 - 14.292 - ــوروي

 2.793 - 3.810 - ينليترسإ هينج

 - - - - يناابن يي

 - - - - ىأخر

 - 18.102 - 17.253 

 
ساً م أسايالقه هذتها. وتعد لبادم متية التي سقدينلا اب التدفقاتسحتاي خدمة فلمستا دوعقلاغ لابهي م يةسمأليم القا

ً عامت  .ةيقولسا أو ةينائتمالا خاطرمال مثلت ا النهكمة. ولقائلات اليملعحجم ااس يلق رفا
 

 ق:حقاتية لإلسقبلمتاة ترالف –بية جنألا تالملعل لةجآلا دولعقا (ب
 ل.اقأو  ةدحة واسن خالل حقتتس قائمةالة يبنجألا تالمعة لللجاآل دلعقوا يعجم

 

 قة:محقغير  ائرخسرباح وأ –ة يجنبألا لة للعمالتجاآلود قعال (ج
 يانبخ ريتا بية فيجنألا تالملعل لةجآلا دولعقا نم ةعوجمملة ليزارحتالا ةمحفظلة لادلعلمة اقيلتالي اال للجدوا صلخي
 .ةقحقر ميغخسارة ف موق لثمتي تعقود اللوا ققغير محربح  فقوم لثتم يتد الوعقلل وفقا  ة صلمف ،يمالللمركز اا
 

 مريكيةت األاالردوالبآالف  

 2021 2020 

 عـيـــب ءشـــرا ـعـبيــ ءاـرشــ 

 - - 304 - قةقحم غير حرباأ
 (604) - - - ةققمح رغي رئاسخ

 - 304 - (604) 
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 (.بم.ن )ش.يأملتل يةعة العربلمجموا

 (تابع) موحدة الة ــليمالت اانــالبياول ـحت احـضايإ

 

 

 ةيلتشغيلطة اشنألادية من نقات الفقالتدمع  ةجيتلنصافي اة ويتس (30

 يةيكرمات األرلدوالا فبآال 

 2021 2020 

 6712.6 41124. ةسنال حبر
 (3983.15) (113.666) نيتأمال ديقاصن يف رغيالت

 07835. 12.790 يفصا ،نةئادال/ةنديالم أمينتال مي ذمف يرتغال

 22.576 6.638 قة مستحلا تايراداإلفي  غيرتلا

 125.0 (3211.4) يصاف ،األخرىات وبطللما/اتودجالموي التغير ف

 (.01538) (05.281) ةيلغيلتشاة شطنألا يفدم مستخال لنقدا فياص
 

 

 

 

 

  يةليومالت ةشطناأل نم ةجتنالا اتطلوبلماية وتس (31
 

 

 يةكمريت األارالودلاف البآ
 

 ضوقر
 مصاريف

 راضتقا

 حأربا

 أسهم

 حصة

 ةسيطرغير م

 17.952 739.2 57 0007. 2019 ربديسم 31في  ةداألرص
 (824) - - - لملشاا خلالدة حص

 (26) - - - ليةألقاة حص –ابعة بيع شركة ت
 - - - (7.000) وضقرلا سداد

 - - (187) - ةالسنفوعة خالل وائد مدف

 - - 112 - ةللسن محتسبة فائدة

 - (2.418) - - ةل السنالخعة ومدفم أسهاح برأ

 66.071 321 - - 2020 برسمدي 31دة في رصاأل
 349 - - - لمشاال خلالدصة ح

 - (87) - - سهمألح ارباعلى ا ملةالع تحويلتعديالت 

 (4.600) - - - تابعة شركةمال  أسر ضيفتخ

 5.8121 234 - - 2021 ديسمبر 31 يألرصدة فأ
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 (م.ب..)شن يتأمللة العربية جموعلما

 (عبتا)  ةدحومال ةــلماليا تاــنايالبل حـو ـاتضاحيإ

 

 لةدعاة الميلقن اعصاح فإلا (32

 
 :ةعمومجلل ةلياملاات ودلأل دلةاعال ةميقلا ليالتادول جاليظهر 
 

 ت األمريكيةارالوالد الفبآ 

 2021 

 ةفتريدالقيمة ال 

القيمة 

  لةالعاد

دلة عاة القيمبال

 حربخالل ال من

 ةارخسلواأ

م مذوقروض 

 ةدينم

 اهب تفظمح

ريخ اتى تح

 قاقستحإلا

 عبيللة فروتم
 كلفةتلاب

 ةأطفالم
 عوجمالم

        تاودالموج
 59.055 59.055 - - - 59.055 - وكنلبا ىلد ةدرصأو دقنال
 424.664 424.445 - 304.606 14.062 360 105.417 ت امارثإست
 2.148 2.148 - - - 2.148 - حقةتمس داتاإير
 29.141 29.141    29.141 - نةن مدييأمتذمم 

 21.728 21.728 - - - 21.728 - نأميلتات اكرش ىلد ئعاود
 20.607 20.607 - - - 20.607 - ىرت أخداجووم

        تابولطمال
 49.863 49.863 49.863 - - - - نةين دائمتأ مذم
 14.761 14.761 14.761 - - - -  ىت أخرباومطل

 

 
 ريكيةألما راتالودال فالبآ 

 2020 

 يةرتدفلا مةيقلا 
 ة مقيلا
  ةلدعاال

 يمة العادلةقلبا
 ربحال لخال نم

 ةرساوالخأ

 وذممروض ق
 ةنديم

 ىحت هاظ بحتفم
ريخ ات
 اققحتساال

 عيللب متوفرة
 ةكلفتبال
 فأةطملا

 وعمالمج

        تادوجوالم
 100.500 100.500 - - - 100.500 - كالبنودى لدة رصوأ نقدلا
 454.652 454.112 - 309.153 7.921 265 136.773 رات ماثتإس
 8.786 8.786 - - - 8.786 - مستحقةت دااإير
 72.732 72.732 - - - 72.732 - ةيندمن ميم تأذم
 20.917 20.917 - - - 20.917 - نميتألت ااى شركدئع لاود
 36.348 36.348 - - - 36.348 - ىرأخات ودجوم

        اتوبلمطلا
 80.664 80.664 80.664 - - - - نةائدن تأمي ذمم
 19.338 19.338 19.338 - - - - ى رأخبات ولطم

 
 .ةعومجللمفية الصا ةلقيما  لؤشرم هالعأول دلجاي عنها فصح لمفت ابيانال الال تمث
 
وق الس في ينركالمشا نبية نظمم ةيعمل يف باتولطمل الويتحل ةعمدفوال وأ تاودوجلما دحأع بيلتلمة سالم ةمالقي هيالعادلة ة مقيال
يخ. لتارك الذ يف هإلي ولصلوموعة المجن ليمك التيئدة ألكثر فاا وقسلفي ا بهغيا في وأ رئيسي،لا قسوي الف سلقياا خيرتاي ف
 ء.اداألم عدس مخاطر عكتت وباطلملل ةادلالع قيمةلا
 
ق السو ربيعت ة.اداألك للت نشط سوقي ف ضعرولمار سعال امدخباست ةاألدل ةللعادا مةيقلاوعة مجملا سيتق، اتوملعمالر فسب توح
س اى أسعل يرعالتسمات علوم ريفوتل فاك محجتيرة وع وي متجربات لمطلودات أو اووجلممالت لعاالم ونتك عندما ا  شطن
 .رمتسم
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 .م.ب.(شين )مللتأ بيةوعة العرمجمال

 بع(ا)ت ة حدومال ةــلياملاات انــيلباول حـ تـاحاضإي

 

 (عتاب) لةعادة المقيلن اع احصفاإل (32
 

ة لبالقالة والص تاذ تدخالمال مااستخد من زيدي تم التتقييال قنياتعة توجمالم ، تتبعشطن قوج في سمدرعر اك سهن يكن لم اذإ
 نعيب ذخي تؤتلامل اوعلع ايجمة راختالم ييمقلتا يةنتق ضمنتت. درصة لللبر قايغت الخالتخدام المدسا من للقت يتوالرصد لل
 .فقةالص يرعلتس وقسلاي ف نركيلمشال ان قبمر اعتبالا
 
 : ةيماللا تاولألد ةادلالع مةالقي قديرلت تاليةال تاضيالفرو لطرقا امدخاست تم

 

 :ــامـــــــع (أ
 

ة يمقللة برمقا ،ةيجنبألا التملعل ةلجد اآلعقولوا ترااتثمإلسا داعا عة مومللمج ةلماليا ية لألدواترفتالد ةميقلاار اعتبتم 
 ة.الماليت وادهذه األل لألجير اقصلو اأي روفال قاتحقلالسا  نظر ةدلاالع
 

 ة.ادلعلا ةميالق اسيقمفاصيل ن تح عفصام اإل يتلتالي، الوبا    

 

 ت:ماراثتاإلس (ب

 
 اس:يقلل امع يت فاومعلملا أثيرس تكيع يلذالة عادلاة مقية اليبترات مستخدابإم العادلة يلقة اركشلا ستقي
 

 .لةمماثبات اللومطو وجوداتلم شطةاق نسوأفي  ة(لدعم ريغة )مدرجال سعاراأل لى:واأل ئةلفا •
 

 مثال) مباشرر عار( أو غيسألل اثام) رشمباشكل ما بإ رصد.ة للابلق تالخدى ملع ةينم المبقييالتات تقني نية:فئة الثاال •
ة طنشلا اقوساأل ة فيسجلالم قواساألر عاسأ م:ادإستخب ةيّمقملاات وداأل ةفئه الهذ لشمتو. (عارألسا عن تقا يشم
خرى أ قييمئل توسا وأ ا  طنشا قلأ ري تعتبالتاق سوفي األبهة ة أو مشاماثلمت دواسجلة أللما رااألسع هة؛شابات مدوأل

 .قوااألسات نياب في اشرمب ريغ وأ باشرم بشكل ةواضح يةذات األهم تالمدخال لك نتكوحيث 
 

ييم التق اتتقنيت ذات وادألائة كل الفذه مل هتشود، صلرل ةبلاق غيرالت مدخعلى  يةنلمبا يميتقال تقنيات :لثةاثلائة فال •
 دواتألييم اتقر كبير في يأثا تله دصرلة لقابلغير لاالت لمدخوا دصرلل ةابلقت الخعلى مدية مبنست تي ليي الالفن
لب طتت ثيح ةلثمماوات ألدلنة علمااق سوألار عاسأساس أ ىعل اهميتقي تمي يتالوات ألداة ئفال هذهمل شتو .يةلمالا
 دوات.األ فروق بينس الكتعات لو فرضيأ دةوصغير مرمة ها يالتعدت

 
 مضوت ى.ألخرا قييمتلاذج انمالمخفضة و ةديلنقا تاقفدالتاذج ونم ةيلحالية اصافلا ةميقال مييقتلنيات اتق شملت
رف ص رسعاأو مهسألاو داتالسنار وأسع ر،طمخاالن مة لياخئدة اف عارسأ مقييتي ف ةمخدمست التخمدو اتضتراإف
يع م لبلتالمسسعر ال سكعت يتال ةدلاعلقيمة اال ياسى قول إلالوصقييم هو الت ةنين تقلهدف ما ة.يباألجن التلعما
 لقياس.اخ اريت يف لوألصا
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 ب.(.ش.م)ن يمللتأة يبلعرا وعةمجملا

 )تابع(  ةدحوالم ةــليمالاـات نـايبلا ولحـ اتـاحإيض

 

 ابع()ت لةادلعاة ميالق نعفصاح إلا (32

 
 في ف بهارتعيتي لوا ةلادعلا مةقيالية تبارت ىستومب ةترفة الينهاب ةادللعلقيمة اتقاس با التي مالية،وات الدألا اليالت لل الجدولحي
 ة.قيماس اليق

 

 ةكيريمألا توالرادلف ابآال 

 المجموع ثةلاالث ةفئال يةناثال ئةلفا لىوة األئفلا 2021

     

     ة أو الخسار بحرل الالن خم لةدعالامة يقلبا

     يـئدبلما ابحتساالد نـلـة عدعالاقيمـة الصنفة بم
 105.417 - 87.034 18.383 نيت دادنس

     لبيعل فرةوتم
 287.290 - 140.982 146.308 نيد نداتس
 3.205 3.205 - - ةرجدمغير ات كم شرهأس

 14.111 14.111 - - أخرى

 304 - 304 - ةجنبياألت مالعللة لجالعقود اآل

 164.691 228.320 17.316 410.327 

 
 

 ةكيمريألاات الرولدا فآالب 

 جموعالم ةلثثاالة ئلفا ةنياثلائة لفا ولىألا ةئلفا 2020

      ةراخسالو ح ألربا اللخ نملة داعلة اميقبال

     ةمتاجرلرض ابغ ابهظ فحتم

 18.567 - - 18.567 ةمدرجكات رم شسهأ

     يالمبدئـ سابتاالح دنـعدلـة عامـة القية بالفمصن
 118.206 - 48.908 69.298 نت ديسندا

     علبية لفروتم

 286.465 - 177.468 108.997 يند سندات

 3.103 - - 3.103 ةدرجم اتشرك مأسه

 3.349 3.349 - - جةردر مغيات شركم سهأ

 16.236 16.236 - - أخرى

 (604) - (604) - نبيةاألج تالمللع جلةلعقود اآلا

 199.965 225.772 19.585 445.322 
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 ب.(م..)ش ينمتأللبية عرلا ةوعملمجا

 (عب)تا ة حدموال ةــيلالمت اـاـنلبياا ولــات حاحضيإ

 

 (ع)تاب ةادلالع مةيقلا عن حصافإلا (32
 ة:ادلالع ةقيمالب سةاالمق 3 ةلفئا منة ت الماليادولموجا يفالحركة  هادنأل وجدالبين ي

 

 يةكمريت األالراوف الدآالب 

 عوجمالم ىأخر ير مدرجةغ أسهم 

 19.585 16.236 3.349 2021ر ياني 1في  ة رصدألا
    :يف سبتحلماح ربلا

 1.359 1.180 179 رخاآل لامشلادخل لا -
 530 518 12 سنةالل الخ تتم اتمارتثسإ
 (4.158) (3.823) (335) ةنسال خالل مسترجعةت استثمارإ

 17.316 14.111 3.205 2021 برديسم 31 يف صيدالر
 

 ةريكيمألا اتدوالرف الالآب 

 عموجمال خرىأ ةجرمد ريغ مهأس 

 2020 رايين 1 في  صدةراأل
 

4.653 17.868 22.521 
    :يف بلمحتساربح لا
 (1.581) (340) (1.241) خراآل مللشاا خلالد -

 1.037 1.010 27 السنةل الت خمت تاراإستثم
 (2.392) (2.302) (90) ةسنال لخال جعةمستر تاارتثمسإ

 19.585 16.236 3.349 2020بر مديس 31 في صيدرلا

 
 تركاشلللة دعاالم القيمن  بةسامتنحصة  صد وتعكسللر ةبلير قات غعلى مدخال 3ئة في الف ستثمارإلترية لالدفة قيمند التتس
كل بش 3 ةفئلاو 2 ةلفئا تحت للموجوداتة لعادلا لقيمةار غيتت أنة وعمجلما  تتوقعال .قةلعالا تذا صولاألي لمعنية وصافا

بع ركل  اتستثماراإل ههذقييم ة تعتتم مراج رصد.قابلة للغير لا/للرصد ابلةلقات مدخاللمن اثر و أكأ دحاو رييتغ دعنري جوه
وعة مجملف ارعتت ات.ارثمستإلا ءادرمر ومثلمستمن ا ةدالوار تمالوى أساس المععل رورةلضا دنع هايثتحد يتموة نس
 لسنةلبالنسبة  ير.تغيللها اخال دثي حالت ريلتقرة ارفت يةاهن يف ةدلاعلاة ملقيي لرمهلا للتسلسا توياين مستت بالتحويالب

تم : 2020بر ميسد 31 ) 3ة ئوالف 2لفئة وا ،1ة فئال ىإلن ومنقل يات ملعك ناهن تك، لم 2021 برديسم 31ي ف هيةالمنت
ر علسا نرورة علضاب عبرت وال ت،راهي تقديلة دعالامة القي .(2 لفئةاى ال 1فئة من ال كيريأمروالدون ملي  225.8 ليتحو
 تااضفترإلي اف امالتيقين لم اعدرا  ل، ونظعيم موضوحك ةلعادال ةقيماليد دطلب تحيتوحيث . مارستثيع اإلب بهسيتم ي ذال
ل بق نمقق يتح فسو الذي لغبملكون ايد ق، ملواعلوغيرها من ار أجيتوالم، صلخا عارأسو ملة،سرلاعدالت بملمتعلقة ا
كون يقد و ،ةحدالمو ليةاالمت انايالبفي ا سجيلهيتم تيمة التي قلا ا  عنيرثك لفتمخا هاتثمارستإ نص مخلالت ندع لمجموعةا
 .هريوجق لفرا

 

 

 ية:األجنب تجلة للعمالاآلد وقلعا (ج
 

 سفنل ةجردملا ارعساألساس أ لىع زاحترإلاض بغر خدمةتية المسألجنبا تاآلجلة للعمال دقوللع ةلدلعاا ةمقيلار ديتم تق
 .تمالعال

 

 فترية:يمة الدقلا من لقأ ةدلعالا ةقيملا (د
 

. ةيوقسلا دةالفائ تدالفي مع ريوفقا  للتغ تةابث دةئت فاالدعمل متح يالتينة دمال يةماللا وراقلأللة دالعالقيمة اير تتغ
 تناا كذإ ةلدالعاها تميق ىلإ ضفختم ل قستحقااالخ رياتبها ل فظمحتلا يةلات الماموجوداله الدفترية لهذ ةيمالق نأ إال
د ارومال متلكوت ،متزعت ةردان اإلأ ماك. قتةؤم طبيعةت ذا ربعتالسوق ت التيرات في معدذه التغه ن ألا  رنظ ل.أق

 اقها.حقستحتى تاريخ ا تاارستثمإلاذه ه لثبم دة  عا ظحتفااال ية علىلاوالقدرة الم
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 .ب.(ش.م)ن يمأللت يةبرلعاعة موالمج

 ع(ابت)  دةوحملاة ــيلاملا تـاانـيبلال وـحت ااحـيضإ
 

 

 (9) رقم ةيالمال راريقلتد اداإلع يولعيار الدلماالمؤقت من  اإلعفاء (33

 

2021  

 :ادلةعال ةالقيم فيات غيرو الت لةدلعاا يمةالق (أ

 يكيةرألمات اردواللف ابآال 

 
    ة     القيم

  عادلةال

ي ف اتلتغيرا

ة دلاالع مةيلقا

 نةلسا خالل

i. ات رأس ط مدفوعفق ةقدينلا اتهقافدت ستيلي تلا ةليالما تادوجومال
 25.226 218.674  الفائدة ل والما

ii. قطف ةقدينلادفقاتها ت تسلي يتلاألخرى اة ليامال تجودامويع الجم 
 10.614 277.112   ئدةافلا ل وامالأس ر تاوعمدف

 495.786 35.840 

 

 : هالعأ (أ) 33 احضإيبة قعلمتال نتمائاإل راطرض لمختعلا (ب

 

 ةيكيرمألات راالوف الدالآب 

القيمة  

        الدفترية

     القيمة

 دلةعالا

 قتصاديالتعاون الة امنظول مد توماكحو برىية كملات عامؤسس -
 27.850 27.850 ةمينالتو

 144.653 144.531 ىخرأبدرجة  تارثماستإ -
 46.171 46.074 خرىأ -

 218.455 218.674 

2020 
 :لةادعال مةقيلا في اتريغتلو ا ةدلاعلا ةميقال (أ

 كيةمرياألرات دوالال الفآب 

 
      ة   مقيال
  عادلةلا

في  راتيغالت
 ةلالعادة مقيلا
 لسنةال الخ

i. ات رأس عفودمقط ف ةينقدلا اتهاقتدف ستلي يلية التلمات اداوالموج
 3.855 214.702  ائدةلفاو  المال

ii. ط فق ةينقدالا هتاتدفق ستيل يتلا ىخراأل ةيلاالمت وداجومال عجمي
 203 378.733   الفائدة ل ولماا سأرعات ودفم

 593.435 4.058 

 : أعاله (أ) 33إيضاح ة بقلعالمت نمائتاإل رخاطلمض رعتال (ب

 

 ةييكمرت األراالودال آالفب 

 مةيلقا 
        الدفترية 

     مةلقيا
 لةادالع

 يداصقتالا نوعاتلا ةمظنم ولد تاوحكومى رية كبلمعا اتسسمؤ -
 10.044 10.044 ةينمالتو
 165.007 164.726 ىرأخجة ات بدرارإستثم -
 39.651 39.391 رىأخ -

 
 

214.161 214.702 
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 (.م.ب.)شمين ية للتأالعرب ةوعالمجم

 ع()تاب  ةدوحالم يــةالـات المـنيابال ولات حـحـاإيض

 

 ةميلزلا اتكرشلوا ةيسيلرئة اعتابال تاركالش (34
 

 :ةلميزالو ةعباتلا تاكرشلا (أ
 : 2020بر ديسم 31ى كما ف ةركللشالتابعة ن بالشركات يلى بيا اميف
 

 بةسن  سسيأتاللد ب 
 يةكملال

ر حصص غي
 رةسيطم

 ةرئيسنشطة الألا

متداد إحلة مر في) ديتليم لاتكابي جأري
 ات(ليووسئالم

 ينأمدة تإعا دوجي ال ٪100 متحدةة الكلمالم

ت حت) ةدودحملا جيللخا تاانضم ةكشر
 ة(ارييتخإلاة يصفالت

 نضما دوج يال ٪100 نملكة البحريم

د دامتإ لةحمرفي )  ليميتد ل ريتكاف
 (اتليؤوالمس

 لافتك ةدإعا ٪46 ٪54 تحدةلما ةلعربيات اماراإل

 
 لفاتك عدا ما 2020 مبرديس 31 خيولم تتغير من تار ديةعالا سهماأل نها مميعة جلتابعكات افي الشر مجموعةال ةملكين إ

ركة ببيع لشد قامت اوق. كيريأم دوالرمليون  65 ىلمريكي اأر دوالون ملي 75ن ال ممفيض رأس الم تخت يثري ليمتد ح
ل تمتلك زاتوال  2021ر سمبدي في ذ.م.ملوب ميد البحرين غ ةالزميل لشركةفي ا ةمن حقوق الملكي %24تها البالغة صح
 .ين ذ.م.ممأالت ظمةنأل مايأرلة ميزلا من أسهم الشركة 49%
 
لى أساس عتعد  مل .(.م.م)ذ ةحدودمال خليجال اتانركة ضمشود متيال ليتج كابأري ،دتمي ليتكافل ر ةكلشر ات الماليةانبيال

يج الخل اناتضم ركةشليات ووسؤلماد اإمتد حلةمر يف يمتديتال لو أريج كابد متي ليتكافل رأن  بما يبسالمحا مراراالست
 ارية.ختيإلية اتصفلا تحت دةدوحالم

 
 

 :ديتمليكافل ري تات تابعة: في شرك صصحلا (ب
 

 ةيكيرمات األرلدوالف االبآ 

 2021 2020 

 ٪46 %46 رةسيطمر غيص حص
 51.619 39.417 ت داجولموا مجموع

 14.517 11.558 بات طلوع الموممج

 37.102 27.859 اتودلموجافي صا

 188 109 لخلدا
 (1.938) 753 نةسلا رة(خسا)ربح 

 (1.796) 758 ملشالا لالدخ عوجمم

 (826) 349 ةيطرمس رصص غيحوب لنسلما لامخل الشالد

 (1.513) (1.972) يةليغتشال طةنشاألي م فدتخسملاد قالن فيصا

 (4.272) 3.664 تثماريةساإلة نشطاأل في( مستخدمال)ن لتاتج ما دقنلا افيص

 - (10.000) ةلييومتلا ةطنشاأل يلمستخدم فقد النا صافي

 (5.785) (8.308) ها في حكمومقد لنا في صقنلا يافص
 

التي هي ة وبعاالت ةكلشرال بق نم هاتروإدا صناديقلا ذهلتحكم في ها ميت يثح ةالتابع كةشرلل نركيمشاال صناديق يدوحتم تي
 .تاليعمالو طةاألنش رةاإدها من نمكضع يفي و
 

 :(.م.م.)ذ جيلخالت اناضم ةشرك ة:بعاتت ركاش الحصص في (ج
 

لغ قدره مب تخصيصب متاارة قدإلات قييماى تإل ستناداً إ، (م.م)ذ. دةحدوالم الخليج اتمانبعة ضتاال ركةشلا 2018 في 
ي كأمرين وملي 7.6صص الى تخفيض المخ مت باتلمطالة بعض ايتسود . بعةحتملئر ماخسل ليون دوالر أمريكيم 21.5
ى أعلام إلتزي أل الً ويمثل قبال ال أن ذلك إ .موعةللمج دةموحال ةيالملا اتانيبلا يف هاجاردإ يالتلابو ةابعتالة اتر الشركفي دف

 .(.م.مذيج )لخلنات اماضل شركة ماس رأمن 
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 ب.(.م.شن )يمتأعة العربية للموالمج

 ()تابع لموحدة ايــة ماللا تاـانـيالب ولحـ تـاضاحإي

 

 قة العلف ذات ارااألط التمعام (35

 
 ةلمجموعل ينسيئية الرداراالظفي موو ارةدإلا سلجمء اعضأ، لزميلةا كاتالشر ن،سيييئرلا نيمهاسلما ةقالعلا اتذ فارطألا ثلتم
  .افرطاأل هذهل قبمن  ةريبك ةبدرج ةاثرمت وأ ةركشتوالسيطرة الم رهيطللس عهضالخا اتكشرالو

 
 زاهن جيئيسيلران ميهاسملا لالخمن  ةرداصلا ةعوجممال مهأسن م ٪31.3 علي متحدةلاربية لعات اماراال ةحكومة دول رتسيط

 ا عليبييلمة وكح تسيطرفي حين  يةلتنمل اتف اإلماررصمو ماعيةجتإلينات اأملتوااشات لمعة لامة العئيهلا ،رثماتسلإلمارات اإل
 تاموكحال ذهه عم مةهات مالاععة أي ممولدى المجليس و ي.المركز ليبيا فمصرخالل ن م ةعجمومم الهن أسم٪ 14.4

   .اتومحكه الذهل قب ن م ةيربك ةجردب ةرثاتم أو تركةالمش ةيطروالس ، ةطرسيلل هعضاخلا شآتنملاو
 

 :ذات العالقةف رااألطع م لمعامالتا زوجيلي ما فيم

 

 :لةالزميكات رشال (1

 
 مريكيةألا تراواللدبآالف ا 
 2021 2020 

   

 473 447  ةيلمز  ةكرشل بق نمة مدقم هاريإدت اخدمم رسو (أ

    مةئقا صدةأر (ب

 57 198 ةم دائنة ذمدأرص -

 
 

 :يينيسرة الرئااإلدي ظفموودارة لس اإلجم اءضعأا مزايو تاضويتع (2
  

 ريكيةمت األراالدوالف البآ 

2021 2020 

   ةاردإلا سلمج عضاءأ (أ

 18 500 عةمقترحة / مدفو تآمكاف -

 145 267 ور ضحم ورس -

 23 4 ريف سفرامص  -

    نسييئيرلا ةداراإل فينظوم تضاويعت (ب

 592 347 نيفظللموى دالم رةيقص رىأخ ياتب ومزاوار -

 131 49 دمةخلية اهانزايا م -

 26 15  أخرى -

 517 566 ياعللا ارةلإلد ستحقةم أرصدة (ج
 

 فاطراأل عة مئمقالا صدةرألا عيمجة يتسو قعوالمت من جارية.ت سسأ لىع قةالت العاف ذراطاألع مالت مع المعايجم تتم
 ف ذاتااألطر من ةحقتمس قائمة الغبي مأل 2020و 2021 نةسي ف صصمخل يتم عم م. لرشه 12 لخال القةعالت ذا
 .قةعاللا
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 (ب..م.ش) نيمتأللالعربية  مجموعةال

 (عب)تا  دةلموحا ـةيـللماات اــناالبيول حـ اتاحـضإي
 

 األم ةالشرك  (36
 

 ب.(ش.م.ن )يمأتلل يةربالعموعة مجلا، مألا كةشرلل حدموال يرغلي اكز المرمليان اب يلتاال لوجدال ضحوي

 
 

 ةيكيمررات األدوالال فبآال  

 2020 2021 ضاحإي 

    داتوــجــولما

 64.859 37.354  كوالبن ىدل صدةروأالنقد 

 370.745 371.574  تامارثإست

 8.562 2.047  ةحقستم تيراداإ

 12.935 10.071  ةنيدم نيمأتذمم 

 20.691 21.348  نيمأالت تاكشرى لد ئعاود

 947 111  ةجلؤمين مأت المعلحصول على أا يفالتك

 14.078 10.559  الفنية صاتخصالم نن ميأملتايدي مع ةصح

 86.122 47.266  خرىأ اتدجووم

 20.526 15.569  يلةمزو عةباتت ركاشر في ماثتإس

 7.098 6.817  تمعداوت اقارع

 606.563 522.716  تالموجودا موعمج

    اتبطلوملا
 284.021 184.518  ةنيف اتمخصص

 31.303 27.694  نةئداأمين تم مذ

 45.878 44.361  أخرىات بومطل

 361.202 256.573  اتبومطللاوع مجم

   20  يةلكالموق حق
 220.000 220.000  لالمارأس 

 (14.793) (14.793)  ةنيخزلاهم أس

 56.090 54.988  تاطياتياإلح

 (15.936) 5.948   (مةتراكالمر ئالخسا)اة قمستبال رباحاأل

 245.361 266.143  يةكوق الملوع حقجمم

 606.563 522.716   ملكيةقوق الحو  باتولطلما وعمجم
 
 
 

 

 

 د تاريخ بيان المركز الماليث ما بعأحدا (37
 

 التي سوف تعقدللمساهمين و ميةوالعمة يعلجما عماجتإ يف ةة باعتماد التخصيصات التاليإلدارة رفع توصيقترح أعضاء مجلس اي
 :2022مارس  29  في 

 

ات والربآالف الد  

 ريكيةماأل

 5.500 واحدأمريكي قيمة دوالر مريكي عن كل سهم بوالر أد 0.025ة بقيمة ينقدح أربا
 500 جلس اإلدارةمكافأة أعضاء م
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 (.بم..)شن ميأتللة يربالعة وعمالمج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( حدةوالم ةيلمالات انالبيا نم اء  تشكل جز فية المرفقة الضاإلا تصاحاف)اال
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 م.ب.()ش. نميأتلل ةيربعال ةموعمجال
 

 19كوفيد  ارشنتي الالالتأثير المب قةعالت الذا الموحدة  ليةات المانيابن الع ةيفاضإ تافصاحا

 

س لفيروتشار انإ ( وقد تطور19يد كوف) وناوس كوررفي اءوب يفشتة ميلالعا ةحصلاة منظم تنعلأ 2020 سارم 11 في
سلطات تدابير تخذت الاي. لمعالا داقتصالا في ةريا كبكً شكو ًضاينا أووركس ورفي دثأحد قمي. ولاالع ديلصعاعلى  رعةسب

 .حيصلا جرحال بيراتدوالسفر  دتطبيق قيوك لي ذا فبمء االنتشار واحتال تلفةمخ
 

 فية للمحتما سارةخلك الفي ذ بما لي،الما مركزهاو ةليات الشركملى عع 19 فيدكورات وتط ثرة أباقربمة رادإلا تماق
ّ  كةلشرا وضعترها من األمور. وغي يمةقال فيض اخفنواال ،لوألصا تييماقتلى ع يرثالتأو، تدااريإلا  ارئطو يرتدابأيضا

    .عمللا ةريرامتاس ططخ راتبخوا زيزتع حصرال ال لالمثا ليمل على سبتش
 

ة عضاير خدقالت ردومصا بيةسحالمات اياسسال يقتطب يف ارةدا اإلهتاتخذلتي ارات قديالتإن ف، دةوحمالمالية ال اناتلبيا دادعند إع
 اءً بن ةاردإلا لبق نم مييقت لأفضثل مت تتقديرالاوان هذه  ة،يحالال يةات االقتصادلبللتق تملةالمحالتأثيرات  لك بسببذن وليقيام دعل

 ة.الملحوظأو ة حتاات الممعلولمى الع
 

 :ةعمجمولا على رأثيتلا ضعبا هنع ةاتجنات السياسلواات اءإلجراحة وكذلك ئلجالكان 

 

 مخصصات اله ةجموعالمت ت التي اتخذتثماراساالس في األساوبصول قيمات األتفي  ضانخفا -
 .ةبمناس ةميق ضفانخا

 

 .يداتصالقا دوركالو وقلسا اتبلقبسبب تمار ستثاال رئساخ  -
 
 

ريف ية تصراستمراخطة بات لمتطو الزمةئية الاوقلا تءااراإلجقة بمتعللالتكلفة بب اسب ةيعموملا تافولمصرادة ياز -
 .عمالألا

 

 ئ.ربعد للطوا مل عنلعاط خط يذفتنبعلقة تملا يةلماسأف الريلتكاال -

 

 ة:جموعملا متقييل اقفو 2021 رمبيسد 31في  ماك يةالمال اتنيابلا لىع 19 وفيدك حةجائي لمالإلجاثير ألتاه دناأ ليا يفيم
 

 ليةماف اليلكاتلا
 

 كيةريماأل تاوالردف الالبآ 
 2021 ديسمبر 31 

  

لقفازات وتكلفة او ةواألقنعت اوالمطهر ىير المبنتعقيم وتطه
 85 لكالى ذ ب وماالحاسو هالك وبرامجستاال

 85 
 

 يةالسملرأا فيلاالتك
 

 يةيكرمألا تراالودلاف الآب 
 2021 رديسمب 31 

 اتطابعلة والومالمحر لكمبيوتأجهزة الفة تك
 

2 

 2 
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 (ب.ش.م.)ن يأمتلل لعربيةا ةعموالمج

 

 بع(تا) 19 يدوفك رالنتشا اليمالر ثيلتأبا ات العالقةذ دةلموحا ةليلماا ياناتبلعن اية ضافإات افصاح
 
 

الي الم ريثلتأا)كزي حرين المرالب فصردر عن مصاال OG /259/2020 مقريم عملت ال  اتثام هالعأ ةيفاضإلات ماولعملاديم تق تم
 .2020 يولوي 14في ؤرخ لما (19د يبكوف  تعلقمال
 
 19 دفيوك عضوأن  مابرى. وأخ اضغرأ ا ألييهلاالعتماد ع ها أوكملأسنة بلة مؤشر على نتائج امثابت بوماعلمالر ابي اعتينبغ الو
قد ا مموف ظرلتغير اقد ت لومات.المع هذد هداخ إعتاري حتى ه هوعالأ مذكورالير التأث نإ، فطورتة الحلمري ف لزا يالو دكؤم ريغ
ع خضتال . 19 يدوفك أثيرتل شامال كامال قييمات تامعلوملذلك، ال تمثل هذه اإلى فة ضااإلبو ة.ميات قدمعلومال لكت ونكن تأ ىؤدي إلي
 .نيرجيلخااقين دقلما بلقن ة ميسمر ةعجارمل تمالوعملا ههذ
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