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 .(ية للتأمين )ش.م.بعربلاة عالمجمو

 الموجزةموحدة لمرحليـة الالماليــة اــات انيالب

 

 حدوالملكية المفي حقوق  تلتغيرابيان ا

 1202 برسبتم 30ـي هية فـتالمن أشهر ةسعتلل

 
 مريكية(ألا الرات)بآالف الدو

 
 

 

 رأس
 المال

 ةأسهم الخزين

 تاياالحتياط

الخسائر 
 متراكمةال

 بة إلىالمنسو
 يهمامس
 األم ركةالش

حصص غير 
 ةمسيطر

 وعمجم
الملكية  حقوق

 )مراجعة(

 
 

 
 القانوني

 إعادة 
 ييم قت
 اتستثماراإل

 إعادة
  يمتقي

 العقار
 عجموالم

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

 14.294 73 14.221  14.221 - - - - - - ترةلفا ربح صافي

 (225) (9) (216) - (216) - (216) - - - للبيع ةرات متوفارثمعادلة إلستمة القيال فيت غيراالت

 بيع  عنالناتجة  احاألرب حتسابال تتحويال
 (2.101) (9) (2.092) - (2.092) - (2.092) - - - لبيعلات متوفرة ارإستثم  

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

 12.526 65 12.461 14.221 (1.760) - (1.760) - - - ةرعن الفت مجموع الدخل الشامل
 - - - 166 (166) (166) - - - - لعقاراييم قة تإعاد منك الستهتحويل صافي اال

 - - - (248) 248 - - 248 - - لة للتوزيعيات غير قابياطتحامن( إلى ) حويلت
 (4.600) (4.600) - - - - - - - - )أ((21 )إيضاح  تخفيض رأس مال الشركة التابعة

 270.353 12.531 257.822 (2.003) 54.618 4.395 12.050 38.173 (14.793) 220.000  2021 سبتمبر 30 فية درصاأل

 

 

 

 

 
 .جزةموالالموحدة ة يمرحللا ةيالالم اناتالبيذه من ه جزءاً أساسيا 22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 (.م.ب.ين )شللتأملعربية وعة االمجم
 

  زةالموج دةوحة المالمرحليـ ةليــالماـات ـالبيان

 

 موحد اللكية مفي حقوق ال تتغيرابيان ال

 2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 
 

 

 رأس
 لالما

أسهم 
 لخزينةا

 تاطيااإلحتي

 الخسائر
 ةالمتراكم

سوبة إلى منال
همي مسا

 ألمالشركة ا

ص غير صح
 مسيطرة

 مجموع
 كيةالمل وققح

   مدققة()

 
 

 
 نونياقلا

 إعادة
 تقييم

 اترامستثإلا

 إعادة
 ييمقت
 قارلعا 

 المجموع

 246.325 17.952 228.373 (28.539) 51.705 4.110 11.026 36.569 (14.793) 220.000 2019ديسمبر  31ة في رصداأل

 12.667 (891) 13.558 13.558 - - - - - - السنة )خسارة( صافي ربح
 متوفرة  ستثماراتإل ةفي القيمة العادلرات يالتغ
 4.632 114 4.518 - 4.518 - 4.518 - - - يعللب  

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

 سبةحتلمة القيماض اسارة إنخفلخ التويتح
 1.681 41 1.640 - 1.640 - 1.640 - - - للبيع ةمتوفر تإلستثمارا 

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

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

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

 - - - (1.356) 1.356 - - 1.356 - - عة للتوزيبلقا غير تااطيتياحى )من( إل ليتحو
 (62) (62) - - - - - - - - ةألقليحصة ا - بيع شركة تابعة 

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

 
ً يسساأ اً جزء 22 لىإ 1ن ة مقفراإليضاحات الم لكشت  .الموجزةالموحدة المرحلية  يةانات المالبيلامن هذه  ا
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 المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.(

 الموجزةدة حلموحليـة االماليــة المرالبيانــات 

 

 الموحدالملكية قوق ح في غيراتالت نبيا

 2002 مبرسبت 03ـي المنتهية فـ أشهر تسعةلل

 
 (يةألمريكرات االدو)بآالف ال

 

 
 

 

 سأر
 لماال

 أسهم
 نةالخزي

 ياتاطاالحتي

الخسائر 
 المتراكمة

المنسوبة إلى 
مساهمي 
 الشركة األم

حصص غير 
 مسيطرة

 مجموع
الملكية  حقوق
 ة(مراجع)

 
 

 
 القانوني

  ةإعاد
 تقييم 

 ماراتستثاإل

 إعادة
 تقييم 
 ارالعق

 موعمجال

 246.325 17.952 228.373 (28.539) 51.705 4.110 11.026 36.569 (14.793) 220000 2019مبر ديس 31ي ة فدرصألا

 2.386 (736) 3.122 3.122 - - - - - - الفترة (خسارةربح )صافي 
متوفرة  ستثماراتإلعادلة لمة االقي يفالتغيرات 
 320 13 307 - 307 - 307 - - - للبيع

 بيع تجة عنناال احألرباحتساب ت الالتحوي
 (2.122) (42) (2.080) - (2.080) - (2.080) - - - ة للبيعرتوفم اتارثمإست

 تحويالت لخسارة إنخفاض القيمة المحتسبة
 1.466 41 1.425 - 1.425 - 1.425 - - - عإلستثمارات متوفرة للبي 

 2.050 (724) 2.774 3.122 (348) - (348) - - - فترةلعن ا خل الشاملع الدمومج
 - - - 146 (146) (146) - - - - رقاعلا ميقيت تهالك من إعادةستحويل صافي اال

           

 248.375 17.228 231.147 (25.271) 51.211 3.964 10.678 36.569 (14.793) 220.000 2020 سبتمبر 30في ة رصداأل

 

 
 

 

 

 
ً  22ى إل 1رفقة من يضاحات الماإل تشكل .زةالموجالموحدة  يةرحلملا المالية بياناتلا ذههن م جزءاً أساسيا
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 .(.ب)ش.م أمينللت يةبرعلا عةمجمولا

  الموجزةماليــة المرحليـة الموحدة لاالبيانــات 

 بيان التدفقات النقدية الموحد

 1202 سبتمبر 30ي فــتهية نالم رشهأ تسعةلل 
 مريكية(رات األالدوال )بآالف

 

  

 إيضاح

 المالية للفترة

 ىحت

 2021 سبتمبر 30

 (جعةرا)م

 المالية للفترة
 حتى

 2020 سبتمبر 30
 (ةاجعرم)

 هيةنتلسنة المل
 يف

 2020 برسمدي 31 
 (مدققة)

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 97.323 72.683 24.106  أقساط مستلمة 

 (17.477) (12.746) (18.345)  وعةتأمين مدف دةاإعساط قأ

  (226.798) (183.072) (128.700) فوعةدم تأمينالل الحصول على أعمااريف مطالبات ومص

 98.801 81.300 62.996  مطالباتمتعلقة بالن ميتأ ييدمع نم مبالغ مستلمة

 4.710 5.378 42  ات إستثمارإيراد 

 2.286 1.888 1.574  ةائد مستلموف

 56 57 -  لمةأسهم مست حبارأ

 (12.761) (8.551) (7.985)  عةمدفو مصاريف تشغيل

 (5.967) 170 (5.131)  يفصا ،رىأخ إيرادات( مصاريف)

 1.455 511 210  صافي ،دفوعة()م مستلمة مينودائع تأ

 (667) (667) -  ات متاجرةمارثتإس ءارش

 20.529 20.027 -   ات متاجرةرستثماإبيع 

 (38.510) (23.022) (71.233) 18   ةيليالتشغ ةشطناأل في المستخدم دنقالصافي 

     تثمارساإلطة النقدية من أنش فقاتتدال
 154.855 133.616 101.280  اترامتثإسبيع  /استحقاق

 (90.950) (46.756) (40.562)  اتإستثمارشراء 

 (22.698) (24.702) 8.472  كلبنوجل لدى اودائع أل
 9.428 7.539 5.464  مةلستفوائد م

 2.255 1.356 2.448   تاإستثماراد إير

 (8.457) )7.879( 4.506  هونةرة ميدقنودائع 

 (30) (28) (2)  شراء عقارات ومعدات

 318 - -  سةموملموجودات غير بيع 

  44.721 63.146 81.606 يةتثمارساإل ةنشطاأل الناتج من قدالن صافي

     طة التمويلشأنلنقدية من التدفقات ا

 (7.000) (7.000) - 19 قروض
 (187) (187) - 19 ضإقترا يفلاتك

 (2.418) (2.418) - 19 ةعوفدم همسأأرباح 

 - - (4.600) 19 حقوق األقلية -تخفيض رأس مال الشركة التابعة 

  (9.605) (9.605) (4.600) يةويلنشطة التماأل في المستخدم النقد صافي

  (3.394) 30.519 5.773 هفي النقد وما في حكم )النقص( الزيادة صافي
 (65) (76) (7)  همحك يد وما فقلنى اعل يلحوسعر التير تأث

 66.895 66.895 63.436  الفترةكمه، في بداية حما فى النقد و

 63.436 97.338 69.202  الفترةنهاية  النقد وما فى حكمه، في

 37.064 39.068 28.592  ودائع ألجل لدى البنوك

 100.500 136.406 97.794  ةفترلا ةهايي نف ك،والبنلدى رصدة د وأالنق

 
 
 

. الموجزةالموحدة ية المرحلالبيانات المالية من هذه  اً أساسياً زءج 22 ىإل 1فقة من راحات المضيإلا كلشت
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 )ش.م.ب.(المجموعة العربية للتأمين 

 الموجزةدة الموحة يـحلالماليــة المرالبيانــات إيضاحـات حـول 

 1022 سبتمبر 30 يف تهيةالمن أشهر ةتسعلل 

 

 ييسرئالنشاط لواتأسيس لا (1
 

البحرين  ن عالمية مسجلة في مملكةالشركة األم"( هي شركة تأمي"" وةك"الشر.ب.( )ش.من )يأمربية للتلعامجموعة لا
 مألاركة الش ويتمثل نشاط ها المسجل.لمكتب راً مق ،مملكة البحرين ،المنامة ،ينية وتتخذ من مبنى أريجكشركة مساهمة بحر

التأمين على الحياة  إعادة لااة( وأعملحير ا)غي مةلعامين اتألا دةإعا لامعأ في( موعة"جلملها )"ا ةعابلتوالشركات ا
 نشطة التابعة لها.واأل

 

وقد وافق  كة.لشربا اصةخال باتة االكتشطأنالتوصية بوقف  2019و ماي 13قد في اإلدارة في اجتماعه المنع مجلسقرر 
 2020غسطس أ 13 خيراتمنعقد بال عاديةال ريغ مةعاالمعية جالتماع إجي فرة ية مجلس اإلداصوتعلى مون المساه

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

 

 لمعلا صلواكة سترلشا نأو 12لية أكثر من احلاين تأملا تسوية محفظة اتإجراء تستغرق أنة رالس اإلدمجع يتوق 
 دتأع فقد ،لذلك .ةالموحدة الموجزرحلية لما  ةنات الماليبياخ هذه الريتا نم ألقلعلى ا اً رشه 12 ةمرة لمدستممنشأة ك

 .يباسمحلار رامتسلى أساس االجزة عالمو دةالموح المرحلية اليةالبيانات الم
 
 

 سبيةأهم السياسات المحا (2
 

ً قوفمجموعة لل ةالموجز ةدحومالة ليالمرح يةاللمنات ااالبيهذه عداد إم ت دلق إعداد ) )34(الدولي رقم  ةسبالمحا يارلمعا
 ةرحليلما ليةالما لبياناتبشكل موجز. ال تشمل االمرحلية مح بإعداد البيانات المالية تي تس( والالية المرحليةلما رريقاالت

 ةاليلمانات البيع امن بالتزام هاتجب قراءيو ،ةملشاالية نوسلاة ليالما تي البياناطلوبة فملات مامعلوكل ال الموحدة الموجزة
 .2020 ديسمبر 31ي ف هيةلموحدة المدققة للسنة المنتا

  

رأس مال المجموعة  أن حيثة جزموة الالمرحلية الموحددم المجموعة الدوالر األمريكي في إعداد بياناتها المالية تختس
 ة.عمللبهذه ام تت اهاتماإلتزو هاولصأ رية،اتها التجن معامالم ةركبي وحصة

 

مالية موحدة للمجموعة كما  اد أحدث بياناتإعد يف هاإتباعتم  التيمتفقة مع تلك تساب ق اإلحرطحاسبية والم اتياسسالإن 
ً فقدها وإعداتم  والتي 2020بر ديسم 31في   فتم إعادة تصني دلق(. IFRS)لية الما التقارير دادإلعلدولية ر ا للمعاييا
 لحاليةنات المالية للفترة اعرض البيا المتبعة في ةيقلطرامع  تتوافق يكلرورة ضلا دنعقام المقارنة رأ
   
 

سري ي يلمعدلة التالجديدة وا( IFRS) ليةداد التقارير الماة المعايير والتفسيرات المحاسبية الدولية العالمجموعاعتمدت 
ية ، المال تا( األدو9ة )يالالم للتقاريري لوديار المعالا ما عد 2021اير ني 1بدأ من أو بعد ت ات التيرتللف بيقهامفعول تط

. تأمينعقود ال( 4ة رقم )بموجب المعيار الدولي للتقارير الماليالمؤقت المتاح فاء عإلا تطبيقبعة المجمو والتي قامت
هري وجر ثيتأ يأ وال يوجد .2023يناير  1دأ في بلتي تة ايوالسنعيار للفترات الم هذا المجموعة ك سوف تطبقذلول
 للمجموعة. زةلموجدة احموالالبيانات المالية المرحلية حاسبية على مرات الالتفسيو اييرعق هذه الميبطلت
 

يروس ر الفور إنتشا( وقد تط19د كوفي) وناروك اء فيروسبو ية تفشيعالمة الالصحنظمة أعلنت م 2020مارس  11في 
ً يضأ ناوس كورورث فيأحد قدلمي. ود العايى الصععل ةبسرع ر بيلطات تدات السذخات لمي.عاال ادقتصبيرة في االك اً شكوك ا

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

 ذلك ي، بما فالمالي مركزهاو ةكالشرليات على عم 19د فيكوتطورات  ثرأ اقبةبمر اليلعدارة ااإلو ةداراإلمجلس  قام
ة ركلشاوضعت  .كذللى وما إة، القيم فيض ، واالنخفاتداوجمولاات يمتقيى ر علت، والتأثياداي اإليرف ةملحتارة المسالخ
  مل.علا ستمراريةاط خط تبارواخ عزيزصر تلح ال اللمثايل ال على سبتشم ئراابير طوتد
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 ب.()ش.م.بية للتأمين المجموعة العر

 )تابع( ةوجزملاة وحدملا ةـيليــة المرحلماالت البيانــاحـول  حـاتإيضا

  

 

 ()تابع بيةالمحاس م السياساتهأ (2

 
 قبيفي تط يالعلدارة ااإلو اإلدارةمجلس ا هاتخذ ات التيديرالتقإن ف ،جزةة الموموحدلالية رحلمية الماال بياناتلاإعداد د عن
ة، ليحاالة صاديت االقتابلللتق ةلمتحميرات الثأب التبسب ة وذلكيقيناليم دعضعة لخا رديقالت رادية ومصباسمحات السسياال
 ة.ملحوظالو المتاحة أ لوماتالمع لىع اءً بنة قبل اإلدارييم من تقل فضأرات تمثل التقدي ن هذهوا

 

ي رضيات والتوالف تلتقديرااو داتة االجتهاممارسة اراإلد تطلب منموجزة يالة موحدية اللمرحلنات المالية اإن إعداد البيا
ائج ف النتلتخ. قد تفاتورمصت والاداريواإل مطلوباتوال توداجلموة لنلعمالغ ة والمبالبيساحمال تاسايسلا يقطبتعلى ثرؤت

 م األحكامستخداباة إلدارقامت ا لموجزة،ا ة موحدية اللمرحلنات المالية اإعداد هذه البياد نيرات. عقدعن هذه التعلية الف
 ،ةينليقير عدم اتقديلية سرئيال رداصلموالمجموعة، ل ةيبسمحالا تاساسيالق يفي تطب اهمي تم استخداا التههرية ذاتوجال

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

 
 

 إدارة المخاطر  (3
 

 رطامخك واق )بما في ذلسألاوغيرها: كمخاطر الية الم رخاطملة من امتنوع عةموتعرضها لمجالمجموعة  نشطةإن أ
 سيولة.طر الومخا تتاباإلكاطر خموئتمانية لمخاطر االأسعار الفائدة( وا طراخومر ر األسعاطومخاة بيت األجنالالعم
 
في  مطلوبةال تصاحاية واإلفالمالر اطدارة المخة بيانات إن کافتتضم ال الموجزة الموحدة يةحلمرال اليةمالبيانات لا هذه

 .2020يسمبر د 31للمجموعة کما في  موحدةلا ةاليات الملبيانبا نارتقها باإلتءقرا بجيو ةويالسنالموحدة  يةاللمالبيانات ا
 

 اطر.المخ أي من سياسات إدارةي ف ة أوالسنة نهاي ذمنالمخاطر ة ارفي وظيفة إد اتيرأي تغي لم تحدث
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 (.بش.م.لتأمين )بية لعرالالمجموعة 

 ع(اب)تة الموجز ةدلموحا ةـليرحالماليــة الم تاـالبيانــول ـات حإيضاح

 
 

4) i )ارات ـمــتثســإ 

 ريكيةالف الدوالرات األمبآ 

 سبتمبر 30 

2021 

بر  ديسم 31

2020 

 رسبتمب 30

2020 

    ل الربح أو الخسارةالمن خادلة علمة ايلقبا

    رةالمتاج ها بغرضظ بتفمح
 27.216 18.567 - جةردات مأسهم شرك

 - 5678.1 27.216 

    يالمبدئ تسابحاال دنة عدلعالمة ايقلاب فةمصن

    ديندات نس

 94.266 79104.2 107.665 مانياتمصنف إئ رإستثما -

 10.634 0913.9 4.034 ىأخر -

 111.699 118.206 104.900 

    ى تاريخ االستحقاقتحبها فظ محت

    نت ديسندا

ً ينصنف ائتماإستثمار م -  3.946 3.952 5.998 ا

 3.965 3.969 8.060 ىخرأ -

 14.058 7.921 7.911 

    ــع ـيللب ةرــمتوف

  سندات دين
  

 التعاون ل منظمةعالمية كبرى وحكومات دو تسساؤم -
 18.144 10.044 - نمية  تلواي االقتصاد 

ً إستثمار مصنف ائتمان -  183.998 185.507 156.680 يا

 55.897 90.914 89.187 ىأخر -

 5.380 3.103 - ةجرركات مدم شأسه

 3.338 3.349 3.123 جةدرم ت غيرشركا مهأس

 16.809 16.236 14.823 كيةق الملفي حقوهم أخرى سأإستثمارات 

 263.813 309.153 283.566 

 251 265 361 ةقروض و ذمم مدين

 491 491 572 ةليمركة زفي ش إستثمار

 390.503 454.603 424.335 

 
 30 ،يون دوالر أمريكيلم 53.5 :2020ر ديسمب 31)  لدينسندات ان م ريكيمر أالود نويلم 26.1 هتميق ام تم رهن

 وخطابات ،خطابات إعتمادو ،نية إلعادة التأميناائتماقيات كضمان التف( مليون دوالر أمريكي 57.6: 2020 سبتمبر
 .نضما
 

ii) ــات القائمةمـزاـتلاإل 

 
 ليونم 7.2 هتميق ام عية للباحمتلالإلستثمارات  ىعتدسم ريغ الل رأس مبقاعة ممومجتعهدات على اللابلغ مجموع 

 دوالرمليون  6.9: 2020 مبرسبت 30وفي  ،مليون دوالر أمريكي 6.7: 2020ديسمبر  31دوالر أمريكي )في 
 (.أمريكي

 
 
 



 

12 
 

 

 (ب.م.ش.) لتأمينل العربيةالمجموعة 

 بع(ات)ة جزموال ةيـة الموحدحلالماليــة المر البيانــاتإيضاحـات حـول 

 

 ةستحقإيرادات م (5
 

  ةيكيمرألات ارالدوالف البآ

 سبتمبر 30
2020 

ر  ديسمب 31
2020 

 سبتمبر 30
2021 

 

    

 مين مستحقةط تأساقأ 1.319 6.766 14.412

 تحقةد مسفوائ 1.785 2.020 1.843

16.255 8.786 3.104  

 

 ةن من المخصصات الفنيتأميال ييدحصة مع (6

 

  كيةيرمألا تارالف الدوالآب

 سبتمبر 30
2020 

  سمبريد 31
2020 

 رسبتمب 30
2021 

 

   
 امةمينات العالتأ أعمال

 ت قائمةلبامطا - 21.560 35.858 51.726

 غير مبلغ عنها بات مطال - 17.713 33.020 34.472

 مؤجلة عادةط لإلأقسا ياطحتيإ - 739 5.467 11.365

97.563 74.345 40.012  

 ةيالحا اتنأعمال تأمي   

  مطالبات قائمة - 15 16 16
 نهالغ عير مبت غلباامط - 3 7 17

33 23 18  

97.596 74.368 40.030  

 ت أخرىوداموج (7

 

  يكيةرماأل الف الدوالراتبآ

 سبتمبر 30
2020 

ديسمبر   31
2020 

 سبتمبر 30
2021 

 

 ملموسة:غير دات جومو   

   يلحاسب اآللا برامج  - 9.977 10.165 10.165

10.165 10.165 9.977  

ً ناقص (9.643) (9.627) (9.620)  طفاء المتراكمإلا :ا

545 538 334  

    
 : ىموجودات أخر   

 قدية مرهونة ئع نودا  - 20.895 25.401 24.973

 رىأخ مدينةذمم   - 6.184 10.947 10.174

 اً فوعة مقدممصاريف مد - 601 463 695

35.842 36.811 27.680  

36.387 37.349 28.014 
 

 
 .تأمينأل عادةإل ضماناتون ئتماإت خطابالضمان كة نقديلا ئعادتم رهن الو
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 .ب.()ش.ملتأمين المجموعة العربية ل

 (بعة )تاوجزالممرحليـة الموحدة ــة الالماليالبيانــات ـول ح ـاتحإيضا

 

 ر عقاري ثماإست (8

 

  الدوالرات األمريكيةف البآ

 سبتمبر 30
2020 

 بر مسدي 31
2020 

 رسبتمب 30
2021 

 

    

 نايري 1في  يةتردفال القيمة 4.622 - -

 ت و معداتتحويل من عقارا - 5.150 5.150

 مةالقي ضافإنخ - (378) (225)

 إستهالك (108) (150) (113)

 في نهاية الفترة ةدفتريالالقيمة  4.514 4.622 4.812

 
 رللعقاترية دفال مةقي. الةيمالقفي  فاضخالناكم واالمتر كتهالسالا اً قصانة فلتكبال اريالعق ارثماإلستإحتساب م تي

 .3 ئةفلاى أنه لة عدللعاا ةميقلس ايف قياتصن تم دقو 2021 سبتمبر 30ي ا فمكة ادلالعرب قيمتها قات ارياإلستثم
 
 

 ومعداتعقارات  (9

 يةرات األمريكالدوالبآالف    

 سبتمبر 30 
2021 

ر  ديسمب 31
2020 

 تمبربس 30
2020 

 2.080 2.080 2.080 أرض  
 11.082 11.565 9.459 مبنى  

 6.932 6.921 6.921  أثاث 

 2.428 2.412 2.392 ظم المعلوماتأجهزة ن

 982 981 981 يةالمكتب المعدات

 549 397 397 أخرى

 22.230 24.356 24.053 

    ةالقيمخفاض إنو  ك المتراكمالاالسته  ناقصاً : 

  ىبنم 
(260) (2.106) (2.025) 

 (6.914) (6.904) (6.906)  أثاث 

 (2.408) (2.397) (2.380) ظم المعلوماتهزة نجأ

 (603) (608) (628) مكتبيةات الدمعال

 (414) (335) (377) أخرى

 (10.551) (12.350) (12.364) 

 
11.679 12.006 11.689 

 

 مبنى ءا منيضا جزأى شمل المبنيو. 1984 منذة شركيه الم فيتقي والذ كلومماليسي تب الرئلمكا ىوالمبنرض األ لمشت
 ة. رادستخدم ألغراض اإلي يالذتكافل ري  تبمك
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 أمين )ش.م.ب.(عربية للتلا ةعموجملا

 ع(ابالموجزة )تة حدلمويـة الرحالميــة المالالبيانــات إيضاحـات حـول 

 

 

 ةــفنيت مخصصا  (10

  ةيمريكاأل تارالودلاف البآ

 رسبتمب 30
2020 

ر  بمديس 31
2020 

 سبتمبر 30
2021 

 امةالع اتأعمال التأمين   

 ئمةمطالبات قا - 148.663 200.511 221.979
 لم يبلغ عنها خسائر - 89.879 146.760 161.409

 تسبةر مكغيط أقسا - 6.481 27.112 40.305

423.693 374.383 245.023  

 ةايحلا تاينمتأأعمال    

 ةمئمطالبات قا - 11.193 12.404 14.547

 غ عنهايبللم  خسائر - 21.408 21.766 23.986

 كتسبةأقساط غير م - 213 316 302

38.835 34.486 32.814  

462.528 408.869 277.837 
 

 

 ىمطــلوبات أخــر (11

 يةمريكألا راتلدوالاف البآ 

 سبتمبر 30
2021 

ديسمبر   31
2020 

 سبتمبر 30
2020 

  ةعتابشركة ة في لممحت سارةت خراديقتل صصخم
 21.462 13.462 8.762 ))ج( 21ح )إيضا  

 9.348 10.029 4.941 ر متعلقة بإعادة التأمينيات غمستحق

 7.243 6.652 6.174  دمةنهاية الخمنافع 

 5.602 5.872 5.448 مصاريف مستحقة

 321 321 321 ةأسهم مستحقاح بأر

 2.013 1.189 1.257 قةحتمس نميتأ أقساط إعادة

 450 - - ىدملطويلة ا نيوظفحوافز م
 1.660 1.147 1.076 رىخأ

 
27.979 38.672 48.099 

 

 معلومات القطاعات (12

 
 ةادعإال معأ ملوتش  .ةياحات الينمأوتة الحيا يرغ تانيمتأ ا:هم نيييسئن رسميق نم ةعولمجمل نأميالت إعادةال أعم نتتكو
  اتوقطاعلشامل ب ااالحس ،ثوادحلاي، بحرال ،سيهندلا ،تكالتممال عاقط في بتاكتالا ييسرئ لكشب اةحيلا ريغ اتتأمين
 قئاثولى ع ياةحلاة ظل محفشمت الو .لمدىا ةويلة وطعية قصيرق جمائوثا ئيسيكل ربش اةالحي يناتتأموتشمل  .أخرى

رد اومالت بشأن رااراذ قتخال دارةإلال قب نمام انتظب يلشغلتا عفروة لجميع ليغيالتشج ائتنلا ةعاجرم تتم .ركتشلما رماتثسإلا
ة موجودات ومطلوبات القطاعات عتتم مراج .صلةة منفليمامات ومعلتتوفر عنه  دائه الذيوتقييم أ للفرعيصها خصت متيسلتي ا

 .يجميعمن قبل اإلدارة فقط على أساس ت
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 (المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.

 )تابع(ة جزمولاة ديـة الموحلمرحلــة ايالالم اتــنياالبول إيضاحـات حـ

 بع(ات) اتمعلومات القطاع (12
 

 ة:يسيئلرعمال ااأل محسب أقسا الدخل لحلين تايب  -
 

 ألمريكيةت االراالدوف بآال 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في  فترةلا 

 تأمينات الحياة ياةحلاغير تأمينات  
 ثحوادلا يحرالب سيالهند اتكمتلملا  المجموع

 الحساب
 لالشام

 المدى ةيلطو ىمدال ةيرقص أخرى

          اإليرادات:
 (3.302) 149 111 (468) (422) (549) (1.060) (206) (857) *المكتتبة طقساألى االإجم

 618 (89) (19) (3) 1.851 20 66 (359) (849) درةالصان دة التأميإعا أقساط
 18.816 102 - 3.957 12.070 213 254 2.173 47 ليماجا -قساط غير مكتسبة أ فىالتغير 

 (3.819) - - - (3.618) - (10) (191) - نة التأميادإع -ة تسبمك ريغقساط التغير فى أ

 12.313 162 92 3.486 9.881 (316) (750) 1.417 (1.659) المكتسبة طاألقسا فيصا

 3.910 297 739 969 15 235 156 103 1.396 تأمينلا بصناديقخاص لا رااإلستثم دخل

  (263) 1.520 (594) (81) 9.896 4.455 831 459 16.223 

          مصاريف:الو اليفالتك
 (81.370) (64) (2.034) (4.146) (56.893) (569) (1.973) (5.533) (10.158) وعةمدفالالمطالبات الي إجم

 21.038 1 - - 20.151 40 278 301 267  تأمينالمطالبات مسترجعة من معيدي 
 31.994 (180) 1.390 1.902 13.311 800 4.518 3.098 7.155 مالياج - قائمةالالبات مطالخصص لتغير في ما

 (5.487) 1 (2) (12) (4.809) 17 (254) (151) (277) ينمأتالعادة إ -قائمة اللبات مطاالصص مخ في رالتغي
 51.866 (4.392) 4.751 3.950 33.584 852 2.095 4.701 6.325 جماليإ - انهر المبلغ عيخسائر غالالتغير فى مخصص 

 (14.532) - (4) (840) (12.700) (9) (104) (536) (339) لتأمينا إعادة -ها نغ عالمبلغير  سائرلخص اصخى مير فتغلا

 3.509 (4.634) 4.101 854 (7.356) 1.131 4.560 1.880 2.973 هاب قةعلمتف الوالمصاري المطالبات

 (855) 41 6 221 (3.158) 366 417 53 1.199 مين مال تأأعتكاليف الحصول على 
 (70) - - (1) 12 (22) (32) (56) 29 ن ييدي التأممن مع عةجرتأمين مستف الحصول على أعمال اليكت

 (798) (2) - 36 - (52) (70) (696) (14) ليجماا -ة مؤجل التغير في تكاليف الحصول على أعمال تأمين
إعادة  -مؤجلة  ال تأمينعلى أعم الحصولف ير في تكاليتغال

 77 - - (2) - - 3 76 - التأمين

 (1.646) 39 6 254 (3.146) 292 318 (623) 1.214 تأمين على أعمال لتكاليف الحصو

 (5.639) (122) (713) (944) (40) (386) (588) (1.000) (1.846) لغيالتشف مصاري

 12.447 (4.258) 4.225 4.619 (646) 956 3.696 1.777 2.078 تاب كتالاج نتائ

 
 .2020 طسغسأ 13األعمال الجديدة من قبل الشركة اعتباراَ من اب في كتتاإل فلسابقة ووقوات اللسن هاستالمع اتوقمالط ألقسالزائدة للتقديرات ااعكس بسبب  سلبيتتبة مكال أمينتط الساأق اليإجم*
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 .ب.()ش.ملعربية للتأمينا عةالمجمو

 تابع(زة )الموجمرحليـة الموحدة ال ةـليـالما البيانــات ت حـولـايضاحإ

 )تابع(: معلومات القطاعات (12

 : ةال الرئيسيألعمسام اأقب حس ليل الدخلبيان تح –
 مريكيةلدوالرات األا بآالف 

 2020 ديسمبر 31المنتهية في  الفترة 

 ت الحياةانميتأ لحياةينات غير اأمت 
  جموعالم

 دثاوحال البحري يالهندس تلكاتالمم
حساب ال
 لشاملا

 مدىال ةلطوي المدى ةقصير أخرى

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

 3.027 (25) (83) (82) 4.779 100 62 (187) (1.537) ةأقساط إعادة التأمين الصادر

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

 (30.431) - - - (29.183) (11) (122) (992) (123) ادة التأمينإع -مكتسبة غير ساط فى أق التغير

 68.454 219 688 9.271 50.496 688 1.888 6.648 (1.444) ةصافي األقساط المكتسب

 2.824 197 491 635 297 155 99 32 918 ديق التأمينانبصص ااالستثمار الخ دخل

  (526) 6.680 1.987 843 50.793 9.906 1.179 416 71.278 

          ريف:اصالتكاليف والم

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

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

 64.420 87 2.898 6.866 16.321 897 5.118 5.520 26.713 ليااجم –ائمة قال لباتمطاال في مخصص التغير

 (22.825) 3 - (162) (9.523) 15 (1.959) (280) (10.919) نيأمتالدة إعا -قائمة لا مطالباتالالتغير في مخصص 

 56.770 (3.361) 5.872 12.178 18.182 2.978 2.150 3.839 14.932 جماليإ -ها نلغ عالمبر يغ التغير فى مخصص الخسائر

 (11.218) - (11) (543) (9.035) (193) (227) (488) (721) إعادة التأمين -ر غير المبلغ عنها مخصص الخسائ ىالتغير ف

 (31.609) (3.644) 1.103 (1.403) (39.775) 2.426 (1.078) (1.097) 11.859 اهيف المتعلقة بالمصارو باتلالمطا

 (12.329) 30 209 1.161 (15.658) 200 216 290 1.223 مين مال تأعلى أول عف الحصتكالي

 (392) - - 11 12 (38) (9) (159) (209) ن يمتأيدي المع سترجعة منم تكاليف الحصول على أعمال تأمين

 (6.957) (1) (75) (2.264) (192) (319) (702) (2.350) (1.054) ماليجا - ؤجلةمين ميف الحصول على أعمال تألاتكي فالتغير 

إعادة  -عمال تأمين مؤجلة لحصول على أا ر في تكاليفالتغي
 453 - - 2 - 4 48 359 40 التأمين

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

 (7.685) (188) )1.063) (1.219) (78) (526) (788) (1.288) (2.535) غيلالتشاريف مص

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

 
 .2020أغسطس  13  منعتباراَ لشركة اادة من قبل يب في األعمال الجداكتتف اإلة ووقستالمها للسنوات السابقا قعتومالط دة لألقساالزائ اتديرقكس التعسبب ب سلبيكتتبة ملا تأمينساط الأق اليمإج*
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 مين )ش.م.ب.(أتة العربية للالمجموع

 (بعالموجزة )تالموحدة ا الماليــة المرحليـةالبيانــات إيضاحـات حـول 

 )تابع( معلومات القطاعات (12

 :األعمال الرئيسية ماقسأ حليل الدخل حسبان تبي –
 

 ألمريكيةت اراالدوف البآال 

 2020 سبتمبر 30في  المنتهية ةرالفت 

 مينات الحياةتأ حياةير الينات غتأم 
  لمجموعا

 الحوادث البحري الهندسي متلكاتالم
الحساب 
 *الشامل

 دىملا ةطويل المدى ةقصير رىأخ

          ت:اإليرادا
 (15.669) 222 (826) (5.664) (7.035) (269) (35) 69 (2.131) ألقساط المكتتبةمالى اإج

 (494) (24) (84) (71) 1.159 82 28 (89) (1.495) ةن الصادرالتأمي ةعادأقساط إ
 99.288 (33) 1.868 13.121 72.830 935 2.041 5.453 3.073 اجمالي –فى أقساط غير مكتسبة  التغير

 (24.436) - - - (23.385) (11) (117) (800) (123) مينأتلا ادةإع -مكتسبة  اط غيرقسأ لتغير فىا
 58.689 165 958 7.386 43.569 737 1.917 4.633 (676) سبةط المكتافي األقسصا

 704 23 109 74 227 17 25 - 229 ستثمار الخاص بصناديق التأميناال دخل
  (447) 4.633 1.942 754 43.796 7.460 1.067 188 59.393 

          :يف والمصاريفلتكالا
 (127.012) (198) (4.448) (14.837) (79.162) (1.450) (5.698) (8.741) (12.478) لمدفوعةاالمطالبات الي مإج

 34.043 2 - 72 32.299 109 514 715 332 ين مطالبات مسترجعة من معيدي التأم
 39.740 (42) 883 5.351 12.069 1.091 3.208 4.398 12.782 اجمالي –قائمة لالبات طاملاي مخصص ر فلتغيا

 (6.919) 3 - (59) (5.998) (6) (599) (318) 58 ينمتأالإعادة  -قائمة البات طالمالفي مخصص  التغير
 38.268 (2.461) 2.752 8.366 16.618 1.558 1.454 1.645 8.336 اليجمإ -مبلغ عنها ر اليالتغير فى مخصص الخسائر غ

 (9.438) - (1) 139 (8.738) (148) (130) (257) (303) مينتأإعادة ال -ها لخسائر غير المبلغ عنا صصخى مف التغير
 (31.318) (2.696) (814) (968) (32.912) 1.154 (1.251) (2.558) 8,727 قة بهالوالمصاريف المتع لباتالمطا

 (10.318) 30 226 1.339 (13.683) 124 195 482 969 تأمين لحصول على أعمال ا يفتكال
 (324) - - 9 37 (32) (19) (148) (171) ن تأميلن معيدي ارجعة ممستن ول على أعمال تأميالحص تكاليف
 (6.258) (1) (75) (2.178) (192) (288) (657) (1.836) (1.031) ليجماا -تأمين مؤجلة ل ول على أعماي تكاليف الحصفالتغير 
 إعادة - ةلؤجمال تأمين ملى أعحصول عال ففي تكالير التغي
 383 - - - - 4 46 293 40 مينالتأ

 (16.517) 29 151 (830) (13.838) (192) (435) (1.209) (193) نأميل تاول على أعمصتكاليف الح

 (5.580) (121) (794) (836) (50) (367) (577) (924) (1.911) ريف التشغيلمصا

 5.978 (2.600) (390) 4.826 (3.004) 1.349 (321) (58) 6.176 ب االكتتا نتائج

 

 .2020يناير  1جديدة من ب ت الشركة وقف أي أعمال اكتتاز، حيث قرركتتاب في لويدأنشطة اال امريكي ناتجة من الرمليون دو 7.7 رهاقدكوسة و عمط اأقسل إجمالي شامال ابمل الحسيش*
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 .(.بممين )ش.المجموعة العربية للتأ

 تابع(ة )جزالموة الموحدة رحليـليــة المالما ــاتيانبلاـول حـات حيضاإ

 

 ستثـمارالا إيراد (13
 

  ةمريكياأل تالرادوالف الآب

 لسنةا
 المنتهية في

 ديسمبر 31
2020 

 يةلامالترة الف
 ىحت
 سبتمبر 30

2020 

   2021 سبتمبر 30تى حية الالمالفترة 

 وعالمجم
 افظمح

 نيالمساهم

 ظمحاف

 مينتأال

 

 دئوافلد اإيرا     

1.169 895 695 339 356 
 لربح الل اخمن لعادلة يمة االقب راتتثماإس -
 لخسارة أو ا   

 أخرى - 2.947 3.161 6.108 7.833 10.023

 سهم األح اأرب - - - 57 56

  متوفرة للبيع ماراتستثإل ةقمحق احأرب 1.066 1.035 2.101 2.122 3.462

     
لقيمة با تماراتثياس اإلسقمن  ة()خسارربح 
 رةخسالا أوالربح  لخالن مة دلعاال

 المتاجرة ظ بها بغرضمحتفات ارمإستث - 241 229 470 (7.668) (7.627)

1.878 1.545 (469) (271) (198) 
 الربح ل ة العادلة من خالالقيمات بثمارستإ -

 ةالخسارأو     

     

فرة متورات تثماإس –ة يمالقنخفاض إخسائر 
 لبيعل

 ت دينسندا - (77) (73) (150) - -

 رىخأ - (198) (210) (408) (1.466) (1.681)

 ميلةز تاشرك من لخد - 82 82 8 8

  ـرىأخــ  (227) (238) (465) (2.053) (2.340)

4.948 1.273 7.964 4.054 3.910  

  

 شغيلمصاريف الت (14
 

  يكيةاألمررات دوالالف الآب

 السنة
 فيمنتهية ال
ديسمبر  31

2020 

 لماليةفترة اال
 حتى

 سبتمبر 30
2020 

  2021 سبتمبر 30ة المالية حتى الفتر

 تتابياك اكتتابي غير المجموع

 ظفينموومزايا الرواتب  3.339 1.654 4.993 6.010 8.219

 وإدارية  ةعمومي يفمصار 2.300 943 3.243 3.929 5.063

13.282 9.939 8.236 2.597 5.639  
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 (ب..م.)شمين ة للتأيبالعروعة لمجما

 )تابع( ةالموجزالموحدة  يـةحلاليــة المرالمبيانــات الت حـول ضاحـاإي

 خرىرادات أيإ (15

 األمريكيةت الدوالرا فالبآ 

 ةالفترة المالي 

 حتى

 سبتمبر 30

2021 

 ماليةال رةالفت
 حتى

 ربسبتم 30
2020 

 لسنة المنتهيةا
 في
 ديسمبر 31

2020 

 1.474 1.255 - ةعمل حويلربح ت

 441 441 - (19كوفيد ومة )م الحكدعمج برا

 844 377 321 الثالثف لطرخدمات إدارة ا

 2.998 - 2.162 صاتخصعكس للم
 526 408 537 أخرى 

 3.020 2.481 6.283 

 

 صاتخصوم خــرىأ ريفمصا (16

 مريكيةألا والراتلدالف ابآ 

 يةة المالرالفت 

 ىحت

 سبتمبر 30

2021 

 اليةالفترة الم
 حتى

 برسبتم 30
2020 

 ةمنتهيلسنة الا
 في
 ديسمبر 31

2020 

 - - 2.391 ة تحويل عملةخسار
 528 338 107  ر العقاريالستثمااة في قيمك الإلستهاو  األنخفاض

 90 - - الودائع و في تحصليها مشكوكالديون ال مخصص

 851 1.105 - ةصفيالت فيرمصا

 1.321 728 132 يفصا ،أخرى

 2.630 2.171 2.790 

 

 ن ساهميملل ـدحـالواـهم ـللسبح لرد اعائ (17
 و التالي:حالن ىعلد هم الواحسلل ةوالمخفض ةسيسااأل األرباح حتسابم ات

 هيةالسنة المنت
 في
 ديسمبر 31

2020 

 ماليةرة الالفت
 حتى

 مبربتس 30
2020 

 ةيلة الماالفتر

 حتى

سبتمبر30

2021 

  

 فالاآلب 198.032 198.032 198.032
 هماألس لعدد جحالمتوسط المر

 اولةدلمتا
  حالرب افيص ريكيةألما تالدوالرا الفآ 14.221 3.122 13.558

  األرباح يب السهم من نص أمريكي تسن 7.2 1.6 6.8
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 ب.(للتأمين )ش.م. يةالمجموعة العرب

 (وجزة )تابعالمدة وحيـة الملمرحلليــة ااالمالبيانــات ـول احـات حضيإ

 

 يةلشطة التشغيناأل منقدية مع التدفقات النتيجة الن صافيوية تس (18

 

  التمويلية ةنشطألا نم تجةناال اتالمطلوبوية تس (19
 
 

 يةكت األمريالدوالراف آالب
 
 
 

 
 قروض

مصاريف 

 اقتراض

 حرباأ

 أسهم

 حصص

 غير مسيطرة

 .06617 321 - - 2020ديسمبر  31ألرصدة في ا
 65 - - - الدخل الشامل ةصح

 (4.600) - - - بعةشركة تاتخفيض رأس مال 
     

 112.53 321 - - 2021 سبتمبر 30في رصدة ألا

 17.952 2.739 57 .0007 2019 رديسمب 31األرصدة في 
 (724) - - - ملالدخل الشا حصة

 - - - (7.000) سداد القروض
 - - (718) - الفترةل الخة مدفوعد ائفو
 - - 112 - ترةلفل سبةحتم ائدةف
 - (2.418) - - رةخالل الفتة وعدفمسهم أباح أر

 17.228 321 - - 2020 سبتمبر 30في  رصدةاأل

 17.952 2.739 75 0007. 2019بر سمدي 31رصدة في األ
 (824) - - - لل الشامالدخ حصة
 (26) - - - ألقليةاة حص – عةشركة تاببيع 
 - - - (007.0) ضاد القروسد
 - - (871) - لسنةاخالل مدفوعة ئد واف

 - - 112 - لسنةل بةسمحت فائدة
 - (2.418) - - خالل السنةمدفوعة  باح أسهمأر

 17.066 321 - - 2020 سمبردي 31في  األرصدة

 

 

 

 

 

 ألمريكيةا توالرادلاالف بآ 

 اليةالفترة الم 

 حتى

 سبتمبر 30

2021 

 لماليةترة افال
 حتى

 سبتمبر 30
2020 

 تهيةمنالسنة ال
 في
 مبرديس 31

2020 

 712.66 2.386 414.29 الفترةربح 

 (.839153) (.559126) (91.901) التأمين اديقنصفي  يرتغال

 35.078 24.441 41021. يافص ،دائنةلالمدينة/ا مينتأال ممذغير في الت

 7262.5 55.103 5.682 المستحقة االيراداتر في التغي

 5.012 21.607 (811.71) صافي ،األخرى اتلتغير في الموجودات/المطلوبا

 (51038.) (.02223) (71.233)  يةيللتشغا نشطةألا يف دمالمستخ صافي النقد
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 .(مين )ش.م.بأية للتربوعة العالمجم

 ابع()تزة وجالمة دحموة الليــة المرحليـامالالبيانــات ل حـات حـوإيضا

 

 ادلةالعة من القيعاإلفصاح  (20
 

 المالية للمجموعة: تة لألدوالعادلا ةقيمتالي الول الالجديظهر 
 

 ةيرات األمريكوالبآالف الد 

 2021 مبربتس 30 

 ة الدفتريةالقيم 

قيمة ال

  ةالعادل

ة العادلة مبالقي

 من خالل 

الربح 

 لخسارةواأ

مم وذقروض 

 مدينة

بها  محتفظ

 تاريخ ىتح

 قاقتحالسا

 عمتوفرة للبي
 فةلبالتك

 ةمطفأال
 وعالمجم

        جوداتالمو
 97.794 97.794 - - - 97.794 - لدى البنوك وأرصدةقد الن

 390.279 389.931 - 263.813 14.058 361 111.699 ات ارإستثم
 3.104 3.104 - - - 3.104 - تحقةمس تدااإير
 33.952 33.952 - - - 33.952 - مين مدينةتأمم ذ

 20.435 20.435 - - - 20.435 - التأمين كاتودائع لدى شر
 27.079 27.079 - - - 27.079 - ت أخرىوجودام

        لوباتلمطا
 54.294 54.294 54.294 - - - - دائنة مم تأمينذ

 13.769 13.769 13.769 - - - - ى ربات أخومطل

 

 

 كيةدوالرات األمريالبآالف  

 2020مبر ديس 31 

 القيمة الدفترية 

 قيمة ال
  ةالعادل

عادلة مة اليبالق
الل من خ
 حالرب

 رةاوالخسأ

قروض 
 وذمم مدينة

بها محتفظ 
تاريخ تى ح

 حقاقاالست
 متوفرة للبيع

 لتكلفةبا
 المطفأة

 موعالمج

        تالموجودا
 100.500 100.500 - - - 100.500 - وكبنى اللد ةأرصدود النق
 454.652 454.112 - 309.153 7.921 265 136.773 ات رامإستث
 8.786 8.786 - - - 8.786 - ستحقةدات ماإير

 72.732 72.732 - - - 72.732 - نةذمم تأمين مدي
 20.917 20.917 - - - 20.917 - تأمينكات الودائع لدى شر

 36.348 36.348 - - - 36.348 - أخرىدات موجو

        المطلوبات
 80.664 80.664 80.664 - - - - ةئنين داتأم ممذ

 19.338 19.338 19.338 - - - - ى لوبات أخرمط
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 .(أمين )ش.م.بللتلعربية المجموعة ا

 (وجزة )تابعملاحدة ة الموليـالمرحـة الماليـات بيانــالإيضاحـات حـول 

 

 بع(تا) مة العادلةيالق صاح عنفاإل (20
 

 يكيةألمرا تدوالراآالف الب 

 2020 سبتمبر 30 

 الدفترية القيمة 

 دلةالقيمة العا
 

دلة االعيمة بالق
 الل ن خم
لربح ا
 والخسارةأ

م ض وذمقرو
 ةمدين

حتفظ بها م
ريخ ى تاحت

 االستحقاق
 لبيعتوفرة لم

 فةبالتكل
 فأةالمط

 وعالمجم

        موجوداتلا
 136.406 136.406 - - - 136.406 - دى البنوكل صدةوأرنقد لا
 424.370 423.844 - 283.566 7.911 251 132.116 ات مارتثإس
 16.255 16.255 - - - 16.255 - ستحقةت مراداإي
 85.869 85.869 - - - 85.869 - دينةن مم تأميذم
 21.899 21.899 - - - 21.899 - مينالتأ شركات ائع لدىود

 35.147 35.147 - - - 35.147 - ىرأخ موجودات

        لوباتطمال
 83.164 83.164 83.164 - - - - ذمم تأمين دائنة

 21.035 21.035 21.035 - - - - رى ت أخمطلوبا

 

 وعة.مية للمجقيمة الصافل له مؤشراً أعال لجدولي اا فح عنهفصال تمثل البيانات الم
 
في  قالمشاركين في السو بين ات في عملية منظمةطلوبلما لتحويل ةأو المدفوعت داوجوأحد المة المستلمة لبيع العادلة هي القيم ةملقيا

 العادلةخ. القيمة يتاري ذلك اليه فول إللوصة امجموعلليمكن  التيوق األكثر فائدة لسيابه في اي غف وأ ،يلرئيسق االسوالقياس في  ختاري
 اء.األدكس مخاطر عدم عتات للمطلوب

 
ا نشطسوق ة. يعتبر الاتلك األدلمعروض في سوق نشط لعر اداة باستخدام السة لألدلاعيمة الالمجموعة القس قي، تمعلوماتحسب توفر ال

 مر.تأساس مستسعير على لات ر معلوماتوفيكاف لجم وح وتيرةع وجودات أو المطلوبات تجري ممعامالت للمال ا تكونمعند
 
 دصلة والقابلة للرصلات استخدام المدخالت ذمن اد يزالتي تالتقييم  ياتقنت وعةع المجمفي سوق نشط، تتب يكن هناك سعر مدرج ما لإذ

 بار من قبلتالعبعين ا ذتؤخ التي امللعوميع اج ضمن تقنية التقييم المختارةة للرصد. تتابللغير قاخالت لمدام الل من استخدقوالتي ت
 لتسعير الصفقة. قلسوين في اكالمشار

 

 : المالية لألدوات دلةعالا لقيمةا لتقدير ليةتاال اتوالفرضي الطرق استخدام مت
 

 ـــــــام:ـعـ (أ
 

عادلة لة ابة للقيممقار ،بيةجناأل عمالتللات والعقود اآلجلة ستثمارإلعة ما عدا اجموية للملالما واتلألدالدفترية  ةمبار القيتتم اع
 ية.ذه األدوات المالو القصير األجل لهأ وريقاق الفح لالستنظراً 

 

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

 ات:ستثماراإل (ب
 

 س:القيامل ي عمات فلوعادلة الذي يعكس تأثير المعال ةالقيم ةتبيترا امدبإستخلة لعادركة القيم اشتقيس ال
 

 .لمماثلةجودات ومطلوبات افي أسواق نشطة لمو (دلة)غير مع المدرجةسعار األ: ىولالفئة األ •
 

ا ل مر )مثاشر مباغي ( أوثال األسعارممباشر ) للة للرصد. إما بشكبت قاالمبنية على مدخالييم تقلاقنيات ة الثانية: تفئال •
ة ألدوات طشالنألسواق اجلة في سواق المسألر اام: أسعاستخدمة بإقي  المدوات ألألسعار(. وتشمل هذه الفئة ايشتق عن ا
تكون  ثائل تقييم أخرى حيسأو وتعتبر أقل نشاطاً لتي ا قااألسو أو مشابهة فية ثلمماألدوات األسعار المسجلة مشابهة؛ 

 مباشر في بيانات األسواق. باشر أو غيرل محة بشكضية واهمت األالمدخالت ذا كل
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 .(ب..متأمين )شة لللعربية اموعالمج

 ()تابعة ة الموحدة الموجزالماليــة المرحليـ ـاتـالبيان لات حـوإيضاحـ

 

 بع()تا لةدامة العفصاح عن القيإلا (20
 

دوات ذات تقنيات لفئة كل األه اشمل هذتصد، وللربلة خالت غير قادية على مننيات التقييم المبقة: تالفئة الثالث •
كبير في تقييم ة للرصد لها تأثير لقاب الغير تالمدخاللة للرصد وباق ى مدخالتة علمبني يستي لي التفنالتقييم ال

 دوات مماثلةلمعلنة ألااس أسعار األسواق سلى ألتي يتم تقييمها عات ادوأللفئة اوتشمل هذه ا ة.ليلمادوات ااأل
 .واتاألد ينة أو فرضيات لتعكس الفروق بة غير مرصودهامديالت عطلب تتت حيث

 

وتضم . رىألختقييم المخفضة ونماذج الالتدفقات النقدية ا اذجملية وناحفية اللقيمة الصاا يمات التقيتقنيتشمل 
 أسعارم وألسهالسندات وا رر، وأسعاطدة خالية من المخائر فادمة في تقييم أسعامستخ تالت ومدخإفتراضا
لسعر لتي تعكس اا لةمة العادالقيقياس لى ل إالوصوو . الهدف من تقنية التقييم هت األجنبيةعمالصرف ال

 ياس.ألصول في تاريخ القايع بستلم لملا
    

ا هترف بيع التية العادلة ومالقي بيةتترابمستوى  الفترة هايةالقيمة العادلة بناس بتق ية، التدوات المالياألي تالجدول اليحلل ال

 القيمة. ياسفي ق

 آالف الدوالرات األمريكيةب 

 جموعالم ثةلائة الثالف لثانيةا فئةال ولىة األالفئ 2021 سبتمبر 30

     

     ة رسالخبح أو اادلة من خالل الربالقيمة الع

     دئـيمبال باسحتاال ة العادلـة عنـدـمبالقي ةفمصن
 111.699 - 54.263 57.436 دينسندات 

     للبيع ةمتوفر
 245.867 - 157.962 87.905 ت دينادسن

 3.123 3.123 - - جةردغير مشركات أسهم 
 14.823 14.823 - - ىرأخ

 278 - 278 - ألجنبيةود اآلجلة للعمالت االعق

 145.341 212.503 17.946 375.790 

 

 كيةالدوالرات األمريبآالف  

 عجمولما الثالثة الفئة يةلفئة الثانا ولىفئة األال 2020ر بديسم 31

     
     خسارة الح أو الل الربيمة العادلة من خبالق

     اجرةض المتبغرمحتفظ بها 
 18.567 -  - 18.567 كات مدرجةهم شرسأ

     بدئـيالم حتسابالاد يمـة العادلـة عنـلقبا مصنفة
 118.206 - 48.908 69.298 سندات دين

     بيعوفرة للمت
 286.465 - 177.468 108.997 دينسندات 

 3.103 - - 3.103 أسهم شركات مدرجة

 3.349 3.349 - - ير مدرجةهم شركات غأس
 16.236 16.236 - - أخرى

 (604) - (604) - يةنبعمالت األجللة اآلجلالعقود 

 
199.965 225.772 19.585 445.322 
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 ()ش.م.ب.ين مللتأ ربيةجموعة العالم

 )تابع(الموجزة ـة الموحدة ليلمرحاـة يـالالمــات البيانل ضاحـات حـويإ

 

 ()تابع لعادلةن القيمة اع فصاحاإل (20
  

 يكيةاألمر تف الدوالرابآال 

 المجموع ثةلاالفئة الث ئة الثانيةلفا لىألواة الفئ 2020 سبتمبر 30

     
      ةرلخساأو ا ل الربحالقيمة العادلة من خالب

     تاجرةا بغرض المهتفظ بمح
 27.216 - - 27.216 كات مدرجةهم شرأس
     دئـيالمب االحتسابد لـة عنـادة العبالقيمـ نفةمص

 104.900 - - 104.900 نديسندات 

     عيبلفرة لمتو
 258.039 - - 258.039 ات دينندس

 5.380 - - 5.380 رجةركات مدأسهم ش
 3.338 3.338 - - جةردغير مكات أسهم شر
 16.809 16.809 - - أخرى

 95 - 95 - جلة للعمالت األجنبيةآلود اقالع

 395.535 95 20.147 415.777 

 
 :دلةاعيمة الالقب المقاسةة لثالثا الفئةمن لية المدات االموجو ياه الحركة فل أدنودلجيبين ا

 

 يةكرات األمريبآالف الدوال 

 وعالمجم أخرى مدرجة رم غيسهأ 2021 سبتمبر 30

 19.585 16.236 3.349 2021ناير ي 1في  صدةراأل
    :يف سبالمحت حالرب

 1.102 1.074 28 اآلخرالدخل الشامل  -

 434 422 12 الفترةمت خالل ت اتمارستثإ
 (3.175) (2.909) (266) لفترةجعة خالل ارتسات مرتثماإس

 17.946 14.823 3.123 2021 برسبتم 30في  رصدةاأل

 

 كيةت األمريف الدوالرابآال 

 المجموع رىأخ أسهم غير مدرجة 2020سمبر دي 31

    

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

 (1.581) (340) (1.241) خرل اآلماشالدخل ال -

 1.037 1.010 27 السنة اللتمت خات ثمارتإس
 (2.392) (2.302) (90) السنة ة خاللعرجت مستارإستثما

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

 تابع() موجزةال دةلموحا ةالماليــة المرحليـيانــات البل ـات حـوحإيضا

 تابع() لةالعادالقيمة  عن حصااإلف (20
 

  كيةريوالرات األمدبآالف ال 

 المجموع أخرى رجةسهم غير مدأ 2020 سبتمبر 30

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

 (1.945) (701) (1.244) اآلخر لشاملل االدخ -

 721 702 19 ترةفالل الت ختم اتإستثمار
 (1.150) (1.060) (90) ترةلفل اجعة خالرمست اترامثإست

 20.147 16.809 3.338 2020 سبتمبر 30 يف األرصدة

 

العادلة من القيم سبة امتنحصة  ة للرصد وتعكسبلير قات غعلى مدخال 3في الفئة  ستثمارإلالدفترية لة ند القيمتست
 2 ةلفئا تحت للموجوداتة لعادلا لقيمةار غيتت وعة أنمجلما ال تتوقع .لعالقةا ذات صولاألي المعنية وصاف ركاتشلل

ه هذقييم عة تتتم مراج قابلة للرصد.غير لا/ابلة للرصدلقامدخالت ثر من الواحد أو أك ييرري عند تغجوهكل بش 3 فئةلاو
 ات.ستثمارإلا ءادرثمر وممن المست ةدالوار تمالوعلى أساس المعرورة الض ها عنديتم تحديثنة وسبع ركل ات ستثماراإل
خاللها  دثالتي ح رة التقريرفت نهاية يفة لعادلة املقيرمي للهال لتسلسا توياين مستت بالتحويالوعة بمجملف ارعتت
 ) 3ة والفئ 2والفئة ، 1ة ى الفئن وإليات نقل معملك هنان تك، لم 2021 سبتمبر 30ي هية فالمنت للفترةبالنسبة  ير.تغيلا

 (.ي: الش2020 سبتمبر 30،  2 لفئةاى ال 1فئة من ال كيريأمروالدون ملي  225.8 ليتم تحو: 2020بر ميسد 31
 ةقيماليد دطلب تحيتوحيث . مارستثيع اإلببه سيتم ذي اللسعر ن ارورة عبالضعبر ت رات، واللة هي تقديدلعاالقيمة ا

أجير توالم، صلخا عارملة، وأسسرلاعدالت بملمتعلقة ا اتفتراضإلي اليقين التام فعدم ا، ونظراً لعيحكم موضو ةلعادال
اً ثيرك مختلفها اتثمارإست ص منخلعند الت المجموعةل بن قف يتحقق مسو الذي لغبملكون ايد ق، ملواعلوغيرها من ا

 .هرييكون الفرق جووقد  ،ة الموجزةحدحلية المورمال ليةاالمت انايالبفي ا سجيلهيتم تيمة التي قال عن
 

 

 نبية:جألااآلجلة للعمالت  دوعقال  (ج
 

لنفس  درجةار المسعاألاس أس على رازتحغرض اإلتخدمة بالمس نبيةجمالت األعة للعقود اآلجللة للالعاد يمةالق قديرم تت
 .العمالت

 

 رية:فتلديمة االقيمة العادلة أقل من الق  (د
 

أن  . إالةوقيالس ائدةالفمعدالت  يف روفقاً للتغيابتة ث دةالت فائمعدنة التي تحمل المديمالية راق الادلة لألولعة اقيمر الغيتت
ى قيمتها العادلة إذا كانت أقل. نظراً ض إللم تخف ستحقاقاال اريخلت امحتفظ بهال اليةالمت جوداولهذه الم تريةلقيمة الدفا

على  ةيلارد والقدرة الماومالوتمتلك  ،ماإلدارة تعتز ما أنقتة. كيعة مؤبر ذات طبعتق تلسوت ادالات في معيرتغذه الألن ه
 ها.قخ استحقايتار ات حتىثمارستاإلهذه  لبمثةً دظ عاتفااالح

 

 يلةكات الزملشروا ةيسيئابعة الركات التالشر (21

 
i) ات التابعة والزميلة:لشركا 

 : 2021 برسبتم 30 ا فىكمللشركة  عةابت التفيما يلى بيان بالشركا
 نسبة لتأسيسبلد ا 

 الملكية
  حصص

 رةير مسيطغ
نشطة ألا

 الرئيسة
 مينأإعادة ت ال يوجد ٪100 تحدةمملكة اللما ت(سؤوليااد المتدلة إمحي مر)ف  يتدليمكابيتال  جيرأ

) تحت التصفية  .م.()ذ.م دودةالمح يجلخلضمانات اشركة 

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

 بع()تا موجزةالدة وحالممرحليـة ماليــة اللاالبيانــات ول حـ اتيضاحـإ

 ع()تاب لزميلةا شركاتوال الشركات التابعة الرئيسية (21
 

افل تكعدا ما  2020 ديسمبر 31 خيولم تتغير من تار ديةعاالسهم األ ة جميعها منلتابعكات افي الشر المجموعة ةملكيإن 
 الشركة كما تملك.  ريكيمليون دوالر أم 65 ىمريكي الأمليون دوالر  75ال من مفيض رأس الري ليمتد حيث تم تخ

 ى التوالي.عل.م. ذ.م بحرينميد ال لوب.م.م. وغتأمين ذال ةألنظم أريمايلة لزما الشركاتأسهم  ٪ من24٪ و49حصص 
 

لى أساس عتعد  لم .م.م.()ذ ةحدودمالخليج ال اتركة ضمانشود متيتال ليج كابأريي ليمند تكافل ر ةكلشر ات الماليةالبيان
الخليج  اناتضم ركةشليات وواد المسؤإمتد ي مرحلةفيمتد يتال لو أريج كابد أن تكافل ري ليمت بما يبالمحاس مراراالست

 ارية.إختيحت التصفية االالمحدودة ت
 

 ليميتد:افل ري كت بعة:شركات تاي ف لحصصا (ب

 مريكيةاألت لدوالراالف ابآ 

 ةيلمالا فترةال 

 ىحت

 سبتمبر 30

2021 

  الماليةترة فال
 تىح
  رسبتمب 30

2020 

 السنة المنتهية
 في
 برديسم 31

2020 

 %46 %46 %46 رةير مسيطحصص غ
 51.619 51.896 39.440  توجوداالم عمجمو

 14.517 14.579 12.199 بات المطلومجموع 

 37.102 37.317 27.241 داتالموجو افيص

 188 161 1 لدخال
 (1.938) (1.603) 159 الفترة (رةخسا)ربح 
 (1.796) (1.580) 140 املشلدخل الع امومج
 (826) (727) 65 سيطرةغير م لحصص وبالمنس شاملخل الالد

 (1.513) (1.317) (1.737) يةيلتشغلة انشطاأل تخدم فيالمسنقد صافي ال
 ةنشطاأل (يف مدختسملا) نلناتج ماالنقد  يفصا
 (4.272) (9.423) 2.638 اريةتثمساإل 

 - - (10.000) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (5.785) (10.740) (9.099) في حكمهما و في النقدالنقص  صافي
 

عة والتي هي بل الشركة التابمن ق وإدارتهاق ناديصلا في هذهحكم تال تمي يثحابعة الت ةللشرك اركينمشاليق ديتم توحيد صنا
 .لياتعمالألنشطة وادارة إ ننها ممكي وضع يف
 

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

 بلغم صيخصتب متارة قادت اإلقييمات  الىاَ .م.م(، إستنادذ)ة دليج المحدوالخ اتنضماة لتابعكة ارالش 2018في 
 8.8الى خصص لماض فيتخ متبات طالمالة بعض تسوي. بعد تملةئر محلخسا الر أمريكين دوويمل 21.5 قدره

 وحدة الموجزةمالالمرحلية  يةنات المالفي البيا ة و بالتالي إدراجهاعدفاتر الشركة التاب ريكي فيأمر والن دمليو
س مال شركة ام أعلى من رأزإلتي أل وألَ بق ثلميك ال لذ ناال إ .2021 سبتمبر 30 تهية فيمنلافترة للعة للمجمو
 .م.م(.ذ)يج نات الخلضما

 

 :القة ت العطراف ذاألا معامالت (22

 
ارة دظفي االوموارة دأعضاء مجلس اإل، لةلزميا شركاتالالرئيسيين،  مساهمينال عالقةالاألطراف ذات  تمثل
ه هذقبل من  ةركبي ةرجدب ةتاثرو مأ شتركةالم رةسيطره والطيلسضعه لات الخاشركلواجموعة للميسيين الرئ

  .األطراف
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 (..م.بش) تأمينلل عربيةللمجموعة اا

 بع(تا)الماليــة المرحليـة الموحدة الموجزة لبيانــات اـول ت حاإيضاحـ

 

 

 )تابع( عالقةاف ذات الاألطر التمعام (22

 
رئيسين لمساهمين اال خاللمن  ةالصادر عةهم المجموسأن م ٪31.3لي ع المتحدة ت العربيةاالمارا ةلدو تسيطر حكومة

مة ويطر حكتس نفي حيلتنمية لت ماراة ومصرف اإلياعاإلجتملتأمينات لمعاشات وال ةعامهيئة الالمار، اإلمارات لإلستث زاجه
هامة  تمالأي معاوعة مالمج لدى وليس كزي.يا المرليبرف مصخالل من  الصادرة ةمن أسهم المجموع ٪14.4علي  ليبيا
   ات.ه الحكومذهقبل من  ةيربك ةبدرج ةراثأو مت لسيطرة المشتركةاولسيطره ، لالخاضعه  المنشآتت وامهذه الحكومع 

 
 -:القةذات العراف األطمع المعامالت  وجزيما يلي مف

 

 :ركات الزميلةالش  (أ
 

 مريكيةدوالرات األالف البآ

 اليةلما لفترةا

 تىح

 سبتمبر 30

2021 

  ليةالماة رلفتا
 تىح
  تمبرسب 30

2020 

 تهيةالسنة المن
 في
 ديسمبر 31

2020 

كة شرن قبل مة مقدم هريداات إرسوم خدم  (أ
 473  358 359 ةزميل

   صدة قائمةأر (ب
 

 57 9 196 دائنة ذممأرصدة  -    
    

 

 
 :الرئيسييندارة اإلي وموظف اإلدارة لساء مجومزايا أعض ويضاتعت (ب
  

 

 يكيةمرات األروالدبآالف ال

 ةليلماا لفترةا

 حتى

 سبتمبر 30

2021 

 الماليةالفترة 
 حتى

 سبتمبر 30
2020 

 ةيهنتمال السنة
 في
 ديسمبر 31

2020 

    ارةاإلدء مجلس اأعض (أ

 145 73 180 وررسوم حض -        

 23 23 - رمصاريف سف -

    يينالرئيسارة اإلد نموظفي ضاتتعوي   (ب

  دىمال قصيرة خرىأ ومزايا رواتب -
 592 503 260 ينفظللمو   

 131 56 37 الخدمةية نهايا مزا -

    

 517 582 554 ليا ة العردالإل مستحقةرصدة أ ج( 
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 ش.م.ب.(مين )تأية لللعربمجموعة الا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( وجزةملا ةدحالمو ةليمرحال اليةملاالبيانات  نم زءا  تشكل ج رفقة المالضافية إلصاحات اف)اال
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 .()ش.م.بمين أتلل عربيةمجموعة الال

 
 19ر كوفيد امالي النتشلتأثير القة باالت العذا الموجزة الموحدة يةلرحلما ةات المالييانبال ية عنافضإاحات صاف

 

س يرولفاار شتنإ وقد تطور (19كوفيد ) وروناروس كيتفشي وباء ف ميةالصحة العال ت منظمةنعلأ 2020مارس  11 في
ً أيضنا فيروس كورو ي. وقد أحدثعيد العالمصعلى العة رسب خذت السلطات ت. ايمقتصاد العالاال في كبيرة اً شكوك ا

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

محتملة في الخسارة ال في ذلكما ب لي،لماا اكزهرمو ةيات الشركلمععلى  19 كوفيدورات طمراقبة أثر تة باإلدار قامت
تدابير أيضاّ شركة الوضعت األمور.  وغيرها من مةيالق يواالنخفاض فول، ألصمات اعلى تقيي رأثيالتإليرادات، وا

    ية العمل.راربار خطط استميز واختزتعلمثال ال الحصر شمل على سبيل اتطوارئ 
 

ت ق السياساطبيي تفا اإلدارة خذتهات التي اتر، فإن التقديةموجزال ةموحدالية لحرملالمالية ا تالمعلوما إعدادعند 
حالية، وان هذه االقتصادية ال تت المحتملة للتقلبااالتأثيربسبب لك وذ لعدم اليقينعة ضير خامصادر التقدية والمحاسب

 ة.وظلملحا أوالمتاحة  تماوالمعلى ًء علة بنارقبل اإلدا من فضل تقييمتمثل أديرات قالت
 

 :عةمومجال على ض التأثيربع نهاعت الناتجة جراءات والسياسائحة وكذلك اإلجاللن كا
 
  ضانخفا صاتمخص اله مجموعةلامارات التي اتخذت ثي االستساس فوباألمات األصول يقيت يفاض فخان    -

 ;بمناس
 
 ;يادقتصاال كودالرو قاالستثمار بسبب تقلبات السور خسائ  -

 
رية بات خطة استمرالمتطة ومزالاللوقائية تعلقة باإلجراءات املتكلفة الب اببس ةلعموميفات اورصمادة اليز -

 ;الصريف األعمت
 
 للطوارئ. عمل عن بعدال علقة بتنفيذ خططمالية المتيف الرأسلتكالا -

 

 30 ما فيك جزةوملا موحدةال رحليةالم  ةماليال اتنبياللى اع 19 كوفيد ئحةجالي لااإلجم ي أدناه التأثيرلفيما ي
 ة:لمجموعالتقييم  اوفق 2021 ربتمبس

 

 ليةماف الكالتلا

 

 

 مريكيةاأل تاف الدوالربآال 

 2021 برمسبت 30 

  

لقفازات وتكلفة او ت واألقنعةاير المبنى والمطهرتعقيم وتطه
 75 لكالى ذ الحاسوب وما ستهالك وبرامجاال

 75 

 

 يةالسمالرأ فلاالتك

 

 يكيةرمألا الراتولداآالف ب 

 2021 ربتمبس 30 

 طابعاتلة والوالمحمر أجهزة الكمبيوتلفة تك
 

2 

 2 
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 م.ب.(.ش)ين متألل عربيةة الوعمجمال
 

 19كوفيد شار لي النتماالير ثأقة بالتذات العال الموجزة ةالموحد يةرحلالم ةالمالي ياناتالبافية عن ضإافصاحات 

 

 
 كزي حرين المرالب فالصادر عن مصر OG /259/2020 مرق عميمتل تثاالً ام هأعالة فيااإلض معلوماتال متقديم ت
 .2020 وليوي 14في  لمؤرخا (19د كوفيب  قالي المتعلأثير المتال)

 
 نأبما و ى.أخر ضعليها ألي أغرا داالعتما السنة بأكملها أو ثابة مؤشر على نتائجومات بملعتبار المعاوال ينبغي 

هذه يخ إعداد تار حتىو ه هالأع التأثير المذكور ور، فإنتطالرحلة ميزال في ال و ؤكدم يرغ 19 دضع كوفيو
 لى ذلك، ال تمثل هذهضافة إإلقديمة. وبا أن تكون تلك المعلومات ىلؤدي إيا قد مم ظروفر التغيتلومات. قد المع

 .خارجيينالن مدققيلمن قبل اية مسة رجعراممات لالمعلو ذهه تخضع ال .19 دكوفي أثيرمال لتاشامال ك المعلومات تقييما

 


