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 .(ية للتأمين )ش.م.بعربلا ةعالمجمو
 موجزة لاموحدة ة الـحليلمرا ةليــمالا ــاتانيالب

 

 دحوالملكية المق في حقو  تلتغيرابيان ا
 2022 سبتمبر  30ـي فـ هيةتالمن أشهر تسعةلل

 
 مريكية( ألا الرات)بآالف الدو

 
 

 

 رأس
 المال

 ةأسهم الخزين

 ت اياالحتياط

األرباح 
 ة تبقامسال

  بة إلىسومنال
  يمهامس
 األم  ركةالش

حصص غير  
 ةمسيطر

 وعمجم
ة يالملك قوقح

 عة(اج)مر

 
 

 
 ني انوقال

 ادة  عإ
 ييم  قت

 ات ستثماراإل

 إعادة 
   ميتقي
 ار العق

 عجموالم

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

 7.792 18 7.774 7.774 - - - - - - ةرتلفا  ربح صافي

 ( 17.717) ( 290) ( 17.427) - ( 17.427) - ( 17.427) - - - ع للبي ةرات متوفارثمعادلة إلستلا مةقيال يفت غيراالت

 بيع  عن الناتجة  حااألرب حتسابال  تالويحت
 ( 1.114) ( 52) ( 1.062) - ( 1.062) - ( 1.062) - - - لبيع لفرة ات متوارمتثسإ
 سبةالقيمة المحت إنخفاض ةلخسار تالتحوي
 2.617 6 2.611 - 2.611 - 2.611 - - - ع يبإلستثمارات متوفرة لل  

 ( 8.422) ( 318) ( 8.104) 7.774 ( 15.878) - ( 15.878) - - - ةر عن الفت مجموع الدخل الشامل
 ( 4.953) - ( 4.953) ( 4.953) - - - - - - علنةأرباح أسهم م
 - - - 166 ( 166) ( 166) - - - - لعقار اييم قتة دإعا  منك الستهافي االتحويل ص

           

 265.583 12.497 253.086 8.725 39.154 4.173 ( 5.351) 40.332 ( 14.793) 220.000 2022 برمسبت 30 فية درصاأل

 
 
 
 
 

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

   زةوجمال دةوحة الم المرحليـ ةــليمالات اــانيبال
 

 1220بر ديسم  31منتهية في لاة للسنموحد اللكية مال في حقوق تتغيرابيان ال
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 
 
 

 

 رأس
 ل الما

أسهم 
 لخزينةا

األرباح  ت اطيا اإلحتي
 ة اقتبسالم
سائر لخ)ا
 تراكمة(مال

إلى  سوبة منال
همي سام
 م ألكة االشر

  ريغص صح
 ة يطرسم

 ع ومجم
 كيةالمل وققح

   قة(قمد)

 
 

 
 نونياقلا

 إعادة 
 مييتق

 ات رامستثإلا

 ة إعاد
 ييمقت
 قارلعا 

 وع المجم

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

 24.411 346 24.065 24.065 - - - - - - السنة   صافي ربح
 متوفرة   ستثماراتإل ةادل عفي القيمة الرات يغتال
 ( 1.627) (13) ( 1.614) - ( 1.614) - ( 1.614) - - - يعللب  

الناتجة  الخسائر )األرباح( بحتساإلتحويالت  
 ( 2.515) 6 ( 2.521) - ( 2.521) - ( 2.521) - - -                             إستثمارات متوفرة للبيع     عن بيع 

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

 21.131 349 20.782 24.065 ( 3.283) - ( 3.283) - - - عن السنة  خل الشاملالدمجموع 

 - - - 222 ( 222) ( 222) - - - - ر العقا يميقتدة ا عإ من كالتهسصافي اال تحويل

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

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

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

 
ً يسساأ  اً جزء 22  لىإ 1 نم ةقفرلمااحات اإليض لكشت  .الموجزةة وحدالمالمرحلية  يةماللانات ابيل ا من هذه  ا
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 م.ب.(.ش)بية للتأمين رعة العالمجمو
 الموجزة دة حلموحليـة االماليــة المرالبيانــات 

 

 وحدمالكية الملقوق ح في غيراتالت نبيا
 2021 سبتمبر  30 ـيالمنتهية فـ هرشأ تسعةلل

 
 ( يةمريك ألا تارالدوالف بآال)

 
 

 

 

 سأر
 ل ماال

 أسهم
 نةالخزي

 يات اطحتيالا

 الخسائر
 كمةالمترا

ى  المنسوبة إل
مساهمي 
 م الشركة األ

ص غير  صح
 مسيطرة 

 مجموع 
الملكية  حقوق
 ة( مراجع)

 
 

 
 القانوني

   ةإعاد
 تقييم 

 مارات ستثاإل

 ة داعإ
  مييقت

 ارالعق
 موع مجال

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

 14.294 73 14.221 14.221 - - - - - - الفترة  ربحصافي 

 متوفرة للبيع  اراتستثمإلعادلة لمة االقي يفالتغيرات 
- - - (216 ) - (216 ) - (216 ) (9) (225 ) 

 عبي عن ة تجانال احألرباحتساب ت الالويتح
 ( 2.101) (9) ( 2.092) - ( 2.092) - ( 2.092) - - - ة للبيع رتوفم اتارثمتسإ

 ةتسبلمحمة ااض القيرة إنخفات لخستحويال
 558 10 548 - 548 - 548 - - - ع إلستثمارات متوفرة للبي 

 12.526 65 12.461 14.221 ( 1.760) - ( 1.760) - - - فترةلعن ا  خل الشاملع الدمومج
 - - - 166 ( 166) ( 166) - - - - ر قاعلا ميقيت ن إعادةك مالهتسصافي االيل تحو

 - - - ( 248) 248 - - 248 - - بلة للتوزيعاير قات غياطي)من( إحتإلى تحويل 
 ( 4.600) ( 4.600) - - - - - - - - تابعة شركة تخفيض رأس مال 

 270.353 12.531 257.822 ( 2.003) 54.618 4.395 12.050 38.173 (14.793) 220.000 2021 سبتمبر 30في   ةرصداأل

 
 
 
 
 
 

زةالموج حدةوملا ةيلرحملا يةالمال اتبيانل ا  ذههن م اسياً جزءاً أس 22ى  لإ 1ن ة مرفقيضاحات الماإل تشكل
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 .(.ب)ش.م ينمأللت يةبرعلا عةمجمولا
   الموجزةليـة الموحدة المرحماليــة لاات انــالبي

 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 2022 سبتمبر 30ي ـفـتهية نالم رهشأ تسعةلل 

 ية( يك مررات األالدوال )بآالف
 

  
 إيضاح

 المالية  للفترة
 ى تح

 مبرسبت 30
2022 

 (جعةرام)

 لية الما ةرتفلل
 حتى

 سبتمبر 30
2021 

 ( ةاجعرم)

 هيةنتلسنة المل
 يف

 برسمدي 31 
2021 

 (ةققمد)

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 28.613 24.106 16.827  أقساط مستلمة 
 (21.947) (18.345) ( 63.484)  وعة تأمين مدف دةا إعط اسقأ

  ( 147.660) ( 128.700) ( 46.908) ة فوع دم مينأتالل ول على أعماحصالاريف ت ومصلبامطا
 72.762 62.996 27.444  ت لبامطاالعلقة بتم  نميتأ ييدمع  نم مبالغ مستلمة

 43 42 2.175  ات إستثمارإيراد 
 1.872 1.574 1.543  ةلمستائد موف

 (11.716) ( 7.985) ( 8.718)  عةمدفو مصاريف تشغيل
 ( 3.319) ( 5.131) ( 2.666)  يفصا   ،رىأخ إيرادات( مصاريف)
 102 210 2.980  ي صاف ،دفوعة()م ةملمست مينع تأئاود
 - - 4.000  ات متاجرة مارستث إبيع 

 (81.250) (71.233) ( 66.807) 18   ةيليغشتلا ةشطناأل في  المستخدم دنقالصافي 

     تثمارس اإل ة طشة من أنقديلنا تاق ف تدال
 115.744 101.280 225.557  ت ارامتث إسبيع  /استحقاق

 (92.173) (40.562) ( 31.093)  ات إستثماراء رش
 18.473 8.472 ( 25.505)  كلبنودى ال جلأل عئادو

 7.398 5.464 4.923  مةلستم فوائد
 2.572 2.448 3.682   تاإستثماراد إير
 10.790 4.506 6.850  هونةرة ميدقن عودائ

 (5) (2) ( 33)  اترات ومعدشراء عقا
 - - ( 17)  ر ملموسةراء اصول غيش

 90 - -  بيع شركة تابعة 

  62.889 81.606 184.364 ية رتثماساإل ةنشطألا نم اتجن ال قدالن فياص

     يللتموطة اشأنقدية من نلاات التدفق 

 - - ( 4.953)  وعة رباح مدفأ
 - - 49  ةكة زميلشر نم مستلمةح أربا

 ( 4.600) ( 4.600) -  قلية ألقوق اح -تخفيض رأس مال الشركة التابعة 

  ( 4.600) ( 4.600) ( 4.904) يةويلنشطة التماأل في  المستخدم النقد صافي

     
  (22.961) 5.773 112.653 ه ما في حكمد وفي النق  )النقص( الزيادة صافي

     
 (11) (7) ( 7)  ه مكح يف د وماقلنى اعل يلوحسعر التير تأث

 63.436 63.436 40.464  الفترةكمه، في بداية حما فى النقد و

 40.464 69.202 153.110  الفترة نهاية  ه، فيحكم  ا فىوم دالنق

 18.591 28.592 44.096  البنوك  جل لدىودائع أل

 59.055 97.794 197.206  ة فترلا ةهايي ن ف  ،كونبلا ىلد رصدة د وأالنق

 
 
 

. ةوجزالمالموحدة ية المرحلالبيانات المالية من هذه  اً ساسياً أزءج 22  ىإل 1 من فقةرلمت اااحضيإلا كلشت
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 )ش.م.ب.(ن للتأمي بيةلعرة اعوالمجم

 الموجزةدة الموحة ـيحلالماليــة المرالبيانــات ل ات حـوحـضاإي
 2022 سبتمبر  03 يف  تهيةمنلا هرشأ تسعةلل

 
 ي يسرئالاط شنلواتأسيس لا (1

 

)يأملتل  يةبرلعاعة  موجملا و ةك"الشر)  .ب.(ش.من  تأمي" "  األم"( هي شركة  عالمية مسجلالشركة  مملكةن  في    نيالبحر  ة 
  م ألاركة  شال  طاشن  لويتمث  ها المسجل. لمكتب  راً مق  ،مملكة البحرين  ،المنامة  ، ريجبنى أمن مينية وتتخذ  رساهمة بحم  كةكشر
)"ا  ةعابلتات  كالشروا وأعمةالحيار)غي  مةلعاان  يمتألا  ةداعإ   لامعأ  في(  عة" و مج لملها  الحياة   إعادة  لا(  على  التأمين 
 ها.نشطة التابعة لواأل

 

وقد وافق    كة. لشربا  ةصاخال  باتة االكتشطأنالتوصية بوقف    2019و  ماي  13قد في  المنعاعه  ي اجتمدارة فإلا  مجلسقرر  
مصوتعلى    نومهاسملا   2020  غسطسأ  13  خي راتبد  عقنمال  ةديعالا  ريغ  مةعاال   يةمعجالتماع  إجي  فرة  ادإلاجلس  ية 
ار  قر  ذيزي لتنفالمركبحرين  ف المصر  قة فاى موعلل  للحصو  ةكسعت الشركما      .التسوية  تحت  نميفظة التأمحعت  ضوو
 همين.لمساا
 

  ل معلا  صلواتس  كةرلشا   نأ و  شهراً   12  من   أكثرلية  احلا ين  متألا  ةظفحتسوية م  ات إجراء  تغرقست  أن ة  رالس اإلدمجع  يتوق 
اعل  اً رشه  12  ةدلممرة  ست مأة  منشك الريتا  نم  ألقلى  هذه  الماليبياخ    دت أع  فقد  ،لذلك  .ةالموجز  الموحدةرحلية  لما  ةنات 

 .يباسمحلار رامتسلى أساس االجزة عالمو دةالموح  حليةالمر اليةت المالبيانا
 
 

 سبيةاحملا أهم السياسات (2
 

ااالبيه  ذهعداد  إم  ت  دلق رقم    ةسبالمحا  رياعلماً  قوفة  عمومجلل   ةجزموال  ةدحومالة  ليحمرال  يةاللمنات  إعداد  )  (34)الدولي 
المرلما  رريقاالت البيبإعدا  حمتي تس( والحليةالية    ة رحليملا  ليةالما  لبياناتا  . ال تشملبشكل موجزلية  المرحالمالية    اناتد 

  ة ي لالما  اتانيلبع ا من  امزلتبا  اهتءقراجب  يو  ،ة ملشاالية  نوسلاة  ليالما  تبيانالا  ي طلوبة فملات  مامعلولا  ل ك  الموحدة الموجزة
 . 2021 ديسمبر  31ي ف هيةلموحدة المدققة للسنة المنتا

  

الدولمجموعا  دمتختس الموحدالمالية  اناتها  بيداد  األمريكي في إعالر  ة  الالمرحلية  الم  أن  حيثة  جزومة    ة عوجمرأس مال 
 ة. لمعلا ذه به متت اهاتماإلتزو هاولصأ رية،اها التجتن معامال م ةركبي وحصة

 

جموعة كما للم موحدة مالية تااد أحدث بيانعد إ يف هاإتباعتم  التيمتفقة مع تلك تساب ق اإلحرطو حاسبيةمال اتياسسال نإ
وإعداتم    والتي   2021بر  سمدي  31في   ً فقدها  للمعا اييا  تصني  م ت  دلق(.  IFRS)لية  الما  ريرقاالت  دادإلعلدولية  ر    ف إعادة 
 لحاليةنات المالية للفترة اعرض البيا فيمتبعة لا ةيقلطرامع  قافتتو يك ل رةروضلا  دنعنة لمقارقام ا رأ
   
 

سري ي يلمعدلة التوا  الجديدة(  IFRS)  ليةلماقارير اداد التعإلية  لمحاسبية الدولسيرات التفوا  ييراعة المالمجموعت  اعتمد
ية ،  المال  تادو( األ9)ة  يال الم  اريرقتللي  لودالر  ياعملا ا  ما عد  2022اير  ني  1أ من أو بعد  دبت  ات التيرتللف  قهاي بطت   ولمفع

قامت المتاء  فاعإلا  تطبيقبعة  المجمو  والتي  الالمعيابموجب    حالمؤقت  للتقارير  ر  )ليماالدولي  رقم  ال(  4ة  .  تأمينعقود 
تذلول ايوالسنات  رتفللر  عياالم  هذا  المجموعة  بقطك سوف  تة  هري  وج  ريثتأ  يأ  جديو  وال  .2023يناير    1في    أدبلتي 
 . عةومللمج زةلموجا ةدحموالالبيانات المالية المرحلية حاسبية على مالت  راتفسيلاو اييرعمه الذه قيبطلت
 

 19كوفيد  شارإنتر أث    
 

يروس فلا  رشاور إنتد تط( وق19د  يكوف)   وناروك  اء فيروسبو  فشيت  ةيلمعاة الالصح نظمة  أعلنت م  2020رس  ما  11في  
ً يضأ  ناوروك وسرث فيأحد دق و ي.لمد العايلصعى ا عل ةرعبس ر بيلطات تدات السذخات .لميعاال ادقتصاالفي  بيرة ك  اً شكوك ا
 حي. الصحجر ر الدابير وتالسف دولك تطبيق قيذ في بما راتشن الا اءالحتو تلفةخم
 
ي  ف   ةملحتلمة اراسالخ  كلذ  يف  ما، بالمالي  مركزهاو  ةكرالشت  ليامع  ىعل   19د  فيكوتطورات    ثرأ  ةباقبمر  المجموعة  تقام

ل تشم  ئراابير طوتد  ةركلش ات  ضعو  .كذل  ىلوما إة،  القيم  فيض  ، واالنخفاتداوجمولاات  يمي تق  ىر عللتأثيت، واادااإلير
   مل.علا ستمراريةاط خط تبارخوا عزيزصر تلحا  ل اللمثايل اعلى سب
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 ب.(م.)ش. نيمتأبية للالمجموعة العر
 تابع( ) ةوجزملاة وحدملا ةـيلحرالم ليــةما لا تـانـالبياول ـح حـاتإيضا

  
 

 ()تابع بيةالمحاس ساتم السياهأ (2
 

 رانياأكا وروسي الصراع بين     
 
،  ى، من بين تأثيرات أخرىدي، وأملنيا إلى حدوث اضطراب في االقتصاد العاوكراد أدى الصراع الحالي بين روسيا وأقل

ة التوريدات، والذي قد يؤثر على مجموعة  سلسلعطل  لتة نتيجة  يسااألسر السلع  عاأسوة  ت في األسواق الماليالتقلبالزيادة  
 اعات. والصن ناطقالملف تخلمنشآت عبر ماواسعة من 

 
ل ،  ذلك. مع  هامنالمتأثرة أو  للبلدان    ة يجوهر تي تعرضاتها، وخلصت إلى أنه ليس لديها أمحفظوقد أجرت اإلدارة تقييماً 

التعال تزال اح امئاقة  رالمباشر  غيات  رضتماالت  الكامل لهذاي هذعب فلصة. ومن  المرحلة تحديد األثر  الصراع ألنه   ه 
رية، كا، مثل المزيد من العمليات العستنبؤ بهن الاألحداث غير المؤكدة والتي ال يمك  ومدةطبيعة  لى  ر عيبيعتمد إلى حد ك

ارة رصد أثر  اإلداصل  تولمية. وساعلاة  يالمال  اقسواألل  جارية من قبالتطورات ال  علىلفعل  ا  ود إلضافية، وردالعقوبات او
   وجد. إن  مباشر،ال غير رثب على محفظتها لتقييم األثكهذا الوضع المتطور عن 

  
الموموحدلا لية  رحملا  ةيلماال  بياناتلا د  داإعد  عن ااداإل  اهتاتخذ  يالت  اتديرالتقإن  ف   ،جزةة  تط  يالعلرة  ات سسياال  قبيفي 
لخا   رديقتال  رداصوم  يةباسمحال وذلكيقينيالم  دعضعة  التبسب  ة  الثأب  االقتابلللتق  ةلمتحميرات  ها و  ،ةليحاالة  صاديت    ذه ن 
 ة. ملحوظالو المتاحة أ تمالوالمع لىع اءً بنة قبل اإلدار من ييمتقل فضأمثل رات تتقديلا

 

ي  رضيات والتفالو  تلتقديرااو  داتاتهجالا  ةسرمماة  اراإلد  لب منطتموجزة يلاة  موحدال  ةي للمرحالية االمت  انالبيا  إن إعداد 
ائج ف النتلتخ. قد تفاتورمصت والاداريواإل   مطلوباتالو  ت اودجولملة  نلعمالغ  بالة والميبسا حمال  تاسايسلا  يقطب تعلى  ثرؤت
الته  عن ة  عليالف عقدذه  هذه  د  نيرات.  اماال  تناالبياإعداد  اامق  لموجزة،ا ة  موحدلا  يةلمرحللية    امكحألام  اخدتسابة  إلدارت 
ذاتوجال اههرية  استخدالتا  تم  تطب   اهمي  اديتقل  يةسيرئلا   رداصلمواة،  لمجموعل  ةيب س احملا  تاساسيالق  يفي  عدم    ، ةينقييلر 

 . 2021ر سمبدي 31منتهية في ال  للسنةة حدموالية ت المالالبيانا ىقها علطبيت تموالتي 
 

 
 

 ر  ارة المخاطدإ (3
 

أ لمجالمجموعة    نشطةإن  كمخاطر  اهروغيالية  الم  رخاطملا  نم  ةوعمتن  ةعموتعرضها  ذلق  واسألا:  في    رطامخك  )بما 
الفا  طراخوم  رعاس األر  طومخاة  يباألجن  تالعملا وا أسعار   سيولة. ال  رطومخا  تتاباإلكاطر  خموئتمانية  االلمخاطر  ئدة( 
 
کافتتضم  ال  الموجزة  حدةالمو  يةحلمرلا  اليةمالبيانات  لا  هذه بيانات  ن  المخإة   في  مطلوبةال  تحااصفإلاو  ةيلمالا  راطدارة 
 .2021يسمبر  د  31کما في    موعةللمج  موحدةلا   ةيالمال  تاانلبيبا  نارتق باإل  اهتءقرا  بجيو  ةويالسنالموحدة    يةاللمبيانات اال
 

 اطر.المخ دارةإ اتأي من سياس يف و أة السن ةنهاي ذمنالمخاطر ة اريفة إدوظ في تايرأي تغي لم تحدث
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 (.بش.م.) نيمأتلل بيةعرالالمجموعة 
 ع( اب)ت ةالموجز ةدوحملا ةـليرحالماليــة الم تاـالبيانــول ح ـاتإيضاح

 
 

4) i) ارات  ـمـ ثـتــسإ 

 ريكية مف الدوالرات األ البآ 

 سبتمبر 30 

2022 

 بر مديس 31

2021 

  سبتمبر 30

2021 

    ارة خسالل الربح أو المن خ لةداعلمة ايلقبا

    يالمبدئ تسابحاال دنة عدلعالمة ايقلاب فةنمص

    نيدت دانس

 107.665 99.312 795 مانيا ت إئ مصنف رماتثإس -

 4.034 6.105 - ى أخر -

 795 105.417 .699111 

    قتحقا ساالى تاريخ ت حبها فظ محت

    نديت سندا

ً ينمات ئا فنصم ارإستثم -  5.998 6.002 5.679 ا
 8.060 8.060 7.458 ىخرأ -

 13.137 14.062 14.058 

    ــع ـيللب ةرــوف تم

  نت ديسندا
  

 التعاون ل منظمةمات دووحكو برى ك ةيلماع تسساؤم -
 - 27.850 26.845 نمية   تلواي االقتصاد 

ً تمانائف إستثمار مصن -  156.680 162.946 106.063 يا

 89.187 96.494 33.252 ىرخأ -

 3.123 3.205 2.741 جة درم ت غيرشركا مهسأ

 14.823 14.111 11.796 كيةملق الفي حقوهم أخرى سأإستثمارات 

 180.697 304.606 263.813 

 361 360 - ةدينم ممذوض و رق 

 572 525 540 ة ليمركة زشفي  إستثمار

 195.169 424.970 390.503 

 
مليون    26.1  :2021  تمبرسب  30  ،كير أمرييون دواللم  18.2  :2021ر  ديسمب  31)  نلره ن تحت ايد  تاندال توجد س

 .ناضم وخطابات ،مادإعت باتخطاو ،نأميتلاادة عإلية ن اائتماقيات كضمان التف( دوالر أمريكي
 
ii) مةالقائ  تاــمـزاـتلاإل 

 
دوالر    ليونم  8.2  هتميق  ام  عيبلل  ةحامتلات  ارامثتسلإل  ىعتد سم  ريغ  لال رأس مبقامعة  ومجمتعهدات على اللاموع  بلغ مج

 (.يأمريك رالودمليون  7.2: 2021 سبتمبر 30وفي  ،مليون دوالر أمريكي 7.7: 2021بر مسدي 31)في ريكي أم
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 (ب.م.ش.) لتأمينل العربيةالمجموعة 

 بع( ات)ة جزموال ةحدالمويـة لحرالماليــة الم اتانــالبي حـول ضاحـاتيإ
 

 ة حقتسم إيرادات (5
 

  ة ييكمرأل ات ارالدولاف البآ

 سبتمبر 30
2021 

ر  ديسمب 31
2021 

 سبتمبر 30
2022 

 

    
 مين مستحقة ط تأساقأ 95 404 1.319
 تحقةسد مفوائ 1.390 1.744 1.785

3.104 2.148 1.485  

 
 ةت الفنيصصالمخن ام نتأميال ييدحصة مع (6

 

  ة كييرمأل ا تارالدوالف الآب

 سبتمبر 30 
2021 

  برمسيد 31
2021 

 تمبرسب 30
2022 

 

   
 امةعت الميناالتأ أعمال

 ت قائمة لبامطا - 7.882 21.007 21.560
 غ عنها  غير مبلبات لمطا - 988 16.848 17.713

 جلة مؤ ادةعلإلط أقسا ياطحتيإ - 1 645 739

40.012 38.500 8.871  

 ة يالحا تانميتأ لأعما   

  ةئمقات بامطال - 13 15 15
 نها لغ عبم يرت غالباطم - 1 1 3

18 16 14  

40.030 38.516 8.885  

 أخرى  توداجوم (7
 

  ية يكرماأل  الف الدوالراتبآ

 سبتمبر 30
2021 

ديسمبر   31
2021 

 سبتمبر 30
2022 

 

 :ةسوملمغير  داتجومو   

     يلاآل حاسبلا مجبرا  - 9.994 9.977 9.977

9.977 9.977 9.994  
 المتراكم ءاطفإلا :اً صقان ( 9.658) ( 9.648) ( 9.643)

334 329 336  

    
 :  ىموجودات أخر   

 ونة قدية مرهئع نودا  - 7.761 14.611 20.895
 رى أخ مدينةذمم   - 351 5.996 6.184
 اً  فوعة مقدممصاريف مد - 596 486 601

27.680 21.093 8.708  

28.014 21.422 9.044 
 

 
 . تأمينأل ةداعإل ناتضماو نامتئإ   ضمانكة ديقنلا ئعاد الوتم رهن 
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 .ب.(م.)شلتأمين ل موعة العربيةمجلا
 ( بعا)تة وجزمالمرحليـة الموحدة الــة الماليـات البيانــول ح ـاتحإيضا

 
 ر عقاري  ثماإست (8
 

  الدوالرات األمريكية ف البآ

 سبتمبر 30
2021 

  برمسدي 31
2021 

 سبتمبر 30
2022 

 

    
 نايري 1في  يةترفدلا مةالقي 4.622 4.622 4.622

 مةالقي ضافإنخس عك - 143 -
 إستهالك  ( 111) ( 143) ( 108)

 ترةفي نهاية الف ةدفتريالالقيمة  4.511 4.622 4.514

 
الة يمالقفي    فاضخالنوااكم  المتر  كتهالسالا  اً قصانة  فلتكبال  اريالعق  ارثماإلستإحتساب    متي   ر للعقا  يةترفدلا   مةقي. 

 . 3 ئةفلاى أنه  لع   ةدللعاا ةميقلاس يف قياتصن تم  دقو 2022 رسبتمب 30 يا فمكة ادلعلا اتهقيمرب قات  اريتثماإلس
 
 

 ومعداتعقارات  (9

 ية ريكرات األمالدوالبآالف    

 سبتمبر 30 
2022 

ر  ديسمب 31
2021 

 سبتمبر 30
2021 

 2.080 2.080 2.080 أرض   
 9.459 9.833 9.833 مبنى   
 6.921 6.921 6.921  ثأثا 

 2.392 2.360 2.290 ت وماعلملا مظن أجهزة
 981 447 460 ة يبتالمك تالمعدا

 397 397 397 رى خأ

 21.981 22.038 22.230 

    ةالقيمخفاض إنو  ممتراكك الالاالسته  ناقصاً : 

 ( 260) ( 222) ( 507)   ىبنم 
 ( 6.906) ( 6.906) ( 6.907)  أثاث 
 ( 2.380) ( 2.351) ( 2.270) ت اظم المعلومنة هزجأ
 ( 628) ( 446) ( 448) ية بتمكال تادعملا

 ( 377) ( 388) ( 320) أخرى 

 (10.452 ) (10.313) (10.551) 

 
11.529 11.725 11.679 

 

  تب مك  نىمب  من  ءاً يضا جزأى  نمبال  شمليو.  1984  منذة  شركيه ال م فيتقي  والذ  كلومماليسي  تب الرئلمكا   ىمبنوالرض  األ  لمشت
   .ةرادستخدم ألغراض اإلي يالذ ري  تكافل
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

 
 

 .(ش.م.ب) ينمأللت ةيعربلا ةعموجملا
 ع( ابالموجزة )تة حدولمة اـيلرحالميــة المالالبيانــات  ولات حـاحـإيض

 
 

 ةــفنيت اصصخم  (10

  ة يمريكاأل  تارالودلاف البآ

 سبتمبر 30
2021 

ر  بمديس 31
2021 

 تمبربس 30
2022 

 امةالع اتنميل التأامعأ   

 ئمة اق الباتطم - 90.042 142.545 148.663
 عنها بلغي لم خسائر - 21.565 78.372 89.879
 تسبةر مكغيط أقسا - 537 3.956 6.481

245.023 224.873 112.144  

 ة ايحلا تاينمتأأعمال    

 ة مئمطالبات قا - 8.119 10.973 11.193
 اغ عنهلبيلم  خسائر - 20.917 19.767 21.408

 كتسبةغير ماط أقس - 11 165 213

32.814 30.905 29.047  

277.837 255.778 141.191 
 

 
 ى مطــلوبات أخــر (11

 ية يكمرأل ا ترالدوالاف البآ 

 سبتمبر 30
2022 

 سمبر يد 31
2021 

 سبتمبر 30
2021 

     ةعباتشركة ة في لم محت سارةت خراديقتل صصخم
 8.762 7.613 7.613 ()ج( 21ح )إيضا
 4.941 6.990 2.307 بإعادة التأمين علقةر متيغ تامستحق
 6.174 5.436 4.807  ةمدالخ نهايةمنافع 

 5.448 6.719 4.545 ة قمصاريف مستح
 321 234 234 ة ستحقأسهم م حابأر

 1.257 1.219 1.219 قة حتسم نميتأ ادةأقساط إع
 1.076 882 753 رى خأ

 21.478 29.093 27.979 

 

 اعات ت القطمعلوما (12
 

  ة ادعإال معأ   ملشتو    .ةيا حات الينمأوتة  الحيا  يرغ  تانيمتأ   ا:هم  نييسيئر  نسميق  ن م  ةعوجم ملل  نأميتال إعادةال  مأع  نتتكو
  ات طاعوقلشامل  ب ااالحس  ،ثوادحلاي،  ربحال  ،سيهندلا  ، تكالتم مال  عاقط  في  بتا كتالا  ييس رئ   لكشب  اةحيلا  ريغ  اتتأمين
 قئاثولى  ع  ياةحلاة  ظفمحل  شمت  الو  .ىلمدا  ةويلوطة  عية قصيرق جمائوثا   سيئير  كلبش  ةاالحي  يناتتأموتشمل    .أخرى

لجميع  ليغيالتشج  ائتنلا  ةعاجرم  تتم  .ركتشلما  رماتثسإلا بشأن  راارقاذ  تخال  دارةإلا  لقب  نمام  نتظاب  يلشغلتا  ع فروة  ت 
أوتق  للفرعيصها  خصت  متيسلتي  ا د  راومال عنه    ي الذ  دائهييم  ملياممات  ومعلتتوفر  موجودات عمراج  تتم  . ةصلنفة  ة 

 .يجميعت اسفقط على أس دارةإلل امن قب تاعاطقلا ومطلوبات
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 (مجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.ال

 ع( تاب)ة جزمولاة دحالمويـة لمرحلا ــةيالالم اتــنياالبول إيضاحـات حـ

 بع( ات ) اتلومات القطاععم (12
 

 ة: سييئلرا عمالاأل محسب أقسا  لالدخ لحلين تايب  -
 

 يكية مرألت ا الرا الدو ف  بآال 

 2022  سبتمبر 30ي  ة فنتهيلما  ةر تفلا 

 تأمينات الحياة  اة يحلا غير أمينات ت 
  المجموع 

 ث حواد لا ي حرالب سي الهند ات ك متلملا
  ب الحسا
 ل الشام 

 دى ملا  ة يلطو ى مدال ة يرقص أخرى

          اإليرادات:
 770 50 ( 5) 82 691 ( 27) ( 85) ( 93) 157 المكتتبة طاقسألى االمإج
 ( 1.702) ( 10) ( 15) - ( 1.066) - 11 ( 580) ( 42) ةدراصلان دة التأمي إعا اطسأق

 3.630 154 - 1.315 1.822 67 - 272 - ليماجا -قساط غير مكتسبة أ فىر التغي 
 ( 801) - - 2 ( 796) - - ( 7) - نة التأمي ادإع -ة تسب مك ري غقساط ى أالتغير ف

 1.897 194 ( 20) 1.399 651 40 ( 74) ( 408) 115 تسبة المك ط ااألقس  في صا

 ( 753) ( 152) ( 315) ( 281) ( 189) ( 207) ( 8) 1.674 ( 1.275) ين تأملا ق دي ناصب خاص لا رامث ت سإلا ل خد

  (1.160 ) 1.266 (82 ) (167 ) 462 1.118 (335 ) 42 1.144 

          مصاريف:الو فاليالتك
 ( 35.373) ( 9) ( 404) ( 1.811) ( 24.444) ( 313) ( 1.694) ( 4.199) ( 2.499) وعة مدفالالمطالبات الي جمإ

 8.356 - - 7 7.512 13 322 438 64  تأمينلا من معيديجعة ترمس تاب مطال
 29.913 256 2.599 1.783 10.477 723 2.646 4.974 6.455 مالياج - قائمةالالبات مطالخصص لتغير في ما

 ( 3.905) ( 2) ( 1) ( 1) ( 2.563) ( 89) ( 368) ( 622) ( 259) ينمأت لادة اعإ -قائمة الت لبامطاالص صخ م في رالتغي 
 21.638 ( 605) ( 545) 674 15.742 1.022 186 3.606 1.558 جمالي إ - انهمبلغ عر ال ي غائر سخلا ص صفى مخ  غيرالت 
 ( 4.742) - - ( 140) ( 4.425) 6 - ( 183) - أمينلت ا ةادإع -ها ن غ عالمبلغير  سائر لخص اصخ ى مف ري تغلا

 15.887 ( 360) 1.649 512 2.299 1.362 1.092 4.014 5.319 ها ب  ةقعل متالخصصات لموا   الباتطمال

 ( 94) 3 106 43 ( 258) 29 ( 157) 88 52 مين مال تأأع حصول علىيف اللاكت 
 58 - - - - 1 15 40 2 ن  ي متألا يديمن مع عةجرت سين ممأت على أعمال ف الحصول الي كت 

 ( 75) ( 1) - - - ( 16) - ( 58) - لي جماا  -  ةجل مؤ أعمال تأمين ىلول عكاليف الحص التغير في ت 
إعادة   -لة  مؤج ينتأمال أعم ىلع ل والحص ف تكالي  في يرتغال

 1 - - - - - - 1 - التأمين 
 ( 110) 2 106 43 ( 258) 14 ( 142) 71 54 تأمين على أعمال لتكاليف الحصو

 ( 4.135) ( 105) ( 446) ( 713) ( 94) ( 362) ( 453) ( 116) ( 1.846) ل غي التشف مصاري 

 12.786 ( 421) 974 960 2.409 847 415 5.235 2.367 ب اتتكالاج نتائ
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 .ب.()ش.مية للتأمينلعربا ةعومجملا

 تابع( زة )الموجحدة يـة المومرحلال ةــليما ال البيانــات ـولح تـايضاحإ

 ابع(: )ت  قطاعاتت المعلوما (12
 :  ةل الرئيسيامعألسام اق أب حس ليل الدخلبيان تح –

 مريكية والرات األد لا بآالف 

 2021ر سمب دي  31 فينتهية الم الفترة 

 حياةت الان مي أت  ةياحلا ينات غيرأمت  
  جموع الم

 دث اوحال البحري  يسنداله تلكات المم
  اب حسال
 شامل لا

 مدى ال ة لطوي  المدى  ةقصير أخرى 

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

 (999) (104) (17) 9 643 26 66 (501) (1.121) ةصادرالين متأادة الأقساط إع

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

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

 13.800 192 205 4.732 10.734 (506) (974) 1.623 (2.206) ة ب المكتس في األقساط اص

 4.269 323 803 1.054 19 256 171 124 1.519 لتأمين ديق اان بصص ا ثمار الخاالست  خل د

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

          ريف:اصالتكاليف والم

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

 24.914 1 - 18 23.523 47 319 590 416 ين أمعيدي الت ن مم عةرجت مطالبات مس

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

 (7.502) 1 (2) (202) (6.222) (12) (297) (230) (538) ني أمت لاة دعاإ -مة قائ لا طالبات مالخصص لتغير في ما

 65.036 (4.164) 6.164 3.409 39.487 1.916 3.891 4.565 9.768 لي جماإ - هان علغ مب ال ر ي غ الخسائر  صص ير فى مخ التغ

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

 14.961 (4.504) 5.557 395 (6.928) 2.329 7.077 2.561 8.474 اهعلقة ب المت  صصاتخ المو  تاب لالمطا

 (1.509) 67 (196) 238 (3.842) 437 363 165 1.259 ين ممال تأعلى أول عف الحص تكالي 

 (106) - - (1) 12 (26) (36) (78) 23   ني متأيدي العم عة من سترجم أمينت اليف الحصول على أعمال كت 

 (938) (2) - 35 - (59) (70) (828) (14) مالي جا  -  ؤجلةين ممالحصول على أعمال تأيف لاتك يفغير ت لا

إعادة   -ال تأمين مؤجلة  عمل على ألحصوا ر في تكاليفالتغي 
 85 - - - - - 3 82 - التأمين 

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

 (6.845) (128) (709) (1.048) (102) (497) (759) (1.214) (2.388) غيل التش فاري مص

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

 
 . 2020 غسطسأ 13  منعتبارا  ركة الشامن قبل دة ي في األعمال الجد باكتت اإل فووق ةقب انوات السمها للسستال ا قعتومال طا لألقس دةالزائ  اتيردقس الت كعسبب ب  بيلسكتتبة ملا تأمينساط الق أ اليمإج*
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 مين )ش.م.ب.(أتة العربية للالمجموع

 ( بعالموجزة )تا ةدلموحا الماليــة المرحليـةالبيانــات ل احـات حـوإيض

 )تابع(  القطاعات تمعلوما (12
 : يسيةال الرئماألع ما قسأ بسح الدخل حليلان تبي –

 
 مريكية ألت اراالود ف الالآب  

  2021 سبتمبر  30 في نتهيةالم ةرالفت  

 مينات الحياةتأ ياةحالير غات ن ي تأم 
  لمجموع ا

 الحوادث  لبحري ا الهندسي اتتلكمالم
الحساب  
 الشامل 

 دى ملا ة طويل المدى  ةرقصي  رى أخ

          ت:رادااإلي 
 (3.302) 149 111 (468) (422) (549) (1.060) (206) (857) *بةت كت قساط المألمالى اجإ

 618 ( 89) ( 19) ( 3) 1.851 20 66 (359) (849) ةن الصادري التأم ةعادأقساط إ
 18.816 102 - 3.957 12.070 213 254 2.173 47 اجمالي –اط غير مكتسبة أقسفى  التغير

 (3.819) - - - (3.618) - ( 10) (191) - مينأت لا ادةإع -بة مكتس ط غيراقسأ لتغير فىا

 12.313 162 92 3.486 9.881 (316) (750) 1.417 (1.659) سبة لمكت ط اا األقسي  فاص

 3.910 297 739 969 15 235 156 103 1.396 ين تأمستثمار الخاص بصناديق الاال دخل 
  (263) 1.520 (594) (81 ) 9.896 4.455 831 459 16.223 

          :ريفيف والمصالالتكا
 (81.370) ( 64) (2.034) (4.146) (56.893) (569) (1.973) (5.533) (10.158) وعة لمدفامطالبات لاالي مإج

 21.038 1 - - 20.151 40 278 301 267 ن ي أممعيدي الت جعة من مستر تمطالبا
 31.994 (180) 1.390 1.902 13.311 800 4.518 3.098 7.155 اجمالي –قائمة لالبات طاملاخصص م ير فلتغي ا
 (5.487) 1 ( 2) ( 12) (4.809) 17 (254) (151) (277) ينمتأالإعادة  -قائمة البات الطمالصص في مخ  لتغيرا

 51.866 (4.392) 4.751 3.950 33.584 852 2.095 4.701 6.325 الي جمإ -مبلغ عنها ر ال ي غ سائر لخخصص االتغير فى م
 (14.532) - ( 4) (840) (12.700) ( 9) (104) (536) (339) مينتأالادة عإ -ا هلغ عن ائر غير المب لخسا ص صخ ى مف التغير
 3.509 (4.634) 4.101 854 (7.356) 1.131 4.560 1.880 2.973 قة بهالالمتع خصصاتوالم  اتب لالمطا

 (855) 41 6 221 (3.158) 366 417 53 1.199 تأمين  لا لحصول على أعما يفتكال
 ( 70) - - ( 1) 12 ( 22) ( 32) ( 56) 29 ن  أمي ت لي ادعي ن مرجعة مت سم نى أعمال تأمي ول علالحص  يفتكال
 (798) ( 2) - 36 - ( 52) ( 70) (696) ( 14) لي جماا  -لة  جتأمين مؤل ول على أعماحص ل ليف اكات  يفلتغير ا

  إعادة  -  ةل ؤجمال تأمين ملى أع ع ل وص حال  ففي تكالي ر التغي 
 77 - - ( 2) - - 3 76 - مين التأ
 (1.646) 39 6 254 (3.146) 292 318 (623) 1.214 نأمي ل ت امعأ ول علىصكاليف الحت 

 (5.639) (122) (713) (944) ( 40) (386) (588) (1.000) (1.846) لتشغيل اريف مصا

 12.447 (4.258) 4.225 4.619 (646) 956 3.696 1.777 2.078  بكتتااال  نتائج

 
 . 2020 طسغسأ 13من  تبارا  عقبل الشركة ا يدة مند لجاألعمال اي اب ف كتت اإل فابقة ووقلسوات اللسن  هامال ت سع اتوقمالط قسا ألللزائدة ت اايرلتقداعكس بسبب  لبيستتبة مكال نأمي ت ط الساأق  اليإجم*
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 .(.بمن )ش.ميعربية للتألمجموعة الا

 تابع( ة )جزالموة الموحدة حليـرليــة المالما  ــاتيانبلاـول ت حاـحيضاإ

 
 ستثـمار الا يرادإ (13

 

  ة مريكيأل ا تالرادوف الالآب

 ة سنلا
 لمنتهية فيا

 يسمبرد 31
2021 

  يةلامالترة الف
 ىحت
 سبتمبر 30

2021 

    2022 برسبتم 30ى تحية ل االمالفترة 

 وعمالمج
 افظ مح

 ن يالمساهم
 ظ اف مح

 مينتأال

 

 د ئوافلد اإيرا     

900 695 685 432 253 
 لربح  ل االخمن  عادلة ليمة االقب راتتثماإس -
 ة  لخسارا وأ   

 ىأخر - 1.912 3.515 5.427 6.108 8.094
 

2.515 2.101 1.114 744 370 

 
  يعمتوفرة للب اتارمستثإل ةقمحق احأرب

 
    

لقيمة با تامارتثياس اإلسقمن ربح  (رةخسا)
 رةخسا لا  أوبح الر  لالخن م ة دلعاال

 المتاجرة  ظ بها بغرضمحتف اتارمإستث - - - - 470 469

(973 ) (469 ) (5.061 ) (3.217 ) (1.844 ) 
   الربحل العادلة من خال ةمالقي ب اتثمارستإ -
 ة خسارالأو     

 ةيمالقض نخفاإخسائر      

 دينسندات  – علبيلفرة متورات تثماسإ - ( 868) ( 1.479) ( 2.347) ( 150) ( 416)

 أخرى – لبيعلفرة متورات تثماسإ - ( 95) ( 175) ( 270) ( 408) ( 446)

- - (941 ) (593 ) (348 ) 
إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  -

 أإلستحقاق 

 ة ميلز ةشرك نم لخد - 64 64 82 125
   ـرىــأخ  ( 133) ( 240) ( 373) ( 465) ( 660)

9.608 7.964 (1.702 ) (949 ) (753 ) 
 

  
 ليشغلتا فيراصم (14

 

  يكية األمر راتالودال الفآب

 نة الس
 فيمنتهية ال
يسمبر د 31

2021 

 لمالية فترة اال
 حتى

 سبتمبر 30
2021 

  2022 سبتمبر 30 المالية حتىة الفتر

 تتابياك بياكتتا غير عالمجمو

 فينظموالايا مزو تبوار 2.398 1.690 4.088 4.993 6.321

 ة  وإداري ةيموعم يفارصم 1.737 1.080 2.817 3.243 4.672

10.993 8.236 6.905 2.770 4.135  
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 (ب..م.)شمين ة للتأيبالعرة وعجمملا

 )تابع(  ةالموجزة الموحد يـةلحاليــة المرالمبيانــات الحـول  تضاحـاإي

 ىرخأرادات يإ (15

 ريكية األمت والراالد فالبآ 

 ةيال لمالفترة ا 
   ىحت

   سبتمبر 30  
2022 

 لية مالا ةرالفت
 حتى

 سبتمبر 30
2021 

 المنتهيةلسنة ا
 في
 ديسمبر 31

2021 

 356 321 324 الث الثف لطرة ادارإ تخدما
 2.200 2.162 500 ت صاخصعكس للم
 911 537 773 أخرى  

 1.597 3.020 3.467 

 
 صات صخوم ىخــرأ ريفامص (16

 ية مريكأل ا اتوالرلداالف بآ 

 يةال ة المرلفتا 
 ى حت

 سبتمبر 30
2022 

 ية الالم ترةلفا
 ىحت

 برسبتم 30
2021 

 ةمنتهيلا ةنلسا
 في
 رديسمب 31

2021 

 2.772 2.391 2.230 ةلتحويل عم ةخسار
 - 107 111  ر العقاريالستثمااة يمفي قك الإلستهاو نخفاضإلا

 (24) - - الودائع  و هايصلفي تح كمشكوالديون ال صمخص
 1.216 132 531 ي فصا  ،رىأخ

 2.872 2.630 3.964 

 
 ن اهميسملل ـدحـاوالـهم ـللس بحلرد ائعا (17

 لتالي: و احلنا  ىعلد احهم الو سلل ةضمخفوال ةسيسااأل رباحاأل ابحتسم ات

 هيةالسنة المنت
 في
 ديسمبر 31

2021 

 مالية رة الالفت
 حتى

 تمبرسب 30
2021 

 ةيل اة المرالفت
 ى حت

 سبتمبر 30
2022 

  

 ف الاآلب 198.115 198.032 198.115
  هماألس عددل حجرط المالمتوس
 اولة دلمتا

   حالرب افيص ةيكيرألما توالرالدا الفآ 7.774 14.221 24.065

  األرباح من السهم  يبنص أمريكي  تسن 3.9 7.2 12.1
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 ب.(ش.م.ين )للتأم ةيالمجموعة العرب

 ( ع)تابوجزة المدة حومة اليـحللمرـة ايـلا الملبيانــات ا ـولاحـات حضيإ

 

 ية لالتشغي ةشط ناأل نم قديةالن تلتدفقا ع امتيجة الن صافيوية تس (18

 
   ويليةالتم ةشطنأل ا نم جةتناال اتالمطلوبية وست (19

 
 

 ية كاألمريت دوالراالف الآب
 
 
 

 

  حرباأ
 سهمأ

 صص ح
 غير مسيطرة 

 8152.1 234 2021 ديسمبر  31ألرصدة في  ا
 ( 318) - امل شالدخل ال ةصح

   

 12.497 234 2022 سبتمبر 30في رصدة ألا

 17.066 321 2020 رسمبدي  31في   صدةاألر
 65 - مل شالال الدخ حصة

 ( 04.60) - تخفيض رأس مال شركة تابعة
   

 12.531 321 2021 سبتمبر 30  في رصدةاأل

 .06617 321 2020بر مسدي  31رصدة في  األ
 349 - ل لشاما ل دخال حصة
 - (87) اح األسهم أربلى  ة عيل العملوحالت تيتعد
 ( .0604) - تابعة شركةرأس مال  يضتخف

   

 12.815 234 2021 برسميد  31ي  ف صدةاألر

 
 
 
 
 

 ألمريكية ا توالرادلاف الآب 

 اليةالفترة الم 
 حتى 

 سبتمبر 30
2022 

 لمالية ترة افال
 حتى

 برسبتم 30
2021 

 ةتهيمنالسنة ال
 يف
 مبريسد 31

2021 

 1124.4 14.294 7.792 الفترةربح 
 ( 113.666) (91.901) ( 32.681) أمينالت ديقانصفي  يرتغال
 12.790 12.410 ( 6.372) ي افص ،نةدائلينة/ا مدال مينتأال ممذغير في تال
 86.63 5.682 663 المستحقة  تااليرادافي  رغيالت
 (11.423) (11.718) 8.746 صافي  ،األخرى اتفي الموجودات/المطلوب لتغيرا

 (81.250) (233.71) ( 66.807)   يةيلشغلتا نشطةألا  يف دمالمستخ صافي النقد
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 .(مين )ش.م.بألتل ةيربالعة وعالمجم

 ابع( )ت زةوجالمة دحموة الحليـليــة المرا مالانــات البيل حـوحـات إيضا

 
 لةادالعة من القيعح صاف اإل (20

 
 عة: مالية للمجمولا  تلألدوا ةلعادل ا ةقيملي اتالال ولالجدهر ظي

 
 ة يريكات األمروالدال ف  الآب 

   2022 مبرسبت 30 

 ة ة الدفتريالقيم 

قيمة  لا
  ة دلعا ال

ة العادلة  مقيبال 
  من خالل 

ح  الرب
 رة لخسا واأ

مم  وذقروض  
 مدينة 

بها   تفظمح
  تاريخ ىتح
 قاق تحسالا

 ع بية للر متوف
  فة لبالتك 

 ة طفأمال
 وع لمجما

        ودات ج المو
 197.206 197.206 - - - 197.206 - ى البنوك د ل وأرصدة د قالن 
 194.637 194.629 - 180.697 13.137 - 795   اترامستث إ
 1.485 1.485 - - - 1.485 - تحقة مس تدااري إ
 7.594 7.594 - - - 7.594 - مين مدينةتأمم ذ

 18.730 18.730 - - - 18.730 - التأمين كاتودائع لدى شر
 8.112 8.112 - - - 8.112 - رى ت أخوجودا م

        ات لوب لمطا
 25.940 25.940 25.940 - - - - ةن دائ  أمينم ت مذ
 9.320 9.320 9.320 - - - - ى  ر خأات ب وطلم

 
 

 كية دوالرات األمريالآالف ب 

 2021مبر ديس 31 

 القيمة الدفترية  

 قيمة ال
  ة عادلال

عادلة  مة اليلقبا
الل  ن خم

  حربال
 رة اوالخسأ

 قروض
 ةمم مدينذو

  بهافظ  محت
يخ تارتى ح
 اق حقستاال

 ع للبيوفرة مت
 لتكلفةبا

 المطفأة
 ع ومالمج

        ت دا جووالم
 59.055 59.055 - - - 59.055 - ك وبن لاى لد  ة صدأرود قالن 
 424.664 424.445 - 304.606 14.062 360 105.417 ات  رامإستث 
 2.148 2.148 - - - 2.148 - ستحقة دات ماإير
 29.141 29.141 - - - 29.141 - نةمين مدي أت  ذمم
 21.728 21.728 - - - 21.728 - تأمينت الكا شرلدى ع دائ و

 20.607 20.607 - - - 20.607 - خرى أ ت دا موجو

        المطلوبات 
 49.863 49.863 49.863 - - - - ةئن ين داتأم ممذ

 14.761 14.761 14.761 - - - - ى  ر لوبات أخمط
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 (..ب.مأمين )شللت لعربيةوعة االمجم

 ( ابعجزة )توملادة حولماة ليـرحمالـة الماليـات يانــبلا حـولت حـاإيضا

 
 بع(تا) ةمة العادليلقا عن صاحف اإل (20

 

 يكية ألمرا ت ادوالرآالف الب  

 2021 سبتمبر 30 

 ة الدفتري  القيمة 

 دلة االقيمة الع
 

دلة  اعال يمةبالق
  الل خ نم
ح لرب ا
 ارة سلخواأ

م  ض وذمقرو
 ةمدين 

  احتفظ بهم
يخ رتا ىت ح
 قاق ستحاال

 لبيعفرة لتوم
 فةبالتكل
 فأة طالم

 ع وجممال

        جودات وملا
 97.794 97.794 - - - 97.794 - دى البنوك ل صدة روأ نقدلا
 390.279 389.931 - 263.813 14.058 361 111.699 ات  مارتث إس
 3.104 3.104 - - - 3.104 - ستحقة مت ارادإي 
 33.952 33.952 - - - 33.952 - نةي دن مأمي م ت ذم
 20.435 20.435 - - - 20.435 - نمي التأ شركات ائع لدى ود

 27.079 27.079 - - - 27.079 - ى ر خأ  موجودات

        بات لوطمال
 54.294 54.294 54.294 - - - - ذمم تأمين دائنة

 13.769 13.769 13.769 - - - -   رىت أخمطلوبا

 

 عة. ومية للمجقيمة الصافلل  راً ه مؤشأعال ل جدولاي ف  اهح عنفصالم لبياناتمثل اال ت
 
ي ف  قالمشاركين في السو  بين  ات في عملية منظمةطلوبلما  للتحوي  ةأو المدفوعت  داوجوأحد المبيع  لالمستلمة  ة  لقيمهي ا  ةالعادل  ةميقلا

  العادلةخ. القيمة  يرتاالذلك    يه ف يلل إوص لو ا  ةعمجموللكن  مي  التي  فائدةاألكثر    وقلسي ا يابه في غف  وأ  ،يئيسلراق  السوقياس في  ال  ختاري
 .اءاألدعدم  رس مخاطكع ت تالمطلوبل
 

ا طنشسوق  يعتبر الة.  اك األدتللمعروض في سوق نشط  لعر اداة باستخدام السة لألدلاعليمة ا المجموعة القس  قي، تمعلوماتر الفحسب تو
 ر.متأساس مستسعير على لات مامعلو روفيتلاف ك جمحو ةوتير ع ي مروبات تجالمطلدات أو ووجت للممعامالال ونتكا معند
 
  د صلة والقابلة للرص لات استخدام المدخالت ذمن اد  يزتالتي  التقييم    ياتقن ت  وعةع المجم تتب  ،ي سوق نشطف  مدرج سعر    ككن هناي  مل  اإذ
تو استخدلل  قالتي  امن  للرص ابلق  يرلغات  خال دلمام  تتة  المخالتقيتقنية    نضمد.  قبل تعالا  بعين  ذتؤخ  يالت  لامو علاميع  ج  ارةتيم  من    بار 

 .لصفقةاتسعير ل قوسلن في ايكالمشار
 

 :  المالية لألدوات دلةعالا لقيمةا لتقدير ليةتاال  اتوالفرضي طرقلا استخدام مت
 

 ـــــــام:ـعـ (أ
 

عادلة  لا ة  يمة للقبقارم  ،يةبنجألا  ت عماللللة  جقود اآلوالع  اتتثمارسإلعدا اعة ما  جمولمل  يةللماا  توا لألدلدفترية  ا  ةمر القيباتتم اع
 ية. لمالااألدوات  ذهل لهاألج رالقصي وأ يرواق الفقح لالستنظراً 

 

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

 ات: ستثماراإل (ب
 

 :سالقيا ملع يفمات لولمعاتأثير  يعكس لة الذيدعاال ةمالقي ةتبيرات امدستخبإ لةلعادالقيم ا ركةشقيس الت
 

 .لمماثلةات ابدات ومطلوجولمو  نشطة قي أسواف (ةلدغير مع)  المدرجةسعار األ: ىلواأللفئة ا •
 

ا ل مثا)م ر  شمبار  يغ  ( أواألسعار  ثالمباشر ) م  للة للرصد. إما بشكبت قاالمبنية على مدخالييم  تقلا  قنياتة الثانية: تفئال •
ا  يشتق الفتشمل  عار(. وسألعن  ائهذه  بمقي  ملا   دواتألة  أساتخدسإة  المسألار  عام:  في  سواق    تألدوا  ةطشنلاسواق  ألاجلة 
كون ت  ثائل تقييم أخرى حيسأو وتعتبر أقل نشاطاً  لتي  ا  قا واألس  أو مشابهة فية  ثلمماألدوات  جلة  سسعار الماألهة؛  مشاب
 ق. ات األسوبيانااشر في بم و غيرباشر أل مشكب حةض وا يةمهت األدخالت ذاالم كل
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 .(ب..م)شأمين تلل ةيعربلاة عومجالم

 ( )تابعة موجزلالموحدة اة حليـالمر ةماليــال تاــلبيانا لات حـوإيضاحـ
 

 بع()تا لةداعمة الفصاح عن القيإلا (20
 

الثالث • التقييم المبقة: تالفئة    قنياتت ذات تادول األلفئة كه اهذل  شمت، وصدر للبلة  ت غير قاخالدعلى م  يةن نيات 
م يير في تقي كبثير  ها تألللرصد  ة  لباق  الغير  تالمدخاللة للرصد وباق  تمدخال  ىعل  ةيمبن  ت يسل  يتي الفنال  مالتقيي
 ت مماثلة دواعلنة أللما اس أسعار األسواق  سلى ألتي يتم تقييمها عات ا دوألالفئة  وتشمل هذه ا  ة.ليلمادوات ااأل

 .تاوداأل ينق بوكس الفرت لتعو فرضياأة مرصودة غير هامت ال ديعب تطلت ت حيث
 

التاقنيت  شملت الصاا  يمقي ت  اللقيمة  االنقد  تدفقاتال  جذامية ونلاحفية  الذخفضة ونمالمية  ا ج  وتضم .  رىألختقييم 
أسعامستخ  تالخت ومدإفتراضا تقييم  فادمة في  المخائر   عار أسوم  ألسهسندات واال  روأسعا  ر،طدة خالية من 
األعمالالف  صر منا.  جنبيةت  التقيتقني  لهدف  هية  العملقيا   ياسق  لى إ   لو الوصو  م  اا  لة اد ة  تعكس  لسعر لتي 
 س. ياالق  تاريخ صول فيألا عيبتلم لسملا

     

ا هف بترعي  التيلعادلة وة ا مالقي  ةبيتترابمستوى    الفترة  هايةالقيمة العادلة بناس بتق  ي تة، الدوات المالياألي  تالجدول الل الليح

 ة. القيم ياسق في

 ة ياألمريكرات ف الدوالآالب 

 عوجمالم ة ثلائة الثالف لثانيةا ةفئال ولىاألة فئلا 2022 برسبتم 30

     
       ةرسالخح أو ابالرل لة من خالداالع لقيمةاب

     
     دئـيمبال باسحتاال  لعادلـة عنـدة اـمقيبال ةفمصن
 795 - 795 - دين اتسند

     

     ع للبي ةفرمتو
 166.160 - 115.618 50.542 دين تادسن
 2.741 2.741 - - جة ردم غيرت كارش سهمأ
 11.796 11.796 - - ى رأخ

 1.192 - 1.192 - ألجنبيةآلجلة للعمالت ااود العق

 50.542 117.605 14.537 182.684 

 

 ة كيريرات األمالدوالبآالف  

 ع وجمملا لثة الثا فئةال ية نفئة الثالا ى ولفئة األال 2021ر بمديس 31

     
     ة  خسارلاو ح أالرب لال خ نملة دايمة العبالق
     بدئـيمال بحتساالاد نــة عيمـة العادللقبا فةنمص

 105.417 - 87.034 18.383 سندات دين
     
     بيع لوفرة لمت

 287.290 - 140.982 146.308 دينسندات 

 3.205 3.205 - - درجة ير مشركات غ همسأ
 14.111 14.111 - - أخرى 

 304 - 304 - يةنب ألجا تالمعلل ة لجاآلالعقود 

 
164.691 228.320 17.316 410.327 
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 ()ش.م.ب.ين مللتأ ربيةجموعة العالم
 ابع( )تة الموجزدة ـة الموحليلمرحاـة يـلا المــات البيانل ضاحـات حـويإ

 
 ()تابع دلةلعاالقيمة ا نع فصاحاإل (20

  

 يكية مراأل تراف الدوالبآال 

 المجموع  ة ثلاالث لفئةا ية انالثئة فلا لى وألاة ئفال 2021 سبتمبر 30

     
       ةرلخساأو ا ل الربحمن خال ة مة العادلقيالب

     تاجرة ا بغرض المهتفظ بمح
 111.699 - 54.263 57.436 نديسندات 

     ع يبللة رفمتو
 245.867 - 157.962 87.905 ينات دندس

 3.123 3.123 - - جة ردغير مكات رشأسهم 
 14.823 14.823 - - أخرى 

 278 - 278 - يةجنب جلة للعمالت األآلد اوقلعا

 145.341 212.503 17.946 375.790 

 
 : دلةاعلا ةميالقب ةاسقمالة لثالثا ةالفئمن لية املادات الموجو ي حركة فاه الدنل أودلجيبين ا

 

 ية كات األمريروالالدبآالف  

 وعالمجم أخرى  درجةم رم غيهسأ 2022  بتمبرس 30

 17.316 14.111 3.205    2022 ريناي 1في  صدةرألا
    : يف ةسبالمحت خسارةلا

 ( 782) ( 614) ( 168) اآلخر ل ل الشامالدخ -

 139 106 33 ترةالفل مت خالت اتمارستثإ
 ( 2.136) ( 1.807) ( 329) لفترةل االعة خجرتس ات مرتثماإس

 14.537 11.796 2.741 2022 سبتمبر 30في  ةدرصاأل

 

 ة كيت األمرياوالرف الدآالب 

 المجموع  رى أخ غير مدرجة  أسهم 2021سمبر دي 31

    
 19.585 16.236 3.349 2021ر يناي 1في   دةرصاأل
    ي: ف لمحتسببح ارال

 1.359 1.180 179 خر ل اآلماشالل  الدخ -

 530 518 12 ة السن اللت ختم ات مارثتإس
 ( 4.158) ( 3.823) ( 335) السنة لالة خعرجتس ت مارإستثما

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

 تابع( ) موجزةال دةوحلما ةيـلمرحالليــة ما الت يانــاالبل ـات حـوحإيضا
 

 تابع() لةادالعمة القي نع حصااإلف  (20
 

  ة كيريرات األموالدال بآالف 

 مجموع لا ى أخر رجة دم يرهم غسأ 2021 سبتمبر 30

 19.585 16.236 3.349 2021يناير  1في   دةرصاأل
    في:  لربح المحتسبا

 1.102 1.074 28 اآلخر  امللشل االدخ -

 434 422 12 ترةفالل الت خم ت تارإستثما
 ( 3.175) ( 2.909) ( 266) رةتلفا لة خالجعرتس م اترامثستإ

 17.946 14.823 3.123 2021 سبتمبر 30  يف ألرصدةا

 

لالة  قيمال  ندتست الف  ستثمارإلدفترية  غخالمدعلى    3ئة  في  وتعكس  ةبلقا  يرت  القيم  بة  س امتنحصة    للرصد  ة  العادلمن 
 فئة لاو  2  ةلفئا  حتت  جوداتللموة  ادللعا  يمةقلار  غيتت  نوعة أمجلما  تتوقعال    .لعالقةا  اتذ  صولاألي  وصاف  نيةالمع  ركاتشلل

عنهجوكل  شب  3 تغري  الثأك  أود  واح  ييرد  من  للرصدابلقات  الخمدر  للغير  لا/لة  تاجمرتتم    رصد.قابلة   ههذيم  قي عة 
 . اترستثماإلا  ءادروم  ثمرمن المست  ة درواال  تمالوالمع  ساسعلى أرورة  الض   ها عنديتم تحديثة ونسبع  ركل  ات  ستثماراإل
بوعمج ملا  فرعتت ب ال تحويالة  ل رهلال  لتسلسا  تويامست  نيت  اميلقمي  حلتا  رالتقري  ةرفت  ةاينه  يفة  عادللة  اللها  خ  دثي 
  )   3  ةوالفئ  2ة  والفئ،  1ة  لفئى ان وإليات نقل مملعك  هنان  تك، لم  2022  سبتمبر  30ي  هية ف تمنال  للفترةبالنسبة    ير.تغيلا

لسعر  ا  ن رورة عبالضعبر  ت  ات، والرديهي تق  ةل دالعة امالقي  .(ي: الش2021  سبتمبر  30،    شي    ال:  2021بر  ميسد  31
  ات فتراضإلي ايقين التام فلم اعدل  ، ونظراً عيحكم موضو  ةلعادال  ةقيماليد  دلب تحطيتث  وحي  .مارتثسإلا  يعبه  بسيتم  ذي  ال
اغيور  أجيتلوا  م،صلخا  عارملة، وأسسرلاعدالت  بم لمتعلقة  ا اكيد  ق،  ملواعلرها من  مقيتح   فوس  الذي  غلبملون    ل بقن  ق 

الت  عةالمجمو عنثيرك   مختلف  اهاتثمارإست   ص من خلعند  المورمال  ليةاالمت  انايالبي  فا  لهسجيت  يتمي  التة  يم قال  اً  ة حدحلية 
 .هريكون الفرق جويقد و ،ةالموجز

 

 

 نبية:جألااآلجلة للعمالت  دوعقال  (ج
 

تت اآلللة  لادالع  ةيمقال  يرقدم  للجلعقود  بمدتخالمس  ةيبنجاأل  مالتعة  اإلرغة  لنفس   درجةالم  ارسعاألس  ا أس  على   زارتحض 
 .عمالتلا

 

 رية: تف لدا  يمةقلمن ا أقلة ادللعالقيمة ا  (د
 

  أن   ال . إة يوقسال  دةائالفمعدالت    ي ف  روفقاً للتغيابتة  ث  دةالت فائمعدة التي تحمل  نمديالة  ماليق الراادلة لألولعة اقيمر الغيتت
ال ا   ظراً ن  قل.أ  إذا كانت  العادلة  اى قيمتهض إلتخف  لم  ستحقاقاال  اريختل  اهتفظ بحمال  ةيالالمت  ادوجوالم  لهذه   تريةدفلقيمة 

على   ةيلارد والقدرة الماو مالوتمتلك    ،ماإلدارة تعتز  أن   ماك   قتة.ة مؤيعبر ذات طبعت ق تلسوت ادالات في معريتغالذه ه  ألن
 .اهقتحقاخ اسيتار تىات حثمارستإلاه هذ لثبم ةً دعاظ تفااالح
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 (م.ب.)ش.ين للتأم عربيةلا عةجموملا

 بع( )تا موجزةلادة وحلما ةرحليـمة اليــالملانــات لبياا ولحـ اتحـايضإ

 

 ةيلات الزمكلشروا ةسييئرلبعة ااالت تكاالشر (21
 
i) يلة: بعة والزمتاات اللشركا 

 :  2022 سبتمبر 30 ا فىكم ركةلشل ةعابت التلشركاباان لى بيفيما ي
 بةنس ستأسيلابلد  

 كيةالمل
   حصص

 رة يطير مسغ
نشطة ألا

 الرئيسة
 نيمأة تعادإ جد وي ال ٪ 100 تحدةمالملكة لما ت(لياسؤوملا ادتدة إملحرم ي)ف  يتدليمابيتال ك جيرأ

حت التصفية ) ت  .م.(.م)ذ  دودةالمح  يجللخانات امضشركة  

 نضما جد  يوال ٪ 100 نريحلبلكة امم ة( يختياراال
 ل فاتك ادةإع ٪ 46 ٪ 54 حدةت العربية المتاارماإل ( ياتلؤواد المسإمتد لةمرح )في  دليميت تكافل ري

 
 

ال  وعةمالمج  ةملكيإن    ك ما تملك.  2021  ديسمبر  31  خيمن تارولم تتغير    ديةاعالسهم  األ  ة جميعها منابعلتا  كاتشرفي 
 . .م.مذ ينتأم ال ةنظمأل ماأريلة يملزا ةالشركهم أس من ٪ 49 صةح الشركة

 
انيابال ليمر افل  تك  ة كشرل  لماليةات  ليج كابأريند  ي  ال  اتضمانركة  شو  دتميتال  ساس  ألى  ع   تعد  مل  .م.م.()ذ  ةددوحمالخليج 
تكا  بما  ي بالمحاس  مرارتساال ليمتأن  ري  أد  فل  كابو  ليتريج  مفيمتد  ال  المسؤ إمتد  حلةري  و لو اد   يج الخل  نات اضم  ركةشيات 
 ارية.يختإالة اتصفيلاحت ة تددو محال
 

 د: ليميت ل ريافك ت ة:بعكات تاشري ف  صصلحا (ب

 ة مريكيأل ا تلدوالراالف ابآ 

 ةيلمال ا فترةال 
 ى تح

 سبتمبر 30
2022 

   لماليةاة ترفال
 تىح
  رسبتمب 30

2021 

 نة المنتهيةالس
 في
 برديسم 31

2021 

 ٪ 46 ٪ 46 %46 رةمسيطير حصص غ
 39.417 39.440 37.029   تداوجوالم عمومج
 11.558 12.199 9.860 ت  باطلو المموع جم

 27.859 27.241 27.169 دات لموجوا افيص

 109 1 ( 23) ل دخلا
 753 159 39 رةفتلا ربح
 758 140 ( 690) ل امشال دخللع امومج
 349 65 ( 318) رة سيطغير م لحصص  وبالمنس  املشخل الالد

 ( 1.972) ( 1.737) ( 1.337) يةيلشغتلا ةنشطاأل  فيتخدم لمسا نقدال صافي
   ةنشطاأل نناتج ملا في( )المستخدم لنقدا  يفصا
 3.664 2.638 ( 310) ةاريتثمساإل

 (10.000) (10.000) - ةيالتمويلاألنشطة م في تخدمسالالنقد افي ص

 ( 8.308) ( 9.099) ( 1.647) في حكمهما و لنقدي ا ف النقص صافي
 

  ي هي عة والتابتة الركبل الشن قم  اهوإدارتق  ادينصلا في هذه  محكتال  تمي  ثيح  ابعةالت  ةكللشر  اركينمشاليق  ديتم توحيد صنا
 .اتليمعالوألنشطة ادارة إ ننها ممكي وضع يف
 

 : .()ذ.م.مخليج ات النضما شركةة: عكات تابص في شرصالح (ج
 

اا  .م.م(، إستنادذ)ة  دحدوالمليج  الخ  اتنضماة  بعلتاا كة  رالش  2018ي  ف   ه رقد  بلغم  صيصختب  متارة قادت اإلقييما ت  لى  
ر والدن  وملي  7.6الى  خصص  لما  ضفيتخ  متبات  طالملاعض  ة بتسويد  ع. بةملتئر محخسال  يكالر أمريدو  نويلم  21.5

فيأم اللا  دفاتر  ريكي  وعتابشركة  إدراجبا  ة  المالناالبيافي    هالتالي  الماللمرحلية  ا  يةت  فترة للعة  موللمج  زةموجوحدة 
فيتهمنلا أعلى  زلتإ  يأل   وأل  بق  ثلميال  ك  لذ  نا  الإ  .2022  سبتمبر  30  ية  شررأن  مام  مال  ضمس  الخلناكة   يجات 
 . م.م(.ذ)
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 (..بم.ش) مينتألل عربيةلعة المجموا
 بع( تا)ة موجزلموحدة اللماليــة المرحليـة ااانــات يلباـول ت حاضاحـإي

 
 

 

 قة  الالع تاراف ذطألا التمعام (22
 

ذات    تمثل اإل  ،لةميلزا  كاتشرلان،  ييسيالرئ  اهمينمسال  عالقةالاألطراف   يسيين الرئ  ةاردظفي االومو  رةادأعضاء مجلس 
   .فه األطراهذل بقمن  ةركبي ةجردب ةتاثرمو أ كةشترملا ةرطسيره والطيلسضعه ل الخا  اتشركلواجموعة للم
 

المجموسأن  م  ٪31.3لي  ع  ةالمتحد  ربيةت العاراالما  ةلدو  ةسيطر حكومت  سينرئيلاين  هممساال  لخال  ن م  ةالصادر  ةعهم 
لإلماراإل  زاجه واشلمعال  ةمعاال  ةيئهالمار،  ستث ات  اإلياعاإلجتمتأمينات  لات  ومصرف   يطرس ت  نيح  فيلتنمية  لت  مارا ة 
المجموعم  ٪ 14.4  يعل  ياليبمة  وحك أسهم  ايليبرف  صمخالل  من    درةالصا  ةن  أي  وعة  ممجال  لدى  وليس  كزي.لمرا 
ه  ذهقبل    من  ةير بك  ةدرجب  ةر اثأو مت  ركةالمشتطرة  لسياو،    طرهلسيل  ضعهخاال  منشآت الو  تا مه الحكوذههامة مع    تمال معا

   ات.الحكوم
 
 -:القةالعذات  رافطاأل مع المعامالت  وجزيما يلي مف
 

 :يلةكات الزمرالش  (أ
 

 مريكية ت األ دوالراالف البآ

 اليةلما لفترةا
 تى ح

 سبتمبر 30
2022 

   ليةالماة رلفتا
 تىح
 سبتمبر 30

2021 

 تهيةة المننسال
 يف
 بريسمد 31

2021 

  كةشر لقبن  مة مقدم ه ريادت إاوم خدمرس  (أ
 447 359 269 ةزميل

   رصدة قائمةأ  (ب
 

 198 196 30 ةئنذمم دا -    
    

 

 
 : ينالرئيسيدارة اإل يوموظف رةإلداا لس اء مجومزايا أعض ويضاتعت (ب
  

 

 كية يمرات األ روالدبآالف ال

 ةليلماا لفترةا
 حتى 

 تمبرسب 30
2022 

 ية المالرة فتلا
 حتى

 سبتمبر 30
2021 

 ةيهنتمال ةالسن
 في
 برمديس 31

2021 

    ارةاإلد ء مجلس اأعض (أ

 500 - - مقترحتعويض   -

 267 180 197 ورحض مرسو -        
 4 - 76 رمصاريف سف -

    يين سئيلراارة إلدا نموظفي ضاتتعوي  (ب

  دىمال قصيرة خرىأ  اياومز تبروا -
 347 260 260 نيفظمولل   

 49 37 107 ةالخدمية  انه ياامز -

 15 - 14 ىرأخ -

 566 554 341 يا لعة الرادلإل تحقةمس دةرصأ ج( 

    

 




