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 .()ش.م.ب ية للتأمينعربالة المجموع

 الموجزةماليــة المرحليـة الموحدة الالبيانــات 

 

 ة الموحديكلالمفي حقوق  بيان التغيرات

 2021مارس  31 يـنتهية فـلما أشهر ثالثةلل

 
 ة(مريكيألا)بآالف الدوالرات 
 

 

 

 رأس
 المال

أسهم 
 الخزينة

 االحتياطيات

 رئساالخ
 المتراكمة

سوبة إلى منال
 مياهمس

 األم الشركة

 حصص غير
 مسيطرة

 مجموع
الملكية  وقحق

 )مراجعة(

 
 

 
 القانوني

 إعادة 
 تقييم 

 اتستثماراإل

 ادةعإ
 تقييم 
 العقار

 المجموع

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

 1.507 - 1.507 1.507 - - - - - - ةرفتال ربح فيصا

 (1.059) (41) (1.018) - (1.018) - (1.018) - - - يمة العادلة إلستثمارات متوفرة للبيعالقفي ات غيرالت

 جة عنالنات حارباأل الحتساب تيالتحو
 (1.019) (10) (1.009) - (1.009) - (1.009) - - - ات متوفرة للبيعإستثمار عيب 

  تسبةنخفاض القيمة المحرة إسالختحويالت 
 259 10 249 - 249 - 249 - - - ثمارات متوفرة للبيع ستإل

 (312) (41) (271) 1.507 (1.778) - (1.778) - - - ةفترمل عن المجموع الدخل الشا
 - - - 55 (55) (55) - - - - إعادة تقييم العقارك من الهتسالتحويل صافي ا

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 .ةزجالمو الموحدةالمرحلية المالية  اناتيبلامن هذه  جزءاً أساسيا 23إلى  1من  تشكل اإليضاحات المرفقة
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 المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.(
 

  الموجزةة حدموليــة المرحليـة الماالت البيانــا

 

 2020ديسمبر  31للسنه المنتهية في حد حقوق الملكية الموفي  تلتغيرابيان ا

 
 ألمريكية()بآالف الدوالرات ا

 
 

 

 رأس
 لالما

أسهم 
 نةالخزي

 تياطيااإلحت

الخسائر 
 المتراكمة

ة إلى المنسوب

ساهمي م
 الشركة األم

حصص غير 
 ةمسيطر

 مجموع

 لكيةلما حقوق
   )مدققة(

 
 

 
 قانونيلا

 إعادة
 تقييم

 راتستثماإلا

 إعادة
 تقييم

 العقار 
 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 - - - - - - نةصافي ربح الس
 رةات متوفارثمالقيمة العادلة إلست فيت غيراالت

 4.632 114 4.518 - 4.518 - 4.518 - - - للبيع

 باح الناتجة عن بيع األر حتسابإلتحويالت 
 (3.462) (88) (3.374) - (3.374) - (3.374) - - -             وفرة للبيع                  رات متإستثما 

 بةتسمحالقيمة التحويالت لخسارة إنخفاض 
 1.681 41 1.640 - 1.640 - 1.640 - - - بيعللة إلستثمارات متوفر 

 646 - 646 - 646 646 - - - - إعادة تقييم العقار 

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

 - - - 195 (195) (195) - - - - عادة تقييم العقارمن إ كالاالستهتحويل صافي 

 - - - (1.356) 1.356 - - 1.356 - - زيعلة للتواحتياطيات غير قابمن( ) تحويل إلى

 (62) (62) - - - - - - - - ة قلياألحصة  –بيع شركة تابعة 

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

 
 
 

 .الموجزةة وحدالمالمرحلية البيانات المالية ذه من ه اً جزءاً أساسي 23إلى  1 مناإليضاحات المرفقة  لكشت
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 )ش.م.ب.( ربية للتأمينالمجموعة الع

 الموجزةموحدة الماليــة المرحليـة النــات البيا

 

 الموحدكية المل ققوفي ح بيان التغيرات

 2002 رسما 31المنتهية فــي  أشهر ثالثةلل

 
 (األمريكيةت را)بآالف الدوال

 
 

 

 رأس
 المال

هم سأ
 الخزينة

 االحتياطيات

الخسائر 
 لمتراكمةا

المنسوبة إلى 
الشركة  مساهمي

 األم

ص غير صح
 ةمسيطر

 مجموع
الملكية  حقوق

 (مراجعةغير)

 
 

 
 القانوني

 إعادة 
 تقييم 

 تماراثستاإل

 إعادة
 تقييم 
 العقار

 المجموع

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

 (6.396) (408) (5.988) (5.988) - - - - - - الفترة خسارةصافي 
توفرة ستثمارات مفي القيمة العادلة إلالتغيرات 

 عللبي
- - - (10.147) - (10.147) - (10.147) (1) (10.148) 

الناتجة  ( الخسائراألرباح)الت الحتساب ويتح
 (481) 3 (484) - (484) - (484) - - - ات متوفرة للبيعثمارإست يعب عن

 (17.025) (406) (16.619) (5.988) (10.631) - (10.631) - - - رةالفت نع مجموع الدخل الشامل
 - - - 49 (49) (49) - - - - قييم العقارتحويل صافي االستهالك من إعادة ت

 229.300 17.546 211.754 (34.478) 41.025 4.061 395 36.569 (14.793) 220.000  2020 مارس 31في ة رصداأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ً  23إلى  1احات المرفقة من اإليضتشكل  .الموجزةالموحدة  المرحلية البيانات الماليةن هذه م جزءاً أساسيا
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 م.ب.(ية للتأمين )ش.المجموعة العرب

  ةزوجالمدة ة الموحالماليــة المرحليـ اتــيانالب

 حدمولا ت النقديةدفقاالت بيان

 2021مارس  31المنتهية فــي  أشهر ثالثةلل 
 األمريكية( لدوالرات)بآالف ا

 
 

  

 إيضاح

 المالية للفترة

 حتى

 2021مارس  31

 )مراجعة(

 المالية للفترة
 حتى

 2020مارس  31
 (جعةمراغير )

 لسنة المنتهيةل
 يف

 2020ديسمبر  31
 (مدققة)

     تشغيلشطة المن أن ةدينقات الدفقالت

 97.323 32.431 22.212   مةمستلساط قأ

 (17.477) (7.984) (18.158)  تأمين مدفوعة إعادةأقساط 

  (226.798) (60.216) (50.925) مدفوعة مطالبات ومصاريف الحصول على أعمال التأمين

 98.801 22.780 26.235  باتقة بالمطالعلمتن تأمي يمة من معيدمبالغ مستل

 4.710 8.244 73   تارإستثماد راإي

 2.286 575 382  فوائد مستلمة

 56 41 -  لمةسهم مستأرباح أ

 (12.761) (3.895) (2.639)  شغيل مدفوعةيف تمصار

 (5.967) (466) (2.000)  يافص ،أخرى إيرادات)مصاريف( 

 1.455 780 (1.907)  صافي ،مة تلمس ة()مدفوع أمينودائع ت

 (667) (667) -  ت متاجرةاتثمارسإء شرا

 20.529 19.378 -  ات متاجرة إستثماربيع 

 (38.510) 11.001 (26.727) 19   لتشغيلية طةنشاأل ( الناتج منالمستخدم في) النقدصافي 

     ستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة اإل
 154.855 36.469 28.488  اتارمتثسإبيع  /استحقاق

 (90.950) (9.933) (6.240)  تاإستثمارشراء 

 (22.698) (12.021) -  ودائع ألجل لدى البنوك
 9.428 2.375 2.004  فوائد مستلمة

 2.255 81 1.311  ات إستثمارإيراد 

 (8.457) (4.297) 3.138  ة مرهونةنقديئع ودا

 (30) (2) (2)  شراء عقارات ومعدات

 318 - -  شركة تابعة بيع

  44.721 12.672 28.699 يةستثمارإلنشطة ااأل من اتجالن نقدلاصافي 

     شطة التمويلالتدفقات النقدية من أن
 (7.000) - - 20 قروض

 (187) (100) - 20 راضإقت تكاليف

 (2.418) (9) - 20 أرباح أسهم مدفوعة

  (9.605) (109) - يةويلنشطة التماأل في المستخدم النقدصافي 

  (3.394) 23.564 1.972 ا في حكمهنقد ومفي ال ()النقص دةايزال صافي
 (65) (114) (4)  حكمهفي تأثير سعر التحويل على النقد وما 

 66.895 66.895 63.436  ترةالفة حكمه، في بداي فيا النقد وم

 63.436 90.345 65.404  الفترةحكمه، في نهاية  فيالنقد وما 

 37.064 26.387 37.064  دى البنوكألجل لائع دو

 100.500 116.732 102.468  الفترةك، في نهاية والبنلدى النقد وأرصدة 

 
 
 

ً  23لى إ 1تشكل اإليضاحات المرفقة من  . زةالموجالموحدة المرحلية الية ملبيانات الا هذهمن  جزءاً أساسيا
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 (المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.

 

 الموجزةدة الموحرحليـة ليــة المماالالبيانــات ت حـول حـاضاإي

 2102مارس  31 يالمنتهية ف أشهر للثالثة 

 التأسيس والنشاط الرئيسي (1
 

ة في مملكة البحرين شركة تأمين عالمية مسجل( هي "مكة األلشرو"ا" ين )ش.م.ب.( )"الشركةتأمالمجموعة العربية لل
كتبها المسجل. ويتمثل نشاط الشركة األم لممقراً  ،لبحرينا كةممل ،المنامة ،ى أريجن مبنتتخذ موكة مساهمة بحرينية كشر

حياة لى الع ة التأمينإعاد )غير الحياة( وأعمال امةتابعة لها )"المجموعة"( في أعمال إعادة التأمين العوالشركات ال
 لها.واألنشطة التابعة 

  

وقد وافق  بالشركة. اصةالخ تابة االكتشطأنالتوصية بوقف  2019و ماي 13قد في قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنع
عت ووض 2020أغسطس  13يخ تارعادية المنعقد بال غيررة في إجتماع الجمعية العامة المساهمون على توصية مجلس اإلدا

 ار المساهمين.يذ قرزي لتنفل على موافقة مصرف البحرين المرككة للحصوسعت الشركما   .التسوية تحت نميفظة التأمح
 
أن الشركة ستواصل العمل شهًرا و 12التأمين الحالية أكثر من  تسوية محفظة تستغرق إجراءاتارة أن لس اإلدمجع يتوق 

البيانات  دتأع فقد ،لذلك .ةالموحدة الموجزالمرحلية   ةنات الماليبياخ هذه الريتا من شهًرا على األقل 12ة كمنشأة مستمرة لمد

 بي.اسمحلرار اتمسلى أساس االجزة عالمو دةالموح المرحلية اليةالم
 

 بيةأهم السياسات المحاس (2
 

ً لمعيارللمجموعة  ةرحلية الموحدة الموجزالبيانات المالية المعداد هذه إلقد تم  د داإع) )34(رقم  الدولي سبةلمحاا وفقا
 ةليرحمال اليةالم البياناتتشمل جز. ال بشكل موالمرحلية ية لمالا اتعداد البيانإب( والتي تسمح ةليالمرح اليةالم قاريرلتا

 ليةالمات اة الشاملة، ويجب قراءتها بالتزامن مع البيانعلومات المطلوبة في البيانات المالية السنويكل الم الموحدة الموجزة
 .2020ديسمبر 31ة في منتهينة الللسة المدققة الموحد

  

حيث أن رأس مال المجموعة ة زة الموجية الموحدرحلالمة المالي في إعداد بياناتها يكألمريالر اوعة الدومجتستخدم الم
 تتم بهذه العملة. هااماتتزإلها وأصولكبيرة من معامالتها التجارية،  صةوح

 

، أعفى مصرف البحرين المركزي جميع الشركات 2020( في بداية العام 19 –فيروس كورونا )كوفيد نظراً لتفشي جائحة 
للثالثة أشهر المنتهية  الموجزة الموحدة المرحليةمات المالية لومعلونشر ا ياً من إعدادة محلالمؤسس اهمة العامة والبنوكالمس
من البيانات المالية  الموجز الموحد . وبالتالي، فقد تم استخراج أرقام المقارنة لبيان المركز المالي2020مارس  31في 

لفترة الثالثة  الموجزة الموحدةية المرحل لبياناترنة لالمقاوأرقام ، 2020ديسمبر  31في المدققة للسنة المنتهية  الموحدة
 يرات في حقوق الملكيةأو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتدفقات النقدية والتغ للربح 2020مارس  31أشهر المنتهية في 

جعة معلومات م مرام تت، لليهوع .2020مارس  31للمجموعة، لفترة الثالثة أشهر المنتهية في من الحسابات اإلدارية 
أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق بح للرلمتضمنة في بيانات الفترة الحالية ة اقارنالم

 .السابق في العام من قبل مجلس اإلدارة وال من قبل مدققي الحسابات الخارجيين الملكية
 

كما  موعةللمج ية موحدةلاأحدث بيانات م ادعها في إعدتباتي تم إلاتلك مع متفقة اب سق اإلحتوطربية اسالسياسات المحإن 
ً دادها إع تم لتياو 2020يسمبر د 31 في لقد تم إعادة تصنيف أرقام (. IFRSمالية )إلعداد التقارير اللدولية ا عايير للموفقا
 .ةالية الحللفترية ت المالانارض البيي ععة فتبمع الطريقة الم تتوافقلكي عند الضرورة قارنة الم

   
 

عدلة التي يسري دة والم( الجديIFRSية )مالالارير التق العداد ليةدوال سبيةلمحاتفسيرات اوال ريالمعايجموعة ملا اعتمدت
ية ، ت المالدوااأل (9ما عدا المعيار الدولي للتقارير المالية ) 2020يناير  1قها للفترات التي تبدأ من أو بعد مفعول تطبي

ولذلك أمين . التعقود  (4مالية رقم )ير الللتقار يدولال جب المعيارومؤقت المتاح بملا يق اإلعفاءتطبوعة بمجمال متقا والتي
  .2023يناير  1رات السنوية التي تبدأ في لمجموعة هذا المعيار للفتف تطبق اسو
 وجزةملا ةية الموحدرحلية المالت الماناالبية على لمحاسبيت اسيراتفيوجدي تأثير جوهري لتطبيق هذه المعايير وال وال

 .ةللمجموع

يروس ( وقد تطور إنتشار الف19كوفيد ) اء فيروس كوروناوب ية تفشيالصحة العالمنظمة أعلنت م 2020مارس  11في 
ر لطات تدابيخذت السات لمي.عاوس كورونا أيًضا شكوًكا كبيرة في االقتصاد البسرعة على الصعيد العالمي. وقد أحدث فير

 حي.الصحجر ر الالسفر وتدابي دولك تطبيق قيذ في نتشار بماالا اءالحتو تلفةخم
 

ليات الشركة ومركزها المالي، بما في ذلك على عم 19كوفيد أثر تطورات  اقبةبمر لعليادارة ااإلو  ةداراإلمجلس  قام
ة ركلشا. وضعت ذلكلى وما إة، القيم في، واالنخفاض تجودامولاات يمارة المحتملة في اإليرادات، والتأثير على تقيالخس

  ستمرارية العمل.ط اخط تبارواخ صر تعزيزلح ال اللمثايل ال على سبئ تشمراابير طوتد
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 المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.(

 

 الموجزةدة الماليــة المرحليـة الموحالبيانــات إيضاحـات حـول 

 2102مارس  31 يالمنتهية ف أشهر للثالثة 
 
 

 ()تابع بيةالمحاس أهم السياسات (2
ق بيفي تط و اإلدارة العليا اإلدارةمجلس ا هاتخذ ات التيديرالتقإن ، فجزةة الموموحدلالية رحلمالمالية ا بياناتلاعند إعداد 

ن للتقلبات االقتصادية الحالية، وا يرات المحتملةثأة وذلك بسبب التيعدم اليقينضعة لدير خاالتق رادات المحاسبية ومصسسياال
 ة.ملحوظالالمتاحة أو  لوماتالمع لىع قبل اإلدارة بناءً فضل تقييم من رات تمثل أالتقديهذه 

 

ة االجتهادات والتقديرات والفرضيات والتي لمرحلية الموحدة الموجزة يتطلب من اإلدارة ممارسنات المالية اإن إعداد البيا
ائج تلف النت. قد تخفاتورمصدات والرايواإل مطلوباتوال وداتجعلنة للمواسبية والمبالغ المحمياسات الالس يقطبتثر على تؤ
م األحكام الموجزة، قامت اإلدارة باستخدا لمرحلية الموحدة نات المالية اإعداد هذه البياد نيرات. ععن هذه التقدعلية الف

والتي  ة،ينليقير عدم اتقديية لسادر الرئيية للمجموعة، والمصبسات المحاسياسالق يفي تطب هاالجوهرية ذاتها التي تم استخدام
 .2020سمبر دي 31منتهية في ال ة للسنةموحدة المدققية الت المالالبيانا قها علىطبيت تم
  

 ية لألعمال المرحليةسممولا عةالطبي (3
 

ع خالل الرب نمن إجمالي أقساط التأمي ٪75من ما يقارب لمجموعة تسجل ا ،تأميننتيجة للطبيعة الموسمية المتعلقة بأعمال ال
فإن  ،لكمع ذذه الموسمية. وه كسيع تتبةلمكقساط ااأللي جماإ لم يعد ،تابتكاال ف أنشطةوقولكن بعد ت .ةن كل سناألول م

جل العقود أراد على مدى ألقساط ضمن اإليجوهري على نتائج اإلكتتاب للمجموعة نظراً ألنه يتم قيد ا أي تأثير له يسل هذا
 .هاالمتعلقة ب وثائقأو ال

 
 

 اطر المخ إدارة (4
 

طر مخا ذلك سواق )بما فياأل طرمخاا: كيرهلمالية وغر اخاطملمن اة عومتن عةموجرضها لمتعلمجموعة شطة اإن أن
 ومخاطر السيولة. اإلكتتابمخاطر ( والمخاطر االئتمانية وومخاطر األسعار ومخاطر أسعار الفائدة جنبيةت األالعمال
 

ي لمطلوبة فت ااحاصفاإلة ويلالمار اطخارة المإدبيانات کافة  تتضمن ال زةالموجحلية ة المرالموحد هذه البيانات المالية
 .2020ديسمبر  31للمجموعة کما في  الموحدةقتران بالبيانات المالية إلبا هاءتويجب قرا يةسنولاالموحدة لية لماا ناتلبياا

 
  .المخاطردارة من سياسات إة أو في أي غييرات في وظيفة إدارة المخاطر منذ نهاية السنلم تحدث أي ت
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 (.م.ب.)ش أمينللت العربية مجموعةلا

 (زة )تابعالموجالماليــة المرحليـة الموحدة  نــاتابيالحـول حـات ضاإي

 
 

5) i )ســـتثـمـارات إ 

 كيةرات األمريالف الدوالبآ 

مارس  31 

2021 

 ر ديسمب 31

2020 

 مارس 31

2020 

    لخسارةا والربح أ من خاللدلة العايمة قبال

    تاجرةلماغرض بها بفظ تمح
 10.501 18.567 4.7391 رجةدركات مأسهم ش

 14.739 18.567 50110. 

    المبدئي االحتساب بالقيمة العادلة عند مصنفة

    سندات دين

-  ً  02097. 04.2971 102.957 إستثمار مصنف ائتمانيا

 10.059 13.909 0.4561 أخرى -

 113.413 8.20611 107.079 

    تحقاقاالسحتى تاريخ  اهظ بمحتف

    دين سندات

 التعاون ت دول منظمةومابرى وحكعالمية ك اتسسمؤ -
 500 - - ة  االقتصادي والتنمي 

ً إستثمار مصنف ائ -  3.934 3.952 3.958 تمانيا

 3.958 3.969 3.972 أخرى -

 7.930 7.921 8.392 

    لبـيــع ل متوفــرة

  دين سندات
  

 التعاون منظمة لوت درى وحكوماية كبلمعا ساتمؤس -
 23.518 10.044 5.009   ميةنتوال صاديقتاال 

-  ً  235.297 185.507 182.432 إستثمار مصنف ائتمانيا

 56.518 90.914 85.995 أخرى -

 4.460 3.103 - أسهم شركات مدرجة

 4.663 3.349 3.283 جةغير مدرشركات  همأس

 17.832 16.236 16.907 لكيةالم ي حقوقآخرى ف مأسه اتإستثمار

 293.626 309.153 342.288 

 - 265 268 مدينة ممو ذ ضقرو

 482 491 491 زميلة كاتفي شر إستثمار

 430.467 454.603 468.742 

 
 31 ، ريكيأم مليون دوالر 53.5 :2020 ديسمبر 31) لدين ا اتسندمليون دوالر أمريكي من  48.3 هتمقيتم رهن ما 

وخطابات  ،مادت إعتخطاباو ،أمينتعادة الإلة يئتماناقيات اكضمان التف ،(يكامريمليون دوالر  95.3:  2020مارس 
 .روضقو ضمان

 

ii) القائمةلتــزامــات اإل 

 
 ليونم 6.7 تهقيم امللبيع ة المتاح تثماراتسلإل التعهدات على المجموعة مقابل رأس مال غير مستدعىبلغ مجموع 

الر ليون دوم 7.0: 2020مارس  31 في ،ر أمريكيدوال مليون 6.7: 2020ديسمبر  31في ي )أمريك الردو
 (.ييكمرا
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 للتأمين )ش.م.ب.(مجموعة العربية لا

 الموجزة )تابع(ليــة المرحليـة الموحدة ماالالبيانــات ل إيضاحـات حـو

 

 حقةدات مستراإي (6
 

  ريكيةات األمرالدوالالف بآ

مارس  31
2020 

ر  بيسمد 31
2020 

 مارس 31
2021 

 

    

 ةمستحقأمين أقساط ت 1.417 6.766 36.315

 قةد مستحائفو 2.095 2.020 2.639

38.954 8.786 3.512  

 

 الفنية اتخصصتأمين من المحصة معيدي ال (7

 

  ةالف الدوالرات األمريكيبآ

مارس  31
2020 

  رديسمب 31
2020 

مارس  31
2021 

 

   
 ةعاملاتأمينات مال العأ

 ئمةات قامطالب - 29.475 35.858 49.854

 ها لغ عنمبر ات غيمطالب - 27.323 33.020 33.712

 مؤجلة ةعادحتياطي أقساط لإلإ - 495 5.467 16.658

100.224 74.345 57.293  

 اةأعمال تأمينات الحي   

 ة البات قائمطم - 16 16 17
 نهاير مبلغ عمطالبات غ - 23 7 12

29 23 39  

100.253 74.368 57.332  

 دات أخرىجومو (8

 

  ريكيةالف الدوالرات األمآب

 ارسم 31
2020 

 ديسمبر  31
2020 

مارس  31
2021 

 

 لموسة:موجودات غير م   

  لي برامج الحاسب اآل  - 9.977 10.165 10.165

10.165 10.165 9.977  

(9.607) (9.627) (9.633)  ً  كممترااء الاإلطف :ناقصا

558 538 344  

    
 : خرىموجودات أ   

 ونة رهم ديةئع نقداو  - 22.369 25.401 20.685

 رىذمم مدينة أخ  - 11.159 10.947 11.610

ً مدفوعة مقد ريفمصا - 576 463 658   ما

32.953 36.811 34.104  

33.511 37.349 34.448 
 

 
 .تأمينأل عادةإل ضماناتوئتمان إات خطابلكضمان  ديةائع النقالود رهنتم 
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 ب.()ش.م. مينعربية للتألمجموعة الا

 بع(الموجزة )تاحدة يـة الموحلمرـة الالماليـات ــانبيلاحـول  إيضاحـات

 

 اري إستثمار عق (9

 

  ةاألمريكي اترالف الدوالبآ

ارس م 31
2020 

ديسمبر  31
2020 

س ارم 31
2021 

 

    

 يناير 1 في ةدفتريالقيمة ال 4.622 - -

 عداتمن عقارات و ميل تحو - 5.150 5.150

 لقيمةاض اإنخف - (378) -

 إستهالك (36) (150) (39)

 نهاية الفترة في دفتريةالقيمة ال 4.586 4.622 5.111

 
ً بالتكلفة  العقاري اإلستثمارإحتساب م تي  رللعقاالدفترية . القيمة القيمةفي  فاضاكم واالنخالمتر كستهالاالناقصا

 .3 ئةفلاى أنه لة عدللعاة اميقليف قياس اتصن د تمقو 2021مارس  31ي ا فمكالعادلة تقارب قيمتها  ارياإلستثم
 

 عقارات ومعدات (10

 

 ريكيةماألدوالرات بآالف ال   

س مار 31 
2021 

ديسمبر   31
2020 

مارس  31
2020 

 2.080 2.080 2.080 ض أر 
 11.321 11.565 9.459 مبنى  

 6.932 6.921 6.921  أثاث 

 2.402 2.412 2.414 اتمعلومال مظأجهزة ن

 982 981 818 ةدات المكتبيمعال

 549 397 397 رىخأ

 22.089 24.356 24.266 

    و إنخفاض القيمة مستهالك المتراكناقصاً :  اال 

 (1.862) (2.106) (87) مبنى  
 (6.911) (6.904) (6.905)  أثاث 

 (2.387) (2.397) (2.398) اتمعلومالظم أجهزة ن

 (589) (608) (452) يةتبالمكدات معال

 (372) (335) (348) أخرى

 (10.190) (12.350) (12.121) 

 
11.899 12.006 12.145 

 

 مبنى . ويشمل المبنى أيضا جزءا من1984 المملوك والذي تقيم فيه الشركة منذى المكتب الرئيسي مل األرض والمبنشت
 ة. رادالذي يستخدم ألغراض اإلتكافل ري  تبمك
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 مين )ش.م.ب.(تأللربية عة العالمجمو

 الموجزة )تابع(لمرحليـة الموحدة ا ليــةماالــات يانالبل ات حـوـحاضإي

 

 

 ةــفنيمخصصات   (11

  الف الدوالرات األمريكيةبآ

مارس  31
2020 

ديسمبر  31
2020 

مارس  31
2021 

 العامة اتالتأمين لماأع   

 ةالبات قائمطم - 187.929 200.511 239.665
 هاعن غلبي مل خسائر - 127.265 146.760 179.140

 ساط غير مكتسبةقأ - 12.435 27.112 77.281

496.086 374.383 327.629  

 تأمينات الحياةأعمال    

 مطالبات قائمة - 11.977 12.404 15.052

 لم يبلغ عنها خسائر - 21.412 21.766 25.275

 ةسبكتر مط غيساأق - 323 316 936

41.263 34.486 33.712  

537.349 408.869 361.341 
 

 رىأخــ وباتلــمط  (12

 

 كيةرات األمريدوالال الفبآ 

مارس  31
2021 

  برديسم 31
2020 

مارس  31
2020 

   تابع ي شركةخسارة محتملة فمخصص لتقديرات 
 21.462 13.462 13.462 ))ج( 22)إيضاح 

 18.868 10.029 7.974 التأمينة بإعادة لقمستحقات غير متع

 7.395 6.652 6.771  مةلخداية اهنمنافع 

 5.770 5.872 5.886 ةستحقميف ارمص

 2.730 321 321 أرباح أسهم مستحقة

 2.011 1.189 1.189 مستحقةأقساط إعادة تأمين 

 451 - - ويلة المدىحوافز موظفين ط
 1.901 1.147 1.200 رىأخ

 
36.803 38.672 60.588 

 

 نميلتأع اورفج ئاتن (13

 
 ادةعإال معمل أوتش  .ياةحات الينمأوتة الحيا يرغ تانميتأ ا:هم يينيسئن رسميق نم ةعولمجمل نأميالت إعادةال أعم نتتكو
  اتوقطاعلشامل ب ااالحس ث،وادلحبحري، االهندسي، لا ،تتلكاممال عاقط تاب فيكتالا يكل رئيسبشحياة لر ايغ اتتأمين

 قئاثولى ع ياةحالة ظل محفشمت الو .لمدىا ةويلة وطعية قصيرق جماوثائ ئيسيكل ربش اةالحي يناتتأموتشمل  .أخرى
اذ قرارات بشأن الموارد تخال اإلدارةل قبن انتظام مالتشغيل ب فروعغيلية لجميع التشج نتائمراجعة ال تتم .ركتشلما رستثماإلا

.صلةة منفليمامات ومعلوتقييم أدائه الذي تتوفر عنه  للفرعتخصيصها  مسيتالتي 
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 ين )ش.م.ب.(أملتل العربيةعة جموالم

 ع(الموجزة )تابوحدة محليـة الرمــة الالمالي اتــنالبياحـول  حـاتضاإي

 )تابع( لتأمينفروع انتائج   (13
 

 عمال الرئيسية:حسب أقسام األ ن تحليل الدخلايب  -
 كيةمريألادوالرات بآالف ال 

 2021مارس  31ة في المنتهي الفترة 

 حياةتأمينات ال ةار الحيمينات غيأت 
 ثادوحلا حريالب يدسهنلا تلكاتممال  عجموالم

اب حسال
 الشامل

 المدى ةطويل المدى ةقصير أخرى

          دات:اإليرا
 (6.999) 108 (95) (731) (4.843) (214) (680) (623) 79 *إجمالى األقساط المكتتبة

 2.868 (52) (19) - 3.260 4 52 (62) (315) درةصاالين ة التأمأقساط إعاد
 14.609 (11) - 1.150 12.247 108 149 922 44 يلمااج - ةبستمك ط غيرفى أقسا غيرالت

 (4.881) - - - (4.779) - (5) (97) - إعادة التأمين -ساط غير مكتسبة أق فى التغير

 5.597 45 (114) 419 5.885 (102) (484) 140 (192) ط المكتسبةاألقساصافي 

 1.609 123 305 395 23 97 63 31 572 ق التأميناديبصنخاص مار الاإلستث دخل

  380 171 (421) (5) 5.908 814 191 168 7.206 

          التكاليف والمصاريف:
 (32.829) (10) (1.061) (2.150) (21.187) (83) (1.237) (2.594) (4.507) المدفوعةت الباي المطإجمال
 11.350 - - 5 10.806 14 171 180 174 التأمين ي يدعمسترجعة من م باتمطال

 12.725 1 425 796 2.922 309 2.139 1.844 4.289 اجمالي -قائمة المطالبات الصص مخفي  غيرلتا
 (6.085) - - (12) (5.699) 31 (5) (315) (85) نتأميالإعادة  -قائمة المطالبات الفي مخصص  التغير

 18.423 (2.550) 2.905 1.974 11.953 213 433 561 2.934 جماليإ -مبلغ عنها ر اليغ التغير فى مخصص الخسائر
 (5.197) - 15 (779) (4.259) - 57 (6) (225) إعادة التأمين -بلغ عنها ئر غير المالتغير فى مخصص الخسا

 (1.613) (2.559) 2.284 (166) (5.464) 484 1.558 (330) 2.580 هاعلقة بتمالمصاريف الوالمطالبات 

 276 (7) 3 214 (1.613) 206 358 436 679 ين عمال تأمحصول على أتكاليف ال
 (105) - - - 5 (7) (34) (105) 36 ين أمتتكاليف الحصول على أعمال تأمين مسترجعة من معيدي ال

 (350) (1) - 36 - (28) (33) (311) (13) ماليجا -عمال تأمين مؤجلة أ لىول عاليف الحصالتغير في تك
ة عادإ -ؤجلة تأمين مل على أعمال الحصوف تغير في تكاليال

 43 - - 1 - - 2 40 - أمينالت

 (136) (8) 3 251 (1.608) 171 293 60 702 ينل على أعمال تأموتكاليف الحص

 (2.116) (49) (280) (328) (26) (146) (220) (356) (711) التشغيل مصاريف

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

 
 2020أغسطس  13اب في األعمال الجديدة من قبل الشركة اعتباراَ من المتوقع استالمها للسنوات السابقة ووقف اإلكتتط عكس التقديرات الزائدة لألقسابسبب  سلبيمكتتبة تأمين الساط الأق اليإجم*
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 ب.(العربية للتأمين)ش.م. موعةالمج

 )تابع( الموجزة ةلموحديـة االمرحل الماليــةبيانــات الات حـول ـإيضاح

 )تابع( تأمينال ج فروعنتائ (13
 

 :  األعمال الرئيسية حسب أقسام يل الدخلبيان تحل -
 رات األمريكيةف الدوالبآال 

 2020 يسمبرد 31المنتهية في  لفترةا 

 تأمينات الحياة ةاتأمينات غير الحي 
  المجموع

 حوادثال لبحريا الهندسي اتمتلكالم
ب االحس
 ملالشا

 المدى ةطويل ىالمد ةرصيق رىأخ

          دات:راياإل
 (17.295) 291 (1.098) (3.126) (10.437) (457) (278) 758 (2.948) *تبةتقساط المكجمالى األإ

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

 113.153 (47) 1.869 12.479 85.337 1.056 2.226 7.069 3.164 جماليا –مكتسبة  قساط غيرالتغير فى أ
 (30.431) - - - (29.183) (11) (122) (992) (123) ينتأملة اإعاد -أقساط غير مكتسبة  ىالتغير ف

 68.454 219 688 9.271 50.496 688 1.888 6.648 (1.444) ألقساط المكتسبةصافي ا

 2.824 197 491 635 297 155 99 32 918 مينق التأيلخاص بصنادستثمار ااال دخل

  (526) 6.680 1.987 843 50.793 9.906 1.179 416 71.278 

          التكاليف والمصاريف:

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

 40.946 2 - 73 37.640 112 834 798 1.487 ين التأمي ديمع مسترجعة منمطالبات 

 64.420 87 2.898 6.866 16.321 897 5.118 5.520 26.713 الياجم –قائمة الات مطالبالص مخص في تغيرلا

 (22.825) 3 - (162) (9.523) 15 (1.959) (280) (10.919) تأمينالة إعاد -قائمة اللبات مطاالمخصص التغير في 

 56.770 (3.361) 5.872 12.178 18.182 2.978 2.150 3.839 14.932 اليمجإ -عنها  غالمبل ريئر غخساص الى مخصف تغيرلا

 (11.218) - (11) (543) (9.035) (193) (227) (488) (721) ة التأمينإعاد -التغير فى مخصص الخسائر غير المبلغ عنها 

 (31.609) (3.644) 1.103 (1.403) (39.775) 2.426 (1.078) (1.097) 11.859 بها المتعلقةالمصاريف ت والمطالبا

 (12.329) 30 209 1.161 (15.658) 200 216 290 1.223 مين أأعمال ت على صولالح فتكالي

 (392) - - 11 12 (38) (9) (159) (209) دي التأمين ين مسترجعة من معيلى أعمال تأمتكاليف الحصول ع

 (6.957) (1) (75) (2.264) (192) (319) (702) (2.350) (1.054) جماليا -مؤجلة  تأمينال أعم ل علىوصالح فر في تكاليالتغي

 دةإعا –ر في تكاليف الحصول على أعمال تأمين مؤجلة التغي
 453 - - 2 - 4 48 359 40 أمينالت

 (19.225) 29 134 (1.090) (15.838) (153) (447) (1.860) - نليف الحصول على أعمال تأميتكا

 (7.685) (188) (1.063) (1.219) (78) (526) (788) (1.288) (2.535) يلغالتش صاريفم

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

 
 
 .2020أغسطس  13األعمال الجديدة من قبل الشركة اعتباراَ من اب في وقف اإلكتتبقة والساات للسنوالمها تالمتوقع اس طلألقسايرات الزائدة عكس التقد بسبب مكتتبة سلبيتأمين اللأقساط اإجمالي *
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 ة العربية للتأمين )ش.م.ب.(المجموع

 وجزة )تابع(مالة الموحدة الماليــة المرحليـ البيانــاتإيضاحـات حـول 

 بع()تا لتأميننتائج فروع ا (13
 

 :سيةيل الرئب أقسام األعماخل حسدبيان تحليل ال -
 مريكيةألاوالرات الف الدبآ 

 2020 مارس 31في  المنتهية الفترة 

 أمينات الحياةت أمينات غير الحياةت 
  المجموع

 وادثالح البحري الهندسي كاتالممتل
الحساب 

 *الشامل
 المدى ةطويل دىلما ةقصير رىأخ

          ت:اإليرادا
 (13.812) 50 (36) 963 (13.909) (52) (47) (143) (638) مكتتبةساط الإجمالى األق

 6.537 (5) (24) (44) 6.989 34 17 (42) (388) رةصادلن ايلتأمأقساط إعادة ا

 58.966 (31) 1.229 7.338 45.189 494 1.034 2.053 1.660 لياجما –ير مكتسبة التغير فى أقساط غ

 (18.297) - - 2 (17.865) (6) (54) (312) (62) ينالتأم ةدإعا -ط غير مكتسبة ير فى أقساالتغ

 33.394 14 1.169 8.259 20.404 470 950 1.556 572 ساط المكتسبةألقافي صا

 (3.641) (150) (827) (735) 36 (130) (195) - (1.640) االستثمار الخاص بصناديق التأمين دخل

  (1.068) 1.556 755 340 20.440 7.524 342 (136) 29.753 

  ريف:لمصاوا فيلتكالا
 

   
 

 
  

 

 (41.347) (4) (2.022) (5.084) (24.285) (780) (1.850) (2.786) (4.536) المدفوعةلمطالبات الي اإجم

 10.190 - - 36 9.507 80 242 218 107  رجعة من معيدي التأمينمطالبات مست

 7.529 30 306 2.362 (3.268) 966 956 1.292 4.885 ياجمال –قائمة لامطالبات لاالتغير في مخصص 

 973 - - (35) 1.545 (17) (199) (88) (233) تأمينالإعادة  -قائمة المطالبات الصص في مخالتغير 

 4.977 (1.129) 131 (1.305) 3.097 403 576 2.061 1.143 جماليإ -ر المبلغ عنها يير فى مخصص الخسائر غالتغ

 (3.850) - (1) (1.213) (2.308) (37) (35) (247) (9) ينأمتلا ةعادإ -غ عنها المبل ر غيرئالخسا مخصص تغير فىال

 (21.528) (1.103) (1.586) (5.239) (15.712) 615 (310) 450 1.357 ف المتعلقة بهاوالمصاري المطالبات

 (5.827) - 281 (54) (7.334) 116 232 361 571 تأمين  أعمالالحصول على  تكاليف

 (46) - - 2 65 (15) (13) (67) (18) تأمين عة من معيدي الرجن مستتأميمال أع صول علىالح يفلتكا

 (3.239) (1) (49) (1.348) (95) (155) (344) (714) (533) جماليا -ل تأمين مؤجلة غير في تكاليف الحصول على أعمالتا

 عادةإ -مؤجلة  تأمين عمالأعلى  ولير في تكاليف الحصغتال
 163 - - (1) - 2 21 120 21 ينمالتأ

 (8.949) (1) 232 (1.401) (7.364) (52) (104) (300) 41 على أعمال تأمينليف الحصول تكا

 (2.067) (47) (319) (331) (18) (132) (209) (335) (676) مصاريف التشغيل

 (2.791) (1.287) (1.331) 553 (2.654) 771 132 1.371 (346)  تتابالكنتائج ا

 .2020يناير  1ز، حيث قررت الشركة وقف أي أعمال اكتتاب جديدة من مليون دوالر امريكي ناتجة من أنشطة االكتتاب في لويد 14.7أقساط مكتتبة تعادل ل إجمالي اب الشاممل الحسيش*
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 ش.م.ب.(لتأمين )لعربية لة اعالمجمو 

 ع(جزة )تابلموا ةلموحدـة المرحليـة الماليـات بيانــاالحـات حـول إيضا

 

 ثـماراالست رادإي (14
 

  ةاألمريكي الف الدوالراتبآ

 السنة
 المنتهية في

ديسمبر  31
2020 

 يةلامالترة الف
 حتى

مارس  31
2020 

   2021رس ما 31تى حية المالالفترة 

 وعالمجم
 افظمح

 ينالمساهم

 محافظ

 التأمين

 

 دوائإيراد الف     

1.169 319 252 103 149 
 لربح من خالل العادلة القيمة ارات بتثماإس -

 أو الخسارة    
 أخرى - 1.233 974 2.207 2.729 10.023

 سهم األح اأرب - - - 41 56

  متوفرة للبيع ماراتإلستث محققة احأرب 591 428 1.019 481 3.462

 
    

مارات قياس اإلستثبح من ة( ر)خسارربح 
 رةالخسا دلة من خالل الربح أولقيمة العابا

 المتاجرة محتفظ بها بغرضات ارإستثم - 278 193 471 (7.757) (7.627)

1.878 (752) (496) (203) (293) 
 القيمة العادلة من خالل الربح ستثمارات بإ -

 أو الخسارة    

     

متوفرة رات إستثما –يمة القنخفاض خسائر إ
 لبيعل

 خرىأ - (139) (120) (259) - (1.681)

 ميلةشركات ز من خلد - - - - 8

  أخـــرى  (210) (163) (373) (363) (2.340)

4.948 (5.302) 2.821 1.212 1.609  

  

 لتشغيلصاريف ام (15
 

  يةمريكالدوالرات األ فالبآ

 ةنالس
 لمنتهية فيا

ديسمبر  31
2020 

 الماليةة لفترا
 حتى

مارس  31
2020 

  2021 ارسم 31ى تة حالفترة المالي

 ياكتتاب يكتتابغير ا المجموع

 موظفينرواتب ومزايا ال 1.208 692 1.900 2.031 8.219

 وإدارية  اريف عموميةمص 908 339 1.247 2.363 5.063

13.282 4.394 3.147 1.031 2.116  

 



 

19 
 

 

 

 .م.ب.()شمين عة العربية للتأمجموال

 ()تابع الموجزةليـة الموحدة يــة المرحالمالــات نالبياـات حـول إيضاح

 

 خرىرادات أيإ (16
 

 يةالرات األمريكالف الدوآب 

 الفترة المالية 

 حتى

مارس  31

2021 

 اليةالمترة الف
 حتى

 مارس 31
2020 

 نتهيةلمالسنة ا
 يف

 يسمبرد 31
2020 

 1.474 279 - عملة ربح تحويل

 441 - - (19وفيد كم الحكومة ) دعامج برن

 844 133 89 الثالث  لطرفدارة اخدمات إ
 2.998 - - اتلمخصصعكس ل

 526 168 193 خرىأ

 
282 580 6.283 

 

 ومخصصات أخــرى مصاريف (17

 ةاألمريكيلدوالرات الف ابآ 

 ترة الماليةالف 

 حتى

مارس  31

2021 

 يةماللالفترة ا
 حتى

رس ما 31
2020 

 ةهيلمنتنة االس
 في

 رديسمب 31
2020 

 - - 2.195 خسارة تحويل عملة
 528 - 36 يقارالع تثمارإلسيمة اك في قاإلنخفاض و اإلستهال

 90 - - الودائع في تحصليها و الديون المشكوك مخصص
 851 - - ةصفيمصاريف الت

 1.321 150 66 صافي ،أخرى

 2.297 150 2.790 

 

 ن هميساملل الواحــد لســهمللربح د ائعا (18
 

 الي:تحو اللى النعواحد م الللسه ةمخفضوال ةساسياأل) الخسائر( ح ارباأل سابتم احت

 نتهيةنة المالس
 في

 ديسمبر 31
2020 

 الفترة المالية
 حتى

مارس  31
2020 

 ماليةالفترة ال

 حتى

مارس  31

2021 

  

 الفباآل 198.032 198.032 198.032
 األسهمدد عالمرجح لسط متوال

 لةتداومال
 )الخسارة(الربح  يصاف مريكيةالف الدوالرات األآ 1.507 (5.988) 13.558

 )الخسائر(األرباح  منم يب السهنص يكيأمر سنت 0.8 (3.0) 6.8
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 مجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.(ال

 )تابع( الموجزةالماليــة المرحليـة الموحدة ــات نالبياحـول إيضاحـات 

 

 يةشغيللتنشطة ااألدية من النق التدفقات ة معصافي النتيج ويةتس (19

 

 

  ويليةمالت ألنشطةا نم اتجةنال لوباتالمطية وتس (20
 
 

 كيةياألمرالرات الف الدوبآ
 

 وضقر
ريف مصا

 ضاقترا

 أرباح

 أسهم

 ةحص

 غير مسيطرة

 17.066 321 - - 2020ديسمبر  31األرصدة في 
 (41) - - - ة الدخل الشاملحص
 - - - - لقروضا سداد

 - - - - ةالفتر خاللمدفوعة فوائد 
 - - - - ترةللف ةمحتسب ئدةفا

 - - - - ترةالل الفخ مدفوعةسهم أرباح أ

 7.0251 321 - - 2021 مارس 31 يصدة فألرا

 17.952 2.739 75 0007. 2019ديسمبر  31األرصدة في 
 (406) - - - شاملحصة الدخل ال

 - - (100) - مدفوعة خالل الفترةئد اوف

 - - 47 - للفترة محتسبة فائدة

 - (9) - - رةلفتالل اوعة خدفأرباح أسهم م

 17.546 02.73 22 .0007 2020 مارس 31في  ةاألرصد

 17.952 92.73 75 7.000 2019ديسمبر  31دة في األرص
 (824) - - - شاملحصة الدخل ال
 (62) - - - األقليةحصة  – بيع شركة تابعة

 - - - (07.00) اد القروضسد
 - - (871) - سنةلل امدفوعة خالئد اوف

 - - 112 - نةسلل تسبةمح فائدة
 - (2.418) - - ةسنلل االوعة خرباح أسهم مدفأ

 17.066 321 - - 2020 رديسمب 31في رصدة األ
 

 

 

 

 ريكيةوالرات األمدالف البآ 

 يةلاالم رةالفت 

 حتى

 رسما 31

2021 

 الماليةرة تالف
 حتى

ارس م 31
2020 

 السنة المنتهية
 في

 ديسمبر 31
2020 

 6712.6 (.3966) 1.507 رةالفتخسارة( ) ربح

 (.398153) (.94760) (30.334) التأمين ناديقصفي التغير 

 35.078 3.726 2.029 يصاف ،ائنةدالمدينة/ال مم التأمينذي التغير ف

 2.5726 32.404 5.274 حقةالمست يراداتالار في التغي

 125.0 .21442 (5.203) صافي ،األخرىدات/المطلوبات في الموجو التغير

 (26.727)  يةلتشغيلا طةنشاأل من الناتج( في المستخدم) قدصافي الن
 
1001.1 (0158.3) 
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 )ش.م.ب.( نلتأميربية لوعة العالمجم

 )تابع( الموجزةحدة المورحليـة الماليــة المــات يانبالحـول  إيضاحـات

 

 ةدلاالقيمة الع ح عناإلفصا (21
 

 :مجموعةوات المالية للدة لألعادلال ةيمل التالي القجدويظهر ال
 

 األمريكيةالرات الف الدوآب 

 2021مارس  31 

 يةة الدفترالقيم 

 القيمة

  ةالعادل

العادلة  لقيمةبا

 من خالل 

ربح ال

 ةسارخوالأ

قروض وذمم 

 مدينة

ها تفظ بمح

تاريخ  تىح

 تحقاقاالس

 يعمتوفرة للب
التكلفة ب

 ةفأطالم
 المجموع

        الموجودات
 102.468 102.468 - - - 102.468 - ة لدى البنوكأرصدو لنقدا

 430.455 429.976 - 293.626 7.930 268 128.152 ات ثمارإست
 3.512 3.512 - - - 3.512 - ت مستحقةايرادإ

 46.755 46.755 - - - 46.755 - ذمم تأمين مدينة
 22.663 22.663 - - - 22.663 - نركات التأميدى شودائع ل

 33.528 33.528 - - - 33.528 - ت أخرىجودامو

        طلوباتالم
 56.716 56.716 56.716 - - - - ئنةدامم تأمين ذ

 17.455 17.455 17.455 - - - - ت أخرىوبالمط

 

 

 الدوالرات األمريكيةبآالف  

 2020ر ديسمب 31 

 يةرتالقيمة الدف 

 القيمة 
  لةالعاد

مة العادلة بالقي
الل من خ

ربح ال
 والخسارةأ

قروض 
 مدينةوذمم 

بها  محتفظ
تاريخ حتى 

 االستحقاق
 ة للبيعمتوفر

بالتكلفة 
 المطفأة

 عالمجمو

        موجوداتلا
 100.500 100.500 - - - 100.500 - دى البنوكة لدوأرصنقد ال

 454.652 454.112 - 309.153 7.921 265 136.773 ات إستثمار
 8.786 8.786 - - - 8.786 - دات مستحقةإيرا

 72.732 72.732 - - - 72.732 - نةين مديذمم تأم
 20.917 20.917 - - - 20.917 - تأميندائع لدى شركات الو

 36.348 36.348 - - - 36.348 - ىرجودات أخمو

        المطلوبات
 80.664 80.664 80.664 - - - - نةدائ ذمم تأمين

 19.338 19.338 19.338 - - - - ى طلوبات أخرم
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 (..بمين )ش.مأة للتيالعربالمجموعة 

 الموجزة )تابع(لموحدة ة اـالمرحلي لماليــةايانــات لبا ـولحت احـاإيض

 

 )تابع( إلفصاح عن القيمة العادلةا (21
 

 مريكيةرات األبآالف الدوال 

 2020رس ما 31 

 يةدفترالالقيمة  

 دلةالقيمة العا
 

يمة العادلة بالق
 خالل من 

ح الرب
 لخسارةواأ

م قروض وذم
 ةدينم

ظ بها فمحت
 خى تاريحت
 اققستحاال

 ة للبيعتوفرم
ة التكلفب

 ةالمطفأ
 مجموعال

        الموجودات
 116.732 116.732 - - - 116.732 - وأرصدة لدى البنوكالنقد 

 468.346 468.260 - 342.288 8.392 - 117.580 ات إستثمار
 38.954 38.954 - - - 38.954 - دات مستحقةإيرا
 110.770 110.770 - - - 110.770 - مدينةين تأمذمم 

 21.681 21.681 - - - 21.681 - نيات التأمودائع لدى شرك
 32.295 32.295 - - - 32.295 - موجودات أخرى

        وباتلمطلا
 87.350 87.350 87.350 - - - - ين دائنةتأمذمم 

 7.000 7.000 7.000 - - - - قروض
 33.356 33.356 33.356 - - - - ت أخرى مطلوبا

 

 للقيمة الصافية للمجموعة. البيانات المفصح عنها في الجدول أعاله مؤشراً ال تمثل 
 

ي ركين في السوق فبين المشا مةفي عملية منظبات لولتحويل المط ةعدفوالموجودات أو الم أحد القيمة العادلة هي القيمة المستلمة لبيع
دلة لعاذلك التاريخ. القيمة ا في هوصول إلييمكن للمجموعة ال تيلاة دفائكثر سوق األلبه في اايفي غ وأ ،يقياس في السوق الرئيسالخ تاري

 األداء.للمطلوبات تعكس مخاطر عدم 
 

يعتبر السوق نشطا اة. ك األدفي سوق نشط لتل عر المعروضلسة باستخدام األدال القيمة العادلةعة ومات، تقيس المجمولمعلحسب توفر ا
 مستمر. ساسلتسعير على أامعلومات  فيروم كاف لتت تجري مع وتيرة وحجابلوطالمأو  تموجوداامالت للعمن التكوا معند

 
القابلة للرصد ات الصلة وذ دام المدخالتاستخن يم التي تزيد متقيال لمجموعة تقنياتبع اإذا لم يكن هناك سعر مدرج في سوق نشط، تت

بعين االعتبار من قبل  ؤخذتمل التي المختارة جميع العوا مييقالتنية قتضمن تللرصد. ت ةقابلير لغامن استخدام المدخالت قلل التي تو
 شاركين في السوق لتسعير الصفقة.الم

 

 : المالية دواتلأل لةالعاد القيمة رقديلت التالية فرضياتوال الطرق استخدام تم
 

 ــام:عـــــــ (أ
 

ة للقيمة العادلة اربقم ،جنبيةاآلجلة للعمالت األ دوعقلوا اتارمستثاإلما عدا  ةعمجمولل يةللدفترية لألدوات الماا ةمر القيتم اعتبا
 لية.ستحقاق الفوري أو القصير األجل لهذه األدوات المالال نظراً 

 

 العادلة.ة القيممقياس  اصيلتفتم اإلفصاح عن  يوبالتالي، ال    
 

 ات:ستثماراإل (ب
 

 :ل القياسثير المعلومات في عمأتس كيع الذي لعادلةا ةالقيم ةاتبيتر امدالقيم العادلة بإستخ شركةقيس الت
 

 اثلة.الممرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات لمدسعار ااأللفئة األولى: ا •
 

 اال م)مثر شاألسعار( أو غير مبا مثالباشر )رصد. إما بشكل مت قابلة للالبنية على مدخالم يم: تقنيات التقينيةالفئة الثا •
في األسواق النشطة ألدوات لة م: أسعار األسواق المسجخداتيّمة بإسالفئة األدوات المق هذه لتشم(. وراألسعايشتق عن 

ً تعت تيفي األسواق ال بهةوات مماثلة أو مشاألد مشابهة؛ األسعار المسجلة كون قييم أخرى حيث تأو وسائل ت بر أقل نشاطا
 ألسواق.ا اتنبيافي  رر مباششر أو غيابكل مبش حةضدخالت ذات األهمية واالم كل
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 مين )ش.م.ب.(لتألالعربية المجموعة 

 ابع()تزة البيانــات الماليــة المرحليـة الموحدة الموجول ـت حإيضاحـا

 

 ابع()ت لقيمة العادلةن ااإلفصاح ع (21
 

ت اقنيت تذادوات ئة كل األفلذه اه ملتشت غير قابلة للرصد، ودخالعلى م التقييم المبنيةة: تقنيات ثالفئة الثال •
الت الغير قابلة للرصد لها تأثير كبير في تقييم خلمدمدخالت قابلة للرصد والى عت مبنية قييم الفني التي ليستال
ت مماثلة دواعلنة ألعار األسواق الملى أساس أسعيتم تقييمها  التيت ه الفئة األدواهذ ت المالية. وتشملألدواا

 .لفروق بين األدواتاس عكتت لضيافرة أو دغير مرصو ةهام تيالعدحيث تتطلب ت
 

م األخرى. وتضم لتقييلحالية ونماذج التدفقات النقدية المخفضة ونماذج ااية التقييم القيمة الصاف ياتنتشمل تق
 سندات واألسهم وأسعارر الوأسعا لية من المخاطر،ر فائدة خاافي تقييم أسع خدمةستم اضات ومدخالتفترإ

 سعرالعادلة التي تعكس ال يمةققياس ال تقييم هو الوصول إلىلا يةنتق من دف. الهةاألجنبي تلعمالا رفص
 المستلم لبيع األصول في تاريخ القياس.

    

لعادلة والتي يعترف مة االقي ةتراتبيبمستوى  ةالفترهاية نيمة العادلة ببالقس الية، التي تقاالمالتالي األدوات  لجدوليحلل ا
 لقيمة.ا قياسي ف هاب

 ريكيةمألا ترادوالالآالف ب 

 المجموع ثالثةلئة االف الفئة الثانية ولىاأل الفئة 2021 مارس 31

     

     أو الخسارة بح بالقيمة العادلة من خالل الر

     جرةلمتاظ بها بغرض احتفم
 14.739 - - 14.739 ت مدرجةاأسهم شرك

     ـيمبدئلا سابالحتا لقيمـة العادلـة عنـدبا ةمصنف
 113.413 - 49.553 63.860 دين داتسن

     عيللبوفرة مت
 273.436 - 174.848 98.588 سندات دين

 - - - - أسهم شركات مدرجة
 3.283 3.283 - - مدرجةغير  اتأسهم شرك

 16.907 16.907 - - ىأخر

 359 - 359 - بيةجنة للعمالت األاآلجلود العق

 177.187 224.760 20.190 422.137 

 

 كيةيات األمررالف الدوالبآ 

 المجموع الثةالفئة الث الفئة الثانية ىولألالفئة ا 2020سمبر دي 31

     
     الخسارة  أوالعادلة من خالل الربح بالقيمة 

     تاجرةالم محتفظ بها بغرض
 18.567 - - 18.567 ةدرجم شركات مأسه

     دئـيالمب سابتحاال ة عنـدبالقيمـة العادلـ نفةمص
 118.206 - 48.908 69.298 يند تسندا
     رة للبيعمتوف

 286.465 - 177.468 108.997 سندات دين

 3.103 - - 3.103 مدرجة أسهم شركات

 3.349 3.349 - - غير مدرجة اتأسهم شرك
 16.236 16.236 - - أخرى

 (604) - (604) - ت األجنبيةالللعم جلةود اآلالعق

 199.965 225.772 19.585 445.322 
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 ش.م.ب.(للتأمين ) ةة العربيموعالمج

 الموجزة )تابع(مرحليـة الموحدة الماليــة الالبيانــات ل حـو إيضاحـات

 

 )تابع( لعادلةا اإلفصاح عن القيمة (21
  

 مريكيةاألت ف الدوالرابآال 

 موعجالم ةالثالث الفئة الفئة الثانية ىاألولئة الف 2020رس ما 31

     
     الخسارة  الربح أول ة من خالدلقيمة العابال

     متاجرةال ضبها بغر محتفظ
 10.501 - - 10.501 رجةأسهم شركات مد

     المبدئـي االحتسابد قيمـة العادلـة عنـبال مصنفة

 107.079 - - 107.079 سندات دين

     عبيلوفرة لمت

 315.333 - - 315.333 سندات دين
 4.460 - - 4.460 ةت مدرجسهم شركاأ

 4.663 4.663 - - ير مدرجةغ هم شركاتأس
 17.832 17.832 - - خرىأ

 71 - 71 - د اآلجلة للعمالت األجنبيةالعقو

 437.373 71 22.495 459.939 

 
 ة:لبالقيمة العاد لمقاسةا 3 فئةال لمالية منا اتالموجودة في ه الحركول أدناالجديبين 

 

 كيةريت األمالدوالرا بآالف 

 عالمجمو ىأخر مدرجةسهم غير أ 2021 مارس 31

 19.585 16.236 3.349 2021يناير  1لرصيد في ا
    في: ةالمحتسب سارةالخ

 557 635 (78) لشامل اآلخرالدخل ا -

 288 276 12 ترةالفت تمت خالل امارإستث
 (240) (240) - رةلفتالل اخ مسترجعة اترثماإست

 20.190 16.907 3.283 2021مارس  31في  ةدصاألر

 

 رات األمريكيةالدوال الفآب 

 المجموع أخرى أسهم غير مدرجة 2020ديسمبر  31

    

 2020يناير  1في  ةاألرصد

 

4.653 17.868 22.521 
    في: بسمحتالالربح 

 (1.581) (340) (1.241) آلخردخل الشامل اال -

 1.037 1.010 27 سنةالالل ات تمت خإستثمار
 (2.392) (2.302) (90) ل السنةخال سترجعةم اتتثمارإس

 2020يسمبر د 31في  األرصدة
3.349 16.236 19.585 
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 ية للتأمين )ش.م.ب.(المجموعة العرب

 تابع() جزةوالمحدة مرحليـة المويــة الالمالت نــاالبيا إيضاحـات حـول

 بع()تا لةدلعافصاح عن القيمة اإلا (21
 

  يةكاألمري تراالدوال فبآال 

 رأسهم غي 2020ارس م 31
 جةرمد

 المجموع أخرى

 22.521 17.868 4.653 2020يناير  1في الرصيد 
    ي:ف حتسبالربح الم

 95 56 39 الدخل الشامل اآلخر -
 391 386 5 ترةالفت تمت خالل امارإستث

 (512) (478) (34) لفترةل اخالمسترجعة ت اارإستثم

 22.495 17.832 4.663 2020 مارس 31ي ف ةصدرألا

 

حصة متناسبة من القيم العادلة  ت غير قابلة للرصد وتعكسعلى مدخال 3في الفئة  ستثمارإلة الدفترية لند القيمتست
 2 الفئة تحت للموجوداتلعادلة ر القيمة اجموعة أن تتغيال تتوقع الم .ذات العالقة صولي األركات المعنية وصافللش

عة تقييم هذه تتم مراج قابلة للرصد.غير لا/القابلة للرصديير واحد أو أكثر من المدخالت ري عند تغكل جوهبش 3 فئةلاو
ات. ستثماراء اإلدرثمر ومدة من المستت الوارلوماالضرورة على أساس المع ربع سنة ويتم تحديثها عندكل ات ستثماراإل
خاللها التي حدث  ة التقريررفت نهايةفي ة لعادلة املهرمي للقيل التسلساويات ين مستت بوعة بالتحويالمجملعترف ات
 ) 3  ة والفئ 2، والفئة 1ى الفئة ن هناك عمليات نقل من وإل، لم تك2021 مارس 31هية في المنت للفترةبالنسبة  ير.تغيلا

القيمة  (.: الشي2020مارس  31،  2 لفئةاى ال 1من الفئة  ريكيوالرأممليون د  225.8يل تم تحو: 2020ديسمبر  31
ة حكم ة العادلالقيميد ديتطلب تح. وحيث مارستثيع اإلببه سيتم ذي اللسعر ن اعبر بالضرورة علعادلة هي تقديرات، وال تا

أجير وغيرها من والتلخصم، الرسملة، وأسعار اعدالت بمفتراضات المتعلقة ي اإل، ونظراً لعدم اليقين التام فموضوعي
يمة التي قال اً عنثيرك مختلفها اتإستثمارص من عند التخل المجموعةن قبل ف يتحقق مسو لغ الذيبكون المي، قد واملعلا

 هري.، وقد يكون الفرق جوة الموجزةرحلية الموحدالية المت المانايالبا في يتم تسجيله
 

 جنبية:ألا عمالتلل لةاآلج قودالع  (ج
 

لنفس  رجةسعار المداألاز على أساس حترة بغرض اإلة المستخدمجنبياأل تلعمالة لجلود اآلللعق دلةالعمة اقير الم تقديت
 .العمالت

 

 دفترية:لة أقل من القيمة االقيمة العادل  (د
 

ً وفابتة ثة ت فائدعدالمل مادلة لألوراق المالية المدينة التي تحقيمة العتتغير ال ن  أالإ قية.سوة الالفائدي معدالت ف يرللتغ قا
نظراً  إلى قيمتها العادلة إذا كانت أقل. لم تخفض لتاريخ االستحقاقبها المحتفظ  الماليةات موجودال هة لهذتريلدفيمة االق

على  ةيالة المرقدالارد ولمومتلك اوت ،عتزمبر ذات طبيعة مؤقتة. كما أن اإلدارة تلسوق تعتغيرات في معدالت اتألن هذه ال
 اقها.تحقسريخ اتا حتىات ارستثماإل ههذمثل ب ادةً تفاظ عاالح

 

 والشركات الزميلة سيةلرئيالتابعة االشركات  (22

 
i) شركات التابعة والزميلة:ال 

 : 2021مارس  31 بعة للشركة كما فىابيان بالشركات التفيما يلى 
نسبة  بلد التأسيس 

 الملكية
 حصص 

 سيطرةير مغ
ة ألنشطا

 يسةئالر
 أمينإعادة ت دال يوج ٪100 متحدةلاملكة الم (تؤوليااد المستدمإ حلةمري )ف ليميتد ج كابيتاليرأ

) تحت التصفية  )ذ.م.م.( لمحدودةشركة ضمانات الخليج ا

 ضمان ال يوجد ٪100 رينلبحمملكة ا االختيارية(
 لافإعادة تك ٪46 ٪54 لمتحدةت العربية اااإلمار (اتمسؤوليتداد الإم مرحلة)في   تكافل ري ليميتد
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 )ش.م.ب.(للتأمين  لعربيةة اعموالمج

 الموجزة )تابع( يــة المرحليـة الموحدةلمالا اتلبيانــاإيضاحـات حـول 

 ع(ب)تا يلةمزال تالشركاو ت التابعة الرئيسيةالشركا (22

 
تملك  ماك .2020 ديسمبر 31 خمن تاري ولم تتغير ن األسهم العاديةميعها مملكية المجموعة في الشركات التابعة جإن 

البحرين ذ.م.م.  تأمين ذ.م.م. وغلوب ميدة الظمنأريما أللشركات الزميلة امن أسهم  ٪24٪ و49 عة حصصجمومال
 البحرين على التوالي.بمملكة 

على  دعت مل م.()ذ.م. ودةدحانات الخليج المشركة ضمو ليميتدأريج كابيتال  ،يتدفل ري ليمركة تكاشمالية للاات نالبيا
اد المسؤوليات وشركة إمتدة حلفي مر دتيليمج كابيتال وأري تدييمري لفل اكا أن تبم يبسالمحا مرارأساس االست

 .ت التصفية االختياريةانات الخليج المحدودة تحضم

 

 افل ري ليميتد:بعة: تكشركات تا يص فصالح (ب

 ريكيةالف الدوالرات األمبآ 

 لماليةا الفترة 

 حتى

رس ما 31

2021 

  الماليةلفترة ا
 تىح
 مارس 31

2020 

 لمنتهيةاالسنة 
 في

 برسمدي 31
2020 

 ٪46 ٪46 %46 ةرر مسيطحصص غي
 51.619 53.708 51.108 جودات مجموع المو

 14.517 15.695 14.097 مجموع المطلوبات 

 37.102 38.013 37.011 موجوداتالصافي 

 188 (3) (64) لدخلا
 (1.938) (887) - الفترةارة( )خسح رب
 (1.796) (884) (90) لمشالل اخلدجموع ام

 (826) (407) (41) ةطرسيص غير مالمنسوب لحص الشاملخل الد

 (1.513) (122) (240) يةة التشغيلنشطالمستخدم في األصافي النقد 
 نشطةألا لمستخدم في()ا من الناتجنقد الافي ص

 (4.272) (4.033) 42 ستثماريةاإل 

 (5.785) (4.155) (198) ما في حكمهالنقد وي فلنقص ا يصاف

 
تابعة ركة الشمن قبل الوإدارتها صناديق ال التحكم في هذهحيث يتم ة بعتاكة الللشر المشاركينصناديق  توحيد يتم

 .عملياتالاألنشطة وة رداإا من نهكمضع يو ي فيوالتي ه
 

 :.م.(ذ.م)ج الخليشركة ضمانات شركات تابعة: في  الحصص (ج
 

بلغ تخصيص مب متدارة قا.م.م(، إستناداَ الى تقييمات اإلذ)ليج المحدودة ضمانات الخكة التابعة رالش 2018في 
 13.5خصص الى لمفيض اتخ مبات تمطالالة بعض . بعد تسويتملةالر أمريكي لخسائر محمليون دو 21.5قدره 

ه سنعة للة للمجموحدنات المالية الموفي البيا أمريكي في دفاتر الشركة التابعة و بالتالي إدراجهامليون دوالر 
يج نات الخلام أعلى من رأس مال شركة ضمازإلتألي  بوألَ ق ثلك ال يمذل ال ان. إ2020يسمبر د 31تهية في المن

 .م.م(.ذ)
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 ش.م.ب.(للتأمين ) عربيةال ةمجموعال

 ع(تاب)وجزة حدة المة الموـة المرحليـلماليـــات االبيانإيضاحـات حـول 

 

 قة عاللا اف ذاتطراأل معامالت (23
ي االدارة وموظفجلس اإلدارة أعضاء م، لزميلةركات الشا ،ئيسييناهمين الرلمسا ةعالقلاألطراف ذات اتمثل 

هذه قبل ن م ةبيرك ةبدرج ةأو متاثر رة المشتركةره والسيطللسيطعه ضالخا ركاتلشواللمجموعة لرئيسيين ا
  .األطراف

 
 نميالمساه ن خاللم ةادرالص ةم المجموعمن أسه ٪31.3 ليع دةحلمتابية مارات العراال ةدول ةتسيطر حكوم

في  تنميةات للماررف اإلية ومصاعوالتأمينات اإلجتم العامة للمعاشاتإلستثمار، الهيئة ت لن جهاز اإلماراسيئيالر
دى ليس لو المركزي. رف ليبياصمخالل من  رةالصاد هم المجموعةمن أس ٪14.4 تسيطر حكومة ليبيا عليحين 

 ةرجبد ةأو متاثر تركةلمشه ، والسيطرة اطرسيه للعاضوالمنشآت الخ ماتحكوذه الهامة مع هة أي معامالت وعملمجا
   ه الحكومات.هذل قبمن  ةكبير

 

 .ـ:العالقة ذاتاألطراف مع  تالعامالم زي موجيما يلف
 

 :ةالشركات الزميل  (أ
 

 ت األمريكيةف الدوالراالبآ

 لماليةا الفترة

 حتى

ارس م 31

2021 

  الماليةلفترة ا
 حتى

مارس  30
2020 

 هيةلمنتا السنة
 في

 برسميد 31
2020 

 473 176 78 لةزميركة من ش رسوم خدمات إداريه مقدمة (أ

    قائمة(  أرصدة ب

 - 41 - م مدينةرصدة ذمأ -
 57 - 106 ذمم دائنةأرصدة  -    

 

 
 :لرئيسيينااإلدارة وموظفي اإلدارة  سمجلايا أعضاء ومز تعويضات (ب
  

 

 يكيةاألمرالرات آالف الدوب

 اليةلما الفترة

 حتى

  رسما 31

2021 

 الماليةالفترة 
 حتى

مارس  31
2020 

 تهيةالسنة المن
 في

 ريسمبد 31
2020 

    رةاإلدا لسجضاء مأع (أ

 145 22 67 وم حضوررس -        

 23 23 - اريف سفرمص -

    ن اإلدارة الرئيسيينيضات موظفيوتع   (ب

 مدى لرة اقصيأخرى  ايارواتب ومز -
 592 222 87 فينللموظ   

 131 19 12 ية الخدمةهان ايمزا -

    

 517 540 529 ة العليا رلإلدا مستحقةرصدة أ ( ج
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 مين )ش.م.ب.(لعربية للتأمجموعة الا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( وجزةملاالموحدة  مرحليةال لماليةاالبيانات  نم ا  ء  تشكل جز ضافية المرفقة الإلفصاحات ا)اال
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 )ش.م.ب.(مين تألل عربيةمجموعة الال
 

 19مالي النتشار كوفيد قة بالتأثير الذات العال الموجزة الموحدة رحليةالم ةيانات الماليالبافية عن ضإافصاحات 
 

لفيروس ر اوقد تطور إنتشا (19كوفيد ونا )وس كوررفي تفشي وباءمية العالالصحة  أعلنت منظمة 2020مارس  11في 
 تالسلطا اتخذت مي.الاالقتصاد العفي ا كبيرة كً س كورونا أيًضا شكوفيروث أحدوقد  العالمي. لى الصعيدع رعةسب

 ر وتدابير الحجر الصحي.د السفبما في ذلك تطبيق قيو حتواء االنتشارمختلفة التدابير 
 

في تملة سارة المحي ذلك الخف بما المالي، زهايات الشركة ومركلمعلى ع 19فيد كورات وتط راقبة أثرة بمإلدارا قامت
ّ لشركة . وضعت ان األمورموغيرها  لقيمةي اف ل، واالنخفاضصوييمات األتقعلى  دات، والتأثيريرااإل بير تداأيضا

    ة العمل.رارياستم بار خططثال ال الحصر تعزيز واختيل المطوارئ تشمل على سب
 

بية سحاتطبيق السياسات المفي  رةداا اإلتي اتخذتهديرات الالتقإن ف ،وجزةمال وحدةالم لمالية المرحليةا البياناتداد عند إع
هذه التقديرات ، وان ات االقتصادية الحاليةالمحتملة للتقلبأثيرات بسبب الت ين وذلكم اليقلعد عةالتقدير خاض ومصادر

 أو الملحوظة. ةحلى المعلومات المتاعارة بناًء دل اإلمن قبثل أفضل تقييم تم
 

 :جموعةالم علىبعض التأثير ا ت الناتجة عنهسياساوال تاءاإلجرة وكذلك اكان للجائح
 
 صصاتمخ اله المجموعةمارات التي اتخذت ي االستثفاألساس وبصول قيمات األتانخفاض في  -

 .مناسبة مةقي فاضانخ
 
 ياالقتصاد ودوالركوق بات السلقمار بسبب تاالستثر خسائ  -

 
 ة لويدز.ي من محفظئيسر شكلب 19طالبات متعلقة بكوفيد م -
 
مرارية خطة است تومتطلباالزمة لوقائية التعلقة باإلجراءات الفة المبب التكبسلمصروفات العمومية يادة از -

 .تصريف األعمال
 
 .ئربعد للطوا عمل عنالتعلقة بتنفيذ خطط ية المالرأسمالكاليف الت -

 

لتقييم  اوفق 2021س مار 31كما في المالية  ناتياباللى غ 19 كوفيد جائحةمالي لإلجاالتأثير  اهيلي أدن فيما
 جموعة:لما

 

 

 كيةالدوالرات األمريبآالف  

 2021س مار 31 

  يةمالف اليلالتكا
القفازات وتكلفة واألقنعة وات ى والمطهرالمبن تعقيم وتطهير

 25 لكالى ذك وبرامج الحاسوب وما تهالاالس

 25 

 رأسماليةف اليالتكال

 

 كيةألمريوالرات ابآالف الد 

 2021س مار 31 

 2 ابعاتفة أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطتكل

 2 
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 .()ش.م.ب للتأمين عربيةال المجموعة
 

 (بعتا) 19فيد والنتشار كر المالي القة بالتأثيالع اتجزة ذالمودة لية المرحلية الموحلماا لبياناتا ضافية عنإافصاحات 
 

 
ثير لتأا) المركزيحرين البف رالصادر عن مص OG /259/2020 مقريم عملتالَ امتثااله ة أعفياديم المعلومات اإلضتم تق

 .2020 يوليو 14في  لمؤرخا( 19كوفيد ب  علقالمالي المت
 

أن وضع  رى. وبماأغراض أخ ألي تماد عليهاسنة بأكملها أو االعائج البة مؤشر على نتومات بمثابار المعلوال ينبغي اعت
ر تغيد تذه المعلومات. قعداد هتاريخ إ حتى هو هالأع ، فإن التأثير المذكوررطوتة الحلمرفي  وال يزال مؤكدر يغ 19 كوفيد
 كامال معلومات تقييما شامالهذه الذلك، ال تمثل  ضافة إلىيمة. وباإلكون تلك المعلومات قديؤدي إلى أن تما قد م فالظرو

 رجيين.الخاقين دقلمبل اسمية من قعة راجرع هذه المعلومات لمال تخض. 19 كوفيد أثيرلت

 


