
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 اورينت للتأمين مساهمة عامة  
 وشركاتها التابعة

 

   المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلومات 
   2020 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 
 
 



 

 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة   المعلومات 
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 الصفحة    المحتويات 
 

  1   المرحلية الموجزة الموحدةمراجعة المعلومات المالية حول  مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

 3   المرحلي الموجز الموحد بيان المركز المالي
 

 4   المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 
 

  5   المرحلي الموجز الموحد رباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألبيان 
 

 6   المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
 

  7   المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

 9   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتحول إيضاحات 
 
 
 



 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد   
 1، برج بوليفارد بالزا 13الطابق 

بوليفارد محمد بن راشد، وسط مدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
+971( 4) 330 1515+، فاكس: 971( 4) 403 0300هاتف: 

1

األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات 
 انترناشيونال كوبريتف )"كي بي إم جي انترناشيونال"(، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.

 ب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.ي( مسجل ومرخص بموج كي بي إم جي لوار جلف ليمتد )فرع دب

المرحلية الموجزة الموحدة المالية   المعلوماتحول مراجعة   حسابات المستقلينمدققي ال تقرير 

اورينت للتأمين مساهمة عامة اهمي مسالسادة 

مقدمة  

ورينت للتأمين مساهمة عامة  ل المرفقة  المرحلية الموجزة الموحدةلقد قمنا بمراجعة المعلومات المالية 

تتألف  التي ، و2020 مارس  31 كما في ا مجتمعة بـ "المجموعة"( )يشار إليه وشركاتها التابعة)"الشركة"( 

:من

؛2020 مارس  31 كما في المرحلي الموجز الموحدبيان المركز المالي  •

؛2020 مارس 31في  المنتهيةالثالثة أشهر  لفترةالمرحلي الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر   •

الثالثة أشهر   لفترة المرحلي الموجز الموحدملة األخرى بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشا •
 ؛2020 مارس 31في  المنتهية

؛ 2020 ارس م 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  •

مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهربيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد  •
 و ؛2020

. المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية  •

ً ل المرحلية الموجزة الموحدة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية  لمعيار وفقا

حول هذه  . تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا ‘التقارير المالية المرحلية’، 34المحاسبي الدولي رقم 

 بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها.   المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية 

نطاق المراجعة  

ً للمعيار الدولي ح المالية   المعلومات مراجعة " 2410ول ارتباطات المراجعة رقم لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

الموجزة  المالية المرحلية  المعلوماتأعمال مراجعة ". تنطوي للمنشأةالمرحلية من قبل مدقق حسابات مستقل 

والقيام  ،ين عن األمور المالية والمحاسبيةبصورة رئيسية من األشخاص المسؤول ،على استفساراتالموحدة 

تدقيق الذي يتم بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق ال

فإن المراجعة ل تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون   ،معايير الدولية للتدقيق وبالتاليوفقاً لل القيام به

فإننا ل نبدي رأياً  ،وبالتالي ل التدقيق.على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خال

تدقيقياً.



 ليمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي كي بي إم جي لوار جلف
 ق محفوظة.انترناشيونال كوبريتف )"كي بي إم جي انترناشيونال"(، شركة سويسرية. جميع الحقو

 تحدة.جي لوار جلف ليمتد )فرع دبي( مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية الم كي بي إم

2 

اورينت للتأمين مساهمة عامة 
 ين حول مراجعةتقرير مدققي الحسابات المستقل

 )تابع( المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية  
 2020 مارس 31

الستنتاج 

المرفقة كما   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتأن يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد ، لم مراجعتنابناًء على 

التقارير ’ ،34، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم لماديةمن كافة النواحي ا ،لم يتم إعدادها 2020 مارس 31 في

 . ‘المالية المرحلية

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

 إيميليو بيرا
 1146رقم التسجيل: 

دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
May 2020 10التاريخ:
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

   وجز الموحد المرحلي الم األرباح أو الخسائر بيان 
 مارس  31 هية فينت ملللفترة ا

 

 
 
 

 )غير مدققة( 
 المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

  ---------------------------------------- 
 2019مارس  31 2020مارس  31 إيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم   
    

 1.308.739 1.505.604   المكتتبةقساط األ إجمالي 
 (942.108) (1.138.081)  المسندة من األقساطحصة إعادة التأمين 

  ---------------- -------------- 

 366.631 367.523    المكتتبةقساط األصافي 
   قساط غير المكتسبة والحتياطي الحسابي األ  في مخصص الحركةصافي 

 (75.219) (81.774)  واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات   
  ------------ ------------ 

 291.412 285.749  المكتسبة   اط س ق األصافي 
 86.031 95.408  إيرادات العمولت 

 (73.036) (86.654)  العمولت  مصاريف

  ------------ ------------ 

 304.407 294.503  إجمالي إيرادات التأمين 
  ------------ ------------ 
    

 585.674 599.015  إجمالي المطالبات المدفوعة 
 (417.887) (448.805)  لمطالبات المدفوعة مين من ادة التأاحصة إع

  ------------- ------------- 

 167.787 150.210  المدفوعة  المطالباتصافي 
    

 7.645 50.513  التسوية تحتفي مخصص المطالبات  الزيادة
 (8.477) (43.885)  يةتحت التسوفي حصة إعادة التأمين من المطالبات  الزيادة
 (2.617) (19.246)  ولم يتم اإلبالغ عنها  المستحقةاحتياطي المطالبات  في النقص
 (869) 80  تسوية الخسائر مصاريففي احتياطي  )النقص( /الزيادة 

  ------------ ------------ 

 163.469 137.672    المحققةالمطالبات  صافي
  ------------ ------------ 

 140.938 156.831  ن التأمي  دخل صافي
    

 91.517 84.530 18 ستثمارات المن  الدخل
 1.377 2.454    خرآ دخل

 (1.673) (1.013) 6 خسائر شركة زميلة الحصة من 
  ----------- ----------- 

 232.159 242.802    الدخلإجمالي 
 (63.738) (66.678)  العمومية واإلدارية  المصاريف

  ------------ ------------ 

 168.421 176.124  ح قبل الضريبة األربا 
    

 (2.411) (5.100) 17 المؤجلة   مخصوماً منها الضرائبضريبة الدخل  مصاريف
  ----------- ----------- 

 166.010 171.024  األرباح بعد الضريبة 
   ======  ====== 

    إلى: العائدة
 162.134 165.220  الشركة مساهمي 

 3.876 5.804  حصص غير المسيطرة لا
  ----------- ----------- 

 166.010 171.024  إجمالي أرباح الفترة 
   ======  ====== 

 32 .43 33 .04 21 ( / سهم )درهمللسهم العائد لمساهمي الشركة  فالربح األساسي والمخف
  ===== ==== 
 

 . 2 و 1مدرج على الصفحتين  ية الموجزة الموحدةالمرحلالمالية لمعلومات امراجعة  حولإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 

 جزءاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 23إلى  9تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

   المرحلي الموجز الموحد  دات الشاملة األخرىيراإلخسائر وا ال األرباح أو بيان 
    مارس  31 المنتهية فيللفترة 

 

  
 )غير مدققة( 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  ------------------------------------- 
 2019مارس  31 2020مارس   31  
 ألف درهم   ألف درهم   
    

 166.010 171.024  األرباح بعد الضريبة 
    

    األخرى   الشامل  بنود الدخل
    

 الشامل األخرى التي سيتم إعادة تصنيفها إلى األرباح   بنود الدخل 
   أو الخسائر في فترات لحقة:    
    

 (24.803) ( 53.134) للبيع متوفرةاستثمارات صافي الخسائر غير المحققة من 
    

 2.241 ( 5.782) جية خار لالعمليات ا تحويل  ت أجنبية من تسويات عمال
  ------------ ------------ 

 (22.562) ( 58.916) األخرى للفترة  ةالشامل الخسائر بنود 
  ----------- ----------- 

 143.448 112.108 الشامل للفترة   الدخلإجمالي 
 ---------- ----------- 
   

   العائد إلى: 
 138.568 106.538 لشركة  مساهمي ا  
 4.880 5.570 غير المسيطرة الحصص   
 ----------- ---------- 
 112.108 143.448 
  ======  ====== 
 

 .  2 و  1إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 
 

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. جزءاً ل  23إلى  9من على الصفحات  تُشكل اإليضاحات المدرجة 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

  المرحلي الموجز الموحد بيان التدفقات النقدية 
 مارس  31 للفترة المنتهية في

  
 )غير مدققة(

 في أشهر المنتهيةلفترة الثالثة 
  ----------------------------------------- 
 2019مارس  31 2020مارس  31 إيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 168.421 176.124  األرباح قبل الضريبة للفترة

    لـ: تتعديال
 1.534 2.250  الستهالك 

 ( 39.706) (33.671) 18 ئدالفوا دخل
 ( 51.285) (51.658) 18 يعات األرباحتوز دخل

 1.673 1.013 6 الحصة من خسائر شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة ( )األرباح  /الخسائر 

 (526) 799 18 من خالل األرباح أو الخسائر
 (13) (13)  عداتمن بيع ممتلكات وم األرباح 

 - 16  مصاريف الفائدة
 2.222 (997)  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  ---------- ---------- 
 82.320 93.863  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 

    
 (252.891) (466.674)  الزيادة في ذمم التأمين المدينة

 (330.661) (468.775)  التأمينادة عإعقود جودات في مو الزيادة
 ً  ( 19.711) (81.163)  الزيادة في الذمم المدينة األخرى والمصاريف المدفوعة مقدما

 390.694 514.473  في مطلوبات عقود التأمين األخرى  الزيادة
 17.458 (18.066)  احتياطي األموال المرتبطة بالوحداتة في الزياد /( )النقص

 150.423 419.546  والذمم الدائنة األخرى التأمين  إعادةذمم الزيادة في 
 438 822  مزايا التقاعدام ي التزالزيادة ف

 (927) (823) 17 ضريبة الدخل المدفوعة
  ---------- ---------- 

 37.143 (6.797)  األنشطة التشغيليةالناتج من  /)المستخدم في( صافي النقد 
  ---------- --------- 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (556) (1.048)  عداتشراء ممتلكات وم

 13 13  استبعاد ممتلكات ومعدات العائدات من
 39.706 33.671 18 الفوائد دخل
 51.285 51.658 18 رباح األتوزيعات  دخل

 (4.138) (3.280)  كوودائع لدى البن
 ( 17.458) 18.066  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مدرجةمارات ء( استثشرا)بيع/ افي ص

 ( 17.325) (27.283)  حقاقتاريخ الستحتى حتفظ بها ثمارات مشراء است
 (5.711) (2.234)  متوفرة للبيعشراء استثمارات 

 8.695 19.971  تاريخ الستحقاقلبيع استثمارات محتفظ بها 
 5.342 3.118  للبيعرة وفمترات ستثمابيع ا

 (5.601) (2.856)  لعمالت األجنبيةفروقات صرف ا
  ---------- ---------- 

 54.252 89.796  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
  ---------- ----------- 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (100.000) -  دفوعة توزيعات األرباح الم

 - (392)  سداد التزامات عقود ايجار
  ----------- ------------- 
  (392) (100.000) 
  ----------- ------------- 

    

 (8.605) 82.607  في النقد وما يعادله )النقص( /الزيادة صافي 
    

 234.277 315.148  يناير  1النقد وما يعادله في 
 2.241 (5.782)  يةتحويل عمالت أجنب تياطي في اح الحركة

  ----------- ----------- 
 227.913 391.973 12 مارس 31في النقد وما يعادله 

  ====== ====== 

 . 2 و 1الموحدة مدرج على الصفحتين اجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مر
 حلية الموجزة الموحدة.علومات المالية المرزأ من هذه المجزءاً ل يتج 23إلى  9الصفحات من  ت المدرجة علىاإليضاحا كلشتُ 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

 )غير مدققة(  المرحلي الموجز الموحد  الملكية بيان التغيرات في حقوق
   مارس 31المنتهية في  للفترة 

   
 الشركة  لمساهميالعائدة  وق الملكيةقح 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتياطي 
 اإللزامي

 االحتياطي 
 القانوني

احتياطي 
الخسائر 

 الستثنائية ا
االحتياطي 

 العام

 احتياطي
موجودات 

مالية 
متوفرة 

 لبيعل

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
 أجنبية

 األرباح
 المحتجزة

أرباح مقترح 
 المجموع توزيعها

الحصص 
غير 

 اإلجمالي المسيطرة
 درهم ألف  درهم ف أل درهم ف لأ درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم  ألف درهم ألف  
             

 3.124.376 49.981 3.074.395 100.000 46.905 ( 93.713) 469.375 1.421.492 255.336 250.000 125.000 500.000 2020يناير  1الرصيد كما في 
             

             للفترة الشامل  الدخلإجمالي 
             

 171.024 5.804 165.220 - 165.220 - - - - - - - أرباح الفترة 
             

             للفترة  ى خراأل ةالشامل ئرالخسا
صافي الخسائر غير المحققة من استثمارات 

 ( 53.134) - ( 53.134) - - - ( 53.134) - - - - -   يعمتوفرة للب
             

 تسويات عمالت أجنبية من تحويل 
 ( 5.782) ( 234) ( 5.548) - - ( 5.548) - - - - - - جيةات الخارالعملي  
 -------- -------- -------- -------- -------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- -------- ----------- 

 112.108 5.570 106.538 - 165.220 ( 5.548) ( 53.134) - - - - -  خراآل الدخل الشامل / (الخسائر) اليإجم
             

   المسجلة مباشرة  المالكينمع مالت المعا
             ضمن حقوق الملكية  
             

 ( 100.000) - ( 100.000) ( 100.000) - - - - - - - - مدفوعة الرباح األتوزيعات 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- ----------- ----------- ----------- ------------ ------------- --------- -------------- 

 3.136.484 55.551 3.080.933 - 212.125 ( 99.261) 416.241 1.421.492 255.336 250.000 125.000 500.000 2020مارس  31الرصيد كما في 
 ====== ====== ====== ======  ======= ====== === === ====== ======= == =====  =====  ======== 
 

 .المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية  23إلى  9رجة على الصفحات من تُشكل اإليضاحات المد
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 مة وشركاتها التابعةين مساهمة عااورينت للتأم
 

 ة( مدقق )غير الموحد المرحلي الموجز  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 مارس  31في للفترة المنتهية  
   
 الشركة  لمساهميالعائدة حقوق الملكية  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
ي تياطاالح
 امياإللز

 االحتياطي 
 القانوني

احتياطي 
الخسائر 

 االستثنائية 
االحتياطي 

 العام

 احتياطي
موجودات 

مالية 
متوفرة 

 لبيعل

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
 أجنبية

 األرباح
 المحتجزة

أرباح مقترح 
 المجموع توزيعها

الحصص 
غير 

 اإلجمالي المسيطرة
 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  
             

 2.792.665 33.796 2.758.869 100.000 32.590 ( 95.236) 468.689 1.146.938 230.888 250.000 125.000 500.000 2019يناير  1الرصيد كما في 
             

             للفترة مل الشا الدخلإجمالي 
             

 166.010 3.876 162.134 - 162.134 - - - - - - - أرباح الفترة 
             

 اآلخر الشامل الدخل / (الخسائر) إجمالي
              للفترة 

لخسائر غير المحققة من استثمارات ي اصاف
 ( 24.803) - ( 24.803) - - - ( 24.803) - - - - -   متوفرة للبيع

             
 تسويات عمالت أجنبية من تحويل 

 2.241 1.004 1.237 - - 1.237 - - - - - - العمليات الخارجية  
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 ا التابعةامة وشركاتهاورينت للتأمين مساهمة ع
   الموحدة الموجزة المرحليةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 الرئيسية   وني واألنشطةالوضع القان 1

 
كشركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي بموجب مرسوم   1980يوليو  22تأسست اورينت للتأمين مساهمة عامة )"الشركة"( في 

ً للقا. تم تسجيل ا1982يناير  1اتها في مزاولة عملي مو حاكم دبي وبدأت في صادر عن س نون التحادي لدولة اإلمارات  لشركة وفقا
تم   1988مايو  2. في 14قم تسجيل بر 1984ديسمبر  29، وتعديالته، )قانون شركات التأمين( في 1984( لسنة 9بية المتحدة رقم )العر

ً لمتطلبات ق اإلمارات   وتم تسجيلها بموجب القانون التحادي لدولةالتأمين ن شركات انوتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وفقا
ي. تخضع الشركة  ، وتعديالته، بشأن الشركات التجارية. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المال2015( لسنة 2العربية المتحدة رقم )

ئة التأمين وتنظيم أعمالها. إن العنوان  تأسيس هي ، بشأن 2007لسنة  6ألحكام القانون التحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
 إلمارات العربية المتحدة. ، دبي، ا27966مسجل للشركة هو ص.ب ال
 

العامة   ارات واألعمال الهندسية والسيارات والمخاطر البحرية والحوادث تزاول الشركة إصدار عقود التأمين قصيرة األجل المتعلقة بالعق
تأمين الفردي على الحياة  ت التأمين الجماعي على الحياة والإلضافة إلى فئا)يشار إليها بالتأمينات العامة( با تأمين الصحيباإلضافة إلى ال

 أموالها في أوراق مالية استثمارية وودائع لدى مؤسسات مالية. )يشار إليهما بالتأمين على الحياة(. كما تقوم الشركة باستثمار 
 

يشار إليها  لموجزة للشركة وشركاتها التابعة )الية المرحلية االموجزة الموحدة على المعلومات المة المرحلية تشتمل المعلومات المالي 
 مجتمعة بـ "المجموعة"(. فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة: 

 
 الملكية نسبة  بلد التأسيس  الرئيسي النشاط  التابعة ات الشرك

   2020 2019 
     

مة والتأمين على  ت العاميناالتأ تأمينللالمشرق العربي شركة 
 ٪40 ٪40 سوريا  ةالحيا

 ٪60 ٪60 مصر ةالتأمينات العام ( )ش.م.ع التكافليللتأمين شركة اورينت 
 ٪100 ٪100 كالن سير التأمينات العامة شركة اورينت للتأمين المحدودة 

 ٪100 ٪100 تركيا التأمينات العامة سيركيتي انونيمشركة اورينت سيغورتا 
 

ت تأثير هام على  المتحدة، وهي ذا اإلمارات العربية الكائنة في دبي، التنمية القابضة للمجموعة هي شركة الفطيم لخدمات شركة إن ال
 الكائنة في دبي، اإلمارات العربية المتحدة. الفطيم الخصوصية شركة  المجموعة. إن الشركة القابضة األساسية للمجموعة هي

 
 أساس اإلعداد   2
 
      لتوافق بيان ا   أ(

 
"التقارير المالية المرحلية". ل تشتمل   34 اً للمعيار المحاسبي الدولي رقم فقو الموحدة تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

  ، ويتعين قراءتها لكاملةوية االسن  الموحدة  على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة  المرحلية الموجزة هذه المعلومات المالية 
للمعايير الدولية  ، والتي تم إعدادها وفقاً 2019بر ديسم 31نة المنتهية في ما في وللسالسنوية ك الموحدة جنباً إلى جنب مع البيانات المالية

   . المالية إلعداد التقارير
 

 أساس القياس  ب( 
 

بالقيمة   ا قياسهيتم  التي التالية  البنود لتكلفة التاريخية باستثناءا على أساس  دة المرحلية الموجزة الموح المالية  المعلومات تم إعداد هذه 
 :  العادلة

 
 ؛ و المتوفرة للبيعالستثمارات  (1
    سائر.  الل األرباح أو الخمن خ المالية بالقيمة العادلة  موجوداتلا (2
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج( 
 

  إلى أقرب ألف،  مقربة (اإلماراتي" الدرهم" ) بدرهم اإلمارات العربية المتحدة  وجزة الموحدةية المالمرحل اليةالم المعلوماتهذه  عرضتم 
   . المجموعةمعظم معامالت  بها تتم تي أنها العملة ال حيث
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 تها التابعةساهمة عامة وشركااورينت للتأمين م
 )تابع(  ةالمرحلية الموجزة الموحد المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 أساس اإلعداد )تابع(  2
 
 استخدام التقديرات واألحكام   د( 
 

دارة وضـع األحكـام رير الماليـة يتطلـب مـن اإلاً للمعـايير الدوليـة إلعـداد التقـاإن إعداد المعلومات المالية المرحلية المـوجزة الموحـدة وفقـ 
. قد المصاريفللموجودات والمطلوبات واإليرادات و  ةسجلالمالمبالغ المحاسبية و ديرات والفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياساتوالتق

 تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
 

ت المحاسبية في الفترة التي تم فيهـا بالتعديالت على التقديراة مستمرة. يتم العتراف لتابعة لها بصوررات والفتراضات اتتم مراجعة التقدي 
 بلية التي تتأثر بتلك التعديالت.ترات المستقتعديل التقديرات وفي الف

 
بيـق السياسـات قبـل اإلدارة عنـد تطة الموضـوعة مـن األحكـام الهامـ  كانـت، المرحليـة المـوجزة الموحـدةالمالية المعلومات عند إعداد هذه 

 الموحدة السنويةانات المالية قة على البي هي نفس السياسات المحاسبية المطب  لعدم اليقين في التقديراتة للشركة والمصادر الرئيسي المحاسبية 
 .2019ديسمبر  31وللسنة المنتهية في كما في  الُمدققة

 
 Covid-19تأثير فيروس  هـ(
 

 

فـي جميـع ركات على مستوى العالم بشكل جوهري وسـلبي علـى الشـ  COVID-19 فيروس عن تفشي الناتجةالقتصادية  تالتداعيا أثرت
بالقيمة  يع والموجودات المالية المقاسةفرة للب ر المحققة من الستثمارات المتوصافي الخسائر غي إن ، 2020رس  ما 31. كما في  العالمأنحاء  

التجاه العـالمي. ل توجـد معلومـات كافيـة  مع تتوافقات مارالخسائر في الستث ن أ األرباح أو الخسائر غير جوهري. كما العادلة من خالل
 .الوضعهذا ل المستقبلي التوجهمتاحة لتقييم 

 
 مخاطر التأمين

 
أصـدرت عمال. بصورة أساسية لمخاطر من الوثائق المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين ضد توقف األ المجموعةفي قطاع التأمين، تتعرض 
ـ تعليمات إلى جمبوظبي الهيئات الصحية في دبي وأ بغـض النظـر عـن  COVID-19يع شركات التأمين بقبول المطالبات الطبية المتعلقة ـب

أن يكون تـأثير المطالبـات الطبيـة غيـر جـوهري بسـبب انخفـاض معـدل دخـول المستشـفى  المجموعة. تتوقع ني التأم تغطيةط وأحكام شرو
 ة المطلوبة.راءات الطبية الختياري وتأجيل اإلج

 
ئق تأمين تتضمن استثناءات من األمـراض المعديـة والوبائيـة. قامـت لديها وثا المجموعةق التأمين ضد توقف األعمال، فإن لق بوثائ يتع مافي 

 علـى الفحـص ات بشـأنها. بنـاءً إلـى تكبـد تعويضـ  المجموعـةبتقييم كافة الوثائق السارية المتعلقة بتوقف األعمال التي قد تضطر  المجموعة
إعـادة مسـتويات  ارتفـاعالبـات المدفوعـة بسـبب أنه لن يكون لها تأثير جوهري فيما يتعلـق بصـافي المط المجموعةقررت ثائق، ألولي للوا

خـالل رئيسـيين ء العمالمن الحتفاظ بـال المجموعة. عالوة على ذلك، تمكنت ثيقة التأمينو فيوالستثناءات المحددة  المجموعةلدى  التأمين
 شكل عام عمليات تجديد وأعمال جديدة عبر خطوط األعمال الرئيسية.، وشهدت ب 2020مارس  31تهية في من فترة الثالثة أشهر ال

 
 مخاطر االئتمان

 
وإعـادة التـأمين ن تـأمي تأثير المالي لعدم قابلية استرداد ذمم الفي السوق حول تقييم ال كافية ، ل يوجد معلومات2020مارس  31تاريخ حتى 

 كافية وموثوقة. معلومات الي، سوف تقوم المجموعة بتقييم التأثير عند توفر ية. وبالت مستقبلقساط التأمين الأ والنخفاض في المدينة
 

 ركات، والتـي عـادة مـا تكـون شـ لجنة إعـادة التـأمينمعتمدة من قبل  تأمينإلى شركات إعادة  المجموعةلدى  التأمينيتم إسناد أعمال إعادة 
بالتخلي صراحةً عـن  التأمين، لم تقم أي من شركات إعادة 2020س مار 31 كما فينية عالية. مايفات ائت دة وذات تصن ية ذات سمعة جي دول

 .COVID-19عدم رغبتها في قبول المطالبات ذات الصلة بـ  التأميني من شركات إعادة ولم تبلغ أ المجموعة
 

  خطة استمرارية األعمال
 

ة األعمال والعمل عن بعد، وتمكنت من ذلك الفترة ووضعت خطط فعالة لستمراري  هذه  واللية طتعمل بكامل قدرتها التشغي   وعةمالمجظلت  
ان تقديم خدمات دون انقطـاع للعمـالء والعمليـات. لـم يتسـبب التفشـي فـي أي تـأخير كبيـر فـي من خالل التقنيات واألنظمة الصحيحة لضم

وستتخذ المزيد من  ، إن وجد، على عمالئها وعملياتهاCOVID-19ر ي ة تأث مراقب  المجموعةات. ستواصل طالب الم إصدار الوثائق وتسويات
 اإلجراءات حسب الضرورة.
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 تها التابعةساهمة عامة وشركااورينت للتأمين م
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 أساس اإلعداد )تابع(  2
 
 )تابع(  Covid-19يروس ير فتأث هـ(
 

 )تابع( ية األعمالرراتماس خطة
 

واألحكام المطبقة من قبل اإلدارة في تقدير قيم الموجـودات والمطلوبـات  COVID-19ر ي أث ت لتقدير تتضمن الخطوات التي اتخذتها الشركة 
تحديـد مـن  المجموعـةيـل ا التحلحليل الكتـواري. وقـد مكـن هـذمعايير كمية ونوعية مثل تصنيف المخاطر والت  2020مارس  31كما في 

 .COVID-19ألحكام جوهرية كبير نظراً للطبيعة سريعة التغير لـ  خاطر في الوقت المناسب وبدقة على الرغم من خضوعهاتعرضها للم
 
 الهامةالمحاسبية السياسات   3

 
 الموحـدة ت الماليـةيانـافـي الب  المجموعـةالنحو الذي تـم تطبيقـه مـن قبـل  بتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متسقة على المجموعةقامت 

 . 2019ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر المالية    4
 

فـي عنهـا  األهـداف والسياسـات التـي تـم اإلفصـاحدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك إل المجموعة تعلقة بأهداف وسياساتالم النواحيإن 
 .2019سمبر دي  31في  المنتهية نةللس الُمدققة السنوية الموحدة البيانات المالية

 
 القياس المرحلي    5

 
وتكبد المصروفات بطريقة ل تتأثر بصورة مادية بـأي شـكل مـن أشـكال الموسـمية. تـم  يتم تحقيق اإليرادات المجموعةوفقاً لطبيعة أعمال 

مصـروفات كمكتسـبة أو متكبـدة قيد اإليرادات وال لبيتط وفقاً لمبدأ الستحقاق الذي الموحدة ة الموجزةإعداد هذه المعلومات المالية المرحلي 
لمرحلية قد ل تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنوية نظراً للتغير في المساهمات وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال الفترة. إل أن النتائج ا

 من حدوث المطالبات. وإيرادات الستثمار وعدم التأكد 
 

 لة االستثمار في شركة زمي 6
 
تم تسجيلها   مساهمة عامة ش.م.ع، شركة  في اورينت يو ان بي تكافل  ( ٪35: 2019) ٪35كة زميلة نسبة ثل الستثمار في شريم

في   الزميلة للشركة  الرئيسي. يتمثل النشاط 2017وتأسيسها في اإلمارات العربية المتحدة. بدأت الشركة الزميلة عملياتها التجارية في 
والتأمين ضد الحريق والتأمين ضد مخاطر النقل وغيرها من   والمسؤوليةن ضد الحوادث ألجل تتعلق بالتأمي ا  صيرةصدار عقود تكافل قإ
 نواع التأمين فضالً عن التأمين الصحي. كما تقوم الشركة الزميلة باستثمار أموالها في ودائع. أ

 
 ستثمار في شركة زميلة: الفيما يلي الحركة في 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 ارس م  31 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 65.089 65.478 يناير 1الرصيد كما في 
 389 ( 1.013) السنة  /   للفترة األرباح /  (الخسائر)موعة من صافي  حصة المج

 ---------- ---------- 
 65.478 64.465   الستثمار في شركة زميلة 

  ======  ===== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 التابعة اهمة عامة وشركاتهاللتأمين مسينت اور
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 األوراق المالية   ات في تثماراالس 7

 
 )غير مدققة(    2020  مارس 31 في
 

 

المحتفظ بها  
لتاريخ  

 االستحقاق 
 المتوفرة 

 ع للبي

القيمة العادلة  
من خالل األرباح  

 مالي اإلج أو الخسائر 
 ألف درهم  درهم  ألف  ألف درهم  درهم  ألف  
     

     أسهم األوراق المالية 
 953.535 11.455 942.080 - العربية المتحدة دولة اإلمارات  داخلمدرجة   أسهم
 34.519 - 34.519 - غير مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  أسهم
 3 - 3 - متحدة ة الاإلمارات العربي  خارجغير مدرجة  أسهم
 رجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  مد أسهم

 منتجات المرتبطة  وثائق ال حاملي محتفظ بها بالنيابة عن   
 56.257 56.257 - - بالوحدات    

 ج دولة اإلمارات العربية المتحدة  مدرجة خار أسهم
 تبطة وثائق المنتجات المر حاملي فظ بها بالنيابة عن محت   
 58.096 58.096 - - دات بالوح  
 ---------- -------------- ----------- -------------- 

 1.102.410 125.808 976.602 - ق المالية أسهم األورا إجمالي 
 223.951 - 12.261 211.690 األخرى  فيها إجمالي الموجودات المستثمر

 ----------- -------------- ----------- -------------- 
 1.326.361 125.808 988.863 211.690 اإلجمالي 

  ======  ========  ======  ======== 
     

 

بها  المحتفظ 
لتاريخ 

 الستحقاق 
 المتوفرة 

 للبيع

القيمة العادلة من  
خالل األرباح أو  

 اإلجمالي  الخسائر 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم دققة( )م 2019ديسمبر  31في 
     

     م األوراق المالية أسه
 1.007.468 12.254 995.214 - مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  أسهم
 34.519 - 34.519 - غير مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  أسهم
 4 - 4 - بية المتحدة اإلمارات العر خارجغير مدرجة  أسهم
 ة المتحدة  لة اإلمارات العربي دواخل مدرجة د أسهم

 وثائق المنتجات المرتبطة   حاملي محتفظ بها بالنيابة عن   
 66.391 66.391 - - بالوحدات    

محتفظ بها  مدرجة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  أسهم
 66.028 66.028 - - ت المرتبطة بالوحدات وثائق المنتجا حامليبالنيابة عن 

 ---------- ------------- ---------- ------------- 
 1.174.410 144.673 1.029.737 - أسهم األوراق المالية إجمالي 

 214.107 - 13.701 200.406 األخرى  فيها إجمالي الموجودات المستثمر
 ----------- ------------- --------- ------------- 

 1.388.517 144.673 1.043.438 200.406 اإلجمالي 
  ====== ====== =  =====  ======== 

 
 
 
 
 
 



 

13 

 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات ل إيضاحات حو

 

   إلزامية ودائع  8
 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مبرديس 31 مارس  31 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 ون موافقة مسبقة من وزارة القتصاد  ية ل يمكن سحبها د لزامعة إودي  ( أ
 10.000 10.000 2007سنة ل 6من القانون التحادي رقم  42وفقاً للمادة 

 27.657 27.657 مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة لسوق المال، سلطنة ُعمان  (ب 
 478 478 لية رتقاحتجزة لدى المكتب الُعماني الموحد للبطاقة الب ج(     مبالغ م 

 209 178 بالغ محتجزة لدى هيئة التأمين بسورياد(      م
 4.199 4.214 لعامة للرقابة المالية في مصر مبالغ محتجزة لدى الهيئة اهـ(     
 11.202 11.087 مبالغ محتجزة لدى الخزانة التركيةو(      
 750 776 الغ محتجزة لدى مصرف البحرين المركزي مب ز(      

 ---------- ---------- 
 54.390 54.495 
  =====  ===== 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات احات حول إيض

 

 مين وموجودات عقود إعادة التأمين مطلوبات عقود التأ 9
 ققة( مارس )غير مد 31ترة الثالثة أشهر المنتهية في لف 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 تبة صافي األقساط المكت حصة إعادة التأمين من األقساط المسندة  إجمالي األقساط المكتتبة   

 
____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 
____________________________________ 

 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       

 366.631 367.523 (942.108) ( 1.138.081) 1.308.739 1.505.604 إجمالي األقساط 
 والحتياطي  قساط غير المكتسبة صص األ ي مخالحركة ف

 (75.219) ( 81.774) 326.521 413.664 (401.740) ( 495.438) الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات   
 ------------- ------------- -------------- -------------- ------------ ------------ 

 291.412 285.749 (615.587) ( 724.417) 906.999 1.010.166 صافي األقساط المكتسبة 
 ==== === = =====  ========  =======  ======= = ===== 

       

 صافي  حصة شركات إعادة التأمين  اإلجمالي  
 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 

 )مدققة(  )غير مدققة(  مدققة( ) )غير مدققة(  ققة( )مد ير مدققة( )غ 

 
   مارس 31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   مارس 31

2020 
 سمبر دي  31

2019 
   مارس 31

2020 
 ديسمبر  31

2019 

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       

 429.647 481.359 (1.110.881) ( 1.524.063) 1.540.528 2.005.422 احتياطي األقساط غير المكتسبة 
 245.536 259.015 (27.000) ( 26.986) 272.536 286.001 لألقساط  الحتياطي الحسابي

 -------------- ------------ ---------------- ------------ ------------ ------------ 
 2.291.423 1.813.064 (1.551.049 ) (1.137.881) 740.374 675.183 
  ========  ========  =========  ========  ===== ==  ======== 
       

 188.362 188.034 (720.504) ( 751.777) 908.866 939.811 التسوية  قيدالمطالبات  
 206.162 186.916 (349.275) ( 372.178) 555.437 559.094 احتياطي المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها

 2.772 2.883 (11.002) ( 12.433) 13.774 15.316 احتياطي مصاريف تسوية الخسائر المخصصة 
 9.265 9.235 - - 9.265 9.235 احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة 

 -------------- ------------ ---------------- ------------ ----------- ------------ 
 1.523.456 1.487.342 (1.136.388 ) (1.080.781) 387.068 406.561 
 -------------- ------------ ---------------- ------------ -------------- ------------ 
 3.814.879 3.300.406 (2.687.437 ) (2.218.662) 1.127.442 1.081.744 
 = =======  === ==== ==== =====  === ======  ======== ====== = 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات حول إيضاحات 

      
 التامين المدينة   أرصدة 10

 ( ة )مدقق ( ة)غير مدقق 
 مارس  31 

2020 
 ديسمبر 31

 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   ة المتحدة: لة اإلمارات العربيل دو داخ
 638.925 1.036.665 وثائق التأمين  حملة ق من المستح   
 76.341 72.627 إعادة التأمين /  ركات التأمينالمستحق من ش  
 ------------- ----------- 
 1.109.292 715.266 
 ------------- ----------- 

   : خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 75.532 125.757 لتأمينحق من حملة وثائق االمست   
 129.146 151.569 المستحق من شركات التأمين/إعادة التأمين  
 ----------- ----------- 
 277.326 204.678 
 -------------- ----------- 

 919.944 1.386.618 التأمين المدينة   أرصدةإجمالي 
 (44.151) ( 43.154) لها شكوك في تحصي ناقصاً: مخصص الديون الم

 -------------- ----------- 
 1.343.464 875.793 
  ======== = ===== 

 
 قدما  المدفوعة م المصاريف و  األخرى ذمم المدينة ال 11

 ( )مدققة  ( )غير مدققة 
 ديسمبر 31   مارس 31 
 2020 2019 
 درهمألف  درهم ألف  
   

 440 843 ذمم مدينة من الموظفين
 6.788 6.656 اد دائع قابلة لالستردو

ً  اريفمص  18.314 23.898 مدفوعة مقدما
 8.311 7.363 موجودات الضريبة المؤجلة 

 17.644 93.855 أخرى 
 ---------- ---------- 
 132.615 51.497 
  ======  ===== 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  ت المعلوماإيضاحات حول 

 

 ا يعادله  ومد  النق  12
 )مدققة(  مدققة( )غير  
 ديسمبر 31   مارس 31 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 191.635 272.976 دة لدى البنوك والنقد في الصندوق األرص
 123.513 118.997 ودائع لدى بنوك مستحقة خالل ثالثة أشهر 

 ------------ ------------- 
 315.148 391.973 النقد وما يعادله 

 2.644.097 2.647.482   ألجلودائع 
 -------------- ------------- 
 3.039.455 2.959.245 
  ======== ==== === 

   : وما يعادله النقد 
 2.653.706 2.733.277 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

 305.539 306.178 لعربية المتحدة: اخارج دولة اإلمارات 
 -------------- ------------- 
 3.039.455 2.959.245 
  ========  === ==== 
 

 بنكية.مرهون مقابل ضمانات ( درهم ألف 600: 2019ديسمبر  31)درهم  ألف 2.964مبلغ  لدى بنوكتتضمن األرصدة 
 

  سنوياً. (٪24 .00 – ٪0 .05 :2019 ديسمبر 31)٪ 11 .59 -٪ 0 .05وح من اترة ت ثابت  تمعدلب الودائع لدى البنوك لفائدة  تخضع
 

 رأس المال  13
 ( )مدققة  ( )غير مدققة 
 ديسمبر 31 مارس  31 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 درهم للسهم الواحد  100سهم بقيمة  5.000.000المصدر والمدفوع بالكامل 
 500.000 500.000 درهم للسهم الواحد(  100سهم بقيمة  5.000.000: 2019)   
  === == = == ==== 

 
   االحتياطيات   14

 

 طبيعة االحتياطيات والغرض منها 
 
 اإللزامي االحتياطي  -
 

إيقـاف هـذه التحـويالت  الشـركةقـد تقـرر . اإللزامـي٪ من األرباح السنوية إلى الحتيـاطي 10تحويل  يتعينم األساسي للشركة، لنظالطبقاً 
مـن رأس ٪ 25يعـادل  عن المبلغ الـذية الحتياطي اإللزامي عدم زياد شركةرت القر .٪ من رأس المال25غ إجمالي الحتياطي لعندما يب 

 ن بناًء على توصية مجلس اإلدارة. الحتياطي ألي غرض يقرره المساهمواستخدام هذا يمكن  .مال الشركة المدفوع
 
 االحتياطي القانوني  -

 
٪ مـن 10تحويـل  يتعينوالنظام األساسي للشركة، ن"( )"القانو 2015لسنة ( 2لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) طبقاً للقانون التحادي

٪ مـن رأس المـال 50إيقاف هـذه التحـويالت عنـدما يبلـغ إجمـالي الحتيـاطي لمجموعة قد تقرر القانوني. األرباح السنوية إلى الحتياطي ا
 ناء الحالت التي ينص عليها القانون.زيع باستث للتوقابل . إن هذا الحتياطي غير 2016هذا الحد في  المدفوع حيث وصل الحتياطي إلى
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 بعةاورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التا
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 

 االحتياطيات )تابع(  14
 

 طبيعة االحتياطيات والغرض منها )تابع( 
 
 ستثنائية االخسائر الحتياطي ا -

 
خسـائر الحتيـاطي ٪ مـن صـافي إيـرادات التـأمين للسـنة إلـى ا10العربيـة المتحـدة، يـتم تحويـل مبلـغ يعـادل  اإلمارات لياتق بعمفيما يتعل

سـنوات مسـتقبلية. لـم يـتم  تطـرأ فـيقـد تحتفظ بسيولة كافية للوفاء بالمطالبات الستثنائية غير المتكررة التي  الشركةستثنائية لضمان أن ال
 ، حيث سيتوقف ذلك على نتائج السنة.2020 مارس 31المنتهية في أشهر  الثالثةة فتر خالل إجراء أي تحويالت

 
٪ مـن إجمـالي 1٪ من المطالبات تحت التسوية )غير التأمين على الحيـاة( للسـنة و10، يجب تحويل ما يعادل ُعمان عمليات صفيما يخأما 

بالمطالبات السـتثنائية غيـر  للوفاء لديها القدرة المالية الكافيةن الشركة من أتأكد خسائر الطوارئ للعلى الحياة إلى احتياطي  لتأمينأقساط ا
 لفرع ُعمان. طرأ في سنوات مستقبليةالمتكررة التي ت 

 
 االحتياطي العام   -

 
إلدارة لـس اهـا مجاسـتخدام هـذا الحتيـاطي لألغـراض التـي يرا نتتم التحويالت إلى الحتياطي العام بناًء على توصية مجلس اإلدارة. يمك

 اسبة.من 
 
    المتوفرة للبيع  الموجوداتاحتياطي  -

 
 .المتوفرة للبيعمة العادلة للموجودات المالية القي التغيرات في يسجل هذا الحتياطي 

 
 احتياطي تحويل العمالت األجنبية    -

 
 .خارجيةت تابعة لية لشركاالماانات الناتجة عن تحويل البي  اتة لتسجيل الفروقي يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنب 

 
   توزيعات األرباح 15

 
، وذلك بناًء على موافقة  2019مليون درهم( فيما يتعلق بسنة  100م للسهم )بإجمالي دره 20 بواقعتم اإلعالن عن توزيعات أرباح 

 .2020مارس  5بتاريخ  الذي عقد  يو المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السن 
 

 مم الدائنة األخرى  أمين والذالت إعادة ذمم  16

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 مارس   31 
 2020 2019 
 ألف درهم درهم  ألف  
   

 377.407 528.180 داخل اإلمارات العربية المتحدة  –الذمم الدائنة 
 747.915 1.020.920 المتحدة  خارج اإلمارات العربية –الذمم الدائنة 

 -------------- ------------- 
 1.549.100 1.125.322 
 = =======  ======= 
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 التابعةاورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها 
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 ذمم إعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى )تابع(   16

   
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 رديسمب  31 مارس   31 
 2020 2019 
 ألف درهم درهم  ألف  ل دولة اإلمارات العربية المتحدة: داخ
   

 132.503 157.820 الدائنة    إعادة التأمينشركات التأمين / ذمم 
 28.304 23.693 للوكالء والوسطاء  مبالغ مستحقة
 27.587 31.725 للموظفين مبالغ مستحقة

 189.013 314.942 ذمم دائنة أخرى  
 ----------- ----------- 
 528.180 377.407 
 = =====  ====== 
   

   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة: 
 565.510 831.091 الدائنة    عادة التأمينإشركات التأمين / ذمم 

 19.442 445 للوكالء والوسطاء  مبالغ مستحقة
 1.202 1.174 للموظفين مبالغ مستحقة

 161.761 188.210 م دائنة أخرى  مذ
 ------------- ----------- 
 1.020.920 747.915 
  ==== ===  ====== 

 

 ضرائب الدخل   17
 

ضريبة الدخل للفترة باستخدام المعدل الضريبي المطبق على اإليرادات السنوية المتوقعة. تعمل  تقوم المجموعة باحتساب مصاريف 
 ول.  الدخل في هذه الد ة ريب مان ومصر وسوريا وتركيا وسريالنكا وهي تخضع لضالمجموعة في سلطنة ع   شركات 

 
 الموحد: الموجز  لي فيما يلي مكونات ضريبة الدخل المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر المرح

 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 مارس  31 مارس  31 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 2.269 5.055 لدخل الحالية  امصاريف ضريبة 
 142 45 ضرائب مؤجلة 

 -------- -------- 
 2.411 5.100 إلجمالي ا

  =====  ===== 
   
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 برديسم 31 مارس   31 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 4.578 3.862 يناير  1كما في 
 8.399 5.055 المخصصات خالل الفترة 

 ً  (9.509) ( 823) المدفوعات  : ناقصا
 394 87 ةجنبي األ  العمالت صرف ات فروق

 --------- --------- 
 3.862 8.181 السنة  /  الرصيد كما في نهاية الفترة

  =====  ===== 
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 تأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعةاورينت لل
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 من االستثمارات   لالدخ  18

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 مارس  31 ارس  م  31 
 2020 2019 
 ألف درهم درهم  ألف  
   

 39.706 33.671 الفوائد  دخل 
 51.285 51.658 توزيعات األرباح  دخل 

   بالقيمة العادلة  المدرجةالقيمة العادلة لالستثمارات أرباح  /)خسائر(  
 526 ( 799) ر ئ من خالل األرباح أو الخسا   
 ---------- ---------- 
 84.530 91.517 
  ======  ===== 

 
 وااللتزامات الطارئة   ات المطلوب  19

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 مارس  31 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

   المطلوبات     أ(  
 4.090 4.090 استثمارات  التزامات عن

 == ==  === = 

 
 امات الطارئة  زااللت  ب( 

 

 37.821المطالبات التي تـم تكـوين مخصصـات لهـا، بمبلـغ المتعلقة ب  لضماناتا تلك بخالفات، ضمان  تم إصدار 2020 مارس 31في 

 األعمال العتيادية. سياق ضمنمن قبل البنوك التي تتعامل معها بالنيابة عن المجموعة  هم(ألف در 50.644: 2019)ألف درهم 

 
 لة لألدوات المالية   د القيمة العا 20

 
يع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في  يمكن قبضه مقابل ب  المبلغ الذيفي  تتمثل "القيمة العادلة"

خ. تعكس القيمة  ي في ذلك التار للمجموعةق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً السو
   باللتزام. وفاءالعادلة لاللتزام مخاطر عدم ال

 
نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه   بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق المجموعةمتاحاً، تقوم عندما يكون ذلك 

  سعار كل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األشنشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات ب 
 رة.   بصورة مستم

 
دخالت الملحوظة ذات الصلة  أساليب التقييم بحيث تستفيد من الم  المجموعة ون هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم عندما ل يك

ذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها  لبأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم ا
 ق عند تسعير المعاملة. ف المشاركة في السوتبار األطراالعب 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات يضاحات حول إ

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( 20

 
ت المستخدمة في تحديد  الذي يوضح أهمية المدخاللي للقيمة العادلة لمتدرج التاام ام المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظوتق

 القياسات: 
 

 ( في سوق نشط ألداة مطابقة.  ة)غير المعدل  ة المدرجأسعار السوق مدخالت تمثل : 1المستوى 
 

ر( أو بصورة غير  )أي كاألسعاشرة التي تكون ملحوظة إما بصورة مبا 1ضمن المستوى  : المدخالت غير األسعار المدرجة 2المستوى 
خدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة  اشرة )أي مستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باست مب 

ها جميع  خرى تكون في يم ألة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقي ث ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مما
 لهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق. المدخالت ا

 

  التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ل ترتكز : المدخالت 3المستوى 
مل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بناًء على تقييم األداة. تشت  ثير هام علىة تأعلى بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظ 

 ثلة حيث تكون التعديالت أو الفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار الفروقات بين األدوات. األسعار المدرجة ألدوات مما
 

التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة   فترةنهاية العادلة في  سها بالقيمةقيا جدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتمليوضح ا
 نيف قياسات القيمة العادلة. صت  إطاره  العادلة التي يتم في

 
 )غير مدققة(  2020  مارس 31

 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 رهم ألف د  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  دات الماليةو الموج 

     
     تفظ بها للمتاجرة: جودات المالية المحالمو

 11.455 - - 11.455 أسهم األوراق المالية 
 وثائق    حملةبها بالنيابة عن  استثمارات محتفظ 

 114.353 - - 114.353 المنتجات المرتبطة بالوحدات   
 ----------- ------- ------- ----------- 
 125.808 - - 125.808 
 = == ===  ====  ====  ===== = 
     

     : المتوفرة للبيع وجودات المالية الم
 938.984 - - 938.984 القطاع المصرفي 

 49.879 34.522 - 15.357 قطاعات أخرى 
 ----------- ------- ----------- ----------- 
 954.341 - 34.522 988.863 
  ======  ====  ======  === === 
     

     )مدققة(  2019بر يسمد 31في 
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  الموجودات المالية 

 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 
     

     الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة: 
 12.254 - - 12.254 أسهم األوراق المالية 

   وثائق  حملةاستثمارات محتفظ بها بالنيابة عن 
 132.419 - - 132.419 طة بالوحدات المنتجات المرتب   
 ----------- ------- ------- ---------- 
 144.673 - - 144.673 
  =====  ====  ==== == ==== 
     

     : المتوفرة للبيعالموجودات المالية 
 991.013 - - 991.013 القطاع المصرفي 

 52.425 34.522 - 17.903 قطاعات أخرى 
 ----------- ------- ----------- -------------- 
 1.008.916 - 34.522 1.043.438 
 ===== ==  ==== =  ======  ======== 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   لية الموجزة الموحدةالمرحالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 ع(القيمة العادلة لألدوات المالية )تاب 20

 
والتي تم قيدها بالقيمة   3ستوى دناه مطابقة بين الرصيد الفتتاحي والختامي للموجودات والمطلوبات المالية ضمن الم من الجدول أيتض

 : العادلة
 

 )غير مدققة(  2020  مارس 31
 

 
يناير   1في 

 المبيعات  مشتريات  2020

إجمالي األرباح  
لخسائر  أو ا 

المسجلة في  
 حقوق الملكية 

  مارس 31في 
2020 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  لف درهم أ ألف درهم  
      

      : توفرة للبيع مالالموجودات المالية 

 34.522 - - - 34.522 قطاعات أخرى 
 ----------- -------- ------- ------- ----------- 

 34.522 - - - 34.522 اإلجمالي 
  ======  ====  ====  ====  ====== 
 

 مدققة( ) 2019ديسمبر  31

 
يناير   1في 

 المبيعات مشتريات 2019

مالي األرباح  إج
أو الخسائر  
المسجلة في  
 حقوق الملكية 

   ديسمبر 31في 
2019 

 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      : يعالمتوفرة للب الموجودات المالية 

 - - (200.000) - 200.000 صرفي طاع الم الق
 34.522 919 - 1.625 31.978 أخرى قطاعات 

 ----------- -------- ------------ ------- ----------- 
 34.522 919 (200.000) 1.625 231.978 اإلجمالي 

  ======  ==== ==== ===  ====  ====== 
 

 األم  الشركةي للسهم العائد لمساهم  فوالمخف الربح األساسي  21
 

 : كما يلي القائمة خالل الفترةأرباح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم  قسمةن طريق ية عربحية السهم األساسيتم احتساب  

 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 مارس  31 مارس   31 
 2020 2019 
 درهم ألف ألف درهم  
   

 166.010 171.024 أرباح الفترة بعد الضريبة 
 (3.876) ( 5.804) غير المسيطرة العائد إلى الحصص  ناقصاً: 

 ----------- ----------- 
 162.134 165.220 ساهميناألرباح العائدة إلى الم

 = ==== = = ==== = 
   

 5.000 5.000 )ألف(   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
 = ==== = ==== 

 32 .43 33  .04 ربحية السهم )درهم( 
 ==== =  ===== 
 

 لسهم. سي لل يوجد تأثير مخفف على الربح األسا
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 ساهمة عامة وشركاتها التابعةاورينت للتأمين م
   وحدةالمرحلية الموجزة الم المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
   اتمعلومات حول القطاع 22

 
 اإلجمالي  التأمينات على الحياة  التأمينات العامة  
 ------------------------------ ---------------------------- ---------------------------- 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  مدققة(  )غير  

 
مارس   31

2020 
مارس   31

2019 
مارس   31

2020 
مارس   31

2019 
مارس   31

2020 
مارس   31

2019 
 ألف درهم ألف درهم  لف درهمأ ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       

 1.308.739 1.505.604 113.124 112.842 1.195.615 1.392.762 تبةلمكت اقساط األ إجمالي 
 ------------ ------------ ----------- ----------- ------------- ------------- 

 304.407 294.503 27.454 31.383 276.953 263.120 التأمين دخل إجمالي 
 ----------- ----------- ---------- ---------- ----------- ----------- 

 140.938 156.831 18.204 15.769 122.734 141.062 التأمين دخلفي  صا
       

 (63.738) ( 66.678) (11.654) ( 10.169) (52.084) ( 56.509) العمومية واإلدارية  المصاريف
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 77.200 90.153 6.550 5.600 70.650 84.553 الفنية ح األربا  صافي
 ---------- ---------- ---------- ----------- ----------- ----------- 

 91.221 85.971     ودخل آخر  ات استثمار دخل 
     ----------- ----------- 

 168.421 176.124     قبل الضريبة اح األرب 
       

بعد خصم  خل ضريبة الد  ريفمصا
 (2.411) ( 5.100)     المؤجلة  الضريبة

     ----------- ----------- 
 166.010 171.024     األرباح بعد الضريبة 

      ======  ====== 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات ل إيضاحات حو

 
 )تابع(  اتل القطاعمعلومات حو  22

 
 اإلجمالي  االستثمارات  التأمينات على الحياة  التأمينات العامة  
 ----------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------- ------------------------------------ 
 )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  ر مدققة( )غي )مدققة(  مدققة( )غير  ققة( )مد )غير مدققة(  

 
   مارس 31

2020 
ديسمبر  31

2019 
   مارس 31
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

   مارس 31
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

   مارس 31
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

 ف درهمأل م ألف دره ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  همألف در ألف درهم  
         

 7.718.484 8.751.348 4.152.587 4.092.698 347.352 395.821 3.218.545 4.262.829 قطاع موجودات ال
  ========  ========  ======= = =====  ======== = ======  ========  ======== 

 4.594.108 5.614.864 - - 681.060 703.096 3.913.048 4.911.768 مطلوبات القطاع 
  ========  ========  ====== == ====  ========  =======  ========  ======== 

 
 


