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مجلس اإلدارة  

السيد / عبد الله حمد الفطيمرئيس مجلس اإلدارة
)ممثال لشركة الفطيم )ذ.م.م((

السيد / عمرعبد الله الفطيمنائب الرئيس
)ممثال لشركة الفطيم لخدمات التنمية )ذ.م.م((

السيد / خالد عبد الله الفطيمعضو مجلس اإلدارة
)ممثال لشركة الفطيم لخدمات التنمية )ذ.م.م((

السيدة / ميره عمرعبد الله حمد الفطيمعضو مجلس اإلدارة

السيد / أحمد زكي هارونعضو مجلس اإلدارة
)ممثال لشركة الفطيم الخصوصية )ذ.م.م((

 
    

اإلدارة
السيد / عمر األمينالرئيس – مجموعة أورينت       

مجلس اإلدارة



اإلدارة العليا

نائب الرئيس التنفيذي - اإلمارات
A.C.I.I - زڤير  س. أربوثراج

رئيس العمليات - مجموعة أورينت
BA (Hons) - Economics - جاك جينر

رئيس إدارة التأمين الطبي
F.L.M.I  وسام خليفه - دبلوم علوم اكتوارية

رئيس إدارة المبيعات والتسويق
P.I.C, A.C.I.I - فادي عوني األحمدي

نائب الرئيس – الشؤون الفنية
F.C.I.I - روحانا األجياجي

نائب الرئيس – دائرة المراجعة الفنية
FCA, DISA - مونو ماثيو

نائب الرئيس – المالية  
F.C.A, F.I.I.I, A.C.I.I - ب. سوندراراجان

نائب الرئيس – الموارد البشرية واإلدارة
BSc. )Psychology( - غيلبرت ب. اسبيريتو

نائب الرئيس - المطالبات
A.C.I.I., A.A.A.A - كيسفان كانان

مدير منطقه – سلطنة عمان
MBA, A.C.I.I - عقيل اللواتي

مدير منطقه – مملكة البحرين
M.Com, F.I.I.I - سيفا راماكريشنان
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جبل علي
راجانيش مودافاث – نائب رئيس

ص.ب:  17292، المنطقة الحره 19
 LB190004 & LB190003, LB190002 الطابق األرضي

هاتف: 8847471 )04(، فاكس: 8847449 )04(

الشارقة
سانجاى ناير – نائب رئيس أول

ص.ب: 6654، بناية الجزيرة 1، مكتب رقم 301 و 302، 
الطابق الثالث، المجاز 3، شارع الخان

جانب السفير ماركت، كورنيش البحيره، بعد قناة 
القصباء، خلف فندق هيلتون.

هاتف: 5682045 )06(، فاكس: 5681334 )06(

أبو ظبي
راهول ميشرا – نائب رئيس أول

ص.ب: 37035، مكتب رقم 102، 103 و 202
الطابق األول، برج ملتقى األعمال، شارع السالم .

هاتف: 6763222 )02(، فاكس: 6722236 )02(

رأس الخيمة
طارق الشنطي – نائب رئيس

ص.ب: 33217، الطبق الرابع، مكتب رقم 401 و 402، 
بناية الهالل األحمر، شارع الجسر.

هاتف: 2260540 )07(، فاكس: 2264296 )07(

العين 
قاسم إبراهيم – نائب رئيس

ص.ب: 18800، الشارع الرئيسي، بالقرب من إشارة
الساعة، بناية بنك ملي إيران، طابق الميزانيين 2،

مكتب رقم 203 و 204 
هاتف: 7377012 )03(، فاكس: 7377013 )03(

مسقط
عقيل اللواتي – مدير منطقة

ص.ب: 1534 – الرمز البريدي: 133 – 401 بناية سيتي سيزن - الخوير
هاتف: 24475410 )968+(،فاكس: 24475262 )968+(

البحرين
سيفا راماكريشنان – مدير منطقة

ص.ب: 11440 – مكتب رقم 503 – بناية برج العنوان 655
شارع 3614 - بلوك 436 – السيف.

هاتف:  17563888)973+(،فاكس: 17563999 )973+(

الغروع
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تقرير مجلس اإلدارة

سوق التأمين- عام الوباء
كان العــام 2020 غريبــا وغيــر عــادي، لقــد تأثــر العالــم بفيــروس كورونــا والــذي أثــر بالتالــي علــى جميــع مناحــي الحيــاة، كمــا تأثــر قطــاع األعمــال أيضــا 
وفــي جميــع أنحــاء العالــم كان هنــاك إغــالق شــبه تــام لــكل االنشــطة. ان اقتصادنــا المحلــي لــم يختلــف عــن ذلــك وكان التأثيــر فــي جميــع االنشــطة 

مــن الســفر، الفنــادق، مبيعــات الســيارات، ومبيعــات قطــاع التجزئــة.

وشــهد الربــع الثانــي مــن العــام انخفاضــا كبيــرا فــي مبيــع الســيارات وتدهــورا كبيــرا فــي قطــاع التجزئــة ومــن الطبيعــي ان يتأثــر قطــاع الســفر مــن 
االغــالق والــذي تأثــر بدرجــة كبيــرة، وكنتيجــة لذلــك تاثــر قطــاع الفنــادق حيــث شــهدنا إغــالق العديــد مــن الفنــادق لعــدة شــهور وفقــد العديــد مــن 
العامليــن وظائفهــم بهــذه القطاعــات، وقــد تأثــر قطــاع التأميــن الــى حــد مــا بســبب الجائحــه، اال انــه قــد اســتفاد منهــا. ان االغــالق يعنــي ســيارات 
ــاء ممــا جعــل عــددا اقــل مــن المرضــى  ــره بســبب الوب اقــل فــي الطرقــات وعــدد اقــل مــن الحــوادث واصبحــت المستشــفيات تحــت ضغــوط كبي
يــزورون المستشــفيات لعــالج الحــاالت الروتينيــة واجــراء جراحــات غيــر ضروريــة وملحــه وبالرغــم مــن تأثــر قطــاع االعمــال اال ان معــدل المطالبــات قــد 
انخفــض فــي هذيــن النوعيــن مــن التأميــن ممــا أدى الــى تعــادل الربــح والخســارة فــي الســوق. وبســبب انخفــاض االعمــال فقــد اشــتعلت المنافســة 
فــي قطاعــي الســيارات والتأميــن الطبــي حيــث تتحمــل الشــركات النصيــب االكبــر مــن االحتفــاظ ورأينــا اســعار التأميــن علــى الســيارات تنخفــض الــى 

معــدالت غيــر اقتصاديــة.

اســتفاد الســوق مــن االقســاط الغيــر ســارية المرحلــة مــن العــام 2019 ممــا جعــل باالمــكان اظهــار اربــاح فنيــة معقولــه. ان توقعاتنــا ان االنخفــاض 
فــي االســعار ســيؤثر علــى نتائــج العــام 2021 بســبب انخفــاض االســعار فــي العــام 2020 وقــد شــهد الســوق ارتفاعــا فــي اســعار التأميــن علــى بعــض 
انــواع التأميــن التــي تحتــاج الــى طاقــة اســتيعابية كبيــرة وقــد كان الســبب فــي ذلــك هــو تشــدد اســواق اعــادة التأميــن العالميــة والتــي تأثــرت ســلبا 
مــن الخســائر الناجمــه مــن الوبــاء وشــهدنا ارتفاعــات كبيــرة فــي اســعار التأميــن علــى الممتلــكات، ان توقعاتنــا أن يســتمر التشــدد فــي أســواق اعــادة 
ــة للمنطقــة، باالضافــه الــى  ــن العالمي ــة وذلــك بســبب انخفــاض الطاقــة االســتيعابية الناتجــه عــن مغــادرة بعــض شــركات التأمي ــن العالمي التأمي

اغــالق بعــض شــركات التأميــن االقليميــة ألعمالهــا.

ان شــركات التأميــن المحليــه لديهــا نســبة احتفــاظ بســيطة وبالتالــي فهــي لــن تســتفيد بدرجــه كبيــره مــن هــذا التشــدد حيــث ان معظــم االقســاط 
ســتذهب الــى الشــركات القياديــة فــي ســوق اعــادة التأميــن.

أداء مجموعة أورينت
بالرغــم مــن الوبــاء وانخفــاض االعمــال باإلضافــة الــى تدهــور األســعار فــي قطاعــي التأميــن الطبــي وتأميــن الســيارات فــان العــام 2020 كان بالفعــل 
عامــا مميــزا للمجموعــة حيــث تجــاوزت الشــركة الميزانيــة الموضوعــه وزادت مــن أرباحهــا الفنيــة بنســبة %12 كمــا ارتفعــت األقســاط بنســبة 9% 

وقفــزت حقــوق المســاهمين بنســبة %10 كمــا شــهدت الموجــودات ارتفاعــا كبيــرا بنســبة 15%. 

وبســبب اســتخدام التقنيــة والتغييــر فــي اســتيراتجية البيــع فقــد ركــزت الشــركة علــى البيــع مــن خــالل االنترنــت، وكنتيجــة لذلــك فقــد اغلقــت الشــركة 
ــا علــى  ســبعه مــن فروعهــا االثنــي عشــر وركــزت أعمالهــا فــي دبــي مــن المكتــب الرئيســي وفــي أبوظبــي مــن الفــرع الرئيســي وقــد أثــر ذلــك ايجاب

مصروفــات الشــركة والتــي اظهــرت انخفاضــا بنســبة %16 كنســبة مــن اجمالــي االقســاط.

توسعات أورينت والشركات التابعة خارج الدولة
لقــد كان أداء الشــركات خــارج االمــارات ممتــازا حيــث حققــت أكثــر مــن الميزانيــة التقديريــة الموضوعــه لهــا وحققــت شــركة التكافــل التابعــه للمجموعه 

ارتفاعــا كبيــرا فــي االربــاح واالقســاط وتقدمــت الشــركة بثبــات حســب الخطــة الموضوعه .

بــكل أســف وبســبب آثــار الجائحــه فقــد تقــرر ارجــاء الخطــط لدخــول الســوق الســعودي وقــد وافــق المصــرف المركــزي الســعودي مشــكورا علــى منــح 
الشــركة فتــرة ســماح قدرهــا عامــان لبــدء األعمــال بالمملكــة وســتقوم الشــركة بمراجعــه االوضــاع خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 وعلــى ضــوء 

ذلــك ســيتم اتخــاذ القــرار بمواصلــه االجــراءات أو بالتريــث.

تصنيف الشركة
ــي. ان  ــى التوال ــة ‘A”  و “+a” عل واصلــت الشــركة االحتفــاظ بتصنيفهــا االعلــى فــي المنطقــه مــن مؤسســتي  S&P and AM Best فــي المرتب
الحفــاظ علــى التصنيــف العالــي بهــذا المســتوى لــم يكــن ممكنــا بــدون االداء الممتــاز للشــركة، كمــا واصلــت شــركتنا فــي مصــر االســتفادة مــن األداء 

.AM Best مــن ”a+“ الممتــاز باالضافــه الــى الضمانــات مــن الشــركة األم والحفــاظ علــى التصنيــف
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تقرير مجلس اإلدارة )تابع(

اتفاقيات إعادة التأمين
شــهد ســوق اعــادة التأميــن تشــددا فــي تجديــد االتفاقيــات للعــام 2021 وذلــك بســبب الجائحــه حيــث تكبــدت شــركات اعــادة التأميــن خســائر كبيــره 
كمــا ان انخفــاض دخــل االســتثمار بســبب هبــوط اســعار الفائــدة يعتبــر ســببا ثانيــا لتشــدد اســواق التأميــن العالميــة وبالرغــم مــن ذلــك فقد اســتطاعت 

الشــركة الحصــول علــى شــروط طيبــة مــن شــركة ســكور التــي تقــود برنامــج إعــادة التأميــن ألغلــب شــركات المجموعــة.

2021 نظره مستقبلية
ــد علــى %50 مــن اجمالــي  ــر فقــد تــم تطعيــم مــا يزي ــة هــذا التقري ــر لتطعيــم المواطنيــن والمقيميــن وفــي وقــت كتاب ــة تقــوم بجهــد كبي ان الدول
الســكان ويعتبــر ذلــك انجــازا رائعــا حيــث ســينعكس ايجابــا علــى النشــاطات االقتصاديــة المختلفــة اعتبــارا مــن بدايــة الربــع الثانــي مــن العــام، كمــا 
نشــعر بالســرور لألرتفــاع فــي اســعار البتــرول والتــي تجــاوزت 60 دوالرا للبرميــل، كمــا يشــهد قطــاع العقــار فــي دبــي عالمــات واضحــه علــى التعافــي 
وبالنظــر الــى كل هــذه المؤشــرات االيجابيــة فنحــن واثقــون ان هــذه الســنة ستشــهد تحســنا واضحــا فــي النشــاط االقتصــادي ونرجــو ان ينعكــس 

ذلــك علــى قطاعــات الســفر والتجزئــة والســيارات.

البيانات المالية 

20202019
زيادة )نقصان( %

عن 2019

ألف درهمألف درهم

%4,247,0863,881,0789إجمالي األقساط المكتتبة

%1,272,4611,238,8493صافي األقساط المكتتبة

-%616,823623,0541صافي المطالبات

%246,397220,60212األرباح الفنية

%430,421425,1041صافي األرباح

%500,000500,0000رأس المال

%3,421,9143,124,37610حقوق المساهمين

%4,718,7304,276,10010إجمالي االستثمارات

خاتمه
نتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر الــى عمالءنــا الكــرام الذيــن دعمونــا خــالل العــام المنصــرم والــذي تميــز بصعوبــات كبيــرة والــى شــركائنا فــي أســواق 
اعــادة التأميــن العالميــة وخصوصــا شــركة ســكور وذلــك لتفهمهــم ودعمهــم، ويذهــب تقديرنــا الــال محــدود لموظفــي الشــركة الذيــن واصلــوا العمــل 
بــال كلــل وملــل وبجهــود كبيــرة مــن المنــازل والمكاتــب حيــث كان نتــاج ذلــك هــذه النتائــج الرائعــه وذلــك بالرغــم مــن كل الصعــاب والتحديــات التــي 

واجهــت الشــركة، ونتطلــع الــى اســتمرار هــذه الجهــود وااللتــزام خــالل العــام 2021.
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التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة     

الرأي 

لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة لـــ اورينــت للتأميــن مســاهمة عامــة )“الشــركة”( والشــركات التابعــة لهــا )“المجموعــة”(، التــي تتألــف 
مــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، والبيانــات الموحــدة لألربــاح أو الخســائر، واألربــاح أو الخســائر واإليــرادات الشــاملة 
األخــرى، والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة، والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، باإلضافــة إلــى إيضاحــات تتضمــن السياســات 

المحاســبية الهامــة ومعلومــات إيضاحيــة أخــرى. 

فــي رأينــا، إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة ُتعبــر بصــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي الماديــة، عــن المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي 
31 ديســمبر 2020، وعــن أدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد 

التقاريــر الماليــة.

أساس إبداء الرأي

ــر فــي فقــرة “مســؤولية مدققــي  ــا بتوضيــح مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعايي ــر الدوليــة للتدقيــق. قمن ــا وفقــًا للمعايي ــا بتنفيــذ تدقيقن لقــد قمن
الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة” مــن هــذا التقريــر. إننــا نتمتــع باســتقاللية عــن المجموعــة وفقــًا لقواعــد الســلوك المهنــي 
للمحاســبين القانونييــن الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين )بمــا فــي ذلــك معاييــر االســتقاللية الدوليــة( باإلضافــة إلــى 
متطلبــات أخالقيــات المهنــة المتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة  الموحــدة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة 
األخــرى وفقــًا لهــذه المتطلبــات ولقواعــد الســلوك المهنــي للمحاســبين القانونييــن الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين. 

هــذا ونعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتزويدنــا بأســاس إلبــداء رأينــا. 

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمــور التدقيــق الرئيســية هــي األمــور التــي نراهــا، وفقــًا ألحكامنــا المهنيــة، أكثــر األمــور أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة 
الحاليــة. تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا وأثنــاء تكويــن رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة بشــكل مجمــل، وال نبــدي رأيــًا منفصــاًل حــول 

هــذه األمــور.

تقييم مطلوبات عقود التأمين     .1
راجع اإليضاحات 3)ل( و4)5()أ( و5 و13 و26 حول البيانات المالية الموحدة.

ــه يتطلــب وضــع عــدد مــن االفتراضــات التــي تنطــوي علــى عــدم يقيــن جوهــري فــي  ــى أحــكام هامــة كمــا أن ــات عل ــم هــذه المطلوب ينطــوي تقيي
ــم إبــالغ  ــم يت ــدة التــي ل ــات المتكب ــراف بهــا فيمــا يتعلــق بالمطالب ــات التــي يتــم االعت ــرات. ينطبــق ذلــك بشــكل خــاص علــى تلــك المطلوب التقدي
المجموعــة بهــا. يتــم احتســاب المطالبــات المتكبــدة التــي لــم يتــم اإلبــالغ عنهــا مــن قبــل خبيــر تقييــم اكتــوري داخلــي مســتقل ومؤهــل لــدى 

المجموعــة.  

إن التغيــرات غيــر الجوهريــة فــي االفتراضــات المســتخدمة لتقييــم المطلوبــات، بصــورة محــددة االفتراضــات المتعلقــة بقيمــة وتوقيــت المطالبــات 
المســتقبلية، قــد تؤثــر بشــكل مــادي علــى تقييــم هــذه المطلوبــات كمــا تؤثــر بشــكل مماثــل علــى األربــاح أو الخســائر الموحــدة. تتضمــن اإلفتراضــات 
ــات، وحيثمــا كان ذلــك مناســبًا،  ــرات الخاصــة بتكــرار وحجــم المطالب ــي يعتمــد عليهــا احتســاب االحتياطــي معــدالت الخســائر والتقدي الرئيســية الت

معــدالت الخصــم لفئــات األعمــال طويلــة األجــل.

ــًا لتوقــع  ــا ُتســتخدم غالب ــث أنه ــة والســابقة حي ــات الحالي ــوع المطالب ــات حــول حجــم وقيمــة ون ــة البيان ــى دق ــز عل ــات يرتك ــم هــذه المطالب إن تقيي
ــي احتســاب  ــات المســتخدمة ف ــة البيان ــال ودق ــدم اكتم ــال ع ــي ح ــادي ف ــات بشــكل م ــم المطلوب ــة تقيي ــر عملي ــد تتأث ــات المســتقبلية. ق المطالب

مطالبــات التأميــن أو لوضــع أحــكام حــول االفتراضــات الرئيســية.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
السادة مساهمي اورينت للتأمين مساهمة عامة
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اإلجراءات التي قمنا بها
تتضمن إجراءات التدقيق المدعومة من قبل خبير التقييم االكتواري ما يلي:

ــق النظــم  ــة تطبي ــدى المجموعــة. فحــص أدل ــد االحتياطــي ل ــات وتحدي ــة الرئيســية حــول إجــراءات ســداد المطالب ــار النظــم الرقابي ــم واختب تقيي  •
الرقابيــة علــى إجــراءات تقييــم االحتياطــي الفــردي للمطالبــات تحــت التســوية وتحديــد مــا إذا كان قــد تــم تقييــم المبالــغ المقيــدة فــي البيانــات 

ــم؛ ــة الموحــدة بشــكل مالئ المالي
فهم وتقييم اآللية واالفتراضات الرئيسية المطبقة من قبل اإلدارة، وكذلك توقع، بصورة مستقلة، أرصدة االحتياطي لبعض فئات األعمال؛  •

تقييم خبرة وكفاءة خبير التقييم االكتواري لدى المجموعة والتحديات التي تمت مواجهتها عند تحديد االحتياطيات؛  •
فحــص عينــة مــن االحتياطيــات الخاصــة بالمطالبــات تحــت التســوية مــن خــالل مقارنــة القيمــة المقــدرة الحتياطيــات المطالبــات تحــت التســوية   •

بالوثائــق المناســبة، مثــل تقاريــر مقيمــو الخســائر؛ و
تقييم مدى مالءمة إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بهذه المطالبات بما في ذلك جدول تطور المطالبات.  •

إمكانية استرداد أرصدة التأمين المدينة  .2
راجع اإليضاحات 3)ط( و5 و11 حول البيانات المالية الموحدة.

لــدى المجموعــة أرصــدة تأميــن مدينــة تتعلــق بسياســات أقســاط التأميــن المكتتبــة. هنــاك مخاطــر تتعلــق بإمكانيــة اســترداد هــذه الذمــم المدينــة. إن 
تحديــد مخصــص انخفــاض القيمــة ذات الصلــة يخضــع للتقديــرات ويتأثــر باألحــكام المتعلقــة باحتماليــة التعثــر والخســائر المحتملــة فــي حــال التعثــر 

فــي الســداد.

اإلجراءات التي قمنا بها
تضمنت إجراءاتنا بشأن إمكانية أرصدة التأمين:

اختبار النظم الرقابية الرئيسية على اإلجراءات الموضوعة لتسجيل ومراقبة أرصدة التأمين المدينة؛  •
فحــص فتــرات اســتحقاق أرصــدة التأميــن المدينــة للتحقــق ممــا إذا كان قــد تــم تحديدهــا بشــكل دقيــق. اختبــار عينــة مــن أرصــدة التأميــن المدينــة   •
القائمــة لفتــرات طويلــة، والتــي لــم يتــم رصــد مخصــص انخفــاض قيمــة لهــا مقارنــًة باألدلــة الداعمــة لــدى اإلدارة علــى إمكانيــة اســترداد هــذه 

األرصــدة؛
الحصول على تأكيدات باألرصدة من عينة من األطراف المقابلة ذات الصلة مثل حاملي وثائق التأمين والوكالء والوسطاء؛  •

التحقق من الدفعات المستلمة من هذه األطراف المقابلة بعد نهاية السنة؛  •
تقييــم مــدى كفايــة المخصصــات المرصــودة للديــون المعدومــة لكبــار العمــالء، مــع األخــذ باالعتبــار عمليــات تقييــم مخاطــر االئتمــان لــكل عميــل   •
علــى حــدة بنــاًء علــى فتــرة التأخــر عــن الســداد ومــدى وجــود نزاعــات علــى األرصــدة القائمــة وســجل تســوية األرصــدة المســتحقة ســابقًا مــن نفــس 

األطــراف المقابلــة؛ و
مناقشــة اإلدارة ومراجعــة المراســالت، حيثمــا كان ذلــك مناســبًا، لتحديــد أي نــزاع والتحقــق ممــا إذا كان قــد تــم أخذهــا باالعتبــار بشــكل مناســب   •

عنــد تحديــد مخصــص انخفــاض القيمــة.

المعلومات األخرى
ــخ  ــل تاري ــه قب ــم الحصــول علي ــذي ت ــر أعضــاء مجلــس اإلدارة ال إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتألــف المعلومــات األخــرى مــن تقري
تقريــر مدققــي الحســابات كمــا نتوقــع الحصــول علــى األقســام المتبقيــة مــن التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة 2020 بعــد تاريــخ تقريــر مدققــي 

الحســابات الخــاص بنــا.

ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا لم ُنعبر عن أي استنتاجات تدقيقية بشأن هذه المعلومات.

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة، تنحصــر مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى الُمحــددة أعــاله، وعنــد القيــام بذلــك، نضــع 
فــي االعتبــار مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متســقة بصــورة ماديــة مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو مــع المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا 

أثنــاء عمليــة التدقيــق، أو مــا إذا كانــت تشــوبها أخطــاء ماديــة. 

فــي حــال خلصنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي فــي المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مدققــي الحســابات، بنــاًء علــى األعمــال التــي 
قمنــا بهــا، فإننــا ملزمــون باإلبــالغ عــن هــذا األمــر. لــم يســترع انتباهنــا أي أمــر يســتدعي اإلبــالغ عنــه فــي هــذا الشــأن.

فــي حــال خلصنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة 2020 أثنــاء قراءتــه، يتعيــن علينــا إحاطــة مســؤولي الحوكمــة بهــذا 
األمــر واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
السادة مساهمي اورينت للتأمين مساهمة عامة
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مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة   
ــة، وإعدادهــا بمــا  ــر المالي ــة إلعــداد التقاري ــر الدولي ــًا للمعايي ــة وفق ــة الموحــدة بصــورة عادل ــات المالي إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد وعــرض البيان
يتوافــق مــع األحــكام ذات الصلــة للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015 والقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة رقــم )6( لســنة 2007، وعــن الرقابــة الداخليــة التــي تــرى اإلدارة أنهــا ضروريــة إلعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بحيــث تكــون خاليــة 

مــن األخطــاء الماديــة، الناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية، 
واإلفصــاح، حيثمــا يكــون مناســبًا، عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام مبــدأ االســتمرارية كأســاس للمحاســبة، إال إذا كانــت اإلدارة 

تعتــزم تصفيــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا أو لــم يكــن لديهــا بديــل فعلــي غيــر ذلــك.

يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة   
تتمثــل أهــداف تدقيقنــا فــي الحصــول علــى تأكيــدات معقولــة حــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة، بشــكل مجمــل، خاليــة مــن األخطــاء 
الماديــة، التــي تنتــج عــن االحتيــال أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مدققــي الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو عبــارة عــن درجــة عاليــة 
مــن التأكيــد، لكنــه ليــس ضمانــًا بــأن أعمــال التدقيــق التــي تــم القيــام بهــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ســوف تكتشــف دائمــًا أي خطــأ مــادي 
إن وجــد. قــد تنشــأ األخطــاء نتيجــة االحتيــال أو الخطــأ وُتعتبــر هــذه األخطــاء ماديــة إذا كان مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو 

جماعيــة علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنــاًء علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

كجــزء مــن أعمــال التدقيــق وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، قمنــا بوضــع أحــكام مهنيــة مــع اتبــاع مبــدأ الشــك المهنــي خــالل عمليــة التدقيــق. قمنــا 
أيضــًا بمــا يلــي:

ــذ إجــراءات  ــم وتنفي ــال أو الخطــأ، وتصمي ــت نتيجــة االحتي ــة الموحــدة، ســواء كان ــات المالي ــة فــي البيان ــم مخاطــر األخطــاء المادي ــد وتقيي تحدي  •
التدقيــق المناســبة لتلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة لتزويدنــا بأســاس إلبــداء رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف األخطــاء 
الماديــة الناتجــة عــن االحتيــال تكــون أعلــى مقارنــًة باألخطــاء الماديــة الناتجــة عــن الخطــأ نظــرًا ألن االحتيــال قــد ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزويــر أو 

حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.
فهــم نظــام الرقابــة الداخليــة المتعلــق بأعمــال التدقيــق وذلــك بغــرض تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة للظــروف الراهنــة، وليــس بغــرض إبــداء   •

الــرأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.
تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات الصلــة الموضوعــة مــن قبــل   •

اإلدارة.
التحقــق مــن مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســس المحاســبية المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية وتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم يقيــن جوهــري،   •
بنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، فيمــا يتعلــق باألحــداث أو الظــروف التــي قــد ُتثيــر شــك جوهــري حــول قــدرة المجموعــة علــى 
مواصلــة أعمالهــا وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية. فــي حــال خلصنــا إلــى وجــود عــدم يقيــن جوهــري، فإنــه يتعيــن علينــا أن نلفــت االنتبــاه فــي تقريــر 
مدققــي الحســابات إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، أو نقــوم بتعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة. 
ــر مدققــي الحســابات. إال أن األحــداث أو الظــروف  ــخ إصــدار تقري ــى تاري ــا حت ــم الحصــول عليه ــي ت ــق الت ــة التدقي ــى أدل تعتمــد اســتنتاجاتنا عل

المســتقبلية قــد تتســبب فــي توقــف المجموعــة عــن مواصلــة أعمالهــا وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية.
تقييــم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا ومحتواهــا بشــكل عــام، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة   •

تمثــل المعامــالت واألحــداث ذات الصلــة بطريقــة تضمــن عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة.
ــداء رأي حــول  ــة داخــل المجموعــة إلب ــة للمنشــآت أو األنشــطة التجاري ــة ومالئمــة بشــأن المعلومــات المالي ــق كافي ــة تدقي ــى أدل الحصــول عل  •
البيانــات الماليــة الموحــدة. نحــن نتحمــل مســؤولية توجيــه وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للمجموعــة واإلشــراف عليهــا. نحــن مســؤولون وحدنــا عــن 

ــا التدقيقــي. رأين

نتواصــل مــع مســؤولي الحوكمــة بخصــوص عــدة أمــور مــن ضمنهــا نطــاق أعمــال التدقيــق واإلطــار الزمنــي المحــدد لهــا والنتائــج الجوهريــة المترتبــة 
علــى أعمــال التدقيــق بمــا فــي ذلــك أي قصــور جوهــري يتــم اكتشــافه فــي نظــام الرقابــة الداخليــة خــالل أعمــال التدقيــق.

ُنقــدم أيضــًا إقــرارًا لمســؤولي الحوكمــة نؤكــد بموجبــه التزامنــا بقواعــد الســلوك المهنــي فيمــا يتعلــق باالســتقاللية، ونطلعهــم علــى كافــة العالقــات 
واألمــور األخــرى التــي قــد ُيعتقــد بصــورة معقولــة أنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا، وحيثمــا أمكــن، اإلجــراءات المتخــذة للقضــاء علــى أي تهديــدات أو 

اإلجــراءات الوقائيــة المطبقــة. 

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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فــي ضــوء األمــور التــي يتــم التواصــل بشــأنها مــع مســؤولي الحوكمــة، نحــدد األمــور األكثــر أهميــة أثنــاء تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة 
الحاليــة، وبذلــك ُتعتبــر هــذه األمــور هــي أمــور التدقيــق الرئيســية. نقــوم باســتعراض هــذه األمــور فــي تقريــر مدققــي الحســابات مــا لــم يكــن اإلفصــاح 
عــن تلــك األمــور للعامــة محظــورًا بموجــب القوانيــن أو التشــريعات أو عندمــا نــرى، فــي حــاالت نــادرة للغايــة، أنــه يجــب عــدم اإلفصــاح عــن أمــر مــا فــي 
تقريرنــا إذا كان مــن المتوقــع أن تكــون التداعيــات الســلبية للقيــام بذلــك أكثــر مــن المنافــع التــي تعــود علــى المصلحــة العامــة نتيجــة هــذا اإلفصــاح.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، فإننا ننوه بما يلي:

لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛  )1
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، مــن كافــة النواحــي الماديــة، بمــا يتوافــق مــع األحــكام ذات الصلــة للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات   )2

العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015؛ 
قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛  )3

تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة مع ما جاء في السجالت المحاسبية للمجموعة؛  )4
كمــا هــو ُمبيــن فــي اإليضــاح 1-9 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، قامــت المجموعــة بشــراء أســهم خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر   )5

2020؛
يبيــن اإليضــاح رقــم 24 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة المعامــالت الماديــة مــع األطــراف ذات العالقــة والشــروط التــي تــم بموجبهــا تنفيــذ هــذه   )6

المعامالت؛
بنــاًء علــى المعلومــات التــي أُتيحــت لنــا، لــم يســترع انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد أن المجموعــة قــد خالفــت، خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي   )7
31 ديســمبر 2020، أي مــن األحــكام ذات الصلــة للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015 أو أن الشــركة قــد 

خالفــت نظامهــا األساســي، علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى أنشــطتها أو مركزهــا المالــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2020؛ و
كما هو مبين في اإليضاح 1-21 حول البيانات المالية الموحد، لم تقم المجموعة بإجراء أي مساهمة مجتمعية خالل السنة.   )8

كمــا يقتضــي القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )6( لســنة 2007، وتعديالتــه، فإننــا ننــوه بأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة 
المعلومــات واإليضاحــات التــي نعتبرهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا.

كى بي إم جي لوار جلف ليمتد
إيميليو بيرا

رقم التسجيل: 1146
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

التاريخ: 14 فبراير 2021

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
السادة مساهمي اورينت للتأمين مساهمة عامة
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بيان المركز المالي الموحد 
كما في 31 ديسمبر

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

ألف درهم ألف درهمإيضاح

الموجودات 

794,652104,797الممتلكات والمعدات 
867,63565,478االستثمار في شركة زميلة

9213,548200,406االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
91,239,0111,043,438االستثمارات المتوفرة للبيع

9207,279144,673االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
111,066,587875,793ذمم التأمين المدينة

1071,63854,495ودائع إلزامية
132,680,0902,218,662موجودات عقود إعادة التأمين

1259,52651,497الذمم المدينة األخرى والمصاريف المدفوعة مقدمًا
142,811,0662,644,097ودائع لدى البنوك
14371,687315,148النقد وما يعادله 

8,882,7197,718,484إجمالي الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

15500,000500,000رأس المال
16125,000125,000االحتياطي النظامي
16250,000250,000االحتياطي اإللزامي

16279,867255,336احتياطي الخسائر االستثنائية
161,565,4921,421,492االحتياطي العام

-1613,693احتياطي إعادة التأمين
16457,642469,375احتياطي االستثمارات المتوفرة للبيع

)93,713()107,527(16احتياطي تحويل عمالت أجنبية

77,40146,905أرباح غير موزعة

17200,000100,000أرباح مقترح توزيعها

3,361,5683,074,395حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

60,34649,981الحصص غير المسيطرة

3,421,9143,124,376إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

133,841,0073,300,406مطلوبات عقود التأمين

194,537132,419احتياطي األموال المرتبطة بالوحدات

1825,49425,853التزام مزايا التقاعد
254,15110,108التزامات عقود اإليجار

191,395,6161,125,322ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

5,460,8054,594,108إجمالي المطلوبات 

8,882,7197,718,484 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

على حد علمنا، إن البيانات المالية الموحدة تعرض وبشكل عادل، من كافة النواحي المادية، المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للمجموعة كما في 
وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر2020. تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة واعتمادها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 14 فبراير 

2021 وتم توقيعها باإلنابة عنهم من قبل: 

عبدالله حمد الفطيم
رئيس مجلس االدارة

عمر عبدالله الفطيم 
نائب رئيس مجلس االدارة    

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 9 إلى 12. 
ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 19 إلى 64 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  

20202019

ألف درهمألف درهمإيضاح

134,247,0863,881,078إجمالي األقساط المكتتبة 

)2,642,229()2,974,625(13حصة إعادة التأمين من األقساط المسندة

1,272,4611,238,849صافي األقساط المكتتبة 

صافي الحركة في احتياطي األقساط غير المكتسبة واالحتياطي    
)84,844()127,674(13الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات

1,144,7871,154,005صافي األقساط المكتسبة  

249,305227,582إيرادات العموالت

)268,240()284,312(مصاريف العموالت

1,109,7801,113,347إجمالي إيرادات التأمين

2,184,2032,322,585إجمالي المطالبات المدفوعة

)1,691,959()1,600,343(حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة

583,860630,626صافي المطالبات المدفوعة

)26,644(380,580الزيادة / )النقص( في مخصص المطالبات تحت التسوية

6,629)340,697()الزيادة( / النقص في حصة إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية

17,065)10,161()النقص( / الزيادة في احتياطيات المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها

)4,622(3,241الزيادة / )النقص( في احتياطي مصاريف تسوية الخسائر

616,823623,054صافي المطالبات المحققة 

492,957490,293صافي دخل التأمين

20188,988204,922الدخل من االستثمارات

5,8366,166دخل آخر

82,157389حصة األرباح من استثمارات في شركة زميلة

689,938701,770إجمالي الدخل

)269,691()246,560(21المصاريف العمومية واإلدارية

443,378432,079األرباح قبل الضريبة

)6,975()12,957(22مصاريف ضريبة الدخل مخصومًا منها الضرائب المؤجلة 

430,421425,104األرباح بعد الضريبة

العائدة إلى:

414,237413,317مساهمي الشركة األم

16,18411,787الحصص غير المسيطرة

430,421425,104

66. 8582. 2382الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي الشركة األم )درهم / سهم(

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 9 إلى 12. 
ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 19 إلى 64 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019

 ألف درهمألف درهم

430,421425,104األرباح بعد الضريبة

الدخل الشامل اآلخر 

الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى
األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:

686)11,733(صافي )الخسائر( / األرباح غير المحققة من استثمارات متوفرة للبيع

6,447)18,622(تسويات عمالت أجنبية من تحويل العمليات األجنبية

7,133)30,355()الخسائر( / األرباح الشاملة األخرى للسنة

400,066432,237إجمالي الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى:

388,690415,526مساهمي الشركة األم

11,37616,711الحصص غير المسيطرة

400,066432,237

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 9 إلى 12. 
ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 19 إلى 64 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.



حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم  

رأس المال
االحتياطي 

اإللزامي
االحتياطي 

القانوني

احتياطي 
الخسائر 

االستثنائية 
االحتياطي 

العام

احتياطي 
مخاطر إعادة 

التأمين

احتياطي 
موجودات 

مالية متوفرة 
للبيع

احتياطي 
تحويل 

عمالت 
أجنبية

األرباح الغير 
موزعة

أرباح مقترح 
المجموعتوزيعها

الحصص غير 
اإلجماليالمسيطرة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهمألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

46,905100,0003,074,39549,9813,124,376)93,713(469,375-500,000125,000250,000255,3361,421,492الرصيد كما في 1 يناير 2020

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

414,23716,184430,421-414,237--------أرباح السنة 

الخسائر الشاملة األخرى للسنة 
صافي الخسائر غير المحققة من استثمارات 

)11,733(-)11,733(---)11,733(------متوفرة للبيع  
تسويات عمالت أجنبية من تحويل 

)18,622()4,808()13,814(--)13,814(-------العمليات األجنبية

388,69011,376400,066-414,237)13,814()11,733(------إجمالي )الخسائر( / اإليرادات الشاملة للسنة 

المعامالت مع المساهمين المسجلة مباشرة 
ضمن حقوق الملكية

----)182,224(--24,531144,00013,693---الُمحول إلى االحتياطيات

)2,528()1,011()1,517(-)1,517(--------دفعات إلزامية إلى الموظفين

)100,000(-)100,000()100,000(---------توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 17(

---200,000)200,000(--------أرباح مقترح توزيعها )إيضاح 17(

77,401200,0003,361,56860,3463,421,914)107,527(500,000125,000250,000279,8671,565,49213,693457,642الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 9 إلى 12. 
ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 19 إلى 64 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020  
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حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم  

رأس المال
االحتياطي 

اإللزامي
االحتياطي 

القانوني

احتياطي 
الخسائر 

االستثنائية 
االحتياطي 

العام

احتياطي 
موجودات 

مالية متوفرة 
للبيع

احتياطي 
تحويل 

عمالت 
أجنبية

األرباح الغير 
موزعة

أرباح مقترح 
المجموعتوزيعها

الحصص غير 
اإلجماليالمسيطرة

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

32,590100,0002,758,86933,7962,792,665)95,236(500,000125,000250,000230,8881,146,938468,689الرصيد كما في 1 يناير 2019

إجمالي الدخل الشامل للسنة 

413,31711,787425,104-413,317-------أرباح السنة 

الدخل الشامل اآلخر للسنة 

686-686---686-----صافي اإليرادات غير المحققة من استثمارات متوفرة للبيع  

تسويات عمالت أجنبية من تحويل 
1,5234,9246,447--1,523------العمليات األجنبية

415,52616,711432,237-6861,523413,317-----إجمالي الدخل الشامل للسنة

المعامالت مع المساهمين المسجلة مباشرة ضمن حقوق 
الملكية

----)299,002(--24,448274,554---الُمحول إلى االحتياطيات

)100,526()526()100,000()100,000(--------توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 17(

---100,000)100,000(-------أرباح مقترح توزيعها )إيضاح 17(

46,905100,0003,074,39549,9813,124,376)93,713(500,000125,000250,000255,3361,421,492469,375الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 9 إلى 12. 
ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 19 إلى 64 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

17التقرير السنوي 2020  |
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20202019إيضاح
ألف درهم ألف درهم 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

443,378432,079األرباح قبل الضريبة للسنة

تعديالت لـ:
218,1799,150االستهالك 
)151,620()136,036(20دخل الفوائد

)52,127()51,860(20دخل توزيعات األرباح
)389()2,157(8الحصة من أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقًا لحقوق الملكية

-)604(20األرباح المحققة من بيع استثمارات
)1,175()488(20األرباح غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

)35()52(األرباح من بيع ممتلكات ومعدات
251921,881تكلفة تمويل التزامات عقود اإليجار

)899(-تأثير التحول للمعيار رقم 16 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
113,1603,361مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

263,712240,226التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

)5,096()193,954(الزيادة في ذمم التأمين المدينة

)208,902()461,428(الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين

9,398)10,604()الزيادة( / النقص في الذمم المدينة األخرى والمصاريف المدفوعة مقدمًا

540,601238,521الزيادة في مطلوبات عقود التأمين 

62,11853,184الزيادة في احتياطي األموال المرتبطة بالوحدات

259,4981,491الزيادة في ذمم معيدي التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

2,067)359()النقص( / الزيادة في التزام مزايا التقاعد

459,584330,889النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
)9,509()729(22ضريبة الدخل المدفوعة

458,855321,380صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)2,226()3,732(شراء ممتلكات ومعدات

9980العائدات من استبعاد ممتلكات ومعدات

138,611151,620الفوائد المستلمة
2051,86052,127دخل توزيعات أرباح 

)432,861()184,112(ودائع لدى البنوك

)65,156()74,534(شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

)138,926()94,897(شراء استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

)33,029()226,169(شراء استثمارات متوفرة للبيع

12,41611,972المتحصالت من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

85,933102,267المتحصالت من بيع استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

18,535232,158المتحصالت من بيع استثمارات متوفرة للبيع

)18,810()2,439(فروقات صرف العمالت األجنبية

)140,784()278,429(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)100,000()100,000(17توزيعات أرباح مدفوعة

)5,646()5,265(25سداد التزامات عقود ايجار

)526(-توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة

)106,172()105,265(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

75,16174,424صافي الزيادة في النقد وما يعادله

315,148234,277النقد وما يعادله في 1 يناير 

6,447)18,622(الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية
14371,687315,148النقد وما يعادله في 31 ديسمبر  

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 9 إلى 12. 
ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 19 إلى 64 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   .1

تأسست اورينت للتأمين مساهمة عامة )“الشركة”( في 22 يوليو 1980 كشركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي بموجب مرسوم صادر 
عن سمو حاكم دبي وبدأت في مزاولة عملياتها في 1 يناير 1982. تم تسجيل الشركة وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
)9( لسنة 1984، وتعديالته، )قانون شركات التأمين( في 29 ديسمبر 1984 برقم تسجيل 14. في 2 مايو 1988 تم تحويل الشركة إلى شركة 
مساهمة عامة وفقًا لمتطلبات قانون شركات التأمين وتم تسجيلها بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، 
وتعديالته، بشأن الشركات التجارية. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. تخضع الشركة ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة رقم )6( لسنة 2007، بشأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعمالها. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب 27966، دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة.

تزاول الشركة إصدار عقود التأمين قصيرة األجل المتعلقة بالعقارات واألعمال الهندسية والسيارات والمخاطر البحرية والحوادث العامة باإلضافة 
إلى التأمين الصحي )يشار إليها بالتأمينات العامة( باإلضافة إلى فئات التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الفردي على الحياة )يشار إليهما بالتأمين 

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

قامت الشركة بتأسيس شركات تابعة في سوريا ومصر وسيريالنكا وتركيا كما لديها فروع في سلطنة ُعمان والبحرين.

تشتمل البيانات المالية الموحدة على المعلومات المالية المرحلية الموجزة للشركة والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة بـ “المجموعة”(. فيما 
يلي تفاصيل الشركات التابعة:

بلد التأسيسالنشاط الرئيسيالشركات التابعة
نسبة الملكية

20202019

التأمينات العامة شركة المشرق العربي للتأمين
والتأمين على الحياة

40٪40٪سوريا

60٪60٪مصرالتأمينات العامةشركة اورينت للتأمين التكافلي )ش.م.ع.(

100٪100٪سيرالنكاالتأمينات العامةشركة اورينت للتأمين المحدودة

100٪100٪تركياالتأمينات العامةشركة اورينت سيغورتا انونيم سيركيتي

إن الشركة القابضة للمجموعة هي شركة الفطيم لخدمات التنمية )“الشركة األم”( الكائنة في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، وهي ذات تأثير هام 
على المجموعة. إن الشركة القابضة األساسية للمجموعة هي شركة الفطيم الخصوصية الكائنة في دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

شركة المشرق العربي للتأمين

على الرغم من امتالك الشركة بما نسبته %40 من شركة المشرق العربي للتأمين، تخضع المنشأة لسيطرة الشركة حيث أن لديها نفوذ على 
الشركة المستثمر بها باإلضافة إلى تعرض أو حقوق في عائداتها المتغيرة ولها القدرة في التأثير على عائدات المستثمرين نتيجًة لحصة الملكية 

اإلضافية التي تحتفظ بها الشركة القابضة األساسية للشركة. وبالتالي، ترى اإلدارة أن المجموعة تسيطر على المنشأة. 
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أساس اإلعداد   .2

بيان التوافق    أ(  
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية، كما تلتزم 
بالمتطلبات ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )6( لسنة   2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها 
والقانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )25( لسنة 2014 بشأن  اللوائح المالية 

لشركات التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )23( لسنة 2019 بشأن التعليمات المنظمة لعمليات  إعادة التأمين. 

أساس القياس ب( 
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: 

االستثمارات المتوفرة للبيع؛ و  )1
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  )2

العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  ج( 
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )“الدرهم اإلماراتي”( مقربًا إلى أقرب ألف، حيث تتم معظم معامالت 

المجموعة بهذه العملة. 

استخدام التقديرات واألحكام  د( 
إن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات 
التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن 

تلك التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها 
تعديل التقديرات.

بصورة محددة، يتم في اإليضاح رقم 5 مناقشة المعلومات حول المجاالت الهامة التي تنطوي على عدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة 
المستخدمة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها التأثير األكبر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة.

Covid-19 تأثير فيروس هـ( 
إنه في 11 مارس 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا أن فيروس كورونا )كوفيد 19( وباء عالمي، وفي ضوء االنتشار السريع لكوفيد 
19 في جميع أنحاء العالم، فقد واجه االقتصاد والقطاعات المختلفة اضطرابات وحاالت عدم يقين جوهرية كما قامت الحكومات والسلطات 

المختصة باتخاذ مجموعة من التدابير الحتواء انتشار الفيروس. 

تقدير قيم  اإلدارة في  المطبقة من قبل  19 واألحكام  الناتج عن كوفيد  التأثير  لتقدير  المجموعة  اتخذتها  التي  الخطوات  يبين هذا اإليضاح 
الموجودات والمطلوبات كما في 31 ديسمبر 2020.

مخاطر التأمين  
في قطاع التأمين، تتعرض المجموعة بصورة أساسية لمخاطر من الوثائق المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين ضد توقف األعمال. أصدرت 
الهيئات الصحية في دبي تعليمات إلى جميع شركات التأمين بقبول المطالبات الطبية المتعلقة بـ COVID-19 بغض النظر عن شروط وأحكام 
تغطية التأمين. تتوقع المجموعة أن يكون تأثير المطالبات الطبية غير جوهري بسبب انخفاض معدل دخول المستشفى وتأجيل اإلجراءات 

الطبية االختيارية المطلوبة.

فيما يتعلق بوثائق التأمين ضد توقف األعمال، فإن المجموعة لديها وثائق تأمين تتضمن استثناءات من األمراض المعدية والوبائية. قامت 
المجموعة بتقييم كافة الوثائق السارية المتعلقة بتوقف األعمال التي قد تضطر المجموعة إلى تكبد تعويضات بشأنها. بناًء على الفحص 
األولي للوثائق، قررت المجموعة أنه لن يكون لها تأثير جوهري فيما يتعلق بصافي المطالبات المدفوعة نظرًا لالستثناءات المحددة في وثيقة 
التأمين والدعم من شركات إعادة التأمين لدى المجموعة. عالوة على ذلك، تمكنت المجموعة من االحتفاظ بالعمالء الرئيسيين خالل فترة 

الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وشهدت بشكل عام عمليات تجديد وأعمال جديدة عبر خطوط األعمال الرئيسية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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مخاطر االئتمان  
لدى المجموعة حوكمة متينة لضمان مالءمة المخصصات مقابل الذمم التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها، وتتم مراجعة التقديرات 

الناتجة بشكل مستمر من قبل اإلدارة.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، استخدمت المجموعة تدابير محددة لتقييم احتمالية االنخفاض في القيمة والتعثر المحتمل أو التأخير 
في تحصيل أو سداد الديون المستحقة.

إدارة مخاطر السيولة  
المطروحة. هذا وقد قامت  المراقبة واالستجابة لجميع متطلبات السيولة  19، تواصل عملية  المجموعة لتفشي كوفيد  في إطار استجابة 
تأثر المجموعة في ظل الضغط الشديد  الراهنة من أجل تقييم  المجموعة بإجراء معايرة لسيناريوهات اختبار الضغط مع األوضاع السوقية 
الحالي. كما في تاريخ التقرير، تتمتع المجموعة بمركز قوي من حيث السيولة ويتم إيداعها في المكان المناسب إلدارة والحد من التأثيرات 

الناتجة عن هذه الجائحة.

3.  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات المقدمة في هذه البيانات المالية الموحدة باستثناء التغيرات 
المبينة في اإليضاح 3)س(. 

أساس التوحيد أ( 
الشركات التابعة   

تتمثل الشركات التابعة في الشركات التي تخضع لسيطرة المجموعة. تتواجد هذه السيطرة عندما يكون لدى المجموعة القدرة على التحكم في 
السياسات المالية والتشغيلية لشركة ما، بصورة مباشر أو غير مباشرة، بغرض االستفادة من أنشطتها. يتم إدراج البيانات المالية للشركات 
التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة اعتبارًا من تاريخ بداية السيطرة حتى تاريخ توقف هذه السيطرة. تخضع الشركات التابعة 
لسيطرة المجموعة حيث لديها نفوذ على الشركات المستثمر بها باإلضافة إلى تعرض أوحقوق في عائداتها المتغيرة والقدرة في التأثير على 

عائدات المستثمرين.

يتم بيان الحصص غير المسيطرة في حقوق ملكية ونتائج الشركات المسيطر عليها من قبل المجموعة بشكل منفصل كجزء من البيانات 
الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 

يتم االعتراف مباشرًة بأي مساهمات أو خصومات عند االستحواذ الالحق، الذي يلي السيطرة، على سندات ملكية من )أو بيع سندات ملكية 
إلى( حصص غير مسيطرة في البيان الموحد للتغيرات في حقوق الملكية. 

االستثمار في شركات زميلة )شركات مستثمر بها محتسبة وفقًا لحقوق الملكية(  
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثير هام، ولكن ليست سيطرة، على سياساتها المالية والتشغيلية. تشتمل البيانات 
المالية الموحدة على حصة المجموعة من إجمالي األرباح أو الخسائر للشركات الزميلة المحتسبة وفقًا لحقوق الملكية، وذلك من تاريخ بدء 

التأثير الهام حتى تاريخ توقف التأثير الهام أو السيطرة المشتركة.

عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن حصتها في شركة زميلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية لالستثمار إلى صفر ويتم إيقاف االعتراف 
بأية خسائر أخرى إلى حد تكبد المجموعة اللتزامات قانونية أو ضمنية أو قيامها بدفع مبالغ باإلنابة عن شركة زميلة ما.

المعامالت المحذوفة عند التوحيد   
يتم حذف األرصدة والمعامالت داخل المجموعة، باإلضافة إلى أي أرباح غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة، عند إعداد البيانات 
المالية الموحدة للمجموعة. كما يتم حذف األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات الزميلة، حيثما أمكن، إلى مدى حصة 
المجموعة في تلك الشركات. كما يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس طريقة حذف األرباح غير المحققة، ولكن إلى المدى الذي ال يصاحبه 

دليل على وجود انخفاض في القيمة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



|  اورينت للتأمين ش م ع والشركات التابعة لها 22

االستحواذ من شركات تخضع لسيطرة مشتركة  
المجموعة،  على  يسيطر  الذي  المساهم  لسيطرة  تخضع  شركات  في  حصص  تحويل  من  تنشأ  التي  األعمال  دمج  بعمليات  يتعلق  فيما 
يتم  المشتركة.  السيطرة  تأسيس  بتاريخ  الحقًا،  أو،  عرُضها  تم  مقارنة  سنة  أقرب  بداية  في  االستحواذ  عملية  تمت  لو  كما  احتسابها  يتم 
االعتراف بالموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها بالقيم الدفترية المعترف بها سابقًا في البيانات المالية الموحدة للمساهم المسيطر على 
المجموعة. يتم إضافة بنود حقوق الملكية للشركات المستحوذ عليها إلى نفس البنود في حقوق ملكية المجموعة، ويتم مباشرًة االعتراف 

بأي أرباح/ خسائر ناتجة ضمن حقوق الملكية.

فقدان السيطرة  
أية حصص غير  إلى  التابعة، باإلضافة  بالشركة  الخاصة  بالموجودات والمطلوبات  بإيقاف االعتراف  المجموعة  السيطرة، تقوم  عند فقدان 
مسيطرة وبنود حقوق ملكية أخرى تتعلق بهذه الشركة التابعة. يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ينتج عن فقدان السيطرة ضمن األرباح أو 
الخسائر. في حال احتفاظ المجموعة بأية حصة في الشركة التابعة السابقة، يتم قياس هذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة 
أنها شركات مستثمر بها محتسبة وفقًا لحقوق الملكية أو وفقًا للسياسة المحاسبية للمجموعة حول األدوات  والحقًا، يتم احتسابها على 

المالية استنادًا إلى مستوى التأثير المحتفظ به.

االعتراف باإليرادات ب(  
إيرادات أقساط التأمين  

إجمالي األقساط  
يتألف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من إجمالي األقساط المستحقة القبض لكامل فترة التأمين المغطاة بموجب العقود المبرمة خالل 
الفترة المحاسبية. يتم االعتراف بأقساط التأمين في تاريخ بدء وثيقة التأمين، تشمل األقساط أي تعديالت ناتجة خالل الفترة المحاسبية وذلك 

لألقساط المستحقة القبض لألعمال المكتتبة في فترات محاسبية سابقة. 

إن األقساط غير المكتسبة هي تلك النسب من األقساط المكتتبة في السنة التي تتعلق بفترات المخاطر بعد تاريخ إعداد التقارير. يتم تأجيل 
المخصص العائد إلى الفترات الالحقة كاحتياطي لألقساط غير المكتسبة.

أقساط إعادة التأمين  
الفترة  خالل  المبرمة  العقود  في  الواردة  الفترة  لكامل  الدفع  المستحقة  األقساط  إجمالي  من  عنها  المتنازل  التأمين  إعادة  أقساط  تتألف 
المحاسبية ويتم االعتراف بها بتاريخ بداية الوثيقة. تشتمل األقساط على الرسوم اإلدارية لطرف ثالث وأية تعديالت تنتج في الفترة المحاسبية 

بخصوص عقود إعادة التأمين التي تبدأ في الفترات المحاسبية السابقة.

إن أقساط إعادة التأمين غير المكتسبة هي تلك النسب من األقساط المكتتب بها في السنة التي تتعلق بفترات المخاطر بعد تاريخ إعداد 
التقارير. يتم تأجيل أقساط إعادة التأمين غير المكتسبة على مدى فترات وثائق التأمين المباشرة المعنية بخصوص العقود ذات المخاطر وعلى 

مدى مدة عقود إعادة التأمين للعقود التي ينتج عنها خسائر.

دخل العموالت  
يتم االعتراف بدخل العموالت من األقساط الُمسندة بتاريخ اسناد أقساط إعادة التأمين.  

دخل الفوائد  
يتم االعتراف بدخل الفوائد في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند استحقاقها وتحتسب باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

دخل آخر  
يتم احتساب دخل توزيعات األرباح عندما يستحق قبض الدفعات.  -

يتم االعتراف بدخل اإليجار كدخل خالل الفترة التي تتعلق به.  -

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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المطالبات ج( 
إن المطالبات التي تتألف من المبالغ المستحقة الدفع لحاملي العقود واألطراف األخرى ومصاريف تسوية الخسائر المتعلقة بها بعد خصم 

القيمة المتبقية والتحصيالت األخرى يتم تحميلها على بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند حدوثها. 

تقوم المجموعة عادة بتقدير مطالباتها استنادًا للخبرة السابقة. ويقوم معاينو الخسائر المستقلون عادة بتقدير مطالبات الممتلكات. باإلضافة 
لذلك يتم االحتفاظ بمخصص استنادًا لتقديرات اإلدارة وخبرة المجموعة السابقة ونسبة الخسارة المتوقعة بخصوص تسديد المطالبات التي 
المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. إن أي فرق ما بين المخصصات بتاريخ بيان المركز المالي الموحد والتسديدات 
التأمين عند  التالية، يتم إدراجه ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد لتلك السنة. يتم االعتراف بمطالبات إعادة  والمخصصات في السنة 

االعتراف بإجمالي مطالبات التأمين ذات العالقة وفقًا لشروط العقد المعني.

الضرائب د( 
ضريبة الدخل الحالية

يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية للفترة الحالية بالمبلغ المتوقع تحصيله من أو المدفوع لسلطات الضرائب. إن معدالت 
الضريبة وقوانين الضرائب المطبقة في احتساب المبلغ هي تلك المطبقة أو المطبقة بصورة كبيرة بتاريخ إعداد التقرير في الدول التي تعمل 

فيها المجموعة وتحقق دخل خاضع للضرائب.

إن ضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المعترف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية وليس ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. تقوم اإلدارة 
بشكل دوري بتقييم المراكز المتعلقة باإلقرارات الضريبية بخصوص األوضاع التي تكون فيها التشريعات الضريبية المطبقة خاضعة للتفسير 

وتحديد المخصصات عندما يكون ذلك مالئمًا.

الضريبة المؤجلة
يتم رصد مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات للفروقات المؤقتة بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها 

الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية بتاريخ التقرير.

يتم االعتراف بمطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة التي تخضع للضريبة، باستثناء:

أعمال، في وقت  التزام في معاملة ليست دمج  أو  أو أصل  التجارية  المؤجلة من االعتراف األولي للشهرة  الضريبة  التزام  ينشأ  عندما   •
المعاملة، وال يؤثر على األرباح المحاسبية أو على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.

ائتالفات  في  والحصص  زميلة  وشركات  تابعة  شركات  في  باالستثمارات  المرتبطة  للضريبة  الخاضعة  المؤقتة  الفروقات  بخصوص   •
تنعكس في  لن  المؤقتة  الفروقات  تلك  أن  المرجح  ويكون من  المؤقتة  الفروقات  تلك  بتوقيت عكس  التحكم  يمكن  عندما  مشتركة، 

المستقبل المنظور.

يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع، وترحيل الخصومات الضريبية غير المستخدمة وأي 
خسائر ضريبة غير مستخدمة. يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة إلى مدى يكون فيه من المرجح أن األرباح الخاضعة للضريبة ستكون 
متوفرة حيث يمكن مقابلها استخدام الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع وترحيل التخفيضات الضريبية غير المستخدمة وخسائر الضريبة 

غير المستخدمة، باستثناء:

عندما ينشأ أصل ضريبي مؤجل يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع من االعتراف األولي ألصل أو التزام في معاملة ليست دمج   •
أعمال وال تؤثر، في وقت المعاملة، على األرباح المحاسبية أو على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.

ائتالفات  في  والحصص  زميلة  وشركات  تابعة  شركات  في  باالستثمارات  المرتبطة  لالستقطاع  القابلة  المؤقتة  الفروقات  بخصوص   •
مشتركة، يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فقط إلى حد يكون فيه من المرجح عكس تلك الفروقات المؤقتة في المستقبل 

المنظور وتوفر األرباح الخاضعة للضريبة التي يمكن مقابلها استخدام الفروقات المؤقتة.

يتم مراجعة القيم الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ كل تقرير وتخصم إلى حد لم يعد مرجحًا أن األرباح الخاضعة للضريبة الكافية 
ستكون متوفرة للسماح باستخدام كل أو جزء من األصل الضريبي المؤجل. يتم إعادة تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير المعترف بها بتاريخ 
كل تقرير ويتم االعتراف بها إلى حد يصبح فيه من المرجح أن األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة سوف تسمح باسترداد بند موجودات 

الضريبة المؤجلة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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يتم قياس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة بالنسب الضريبية المتوقع تطبيقها في السنة عند تحقيق األصل أو تسوية االلتزام، استنادًا 
إلى النسب الضريبية )القوانين الضريبية( المطبقة بتاريخ التقرير.

إن الضريبة المؤجلة التي تتعلق بالبنود المعترف بها خارج األرباح أو الخسائر يتم االعتراف بها خارج األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف ببنود 
الضريبة المؤجلة بخصوص المعامالت المعنية إما ضمن الدخل الشامل اآلخر أو مباشرًة في حقوق الملكية.

تتم تسوية موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة إذا وجد حق ملزم قانونًا لتسوية موجودات الضريبة الحالية مقابل مطلوبات الضريبة الحالية 
وتتعلق الضريبة المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبية.

إن المزايا الضريبية المستحوذ عليها كجزء من دمج األعمال، ولكن ال تستوفي معايير االعتراف المنفصل في ذلك التاريخ، يتم االعتراف بها 
الحقًا إذا تغيرت الحقائق والظروف. يتم معاملة التعديل إما على أنه انخفاض في قيمة الشهرة التجارية )طالما أنه ال يتجاوز الشهرة التجارية( 

إذا تم تكبدها خالل فترة القياس أو يتم االعتراف به في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

مصاريف العموالت هـ( 
إن العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرًة بشراء عقود التأمين وتجديدها ُتحّمل على بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند تكبدها.

عقود االيجار و( 
تقوم المجموعة في بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد يمثل، أو يتضمن، عقد ايجار. يمثل العقد عقد ايجار، أو يتضمن عقد ايجار، في حال 
تم تحويل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل ثمن ما. لتقييم ما إذا كان يتم بموجب العقد تحويل الحق في 
السيطرة على استخدام أصل محدد، تستخدم المجموعة تعريف عقد االيجار طبقًا للمعيار رقم 16 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

كمستأجر  .1
في بداية العقد أو عند تعديل عقد ما يتضمن عنصر إيجار، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار على أساس أسعارها 

المستقلة ذات الصلة. 

تقوم المجموعة باالعتراف بأصل حق االستخدام وااللتزام بموجب عقد اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام 
مبدئيًا بالتكلفة التي تتضمن القيمة المبدئية اللتزام عقد اإليجار بعد تعديلها بناء على دفعات اإليجار التي تم سدادها عند أو قبل تاريخ بداية 
عقد اإليجار، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية تم تكبدها والتكاليف المقدرة لحل وفك األصول ذات الصلة أو إعادة األصل ذو الصلة 

أو الموقع الذي يوجد فيه إلى حالته األصلية، ناقصًا حوافز اإليجار المستلمة.

يتم احتساب االستهالك ألصل حق االستخدام الحقًا على أساس طريقة القسط الثابت اعتبارًا من تاريخ بداية اإليجار حتى نهاية مدة اإليجار، 
ما لم يتم بموجب عقد االيجار تحويل ملكية األصل ذات الصلة إلى المجموعة بنهاية فترة االيجار أو أن توضح تكلفة أصل حق االستخدام أن 
المجموعة سوف تمارس خيار الشراء. في هذه الحالة، سوف يتم احتساب استهالك أصل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل 
ذات الصلة، والذي يتم تحديده وفقًا لنفس األساس الخاص بالممتلكات والمعدات. عالوة على ذلك، يتم تخفيض أصل حق االستخدام بشكل 

دوري مقابل خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها عند إعادة قياس التزامات اإليجار.

يتم مبدئيًا قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ويتم خصمها باستخدام معدل 
اإلضافي  االقتراض  الفائدة على  باستخدام معدل  الخصم  يتم  المعدل بسهولة،  تحديد ذلك  تعذر  إذا  أو،  اإليجار  الضمني في عقد  الفائدة 

للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.

تحدد المجموعة معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي من خالل الحصول على معدالت الفائدة من مصادر تمويل خارجية مختلفة وإجراء بعض 
التعديالت لتوضيح شروط عقد االيجار ونوع األصل المؤجر.
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تشتمل دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام عقد اإليجار على ما يلي:
دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية؛  •

دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والتي يتم قياسها في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بداية   •
عقد االيجار؛ 

المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و  •
سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تتأكد المجموعة بشكل معقول من ممارسته، ودفعات اإليجار في فترة التجديد االختياري إذا     •
كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من استخدام خيار التمديد، وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل 

معقول من عدم اإلنهاء المبكر.

يتم قياس التزام االيجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تتم إعادة قياس التزام اإليجار عندما يكون هناك تغيير في دفعات 
اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في أحد المؤشرات أو المعدالت، أو تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة 
المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقييمها ما إذا كانت ستقوم بممارسة خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو إذا كان هناك تغيير في جوهر 

دفعات االيجار الثابتة.

عندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم في المقابل تعديل القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيلها ضمن بيان 
األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر.

تقوم المجموعة ببيان موجودات حق االستخدام ضمن “الممتلكات والمعدات” بينما يتم بيان مطلوبات عقد االيجار في بيان المركز المالي 
الموحد.

عقود االيجار قصيرة األجل وعقود ايجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة
قررت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات االيجار للموجودات منخفضة القيمة وعقود االيجار قصيرة األجل. تعترف 

المجموعة بدفعات االيجار المرتبطة بتلك العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة االيجار.

العمالت األجنبية ز( 
البيانات المالية للشركة. تحدد كل  البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهو أيضًا عملة عرض  يتم عرض 

منشأة في المجموعة عملتها التشغيلية ويتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة لكل منشأة باستخدام عملتها التشغيلية.

1( المعامالت واألرصدة  
يتم مبدئًيا تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل منشآت المجموعة حسب أسعار الصرف الفورية لعملتها المستخدمة المعنية في 

التاريخ الذي تكون به المعاملة مؤهلة لالعتراف ألول مرة.

إن الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية تحول بأسعار الصرف الفورية للعملة المستخدمة بتاريخ التقرير. 

إن الفروقات الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر باستثناء البنود النقدية التي تم تعيينها كجزء 
من تحوط صافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية. يتم االعتراف بها في بنود الدخل الشامل األخرى حتى يتم استبعاد صافي االستثمار 
وعندئٍذ تتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في بيان األرباح أو الخسائر. كما يتم تسجل الرسوم والتخفيضات الضريبية المرتبطة بفروقات سعر 

صرف هذه البنود النقدية ضمن الدخل الشامل اآلخر.

إن البنود غير النقدية التي تقاس حسب التكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف بتواريخ المعامالت األولية. 
إن البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية تحول باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. إن األرباح 
أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتوافق مع االعتراف باألرباح أو الخسائر من 
التغيرات في القيمة العادلة للبند )أي أن فروقات التحويل للبنود التي تم االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة لها ضمن الدخل الشامل 
اآلخر أو بيان األرباح أو الخسائر الموحد يتم االعتراف بها كذلك ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر أو بيان األرباح أو الخسائر الموحد، على التوالي(.

تنتج من  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  للقيمة  العادلة  القيمة  تعديالت في  وأي  أجنبية  على عملية  االستحواذ  تنتج من  أي شهرة  إن 
االستحواذ تعامل على أنها موجودات ومطلوبات العملية األجنبية وتحول بسعر الصرف بتاريخ التقرير.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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2( شركات المجموعة  
عند التوحيد، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف السائد بتاريخ التقرير ويتم تحويل بيانات 
األرباح أو الخسائر الخاصة بها بسعر الصرف السائد بتاريخ المعامالت. إن فروقات التحويل الناتجة عن التحويل بغرض التوحيد، يتم االعتراف 
بها ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد. عند استبعاد عملية أجنبية، يتم االعتراف ببند الدخل الشامل اآلخر المتعلق بتلك العملية األجنبية 

في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

الممتلكات والمعدات ح( 
على  التاريخية  التكلفة  تشتمل  المتراكمة.  القيمة  انخفاض  وخسائر  المتراكم  االستهالك  ناقصًا  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  بيان  يتم 

المصروفات العائدة مباشرة إلى استحواذ الموجودات.

يتم إدراج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو يتم االعتراف بها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئمًا، فقط عندما يكون من 
المرجح أن المزايا االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى المجموعة، ويمكن قياس تكلفة هذا البند بشكل موثوق. يتم 

تحميل جميع مصاريف التصليحات والصيانة األخرى في بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.

ال يتم احتساب استهالك ألراضي التملك الحر والموجودات الثابتة غير المستخدمة. إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة للمجموعة 
هي كما يلي:

25 سنة مباني   
4 إلى 7 سنوات أثاث وتركيبات   
3 إلى 5 سنوات معدات مكتبية   

5 سنوات سيارات   
3 إلى 5 سنوات  موجودات حق االستخدام   

يتم استهالك الموجودات على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو الوارد أعاله.

يتم بيان الموجودات الثابتة غير المستخدمة بالتكلفة. عندما تستخدم، يتم تحويلها إلى الفئة المناسبة من الممتلكات والمعدات ويتم احتساب 
استهالك لها وفقا لسياسات المجموعة.

إن المصاريف المتكبدة الستبدال عنصر ألحد بنود الممتلكات والمعدات التي يتم احتسابها بصورة منفصلة يتم رسملتها وشطب القيمة 
الدفترية للعنصر الذي تم استبداله. أما المصاريف الالحقة األخرى فيتم رسملتها فقط عندما تزيد من المزايا االقتصادية المستقبلية للبند 

المتعلق بالممتلكات والمعدات. يتم االعتراف بجميع المصاريف األخرى في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند تكبدها.

يتم تحديد األرباح والخسائر عند االستبعاد من خالل مقارنة العائدات مع القيمة الدفترية. ويتم تضمينها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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الموجودات المالية ط( 
القياس واالعتراف المبدئي   

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. 
اعتبارًا من ذلك التاريخ، يتم االعتراف بأية أرباح وخسائر ناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو الخسائر أو الموجودات المتوفرة للبيع. يتم االعتراف بالذمم المدينة في التاريخ الذي يتم تحويلها فيه أو االستحواذ عليها 

من قبل المجموعة.

إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن إطار زمني محدد بحسب األنظمة أو العرف السائد في 
السوق )المتاجرة بالطريقة العادية( يتم االعتراف بها بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.

التأمين  وذمم  األخرى  المدينة  والذمم  اإللزامية  والودائع  والودائع ألجل  البنوك  لدى  األرصدة  على  للمجموعة  المالية  الموجودات  تشتمل 
المدينة واألدوات المالية المدرجة/غير المدرجة. 

القياس الالحق  
المالية  المطلوبات  أو  المالية  الموجودات  حالة  زائدًا، في  العادلة  بقيمتها  المالية  المطلوبات  أو  المالية  بالموجودات  االعتراف  مبدئيًا  يتم 
غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعامالت العائدة مباشرًة إلى استحواذ أو إصدار الموجودات المالية أو 

المطلوبات المالية.

الحقًا لالعتراف المبدئي، فإن جميع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وجميع الموجودات المتوفرة للبيع ُتقاس 
بالقيمة العادلة، باستثناء أية أداة ال يكون لها سعر سوقي مدرج في سوق نشط وال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق يتم بيانها 

بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعامالت، ناقصًا مخصصات االنخفاض في القيمة.

إن جميع الموجودات المالية األخرى والمطلوبات المالية التي ال يتم المتاجرة بها يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ناقصًا مخصصات االنخفاض 
في القيمة.

إيقاف االعتراف
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل 
يتم بموجبها تحويل كافة مخاطر ومزايا ملكية  المالية في معاملة  الموجودات  التعاقدية من  النقدية  التدفقات  الحصول على  الحقوق في 
الموجودات المالية. إن أية حصة في الموجودات المالية التي تم إيقاف االعتراف بها والتي يتم إنشاؤها أو االحتفاظ بها من قبل المجموعة 

يتم االعتراف بها كأصل أو التزام منفصل.

تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بأصل مالي ما عندما تنتهي التزاماتها التعاقدية أو عندما يتم تسويتها أو إلغاؤها.

ذمم التأمين المدينة
يتم االعتراف بذمم التأمين المدينة عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للثمن المقبوض أو مستحق القبض. 
تتم مراجعة القيمة الدفترية لذمم التأمين المدينة مقابل انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة 

الدفترية، ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 

النقد وما يعادله
يتألف النقد وما يعادله في بيان المركز المالي الموحد من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق 

أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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انخفاض القيمة ي( 
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

يتم إجراء تقييم بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد لتحديد فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي على تعرض أحد الموجودات المالية لالنخفاض في 
القيمة. في حالة وجود مثل هذا الدليل يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم تحديد االنخفاض 

في القيمة على النحو التالي:
بالنسبة للموجودات المسجلة بالقيمة العادلة، فإن االنخفاض في القيمة يمثل الفرق ما بين التكلفة والقيمة العادلة، ناقصًا أية خسائر   •

لالنخفاض في القيمة تم االعتراف به سابقًا في بيان األرباح أو الخسائر الموحد؛
بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة، فإن االنخفاض في القيمة يمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية   •

المستقبلية المخصومة حسب سعر السوق الحالي للعائد من أصل مالي مماثل؛ و
بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة، فإن االنخفاض في القيمة يمثل الفرق ما بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات   •

النقدية المستقبلية المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )باستثناء الشهرة التجارية(
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم فيما إذا كان هناك مؤشر على تعرض أحد الموجودات لالنخفاض في القيمة. في حال وجود هذه 
المؤشرات، أو عندما يتطلب إجراء تقييم سنوي لالنخفاض في القيمة فإن المجموعة تقوم بتقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. تتمثل قيمة 
األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو للوحدات المنتجة للنقد ناقصًا تكاليف البيع وقيمتة من االستخدام أيهما أعلى، وتحدد 
لكل أصل على حدة، إال في حال عدم إنتاج األصل تدفقات نقدية داخلة مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية من الموجودات األخرى أو 
مجموعات الموجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم اعتبار األصل أنه تعرض 

النخفاض القيمة ويتم تخفيض قيمته إلى القيمة القابلة لالسترداد.

عند تحديد القيمة من االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدالت خصم تعكس تقييمات 
االعتبار  بعين  األخذ  يتم  البيع،  تكاليف  ناقصًا  العادلة  القيمة  تحديد  عند  بالموجودات.  المتعلقة  والمخاطر  للمال  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق 
المعامالت السوقية الحديثة. في حال عدم إمكانية تحديد تلك المعامالت، يتم استخدام نماذج تقييم مناسبة. يتم تأكيد هذا االحتساب بمضاعفات 

التقييم وأسعار األسهم المتداولة للشركات المساهمة العامة المدرجة أو أية مؤشرات أخرى متوفرة للقيمة العادلة.

المطلوبات المالية ك( 
القياس واالعتراف المبدئي 

يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
أو قروض وسلفيات أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال، كما هو مالئم. تقوم المجموعة بتحديد تصنيف مطلوباتها 

المالية عند االعتراف المبدئي.

يتم مبدئيًا االعتراف بجميع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والسلفيات بعد خصم تكاليف المعامالت العائدة مباشرة 
إليها.

تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم معيدي التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى ومطلوبات عقود التأمين.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي:

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر 
إن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر تتضمن المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمطلوبات المالية 

المصنفة عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر.

يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا تم االستحواذ عليها بغرض البيع على المدى القريب. 

الوارد في المعيار  النحو  التحوط على  أبرمتها المجموعة وهي غير مصنفة كأدوات تحوط في عالقات  الفئة أدوات مالية مشتقة  تشمل هذه 
المحاسبي الدولي رقم 39. يتم تصنيف المشتقات المتضمنة المنفصلة أيضا كمحتفظ بها للمتاجرة إال إذا تم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة. 

يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

عند االعتراف المبدئي، لم تقم المجموعة بتصنيف أية مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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مطلوبات عقود التأمين ل( 
احتياطي األقساط غير المكتسبة

يمثل احتياطي األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط المقبوض أو المستحق القبض المتعلق بالمخاطر السارية بتاريخ التقرير. تحتسب 
الحياة على أساس نسبي يومي. ويكون احتياطي األقساط غير  العامة والتأمينات على  التأمينات  المتعلقة بأعمال  األقساط غير المكتسبة 

المكتسبة المحتسب مساويًا على األقل الحد األدنى المفروض حسب قوانين التأمين في البلدان المعنية.

االحتياطي الحسابي/احتياطي األموال المرتبطة بالوحدات
يمثل االحتياطي المكون لعقود التأمين طويلة األجل )التأمين على األفراد ومنتجات عمليات تجميع األموال التي تزيد عن سنة واحدة( لتغطية 

كافة مطلوبات المطالبات المستقبلية وفقًا لما يحدده الخبير االكتواري. 

األقساط المدفوعة مقدمًا
عند إصدار وثائق التأمين لغير قطاع التأمين على الحياة لفترة تتجاوز سنة واحدة، يتم حساب نسبة قسط التأمين للفترة التي تزيد عن السنة 

الواحدة كقسط مدفوع مقدمًا وتصنف ضمن بند مطلوبات التأمين.

مصاريف تسوية الخسائر المخصصة / مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة
المخصصة للمصاريف  الخسائر  احتياطي مصاريف تسوية  الصلة. يستخدم  المتابعة ذات  المستقبلية وتكاليف  المطالبات  تمثل مصاريف 
والتكاليف التي يمكن تخصيصها لمطالبة معينة بينما يستخدم احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة لجميع المصاريف والتكاليف 

العامة األخرى التي ال يمكن تخصيصها إلى مطالبة معينة.

المطالبات تحت التسوية
يتم االعتراف بالمطالبات تحت التسوية عند تقديم المطالبات. تعرف هذه المطلوبات بمخصص المطالبات تحت التسوية، والتي تستند على 
التكلفة النهائية المقدرة لجميع المطالبات التي وقعت ولم تسدد كما بتاريخ بيان المركز المالي الموحد، بما في ذلك المطالبات التي وقعت 
ولكن لم يتم اإلبالغ عنها مع تكاليف متابعة المطالبات ذات العالقة. قد تكون هناك تأخيرات في التبليغ والسداد لبعض أنواع المطالبات، 
لذلك فإن التكلفة النهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها بالتأكيد بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. ال يتم خصم االلتزام مقابل القيمة الزمنية 

للمال. يتم شطب االلتزام عند انتهاء العقد أو الوفاء به أو إلغاؤه.

تكلفة االستحواذ المؤجلة
إن العموالت التي تختلف مع والمتعلقة باستحواذ عقود االستثمارات والتأمين الجديدة يتم التعامل معها على أنها مصاريف مدفوعة مقدمًا 
إلى المدى الذي ترتبط فيه العموالت بتقديم الخدمات في المستقبل من قبل األطراف التي تدفع إليهم المبالغ، وعندما يمكن قياس درجة 
العمولة  تحميل  يتم  الخدمات.  تقديم  من  مستقبلية  اقتصادية  منافع  تحقيق  من  واثقة  المجموعة  وتكون  موثوق  بشكل  الخدمة  اكتمال 
المدفوعة مسبقا كمصروفات من خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل الفترة التي تحددها ميزات الوثيقة والتي اختارها صاحب العقد 
والمقدمة مقابل دفع العمولة. إن الفترات التي يتم صرف العمولة فيها تتراوح من ستة أشهر إلى ستين شهرًا. إن العموالت التي ينشأ 
منها بند مطلوبات عند االنتهاء من عمل جوهري دون توقع تقديم المزيد من الخدمات يتم االعتراف بها في المصاريف عند تكبدها. بالنسبة 
لمقدمات عقد االستثمارات حيث يتم تأجيل التكاليف، ال يتم تأجيل أي تكاليف فيما بعد الوقت المحدد الذي يعتبر فيه المقدم قد أوفى 

بالتزاماته التعاقدية وليس من المتوقع أو من الملزم تنفيذ خدمات أخرى.

الذمم الدائنة األخرى واالستحقاقات  م( 
يتم االعتراف بالمطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع مستقباًل مقابل تزويد المجموعة ببضاعة أو خدمات سواء استلمت المجموعة فواتير من 

الموردين أو لم تستلم.

المخصصات ن( 
يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام )قانوني أو ضمني( على المجموعة نتيجة حدث سابق وتكون تكاليف سداد االلتزام محتملة وقابلة 

للتحديد بشكل موثوق.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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تعويضات نهاية الخدمة للموظفين س( 
المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  العمل  لقانون  وفقًا  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  لموظفيها  الخدمة  نهاية  تعويضات  المجموعة  تقدم 
وكذلك للموظفين العاملين في الفروع الخارجية للمجموعة والشركات التابعة وفقًا لقانون العمل في المناطق ذات الصلة. يرتكز استحقاق هذه 
التعويضات على راتب الموظف ومدة خدمته، بشرط انقضاء الحد األدنى لمدة الخدمة. يتم استحقاق التكاليف المتوقعة لتلك التعويضات على 

مدى مدة خدمة الموظف. 

فيما يتعلق بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات، تساهم المجموعة في صندوق المعاشات أو الضمان االجتماعي المؤسس من قبل الدول 
التزامات المجموعة على هذه المساهمات، والتي يتم تحميلها كمصروفات عند  ذات الصلة، والُمحتسب كنسبة من راتب الموظف. تقتصر 

استحقاقها.

مصاريف الفوائد ع( 
يتم االعتراف بالفوائد المدفوعة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عندما تستحق وتحتسب باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

اختبار كفاية المطلوبات ف( 
تقوم المجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد بتقييم فيما إذا كانت التزامات التأمين المعترف بها كافية، وذلك باستخدام التقديرات الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين لديها. إذا أظهر التقييم أن القيمة الدفترية اللتزاماتها التأمينية غير كافية على ضوء التدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة، يتم على الفور االعتراف بكامل العجز ضمن بيان األرباح أو الخسائر ويتم رصد مخصص لألخطار سارية. ال تقوم 
المجموعة بخصم التزاماتها المتعلقة بالمطالبات غير المدفوعة حيث ُيتوقع بشكل كبير سداد كافة المطالبات خالل سنة من تاريخ بيان المركز 

المالي الموحد.

ص( عقود إعادة التأمين المحتفظ بها
التأمين  إعادة  التأمين لديها. تمثل موجودات  الخاصة بكافة أعمال  التأمين  المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإسناد كافة مخاطر  تقوم 
التأمين يتم تقديرها بما يتماشى مع مخصص  إعادة  القابلة للتحصيل من شركات  المبالغ  التأمين. إن  إعادة  األرصدة المستحقة من شركات 
التأمين ذات العالقة. يتم بيان هذه  إعادة  التأمين وهي وفقًا لعقود  إعادة  المرتبطة بوثائق  أو المطالبات المسددة  التسوية  المطالبات تحت 
المبالغ “كموجودات إعادة التأمين” في بيان المركز المالي الموحد إلى حين قيام المجموعة بتسديد المطالبة. عند تسديد المطالبة يتم تحويل 

المبلغ المستحق من شركة إعادة التأمين بخصوص المطالبة المدفوعة إلى “ذمم التأمين المدينة”.

يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من شراء عقود إعادة التأمين في بيان الدخل الموحد مباشرة في تاريخ الشراء وال يتم إطفاؤها.

ال تعفي اتفاقيات إعادة التأمين الُمسندة المجموعة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق.

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمة أحد موجودات إعادة التأمين. يحدث االنخفاض في القيمة عند 
وجود دليل موضوعي نتيجة لوقوع حدث بعد االعتراف المبدئي بأحد موجودات إعادة التأمين يفيد بعدم احتمالية قبض المجموعة جميع المبالغ 
القائمة المستحقة بموجب شروط العقد وأن للحدث تأثير يمكن قياسه بصورة موثوقة على المبالغ التي ستقبضها المجموعة من شركة إعادة 
التأمين. عند وجود مؤشر على االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بإجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل للتحصيل. عندما تزيد القيمة الدفترية 
ألصل إعادة التأمين عن المبلغ الممكن تحصيله، يعتبر األصل قد تعرض لالنخفاض في القيمة ويتم تخفيض قيمته إلى المبلغ الممكن تحصيله. 

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

المقاصة ق( 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق قانوني قابل للنفاذ 
بمقاصة المبالغ المعترف بها أو بتحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة. لن تتم مقاصة الدخل والمصروفات في بيان األرباح 

أو الخسائر الموحد إال إذا اقتضى أو أجاز ذلك أحد المعايير أو التفسيرات المحاسبية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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قياس القيمة العادلة لألدوات المالية ر( 
عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي الموحد على أساس األسعار المتداولة في 
األسواق النشطة، يتم قياس القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم بما في ذلك نموذج خصم التدفقات النقدية. ُتشتق مدخالت هذه النماذج 
من األسواق الممكن مالحظتها حيثما أمكن ذلك، ولكن عندما ال يكون ذلك ممكنا، يتطلب األمر درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة. تشمل 

األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر وتقلبات االئتمان.

بخصوص األدوات المالية التي تتم المتاجرة بها في سوق نشط، يتم تحدد القيمة العادلة في تاريخ التقرير استنادًا إلى أسعار العطاءات المتداولة 
في سوق األوراق المالية دون أي خصم لتكاليف المعاملة.

بالنسبة لألدوات المالية غير المتداولة في األسواق النشطة، يتم تحديد القيمة العادلة استنادًا إلى أسعار السوق الحالية الستثمارات مشابهة أو 
معامالت السوق االعتيادية أو استنادًا إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة أو أية نماذج تقييم أخرى.

إعداد تقارير القطاعات ش( 
إن اعداد تقارير القطاعات الخاص بالمجموعة يستند إلى القطاعات التشغيلية التالية: قطاع التأمينات العامة وقطاع التأمين على الحياة وقطاع 

االستثمار.

يضم قطاع التأمينات العامة كال من التأمينات العامة والتأمين الصحي لألفراد والشركات. تشتمل منتجات التأمينات العامة المقدمة   •
بصورة رئيسية على التأمين على السيارات والتأمين البحري والتأمين الصحي واألعمال الهندسية والحوادث العامة. توفر هذه المنتجات 
حماية لموجودات حامل وثيقة التأمين وتعويض األطراف األخرى التي تضررت نتيجة لحادث قام به حامل وثيقة التأمين. توفر عقود الرعاية 
الصحية دون التأمين على الحياة غطاء طبي لحاملي وثيقة التأمين. إن اإليرادات من هذا القطاع مشتقة بصورة أساسية من أقساط التأمين 

ودخل العموالت.

يقدم قطاع التأمين على الحياة التأمين على الحياة لألفراد والجماعات. تعتمد إيرادات هذا القطاع بصورة أساسية على أقساط التأمين   •
ودخل العموالت.

قطاع االستثمار ويشمل االستثمار في األسهم واألوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل السندات والودائع الثابتة والدخل اآلخر.  •

تصنيف المنتجات ت( 
إن عقود التأمين هي العقود تقبل المجموعة )المؤمن( بموجبها مخاطر التأمين الهامة من طرف آخر )حامل وثيقة التأمين( من خالل الموافقة 
على تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحدث المؤمن ضده( والذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على حامل 
وثيقة التأمين. بصورة عامة، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان لديها مخاطر تأمين هامة وذلك بمقارنة المزايا المدفوعة مع المزايا المستحقة 

الدفع في حال عدم وقوع الحدث المؤمن ضده. يمكن لعقود التأمين أيضًا تحويل المخاطر المالية.

تتمثل عقود االستثمار في العقود التي يتم بموجبها تحويل المخاطر المالية الهامة دون تحويل مخاطر تأمين هامة. تتمثل المخاطر المالية في 
المخاطر الناتجة عن التغير المستقبلي المحتمل في واحد او أكثر من أسعار الفائدة المحددة أو أسعار األدوات المالية أو أسعار السلع أو أسعار 
صرف العمالت األجنبية أو مؤشر األسعار أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو أي متغير آخر، على أال يكون المتغير، في 

حالة المتغيرات غير المالية، متعلق بأحد أطراف العقد.

عندما يتم تصنيف عقد على أنه عقد تأمين فإنه يبقي عقد تأمين لبقية مدة سريانه، حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بصورة جوهرية خالل هذه 
الفترة، إال إذا تم إلغاء أو انتهاء كافة الحقوق وااللتزامات. يمكن إعادة تصنيف عقود االستثمار أو أية عقود تأمين بعد البدء في العمل إذا أصبحت 

مخاطر التأمين جوهرية.
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عقود االستثمارات  
تقوم المجموعة بإصدار عقود استثمارات بدون شروط ثابتة ومضمونة )مرتبطة بالوحدات(. يتم مبدئيًا االعتراف بأقساط التأمين مقدمًا بإجمالي 
األقساط المكتتبة ويتم تحويلها الحقًا إلى المطلوبات فيما يتعلق بالمبلغ المستثمر به ضمن بيان المركز المالي الموحد. إن جميع الحركات 
أو  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  المسجلة  “االستثمارات  إدراجها ضمن  يتم  االستثمارات  لعقود  المالية  بالمطلوبات  يتعلق  فيما  الالحقة 
الخسائر” ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم قياس المطلوبات المالية بقيمة الوحدة الحالية لعقد االستثمارات التي تعكس القيمة العادلة 

لموجودات الصناديق.

إذا كان عقد االستثمارات يخضع لخيار التنازل، ويمكن ممارسته وفقا لتقدير صاحب عقد االستثمارات بدال من المجموعة، فإن القيمة العادلة 
للمطلوبات المالية لن تقل إطالقًا عن المبلغ المستحق الدفع عند التنازل، مخصومة لفترة اإلنذار المطلوبة، حيثما ينطبق ذلك.

مطلوبات عقود االستثمارات  
ال توجد لدى المجموعة أية عقود استثمار أو أية عقود تأمين ذات مزايا مشاركة اختيارية.

إن مطلوبات عقود االستثمارات بدون مزايا مشاركة اختيارية يتم االعتراف بها عند إبرام العقود ويتم تحميل أقساط التأمين. يتم مبدئيًا االعتراف 
بهذه المطلوبات بالقيمة العادلة، كونها سعر المعاملة مع استبعاد أية تكاليف معاملة والتي تعود مباشرة إلى إصدار العقد. الحقًا لالعتراف 

المبدئي، يتم قياس مطلوبات عقود االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

يتم تسجيل الودائع والسحوبات مباشرة كتعديل على المطلوبات في بيان المركز المالي الموحد وال يتم االعتراف بها كإجمالي أقساط التأمين 
في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

يتم إجراء تعديالت القيمة العادلة بتاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. بالنسبة للعقود الموحدة، يتم احتساب 
القيمة العادلة على أنها عدد الوحدات المخصصة لحامل وثيقة التأمين في كل صندوق مرتبط بوحدة مضروبًا في سعر الوحدة من هذه األموال 
العادلة  القيمة  أساس  على  تقييمها  يتم  التقرير  بتاريخ  الوحدات  أسعار  لتحديد  المستخدمة  الصندوق  إن موجودات ومطلوبات  التقرير.  بتاريخ 

الُمعدلة لتأخذ في االعتبار التأثير على مطلوبات الضريبة المؤجلة من األرباح غير المحققة عن موجودات الصندوق.

يتم إيقاف االعتراف بالمطلوبات عند انتهاء العقد أو الوفاء به أو إلغاؤه. بالنسبة للعقود التي يمكن إلغاؤها من قبل حامل وثيقة التأمين، ال يمكن 
أن تقل القيمة العادلة للعقد عن قيمتها عند التنازل.

عندما تحتوي العقود على عنصر المخاطر المالية وعنصر مخاطر تأمين جوهري وتكون التدفقات النقدية من العنصرين مميزة ويمكن قياسها 
بشكل موثوق، تصبح المبالغ المعنية غير مجمعة. إن أية أقساط متعلقة بعنصر مخاطر التأمين يتم احتسابها على نفس أساس عقود التأمين 

ويحتسب العنصر المتبقي كوديعة من خالل بيان المركز المالي الموحد كما هو موضح أعاله.

س(  المعايير التي تم تفعيلها مؤخرًا
قامت المجموعة بتطبيق “تعريف العمل التجاري” )التعديالت على المعيار رقم 3 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( و”تعديل معدل 
الفائدة المعياري” )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 والمعيار رقم 7 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( اعتبارًا من 1 يناير 
2020، إال أنه ال يوجد لهذه التعديالت تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. هناك عدد من المعايير الجديدة األخرى تسري أيضًا 

اعتبارًا من 1 يناير 2020، ولكن ليس لها تأثير جوهري على البيانات  المالية الموحدة للمجموعة.  يتم أدناه إدراج هذه المعايير:
 

التعديالت على المعيار رقم 3 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية – تعريف العمل التجاري
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 8 - تعريف األهمية النسبية 

التعديالت على المعيار رقم 16 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية – امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد – 19
 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد ع( 
تسري بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 1 يناير 2020 ويجوز تطبيقها قبل ذلك 

التاريخ، إال أن المجموعة لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة التالية بشكل مسبق عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

فيما يتعلق بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي ُيتوقع أن يكون لها تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترات 
المالية المستقبلية، قامت المجموعة بتقييم خيارات التحول والتأثير المحتمل على بياناتها المالية الموحدة عند تطبيق هذه المعايير. ال تخطط 

المجموعة تطبيق هذه المعايير بشكل مسبق.

تطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “األدوات المالية” مع المعيار رقم 4 من المعايير الدولية إلعداد التقارير   )1
المالية “عقود التأمين”

التقارير المالية بغرض تخفيض تأثير  4 من المعايير الدولية إلعداد  تقدم هذه التعديالت منهجين للمؤسسات التي تطبق المعيار رقم 
اختالفات تواريخ التفعيل مع المعيار رقم 17 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “ عقود التأمين” والمعيار رقم 9 من المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية “ األدوات المالية”: منهج تقديري واعفاء مؤقت من تطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية.

المعيار المعدل رقم 4 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:
يمنح كافة الشركات التي تصدر عقود التأمين خيار االعتراف بالتغير الذي قد ينشأ عند تطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد   •
التقارير المالية قبل إصدار المعيار الجديد الخاص بعقود التأمين )“منهج تقديري”( ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، بداًل من األرباح أو 

الخسائر؛ و
يمنح الشركات التي ترتبط أنشطتها من الدرجة األولى بالتأمين خيار إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد   •
التقارير المالية حتى فترات التقارير السنوية التي تبدأ قبل 1 يناير 2022 أو حتى الفترة التي يسري فيها المعيار رقم 17 من المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية، أيهما أواًل. إن المنشآت التي تؤجل تطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

ستستمر في تطبيق المعيار الحالي الخاص باألدوات المالية - المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 حتى ذلك الوقت.

يتعين على شركة التأمين التي تطبق المنهج التقديري اإلفصاح عن معلومات لتمكين مستخدم البيانات المالية الموحدة من فهم ما يلي:
كيفية احتساب إجمالي المبلغ المعاد تصنيفه فيما بين األرباح أو الخسائر وبين اإليرادات الشاملة األخرى في فترة التقرير؛ و أ( 

تأثير إعادة التصنيف على البيانات المالية. ب( 

تنطبق هذه التعديالت التي تجيز استخدام المنهج التقديري عند قيام شركة التأمين بتطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية ألول مرة.

يتعين على شركة التأمين التي اختارت االعفاء المؤقت من تطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اإلفصاح عن 
معلومات لتمكين مستخدم البيانات المالية الموحدة من فهم ما يلي:

فهم كيفية تأهل شركة التأمين لإلعفاء المؤقت؛ و أ(    
مقارنة شركات التأمين التي تطبق اإلعفاء المؤقت مع المنشآت التي تطبق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ب(  

تسري التعديالت التي تجيز استخدام المنهج التقديري على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعد ذلك التاريخ. يمكن استخدام 
االعفاء المؤقت لفترات التقارير السنوية التي تبدأ قبل 1 يناير 2023، وسينتهي تفعيله بمجرد تفعيل المعيار رقم 17 من المعايير الدولية 

إلعداد التقارير المالية.

التأثير المحتمل على البيانات المالية الموحدة  
من المتوقع أن يكون لمعيار محاسبة التأمين الجديد قيد الدراسة تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. قد يؤثر هذا المعيار على 

كيفية تصنيف وقياس متطلبات األدوات المالية بموجب المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

إن المجموعة مؤهلة لإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، حيث لم يسبق لها تطبيق أي نسخة 
الدفترية  القيمة  أن  بالتأمين، كما  األولى  الدرجة  أنشطتها مرتبطة من  أن  المالية، كما  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  9 من  رقم  المعيار  من 
لمطلوباتها في إطار المعيار رقم 4 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تمثل أكثر من ٪90 من إجمالي القيمة الدفترية لكافة مطلوباتها 

في 31 ديسمبر 2015 دون أي تغيير الحق في أنشطتها.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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تم أدناه بيان معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها مباشرة لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2020 التي تنطوي على 
شروط تعاقدية ينشأ عنها تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة وفقًا للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية، باستثناء الموجودات المالية التي تستوفي تعريف الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة أو تلك التي تتم إدارتها وتقييمها 

على أساس القيمة العادلة وفقًا للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، جنبًا إلى جنب مع كافة الموجودات المالية األخرى:

الموجودات المالية التي اجتازت اختبار دفعات 
المبلغ األصلي والفائدة فقط، باستثناء الموجودات 
المالية التي تستوفي تعريف الموجودات المحتفظ 
بها للمتاجرة أو تلك التي تتم إدارتها وتقييمها على 

أساس القيمة العادلة وفقًا للمعيار رقم 9 من 
كافة الموجودات المالية األخرىالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

القيمة العادلة 
الحركة في القيمة 
القيمة العادلة العادلة خالل السنة

الحركة في القيمة 
العادلة خالل السنة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم31 ديسمبر 2020

الموجودات 

---213,548االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

)16,755(209,0575,0221,029,954االستثمارات المتوفرة للبيع

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من 
207,279488--خالل األرباح أو الخسائر

---1,113,898أرصدة التأمين المدينة

---71,638ودائع إلزامية

---31,970الذمم المدينة األخرى

---2,811,066ودائع لدى البنك

---371,687النقد وما يعادله

4,822,8645,0221,237,233)16,267(

الموجودات المالية التي اجتازت اختبار دفعات 
المبلغ األصلي والفائدة فقط، باستثناء الموجودات 
المالية التي تستوفي تعريف الموجودات المحتفظ 
بها للمتاجرة أو تلك التي تتم إدارتها وتقييمها على 

أساس القيمة العادلة وفقًا للمعيار رقم 9 من 
كافة الموجودات المالية األخرىالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

القيمة العادلة 
الحركة في القيمة 
القيمة العادلة العادلة خالل السنة

الحركة في القيمة 
العادلة خالل السنة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم31 ديسمبر 2019

الموجودات 
---200,406االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

1,043,438686--االستثمارات المتوفرة للبيع
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من 

144,6731,175--خالل األرباح أو الخسائر
---919,944أرصدة التأمين المدينة

---54,495ودائع إلزامية
---24,872الذمم المدينة األخرى

---2,644,097ودائع لدى البنك
---315,148النقد وما يعادله

4,158,962-1,188,1111,861

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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إن الموجودات المالية التي اجتازت اختبار دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط، باستثناء الموجودات المالية التي تستوفي تعريف الموجودات 
المحتفظ بها للمتاجرة أو تلك التي تتم إدارتها وتقييمها على أساس القيمة العادلة وفقًا للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير 
يلي  فيما   .39 رقم  الدولي  المحاسبي  للمعيار  وفقًا  المطفأة  بالتكلفة  أنها  على  تم تصنيفها  أعاله  الجدول  المبين في  النحو  على  المالية، 

التصنيفات االئتمانية لألوراق المالية االستثمارية والودائع واألرصدة لدى البنك:

التصنيفات االئتمانية )وفقًا لتصنيفات ستاندرد أند بورز أو ما يعادلها(

AAA
AA+

AA- إلى
 A+

A- إلى
+BBB إلى 

BBB-

أقل من 
-BBB أو غير 

اإلجماليمصنفة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم31 ديسمبر 2020

الموجودات 

213,548213,548----االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

65,30777,011-46511,239-ودائع إلزامية

15,40238,929326,9832,424,3792,805,693-ودائع لدى البنك

332,532213,4064,106121,558371,605النقد وما يعادله

348,399263,574331,0892,824,7923,467,857

التصنيفات االئتمانية )وفقًا لتصنيفات ستاندرد أند بورز أو ما يعادلها(

AAA
AA+

AA- إلى
 A+

A- إلى
+BBB إلى 

BBB-

أقل من 
-BBB أو غير 

اإلجماليمصنفة

ألف ألف درهم31 ديسمبر 2019
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهم

الموجودات 

200,406200,406----االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

28,13425,15554,495-1,206-ودائع إلزامية

4,853547,7201,065,2541,026,2702,644,097-ودائع لدى البنك

354,818127,5734,828127,863315,085النقد وما يعادله

360,877675,2931,098,2161,379,6943,214,083

المعيار رقم 17 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “عقود التأمين”  )2(
يتطلب المعيار رقم 17 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية الالزمة للوفاء بااللتزام كما يقدم 
منهج موحد لقياس وعرض كافة عقود التأمين. تهدف هذه المتطلبات إلى وضع أساس متسق وقائم على مبادئ الحتساب عقود التأمين. 
يسود المعيار رقم 17 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على المعيار رقم 4 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “عقود التأمين” 

اعتبارًا من 1 يناير 2023.

يسرى المعيار رقم 17 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2023 أو بعد ذلك التاريخ 
مع ضرورة بيان أرقام المقارنة. يجوز تطبيق هذا المعيار بشكل مسبق شريطة قيام المجموعة بتطبيق المعيارين 9 و15 من المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار رقم 17 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. يتعين تطبيق هذا المعيار 
بأثر رجعي. إال أنه إذا تعذر التطبيق بأثر رجعي بشكل كامل لمجموعة من عقود التأمين، يتعين على المجموعة اختيار منهجية استرجاعية معدلة 

أو طريقة القيمة العادلة.

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعيار رقم 17 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في البيانات المالية للمجموعة للفترة السنوية التي تبدأ 
في 1 يناير 2023. قد يكون لتطبيق المعيار رقم 17 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير جوهري على المبالغ المعلنة واإلفصاحات 
المدرجة في البيانات المالية للمجموعة فيما يتعلق بعقود التأمين. إال أنه ال يمكن عمليًا تقدير تأثير تطبيق هذا المعيار بصورة معقولة حتى 

تقوم المجموعة بإجراء مراجعة تفصيلية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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)3( العقود المثقلة بالتزامات - تكلفة انجاز العقد )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 37(
تحدد التعديالت أي التكاليف تدرجها المنشأة عند تحديد تكلفة الوفاء بعقد ما بغرض تقييم ما إذا كان العقد محمل بالتزامات. تنطبق التعديالت 
على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022 على العقود القائمة في التاريخ الذي يتم فيه تطبيق التعديالت ألول مرة. في 
تاريخ التطبيق المبدئي، يتم االعتراف باألثر التراكمي لتطبيق التعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة أو البنود األخرى لحقوق 
الملكية، حيثما يكون مناسبًا. لم يتم إعادة بيان أرقام المقارنة. ال يوجد لدى المجموعة عقود مثقلة بالتزامات هامة في 31 ديسمبر 2020. 

)4( المعايير األخرى  
فيما يلي المعايير الجديدة والمعدلة التي ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما يتم تفعيلها:

تاريخ التفعيل المعايير أو التعديالت الجديدة

التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39، والمعاييــر رقــم 7 و4 و16 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة: 
1 يناير 2022تعديــل معــدل الفائــدة المعيــاري – المرحلــة 2

1 يناير 2022التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 – الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المزمع 

1 يناير 2022التعديالت على المعيار رقم 3 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية - مراجع اإلطار المفاهيمي 

1 يناير 2023التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 – تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة

4.  إدارة المخاطر 

إن المخاطر التي تواجهها المجموعة والطرق التي تتبعها اإلدارة بخصوص هذه المخاطر ملخصًة أدناه:

اإلطار العام للحوكمة  )1
إن الهدف الرئيسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية لدى المجموعة هو حماية مساهمي المجموعة من األحداث التي تعيق التحقيق 
المستدام ألهداف األداء المالي التي تشمل اإلخفاق في استغالل الفرص. تدرك اإلدارة العليا األهمية البالغة لتطبيق أنظمة فعالة إلدارة المخاطر.

اإلطار العام إلدارة المخاطر  )2
يقوم مجلس اإلدارة بالتنسيق مع اللجان التابعة له بتنفيذ المهام المتعلقة بإدارة المخاطر التي تواجهها المجموعة. ويدعم ذلك وجود هيكل تنظيمي 

واضح يتضمن تفويض موثق بالصالحيات والمسؤوليات من مجلس اإلدارة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة وكبار موظفي اإلدارة اآلخرين.  

الصالحيات  المجموعة بموجب  رئيس  يقوم  وتنظيمية وهيكلية.  تجارية  قرارات  أية  للموافقة على  اإلدارة بصورة منتظمة  كبار موظفي  يجتمع 
الممنوحة له من مجلس اإلدارة بتحديد المخاطر التي تواجهها المجموعة وتحليلها ووضع نظام لضمان جودة الموجودات وتنوعها باإلضافة إلى 

تحقيق المواءمة بين استراتيجية التأمين وإعادة التأمين وأهداف المجموعة وتحديد متطلبات إعداد التقارير.

اإلطار العام إلدارة رأس المال  )3
إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو االلتزام بالمتطلبات القانونية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر وسريالنكا وسوريا 

وتركيا وعمان والبحرين وضمان االحتفاظ بنسب جيدة لرأس المال لدعم أعمال المجموعة وتحقيق أعلى عائدات ممكنة للمساهم.

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. ومن أجل المحافظة على هيكل رأس 
المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل دفعات توزيعات األرباح للمساهمين أو العائد على رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. 
التزمت المجموعة تمامًا بمتطلبات رأس المال الخارجية ولم يتم إجراء أيه تغييرات في األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السنتين المنتهيتين 

في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2019.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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اإلطار العام التنظيمي  )4
إدارة  وذلك لضمان  كثب  عن  ومراقبتها  العامة  األسهم  وحاملي  التأمين  وثائق  حاملي  بحماية حقوق  أساسية  بصورة  التنظيمية  الجهات  تهتم 
المجموعة لهذه األمور بشكل مرضي لصالحهم. في الوقت ذاته، كذلك تحرص الجهات التنظيمية على التأكد من احتفاظ المجموعة بمركز مالي 

مناسب يمكنها من الوفاء بالمطالبات غير المتوقعة الناشئة من األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية.

تخضع عمليات المجموعة للمتطلبات التنظيمية المطبقة في الدول التي تعمل بها. ال تتطلب هذه اللوائح التنظيمية اعتماد األنشطة ومراقبتها 
فقط ولكنها تفرض أيضًا بعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر اإلخفاق عن السداد والتعثر من جانب شركات التكافل وذلك للوفاء بالمطالبات 
غير المتوقعة عند حدوثها. أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين قرار رقم )25( لسنة 2014 بتاريخ 28 ديسمبر 2014، التعليمات المالية لشركات 
التأمين التي تنطبق على شركات التأمين التي تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وشركات التأمين األجنبية المرخص لها مزاولة أنشطتها 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تتلخص أهم النقاط لهذه التعليمات الجديدة في الجدول أدناه: 

التعليمات
أسس استثمار حقوق حملة الوثائق أ( 

تعليمات المالءة والمبلغ األدنى للضمان ب( 
أسس احتساب المخصصات الفنية ج( 

تحديد موجودات المجموعة التي تستوفي التزامات التأمين المستحقة د( 
السجالت التي تلتزم المجموعة بتنظيمها واالحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب تزويد الهيئة بها هـ( 

أسس تنظيم الدفاتر والسجالت الحسابية لكل من المجموعة والوكالء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب ادراجها في هذه الدفاتر والسجالت و( 
السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج الواجب اعدادها باإلضافة إلى عرض التقارير والبيانات المالية ز( 

إطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات   )5
تنتج المخاطر المالية عن المراكز المفتوحة في أسعار الفائدة ومنتجات العمالت األجنبية واألسهم وجميعها تتعرض لتغيرات عامة وخاصة في 
السوق. تقوم المجموعة بإدارة هذه المراكز لتحقيق عوائد استثمارية طويلة األجل تزيد عن التزاماتها بموجب عقود التأمين. إن األسلوب الرئيسي 
إلطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة هو مطابقة الموجودات مع مطلوبات عقود التأمين استنادًا إلى نوع المزايا المستحقة 

الدفع إلى حاملي العقود.

يقوم رئيس المجموعة بصورة فعالة بمراقبة إطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات لضمان توفر النقد الكافي في كل فترة للوفاء بااللتزامات 
الناتجة عن عقود التأمين.

يقوم رئيس المجموعة بصورة منتظمة بمراقبة المخاطر المالية المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى لدى المجموعة غير المرتبطة 
بالتزامات التأمين.

فيما يلي ملخصًا للمخاطر التي واجهتها المجموعة والطرق الُمتبعة من قبل اإلدارة للحد من هذه المخاطر:

مخاطر التأمين أ( 
عن  تختلف  توقيتها،  أو  المزايا  ودفعات  الفعلية  المطالبات  أن  في  التأمين  عقود  بموجب  المجموعة  تواجهها  التي  األساسية  المخاطر  تتمثل 
الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. وبالتالي، فإن هدف  التوقعات. ويتأثر ذلك بتكرار وجسامة المطالبات والمزايا 

المجموعة هو ضمان أن تكون االحتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات.

يتم الحد من التعرض للمخاطر المذكورة أعاله عن طريق التنويع عبر محفظة كبيرة من عقود التأمين. تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق االختيار 
الدقيق وتنفيذ توجيهات استراتيجية التأمين، فضال عن استخدام ترتيبات إعادة التأمين.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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التكرار وجسامة المطالبات
يمكن أن يتأثر تكرار وجسامة المطالبات بعدة عوامل. تقدم المجموعة أعمال التأمين على الممتلكات واألعمال الهندسية والسيارات والحوادث 
العامة والتأمين البحري والصحي والتأمين الجماعي على الحياة والتأمين ضد الحوادث الشخصية. ويتم النظر إلى أنواع التكافل هذه بصورة عامة 

على أنها عقود تأمين قصيرة األجل حيث يتم اإلعالن عن المطالبات وتسويتها خالل فترة زمنية قصيرة. يساعد ذلك على تقليل مخاطر التأمين. 

الممتلكات 
بالنسبة لعقود التأمين الخاصة بالممتلكات، تكمن المخاطر الرئيسية في أضرار الحريق والمخاطر األخرى ذات الصلة وتعطيل األعمال الناتجة عن 

ذلك. 

يتم التأمين في تلك العقود سواء على أساس قيمة االستبدال أو التعويض بقيم مناسبة للممتلكات المؤمن عليها. إن تكلفة إعادة بناء أو إصالح 
الممتلكات المتضررة والوقت المطلوب إلعادة العمليات إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر في حالة تعطل األعمال باإلضافة إلى أسس التأمين 

هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات. 

األعمال الهندسية 
بالنسبة لعقود التأمين الخاصة باألعمال الهندسية، فإن العناصر الرئيسية للمخاطر تشمل الخسائر أو األضرار التي تلحق بأعمال المشروع المؤمن 
عليه والتزامات الطرف اآلخر ذات الصلة والخسائر أو األضرار التي تلحق باآلالت والماكينات والمعدات المؤمن عليها والخسائر الناتجة عن تعطل 

األعمال. إن العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات هو حجم الخسائر أو األضرار. 

السيارات 
بالنسبة لعقود التأمين الخاصة بالسيارات، فإن العناصر الرئيسية للمخاطر تشمل المطالبات التي تنشأ عن الوفاة واإلصابات الجسدية واألضرار 

التي تلحق بممتلكات األطراف األخرى باإلضافة إلى المطالبات الناشئة عن السيارات المؤمن عليها. 

إن العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات هي األحكام المحتمل صدورها من قبل المحكمة في حاالت الوفاة أو اإلصابات الجسدية 
ومدى الضرر الذي يلحق بالسيارات. 

الحوادث المتنوعة
بالنسبة لفئات التأمين ضد الحوادث المتنوعة مثل فقدان النقود وخيانة الموظفين والحوادث الشخصية وتعويضات العمال والسفر والتأمين 
ضد الغير والتعويض المهني، إن العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات هي مدى الخسارة أو الضرر واألحكام المحتمل صدورها من 

قبل المحكمة.

التأمين البحري
بالنسبة للتأمين البحري فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الخسائر أو األضرار التي تلحق بالشحنة أو بالسفينة المؤمن عليها بسبب العديد من 

الحوادث التي ينتج عنها مطالبات خسارة كلية أو جزئية. إن العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات هو حجم الخسائر أو األضرار.

التأمين الطبي والتأمين الجماعي على الحياة والحوادث الشخصية
بالنسبة للتأمين الطبي، تتمثل المخاطر الرئيسية في المرض والحوادث وتكاليف العناية الصحية المتعلقة به. وبالنسبة للتأمين الجماعي على 

الحياة والحوادث الشخصية فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في المطالبات عن الوفاة و/أو العجز الدائم أو الجزئي.

التأمين على الحياة لألفراد
بالنسبة للعقود حيث تكون الوفاة أو العجز هي الخطر المؤمن عليه، فإن العوامل الهامة التي يمكن أن تزيد من تكرار المطالبات الشاملة هي 
األوبئة، والتغيرات في نمط الحياة على نطاق واسع والكوارث الطبيعية، مما ينتج عنها مطالبات مبكرة أو أكثر من المتوقع. إن حدود إعادة التأمين 

على مستوى المجموعة بخصوص حياة فرد مؤمن عليه وجميع األفراد الذين لديهم مخاطر عالية ومؤمن عليهم متوافرة.

لدى المجموعة ترتيبات إعادة تأمين مناسبة لحماية الجدوى المالية الخاصة بها مقابل هذه المطالبات لجميع الفئات المذكورة أعاله.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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التركيز الجغرافي للمخاطر
تتركز مخاطر التأمين الناتجة عن عقود التأمين بصورة رئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن التركز الجغرافي للمخاطر مشابه للسنة الماضية.

مخاطر إعادة التأمين
على غرار شركات التأمين األخرى، ولغرض الحد من التعرض لخسائر مالية قد تنتج عن المطالبات التأمينية الكبيرة، تقوم المجموعة ضمن أعمالها 
أكبر في مجال األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة  تنوعًا  التأمين هذه  إعادة  ترتيبات  أخرى. توفر  تأمين مع أطراف  إعادة  اتفاقيات  بإبرام  االعتيادية 
التعرض للخسائر المحتملة نتيجة المخاطر الكبيرة كما توفر قدرة إضافية على النمو. إن جزءًا مهمًا من إعادة التأمين يتأثر باالتفاقيات والعقود 

االختيارية وفائض الخسائر المتعلقة بعقود إعادة التأمين.

إن عقود إعادة التأمين الُمسندة ال تعفى المجموعة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين، ونتيجة لذلك تبقى المجموعة ملتزمة بالجزء من 
المطالبات المعاد تأمينها في حالة عدم تمكن معيدي التأمين من الوفاء بالتزاماتهم وفقًا لعقود إعادة التأمين.

ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة تعثر شركات إعادة التأمين، تقوم المجموعة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين التي تتعامل معها 
ورصد تركيزات مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية واألنشطة أو السمات االقتصادية المماثلة لتلك الشركات.

تشكل أكبر خمسة شركات إعادة تأمين 32٪ من مخاطر االئتمان القصوى في 31 ديسمبر 2020 )2019: 28٪(. نظريًا، ينشأ أقصى تعرض لمخاطر 
االئتمان بشكل رئيسي من الذمم المدينة في أعمال دولة اإلمارات العربية المتحدة.

فيما يلي تحليل لمعدالت الخسائر المقدرة وفقًا لفئة األعمال للسنة الحالية والسنة السابقة هو كما يلي:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020نوع المخاطر

نسبة إجمالي 
الخسائر  

نسبة صافي
الخسائر

نسبة إجمالي 
الخسائر  

نسبة صافي
الخسائر

58٪65٪55٪66٪التأمينات العامة

27٪54٪42٪63٪التأمين على الحياة

حساسية اكتتاب األرباح والخسائر
إن الخطر الكامن ألي عقد تكافل متفق عليه هو احتمال وقوع الحدث المؤمن عليه ودرجة يقين شركة التأمين على توقع أي مطالبة ناتجة عن ذلك. 
وفقًا لطبيعة عقد التأمين، يكون هذا الخطر في كثير من األحيان عشوائي وال يمكن حتى التنبؤ بمبلغ المطالبة المستحقة. لذلك تقوم المجموعة 
بتطبيق مبدأ االحتمالية على مستوى كافة عمليات التسعيرات وتكوين المخصصات. على الرغم من هذا المبدأ، يظل خطر أن تتجاوز مدفوعات 
المطالبات الفعلية القيمة المقدرة اللتزامات التكافل قائمًا نظرًا لعدم اليقين من وتيرة أو جسامة المطالبات كونها أكبر مما كان مقدرًا. بالرغم 
من تطبيق الشركة لنهج الحافظة لفهم مطالباتها المتوقعة، فإن األحداث التي أدت إلى المطالبات الفعلية تختلف وبالتالي تؤثر على الربحية، إما 

بشكل إيجابي أو سلبي على أساس سنوي. 

لدى المجموعة مستوى عام لالحتفاظ بالمخاطر يبلغ 30٪ )31 ديسمبر 2019: 32٪( ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مستويات االحتفاظ 
بالمخاطر بشكل عام في مجاالت التأمين الصحي والتأمين على العقارات. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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المخاطر المالية  ب(   
إن المجموعة معرضة للمخاطر األساسية التالية نتيجة استخدامها أدوات مالية:   

1(  مخاطر االئتمان؛  
2(  مخاطر السيولة؛  
3(  مخاطر السوق؛  

4(  المخاطر التشغيلية؛ و  
5(  مخاطر التأمين  

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، ويصف أهداف المجموعة وسياساتها والطرق المتبعة 
من قبلها لقياس وإدارة هذه المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. تم إدراج إفصاحات كمية في هذه البيانات المالية الموحدة.  

1(   مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان بالمخاطر من أن يتسبب أحد األطراف في أداة مالية ما في حدوث خسائر مالية للطرف اآلخر من خالل عدم قدرته 
على الوفاء بالتزاماته. فيما يتعلق بجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة، يكون التعرض األقصى لمخاطر االئتمان لدى 

المجموعة هو القيمة الدفترية المفصح عنها في بيان المركز المالي الموحد.

يتم تطبيق السياسات واإلجراءات التالية لتخفيف تعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان:
تقوم المجموعة بإبرام عقود تأمين وإعادة تأمين فقط مع أطراف أخرى معترف بها وذات جدارة ائتمانية. تتمثل سياسة المجموعة في   •
أن يخضع كافة العمالء الراغبين في إجراء معامالت وفقًا لشروط ائتمانية إلجراءات تحقق ائتمانية. عالوة على ذلك، تتم بصورة مستمرة 

متابعة المبالغ المستحقة من عقود التأمين ومعيدي التأمين بغرض الحد من تعرض المجموعة لديون معدومة.
تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بوكالء ووسطاء من خالل وضع حدود ائتمانية لكل وكيل أو وسيط على حدة   •

باإلضافة إلى متابعة الذمم المدينة قيد السداد.
يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية للمجموعة لدى مجموعة من البنوك المحلية وفقًا للحدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة.  •

ال توجد تركزات جوهرية لمخاطر االئتمان داخل المجموعة.  •

يظهر الجدول أدناه أقصى تعرضات المجموعة لمخاطر االئتمان من بنود بيان المركز المالي الموحد:

31 ديسمبر31 ديسمبر 

20202019

ألف درهمألف درهم

213,548200,406االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

1,239,0111,043,438االستثمارات المتوفرة للبيع

1,066,587875,793أرصدة التأمين المدينة

31,97024,872الذمم المدينة األخرى

71,63854,495ودائع إلزامية

3,182,6712,959,182الودائع لدى البنوك واألرصدة لدى البنوك

5,805,4255,158,186

عندما يتم تسجيل األدوات المالية بالقيمة العادلة، فإن المبالغ المبينة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان ولكن ليس الحد األقصى 
للتعرض للمخاطر الذي قد ينشأ في المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم.

لمزيد من التفاصيل حول الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لكل فئة من األدوات المالية، فقد تمت اإلشارة إلى اإليضاحات المحددة. 
يعرض الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان لدى المجموعة من خالل تصنيف الموجودات وفقًا للتصنيف االئتماني 

لألطراف المقابلة لدى المجموعة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



41التقرير السنوي 2020  |

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض القيمة

فئة االستثمار

من غير فئة 
االستثمار 

)مرضي(

من غير فئة 
 االستثمار

)غير مرضي(
متأخرة السداد أو 
المجموعمنخفضة القيمة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم31 ديسمبر 2020

213,548-213,548--االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

15,846-15,846--االستثمارات المتوفرة للبيع

47,3111,113,898--1,066,587أرصدة التأمين المدينة

31,970--31,970-الذمم المدينة األخرى

71,638-59,934-11,704ودائع إلزامية

3,182,671-300,272331,0892,551,310الودائع لدى البنوك واألرصدة لدى البنوك

4,629,571

)47,311(ناقصًا مخصص انخفاض القيمة

4,582,260

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض القيمة

فئة االستثمار

من غير فئة 
االستثمار 

)مرضي(

من غير فئة 
 االستثمار

)غير مرضي(
متأخرة السداد أو 
اإلجماليمنخفضة القيمة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم31 ديسمبر 2019

200,406-200,406--االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

13,701-13,701--االستثمارات المتوفرة للبيع

44,151919,944--875,793أرصدة التأمين المدينة

24,872--24,872-الذمم المدينة األخرى

54,495-1,20628,13425,155ودائع إلزامية

2,959,182-734,9681,070,0821,154,132الودائع لدى البنوك واألرصدة لدى البنوك 

4,172,600

)44,151(ناقصًا مخصص انخفاض القيمة

4,128,449

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



|  اورينت للتأمين ش م ع والشركات التابعة لها 42

فيما يلي تحليل لفترات استحقاق أرصدة التأمين المدينة:
حاملي وثائق 

التأمين
شركات التأمين/

اإلجماليإعادة التأمين

ألف درهمألف درهمألف درهم 31 ديسمبر 2020

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

442,35011,126453,476أقل من 30 يومًا

30143,46615,572159,038 – 90 يومًا

9148,45937,59886,057 – 180 يومًا

18120,9943,79024,784 – 270 يومًا

27120,1073,39123,498 – 360 يومًا

104,54611,488116,034أكثر من 360 يومًا

779,92282,965862,887المجموع

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

48,22274,939123,161أقل من 30 يومًا

3017,48412,15829,642 – 90 يومًا

916,63316,18622,819 – 180 يومًا

1812,04018,13020,170 – 270 يومًا

2711,3986,9688,366 – 360 يومًا

17,42929,42446,853أكثر من 360 يومًا

93,206157,805251,011المجموع

873,128240,7701,113,898اإلجمالي

حاملي وثائق 
التأمين

شركات التأمين/
اإلجماليإعادة التأمين

ألف درهمألف درهمألف درهم  31 ديسمبر 2019

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

326,94215,457342,399أقل من 30 يومًا

30135,08232,544167,626 – 90 يومًا

9170,9077,43278,339 – 180 يومًا

18122,4786,62329,101 – 270 يومًا

27115,4963,39718,893 – 360 يومًا

68,02010,88878,908أكثر من 360 يومًا

638,92576,341715,266المجموع

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

28,33062,11490,444أقل من 30 يومًا

3018,64616,09634,742 – 90 يومًا

916,37010,72717,097 – 180 يومًا

1818,32818,60026,928 – 270 يومًا

2712,7065,7058,411 – 360 يومًا

11,15215,90427,056أكثر من 360 يومًا

75,532129,146204,678المجموع

714,457205,487919,944اإلجمالي

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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تقوم المجموعة بتقديم تسهيالت ائتمانية حتى 120 يومًا. فيما يتعلق بالموجودات المصنفة على أنها “متأخرة السداد وتعرضت لالنخفاض 
في القيمة” تكون الدفعات التعاقدية متأخرة لفترة تتجاوز 120 يومًا ويتم قيد تسوية بناًء على االنخفاض في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر 
الموحد. عندما تخضع التعرضات لمخاطر االئتمان لضمانات كافية، قد تظل المبالغ المتأخرة لفترة تتجاوز 120 يومًا مصنفة كـ “مبالغ متأخرة 

السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة”، دون قيد أي تسويات بناء على االنخفاض في القيمة.

يتحمل  بالوحدات،  المرتبطة  األعمال  بالوحدات في عدد من عملياتها. بخصوص  مرتبطة  استثمارات  تأمين  وثائق  بإصدار  المجموعة  تقوم 
حامل الوثيقة مخاطر االستثمارات في الموجودات المحتفظ بها في الصناديق المرتبطة بالوحدات، حيث ترتبط مزايا الوثيقة مباشرة مع قيمة 

الموجودات في الصندوق. لذلك، ال يوجد لدى المجموعة أية مخاطر ائتمان جوهرية على الموجودات المالية المرتبطة بالوحدات.

تتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بإعادة التأمين من خالل إيداع إعادة التأمين لدى شركات إعادة تأمين معتمدة من قبل اإلدارة حيث أنها 
شركات دولية ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني جيد بصورة عامة. تقوم المجموعة بإبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات ذات تصنيف 

ائتماني )أ( أو أعلى وفقًا للتصنيف االئتماني لوكالة إس أند بي أو ما يعادلها من وكاالت التصنيف االئتماني.

للحد من تعرض المجموعة لخسائر جوهرية نتيجة تعسر شركات إعادة التأمين، تقوم المجموعة بصورة منتظمة بتقييم الوضع المالي لشركات 
إعادة التأمين المعنية ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية أو األنشطة أو السمات االقتصادية المماثلة لشركات 

إعادة التأمين.

2( مخاطر السيولة  
تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بعقود التأمين وااللتزامات المالية 

عند استحقاقها.

استحقاقها.  عند  التزامات  بأية  للوفاء  الكافية  السائلة  األموال  توفر  من  اإلدارة  وتتأكد  شهري  أساس  على  السيولة  متطلبات  مراقبة  يتم 
يلخص الجدول التالي )باأللف درهم( استحقاق الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمجموعة استنادًا إلى االلتزامات التعاقدية غير المخصومة 
المتبقية. وبما أن المجموعة ليس لديها مطلوبات تترتب عليها فوائد فإن إجمالي المبالغ في الجدول مطابقة مع بيان المركز المالي الموحد.

31 ديسمبر 2020

اإلجماليدون مدة محددةأكثر من سنةأقل من سنة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات

67,63567,635--استثمار في شركة زميلة

213,548-32,303181,245استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

15,846209,0571,014,1081,239,011استثمارات متوفرة للبيع
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

207,279207,279--  األرباح أو الخسائر

1,066,587--1,066,587أرصدة التأمين المدينة

71,638-57,11214,526الذمم المدينة األخرى

31,970--31,970ودائع إلزامية

2,067,423852,197263,1333,182,753النقد واألرصدة لدى البنوك

3,271,2411,257,0251,552,1556,080,421إجمالي الموجودات

المطلوبات

1,395,616--1,395,616ذمم معيدي التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

4,151--4,151التزامات عقود اإليجار

1,399,767--1,399,767إجمالي المطلوبات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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31 ديسمبر 2019

اإلجماليدون مدة محددةأكثر من سنةأقل من سنة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات

65,47865,478--استثمار في شركة زميلة

200,406-36,895163,511استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

1,029,7371,043,438-13,701استثمارات متوفرة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
144,673144,673--  األرباح أو الخسائر

875,793--875,793أرصدة التأمين المدينة

54,495-12,40842,087ودائع إلزامية

24,872--24,872الذمم المدينة األخرى

829,6731,883,442246,1302,959,245النقد واألرصدة لدى البنوك

1,793,3422,089,0401,486,0185,368,400إجمالي الموجودات

المطلوبات

1,125,322--1,125,322ذمم معيدي التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

10,108--10,108التزامات عقود اإليجار

1,135,430--1,135,430إجمالي المطلوبات

3( مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في المخاطر التي قد تنتج من تقلب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات 
نتيجة لعوامل تخص األداة بعينها أو مصدر األداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األدوات التي يتم المتاجرة بها في السوق. تتألف مخاطر 

السوق من ثالثة أنواع من المخاطر هي: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسهم.

مخاطر أسعار الفائدة
بالسوق.  الفائدة  التغيرات في أسعار  المستقبلية بسبب  النقدية  أو تدفقاتها  أداة مالية  التقلبات في قيمة  الفائدة عن  تنشأ مخاطر أسعار 
الثابتة تعّرض  الفائدة  المالية ذات أسعار  الفائدة، بينما األدوات  الفائدة المتغيرة تّعرض المجموعة لمخاطر  المالية ذات أسعار  إن األدوات 

المجموعة لمخاطر فوائد القيمة العادلة.

بند  ضمن  والمدرجة  متغير  فائدة  أسعار  ذات  سندات  في  باستثماراتها  فقط  يتعلق  الفائدة  أسعار  لمخاطر  الهام  المجموعة  تعرض  إن 
االستثمارات المتوفرة للبيع. تقوم المجموعة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار الفائدة بالعمالت التي صنفت 

بها االستثمارات.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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فيما يلي تفاصيل الموجودات المالية التي تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما في 31 ديسمبر:

أقل من سنة
من سنة إلى 

خمس سنوات
بنود ال تخضع 

معدل الفائدة الفعلياإلجمالي لفائدة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
31 ديسمبر 2020

25. 2٪ - 00. 18٪213,548-32,303181,245استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
75. 3٪ - 30. 8٪15,846209,0571,014,1081,239,011استثمارات متوفرة للبيع

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة   
207,279207,279--من خالل األرباح أو الخسائر

25. 3٪ - 50. 7٪71,638-57,11214,526ودائع إلزامية
75. 0٪ - 60. 11٪2,811,066-1,958,869852,197ودائع لدى البنوك

الودائع لدى البنوك واألرصدة لدى 
04. 0٪ - 50. 18٪263,051371,605-108,554البنوك

2,172,6841,257,0251,484,4384,914,147

أقل من سنة
من سنة إلى 

خمس سنوات
بنود ال تخضع 

معدل الفائدة الفعلياإلجمالي لفائدة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
31 ديسمبر 2019

25. 4٪ - 20. 18٪200,406-36,895163,511استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
00. 5٪ - 50. 8٪1,029,7371,043,438-13,701استثمارات متوفرة للبيع

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة   
144,673144,673--  من خالل األرباح أو الخسائر

10. 2٪ - 20. 10٪54,495--54,495ودائع إلزامية
60. 1٪ - 00. 15٪2,644,097-718,5691,925,529ودائع لدى البنوك

ودائع لدى البنوك واألرصدة لدى 
05. 0٪ - 00. 24٪191,571315,084-123,513البنوك

947,1732,089,0401,365,9814,402,193

يختلف سعر الفائدة الفعلي بين استثمارات المجموعة في مختلف البلدان التي تعمل فيها.

إن حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد للمجموعة تجاه التغيرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار الفوائد، مع بقاء جميع المتغيرات 
األخرى ثابتة، تعتبر غير جوهرية.

مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.

يوضح الجدول التالي حساسية التغير الُمحتمل بصورة معقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، على 
أرباح المجموعة. إن تأثير االنخفاض في أسعار صرف العمالت األجنبية من المتوقع أن يكون بنفس الدرجة ولكن في االتجاه المعاكس لتأثير 

الزيادات المبينة. ليس هناك أي تأثير آخر على حقوق الملكية.
الزيادة في معدل 

الصرف
التأثير على األرباح والخسائر الموحدة واإليرادات 

الشاملة األخرى
31 ديسمبر 31 ديسمبر 

20202019
ألف درهمألف درهم

7,0745,386+5٪الجنيه المصري
313574+5٪الليرة السورية

1,006897+5٪الروبية السريالنكية
2,4502,433+5٪الليرة التركية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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مخاطر أسعار األسهم
تتمثل مخاطر أسعار األسهم في المخاطر الناتجة عن تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في 
أسعار السوق )باستثناء التغيرات الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت األجنبية(، سواء طرأت تلك التغيرات نتيجة لعوامل متعلقة 

باألداة المالية بعينها أو مصدر األداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األدوات المالية المماثلة التي يتم المتاجرة بها في السوق. 

يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم بالموجودات المالية التي قد تتقلب قيمتها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تتألف استثمارات 
األسهم لدى المجموعة من أوراق مالية متداولة في أسواق األوراق المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

فيما يلي التأثير على حقوق الملكية )نتيجة التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية – االستثمارات المتوفرة للبيع في 31 ديسمبر 
2020( وعلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد )نتيجة التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر 

في 31 ديسمبر 2020( بسبب تغير محتمل بصورة معقولة في مؤشرات حقوق الملكية، مع بقاء على كافة المتغيرات األخرى ثابتة:

  31 ديسمبر 2020

التغير في أسعار 
األسهم

٪

التأثير على 
حقوق الملكية

ألف درهم

التأثير على األرباح أو 
الخسائر

ألف درهم

جميع االستثمارات – )بشكل أساسي سوق دبي المالي
1097,8871,274   وسوق أبوظبي لألوراق المالية(

  31 ديسمبر 2019

التغير في أسعار 
األسهم

٪

التأثير على 
حقوق الملكية

ألف درهم

التأثير على األرباح أو 
الخسائر

ألف درهم

جميع االستثمارات – )بشكل أساسي سوق دبي المالي
1099,5211,225   وسوق أبوظبي لألوراق المالية(

4( المخاطر التشغيلية 
تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر الخسارة التي قد تنتج عن فشل النظام أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في حال عدم 
قدرة األنظمة الرقابية على العمل، يمكن أن تسبب المخاطر التشغيلية أضرار بسمعة المجموعة وقد يكون لها تبعات قانونية أو تنظيمية 
كما قد تؤدي إلى تكبد خسائر مالية. ال تتوقع المجموعة القضاء على كافة المخاطر التشغيلية؛ إال أن وضع إطار عمل رقابي صارم ومراقبة 
إجراءات  ووضع  فعالة  بصورة  الواجبات  الرقابة فصل  أدوات  تتضمن  المخاطر.  إدارة  من  المجموعة  يمّكن  المحتملة،  للمخاطر  واالستجابة 

للدخول على األنظمة والتفويض والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم.

5( مخاطر التأمين
ُتشير مخاطر التأمين إلى الخسارة الُمحتمل تعرض المجموعة لها نتيجًة للمخاطر التي تغطيها والعمليات التي تستخدمها لتنفيذ أعمالها.

تقوم المجموعة بالحد من مخاطر التأمين لديها عن طريق التنويع عبر محفظة كبيرة من عقود التأمين. كما تتم إدارة قابلية تغير المخاطر من 
خالل االختيار الدقيق وتنفيذ توجيهات استراتيجيات التأمين إلى جانب استخدام ترتيبات إعادة التأمين. وتقوم المجموعة بصفة دورية بمراجعة 

إدارتها للمخاطر في سياق العوامل الداخلية والخارجية ذات الصلة والتغيرات التي تطرأ على تلك العوامل.

إدارة رأس المال
إن أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي االمتثال لمتطلبات رأس المال لشركات التأمين المطلوبة بموجب القانون االتحادي رقم )6( 
لسنة 2007 م بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها. إن متطلبات رأس المال موضوعة ومنظمة حسب المتطلبات التنظيمية في ُعمان 

وسوريا ومصر وسريالنكا وتركيا والبحرين.

في اإلمارات العربية المتحدة، يحدد قانون التأمين المحلي أدنى مبلغ لرأس المال ونوع رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به المجموعة باإلضافة 
إلى مطلوبات التأمين. يجب الحفاظ على الحد األدنى لرأس المال المطلوب )الوارد في الجدول أدناه( في جميع األوقات على مدار السنة.

في 28 ديسمبر 2014، أصدرت هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة اللوائح المالية لشركات التأمين وتم الحقًا نشرها في الجريدة 
الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة في العدد رقم 575 بتاريخ 28 يناير 2015 ودخلت حيز التنفيذ في 29 يناير 2015. تخضع المجموعة 
للوائح مالءة التأمين المحلية والتي التزمت بها خالل السنة. وقد أدرجت المجموعة في سياساتها وإجراءاتها االختبارات الالزمة لضمان االمتثال 

المستمر والتام بهذه التعليمات. تسمح هيئة التأمين بفترة مؤامة تمتد إلى ثالث سنوات لتمتثل شركات التأمين للتعليمات.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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وفقًا للقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، يظل الحد األدنى لمتطلبات رأس المال 100 مليون 
درهم لشركات التأمين.

يتضمن الجدول أدناه متطلبات الحد األدنى لرأس المال التنظيمي للمجموعة وإجمالي رأس المال المحتفظ به.

31 ديسمبر 
2020

31 ديسمبر 
2019

ألف درهمألف درهم

500,000500,000إجمالي رأس المال المحتفظ به من قبل المجموعة

100,000100,000الحد األدنى لرأس المال التنظيمي

5.  استخدام التقديرات واألحكام

إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ بيان المركز المالي، والتي تنطوي على 
مخاطر جسيمة من إجراء تسوية مادية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المدرجة ضمن السنة المالية التالية مبينة أدناه:

مخصص المطالبات تحت التسوية سواء تم اإلبالغ عنها أو لم يتم  

يتطلب من اإلدارة وضع أحكام هامة عند تقدير المبالغ المستحقة إلى حاملي العقود والناتجة عن المطالبات بموجب عقود التأمين. ترتكز هذه 
التقديرات بالضرورة على افتراضات هامة حول العديد من العوامل التي تنطوي على درجات مختلفة وهامة من األحكام وعدم اليقين وقد تختلف 

النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد يترتب عليه تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة.  

وبصورة محددة، يجب وضع تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات التي تم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي الموحد والتكلفة 
النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. إن األسلوب األساسي المتبع من قبل اإلدارة عند 
تقدير تكلفة المطالبات التي تم اإلبالغ عنها والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، يتمثل في استخدام االتجاهات السابقة لتسوية المطالبات 

بهدف التنبؤ باالتجاهات المستقبلية لتسوية المطالبات.

يتم تقدير المطالبات التي تخضع ألحكام قضائية أو قرارات تحكيم بصورة منفردة. عادة يقوم خبير تسوية مطالبات التأمين المستقل بتقدير مطالبات 
الممتلكات. تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة مخصصاتها المتعلقة بالمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها.  

تخضع كافة عقود التأمين الختبار كفاية المطلوبات، والذي يعكس أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة
ال يتم إدراج الذمم المدينة التي يتم تقييمها بشكل فردي مقابل انخفاض القيمة والتي يتم أو يستمر االعتراف بخسائر انخفاض القيمة الخاصة بها 
ضمن التقييم الجماعي النخفاض القيمة. يتطلب تقييم انخفاض القيمة وضع أحكام. ومن أجل إصدار تلك األحكام تقوم المجموعة بتقييم سمات 

مخاطر االئتمان التي تعتبر عملية التأخر عن السداد على أنها مؤشر على عدم القدرة على سداد كافة المبالغ المستحقة وفقًا للشروط التعاقدية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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6.  القيمة العادلة لألدوات المالية  

تتمثل “القيمة العادلة” في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في 
السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحًا للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة 

لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام. 

عندما يكون ذلك متاحًا، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه 
نشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار بصورة 

مستمرة.  

عندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم المجموعة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة بأقصى 
قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها باالعتبار األطراف 

المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.

تحديد  في  المستخدمة  المدخالت  أهمية  يوضح  الذي  العادلة  للقيمة  التالي  المتدرج  النظام  باستخدام  العادلة  القيم  بقياس  المجموعة  تقوم 
القياسات. 

المستوى 1: مدخالت تمثل أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألداة مطابقة. 

المستوى 2: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى 1 التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي 
مستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة، 
واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطًا؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها جميع المدخالت الهامة 

ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

المستوى 3: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال ترتكز على 
بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بناًء على األسعار 

المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار الفروقات بين األدوات.

يوضح الجدول التالي تحلياًل لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة 
العادلة التي يتم في اطاره تصنيف قياسات القيمة العادلة:

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2020

الموجودات المالية

الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:

12,742--12,742أسهم األوراق المالية
استثمارات محتفظ بها بالنيابة عن حملة وثائق  

194,537--194,537  المنتجات المرتبطة بالوحدات

207,279--207,279

الموجودات المالية المتوفرة للبيع:

1,185,204-976,147209,057القطاع المصرفي

35,23753,807-18,570قطاعات أخرى

994,717209,05735,2371,239,011

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2019

الموجودات المالية

الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:

12,254--12,254أسهم األوراق المالية
استثمارات محتفظ بها بالنيابة عن حملة وثائق  

132,419--132,419  المنتجات المرتبطة بالوحدات

144,673--144,673

الموجودات المالية المتوفرة للبيع:

991,013--991,013القطاع المصرفي

34,52252,425-17,903قطاعات أخرى

1,008,916-34,5221,043,438

يتضمن الجدول أدناه مطابقة بين الرصيد االفتتاحي والختامي للموجودات والمطلوبات المالية ضمن المستوى 3 والتي تم قيدها بالقيمة العادلة:

المبيعاتمشترياتفي 1 يناير 2020

إجمالي الخسائر 
المسجلة في 
حقوق الملكية

في 31 ديسمبر 
2020

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2020

الموجودات المالية المتوفرة للبيع:

35,237)964()1,147(34,5222,826قطاعات أخرى

35,237)964()1,147(34,5222,826اإلجمالي

المبيعاتمشترياتفي 1 يناير 2019

إجمالي األرباح 
المسجلة في 
حقوق الملكية

في 31 ديسمبر 
2019

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2019

الموجودات المالية المتوفرة للبيع:

--)200,000(-200,000القطاع المصرفي

91934,522-31,9781,625قطاعات أخرى

91934,522)200,000(231,9781,625اإلجمالي

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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7.  الممتلكات والمعدات

مباني أراضي 

أثاث وتجهيزات 
ومعدات 

سيارات مكتبية 
موجودات حق 

اإلجمالي االستخدام

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

التكلفة 

20,00096,45630,2822,2869,450158,474في 1 يناير 2019

1,7544727,82710,053--إضافات 

)367(-)296()71(--استبعادات 

5-23)18(--فروق صرف عمالت أجنبية

20,00096,45631,9472,48517,277168,165في 31 ديسمبر 2019

20,00096,45631,9472,48517,277168,165في 1 يناير 2020

3643,1262422553,987-إضافات 

)7,941()7,617()311()13(--استبعادات 

)3,057()813()36()2,208(--فروق صرف عمالت أجنبية

20,00096,82032,8522,3809,102161,154في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم

27,08223,4591,3572,50554,403-في 1 يناير 2019 

1,3532,8603534,5849,150-المحمل على السنة 

)322(-)251()71(--على االستبعادات 

137-12017--فروق صرف عمالت أجنبية

28,43526,3681,4767,08963,368-في 31 ديسمبر 2019

28,43526,3681,4767,08963,368-في 1 يناير 2020

3,8612,2424041,6728,179-المحمل على السنة 

)3,389()3,112()264()13(--على االستبعادات 

)1,656()414()29()1,213(--فروق صرف عمالت أجنبية

32,29627,3841,5875,23566,502-في 31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية 

20,00068,0215,5791,00910,188104,797في 31 ديسمبر 2019 

20,00064,5245,4687933,86794,652في 31 ديسمبر 2020 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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8.  االستثمارات في شركة زميلة

يمثل االستثمار في شركة زميلة نسبة 35٪ )2019: 35٪( في اورينت يو ان بي تكافل ش.م.ع، شركة مساهمة عامة تم تسجيلها وتأسيسها في 
اإلمارات العربية المتحدة. بدأت الشركة الزميلة عملياتها التجارية في 2017. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة الزميلة في اصدار عقود تكافل قصيرة 
األجل تتعلق بالتأمين ضد الحوادث وااللتزامات والتأمين ضد الحريق والتأمين ضد مخاطر النقل وغيرها من أنواع التأمين فضاًل عن التأمين الصحي. 

كما تقوم الشركة الزميلة باستثمار أموالها في ودائع.

فيما يلي الحركة في االستثمار في شركة زميلة:
31 ديسمبر31 ديسمبر

20202019
ألف درهمألف درهم

65,47865,089الرصيد كما في 1 يناير
2,157389حصة المجموعة من صافي أرباح السنة

67,63565,478

9.  االستثمارات في األوراق المالية 

 في 31 ديسمبر 2020
المحتفظ بها لتاريخ 

الُمتوفرة للبيعاالستحقاق
القيمة العادلة من 

اإلجماليخالل األرباح أو الخسائر
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

أسهم األوراق المالية
978,87112,742991,613-أسهم أوراق مالية مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة

209,057-209,057-سندات دين مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
35,236-35,236-أسهم أوراق مالية غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
1-1-أسهم أوراق مالية غير مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة

أسهم أوراق مالية مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة  
محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق المنتجات 

78,02078,020--المرتبطة بالوحدات
أسهم أوراق مالية مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة 

محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق المنتجات 
116,517116,517--المرتبطة بالوحدات

1,223,165207,2791,430,444-إجمالي أسهم األوراق المالية
229,394-213,54815,846إجمالي الموجودات المستثمر فيها األخرى )إيضاح 9-2(

213,5481,239,011207,2791,659,838المجموع

 في 31 ديسمبر 2019
المحتفظ بها لتاريخ 

الُمتوفرة للبيعاالستحقاق
القيمة العادلة من 

اإلجماليخالل األرباح أو الخسائر
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

أسهم األوراق المالية
995,21412,2541,007,468-أسهم أوراق مالية مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة

34,519-34,519-أسهم أوراق مالية غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
4-4-أسهم أوراق مالية غير مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة

أسهم أوراق مالية مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة  
محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق المنتجات 

66,39166,391--المرتبطة بالوحدات
أسهم أوراق مالية مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة 

محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق المنتجات 
66,02866,028--المرتبطة بالوحدات

1,029,737144,6731,174,410-إجمالي أسهم األوراق المالية
214,107-200,40613,701إجمالي الموجودات المستثمر فيها األخرى إيضاح )9-2(

200,4061,043,438144,6731,388,517المجموع

9. 1 قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بشراء أسهم بقيمة 395.600 ألف درهم )2019: 237.111 ألف درهم(.
9. 2 يتمثل إجمالي الموجودات األخرى المستثمر فيها في المبلغ المستثمر به في أذون الخزانة والسندات الحكومية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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10.  ودائع إلزامية 

31 ديسمبر31 سبتمبر

20202019

ألف درهمألف درهم

وديعة إلزامية ال يمكن سحبها دون موافقة مسبقة من وزارة االقتصاد )أ( 
10,00010,000      وفقًا للمادة 42 من القانون االتحادي رقم 6 لسنة 2007

38,21927,657ب(   مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة لسوق المال، سلطنة ُعمان

478478ج(   مبالغ محتجزة لدى المكتب اُلُعماني الموحد للبطاقة البرتقالية

73209د(    مبالغ محتجزة لدى هيئة التأمين بسوريا

10,8534,199هـ(   مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر

11,23911,202و(    مبالغ محتجزة لدى الخزانة التركية

776750ز(   مبالغ محتجزة لدى مصرف البحرين المركزي

71,63854,495

11.  أرصدة التامين المدينة 

31 ديسمبر
2020 

31 ديسمبر
2019 

ألف درهمألف درهم

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:

779,922638,925  المستحق من حملة وثائق التأمين

82,96576,341  المستحق من شركات التأمين/إعادة التأمين

862,887715,266

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:

93,20675,532  المستحق من حملة وثائق التأمين

157,805129,146  المستحق من شركات التأمين/إعادة التأمين

251,011204,678

1,113,898919,944إجمالي أرصدة التأمين المدينة 

)44,151()47,311(ناقصًا: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

1,066,587875,793صافي أرصدة التأمين المدينة

فيما يلي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة:

31 ديسمبر
2020 

31 ديسمبر
2019 

ألف درهمألف درهم

44,15140,790الرصيد في 1 يناير 

3,1603,361الحركة خالل السنة

47,31144,151

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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12.  الذمم المدينة األخرى والمصاريف المدفوعة مقدمًا

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف درهمألف درهم

4,339440ذمم مدينة من الموظفين
6,9026,788ودائع قابلة لالسترداد

22,27918,314مصاريف مدفوعة مقدمًا
5,2778,311موجودات الضريبة المؤجلة

4,9367,511فائدة مستحقة
15,79310,133أخرى

59,52651,497

13.  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

الصافي حصة إعادة التأمين اإلجمالي 

202020192020201920202019

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

1,272,4611,238,849)2,642,229()2,974,625(4,247,0863,881,078األقساط المكتتبة 
الحركة في احتياطي األقساط غير 

المكتسبة 
  واالحتياطي الحسابي واحتياطي األموال 

)84,844()127,674(27,382193,254)278,098()155,056(المرتبطة بالوحدات

1,144,7871,154,005)2,448,975()2,947,243(4,092,0303,602,980األقساط المكتسبة

444,677429,647)1,110,881()1,144,308(1,588,9851,540,528احتياطي األقساط غير المكتسبة

292,614245,536)27,000()17,766(310,380272,536االحتياطي الحسابي 

1,899,3651,813,064)1,162,074()1,137,881(737,291675,183

212,347188,362)720,504()1,033,445(1,245,792908,866المطالبات تحت التسوية
احتياطي المطالبات المستحقة ولم يتم 

196,001206,162)349,275()469,396(665,397555,437اإلبالغ عنها
احتياطي مصاريف تسوية الخسائر 

3,5522,772)11,002()15,175(18,72713,774المخصصة
احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير 

11,7269,265--11,7269,265المخصصة

1,941,6421,487,342)1,518,016()1,080,781(423,626406,561

3,841,0073,300,406)2,680,090()2,218,662(1,160,9171,081,744

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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المطالبات قيد التسوية واالحتياطيات األخرى

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

اإلجمالي
حصة شركات إعادة 

اإلجماليالصافيالتأمين
حصة شركات إعادة 

الصافيالتأمين
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

416,255)1,068,566(406,5611,484,821)1,080,781(1,487,342في 1 يناير
مطالبات التأمين 

)630,626(1,691,959)2,322,585()583,860(1,600,343)2,184,203(المدفوعة

623,054)1,713,983(616,8232,337,037)2,065,334(2,682,157المطالبات المتكبدة
فروق صرف العمالت 

)2,122(9,809)11,931()15,898(27,756)43,654(األجنبية

406,561)1,080,781(423,6261,487,342)1,518,016(1,941,642في 31 ديسمبر

جدول تطّور المطالبات – اإلجمالي
يعكس الجدول التالي إجمالي المطالبات المتكبدة المتراكمة بما في ذلك كاًل من المطالبات التي تم اإلبالغ عنها والمطالبات المتكبدة التي لم 

يتم اإلبالغ عنها لكل سنة حوادث متتالية بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد باإلضافة للدفعات المتراكمة حتى تاريخه:

المطالبات المتراكمة
اإلجمالي2017201820192020قبل 2017 سنة الحادث

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

2,071,8432,593,8122,357,7182,307,481-في نهاية سنة الحادث

-1,788,0662,565,5232,549,031-بعد سنة

--1,791,8102,565,341-بعد سنتين

---1,832,479-بعد ثالث سنوات

----9,234,753بعد أربع سنوات
التقدير الحالي للمطالبات 

9,234,7531,832,4792,565,3412,549,0312,307,481المتراكمة

المطالبات المتراكمة

)1,709,021()1,757,240()1,891,798()1,284,603(-في نهاية سنة الحادث

-)2,080,757()2,318,571()1,466,138(-بعد سنة

--)2,397,977()1,526,140(-بعد سنتين

---)1,551,792(-بعد ثالث سنوات

----)8,807,896(بعد أربع سنوات

)1,709,021()2,080,757()2,397,977()1,551,792()8,807,896(الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

426,857280,687167,364468,274598,4601,941,642

يتعين وضع األحكام الجوهرية عند تحديد المطلوبات واختيار االفتراضات. تعتمد االفتراضات المستخدمة على الخبرات السابقة والبيانات الداخلية 
الحالية ومؤشرات ومعايير السوق الخارجية التي تعكس أسعار السوق الملحوظة الحالية والمعلومات المنشورة األخرى. يتم تحديد االفتراضات 
والتقديرات المتحفظة في تاريخ التقييم وال تتم مراعاة اآلثار النافعة المحتملة لعمليات السحب االختيارية. كما يتم تقييم االفتراضات بصفة دورية 

في المستقبل لضمان التوصل إلى تقييمات واقعية ومعقولة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي يتأثر بها تقدير المطلوبات بشكٍل خاص:

التأمين على الحياة
معدالت الوفيات والمرض

تعتمد االفتراضات على أسعار إعادة التأمين المقدمة من شركة إعادة التأمين وفقًا لنوع العقد المحرر والمنطقة التي يقيم فيها الشخص المؤمن 
عليه. تعكس االفتراضات الخبرات السابقة األخيرة ويتم تعديلها عند اللزوم لتعكس الخبرات الخاصة بالمجموعة. ونظرًا التباع المنهج المحافظ، 
ال يتم رصد أي مخصص للتحسينات المستقبلية المتوقعة. ويتم التفريق بين االفتراضات حسب نوع المؤمن عليه وفئة االكتتاب ونوع العقد. 
وسوف تؤدي زيادة المعدالت إلى عدد أكبر من المطالبات )وقد تحدث المطالبات بشكٍل أسرع مما هو متوقع(، ما سيؤدي إلى زيادة المصاريف 

وتقليل أرباح المجموعة.

العائد االستثماري
يتم اشتقاق المتوسط المرجح للعائد االستثماري بناًء على محفظة نموذجية من المفترض أن تقلل المطلوبات، والتي تتماشى مع استراتيجية 
والمالية  االقتصادية  بالتطورات  الخاصة  والتوقعات  الحالية  السوق  عائدات  على  التقديرات  هذه  تعتمد  األجل.  طويلة  الموجودات  تخصيص 

المستقبلية. قد تؤدي زيادة العائد االستثماري إلى زيادة أرباح المجموعة.

المصاريف
تعكس افتراضات المصاريف التشغيلية التكاليف المتوقعة للحفاظ على وثائق التأمين السارية وخدمتها باإلضافة إلى المصاريف العامة ذات 
الصلة. ويتم أخذ المستوى الحالي للمصاريف كقاعدة مصاريف مناسبة، وتعديلها عند اللزوم لتناسب التضخم المتوقع في المصاريف. قد تؤدي 

زيادة مستوى المصاريف إلى زيادة في المصاريف ومن ثم تقليل أرباح المجموعة.

معدالت االنقضاء واالسترداد
يتعلق االنقضاء بانتهاء وثائق التأمين نتيجًة لعدم دفع األقساط. ويتعلق االسترداد باإلنهاء االختياري لوثائق التأمين من جانب حاملي الوثائق. ويتم 
تحديد افتراضات إنهاء الوثيقة باستخدام إجراءات إحصائية بناًء على خبرة المجموعة، وتختلف حسب نوع المنتج ومدة الوثيقة واتجاهات المبيعات. 
إن الزيادة في معدالت االنقضاء المبكر في بداية مدة الوثيقة قد تؤدي إلى تقليل أرباح المساهمين، لكن زيادة معدالت االنقضاء في أواخر مدة 

الوثيقة تكون عمومًا ذات تأثير معتدل.

معدل الخصم
يتم تحديد مطلوبات التأمين على الحياة على أنها مجموع القيمة المخصومة للمزايا المتوقعة والمصاريف اإلدارية المستقبلية التي تتعلق مباشرًة 
بالعقد مخصومًا منها القيمة المخصومة لألقساط النظرية المتوقعة التي قد تكون مطلوبة الستيفاء تلك التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية. 
االنخفاض في معدل  يؤدي  للمخاطر. وسوف  المجموعة  تعرض  المعدلة حسب  الحالية  القطاع  الخصم على معدالت مخاطر  تعتمد معدالت 

الخصم إلى زيادة في قيمة بند مطلوبات التأمين ومن ثم تقليل أرباح المساهمين.

التأمينات العامة
تصدر المجموعة على وجه التحديد األنواع التالية من عقود التأمينات العامة: التأمين البحري والتأمين ضد الحريق والتأمين الهندسي والتأمين العام 
والتأمين الطبي. تقدم عقود التأمين الصحي تغطية للمصاريف العالجية لحاملي الوثائق وال تلتزم المجموعة بتجديدها. وعادة ما تغطي المخاطر 
المشمولة في وثائق التأمينات العامة فترة اثني عشر شهرًا. بالنسبة لعقود التأمينات العامة، تنشأ المخاطر األهم عن التغيرات المناخية والكوارث 

الطبيعية واألعمال اإلرهابية. تتضمن المطالبات الطويلة التي تستغرق تسويتها العديد من السنوات مخاطر التضخم. 

وال تختلف هذه المخاطر بشكٍل جوهري حسب المكان الذي يوجد به المؤمن عليه من جانب المجموعة ضد هذه المخاطر ونوع المخاطر المؤمن 
ضدها وحسب مجال العمل.

يتم الحد من التعرض للمخاطر المذكورة أعاله عن طريق التنويع عبر محفظة كبيرة من عقود التأمين والمناطق الجغرافية. يتم تحسين قابلية تغير 
المخاطر من خالل االختيار الدقيق وتنفيذ استراتيجيات التأمين المصممة لضمان تنوع المخاطر من ناحية نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن 
عليها. ويتم تحقيق ذلك بشكٍل كبير من خالل التنوع عبر مختلف القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية. عالوة على ذلك، يتم تطبيق سياسات 
والقيام  المطالبات  مع  التعامل  إلجراءات  مفصلة  دورية  مراجعة  وإجراء  والحالية  الجديدة  المطالبات  جميع  لتقييم  المطالبات  لمراجعة  صارمة 
بتحقيقات دورية في المطالبات التي ُيحتمل أن يكون بها احتيال وذلك لتقليل تعرض المجموعة للمخاطر. كما تطبق المجموعة سياسة اإلدارة 
الفاعلة والمتابعة الفورية للمطالبات لتقليل تعرضها للتطورات المستقبلية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على أعمالها. ويتم الحد من 

مخاطر التضخم عبر وضع معدل التضخم المتوقع في الحسبان عند تقدير مطلوبات عقود التأمين.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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14.  النقد واألرصدة لدى البنوك

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف درهمألف درهم

263,134191,635نقد وأرصده لدى البنوك 
108,553123,513ودائع لدى بنوك مستحقة خالل ثالثة أشهر

371,687315,148النقد وما يعادله
2,811,0662,644,097ودائع لدى بنوك مستحقة بعد ثالثة أشهر

3,182,7532,959,245

النقد وما يعادله:
2,855,6272,653,706داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
327,126305,539خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

3,182,7532,959,245

تتضمن األرصدة لدى بنوك مبلغ 5.329 ألف درهم )2019: 600 ألف درهم( تم رهنه مقابل الضمانات البنكية.
تتراوح الفائدة على الودائع لدى البنوك على معدل ثابت يتراوح من 04. 0٪ - 25. 18٪ )31 ديسمبر 2019: 05. 0٪ – 00. 24٪( سنويًا. 

15.  رأس المال

31 ديسمبر31 ديسمبر
20202019

ألف درهمألف درهم
المصدر والمدفوع بالكامل 5.000.000 سهم بقيمة 100 درهم للسهم الواحد

500,000500,000  )2019: 5.000.000 سهم بقيمة 100 درهم للسهم الواحد(

16.  االحتياطيات  

طبيعة االحتياطيات والغرض منها
االحتياطي اإللزامي  -

أي  إجراء  يتم  لم  المدفوع. وعليه،  رأسمالها  25٪ من  يعادل  اإللزامي عما  زيادة االحتياطي  الشركة عدم  للشركة، قررت  للنظام األساسي  وفقًا 
تحويالت إلى االحتياطي اإللزامي خالل السنة. يمكن استخدام هذا االحتياطي ألي غرض يقرره المساهمين بناًء على توصية مجلس اإلدارة. 

االحتياطي القانوني  -
طبقًا للقانون االتحادي بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015 والنظام األساسي للشركة، يجب تحويل ما نسبته 10٪ من األرباح 
السنوية إلى االحتياطي القانوني. يمكن للمجموعة إيقاف هذه التحويالت عندما يبلغ إجمالي االحتياطي 50٪ من رأس المال المدفوع وقد بلغ 

هذه النسبة في 2016.  إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون.

احتياطي الخسائر االستثنائية  -
فيما يتعلق بعمليات اإلمارات العربية المتحدة، يتم تحويل مبلغ يعادل 10٪ من صافي إيرادات التأمين للسنة إلى احتياطي الخسائر االستثنائية 

لضمان أن الشركة تحتفظ بسيولة كافية للوفاء بالمطالبات االستثنائية غير المتكررة التي تطرأ في سنوات مستقبلية. 

أما فيما يخص عمليات ُعمان، يجب تحويل ما يعادل 10٪ من المطالبات تحت التسوية )غير التأمين على الحياة( للسنة و1٪ من إجمالي أقساط 
التأمين على الحياة إلى احتياطي خسائر الطوارئ للتأكد من أن الشركة لديها القدرة المالية الكافية بالمطالبات االستثنائية غير المتكررة التي تطرأ 

في سنوات مستقبلية لفرع ُعمان.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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االحتياطي العام   -
تتم التحويالت إلى االحتياطي العام بناًء على توصية مجلس اإلدارة. يمكن استخدام هذا االحتياطي لألغراض التي يراها مجلس اإلدارة مناسبة.

احتياطي مخاطر إعادة التأمين   -
وفقًا للمادة )34( من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )23( لسنة 2019، تلتزم شركات التأمين التي تأسست في الدولة والمرخصة من هيئة 
الختامية بتخصيص مبلغ يساوي 5. 0% )خمسة في األلف( من إجمالي أقساط  المالية الموحدة السنوية وحساباتها  التأمين في إعداد بياناتها 
إعادة التأمين المتنازل عنها في كافة فئات التأمين من أجل رصد مخصص مقابل احتمالية إخفاق أي من شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها 
المجموعة لدفع المبالغ المستحقة للمجموعة أو وجود عجز في مركزها المالي. يتم احتساب االحتياطي سنة تلو األخرى بناًء على قسط إعادة 
التأمين المتنازل عنه وال يجوز استبعاده دون الحصول على موافقة خطية من المدير العام. يجوز للمدير العام الموافقة على وقف هذه التخصيصات 

عندما يصل المبلغ المتراكم إلى حد مقبول. وبالتالي تم قيد مبلغ 69. 13 مليون درهم ضمن حقوق الملكية كاحتياطي مخاطر إعادة التأمين.

احتياطي االستثمارات المتوفرة للبيع    -
يسجل هذا االحتياطي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع.

احتياطي تحويل العمالت األجنبية    -
يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنبية لتسجيل الفروق الناتجة عن تحويل البيانات المالية لشركات تابعة أجنبية.

.  توزيعات األرباح   17

فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 40 درهم للسهم بإجمالي مبلغ 200 مليون 
درهم )2019: 100 مليون درهم(. يخضع هذا التوزيع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد خالل 2021.

فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وافق المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الُمنعقد بتاريخ 5 مارس 2020، 
على توزيعات أرباح نقدية بقيمة 20٪ )20 درهم للسهم( بإجمالي مبلغ 100 مليون درهم وتم دفعها خالل سنة 2020.

.  التزام مزايا التقاعد  18

31 ديسمبر31 ديسمبر 

20202019
ألف درهمألف درهم

25,85323,786في 1 يناير 

3,8424,257المحمل للسنة

)2,315()4,197(المدفوع خالل السنة

125)4(فروقات تحويل العمالت األجنبية

25,49425,853في 31 ديسمبر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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19.  ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف درهمألف درهم

414,969377,407الذمم الدائنة – داخل اإلمارات العربية المتحدة
980,647747,915الذمم الدائنة – خارج اإلمارات العربية المتحدة

1,395,6161,125,322

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:
127,264132,503ذمم دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين

31,42828,304ذمم دائنة للوكالء والوسطاء
31,09027,587ذمم دائنة للموظفين
225,187189,013الذمم الدائنة األخرى

414,969377,407

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:
762,129565,510ذمم دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين

8,70219,442ذمم دائنة للوكالء والوسطاء
4,9771,202ذمم دائنة للموظفين
204,839161,761الذمم الدائنة األخرى

980,647747,915

20.  الدخل من االستثمارات 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019

136,036151,620دخل الفوائد
51,86052,127دخل توزيعات األرباح

-604األرباح المحققة من بيع استثمارات
4881,175أرباح القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

188,988204,922

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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21.  المصاريف العمومية واإلدارية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019

ألف درهمألف درهم

150,101162,309تكاليف الموظفين

4,3284,412اإليجارات

8,1799,150االستهالك

83,95293,820أخرى

246,560269,691

21-1   لم تقم المجموعة بأية مساهمة مجتمعية خالل السنة. 

.  ضريبة الدخل   22

تقوم المجموعة باحتساب مصاريف ضريبة الدخل للسنة باستخدام المعدل الضريبي المطبق على اإليرادات السنوية المتوقعة. تعمل منشآت 
المجموعة في سلطنة ُعمان ومصر وسوريا وتركيا وسريالنكا وهي تخضع لضريبة الدخل في هذه الدول. 

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

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019
ألف درهمألف درهم

11,5258,399مصاريف ضريبة الدخل الحالية 
)1,424(1,432ضرائب مؤجلة

12,9576,975

31 ديسمبر 31 ديسمبر 
20202019

ألف درهمألف درهم

3,8624,578كما في 1 يناير 
11,5258,399المخصصات خالل السنة

)9,509()729(ناقصًا: الدفعات
83394فروقات تحويل العمالت األجنبية

14,7413,862في 31 ديسمبر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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23.  الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي الشركة األم

يتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق قسمة أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019 
ألف درهمألف درهم

430,421425,104أرباح السنة بعد الضريبة
)11,787()16,184(ناقصًا: العائد إلى الحصص غير المسيطرة

414,237413,317األرباح العائدة إلى المساهمين
5,0005,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

82.8582.66ربحية السهم )درهم / سهم(

ال يوجد تأثير مخفف على الربح األساسي للسهم.

24.  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتمثل األطراف ذات العالقة بالشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة والمنشآت 
التي تخضع لسيطرة أو سيطرة مشتركة أو التي تتأثر بشكل كبير من قبل تلك األطراف. يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت 

من قبل إدارة المجموعة.

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019 

ألف درهمألف درهم

248,561195,550إجمالي األقساط المكتتبة

28,28647,108مصاريف إدارية وعمومية

28,05840,800مصاريف تصليح سيارات مدفوعة تتعلق بمطالبات

12,3368,695دخل الفوائد

51,28551,285دخل توزيعات األرباح

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019 

ألف درهمألف درهم

25,03029,067امتيازات قصيرة األجل

1,297921تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

26,32729,988

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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فيما يلي أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد:
31 ديسمبر31 ديسمبر 

20202019

ألف درهمألف درهم

35,23634,519استثمارات في أوراق مالية

514,088324,661ودائع لدى البنوك

65,92892,121مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

5,9203,550مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

تم اإلفصاح عن االستثمارات في األوراق المالية والودائع لدى البنوك في اإليضاحين 9 و14 على التوالي.

تم إدراج المبالغ المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة في اإليضاحين 11 و19على التوالي.

القيمة. ويتم تقييم  العالقة النخفاض في  المستحقة من األطراف ذات  المبالغ  2019، لم تتعرض  2020 و31 ديسمبر  31 ديسمبر  كما في 
انخفاض القيمة في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي لألطراف ذات العالقة والسوق التي يزاول فيها الطرف ذي العالقة أنشطته.

25.  عقود االيجار

عقود االيجار كمستأجر  )أ( 
تقوم المجموعة باستئجار مباني المكاتب. عادة ما تسري عقود اإليجار لمدة ثالث سنوات، مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. تعتزم دارة 

المجموعة استخدام مباني المكاتب حتى ديسمبر 2023. تخضع دفعات االيجار إلعادة التفاوض كل ثالث سنوات لتعكس إيجارات السوق. 

تم إبرام عقود ايجار الممتلكات في 2016 كعقود ايجار مجمعة ويتم تجديدها بصورة سنوية. 

فيما يلي معلومات حول عقود االيجار التي تكون المجموعة فيها طرف مستأجر.

موجودات حق االستخدام  .1
تتعلق موجودات حق االستخدام بالعقارات المؤجرة ويتم بيانها كممتلكات ومعدات.

31 ديسمبر 31 ديسمبر 
20202019

ألف درهمألف درهم

10,1886,945الرصيد في 1 يناير 
2557,827اإلضافات

-)4,505(صافي االستبعادات
)4,584()1,672(االستهالك المحمل للسنة

-)399(فروقات صرف العمالت األجنبية
3,86710,188

التزامات عقود االيجار   .2
31 ديسمبر 31 ديسمبر 

20202019
ألف درهمألف درهم

1,7311,646أقل من سنة
2,4208,462من سنة إلى 5 سنوات

4,15110,108

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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المبالغ المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد    .3

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019
ألف درهمألف درهم

1,6724,584مصروفات االستهالك
1921,881تكاليف تمويل التزامات االيجار

-)108(فروقات صرف العمالت األجنبية
 

المبالغ المعترف بها في بيان التدفقات النقدية الموحد  .4
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019
ألف درهمألف درهم

5,2655,646دفعات التزامات عقود االيجار

خيارات التمديد    .5
تتضمن بعض عقود إيجار الممتلكات خيارات تمديد قابلة للممارسة من قبل المجموعة حتى عام واحد قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء. 
حيثما كان مالئمًا، تسعى المجموعة إلى إدراج خيارات التمديد في عقود اإليجار الجديدة لتوفير المرونة التشغيلية. إن خيارات التمديد المحتفظ بها، 
قابلة للممارسة من قبل المجموعة فقط وليس من قبل المؤجرين. تقوم المجموعة في بداية عقد االيجار بتقييم ما إذا كان من المؤكد بدرجة 
معقولة ممارسة خيارات التمديد. تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث هام أو 

تغيرات كبيرة في الظروف التي تخضع لسيطرتها.

26.  ملخص تقرير الخبير االكتواري عن المخصصات الفنية

أصدرت الخبير االكتوراي للمجموعة، تقريرًا يقدم تقديرًا اكتورايًا مستقاًل الحتياطيات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2020.

ملخص المخصصات الفنية المطلوبة الموصي بها من قبل الخبير االكتوراي للمجموعة: )أ( 

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

الصافياإلجماليالصافياإلجمالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

1,588,985444,6771,540,528429,747احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطي المخاطر السارية

1,245,792212,347908,866188,362احتياطيات القضايا )احتياطي خسائر تحت التسوية(  

665,397196,001555,437206,162احتياطي مطالبات مستحقة لم يتم اإلبالغ عنها
احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة واحتياطي مصاريف 

30,45315,27823,03912,037تسوية الخسائر المخصصة

504,917487,151404,955377,955االحتياطي الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات

4,035,5441,355,4543,432,8251,214,263

* تم تضمين احتياطي مصاريف تسوية الخسائر المخصصة في احتياطيات الخسائر )احتياطيات القضايا واحتياطي المطالبات المستحقة التي لم 
يتم اإلبالغ عنها(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



63التقرير السنوي 2020  |

)ب(  فيما يلي تسوية المخصصات الفنية بناًء على تقرير الخبير االكتواري ومطلوبات عقود التأمين في البيانات المالية الموحدة:
وفقًا للبيانات المالية الموحدة:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

الصافياإلجماليالصافياإلجمالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

1,588,985444,6771,540,528429,647احتياطي األقساط غير المكتسبة

310,380292,614272,536245,536االحتياطي الحسابي 

194,537194,537132,419132,419احتياطي األموال المرتبطة بالوحدات

1,245,792212,347908,866188,362مطالبات تحت التسوية

665,397196,001555,437206,162احتياطي مطالبات مستحقة لم يتم اإلبالغ عنها

18,7273,55213,7742,772احتياطي مصاريف تسوية الخسائر المخصصة

11,72611,7269,2659,265احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة

4,035,5441,355,4543,432,8251,214,163وفقًا للتقييم االكتواري )إيضاح 26-أ(

27.  معلومات حول القطاع 
 

تعريف القطاعات التي يتم إصدار تقارير بشأنها
ألغراض إدارية، يتم تقسيم المجموعة إلى وحدات أعمال وفقًا للمنتجات والخدمات الخاصة بها. لدى المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية يتم إصدار 

تقارير بشأنها كما يلي:

قطاع التأمينات العامة ويشمل تأمين السيارات والتأمين البحري وضد الحريق واألعمال الهندسية والحوادث العامة والتأمين الصحي.  •
قطاع التأمين على الحياة ويشمل التأمين على الحياة لألفراد والمجموعات.   •

قطاع االستثمارات ويشمل االستثمارات وإدارة النقد للحساب الخاص بالمجموعة  •
 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية على أساس األسعار التقديرية في السوق. تم عرض معلومات القطاعات التشغيلية كما يلي:

المجموعالتأمين على الحياةالتأمينات العامة
31 ديسمبر 

2020
31 ديسمبر 

2019
31 ديسمبر 

2020
31 ديسمبر 

2019
31 ديسمبر 

2020
31 ديسمبر 

2019

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

3,824,6743,491,544422,412389,5344,247,0863,881,078إجمالي األقساط المكتتبة

1,013,0881,004,40496,692108,9431,109,7801,113,347إجمالي دخل التأمين

451,857423,15041,10067,143492,957490,293صافي دخل التأمين

)269,691()246,560()42,765()39,648()226,926()206,912(المصاريف العمومية واإلدارية

244,945196,2241,45224,378246,397220,602صافي األرباح الفنية

196,981211,477دخل استثمارات ودخل آخر

443,378432,079األرباح قبل الضريبة
مصاريف ضريبة الدخل بعد خصم 

)6,975()12,957(  الضريبة المؤجلة

430,421425,104األرباح بعد الضريبة

المجموعاالستثماراتالتأمين على الحياةالتأمينات العامة
31 ديسمبر 

2020
31 ديسمبر

2019 
31 ديسمبر 

2020 
31 ديسمبر

2019 
31 ديسمبر 

2020 
31 ديسمبر

2019 
31 ديسمبر 

2020 
31 ديسمبر

2019 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

3,888,3813,218,545384,161347,3524,610,1774,152,5878,882,7197,718,484موجودات القطاع

5,460,8054,594,108--4,594,2583,913,048866,547681,060مطلوبات القطاع

28.  المطلوبات وااللتزامات الطارئة 

التزامات رأسمالية )أ( 
لدى المجموعة االلتزامات الرأسمالية التالية في تاريخ بيان المركز المالي الموحد:

31 ديسمبر31 ديسمبر 

20202019

ألف درهمألف درهم

2,4074,090التزامات عن استثمارات

االلتزامات الطارئة )ب( 
في 31 ديسمبر 2020 كان لدى المجموعة ضمانات، عدا تلك المتعلقة بالمطالبات التي تم تكوين مخصصات لها، بمبلغ 76.230 ألف درهم 

)2019: 50.664 ألف درهم( وقد أصدرت من قبل البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابة عنها وذلك أثناء سير األعمال االعتيادية.

المطالبات القانونية )ج( 
كما هي الحال مع معظم شركات التأمين فإن المجموعة معرضة لدعاوى قانونية أثناء سير األعمال االعتيادية. وبناًء على استشارة قانونية مستقلة 

فإن اإلدارة ال تعتقد بأنه سينتج عن هذه القضايا تأثيرات جوهرية على أرباح المجموعة أو وضعها المالي.

29.  أرقام المقارنة
 

تمت إعادة تصنيف/ تجميع بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في البيانات المالية الموحدة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 


