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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة 
 

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

 

 
 
 

 )غير مدققة( 
 المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

  ------------------------------------------------------------- 
 2020مارس  31 2021مارس  31 إيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم   
    

 1.505.604 1.572.539   المكتتبةقساط األ إجمالي 
 (1.138.081) ( 1.154.633)  المسندة من األقساطحصة إعادة التأمين 

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

 367.523 417.906    المكتتبةقساط األصافي 
   قساط غير المكتسبة والحتياطي الحسابي األ  في مخصص الحركةصافي 

 (81.774) ( 113.323)  واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات   
  ------------------------ ----------------------- 

 285.749 304.583  المكتسبة   اط س ق األصافي 
 95.408 91.746  إيرادات العمولت 

 (86.654) ( 86.943)  العمولت  مصاريف
  --------------------- -------------------- 

 294.503 309.386  إجمالي إيرادات التأمين 
  ---------------------- -------------------- 
    

 599.015 584.821  إجمالي المطالبات المدفوعة 
 (448.805) ( 405.217)  لمطالبات المدفوعة مين من ادة التأاحصة إع

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

 150.210 179.604  المدفوعة  المطالباتصافي 
    

 50.513 52.453  التسوية تحتفي مخصص المطالبات  الزيادة
 (43.885) ( 59.093)  يةتحت التسوالمطالبات في حصة إعادة التأمين من  الزيادة
 (19.246) ( 13.144)  ولم يتم اإلبالغ عنها  المستحقةاحتياطي المطالبات  في النقص
 80 1.260  تسوية الخسائر  مصاريففي احتياطي  الزيادة

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

 137.672 161.080    المحققةالمطالبات  فيصا
  --------------------- -------------------- 

 156.831 148.306  ن التأمي  دخل صافي
    

 84.530 87.044 18 ستثمارات المن  الدخل
 2.454 19.450    خرآ دخل

 (1.013) 365 6 شركة زميلة  ( استثمار فيخسائرأرباح / )الحصة من 
  -------------------- ------------------- 

 242.802 255.165    الدخل اليإجم
 (66.678) ( 54.323)  العمومية واإلدارية  المصاريف

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

 176.124 200.842  ح قبل الضريبة األربا 
    

 (5.100) ( 4.792) 17 المؤجلة   مخصوماً منها الضرائبضريبة الدخل  مصاريف
  -------------------- ------------------- 

 171.024 196.050  األرباح بعد الضريبة 
   ===== = = =  ========= 

    إلى: العائدة
 165.220 189.988  الشركة مساهمي 

 5.804 6.062  حصص غير المسيطرة لا
  -------------------- ------------------- 

 171.024 196.050  ح الفترة إجمالي أربا 
   = ==== = == =  === ====== 

 33 .04 38 .00 22 ( / سهم )درهمللسهم العائد لمساهمي الشركة  فالربح األساسي والمخف
   ===== = ===  ========= 
 

 . 2 و 1حتين مدرج على الصف الموحدةية الموجزة المرحلالمالية لمعلومات امراجعة  حولإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 

 جزءاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 25إلى  9على الصفحات من تُشكل اإليضاحات المدرجة 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة 
 

   ز الموحد المرحلي الموج دات الشاملة األخرىيراإلخسائر وا ال األرباح أو بيان 
    مارس  31 في تهيةالمن للفترة 

 

  
 )غير مدققة( 

 ثالثة أشهر المنتهية في ة اللفتر 
  ------------------------------------------------------------- 

 2020مارس  31 2021مارس   31  
 ألف درهم   ألف درهم   
    

 171.024 196.050  األرباح بعد الضريبة 
    

    األخرى   لالشام   بنود الدخل
    

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

 (53.134) 25.544 للبيع متوفرة استثمارات غير المحققة من  (الخسائر)األرباح /  صافي  
    

 (5.782) ( 6.345) جية خار لليات اعمال  تحويل  ت أجنبية من تسويات عمال
  -------------------- ------------------- 

 (58.916) 19.199 األخرى للفترة   ةالشامل ( الخسائر)الدخل / بنود 
  -------------------- ------------------- 

 112.108 215.249 الشامل للفترة   الدخلإجمالي 
 -------------------- ------------------- 

   
   العائد إلى: 

 106.538 209.079 لشركة  مساهمي ا  
 5.570 6.170 غير المسيطرة الحصص   
 -------------------- ------------------- 

 215.249 112.108 
  ===== = ===  ========= 

 
 .  2 و  1لموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين ات المالية المرحلية اإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلوم

 
  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. جزءاً ل  25إلى  9من على الصفحات  تُشكل اإليضاحات المدرجة 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة 
 

  جز الموحد المرحلي الموالنقدية  بيان التدفقات 
 مارس  31 للفترة المنتهية في

  
 قة()غير مدق                  

 في  أشهر المنتهيةلفترة الثالثة           
  -------------------------------------------------------------------------------- 
 2020مارس  31 2021مارس  31 إيضاح  
 م دره ألف  ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 176.124 200.842  األرباح قبل الضريبة للفترة 

    لـ:  تتعديال
 2.250 2.106  الستهالك  

 ( 33.671) ( 34.750) 18 ئد الفوا دخل
 ( 51.658) ( 49.546) 18 يعات األرباح توز دخل

 1.013 (365) 6 سبة وفقاً لحقوق الملكية ت مستثمر بها محتشركا خسائر ( /أرباح)الحصة من 
 799 (2.748) 18 من خالل األرباح أو الخسائرلة  مارات بالقيمة العادغير المحققة من استث الخسائر/  ()األرباح
 ( 13) (52)  عدات من بيع ممتلكات وم  األرباح

 16 32  لتزامات اإليجار لتكاليف التمويل 
 - ( 17.836) ( 3)21 سعر منخفض بن الشراء األرباح م

 ( 997) 2.575  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  -------------------- ------------------- 

 93.863 100.258  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
    

 ( 466.674) ( 291.361)  الزيادة في ذمم التأمين المدينة
 ( 468.775) ( 510.476)  التأمينادة عإود قعجودات في مو الزيادة

 ( 81.163) ( 10.286)  المصاريف المدفوعة مقدماً الزيادة في الذمم المدينة األخرى و 
 514.473 572.009  في مطلوبات عقود التأمين األخرى   الزيادة
 ( 18.066) 42.169  حدات احتياطي األموال المرتبطة بالوفي ( )النقص /ة الزياد

 419.546 156.815  والذمم الدائنة األخرى   الدائنة التأمين إعادةم مذفي الزيادة 
 822 883  مزايا التقاعدام ي التز ادة فزيال
  -------------------- ------------------- 

 ( 5.974) 60.011  نشطة التشغيلية األ )المستخدم في(  / الناتج منالنقد 
 ( 823) (6.802) 17 ضريبة الدخل المدفوعة 

  -------------------- ------------------- 
 ( 6.797) 53.209  األنشطة التشغيلية )المستخدم في( / الناتج من صافي النقد 

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

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 ( 1.048) (624)  عدات شراء ممتلكات وم 

 13 52  ممتلكات ومعدات  بيع العائدات من
 33.671 10.079  الفوائد  دخل
 51.658 -  رباح  األات توزيع دخل

 ( 3.280) ( 45.724)  كوودائع لدى البن
 - ( 38.919)  خصم النقد المستحوذ عليهبعد  –الستحواذ على شركة تابعة 

 18.066 ( 42.168)  خالل األرباح أو الخسائر  لعادلة منبالقيمة ا مدرجةرات  اماستث بيع / ء(شرا) افيص 
 ( 27.283) ( 35.114)  حقاق تالس تاريخحتى حتفظ بها ثمارات م شراء است

 ( 2.234) ( 15.225)  متوفرة للبيع شراء استثمارات 
 19.971 18.856  تاريخ الستحقاق لبيع استثمارات محتفظ بها 

 3.118 15.285  للبيعرة فومترات ثماتسبيع ا
 ( 2.856) 1.164  لعمالت األجنبيةفروقات صرف ا

  -------------------- ------------------- 
 89.796 ( 132.338)  الناتج من األنشطة االستثمارية  / )المستخدم في(صافي النقد 

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

    األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من
 ( 392) (309)  يجار إسداد التزامات عقود 

  -------------------- ------------------- 
  (309) (392 ) 
  -------------------- ------------------- 
    

 82.607 ( 79.438)  في النقد وما يعادله الزيادة/  )النقص(صافي 
    

 315.148 371.687  يناير  1النقد وما يعادله في 
 ( 5.782) (6.345)  يةتحويل عمالت أجنب تياطيفي اح الحركة

  -------------------- ------------------- 
 391.973 285.904 12 مارس 31في النقد وما يعادله  

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

 . 2 و 1الموحدة مدرج على الصفحتين اجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة  ات المستقلين حول مرإن تقرير مدققي الحساب
 

 حلية الموجزة الموحدة. علومات المالية المرزأ من هذه المجزءاً ل يتج 25إلى  9الصفحات من  المدرجة على تاإليضاحا كلشتُ 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة 
 

 )غير مدققة(  المرحلي الموجز الموحد  الملكية لتغيرات في حقوقن اابي
   مارس 31المنتهية في  للفترة 
   
 الشركة   لمساهميالعائدة   وق الملكيةقح  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتياطي  
 اإللزامي 

 االحتياطي  
 القانوني

تياطي  حا
الخسائر 

 الستثنائية ا
 االحتياطي  

 العام 

احتياطي  
مخاطر إعادة  

 التأمين

  احتياطي
 استثمارات
 لبيعمتوفرة ل

احتياطي  
تحويل عمالت  

 أجنبية 
 األرباح

 المحتجزة 
أرباح مقترح  

 المجموع توزيعها

الحصص  
غير 

 اإلجمالي المسيطرة
 درهم ألف  درهم  فأل درهم ف لأ درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف   درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم  ألف درهم ألف  
              

 3.421.914 60.346 3.361.568 200.000 77.401 ( 107.527) 457.642 13.693 1.565.492 279.867 250.000 125.000 500.000 2021يناير  1الرصيد كما في 
              

              للفترة مل االش  الدخلإجمالي 
              

 196.050 6.062 189.988 - 189.988 - - - - - - - - أرباح الفترة  
              

              للفترة   ىخراأل  ة الشامل ئرالخسا
غير المحققة من استثمارات   األرباحصافي 

 - - - - -    يعة للبمتوفر
 

25.544 - - - 25.544 - 25.544 
              

 تسويات عمالت أجنبية من تحويل 
 - - - - - جية ات الخارالعملي  

 
- (6.453 ) - - (6.453 ) 108 (6.345 ) 

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

 215.249 6.170 209.079 - 189.988 ( 6.453) 25.544  - - - - -  األخرى  ةالشامل (الخسائر) / الدخل اليإجم
              

    المسجلة مباشرة  لكينماال عممالت المعا
      ضمن حقوق الملكية   

 
       

              
 - - - - ( 5.104) - - 5.104 - - - - - التحويل إلى احتياطيات  

              
 ( 200.000) - ( 200.000) ( 200.000) - - - - - - - - -  (15ضاح إي) مدفوعةالرباح األتوزيعات 

              
              حصص الملكيةر في تغيلا

 - - - - - ( 21)إيضاح  ابعةت ةالستحواذ على شرك
 
- - - - - - 31.280 31.280 

 -------------------- ------------------- -------------------- ------------------- ------------------------ ------------------- -------------------- ------------------------ -------------------- ------------------- ------------------------ ------------------- ------------------------- 
 3.468.443 97.796 3.370.647 - 262.285 ( 113.980) 483.186 18.797 1.565.492 279.867 250.000 125.000 500.000 2021مارس  31الرصيد كما في 

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

 

 .المرحلية الموجزة الموحدةومات المالية من هذه المعل جزءاً ل يتجزأ 25إلى  9رجة على الصفحات من تُشكل اإليضاحات المد
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 مة وشركاتها التابعة ين مساهمة عااورينت للتأم
 

 ة( مدقق )غير حد المو الموجز المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 مارس  31في للفترة المنتهية  
   
 الشركة   لمساهمي العائدة   وق الملكيةقح 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال  
االحتياطي  
 اإللزامي 

 االحتياطي  
 القانوني 

احتياطي  
الخسائر  

 الستثنائية ا
االحتياطي  

 العام 

  احتياطي
  استثمارات
متوفرة  

 لبيعل

احتياطي  
تحويل  
عمالت  
 أجنبية

 األرباح 
 المحتجزة 

أرباح مقترح  
 المجموع  توزيعها 

الحصص  
غير 

 اإلجمالي  المسيطرة 
 درهم  ألف   درهم  ف  أل درهم  ف  لأ درهم  ألف   درهم  ألف   درهم  ألف   درهم  ألف   درهم  ألف   م  درهألف   درهم  ألف   درهم    ألف درهم  ألف   
             

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

             للفترة  شامل  ال الدخلإجمالي 
             

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

             للفترة   ى خر األ  ةالشامل  ئرالخسا
صافي الخسائر غير المحققة من استثمارات  

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

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

 112.108 5.570 106.538 - 165.220 ( 5.548) ( 53.134) - - - - -  خرال  الدخل الشامل / (الخسائر) الي إجم 
             

    شرة مبا  ةل المسج المالكينمع  مالت االمع 
             ضمن حقوق الملكية   
             

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

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

 
 لمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. جزأ من هذه اجزءاً ل يت 25إلى  9تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 ا التابعة اتهوشركامة مساهمة علتأمين نت لاوري
   الموحدة الموجزة المرحليةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 الرئيسية   وني واألنشطةالوضع القان 1

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

ع اصاح ن  صادر  في  لب  عملياتها  مزاولة  في  وبدأت  دبي  حاكم  لدول   .1982يناير    1سمو  التحادي  للقانون  وفقاً  الشركة  تسجيل  ة  تم 
  خـبتاري .  14تسجيل    برقم  1984ديسمبر    29( في  “قانون شركات التأمين”، وتعديالته، )1984( لسنة  9رقم )  ةالمتحد  ربيةلعا  ماراتاإل
لمتطلبات قإلى    تم تحويل الشركة  1988مايو    2 موجب القانون التحادي  انون شركات التأمين وتم تسجيلها ب شركة مساهمة عامة وفقاً 

مالي.  الشركات التجارية. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي ال الته، بشأن ، وتعدي 2015ة ن س( ل2) قم حدة رت الم لدولة اإلمارات العربية
نظيم أعمالها. يئة التأمين وت ، بشأن تأسيس ه2007لسنة    6مارات العربية المتحدة رقم  ة اإلتخضع الشركة ألحكام القانون التحادي لدول

 متحدة. ات العربية الرااإلم، بي، د27966ب إن العنوان المسجل للشركة هو ص.
 

باإلضافة  البحرية  خاطر  لقة بالعقارات واألعمال الهندسية والسيارات والمإصدار عقود التأمين قصيرة األجل المتعأعمال  اول الشركة  تز
العامة    ىإل إليهوالحوادث  الصحي )يشار  العامبالتأمين   مجتمعة   االتأمين  التأمي ات  فئات  إلى  باإلضافة  الجماعة(  واحيال اعلى    ين  ين لتأمة 

دائع لدى مؤسسات  ية ووالشركة باستثمار أموالها في أوراق مالية استثمارر إليهما بالتأمين على الحياة(. كما تقوم  لحياة )يشاالفردي على ا
 مالية. 

 
ا على  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  المعلومات  لتشتمل  الموجزة  المرحلية  المالية  وشلمعلومات  إليها  )يشا بعة  تالا  تهااكرلشركة  ر 

 عة"(. فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة: بـ "المجمومجتمعة 
 

 ة لكي المة نسب  بلد التأسيس  الرئيسي النشاط  التابعة ات الشرك
   2021 2020 
     

 ٪ 40 ٪ 40 سوريا  ة والتأمين على الحيامة ت العاميناالتأ ينتأمللالعربي المشرق شركة 
 ٪ 60 ٪ 60 مصر ةالتأمينات العام ( )ش.م.ع التكافليللتأمين شركة اورينت 

 ٪ 100 ٪ 100 كالن سير التأمينات العامة شركة اورينت للتأمين المحدودة 
 ٪ 100 ٪ 100 ا تركي  التأمينات العامة سيركيتي  انونيما يغورت شركة اورينت س

 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 
 ( 21إيضاح )

 
 التأمينات العامة

 
 اإلمارات العربية المتحدة 

 
84 ٪ 

 
35 ٪ 

 
ى  عل  بضةالشركة القا  يطر وتس،  ة المتحدة عربي ت المارااإل  ،يب في دة  الكائن ة  التنمي هي شركة الفطيم لخدمات    إن الشركة القابضة للمجموعة 

 الكائنة في دبي، اإلمارات العربية المتحدة. الفطيم الخصوصية الشركة القابضة األساسية للمجموعة هي شركة  مجموعة. إنلا
 

 شركة المشرق العربي للتأمين 
 

  فوذ ا ن ديهحيث أن لالشركة    يطرة تخضع المنشأة لس  شركة المشرق العربي للتأمين،من    ٪40بته  بما نس  كة رالشامتالك    على الرغم من
المستثمر  على   إلى تعرض أو حقو بها  الشركة  المتغيرق في  باإلضافة  المستثمرين  فيالقدرة  لها  ة وعائداتها  نتيجةً    التأثير على عائدات 
 شأة.  على المن  تسيطرترى اإلدارة أن المجموعة وبالتالي،  ساسية للشركة. ة ال لقابض االتي تحتفظ بها الشركة ة اإلضافي الملكية  لحصة

 
   إلعداد س ا أسا  2
 
      لتوافق بيان ا   أ(

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

  ، ويتعين قراءتها لكاملةاوية  السن   حدة ولم ا  اليةمة للبيانات المالالزعلى كافة المعلومات    الموحدة   المرحلية الموجزة هذه المعلومات المالية  
للمعايير الدولية  ، والتي تم إعدادها وفقاً  2020بر  ديسم  31نة المنتهية في  ما في وللسالسنوية ك  الموحدة  جنباً إلى جنب مع البيانات المالية

   . المالية إلعداد التقارير
 

 أساس القياس  ب( 
 

هذه   إعداد  االمرحالمالية    ت ماعلوالمتم  الموح موج للية  أساس لع  دة زة  باستثناءا  ى  التاريخية  بالقيمة    ا قياسهيتم    التي  التالية   البنود  لتكلفة 
 :  العادلة

 
 ؛ و المتوفرة للبيعالستثمارات  (1
    سائر.  الل األرباح أو الخمن خ المالية بالقيمة العادلة  موجوداتلا (2
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 ابعة التا تهساهمة عامة وشركااورينت للتأمين م 
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 
 أساس اإلعداد )تابع(  2
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج( 
 

  رب ألف، أق  لىإ  مقربة  (اإلماراتي"  الدرهم" )  بدرهم اإلمارات العربية المتحدة   وجزة الموحدةية المالمرحل  اليةالم  وماتالمعلهذه    عرضتم  
   . المجموعةمعظم معامالت  بها المقوم ملة العها أن  حيث

 
 استخدام التقديرات واألحكام   د( 
 

دارة وضـع األحكـام رير الماليـة يتطلـب مـن اإلاً للمعـايير الدوليـة إلعـداد التقـاإن إعداد المعلومات المالية المرحلية المـوجزة الموحـدة وفقـ
. قد المصاريفللموجودات والمطلوبات واإليرادات و  ةسجلالمالغ المب بية وساحالم تتطبيق السياسا  ر علىديرات والفتراضات التي تؤث والتق

 تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
 

يهـا تم ف ت المحاسبية في الفترة التيبالتعديالت على التقديراة مستمرة. يتم العتراف  لتابعة لها بصوررات والفتراضات اتتم مراجعة التقدي 
 بلية التي تتأثر بتلك التعديالت.ستقالم تراتوفي الف ديراتتعديل التق

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

 الموحدة السنويةانات المالية لبي لى اقة عالمطب  ةي محاسب سياسات الفس الهي ن   لعدم اليقين في التقديراتة  للشركة والمصادر الرئيسي المحاسبية  
 .2020ديسمبر  31وللسنة المنتهية في كما في  الُمدققة

 
 19-كوفيدتأثير فيروس  هـ(

 
فيي  19فييد عالمي، وفيي ضيوء اتنتشيار السيريع لكواء  وب   19-كوفيدالعالمية رسمياً أن    لنت منظمة الصحةأع،  2020مارس    11إنه في  

لحكوميات والسيلطات اضيطرابات وحياتت عيدم يقيين جو ريية كميا قاميت ام، فقد واجه اتقتصياد والقطاعيات المختلفية  لاالع  ءنحاأ  ميعج
 تحتواء انتشار الفيروس.  يراب لتدالمختصة باتخاذ مجموعة من ا

 
مين قبيا اإلدارة فيي تقيدير قييم   ةقيلمطب اام  كيحالو  19-دكوفيي  المجموعة لتقدير التأثير الناتج عن  تهايبين  ذا اإليضاح الخطوات التي اتخذ

 .2020 ديسمبر 31المطلوبات كما في الموجودات و
 

 مخاطر التأمين
 

أصيدرت عماا. ال بصورة أساسية لمخاطر من الوثائق المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين ضد توقف  المجموعةرض  في قطاع التأمين، تتع
ط بغيض النظير عين شيرو  19-كوفييد  فييروس  لمطالبات الطبيية المتعلقية ب ا  قبواب   نأمي لت ا  اتيع شركجملى  إ  ماتتعلي ة في دبي  الصح  ة يئ 

 العيال الحياتت التيي تتلقيى أن يكون تأثير المطالبات الطبية غير جو ري بسيب  انخفياض معيدا  المجموعة. تتوقع ني التأم تغطيةوأحكام  
 ة المطلوبة.ي ختيارية اتالطب  راءاتالمستشفى وتأجيا اإلجداخا 

 
ن الميراض المعديية والوبائيية. قاميت ن استثناءات مئق تأمين تتضموثالديها  المجموعة  فإنالعماا،  توقف    مين ضدتأال  قئ اث وب   قلعت ي   مافي 

الفحي  عليى  بنياءً  أنها.ات بشيإليى تكبيد تعويضي المجموعيةبتقييم كافة الوثائق السارية المتعلقة بتوقف العماا التي قد تضطر   المجموعة
الستثناءات ل نظراً  لمدفوعةالبات اها تأثير جو ري فيما يتعلق بصافي المطيكون ل لن ثائقتلك الو أن ةموعمجال رأت ،أمينلت ا  ثائقوللولي  ا

 مين اتحتفياظ المجموعية. عيالوة عليى ذليك، تمكنيت دي المجموعيةلي التأمين شركات إعادةالدعم من و ثيقة التأمينو في المنصو  عليها
 عماا الرئيسية.شكا عام عمليات تجديد وأعماا جديدة عبر خطوط الشهدت ب التي ة رت فالخالا   نرئيسيي ء الالمعبال
 

 مخاطر االئتمان
 

لتقيديرات ، وتيتم مراجعية االمدينية المشيكوك فيي تحصييلهاين التيأمليذمم للضمان مالءمة المخصصات  قويحوكمة  نظام  المجموعة    تطبق
 إلدارة.قبا ا بشكا مستمر من صاتصخمال هى  ذعلمترتبة لا
 

 إدارة مخاطر السيولة
 

عة بإجراء ميع متطلبات السيولة المطروحة.  ذا وقد قامت المجموج وتلبيةمراقبة لمجموعة  ا، تواصا  19-يدفوكي  فشلت   اجهتهاومفي إطار  
كميا فيي الحيالي.  الشيديدة فيي ظيا الضيغط مجموعمعايرة لسيناريو ات اختبار الضغط مع الوضاع السوقية الرا نة من أجا تقييم تأثر ال

 إلدارة والحيد مين التيأثيرات الناتجية عين  يذه بالشكا المثيااستغاللها السيولة ويتم حيث عة بمركز قوي من ع المجموتاريخ التقرير، تتمت 
 الجائحة.
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 تها التابعة ساهمة عامة وشركانت للتأمين م رياو
 )تابع(  دةموجزة الموحية الالمرحل المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 الهامةالمحاسبية السياسات   3

 
لسـنوية للسـنة المنتهيـة ا الموحـدة لماليةت ايانافي الب النحو الذي تم تطبيقه  بتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متسقة على وعةالمجممت  قا

 . 2020ديسمبر  31في 
 

 إدارة المخاطر المالية    4
 

فـي عنهـا  األهـداف والسياسـات التـي تـم اإلفصـاحالمخاطر المالية تتوافق مع تلك  دارةإل المجموعة  اساتف وسي تعلقة بأهداالم  النواحيإن  
 .2020سمبر دي  31في  المنتهية نةللس الُمدققة السنوية الموحدة البيانات المالية

 
 القياس المرحلي    5

 
تـم . موسـميةبأي شكل من أشكال ال وهريةجصورة يقة ل تتأثر ب ت بطريتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفا  المجموعةوفقاً لطبيعة أعمال  

ة أو متكبـدة لمصـروفات كمكتسـب قيد اإليرادات واستحقاق الذي يتطلب وفقاً لمبدأ ال  الموحدة  هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة  إعداد
ساهمات لمر في ارباح السنوية نظراً للتغي من األ الحصة المناسبةتمثل ترة. إل أن النتائج المرحلية قد ل وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال الف

 إيرادات الستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. و
 

 لة االستثمار في شركة زمي 6
 

  نم  "(، اورينت يو ان بي( )"مساهمة عامة)  اورينت يو ان بي تكافل  ،زميلةال  تهاركش ، زادت حصة المجموعة في  2021مارس    16في  
التاريخ )انظر اإليضاح    اورينت يو ان بيصبحت  وعليه أ  (٪84  إلى  35٪ تابعة اعتباراً من ذلك  هي    اورينت يو ان بي.  (21شركة 

. يتمثل  2017لتجارية في لياتها اعم اورينت يو ان بيبدأت  تم تسجيلها وتأسيسها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.شركة مساهمة عامة 
والتأمين ضد    المسؤوليةوين ضد الحوادث  جل تتعلق بالتأماأل  قود تكافل قصيرةصدار عفي إ   اورينت يو ان بي  لشركة  الرئيسيالنشاط  

ً   اورينت يو ان بي  تستثمرا  كمحي.  اطر النقل وغيرها من أنواع التأمين فضالً عن التأمين الص الحريق والتأمين ضد مخ الها في  أمو  أيضا
 ودائع.

 
 ة زميلة: ي شركتثمار فسالفيما يلي الحركة في 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 ارس م  31 
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 65.478 67.635 يناير 1في   الرصيد كما
 2.157 365 السنة  /  ترةلفل األرباح  موعة من صافيحصة المج

 - ( 68.000) (( 3)21)اإليضاح  إلى استثمار في شركات تابعةالمحول 
 ------------------- ----------------- 
 - 67.635 
  = = = = = ===  = = = = === 
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 التابعة  اهمة عامة وشركاتهاللتأمين مسينت اور
 )تابع(  حدةالمرحلية الموجزة الموة المالي المعلومات إيضاحات حول 

 
 األوراق المالية   ات في تثماراالس 7

 
 )غير مدققة(    2021  مارس 31 في

 

ظ بها  حتفالم
لتاريخ  

 االستحقاق 
 المتوفرة 

 ع للبي

القيمة العادلة  
من خالل األرباح  

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

 1.031.751 15.490 1.016.261 - ربية المتحدة عداخا اإلمارات ال درجة أسهم أوراق مالية م
 207.078 - 207.078 - حدة لمت ة العربي ة داخا اإلمارات اسندات دين مدرج

 25.370 - 25.370 - ية المتحدة أسهم أوراق مالية غير مدرجة داخا اإلمارات العرب 
 1 - 1 - المتحدة  ات العربية ير مدرجة خار  اإلمارية غلق ماأسهم أورا 

   لعربية المتحدة اق مالية مدرجة داخا اإلمارات اأورم أسه
 لمنتجات  لي وثائق اابة عن حامفظ بها بالني محت    
 90.968 90.968 - - المرتبطة بالوحدات    

 العربية المتحدة   اإلمارات خار درجة أسهم أوراق مالية م
 جات  ثائق المنت بالنيابة عن حاملي و بها ظ محتف   
 145.737 145.737 - - ات حدالمرتبطة بالو   
 ------------------- --------------------- ------------------- --------------------- 

 1.500.905 252.195 1.248.710 - إجمالي أسهم الوراق المالية 
 244.885 - 14.667 230.218 ا الخرى فيه ثمرمست لاإجمالي الموجودات 

 ------------------- --------------------- ------------------- --------------------- 
 1.745.790 252.195 1.263.377 230.218 الي اإلجم

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

 

بها  المحتفظ 
لتاريخ 

 ستحقاق ال
 المتوفرة 

 للبيع 

ن  القيمة العادلة م
خالل األرباح أو  

 اإلجمالي  سائر الخ
 ف درهمأل ألف درهم ألف درهم ألف درهم دققة( )م 2020ديسمبر  31في 
     

 991.613 12.742 978.871 - ربية المتحدة داخا اإلمارات الع أسهم أوراق مالية مدرجة 
 209.057 - 209.057 - ربية المتحدة ة داخا اإلمارات العسندات دين مدرج

 35.236 - 35.236 - ية المتحدة داخا اإلمارات العرب  أوراق مالية غير مدرجةأسهم 
 1 - 1 - ات العربية المتحدة مارمدرجة خار  اإل يرية غلأسهم أوراق ما

   لعربية المتحدة اق مالية مدرجة داخا اإلمارات اأورأسهم 
 حاملي وثائق المنتجات  ابة عن فظ بها بالني محت    
 78.020 78.020 - - دات المرتبطة بالوح   

 العربية المتحدة   اإلمارات خار درجة أسهم أوراق مالية م
 ثائق المنتجات  لي والنيابة عن حامب  بها ظ محتف   
 116.517 116.517 - - ات المرتبطة بالوحد   
 ------------------- --------------------- ------------------- --------------------- 
 1.430.444 207.279 1.223.165 - الية مالي أسهم الوراق المإج

 229.394 - 15.846 213.548 خرى فيها ال ثمرمست لاإجمالي الموجودات 
 ------------------- --------------------- ------------------- --------------------- 

 1.659.838 207.279 1.239.011 213.548 اإلجمالي 
  = = = = = = ===  = = = = = = ===  = = = = = = ===  = = = = = = = === 
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 ة اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابع 
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  ومات المعلل احات حوإيض

 

   إلزامية ودائع  8
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مبرديس 31 مارس  31 
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 ون موافقة مسبقة من وزارة القتصاد  ا د ية ل يمكن سحبهلزامإ عةودي  ( أ
 10.000 16.000 2007سنة ل 6رقم ادي من القانون التح 42وفقاً للمادة 

 38.219 38.219 مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة لسوق المال، سلطنة ُعمان  (ب 
 478 478 لية قارت دى المكتب الُعماني الموحد للبطاقة الب حتجزة ل ج(     مبالغ م 

 73 73 بالغ محتجزة لدى هيئة التأمين بسوريام  د(    
 10.853 6.198 ابة المالية في مصر لعامة للرقلهيئة اا مبالغ محتجزة لدى هـ(     
 11.239 11.566 مبالغ محتجزة لدى الخزانة التركيةو(      
 776 802 زة لدى مصرف البحرين المركزي الغ محتجمب ز(      
 ---------------- --------------- 
 73.336 71.638 
  = = = = = ==  = = = = === 
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 عة بمة عامة وشركاتها التااورينت للتأمين مساه 
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 

 لتأمين مين وموجودات عقود إعادة امطلوبات عقود التأ 9
 ققة( مارس )غير مد 31ية في ترة الثالثة أشهر المنتهلف 

 
_ ____________________________________________________________________________________ ____________ ________________________ 

 

 تبة قساط المكتصافي األ حصة إعادة التأمين من األقساط المسندة  إجمالي األقساط المكتتبة   

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

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       

 367.523 417.906 (1.138.081) ( 1.154.633) 1.505.604 1.572.539 إجمالي األقساط 
 والحتياطي  غير المكتسبة قساط صص األ ي مخالحركة ف

 (81.774) ( 113.323) 413.664 383.921 ( 495.438) ( 497.244) لمرتبطة بالوحدات الحسابي واحتياطي األموال ا  
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 285.749 304.583 ( 724.417) ( 770.712) 1.010.166 1.075.295 صافي األقساط المكتسبة 
  = = = = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = = === 
       

 صافي  إعادة التأمين  حصة شركات  اإلجمالي  

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

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

 
   مارس 31

2021 
 ديسمبر  31

2020 
   مارس 31

2021 
 سمبر دي  31

2020 
   مارس 31

2021 
 ديسمبر  31

2020 

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

 444.677 564.849 (1.144.308) ( 1.650.828) 1.588.985 2.215.677 احتياطي األقساط غير المكتسبة 
 292.614 295.859 (17.766) ( 17.410) 310.380 313.269 لألقساط  الحتياطي الحسابي

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 2.528.946 1.899.365 (1.668.238 ) (1.162.074) 860.708 737.291 
  = = = = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = = == == =  = = = = = = = = = ==  = = = = = = = ===  = = = = = = = === 
       

 212.347 225.234 (1.033.445) ( 1.204.890) 1.245.792 1.430.124 التسوية  يدقالمطالبات  
 196.001 182.857 ( 469.396) ( 547.787) 665.397 730.644 بات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنهاتياطي المطالاح

 3.552 4.073 (15.175) ( 17.644) 18.727 21.717 صصة احتياطي مصاريف تسوية الخسائر المخ
 11.726 12.465 - - 11.726 12.465 صاريف تسوية الخسائر غير المخصصة احتياطي م

 ---------------------- ---------------------- ------------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 2.194.950 1.941.642 (1.770.321 ) (1.518.016) 424.629 423.626 
 ---------------------- ---------------------- ------------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 4.723.896 3.841.007 (3.438.559 ) (2.680.090) 1.285.337 1.160.917 
  = = = = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = = === ==  = = = == = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = = === 
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 مساهمة عامة وشركاتها التابعة اورينت للتأمين 
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

      
 التامين المدينة   أرصدة 10

 ( ة دقق)م ( ة)غير مدقق 
 مارس  31 

2021 
 مبرديس 31

 2020 
 ألف درهم ألف درهم  

   ة المتحدة: لة اإلمارات العربيل دو داخ
 779.922 1.070.061 ئق التأمينوثا  حملة ق من المستح   
 82.965 74.631 إعادة التأمين /  ركات التأمينالمستحق من ش  
 ---------------------- ---------------------- 
 1.144.692 862.887 
 ---------------------- ---------------------- 

   : خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 93.206 280.513 لتأمينة وثائق احق من حمل المست   
 157.805 119.937 إعادة التأمين /  المستحق من شركات التأمين  
 ---------------------- -------------------- 
 400.450 251.011 
 ---------------------- -------------------- 

 1.113.898 1.545.142 التأمين المدينة   أرصدةإجمالي 
 (47.311) ( 48.026) لها شكوك في تحصي اً: مخصص الديون المناقص

 ---------------------- ---------------------- 
 1.497.116 1.066.587 
  = = = = = = = ===  = = = = = = = = == 

 
 قدما  وعة مالمدف  المصاريف و  األخرى ذمم المدينة ال 11

 ( )مدققة  ( )غير مدققة 
 ديسمبر 31   مارس 31 
 2021 2020 
 درهمألف  درهم لف أ 
   

 4.339 14.987 ذمم مدينة من الموظفين
 6.902 8.355 ودائع قابلة لالسترداد 
ً مصاريف مدفوعة م  22.279 18.057 قدما

 5.277 4.977 المؤجلة  ةلضريب ت اا دموجو
 4.936 30.926 قة فائدة مستح

 15.793 73.270 رى أخ
 ------------------ ---------------- 
 150.572 59.526 
  = = = = = ===  = = = = === 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة 
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 

 ا يعادله  ومد  نق ال 12
 )مدققة(  مدققة( )غير  
 ديسمبر 31   مارس 31 
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 263.134 210.881 ي الصندوق نوك والنقد فدة لدى الب األرص
 108.553 75.023 ودائع لدى بنوك مستحقة خالل ثالثة أشهر 

 ---------------------- ---------------------- 
 371.687 285.904 وما يعادله  لنقدا

 2.811.066 3.102.092 لدى بنوك مستحقة بعد ثالثة أشهر ودائع
 ---------------------- ---------------------- 
 3.387.996 3.182.753 
  = = = = = = = ===  = = = = = = = === 

   : وما يعادله النقد 
 2.855.627 2.769.678 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

 327.126 618.318 لعربية المتحدة: امارات خارج دولة اإل
 ---------------------- ---------------------- 
 3.387.996 3.182.753 
  = = = = = = = ===  = = = = = = = === 
 

 .بنكيةمرهون مقابل ضمانات ( درهم ألف 5.329: 2020ديسمبر  31)درهم  فأل 5.318مبلغ  لدى بنوكتتضمن األرصدة 
 

ً  (٪18 .25 – ٪0 .04 :2020 ديسمبر 31)٪ 19 .5 -٪ 0 .03وح من اترة ت ثابت  تمعدلب لبنوك لفائدة الودائع لدى ا ضعتخ   .سنويا
 

 رأس المال  13
 ( )مدققة  ( )غير مدققة 
 ديسمبر 31 مارس  31 
 2021 2020 
 ألف درهم هم ألف در 
   

 م للسهم الواحد دره 100سهم بقيمة  5.000.000ر والمدفوع بالكامل المصد
 500.000 500.000 درهم للسهم الواحد(  100سهم بقيمة  5.000.000: 2020)   
  = = = = = = ===  = = = = = === 

 
   االحتياطيات   14

 

 طبيعة االحتياطيات والغرض منها 
 
 اإللزامي االحتياطي  -
 

 .لشـركة المـدفوعرأس مـال ا  من٪  25يعادل    لذيبلغ اعن الماإللزامي    طيلحتياقررت الشركة عدم زيادة النظام األساسي للشركة،  لطبقاً  
ن بنـاًء سـاهموغـرض يقـرره الم أليالحتياطي مكن استخدام هذا ي خالل السنة.  طي اإللزاميالحتياأية تحويالت إلى إجراء  يتم    وعليه، لم

 ى توصية مجلس اإلدارة. عل
 
 االحتياطي القانوني  -
 

تحويـل   يتعـينوالنظام األساسي للشـركة،  (  )"القانون"  2015( لسنة  2رقم )لعربية المتحدة  اارات  لدولة اإلم  اريةجركات الت الشلقانون  طبقاً  
٪ مـن رأس 50ندما يبلغ إجمالي الحتيـاطي هذه التحويالت عإيقاف  لمجموعة  ر اقد تقرالحتياطي القانوني.  باح السنوية إلى  ٪ من األر10

ء الحـالت التـي يـنص عليهـا اطي غيـر قابـل للتوزيـع باسـتثنا. إن هذا الحتي 2016ي هذا الحد فإلى  يالحتياطالمال المدفوع حيث وصل 
 القانون.
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 بعة ركاتها التااورينت للتأمين مساهمة عامة وش
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 

 االحتياطيات )تابع(  14
 

 طبيعة االحتياطيات والغرض منها )تابع( 
 
 ئية ستثنااالخسائر لاحتياطي ا -
 

خسـائر التـأمين للسـنة إلـى احتيـاطي إيـرادات ال٪ مـن صـافي  10لعربيـة المتحـدة، يـتم تحويـل مبلـغ يعـادل  اإلمارات ا  فيما يتعلق بعمليات
لـم يـتم بلية. قسـنوات مسـت تطـرأ فـي قـد  ررة التيظ بسيولة كافية للوفاء بالمطالبات الستثنائية غير المتكتحتف  الشركةلضمان أن    ستثنائيةال
 .بالكامل ةتائج السن ، حيث سيتوقف ذلك على ن 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثةفترة راء أي تحويالت خالل إج
 

جمـالي إ٪ مـن 1و ن المطالبات تحت التسوية )غير التأمين على الحيـاة( للسـنة٪ م10تحويل ما يعادل    ، يجبمانعُ   عمليات  صفيما يخأما  
نائية غيـر ات السـتث بالمطالب  للوفاء  شركة لديها القدرة المالية الكافيةخسائر الطوارئ للتأكد من أن التياطي  ة إلى احى الحياللتأمين عأقساط ا

 لفرع ُعمان. بليةوات مستقن المتكررة التي تطرأ في س
 
 االحتياطي العام   -
 

رة تيـاطي لألغـراض التـي يراهـا مجلـس اإلداهـذا الحسـتخدام اة. يمكن ة مجلس اإلداري على توص تتم التحويالت إلى الحتياطي العام بناءً 
 مناسبة.

 

 لتأمين إعادة امخاطر طي احتيا -

   
ين احتياطي لمخاطر إعادة التأمين بمبلغ قامت المجموعة بتكو ،2019سنة  ( ل23قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )من  (  34مادة )وفقاً لل

 حتسب المجموعةسوف ت  .كافة فئات التأمينفي   قبل المجموعةمن    المسندةين  دة التأمأقساط إعا  يمن إجمال  ٪0  .5  يمثلمليون درهم    18  .8
لهيئـة التـأمين بدولـة اإلمـارات  المـدير العـام ة مـنموافقـة خطيـالحصول على دون  أن تستبعده  ول يجوز  ىتلو األخرسنة    خصصهذا الم

 العربية المتحدة )حالياً المصرف المركزي(. 
 
    المتوفرة للبيع  الموجوداتاحتياطي  -
 

 .المتوفرة للبيعدلة للموجودات المالية مة العاالقي التغيرات في يسجل هذا الحتياطي 
 
 عمالت األجنبية   حتياطي تحويل الا -
 

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

   مستحقة الدفع  توزيعات األرباح 15
 

أرباح   توزيعات  للسهمدره  40  بواقعتم اإلعالن عن  بسن هم(  مليون در  200)بإجمالي    م  يتعلق  بن 2020ة  فيما  وذلك  اًء على موافقة  ، 
 .2021مارس  17بتاريخ  الذي عقد  يو المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السن 

 
 م الدائنة األخرى  مأمين والذالت إعادة ذمم  16

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 مارس   31 
 2021 2020 
 لف درهمأ درهم  ألف  
   

 414.969 573.670 تحدة رات العربية المداخل اإلما –ة ائن الذمم الد
 980.647 1.153.523 المتحدة  خارج اإلمارات العربية –الذمم الدائنة 

 ---------------------- ---------------------- 
 1.727.193 1.395.616 
  = = = = = = = ===  = = == = = = === 
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 عة التاباورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها 
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزة المالي مات علوالمول إيضاحات ح 

 
 ابع(  ذمم إعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى )ت  16

   
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 رديسمب  31 س  مار  31 
 2021 2020 

 ألف درهم درهم  ألف  ل دولة اإلمارات العربية المتحدة: داخ
   

 127.264 150.818 الدائنة    لتأمينة اإعادشركات التأمين / ذمم 
 31.428 38.219 للوكالء والوسطاء  مبالغ مستحقة
 31.090 34.837 للموظفين مبالغ مستحقة

 225.187 349.796 ذمم دائنة أخرى  
 ------------------- ------------------ 
 573.670 414.969 
  = = = = = = = = =  = = = = = === 
   

   عربية المتحدة: خارج دولة اإلمارات ال
 762.129 929.991 الدائنة    لتأمينعادة اإالتأمين / ركات شمم ذ

 8.702 429 للوكالء والوسطاء  مبالغ مستحقة
 4.977 14.846 للموظفين مبالغ مستحقة

 204.839 208.257 م دائنة أخرى  مذ
 ---------------------- ------------------- 
 1.153.523 980.647 
  = = = = = = = = = =  = = = = = === 

 

 الدخل   ضرائب  17
 

باستخدام  للفترة  الدخا  مصاريف ضريبة  باحتسا   المجموعة  اإليرادال  لضريبياالمعدا    تقوم  على  المتوقعة.مطبق  السنوية  تعما    ات 
  ذه الدوا.  وسوريا وتركيا وسريالنكا و ي تخضع لضريبة الدخا في المجموعة في سلطنة ُعمان ومصر  شركات 

 
 الموحد:  زالموج في بيان الرباح أو الخسائر المرحلي  ف بهالمعترخا ابة الدكونات ضري لي مفيما ي 

 
 ( )غير مدققة )غير مدققة(  
 مارس  31 مارس  31 
 2021 2020 
 ألف درهم رهم ألف د  
   

 5.055 4.866 لدخل الحالية  امصاريف ضريبة 
 45 ( 74) ضرائب مؤجلة 

 ---------------- -------------- 
 5.100 4.792 إلجمالي ا
  = = = = = ==  = = = = === 
   
 دققة( )م )غير مدققة(  
 برسمدي  31 مارس   31 
 2021 2020 
 ألف درهم درهم  ألف  
   

 3.862 14.741 يناير  1كما في 
 11.525 4.866 المخصصات خالل الفترة 

 ً  (729) ( 6.802) المدفوعات  : ناقصا
 83 ( 76) ةجنبي األ  العمالت صرف ات فروق

 ---------------- -------------- 
 14.741 12.729 السنة  /  الرصيد كما في نهاية الفترة

  = = = = = ==  = = = = === 
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 لتابعة تأمين مساهمة عامة وشركاتها ااورينت لل
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 
 من االستثمارات   لالدخ  18

 غير مدققة( ) )غير مدققة(  
 رس ما 31 ارس  م  31 
 2021 2020 
 ألف درهم درهم  ألف  
   

 33.671 34.750 الفوائد  دخل 
 51.658 49.546 رباح توزيعات األ دخل 

   بالقيمة العادلة  المدرجةقيمة العادلة لالستثمارات ال ( )خسائر / أرباح 
 (799) 2.748 ر ئ من خالل األرباح أو الخسا   
 ---------------- -------------- 
 87.044 84.530 
  = = = = = ==  = = = = === 

 
 وااللتزامات الطارئة   ات المطلوب  19

 ( )مدققة  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 مارس  31 
 2021 2020 
 ألف درهم رهم ألف د  
   

   المطلوبات     أ(  
 2.407 2.407 استثمارات  التزامات عن

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

 
 ارئة  امات الطزااللت  ب( 

 

 67.927لـغ المطالبات التي تـم تكـوين مخصصـات لهـا، بمب المتعلقة ب  لضماناتا تلك  بخالفات،  ضمان   رصداتم إ  2021  مارس  31في  

األعمـال  سـياق ضـمنمن قبـل البنـوك التـي تتعامـل معهـا بالنيابة عن المجموعة    هم(ألف در  76.230:  2020  ديسمبر  31)ألف درهم  

 العتيادية.

 
 لة لألدوات المالية   د االقيمة الع  20

 
ين في  ا في معاملة منتظمة بين المشاركالتزام م  م دفعه لتحويلبضه مقابل بيع أصل ما، أو يت لذي يمكن قلة" في المبلغ ا"القيمة العادثل  تتم

ريخ. تعكس القيمة  في ذلك التا  للمجموعةوجوده، أفضل سوق يكون متاحاً    الرئيسي أو، في حالة عدم   السوق في  في تاريخ القياس  السوق  
   ام.الوفاء باللتز زام مخاطر عدم لت العادلة لال

 
وق أنه  س بر اليعت شط لتلك األداة.  درج في سوق ن ادلة لألداة باستخدام السعر الملقيمة العبقياس ا  جموعةالما يكون ذلك متاحاً، تقوم  عندم

األسعار  ى معلومات عن  عل  بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات    نشط في حال تكرار
 ستمرة.   بصورة م 

 
مدرج  هناك سعر  يكون  ل  نشط،    عندما  تست   مجموعة التستخدم  في سوق  بحيث  التقييم  المدخأساليب  من  ذات فيد  الملحوظة  صلة  ال  الت 

ا  لتي كان ليضعهل االذي تم اختياره كافة العوامتخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم  قصى قدر ممكن وتحد من اسأب 
 املة. ركة في السوق عند تسعير المعطراف المشابالعتبار األ
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 التابعة  تهاأمين مساهمة عامة وشركااورينت للت
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 
 بع(القيمة العادلة لألدوات المالية )تا 20

 
القيم بقياس  المجموعة  اال  تقوم  باستخدام  اعادلة  المتدرج  للقي لنظام  ألتالي  يوضح  الذي  العادلة  المدخالمة  في  همية  المستخدمة  تحديد  ت 

 القياسات: 
 

 داة مطابقة.  أل  ةق نشط اسوأ( في ةير المعدل غ) ة لمدرجاعار السوق مدخالت تمثل أس: 1 المستوى
 

و بصورة غير  األسعار( أرة مباشرة )أي كن ملحوظة إما بصوتكوالتي    1ار المدرجة ضمن المستوى  : المدخالت غير األسع2المستوى  
)أي ا  مباشرة  تشتمل  مستمدة من  الألسعار(.  األدوات  الفئة على  باسهذه  تقييمها  يتم  أسعاتي  السوق  تخدام:  نشطة  ار  أسواق  في  لمدرجة 

ميع  كون فيها جيب تقييم أخرى ت نشاطاً؛ أو أسال  أقلبقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر  مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطاألدوات  
 اشرة من معطيات السوق. باشرة أو غير مب حوظة بصورة م المدخالت الهامة مل 

 

ت ل ترتكز  األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالة. تشتمل هذه الفئة على كافة  ظغير ملحو التي تكون    : المدخالت3لمستوى  ا
قييمها بناًء على دوات التي يتم ت لفئة على األيم األداة. تشتمل هذه اام على تقي لملحوظة تأثير هن للمدخالت غير ايكوعلى بيانات ملحوظة و

 ت. الملحوظة مطلوبة إلظهار الفروقات بين األدوا  الت أو الفتراضات الهامة غيري ون التعداثلة حيث تكالمدرجة ألدوات مم األسعار
 

المتدرج للقيمة  ستوى في النظام قرير حسب المالت  نهاية فترةادلة في القيمة الع تي يتم قياسها ب دوات المالية اللأل يوضح الجدول التالي تحليالً 
 لعادلة. االقيمة  صنيف قياساتت  إطاره  لتي يتم فيالعادلة ا

 
 )غير مدققة(  2021  مارس 31

 

 الي اإلجم 3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 رهم ألف د  ألف درهم  لف درهم أ م ألف دره دات الماليةو الموج 

     
     تفظ بها للمتاجرة: جودات المالية المحالمو

 15.490 - - 15.490 أسهم األوراق المالية 
 وثائق    حملةبها بالنيابة عن  تثمارات محتفظ اس
 236.705 - - 236.705 المنتجات المرتبطة بالوحدات   
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 252.195 - - 252.195 
  = = = = = = ==  = = == = = = ==  = = = == = = ==  = = = = = = == 
     

     : المتوفرة للبيع لمالية وجودات االم
 1.220.388 - 207.078 1.013.310 المصرفي  القطاع

 42.989 25.370 - 17.619 قطاعات أخرى 
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 1.030.929 207.078 25.370 1.263.377 
  = = = = = = = ==  = = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = = = = == 
     

     )مدققة(  2020بر يسمد 31في 
 مالي اإلج 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الموجودات المالية 

 لف درهمأ مألف دره همدرألف  درهمألف  
     

     الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة: 
 12.742 - - 12.742 مالية أسهم األوراق ال

   وثائق  حملةنيابة عن استثمارات محتفظ بها بال
 194.537 - - 194.537 طة بالوحدات المنتجات المرتب   
 ------------------ ---------------- ---------------- ------------------ 
 207.279 - - 207.279 
  = = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = = == 
     

     : المتوفرة للبيعالموجودات المالية 
 1.185.204 - 209.057 976.147 المصرفي القطاع 

 53.807 35.237 - 18.570 قطاعات أخرى 
 ------------------ ------------------ ---------------- -------------------- 
 994.717 209.057 35.237 1.239.011 
  = = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = = = == 
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 تها التابعة اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركا
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 
 ع()تابالقيمة العادلة لألدوات المالية  20

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

 : العادلة
 

 )غير مدققة(  2021  مارس 31
 

 
يناير   1في 

 المبيعات  مشتريات  2021

إجمالي األرباح  
لخسائر  أو ا 

المسجلة في  
 حقوق الملكية 

  مارس 31في 
2021 

 ألف درهم  ألف درهم  لف درهم أ لف درهم أ ألف درهم  
      

      : توفرة للبيع مالالموجودات المالية 

 25.370 ( 9.867) - - 35.237 اعات أخرى قط
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- 

 25.370 ( 9.867) - - 35.237 اإلجمالي 
  = = = = = = ==  = = = = = = ==  = = = = = = ==  = = = = = = ==  = = = = = = == 
 

 مدققة( ) 2020ديسمبر  31

 
يناير   1في 

 المبيعات مشتريات 2020

مالي األرباح  إج
أو الخسائر  

في   المسجلة 
 حقوق الملكية 

   ديسمبر 31في 
2020 

 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      : يعلمتوفرة للب االموجودات المالية 

 35.237 (964) (1.147) 2.826 34.522 أخرى ت قطاعا 
 ---------------- ------------------ ---------------- -------------- ---------------- 

 35.237 (964) (1.147) 2.826 34.522 اإلجمالي 
  = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = = == 
 

 على شركة تابعة  ستحواذ اال 21
 

اورينت يو ان بي    كةشر  من أسهم وحقوق التصويت في  ٪49  حصة إضافية قدرها  استحوذت المجموعة على ،  2021رس  ما  16في  
عامة(  )مساهمة  بياور)"   تكافل  ان  يو  زادت حصة  ينت  عليه،  وبناًء  بي في    المجموعةملكية  "(.  ان  يو    ٪ 84إلى    ٪35من    اورينت 

 .  اورينت يو ان بي على  السيطرة وتمكنت من
 

الست اعتباراً  تاريخ  من  س  بيمت  اه حواذ،  ان  يو  المكتتبة    اورينت  األقساط  إجمالي  درهم    34.808بمبلغ  في  بعد  في  و ألف  األرباح 
ن  الموحد كا  إجمالي األقساط المكتتبة  ، تقدر اإلدارة أن2021يناير    1  الستحواذ في  حدث. إذا كان قد  ألف درهم  1.525غ  بمبل  الضريبة

ن  فترضت اإلدارة أا   هذه المبالغ،. عند تحديد  درهم  مليون   197  الضريبة ستبلغحدة بعد  ودرهم وكانت األرباح الم   مليون  1.642بلغ  سي 
ً لمحددة  ، اتعديالت القيمة العادلة   1كان الستحواذ كان حدث في  نفس التعديالت إذا  ت ستكون  ، التي نتجت في تاريخ الستحواذ كان مبدئيا

       . 2021يناير 
 
   الشراء  مقابل ( 1

 
تخص ً   مقابل   يصتم  أيضا إليه  )يشار  بـالشراء  الشراء”    بعملية    (“ ثمن  ال  إلى  واذ الستحالخاص  عليها الموجودات  الستحواذ  تم  تي 

صافي    وتخصيصه إلىعرض احتساب مقابل الشراء    حواذ. يتمفي تاريخ الست ساسية  األ  عادلةال  هالمطلوبات المفترضة باستخدام قيموا
يو ان بي  موجودات الإاستناداً    –  اورينت  قيمها  المب   2021رس  ما  16عادلة ذات الصلة كما في  لى  النحو  أدناه.  على  تعديل  ين  يتم  قد 

خالل  الشراء  سعر  شهراً  افترة    تخصيص  عشر  توفر  ثنى  حالة  في  األعمال  دمج  تاريخ  المن  من  العادلة    معلوماتالمزيد  القيمة  عن 
 حواذ عليها والمطلوبات المفترضة.  م الست للموجودات التي ت 

 
 .  إضافية أسهم ملكيةبل الستحواذ على ألف درهم مقا 77.170امت المجموعة بتحويل المقابل النقدي البالغ ق
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 ساهمة عامة وشركاتها التابعة لتأمين م نت لاوري
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 
   )تابع(   ستحواذ على شركة تابعة اال 21
 
   د ات المفترضة القابلة للتحديات التي تم االستحواذ عليها والمطلوبالموجود ( 2
 

 في تاريخ الستحواذ.   ات المفترضة لموجودات التي تم الستحواذ عليها والمطلوب لبها  ترفيلخص الجدول التالي المبالغ المع
 
 )غير مدققة(   
 درهم  ألف   
   

 4.940    والمعدات  الممتلكات
 141.743  أرصدة تأمين مدينة  

 6.000  ئع إلزامية  ودا
 247.993  موجودات عقود إعادة التأمين 

ً ا  المصاريف ى وخرالمدينة األ  ممالذ  8.064  لمدفوعة مقدما
 241.080  ى البنوكع لدودائ 

 38.251  النقد وما يعادله  
 ( 310.880)  مطلوبات عقود التأمين

 ( 1.195)  لتقاعدالتزام مزايا ا
 ( 3.395)  التزامات اإليجار 

 ( 178.315)  لدائنة وذمم دائنة أخرى  إعادة التأمين اذمم 
  --------------------- 
  194.286 
   = = = = === == 
 

ال المبالغ  إجمالي  من  المدينة  التأمين  أرصدة  البالغة  تتألف  المستحقة  درهم    143.043تعاقدية  أوألف  المتوقع  ي من  تحصيلل  مبلغ    تم 
   في تاريخ الستحواذ.  غ ذه المبالألف درهم من ه 1.300

 
خالل اثنى عشر شهراً من تاريخ دمج  ء من هذا التخصيص  ومن المتوقع النتهاعر الشراء ستخصيص شامل ل  إجراء   بصددجموعة  الم  إن

تُ  قيم مختلفة  ينتج عن ذلك  قد  الموجوداتاألعمال.  إلى  تم الوالمطلوبات واللتزا  نسب  التي  المحتملة  ك يحدث  بذلستحواذ عليها، ومات 
   حاسبة الستحواذ.  تغيير في م

 
   الشراء بسعر منخفض  ( 3
 

 نحو التالي:  الناتج عن الستحواذ على ال خفضالشراء بسعر من م العتراف ب ت 
 مدققة(  )غير   
 درهم  ألف   
   

 194.286  القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد 
 ( 68.000)    اورينت يو ان بي  دلة للحصة السابقة في القيمة العا

 ( 77.170)  المحول القيمة العادلة للمقابل 
 لموجودات   إلى الحصة النسبية في القيم المعترف بها سيطرة، استناداً الحصة غير الم

 ( 31.280)  اورينت يو ان بي ومطلوبات   
  ------------------ 
  17.836 
   = = = === == 
 

تس من تم  بسعر  الشراء  أرباح  البالغة  جيل  المرحل  في ‘آخر دخل  ’  ضمنألف درهم    17.836خفض  الخسائر  أو  األرباح  الموجز  ي  بيان 

   . الموحد
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 ا التابعة ساهمة عامة وشركاتهلتأمين م اورينت ل
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 
 الشركة ي للسهم العائد لمساهم  فف والمخالربح األساسي  22

 
 : كما يلي ةفترالقائمة خالل الم المرجح لعدد األسه أرباح الفترة على المتوسط قسمةن طريق ية عربحية السهم األساسيتم احتساب  

 
 )غير مدققة(  ة( مدقق )غير  
 مارس  31 مارس   31 
 2021 2020 
 درهم ألف ألف درهم  
   

 171.024 196.050 أرباح الفترة بعد الضريبة 
 (5.804) ( 6.062) غير المسيطرة العائد إلى الحصص  ناقصاً: 

 ------------------ ------------------ 
 165.220 189.988 ساهمينح العائدة إلى الماألربا

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

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

 33 .04 38  .00 ربحية السهم )درهم( 
  = = === ==  = = === == 
 

 لسهم. سي لل يوجد تأثير مخفف على الربح األسا
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 ة عامة وشركاتها التابعة اهماورينت للتأمين مس
   )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات ل إيضاحات حو

 
   اتمعلومات حول القطاع 23

 

 نهابشأ م إصدار تقاريري يت اعات الت القط تحديد 
 

 مجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية يتم إصدار تقارير بشأنها كما يلي: بها. لدى الالخاصة مات فقاً للمنتجات والخدو عماا لغراض إدارية، يتم تقسيم المجموعة إلى وحدات أ
 

 ة والتأمين الصحي. العامادث الهندسية والحوماا يق والعد الحرحري وضين الب يارات والتأمعامة ويشما تأمين الساع التأمينات القط •

   . وعاتوالمجم  فرادأمين على الحياة لأللت ما اقطاع التأمين على الحياة ويش •

 عة اتستثمارات ويشما اتستثمارات وإدارة النقد للحسا  الخا  بالمجمو قطاع  •
 

 سوق. تم عرض معلومات القطاعات التشغيلية كما يلي:التقديرية في ال ساس السعارعات التشغيلية على أطاالق تتم المعامالت بين
 

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

 
 ارس م  31

2021 
 مارس  31

2020 
 مارس  31

2021 
مارس   31

2020 
مارس   31

2021 
مارس   31

2020 
 ألف درهم ألف درهم  لف درهمأ ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       

 1.505.604 1.572.539 112.842 128.635 1.392.762 1.443.904 تبةلمكت اقساط األ إجمالي 
 -------------------- -------------------- ------------------ ------------------ --------------------- -------------------- 

 294.503 309.386 31.383 36.155 263.120 273.231 التأمين دخل إجمالي 
 -------------------- -------------------- ------------------ ------------------ --------------------- -------------------- 

 156.831 148.306 15.769 20.159 141.062 128.147 مينالتأ دخلفي  صا
       
 (66.678) ( 54.323) (10.169) ( 13.281) (56.509) ( 41.042) العمومية واإلدارية  لمصاريفا
 -------------------- -------------------- ------------------ ------------------ --------------------- -------------------- 

 90.153 93.983 5.600 6.878 84.553 87.105 الفنية ح األربا  صافي
 -------------------- -------------------- ------------------ ------------------ --------------------- -------------------- 

 85.971 106.859     ودخل آخر  ات استثمار دخل 
     -------------------- -------------------- 

 176.124 200.842     قبل الضريبة اح األرب 
       

 (5.100) ( 4.792)     مؤجلة ال الضريبةبعد خصم  خل ضريبة الد  ريفمصا
     ------------------ -------------------- 

 171.024 196.050     عد الضريبة األرباح ب
      = = = === ==  = = = === == 
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 ة عامة وشركاتها التابعة اورينت للتأمين مساهم
   )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات ل إيضاحات حو

 
 ابع( )ت  اتمعلومات حول القطاع 23

 
 : كما  و مبين أدناه 2021مارس  31كما في موجودات ومطلوبات القطاعات عرض تفاصيا يتم 

 
 
 اإلجمالي  مارات االستث التأمينات على الحياة  نات العامة التأمي  
 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
 )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  ر مدققة( )غي ققة( )مد مدققة( )غير  ققة( )مد )غير مدققة(  

 
   مارس 31

2021 
ديسمبر  31

2020 
   مارس 31
 2021 

 ديسمبر 31
 2020 

   مارس 31
 2021 

 ديسمبر 31
 2020 

   مارس 31
 2021 

 ديسمبر 31
 2020 

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

 8.882.719 10.391.142 4.610.177 4.921.218 384.161 393.269 3.888.381 5.076.655 قطاع جودات المو
  = = = = = === ==  = = ====== ==  = = = === == =  ====== = ==  = = = = == == ==  = = = = === ==  = = = = == === ==  ======== == 

 5.460.805 6.922.699 - - 866.547 906.993 4.594.258 6.015.706 مطلوبات القطاع 
  = = = == === ==  = = = = === ==  = = = === == =  = = = === ==  = = = = == == ==  = = = = == = ==  = = = == === ==  = == = = === == 

 
 


