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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة 

   وجز الموحد المرحلي الم األرباح أو الخسائر بيان 
 يونيو  30 هية فينت ملللفترة ا

 )غير مدققة( 
 هية في نتالمأشهر  الثالثةفترة ل

 )غير مدققة( 
 هية في المنتالستة أشهر فترة ل

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

 ات إيضاح
 يونيو  30
 2021 

 يونيو  30
 2020 

 يونيو  30
 2021 

 يونيو  30
 2020 

 درهمألف  همردألف  درهمألف  مدرهألف 

 2.559.000 2.914.277 1.053.396 1.341.738 9 اط المكتتبة األقس إجمالي 
 (1.802.335) ( 1.986.013) (664.254) ( 831.380) 9 من األقساط المسندة إعادة التأمين حصة 

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

 756.665 928.264 389.142 510.358 بة  قساط المكتت األ صافي
والحتياطي قساط غير المكتسبة مخصص األ في  الحركةصافي 

 (198.473) ( 296.946) (116.699) ( 183.623) 9 الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات   

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

 558.192 631.318 272.443 326.735المكتسبة اط قساألصافي 
 155.666 179.102 60.258 87.356 إيرادات العمولت 

 (158.631) ( 177.465) ( 71.977) ( 90.522) مصاريف العمولت 

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

 555.227 632.955 260.724 323.569 ن إجمالي إيرادات التأمي

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

 1.000.011 1.413.031 400.996 828.210 إجمالي المطالبات المدفوعة
 (735.179) ( 1.068.661) (286.374) ( 663.444) عة المطالبات المدفو  التأمين منحصة إعادة 

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

 264.832 344.370 114.622 164.766 المطالبات المدفوعة صافي 
 223.634 ( 54.490) 173.121 ( 106.943) ت تحت التسوية في مخصص المطالبا  الزيادة /)النقص( 

 (213.645) 60.685(169.760) 119.778 في حصة إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية (الزيادة )  / النقص
في احتياطيات المطالبات المستحقة )النقص(  /زيادة لا

 ( 13.266) ( 11.282)1.8625.980 ولم يتم اإلبالغ عنها    
 2.294 1242.2141.384 ف تسوية الخسائرفي احتياطي مصاري الزيادة

------------------------------------------------------------------------
 263.849 179.587126.177340.667صافي المطالبات المحققة  

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

 291.378 292.288 134.547 143.982 في دخل التأميناص

 117.873 129.891 33.343 42.847 17 الدخل من الستثمارات 
 3.555 1.10120.953 1.503 آخر دخل

 453 365 1.466- 6 شركة زميلة  استثمار في  منحصة األرباح / )الخسائر( 

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

 413.259 188.332170.457443.497 إجمالي الدخل 
 (122.103) ( 124.715)( 55.425)( 70.392) المصاريف العمومية واإلدارية 

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

 291.156 117.940115.032318.782 األرباح قبل الضريبة 
 (8.857) ( 8.371) (3.757) ( 3.579) 16 مصاريف ضريبة الدخل مخصوماً منها الضرائب المؤجلة  

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

 282.299 114.361111.275310.411 لضريبة األرباح بعد ا
 === = == = ===  ===== = ===  ===== = == = =  ===== = === 

 العائدة إلى:
 269.720 106.706104.500296.694 مساهمي الشركة 

 12.579 7.6556.77513.717 الحصص غير المسيطرة 

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

 282.299 114.361111.275310.411 رةإجمالي أرباح الفت
 ===== = ===  ===== = ===  ===== = ===  ===== = === 

 94.53 34.59 20 .90 21  .34 21 (سهم / الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي الشركة )درهم
 ===== = ===  ===== = ===  ===== = ===  ===== = === 

 . 2 و 1حتين مدرج على الصف الموحدةية الموجزة المرحلالمالية لمعلومات امراجعة  حولسابات المستقلين مدققي الح إن تقرير 

 جزءاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 25إلى  9على الصفحات من ة تُشكل اإليضاحات المدرج 
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 التابعة  مة وشركاتهااورينت للتأمين مساهمة عا
 

   ز الموحد المرحلي الموج دات الشاملة األخرىيراإلخسائر وا ال األرباح أو بيان 
    يونيو  30 في تهيةالمن للفترة 

 

  
 )غير مدققة( 

 هية في المنتأشهر  الثالثةفترة ل
 )غير مدققة( 

 هية في المنتالستة أشهر فترة ل
  ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

  
 يونيو 30
 2021 

 يونيو  30
 2020 

 يونيو 30
 2021 

 يونيو  30
 2020 

 درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   م درهألف    
      

 282.299 310.411 111.275 114.361  األرباح بعد الضريبة 
      

      خرى  األ لالشام  بنود الدخل
      

 ا إلى األرباح  سيتم إعادة تصنيفه تيخرى ال الشامل األ بنود الدخل
      أو الخسائر في فترات لحقة:    
      

 ( 75.069) 34.993 ( 21.935) 9.449  للبيع  متوفرةاستثمارات غير المحققة من  (الخسائر)األرباح / صافي 
      

 ( 17.994) ( 12.551) ( 12.212) ( 6.206)  جية راخلليات ا عملا تحويل ت أجنبية منتسويات عمال
  ---------------- ------------------ ----------------- ------------------ 

 ( 93.063) 22.442 ( 34.147) 3.243  األخرى للفترة  ة الشامل (الخسائر)الدخل / بنود 
  ------------------ ------------------ ------------------- ------------------ 

 189.236 332.853 77.128 117.604  الشامل للفترة   لالدخ إجمالي 
  ---------------- ------------------ ------------------ ------------------ 
      

      العائد إلى: 
 182.628 321.247 76.090 112.168  لشركة  مساهمي ا   
 6.608 11.606 1.038 5.436  مسيطرة ال  غيرالحصص   
  ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
  117.604 77.128 332.853 189.236 
   ===== = ===  ===== = ===  ===== = ===  ===== = === 
 

 
 .  2 و  1ن الموحدة مدرج على الصفحتي  جزة لمواة ة المرحلي ات المالي إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلوم

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

  وحد المجز والمرحلي المالنقدية  بيان التدفقات 
 يونيو  30 للفترة المنتهية في

  
 قة(دق)غير م                  

 في  المنتهية فترة الستة أشهرل          
  -------------------------------------------------------------------------------- 
 2020  يونيو 30 2021 يونيو 30 إيضاح  
 م دره فأل  ألف درهم  
    يةية من األنشطة التشغيلت النقدادفقالت

 291.156 318.782  األرباح قبل الضريبة للفترة 
    لـ:  تتعديال

 4.179 4.302  الستهالك  
 ( 67.137) ( 77.825) 17 ئد الفوا دخل
 ( 51.686) ( 49.546) 17 يعات األرباح توز دخل

 ( 453) (365) 6 كية مللحقوق ال سبة وفقاً ت مستثمر بها محت شركا أرباحالحصة من 
 950 (2.520) 17 من خالل األرباح أو الخسائرلة  مارات بالقيمة العادتثغير المحققة من اس خسائرلا /  ()األرباح
 - 188  استثمار من بيع   الخسائر

 155 60  لتزامات اإليجار لتكاليف التمويل 
 - ( 17.836) ( 3)20 سعر منخفض بن الشراء األرباح م

 ( 1.536) 1.188  وك في تحصيلهالمشكالديون ا صصمخ
  -------------------- -------------------- 

 175.628 176.428  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
    

 ( 552.568) ( 453.951)  الزيادة في ذمم التأمين المدينة
 ( 606.533) ( 383.922)  التأمينادة عإود قعجودات في مو الزيادة

 ( 8.160) ( 14.503)  المصاريف المدفوعة مقدماً و  ألخرىذمم المدينة االزيادة في ال
 758.251 590.902  في مطلوبات عقود التأمين األخرى   الزيادة
 5.021 95.674  حدات احتياطي األموال المرتبطة بالوفي  ةالزياد

 379.046 235.230  خرى  دائنة األم الوالذم نةدائال التأمين إعادةم مذفي الزيادة 
 3.583 1.709  مزايا التقاعدام ي التز ادة فزيال
  -------------------- -------------------- 

 154.268 247.567  نشطة التشغيلية األ )المستخدم في(  / الناتج منالنقد 
 ( 172) (233) 16 ضريبة الدخل المدفوعة 

  -------------------- -------------------- 
 154.096 247.334  األنشطة التشغيلية )المستخدم في( / ن الناتج م صافي النقد

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

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 ( 1.266) (1.100)  عدات شراء ممتلكات وم 

 - 22  ت ات ومعدا تلكمم بيع العائدات من
 17.888 27.455  الفوائد  دخل
 51.686 49.546  رباح  األات يعتوز دخل

 ( 52.018) ( 101.823)  كوودائع لدى البن
 - ( 38.919)  خصم النقد المستحوذ عليهبعد  –الستحواذ على شركة تابعة 

 ( 5.021) ( 95.673)  ائر خالل األرباح أو الخس لعادلة منبالقيمة ا مدرجةرات  اماستث ءشرا افيص 
 ( 34.816) ( 54.280)  حقاق تالس يختارحتى  بها حتفظثمارات م شراء است

 ( 4.329) ( 386.681)  متوفرة للبيع شراء استثمارات 
 21.998 35.602  تاريخ الستحقاق لبيع استثمارات محتفظ بها 

 3.144 17.003  للبيعرة فومترات ثماتسبيع ا
 2.679 1.069  جنبيةلعمالت األفروقات صرف ا

  ------------------------- -------------------- 
 ( 55) ( 547.779)  األنشطة االستثمارية  المستخدم فيصافي النقد 

  ------------------------ -------------------- 
    األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من

 ( 100.000) ( 200.000)  توزيعات األرباح المدفوعة 
 ( 917) (411)  يجار إسداد التزامات عقود 

  ------------------------ ------------------------ 
 ( 100.917) ( 200.411)  األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 

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

 53.124 ( 500.856)  لهيعاد قد ومافي الن ةالزياد/  )النقص(صافي 
    

 315.148 371.687  يناير  1النقد وما يعادله في 
 ( 17.994) ( 12.551)  يةتحويل عمالت أجنب تياطيفي اح الحركة

  ------------------------ -------------------- 
 350.278 ( 141.720) 12 يونيو 30في له  النقد وما يعاد

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

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

 حلية الموجزة الموحدة. ية المرالمال علوماتزأ من هذه الم يتجاً ل جزء 25 إلى 9الصفحات من  المدرجة على تاإليضاحا كلشتُ 
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 وشركاتها التابعة  مساهمة عامةاورينت للتأمين 
 

 )غير مدققة(  المرحلي الموجز الموحد  الملكية لتغيرات في حقوقن اابي
   يونيو 30المنتهية في  للفترة 
   
 الشركة   لمساهميالعائدة   وق الملكيةقح  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتياطي  

 امي اإللز
 طي  االحتيا
 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   همدرألف  هم ردألف  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  الدخل اليإجم
              

 310.411 13.717 296.694 - 296.694 - - - - - - - - أرباح الفترة  
              

              للفترة   ىخراأل  ة الشامل ئرالخسا
غير المحققة من استثمارات   األرباحصافي 
 - - - - -    يعة للبرمتوف

 
- 34.993 - - - 34.993 - 34.993 

              

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

 
- - (10.440 ) - - (10.440 ) (2.111 ) (12.551 ) 

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

 332.853 11.606 321.247 - 296.394 ( 10.440) 34.993 - - - - - -  األخرى  ةالشامل (الخسائر) / الدخل اليإجم
              

    المسجلة مباشرة  لكينماال عممالت المعا
      ضمن حقوق الملكية   

 
       

              
 - - - - ( 8.420) - - 8.420 - - - - - التحويل إلى احتياطيات  

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

              
              حصص الملكيةر في تغيلا

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

 -------------------- ------------------- -------------------- ------------------- ------------------------ ------------------- -------------------- ------------------------ -------------------- ------------------- ------------------------ ------------------- ------------------------- 
 3.586.047 103.232 3.482.815 - 365.675 ( 117.967) 492.635 22.113 1.565.492 279.867 250.000 125.000 500.000 2021 يونيو 30الرصيد كما في 

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

 
 . المرحلية الموجزة الموحدةية ومات المال من هذه المعل أزءاً ل يتجزج 25إلى  9رجة على الصفحات من تُشكل اإليضاحات المد
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 مة وشركاتها التابعة ين مساهمة عااورينت للتأم
 

 )تابع( ة( مدقق )غير حد المو الموجز المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 يونيو  30في للفترة المنتهية  
   
 الشركة   لمساهمي العائدة  حقوق الملكية  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال  
االحتياطي  
 اإللزامي 

 االحتياطي  
 القانوني 

احتياطي  
الخسائر  

 االستثنائية 
االحتياطي  

 العام 

  احتياطي
  استثمارات
متوفرة  
 للبيع

احتياطي  
تحويل عمالت  

 أجنبية
 األرباح 
 زة المحتج

مقترح  اح بأر
 المجموع  توزيعها 

ص  الحص 
غير 

 اإلجمالي  المسيطرة 
 درهم  ألف   درهم  ألف   درهم  ألف   درهم  ألف   درهم  ألف   درهم  ألف   درهم  ألف   درهم  ألف   درهم  ألف   هم  ردألف   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  1 الرصيد كما في
             

             للفترة  الشامل   الدخل الي إجم 
             

 282.299 12.579 269.720 - 269.720 - - - - - - - أرباح الفترة  
             

             األخرى للفترة   الشاملة الخسائر
من استثمارات  سائر غير المحققة الخ يصاف

 ( 75.069) - ( 75.069) - - - ( 75.069) - - - - -    متوفرة للبيع
             

 تسويات عمالت أجنبية من تحويل  
 ( 17.994) ( 5.971) ( 12.023) - - ( 12.023) - - - - - - العمليات الخارجية   
 -------------------- ------------------- -------------------- ------------------- -------------------- ------------------- -------------------- ------------------- -------------------- ------------------- -------------------- ------------------- 

 189.236 6.608 182.628 - 269.720 ( 12.023) ( 75.069) - - - - -  اآلخرالدخل الشامل  )الخسارة(/ إجمالي 
             

 مسجلة مباشرة    ن ال الكيت مع المالمعامال
             كية ضمن حقوق المل  
             

 ( 100.000) - ( 100.000) ( 100.000) - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة  
 -------------------- ------------------- -------------------- ------------------- ------------------------ ---------------------- ------------------------- ---------------------- -------------------- -------------------------- ------------------- --------------------------- 

 3.213.612 56.589 3.157.023 - 316.625 ( 105.736) 394.306 1.421.492 255.336 250.000 125.000 500.000 2020يونيو  30ي كما ف ديصالر
  ===== = ===  = === = ===  = === = ===  = === = ===  = = ==== = ===  == = == = ===  == === == = ===  = == = == === =  = = = == = ===  ==== == = = ===  == = == = ===  = == = ==== = === 

 
 . ة الموحدةموجزة اللمعلومات المالية المرحليجزأ 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 

 
 ئيسية لر ا  وني واألنشطةالوضع القان 1

 
مرسوم    موجببي ب مسؤولية محدودة في إمارة دكشركة ذات    1980يوليو    22ت اورينت للتأمين مساهمة عامة )"الشركة"( في  تأسس
اصاح ن  در عصا في  لب  عملياتها  مزاولة  في  وبدأت  دبي  حاكم  للقانون    .1982يناير    1سمو  وفقاً  الشركة  تسجيل  ة  لدول   تحادياإلتم 
  خـبتاري .  14تسجيل    برقم  1984ديسمبر    29( في  “قانون شركات التأمين”، وتعديالته، )1984( لسنة  9رقم )  ةتحدالم  ربيةلعا  ماراتاإل
لمتطلبات قإلى    شركةم تحويل الت   1988  مايو  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 اإللدولالتحادي  نون  القاتخضع الشركة ألحكام  

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

باإلضافة  البحرية  خاطر  والمالسيارات  ية وهندسلقة بالعقارات واألعمال الإصدار عقود التأمين قصيرة األجل المتعأعمال  اول الشركة  تز
العامة    ىإل إليهوالحوادث  الصحي )يشار  العامبالتأمين   مجتمعة   االتأمين  التأمي ات  فئات  إلى  باإلضافة  الجماعة(  واحيال اى  لع  ين  ين لتأمة 

دائع لدى مؤسسات  ية ووثمارمالية است راق  ي أوالشركة باستثمار أموالها فر 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  ي يسرئ الالنشاط  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 التكافلي للتأمينشركة اورينت 

 ٪ 100 ٪ 100 كالن سير التأمينات العامة شركة اورينت للتأمين المحدودة 
 ٪ 100 ٪ 100 ا تركي  التأمينات العامة سيركيتي  انونيما يغورت نت سشركة اوري 

 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 
 ( 20إيضاح )

 
 التأمينات العامة

 
 ية المتحدة ت العرب اإلمارا

 
84 ٪ 

 
35 ٪ 

 
ى  عل  بضةالشركة القا  يطر وتس،  تحدة ة المعربي ت الاراماإل  ،يب في دة  الكائن ة  التنمي هي شركة الفطيم لخدمات    إن الشركة القابضة للمجموعة 

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

 شركة المشرق العربي للتأمين 
 

  فوذ ا ن ديهحيث أن لالشركة    يطرة ة لستخضع المنشأ  ،أمينشركة المشرق العربي للت من    ٪40بته  بما نس  كة رالشامتالك    على الرغم من
المستثمر  على   إلى تعرض أو حقو بها  الشركة  المتغيرق في  باإلضافة  المستثمالتأثير على ع  فيالقدرة  لها  ة وعائداتها  نتيجةً    رينائدات 
 شأة.  على المن  تسيطروعة ارة أن المجم داإل ترىوبالتالي،  ساسية للشركة. ة األ لقابض االتي تحتفظ بها الشركة ة اإلضافي الملكية  لحصة

 
   إلعداد س ا أسا  2
 
      لتوافق بيان ا   أ(

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

  ، ويتعين قراءتها لكاملةاوية  السن   حدة ولم ا  اليةمة للبيانات المالالزمات  افة المعلوى كعل  ة الموحد  المرحلية الموجزة هذه المعلومات المالية  
للمعايير الدولية  ، والتي تم إعدادها وفقاً  2020بر  ديسم  31نتهية في  المنة  ما في وللسالسنوية ك  الموحدة  جنباً إلى جنب مع البيانات المالية

   . المالية إلعداد التقارير
 

 ياس أساس الق ب( 
 

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

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



 

10 

 ابعة التا تهكاهمة عامة وشراسن م اورينت للتأمي
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 
 أساس اإلعداد )تابع(  2
 

 نات المالية  العملة الرسمية وعملة عرض البيا  ج( 
 

  رب ألف، أق  لىإ  بةمقر  (راتي"مااإل  مالدره" )  بدرهم اإلمارات العربية المتحدة   وجزة الموحدةية المالمرحل  اليةالم  وماتالمعلهذه    عرضتم  
   . المجموعةمعظم معامالت  بها المقوم ملة العها ن إ حيث

 
 استخدام التقديرات واألحكام   د( 
 

المرح  المالية  المعلومات  إعداد  وفقإن  الموحدة  الموجزة  التقالية  إلعداد  الدولية  للمعايير  اإل اً  من  يتطلب  المالية  األحكام  رير  وضع  دارة 
. قد  المصاريف للموجودات والمطلوبات واإليرادات و ةسجلالمالغ المب بية وساحالم تتطبيق السياسا  ر علىتؤث  فتراضات التيوال  ديراتوالتق

 رات. تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقدي 
 

يها  تم ف  التية في الفترة  ي حاسب ت المبالتعديالت على التقديراة مستمرة. يتم العتراف  لتابعة لها بصوررات والفتراضات اتتم مراجعة التقدي 
 بلية التي تتأثر بتلك التعديالت.ستقالم  تراتوفي الف ديراتتعديل التق

 
هذه   إعداد  المو المالية  المعلومات  عند  الموجزة  الهام   كانت ،  حدةالمرحلية  من  األحكام  الموضوعة  تطة  عند  اإلدارة  السياسات  قبل  بيق 

  الموحدة السنوية انات المالية  لبي لى اقة عالمطب   ةي محاسب سياسات الفس الهي ن   يراتقين في التقدي لم العدة  للشركة والمصادر الرئيسي المحاسبية  
 .2020ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  كما في  الُمدققة

 
 19-كوفيدير فيروس أثت هـ(

 
أن    لنت منظمة الصحة أع،  2020مارس    11إنه في   في    19فيد  لكو  سريعار النتشء االعالمي، وفي ضواء  وب   19-كوفيدالعالمية رسمياً 

المختلفة  لاالع  ء نحاأ  ميعج والقطاعات  االقتصاد  واجه  فقد  ام،  قامت  كما  جوهرية  يقين  عدم  وحاالت  والسلطات  اضطرابات  لحكومات 
 الحتواء انتشار الفيروس.   يراب لتداتصة باتخاذ مجموعة من المخ

 
اتخذ التي  الخطوات  اإليضاح  هذا  لتق  تهايبين  االتأدير  المجموعة  قيم    ةق لمطب اام  كحاألو  19-د كوفي   ج عنلنات ثير  تقدير  في  اإلدارة  قبل  من 

 .2021 يونيو 30المطلوبات كما في الموجودات و
 

 مخاطر التأمين
 

أصدرت  عمال.  األ  بصورة أساسية لمخاطر من الوثائق المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين ضد توقف   المجموعةرض  ن، تتعفي قطاع التأمي 
دبي  الصح   ةئ ي ه في  ب ا  قبول ب   نأمي لت ا  ات يع شركجملى  إ  مات تعلي ة  المتعلقة  الطبية  النظر عن شرو   19-كوفيد  فيروس  لمطالبات  ط  بغض 

تتوقع  ني التأم  تغطية وأحكام   انخفاض معدل    ةالمجموع.  الطبية غير جوهري بسبب  المطالبات  تأثير  يكون  تتلقى  أن  التي    العالج الحاالت 
 ة المطلوبة. ي ختيارال ا يةالطب   راءات جاإل المستشفى وتأجيل داخل 

 
الوبائية. قامت  ن األمراض المعدية ون استثناءات مئق تأمين تتضموثالديها    المجموعة  فإناألعمال،  توقف    مين ضدتأال  قئ اث وب   قلعت ي   مافي 

تضطر    المجموعة  قد  التي  األعمال  بتوقف  المتعلقة  السارية  الوثائق  كافة  تكبد    المجموعة بتقييم  بشضتعوي إلى  الفحص  على    ءً ناب   أنها. ات 
الستثناءات  ل  نظراً   لمدفوعة البات اها تأثير جوهري فيما يتعلق بصافي المطيكون ل  لن  ثائق تلك الو  أن   ةموعمجال  رأت  ،أمينلت ا  ثائقول ألولي  ا

عليها التأمينو  في  المنصوص  من  و  ثيقة  إعادةالدعم  المجموعة ل  التأمين  شركات  تمكنتدي  ذلك،  االح  عةجموالم  . عالوة على    تفاظ من 
 عمال الرئيسية. شكل عام عمليات تجديد وأعمال جديدة عبر خطوط األشهدت ب التي ة رت فالخالل  نرئيسيي ء الالمعبال
 

 مخاطر االئتمان
 

المخصصات    قويحوكمة  نظام  ة  جموعالم  تطبق مالءمة  تحصيلهاين  التأملذمم  للضمان  في  المشكوك  االمدينة  مراجعة  وتتم    لتقديرات ، 
 إلدارة. قبل ا بشكل مستمر من صاتصخ مال هى هذعلرتبة ت ملا
 

 إدارة مخاطر السيولة
 

عة بإجراء  مطروحة. هذا وقد قامت المجموالسيولة ال  ميع متطلبات ج  وتلبية مراقبة  لمجموعة  ا، تواصل  19-يدفو كي  فشلت   اجهتهاومفي إطار  
الراهنة السوقية  اختبار الضغط مع األوضاع  لسيناريوهات  تأث أجل  من    معايرة  التقييم  كما في  الحالي.    الشديدة في ظل الضغط  مجموعر 

تتمت  التقرير،  المجموتاريخ  بمركز قوي من  ع  الناتجة عن هذه رة واإلدا  بالشكل األمثل استغاللها  السيولة ويتم  حيث  عة  التأثيرات    لحد من 
 الجائحة. 
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 تها التابعة ساهمة عامة وشركانت للتأمين م رياو
 )تابع(  دةموجزة الموحية الحل مرالالمالية  ت ام علوالمإيضاحات حول 

 
 الهامةالمحاسبية السياسات   3

 
لسنوية للسنة المنتهية  ا  الموحدة  لماليةت ايانافي الب يقه  النحو الذي تم تطب   بتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متسقة على  وعة المجممت  قا

 .  2020ديسمبر  31في 
 

 إدارة المخاطر المالية    4
 

ب الم  حي نوالاإن   تلك    دارة إل  المجموعة  اسات ف وسي أهداتعلقة  تتوافق مع  المالية  اإلفصاح المخاطر  تم  التي  في  عنها    األهداف والسياسات 
 .2020سمبر دي  31في  المنتهية نة للس الُمدققة ة السنوي  الموحدة البيانات المالية

 
 القياس المرحلي    5

 
تم  .  موسمية بأي شكل من أشكال ال  وهرية جصورة  يقة ل تتأثر ب ت بطرروفالمصتكبد اات ويراديتم تحقيق اإل  المجموعةوفقاً لطبيعة أعمال  

ة أو متكبدة لمصروفات كمكتسب قيد اإليرادات واستحقاق الذي يتطلب  وفقاً لمبدأ ال  الموحدة   هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة  إعداد
ساهمات  لمر في ا رباح السنوية نظراً للتغي من األ  الحصة المناسبةتمثل  ل    قد  مرحليةج النتائ ترة. إل أن الوليس كمستلمة أو مدفوعة طوال الف 

 إيرادات الستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات.  و
 

 لة في شركة زمياالستثمار  6
 

  نم  (، "يو ان بي  ينت اور"( ) مساهمة عامة)  اورينت يو ان بي تكافل  ،زميلةال  تهاركش ، زادت حصة المجموعة في  2021مارس    16في  
هي شركة   اورينت يو ان بي. (20شركة تابعة اعتباراً من ذلك التاريخ )انظر اإليضاح   اورينت يو ان بيصبحت وعليه أ  ٪84 إلى 35٪

المتحدة.امة  مساهمة ع العربية  اإلمارات  دولة  في  وتأسيسها  تسجيلها  بيبدأت    تم  ان  يو  اعم  اورينت  في  لياتها    مثل ت ي .  2017لتجارية 
والتأمين ضد    المسؤوليةوين ضد الحوادث  جل تتعلق بالتأماأل  قود تكافل قصيرةصدار عفي إ   اورينت يو ان بي  لشركة  يسيالرئ نشاط  ال

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

 
 ة زميلة: ي شركتثمار فسال لحركة فيلي اما ي ي ف
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 يونيو   30 
 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)20 ح )اإليضا إلى استثمار في شركات تابعةالمحول 
 ------------------- --------------- 
 - 67.635 
  = = = = = ===  = = = = === 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 ة التابع  اهمة عامة وشركاتهاللتأمين مسينت اور
 )تابع(  حدةالمرحلية الموجزة الموة المالي المعلومات إيضاحات حول 

 
 األوراق المالية   ات في تثماراالس 7

 
 )غير مدققة(   2021  يويون 30 في

 

ظ بها  حتفالم
لتاريخ  

 االستحقاق 
 المتوفرة 

 ع للبي

القيمة العادلة  
من خالل األرباح  

 مالي اإلج أو الخسائر 
 لف درهم أ درهم  ألف  ألف درهم  درهم  ألف  
     

 1.021.743 15.261 1.006.482 - ربية المتحدة عداخل اإلمارات ال درجة أسهم أوراق مالية م
 585.106 - 585.106 - حدة لمت ة العربي ل اإلمارات ااخة دجدر سندات دين م

 35.236 - 35.236 - ية المتحدة أسهم أوراق مالية غير مدرجة داخل اإلمارات العرب 
 1 - 1 - المتحدة  ات العربية ير مدرجة خارج اإلمارة غي لق ماأسهم أورا 

   لعربية المتحدة اق مالية مدرجة داخل اإلمارات اأورم أسه
 لمنتجات  لي وثائق اابة عن حاما بالني بهفظ ت مح   
 100.081 100.081 - - المرتبطة بالوحدات    

 العربية المتحدة   اإلمارات خارجدرجة أسهم أوراق مالية م
 جات  ثائق المنت بالنيابة عن حاملي و بها ظ محتف   
 190.130 190.130 - - ات حدالمرتبطة بالو   
 ------------------- --------------------- ------------------- --------------------- 

 1.932.297 305.472 1.626.825 - إجمالي أسهم األوراق المالية 
 248.419 - 15.386 233.033 األخرى ا فيه ثمرمست لاإجمالي الموجودات 

 ------------------- --------------------- ------------------- --------------------- 
 2.180.716 305.472 1.642.211 233.033 الي اإلجم

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

 

بها  المحتفظ 
لتاريخ 

 ستحقاق ال
 المتوفرة 

 يع للب 

ن  القيمة العادلة م
خالل األرباح أو  

 اإلجمالي  سائر الخ
 همدرف أل مألف دره ألف درهم ألف درهم دققة( )م 2020ديسمبر  31في 
     

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

 35.236 - 35.236 - ية المتحدة داخل اإلمارات العرب  أوراق مالية غير مدرجةأسهم 
 1 - 1 - ات العربية المتحدة مارجة خارج اإلدر م يرغ يةلأسهم أوراق ما

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

 العربية المتحدة   اإلمارات خارجدرجة أسهم أوراق مالية م
 ثائق المنتجات  لي وابة عن حامني الب  هاب  ظ محتف   
 116.517 116.517 - - ات المرتبطة بالوحد   
 ------------------- --------------------- ------------------- --------------------- 

 1.430.444 207.279 1.223.165 - الية مالي أسهم األوراق المإج
 229.394 - 15.846 213.548 خرى ألفيها ا  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  ات وم المعلل حو ات احيضإ
 

   إلزامية ودائع  8
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مبرديس 31 يونيو   30 
 2021 2020 
 همألف در ألف درهم  
   

 ون موافقة مسبقة من وزارة القتصاد  ا د ية ل يمكن سحبهلزامإ عةودي  ( أ
 10.000 26.000 2007سنة ل 6م رقي ادمن القانون التح 42وفقاً للمادة 

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

 73 37 بالغ محتجزة لدى هيئة التأمين بسوريام  د(    
 10.853 6.518 ة المالية في مصر اب لعامة للرقاة لهيئ ا مبالغ محتجزة لدى هـ(     
 11.239 14.801 مبالغ محتجزة لدى الخزانة التركيةو(      
 776 802 ي زة لدى مصرف البحرين المركزالغ محتجمب ز(      
 ---------------- --------------- 
 86.855 71.638 
  = = = = = ==  = = = = === 
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 عة بشركاتها التامة وعامة اورينت للتأمين مساه 
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 

 لتأمين مين وموجودات عقود إعادة امطلوبات عقود التأ 9
 ققة( )غير مد يونيو  30ية في المنته  ر فترة الستة أشهل 

 
_____________ ______ ____________________________________________ ________________________ __________ ________________________ 

 

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

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

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

 756.665 928.264 (1.802.335) ( 1.986.013) 2.559.000 2.914.277 إجمالي األقساط 
 والحتياطي  ر المكتسبة غي قساط صص األ خي مفة الحرك

 ( 198.473) ( 296.946) 351.208 373.338 ( 549.681) ( 670.284) لمرتبطة بالوحدات الحسابي واحتياطي األموال ا  
 --------------------- ---------------------- ------------------------- ------------------------ ---------------------- -------------------- 

 558.192 631.318 (1.451.127) ( 1.612.675) 2.009.319 2.243.993 صافي األقساط المكتسبة 
  = = = = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = = === ==  = = = = = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = === 
       

 صافي  إعادة التأمين  ت حصة شركا اإلجمالي  

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

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

 
   يونيو   30

2021 
 ديسمبر  31

2020 
   نيو يو  30

2021 
 سمبر دي  31

2020 
   يونيو   30

2021 
 ديسمبر  31

2020 

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

 444.677 639.362 (1.144.308) ( 1.639.021) 1.588.985 2.278.383 احتياطي األقساط غير المكتسبة 
 292.614 355.538 (17.766) ( 17.541) 310.380 373.079 لألقساط  الحتياطي الحسابي

 ---------------------- ---------------------- ------------------------- ---------------------- --------------------- ------------------- 
 2.651.462 1.899.365 (1.656.562 ) (1.162.074) 994.900 737.291 
  = = = = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = = = == =  = = = = = = = = = ==  = = = = = = = ===  = = = = = = === 
       

 212.347 234.503 (1.033.445) ( 1.079.208) 1.245.792 1.313.711 التسوية  يدقالمطالبات  
 196.001 184.719 ( 469.396) ( 558.319) 665.397 743.038 بات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنهاتياطي المطالاح

 3.552 4.105 (15.175) ( 17.916) 18.727 22.021 صصة وية الخسائر المخف تس ري احتياطي مصا
 11.726 12.557 - - 11.726 12.557 صاريف تسوية الخسائر غير المخصصة احتياطي م

 ---------------------- ---------------------- ------------------------- ---------------------- --------------------- -------------------- 
 2.091.327 1.941.642 (1.655.443 ) (1.518.016) 435.884 423.626 
 ---------------------- ---------------------- ------------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- 
 4.742.789 3.841.007 (3.312.005 ) (2.680.090) 1.430.784 1.160.917 
  = = = = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = = === ==  = = = == = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = = === 
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 تابعة مساهمة عامة وشركاتها الاورينت للتأمين 
 ع( اب)ت ةوحد ة الم زالمرحلية الموجالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

      
 التامين المدينة   أرصدة 10

 ( ة دقق)م ( ةققر مدغي) 
 يونيو   30 

2021 
 مبرديس 31

 2020 
 ألف درهم ألف درهم  

   ة المتحدة: لة اإلمارات العربيل دو داخ
 779.922 1.148.711 ئق التأمينوثا  حملة ق من المستح   
 82.965 75.356 إعادة التأمين /  ركات التأمينالمستحق من ش  
 ---------------------- -------------------- 
 1.224.067 862.887 
 ---------------------- -------------------- 

   : خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 93.206 282.206 لتأمينة وثائق احق من حمل المست   
 157.805 203.319 تأمينإعادة ال /  المستحق من شركات التأمين  
 -------------------- -------------------- 
 485.525 251.011 
 ---------------------- -------------------- 

 1.113.898 1.709.592 التأمين المدينة   أرصدةإجمالي 
 (47.311) ( 48.499) لها شكوك في تحصي ماً: مخصص الديون الناقص

 ---------------------- ---------------------- 
 1.661.093 1.066.587 
  = = = = = = = ===  = = = = = = = = == 

 
 قدما  وعة مالمدف  المصاريف و  األخرى ذمم المدينة ال 11

 ( )مدققة  ( )غير مدققة 
 ديسمبر 31   يونيو   30 
 2021 2020 
 درهمألف  درهم لف أ 
   

 4.339 15.128 ذمم مدينة من الموظفين
 6.902 7.493 لة لالسترداد ودائع قاب 

ً مصاريف مدفوعة م  22.279 25.323 قدما
 5.277 3.380 لمؤجلة ا ةلضريب ت اا دجومو

 4.936 59.003 قة فائدة مستح
 15.793 25.762 رى أخ
 ------------------ ---------------- 
 136.089 59.526 
  = = = = = ===  = = = = === 
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 التابعة  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها
 ع( اب)ت ةحد موة الالمرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول احات ح إيض

 

 ا يعادله  ومد  نق ال 12
 )مدققة(  مدققة( )غير  
 ديسمبر 31   يونيو   30 
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 263.134 229.724 دوق ي الصن نوك والنقد فدة لدى الب األرص
 108.553 72.556 ثة أشهر ودائع لدى بنوك مستحقة خالل ثال

 ---------------------- --------------------- 
 371.687 302.280 في بيان المركز المالي ما يعادله و لنقدا

 - ( 444.000) دامه ناقصاً: سحب مصرفي على المكشوف تم استخ
 ---------------------- --------------------- 
 371.687 ( 141.720) ديةالتدفقات النقفي بيان  ما يعادله و لنقدا

 2.811.066 3.139.659 ثة أشهرثال عدلدى بنوك مستحقة ب  ودائع
 ---------------------- --------------------- 
 2.997.939 3.182.753 
  = = = = = = = ===  = = = = = = = == = 

   : وما يعادله النقد 
 2.855.627 2.386.346 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

 327.126 611.593 لعربية المتحدة: امارات دولة اإل  خارج
 ---------------------- ---------------------- 
 2.997.939 3.182.753 
  = = = = = = = ===  = = = = = = = === 
 

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

بنكيـة مضمونة بموجب ودائـع    درهمألف    459.000بلغ  بمشوف  سحب مصرفي على المك  تسهيالت  ، حصلت المجموعة علىالفترةخالل  
مـن تسـهيل  ألـف درهـم 344.000ألف درهـم و  100.000المجموعة  سحبتقرير،  الت كما في تاريخ    .ألف درهم  483.000  قيمتهاة  ثابت 

ً  ٪2 .5 أشهر زائداً  3بسعر اليبور لمدة لفائدة  المسحوبة وتخضع المبالغالسحب على المكشوف   سنوياً على التوالي.  ٪2 .5و  سنويا
 

ً  (٪18 .25 – ٪0 .04 :2020 ديسمبر 31) ٪19 .10 - ٪0 .03وح من اترة ت ثابت  تمعدلب لبنوك لفائدة دائع لدى االو ضعتخ   .سنويا
 

 رأس المال  13
 ( )مدققة  ( )غير مدققة 
 ديسمبر 31 يونيو   30 
 2021 2020 
 ألف درهم هم ألف در 

 سهم الواحد ل لم دره 100سهم بقيمة  5.000.000امل ر والمدفوع بالكالمصد
 500.000 500.000 درهم للسهم الواحد(  100سهم بقيمة  5.000.000: 2020)   
  = = = = = = ===  = = = = = === 

 

   االحتياطيات   14
 

 عة االحتياطيات والغرض منها طبي
 
 اإللزامي االحتياطي  -
 

  . لشركة المدفوع رأس مال ا  من٪  25يعادل    يلذ بلغ اعن الماإللزامي    طيتياحل ا  قررت الشركة عدم زيادةلنظام األساسي للشركة،  لقاً  طب 
ن بناًء  ساهموغرض يقرره الم   أليحتياطي  ال مكن استخدام هذا  ي خالل السنة.    طي اإللزامي الحتياأية تحويالت إلى  إجراء  يتم    وعليه، لم

 لس اإلدارة.  ى توصية مجعل
 

 االحتياطي القانوني  -
 

تحويل    يتعينوالنظام األساسي للشركة،  (  )"القانون"   2015( لسنة  2رقم )بية المتحدة  رعلاارات  لدولة اإلم  اريةجت الت اركلشالقانون  طبقاً  
٪ من رأس  50إجمالي الحتياطي  ندما يبلغ  هذه التحويالت عإيقاف  لمجموعة  ر اقد تقر.  الحتياطي القانونيباح السنوية إلى  ٪ من األر10

المدفوع حيث وص  فإلى    يحتياطال ل  المال  الحد  باستثنان هذا الحتي إ  .2016ي  هذا  للتوزيع  قابل  التي ينص عليها اطي غير  الحالت  ء 
 القانون.
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 بعة ركاتها التااورينت للتأمين مساهمة عامة وش
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول احات ح إيض

 

 االحتياطيات )تابع(  14
 

 لغرض منها )تابع( ت واطبيعة االحتياطيا 
 
 ئية ستثنااالئر ساخ لاحتياطي ا -
 

بعمليات يتعلق  ا  فيما  يعادل  اإلمارات  مبلغ  تحويل  يتم  المتحدة،  صافي  10لعربية  من  ال٪  احإيرادات  إلى  للسنة  خسائر  التياطي  تأمين 
بستحتف  الشركة لضمان أن    ستثنائيةال المت ظ  بالمطالبات الستثنائية غير  للوفاء  يتم  .  يةلب قسنوات مست تطرأ في  قد    التي  ررةكيولة كافية  لم 
 . بالكامل  ةتائج السن ، حيث سيتوقف ذلك على ن 2021 يونيو 30المنتهية في  فترة الستة أشهرراء أي تحويالت خالل إج
 

جمالي  إ من  ٪  1و  البات تحت التسوية )غير التأمين على الحياة( للسنة ن المط٪ م10تحويل ما يعادل    ، يجبمانعُ   عمليات  ص ا يخفيمأما  
نائية غير ات الستث بالمطالب   للوفاء   شركة لديها القدرة المالية الكافية خسائر الطوارئ للتأكد من أن التياطي  ة إلى احيالحا  ى للتأمين عأقساط ا

 لفرع ُعمان.  بليةوات مستقن التي تطرأ في سالمتكررة 
 
 العام   االحتياطي -
 

رة تيـاطي لألغـراض التـي يراهـا مجلـس اإلداهـذا الحم داتخسـاة. يمكن ة مجلس اإلداري توصعلى  تتم التحويالت إلى الحتياطي العام بناءً 
 مناسبة.

 

 لتأمين إعادة امخاطر طي احتيا -

   
ين احتياطي لمخاطر إعادة التأمين بمبلغ  بتكوقامت المجموعة    ،2019سنة  ( ل 23رة هيئة التأمين رقم )قرار مجلس إدامن  (  34مادة )وفقاً لل

  حتسب المجموعة سوف ت   .كافة فئات التأمينفي    قبل المجموعةمن    المسندةين  دة التأمط إعاسا أق  يمن إجمال  ٪0  .5  يمثلدرهم    ليونم  22  .1
الم األخرسنة    خصصهذا  يجوز   ى تلو  تست   ول  منموافقة خطي الحصول على  دون    بعدهأن  العام  ة  اإلمارات  له  المدير  بدولة  التأمين  يئة 

 ً  مصرف المركزي(.   الالعربية المتحدة )حاليا
 
    المتوفرة للبيع  داتجوموالاحتياطي  -
 

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

 .خارجيةت تابعة لية لشركااالم اناتالبي  الناتجة عن تحويل اتة لتسجيل الفروقي ألجنب يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت ا
 

 الدائنة األخرى  م  مأمين والذالت إعادة مم ذ 15

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31   يونيو   30 
 2021 2020 
 لف درهمأ درهم  ألف  
   

 414.969 676.659 تحدة العربية المرات داخل اإلما –ة ائن الذمم الد
 980.647 1.139.116 حدة المت  ارج اإلمارات العربيةخ –الذمم الدائنة 

 ---------------------- ---------------------- 
 1.815.775 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(  دائنة األخرى )ت م ال م إعادة التأمين والذمذم 15

   
 )مدققة(  مدققة( ر )غي 
 رديسمب  31   يونيو   30 
 2021 2020 

 ألف درهم درهم  ألف  ل دولة اإلمارات العربية المتحدة: داخ
   

 127.264 162.949   الدائنة  لتأمينة اإعادشركات التأمين / ذمم 
 31.428 44.747 للوكالء والوسطاء  مبالغ مستحقة

 31.090 24.208 للموظفين ةستحقمبالغ م
 225.187 444.755 ائنة أخرى  د ذمم

 ------------------- ------------------ 
 676.659 414.969 
  = = = = = = = = =  = = = = = === 
   

   عربية المتحدة: خارج دولة اإلمارات ال
 762.129 909.275 الدائنة    لتأمينعادة اإالتأمين / ركات شمم ذ

 8.702 405 لوكالء والوسطاء ل قةمبالغ مستح
 4.977 16.479 للموظفين غ مستحقةالمب 
 204.839 212.957 م دائنة أخرى  مذ
 ---------------------- ------------------- 
 1.139.116 980.647 
  = = = = = = = = = =  = = = = = === 

 

 الدخل   ضرائب  16
 

مصاريف ض باحتساب  المجموعة  باستقوم  للفترة  الدخل  ا ال  لضريبياالمعدل    م تخداريبة  على  المتوقعة.يرادإلمطبق  السنوية  عمل  ت   ات 
 هذه الدول.  وسوريا وتركيا وسريالنكا وهي تخضع لضريبة الدخل في المجموعة في سلطنة ُعمان ومصر  شركات 

 
 الموحد:  زالموج ي في بيان األرباح أو الخسائر المرحل ف بهالمعترخل الدبة اكونات ضري لي مفيما ي 

 

 
 دققة( ير م)غ

 ة في هيمنت أشهر ال  ثةالثالفترة 
 دققة( )غير م

 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 يونيو   30 يونيو 30 يونيو   30 
 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

 8.848 6.904 3.793 2.038 مصاريف ضريبة الدخل الحالية  
 9 1.467 ( 36) 1.541 ضرائب مؤجلة 

 --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
 8.857 8.371 3.757 3.579 اإلجمالي 

  = = = = ===  = = = = ===  = = = = ===  = = = = = === 
 
 )مدققة(  )غير مدققة(    
 ديسمبر 31   يونيو   30   
   2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم    
     

 3.862 14.741    ريناي  1كما في 
 11.525 6.904   / السنة    ل الفترةالالمخصصات خ

 (729) ( 233)   المدفوعات  ناقصاً: 
 83 ( 41)   العمالت األجنبية صرف ات فروق

   ---------------- ---------------- 
 14.741 21.371   / السنة   نهاية الفترةالرصيد كما في 

    = = = = = ===  = = = = = === 
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 ابعة لتمساهمة عامة وشركاتها ا أمينتلل اورينت
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول يضاحات ح إ

 
 من االستثمارات   لالدخ  17
 

 
 )غير مدققة( 

 منتهية في أشهر ال  ثةالثالفترة 
 دققة( )غير م

 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 يونيو   30 يونيو 30 يونيو   30 
 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم رهم د  ألف  ألف درهم ألف درهم  
     

 67.137 77.825 33.466 43.075 الفوائد  دخل 
 51.686 49.546 28 - رباح توزيعات األ دخل 

   المدرجةمة العادلة لالستثمارات قي ال ( )خسائر / أرباح 
 ر ئ من خالل األرباح أو الخسا بالقيمة العادلة  

 
(228 ) (151) 2.520 (950) 

 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 
 42.847 33.343 129.891 117.873 

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

 
 وااللتزامات الطارئة   ات ب المطلو 18

 ( )مدققة  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 يونيو   30 
 2021 2020 
 ألف درهم م رهألف د  
   

   ت لوباالمط    أ(  
 2.407 2.407 استثمارات  التزامات عن

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

 
 ارئة  امات الطزااللت  ب( 

 

  48.825لغ  المطالبات التي تم تكوين مخصصات لها، بمب لمتعلقة ب ا  لضماناتا  تلك  بخالفات،  ضمان   رصداتم إ  ،2021  يونيو  30في  

ابالنيابة    هم(ألف در  76.230:  2020  ديسمبر  31)ألف درهم   تتعاملوعة  لمجمعن  التي  البنوك  قبل  األعمال    سياق  ضمنعها  م  من 

 العتيادية.

 
 ات المالية   لة لألدو د االقيمة الع  19

 
في    ينا في معاملة منتظمة بين المشاركالتزام م  م دفعه لتحويلبضه مقابل بيع أصل ما، أو يت ي يمكن قلذ لة" في المبلغ ا"القيمة العادثل  تتم

القيمة  ريخ. تعكس  في ذلك التا  للمجموعةجوده، أفضل سوق يكون متاحاً  و   الرئيسي أو، في حالة عدم   السوق في    قياسفي تاريخ الالسوق  
   .امالوفاء باللتز زام مخاطر عدم لت العادلة لال

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

األسعار  ى معلومات عن  عل  بحيث يتسنى الحصول بشكل كاٍف  دوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات  ح  نشط في حال تكرار
 مرة.   ست بصورة م 

 
مدرج  هناك سعر  يكون  ل  نشط،    عندما  تست   مجموعة التستخدم  في سوق  بحيث  التقييم  المدخفي أساليب  من  الملحوظ د  ذا الت  صلة  ال  ت ة 

ا  لتي كان ليضعهل اتياره كافة العوام الذي تم اخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم  تخ وتحد من اس  ،قصى قدر ممكنأب 
 املة. ركة في السوق عند تسعير المعاف المشاطربالعتبار األ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 

 لتابعة ا تهاأمين مساهمة عامة وشركااورينت للت
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزمالية ال ات م لوعالمول إيضاحات ح 

 
 بع(القيمة العادلة لألدوات المالية )تا 19

 
القيمتقوم   بقياس  اال  المجموعة  باستخدام  المتدعادلة  النظام  للقي رج  ألتالي  يوضح  الذي  العادلة  المدخالمة  في  همية  المستخدمة  تحديد  ت 

 القياسات: 
 

 داة مطابقة.  أل  ةق نشط اسوأ( في ةير المعدل غ) ة جلمدر اوق سعار ال مدخالت تمثل أس: 1 المستوى
 

و بصورة غير  األسعار( أأي كرة مباشرة )ن ملحوظة إما بصوتكوالتي    1ضمن المستوى    ار المدرجة : المدخالت غير األسع2المستوى  
)أي ا  مباشرة  تشتمل  مستمدة من  الألسعار(.  األدوات  الفئة على  باس  تيهذه  تقييمها  الاأسع  تخدام:يتم  نشطة  اسوق  ر  أسواق  في  لمدرجة 

ميع  كون فيها جرى ت يب تقييم أخ نشاطاً؛ أو أسال  أقلثلة في أسواق تُعتبر  بقة أو ممامماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطات  واألد
 اشرة من معطيات السوق. باشرة أو غير مب حوظة بصورة م المدخالت الهامة مل 

 

  ت ل ترتكز األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالة  اف ة. تشتمل هذه الفئة على كظملحو غير    كونت التي    : المدخالت3ستوى  لما
قييمها بناًء على دوات التي يتم ت لفئة على األيم األداة. تشتمل هذه اام على تقي ير هلملحوظة تأث ن للمدخالت غير ايكوعلى بيانات ملحوظة و

 ت. الملحوظة مطلوبة إلظهار الفروقات بين األدوا  يرغ الت أو الفتراضات الهامةي لتعدون اكث ت ي اثلة حلمدرجة ألدوات مما األسعار
 

المتدرج للقيمة  ستوى في النظام قرير حسب المالت  نهاية فترةادلة في القيمة الع ها ب تي يتم قياسدوات المالية اللأل لجدول التالي تحليالً يوضح ا
 لعادلة. ايمة الق تاساي صنيف ق ت  إطاره  ي يتم فيلت العادلة ا

 
 ر مدققة( غي )  2021 يونيو   30

 

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

     
     تفظ بها للمتاجرة: جودات المالية المحالمو

 15.261 - - 15.261 أسهم األوراق المالية 
 وثائق    حملةعن  نيابةبال بها تثمارات محتفظ اس
 290.211 - - 290.211 رتبطة بالوحدات لمالمنتجات ا  
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 305.472 - - 305.472 
  = = = = = = ==  = = == = = = ==  = = = == = = ==  = = = = = = == 
     

     : المتوفرة للبيع الية لم وجودات االم
 1.588.507 - 585.106 1.003.401 المصرفي  اعالقط

 53.704 35.237 - 18.467 قطاعات أخرى 
 ---------------------- ------------------ ------------------ --------------------- 
 1.021.868 585.106 35.237 1.642.211 
  = = = = = = = = ==  = = = = = = ==  = = = = = = ==  = = = = = = = = == 
     

     )مدققة(  2020بر سمي د 31في 
 مالي اإلج 3المستوى  2المستوى  1المستوى  ت المالية دا الموجو

 لف درهمأ مألف دره همدرألف  درهمألف  
     

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

   ق ثائ و حملةابة عن ني 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 مصرفي الالقطاع 

 53.807 35.237 - 18.570 قطاعات أخرى 
 ------------------ ------------------ ---------------- -------------------- 
 994.717 209.057 35.237 1.239.011 
  = = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = = = == 
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 ا التابعة تهاورينت للتأمين مساهمة عامة وشركا
 ع( اب)ت ةة الموحد وجزلم المرحلية االمالية  مات علوالم ولت ح احاضإي

 
 ع()تابالقيمة العادلة لألدوات المالية  19

 
بالقيمة    3ستوى  المالية ضمن الم تامي للموجودات والمطلوبات  قة بين الرصيد الفتتاحي والخدناه مطاب من الجدول أتضي  والتي تم قيدها 

 : العادلة
 

 قة( ق)غير مد  2021 يونيو   30
 

 
يناير   1 في

 ت المبيعا  مشتريات  2021

إجمالي األرباح  
لخسائر  أو ا 

المسجلة في  
 حقوق الملكية 

  يونيو 30في 
2120 

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

      : توفرة للبيع مالالموجودات المالية 

 35.237 - - - 35.237 اعات أخرى قط
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- 

 35.237 - - - 35.237 اإلجمالي 
  = = = = = = ==  = = = = = = ==  = = = = = = ==  = = = = = = ==  = = = = = = == 
 

 مدققة( ) 2020ديسمبر  31

 
يناير   1في 

 المبيعات مشتريات 2020

مالي األرباح  إج
ر  أو الخسائ 
في   المسجلة 

 ية كحقوق المل
   ديسمبر 31في 

2020 
 ألف درهم درهمألف  ألف درهم همدرألف  ألف درهم 
      

      : يعلمتوفرة للب الية الموجودات الما

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

 35.237 (964) (1.147) 2.826 34.522 الي ماإلج
  = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = = == 
 

 على شركة تابعة  حواذ ستاال 20
 

اورينت يو ان بي    كةشر  من أسهم وحقوق التصويت في  ٪49  حصة إضافية قدرها  جموعة على استحوذت الم،  2021رس  ما  16في  
  وتمكنت من  ٪84ى  ـإل  ٪35من    رينت يو ان بياو في    ة المجموع عليه، زادت حصة  وبناءً (. "ينت يو ان بياور)"  امة( تكافل )مساهمة ع

 .  اورينت يو ان بي على  السيطرة
 

الست اعتباراً  تاريخ  من  سحوا  بي مت  اه ذ،  ان  يو  المكتتبة    اورينت  األقساط  إجمالي  درهم    155.550بمبلغ  في  بعد  في  وألف  األرباح 
ن  حد كاالمو  إجمالي األقساط المكتتبة  ، تقدر اإلدارة أن2021يناير    1  الستحواذ في  حدثقد    ا كانإذ  .ألف درهم  6.473غ  بمبل  ضريبةال

ن  فترضت اإلدارة أا   هذه المبالغ،. عند تحديد  درهم  مليون   311  الضريبة ستبلغة بعد  حدودرهم وكانت األرباح الم   مليون  2.984بلغ  سي 
ً لمحددة  ، االعادلةتعديالت القيمة     1كان الستحواذ كان حدث في  نفس التعديالت إذا  ت ستكون  ن في تاريخ الستحواذ كا  نتجت  لتيا،  مبدئيا

       . 2021ير ينا
 
   الشراء  مقابل ( 1

 
تخص ً ال  مقابل   يصتم  أيضا إليه  )يشار  بـشراء  الشراء”    بعملية    (“ ثمن  ال  إلى  واذ الستحالخاص  الستحواالموجودات  تم  عليها تي  ذ 

صافي    ه إلىوتخصيص عرض احتساب مقابل الشراء    حواذ. يتميخ الست في تارية  ساساأل  عادلةال  هام قيمستخدابا  ةلمطلوبات المفترض وا
يو ان بي  موجودات اللى  إاستناداً    –  اورينت  المب   2021رس  ما  16عادلة ذات الصلة كما في  قيمها  النحو  أدناه.  على  تعديل  ين  يتم  قد 

ا  سعر  خالل تخصيص  شافترة    لشراء  عشر  ت   راً هثنى  حامن  في  األعمال  دمج  توفر  اريخ  الالة  من  العادلة    معلوماتلمزيد  القيمة  عن 
 حواذ عليها والمطلوبات المفترضة.  م الست لتي ت للموجودات ا

 
 .  إضافية أسهم ملكيةبل الستحواذ على ألف درهم مقا 77.170المجموعة بتحويل المقابل النقدي البالغ  امتق
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 ركاتها التابعة مة وشعا ة ساهملتأمين م نت لاوري
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات لوعالمول ح  إيضاحات 

 
   )تابع(   ستحواذ على شركة تابعة اال 20
 
   د ات المفترضة القابلة للتحديالتي تم االستحواذ عليها والمطلوبات الموجود ( 2
 

 تاريخ الستحواذ.  في  فترضة ات المذ عليها والمطلوب ستحوا ال  لموجودات التي تملبها  ترفعيلخص الجدول التالي المبالغ الم
 
 )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 لدائ ود

 38.251  وما يعادله  النقد 
 ( 310.880)  مطلوبات عقود التأمين

 ( 1.195)  لتقاعدالتزام مزايا ا
 ( 3.395)  جار التزامات اإلي 

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

أرتتأ منلف  المدينة  التأمين  ا  صدة  الإجمالي  البالغة  لمبالغ  المستحقة  در  143.043تعاقدية  أوهم  ألف  المتوقع  ي من  تحصيلل  مبلغ    تم 
   في تاريخ الستحواذ.  غ ذه المبالن هألف درهم م 1.300

 
مج  ى عشر شهراً من تاريخ دل اثن خال   ء من هذا التخصيص قع النتهاومن المتوعر الشراء ستخصيص شامل ل  إجراء   بصددجموعة  الم  إن

تُ األعما قيم مختلفة  ينتج عن ذلك  قد  الموجوداتل.  إلى  تم الوالمطلوبات واللتزا  نسب  التي  المحتملة  ك يحدث  بذلعليها، و  ستحواذ مات 
   حاسبة الستحواذ.  تغيير في م

 
   الشراء بسعر منخفض  ( 3
 

 نحو التالي:  العلى  واذحالناتج عن الست  خفضبسعر من الشراء م العتراف ب ت 
 مدققة(  )غير   
 درهم  ألف   
   

 194.286  قابلة للتحديد القيمة العادلة لصافي الموجودات ال
 ( 68.000)    اورينت يو ان بي  قة في دلة للحصة الساب القيمة العا

 ( 77.170)  المحول القيمة العادلة للمقابل 
 ات  لموجودقيم المعترف بها في الية  ب  إلى الحصة النسة، استناداً سيطرالحصة غير الم

 ( 31.280)  اورينت يو ان بي لوبات ومط  
  ------------------ 
  17.836 
   = = = === == 
 

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

   . الموحد
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 ابعة ا التاهمة عامة وشركاتهسين م تأملاورينت ل
 ع( اب)ت ةد ة الموحالمرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول حات ح إيضا

 
 الشركة ي مساهمللسهم العائد ل  فف والمخالربح األساسي  21

 
 : يلي كما  ةفترلالقائمة خالل ام لعدد األسهالمرجح  أرباح الفترة على المتوسط قسمةن طريق ية عربحية السهم األساسيتم احتساب  

 

 
 )غير مدققة( 

 منتهية في أشهر ال  ةثالثالرة فت
 دققة( )غير م

 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 يونيو   30 يونيو 30 يونيو   30 
 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

 282.299 310.411 111.275 114.361 أرباح الفترة بعد الضريبة 
 (12.579) ( 13.717) (6.775) ( 7.655) طرة غير المسي العائد إلى الحصص  صاً: ناق
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 

 269.720 296.694 104.500 106.706 ساهمينح العائدة إلى الماألربا
  = = = === ==  = = = === ==  = = = === ==  = = = === == 
     
 5.000 5.000 5.000 5.000 لف( )أ  مةسهم القائ لمتوسط المرجح لعدد األا
  = = = === ==  = = = === ==  = = = === ==  = = = === == 

 53 .94 59  .34 20 .90 21  .34 هم( ربحية السهم )در
  = = = === ==  = = = === ==  = = = === ==  = = = === == 
 

 لسهم. سي لل يوجد تأثير مخفف على الربح األسا
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 ابعة ة عامة وشركاتها التاهمين مستأمللاورينت 
   )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات ل حات حوإيضا

 
   اتحول القطاع معلومات  22
 

 نهابشأ ريرم إصدار تقا ي يت اعات الت القط تحديد 
 

 إصدار تقارير بشأنها كما يلي:  غيلية يتممجموعة ثالثة قطاعات تشدى ال. لاهب الخاصة مات فقاً للمنتجات والخدو عمال ألغراض إدارية، يتم تقسيم المجموعة إلى وحدات أ
 

 ة والتأمين الصحي. العامادث لحوالهندسية وامال يق واألعد الحرحري وضين الب ات والتأميارعامة ويشمل تأمين الساع التأمينات القط •

   . تا عووالمجم  فرادأمين على الحياة لأللت مل اقطاع التأمين على الحياة ويش •

 عة وإدارة النقد للحساب الخاص بالمجموستثمارات  االستثمارات ويشمل اال  قطاع  •
 

 ومات القطاعات التشغيلية كما يلي:سوق. تم عرض معلالتقديرية في ال ساس األسعارية على أعات التشغيلطاالق تتم المعامالت بين
 

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

 
 يونيو   30

2021 
 يونيو 30

2020 
 نيو وي  30

 2020 يونيو 30 2021
  و يوني  30

2021 
 يونيو 30

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

 2.559.000 2.914.277 218.276 321.213 2.340.724 2.593.064 تبةلمكت اقساط األ إجمالي 
 -------------------- -------------------- ------------------ ------------------ --------------------- -------------------- 

 555.227 632.955 40.821 62.186 514.406 570.769 التأمين دخل إجمالي 
 -------------------- -------------------- ------------------ ------------------ -------------------- -------------------- 

 291.378 292.288 16.611 32.226 274.767 260.062 مينالتأ دخلي  فصا
       
 ( 122.103) ( 124.715) (21.422) ( 18.741) ( 100.681) ( 105.974) العمومية واإلدارية  لمصاريفا
 -------------------- -------------------- ------------------ ------------------ --------------------- -------------------- 

 169.275 167.573 (4.811) 13.485 174.086 154.088 الفنية ح األربا  فيصا
 -------------------- -------------------- ------------------ ------------------ -------------------- -------------------- 

 121.881 151.209     ودخل آخر  ات استثمار دخل 
     -------------------- -------------------- 

 291.156 318.782     قبل الضريبة اح األرب 
       

 (8.857) ( 8.371)     مؤجلة ال  ائبالضربعد خصم  خل دضريبة ال   ريفمصا
     ------------------ ------------------ 

 282.299 310.411     عد الضريبة األرباح ب
      = = = == = ==  = = = === == 
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 ة عامة وشركاتها التابعة اهمللتأمين مساورينت 
   )تابع(  دةالمرحلية الموجزة الموحالمالية  المعلومات ل إيضاحات حو

 
 ابع( )ت  اتمعلومات حول القطاع 22

 
 : كما هو مبين أدناه 2021 يونيو 30كما في موجودات ومطلوبات القطاعات رض تفاصيل عيتم 

 
 
 اإلجمالي  ات ماراالستث مينات على الحياة التأ لعامة ت ا ا نالتأمي  
 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
 )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  ر مدققة( )غي ققة( )مد قة( مدق )غير  ( ققة )مد ير مدققة( )غ 

 
   يونيو   30

2021 
ديسمبر  31

2020 
   يونيو   30
 2021 

 ديسمبر 31
 2020 

   يونيو   30
 2021 

 ديسمبر 31
 2020 

   يونيو   30
 2021 

 ديسمبر 31
 2020 

 ف درهملأ م ألف دره مألف دره م ف درهأل مألف دره رهم ألف د  همألف در ألف درهم  
         

 8.882.719 10.914.469 4.610.177 5.407.230 384.161 409.561 3.888.381 5.097.678 قطاع جودات المو
  = = = = = === ==  = = ====== ==  = = = = = == == =  ====== = ==  = = = = == == ==  = = = = === ==  = = = = == === ==  ======== == 
         

 5.460.805 7.328.422 - - 866.547 1.059.976 4.594.258 6.268.446 مطلوبات القطاع 
  = = = == === ==  = = = = === ==  = = = = === == =  = = = === ==  = = = = == == ==  = = = = == = ==  = = = = == == = ==  = == = = === == 

 
 




