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 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة 
 

   موحد لموجز الالمرحلي ا األرباح أو الخسائر بیان 
 سبتمبر  ۳۰ يلمنتھیة فللفترة ا

  
 (غیر مدققة) 

 ھیة في المنتأشھر  الثالثةفترة ل  
 (غیر مدققة) 

 يف ھیةتالمن  فترة التسعة أشھرل  
  --------------------------------- --------------------------------- 

 
 ات إیضاح

 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 سبتمبر ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 مبرسبت ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 درھمألف  درھمألف  درھمألف  مدرھألف   
      

   ۳,۳٤٦,٤۹۹   ۳,۸۲٥,۳۰۱   ۷۸۷,٤۹۹   ۹۱۱,۰۲٤ ۹ إجمالي األقساط المكتتبة 
 ) ۲,۳۲٦,۷٥۷( ) ۲,٥٥٥,۷۲٥( ) ٥۲٤,٤۲۲( ) ٥٦۹,۷۱۲( ۹ المسندة من األقساط إعادة التأمین حصة 

  ------------- ------------- --------------- --------------- 
   ۱,۰۱۹,۷٤۲   ۱,۲٦۹,٥۷٦   ۲٦۳,۰۷۷   ۳٤۱,۳۱۲  قساط المكتتبة  األ صافي

واالحتیاطي  تسبة كملا یر قساط غمخصص األ في  الحركةصافي 
 ) ۱۷۳,۸٦۹( ) ۲۹۷,۰۰٦(  ۲٤,٦۰٤ ) ٦۰( ۹ الحسابي واحتیاطي األموال المرتبطة بالوحدات

  ----------- ----------- ------------- ------------- 
   ۸٤٥,۸۷۳   ۹۷۲,٥۷۰   ۲۸۷,٦۸۱   ۳٤۱,۲٥۲    المكتسبة اط قساألفي اص

   ۲۰۷,٦٥٦   ۲٤٦,۰٦٥  ٥۱,۹۹۰  ٦٦,۹٦۳  إیرادات العموالت 
 ) ۲۲۷,۸۸۰( ) ۲٦۱,۹۹٤( ) ٦۹,۲٤۹( ) ۸٤,٥۲۹(  مصاریف العموالت 

  ------------ ------------ ------------- ------------- 
   ۸۲٥,٦٤۹   ۹٥٦,٦٤۱   ۲۷۰,٤۲۲   ۳۲۳,٦۸٦  ن التأمیإجمالي إیرادات 

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

   ۱,٦۰٦,۳٥٥   ۲,۰٤۷,٦٤۳   ٦۰٦,۳٤٥   ٦۳٤,٦۱۲  المدفوعة تطالبامل ا ي ال إجم
 ) ۱,۱۷۸,۸۰۱( ) ۱,٥۱۰,۳۲۱( ) ٤٤۳,٦۲۳( ) ٤٤۱,٦٦۰(  حصة إعادة التأمین من المطالبات المدفوعة 

  ------------- ------------ ---------------- --------------- 
   ٤۲۷,٥٥٤   ٥۳۷,۳۲۲   ۱٦۲,۷۲۲   ۱۹۲,۹٥۲  المطالبات المدفوعة صافي 
   ۳٤۷,۱۷٤  ۲۳,۲۸٥   ۱۲۳,٥٤۰  ۷۷,۷۷٥  في مخصص المطالبات تحت التسویة الزیادة

 ) ۳۲۳,۳۳٦( ) ۹,۳۷۰( ) ۱۰۹,٦۹۱( ) ۷۰,۰٥٥(  في حصة إعادة التأمین من المطالبات تحت التسویة) الزیادة (
 ) ۲۳,۸۱۰( ) ۱۸,۸٥٦( ) ۱۰,٥٤٤( ) ۷,٥۷٤(  في احتیاطیات المطالبات المستحقة ولم یتم اإلبالغ عنھا  (النقص)

  ۳,۳۱۱  ۱,۰۸٤  ۱,۰۱۷ ) ۳۰۰(  (النقص) في احتیاطي مصاریف تسویة الخسائر
  ------------ ----------- ------------ ----------- 

   ٤۳۰,۸۹۳   ٥۳۳,٤٦٥   ۱٦۷,۰٤٤   ۱۹۲,۷۹۸  صافي المطالبات المحققة  
  ----------- ----------- ------------ ----------- 
      

   ۳۹٤,۷٥٦   ٤۲۳,۱۷٦   ۱۰۳,۳۷۸   ۱۳۰,۸۸۸  صافي دخل التأمین
      

   ۱٥۳,۰٦۷   ۱٦٤,۳۰۷  ۳٥,۱۹٤  ۳٤,٤۱٦ ۱۷ الدخل من االستثمارات 
  ٤,۹۰۱  ۲۲,٤٥۰  ۱,۳٤٦  ۱,٤۹۷  آخر دخل

  ۱,۳٥۰  ۳٦٥  ۸۹۷  - ٦ من شركة زمیلة حصة األرباح 
  ------------ ------------ ------------ ------------ 

  ٥٥٤,۰۷٤  ٦۱۰,۲۹۸  ۱٤۰,۸۱٥  ۱٦٦,۸۰۱  إجمالي الدخل 
 ) ۱٦۳,٥٥۲( ) ۱۹٦,۸۹۳( ) ٤۱,٤٤۹( ) ۷۲,۱۷۸(  المصاریف العمومیة واإلداریة 

  ----------- ----------- ------------- ------------- 
  ۳۹۰,٥۲۲  ٤۱۳,٤۰٥  ۹۹,۳٦٦  ۹٤,٦۲۳  األرباح قبل الضریبة 

      
 ) ۱۲,۲۸۸( ) ۱۳,۲٦٦( ) ۳,٤۳۱( ) ٤,۸۹٥( ۱٦ ضریبة الدخل مخصوماً منھا الضرائب المؤجلة   فمصاری

  ----------- ---------- ------------ ----------- 
  ۳۷۸,۲۳٤  ٤۰۰,۱۳۹  ۹٥,۹۳٥  ۸۹,۷۲۸  الضریبة د بع باح األر

  ===== = == ====  ======  ====== 
      إلى:ة ائدالع 

  ۳٦۳,٥۹٤  ۳۸۳,٥٦۳  ۹۳,۸۷٤  ۸٦,۸٦۹  كة لشرا مساھمي 
  ۱٤,٦٤۰  ۱٦,٥۷٦  ۲,۰٦۱  ۲,۸٥۹  الحصص غیر المسیطرة 

  ----------- ---------- ----------- ----------- 
 ۳۷۸٬۲۳٤ ٤۰۰٬۱۳۹ ۹٥٬۹۳٥ ۸۹٬۷۲۸  لفترةإجمالي أرباح ا

  = ===== ===== =  ======  ====== 
      
 ۷۲٫۷۲ ۷٦٫۷۱ ۱۸٫۷۷ ۱۷٫۳۷ ۲۱ )سھم / لمساھمي الشركة (درھم ائدالعھم للس لمخففساسي وا ربح األلا
  === == === ==  =====  ===== 
 

 . ۲ و ۱درج على الصفحتین م ةالمرحلیة الموجزة الموحدمالیة إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات ال
 

 جزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ال یت جزءاً  ۲٥ ىإل ۹ فحات منعلى الص مدرجةیضاحات الل اإل تُشك
 



 

٥ 
 

 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة 
 

   د لموحالمرحلي الموجز ا ألخرىاملة ا األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشبیان 
    سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيللفترة 

 

  
 ققة) (غیر مد

 ة في ھیمنت لھر ا ثالثة أشلفترة ال
 (غیر مدققة) 

 المنتھیة في  فترة التسعة أشھر ل
  ------------------------------ -------------------------------- 

  
  سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۰ 
  ر سبتمب  ۳۰

۲۰۲۱ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۰ 
 درھم ألف   درھم  ألف  درھم ألف   درھم  ألف   
      

 ۳۷۸٬۲۳٤ ٤۰۰٬۱۳۹ ۹٥٬۹۳٥ ۸۹٬۷۲۸  یبة الضربعد  باح األر
      

      بنود الدخل الشامل األخرى  
      

 بنود الدخل الشامل األخرى التي سیتم إعادة تصنیفھا إلى 
     حقة: رات الاألرباح أو الخسائر في فت     

      
 )٥۲٫۳۳۳( ٤۲٬۸٦٤ ۲۲٫۷۳٦ ۷٬۸۷۱ للبیع متوفرة ات استثمارغیر المحققة من ) الخسائر(  /  األرباحصافي  

      
 )۲۱٫٥۰۸( ) ۱٤٬۱٤۰( )۳٫٥۱٤( ) ۱٬٥۸۹( تسویات عمالت أجنبیة من تحویل العملیات األجنبیة 

  ----------- ---------- ------------ ----------- 
 )۷۳٫۸٤۱( ۲۸٬۷۲٤ ۱۹٫۲۲۲ ٦٬۲۸۲ ة للفتر األخرى  ةالشامل ) الخسائر( /   خلالد ودنب
  ----------- ----------- ------------ ----------- 

 ۳۰٤٫۳۹۳ ٤۲۸٬۸٦۳ ۱۱٥٫۱٥۷ ۹٦٬۰۱۰ لفترة  الدخل الشامل ل إجمالي 
 ----------- ----------- ------------ ------------ 
     

     : العائد إلى 
 ۲۹٤٫٦۱۷ ٤۱٤٬٥۰۲ ۱۱۱٫۹۸۹ ۹۳٬۲٥٥ ة  مساھمي الشرك 

 ۹٫۷۷٦ ۱٤٬۳٦۱ ۳٫۱٦۸ ۲٬۷٥٥ الحصص غیر المسیطرة 
 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 ۹٦٬۰۱۰ ۱۱٥٫۱٥۷ ٤۲۸٬۸٦۳ ۳۰٤٫۳۹۳ 
  ======  ======  ======  ====== 
 

 .  ۲ و  ۱حتین موحدة مدرج على الصفالمرحلیة الموجزة الت المالیة معلوما جعة الإن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مرا
 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة.   ۲٥إلى  ۹ من حات فعلى الصمدرجة حات الا ضی اإل لشكتُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٦ 
 

 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة 
 

  حلي الموجز الموحد المرت النقدیة فقالتد ن ابیا
 سبتمبر  ۳۰ للفترة المنتھیة في

  
 قة) مدق (غیر               
 المنتھیة في أشھرعة سلتة افترل     

  ---------------------------------------- 
 ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ ات إیضاح 

 ألف درھم  ألف درھم  تشغیلیة طة الاألنش ة من یالتدفقات النقد
   ۳۹۰,٥۲۲   ٤۱۳,٤۰٥  ة للفترة األرباح قبل الضریب

    : ـتعدیالت ل
   ٦,۰۸۷ ٦,۷۳۹  الك  االستھ 

 )۱۰۱,۲۲۲( )۱۱۲,۸۳۷( ۱۷ الفوائد  لدخ
 ) ٥۱,۸٦۰( ) ٤۹,٥٤٦( ۱۷ توزیعات األرباح دخل

 ) ۱,۳٥۰( )۳٦٥( ٦ یةك مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق المل ةشرك أرباح الحصة من 
   ٦۱۹ ) ۱,۹۲٤( ۱۷ ر ائسخأو الرباح ل األخالمن مة العادلة بالقی  ثماراتغیر المحققة من است الخسائر/  (األرباح)

 )٦۰٤(  -  تثمارات بیع اس من رباح المحققةألا
   ۲۱٥  -  مصروفات الفائدة 

  ٥ -  من بیع ممتلكات ومعدات  الخسائر
  -   ٤۰٤  فاء االستثمارات إط

  -   ۸٤  إیجارتكالیف تمویل التزامات 
  - ) ۱۷,۸۳٦( )۳(۲۰ فض بسعر منخ شراءالمن األرباح 

 ) ۱,۳۷٥(   ۳٥۱  تحصیلھا في  كوك المش لدیوناص مخص
  ------------  ------------ 
  ۲۳۸,٤۷٥   ۲٤۱,۰۳۷   

    العامل  بل التغیرات في رأس المالیة التشغیلیة قالتدفقات النقد
 )۲۸۰,۱٤۰( ) ۳۰,۱۱۸(  لمدینة مم التأمین ا في ذالزیادة 

 )٥٥۸,۸۹۰( )۲۰۱,٥۱۳(  التأمین  إعادة الزیادة في موجودات عقود
 ) ۱٦,٤٤۷( ) ۳۸,۷٦۷(  لمصاریف المدفوعة مقدماً خرى وا األ  ینةدمفي الذمم الادة زیلا

   ٦٦٦,۰٦٥   ۳٦۲,۱۷۲  أخرى  تأمینعقود في مطلوبات  ةیادالز
   ۲۱,٦۸۹   ۱٥۷,۱۱۸  ة بالوحدات طبمرتیاطي األموال الحت الزیادة في ا

   ۲۳۸,۳۷۲   ۲٥,۳۰۳  األخرى  م الدائنة لذم وا الدائنة ة في ذمم إعادة التأمینالزیاد
   ۲,۳۱٤   ۱,۸۷٥  ة في التزام مزایا التقاعدادزیلا
  ------------ ------------ 
   ۳۱٤,۰۰۰   ٥۱٤,٥٤٥  لناتج من األنشطة التشغیلیة لنقد اا

 )٥۷۲( ) ٦,۲۱۷( ۱٦ ضریبة الدخل المدفوعة
  ------------ ------------ 

   ۳۱۳,٤۲۸   ٥۰۸,۳۲۸  لیة التشغی تج من األنشطةصافي النقد النا
  ------------ ------------ 
     تدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة ال

 ) ۱,٦۸۲( ) ۲,۲٥۸(  لكات ومعدات ممت شراء
   ۱۲   ۱۱۹  ممتلكات ومعدات  بیعالعائدات من 

   ۲۷,۱۸۲   ۳۷,۱٥۲  مقبوضة  فوائد
   ٥۱,۸٦۰   ٤۹,٥٤٦  المستلمة توزیعات األرباح 

 )۲۱۰,٥۲۹( )۱۲۹,٦۷٥(  البنوكدى ع لائود
  - ) ۳۸,۹۱۹(  لنقد المكتسب بعد خصم اصافي  –استحواذ على شركة تابعة 

 ) ۲۱٬٦۸۹( )۱٥۷,۱۱۷(  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر شراء استثمارات مسجلة بالقیمةصافي 
 ) ۷٥,٥۱۲( ) ۷۳,٦۱۰(  قشراء استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقا

 ) ۱۹,۳٦۳( )۳۸۸,٦۹۷(  بیع لل  متوفرةارات استثمء شرا
   ٦۲,۰٤۸   ٥۳,۸۳۱  تاریخ االستحقاقحتى رات محتفظ بھا بیع استثما

   ۱۸,٥۷٦   ۸۰,۲۱۲  للبیع  متوفرةبیع استثمارات 
 ) ۲,۰٦۰(   ۱,٦۱۸  فروقات صرف العمالت األجنبیة

  ------------ ------------ 
 )۱۷۱٬۱٥۷( )٥٦۷,۷۹۸(  ستثماریةة االاألنشط يخدم فالمست لنقدي اصاف

  ------------ ------------ 
    ة مویلیة التطقدیة من األنش التدفقات الن

 )۱۰۰,۰۰۰( )۲۰۰,۰۰۰(  توزیعات األرباح المدفوعة 
 ) ۱,۲۷۱( )٤۹۱(  رامات إیجازسداد الت

  ------------  ------------ 
 )۱۰۱,۲۷۱( ) ۲۰۰٬٤۹۱(  ویلیةة التماألنشط المستخدم فيد صافي النق

  ------------ ------------ 
 ٤۱٬۰۰۰ ) ۲٥۹٬۹٦۱(  لھدفي النقد وما یعا   الزیادة  / (النقص)صافي 

 ۳۱٥٬۱٤۸ ۳۷۱٬٦۸۷  ینایر   ۱النقد وما یعادلھ في 
 ) ۲۱٬٥۰۸(  ) ۱٤٬۱٤۰(  نبیةي تحویل عمالت أجالحركة في احتیاط 

  ------------ ------------ 
 ۳۳٤٬٦٤۰ ۹۷٬٥۸٦ ۱۲ ر تمب بس ۳۰وما یعادلھ في قد الن
   ======  ====== 

 

 . ۲ و ۱الموحدة مدرج على الصفحتین  ومات المالیة المرحلیة الموجزةالمعلاجعة رن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مإ
 

 ة. ة الموحدزموجلة االیة المرحلیات الملمعلومن ھذه ا یتجزأ ماً الجزء  ۲٥إلى  ۹ت المدرجة على الصفحات من إلیضاحاتُشكل ا



 

۷ 

 وشركاتھا التابعة رینت للتأمین مساھمة عامة وا
 

 (غیر مدققة)  المرحلي الموجز الموحد  كیةالمل قبیان التغیرات في حقو
   سبتمبر ۳۰المنتھیة في  للفترة 
 الشركة   لمساھميالعائدة  حقوق الملكیة  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتیاطي  

 اإللزامي 
 االحتیاطي  

 القانوني

احتیاطي  
الخسائر 

 االحتیاطي العام االستثنائیة 
احتیاطي مخاطر  

 ین التأمإعادة 

  طياحتیا
 تمارااستث

 للبیع متوفرة
 ویلحطي ت احتیا
 أجنبیةالت عم

 األرباح
 زة المحتج

مقترح  اح بأر
 المجموع توزیعھا

ص  الحص
غیر 

 اإلجمالي المسیطرة
 درھم ألف   ھمدرألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  ألف درھم درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم  ألف  مدرھألف  
              

 ۳٬٤۲۱٬۹۱٤ ٦۰٬۳٤٦ ۳٬۳٦۱٬٥٦۸ ۲۰۰٫۰۰۰ ۷۷٬٤۰۱ ) ۱۰۷٬٥۲۷( ٤٥۷٬٦٤۲ ۱۳٬٦۹۳ ۱٬٥٦٥٬٤۹۲ ۲۷۹٬۸٦۷ ۲٥۰٫۰۰۰ ۱۲٥٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۱یر این ۱الرصید كما في 
              

              للفترة الشامل  الدخلإجمالي 
              

 ٤۰۰٬۱۳۹ ۱٦٬٥۷٦ ۳۸۳٬٥٦۳ - ۳۸۳٬٥٦۳ - - - - - - - - أرباح الفترة  
              

              للفترة   خراآلالدخل الشامل 
              

من  سائر غیر المحققة الخ يصاف
 ٤۲٬۸٦٤ - ٤۲٬۸٦٤ - - - ٤۲٬۸٦٤ - - - - - -    للبیع متوفرةاستثمارات 

              
 تسویات عمالت أجنبیة من

 ) ۱٤٬۱٤۰( ) ۲٬۲۱٥( ) ۱۱٬۹۲٥( - - ) ۱۱٬۹۲٥( - - - - - - - ةالخارجیالعملیات  تحویل
 -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------- ----------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- 

الدخل   / (الخسارة) إجمالي
 - - - - -   اآلخرالشامل 

- 
٤۲٬۸٦٤ )۱۱٬۹۲٥ ( ۳۸۳٬٥٦۳ - ٤۱٤٬٥۰۲ ۱٤٬۳٦۱ ٤۲۸٬۸٦۳ 

              
ة  لمالكین المسجلالمعامالت مع ا

      كیة ضمن حقوق الملمباشرة 
 

       
              

 - - - - ) ۱۰٬٥۹۰( - - ۱۰٬٥۹۰ - - - - - طیات محّول إلى احتیا
 ) ۲۰۰٫۰۰۰( - ) ۲۰۰٫۰۰۰( ) ۲۰۰٫۰۰۰( - - - - - - - - - ة عتوزیعات األرباح المدفو

              
              لملكیةصالح ایرات في متغال

االستحواذ على شركة تابعة 
 ۳۱٬۲۸۰ ۳۱٬۲۸۰ - - - - - - - - - - - ) ۲۰(إیضاح 
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  سبتمبر ۳۰ي كما ف دیصالر

۲۰۲۱ ٥۰۰٫۰۰۰ ۱۲٥٫۰۰۰ ۲٥۰٫۰۰۰ ۲۷۹٬۸٦۷ ۱٬٥٦٥٬٤۹۲ ۲٤٬۲۸۳ ٥۰۰٬٥۰٦ )۱۱۹٬٤٥۲ ( ٤٥۰٬۳۷٤ - ۳٬٥۷٦٬۰۷۰ ۱۰٥٬۹۸۷ ۳٬٦۸۲٬۰٥۷ 
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 .المرحلیة الموجزة الموحدةیة المال اً ال یتجزأ من ھذه المعلوماتجزء ۲٥إلى  ۹من تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات 
 



 

۸ 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة 
 

 (تابع) غیر مدققة)( الموحد  الموجز المرحلي كیةملالبیان التغیرات في حقوق 
 ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في ة ھی نت لماة رللفت  
 الشركة  لمساھميالعائدة حقوق الملكیة  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 المال س رأ 
حتیاطي  الا

 اإللزامي
   ياطیتح اال
 نوني قاال

احتیاطي  
الخسائر  

 االحتیاطي العام االستثنائیة 

  احتیاطي
  استثمارات

 للبیع  متوفرة

ي  یاطتاح
ت  المتحویل ع

 یة أجنب 
 ح ربااأل

 المحتجزة 
أرباح مقترح 

 المجموع  توزیعھا 

ص الحص
غیر  

 اإلجمالي سیطرة الم
 درھم  ألف  درھم  ألف  درھم  ألف  درھم  ألف  درھم  ف أل   ھم ردألف    ھم درألف  درھم  ألف  درھم  ف لأ درھم  ألف  درھم  ف لأ درھم  ألف  
             

 ۳٬۱۲٤٬۳۷٦ ٤۹٬۹۸۱ ۳٬۰۷٤٬۳۹٥ ۱۰۰٫۰۰۰ ٤٦٬۹۰٥ ) ۹۳٬۷۱۳( ٤٦۹٬۳۷٥ ۱٬٤۲۱٬٤۹۲ ۲٥٥٬۳۳٦ ۲٥۰٬۰۰۰ ۱۲٥٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۰ ینایر ۱الرصید كما في 
             

             للفترة ل الشام لدخاللي ماإج
             

 ۳۷۸٬۲۳٤ ۱٤٬٦٤۰ ۳٦۳٬٥۹٤ - ۳٦۳٬٥۹٤ - - - - - - - أرباح الفترة  
             
             للفترة  ىخراآل ةشامللا رسائخال
             

من  حققة صافي الخسائر غیر الم
 ) ٥۲٬۳۳۳( - ) ٥۲٬۳۳۳( - - - ) ٥۲٬۳۳۳( - - - - -    للبیع متوفرةاستثمارات 

             
 مالت أجنبیة من تحویل  ت عویاست

 ) ۲۱٬٥۰۸( )٤٬۸٦٤( ) ۱٦٬٦٤٤( - - ) ۱٦٬٦٤٤( - - - - - - األجنبیة العملیات    
 -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- 

 ۳۰٤٬۳۹۳ ۹٬۷۷٦ ۲۹٤٬٦۱۷ - ۳٦۳٬٥۹٤ ) ۱٦٬٦٤٤( ) ٥۲٬۳۳۳( - - - - -  خراآل املشالخل الد / )الخسائر( ليماإج
             
  باشرة  سجلة مملامالكین معامالت مع اللا

             ضمن حقوق الملكیة  
             

 )۱۰۰٫۰۰۰( - )۱۰۰٫۰۰۰( )۱۰۰٫۰۰۰( - - - - - - - - باح المدفوعةت األرتوزیعا
 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- ----------- ----------- ----------- ------------- ------------- --------- -------------- 

 ۳٬۳۲۸٬۷٦۹ ٥۹٬۷٥۷ ۳٬۲٦۹٬۰۱۲ - ٤۱۰٬٤۹۹ )۱۱۰٬۳٥۷( ٤۱۷٬۰٤۲ ۱٬٤۲۱٬٤۹۲ ۲٥٥٬۳۳٦ ۲٥۰٬۰۰۰ ۱۲٥٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۰ي الرصید كما ف
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 وحدة. موجزة المة الرحلیالمعلومات المالیة الم جزءاً ال یتجزأ من ھذه ۲٥إلى  ۹كل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من تُش
 
 



 

۹ 

 عة باالتھا ت مساھمة عامة وشركا للتأمیناورینت 
   المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلومات  إیضاحات حول

 
 سیة یالرئ  األنشطةو  نينو قاالوضع لا ۱

 
للتأمین مساھمة عامة ("الشركة") في  تأسس م  بي بموجب مرسومسؤولیة محدودة في إمارة د  كشركة ذات  ۱۹۸۰یولیو    ۲۲ت اورینت 

اعن  صادر   مزلصاحب  في  وبدأت  دبي  حاكم  في  ی لعم  ولة ا سمو  لدول   .۱۹۸۲ینایر    ۱اتھا  االتحادي  للقانون  وفقاً  الشركة  تسجیل  ة  تم 
  خـبتاری .  ۱٤م تسجیل  برق  ۱۹۸٤دیسمبر    ۲۹) في  “قانون شركات التأمین”، وتعدیالتھ، (۱۹۸٤) لسنة  ۹ة رقم (المتحد  ربیةلعا  ماراتاإل
ً ة مساھمة  ة إلى شركل الشرك م تحوی ت   ۱۹۸۸  مایو  ۲ موجب القانون االتحادي  شركات التأمین وتم تسجیلھا ب   نوقان ات  ب  لمتطل عامة وفقا

لمالي.  الشركات التجاریة. إن أسھم الشركة مدرجة في سوق دبي ا التھ، بشأن ، وتعدی ۲۰۱٥سنة ) ل۲( قم حدة رت الم لدولة اإلمارات العربیة
نظیم أعمالھا. ئة التأمین وت ، بشأن تأسیس ھی ۲۰۰۷  سنةل  ٦العربیة المتحدة رقم  ات  مارلة اإلادي لدوالقانون االتحتخضع الشركة ألحكام  

 متحدة. ارات العربیة الاإلم، بي، د۲۷۹٦٦ب إن العنوان المسجل للشركة ھو ص.
 

باإلضافة  یة  حرمخاطر الب والرات  لسیاھندسیة واعلقة بالعقارات واألعمال الإصدار عقود التأمین قصیرة األجل المت أعمال  اول الشركة  تز
إلیھو  امةالع  الحوادث  ىإل الصحي (یشار  العامبالتأمین   مجتمعة   االتأمین  التأمی ات  فئات  إلى  باإلضافة  الجماعة)  واالحیاعلى    ين  ین لتأمة 

لدى مؤسسات  ع  ائ ریة ووداستثما  ي أوراق مالیةالشركة باستثمار أموالھا ف  ر إلیھما بالتأمین على الحیاة). كما تقوملحیاة (یشاالفردي على ا
 مالیة. 

 
اما لومعال  لتشتم على  الموحدة  الموجزة  المرحلیة  المالیة  لت  الموجزة  المرحلیة  المالیة  وشلمعلومات  إلیھا  (یشا بعة  التا  تھااكرلشركة  ر 

 عة"). فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة: بـ "المجمومجتمعة 
 

 ملكیة لانسبة        أسیس بلد الت  یسي رئ الالنشاط  التابعة ات الشرك
   ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

     
   والتأمین العامة اتالتأمین  للتأمینالمشرق العربي كة رش

 اة على الحی 
 ٪ ٤۰ ٪ ٤۰ سوریا 

 ٪ ٦۰ ٪ ٦۰ مصر التأمینات العامة ) ع.م.(ش يتكافلین المللتأت اورین  كة شر
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ كاسیرالن  التأمینات العامة دة لتأمین المحدوورینت لة اشرك

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ تركیا  مةاعال ناتی التأم سیركیتي  انونیما ورت سیغورینت شركة ا
 ٪ ۳٥ ٪ ۸٤ ت اإلمارا التأمینات العامة ) ۲۰إیضاح ( مساھمة عامة -اورینت یو ان بي تكافل  

 
على    ةكة القابض لشرطر اوتسی متحدة،  الة  عربی ت الماراي، اإلب في دة  الكائن ة  التنمی ھي شركة الفطیم لخدمات    إن الشركة القابضة للمجموعة 

 الكائنة في دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. الفطیم الخصوصیة ساسیة للمجموعة ھي شركة أل ا ضةاب لقا الشركة  مجموعة. إنال
 

 للتأمین المشرق العربي  شركة 
 

تمتع یث أنھا ت الكیان ح  طرة على ة تحتفظ بالسی ، إال أن الشرك ٪ من شركة المشرق العربي للتأمین٤۰  لنسبة الشركة    الكت امعلى الرغم من  
أو الحقوق في عوائدھا المتغیرة والقدرة على التأثیر على عوائد المستثمر بسبب امتالك    المخاطر ستثمر فیھا أو  الم  شركة ال   ى علبالسیطرة  

 ، قررت اإلدارة أن المجموعة تسیطر على الكیان. وعلیھ. الشركة األم النھائیة  أسھم إضافیة في
 

 أساس اإلعداد   ۲
 

     بیان التوافق    أ)
 

  مل ت شیة". ال ت لیة المرحلالما  "التقاریر  ۳٤رقم  حاسبي الدولي  مر المعیا لاً لوفق  ةوحدلما  زة وجحلیة الم الیة المرالمات  ملوعمذه التم إعداد ھ
السنویة الكاملة، ویتعین قراءتھا    الموحدة   على كافة المعلومات الالزمة للبیانات المالیة  الموحدة   المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة ھذه  
 ً لدولیة  ار  ی ی للمعادادھا وفقاً  ي تم إعالت ، و۲۰۲۰یسمبر  د  ۳۱نتھیة في  للسنة المفي وكما    ةنوی لسا  دةوحالم  الیةیانات المالب مع    جنب    إلىجنبا

 .   إلعداد التقاریر المالیة
 

 أساس القیاس  ب) 
 

ھذه   إعداد  الموحدة المالیة    المعلومات تم  الموجزة  أساس    المرحلیة  الت اعلى  باسلتكلفة    مة لقی با  ا ھسای قیتم    تيال  التالیة   دنولب ا  ءاتثن اریخیة 
 :  ادلةالع

 
 ؛ و المتوفرة للبیعت ثمارااالست  )۱
    الل األرباح أو الخسائر.  من خلة دعالمالیة بالقیمة الا داتجومولا )۲



 

۱۰ 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة 
 (تابع)  المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلومات إیضاحات حول 

 
 د (تابع) عداإلا  اسأس ۲

 
 ت المالیة  العملة الرسمیة وعملة عرض البیانا ج) 

 
  إلى أقرب ألف،   مقربة  )تي"رامااإل  ھمردلا" (  تحدة بدرھم اإلمارات العربیة الم  لموحدةة ازالمرحلیة الموجالمالیة    ماتالمعلو  ذهھ  عرض  مت 

   . وعةالمجممعظم معامالت  المقوم بھاأنھا العملة  حیث
 

 كام  ات واألحرید لتقم اااستخد د) 
 

ن اإلدارة وضـع األحكـام لیـة یتطلـب مـالما رقـاری یر الدولیـة إلعـداد الت ی قـاً للمعـاوحـدة وفالمة المـوجزة  یة المرحلی لمالات اعلومالم  دعداإ  إن
قد . المصاریفوات رادی لوبات واإلات والمطللموجود  المسجلةالمحاسبیة والمبالغ  والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات

 ت.ران تلك التقدی یة علفعلج ائ ات لن ا تختلف
 

راف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تم فیھـا . یتم االعت ستمرةمورة  تراضات التابعة لھا بصفیرات واالة التقدتتم مراجع
 .أثر بتلك التعدیالتتعدیل التقدیرات وفي الفترات المستقبلیة التي تت 

 
اسـات السی  قتطبیـة مـن قبـل اإلدارة عنـد عمـة الموضـواام الھاألحكـ  كانـت،  ةالمـوجزة الموحـد  لیـةمرحلاة  ی لمالا  معلوماتلاد ھذه  عداد إن ع

الموحـدة یـة ھي نفـس السیاسـات المحاسـبیة المطبقـة علـى البیانـات المال  لعدم الیقین في التقدیراتوالمصادر الرئیسیة    للمجموعةبیة  المحاس
 .۲۰۲۰ر یسمب د ۳۱في  ةی تھمن لسنة اللوكما في  ةقدقالمُ  السنویة

 
 ۱۹-فیدكو ثیر فیروسأت ھـ)

 
میـع فـي ج ۱۹-السـریع لكوفیـد التفشـيوفي ضوء  .عالميباء و ۱۹-كوفید أن  ۲۰۲۱مارس  ۱۱ يفة العالمیة رسمیاً  ظمة الصحأعلنت من 

مـت الحكومـات والسـلطات ت عـدم یقـین جوھریـة كمـا قااالوحـ  تاباراضـطوالقطاعات المختلفة    العالمي  االقتصادجھ  د وافقالم،  الع  نحاءأ
 الفیروس.  تفشي لمنعیر تداب من الموعة مجمختصة باتخاذ ال
 
ل اإلدارة فـي تقـدیر قـیم ن قبـمـ  قـةلمطب ا  اماألحكـو  ۱۹-المجموعة لتقدیر التأثیر الناتج عن كوفیـد  ذتھاذا اإلیضاح الخطوات التي اتخن ھی یب 

 .۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يا فكم تالمطلوباالموجودات و
 

 أمینمخاطر الت
 

أصـدرت عمال. األ د توقفالتأمین الصحي والتأمین ضب طر من الوثائق المتعلقة  مخاة لأساسی   بصورة  ةالمجموعتتعرض  في قطاع التأمین،  
ط ر عـن شـرونظـالض بغـ  ۱۹-كوفیـد  فیـروس  لمطالبات الطبیـة المتعلقـة ب ا  قبولب   أمینلت ا  اتیع شركجملى  إ  ماتتعلی ة في دبي  الصح  ةھیئ 

 العـالجالحـاالت التـي تتلقـى  لبب انخفـاض معـدي بسـغیر جوھر ات الطبیةالمطالب یكون تأثیر ن أ المجموعة. تتوقع نی تأمال تغطیةوأحكام  
 ة المطلوبة.یة االختیاری الطب  راءاتالمستشفى وتأجیل اإلجداخل 

 
بائیـة. قامـت ن األمـراض المعدیـة والومن استثناءات ئق تأمین تتضماث وھا لدی  المجموعة  فإناألعمال،  توقف    مین ضدتأال  قئ اث وب   قلعیت   مافی 
 علـى الفحـص بنـاءً  أنھا.ات بشـإلـى تكبـد تعویضـ المجموعـةتي قد تضطر ة بتوقف األعمال القئق الساریة المتعلافة الوثابتقییم ك  مجموعةلا
اءات تثن السل نظراً  لمدفوعةت اباالفیما یتعلق بصافي المط ھريجو رأثی ت ھا یكون ل لن ثائقتلك الو أن ةموعمجال رأت، أمینلت ا  ثائقولألولي  ا

مـن االحتفـاظ  المجموعـة. عـالوة علـى ذلـك، تمكنـت دي المجموعـةلـ التأمین عادةإشركات الدعم من و لتأمینة اثیقو في ایھوص علالمنص
 عمال الرئیسیة.األطوط بر خة عددی شكل عام عملیات تجدید وأعمال جشھدت ب التي  الفترةخالل ن  رئیسیی ء العمالبال
 

 مخاطر االئتمان
 

لتقـدیرات ، وتـتم مراجعـة اینـة المشـكوك فـي تحصـیلھامدلاین التـأملـذمم لصصات ة المخمالءم مانلض قوي  حوكمةنظام  عة  المجمو  تطبق
 بشكل مستمر من قبل اإلدارة. صاتمخصه الى ھذعلمترتبة لا
 

 إدارة مخاطر السیولة
 

عة بإجراء المجمووقد قامت ة. ھذا سیولة المطروحمیع متطلبات الج وتلبیةمراقبة لمجموعة  ا، تواصل  ۱۹-دی فكوي  شفلت   اجھتھاومفي إطار  
مع األوضاع السوقیة الراھنة من أجل تقییم تأثر المجموعة فـي ظـل الضـغط الشـدید الحـالي. كمـا فـي اریوھات اختبار الضغط ن معایرة لسی 

 ھـذه لناتجـة عـنثیرات االتـأ والحـد مـنإلدارة  األمثـلبالشكل استغاللھا السیولة ویتم حیث ن موي ز قكعة بمرع المجموتاریخ التقریر، تتمت 
 الجائحة.



 

۱۱ 

 مة وشركاتھا التابعةین مساھمة عاماورینت للتأ
 (تابع)  المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلومات إیضاحات حول 

 
 الھامة    لسیاسات المحاسبیة ا ۳
 

لسـنویة للسـنة المنتھیـة ا ةالموحـد لمالیةت ایانافي الب قھ و الذي تم تطبی النح ات المحاسبیة بصورة متسقة علىیاسالس بیقطبت  وعةالمجممت  قا
 . ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ يف
 

 إدارة المخاطر المالیة    ٤
 

عنھـا فـي  م اإلفصـاحتـتـي ال تلسیاسـاھـداف وااأل دارة المخاطر المالیة تتوافق مع تلكإل المجموعة  المتعلقة بأھداف وسیاسات  النواحيإن  
 .۲۰۲۰یسمبر د ۳۱في  المنتھیةنة للس یةالسنوة الُمدقق لموحدةا البیانات المالیة

 
 لمرحلي االقیاس    ٥

 
تـم . بأي شكل من أشكال الموسـمیة وھریةجیتم تحقیق اإلیرادات وتكبد المصروفات بطریقة ال تتأثر بصورة   المجموعةوفقاً لطبیعة أعمال  

بـدة كة أو مت لمصـروفات كمكتسـب ت واقید اإلیرادا طلبحقاق الذي یت ت سقاً لمبدأ االوف  الموحدة  المالیة المرحلیة الموجزة  تومامعللھذه ا  إعداد
ساھمات لمكمستلمة أو مدفوعة طوال الفترة. إال أن النتائج المرحلیة قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنویة نظراً للتغیر في ا  ولیس

 مار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. ث ست اال تإیراداو
 

 شركة زمیلة  يف االستثمار  ٦
 

٪ ۳٥رینت یو إن بي تكافـل ش.م.ع ("أورینـت یـو إن بـي") ، مـن أوشركة الزمیلة ل، ارتفعت حصة المجموعة في ا۲۰۲۱مارس   ۱٦  في
یو ان بي تكافل (مساھمة اورینت ). ۲۰إیضاح  عراج(یخ رذلك التا اعتباراً من٪ ، وبالتالي أصبحت أورینت یو إن بي شركة تابعة ۸٤إلى  

لنشـاط الرئیسـي یتمثـل ا. ۲۰۱۷تھـا التجاریـة فـي ت، وبدأت عملیااي دولة اإلمارھا وتأسیسھا فعامة تم تسجیلمة  وھي شركة مساھعامة)،  
والتـأمین ضـد الحریـق والتـأمین  ریـالغاه جللشركة الزمیلة في إصدار عقود تكافل قصیرة األجل تتعلق بالتأمین ضد الحوادث والمسؤولیة ت 

 .یضاً أموالھا في ودائع.شركة الزمیلة ألكما تستثمر ا لتأمین الصحي.ین فضالً عن اتأما من أنواع الضد مخاطر النقل وغیرھ
 

 : االستثمار في شركة زمیلةفیما یلي الحركة في 
 (مدققة)  ة) (غیر مدقق 
 دیسمبر ۳۱ سبتمبر   ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ف درھملأ ھم در ف أل 
   

 ٦٥٫٤۷۸ ٦۷٬٦۳٥ ینایر ۱الرصید كما في 
 ۲٬۱٥۷ ۳٦٥ السنة  /  للفترة األرباح صافي من حصة المجموعة 

 - ) ٦۸٬۰۰۰( )) ۳(۲۰ّول إلى استثمار في شركات تابعة (إیضاح حم
 ---------- ---------- 
 - ٦۷٬٦۳٥ 
  ======  ===== 

 



 

۱۲ 

 بعة التاھا ت امة وشركاة عأمین مساھماورینت للت
 ع) (تاب الموحدة المرحلیة الموجزةة المالی المعلومات یضاحات حول إ

 
 األوراق المالیة   في  تا االستثمار ۷

 
 (غیر مدققة)    ۲۰۲۱ سبتمبر  ۳۰ في

 

 

ھا  المحتفظ ب 
لتاریخ  

 االستحقاق 
 المتوفرة 

 یع للب

ة العادلة  القیم
من خالل األرباح  

 الي اإلجم أو الخسائر 
 ألف درھم  ھم در ف أل م ألف درھ رھم ألف د  
     

     لمالیة أسھم األوراق ا
   ۱٬۰۰۹٬۳۹٤    ۱٤٬٦٦٦    ۹۹٤٬۷۲۸  - بیة المتحدة اإلمارات العرلة دو داخلمدرجة   أسھم

   ٥۷۸٬٤۲۸      -    ٥۷۸٬٤۲۸  - دولة اإلمارات العربیة المتحدة  داخل مدرجة  سندات دین
  دةتحملمارات العربیة اغیر مدرجة داخل دولة اإل أسھم

 - (أ)) ۷إیضاح (
 -      -      -     

   ۱      -    ۱  - تحدة اإلمارات العربیة الم خارجغیر مدرجة  أسھم
 دة  خل دولة اإلمارات العربیة المتحمدرجة دا أسھم

 وثائق المنتجات المرتبطة   حاملي محتفظ بھا بالنیابة عن   
   ۱۰۲٬۷٦۷    ۱۰۲٬۷٦۷  - - بالوحدات    

 ات العربیة المتحدة  رلة اإلمادو ج مدرجة خار أسھم
 رتبطة حاملي وثائق المنتجات الم عن بالنیابةتفظ بھا مح  
   ۲٤۸٬۸۸۸    ۲٤۸٬۸۸۸  - - ات بالوحد  
 ---------- ------------ ----------- -------------- 

   ۱٬۹۳۹٬٤۷۸    ۳٦٦٬۳۲۱    ۱٬٥۷۳٬۱٥۷  - أسھم األوراق المالیة إجمالي 
   ۲٤۹٬۲٥۳      -    ۱٥٬٥٥۰  ۲۳۳٬۷۰۳ األخرى  فیھا مستثمرت الإجمالي الموجودا 

 ----------- ------------ ----------- -------------- 
 ۲٬۱۸۸٬۷۳۱ ۳٦٦٬۳۲۱ ۱٬٥۸۸٬۷۰۷ ۲۳۳٬۷۰۳ لي ما اإلج

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

 

المحتفظ بھا  
لتاریخ 

 االستحقاق 
 المتوفرة 

 للبیع 

ن  مالقیمة العادلة 
الل األرباح أو  خ

 الي اإلجم الخسائر 
 ألف درھم ھمألف در رھمألف د  ھمألف در ) مدققة ( ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

     
     ة المالی وراق م األأسھ

   ۹۹۱٬٦۱۳   ۱۲٬۷٤۲    ۹۷۸٬۸۷۱  - لعربیة المتحدة ة داخل دولة اإلمارات امدرج  أسھم
   ۲۰۹٬۰٥۷      -    ۲۰۹٬۰٥۷  - حدة ت سندات دین مدرجة داخل دولة اإلمارات العربیة الم

  ۳٥٬۲۳٦      -   ۳٥٬۲۳٦  - دة لة اإلمارات العربیة المتحغیر مدرجة داخل دو أسھم
   ۱      -    ۱  - دة اإلمارات العربیة المتح خارج ة غیر مدرج  أسھم
 العربیة المتحدة  مدرجة داخل دولة اإلمارات  أسھم

 تجات المرتبطة  لمن اائق وث  حاملي عن فظ بھا بالنیابة محت   
  ۷۸٬۰۲۰   ۷۸٬۰۲۰  - - بالوحدات    
ربیة المتحدة محتفظ  ات العمدرجة خارج دولة اإلمار ھمأس

منتجات المرتبطة  وثائق ال حامليبالنیابة عن  بھا
   ۱۱٦٬٥۱۷    ۱۱٦٬٥۱۷  - - بالوحدات 

 ---------- ------------- ---------- ------------- 
  ۱٬٤۳۰٬٤٤٤    ۲۰۷٬۲۷۹   ۱٬۲۲۳٬۱٦٥  - مالیة ال ق ألورا أسھم اإجمالي 

   ۲۲۹٬۳۹٤      -   ۱٥٬۸٤٦  ۲۱۳٬٥٤۸ خرى األ فیھا موجودات المستثمرإجمالي ال
 ----------- ------------- --------- ------------- 

 ۱٬٦٥۹٬۸۳۸ ۲۰۷٬۲۷۹ ۱٬۲۳۹٬۰۱۱ ۲۱۳٬٥٤۸ اإلجمالي 
  ======  =======  ===== ==== ==== 

 



 

۱۳ 

 مة عامة وشركاتھا التابعة أمین مساھ تلل تورینا
 (تابع)  لموحدةوجزة االمرحلیة الم المالیة  ومات المعلإیضاحات حول 

 
 (تابع) األوراق المالیة   ات في ثماراالست ۷
 

ا للتطویر  مین   ") لبیع استثمارھا في صندوق الشركة القابضة م (".م.ذ شركة الفطیم الخصوصیة  ، أبرمت المجموعة اتفاقیة مع  خالل الفترة (أ) ۷
الالعقاري   تلقت المجموعة  ملیون درھم  ٦۱٬٤  البالغمتفق علیھ  السعر  مقابل  بقیمة دفع .    المبلغ المتبقي  رصید  بلغ.  مملیون درھ  ۲٤٬۲  ة 

 .۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰كما في  ملیون درھم ۳۷٬۲
 
   إلزامیة ودائع  ۸

 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 دیسمبر ۳۱ سبتمبر   ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 درھم ألف ھم رد ألف  
   
   ن وزارة االقتصاد مسبقة م سحبھا دون موافقة ودیعة إلزامیة ال یمكن  )أ

 ً   ۱۰٬۰۰۰    ۲٦٬۰۰۰  ۲۰۰۷لسنة  ) ٦(االتحادي رقم من القانون   ٤۲لمادة ل وفقا
  ۳۸٬۲۱۹    ۳۸٬۲۱۹  محتجزة لدى الھیئة العامة لسوق المال، سلطنة ُعمان مبالغ  )ب 

  ٤۷۸    ٤۷۸  طاقة البرتقالیة موحد للب عماني الالُ تب كمبالغ محتجزة لدى الم  ج)    
   ۷۳    ۳۷  وریاین بسھیئة التأم جزة لدى محت د)      مبالغ 

 ۱۰٬۸٥۳ ٦٬٥۱۲ مبالغ محتجزة لدى الھیئة العامة للرقابة المالیة في مصر ـ)     ھ
 ۱۱٬۲۳۹ ۱٤٬۲۳۸ مبالغ محتجزة لدى الخزانة التركیةو)      

 ۷۷٦ ۸۰۲ لمركزي لبحرین الدى مصرف ا جزة ت مبالغ مح      ز)
 ---------- ---------- 
 ۸٦٬۲۸٦ ۷۱٬٦۳۸ 
  ===== = ==== 

 



 

۱٤ 

 مساھمة عامة وشركاتھا التابعة  تأمینورینت للا
 (تابع)  حدةة الموالمرحلیة الموجزالمالیة  المعلومات إیضاحات حول 

 
 أمین مین وموجودات عقود إعادة الت مطلوبات عقود التأ ۹

 (غیر مدققة)  سبتمبر  ۳۰ة في ھیالمنت التسعة أشھر رة تفل 
 

___________ ________________________ _ ________________ ________ _____________________________________________________________ 
 

 صافي  شركات إعادة التأمین حصة  ي اإلجمال 
 

__ ______ ___ _______ __________________ 
 

__ ____________________ _______________ 
 

____________________ ________ ________ 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
       

  ۱,۰۱۹,۷٤۲   ۱,۲٦۹,٥۷٦ )۲,۳۲٦,۷٥۷( ) ۲,٥٥٥,۷۲٥(  ۳,۳٤٦,٤۹۹   ۳,۸۲٥,۳۰۱ ساط إجمالي األق
 المكتسبة واالحتیاطي    یرركة في مخصص األقساط غالح

 )۱۷۳,۸٦۹( ) ۲۹۷,۰۰٦(  ۱٤٤,۰٦٦   ۱۷٦,۳۲۸ )۳۱۷,۹۳٥( ) ٤۷۳,۳۳٤( لوحدات بال المرتبطة ي األموا الحسابي واحتیاط  
 -------------- ------------- ---------------- --------------- ------------ ------------ 

  ۸٤٥,۸۷۳   ۹۷۲,٥۷۰ )۲,۱۸۲,٦۹۱( ) ۲,۳۷۹,۳۹۷(  ۳,۰۲۸,٥٦٤   ۳,۳٥۱,۹٦۷ بة تسلمكاصافي األقساط 
 = === = === = ===== = ==== = ==== == = ==== == ====== = = ===== 
       

 صافي  حصة شركات إعادة التأمین  اإلجمالي  
 __________________ __________________  ___________ ________________ _________  _________ _______________________ ____ 
 مدققة) ( (غیر مدققة)  (مدققة)  ققة) (غیر مد ة) (مدقق غیر مدققة) ( 

 
   سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۰ 
   سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۰ 
   سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
 ر دیسمب  ۳۱

۲۰۲۰ 
 ف درھمأل درھم  ألف  درھم ألف ألف درھم  ألف درھم لف درھم أ 
       

  ٤٤٤,٦۷۷   ٥۷٦,۳٦٦ )۱,۱٤٤,۳۰۸( ) ۱,٤٤۱,٦٦٥(  ۱,٥۸۸,۹۸٥   ۲,۰۱۸,۰۳۱ بة ط غیر المكتسیاطي األقسا احت 
  ۲۹۲,٦۱٤   ۳۷۲,۸٥٥ )۱۷,۷٦٦( ) ۱۷,٤٤۰(  ۳۱۰,۳۸۰   ۳۹۰,۲۹٥ ابي االحتیاطي الحس

 -------------- ------------- ---------------- --------------- ------------ ------------ 
 ۲,٤۰۸,۳۲٦   ۱,۸۹۹,۳٦٥  )۱,٤٥۹,۱۰٥ ( )۱,۱٦۲,۰۷٤( ۹٤۹,۲۲۱   ۷۳۷,۲۹۱  
 = =======  ======= =  =========  ==== ===== == =====  ====== 
       

  ۲۱۲,۳٤۷   ۲٤۱,۷۳٤ )۱,۰۳۳,٤٤٥( ) ۱,۱٤٦,۸٤۲(  ۱,۲٤٥,۷۹۲   ۱,۳۸۸,٥۷٦ التسویة  قیدالمطالبات  
  ۱۹٦,۰۰۱   ۱۷۷,۱٤٦ )٤٦۹,۳۹٦( ) ٥۰٤,۸۸۹(  ٦٦٥,۳۹۷   ٦۸۲,۰۳٥ عنھا الغب اإلیتم ولم قة تیاطي المطالبات المستحاح

  ۳,٥٥۲   ٤,٤۳۹ )۱٥,۱۷٥( ) ۱۸,۷٦۰(  ۱۸,۷۲۷   ۲۳,۱۹۹ الخسائر المخصصة  یةسوریف ت احتیاطي مصا
  ۱۱,۷۲٦   ۱۱,۹۲۳   -   -  ۱۱,۷۲٦   ۱۱,۹۲۳ مخصصة غیر الاحتیاطي مصاریف تسویة الخسائر  

 -------------- ------------- ---------------- --------------- ------------ ------------ 
 ۲,۱۰٥,۷۳۳   ۱,۹٤۱,٦٤۲  )۱,٦۷۰,٤۹۱ ( )۱,٥۱۸,۰۱٤ )٦۳٥,۲٤۲   ٤۲۳,٦۲٦  
 -------------- ------------- ---------------- --------------- ------------ ------------ 
 ٤,٥۱٤,۰٥۹   ۳,۸٤۱,۰۰۷  )۳,۱۲۹,٥۹٦ ( )۲,٦۸۰,۰۹۰( ۱,۳۸٤,٤٦۳   ۱,۱٦۰,۹۱۷  
 = =======  === ==== ==== =====  === == ====  ======== == ==== = 



 

۱٥ 

 مساھمة عامة وشركاتھا التابعة نت للتأمین اوری
 (تابع)  وحدةزة الم المرحلیة الموجالمالیة  المعلومات إیضاحات حول 

      
 التامین المدینة   أرصدة ۱۰

 ) ة (مدقق ) ة(غیر مدقق 
 تمبر سب  ۳۰ 

۲۰۲۱ 
 مبردیس ۳۱

 ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  

   دة: العربیة المتح مارات داخل دولة اإل
   ۷۷۹٬۹۲۲    ۷۷۷٬۱۸٦  لتأمینوثائق ا ملي حامن المستحق   
  ۸۲٬۹٦٥    ٦۷٬٦۳٥  أمینإعادة الت  /  المستحق من شركات التأمین  
 ------------ ----------- 
 ۸٤٤٬۸۲۱ ۸٦۲٬۸۸۷ 
 ------------ ----------- 

   رات العربیة المتحدة: اإلمالة خارج دو
  ۹۳٬۲۰٦    ۳۰۰٬۰۸۷  تأمینق الوثائ تحق من حملة  المس  
   ۱٥۷٬۸۰٥    ۱٤۰٬۸٥۱  إعادة التأمینو من شركات التأمینالمستحق   
 ----------- ----------- 
 ٤٤۰٬۹۳۸ ۲٥۱٬۰۱۱ 
 ------------- ----------- 

  ۱٬۱۱۳٬۸۹۸  ۱٬۲۸٥٬۷٥۹ المدینة  لتأمین ا  م مذإجمالي 
ً ن   )٤۷٬۳۱۱(  ) ٤۷٬٦٦۲(  ا : مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھاقصا
 -------------- ----------- 
 ۱٬۲۳۸٬۰۹۷ ۱٬۰٦٦٬٥۸۷ 
  ======== = ===== 

 
ً المدفوعة م المصاریف و  األخرى ة المدینذمم ال ۱۱  قدما

 ) (مدققة  ) (غیر مدققة 
 دیسمبر ۳۱   سبتمبر   ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 درھم فأل درھم ألف  
   

  ٤٬۳۳۹    ۱٬۲۳۹  دینة من الموظفینذمم م
  ٦٬۹۰۲    ۷٬٤۱۰  ترداد ع قابلة لالسودائ 

ً مدفو مصاریف   ۲۲٬۲۷۹    ۲۲٬۹۷٦  عة مقدما
  ٥٬۲۷۷    ۲٬۰٦۷  ة المؤجل موجودات الضریبة 

  ٤٬۹۳٦    ۸٦٬۲۳٤  الفائدة المستحقة 
  ۱٥٬۷۹۳    ٦۱٬٦۳۱  أخرى 

 ----------- --------- 
 ۱۸۱٬٥٥۷ ٥۹٬٥۲٦ 
  ====== ==== = 



 

۱٦ 

 ة ة عامة وشركاتھا التابع ساھمم  تأمینلل اورینت
 (تابع)  المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلومات إیضاحات حول 

 
 صدة لدى البنوك األرو  النقد ۱۲

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 دیسمبر ۳۱   سبتمبر   ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

   ۲٦۳٬۱۳٤    ۳٤٥٬٥۲۸  األرصدة لدى البنوك  النقد و
   ۱۰۸٬٥٥۳    ٦۲٬۰٥۸  أشھر تحقة خالل ثالثة نوك مسب  دى دائع لو
 ------------ ------------ 

   ۳۷۱٬٦۸۷    ٤۰۷٬٥۸٦  ماليلمركز البیان افي  وما یعادلھ النقد 
     -  ) ۳۱۰٬۰۰۰(  وف مكشلعلى ا مصرفي سحب االستفادة من  ناقص: 

 -------------- ------------ 
   ۳۷۱٬٦۸۷    ۹۷٬٥۸٦  النقدیة فقات التدفي بیان  وما یعادلھ النقد 

  ۲٬۸۱۱٬۰٦٦    ۳٬۱۷۰٬٥۳۸  تحقة خالل ثالثة أشھر بنوك مس دائع لدى و
 -------------- ------------ 
 ۳٬۲٦۸٬۱۲٤  ۳٬۱۸۲٬۷٥۳  
  ========  ======== 
   : األرصدة لدى البنوكوقد ن ال
  ۲٬۸٥٥٬٦۲۷  ۲٬٦۰۲٬۳۲۰ تحدة: رات العربیة الما مولة اإلاخل دد

   ۳۲۷٬۱۲٦  ٦٦٥٬۸۰٤ ربیة المتحدة: لعدولة اإلمارات ا  خارج
 -------------- ------------ 
 ۳٬۲٦۸٬۱۲٤ ۳٬۱۸۲٬۷٥۳ 
  ========  ======= 
 

 انات بنكیة.مض مقابل مرھون ألف درھم) ٥٬۳۲۹: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱( ألف درھم ٥٫۳۱۸تتضمن األرصدة لدى بنوك مبلغ 
 

ألـف درھـم مؤمنـة مقابـل ودائـع بنكیـة   ٤٥۹٬۰۰۰  بقیمةالمكشوف من البنوك  على  موعة على تسھیالت سحب  المج  تحصلت،  خالل الفترة
 .٪۲٫٥ سنویة بنسبة فائدةب على المكشوف تسھیالت السحتحمل . ألف درھم  ٤۸۳٬۰۰۰ بقیمة ثابتة

 
 )٪۱۸ .۲٥ – ٪۰ .۰٤  :۲۰۲۰دیسـمبر    ۳۱(  ٪۱۹  .۱۰  -  ٪۰  .۰۳دى البنـوك علـى معـدل ثابـت یتـراوح مـن  تراوح الفائدة على الودائع لت 

 سنویاً. 
 

 المال رأس  ۱۳
 ) (مدققة  ) (غیر مدققة 
 دیسمبر ۳۱ سبتمبر   ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 درھم للسھم الواحد  ۱۰۰قیمة ب م ھس ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ الكامل لمدفوع ب وا  المصدر
 ٥۰۰٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ د) احودرھم للسھم ال  ۱۰۰سھم بقیمة  ٥٫۰۰۰٫۰۰۰: ۲۰۲۰(   
  ==== == == ==== 

 
   االحتیاطیات   ۱٤

 
 بیعة االحتیاطیات والغرض منھا ط
 
 اإللزامي االحتیاطي  -

 

 .لشـركة المـدفوعمـال امن رأس  ٪  ۲٥یعادل    لمبلغ الذين اعاإللزامي    طيالحتیاقررت الشركة عدم زیادة النظام األساسي للشركة،  لطبقاً  
ن بنـاًء سـاھموغـرض یقـرره الم ألياالحتیاطي یمكن استخدام ھذا ل السنة. خال يطي اإللزاماالحتیاإلى الت وی أیة تحإجراء  یتم    وعلیھ، لم

 ى توصیة مجلس اإلدارة. عل
 



 

۱۷ 

 ن مساھمة عامة وشركاتھا التابعة اورینت للتأمی
 (تابع)  المرحلیة الموجزة الموحدةة المالی لمعلومات ال وإیضاحات ح 

 
 االحتیاطیات (تابع)  ۱٤

 
 ابع) ا (تنھموالغرض   الحتیاطیاتعة ابیط
 
 االحتیاطي القانوني  -
 

ل حویـت   یتعـینوالنظام األساسي للشـركة،  )  ("القانون"  ۲۰۱٥) لسنة  ۲لعربیة المتحدة رقم (لدولة اإلمارات ا  اریةجركات الت الشلقانون  طبقاً  
٪ مـن رأس ٥۰الحتیـاطي لي اندما یبلغ إجماویالت عالتحه  ھذإیقاف  لمجموعة  ر اقد تقرباح السنویة إلى االحتیاطي القانوني.  ٪ من األر۱۰

ء الحـاالت التـي یـنص علیھـا یـر قابـل للتوزیـع باسـتثنا. إن ھذا االحتیاطي غ۲۰۱٦ھذا الحد في إلى  ياالحتیاطالمال المدفوع حیث وصل 
 .القانون

 
 ستثنائیة اال خسائرالحتیاطي ا -
 

خسـائر الإیـرادات التـأمین للسـنة إلـى احتیـاطي   صـافي٪ مـن  ۱۰یـل مبلـغ یعـادل  تحو  تملعربیـة المتحـدة، یـاإلمارات ا  فیما یتعلق بعملیات
لـم یـتم وات مسـتقبلیة. سـن  يتطـرأ فـقـد  ررة التيظ بسیولة كافیة للوفاء بالمطالبات االستثنائیة غیر المتكتحتف  الشركةلضمان أن    ستثنائیةاال

 .بالكامل تائج السنةى ن ك عل، حیث سیتوقف ذل۲۰۲۱ ربتمب س ۳۰المنتھیة في  فترة التسعة أشھري تحویالت خالل إجراء أ
 

جمـالي إ٪ مـن ۱و التأمین علـى الحیـاة) للسـنة عدان المطالبات تحت التسویة (٪ م۱۰تحویل ما یعادل   ، یجبمانعُ   عملیات  صفیما یخأما  
ات االسـتثنائیة غیـر الب المطب  للوفاء  الیة الكافیةالم  رةشركة لدیھا القدخسائر الطوارئ للتأكد من أن الي  ة إلى احتیاطلتأمین على الحیاط ااأقس

 لفرع ُعمان. بلیةوات مستقن المتكررة التي تطرأ في س
 

 حتیاطي العام  اال -
 

رة ي لألغـراض التـي یراھـا مجلـس اإلداھـذا االحتیـاطة. یمكن اسـتخدام دارة مجلس اإلی على توص تتم التحویالت إلى االحتیاطي العام بناءً 
 مناسبة.

 
 خاطر إعادة التأمین طي میااحت -
 

 ۲٤٬۳ بقیمـةلمخاطر إعادة التأمین  المجموعة احتیاطي رصدت، ۲۰۱۹) لسنة ۲۳من قرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم ( ۳٤للمادة   فقًاو
یجـب  مـال.عاأل فئـات٪ من إجمالي مساھمة إعادة التأمین التي تنازلت عنھا المجموعة فـي جمیـع ۰٬٥  ياالحتیاط  یمثلحیث  ،  ملیون درھم

دون الحصول على موافقة خطیة من المدیر العام لھیئة التأمین التصرف فیھ ذا المخصص على أساس سنوي وعدم یع ھتجم  على المجموعة
 ).یًالفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة (البنك المركزي حا

 
    المتوفرة للبیع  الموجوداتاحتیاطي  -
 

 .المتوفرة للبیعة دات المالی ة للموجولعادة الیمالقالتغیرات في سجل ھذا االحتیاطي ی 
 
 احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة    -
 

 .خارجیةابعة ت ات لشركاتجة عن تحویل البیانات المالیة الن  اتالفروقاألجنبیة لتسجیل حویل العمالت ت احتیاطي یتم استخدام 
 

   ذمم إعادة التأمین والذمم الدائنة األخرى ۱٥
 ة) قق(مد (غیر مدققة)  
 ردیسمب  ۳۱   سبتمبر   ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

   ٤۱٤٬۹٦۹  ٦٤٥٬٦۷۹ المتحدة  ةت العربی داخل اإلمارا –الذمم الدائنة 
   ۹۸۰٬٦٤۷    ۹٥۸٬۷۰۳  خارج اإلمارات العربیة المتحدة  –م الدائنة الذم

 -------------- ------------- 
 ۱٬٦۰٤٬۳۸۲ ۱٬۳۹٥٬٦۱٦ 
 = == == ===  ======= 

 



 

۱۸ 

 شركاتھا التابعة ھمة عامة واین مساورینت للتأم
 (تابع)  مرحلیة الموجزة الموحدةلالمالیة ا  المعلومات إیضاحات حول 

 
 والذمم الدائنة األخرى (تابع)    دة التأمینمم إعا ذ ۱٥

 
 (مدققة)  ققة) در م(غی 
 ردیسمب  ۳۱   سبتمبر   ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  
   
   : لمتحدةربیة ا اإلمارات الع  دولةاخل د

   ۱۲۷٬۲٦٤    ۱۸٦٬۳٦۹  الدائنة   إعادة التأمینوتأمین شركات الم ذم
  ۳۱٬٤۲۸    ٤۸٬٦۹٦  للوكالء والوسطاء  مبالغ مستحقة

  ۳۱٬۰۹۰    ۲٦٬۷۹۲  للموظفین الغ مستحقةمب 
   ۲۲٥٬۱۸۷  ۳۸۳٬۸۲۲ ذمم دائنة أخرى  

 ----------- ----------- 
 ٦٤٥٬٦۷۹ ٤۱٤٬۹٦۹ 
  ======  === === 

 
 (مدققة)  غیر مدققة) ( 
 دیسمبر ۳۱   سبتمبر   ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  
   تحدة: لعربیة المة اإلمارات ا ارج دولخ

   ۷٦۲٬۱۲۹    ۷۲٥٬٥٦۲  دائنة  لا نإعادة التأمی وشركات التأمین ذمم 
  ۸٬۷۰۲    ۲۹۰  طاء للوكالء والوس  قةمبالغ مستح

  ٤٬۹۷۷    ۲٬۸۳٥  للموظفین لغ مستحقةامب 
   ۲۰٤٬۸۳۹    ۲۳۰٬۰۱٦  نة أخرى  ذمم دائ 

 ----------- ----------- 
 ۹٥۸٬۷۰۳ ۹۸۰٬٦٤۷ 
 == = ==== == ==== 
 

 ل  ضرائب الدخ  ۱٦
 

مص باحتساب  المجموعة  باستخدام   فاری تقوم  للفترة  الدخل  الاالمعدل    ضریبة  اإلیرادلضریبي  على  السنومطبق  تعمل  تو مال  یةات  قعة. 
 ھذه الدول.  وسوریا وتركیا وسریالنكا وھي تخضع لضریبة الدخل في لطنة ُعمان ومصر وعة في سالمجم شركات 

 
 الموحد:  زالموج حلي رالمفي بیان األرباح أو الخسائر  لمعترف بھابة الدخل اكونات ضری فیما یلي م

 

 
 ققة) (غیر مد

 منتھیة في أشھر ال  ثةالثال ة فتر
 ة) ققد(غیر م

 ة في المنتھی ة التسعة أشھر ترف
 سبتمبر  ۳۰ سبتمبر   ۳۰ سبتمبر  ۳۰ سبتمبر   ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 مرھألف د  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
     

   ۱۲٬۲۹۹    ۱۰٬٤۱٤   ۳٬٤٥۱   ۳٬٥۱۰  الحالیة   مصاریف ضریبة الدخل
 ) ۱۱(   ۲٬۸٥۲  ) ۲۰(   ۱٬۳۸٥  ضرائب مؤجلة 

 --------- ---------- ---------- ---------- 
 ۱۲٬۲۸۸ ۱۳٬۲٦٦ ۳٬٤۳۱ ٤٬۸۹٥ إلجمالي ا
 == == = = === =   == == = = === = 
     



 

۱۹ 

 عة مة عامة وشركاتھا التاباورینت للتأمین مساھ 
 (تابع)  الموحدةزة یة الموجل مرحالالمالیة  المعلومات ت حول اإیضاح

 
 (تابع) ل  ضرائب الدخ  ۱٦

 
 ة) (مدقق (غیر مدققة)    
 دیسمبر ۳۱   سبتمبر   ۳۰   
   ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ھمألف در ألف درھم    
     

  ۳٬۸٦۲    ۱٤٬۷٤۱    ینایر  ۱كما في 
   ۱۱٬٥۲٥    ۱۰٬٤۱٤    / السنة    ات خالل الفترةصالمخص

 ) ۷۲۹(  ) ٦٬۲۱۷(    المدفوعات  اقصاً: ن 
   ۸۳  ) ٦۲(    العمالت األجنبیة صرف ات فروق

   --------- --------- 
 ۱٤٬۷٤۱ ۱۸٬۸۷٦   نة  لس/ ا رةنھایة الفت لرصید كما في ا
   ==== = == = == 

 
 مارات  من االستث الدخل ۱۷

 (غیر مدققة)   (غیر مدققة)  
 في  ةتھیالمن فترة التسعة أشھر ل  لمنتھیة في لفترة الثالثة أشھر ا  
 سبتمبر  ۳۰ مبر سبت  ۳۰  سبتمبر  ۳۰ سبتمبر   ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 مألف درھ ألف درھم   مھألف در م درھألف  
      

   ۱۰۱٬۲۲۲    ۱۱۲٬۸۳۷    ۳٤٬۰۸٥    ۳٥٬۰۱۲  ئد دخل الفوا
  ٥۱٬۸٦۰    ٤۹٬٥٤٦    ۱۷٤      -  رباح عات األدخل توزی 

مدرجة بالقیمة  التثمارات س اللة العادلة القیم ) / أرباح ئرخسا(
 رلخسائ و امن خالل األرباح أ دلةالعا

 )٥۹٦ (  ٦۰٤    ۱٬۹۲٤    )٦۱۹ ( 

  ٦۰٤      -    ۳۳۱      -  ستثمارات االبیع  منمحققة ال األرباح
 ---------- ----------  ----------- ----------- 
 ۳٤٬٤۱٦ ۳٥٬۱۹٤  ۱٦٤٬۳۰۷ ۱٥۳٬۰٦۷ 
  === == == = ==   ====== == = === 
 

 ئة  وااللتزامات الطار المطلوبات  ۱۸

 ة) قق(مد (غیر مدققة)  
 دیسمبر ۳۱ سبتمبر   ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 لف درھمأ ف درھم أل 
   

   المطلوبات      أ)  
 ۲٬٤۰۷ ۲٫٤۰۷ استثمارات  عن التزامات

 == ==  === = 
 

 االلتزامات الطارئة   ب) 

 
 ٤٦٬۸۹٤بلـغ م تكـوین مخصصـات لھـا، بمالمتعلقة بالمطالبات التي ت  الضمانات  كتل  بخالفمانات،  ض  تم إصدار  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰في  
 عمال االعتیادیة.األ سیاق ضمنمعھا  قبل البنوك التي تتعامل نموعة مجمابة عن البالنی  )مألف درھ ۷٦٬۲۳۰: ۲۰۲۰(م درھ ألف

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة    ۱۹

 
بین المشاركین في    تظمةا في معاملة من م دفعھ لتحویل التزام مبضھ مقابل بیع أصل ما، أو یت ذي یمكن قلغ الة" في المبلتتمثل "القیمة العاد

في ذلك التاریخ. تعكس القیمة    للمجموعةكون متاحاً  ق ی وجوده، أفضل سو  الرئیسي أو، في حالة عدم   السوق في  خ القیاس  في تاری   السوق 
 م. التزالوفاء باال العادلة لاللتزام مخاطر عدم 



 

۲۰ 

 ت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة اورین
 ع) (تاب حدةالمرحلیة الموجزة المو ةمالیال ت المعلومال یضاحات حوإ

 
 (تابع)القیمة العادلة لألدوات المالیة    ۱۹

 
وق أنھ  س بر الیعت األداة.    كلتلشط  ادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق ن بقیاس القیمة الع  جموعةالما یكون ذلك متاحاً، تقوم  عندم

األسعار  سنى الحصول على معلومات عن  بحیث یت   أو المطلوبات بشكل كافٍ   ودات متعلقة بالموجلا  حدوث المعامالت  نشط في حال تكرار
 ستمرة.   بصورة م 

 
مدرج  ھناك سعر  یكون  ال  تستخدم    عندما  نشط،  المدخ  مجموعة الفي سوق  من  تستفید  بحیث  التقییم  ذات مال  الت أسالیب  صلة  ال  لحوظة 

یت   رغی تخدام المدخالت  قصى قدر ممكن وتحد من اسأب  التقییم الذي تم اضمن  الملحوظة.  ا  افة العوامل التي كان لیضعھختیاره ك أسلوب 
 املة. ركة في السوق عند تسعیر المعطراف المشاباالعتبار األ

 
ا باستخدام  العادلة  القیم  بقیاس  المجموعة  اتقوم  المتدرج  أللقی   يتالللنظام  یوضح  الذي  العادلة  المدخالمة  في  ھمیة  المستخدمة  د  تحدی ت 

 القیاسات: 
 
 .  داة مطابقةأل  ةق نشط اسوأ) في ةیر المعدل غ( ة لمدرجاالسوق  عار مدخالت تمثل أس: ۱وى لمست ا
 

و بصورة غیر  ار) أعألسارة مباشرة (أي كالتي تكون ملحوظة إما بصو  ۱: المدخالت غیر األسعار المدرجة ضمن المستوى  ۲المستوى  
(أي تشتمل    مباشرة  األسعار).  األد ھذه  مستمدة من  باسوات  الفئة على  تقییمھا  یتم  أسعاتخدالتي  السوق  ام:  نشطة  ار  أسواق  في  لمدرجة 

میع  یھا جفون  كیب تقییم أخرى ت عار السوقیة المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أسالألسمماثلة، واألدوات  
 وق. من معطیات الس اشرة حوظة بصورة مباشرة أو غیر مب المدخالت الھامة مل 

 
تشتمل أسالیب تقییمھا على مدخالت ال ترتكز  تي  األدوات الة. تشتمل ھذه الفئة على كافة  ظغیر ملحو تي تكون  ال  : المدخالت۳المستوى  

ھا بناًء على قییملفئة على األدوات التي یتم ت یم األداة. تشتمل ھذه اى تقی لم عالملحوظة تأثیر ھعلى بیانات ملحوظة ویكون للمدخالت غیر ا
 وبة إلظھار الفروقات بین األدوات. مطل الملحوظة  الت أو االفتراضات الھامة غیری ون التعدة حیث تكاثلار المدرجة ألدوات ممألسعا
 

درج للقیمة  المت قریر حسب المستوى في النظام الت  نھایة فترةادلة في ة الع ملقی اتي یتم قیاسھا ب یوضح الجدول التالي تحلیالً لألدوات المالیة ال
 لعادلة. االقیمة  ف قیاساتصنی ت  إطاره  التي یتم في ادلةالع

 
 مدققة)  (غیر  ۲۰۲۱ سبتمبر   ۳۰

 

 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱ستوى  الم 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  الموجودات المالیة

     
     :  لمحتفظ بھا للمتاجرةجودات المالیة ا لموا

   ۱٤٬٦٦٦  - -   ۱٤٬٦٦٦  المالیة ق أسھم األورا
 وثائق   ا بالنیابة عن حاملي فظ بھمحت  ستثماراتا

   ۳٥۱٬٦٥٥  - -   ۳٥۱٬٦٥٥  نتجات المرتبطة بالوحدات الم  
 ----------- ------- ------- ----------- 
 ۳٦٦٬۳۲۱ - - ۳٦٦٬۳۲۱ 
 == ====  ====  ====  ===== = 

     : المتوفرة للبیع الموجودات المالیة 
   ۱٬٥٦۹٬٤٤۲  - ٥۷۸٬٤۲۸   ۹۹۱٬۰۱٤ صرفي القطاع الم 

   ۱۹٬۲٦٥  ۱ - ۱۹٬۲٦٤ ت أخرى ا قطاع
 ----------- ------- ----------- ------------ 
 ۱٬۰۱۰٬۲۷۸ ٥۷۸٬٤۲۸ ۱ ۱٬٥۸۸٬۷۰۷ 
  ======  ==== = ===== == ===== 

 



 

۲۱ 

 امة وشركاتھا التابعة ة عت للتأمین مساھمنوریا
 ) (تابع یة الموجزة الموحدةمرحل الالمالیة  علومات المإیضاحات حول 

 
 )عادلة لألدوات المالیة (تابع قیمة الال ۱۹

 
 (مدققة)  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

     
 اإلجمالي  ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  

 ألف درھم رھمف د أل مألف درھ ألف درھم الموجودات المالیة 
     

      :متاجرةالموجودات المالیة المحتفظ بھا لل
  ۱۲٬۷٤۲  - -  ۱۲٬۷٤۲  وراق المالیة م األأسھ

    محتفظ بھا بالنیابة عن حاملي وثائق استثمارات
 المنتجات المرتبطة بالوحدات   

 ۱۹٤٬٥۳۷   
- - 

 ۱۹٤٬٥۳۷   

 ----------- ------- ------- ----------- 
 ۲۰۷٬۲۷۹ - - ۲۰۷٬۲۷۹ 
  =====  ==== == == == ==== 
     

     : المتوفرة للبیعوجودات المالیة الم
  ۱٬۱۸٥٬۲۰٤  - ۲۰۹٬۰٥۷   ۹۷٦٬۱٤۷  صرفي القطاع الم 

  ٥۳٬۸۰۷  ۳٥٬۲۳۷ -  ۱۸٬٥۷۰  أخرى  قطاعات
 ------------- ------- ---------- ------------- 
 ۹۹٤٬۷۱۷ ۲۰۹٬۰٥۷ ۳٥٬۲۳۷ ۱٬۲۳۹٬۰۱۱ 
 = ==== ==  === = == ===  ======== 
 

بالق  ۳المستوى    الیة ضمنلوبات المات والمطوالختامي للموجود  الفتتاحيید اه مطابقة بین الرصیتضمن الجدول أدنا یمة  والتي تم قیدھا 
 : لةالعاد

 
 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱ سبتمبر   ۳۰

 
ینایر   ۱في 

 المبیعات  مشتریات ال ۲۰۲۱

رباح  إجمالي األ 
  ر ئلخساأو ا 

المسجلة في  
 حقوق الملكیة 

  ۳۰في 
  سبتمبر 
۲۰۲۱ 

 درھم ألف  ف درھم أل م ألف درھ ألف درھم  ألف درھم  
      
      : المتوفرة للبیع  المالیة لموجودات ا

 ۱ ۲٦٬۱۸۸ ) ٦۱٬٤۲٤( - ۳٥٬۲۳۷ رى قطاعات أخ 
 ----------- -------- ---------- ---------- ---------- 

 ۱ ۲٦٬۱۸۸ ) ٦۱٬٤۲٤( - ۳٥٬۲۳۷ اإلجمالي 
  === ===  ==== == == == == ====  ====== 
 

 قة) (مدق ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 
ینایر   ۱في 

 تعالمبی ا مشتریات ۲۰۲۰

إجمالي األرباح  
  أو الخسائر

المسجلة في  
 ق الملكیة حقو

   دیسمبر ۳۱في 
۲۰۲۰ 

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
      

      : وفرة للبیعالمت الموجودات المالیة 
 ۳٥٬۲۳۷ )۹٦٤( )۱٬۱٤۷( ۲٬۸۲٦ ۳٤٬٥۲۲ اعات أخرى قط

 ----------- -------- ------------ ------- ---------- 
 ۳٥٬۲۳۷ )۹٦٤( )۱٬۱٤۷( ۲٬۸۲٦ ۳٤٬٥۲۲ مالي إلجا
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۲۲ 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة 
 (تابع)  الموحدةالمرحلیة الموجزة المالیة  علومات المحول إیضاحات 

 
 عة  تاب على شركة حواذ ستالا ۲۰

 
ي  اورینت یو ان ب   كةشر  من أسھم وحقوق التصویت في  ٪٤۹  حصة إضافیة قدرھا  وعة على جمذت الماستحو،  ۲۰۲۱رس  ما  ۱٦في  

  وتمكنت من  ٪۸٤ى  ـإل  ٪۳٥من    رینت یو ان بياو ي  ف  ة جموعالم علیھ، زادت حصة  وبناءً ). "يینت یو ان ب اور("  امة) تكافل (مساھمة ع
 .  بياورینت یو ان  على  السیطرة

 
االست اعتباراً  تاریخ  من  ساحو  بي ت  ماھ ذ،  ان  یو  المكتتبة    اورینت  األقساط  إجمالي  درھم    ۲٤۱٬۹۹۸بمبلغ  في  بعد  في  وألف  األرباح 

ن  حد كاوالم إجمالي األقساط المكتتبة ، تقدر اإلدارة أن۲۰۲۱یر ینا  ۱ ياالستحواذ ف حدثقد  ا كان إذ .م ألف درھ ۱۰٬۷۰۹غ بمبل ضریبةال
ن  فترضت اإلدارة أا   ھذه المبالغ،. عند تحدید  درھم  ملیون   ٤۰۱  الضریبة ستبلغ  ة بعد حدودرھم وكانت األرباح الم   لیونم  ۳٬۸۹٥بلغ  سی 

ً لمحددة  ، االعادلةتعدیالت القیمة     ۱كان االستحواذ كان حدث في  نفس التعدیالت إذا  تكون  ت سن كا  في تاریخ االستحواذ  نتجت  لتيا  ،مبدئیا
       . ۲۰۲۱یر این 

 
   الشراء  ابلمق ) ۱

 
تخص ً شراء  ال  مقابل   یصتم  أیضا إلیھ  بـ(یشار  الشراء”    بعملیة    )“ ثمن  ال  إلى  واذ االستحالخاص  االستحواالموجودات  تم  علیھا تي  ذ 

یتمیخ االست ي تارف ة  ی ساساأل  عادلةال  ھام قیمستخدابا  ةض لمطلوبات المفتروا صافي    ھ إلىص وتخصی عرض احتساب مقابل الشراء    حواذ. 
بيا   اتموجود یو ان  الصلة  ال  قیمھالى  إاستناداً    –  ورینت  المب   ۲۰۲۱رس  ما  ۱٦كما في  عادلة ذات  النحو  أدناه.  على  تعدیل  ین  یتم  قد 

ا  سعر  خالل تخصیص  عشر  افترة    لشراء  ت   راً ھشثنى  فيمن  األعمال  دمج  ت ل حا  اریخ  الاوفر  ة  من  العادلة    معلوماتلمزید  القیمة  عن 
 ھا والمطلوبات المفترضة.  علی  حواذم االست لتي ت اللموجودات 

 
 . إضافیة أسھم ملكیةبل االستحواذ على ألف درھم مقا ۷۷٫۱۷۰النقدي البالغ  موعة بتحویل المقابلالمج امتق

 
   د لقابلة للتحدیة افترضات المالتي تم االستحواذ علیھا والمطلوبات الموجود ) ۲
 

 تاریخ االستحواذ.  في  ة فترضالم ات ذ علیھا والمطلوب ستحوا اال  مي ت لموجودات الت لبھا  ترفعیلخص الجدول التالي المبالغ الم
 
 (غیر مدققة)   
 درھم  ألف   
   

 ٤٫۹٤۰    والمعدات  الممتلكات
 ۱٤۱٫۷٤۳  أرصدة تأمین مدینة  

 ٦٫۰۰۰  ئع إلزامیة  ودا
 ۲٤۷٫۹۹۳  إعادة التأمین ود ت عقموجودا 

ً لمدفوعة مقدما  ریف المصاى وخرالمدینة األ  ممالذ  ۸٫۰٦٤  ا
 ۲٤۱٫۰۸۰  ى البنوكع لدائ ود

 ۳۸٫۲٥۱  وما یعادلھ  لنقد ا
 ) ۳۱۰٫۸۸۰(  مطلوبات عقود التأمین

 ) ۱٫۱۹٥(  لتقاعدالتزام مزایا ا
 ) ۳٫۳۹٥(  جار التزامات اإلی 

 ) ۱۷۸٫۳۱٥(  دائنة أخرى  مم ة وذلدائن إعادة التأمین اذمم 
  --------------------- 
  ۱۹٤٫۲۸٦ 
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أرتتأ المدین لف  التأمین  منصدة  اإجم  ة  الالي  البالغة  لمبالغ  المستحقة  در  ۱٤۳٫۰٤۳تعاقدیة  أوھم  ألف  المتوقع  ی من  تحصیلال  مبلغ    تم 
   في تاریخ االستحواذ.  غ ذه المبالن ھألف درھم م ۱٫۳۰۰

 
مج  یخ دى عشر شھراً من تارل اثن خال   ص خصی ء من ھذا الت نتھاقع االومن المتوعر الشراء ستخصیص شامل ل  إجراء   بصددوعة  جممال  نإ
تُ ألعماا قیم مختلفة  ینتج عن ذلك  قد  الموجوداتل.  إلى  تم االوالمطلوبات وااللتزا  نسب  التي  المحتملة  ك یحدث  بذلعلیھا، و  ستحواذ مات 

     اذ. ستحوحاسبة االتغییر في م



 

۲۳ 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة 
 ) (تابع دةالموحالمرحلیة الموجزة الیة الم المعلومات حات حول إیضا

 
 (تابع) على شركة تابعة حواذ ستاال ۲۰

 
   الشراء بسعر منخفض  ) ۳
 

 نحو التالي:  العلى  واذحت الناتج عن االس خفضبسعر من اء الشرم االعتراف ب ت 
 ققة) مد (غیر   
 درھم  ألف   
   

 ۱۹٤٫۲۸٦  ة للتحدید قابلالقیمة العادلة لصافي الموجودات ال
 ) ٦۸٫۰۰۰(    نت یو ان بي اوری  في  قة دلة للحصة الساب لقیمة العاا

 ) ۷۷٫۱۷۰(  المحول القیمة العادلة للمقابل 
   ات لموجودقیم المعترف بھا في الیة  ب س إلى الحصة الن ة، استناداً سیطرالحصة غیر الم

 ) ۳۱٫۲۸۰(  اورینت یو ان بي لوبات ومط  
  ------------------ 
  ۱۷٫۸۳٦ 
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  الموجزي بیان األرباح أو الخسائر المرحل في ‘آخردخل ’ ضمنألف درھم  ۱۷٫۸۳٦فض البالغة خبسعر من ء جیل أرباح الشراتم تس
 . الموحد

 
 ة ركالشاھمي لسھم العائد لمسل  فوالمخف الربح األساسي  ۲۱

 
 : ما یليك الفترةل سھم القائمة خاللعدد األ حلمرجترة على المتوسط اأرباح الف ةقسم م احتساب ربحیة السھم األساسیة عن طریق یت 
 
 ) (غیر مدققة            قة) دق ر م(غی 
 المنتھیة في   فترة التسعة أشھر ل لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 ------------------------------------------ -------------------------------------------- 

 
  سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
 مبرت سب  ۳۰

۲۰۲۰ 
  سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ف درھم أل ألف درھم رھم ألف د  
     

   ۳۷۸٬۲۳٤    ٤۰۰٬۱۳۹   ۹٥٬۹۳٥    ۸۹٬۷۲۸  أرباح الفترة بعد الضریبة 
 )۱٤٬٦٤۰(  ) ۱٦٬٥۷٦(  )۲٬۰٦۱(  ) ۲٬۸٥۹(  ة طری لمسیر االحصص غناقصاً: العائد إلى 

 ---------- ---------- ----------- ----------- 
 ۳٦۳٬٥۹٤ ۳۸۳٬٥٦۳ ۹۳٬۸۷٤ ۸٦٬۸٦۹ اھمینالمس إلى  العائدةرباح األ
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 ٥٫۰۰۰ ٥٫۰۰۰ ٥٫۰۰۰ ٥٫۰۰۰ رھم) خالل الفترة (ألف د  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
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 ۷۲٫۷۲ ۷٦٫۷۱ ۱۸٫۷۷ ۱۷٫۳۷ سھم (درھم) ربحیة ال
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 . على ربحیة السھم األساسیةللتخفیف  ثیرلم یكن ھناك تأ



 

۲٤ 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة 
 (تابع)  الموحدةزة موجة الالمرحلیالمالیة  المعلومات إیضاحات حول 

 
   اتمات حول القطاعمعلو ۲۲

 
 نھابشأ ریرار تقا م إصدي یت اعات الت القط تحدید 
 

  غیلیة یتممجموعة ثالثة قطاعات تشدى ال. ل اھب الخاصة مات فقاً للمنتجات والخدو  عمالم تقسیم المجموعة إلى وحدات أاریة، یت ألغراض إد
 إصدار تقاریر بشأنھا كما یلي: 

 
 ن الصحي. ة والتأمی العامادث لحوسیة واالھندمال یق واألعالحر د حري وضین الب ات والتأمیارعامة ویشمل تأمین السنات الأمی الت  اع قط •
   . تا عووالمجم  فرادأمین على الحیاة لأللت مل اقطاع التأمین على الحیاة ویش •
 عة مووإدارة النقد للحساب الخاص بالمجستثمارات  االستثمارات ویشمل اال  قطاع  •

 
 لي:یة كما ی ومات القطاعات التشغیلرض معلتم ع سوق.تقدیریة في الال ساس األسعاریة على أعات التشغیلطاالق لمعامالت بینم اتت 
 
 ي لاإلجما  ة ى الحیا التأمینات عل التأمینات العامة  
 ------------------------------ ---------------------------- ---------------------------- 
 ) یر مدققة(غ مدققة) (غیر  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  یر مدققة) (غ 

 
  سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۰ 
  مبر سبت  ۳۰

۲۰۲۱ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۰ 
  سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۰ 
 مألف درھ ألف درھم  ھمألف در رھم ألف د  ألف درھم ألف درھم  
       

  ۳,۳٤٦,٤۹۹   ۳,۸۲٥,۳۰۱  ۳۲۱,۲۷۸   ٤۸۱,٥٤٥  ۳,۰۲٥,۲۲۱   ۳,۳٤۳,۷٥٦ ةالمكتتب قساط األ إجمالي 
 ------------ ------------- ----------- ----------- ------------ ------------- 

  ۸۲٥,٦٤۹   ۹٥٦,٦٤۱  ٦۳,۰۰۲   ۱۰۲,٤٤۷  ۷٦۲,٦٤۷   ۸٥٤,۱۹٤ ینالتأم دخل إجمالي 
 ------------ ------------- ----------- ----------- ------------ ------------- 

  ۳۹٤,۷٥٦   ٤۲۳,۱۷٦  ۲۳,٥۱۷   ٦۰,٥۱۸  ۳۷۱,۲۳۹   ۳٦۲,٦٥۸ التأمین دخلصافي  
 ------------ ------------- ----------- ----------- ------------ ------------- 

 )۱٦۳,٥٥۲( ) ۱۹٦,۸۹۳( )۲۹,۰۹٦( ) ۲۹,۸۷۱( )۱۳٤,٤٥٦( ) ۱٦۷,۰۲۲( العمومیة واإلداریة  المصاریف
 ------------- ------------ ----------- ----------- ------------- ------------- 

  ۲۳۱,۲۰٤   ۲۲٦,۲۸۳ )٥,٥۷۹(   ۳۰,٦٤۷  ۲۳٦,۷۸۳   ۱۹٥,٦۳٦ الفنیة ح ي األرباصاف
 ----------- ----------- ---------- ---------- ----------- ----------- 

  ۱٥۹,۳۱۸   ۱۸۷,۱۲۲     ودخل آخر  ات رثمااست  ل دخ
     ----------- ----------- 

  ۳۹۰,٥۲۲   ٤۱۳,٤۰٥     الضریبة  ح قبل األربا
       

بعد  ضریبة الدخل   مصاریف
 )۱۲,۲۸۸( ) ۱۳,۲٦٦(     بة المؤجلة الضری خصم 

     ----------- ----------- 
  ۳۷۸,۲۳٤   ٤۰۰,۱۳۹     األرباح بعد الضریبة 

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



 

٢٥ 

 لتابعة اتھا اركوش ةللتأمین مساھمة عام اورینت
 (تابع)  زة الموحدةیة الموجالمرحل المالیة  المعلومات ول حات ح إیضا

 
 (تابع)   اتمعلومات حول القطاع ۲۲

 
 كما ھو مبین أدناه:  ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰یتم عرض تفاصیل موجودات ومطلوبات القطاعات كما في 

 
 اإلجمالي  االستثمارات  التأمینات على الحیاة  مة اعالنات التأمی  
 ----------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------- ------------------------------------ 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  ) ة قق(مد یر مدققة) (غ (مدققة)  (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة)  

 
   سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۰ 
   سبتمبر   ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۲۰ 
   سبتمبر   ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۲۰ 
   ر سبتمب  ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
         

  ۸,۸۸۲,۷۱۹ ۱۰٬٤۹۸٬۳۲۷  ٤,٦۱۰,۱۷۷   ٥,٤٤٥,٥٥٥  ۳۸٤,۱٦۱ ٤٦٥٬۹٥۹  ۳,۸۸۸,۳۸۱ ٤٬٥۸٦٬۸۱۳ قطاع ات الموجود
  ======== ====== == ==== == = =====  === == ===  =======  ======== ==== ==== 

  ٥,٤٦۰,۸۰٥ ٦٬۸۱٦٬۲۷۰   -   -  ۸٦٦,٥٤۷ ۱٬۱۷٤٬۹۲٥  ٤,٥۹٤,۲٥۸ ٥٬٦٤۱٬۳٤٥ مطلوبات القطاع 
  ======== ====== == ==== ==  ======  === == ===  =======  ======== ==== ==== 
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