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 مجلس اإلدارة تقرير 

 

  : سوق التأمين

لقد شهدنا عدًدا   ،  2021في الربع األول من عام   تهحد تزادوقد    19جائحة كوفيد  ستمر تأثير أ

ومع ذلك بدأت األرقام المبلغ   ،  الفترة  تلكخالل    الرعاية السريرية بالمستشفياتحاالت  من    كبيًرا

وانخفضت إلى أدنى مستوى لها على  2021الربع الثاني من عام  فيعنها في االنخفاض 

 وميكرونأالمتحور الجديد  لألسف ، حالة في اليوم 100اإلطالق حيث وصلت إلى أقل من 

بدأ عدد الحاالت في  لحسن الحظ و  ،مجددا عدد الحاالت إلى الزيادة دفع مما  ، االنتشار سريع

ض عدد انخفأ ومن الجيد الخطرةنخفاض ، وباإلضافة إلى ذلك لم نشهد العديد من الحاالت اإل

نأمل أن يستمر االنخفاض في الحاالت المبلغ   ،  هذه المرة  الرعاية السريرية بالمستشفياتحاالت  

بذات ليست  وميكرونأ تحورميبدو أن خطورة  حيث ، 2022عنها خالل الربع األول من عام 

 المرعبهذا الفصل لنهاية الالسابقة ونأمل أن يكون هذا هو بداية  المتحوراتمثل  درجة السوء

 .في تاريخ البشرية

 

وعلى الرغم  ، 2020عام المقارنة ب  2021تحسنت األنشطة االقتصادية بشكل كبير خالل عام 

ستمر أ،  الرقائق األلكترونية نخفاض عدد المركبات المصنعة بسبب نقص المعروض من إمن 

نشهد زيادة كبيرة كما  ، رتفاع الطلب في السوق المحليإعدد مبيعات السيارات في الزيادة مع 

. تقريًبا 2020تعافت صناعة الفنادق التي تضررت بشدة في عام  قدو  ، في عدد المسافرين

سجل سوق  وقد ، ة أيًضا عالمات واضحة على التحسن مع زيادة المبيعاتأظهر قطاع التجزئ 

رتفاع مع دخول المزيد من بدأت األسعار في اإلحيث  نتعاًشا مذهالً بشكل ال يصدقإالعقارات 

أظهر سوق األوراق المالية انتعاًشا وقد    ،الخصوص  دبي على وجه    و الدولة عموما  السكان إلى  

ً م عام الفي  كانت    امكبشكل عام عادت األنشطة االقتصادية بشكل أو بآخر إلى مستوياتها  و   لحوظا

 .بعض القطاعاتفي أفضل وبصورة بل   2019

 

حيث  ، حقق سوق التأمين مكاسب كبيرة من تحسن سوق األوراق المالية وقطاع العقارات

زيادة كبيرة   2021المالية لسوق التأمين المعلنة حتى نهاية الربع الثالث من عام    النتائجأظهرت  

حيث أثرت المنافسة غير  ةالفني  األرباحألسف ليس هذا هو الحال في ، ول في دخل االستثمار

وأصبح قطاع التأمين الصحي  ، للعديد من الشركاتنتائج األكتتاب الصحية بشكل سيء على 



 

 

                              

متدني نخفضت األسعار إلى مستوى أ تأمين المركباتفي  و  .معركة ساحة وتأمين المركبات 

المنخفضة وسنرى   األسعاربمثل هذه    عمالاستمرار األبالتأكيد    المجديمن غير    .إن  غير مسبوق

أن  المؤكدحيث من  2021عام ال منحتياطي األقساط غير المكتسبة المرّحل إتأثير ذلك في 

 حيث تم ،حال  بأفضلليس أيضا التأمين الطبي  . اء بااللتزاماتاألقساط لن تكون كافية للوف

 %  10كتتاب فيها بأقل من أو األ % 100التي تزيد عن الت الخسائرذات معد الوثائقتجديد 

 وسيؤثرساس تجاوز نسب الخسارة أن على ي ن الفرعي ذعلى ه كتتاباأليتم .  الحالي سعرهامن 

سيكون لهذا أيًضا تأثيرعلى هوامش المالءة كما  ، شركات التأمينبشدة على صافي أرباح ذلك 

الشركات حيث أن    ،  بالفعل صعوبات في هذا المجال  بعض الشركاتواجه  ت سالمالية للشركات و 

 سدادسيؤثر على قدرتها على  سلبيالمحلية لديها رأس مال صغير وبالتالي فإن أي تأثير 

 .المطالبات

 

 :  أورينتأداء مجموعة 

ً فارق رقماتجاوزت أقساط التأمين لدينا حيث  واصلت مجموعة أورينت مسيرتها الناجحة  وهو ا

أظهر صافي كما  ،عن العام السابق % 18زيادة بنسبة  األقساط مليارات درهم وسجلت 5

كان هناك تحسن ملحوظ في حقوق المساهمين   و   ،%  11بنسبة  و  زيادة مكونة من رقمين    رباحاأل

 %23وأرصدة البنوك زيادة ملحوظة بنسبة  والنقدستثمارات اإلسجل إجمالي و  ،% 11بنسبة 

متاحة   الفرديةجميع منتجاتنا    وأصبحت  ، ستمرت جهودنا لتعزيز قدرات البيع عبر اإلنترنتوقد أ

 . أقساط التأمين إجماليفي الكبير  في النمو  ذلك وقد أنعكس ، اآلن على اإلنترنت

 

 أداء الشركات الخارجية  و توسعات أورينت 

المالية   الخططالخارجية في األداء الجيد للغاية من خالل تحقيق وتجاوز    شركاتناستمرت جميع  أ

نحن على ثقة  . أظهرت شركة أورينت تكافل تحسنا كبيرا في الربحية واألقساطو  ،الموضوعة 

 .2022عام الفي  العام السابقأرباح  ضعفما ال يقل عن  تحرز سوفمن أن هذه الشركة 

 

 :2021ستحواذ في عام عمليات اإل

ستحواذ على حصة بنك أبوظبي التجاري في شركة أورينت تكافل البالغة لقد نجحنا في اإل 

للتأمين ستحوذنا على حصة البنك في شركة أورينت أكما  ، من أسهم الشركة % 50حوالي 

نتوقع إتمام عملية استحواذ أخرى في شركة أورينت تكافل  ، % 20مصر بنسبة  -التكافلي 

لشركة دى ال فائض سيولة ماليةومع وجود  ، 2022عام الخالل الربع األول من  % 15بنسبة 



 

 

                              

 الستحواذ محليا وخارجًيامليارات درهم تقريًبا ، سنواصل البحث عن فرص ا 4يصل إلى 

بعد النجاح الكبيرالذي حققته شركة     .ستكشاف فرص التوسع حيثما أمكن ذلكإسنواصل أيًضا  و 

قد و   ،  السوق  ذلكشركة تأمين على الحياة في    تأسيسإمكانية    نبحث،  في مصر    ةالعام  اتالتأمين 

 .يدةبدأنا مناقشات مع البنوك الكبرى في مصر من أجل ضمان قنوات توزيع ج 

 

 :تصنيف أورينت 

لكل  S&P" من A" تصنيف و  AM Best وكالة  من  "  a +" تصنيف  تم التأكيد مجدًدا على 

ذراع اليسعدنا أن نعلن أن ، و  مصر  -أورينت االمارات وأورينت للتأمين التكافليمن شركة 

لم يكن إعادة   و   في دولة اإلمارات العربية المتحدة قد تم منحه نفس تصنيف الشركة األم  يالتكافل

 .التأكيد على هذا التصنيف المرموق ممكًنا إال بسبب األداء المتميز للمجموعة

 

 إعادة التأمين: اتفاقيات

الطاقة بيرة في تمت إعادة هيكلة برنامج إعادة التأمين بالكامل مع زيادة كقد  علن أنهن يسرنا أن 

 2022عام  الخالل    األرباحستنعكس إعادة الهيكلة هذه بشكل إيجابي على صافي  و    ،االستيعابية  

نود أن نرحب . و عادة اتفاقيات اإلحدث تحسن كبير في أحكام وشروط كما  ،األعوام التالية و 

 ونشكرهم مقدًما على تفهمهم وتعاونهم "  QBE  "تفاقيات إعادة التأمين  إل  الجديدة القائدةبالشركة  

 .استمرار دعمهم على  التابعةالشركات نود أن نشكر كما  ،

 

  2022للعام  نظرة مستقبلية

في عدد حاالت  كبيراً نخفاًضا إونأمل أن يشهد هذا العام  ، 2022عام بالنحن متفائلون للغاية 

مع تداول أسعار النفط بالقرب من و  ، نهاية العامببزوال الوباء المبلغ عنها ونأمل  19-كوفيد 

. دوالًرا أمريكًيا للبرميل نحن على ثقة من أن دورة االقتصاد ستكون سريعة وقوية للغاية 90

لتأمين بال شك سينعكس هذا بشكل إيجابي على جميع قطاعات األعمال حيث ستستفيد صناعة او 

دبي على أمارة بشكل عام و  دولة اإلمارات العربية المتحدةأظهرت وقد  ، من انتعاش االقتصاد

بقدر كبير على األداء جابا  ي مما سيؤثر ا،    الجائحةوجه الخصوص مرونة مذهلة في مواجهة آثار  

 .2022في عام  لالقتصاد العام

 

 



 

 

                              

 

 المؤشرات المالية:

  2021 2020 
معدل الزيادة عن  

 %  2020العام 

 % باأللف درهم  باأللف درهم   

 %  18 4,247,086 5,007,762 جمالي األقساط المكتتبة  إ

 %  30 1,272,461 1,651,259 صافي األقساط المتتكبة  

 %  23 616,823 758,635 صافي المطالبات المتكبدة  

 %   4 246,397 256,822 األرباح الفنية 

 %  11 430,421 476,105 صافي األرباح  

 %  0 500,000 500,000 رأس المال 

 %  11 3,421,910 3,795,745 حقوق المساهمين  

  والنقد صافي األستثمارات 
 وأرصدة البنوك  

6,107,050 4,981,864 23  % 

 

 

 خاتمة 

كما نود أن نتقدم بخالص الشكر  ،على دعمهم الكبير شركاء األعمالنحن ممتنون حقًا لجميع 

 للتحقيق ممكًنا وقابال نجازاإلجعل هذا  مما  ،الدؤوبلموظفينا على والئهم وإخالصهم وعملهم 

 . ونتطلع إلى استمرار جهودهم الكبيرة في الفترة المقبلة

 

 

 م ـــــــــعمر الفطي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اورينت للتأمين مساهمة عامة  
 والشركات التابعة لها

 

   البيانات المالية الموحدة  
   2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 والشركات التابعة لها اورينت للتأمين مساهمة عامة 
   البيانات المالية الموحدة  

   2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 

 الصفحة    المحتويات 
 

  1   مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

 7   الموحد بيان المركز المالي
 

 8   الموحد األرباح أو الخسائربيان 
 

  9   الموحدواإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائر بيان 
 

  10   الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

 12   بيان التدفقات النقدية الموحد
 

 13   البيانات المالية الموحدة  إيضاحات حول
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 ابات المستقلين ي الحسققتقرير مد
 

 السادة مساهمي اورينت للتأمين مساهمة عامة 
 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة      
 

 الرأي 
 

التابعة   وشركاتهاركة"( ش للقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لـ اورينت للتأمين مساهمة عامة )"ا
، والبيانات الموحدة  2021ديسمبر   31)"المجموعة"(، التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 

اإليرادات الشاملة األخرى، والتغيرات في حقوق الملكية،  وواألرباح أو الخسائر لألرباح أو الخسائر،  
إلى إيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية الهامة  باإلضافة  ريخ،التا كوالتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذل

 ومعلومات إيضاحية أخرى.  
 

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز  
ة الموحدة  تها النقدي دفقاد وت حو، وعن أدائها المالي الم2021ديسمبر  31المالي الموحد للمجموعة كما في 

 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 
 

 أساس إبداء الرأي 
 

لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير في فقرة  
من هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن   لمالية الموحدة" البيانات ا دقيقعن ت  "مسؤولية مدققي الحسابات 

المجموعة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية  
قيقنا لمتعلقة بتدنة االمه باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات لية الدولية( )بما في ذلك معايير االستقالللمحاسبين 

رات العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً  اإلما ة دول  الموحدة في   للبيانات المالية
لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية  

 داء رأينا.  ا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلب التدقيق التي حصلن  ة لللمحاسبين. هذا ونعتقد أن أد
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
 

إن أمور التدقيق الرئيسية هي األمور التي نراها، وفقاً ألحكامنا المهنية، أكثر األمور أهمية في تدقيقنا للبيانات  
ناء تكوين رأينا حول البيانات المالية  في سياق تدقيقنا وأث   رالمالية الموحدة للفترة الحالية. تم تناول هذه األمو 

 وحدة بشكل مجمل، وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور. الم
 
 



 

 
 

 عضاء األ كاتللشر  عالميةال بي إم جي يك منظمةة وعضو في عربية المتحدمارات الرخصة في دولة اإلشركة م   كي بي إم جي لوار جلف ليمتد،
 ميع الحقوق محفوظة.ضمان. ج ال ب ةدمحدو صةخا  شركة انجليزية د،اشيونال ليمتي انترنعة لـ كي بي إم ج قلة التابالمست

 . لمتحدةالعربية ا دولة اإلمارات ن قواني ببموج  مسجل ومرخص ليمتد )فرع دبي(  م جي لوار جلفكي بي إ
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة 
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

2021ديسمبر   31    

 

 
 

 )تابع(   أمور التدقيق الرئيسية
 

 تقييم مطلوبات عقود التأمين  .1

 حول البيانات المالية الموحدة.  27و  13و 5()أ( و5)4و ( ل) 3 جع اإليضاحات ار

 اإلجراءات التي قمنا بها  أمر التدقيق الرئيسي 
 

ينطوي تقييم هذه المطلوبات على أحكام هامة كما أنه  
يتطلب وضع عدد من االفتراضات التي تنطوي على  
عدم يقين جوهري في التقديرات. ينطبق ذلك بشكل  

  مافي  على تلك المطلوبات التي يتم االعتراف بها  خاص
مجموعة  بالغ الم يتم إكبدة التي لت معلق بالمطالبات الت ي 

بها. يتم احتساب المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ  
عنها من قبل خبير تقييم اكتوري داخلي مستقل ومؤهل  

   .  لدى المجموعة 
 

ت المستخدمة  إن التغيرات غير الجوهرية في االفتراضا
راضات المتعلقة  ت فال ة ا حددلتقييم المطلوبات، بصورة م 

لية، قد تؤثر بشكل مادي  المستقب طالبات وتوقيت الم ةمبقي 
على تقييم هذه المطلوبات كما تؤثر بشكل مماثل على  

األرباح أو الخسائر الموحدة. تتضمن اإلفتراضات  
ت  الرئيسية التي يعتمد عليها احتساب االحتياطي معدال 

ات،  ب لطاالم الخسائر والتقديرات الخاصة بتكرار وحجم 
ت األعمال  صم لفئا الت الخمناسباً، معد حيثما كان ذلكو

 طويلة األجل. 
 

إن تقييم هذه المطالبات يرتكز على دقة البيانات حول  
حجم وقيمة ونوع المطالبات الحالية والسابقة حيث أنها  

ية. قد تتأثر عملية  تُستخدم غالباً لتوقع المطالبات المستقبل
  ةق حال عدم اكتمال ود  يفي  ماد تقييم المطلوبات بشكل 

تساب مطالبات التأمين أو  ة في احلمستخدمالبيانات ا
 لوضع أحكام حول االفتراضات الرئيسية. 

 

 
المدعومة  و التي قمنا بها تتضمن إجراءات التدقيق 

 : من قبل خبير التقييم االكتواري ما يلي
 

سية حول  ظم الرقابية الرئي تقييم واختبار الن  -
حتياطي لدى  الالمطالبات وتحديد ا  تسويةت إجراءا

أدلة تطبيق النظم الرقابية على  ة. فحص المجموع
قيد  إجراءات تقييم االحتياطي الفردي للمطالبات  

وتحديد ما إذا كان قد تم تقييم المبالغ التسوية  
 بشكل مالئم؛  يدة في البيانات المالية الموحدة المق

 

مطبقة  لاة يسي وتقييم اآللية واالفتراضات الرئ م فه -
ة،  ة مستقلع، بصور، وكذلك توقةرمن قبل اإلدا

 أرصدة االحتياطي لبعض فئات األعمال؛

 
تقييم خبرة وكفاءة خبير التقييم االكتواري لدى   -

المجموعة والتحديات التي تمت مواجهتها عند 
 تحديد االحتياطيات؛ 

 
قيد التسوية  لبات  المطااحتياطيات  فحص عينة من -

ت  حتياطياالالمقدرة  نة القيمة رامقل من خال
بالوثائق المناسبة، مثل  قيد التسوية   مطالباتال

 مقيمو الخسائر؛ و  تقارير

 
تقييم مدى مالءمة إفصاحات المجموعة فيما يتعلق   -

بهذه المطالبات بما في ذلك جدول تطور  
 المطالبات. 
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 )تابع(   أمور التدقيق الرئيسية
 

 إمكانية استرداد أرصدة التأمين المدينة تقييم  . 2

 حول البيانات المالية الموحدة.   11و  5)ط( و3راجع اإليضاحات 

 اإلجراءات التي قمنا بها  أمر التدقيق الرئيسي 
 

  تتعلقجوهرية تأمين مدينة   لدى المجموعة أرصدة
أقساط التأمين المكتتبة. هناك مخاطر تتعلق   بوثائق

تحديد مخصص  بإمكانية استرداد هذه الذمم المدينة. إن 
انخفاض القيمة ذات الصلة يخضع للتقديرات ويتأثر  

باألحكام المتعلقة باحتمالية التعثر والخسائر المحتملة في  
 حال التعثر في السداد. 

 

 
إمكانية  بشأني قمنا بها ات الت إلجراءاتتضمن 

 أرصدة التأمين المدينة:رداد است 
 

اختبار النظم الرقابية الرئيسية على اإلجراءات   -
الموضوعة لتسجيل ومراقبة أرصدة التأمين 

 المدينة؛
 

ين المدينة فحص فترات استحقاق أرصدة التأم  -
للتحقق مما إذا كان قد تم تحديدها بشكل دقيق.  

صدة التأمين المدينة القائمة  ة من أراختبار عين 
لفترات طويلة، والتي لم يتم رصد مخصص  

يمة لها مقارنةً باألدلة الداعمة لدى  انخفاض ق
 اإلدارة على إمكانية استرداد هذه األرصدة؛ 

 
ة من  الحصول على تأكيدات باألرصدة من عين  -

األطراف المقابلة ذات الصلة مثل حاملي وثائق  
 ء؛ والوسطاالتأمين والوكالء 

 
التحقق من الدفعات المستلمة من هذه األطراف   -

 المقابلة بعد نهاية السنة؛
 

تقييم مدى كفاية المخصصات المرصودة للديون   -
المعدومة لكبار العمالء، مع األخذ باالعتبار 

عمليات تقييم مخاطر االئتمان لكل عميل على حدة  
بناًء على فترة التأخر عن السداد ومدى وجود  

ألرصدة القائمة وسجل تسوية  ت على انزاعا
األرصدة المستحقة سابقاً من نفس األطراف  

 ؛ و المقابلة
 

مناقشة اإلدارة ومراجعة المراسالت، حيثما كان   -
ذلك مناسباً، لتحديد أي نزاع والتحقق مما إذا كان  

قد تم أخذها باالعتبار بشكل مناسب عند تحديد 
 مخصص انخفاض القيمة. 
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 المعلومات األخرى 
 

تم   يذ ال إلدارة لس اء مجرى من تقرير أعضارى. تتألف المعلومات األخإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخ
لتقرير السنوي  اية من المتبق األقسامكما نتوقع الحصول على  ير مدققي الحساباترل تاريخ تقالحصول عليه قب 
 بعد تاريخ تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا.  2021للمجموعة لسنة 

 
اجات تدقيقية بشأن  ت ن ن أي است بر عنُع خرى، كما أننا لمية الموحدة المعلومات األال يشمل رأينا حول البيانات المال

 ت. اذه المعلومه
 

بذلك، ، وعند القيام ءة المعلومات األخرىا في قراصر مسؤوليتن تنحدة، لموحبيانات المالية افيما يتعلق بتدقيقنا لل
  عالموحدة أو م العتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع البيانات المالية نضع في ا 

لى  نا إخلص  حالفي  ها أخطاء مادية. ما إذا كانت تشوب ها أثناء عملية التدقيق، أو الحصول علي لتي تم المعلومات ا
، بناًء على األعمال  ققي الحساباتريخ تقرير مداعليها قبل ت لنا حص يالت  األخرى  دي في المعلومات وجود خطأ ما

 ن. التي قمنا بها، فإننا ملزمون باإلبالغ عن هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأ

 

ينا إحاطة  عين علت ي قراءته، اء أثن  2021لسنة للمجموعة رير السنوي في التقفي حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي 
 تخاذ اإلجراءات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. بهذا األمر وا ؤولي الحوكمةسم
 

 ات المالية الموحدة    مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيان
 

رير لتقاإلعداد ا  ة ي عايير الدولوحدة بصورة عادلة وفقاً للمالية المنات الموعرض البيا  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد
(  2ة رقم )ت العربية المتحدع األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارا ادها بما يتوافق ملية، وإعدالما

،  )وتعديالته( 2007سنة ل ( 6)المتحدة رقم  التحادي لدولة اإلمارات العربيةوالقانون ا  ديالته()وتع 2015لسنة 
ث تكون خالية من  موحدة بحي ة المالي ت ال د البياناادضرورية إلع وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها

 ألخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ. ا
 

وفقاً   عمالهااصلة أومؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مسالمالية الموحدة، تكون اإلدارة داد البيانات إع عند
ستخدام مبدأ  مرارية وا الست دأ ابمب   المتعلقة ر واً، عن األملمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، حيثما يكون مناسب 

 هاو إيقاف عملياتها أو لم يكن لدي تصفية المجموعة أ مرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم االست 
 بديل فعلي غير ذلك. 

 
 ة. اد التقارير المالية للمجموع لية اإلشراف على عملية إعدة مسؤوالحوكم  يتحمل مسؤولو 

 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة    
 

كل مجمل،  بشانت البيانات المالية الموحدة، ولة حول ما إذا كتتمثل أهداف تدقيقنا في الحصول على تأكيدات معق
.  ان ي يتضمن رأي ن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذتنتج ع ة، التيخالية من األخطاء المادي 

ً  التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تمعن درجة عالية من  هو عبارة قول المعكيد إن التأ   القيام بها وفقا
ء نتيجة االحتيال أو الخطأ  األخطا قد تنشأكتشف دائماً أي خطأ مادي إن وجد.  ت  للمعايير الدولية للتدقيق سوف

ة على القرارات  رة فردية أو جماعي تؤثر بصو ة أنعقول رة ممتوقع بصو لاإذا كان من وتُعتبر هذه األخطاء مادية 
 يانات المالية الموحدة. ناًء على هذه الب االقتصادية التي يتخذها المستخدمون ب 

 
  قمنا بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك المهني خاللتدقيق،  ولية للتدقيق وفقاً للمعايير الدأعمال الن كجزء م

 يلي:  أيضاً بما ق. قمناي قملية التدع
 

أو الخطأ،  نتيجة االحتيال  مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت وتقييمتحديد  —
تدقيق كافية ومالئمة لتزويدنا   لى أدلة لحصول عالتدقيق المناسبة لتلك المخاطر وات وتصميم وتنفيذ إجراءا 
على مقارنةً  ن االحتيال تكون أالناتجة ع دية الماطاء تشاف األخ كامخاطر عدم  بأساس إلبداء رأينا. إن 

ف متعمد أو  حذ د ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو   ألن االحتيال قباألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً 
 لية. ة الداختحريف أو تجاوز الرقاب 
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    )تابع(مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة  

 

بة للظروف  قيق مناسإجراءات تد  بغرض تصميم م نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك هف —
 بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.  س ي ، ولنةاهالر

 

ت ذات الصلة  اإلفصاحا تبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والمحاسبية المالسياسات  مالءمة ىتقييم مد —
 الموضوعة من قبل اإلدارة. 

 
ا كان  رارية وتحديد ما إذاالستم تعلقة بمبدأاستخدام اإلدارة لألسس المحاسبية الم مدى مالءمةن التحقق م —

علق باألحداث أو الظروف  ليها، فيما يت التي تم الحصول ع قجوهري، بناًء على أدلة التدقي يقين هناك عدم 
االستمرارية. في حال  أ ول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقاً لمبدجوهري ح التي قد تُثير شك 

قي الحسابات إلى  اه في تقرير مدقينا أن نلفت االنتب تعين علهري، فإنه ي خلصنا إلى وجود عدم يقين جو
ر  صاحات غي إذا كانت هذه اإلف أو نقوم بتعديل رأينا وحدة، الية الم انات المفي البي  ة ل اإلفصاحات ذات الص

لحسابات.  تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي ا تي كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق ال
ً لابب في توقف المجموعة عن مواصلة أعممستقبلية قد تتسحداث أو الظروف ال أن األ إال لمبدأ   ها وفقا
 ية. الستمرارا

 
ت  ان واها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كلها ومحت تقييم عرض البيانات المالية الموحدة وهيك —

نات المالية  يقة تضمن عرض البياصلة بطرحداث ذات الالبيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واأل
 بصورة عادلة.  وحدة الم

 
ل  ية داخلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارئمة بشأن المعومالتدقيق كافية   ةالحصول على أدل  —

  أعمال التدقيق تنفيذ وتوجيه  نحن نتحمل مسؤولية. دة المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموح
 ا التدقيقي. . نحن مسؤولون وحدنا عن رأين عليها شراف اإلو للمجموعة 

 
لها  اق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد ر من ضمنها نطمة بخصوص عدة أموكونتواصل مع مسؤولي الح

ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة  ي لنتائج الجوهرية المترتبة على أعمال التدقيق بما فوا
 ل التدقيق. ل أعماالداخلية خال

 
علق باالستقاللية، ونطلعهم  لمهني فيما يت سلوك ابقواعد ال  ان موجبه التزاممسؤولي الحوكمة نؤكد ب نُقدم أيضاً إقراراً ل

وحيثما أمكن، ر على استقالليتنا، ؤث األمور األخرى التي قد يُعتقد بصورة معقولة أنها ت قات وعلى كافة العال
 طبقة.  و اإلجراءات الوقائية الم تهديدات أعلى أي خذة للقضاء اإلجراءات المت 

 
لبيانات  نحدد األمور األكثر أهمية أثناء تدقيق ا ؤولي الحوكمة،اصل بشأنها مع مسوت في ضوء األمور التي يتم ال

ر  ض هذه األمور هي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باستعرااألمو ذهالمالية الموحدة للفترة الحالية، وبذلك تُعتبر ه
التشريعات أو  وجب القوانين أو مب األمور للعامة محظوراً صاح عن تلك لم يكن اإلفما  رير مدققي الحسابات في تق

  ن تكونأ جب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من المتوقععندما نرى، في حاالت نادرة للغاية، أنه ي 
 اح. ة هذا اإلفصنتيجلى المصلحة العامة تعود ع لمنافع التيالتداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من ا
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 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 
ما   إلى ، فإننا ننوه ته()وتعديال 2015( لسنة 2عربية المتحدة رقم )كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات ال

 :2021مبر  ديس 31ية في المنتهللسنة  يلي
 
 ؛غراض تدقيقنانعتبرها ضرورية أل لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي (1

 

صلة للقانون  ام ذات ال حكمع األ  حدة، من كافة النواحي المادية، بما يتوافق ات المالية الموتم إعداد البيان  (2
 ؛  ديالته()وتع 2015نة ( لس2لعربية المتحدة رقم )اإلمارات الدولة  االتحادي

 
 الحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛ جموعة باقامت الم (3

 
في السجالت المحاسبية  مع ما جاء   لس اإلدارة مجء ي تقرير أعضادة فالمالية الوار تتفق المعلومات  (4

 للمجموعة؛ 

 
خالل السنة   المجموعة بشراء أسهم لم تقمالموحدة، ة لمالي نات احول البيا  1-9 بين في اإليضاح كما هو مُ  (5

 ؛2021 ديسمبر 31في  المنتهية

 
لشروط  ت العالقة واذاف  ية مع األطرا المعامالت الماد ةدحول البيانات المالية الموح 25يبين اإليضاح رقم  (6

 ي تم بموجبها تنفيذ هذه المعامالت؛الت 
 
وعة قد خالفت، خالل السنة  تباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المجمع ان يسترلم أتُيحت لنا،  تيالبناًء على المعلومات  (7

عربية  الت لة اإلمارانون االتحادي لدوا ق، أي من األحكام ذات الصلة لل2021ديسمبر  31المنتهية في المالية 
ن له  وكي  قد أو أن الشركة قد خالفت نظامها األساسي، على وجه  )وتعديالته( 2015سنة ( ل2المتحدة رقم )

 ؛ و2021ديسمبر  31حد كما في الي المو ي على أنشطتها أو مركزها المأثير مادت 

 
بإجراء أي مساهمة  لمجموعة ا ملم تق ، نات المالية الموحدحول البيا 1-22ين في اإليضاح كما هو مب  (8

 .  2021ديسمبر  31السنة المنتهية في مجتمعية خالل 
 

وه بأننا قد  ا نن فإنن ، (تهديالوتع)  2007لسنة  (6)رقم  ربية المتحدة لعرات ااإلمان االتحادي لدولة  قانوالي كما يقتض
 نا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض تدقيقنا. حصل

 
 

 دت كى بي إم جي لوار جلف ليم
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 لتابعة لها اكات والشراورينت للتأمين مساهمة عامة 
 

   الموحد  األرباح أو الخسائر بيان 
     ديسمبر   31في  ةللسنة المنتهي 

 

  2021 2020 
 مألف دره درهم ألف  إيضاح 
    

 4.247.086 5.007.762 13 تبة  كت إجمالي األقساط الم
 (2.974.625) ( 3.356.503) 13 اط المسندةإعادة التأمين من األقس ة صح
  ----------------------- ----------------------- 

 1.272.461 1.651.259  صافي األقساط المكتتبة  
      كتسبة واالحتياطي لمر اغي  قساط األ  احتياطيفي صافي الحركة  

 ( 127.674) ( 338.645) 13 وحدات لاب  طةلمرتب وال ااألم  واحتياطي  يساب لحا    
  ----------------------- ----------------------- 

 1.144.787 1.312.614  صافي األقساط المكتسبة   
 249.305 316.810  ت ال ومإيرادات الع
 ( 284.312) ( 350.894)  ت العموالمصاريف 

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

 1.109.780 1.278.530  لي إيرادات التأمين ماإج
  ----------------------- ----------------------- 

 2.184.203 2.675.771  إجمالي المطالبات المدفوعة 
 (1.600.343) ( 1.938.140)  المدفوعة  ة إعادة التأمين من المطالبات صح
  ----------------------- ----------------------- 

 583.860 737.631  صافي المطالبات المدفوعة 
 380.580 185.517  سوية الت   قيد في مخصص المطالبات  الزيادة
 ( 340.697) ( 149.074)  وية التس قيد  تفي حصة إعادة التأمين من المطالبا الزيادة

 (10.161) ( 17.773)  غ عنهاالب اإلولم يتم  المتكبدةالبات لمطفي احتياطيات ا قصالن 

 3.241 2.334  في احتياطي مصاريف تسوية الخسائر يادة زلا

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

 616.823 758.635    كبدة المتصافي المطالبات 

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

 492.957 519.895  ن يالتأم دخل في صا
 188.988 210.363 20 رات اثماالست  دخل منال

 5.836 6.219  دخل آخر  

 - 18.291 21   بسعر منخفضأرباح شراء 
 2.157 364 8 من استثمارات في شركة زميلة  حصة األرباح 

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

 689.938 755.132  الدخل إجمالي 

 ( 246.560) ( 263.073) 22 ة ة واإلداري العمومي  يفمصارلا

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

 443.378 492.059  ريبة الضاألرباح قبل 

ً مصاريف ضريبة الدخل مخصو  (12.957) ( 15.954) 23 الضرائب المؤجلة   اهمن   ما
  ----------------------- ----------------------- 

 430.421 476.105  باح بعد الضريبة راأل

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

    العائدة إلى: 

 414.237 458.009  مساهمي الشركة األم 

 16.184 18.096  الحصص غير المسيطرة 

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

  476.105 430.421 

   ======= ===  ======= == = 
 82 .85 91  .60 24 (/ سهم  األم )درهم همي الشركةسائد لمالعا  هملسلسي والمخفف اساألبح الر
   ==========  ========== 

 .  6 ىل إ 1من حات الصف على  مدرج تقرير مدققي الحسابات المستقلين  إن
 

 الموحدة.  اليةالم اتن االبي اً ال يتجزأ من هذه زءج 63 إلى  13 من رجة على الصفحات اإليضاحات المد تُشكل
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 لشركات التابعة لها وامة عامة ه ين مساللتأم تيناور
 

   الموحد  األخرى املةالش األرباح أو الخسائر واإليرادات بيان 
   ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 
  2021 2020 
 ألف درهم   ألف درهم   
    

 430.421 476.105  ة عد الضريباألرباح ب
    

      خر  شامل اآلالدخل ال
    

 إلى  ة تصنيفهسيتم إعاد  الدخل الشامل اآلخر الذي 
   األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:     
    

  (11.733) 122.451 للبيع متوفرة  تراغير المحققة من استثما ( الخسائر)األرباح /  صافي

    
 (18.622) ( 31.201) نبيةأجت عمليا  ة من تحويل مالت أجنبي ات عتسوي 

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

 (30.355) 91.250 الشاملة األخرى للسنة)الخسائر(  /  الدخل
  ----------------------- ---------------------- 

 400.066 567.355 للسنة  الدخل الشامل مالي جإ
 ----------------------- ---------------------- 

   
   العائد إلى: 

 388.690 551.323 م األة مساهمي الشرك 
 11.376 16.032 غير المسيطرة  ص صالح
 ----------------------- ---------------------- 

 567.355 400.066 

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

 
 .  6 ىإل  1 ات منصفحلاعلى  رج مدت المستقلين إن تقرير مدققي الحسابا

 
 الموحدة. المالية  اناتالبي اً ال يتجزأ من هذه زءج 63 إلى  13 من الصفحات لى رجة عاإليضاحات المد تُشكل
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 والشركات التابعة لها امة اورينت للتأمين مساهمة ع
 

  الموحد  الملكية قوقح بيان التغيرات في
      ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
   األم  الشركة  ساهميئدة لم العا الملكية حقوق    
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 رأس المال  
ي  االحتياط

 ميزالاإل
 االحتياطي  

 القانوني

احتياطي 
ائر  الخس

 ام االحتياطي الع  االستثنائية  

 احتياطي
  رمخاط
  إعادة
 ين التأم 

 احتياطي
موجودات  

متوفرة 
 للبيع

ي احتياط
ت  العم ل تحوي
 يةأجنب

احتياطي 
 رأس المال  

األرباح  
 المحتجزة 

قترح  أرباح م 
   المجموع عها توزي

الحصص 
غير 

 ي الاإلجم  يطرة سم ال
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   رهم  ألف د لف درهم أ درهم  فأل   ألف درهم ألف درهم   رهم ف دلأ ألف درهم   ألف درهم   درهم  ف أل درهم  ف أل ف درهم  لأ 
               

 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 2021ر يناي 1ي الرصيد كما ف
               

                 ة نللس ة الشامل داتاإليرا إجمالي
               

 476.105 18.096 458.009 - 458.009 - - - - - - - - - السنة  أرباح 
               

               للسنة    األخرى ة الشامل داتاإليرا
غير المحققة من   احربأل اصافي 
 122.451 - 122.451 - - - - 122.451 - - - - - -   للبيع  متوفرةمارات استث

               

بية من تحويل  مالت أجنت عتسويا
 (31.201) (2.064) (29.137) - - - (29.137) - - - - - - - أجنبية  عمليات

 ----------------------- --------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------- ----------------------- 
  ة الشامل( سائرلخ)ايرادات / اإلإجمالي 
 567.355 16.032 551.323 - 458.009 - (29.137) 122.451 - - - - - - للسنة 

               

  مسجلة ين الاهم المسالمعامالت مع 
               ن حقوق الملكية مباشرة ضم 

               

 (323) - (323) - (130.368) - - - 13.995 61.966 54.084 - - - الُمحول إلى االحتياطيات
بي   يو إن ت وراينا  –حقوق األقلية  

 (920) (920) - - - - - - - - - - - - كافلت
 (200.000) - (200.000) (200.000) - - - - - - - - - - ( 17توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 - - - 250.000 (250.000) - - - - - - - - - ( 17 يضاح)إة  مقترح اح أربتوزيعات 
 7.720 (3.262) 10.982 - - 10.982 - - - - - - - - احتياطي رأس المال  

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------------------ --------------------- ----------------------------- 
 3.795.746 72.196 3.723.550 250.000 155.042 10.982 ( 136.664) 580.093 27.688 1.627.458 333.951 250.000 125.000 500.000 2021ديسمبر  31في   الرصيد كما

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

 . 6إلى  1مدرج على الصفحات من ن قليإن تقرير مدققي الحسابات المست
 

 . البيانات المالية الموحدةهذه   ن ميتجزأ  جزءاً ال 63إلى  13تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 والشركات التابعة لها امة اورينت للتأمين مساهمة ع

 
  الموحد  الملكيةي حقوق رات فالتغيبيان 

      ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
  األم كة الشر ساهمي ئدة لم العا الملكية وق قح   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال  
ي  االحتياط

 زاميلاإل
 االحتياطي  

 يالقانون

احتياطي 
ائر  الخس

 ام لع االحتياطي ا االستثنائية  

 طياحتيا
  مخاطر
إعادة  
 التأمين 

 احتياطي
موجودات  

 متوفرةمالية 
 للبيع

ي ياطاحت
ت  العم ل تحوي
 يةأجنب

األرباح  
 المحتجزة 

قترح  أرباح م 
   المجموع عها توزي

الحصص 
غير 

 مالي اإلج المسيطرة 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   رهم  ألف د م درهلف أ   ألف درهم ألف درهم   رهم ف دلأ ألف درهم   ألف درهم   درهم  ف أل درهم  ف أل ألف درهم   
              

 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 2020ر يناي 1ي ا فكمالرصيد 
              

              للسنة   ة الشامل داتاإليرا إجمالي
              

 430.421 16.184 414.237 - 414.237 - - - - - - - - السنة  أرباح 
              

              للسنة    األخرى ة املشلا اإليرادات
مارات  تثغير المحققة من اس سائرالخصافي 

 (11.733) - (11.733) - - - (11.733) - - - - - -  للبيع متوفرة
              

 بية من تحويل  مالت أجنع تسويات
 (18.622) (4.808) (13.814) - - (13.814) - - - - - - - أجنبية عمليات  
 ------------------------ ---------------------- ------------------------ ------------------------ --------------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ---------------------------- ------------------------ ----------------------------- 

 400.066 11.376 388.690 - 414.237 (13.814) (11.733) - - - - - - نة لسل  ة الشامل( سائرلخ)ايرادات / اإلإجمالي 
              

مباشرة  مسجلة ين الاهم المسالمعامالت مع 
              ن حقوق الملكية ضم 

              
 - - - - (182.224) - - 13.693 144.000 24.531 - - - الُمحول إلى االحتياطيات

 (2.528) (1.011) (1.517) - (1.517) - - - - - - - - موظفين مية إلى الت إلزاعادف
 (100.000) - (100.000) (100.000) - - - - - - - - - ( 17توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 - - - 200.000 (200.000) - - - - - - - - ( 17 يضاح)إة  أرباح مقترح توزيعات 
 ------------------------ ----------------------- ------------------------ ------------------------ ---------------------------- ------------------------ ------------------------ ---------------------------- ------------------------ ------------------------ ---------------------------- ------------------------ ----------------------------- 

 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 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
  ==== = === =  ==== = === =  ==== = === =  ==== = === =  ==== = = === =  ==== = === =  ==== = === =  == == == = === =  ==== = === =  ==== = === =  === == = = === =  = === = === =  ==== = === = == 
 

 . 6إلى  1على الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج 
 

 . البيانات المالية الموحدةن هذه  ميتجزأ  جزءاً ال 63إلى  13تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 ها والشركات التابعة لاورينت للتأمين مساهمة عامة 
 

 الموحد  بيان التدفقات النقدية
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 2020 2021 إيضاح 
 ف درهم لأ هم  ألف در  
    شطة التشغيلية من األن النقدية فقاتتدال

 443.378 492.059  نةح قبل الضريبة للس ربااأل
    الت لـ: تعدي

 8.179 10.415 22 االستهالك  
 (136.036) ( 158.320) 20 لفوائد ا دخل
 ( 51.860) ( 49.669) 20 األرباح توزيعات دخل

 (2.157) ( 364) 8 ة ملكياً لحقوق الها محتسبة وفقمر بشركات مستث أرباح  الحصة من
 (604) - 20 ققة من بيع استثمارات محلااألرباح  
 (488) ( 2.374) 20 عادلة من خالل األرباح أو الخسائر ارات بالقيمة الغير المحققة من استثم األرباح 

 - ( 18.291)  بسعر منخفض  شراءح باأر
 (52) 64  عدات وم كاتمتلمن بيع م (األرباح الخسائر /) 

 192 328 26 رامات عقود اإليجاتزمويل ال تكلفة ت
 3.160 ( 1.127) 11 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

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

 263.712 272.721  رأس المال العامل  تغيرات فياللية قبل التدفقات النقدية التشغي
    

 (193.954) 111.006  نةالتأمين المدي  في ذمم( )الزيادة  /ص نقلا
 (461.428) ( 272.849)  ادة التأمين ت عقود إعفي موجودا  الزيادة

ً نة األخرى والمصاريف  مديفي الذمم ال (الزيادة النقص / )   ( 10.604) 831  المدفوعة مقدما
 540.601 397.979  طلوبات عقود التأمين م في ادة زيال

 62.118 244.789  لمرتبطة بالوحدات ال ا مو األ  طي يات اح ي ف  ةدالزيا
 259.498 185.475  ى ئنة األخر الدا الذممالتأمين الدائنة و  إعادةالزيادة في ذمم 

 (359) 2.361  تقاعدلتزام مزايا الفي ا)النقص( الزيادة / 
  ------------------------ ------------------------ 

 459.584 942.313  لية يشغالتة طش ناألن النقد الناتج م
    

 (729) ( 12.501) 23 ضريبة الدخل المدفوعة
  ------------------------ ------------------------ 

 458.855 929.812  األنشطة التشغيلية اتج من صافي النقد الن
  ------------------------ ------------------------ 

    رية ة االستثماطش ألنمن اة ديلنقالتدفقات ا
 (3.732) ( 6.251)  شراء ممتلكات ومعدات 

 99 72  العائدات من استبعاد ممتلكات ومعدات 
 138.611 142.605  المستلمة  الفوائد

 51.860 49.669 20 توزيعات أرباح   خلد
 (184.112) 149.198  كون لدى الب  (عودائ)/سحب 

 - ( 63.235)  المستحوذ عليه  لنقدمن اي اف ص –بعة االستحواذ على شركة تا
 ( 74.534) ( 294.342)  الخسائر رباح أو األ اللمن خ دلةاء استثمارات مدرجة بالقيمة العارش

 ( 94.897) ( 79.559)  شراء استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
 (226.169) ( 405.167)  متوفرة للبيع ت را ماتثشراء اس

 12.416 49.554  رة من خالل األرباح أو الخسائ بالقيمة العادلدرجة رات ماثمستبيع االمتحصالت من 
 85.933 61.139  قاق يخ االستحمحتفظ بها لتاربيع استثمارات   منصالت حالمت

 18.535 91.834  متوفرة للبيعبيع استثمارات  المتحصالت من 
 (2.439) 2.883  ألجنبيةفروقات صرف العمالت ا

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

 (278.429) ( 301.600)  يةثمارست الصافي النقد المستخدم في األنشطة ا 
  ------------------------ ------------------------ 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 (100.000) ( 200.000) 17 فوعةتوزيعات أرباح مد

 (5.265) ( 2.173) 26 جار عقود اي تا لتزامسداد ا
  ------------------------ ------------------------ 

 (105.265) ( 202.173)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
  ------------------------ ------------------------ 

 75.161 426.039  يعادله في النقد وما  صافي الزيادة
 315.148 371.687    ريناي 1دله في وما يعا قدالن

 ( 18.622) ( 31.201)  ت أجنبيةطي تحويل عمال الحركة في احتيا
  ------------------------ ------------------------ 

 371.687 766.525 14 ديسمبر    31في  النقد وما يعادله
   ==========  ========== 

 

   .6ى إل 1من  صفحاتلاعلى   مدرج قلين تمس الابات  تقرير مدققي الحس نإ
 الموحدة. ذه البيانات المالية جزءاً ال يتجزأ من ه 63إلى  13من  ة على الصفحاتضاحات المدرجاإلي تُشكل
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 ابعة لها ات الت والشركاورينت للتأمين مساهمة عامة 
 البيانات المالية الموحدة   إيضاحات حول

 
  يةئيسلر ا  واألنشطة  لقانونيالوضع ا  1

 
  ب مرسوم بي بموج مسؤولية محدودة في إمارة د  كشركة ذات  1980يوليو    22في    ة"("الشرك امة )همة عسام  تأميناورينت لل  تأسست

في   عملياتها  مزاولة  في  وبدأت  دبي  حاكم  سمو  تسج1982ير  ينا  1صادر عن  تم  و.  الشركة  للقانويل  اإلمارات  فقاً  لدولة  االتحادي  ن 
تم   1988مايو  2في   .14برقم تسجيل  1984ر ديسمب  29في ت التأمين( ون شركا ن ه، )قا، وتعديالت 1984 ةسن ل  (9م )العربية المتحدة رق

الشركة  عامة    تحويل  مساهمة  شركة  ت إلى  وتم  التأمين  شركات  قانون  لمتطلبات  الوفقاً  بموجب  االتحسجيلها  اإلمارات    اديقانون  لدولة 
شركة  . تخضع الماليدبي الرجة في سوق  م الشركة مدإن أسه  . تجاريةالشركات البشأن    ه،ت تعديال، و2015( لسنة  2م )رق  العربية المتحدة 

القانون االتحادي   المتحدة  ة اإللدولألحكام  العربية  تأسيس هيئة  2007لسنة    ( 6)رقم  مارات  بشأن  لعنوان  ا  إن .  امالهأعالتأمين وتنظيم  ، 
 ة. دتحلمبية ادبي، اإلمارات العر، 27966المسجل للشركة هو ص.ب 

 

  ة المختلفوالحوادث   ةالبحري  والمخاطرالسيارات  لهندسية ومال اواألععقارات  لاب متعلقة ة األجل التأمين قصيرلقود اعإصدار اول الشركة زت 
ياة  حالى  دي علاة والتأمين الفرلى فئات التأمين الجماعي على الحي ضافة إمة( باإلبالتأمينات العا  الى التأمين الصحي )يشار إليهباإلضافة إ

 دى مؤسسات مالية. أوراق مالية استثمارية وودائع ل ار أموالها فيركة باستثمتقوم الش ياة(. كمالحعلى ا لتأمينيشار إليهما با)
 

ُعمان    سلطنة كما لديها فروع في    العربية المتحدة   ارات اإلمو  اوسيريالنكا وتركي   قامت الشركة بتأسيس شركات تابعة في سوريا ومصر 
 حرين. والب 

 
المالية  بي المل  تشت  علىانات  التالشركة  لالية  المالمعلومات    الموحدة  لهاوالشركات  "المج  إليها  )يشار   بعة  بـ  يلي مجتمعة  فيما    موعة"(. 

 تفاصيل الشركات التابعة: 
 

 الملكية ة ب سن  بلد التأسيس  ي الرئيسالنشاط  التابعة ات الشرك
   2021 2020 

 ٪ 40 ٪ 40 سوريا  والتأمين على الحياة  العامة تان تأمي لا مينتأللالمشرق العربي شركة 
 ٪ 60 ٪ 80 مصر لعامةالتأمينات ا )ش.م.ع.(  للتأمين التكافليت رين كة اورش

 ٪ 100 ٪ 100 سيرالنكا التأمينات العامة شركة اورينت للتأمين المحدودة 
 ٪ 35 ٪ 84   تاماراإل التأمينات العامة (" 21")إيضاح  مساهمة عامة  -تكافل ن بي اورينت يو اشركة 

 ٪ 100 ٪ 100 تركيا  أمينات العامةالت  سيركيتي  انونيمورتا كة اورينت سيغرش
 

وهي ذات    ة،ربية المتحدالكائنة في دبي، اإلمارات الع  ( "األم   ركةالش "مية )تن الات  مإن الشركة القابضة للمجموعة هي شركة الفطيم لخد
ة  إلمارات العربي الكائنة في دبي، اصوصية  الفطيم الخركة  موعة هي ش للمج  سية سا ة األالقابض  على المجموعة. إن الشركة سيطرة هامة  

 المتحدة. 
 

 شركة المشرق العربي للتأمين 
 

  ا نفوذ لديه  إنحيث  الشركة    رة تخضع المنشأة لسيط  شركة المشرق العربي للتأمين،من    ٪40بته  بما نس  كة رالشامتالك    على الرغم من
نتيجةً    لمستثمرينى عائدات االتأثير عل  فيالقدرة  لها  ة وتغيرها المعائدات ق في  أو حقو  لـ  تعرض  ىلافة إباإلضبها  الشركة المستثمر  على  

 شأة.  تسيطر على المن  ترى اإلدارة أن المجموعةوبالتالي،  سية للشركة. اسة األ لقابض االشركة  التي تحتفظ بهاة اإلضافي الملكية  لحصة
 

 أساس اإلعداد   2
 

     افق بيان التو   أ(
 

البيان إعد  تم الاد هذه  االمية  مالات  للمعايير  الم  لدولية إلعداد وحدة وفقاً  ال الالتقارير  الدولية،    صادرة ية  المحاسبية  المعايير  ا  م كعن مجلس 
ا   طلباتبالمت   تلتزم من  الصلة  اإلمارذات  لدولة  االتحادي  القانون  )لعرب ات  رقم  المتحدة  لسنة  6ية  هيئة  2007(  إنشاء  شأن  مين التأ  في 

والن ت و أعمالها  )  ادي تحاال  قانونظيم  لسنة  2رقم  ال  2015(  الشركات  م بشأن  وقرار  إتجارية،  )دارة  جلس  رقم  التأمين  لسنة  25هيئة   )
بشأن التعليمات المنظمة لعمليات    2019لسنة  (  23قم )ة هيئة التأمين ر ت التأمين وقرار مجلس إدارا كة لشرلمالي اللوائح  ابشأن    2014
 ين.  التأمإعادة 

 

الشركة  ذلك،عالوة على   المنتهية في  يتعين على  للسنة  بأحكام  ،  2021ديسمبر    31،  العربية  االلتزام  لدولة اإلمارات  القانون االتحادي 
القانون االت   ،2021سبتمبر    20وتعديالته. في    2015  لسنة  2المتحدة رقم   لدولة اإلمارصدر  المتحدة رقم  حادي  العربية    لسنة   32ات 

سأصب و  2021 من  اً  ي ارح  اإل  2022يناير    2اعتباراً  لدولة  االتحادي  القانون  ألغى  رقم  والذي  المتحدة  العربية    2015  لسنة  2مارات 
مارات العربية المتحدة  لدولة اإلحادي  ت ابقانون  لالمتثال ألحكام المرسوم    2022يناير    2شهًرا اعتباًرا من    12الشركة    لدى.  وتعديالته()

 . 2021 لسنة 32رقم 
 

 قياس لا  سا أس ب( 
 

 :  ةادل الع ةمبالقي  اقياسهيتم   التي التالية البنود تثناءة باسلتكلفة التاريخي اأساس  الموحدة علىالبيانات المالية ه هذ دادتم إع
 

 ؛ و المتوفرة للبيعارات ستثمالا (1
 . ل األرباح أو الخسائرادلة من خال عبالقيمة ال مدرجة الستثمارات اال (2
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 عة لها التابركات لشاوهمة عامة مين مسانت للتأ اوري
   تابع( ضاحات حول البيانات المالية الموحدة ) يإ

 
 بع( عداد )تاأساس اإل 2
 

   ةماليلت اانالبي العملة الرسمية وعملة عرض ا  ج( 
 

المالية  هذه    عرضتم   بدرهمالبيانات  أقرب  (اإلماراتي"   الدرهم ")  متحدةال  ة العربي اإلمارات    الموحدة  إلى  مع  ألف،   مقرباً  تتم    م ظ حيث 
   العملة.ذه به عةجموالمت عامالم

 
 حكام  استخدام التقديرات واأل د( 
 

المالية    ذه ه إعداد  نإ ً البيانات  وفقا األحكري قاالت   عدادإلية  دولال  للمعايير  الموحدة  وضع  اإلدارة  من  يتطلب  المالية  والتقديرات  ر  ام 
تؤث الوا التي  السياسات فتراضات  تطبيق  على  والمالمحاسب  ر  المُ ية  واإل والمطلو  ت جودا للمو   نةلعبالغ  وبات  تختلف  المصاريفيرادات  قد   .
 رات. لك التقدي علية عن ت نتائج الفال

 
ي تم فيهـا بية في الفترة الت سالتقديرات المحا  مرة. يتم االعتراف بالتعديالت علىة مست روها بصبعة لاالت ات  راضتتم مراجعة التقديرات واالفت 

 تعديل التقديرات.
 

تقديرات واألحكام الهامة قين في الى عدم الي تنطوي عل جاالت الهامة التيلومات حول المشة المعمناق  5  مقاح راإليضي  ف بصورة محددة، يتم
 لبيانات المالية الموحدة.ا يفالمدرجة لمبالغ ي لها التأثير األكبر على امحاسبية الت لااسات السي  قطبي د ت عن  المستخدمة

 
   19-كوفيد تأثير  هـ(

 

عـالمي، وفـي ضـوء االنتشـار اء ( وبـ19 - رونـا )كوفيـدالعالميـة رسـمياً أن فيـروس كو  لصحةلنت منظمة اأع،  2021  سرما  11إنه في  
كمـا قامـت عـدم يقـين جوهريـة   اضـطرابات وحـاالتفقد واجه االقتصاد والقطاعات المختلفـة    م،الالع  نحاءأ  ميعجي  ف  19  -  السريع لكوفيد

 ر الفيروس. ء انتشاالحتوا يراب لتدمن ا ةعومختصة باتخاذ مجملحكومات والسلطات الا
 

ن قبـل اإلدارة فـي تقـدير قـيم مـ قـةلمطب ام اكحاألو 19 - دالمجموعة لتقدير التأثير الناتج عن كوفي  تهاخذالخطوات التي ات   يبين هذا اإليضاح
 .2020 ديسمبر 31في  المطلوبات كماالموجودات و

 
 أمينمخاطر الت

 
أصـدرت عمال. األوالتأمين ضد توقف  طر من الوثائق المتعلقة بالتأمين الصحياخة لمسي ساة أبصور  عةومجالمرض  تأمين، تتعفي قطاع ال

ط وأحكـام روظـر عـن شـن بغـض ال 19-بكوفيدين بقبول المطالبات الطبية المتعلقة أملت ات اشرك عي جملى إ تامتعلي الهيئات الصحية في دبي 
راءات وتأجيـل اإلجـ فاض معدل دخول المستشـفىسبب انخجوهري ب ية غير  طب الات  طالب لما  أن يكون تأثير  عةالمجمو. تتوقع  ني أمالت   تغطية
 ة المطلوبة.االختياري  الطبية

 
ة. قامـت ن األمـراض المعديـة والوبائيـم ن استثناءاتئق تأمين تتضملديها وثا المجموعةعمال، فإن  األف  توق  ن ضدي متأال  قئ اث ولق ب يتع  مافي 

 علـى الفحـص نـاءً نها. ب ات بشـأكبـد تعويضـى ت إلـ المجموعـةد تضطر عمال التي قوقف األعلقة بت مت الية  لسارا  قئ ييم كافة الوثاتقب   المجموعة
 فـيالسـتثناءات المحـددة ل اً نظـر لمدفوعـةالبـات اتأثير جوهري فيما يتعلق بصـافي المط لهاون يك  لن  نهأ  ةموعجمال  قررتثائق،  ألولي للوا
خـالل يسـيين ئ رء العمالالحتفاظ بـمن اال المجموعةعالوة على ذلك، تمكنت .  جموعةلما  ىدل  مينتألا  شركات إعادةمن    الدعمو  يقة التأمينث و

 سية.ي عمال الرئ شكل عام عمليات تجديد وأعمال جديدة عبر خطوط األب شهدت ، و2021 برسمدي  31 تهية فيمن أشهر ال الستةفترة 
 

 مخاطر االئتمان
 

ت راجعـة التقـديراتم م، وتـالمدينـة المشـكوك فـي تحصـيلهاين  متـأاللـذمم  ا  بلمقاصات  خصمللضمان مالءمة ا  ةمتين دى المجموعة حوكمة  ل
 ن قبل اإلدارة.الناتجة بشكل مستمر م

 
المحتمـل أو التـأخير  التعثـروقيمـة النخفاض في الا، استخدمت المجموعة تدابير محددة لتقييم احتمالية 2021 برديسم 31 في ةهي نت لما  ةللسن 

 ة.حقست الميون لدا في تحصيل أو سداد
 

 مخاطر السيولةرة إدا

 
. هـذا وقـد قامـت روحـةالمطة لسـيولاطلبـات مت  ميـعلج ةب استج، تواصل عملية المراقبة واال19 - مجموعة لتفشي كوفيدفي إطار استجابة ال

يد الشـد غطلضـل اة في ظـوعمجل تقييم تأثر المية الراهنة من أجاختبار الضغط مع األوضاع السوق  عة بإجراء معايرة لسيناريوهاتالمجمو
ثيرات التـأ حد مـنلرة وااب إلدسمنان الي من حيث السيولة ويتم إيداعها في المكاالمجموعة بمركز قو  حالي. كما في تاريخ التقرير، تتمتعال

 الجائحة. الناتجة عن هذه
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 تابعة لها مة عامة والشركات اله اورينت للتأمين مسا
 (  ابع)ت دةحوالم  انات الماليةإيضاحات حول البي

 
 لسياسات المحاسبية الهامة   ل  ملخص  3

 
 التغيـراتناء باسـتث  موحـدةات الماليـة النـياالب  هـذه يفـمـة مقدال لى كافة الفتراتالمبينة أدناه بصورة متسقة علمحاسبية  لسياسات ام تطبيق ات 
 . )س(3 احضي في اإل ةمبين ال
 

 أساس التوحيد  أ( 

 
 الشركات التابعة 

 
حكم المجموعـة القـدرة علـى الـت  كون لدىطرة عندما ي جد هذه السي المجموعة. تتوا سيطرةتخضع ل ات التيالشركعة في  اب ت لات اتتمثل الشرك

اج البيانـات الماليـة طتها. يـتم إدرشـسـتفادة مـن أن غيـر مباشـرة، بغـرض االمـا، بصـورة مباشـر أو   ةكة لشرشغيلي ت ية والفي السياسات المال
خضـع ت لسـيطرة. ف هـذه اى تـاريخ توقـالسـيطرة حتـ مـن تـاريخ بدايـة بـاراً وعـة اعت ة للمجملموحـدالية الما اناتضمن البي بعة  التاات  للشرك

يـرة داتها المتغئـحقـوق فـي عا وأات المسـتثمر بهـا باإلضـافة إلـى تعـرض الشرك  ىوذ علها نفي حيث لدة لسيطرة المجموعة  الشركات التابع
 ثمرين.المست ئدات عا علىالتأثير  فيوالقدرة 

 
بيانـات فصـل كجـزء مـن الل من موعـة بشـكقبل المجن  ر عليها مات المسيطكية ونتائج الشركحقوق ملرة في  المسيطغير    ان الحصصي ب   يتم

 لية الموحدة للمجموعة. في البيانات الما يةالملك حقوق يغيرات فالموحدة للت 
 

ملكيـة من )أو بيع سندات ملكية سندات على  لسيطرة،ا يللالحق، الذي ي ذ امات أو خصومات عند االستحوابأي مساه  اف مباشرةً ريتم االعت 
 . الملكيةحقوق للتغيرات في  ن الموحدفي البياة غير مسيطرإلى( حصص 

 
 تسبة وفقاً لحقوق الملكية(ت مستثمر بها محشركا)ميلة كات زرار في شاالستثم

 
بيانـات . تشـتمل الية والتشغيليةالمال اساتهالى سي ع يطرة،س تس، ولكن لي هامثير ركات التي يكون للمجموعة تأة هي تلك الشالزميل  تالشركا

من تـاريخ بـدء  كية، وذلكاً لحقوق الملبة وفقالمحتس ةميلزالركات األرباح أو الخسائر للشإجمالي    منوعة  صة المجمدة على حوحمالية المال
 مشتركة.لسيطرة اللتأثير الهام أو احتى تاريخ توقف ا امهالتأثير ال

 
صـفر ويـتم إيقـاف  إلـى السـتثماردفتريـة لالض القيمـة يـتم تخفـي  شـركة زميلـة، عن حصـتها فـيخسائر  من ال  جموعةالم  حصةد  ي زعندما ت 

 ة.كات الزميلإحدى الشرن مبالغ باإلنابة ع أو قيامها بدفع ضمنيةت قانونية أو اللتزاماالمجموعة  دب حد تكإلى  ىائر أخرعتراف بأية خساال
 

 لتوحيد ا دن ت المحذوفة عامالالمع
 

 ت داخـل المجموعـة، عنـد إعـدادمعـامالن الناتجة عـ  ير محققةغ  أي أرباح  ضافة إلىعامالت داخل المجموعة، باإلرصدة والمألذف ايتم ح
 ىديثما أمكن، إلـى مـالشركات الزميلة، ح قة الناتجة عن المعامالت معقا يتم حذف األرباح غير المحموحدة للمجموعة. كملاالية  ت الماالبيان 

ال ، ولكن إلى المدى الـذي حققةغير الم  األرباح  ذفس طريقة حمحققة بنفات. كما يتم حذف الخسائر غير الالشرك  تلك  حصة المجموعة في
 القيمة. في ضاانخف وجود ىدليل عليصاحبه 

 
 شتركةمحواذ من شركات تخضع لسيطرة االست 

 
مسـاهم الـذي يسـيطر علـى المجموعـة، يـتم لرة ايطركات تخضـع لسـشـ  يفشأ من تحويل حصص  دمج األعمال التي تن فيما يتعلق بعمليات  

ً و، الحقأقرب سنة مقارنة تم عرُضها أ  بداية  فيستحواذ  عملية االت  كما لو تماحتسابها   كة. يـتم االعتـراف سيس السيطرة المشترأت اريخ ، بت ا
ً بالقيم الدفترية ال والمطلوبات المستحوذ عليها  تبالموجودا  للمساهم المسـيطر علـى المجموعـة. موحدةلية االبيانات المال يف معترف بها سابقا
اف بـأي أربـاح/ ويـتم مباشـرةً االعتـر  موعـة،المج  ةوق ملكي ستحوذ عليها إلى نفس البنود في حقالم  للشركات  الملكية  وقة بنود حقيتم إضاف

 من حقوق الملكية.ضخسائر ناتجة 
 

 سيطرةفقدان ال
 

ص غيـر ى أيـة حصـإلـباإلضافة التابعة، لموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة ااف ب بإيقاف االعتر  عةومالمجسيطرة، تقوم  عند فقدان ال
طرة ضمن األربـاح أو ي ض أو عجز ينتج عن فقدان السعتراف بأي فائ تم االعة. ي ب التا ةه الشركوبنود حقوق ملكية أخرى تتعلق بهذ  يطرةمس

سـيطرة اليخ فقـدان لة فـي تـارم قياس هذه الحصة بالقيمة العادة، يت قلساب لشركة التابعة اا  يجموعة بأية حصة ف. في حال احتفاظ المالخسائر
ً   ةا محتسب حتسابها على أنها شركات مستثمر بهتم احقاً، ي وال حـول األدوات الماليـة  للسياسة المحاسبية للمجموعةالملكية أو وفقاً   قو لحقوفقا

 ر المحتفظ به.اً إلى مستوى التأثي استناد
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 بعة لها ة عامة والشركات التاممساه اورينت للتأمين 
 بع(  ة )تا لية الموحد لما انات ال البيات حوإيضاح
 

   )تابع( ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  3
 

 باإليرادات  راف عتاال ب(  
 
 يرادات أقساط التأمينإ

 
 األقساط إجمالي

 
 الفتـرة  لخـالالمبرمة    بموجب العقودالتأمين المغطاة  فترة    كاملالمستحقة القبض ل  طمن إجمالي األقساالتأمين المكتتبة    ساطأق  إجمالي  تألفي 

وذلـك  ةت ناتجـة خـالل الفتـرة المحاسـبي اط أي تعـديالاألقسـتشـمل    ،أمينتـيقـة الث ويتم االعتراف بأقساط التأمين في تاريخ بـدء    .المحاسبية
 سابقة.  ةي في فترات محاسب  ألعمال المكتتبةقبض للاالمستحقة لألقساط 

 
 لتم تأجيـبفترات المخاطر بعد تاريخ إعـداد التقـارير. يـ  قالتي تتعل  ي السنةف  بةاط المكتت من األقس  النسبهي تلك  ير المكتسبة  غساط  إن األق

 لمكتسبة.الألقساط غير  كاحتياطيلالحقة ئد إلى الفترات ااعصص الالمخ
 

 تأمينأقساط إعادة ال
 

محاسبية الفترة ال مبرمة خاللالعقود الالواردة في قساط المستحقة الدفع لكامل الفترة ي األزل عنها من إجمالان مت ادة التأمين التتألف أقساط إع
حاسـبية ديالت تنـتج فـي الفتـرة المعـوم اإلداريـة لطـرف ثالـث وأيـة ت اط علـى الرسـاألقسـ  تشـتمل  .ثيقـةوداية الويتم االعتراف بها بتاريخ ب 

 بقة.ية الساب اسمحالفي الفترات  دأب ت دة التأمين التي بخصوص عقود إعا
 

يخ إعـداد رابعـد تـخـاطر متـرات الالمكتتب بهـا فـي السـنة التـي تتعلـق بفن األقساط لك النسب متسبة هي ت ين غير المكإن أقساط إعادة التأم
طر امخـالت ص العقـود ذاوخصـب  المباشـرة المعنيـةفترات وثـائق التـأمين   مين غير المكتسبة على مدىأر. يتم تأجيل أقساط إعادة الت التقاري 
 نها خسائر.تي ينتج عن للعقود المدى مدة عقود إعادة التأمي  وعلى

 
 العموالت دخل

 
 ط إعادة التأمين.بتاريخ اسناد أقساسندة ط المُ ااألقسن يتم االعتراف بدخل العموالت م

 
 ددخل الفوائ 

 

 لي.استخدام طريقة سعر الفائدة الفعب تسب تحقاقها وتحاس ندع الموحد و الخسائراألرباح أائد في بيان يتم االعتراف بدخل الفو
 

 دخل آخر
 
 األرباح عندما يستحق قبض الدفعات.عات توزي دخل  بيتم احتسا -
 التي تتعلق به.خالل الفترة  كدخل يجارخل اإلدعتراف ب يتم اال -

 
 المطالبات  ج( 
 

  خصم بعد  صاريف تسوية الخسائر المتعلقة بها  م رى واألخواألطراف    ودقعلدفع لحاملي الا  ف من المبالغ المستحقةإن المطالبات التي تتأل 
 ها.  حدوث عند  د الموح الخسائربيان األرباح أو ت األخرى يتم تحميلها على يال قية والتحصالمتب يمة الق

 
للخبرة السابقة  المجموعة عادة بتقدير مطالباتهتقوم ا  ضافة  ات. باإل تلكممالمطالبات    يرقدت ب عادة    ينالمستقل  الخسائر   مقيمي. ويقوم  استناداً 

ة ولم يتم  المتكبدبات  لاالمطلتسوية    موعة السابقة ونسبة الخسارة المتوقعة وخبرة المجت اإلدارة لتقديرا  خصص استناداً لذلك يتم االحتفاظ بم
عنها   المكالمربيان  بتاريخ  اإلبالغ  بت حد الموالي  ز  المخصصات  بين  ما  فرق  أي  إن    ات والتسوي   حدلمو ا  ياللما  المركزبيان  اريخ  . 

التأمين عند  ة  ادت إعاالب طماالعتراف ب لتلك السنة. يتم  رباح أو الخسائر الموحد  ألاان  بي   ضمن، يتم إدراجه  التاليةوالمخصصات في السنة  
 العقد المعني. وفقاً لشروط   ةإجمالي مطالبات التأمين ذات العالق عتراف ب اال
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 لتابعة لها كات اشرالو ة عامةأمين مساهماورينت للت
 (  لمالية الموحدة )تابعإيضاحات حول البيانات ا

 
 سات المحاسبية الهامة )تابع(   للسيا ملخص  3

 
 الضرائب  د( 

 
 ةحالي ل الدخلابة ي ضر

 
 التدعـم الضـرائب. إن طاتلسـلاسـترداد أو دفعـه لمبلغ المتوقـع ة الحاليـة بـاروجودات ومطلوبات ضـريبة الـدخل الحاليـة للفتـيتم قياس م

 لمعتي ت ول الدقة بصورة كبيرة بتاريخ إعداد التقرير في الة أو المطب بقتلك المطفي احتساب المبلغ هي  المطبقةالضرائب  ة وقوانينالضريب 
 دخل خاضع للضرائب.تحقق و المجموعةفيها 

 
. تقـوم ائر الموحـدربـاح أو الخسـاأل بيـان نولـيس ضـمالملكيـة  مباشرة ضمن حقوق المعترف بهاقة بالبنود المتعل  ةإن ضريبة الدخل الحالي 

المطبقـة ريبية شـريعات الضـت لايهـا  كـون فت ة بخصـوص األوضـاع التـي  ي الضـريب   بـاإلقراراتالمتعلقـة  كز  راقييم المبشكل دوري بت   اإلدارة
 مالئماً.ون ذلك كخاضعة للتفسير وتحديد المخصصات عندما ي 

 
 الضريبة المؤجلة

 
 وقيمهـاوبـات دات والمطلجـوبية للموؤقتة بين األسس الضري ت للفروقات الموباخدام طريقة المطلباست  ةلضريبة المؤجلص لرصد مخصيتم  

 ير.ريخ التقرات ب لية الما رألغراض إعداد التقاري الدفترية 
 
 مؤقتة التي تخضع للضريبة، باستثناء:وقات الرمطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفاالعتراف ب م يت 
 
معاملـة ليسـت دمـج أعمـال، فـي وقـت  يف زامو الت أصل أأو التجارية رة األولي للشه افعتراالجلة من ة المؤضريب لاينشأ التزام ا  دمعن  •

 األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.المحاسبية أو على  حربالى األعالمعاملة، وال يؤثر 

 

 ائتالفـاتحصـص فـي وشـركات زميلـة والعـة ب ات ثمارات فـي شـركات لضريبة المرتبطة باالست لمؤقتة الخاضعة لروقات افبخصوص ال •
لمسـتقبل في ا  تنعكستة لن  قؤمت الفروقالك الفروقات المؤقتة ويكون من المرجح أن تلك ات عكس تلقي تحكم بتوركة، عندما يمكن الشت م

 المنظور.
 

أي مستخدمة والضريبية غير ال ماتوصخاع، وترحيل التقطالسلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة لة المؤجب يتم االعتراف بموجودات الضري 
ة ح الخاضعة للضريب اب رألا توفرجح رت الضريبة المؤجلة إلى مدى يكون فيه من الماف بموجوداتريتم االعضريبة غير مستخدمة.    خسائر

الضـريبة غيـر ر ئ اوخسـ  ةمسـتخديـر المالضـريبية غ  التخفيضـاتوترحيـل  بلة لالسـتقطاع  القا  قتةاستخدام الفروقات المؤ  مقابلها  حيث يمكن
 ثناء:است ، ب دمةالمستخ

 
م فـي معاملـة ليسـت لتـزاأو ا ألصـل المبـدئياف العتراقات المؤقتة القابلة لالستقطاع من لق بالفرومؤجل يتع أصل ضريبي عندما ينشأ •

 .ريبةللضة ضعالخا ألرباح المحاسبية أو على األرباح أو الخسائرى الع دمج أعمال وال تؤثر، في وقت المعاملة،

 

ت اكات تابعـة وشـركات زميلـة والحصـص فـي ائتالفـي شـرات فـثمارالسـت بطـة باابلة لالستقطاع المرت قتة القبخصوص الفروقات المؤ •
لفروقـات المؤقتـة فـي المسـتقبل ك الـت   دات الضريبة المؤجلة فقط إلى حد يكون فيـه مـن المـرجح عكـسجوراف بموم االعت ت ي ركة،  مشت 

 ة.خدام الفروقات المؤقت لها است ريبة التي يمكن مقاب ضللضعة لخاا احاألرب المنظور وتوفر 

 
د مرجحـاً أن األربـاح الخاضـعة للضـريبة يعـحـد لـم  خصم إلـىت وقرير كل ت  خم الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاري قي الراجعة  يتم م

ة غير المعترف المؤجلييم موجودات الضريبة قت عادة يتم إ. مؤجلللسماح باستخدام كل أو جزء من األصل الضريبي ال متاحةالكافية ستكون 
بنـد  باسـتردادضريبة سوف تسمح خاضعة للقبلية الت سح المألربااالعتراف بها إلى حد يصبح فيه من المرجح أن ارير ويتم  اريخ كل تقبها بت 

 موجودات الضريبة المؤجلة.
 
 تـزام،ل أو تسـوية االلاألصـ  تحقيـقعنـد  قع تطبيقهـا فـي السـنة  وت لمبية االضري   التالمعدب اس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة  قي   ميت 

 .يررقخ الت بتاري  القوانين الضريبية( المطبقةوالضريبية ) المعدالتى لإاداً استن 
 

 افرت عاال الخسائر. يتمخارج األرباح أو   االعتراف بهاو الخسائر يتم  ح أاخارج األرب   المعترف بهاالمؤجلة التي تتعلق بالبنود  إن الضريبة  
 أو مباشرةً في حقوق الملكية.ملة األخرى ات الشااإليرادا ضمن المعامالت المعنية إممؤجلة بخصوص بنود الضريبة الب 

 
الحاليـة مقابـل مطلوبـات الضـريبة  ت الضـريبةالمؤجلة إذا وجد حق ملزم قانوناً لتسوية موجـودت الضريبة امطلوبات ووداة موجي تسو  تتم

 فس السلطة الضريبية.للضريبة ون الخاضعة المنشأة ة بنفس ؤجللما ة وتتعلق الضريبةالحالي 
 

االعتـراف ، يـتم التـاريخمنفصل في ذلك ال االعترافايير عمي توفال تس المستحوذ عليها كجزء من دمج األعمال، ولكنالضريبية ا  زاي إن الم
ً الحق  بها  الشـهرة يتجـاوزال )طالمـا أنـه  ريـةتجاال قيمة الشـهرة اض فيخفل إما على أنه ان روف. يتم معاملة التعدي رت الحقائق والظتغي  إذا  ا
 .الخسائر الموحدأو اح رب األ اني ب في به  االعتراف أو يتمخالل فترة القياس  تم تكبدها إذا( ةجاري الت 
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 ة لها عاورينت للتأمين مساهمة عامة والشركات التاب
 بع(  ت حول البيانات المالية الموحدة )تا احاإيض

 
 بع(   تاحاسبية الهامة )ت المساملخص للسيا 3

 
 موالت ف العمصاري  هـ(

 
الموحـد عنـد  أو الخسـائراألرباح يان على ب حّمل  دها تُ ي عقود التأمين وتجد  ستحواذ علىباالف األخرى المتعلقة مباشرةً  لي كات الت والإن العمو
 تكبدها.

 

 االيجار   قودع ( و
 

ل  حاجار، في اي ن عقد  ار. يمثل العقد عقد ايجار، أو يتضمقد ايجضمن، عأو يت د يمثل،  قلعييم ما إذا كان افي بداية العقد بتق المجموعة  تقوم 
لفت  السيطرة على استخدام أصل محدد  الحق في  لتقي ب اية مقة زمن رتم تحويل  ثمن ما.  إذا كان  ل  العقد تحويل  يم ما  لحق في  ايتم بموجب 

تستخدم    السيطرة على  لب يجار طالا   تعريف عقد  موعةمجالاستخدام أصل محدد،  المعايير    16رقم    لمعيارقاً  التقمن  ارير  الدولية إلعداد 
 الية. لما

 
 رتأجكمس . 1
 

أسـاس  ىلعقـد لكـل عنصـر إيجـار علـبتخصـيص المقابـل فـي ا  المجموعة  م، تقوإيجار  في بداية العقد أو عند تعديل عقد ما يتضمن عنصر
 تقلة ذات الصلة. أسعارها المس

 
أصل حق االسـتخدام س يار. يتم قجاد اإلي ي تاريخ بداية عقوجب عقد اإليجار فزام بموااللت خدام ق االست ح صلباالعتراف بأ  وعةالمجمتقوم  

عند أو قبـل تـاريخ بدايـة ار التي تم سدادها جها بناء على دفعات اإلي ام عقد اإليجار بعد تعديلاللتزدئية  ب مة الممبدئياً بالتكلفة التي تتضمن القي 
أو إعادة األصل ذو الصلة  لةلصول ذات اصوفك األدها والتكاليف المقدرة لحل تم تكب  مبدئيةباشرة ليف مى أي تكالإ افةإليجار، باإلضعقد ا

 لمستلمة.صلية، ناقصاً حوافز اإليجار األلته الى حاإأو الموقع الذي يوجد فيه 

 
اإليجار، ار حتى نهاية مدة اإليج بداية تاريخراً من باعت لقسط الثابت اة استخدام الحقاً على أساس طريقحق االستهالك ألصل اليتم احتساب ا

تخدام و أن توضح تكلفة أصل حـق االسـأ اراليجترة افبنهاية    المجموعةتحويل ملكية األصل ذات الصلة إلى    اريجعقد اال  جبتم بموما لم ي 
نتـاجي مـر اإلدى الععلـى مـسـتخدام الا تهالك أصـل حـقب اسـحتسـافي هذه الحالة، سوف يتم ايار الشراء.  مارس خت سوف    المجموعةأن  

حق االسـتخدام  ض أصلتخفي  مساس الخاص بالممتلكات والمعدات. عالوة على ذلك، يت األس  فقاً لنفو  تحديدهالذي يتم  لألصل ذات الصلة، و
 يجار.ا عند إعادة قياس التزامات اإلوجدت، ويتم تعديله نخسائر انخفاض القيمة، إبشكل دوري مقابل 

 
ً يتم مبدئ  بالقاإليجاتزام  ال  قياس  يا الحالية  ر  التييمة  يت   لمدفوعات اإليجار  باستخدام معدل  تاي  سدادها فم  لم  العقد، ويتم خصمها  بدء  ريخ 
ا ذا  قدفي عمني  ضلالفائدة  تحديد  تعذر  إذا  أو،  يتم  إليجار  بسهولة،  المعدل  معدلالك  باستخدام  اإلضاف  لخصم  االقتراض  ي  الفائدة على 

 خصم.  معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل  عةجموالمم تستخد، امع . بشكلللمجموعة 
 
مختلفة وإجراء   الفائدة من مصادر تمويل خارجية عدالتعلى م معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي من خالل الحصول عة المجمودد حت 

 ر. عقد االيجار ونوع األصل المؤجديالت لتوضيح شروط عبعض الت 
 

 :لى ما يلي ام عقد اإليجار عس التزفي قيادرجة جار المي اإلتشتمل دفعات 

 
ً ت الثابتة الدفعا في ذلك بما ،ةثابت  دفعات  -  ؛ جوهريا

كما في تاريخ بداية  المؤشر أو المعدل    سها في البداية باستخدام ، والتي يتم قيامؤشر أو معدل  ىلتمد عتي تعلدفعات اإليجار المتغيرة ا -
 ار؛  عقد االيج

 المتبقية؛ و  القيمةضمان  بموجب دفعها  قعوت المبالغ الم -
يد االختياري إذا    دجة الت ي فترف بشكل معقول من ممارسته، ودفعات اإليجار    المجموعةد  أكتت اء الذي  شريار السعر الممارسة بموجب خ -

معقول    موعة المجكانت   بشكل  الممتأكدة  استخدام خيار  المبكن  اإلنهاء  اإلتمديد، وغرامات  لعقد  مر  دة  متأك  ة موعمجالن  تك  لم   ايجار 
 .كل معقول من عدم اإلنهاء المبكر بش
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 ة عامة والشركات التابعة لها ين مساهمنت للتأمرياو
 وحدة )تابع(  الم  ةيالمالانات يإيضاحات حول الب 

 
 تابع( )المحاسبية الهامة  ملخص السياسات 3
 
 بع( يجار )تاعقود اال ( و
 

 )تابع( رتأجكمس . 1
 

اك تغيير في دفعات  يكون هن عندما    جار ي إلالفائدة الفعلية. تتم إعادة قياس التزام ايقة  م طرداباستخ المطفأة    فة كلااليجار بالت   ميتم قياس التزا
بموجب ضمان القيمة  للمبلغ المتوقع دفعه    المجموعة دير  قؤشرات أو المعدالت، أو تغيير في ت الم   أحد  في ر  تغي لا  اإليجار المستقبلية نتيجة

ن هناك تغيير في  أو إذا كا  أو اإلنهاءد  ستقوم بممارسة خيار الشراء أو التمدي كانت    إذا  ا مامهتقيي   بتغيير  عة موالمجقامت  إذا    وأتبقية،  الم
ً دفعات االيجار الثابتة جو  . هريا

 
بيان   منأو يتم تسجيلها ض،  الدفترية ألصل حق االستخداملقيمة  لطريقة، يتم في المقابل تعديل ااادة قياس التزام اإليجار بهذه  م إعا تت دمعن 
 الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر.  ةفيض القيمتخإذا تم الموحد اإليرادات الشاملة األخرى و سائرالخ  أو ح ربااأل
 

  ي يجار في بيان المركز المالاال  معدات" بينما يتم بيان مطلوبات عقد لت حق االستخدام ضمن "الممتلكات واا دموجو  ببيان  عةالمجموتقوم  
 . الموحد

 
 القيمة المنخفضة   جار الموجودات ذاتد اي وعقول األج صيرة ر قجاي عقود اال

 
ل.  جلقيمة وعقود االيجار قصيرة األ ضة امنخفت  دا وجومللراف بموجودات حق االستخدام والتزامات االيجار  االعت عدم    عةجموملاقررت  
 جار. االي ة ى فترى مدعل بتثالقسط اللى أساس اع  مصروفاترتبطة بتلك العقود كبدفعات االيجار الم المجموعةتعترف 

 
 العمالت األجنبية  ز( 

 
ً مجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهو أيضدة للالموحالية  لميتم عرض البيانات ا تحدد  .للمجموعةلبيانات المالية  العملة التشغيلية ل  ا

 لتها التشغيلية.دام عمباستخ منشأةدة لكل وحلمبيانات المالية اي اللمدرجة فالبنود ا قياس تموي موعة عملتها التشغيلية كل منشأة في المج
 
 ( المعامالت واألرصدة1
 
 ا المسـتخدمة المعنيـة فـيهـار الصـرف الفوريـة لعملت عسـحسـب أموعة جل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل منشآت المتسجي   دئيًام مب ت ي 

 رة.ول معتراف ألؤهلة لالمعاملة مالتاريخ الذي تكون به ال
 

 اريخ التقرير. مة بت مستخدلة العمبأسعار الصرف الفورية لل ت األجنبية تحولالعمالقدية ب ت الن لمطلوباوات إن الموجودا
 

 تحديدها التي تم النقدية في بيان األرباح أو الخسائر باستثناء البنودبها    رافد النقدية يتم االعت ون ل الب تحوي   وإن الفروقات الناتجة من تسوية أ
م استبعاد صـافي تى يت حاألخرى الشاملة  اإليراداتبية. يتم االعتراف بها في بنود ية أجن في عملموعة ار المجثمست تحوط صافي ا  ء منكجز

طـة رتب يبية المر. كما يتم تسجل الرسـوم والتخفيضـات الضـرباح أو الخسائ رفي بيان األ  متراكمبلغ الف المي تصن   ةتتم إعادوعندئٍذ    االستثمار
 خرى.ملة األت الشااإليراداالنقدية ضمن د نوعر صرف هذه الب بفروقات س

 
ولية. ألالمعامالت ا ختواري صرف ب لدام أسعار ابالعمالت األجنبية يتم تحويلها باستخيخية  التاركلفة  تقاس حسب الت   إن البنود غير النقدية التي

القيمـة العادلـة. إن حديـد الصـرف بتـاريخ ت  عارأسـم باسـتخدابيـة تحـول الت األجن لعملـة بـاتم قياسها بالقيمة العاد  بنود غير النقدية التيإن ال
و ف باألربـاح أاق مـع االعتـرفـاا يتوهـا بمـت ة يتم معاملنقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلير النود غل الب ي ناتجة من تحواألرباح أو الخسائر ال
ئر القيمـة العادلـة لهـا ضـمن و خسـاعتراف بأربـاح أاال تمي نود الت تحويل للب فروقات ال أن)أي  في القيمة العادلة للبند  الخسائر من التغيرات

بيـان أو ى راإليـرادات الشـاملة األخـ  بيـانضـمن  ذلك  االعتـراف بهـا كـيـتم  ائر الموحد  الخس  اح أواألرب بيان  أو  ملة األخرى  اإليرادات الشا
 ، على التوالي(.األرباح أو الخسائر الموحد

 
ن مطلوبـات تنـتج مـللموجـودات وال  الدفتريـةلقيمـة  دلـة لعاالقيمـة ال  تعـديالت فـيبيـة وأي  جن أ  واذ على عمليـةستحن االتنتج م  إن أي شهرة

 التقرير. خبتاري لصرف اية األجنبية وتحول بسعر موجودات ومطلوبات العمل أنها ل علىتعام االستحواذ
 
 شركات المجموعة( 2

 
ً راتي رهم اإلمالدا األجنبية إلى ياتالعملطلوبات ، يتم تحويل موجودات ومالتوحيدعند   م تحويل ريخ التقرير ويت د بتالصرف السائ سعر ا لوفقا

يـل بغـرض لتحوعـن اة لناتجـاالت. إن فروقـات التحويـل تـاريخ المعـامصرف السائد ب ر السعوفقاً ل  اصة بهالخا  األرباح أو الخسائر  بيانات
يـرادات الشـاملة اإلاالعتراف ببنـد يتم بية، ة أجن عاد عملي استب   ندع  .الموحد  خرىاألة  ملادات الشاري اإلبيان  من  التوحيد، يتم االعتراف بها ض

 .حدومال أو الخسائربيان األرباح المتعلق بتلك العملية األجنبية في رى األخ
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 ا عة لهبالتا ركاتشوالاورينت للتأمين مساهمة عامة 
   لية الموحدة )تابع( حول البيانات الما حات إيضا

 
   )تابع(  امةله ا محاسبية سياسات الملخص لل 3

 
 ممتلكات والمعدات لا ح( 

 
لــى تشــتمل التكلفــة التاريخيــة ع. اكمــةلمترض القيمــة ابالتكلفــة ناقصــاً االســتهالك المتــراكم وخســائر انخفــات معــدات واليــتم بيــان الممتلكــا

 تحواذ الموجودات.إلى اس باشرةئدة مالعروفات اصالم
 

ً حسبما يكون مالئمـ  كأصل منفصل،  راف بهام االعت لألصل أو يت ة  ري ضمن القيمة الدفت ف الالحقة  يتم إدراج التكالي  دما يكـون مـن نـعقـط ، فا
وق. يتم تحميـل ل موث كشبند ب ذا الهة  اس تكلفي يمكن قسوف تتدفق إلى المجموعة، ود  البن طة ب لية المرتب المرجح أن المزايا االقتصادية المستقب 

 ها.في  هاتكبدخالل الفترة المالية التي يتم حد ئر الموأو الخسا احرب ألبيان ااألخرى في والصيانة  جميع مصاريف التصليحات
 

 لثابتـةدات اولموجلالمقدرة ية جااإلنت . إن األعمار لالستخدام الجاهزة ري ة غابت دات الث والموجوالتملك الحر راضي ألاستهالك احتساب  ال يتم  
 وعة هي كما يلي:للمجم

 

 سنة 25   مباني 
 واتسن  7إلى  4   أثاث وتركيبات 

 سنوات 5إلى  3   دات مكتبيةعم
 سنوات 5   سيارات 

 نوات س 5إلى  3   خدام االست موجودات حق 
 

 اله.رد أعارة على النحو الودقاإلنتاجية المى األعمار مدعلى ابت القسط الث  يتم استهالك الموجودات على أساس
 

الممتلكـات  ناسـبة مـنلفئـة الملهـا إلـى اي حوت   ، يـتمجاهزيتهـا لالسـتخدامعنـد  بالتكلفـة.    لالسـتخدام  زةجـاهال  ريـغيتم بيان الموجودات الثابتة  
 فقا لسياسات المجموعة.ا وك لهاستهالتساب ويتم اح والمعدات

 
القيمـة   وشـطبا  يـتم رسـملته  فصـلةة من وربصـها  ب الممتلكات والمعدات التـي يـتم احتسـاد  وحد بن أل  صرعن ال  ستبدبدة الالمتكصاريف  إن الم

المتعلـق بنـد لمسـتقبلية للاالقتصـادية ازايـا ا فقط عندما تزيـد مـن المسملتهة األخرى فيتم رحقلالا أما المصاريف .دلالُمستب للعنصر  الدفترية  
 .عند تكبدها لموحدائر اسبيان األرباح أو الخي ألخرى فاصاريف الم جميعتراف ب عاال. يتم اتلكات والمعدبالممت 

 
 حد.الموالخسائر ح أو األرباويتم تضمينها في بيان  .الدفتريةلقيمة ع ام اتمقارنة العائدل والخسائر عند االستبعاد من خالاألرباح  يتم تحديد

 
 الموجودات المالية ط( 

 
  بدئياف الماالعترياس والق
 

اة. ألدي األحكـام التعاقديـة لـالمجموعـة طرفـا فـ الي الموحد عندما تصبحملركز ان المات والمطلوبات المالية في بي داوجراف بالمويتم االعت 
ة بالقيمـة وبـات المصـنفادلـة للموجـودات والمطللقيمـة العالتغيـر فـي ا جة عنأرباح وخسائر نات بأية  عترافيتم االالتاريخ،  ذلك    من  اعتباراً 

و أ فيـهيـتم تحويلهـا التـاريخ الـذي  مدينـة فـيالـذمم الب يـتم االعتـراف  .المتـوفرة للبيـعأو الخسائر أو الموجـودات  حالل األربالعادلة من خا
 ل المجموعة.قب  من ايهاالستحواذ عل

 
لسـائد فـي ة أو العـرف امـبحسـب األنظزمني محـدد    ت ضمن إطارموجوداتطلب تسليم اللمالية التي ت دات اإن مشتريات أو مبيعات الموجو

 .لصألابشراء أو بيع ة لذي تلتزم فيه المجموعرة، أي التاريخ اها بتاريخ المتاجب  ترافعتم االية( ي دوق )المتاجرة بالطريقة العاسال
 

 التـأمينوذمـم  ينـة األخـرىوالـذمم المدوالودائـع اإللزاميـة جـل ائـع ألدوى البنوك والدة لدى األرصعة علالمالية للمجمو  تشتمل الموجودات
 ة.لمدرجاالية المدرجة/غير ألدوات المواالمدينة 

 
 اس الالحققي ال
 

ً يتم   ة غيـر طلوبـات الماليـو الملموجودات الماليـة أفي حالة ازائداً،  العادلةا تهيمبات المالية بقلوالموجودات المالية أو المطب االعتراف    مبدئيا
موجـودات الماليـة أو لاصـدار أو إ  ذالعائـدة مباشـرةً إلـى اسـتحوا  تف المعـامالخسائر، تكالي لرباح أو امن خالل األ  ةبالقيمة العادل  المدرجة

 طلوبات المالية.الم
 

قاس تُ  المتوفرة للبيعموجودات سائر وجميع الو الخلعادلة من خالل األرباح أة ات المالية بالقيمداجومو، فإن جميع اليدئ المب   لالعترافالحقاً  
بالتكلفة،  بيانهاثوق يتم قيمتها العادلة بشكل مو ساكن قي ال يموعر سوقي مدرج في سوق نشط س  لهاال يكون ناء أية أداة  ث ادلة، باست بالقيمة الع

 ض في القيمة.خصصات االنخفااً مصاقن  اليف المعامالت،كبما في ذلك ت 
 

ً طفأة ناققياسها بالتكلفة الم يتم ،لغير غرض المتاجرةالمطلوبات المالية ى والمالية األخر  جوداتإن جميع المو االنخفاض في مخصصات  صا
 .لقيمةا
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 عة لهات التابوالشركالتأمين مساهمة عامة  نت لاوري
   ع( با تة ) مالية الموحد إيضاحات حول البيانات ال

 
   ابع( مة )ت المحاسبية الها ملخص للسياسات  3

 
 )تابع(  ليةالموجودات الما ط( 

 
 االعترافإيقاف 

 

بتحويـل تقـوم ا  عنـدمأو    للتـدفقات النقديـة مـن األصـل  يـةعاقدالت   قوالحقـعندما تنتهـي    ليةلماطلوبات اف االعتراف بالمبإيقاموعة  المج  تقوم
ا ملكيـة مخـاطر ومزايـتحويـل كافـة وجبهـا بم يـتمة لماليـة فـي معاملـدات الموجـومـن ا  لتعاقديةا  يةدقى التدفقات الن الحقوق في الحصول عل

ل المجموعـة شاؤها أو االحتفاظ بها مـن قبـإن  يتمتي والا هإيقاف االعتراف ب  تم يلت لمالية الموجودات اة حصة في الية. إن أي الموجودات الما
 منفصل.لتزام كأصل أو اها ب  يتم االعتراف

 
 غاؤها.تم تسويتها أو إلعاقدية أو عندما ي هي التزاماتها الت تنت ما دن عبأصل مالي ما اف عتراالبإيقاف لمجموعة ا ومقت 

 
 التأمين المدينةم ذم

 

م تـت  .أو مسـتحق القـبضمن المقبوض لمبدئي بالقيمة العادلة للث ويتم قياسها عند االعتراف اقها  تحقااسد  عن   ةين مم التأمين المدبذ  رافم االعت ت ي 
دفترية، القيمة ال ية استردادعدم إمكان  ف إلىأو الظروعندما تشير األحداث    مقابل انخفاض القيمة  مدينةترية لذمم التأمين المراجعة القيمة الدف

 . دموحال ن األرباح أو الخسائرضمن بيا لقيمةفاض اخالعتراف بخسائر ان ا مت وي 
 

 النقد وما يعادله
 

ق فترات اسـتحقاذات صيرة األجل دائع قق والولنقد في الصندووك والدى البن  النقدحد من المركز المالي المون ياب وما يعادله في   دالنق  يتألف
 .ثالثة أشهر أو أقل لغأصلية تب 

 
 ض القيمة خفا ان ي(

 
 غير المالية جوداتالمو ةانخفاض قيم

 
خفاض ن لالة أحد الموجودات المالي  على تعرضيل موضوعي لد دإذا كان يوجيما يد فحدلت موحد  ز مالي  تاريخ كل بيان مركيتم إجراء تقييم ب 

 ديـديـتم تح. وحـدمربـاح أو الخسـائر الألان بيـاضـمن  نخفاض في القيمةر االخسائ تراف ب يتم االع  ليلوجود مثل هذا الدحالة  . في  القيمةفي  
 :ليحو التاعلى الن االنخفاض في القيمة 

 
ناقصـاً أيـة خسـائر  لفـة والقيمـة العادلـة،التك مة يمثل الفرق مـا بـينفإن االنخفاض في القي   ،ةبالقيمة العادل  مسجلةلابالنسبة للموجودات   •

 ؛سائر الموحدأو الخ باحاألريان سابقاً في ب  اف بهعترااليمة تم نخفاض في القلال

 
لنقدية المستقبلية ة الحالية للتدفقات امي قواللدفترية مة االقي ن ض في القيمة يمثل الفرق بي النخفافإن ا ،بالتكلفةالمسجلة  جودات  ومبة للبالنس •

 ؛ ومماثل مالي أصللي للعائد من ة حسب سعر السوق الحامخصومال

 
ة الحاليـة للتـدفقات قيمـوالالقيمـة الدفتريـة ن رق مـا بـي فـلمثـل ايمة ي قفإن االنخفاض في ال  ،فأةة المطلفتكالمسجلة بالوجودات  لنسبة للماب  •

 ي.األصل الفائدة الفعلي رعالمخصومة بسلية ستقب النقدية الم
 

 (الشهرة التجاريةستثناء اجودات غير المالية )ب المو االنخفاض في قيمة
 

ه وجـود هـذفـي حـال . لالنخفاض فـي القيمـةت ادلموجوأحد ا على تعرضاك مؤشر ن هن كا افيما إذبتقييم كل تقرير  ريخبتامجموعة تقوم ال
مثـل قيمـة داد. تت األصل القابلة لالسـترقيمة جموعة تقوم بتقدير لما إنفاض في القيمة فخن القييم سنوي لاء ت إجر  المؤشرات، أو عندما يتطلب

ً المنتجة    داتأو للوح  القيمة العادلة لألصلسترداد في  لقابلة لالاألصل ا لكل على، وتحدد ع وقيمتة من االستخدام أيهما أي ب يف التكال للنقد ناقصا
ى أو دات األخـرات النقديـة مـن الموجـولتـدفقة بشـكل كبيـر عـن اسـتقللة متدفقات نقدية داخ  لصم إنتاج األل عدي حاأصل على حدة، إال ف

أنـه لالسـترداد، يـتم اعتبـار األصـل    ةلـالقاب قيمـة  لللنقـد عـن ا  ة المنتجـةوحدصل أو الالقيمة الدفترية لأل  عندما تزيدلموجودات.  ا  اتمجموع
 لالسترداد. بلةاقلاالقيمة إلى مته ض قي نخفاض القيمة ويتم تخفي تعرض ال

 

يمـات تقي صـم تعكـس اسـتخدام معـدالت خيـة ب لحالقيمـة اإلـى ال درةالمستقبلية المقالنقدية م، يتم خصم التدفقات ستخداديد القيمة من االتح عند
ار عتبـم األخـذ بعـين االت يـ ،كاليف البيعاً ت ناقصيد القيمة العادلة وجودات. عند تحدللمال والمخاطر المتعلقة بالم  ةي الزمن قيمة  لالسوق الحالية ل

بمضاعفات  حتساباالا كيد هذيتم تأييم مناسبة. تقج دام نماذيتم استخ، المعامالت تحديد تلكنية إمكا. في حال عدم يثةالحد المعامالت السوقية
 ة.لداعة للقيمة التوفررى ملعامة المدرجة أو أية مؤشرات أخة ااهمسهم المتداولة للشركات المسألعار ام وأسي التقي 
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 لها  بعةالتا  والشركاتمساهمة عامة  اورينت للتأمين  
   الية الموحدة )تابع( البيانات المإيضاحات حول 

 
   ع( امة )تابلمحاسبية اله سياسات املخص لل 3
 
 ية لالمطلوبات الما ك( 

 
  المبدئي االعترافوقياس لا

 
ح أو الخسـائر ربااألل خال لقيمة العادلة منمطلوبات مالية باك  39  مقر  محاسبي الدولياق المعيار الالمطلوبات المالية ضمن نط  يتم تصنيف

لمالية ا هاوبات ف مطلي لمجموعة بتحديد تصن ا قوممالئم. ت فعال، كما هو ن تحوط ات تحوط ضموسلفيات أو كمشتقات مصنفة كأدوروض  أو ق
 .المبدئي االعترافعند 

 
ً  يتم  ة مباشرة إليها.المعامالت العائدليف تكا مخصالسلفيات بعد روض والعادلة وفي حالة الق ةمبالقي  ت الماليةالمطلوبا بكافةاالعتراف   مبدئيا
 

 عقود التأمين.وبات ومطل ىاألخر والذمم الدائنةئنة داال التأمين إعادةذمم على  مجموعةالمالية للتشتمل المطلوبات 
 

 حقالقياس الال
 

 كما يلي: اهمالية على تصنيفيعتمد القياس الالحق للمطلوبات ال
 

 ائر أو الخسألرباح ان خالل بيان دلة ملقيمة العاالمالية باالمطلوبات 
 

لماليـة ت احتفظ بها للمتاجرة والمطلوبـاالم ماليةات الب تتضمن المطلو الخسائرأو األرباح خالل بيان لعادلة من بالقيمة ا إن المطلوبات المالية
 .سائرأو الخ األرباحن من خالل بيا ةلبالقيمة العاد يالمبدئ  االعترافالمصنفة عند 

 
 ب. قري المدى البغرض البيع على  ليهاستحواذ عالاحتفظ بها للمتاجرة إذا تم أنها م لية علىمالمطلوبات النيف ايتم تص

 
 لمعيـارا فـي لى النحو الـواردنفة كأدوات تحوط في عالقات التحوط عمص  أبرمتها المجموعة وهي غير  مشتقة  ماليةدوات  أتشمل هذه الفئة  

 الة. يتمات تحوط فعنيفها كأدوإذا تم تص  ضا كمحتفظ بها للمتاجرة إالفصلة أي نة المن مشتقات المتضميف اليتم تصن   .39دولي رقم  المحاسبي ال
 .وحدالم األرباح أو الخسائرجرة في بيان متاوبات المحتفظ بها للة عن المطلجت النا خسائرلعتراف باألرباح أو االا

 
 .األرباح أو الخسائرل بيان ة من خالالعادل مالية بالقيمةوبات ية مطلجموعة بتصنيف أئي، لم تقم المالمبد فارعند االعت 

 
 د التأمين بات عقو مطلو ل( 

 
 مكتسبةاط غير القساطي األتي اح
 

سـب . تحت التقريـراريخ بتـ ةي رر الساق بالمخاطاط المقبوض أو المستحق القبض المتعلقسساط غير المكتسبة الجزء من األقاألاطي  احتي   ليمث 
ط غيـر قسـايـاطي األنسـبي يـومي. ويكـون احت علـى أسـاس  علـى الحيـاةوالتأمينات عامة ينات الل التأملمتعلقة بأعماسبة اقساط غير المكت األ
ً مسا بسالمحت كتسبة الم  ن التأمين في البلدان المعنية.قواني  سبح المفروضلحد األدنى ى األقل الع ويا
 

 وحداتمرتبطة بالاألموال الاحتياطي /يب اساالحتياطي الح
 

تزيـد عـن سـنة واحـدة(  يلتـألمـوال اات تجميـع انتجـات عمليـاألفـراد ومطويلة األجل )التأمين على  التأمينلعقود    المكوناطي  حتي االل  يمث 
ً طالبات المستقبلية ومطلوبات الم كافة تغطيةل   . لما يحدده الخبير االكتواريفقا

 
 ماً قدساط المدفوعة مقاأل
 

السـنة لفترة التي تزيد عـن لن ط التأمي ة واحدة، يتم حساب نسبة قستجاوز سن لفترة ت  ن على الحياةلتأمي طاع االتأمين لغير ق  عند إصدار وثائق
ً دة كقسط واحال  مطلوبات التأمين. ندب  منض وتصنف مدفوع مقدما
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 عة لهاات التابوالشركلتأمين مساهمة عامة  نت لاوري
   موحدة )تابع( ات المالية اللبيانا ولإيضاحات ح 

 
 (   مة )تابعبية الهااسات المحاسللسي  ملخص  3

 
 )تابع(  ين مطلوبات عقود التأم ل( 

 
 ةصالمخصغير  رف تسوية الخسائ مصاري  /صة ئر المخصمصاريف تسوية الخسا

 
صصـة للمصـاريف ر المختسـوية الخسـائ ف ري تخدم احتيـاطي مصـاصـلة. يسـذات ال المتابعةتقبلية وتكاليف تمثل مصاريف المطالبات المس

اريف لمصـميـع الج الخسـائر غيـر المخصصـة ريف تسـويةدم احتيـاطي مصـايسـتخبينمـا    لبـة معينـةي يمكن تخصيصها لمطاف الت والتكالي 
 عينة.ى مطالبة مال يمكن تخصيصها إل يى الت األخر تكاليف العامةوال
 

 التسوية قيدالمطالبات 
 

تسـتند علـى  ، والتـيالتسـوية قيـدت المطالبـاوبـات بمخصـص المطلت. تعرف هـذه المطالبا  عند تقديمد التسوية  ي ق  المطالباتاف ب عترااليتم  
المتكبـدة فـي ذلـك المطالبـات مـا ، ب الموحـد كز المـاليالمر بيان تاريخب كما  تتم تسويتهاولم كبدة مت ال الباتلمطية المقدرة لجميع ائ اكلفة النهالت 

المطالبـات، لـبعض أنـواع تبليـغ والسـداد تأخيرات فـي ال  هناك  البات ذات العالقة. قد تكونتكاليف متابعة المطع  م  عنهايتم اإلبالغ  م  لولكن  
 الزمنيـة االلتـزام مقابـل القيمـة  م خصمال يت .  الموحد  كز الماليرمان اليخ بي ركن معرفتها بالتأكيد بتايم  ال  لمطالباتفة النهائية للكك فإن الت لذل
 إلغاؤه.الوفاء به أو د أو نتهاء العقام عند اتزل. يتم شطب االاللمل

 
 ؤجلةمستحواذ الة االتكلف

 
ً  أنهـا ا علـىهالتعامل مع ن الجديدة يتممي لتأمارات واذ عقود االستث اولقة باستحإن العموالت التي تختلف مع والمتع  مصـاريف مدفوعـة مقـدما

مكـن قيـاس درجـة دما ي المبـالغ، وعنـإلـيهم تـي تـدفع طـراف المن قبل األ  بلتقالخدمات في المس  بتقديمالعموالت  المدى الذي ترتبط فيه    إلى
المدفوعـة  لـةموالع تحميـل قديم الخـدمات. يـتمبلية من ت ستقادية متصتحقيق منافع اق نواثقة م المجموعةاكتمال الخدمة بشكل موثوق وتكون 

المقدمة عقد وثيقة والتي اختارها صاحب اليزات الوي تحددها ملت ا حد خالل الفترةموالاألرباح أو الخسائر  من خالل بيان ات  كمصروفمسبقا 
د بنـا منهـ ينشـأ ي. إن العمـوالت التـسـتين شـهراً  إلـىتة أشهر تتراوح من س  خاللهاعمولة  دفع العمولة. إن الفترات التي يتم صرف المقابل  

ات دها. بالنسبة لمقدميف عند تكب في المصار تراف بهاعاالمن الخدمات يتم  توقع تقديم المزيداء من عمل جوهري دون مطلوبات عند االنته
اقدية تعالاته لتزامالمقدم قد أوفى ب يعتبر فيه ا يالذالمحدد  ما بعد الوقتي فتكاليف  حيث يتم تأجيل التكاليف، ال يتم تأجيل أيت  د االستثماراعق

 .خدمات أخرى ع أو من الملزم تنفيذوليس من المتوق

 

 واالستحقاقات    رىخ الذمم الدائنة األ م(
 

ــت  ــراف م يــ ــات لاالعتــ ــالبالمطلوبــ ــدفغ الملمبــ ــتحقة الــ ــع ســ ــد المجممســ ــل تزويــ ــتقبالً مقابــ ــاعة أو خــ ــة ببضــ   دمات ســــواءوعــ
 الموردين أم ال.بل تير من قصدر بها فوا

 
 ت صاخصالم ن( 

 
زام محتملـة االلتـ تكـاليف سـداد ونتكنتيجة حدث سابق ومجموعة التزام )قانوني أو ضمني( على الم االعتراف بالمخصصات عند وجود  ت ي 

 د بشكل موثوق.لتحدي وقابلة ل
 

 هاية الخدمة للموظفين يضات ن تعو س( 
 

ات العربيـة المتحـدة قـاً لقـانون العمـل بدولـة اإلمـاروفة متحـدية الب ولة اإلمارات العرد  في  لموظفيهاتعويضات نهاية الخدمة    المجموعة  تقدم
يرتكـز اسـتحقاق لصـلة. ت اذا قنـاطالمن العمل فـي لقانوالتابعة وفقاً ركات  والش  ةرجية للمجموعخاالاملين في الفروع  ظفين العوكذلك للمو

التعويضات  ستحقاق التكاليف المتوقعة لتلكا تمة. ي الخدم ء الحد األدنى لمدةاضنقشريطة ا  تب الموظف ومدة خدمتهاريضات على  هذه التعو
 لموظف. على مدى مدة خدمة ا

 
الـدول ضمان االجتماعي المؤسس مـن قبـل ال  اشات أوصندوق المعفي    جموعةتساهم المإلمارات،  دولة ا ن من مواطني في وظفيما يتعلق بالم

ميلهـا كمصـروفات عنـد ى هذه المساهمات، والتي يـتم تحعلة جموعت الماوظف. تقتصر التزاملما بة من رات حتسب كنسب الصلة، والمُ   ذات
 استحقاقها.

 
 الفوائد  ريفمصا ع( 

 
 الفعلي. الفائدة لمعدق وتحتسب باستخدام طريقة تستح عندماد الخسائر الموح اح أوبيان األرب دفوعة في الفوائد المب عتراف الا يتم
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 هاة لبعاوالشركات التمة  عا  همةتأمين مسااورينت لل
   ة )تابع( ت حول البيانات المالية الموحد احاإيض

 
 الهامة )تابع(   ملخص للسياسات المحاسبية  3

 
 وبات اختبار كفاية المطل ( ف

 
 ةالحاليـالتقديرات ام باستخد لك، وذكافية المعترف بها ني مات التأمإذا كانت التزا  ماتقييم  موحد ب   يان مركز ماليريخ كل ب ة بتاتقوم المجموع

قات على ضوء التدف يةالتأمينية غير كاف هاات اللتزامة الدفتري القيمة  ها. إذا أظهر التقييم أن  ين لدي التأم  ة بموجب عقودنقدية المستقبلي لافقات  للتد
 الية.  رسـا  خطـارمخصص لأل  رصدويتم  ائر  بيان األرباح أو الخسن  مضمل العجز  ، يتم على الفور االعتراف بكارةلمستقبلية المقدلنقدية اا

اريخ بيـان من تـسنة لمطالبات خالل ا فةد كاشكل كبير سداحيث يُتوقع ب المطالبات غير المدفوعة ب   علقةمت الموعة بخصم التزاماتها  المج  تقوم
 لموحد.المالي امركز ال
 

 المحتفظ بها دة التأمين إعا   عقود ص( 
 
ات إعـادة التـأمين ودوجـثـل م. تمأعمال التأمين لديها  كافةصة ب خاالين  ممخاطر التأكافة    ناديادية بإسفي سياق األعمال االعت   ةعالمجمو  ومتق

ع مخصـص ها بمـا يتماشـى مـتأمين يتم تقـديرإعادة الركات  بلة للتحصيل من شن. إن المبالغ القامي تأن شركات إعادة الاألرصدة المستحقة م
ً ي وفقين وهمعادة التأوثائق إة ب ة المرتبطأو المطالبات المسددقيد التسوية  ت  المطالبا هـذه المبـالغ  يتم بيان عالقة.لعقود إعادة التأمين ذات ال ا

غ يـتم تحويـل المبلـتسديد المطالبـة المطالبة. عند  تسديدة ب مجموعقيام ال إلى حين  الموحد  مركز الماليالن  التأمين" في بيا  "كموجودات إعادة
 مدينة".الن تأمي م المذإلى "ة المدفوعة الب خصوص المطمن شركة إعادة التأمين ب  المستحق

 
 .فاؤهاء وال يتم إطلشرايخ امباشرة في تار حدموفي بيان الدخل المن شراء عقود إعادة التأمين  و الخسائراألرباح أاالعتراف ب يتم 

 
 حاملي الوثائق.تجاه ا هت ن التزاماالمجموعة م الُمسندةدة التأمين ال تعفي اتفاقيات إعا

 
خفاض في القيمة التأمين. يحدث االن إعادة  موجوداتأحد  على انخفاض قيمةمؤشر  هناكإذا كان    اييم مر بتقي ل تقرعة بتاريخ كجموتقوم الم

المجموعة جميع  ضتمالية قب يفيد بعدم احإعادة التأمين دات اف المبدئي بأحد موجوعتراالد لوقوع حدث بعيجة  ي نت جود دليل موضوعو ندع
شركة ي ستقبضها المجموعة من على المبالغ الت ه بصورة موثوقة دث تأثير يمكن قياسحلوأن للعقد  اروط  تحقة بموجب شلمسالقائمة ا  المبالغ

القيمـة  ديـعنـدما تز رسمي للمبلغ القابل للتحصيل. يرقوم المجموعة بإجراء تقدمة، ت خفاض في القي االن على عند وجود مؤشر  .  ينإعادة التأم
ويـتم تخفـيض قيمتـه إلـى المبلـغ يمـة األصل قـد تعـرض لالنخفـاض فـي القبر عت ي  ،يلهن تحصكالممن عن المبلغ أمي إعادة الت   الدفترية ألصل

 .و الخسائر الموحدرباح أاأل انبي قيمة في الفي  خفاضخسائر االن اف ب ترعاالن تحصيله. يتم الممك
 

 المقاصة  ق(
 

اذ انوني قابـل للنفـفقط عنـد وجـود حـق قـ دحالمو  لماليامركز  في بيان ال  يمةصافي الق  نوبات المالية ويتم بيالطودات والمتتم مقاصة الموج
 بيـاندخل والمصـروفات فـي لـااصـة ة. لـن تـتم مقزامن ة مت المطلوبات بصورة وي يل الموجودات وتسلغ المعترف بها أو بتحصبمقاصة المبا

 .يةرات المحاسب فسي ر أو الت ي ي أحد المعاأجاز ذلك  أو ىاقتض إذا إال رباح أو الخسائر الموحداأل
 

 العادلة لألدوات الماليةمة لقيس ا قيا ( ر
 

ة في أساس األسعار المتداولى علحد الموالمالي  مركزن الالمسجلة في بياة لي والمطلوبات الما ن قياس القيمة العادلة للموجوداتال يمكعندما  
مدخالت هذه النماذج مـن  تُشتقية.  دقت الن تدفقالخصم اذلك نموذج    في  قييم بمات لدلة باستخدام أساليب ااعالقيمة اليتم قياس  األسواق النشطة،  

تشـمل  لتحديد القيمـة العادلـة. كامحاألدرجة من  مراألب طليت ذلك ممكنا،  ونيك، ولكن عندما ال يثما أمكن ذلكألسواق الممكن مالحظتها حا
 ن.االئتما تاوتقلب السيولة ومخاطر  رطت مثل مخاالمدخال األحكام اعتبارات

 

عطـاءات الر إلـى أسـعاتناداً سـا فـي تـاريخ التقريـر دد القيمـة العادلـةحت يتم ، نشط قسولمتاجرة بها في  تتم ا  التي  ماليةلبخصوص األدوات ا
 عاملة.تكاليف الملأي خصم دون  ماليةألوراق الي سوق اداولة فالمت 
 

بهة أو أسعار السوق الحالية الستثمارات مشا إلى  استناداً   ةلعادلالقيمة ايد  م تحد، يت نشطةة في األسواق الداولالمت الية غير  بالنسبة لألدوات الم
 تقييم أخرى.ماذج أو أية ن  لمتوقعةخصومة االنقدية المت قاتناداً إلى التدفاس معامالت السوق االعتيادية أو
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 لها  ابعةات التشركوالاهمة عامة  للتأمين مس  ينتاور
   )تابع(  لموحدةة اات الماليإيضاحات حول البيان

 
 )تابع(   سات المحاسبية الهامة للسيا ملخص  3
 

 اد تقارير القطاعات إعد ش( 
 

 اةمـة وقطـاع التـأمين علـى الحيـعاال: قطـاع التأمينـات اليـةالت   ةالتشـغيلي قطاعات  لا  إلىتند  مجموعة يسالب   اصر القطاعات الخإن اعداد تقاري 
 .ارتثماالسوقطاع 

 
نتجـات التأمينـات العامـة المقدمـة من الصـحي لألفـراد والشـركات. تشـتمل مي تـأوال  عامةت الامن التأمين ال  ة كنات العاميضم قطاع التأمي  •

 تـوفر هـذه. المختلفـةوالحـوادث األعمـال الهندسـية و  لصـحيمين اوالتـأ  يمين البحـررات والتـأعلى السـيان  مي على التأية  رئيس  بصورة
. أمينثيقـة التـلحادث قـام بـه حامـل وجة  تي ضررت ن ى التي ت راألطراف األخ  يضتعوالتأمين وات حامل وثيقة  جودلمو  مايةنتجات حلما

ورة صـب ذا القطـاع مشـتقة مـن هـادات ء طبي لحاملي وثيقة التـأمين. إن اإليـرطاغ  على الحياةتأمين  دون ال  توفر عقود الرعاية الصحية
 .والتودخل العممن أقساط التأمين أساسية 

 
أقسـاط التـأمين  علـىساسـية بصـورة أالقطـاع  هذاإيرادات    تعتمدعات.  ماد والجة لألفرااعلى الحي   لتأمينة اعلى الحيايقدم قطاع التأمين   •

 لعموالت.ودخل ا

 
 خر.اآل تة والدخللودائع الثاب بت مثل السندات واية ذات الدخل الثالمالراق اثمار ويشمل االستثمار في األسهم واألوست القطاع ا •
 

 ت تصنيف المنتجا  ت( 
 

ل من خال( مينالتأ وثيقةمن طرف آخر )حامل  الهامةن التأمي مخاطر المؤمن( بموجبها )  عةمجموتقبل ال  التي  دالعقو  فيتأمين  د العقو  تتمثل
ؤثر أن يـأنه من شـ والذي( ضدهمؤكد )الحدث المؤمن غير د ودمحث مستقبلي  دحقوع  حامل وثيقة التأمين في حال وتعويض  على  موافقة  ال

المدفوعـة بمقارنـة المزايـا  هامة وذلكخاطر تأمين د فيما إذا كان لديها مدي تحعة ب م المجموو. بصورة عامة، تقنالتأمي قة  وثي   ملحا  علىسلباً  
 المخاطر المالية. أمين أيضاً تحويلت يمكن لعقود ال. ضدهفي حال عدم وقوع الحدث المؤمن الدفع  المستحقة اي امع المز

 
مثـل المخـاطر الماليـة فـي ت ت . مخـاطر تـأمين هامـةولـيس  ةهامـلالمالية االمخاطر وجبها تحويل بم يتمالتي  قودالعفي تثمار  ساال  عقود  مثلت ت 

 أو أسـعار السـلع أو دوات الماليـةألاار المحـددة أو أسـعائـدة  لي المحتمل في واحد او أكثر من أسـعار الفقب ست جة عن التغير المالمخاطر النات 
 أالغيـر آخـر، علـى و المؤشـر االئتمـاني أو أي مت أ نيئتمـاصـنيف االت عـدالت أو الأو الم عاراألسمؤشر ت األجنبية أو عمالف الأسعار صر

 لية، متعلق بأحد أطراف العقد.ماالة المتغيرات غير يكون المتغير، في حال
 

يـة خـالل رة جوهربصومين التأ مخاطرو انخفضت تى له، حن مدة سريان لبقية ن فإنه يبقي عقد تأمي تأمي عقد ف عقد على أنه تصني   عندما يتم
قود تأمين بعد البـدء فـي العمـل ع يةد االستثمار أو أ. يمكن إعادة تصنيف عقوقوق وااللتزاماتتم إلغاء أو انتهاء كافة الحا  إذإال  الفترة،    هذه

 .ةجوهري التأمين  مخاطرإذا أصبحت 
 

 عقود االستثمارات

 

ً دئي بـميـتم  (.  تمرتبطة بالوحـدانة )ضموثابتة وم  ارات بدون شروطستثمود ابإصدار عقتقوم المجموعة   اً بأقسـاط التـأمين مقـدم  فاالعتـرا  ا
إن جميـع  وحـد.الم كـز المـاليالمر بيـان ضـمنلمبلغ المستثمر بـه يتعلق با فيماوبات لطملالها الحقاً إلى لمكتتبة ويتم تحوي بإجمالي األقساط ا

 جلة بالقيمـة العادلـة مـن خـاللمسـالرات االسـتثما"م إدراجهـا ضـمن ت يـت اراد االستثمبات المالية لعقولوالمطتعلق ب ي ا  الحركات الالحقة فيم
لتي تعكس ات اثمارلية لعقد االست الحا  يتم قياس المطلوبات المالية بقيمة الوحدة.  حدالموأو الخسائر    بيان األرباح" ضمن  األرباح أو الخسائر
 .اديقودات الصن القيمة العادلة لموج

 
يمـة ت بـدال مـن المجموعـة، فـإن القلتقـدير صـاحب عقـد االسـتثمارا  قاوفسته  مكن مماري خيار التنازل، وع ليخضستثمارات  إذا كان عقد اال

 ذلك. لوبة، حيثما ينطبقإلنذار المطرة الفت  ل، مخصومةلتنازعند االدفع المبلغ المستحق لن تقل إطالقاً عن ة لي ة للمطلوبات الماالعادل
 

 عقود االستثماراتت بالومط
 

 اختيارية. عقود تأمين ذات مزايا مشاركةة أي أو  استثمار دأية عقو ى المجموعةلد ال توجد
 

مبـدئياً ين. يـتم لتـأماط اويـتم تحميـل أقسـعقـود  عند إبـرام ال  االعتراف بهااختيارية يتم    كةارات بدون مزايا مشإن مطلوبات عقود االستثمار
ً والتي تعود مباشرة إلـى إصـدار   لةمعامتكاليف    ةملة مع استبعاد أي اعلمنها سعر االعادلة، كومة  القي ات ب المطلوب ه  هذاالعتراف ب   العقـد. الحقـا

 .خسائرح والاألرباستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الا مطلوبات عقودياس لالعتراف المبدئي، يتم ق
 

تأمين ط الأقسا يمالكإج اهاالعتراف ب وال يتم حد الي الموملا في بيان المركز  ل على المطلوباتودائع والسحوبات مباشرة كتعدي الل  تسجي يتم  
 .الخسائر الموحدبيان األرباح أو في 
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 عة لهاابلتوالشركات اعامة    اورينت للتأمين مساهمة
 بع( )تا دة وحإيضاحات حول البيانات المالية الم 

 
   اسبية الهامة )تابع( ياسات المح ملخص للس 3
 

 )تابع(   نتجاتتصنيف الم  ت( 
 

 )تابع( ستثماراتاالعقود بات مطلو
 

بالنسـبة للعقـود الموحـدة، يـتم . حـدموالأو الخسـائر    بيان األربـاحيتم االعتراف بها في  رير وكل تقت القيمة العادلة بتاريخ  تعديالإجراء  م  ت ي 
ً مرتبط بوحدة مض  دوقصن   في كللتأمين  ا  حامل وثيقةالوحدات المخصصة ل  عادلة على أنها عددمة الاحتساب القي  مـن  الوحدة سعرفي    روبا

قييمها علـى أسـاس ت  مت ي بتاريخ التقرير لتحديد أسعار الوحدات صندوق المستخدمة ودات ومطلوبات الير. إن موجقريخ الت بتار الصناديقهذه  
 ق.ات الصندومحققة عن موجودال غيررباح من األ مطلوبات الضريبة المؤجلة ثير علىار التأفي االعتب  لتأخذعدلة القيمة العادلة المُ 

 
ال يقـة التـأمين، وث  لمـغاؤها من قبـل حاإلغاؤه. بالنسبة للعقود التي يمكن إلو  أ  الوفاء بهانتهاء العقد أو    ات عندالمطلوب ب   إيقاف االعترافيتم  

 .التنازل قيمتها عند عنعقد لة للالقيمة العاد يمكن أن تقل
 

ين مميـزة ويمكـن صـرن العن لنقديـة مـاي وتكـون التـدفقات هرجو  اطر تأمينمالية وعنصر مخال  اطرالمخ  لى عنصرعندما تحتوي العقود ع
سـاس عقـود نفـس أقة بعنصر مخاطر التأمين يتم احتسابها علـى علمت  ة. إن أية أقساطبح المبالغ المعنية غير مجمعموثوق، تص  قياسها بشكل

 اله.أعضح كما هو موالمالي الموحد كز لمريان اخالل ب  تبقي كوديعة منويحتسب العنصر المالتأمين 
 

 مؤخرا  ا فعيله تالتي تم   المعايير ( س
 

ً مبدجموعة  قامت الم  ة( المعـايير الدوليـة إلعـداد التقـارير الماليـ مـن 3ر رقـم علـى المعيـابتطبيق "تعريف العمل التجاري" )التعديالت   ئيا
المعيـار المحاسـبي و ةماليـإلعـداد التقـارير الية  المعايير الدول  من  9المعيار رقم    التعديالت على)  2المرحلة    –  ئدةلفامعيار سعر اتعديل  و
 ةالمعـايير الدوليـة إلعـداد التقـارير الماليـ مـن 4لمعيار رقم او ماليةالقارير عداد الت من المعايير الدولية إل  7رقم  ر  اي المعو  39دولي رقم  ال
ير جـوهري ، إال أنه ال يوجد لهذه التعـديالت تـأث 2021ر  يناي   1( اعتباراً من  ةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي   من  16المعيار رقم  و

 –مـن المعـايير الدوليـة إلعـداد التقـارير الماليـة  16كمـا تسـري التعـديالت علـى المعيـار رقـم لية الموحدة للمجموعـة. لمات اياناعلى الب 
جـوهري لـيس لهـا تـأثير هذه التعديالت  أنال ؛ إ2021ل أبري  1( اعتباراً من 2021يونيو    30)بعد    19-لقة بكوفيدءات االيجار المتعإعفا

 حدة للمجموعة.على البيانات المالية المو
 
 م تطبيقها بعد لم يتدة التي  عايير والتفسيرات الجدي الم ع( 

 

بـل ا قطبيقهوز ت ويج  2021  يناير  1وية التي تبدأ بعد  سن الر والتفسيرات على الفترات  دة والتعديالت على المعايي عايير الجدي تسري بعض الم
 الموحدة. اليةالم تاالبيان  شكل مسبق عند إعداد هذهية ب دلة التالعلمأو ا ةالمعايير الجديدلم تقم بتطبيق  المجموعةذلك التاريخ، إال أن 

 

فتـرات ال فـي  عـةجموللم  موحـدةلايانـات الماليـة  تأثير على الب ا  لهايير التي يُتوقع أن يكون  جديدة والتعديالت على المعالمعايير الفيما يتعلق ب 
معـايير. ال تخطـط ق هذه البي تط عندة وحدالمتها المالية ى بياناير المحتمل علث تأل والخيارات التحوييم  بتق  المجموعةت  المالية المستقبلية، قام

 هذه المعايير بشكل مسبق. تطبيقل عةجموالم

 
ة إلعـداد لمعـايير الدوليـمـن ا  4" مع المعيار رقم  ليةات المادو"األ  اليةير المالتقارالمعايير الدولية إلعداد    من  9تطبيق المعيار رقم   (1

 مين""عقود التأ ةيمالير الالتقار
 

تالفـات اخر ر المالية بغرض تخفـيض تـأثي ير الدولية إلعداد التقاري من المعاي  4المعيار رقم   التي تطبق  آتللمنش  ت منهجينتقدم هذه التعديال
د دوليـة إلعـدان المعايير الم 9رقم  لتأمين" والمعيارمالية " عقود ادولية إلعداد التقارير العايير الالممن    17قم  عيار رتواريخ التفعيل مع الم

 قارير المالية.لت ا ن المعايير الدولية إلعدادم 9من تطبيق المعيار رقم  واعفاء مؤقت تقديريدوات المالية": منهج " األالمالية التقارير 
 

 ية:داد التقارير المالية إلعير الدولعاي ن المم 4 دل رقمالمعيار المع
 

ة إلعداد لدولي ايير امن المع 9تطبيق المعيار رقم عند  قد ينشأ  العتراف بالتغير الذيا  التأمين خيار دقوصدر عالتي ت   ة الشركاتيمنح كاف  •
ح الشاملة األخرى، بـدالً مـن األربـا داتإليرامن ا"( ضريتقدي اص بعقود التأمين )"منهج لخا قبل إصدار المعيار الجديد  التقارير المالية
 وأو الخسائر؛ 

 

ير الدوليـة إلعـداد من المعاي  9مؤقت من تطبيق المعيار رقم  إعفاءين خيار األولى بالتأم ن الدرجةتبط أنشطتها مرت  التي  يمنح الشركات  •
مـن المعـايير  17لتي يسري فيها المعيار رقم رة افت لاحتى  أو    2023ر  يناي   1السنوية التي تبدأ قبل  ر  ري ر المالية حتى فترات التقاالتقاري 

اد التقـارير الماليـة لدوليـة إلعـدمـن المعـايير ا 9المعيـار رقـم طبيق تؤجل ت  يت المنشآت الأوالً. إن  لمالية، أيهماار  تقاري لدولية إلعداد الا
 تى ذلك الوقت.ح 39رقم لي الدو اسبير المحالمعيا -اص باألدوات المالية لخا ر في تطبيق المعيار الحاليستستم
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 اهابعة لوالشركات التاورينت للتأمين مساهمة عامة  
 ابع( دة )تالموحلبيانات المالية إيضاحات حول ا

 
 بع(   مة )تاة الهاسات المحاسبيللسيا لخص م 3
 
 )تابع(   بعد بيقها الجديدة التي لم يتم تطالمعايير والتفسيرات  ( ع
 

ة إلعـداد ليـالمعـايير الدو  نمـ  4رقم  " مع المعيار  "األدوات المالية  تقارير الماليةإلعداد ال  الدولية  ييرالمعامن    9رقم  تطبيق المعيار   (1
 )تابع( لتأمين"ا قود"ع ةلماليرير االتقا

 
 ي:لما ي  فهممن دة الموحمستخدم البيانات المالية  اإلفصاح عن معلومات لتمكين يالتقديرالتي تطبق المنهج أمين ة الت ركش يتعين على

 
 ؛ و تقريري فترة الادات الشاملة األخرى ف ائر وبين اإليرسخأو ال  حتساب إجمالي المبلغ المعاد تصنيفه فيما بين األرباحكيفية ا أ(
 

 ت المالية. لى البياناع يفتأثير إعادة التصن  ب( 
 

ن المعايير الدولية إلعداد التقـارير م 9 عيار رقمالمطبيق بت  لتأمينعند قيام شركة ا التقديريلمنهج تجيز استخدام ا  تعديالت التيتنطبق هذه ال
 ة.المالية ألول مر

 
اإلفصـاح عـن  إلعداد التقارير الماليـة  ايير الدوليةمن المع  9تطبيق المعيار رقم  ت من  فاء المؤقأمين التي اختارت االعى شركة الت ن علي عيت 

 ي:ما يلهم من فة الموحدخدم البيانات المالية مست ين معلومات لتمك
 
 لإلعفاء المؤقت؛ و  ة تأهل شركة التأمينفهم كيفي  أ(
 

 داد التقارير المالية. دولية إلعال  من المعايير 9ق المعيار رقم ي تطب منشآت الت فاء المؤقت مع الاإلع أمين التي تطبقت لركات اب( مقارنة ش
 
ن اسـتخدام التاريخ. يمكأو بعد ذلك    2018ير  اين   1بدأ في  ي ت ة الت نوي ات السعلى الفتر  التقديريخدام المنهج  ري التعديالت التي تجيز است ست 

مـن المعـايير الدوليـة  17 المعيار رقـم  وسينتهي تفعيله بمجرد تفعيل  ،2023  يناير  1  تبدأ قبلالسنوية التي  ترات التقارير  فللمؤقت  االعفاء ا
 المالية.إلعداد التقارير 

 
 وحدةالممالية تأثير المحتمل على البيانات اللا
 

ا المعيـار ثر هذعة. قد يؤالموحدة للمجمو لماليةعلى البيانات ا ير جوهرالدراسة تأثي التأمين الجديد قيد يكون لمعيار محاسبة لمتوقع أن  ا  من
 ية إلعداد التقارير المالية.دولال من المعايير 9لمعيار رقم األدوات المالية بموجب ا اس متطلباتقي على كيفية تصنيف و

 
يـق أي لـم يسـبق لهـا تطب ، حيـث  تقارير الماليـةلاعداد  ير الدولية إلمن المعاي   9يار رقم  لمؤقت من تطبيق المعة لإلعفاء الهمؤموعة  لمجإن ا
ة ولـى بالتـأمين، كمـا أن القيمـاأل رجـةأن أنشطتها مرتبطة مـن الدد التقارير المالية، كما  ولية إلعدالدمن المعايير ا  9المعيار رقم  ة من  نسخ
 لكافةالدفترية من إجمالي القيمة  ٪90تمثل أكثر من    ةي المال  داد التقاريرلمعايير الدولية إلعمن ا  4المعيار رقم    إطاراتها في  لوب ة لمطتري الدف

 أي تغيير الحق في أنشطتها. دون 2015ديسمبر  31مطلوباتها في 
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 هاابعة لوالشركات التهمة عامة  تأمين مسااورينت لل
 الموحدة )تابع( انات المالية حول البيات إيضاح
 

 )تابع(    ةالهام  ة سات المحاسبيملخص للسيا 3
 
 )تابع(   يتم تطبيقها بعدي لم جديدة التلمعايير والتفسيرات الا ( ع
 

ة إلعـداد الدوليـ ييرالمعـامـن    4رقم  " مع المعيار  "األدوات المالية  لية إلعداد التقارير الماليةمن المعايير الدو  9تطبيق المعيار رقم   (1
 )تابع( "عقود التأمين" رير الماليةالتقا

 
 ع()تاب  وحدةالممالية ال بياناتتمل على المحر التأثي لا

 
التـي تنطـوي علـى  2021ديسـمبر  31في  كما المجموعةبها مباشرة لدى حتفظ  العادلة للموجودات المالية الم  معلومات القيمة  تم أدناه بيان

ة مـن المعـايير الدوليـ 9 فقاً للمعيار رقـمائدة ولمبلغ األصلي والفت اط دفعاثل فقنقدية في تواريخ محددة تم  تدفقاتها  تعاقدية ينشأ عن   وطشر
مهـا يي تي تتم إدارتهـا وتقلك الللمتاجرة أو ت المحتفظ بها  عريف الموجوداتوفي ت التي تست   الماليةء الموجودات  المالية، باستثنا  إلعداد التقارير
 ية األخرى:اللمكافة الموجودات الى باإلضافة إالية، ير الملية إلعداد التقارلدوايير االمع من 9لة وفقاً للمعيار رقم العاد يمةعلى أساس الق

 

 

اختبار دفعات  اجتازت الموجودات المالية التي  
  فقط، باستثناءغ األصلي والفائدة المبل

يف  عرالتي تستوفي ت ليةالماالموجودات 
اجرة أو تلك التي  ا للمت به   الموجودات المحتفظ

عادلة  ها على أساس القيمة الييم ها وتقتتم إدارت 
إلعداد   ية ولمن المعايير الد  9م  وفقا  للمعيار رق

 كافة الموجودات المالية األخرى   ارير المالية ق الت
    

 القيمة العادلة   2021ديسمبر    31
ة  قيمفي ال  الحركة

 القيمة العادلة    السنة العادلة خالل  
القيمة   في  ركةالح

 خالل السنة  لعادلة ا
 _________________________________ ________   ______ _____________________ ______________ 
 درهم لف أ درهم ألف   درهم ف لأ درهم ألف  

      الموجودات  
 - -  - 232.342 حقاق ا لالست االستثمارات المحتفظ به

 128.976 1.102.300  ( 6.525) 570.854 المتوفرة للبيعاالستثمارات 
بالقيمة العادلة   مدرجة لاثمارات ت ساال

 2.374 454.443  - - سائر و الخباح أل األرمن خال
 - -  - 1.092.605 أرصدة التأمين المدينة 

 - -  - 131.256 إلزامية ودائع 
 - -  - 52.215 الذمم المدينة األخرى 

 - -  - 2.849.330 ودائع لدى البنوك
 - -  - 766.525 يعادله وما قد الن 
 ----------------------- -----------------------  ----------------------- ----------------------- 

 5.695.127 (6.525 )  1.556.743 131.350 
  ===== === ==  ======== ==   ======== ==  ==== ==== == 

      2020ديسمبر  31
      

      ودات  الموج
 - -  - 213.548 حقاق مارات المحتفظ بها لالست ستث اال

 (16.755) 1.029.954  5.022 209.057 المتوفرة للبيعاالستثمارات 
عادلة  بالقيمة ال المدرجة ثمارات ت ساال

 488 207.279  - - و الخسائر باح أل األرمن خال
 - -  - 1.113.898 أرصدة التأمين المدينة 

 - -  - 71.638 ية إلزامودائع 
 - -  - 31.970 الذمم المدينة األخرى 

 - -  - 2.811.066 ودائع لدى البنوك
 - -  - 371.687 ا يعادله ومالنقد 

 ----------------------- -----------------------  ----------------------- ----------------------- 
 4.822.864 5.022  1.237.233 (16.267) 
  ===== === = =  ===== === ==   ======== ==  ==== ==== == 
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 الهات التابعة  كرشوالاورينت للتأمين مساهمة عامة  
 ة )تابع( لموحد اية إيضاحات حول البيانات المال

 
 تابع(   امة )له ت المحاسبية املخص للسياسا 3

 
 )تابع(   والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  المعايير ( ع

 
ن المعـايير الدوليـة إلعـداد مـ  4معيار رقم  ال  مع  "األدوات المالية"ر المالية  اريد التقولية إلعداالمعايير الدن  م  9م  ار رقالمعييق  تطب (1

 بع()تا "عقود التأمين"مالية ير الرتقاال
 

دات لموجويف اتعرفي تستوالتي  الماليةالموجودات لفائدة فقط، باستثناء اختبار دفعات المبلغ األصلي وا  اجتازتمالية التي  ال  تإن الموجودا
ر اد التقـاري دوليـة إلعـدمـن المعـايير ال  9ار رقـم  القيمة العادلة وفقاً للمعيـ  سساعلى أ  قييمهات وللمتاجرة أو تلك التي تتم إدارتها  المحتفظ بها  

يمـا يلـي . ف39لي رقـم بي الـدوحاسـلمعيـار المأة وفقـاً لى أنهـا بالتكلفـة المطفـعلى النحو المبين في الجـدول أعـاله تـم تصـنيفها علـ  ة،ي لالما
 :واألرصدة لدى البنك ئعمارية والوداث ت ة لألوراق المالية االساالئتماني  تاالتصنيف

 
   ا يعادلها( م أو بورز   تاندرد أندلتصنيفات ساالئتمانية )وفقا   يفات التصن 

 AAA 

       
AA+إلى    

-AA A+   إلى-A 

 
 BBB+  إلى

-BBB 

  أقل من
-BBB  أو  
 مالي اإلج مصنفة  يرغ

 ألف درهم  درهم  ألف  لف درهم أ ألف درهم  هم ألف در ألف درهم  

       2021ر  بم ديس  31
       

       الموجودات  
 232.342 232.342 - - - - تثمارات المحتفظ بها لالستحقاق ساال
بالقيمة العادلة   مدرجة لاثمارات ت ساال

 454.443 712 - - 453.731 - سائر و الخباح أل األرمن خال
 1.673.154 24.244 - 1.648.910 - - االستثمارات المتوفرة للبيع  

 131.256 86.018 16.000 20.148 9.090 - إلزامية ودائع 
 2.849.330 2.637.445 178.131 17.127 16.627 - ودائع لدى البنوك

 766.470 477.671 3.540 149.640 93.670 41.949 دله النقد وما يعا
 --------------- --------------- ------------------------ ----------------------- ---------------------- ---------------------- 

 41.949 573.118 1.835.825 197.671 3.458.432 6.106.995 
  = = ====  = = =====  == == ======  ==== = = = = ==  ====== == ==  ======== = = 
 

       2020ديسمبر  31
       

       الموجودات  
 213.548 213.548 - - - - بها لالستحقاق تثمارات المحتفظ السا

 71.638 59.934 - 11.239 465 - إلزامية ائع ود
 2.811.066 2.429.752 326.983 38.929 15.402 - ودائع لدى البنوك

 371.605 121.558 4.106 213.406 32.532 3 النقد وما يعادله 
 ------------- --------------- ------------------- ----------------------- ---------------------- ---------------------- 

 3 48.399 263.574 331.089 2.824.792 3.467.857 
  =====  = = =====  ========  ==== = = = = ==  ====== == ==  ======== == 
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 ابعة لهاوالشركات التة  مين مساهمة عاماورينت للتأ
 )تابع( المالية الموحدة يانات ب إيضاحات حول ال

 
 سبية الهامة )تابع(   محاال ملخص للسياسات  3

 
 )تابع( ا بعد  تم تطبيقهة التي لم يوالتفسيرات الجديد  المعايير ( ع

 
 د التأمين"ية "عقولمالادولية إلعداد التقارير من المعايير ال 17ر رقم االمعي  (2)
 
اللتزام كمـا يقـدم لوفـاء بـالالالزمة لقيمة الحالية با طلوبات التأمينية قياس مير المالتقارد الإلعدا من المعايير الدولية 17طلب المعيار رقم يت 

تـأمين. عقـود السـاب متطلبات إلى وضع أساس متسـق وقـائم علـى مبـادت الحت لتهدف هذه امين.  أعرض كافة عقود الت ج موحد لقياس ومنه
عقـود ة "ر الماليـدوليـة إلعـداد التقـاري ال ييرمـن المعـا 4رقم  المعيار    علىالية  الم  اريرالتق  دمن المعايير الدولية إلعدا  17معيار رقم  ال  يسود

 .2023ير ينا 1التأمين" اعتباراً من 
 

ذلـك أو بعـد  2023ينـاير  1تبـدأ فـي السـنوية التـي    التقريررات  لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على فت امن    17رقم  يسرى المعيار  
 مـن 15و 9بتطبيـق المعيـارين   جموعـةالمقيـام  لمعيـار بشـكل مسـبق شـريطة  ا ايجوز تطبيق هـذ  المقارنة.ن أرقام  بيا  رورةمع ض  خالتاري 

إلعداد التقارير المالية. يتعـين  معايير الدوليةمن ال  17قم  الية في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار رملتقارير المعايير الدولية إلعداد اال
ختيـار ا المجموعـةعقود التأمين، يتعين على موعة من بأثر رجعي بشكل كامل لمجيق إذا تعذر التطب إال أنه    ثر رجعي.ر بأمعياذا الهتطبيق  
 يقة القيمة العادلة.رمعدلة أو طاسترجاعية منهجية 

 
بدأ ي ت رة السنوية الت للفت  موعةللمجلية المانات البيا يير الدولية إلعداد التقارير المالية فيمن المعا 17قم  معيار رق التتوقع اإلدارة أن يتم تطبي 

ر جـوهري علـى المبـالغ المعلنـة ي لماليـة تـأث دوليـة إلعـداد التقـارير امـن المعـايير ال  17طبيق المعيـار رقـم  يكون لت   . قد2023يناير    1في  
ً كن عال يم  . إال أنهالتأمينفيما يتعلق بعقود    موعةللمجت المالية  البيانافي    واإلفصاحات المدرجة ورة بصـ يق هذا المعيارتأثير تطب  تقدير  مليا

 جراء مراجعة تفصيلية.بإ جموعةالممعقولة حتى تقوم 
 
 ( 37 رقم  الدوليي معيار المحاسب القد )تعديالت على عال انجازتكلفة  -  بالتزامات لمثقلة االعقود  ( 3)

 

الت ت  التك  عديالت حدد  عندأي  المنشأة  تدرجها  ال  اليف  تكلفة  ما ب فاء  وتحديد  تقيي ب   عقد  إذا  غرض  ما  العقد  م  تنطبق    التزامات. ب   لُمثقكان 
ائمة في التاريخ الذي يتم فيه تطبيق التعديالت  قعلى العقود ال  2022يناير    1أو بعد    ت على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في التعديال
اح المحتجزة أو  رب االفتتاحي لأل  ديل للرصيدالت كتعيق التعدي لتطب ي  يتم االعتراف باألثر التراكم  المبدئي،ق  التطبي   ي تاريخمرة. فألول  
ً خرى لحقوق الملكية،  األ  البنود بالتزامات هامة    مثقلةعقود  يوجد لدى المجموعة    ال المقارنة.    بيان أرقامم يتم إعادة  . لحيثما يكون مناسبا
   . 2021ر ديسمب  31في 
 
 المعايير األخرى( 4)

 
 على البيانات المالية الموحدة للمجموعة:   ريجوهمعدلة التالية تأثير وال جديدةايير المن غير المتوقع أن يكون للمع

 

 فعيل  تاريخ الت  ة جديد المعايير أو التعديالت ال
  

 2022يناير  1 م المزمع  صالت قبل االستخداتحماللمعدات: االممتلكات واآلالت و – 16ت على المعيار المحاسبي الدولي رقم التعديال
 2022يناير  1   اهيميفالم مراجع اإلطار -المالية  ية إلعداد التقارير دولمن المعايير ال 3المعيار رقم لتعديالت على ا

 2022يناير  1 2020 – 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 2023ر يناي  1 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة  – 1الدولي رقم  المعيار المحاسبيالتعديالت على 

الناشئة عن  المطلوبات و الموجودات الضريبة المؤجلة بشأن – 12الدولي رقم  تعديالت على المعيار المحاسبيال
 2023يناير  1 معاملة واحدة 

  داد التقارير المالية دولة إلعلمعايير الل  2الممارسة  بيان  و  1الدولي رقم  ي  المحاسب على المعيار    تعديالتال
 2023يناير  1 ة سبي عن السياسات المحا  اإلفصاح –

 2023يناير  1 يف التقديرات المحاسبية  تعر – 8الدولي رقم  التعديالت على المعيار المحاسبي
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 هاة لابعوالشركات التاورينت للتأمين مساهمة عامة  
 الية الموحدة )تابع( نات المات حول البيا احإيض

 
   إدارة المخاطر 4

 
 أدناه: ص هذه المخاطر ملخصةً تتبعها اإلدارة بخصوالتي رق وعة والطجهها المجم المخاطر التي توا  إن
 

 للحوكمة اإلطار العام  ( 1
 
تعيق    عة من األحداث التيمساهمي المجمو  يةحما  لمالية لدى المجموعة هور عمل إدارة المخاطر واإلدارة االهدف الرئيسي من إطا  نإ

ة  تطبيق أنظمة فعال غة لالبالاألهمية    العليا  اإلدارة   تدركالفرص.  غالل  است خفاق في  اإلي تشمل  الت األداء المالي  هداف  يق المستدام ألقالتح
 . ر خاطمإلدارة ال

 

 دارة المخاطر اإلطار العام إل  ( 2
 

د هيكل  . ويدعم ذلك وجوعةلمجمواالتي تواجهها    رة المخاطرمهام المتعلقة بإداة له بتنفيذ البعالتارة بالتنسيق مع اللجان  يقوم مجلس اإلدا
دارة  اإل  وكبار موظفي   جموعة ملل التنفيذي  اإلدارة إلى الرئيس    ت والمسؤوليات من مجلس فويض موثق بالصالحياضمن ت يت   يمي واضح تنظ

 .   اآلخرين
 

مو كبار  بصو يجتمع  اإلدارة  منتظظفي  للمرة  أيةمة  على  وتنظيمية    وافقة  تجارية  ي ةوهيكلي قرارات  ا.  رئيس  بموجب  قوم  لمجموعة 
الممنوحةياالصالح م  ت  من  المخاإلد  جلسله  بتحديد  الا ارة  تواجهها  التي  الموجودات  جودة  لضمان  نظام  ووضع    وتحليلهامجموعة  طر 
 ير. تقارجموعة وتحديد متطلبات إعداد المأهداف الو مينة التأن وإعادتراتيجية التأمي المواءمة بين اس تحقيق باإلضافة إلى ا وتنوعه

 
 ال لم ر العام إلدارة رأس ااإلطا ( 3

 
ومصر وسريالنكا العربية المتحدة  ة اإلمارات  ي دول المتطلبات القانونية فارة رأس مال المجموعة هو االلتزام ب من إدسي  دف الرئي إن اله

 كنة للمساهم. مم عائدات  أعلىل لدعم أعمال المجموعة وتحقيق اجيدة لرأس المبنسب  الحتفاظ البحرين وضمان اوتركيا وعمان و  وسوريا
 

ا بإدالمتقوم  هيكل  جموعة  التعديالت    مالهارأسرة  في  وإجراء  التغعليه  االقتصضوء  الظروف  في  ال  ادية.يرات  أجل  محافظة على  ومن 
أو إصدار  مين ل للمساهالعائد على رأس الما و أاح للمساهمين األرب   توزيعاتة بتعديل دفعات قد تقوم المجموعرأس المال أو تعديله، هيكل 

ً مجسهم جديدة. التزمت الأ يات  ات أو العمللسياسييرات في األهداف أو المال الخارجية ولم يتم إجراء أيه تغرأس اات   بمتطلب موعة تماما
 . 2020سمبر دي  31و 2021مبر ديس 31المنتهيتين في  خالل السنتين

 
 نظيمي ام التاإلطار الع ( 4

 
ن إدارة  ن كثب وذلك لضماعبتها  راقلعامة وماألسهم ا  يوحاملمين  لي وثائق التأحامجهات التنظيمية بصورة أساسية بحماية حقوق  لتهتم ا

ى التأكد من احتفاظ المجموعة بمركز  علرص الجهات التنظيمية  ه، كذلك تحذات   هم. في الوقت لصالحهذه األمور بشكل مرضي  المجموعة ل
 . عيةوارث الطبي ية أو الكزمات االقتصاداأل وفاء بالمطالبات غير المتوقعة الناشئة من لب يمكنها من اي مناسمال
 

للمتط  ت عملياضع  تخ الم المجموعة  التنظيمية  تعلبات  التي  الدول  في  بهطبقة  تتطلب  مل  ال  الهذه  ا.  األنشاللوائح  اعتماد    طة تنظيمية 
ل وذلك  شركات التكاف  انب من مخاطر اإلخفاق عن السداد والتعثر من ج  دم الملزمة للحاألحكاومراقبتها فقط ولكنها تفرض أيضاً بعض  

بالمطلل مبر  ديس  28ريخ  بتا  2014( لسنة  25قرار رقم )  صدر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينأ  ة عند حدوثها. علمتوقر االبات غي وفاء 
التعليمات  2014 تنطبق على ش،  التي  التأمين  لشركات  االمالية  تأركات  التي  المتحدة وشرلتأمين  العربية  اإلمارات  دولة  في    كات سست 

دول  الج  ت الجديدة فيربية المتحدة. تتلخص أهم النقاط لهذه التعليمالة اإلمارات العوفي د  تهاولة أنشطخص لها مزانبية المرالتأمين األج
   أدناه:

 
 التعليمات 

 
 تثمار حقوق حملة الوثائقأسس اس (أ

 انلغ األدنى للضموالمب  تعليمات المالءة (ب 

 أسس احتساب المخصصات الفنية (ج

 تحقة لمسالتأمين التزامات اي تستوفي الت  المجموعة دات تحديد موجو (د

 يد الهيئة بها تي يجب تزوق الانات والوثائ بتنظيمها واالحتفاظ بها والبي  المجموعة تلتزم  السجالت التي ـ(ه
الدفاتر  ذه  سطاء وتحديد البيانات الواجب ادراجها في هوالوكالء والو  مجموعة الظيم الدفاتر والسجالت الحسابية لكل من  أسس تن  (و

 الت والسج
 اليةالم ير والبياناتنماذج الواجب اعدادها باإلضافة إلى عرض التقارا من الشركة والهاتباعجب ابية الوسات المحاسالسيا (ز
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 ركات التابعة لهاوالشاورينت للتأمين مساهمة عامة  
   ( ة )تابعلمالية الموحد ايانات الب حول حات إيضا

 

 مخاطر )تابع( إدارة ال   4
 

 طلوبات  موال  وجودات إدارة المل عم  إطار  ( 5
 
المخت  الفاالما  اطرنتج  أسعار  في  المفتوحة  المراكز  عن  األلية  العمالت  ومنتجات  وا ئدة  تت جنبية  وجميعها  عامة  ات  لتغيرعرض  ألسهم 

مين.  ب عقود التأموجتزاماتها ب ن ال تثمارية طويلة األجل تزيد عتحقيق عوائد اسراكز لرة هذه المم المجموعة بإداوخاصة في السوق. تقو
ناداً است عقود التأمين  مطلوبات  هو مطابقة الموجودات مع  رة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة  ل إداعم  سي إلطار سلوب الرئي ن األإ

 ود. إلى حاملي العق نوع المزايا المستحقة الدفع إلى
 

ايقوم   بصورة  رئيس  إدالمجموعة  عمل  إطار  بمراقبة  افعالة  ورة  لضماالم لموجودات  توفر طلوبات  ف النق  ن  الكافي  فترد  كل  لي    لوفاء ة 
 بااللتزامات الناتجة عن عقود التأمين.

 
بالموجودات والمططر المالي مة بمراقبة المخا ورة منتظيقوم رئيس المجموعة بص غير  عة  المجموألخرى لدى  ت المالية الوبا ة المرتبطة 

 ة بالتزامات التأمين.مرتبطال
 

 اإلدارة للحد من هذه المخاطر: قبل  من  الُمتبعةعة والطرق لمجموطر التي واجهتها امخا ملخصاً لل يلي فيما
 

 طر التأمين  خام (أ
 

ف عن  توقيتها، تختل  ايا أو فعات المزلية ودلبات الفعجموعة بموجب عقود التأمين في أن المطاجهها المالتي توااألساسية  اطر  تتمثل المخ
ويتأثر ب   التوقعات.  اتكراذلك  اللمر وجسامة  والمزايا  المدفوعة فعلي طالبات  فإن  الالحات  والتطور  ة  األجل. وبالتالي،  للمطالبات طويلة  قة 

 ة لتغطية هذه المطلوبات. يات كافي االحتياطأن تكون  ضمانهدف المجموعة هو  
 

الحد من ل  يتم  التنو  أعاله  المذكورة   لمخاطر التعرض  كبيرة منعن طريق  تتحسنالتأعقود    يع عبر محفظة  المخاطر عن  ت   مين.  غيرات 
 ين.لتأميهات استراتيجية التأمين، فضال عن استخدام ترتيبات إعادة اذ توجنفي لدقيق وت االختيار اريق ط
 

 لبات مة المطارار وجساالتك
 

الم  وجسامة  تكرار  يتأثر  أن  بعيمكن  عواطالبات  تقدم  دة  التأمالمجمو مل.  أعمال  واألعة  الممتلكات  على  اين  والسيالهندعمال  ت  راسية 
ل  ع التكافأنوار  تبااعن الجماعي على الحياة والتأمين ضد الحوادث الشخصية. ويتم  لتأمي وا  ي والصحيأمين البحروالت والحوادث العامة  

  ذلك   يساعد   فترة زمنية قصيرة.  وتسويتها خالل  طالبات عالن عن الميتم اإلألجل حيث  ورة عامة على أنها عقود تأمين قصيرة ا هذه بص
 ر التأمين.  مخاط على تقليل

 
   الممتلكات

 
ت الصلة وتعطيل األعمال  خاطر األخرى ذا يق والمسية في أضرار الحر، تكمن المخاطر الرئي بالممتلكاتاصة  لخمين التألعقود ا  بالنسبة

 الناتجة عن ذلك.  
 

بناء أو من عليها. إن تكلفة إعاالمؤ  ناسبة للممتلكاتيم متبدال أو التعويض بقساس قيمة االسأء على  لعقود سوافي تلك ا  االكتتابيتم     دة 
حالة تعطل األعمال باإلضافة    ل وقوع الضرر في ليه قب يات إلى ما كانت عالمطلوب إلعادة العملرة والوقت  متضرال  تلكات لممإصالح ا

 بات.  مستوى المطال ىؤثر علية التي ت ل الرئيسإلى أسس التأمين هي العوام 
 

   دسية األعمال الهن 
 

  لمشروع لتي تلحق بأعمال االخسائر أو األضرار اخاطر تشمل  للم   سيةالرئي صر  إن العنالهندسية، فأمين الخاصة باألعمال اد الت بالنسبة لعقو
وا عليه  الت المؤمن  األضرار  أو  والخسائر  الصلة  ذات  اآلخر  الطرف  ب لتزامات  تلحق  واي  الالماكين اآلالت  والمعدات  عليها  ت  مؤمن 

 أو األضرار.  م الخسائر و حجت هطالبا المى مستوى ذي يؤثر عل . إن العامل الرئيسي العمالاتجة عن تعطل األالن  والخسائر 
 

 ات  السيار
 

لعقو التأبالنسبة  بالس د  الخاصة  المين  المطالبات  تشمل  للمخاطر  الرئيسية  العناصر  فإن  تنشأ  يارات،  الوفاة تي  الجسدية  اواإلص  عن  بات 
  يها.عل  لمؤمن ت االسيارا  الناشئة عناإلضافة إلى المطالبات خرى ب كات األطراف األ ممتلاألضرار التي تلحق ب و
 

  تمل صدورها من قبل المحكمة في حاالت الوفاة أو اإلصابات هي األحكام المحالبات  ثر على مستوى المطامل الرئيسية التي تؤإن العو
 ات.  يلحق بالسيار ي رر الذومدى الض الجسدية 

 
 



 

33 

 

 التابعة لها  والشركاتينت للتأمين مساهمة عامة  اور
   ة )تابع( لموحد ة ات الماليول البياناإيضاحات ح 

 

 ع( المخاطر )تابإدارة  4
 

 بات )تابع( مطلووالدات  إدارة الموجو إطار عمل  (  5
 

 طر التأمين )تابع( خام (أ
 

 وعة الحوادث المتن 
 

ين  لتأموالسفر وا  ماللشخصية وتعويضات العاوالحوادث    ظفينمثل فقدان النقود وخيانة المووادث المتنوعة  ضد الحالتأمين  بالنسبة لفئات  
الموالتعويض  لغير  د اض تؤثر على مستوى  التي  الرئيسية  العوامل  البات هي  طاالمهني، إن  أو  الخسارة  المحتمل  مدى  لضرر واألحكام 

 المحكمة. قبل صدورها من 
 

 يين البحرالتأم
 

بب العديد  عليها بس  لمؤمنة اسفين بال   بالشحنة أو حق  أو األضرار التي تل  رفي الخسائ   تمثللبحري فإن المخاطر الرئيسية ت نسبة للتأمين ابال
أو  هو حجم الخسائر  بات  رئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالية. إن العامل الة أو جزئ لي من الحوادث التي ينتج عنها مطالبات خسارة ك

 ار. األضر
 
 ة ادث الشخصي الحوالحياة والتأمين الجماعي على لتأمين الطبي وا

 

ا للتأمين  الطب بالنسبة  تتمثل  اي،  ويسية  لرئ لمخاطر  به.  المتعلقة  الصحية  العناية  المرض والحوادث وتكاليف  للتأمينبالنسفي  عي  الجما  بة 
 جز الدائم أو الجزئي. لوفاة و/أو العت عن االمطالباتمثل في ئيسية ت ياة والحوادث الشخصية فإن المخاطر الرعلى الح

 
 فراد ألى الحياة لن علالتأمي 

 
الشاملة    طالبات تكرار الم  يد مني الخطر المؤمن عليه، فإن العوامل الهامة التي يمكن أن تزعجز هال  لوفاة أو حيث تكون اود  بالنسبة للعق

د  ووقع. إن حدالمت أكثر من  ها مطالبات مبكرة أو  ة، مما ينتج عن لطبيعي لكوارث اواسع وا  لى نطاق ي األوبئة، والتغيرات في نمط الحياة عه
 م متوافرة. عليه د مؤمن عليه وجميع األفراد الذين لديهم مخاطر عالية ومؤمن اة فرحي  عة بخصوص توى المجمومس إعادة التأمين على

 

 ة أعاله. لجميع الفئات المذكور هذه المطالبات مقابل اصة بهاالية الخالم الجدارة رتيبات إعادة تأمين مناسبة لحماية المجموعة ت لدى 
 

 رافي للمخاطر الجغ التركيز
 

لمخاطر مشابه  التركز الجغرافي لإن    ات العربية المتحدة. ئيسية في دولة اإلمارين بصورة رلتأمد ان عقوة عن الناتجاطر التأمي تتركز مخ
 للسنة الماضية. 

 
 مخاطر إعادة التأمين 

 

جموعة  ، تقوم الم لبات التأمينية الكبيرةالمطالية قد تنتج عن  مالحد من التعرض لخسائر  خرى، ولغرض األأمين اشركات الت غرار    على
تأيادية بإبرالعت ا اعمالهن أضم أكبر في مجال األعمال  ترتيبات إعادة ال  توفر مين مع أطراف أخرى.  ام اتفاقيات إعادة  تأمين هذه تنوعاً 

ب  من إعادة  النمو. إن جزءاً مهماً  على    وفر قدرة إضافيةت   ة المخاطر الكبيرة كماالمحتملة نتيج  لخسائرالتعرض ل  مراقبةوتسمح لإلدارة 
 دة التأمين.إعا سائر المتعلقة بعقوداالختيارية وفائض الخ ت والعقود اقياتفر باالتأث لتأمين ي ا

 
لتزمة بالجزء  م  جة لذلك تبقى المجموعة التأمين، ونتي   وثائق  جاه حاملياتها ت قود إعادة التأمين الُمسندة ال تعفى المجموعة من التزامإن ع

 إعادة التأمين. تزاماتهم وفقاً لعقودالوفاء بالمن   التأمين ةإعاد كات شرتمكن  ي حالة عدم البات المعاد تأمينها فالمط من
 
ة التأمين التي تتعامل ات إعادلي لشركع المالوضقييم ابيرة نتيجة تعثر شركات إعادة التأمين، تقوم المجموعة بت تعرضها لخسائر ك حد منلل

 ت. المماثلة لتلك الشركا القتصادية ات اشطة أو السمواألن ية  الجغراف عن المناطق ر االئتمان الناتجة خاطتركيزات متراقب ومعها 
 

تعرض    ينشأ أقصى (.  ٪32  :2020)  2021ديسمبر    31ن مخاطر االئتمان القصوى في  ٪ م26شركات إعادة تأمين    مسختشكل أكبر  
 ة. تحدالعربية الماإلمارات  دولة ين ب التأمي أعمال فلذمم المدينة ن اطر االئتمان بشكل رئيسي ملمخانظري  
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 لشركات التابعة لهاواتأمين مساهمة عامة  اورينت لل
   البيانات المالية الموحدة )تابع( إيضاحات حول 

 

 ع( إدارة المخاطر )تاب 4
 

 طلوبات )تابع( موالات  ودإدارة الموجمل إطار ع (  5
 

 طر التأمين )تابع( خام (أ
 

 : لحالية والسنة السابقةا سنة األعمال لل وفقاً لفئة المقدرة  ت الخسائرعدالفيما يلي تحليل لم
 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر    31 
 جمالي  نسبة إ 

   الخسائر 
 نسبة صافي 

 الخسائر 
 نسبة إجمالي  

 ائر   الخس
 ي نسبة صاف

 سائر الخ
     

 ٪ 55 ٪ 66 ٪ 60 ٪ 64 ت العامةالتأمينا

 ٪ 42 ٪ 63 ٪ 42 ٪ 67 ةلى الحيان عالتأمي 

 

قع أي مطالبة ناتجة  تو  منركة التأمين  ش درجة يقينويه  هو احتمال وقوع الحدث المؤمن عل  يهعل  متفق  تكافل   ي عقدألإن الخطر الكامن  
البة المستحقة. لذلك  طلمى التنبؤ بمبلغ احت   مكني وال    ئياعقد التأمين، يكون هذا الخطر في كثير من األحيان عشو  لطبيعة عن ذلك. وفقاً  

ظل خطر  م من هذا المبدأ، ي خصصات. على الرغفة عمليات التسعيرات وتكوين المكا  وى على مست لية  بتطبيق مبدأ االحتما   المجموعةتقوم  
لبات كونها أكبر  ا تيرة أو جسامة المطو  نم  اليقين  دمعقائماً نظراً ل  التكافل لية القيمة المقدرة اللتزامات  ت الفع فوعات المطالبا أن تتجاوز مد

الحا   ة الشركبالرغم من تطبيق  مما كان مقدراً.   التي أدت  المتوقعة، فإن األ   مطالباتهافهم  ل  فظة لنهج  الفعحداث  المطالبات  تختلف  إلى  لية 
   ا بشكل إيجابي أو سلبي على أساس سنوي. ية، إمتؤثر على الربحوبالتالي 

 
ت  مستوياخفاض  ان ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى    ٪(32:  2020ديسمبر    31)٪  33  المخاطر يبلغتفاظ ب حال لتوى عام  مس  المجموعةلدى  

 عقارات.  الصحي والتأمين على الالت التأمين المخاطر بشكل عام في مجاحتفاظ ب الا

 
   طر الماليةلمخاا (ب 

 
 ت مالية:  خدامها أدوا التالية نتيجة است  ر األساسيةمعرضة للمخاط  إن المجموعة 

 
 اطر االئتمان؛خم  (1

 ة؛ ر السيولاط مخ  (2

 مخاطر السوق؛  (3

 ر التشغيلية؛ و مخاطال  (4

 التأمين طرمخا  (5

 
اإليضاح معلومات حول تعرض  ه  قدمي  أعذا  المذكورة  المخاطر  لكل من  أالمجموعة  الماله، ويصف  والطهداف  رق  جموعة وسياساتها 

ة  البيانات المالي   في هذه  إفصاحات كمية  تم إدراج.  مجموعة لرأس المال لا  ة إلى إدارةاس وإدارة هذه المخاطر باإلضافقبلها لقي   المتبعة من
 .   دة الموح

 
 ئتمان الر امخاط   ( 1
 

ته  ل عدم قدرف اآلخر من خالدوث خسائر مالية للطرما في ح أداة مالية بالمخاطر من أن يتسبب أحد األطراف فيتتمثل مخاطر االئتمان 
بالتزاماته. فيم ر االئتمان اطقصى لمخيكون التعرض األ  مجموعة،تحتفظ بها ال  لية التي مافئات الموجودات ال  يعا يتعلق بجمعلى الوفاء 

 موحد. لمفصح عنها في بيان المركز المالي اللمجموعة هو القيمة الدفترية اا لدى
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 ركات التابعة لهالشواتأمين مساهمة عامة  اورينت لل
 ة )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحد 

 

 ارة المخاطر )تابع( إد 4
 

 مطلوبات )تابع( الوإدارة الموجودات  عمل إطار  (  5
 

 ع( اب)ت   طر الماليةالمخا (ب 
 
 )تابع(  مخاطر االئتمان    ( 1
 

 موعة لمخاطر االئتمان: تعّرض المجفيف سياسات واإلجراءات التالية لتختطبيق اليتم 
 
ية. تتمثل سياسة المجموعة  مان ائت   ف بها وذات جدارة ترى معر راف أخط مع أطة تأمين فقم عقود تأمين وإعادوم المجموعة بإبراتق •

العمال كافة  يخضع  أن  افي  في  ء  ائتما  اء إجرلراغبين  لشروط  وفقاً  علىنية إلجرمعامالت  ائتمانية. عالوة  تحقق  تتم  ذلك  اءات   ،
 لديون معدومة.  عة مجمولتعرض الحد من مين بغرض االتأ إعادة ولتأمين لمستحقة من عقود اة مستمرة متابعة المبالغ ابصور

 

على  أو وسيط  ضع حدود ائتمانية لكل وكيل  و  الل ووسطاء من خالء  مجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بوكال  تسعى •
 يد السداد. المدينة ق لذممحدة باإلضافة إلى متابعة ا

 
 س اإلدارة. مجل قبل دود الموضوعة من  لحاً لقلية وفوك المحعة من البن للمجموعة لدى مجمو باألرصدة المصرفية يتم االحتفاظ  •

 

 عة. داخل المجمومان ال توجد تركزات جوهرية لمخاطر االئت  •
 

 مالي الموحد: المركز ال بيانموعة لمخاطر االئتمان من بنود ضات المجالجدول أدناه أقصى تعر يوضح
 
 ديسمبر 31 ديسمبر    31 
 2021 2020 
 لف درهمأ ألف درهم  

   

 213.548 232.342 فظ بها لالستحقاق حت الم تتثمارااالس
 1.239.011 1.673.154 المتوفرة للبيعاالستثمارات 

 1.066.587 1.046.421 تأمين المدينة الدة أرص
 31.970 52.215 ذمم المدينة األخرى ال

 71.638 131.256 ة لزامي إودائع 
 3.182.671 3.615.800 ية المصرفاألرصدة و ودائع لدى البنوكلا

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

 6.751.188 5.805.425 

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

  األقصى ليس الحد    ولكن  ئتمانالا تمثل التعرض الحالي لمخاطر    أعالهمبينة  ة، فإن المبالغ الالمالية بالقيمة العادل   األدوات عندما يتم تسجيل  
 في القيم. جة للتغيرات مستقبل نتي ي الف شأين للتعرض للمخاطر الذي قد 

 
.  المحددة  اإليضاحات من األدوات المالية، فقد تمت اإلشارة إلى    فئة كل  لان  تممخاطر االئ صى للتعرض لق ن التفاصيل حول الحد األلمزيد م

المتعلقة المعلومات  أدناه  الجدول  لمخا با  يعرض  التعرض  تصنيف  خالل  من  المجموعة  لدى  االئتمان  ووجودلمطر  للتصن ات  يف  فقاً 
 لدى المجموعة. مقابلة لألطراف ال االئتماني
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 التابعة لها  تركاوالشة  مة عاملتأمين مساهاورينت ل
   الموحدة )تابع(  ات الماليةانإيضاحات حول البي

 

 ارة المخاطر )تابع( إد   4
 

 بع( )تامطلوبات  والالموجودات   ةإدار عمل إطار  (  5
 

 ع( ب)تا  المخاطر المالية ب( 
 
 تابع( خاطر االئتمان )م  ( 1
 

 
سدادها ولم تتعرض   ر لم يتأخ

   خفاض القيمة الن

 ار فئة االستثم 
ة  من غير فئ

 ستثمار الا

متأخرة السداد  
ضة  خفمنأو 

 المجموع  القيمة 
 لف درهم أ ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2021ديسمبر    31
     
ل  بالقيمة العادلة من خال  مدرجة لاثمارات ت ساال

 454.443 - 712 453.731 سائرالخ و باح أاألر
   232.342 - 232.342     - لمحتفظ بها لالستحقاق مارات ااالستث 

   1.673.154     - 24.244   1.648.910 المتوفرة للبيعتثمارات السا
 1.092.605   46.184     - 1.046.421 التأمين المدينة أرصدة 

 52.215     - 52.215     - ينة األخرى الذمم المد
   131.256     - 86.018   45.238 ة إلزامي  ئعاود

 3.615.800     - 3.114.563 501.237 دى البنوكواألرصدة ل البنوك لودائع لدى ا
 ---------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
    7.251.815 

 ( 46.184)    مة ناقصاً مخصص انخفاض القي 
    ----------------------- 
    7.205.631 
     === ===== == 
 

     2020ديسمبر  13
     
ل  بالقيمة العادلة من خال  مدرجة لاثمارات ت ساال

 207.279 - 229 207.050 سائرو الخ باح أاألر
 213.548 - 213.548 - بها لالستحقاق  لمحتفظ مارات ااالستث 

 1.239.011 - 53.446 1.185.565 رة للبيعالمتوف الستثمارات ا
 1.113.898 47.311 - 1.066.587 التأمين المدينة أرصدة 

 31.970 - 31.970 - ينة األخرى المد ذممال
 71.638 - 68.419 3.219 ة ي إلزام ودائع

 3.182.671 - 2.863.882 318.789 وكدى البن واألرصدة ل البنوك لودائع لدى ا
 ---------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

    6.060.015 
 (47.311)    مة خفاض القي قصاً مخصص ان نا
    ----------------------- 
    6.012.704 
     === ===== == 
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 والشركات التابعة لها اورينت للتأمين مساهمة عامة 
   ( انات المالية الموحدة )تابعلبيل اإيضاحات حو

 

 )تابع(   رة المخاطرإدا 4
 

 )تابع(   باتطلوملواات  إدارة الموجودعمل إطار  (  5
 

 مخاطر المالية )تابع( ال ب(  
 

 ع( ر االئتمان )تابمخاط  ( 1
 

 ليل لفترات استحقاق أرصدة التأمين المدينة: يلي تح فيما
 

 2021ديسمبر    31
 حاملي وثائق  

 التأمين 
 ن/ أميالتشركات 

 اإلجمالي  إعادة التأمين 
 ألف درهم  ألف درهم  م ألف دره 

    حدة متية الداخل دولة اإلمارات العرب
ً يوم 30 أقل من  437.171 14.451 422.720 ا

30 – 90  ً  141.453 4.116 137.337 يوما
91 – 180  ً  71.823 3.053 68.770 يوما

181 – 270  ً  38.715 2.391 36.324 يوما
ً ي  360 – 271  18.806 1.822 16.984 وما

ً  360 أكثر من  113.783 30.314 83.469 يوما
 -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

 821.751 56.147 765.604 وع مجمال
  === = ==== ===== = =  == == ====== ==  ===== ===== === == 

    حدة لمتية ا العرب ات اإلمارة خارج دول
ً  30أقل من   91.835 16.616 75.219 يوما

30 – 90  ً  46.096 18.423 27.673 يوما
91 – 180  ً  19.455 10.541 8.914 يوما

181 – 270  ً  21.493 17.002 4.491 يوما
271 – 360  ً  6.685 3.225 3.460 يوما

ً  360ثر من أك  85.290 60.618 24.672 يوما
 -------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

 270.854 126.425 144.429 المجموع 
  === ===== ===== ==  == == == == ==== ==  ===== = = ==== == = == 

 1.092.605 182.572 910.033 ي جمالاإل
  === ===== ===== ==  == ==== = == === ==  == === = === == === == 
 

 
 2020ديسمبر  31

 حاملي وثائق  
 التأمين 

 التأمين/شركات 
 الي اإلجم إعادة التأمين

 درهم فأل ألف درهم مألف دره 
    حدةية المت داخل دولة اإلمارات العرب 

ً ميو 30أقل من   453.476 11.126 442.350 ا
30 – 90  ً  159.038 15.572 143.466 يوما
91 – 180  ً  86.057 37.598 48.459 يوما

181 – 270  ً  24.784 3.790 20.994 يوما
271 – 360  ً  23.498 3.391 20.107 يوما

ً  360 أكثر من  116.034 11.488 104.546 يوما
 -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

 862.887 82.965 779.922 المجموع 
  === = ==== ===== = =  = = == ====== ==  ===== ===== === == 

    حدةت لماإلمارات العربية اخارج دولة 
ً  30ل من أق  123.161 74.939 48.222 يوما

30 – 90  ً  29.642 12.158 17.484 يوما
91 – 180  ً  22.819 16.186 6.633 يوما

181 – 270  ً  20.170 18.130 2.040 يوما
271 – 360  ً  8.366 6.968 1.398 يوما

ً  360ن مثر أك  46.853 29.424 17.429 يوما
 -------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

 251.011 157.805 93.206 ع المجمو
  === ===== ===== ==  == == == == ==== ==  ===== = = ==== === == 

 1.113.898 240.770 873.128 ي اإلجمال
  === ===== ===== ==  == ==== = == === ==  ===== = === == === == 
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 والشركات التابعة لهاة عامة  ين مساهمت للتأميناور
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

 

 إدارة المخاطر )تابع(  4
 

 )تابع(   وباتوالمطل   ودات الموج إدارةعمل إطار    (5
 

 بع( ا)ت المالية  المخاطر  ب(  
 
 ان )تابع( ئتم( مخاطر اال 1
 

ا يتعلق بالموجودات المصنفة على أنها "متأخرة السداد وتعرضت لالنخفاض  . فيمم يو  120  تى قديم تسهيالت ائتمانية حتقوم المجموعة بت 
تت م  تكون الدفعات التعاقدية ة"  في القيم بناًء على االنخوي   ،ومي   120جاوز  تأخرة لفترة  ح أو  ربااألبيان    مة فيلقي افاض في  تم قيد تسوية 
مصنفة كـ    يوم   120فية، قد تظل المبالغ المتأخرة لفترة تتجاوز  مانات كان لضئتماتخضع التعرضات لمخاطر االالموحد. عندما    الخسائر

 ء على االنخفاض في القيمة. يات بناتسو قيد أيقيمة"، دون لفي اولم تتعرض النخفاض   داد"مبالغ متأخرة الس 
 

رتبطة بالوحدات، يتحمل  عمال المألبخصوص اات في عدد من عملياتها.  مين استثمارات مرتبطة بالوحدتأ  ر وثائق بإصداعة  جموم المتقو
مباشرة مع  لوثيقة  يا ابط مزاات، حيث ترت دالوحالصناديق المرتبطة ب في  حامل الوثيقة مخاطر االستثمارات في الموجودات المحتفظ بها  

 حدات. بطة بالو رت لية المهرية على الموجودات المالمجموعة أية مخاطر ائتمان جوى ايوجد لد ، ال ذلك. لصندوققيمة الموجودات في ال

 

ة حيث أنها  اإلدار  قبلمعتمدة من    نتأمي ين لدى شركات إعادة  تأمتتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بإعادة التأمين من خالل إيداع إعادة ال
جيدة   سمعة  ذات  دولية  اوتصني شركات  جئتمف  بصوراني  عيد  اة  بإبرام  المجموعة  تقوم  مامة.  التأمين  إعادة  شركاتتفاقيات  ذات    ع 

 اني.االت التصنيف االئتموك تصنيف ائتماني )أ( أو أعلى وفقاً للتصنيف االئتماني لوكالة إس أند بي أو ما يعادلها من 
 

تع إعادالمجموعرض  للحد من  تعسر شركات  نتيجة  لخسائر جوهرية  الت ة  ب المجموع تقوم  ن،  أمي ة  الة  الوضع  بتقييم  منتظمة  مالي  صورة 
دية المماثلة  تصا نية ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية أو األنشطة أو السمات االقين المعلشركات إعادة التأم

 ة التأمين. دإعا لشركات 
 
 سيولة مخاطر ال  ( 2
 

تزامات المالية  اللن واالتأمي   ا المرتبطة بعقودجموعة على الوفاء بالتزاماتهالمم قدرة  في عدمن  تك  التي  تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر 
 عند استحقاقها. 

 

مات عند استحقاقها. يلخص  بأية التزالوفاء  فية لا لكا  وفر األموال السائلة ن ت السيولة على أساس شهري وتتأكد اإلدارة ميتم مراقبة متطلبات  
التالي الخاصة  وجودمال  استحقاق   الجدول  والمطلوبات  االا الدرهم    لف باآللمجموعة  باات  إلى  المخصومة  لتزاماستناداً  غير  التعاقدية  ت 

 كز المالي الموحد. بيان المر طابقة معول مبالغ في الجد مالي المإجإن بما أن المجموعة ليس لديها مطلوبات تترتب عليها فوائد فة. المتبقي 
 2021ديسمبر    31 
 اإلجمالي  مدة محددة ون د نة ثر من سأك سنة  منأقل  
 ف درهم أل ألف درهم  رهم ألف د  هم در ألف  

     الموجودات 
     

 232.342     - 201.811 30.531 محتفظ بها لالستحقاق  استثمارات
   1.673.154   1.081.659   570.854   20.641 متوفرة للبيعت ااستثمار

   من خالل مة العادلة لقي استثمارات مدرجة با
   454.443   454.443     -     - خسائرأو الاح األرب   

 1.046.421     -     - 1.046.421 أرصدة التأمين المدينة 
   131.256      - 29.751 101.505 امية إلزودائع 

 52.215     -     - 52.215 رى األخ الذمم المدينة
 3.615.800 697.536 893.227 2.025.037 لدى البنوك رصدة األو النقد

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ---------------------- 
 7.205.631 2.233.638 1.695.643 3.276.350 إجمالي الموجودات 

  ==== === = ==  ======== = =  ======== ==  ======== == 
     المطلوبات 

 1.710.594 - - 1.710.594 ى خراأل نةئ لداوالذمم ا  الدائنةالتأمين  ةإعادذمم 
   8.749 - 4.490 4.259 التزامات عقود اإليجار 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 1.719.343 - 4.490 1.714.853 مالي المطلوبات إج
  ======== ==  ====== == ==  ====== == ==  ===== === == 
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 شركات التابعة لهاوالينت للتأمين مساهمة عامة  اور
   ة )تابع( المالية الموحد  ت ات حول البياناإيضاح

 

 بع( اإدارة المخاطر المالية )ت    4
 

 ابع( )ت   لمطلوباتوادات  موجو إدارة العمل إطار  (  5

 
 تابع( المالية ) المخاطر ب(  

 
 طر السيولة )تابع( ( مخا2
 2021ديسمبر  31 
 اإلجمالي  مدة محددة ون د أكثر من سنة  سنة  من أقل  
 درهم فأل ألف درهم رهمألف د  همدر ألف 

     الموجودات 
     

 67.635 67.635 - - ي شركة زميلة استثمار ف
 213.548 - 181.245 32.303 ستحقاق تفظ بها لالاستثمارات مح

 1.239.011 1.014.108 209.057 15.846 متوفرة للبيعات استثمار
 مة العادلة من خالل  لقي ستثمارات مدرجة باا

 207.279 207.279 - - خسائرأو الاح األرب   
 1.066.587 - - 1.066.587 أرصدة التأمين المدينة 

 71.638 - 14.526 57.112 امية إلزودائع 
 31.970 - - 31.970 المدينة األخرى الذمم 
 3.182.671 263.133 852.197 2.067.341 ك لدى البنورصدة األو النقد

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ---------------------- 
 6.080.339 1.552.155 1.257.025 3.271.159 ت إجمالي الموجودا 

  === ===== ==  ======== ==  ======== ==  ======== == 
     المطلوبات 

 1.395.616 - - 1.395.616 ى خر والذمم الدائنة األ  نةالدائ  مم معيدي التأمينذ
 4.151 - - 4.151 التزامات عقود اإليجار 

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

 1.399.767 - - 1.399.767 إجمالي المطلوبات 
  ==== ==== ==  ======== = =  ==== == = = ==  ======== == 
 
 ( مخاطر السوق 3
 

رات  السوق، سواء كانت هذه التغي تغيرات في أسعار  تج من تقلب قيمة أداة مالية ما نتيجة للقد تن   المخاطر التير السوق في  تتمثل مخاط
ل تخص  عونتيجة  بعين امل  األداألداة  أو مصدر  أو عوامها  ااة  كافة  تؤثر على  أخرى  يتم  ل  التي  السوق. رة  اجالمت ألدوات  في  ألف  تت   بها 

 . األسهم ر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر ر أسعااطر هي: مخاط واع من المخمخاطر السوق من ثالثة أن 
 

 لفائدةمخاطر أسعار ا
 

ا أسعار  مخاطر  الفائ تنشأ  في لت دة عن  أداة    قلبات  تدفقات قيمة  أو  النقديةمالية  التغي   ها  بسبب  الفالمستقبلية  أسعار  في  إن  الس ب   ائدةرات  وق. 
ااألدوا الت  الفائدة  أسعار  ذات  تعّرلمالية  لمتغيرة  المجموعة  أسعمخاطر  ض  ذات  المالية  األدوات  بينما  الثاب الفائدة،  الفائدة  تعّرض  ار  تة 

 لعادلة. ا القيمة  وائدالمجموعة لمخاطر ف
 

ال تعرض  لمإن  الهام  أسعارمجموعة  باس  خاطر  فقط  يتعلق  سندالفائدة  في  ذتثماراتها  متغأس  اتات  فائدة  بند ير  عار  ضمن  والمدرجة 
للبيعت  االستثمارا تقوم  المتوفرة  ب المجموع.  وذلك  الفائدة  أسعار  مخاطر  من  بالحد  ف ة  التغيرات  بالعمالت  مراقبة  الفائدة  أسعار    التي ي 
 رات. االستثما اهصنفت ب 
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 لشركات التابعة لهاوامة عامة  نت للتأمين مساهاوري
   ع( الموحدة )تابية مالال حات حول البيانات إيضا

 

 تابع( إدارة المخاطر المالية ) 4
 

 )تابع(   والمطلوباتجودات  رة المو إداعمل إطار  (  5

 
 المالية )تابع( المخاطر  ب(  

 
 )تابع(  ( مخاطر السوق 3
 

 ( )تابع ئدةافسعار الطر أمخا
 

 ر: سمب دي   31 كما في  لفائدة ا رلمخاطر أسعا ة التي تخضع دات المالي الموجوي تفاصيل  فيما يل
 

 أقل من سنة  2120ر  ديسمب  31
من سنة إلى  

 مس سنوات خ
ود ال تخضع  بن
 معدل الفائدة الفعلي  إلجمالي  ا فائدة ل

 ألف درهم  ألف درهم  رهم ألف د  ألف درهم  هم ألف در 
      

 ٪18 .00 -٪ 2 .25   232.342     - 201.811 30.531 اق ها لالستحقت محتفظ ب اراستثما
 ٪8 .30 -٪ 3 .75   1.673.154   1.081.659   570.854   20.641 متوفرة للبيعاستثمارات 
   لقيمة العادلة  اب  مدرجة استثمارات 

   454.443   454.443      -     - ئر من خالل األرباح أو الخسا  
 

 ٪7 .50 -٪ 1 .15   131.256 - 29.751 101.505 إلزامية دائع و
 ٪19 .00 -٪ 0 .01   2.849.330      -   893.227   1.956.103 بنوكالودائع لدى 

رصدة لدى  األونوك ب اللدى  ودائعال
 ٪18 .85 -٪ 0 .04 766.470 697.536     -   68.934 بنوكال
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------  
 2.177.714 1.695.643 2.233.638 6.106.995  
  === ===== ==  ======== ==  ===== === ==  ======== ==  
      

      2020ديسمبر  31
      
      

 ٪18 .00 -٪ 2 .25 213.548 - 181.245 32.303 ها لالستحقاق ظ ب محتفاستثمارات 
 ٪8 .30 -٪ 3 .75 1.239.011 1.014.108 209.057 15.846 متوفرة للبيعستثمارات ا
   العادلة  مة لقي با مدرجة  ستثماراتا

 207.279 207.279 - - أو الخسائر من خالل األرباح   
 

 ٪7 .50 -٪ 3 .25 71.638 - 14.526 57.112 إلزامية ودائع 
 ٪11 .60 -٪ 0 .75 2.811.066 - 852.197 1.958.869 بنوكاللدى  ودائع

صدة لدى  ر األبنوك والودائع لدى 
 ٪18 .50 - ٪0 .04 371.605 263.051 - 108.554 بنوكال
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------  
 2.172.684 1.257.025 1.484.438 4.914.147  
  === ===== ==  ======= = ==  ===== === ==  ======== ==  
 

 تعمل فيها. لدان التي الب لف ت عة في مخوماستثمارات المجن الفائدة الفعلي بي  يختلف سعر 
 

بيا حساسية  الخسان  إن  أو  للمجمائر  األرباح  التغيرلموحد  تجاه  معقولوعة  بصورة  المحتملة  الفوات  أسعار  في  جمة  بقاء  مع  يع  ائد، 
 ر غير جوهرية. تة، تعتب خرى ثاب ت األالمتغيرا
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 ة لهابعوالشركات التاعامة  نت للتأمين مساهمة  اوري
   ة )تابع( لية الموحد لما ت اال البيانوح إيضاحات 

 

 ر المالية )تابع( إدارة المخاط  4
 

 )تابع(   المطلوباتوارة الموجودات  إدعمل إطار  (  5

 
 )تابع( لمخاطر المالية  ا ب(  

 
 بع( ر السوق )تا( مخاط3

 
 ألجنبية لعمالت امخاطر ا

 
 جنبية. ت في أسعار صرف العمالت األجة للتغيرانتي ية لوات الماد ن تقلب قيمة األع في المخاطر الناتجة العمالت األجنبية  تتمثل مخاطر 

 

الجد ايوضح  الُمحت لتالي حساسي ول  التغير  أسعاة  في  امل بصورة معقولة  العمالت  بقار صرف  المت ألجنبية، مع    األخرى   غيراتء جميع 
ولكن في االتجاه  فس الدرجة  بن   كون ي توقع أن  ملاألجنبية من ا  تفي أسعار صرف العمالإن تأثير االنخفاض  على أرباح المجموعة.  ثابتة،  

 ى حقوق الملكية. أي تأثير آخر عل. ليس هناك بينةتأثير الزيادات المالمعاكس ل
 

 
 دة في معدل  الزيا
 رف الص

  ة الموحد خسائر األرباح والالتأثير على 
 ادات الشاملة األخرى واإلير

 يسمبر د 31 ديسمبر    31  
  2021 2020 
 درهم فأل ألف درهم   
    

 7.074   9.038 ٪5+ يه المصري لجن ا
 313   211 ٪5+ لسورية الليرة ا

 1.006   1.045 ٪5+ ريالنكيةروبية الس ال
 2.450   1.918 ٪5+ الليرة التركية 

 

 سهم مخاطر أسعار األ
 

مخاطث تتم أسعار  ل  الناتجة  ر  المخاطر  في  العاألسهم  القيمة  تقلب  للتدفقات  عن  المستقبلالنقادلة  أل دية  للتغيرات    يةمالداة  ية  نتيجة  في  ما 
)باستثنا السوق  الناتجةأسعار  التغيرات  مخا   مخاطرعن    ء  أو  الفائدة  س أسعار  األجنبية(،  العمالت  طرأت  طر  نتيجة  واء  التغيرات  تلك 

متاجرة بها في  لا  يتملتي  اثلة  لمالية المماات اعلى كافة األدوو عوامل أخرى تؤثر  ية بعينها أو مصدر األداة أاة المالباألد  ةمل متعلقلعوا
 ق.  السو

 

المجموع تعرض  األيرتبط  أسعار  لمخاطر  قد بالموسهم  ة  التي  المالية  للت   جودات  نتيجة  قيمتها  في  تتقلب  تتألف  غيرات  السوق.  أسعار 
 دة. حالمت رات العربية إلمالمالية بدولة افي أسواق األوراق اعة من أوراق مالية متداولة ى المجموسهم لدمارات األاستث 

 

  ديسمبر   31  في  المتوفرة للبيعمارات  االستث   –حقوق الملكية  دوات  ة ألر في القيمة العادل وق الملكية )نتيجة التغي التأثير على حق  يلي  مافي 
أو    ح رباعادلة ضمن األال  المدرجة بالقيمةعادلة لالستثمارات  يجة التغيرات في القيمة الموحد )نت سائر الخ اح أو ال( وعلى بيان األرب 2021

ة المتغيرات األخرى  على كاف كية، مع بقاء  المل  حقوق   ة معقولة في مؤشرات ( بسبب تغير محتمل بصور2021ديسمبر    31في    ئر الخسا
 :ةثابت 

 

 
 ر في أسعار  التغي

 األسهم 
   أثير علىالت

 لملكية حقوق ا
لتأثير على  ا

 سائر األرباح أو الخ
 ألف درهم  ألف درهم  ٪ 
    

    2021ديسمبر    31
 ي سوق دبي المالي )بشكل أساس  –ارات ثمت السميع اج

 1.512 108.166 10 ة( لمالي ق أبوظبي لألوراق ا وسو   
    

    2020ديسمبر  31
 لي بي الما)بشكل أساسي سوق د –رات االستثما جميع

 1.274 97.887 10 ي لألوراق المالية( وق أبوظب وس    
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 اة لهعلتابوالشركات اة  عام  للتأمين مساهمةاورينت  
   لمالية الموحدة )تابع( حات حول البيانات اايضإ

 

 ابع( ة )ت لماليإدارة المخاطر ا  4
 

 )تابع(   توالمطلوبا ارة الموجودات  إدعمل إطار  (  5

 
 ابع( المخاطر المالية )ت  ب(  

 
 لية  ر التشغيالمخاط(  4
 

ال  األحداث الخارجية. في ح رية أو االحتيال أوش لب ء اخطاألأو افشل النظام  ج عنرة التي قد تنت لية في مخاطر الخساتتمثل المخاطر التشغي 
األنظم قدرة  الر عدم  أن  قابي ة  يمكن  العمل،  على  التشغيلية  ة  المخاطر  بسمتسبب  لهأضرار  يكون  وقد  المجموعة  تبعاتعة  أو    انونية ق  ا 

عمل رقابي  ؛ إال أن وضع إطار  ةلي شغي الت   ر مخاطعلى كافة ال  قضاءقع المجموعة السائر مالية. ال تتو مية كما قد تؤدي إلى تكبد ختنظي 
الة  ة فصل الواجبات بصورة فعات الرقاب دارة المخاطر. تتضمن أدو، يمّكن المجموعة من إتملةالمح  واالستجابة للمخاطرصارم ومراقبة  

 .قييمين وعمليات الت سوية وتدريب العاملعلى األنظمة والتفويض والت  ت للدخول إجراءا ع ووض
 
 ين مالتأ( مخاطر 5

 
 عمالها. التي تستخدمها لتنفيذ أ التي تغطيها والعمليات اطر للمخ لمجموعة لها نتيجةً الخسارة الُمحتمل تعرض امخاطر التأمين إلى  يرتُش
 

  ر مخاط بلية تغير الة قا. كما تتم إداررة من عقود التأمينطريق التنويع عبر محفظة كبي ديها عن  أمين للت مخاطر اتقوم المجموعة بالحد من  
رية  وتقوم المجموعة بصفة دو  رتيبات إعادة التأمين.ام ت استخدالتأمين إلى جانب    فيذ توجيهات استراتيجيات الختيار الدقيق وتن ال  خالمن  

 ك العوامل. ت التي تطرأ على تللخارجية ذات الصلة والتغيرااخلية وامل الدواياق الععة إدارتها للمخاطر في سبمراج
 
 رأس المال ارة إد
 
ن االتحادي رقم  المطلوبة بموجب القانومين  التأ  ت رأس المال لشركات مال هي االمتثال لمتطلباعند إدارة رأس ال  ةع مولمجااف  دن أهإ
تنظيمية في  ة حسب المتطلبات البات رأس المال موضوعة ومنظمإن متطل  مالها.أعوتنظيم  شأن إنشاء هيئة التأمين  م ب   2007  ( لسنة6)

 والبحرين.  اكي وترنكا سريالسوريا ومصر و ان وُعم

 
  المجموعة به  أن تحتفظ  نوع رأس المال الذي يجب  دنى مبلغ لرأس المال ولي أالمح  يحدد قانون التأمينمارات العربية المتحدة،  في اإل

  على قات  و األ  ناه( في جميعل أدلوارد في الجدو س المال المطلوب )االحفاظ على الحد األدنى لرأ ين. يجب  التأم  اتى مطلوب باإلضافة إل
 ار السنة. دم
 

المارا التأمين في دولة اإل، أصدرت هيئة  2014يسمبر  د  28في   المتحدة  ت  التأمين  اللوائح عربية  نشرها في  وتم الحق  المالية لشركات  اً 
  . 2015ر  ي ينا  29لتنفيذ في  يز اودخلت ح   2015ر  يناي   28بتاريخ    575ربية المتحدة في العدد رقم  ارات العة اإلمول سمية لدالجريدة الر 

ت  االختبارافي سياساتها وإجراءاتها   المجموعة. وقد أدرجت  لسنةالل اخالتزمت بها  والتي  مالءة التأمين المحلية   للوائح  المجموعة ضع  خت 
االمتثا المست الالزمة لضمان  اب م  والتا  مرل  التأمي هذه  تسمح هيئة  بفترة  لتعليمات.  تمتدن  ثالث سنوا إ  مؤامة  لت لى  ات  ن ي لتأممتثل شركات 

 ت.ايمتعللل
 

مليون    100س المال  متطلبات رأ الحد األدنى ليظل  وتنظيم أعمالها،    أمينة الت بشأن إنشاء هيئ   2007( لسنة  6االتحادي رقم )وفقاً للقانون  
 تأمين. درهم لشركات ال

 
 به.  حتفظأس المال الم لي روإجما  للمجموعةأس المال التنظيمي الحد األدنى لرمتطلبات ناه لجدول أداتضمن ي 

 
 يسمبر  د  31 

2021 
 مبر ديس 31

2020 
 درهمف أل درهم ألف  
   

 500.000 500.000 لمجموعة ال المحتفظ به من قبل الما رأس  إجمالي
  ====== == ==  ======== == 

 100.000 100.000 مي ل التنظي س الما رأ ألدنى لالحد ا
  ===== === ==  ======== == 
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 بعة لهاالتت اشركالواة  ن مساهمة عامتأمياورينت لل
   حدة )تابع( ل البيانات المالية الموإيضاحات حو

 
 ديرات واألحكام التقخدام است 5

 
  لمالي، والتي تنطوي مؤكدة بتاريخ بيان المركز ات غير التقديراللاألخرى تقبل والمصادر الرئيسية لقة بالمسفتراضات األساسية المتعإن اال

 : أدناه  بينةلية مالسنة المالية التاوالمطلوبات المدرجة ضمن لموجودات  ل لدفترية ام لقي لية دة مان إجراء تسوي مة معلى مخاطر جسي 

 
 نها أو لم يتم   اإلبالغ عسواء تم قيد التسوية ات مخصص المطالب 

 
ترتكز    ن.أمي الت   دعقو   طالبات بموجب الم  ود والناتجة عن حقة إلى حاملي العق مة عند تقدير المبالغ المست أحكام هاة وضع  ار من اإلديتطلب  

يقين م وعدم المختلفة وهامة من األحكا  التي تنطوي على درجات   واملن العهامة حول العديد م  ت بالضرورة على افتراضات هذه التقديرا
 .   طلوبات المقدرة ات مستقبلية في الم ارة مما قد يترتب عليه تغيررات اإلدن تقدي ع الفعليةوقد تختلف النتائج 

 
محدد  ي وبصورة  وضج ة،  ت ب  النهائ ي قدع  للتكلفة  المتوقعة  رات  عنهاللمطالبات  ية  اإلبالغ  تم  في  لتي  المالي  تاري ا  المركز  بيان  الموحد  خ 
من  ألساسي المتبع  وب اإن األسل.  الموحد   اريخ بيان المركز المالينها في ت بالغ عإلالمتكبدة ولم يتم اللمطالبات  ة  ة المتوقعوالتكلفة النهائي 

عق اإلدارة  ت بل  والمط  فةتكلقدير  ند  عنها  اإلبالغ  تم  التي  يتم    المطالباتالبات  ولم  عاإلبالالمتكبدة  استخدامغ  في  يتمثل  االتجاهات    نها، 
 لمطالبات. لتسوية ا قبليةست بات بهدف التنبؤ باالتجاهات المية المطالالسابقة لتسو

 
بتقدير المستقل    م خبير تسوية مطالبات التأمينيقو  ةاد. عنفردةرة مات تحكيم بصوقراركام قضائية أو  ألح  يتم تقدير المطالبات التي تخضع 

اإلبالغ  ولم يتم    تكبدةلملمطالبات المتكبدة والمطالبات امتعلقة باظمة بمراجعة مخصصاتها القوم اإلدارة بصورة منت ت. ت متلكامطالبات الم
 عنها.   

 
 قبلية.حالية للتدفقات النقدية المست ت الايرتقدضل الس أفت، والذي يعكلوبابار كفاية المطالخت تخضع كافة عقود التأمين 

 
 ينةالمدلذمم سائر انخفاض قيمة اخ
 

الذ إدراج  يتم  تقي ال  يتم  التي  المدينة  بشكلمم  والت   يمها  القيمة  انخفاض  مقابل  أ ي  فردي  ا  ويتم  القيمة  يستمر  انخفاض  بخسائر  العتراف 
بها   الجماعضمن  الخاصة  الالتقييم  القيمة ي  يت نخفاض  ت .  القيمة  نخفاا م  قيي طلب  أجل  وضع  ض  ومن  تلكأحكام.  تقوم    إصدار  األحكام 

االئتمابتقي   موعة المج مخاطر  التأيم سمات  تعتبر عملية  التي  السن  القدخر عن  مؤشر على عدم  أنها  كافة سعلى    رة داد على  المبالغ    داد 
 . المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية 

 

 ة   دوات المالية لأل القيمة العادل 6
 

كين في  عاملة منتظمة بين المشارلتحويل التزام ما في مفعه  يتم د بل بيع أصل ما، أو  قبضه مقا  العادلة" في المبلغ الذي يمكنيمة  قالل "تتمث 
كس القيمة  . تعفي ذلك التاريخوعة  لة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً للمجم و، في حاأ ئيسي  لرسوق في تاريخ القياس في السوق اال
 ر عدم الوفاء بااللتزام.  مخاط  ام لتزة لالعادلال
 
أنه  ق  وق نشط لتلك األداة. يعتبر السومدرج في سألداة باستخدام السعر القياس القيمة العادلة لعة ب لمجموذلك متاحاً، تقوم ادما يكون  عن 
ت عن األسعار  لوماعم  علىحصول  ى ال ٍف بحيث يتسن ل كا المطلوبات بشك   ت أو تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودا  ط في حال شن 

 بصورة مستمرة.   
 

مدعندما ال هناك سعر  يكون  في  المجموعة   سوق   رج  تستخدم  تس  نشط،  بحيث  التقييم  اأساليب  من  الصلة  تفيد  ذات  الملحوظة  لمدخالت 
ليضعها  كان    تيال  عوامل ة الاختياره كاف  ي تموب التقييم الذأسل  من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن  مكن وتحدمقدر    صىبأق

 ة. معاملالسوق عند تسعير الشاركة في باالعتبار األطراف الم
 

ا بقياس  المجموعة  اتقوم  باستخدام  العادلة  الملقيم  الذ لنظام  العادلة  للقيمة  التالي  المأيوضح  ي  تدرج  تحديد  همية  في  المستخدمة  دخالت 
 القياسات.  

 
   ألداة مطابقة.  ةنشط  أسواق في  دلة( علمر اة )غي مدرجعار السوق الل أس: مدخالت تمث 1 ستوىالم

 

ة )أي كاألسعار( أو بصورة غير  ورة مباشرالتي تكون ملحوظة إما بص   1لمدرجة ضمن المستوى  ار ااألسع: المدخالت غير  2ى  المستو
)بام األدوا  ي مستمدةأشرة  الفئة على  تشتمل هذه  األسعار(.  المن  تقييمهات  يتم  أسعارباس  تي  الالس   تخدام:  أ   جة مدر وق  نشطة  في  سواق 

أخرى تكون فيها جميع    ليب تقييمعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساأو مماثلة في أسواق تُ بقة  ت مطاوقية المدرجة ألدواسعار السألدوات مماثلة، واأل
 . ورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق لحوظة بصمهامة الالمدخالت 

 
ترتكز    ت ال مدخالساليب تقييمها على  ي تشتمل أ ه الفئة على كافة األدوات الت ل هذمشت . ت لحوظة ير مالتي تكون غ  خالت: المد3لمستوى  ا

ى األدوات التي يتم تقييمها بناًء على الفئة عل  ل هذهتمتأثير هام على تقييم األداة. تشالملحوظة  وظة ويكون للمدخالت غير  على بيانات ملح
 ت. ألدوا هار الفروقات بين اطلوبة إلظتراضات الهامة غير الملحوظة ماالف أو ت تعديالن الاثلة حيث تكوت ممالمدرجة ألدوا  سعاراأل
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 ها والشركات التابعة لعامة ورينت للتأمين مساهمة ا
 تابع( )  ت حول البيانات المالية الموحدةإيضاحا
 

 ة العادلة لألدوات المالية )تابع(القيم 6
 

درج للقيمة  المت نظام حسب المستوى في ال ة التقريربالقيمة العادلة في نهاية فترسها اقي تم لتي ي ية األدوات المال لل التالي تحليالً لجدو يوضح ا
 : مة العادلة ي ياسات القتي يتم في اطاره تصنيف ق العادلة ال

 
   2021ديسمبر    31

 

 اإلجمالي  3المستوى   2توى  المس 1ى  والمست  
 م دره ألف  ألف درهم  رهم ألف د  ألف درهم  ليةالموجودات الما

     
     اجرة: دات المالية المحتفظ بها للمتموجو لا

 15.116 - - 15.116 الية أسهم األوراق الم
 حملة وثائق    عنرات محتفظ بها بالنيابة استثما

 439.327 - - 439.327 دات وح المنتجات المرتبطة بال  
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 454.443 - - 454.443 
  ======== ==  ===== === ==  == ====== ==  ======== == 
     

     : المتوفرة للبيع الموجودات المالية 
 1.648.580 - 570.854 1.077.726 القطاع المصرفي 

 24.574 - - 24.574 قطاعات أخرى 
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 1.102.300 570.854 - 1.673.154 
  ======== ==  ======== ==  ======== ==  ==== ==== == 
     

       2020ديسمبر  31في 
 إلجمالي ا 3  المستوى 2المستوى   1المستوى   ت المالية جودا المو

 رهم د  ألف  رهم ف د أل ألف درهم  م درهألف  
     

     متاجرة: لل الموجودات المالية المحتفظ بها
 12.742 - - 12.742 لية وراق الماهم األأس

 حملة وثائق    بها بالنيابة عن استثمارات محتفظ 
 194.537 - - 194.537 وحدات بال تبطة المنتجات المر  
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 207.279 - - 207.279 
  ======== ==  ===== = == ==  ======== ==  ======== == 
     

     : المتوفرة للبيعجودات المالية المو
 1.185.204 - 209.057 976.147 صرفي القطاع الم 

 53.807 35.237 - 18.570 قطاعات أخرى 
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 994.717 209.057 35.237 1.239.011 
  ======== ==  ======== ==  == ====== ==  ======== == 
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 والشركات التابعة لها ين مساهمة عامة ملتأ رينت لاو
    )تابع( الموحدة  الماليةبيانات ل الإيضاحات حو

 
 دوات المالية )تابع(العادلة لأل  ة قيمال 6

 
بالقيمة    والتي تم قيدها  3ضمن المستوى  الية  للموجودات والمطلوبات الميد االفتتاحي والختامي  لرصين اب دول أدناه مطابقة  الجيتضمن  

 ة: العادل

 
يناير   1في 

 المبيعات  مشتريات  2021

حركة القيمة  
ي  فالعادلة 
 الملكية حقوق  

  31ي ف
مبر  ديس

1202 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  2021ديسمبر    13
      

      : المتوفرة للبيع الموجودات المالية 
 - 26.187 ( 61.424) - 35.237 أخرى  تقطاعا 

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

 - 26.187 ( 61.424) - 35.237 اإلجمالي 
  ====== == ==  ====== == ==  ===== === ==  ======== ==  ======= = == 

 
 

 
يناير   1 في

 المبيعات مشتريات 2020

مة  حركة القي 
ي  فالعادلة  
 الملكية حقوق 

ديسمبر   31في 
2020 

 رهمألف د  ف درهملأ لف درهمأ مدرهألف  ف درهملأ 2020ديسمبر  31
      

      : المتوفرة للبيعالموجودات المالية 
 - - - - - ع المصرفي القطا

 35.237 (964) (1.147) 2.826 34.522 رى خ قطاعات أ
 ----------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 35.237 (964) (1.147) 2.826 34.522 اإلجمالي 
  ====== == ==  ======== ==  ===== === ==  === ===== ==  ======= = == 
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 لها  لشركات التابعة وااورينت للتأمين مساهمة عامة 
    موحدة )تابع( المالية ال يانات إيضاحات حول الب 

 
 ات الممتلكات والمعد 7

 

 
 
 ي  اضأر

 
 

 مباني  
تجهيزات  أثاث و 

 ومعدات مكتبية  

 
 

 ت  را سيا

موجودات  
ق ح

 ام االستخد

 
 

 اإلجمالي  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  رهم ألف د  ف درهم أل درهم  ألف  

       التكلفة  
 169.882 17.277 2.485 33.664 96.456 20.000 2020يناير  1في 

 3.987 255 242 3.126 364 - إضافات  
 (7.941) (7.617) (311) ( 13) - - دات  عااستب 

 (3.057) (813) ( 36) (2.208) - - ت أجنبية العمف صر  فروق
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 162.871 9.102 2.380 34.569 96.820 20.000 2020ديسمبر    31في 
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 162.871 9.102 2.380 34.569 96.820 20.000 2021يناير  1في 
 الل  خت من  ا تحواذاس
 8.787 5.835 212 2.740 - - أعمال دمج    

 9.744 3.493 225 6.016 10 - إضافات  
 (1.453) (1.040) ( 53) (360) - -   داتبعااست 

 (4.153) (1.029) ( 47) (3.077) - - ة ي وق صرف عمالت أجنب رف
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 175.796 16.361 2.717 39.888 96.830 20.000 2021بر  سمدي  31في 
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

       كم لمترااالستهالك ا 
 65.085 7.089 1.479 25.577 30.940 -   2020يناير  1في 

 8.179 1.672 404 2.242 3.861 - ى السنة  المحمل عل
 (3.389) (3.112) (264) ( 13) - -   ستبعاداتاال عند

 (1.656) (414) ( 29) (1.213) - - بية صرف عمالت أجن   فروق
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 68.219 5.235 1.590 26.593 34.801 - 2020ديسمبر    31في 
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 68.219 5.235 1.590 26.593 34.801 - 2021يناير  1في 
مج  حواذات من خالل داست 
 3.846 2.378 131 1.337 - - افي ص - الأعم

 10.415 1.655 320 4.458 3.982 - لسنة  لالمحمل 
 (1.133) (838) ( 49) (246) - - ستبعادات  االعلى 

 (2.473) (818) ( 43) (1.612) - - ة الت أجنبي فروق صرف عم
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 78.874 7.612 1.949 30.530 38.783 - 2021يسمبر  د  31في 
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

       قيمة الدفترية  لاصافي 
 94.652 3.867 790 7.976 62.019 20.000   2020ديسمبر  31في 

  == ==== ==  == ==== = =  == ==== ==  == = === ==  == ==== ==  == ==== == 
 96.922 8.749 768 9.358 58.047 20.000   2021ديسمبر    31في 

  == = === ==  == ==== ==  == ==== ==  == ==== ==  == ==== ==  == ==== == 
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 والشركات التابعة لها ة عامة ن مساهمأمينت للتاوري
 حدة )تابع( مولمالية الت حول البيانات احايضاإ
 
 ميلة في شركة ز اتارثم االست 8

 

امة( )"اورينت يو ان بي"(، من  همة عاورينت يو ان بي تكافل )مسا  ، زادت حصة المجموعة في شركتها الزميلة،2021مارس    16في  
(. اورينت يو ان بي هي شركة  21)انظر اإليضاح  يختارشركة تابعة اعتباراً من ذلك الاورينت يو ان بي  أصبحت ٪ وعليه 84٪ إلى 35

تسجمساه تم  وتأسمة عامة  اورينتيلها  بدأت  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  التجارية  يسها  بي عملياتها  ان  يتمثل  2017في    يو   .
دث والمسؤولية والتأمين ضد  واالحصيرة األجل تتعلق بالتأمين ضد  دار عقود تكافل ق في إص  النشاط الرئيسي لشركة اورينت يو ان بي

  ت يو ان بي أيضاً أموالها في ع التأمين فضالً عن التأمين الصحي. كما تستثمر اورين ا من أنواطر النقل وغيرهالحريق والتأمين ضد مخا 
 ع.ودائ 

 ر في شركة زميلة: مافي االستث فيما يلي الحركة  
 ديسمبر 31 سمبر دي  31 
 2021 2020 
 مألف دره ألف درهم  
   

 65.478 67.635 يناير 1الرصيد كما في 
 2.157 364 السنة  /  للفترةرباح وعة من صافي األ حصة المجم 

 - ( 67.999) (( 3)21تابعة )اإليضاح  المحول إلى استثمار في شركات
 ---------------------- ------------------ 
 - 67.635 
  === ==== ==  ===== = == 

 
 الية  ق الم راألوثمارات في ااالست 9

 
المحتفظ بها   2021ديسمبر    31في 

  لتاريخ
 المتوفرة للبيع  االستحقاق 

القيمة العادلة من  
و  أ  خالل األرباح 

 اإلجمالي  ئر ساالخ
 هم ألف در درهم  ألف  ألف درهم  ف درهم أل 

     ألوراق المالية أسهم ا
 1.096.774 15.116 1.081.658 - ة ربية المتحدرات العداخل اإلما مدرجة أسهم أوراق مالية 
 570.854 - 570.854 - عربية المتحدة ة داخل اإلمارات السندات دين مدرج

 - - - - ية المتحدة خل اإلمارات العرب غير مدرجة دا ملكية أسهم 
 1 - 1 - ات العربية المتحدة ير مدرجة خارج اإلمارغ لكيةم أسهم
   لعربية المتحدة  خل اإلمارات ارجة دا مدملكية م أسه

 ابة عن حاملي وثائق المنتجات  ا بالني فظ بهحت م    
 107.731 107.731 - - ت المرتبطة بالوحدا    

   العربية المتحدة  اإلمارات  خارج درجة مملكية أسهم 
 ثائق المنتجات  ة عن حاملي والنياب ب  بها ظ محتف   
 331.596 331.596 - - ات المرتبطة بالوحد   
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 2.106.956 454.443 1.652.513 -   األوراق المالية إجمالي 
 252.983 - 20.641 232.342 ( 2-9 )إيضاح يها األخرى ف ثمرمست لالموجودات إجمالي ا

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 2.359.939 454.443 1.673.154 232.342 المجموع 

  == ====== ==  ======== ==  ====== == ==  ======== == 
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 ت التابعة لها والشركا اهمة عامة ين مستأمللاورينت 
 وحدة )تابع( م المالية ال نات ضاحات حول البيا إي
 
 ع(اب )ت   اليةستثمارات في األوراق الم الا 9
 

المحتفظ بها   0022ديسمبر  31في 
لتاريخ 

 المتوفرة للبيع االستحقاق 

  القيمة العادلة من
و  أ  خالل األرباح

 اإلجمالي  سائر الخ
 همألف در همألف در ألف درهم ف درهمأل 

     ألوراق المالية أسهم ا
 991.613 12.742 978.871 - ة متحدربية المارات العداخل اإل مدرجة ملكيةأسهم 

 209.057 - 209.057 - ة داخل اإلمارات العربية المتحدة دات دين مدرجسن 
 35.236 - 35.236 - ية المتحدة غير مدرجة داخل اإلمارات العرب  ملكيةأسهم 
 1 - 1 - ات العربية المتحدة جة خارج اإلمارير مدرغ كيةمل أسهم

   لعربية المتحدة  رات ارجة داخل اإلمامد ملكيةأسهم 
 ابة عن حاملي وثائق المنتجات  بالني  هاظ ب فمحت    
 78.020 78.020 - - المرتبطة بالوحدات    

   العربية المتحدة  اإلمارات  خارج درجة م ملكيةأسهم 
 ثائق المنتجات  و  بة عن حامليبالنيا بها ظ محتف   
 116.517 116.517 - - ات المرتبطة بالوحد   
 ------------------ ---------------------- -------------------- ---------------------- 

 1.430.444 207.279 1.223.165 - األوراق المالية   أسهم  إجمالي
 229.394 - 15.846 213.548 ( 2-9 ح)إيضا  فيها األخرى  ثمرمست لالموجودات إجمالي ا

 ------------------- ----------------------- ------------------- ---------------------- 
 1.659.838 207.279 1.239.011 213.548 المجموع 

  ==== == ==  === ===== ==  = == = == ==  ======== == 
 
"صندوق مينا  في  استثمارها    "( لبيعالشركة القابضة األساسية )"  ذ.م.م  الخصوصيةالفطيم  اتفاق مع شركة  أبرمت المجموعة خالل الفترة   1. 9

  . 2021ديسمبر    31  ت الصلة كما في  إجمالي المبلغ ذا تلقت المجموعة  .  مليون درهم  61  .4بلغ  ه  علي عقارية" مقابل سعر متفق  للتنمية ال
 إال أنه لم يتم شراء أسهم خالل السنة. 

 
 به في أذون الخزانة والسندات الحكومية.  رفيها في المبلغ المستثم المستثمرت األخرى ي الموجودا جمالل إيتمث  2. 9
 

 ودائع إلزامية   10
 
 ديسمبر 31 بر تمبس  31 
 2021 2020 
 رهمد  ألف م ألف دره 
   
 رة االقتصاد  ا وز موافقة مسبقة منال يمكن سحبها دون  وديعة إلزامية  (أ)

 10.000 10.000 2007ة لسن  ( 6)قم التحادي رالقانون ا من 42ة وفقاً للماد        
 - 10.000 مينزامية لدى هيئة التأإلوديعة ب(   
 38.219 57.744 الهيئة العامة لسوق المال، سلطنة ُعمان دى ة ل مبالغ محتجزج(   

 478 544 تقاليةحد للبطاقة البرالمواني م الُعُ  غ محتجزة لدى المكتب (   مبالد
 73 37 سورياى هيئة التأمين ب دل غ محتجزة مبال    د(

 10.853 32.187 امة للرقابة المالية في مصر يئة العمحتجزة لدى اله غهـ(   مبال
 11.239 13.942 مبالغ محتجزة لدى الخزانة التركية   (  و

 - 6.000 أورينت يو إن بي محتجزة لدى هيئة التأمين بالنيابة عن مبالغ   ز(
 776 802 ركزي مالرين لدى مصرف البح جزة حت مبالغ م ح(  

 ------------------- ----------------- 
 131.256 71.638 
  === === = =  === === = 
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 لها  عة تابوالشركات الاهمة عامة أمين مساورينت للت
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

 
 مين المدينة  أرصدة التا 11

 
 ديسمبر   31 

 2021 
 مبرديس 31

 2020 
 ألف درهم هم درألف  

   ت العربية المتحدة: مارال دولة اإلداخ
 779.922 765.604 أمينوثائق الت حملة  المستحق من   
 82.965 56.147 مينتأال ن شركات التأمين/إعادةمستحق مال  
 -------------------- -------------------- 
 821.751 862.887 
 -------------------- -------------------- 

   ة: دتح مالعربية الإلمارات ا خارج دولة 
 93.206 144.429 التأمينئق حق من حملة وثاالمست   
 157.805 126.425 نحق من شركات التأمين/إعادة التأمي المست   
 -------------------- -------------------- 
 270.854 251.011 
 ----------------------- -------------------- 

 1.113.898 1.092.605 نة  يدم لتأمين الي أرصدة ا إجمال
 (47.311) ( 46.184) تحصيلها لديون المشكوك في اً: مخصص اناقص

 ----------------------- ----------------------- 
 1.066.587 1.046.421 المدينة  صافي أرصدة التأمين

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

   خالل السنة: ا هيلكوك في تحصالمش مخصص الديونفي   فيما يلي الحركة
 ديسمبر    31 

2021 
 يسمبرد 31

 2020 
 مألف دره رهم ألف د  
   

 44.151 47.311 يناير   1الرصيد في 
 3.160 ( 1.127) الحركة خالل السنة 

 ------------------ ------------------ 
 46.184 47.311 
  === = == = =  === = == == 
   

 عة مقدما  ف المدفوالمصاريو  ىخرمم المدينة األذال 12
 

 ديسمبر 31 ديسمبر    31 
 2021 2020 
 ألف درهم درهم  ألف  
   

 4.339 2.980 ذمم مدينة من الموظفين
 6.902 9.525 ودائع قابلة لالسترداد 
ً مصاريف مدفوعة م  22.279 26.464 قدما

 5.277 3.327 ة ة المؤجل ت الضريب ا دموجو
 4.936 20.886 قة تحفائدة مس

 15.793 18.824 رى أخ
 ------------------- ----------------- 
 82.006 59.526 
  == ==== ==  === == == 
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 والشركات التابعة لهاة  مة عاماهمس  لتأميناورينت ل
   الموحدة )تابع(  ات الماليةانإيضاحات حول البي

 
 تأمين ال د إعادة ت عقوموجودا ن ويمطلوبات عقود التأم 13

 

 ديسمبر    31 في المنتهية  سنةلل 
  __________________________ __ __________________________________________________________________ __ _________________________ 
   صافيال عادة التأمين  حصة إ جمالي  اإل 
 _______ __________________________ ___ _______ _______________________ ______  ___ _______________ ________________ __ 
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم هم در ألف  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       

 1.272.461 1.651.259 (2.974.625) ( 3.356.503) 4.247.086 5.007.762 المكتتبة طا األقس
 ياطي  حت كتسبة واالر الماألقساط غي  احتياطي ة في الحرك

 ( 127.674) ( 338.645) 27.382 138.229 ( 155.056) ( 476.874) بالوحدات ة لمرتبطبي واحتياطي األموال االحسا  
 --------------------------------- -------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- 

 1.144.787 1.312.614 (2.947.243) ( 3.218.274) 4.092.030 4.530.888 األقساط المكتسبة 
  == === ==== == ==  ===== == == = = =  ==== = == = == === = =  ===== ==== === ==  ===== = == = == ==  == == === === = = 

       

 في صا إعادة التأمين  كات حصة شر الي ماإلج 
  _____ ______________ _________________  ____________________________________  _____________ ___________________ ____ 

 
 سمبر  دي  31

2021 
  ديسمبر 31

2020 
 سمبر  دي  31

2021 
 ديسمبر  31

2020 
   برديسم   31

2021 
 ديسمبر 31

 2020 
 رهمألف د  درهم ألف  ألف درهم رهم ف د أل لف درهمأ ألف درهم  
       
 444.677 519.762 (1.144.308) ( 1.388.492) 1.588.985 1.908.254 حتياطي األقساط غير المكتسبة ا

 292.614 383.727 (17.766) ( 26.393) 310.380 410.120   الحسابياالحتياطي 
 ---------------------------------- ------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- --------------------------- -------------------------- 
 2.318.374 1.899.365 (1.414.885 ) (1.162.074) 903.489 737.291 
  = === = === === ==  == = == == = == ==  = ==== = ==== = == ==  ===== ==== === = =  === == === ==  = ==== === == 

       

 212.347 249.605 (1.033.445) ( 1.242.538) 1.245.792 1.492.143 طالبات تحت التسوية الم
 196.001 178.228 ( 469.396) ( 524.057) 665.397 702.285 ولم يتم اإلبالغ عنهالمستحقة البات تياطي المطااح

 3.552 4.544 (15.175) ( 19.452) 18.727 23.996 ة مخصص ر الالخسائ مصاريف تسوية طي احتيا
 11.726 13.068 - - 11.726 13.068 احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة 

 ---------------------------------- -------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ---------------------------- ------------------------- 
 2.231.492 1.941.642 (1.786.047 ) (1.518.016) 445.445 423.626 
 ---------------------------------- -------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------- 
 4.549.866 3.841.007 (3.200.932 ) (2.680.090) 1.348.934 1.160.917 
  ===== ==== = = ==  ===== == = === ==  ===== == == === ==  ===== ==== === ==  ==== = == === ==  == === == === == 
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 والشركات التابعة لها امة ن مساهمة عاورينت للتأمي
 ابع( تت المالية الموحدة ) إيضاحات حول البيانا

 
 )تابع(   أمينت ة الادإع  عقود  ن وموجودات قود التأميمطلوبات ع  13
 

 خرى ية واالحتياطيات األالمطالبات قيد التسو  
 

 2020بر ديسم 31  2021ديسمبر    31 

 مالي إلجا 
ت  كاصة شرح

 ي اإلجمال  ي الصاف دة التأمين إعا 
حصة شركات  

 الصافي  إعادة التأمين
 لف درهمأ ألف درهم لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

 406.561 (1.080.781) 1.487.342  423.626 ( 1.518.016) 1.941.642 يراين  1 في
  -يو ان بي تكافل لبات مطا

 - - -  25.052 ( 124.355) 149.407 االفتتاحية 
 ( 583.860) 1.600.343 (2.184.203)  ( 737.631) 1.938.140 ( 2.675.771) مين المدفوعة لبات التأمطا

 616.823 (2.065.334) 2.682.157  758.635 ( 2.146.151) 2.904.786 المطالبات المتكبدة 
الت  ق صرف العمفرو 

 (15.898) 27.756 (43.654)  ( 24.237) 64.335 ( 88.572) جنبيةألا
 ----------------------- --------------------------- ----------------------  ---------------------- ------------------------- ------------------- 
 423.626 (1.518.016) 1.941.642  445.445 ( 1.786.047) 2.231.492 ديسمبر  31 يف
  ======== = =  = ==== == === ==  ====== == ==   === ==== ==  ==== = ==== ==  ==== == == 

 
 اإلجمالي  –لبات طا ر المجدول تطو  

 
لم  ي  كبدة الت ت ت الموالمطالبا بالغ عنها  مطالبات التي تم اإللالً من الك ك ذ  في المطالبات المتكبدة المتراكمة بما  إجمالي   ليلجدول التايعكس ا

 : خه ي تار للدفعات المتراكمة حتى باإلضافة موحد ان مركز مالي ل بي متتالية بتاريخ ك ثيتم اإلبالغ عنها لكل سنة حواد 
 

 البات المتراكمة المط
 

 اإلجمالي  2021 2020 2019 2018 2018قبل  ث سنة الحاد
 ألف درهم  م دره  ألف ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  رهم د  ألف 
       

  3.131.391 2.307.481 2.357.718 2.593.812 - نة الحادث في نهاية س
  - 2.627.628 2.549.031 2.565.523 - نة بعد س

  - - 2.416.370 2.565.341 - ن سنتي دبع
  - - - 2.503.058 - سنوات بعد ثالث  

  - - - - 10.776.254 ات بعد أربع سنو
 --------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------  

ت  التقدير الحالي للمطالبا
  3.313.391 2.627.628 2.416.370 2.503.058 10.776.254 ة متراكمال
 -------------------------- ----------------------- ----------------------- ---------------------- -----------------------  
 

 البات المتراكمة المط
       

  (1.971.151) (1.709.021) (1.757.240) (1.891.798) - ث ة الحاد في نهاية سن
  - (2.219.244) (2.080.757) (2.318.571) - بعد سنة 

  - - (2.250.534) (2.397.977) - تين د سنبع
  - - - (2.406.472) - د ثالث سنوات بع

  - - - - ( 10.375.808) بع سنوات بعد أر
 ------------------------------ ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----------------------------  

  (1.971.151) (2.219.244) (2.250.534) (2.406.472) ( 10.375.808) متراكمة حتى تاريخه الدفعات ال 
 ------------------------------ ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ------------------------ 
 400.446 96.586 165.836 408.384 1.160.240 2.231.492 
  === ==== ==  ==== == ==  ==== === = =  == = = = = = =  === = ==== = ==  === = == == == 

 

نات  ياالب السابقة وخدمة على الخبرات  اضات المست فترختيار االفتراضات. تعتمد اال ات وا ب ديد المطلوالجوهرية عند تحم  ايتعين وضع األحك
د  ي يتم تحدة األخرى. ر المنشوت الخارجية التي تعكس أسعار السوق الملحوظة الحالية والمعلوما  ايير السوق شرات ومعالية ومؤلحالداخلية ا

والتقديرات   تاريخ  لمااالفتراضات  في  والتحفظة  المحت تتم    التقييم  النافعة  اآلثار  ا  ملةمراعاة  االختيارية.  لعمليات  ت لسحب  يتم  م قيي كما 
 توصل إلى تقييمات واقعية ومعقولة. ل لضمان الالمستقب  دورية في ة تراضات بصف االف
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 لها ت التابعة ركا والشمة اورينت للتأمين مساهمة عا
 موحدة )تابع( ال ةحات حول البيانات المالييضاإ
 

 ( أمين )تابع ة الت لتأمين وموجودات عقود إعادقود ا ع مطلوبات  13
 

 :بشكٍل خاص مطلوباتتقدير ال اتي يتأثر بهة السي رئي فتراضات الفيما يلي اال
 

 ةالتأمين على الحيا
 

 معدالت الوفيات والمرض
 

ص منطقـة التـي يقـيم فيهـا الشـخر والرالعقد المحـ مين وفقاً لنوعلتأاالمقدمة من شركة إعادة    مينالتأ  سعار إعادةى أت علاضاتعتمد االفتر
خبرات الخاصـة بالمجموعـة. ونظـراً التبـاع م لتعكس الد اللزوعديلها عن ت خيرة ويتم ة األبقلساالخبرات ا  تعكس االفتراضاتؤمن عليه.  الم

من عليـه وفئـة المـؤ عضات حسب نـواريق بين االفترلتفاستقبلية المتوقعة. ويتم  المينات  مخصص للتحسأي  رصد  تم  المنهج المحافظ، ال ي 
سرع مما هو متوقـع(، مـا ات بشكٍل أالمطالب وقد تحدث  )المطالبات    ر منكب د أالت إلى عدؤدي زيادة المعدقد. وسوف ت ع العاالكتتاب ونو

 .وعةلمجمح اسيؤدي إلى زيادة المصاريف وتقليل أربا
 

 ريثمااالستالعائد 
 

 يةتيجى مع استراات، والتي تتماشلل المطلوب أن تقمحفظة نموذجية من المفترض على   ثماري بناءً ت جح للعائد االسلمرايتم اشتقاق المتوسط  
ة ية والماليـصادالقت ت اتقديرات على عائدات السوق الحالية والتوقعات الخاصة بالتطوراتمد هذه الجل. تعطويلة األ  تيص الموجوداتخص

 موعة.المج حزيادة أربا االستثماري إلىئد ابلية. قد تؤدي زيادة العستقالم
 

 المصاريف
 

ضـافة إلـى المصـاريف العامـة خـدمتها باإلسارية ولتأمين الاعلى وثائق    حفاظللعة  ليف المتوقالتشغيلية التكاالمصاريف    راضاتتعكس افت 
متوقــع فــي لتناســب التضــخم ام لواســبة، وتعــديلها عنــد اللــزمن  صــاريفف كقاعــدة ماري للمصــلي ذات الصــلة. ويــتم أخــذ المســتوى الحــا

 لمجموعة.اح ارب ل أمن ثم تقلي ة في المصاريف وف إلى زيادمصاري ف. قد تؤدي زيادة مستوى المصاري لا
 
 الستردادقضاء وادالت االنعم

 

مـن جانـب حـاملي ين مء االختيـاري لوثـائق التـأنهـاباإل االسـترداد علـقويت  اط.يتعلق االنقضاء بانتهاء وثائق التأمين نتيجةً لعدم دفع األقس
 تج ومـدةنـوع المنـ  ب، وتختلـف حسـموعـةمجال   على خبرةات إحصائية بناءً خدام إجراءباست   يد افتراضات إنهاء الوثيقةم تحدت لوثائق. وي ا

ن زيـادة لك ،ى تقليل أرباح المساهمينإل تؤدي  الوثيقة قددة  ية مبدااتجاهات المبيعات. إن الزيادة في معدالت االنقضاء المبكر في  الوثيقة و
ً أواخ ياالنقضاء ف معدالت  ل.تأثير معتدذات  ر مدة الوثيقة تكون عموما

 
 معدل الخصم

 

ق تعلـتـي ت ال مة المخصومة للمزايا المتوقعة والمصاريف اإلداريـة المسـتقبليةمجموع القي ى أنها  الحياة عل  التأمين علىبات  لومط  يتم تحديد
قديـة الخارجـة تـدفقات الن لـك القد تكون مطلوبة السـتيفاء ت التي    ة المتوقعةي لألقساط النظر  ومةصخصوماً منها القيمة المخد مبالعقمباشرةً  

ليـة المعدلـة حسـب تعـرض المجموعـة للمخـاطر. وسـوف يـؤدي لقطـاع الحامخـاطر اى معـدالت لـالت الخصـم عمعـد  مدتعت مستقبلية.  ال
 .المساهمين حثم تقليل أربا ومن يمة بند مطلوبات التأميني قادة فخصم إلى زي ال معدلفي االنخفاض 

 
 أمينات العامةالت

 

د الحريـق والتـأمين الهندسـي والتـأمين ضـالبحـري التـأمين  :ينات العامةلتأما قودتالية من عحديد األنواع اللى وجه الت وعة عتصدر المجم
دها. بتجديـ م المجموعـةزلوثـائق وال تلتـي الللمصـاريف العالجيـة لحـام  طيـةحي تغلتأمين الصد اعقو  قدموالتأمين العام والتأمين الطبي. ت 

ة، تنشأ المخاطر األهـم ينات العامد التأمنسبة لعقولر شهراً. باي عشثن ة االعامة فترثائق التأمينات  شمولة في ور الموعادة ما تغطي المخاط
وات ن ديـد مـن السـعغرق تسـويتها التسـت   المطالبـات الطويلـة التـي  ضمنة. تت ل اإلرهابي عماواألية  عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيع

 خاطر التضخم. م
 

خاطر ونوع المخاطر ضد هذه الممجموعة ن جانب الملمؤمن عليه  به اد  يوجمكان الذي  ٍل جوهري حسب اللمخاطر بشكهذه اوال تختلف  
 المؤمن ضدها وحسب مجال العمل.

 
طق الجغرافيـة. يـتم تحسـين المنـاود التأمين وظة كبيرة من عقمحف اله عن طريق التنويع عبرأع  ذكورةلمخاطر المض للتعرن ايتم الحد م

ع المخـاطر مـن ناحيـة نـوع المخـاطر لضـمان تنـو  المصـممةالتـأمين    تاستراتيجيا  نفيذوت يق  ختيار الدقاطر من خالل االتغير المخ  ابليةق
فيـة. لجغرااوالمنـاطق  ةقطاعـات الصـناعي ال فمـن خـالل التنـوع عبـر مختلـير ٍل كب يق ذلك بشكتحقيتم . وعليهاومستوى المزايا المؤمن  

ة دوريـة مفصـلة جراء مراجعالية وإديدة والحجلمطالبات اليع اجميم البات لتقي مة لمراجعة المطسياسات صارطبيق  عالوة على ذلك، يتم ت 
المجموعـة  لـك لتقليـل تعـرضوذ  لحتمل أن يكون بها احتياي يُ ت الت ي المطالباة فدوري ات  إلجراءات التعامل مع المطالبات والقيام بتحقيق

وقعة التي ة غير المت مستقبلي تطورات الليل تعرضها للتقلت لباورية للمطاة والمتابعة الفارة الفاعلاإلد . كما تطبق المجموعة سياسةمخاطرلل
د ودير مطلوبات عقـتق دم المتوقع في الحسبان عن تضخدل العبر وضع معخم التضطر يمكن أن تؤثر سلباً على أعمالها. ويتم الحد من مخا

 التأمين.
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 ها التابعة ل شركاتوالت للتأمين مساهمة عامة اورين
 ( لموحدة )تابعية االالمالبيانات إيضاحات حول 

 
 بنوك لدى الصدة واألرد  النق  14
 

 ديسمبر 31 ديسمبر    31 
 2021 2020 
 همألف در ألف درهم  
   

 263.134 697.591 ه لدى البنوك  أرصدو نقد
 108.553 68.934 الل ثالثة أشهر خ تحقة ك مسلدى بنو ودائع

 ----------------------- ----------------------- 
 371.687 766.525 ا يعادله د ومنقال

 2.811.066 2.849.330 ك مستحقة بعد ثالثة أشهرلدى بنو ئعودا
 ----------------------- ----------------------- 
 3.615.855 3.182.753 
  ==== ==== = =  ==== ==== = = 
   وما يعادله: نقد ال

 2.855.627 2.995.553 عربية المتحدةرات الما ل دولة اإلداخ
 327.126 620.302 تحدةلممارات العربية اإلج دولة اخار

 ----------------------- ----------------------- 
 3.615.855 3.182.753 
  ==== === = ==  ======== == 
 

 مقابل الضمانات البنكية.هنه تم رم( ألف دره 5.329: 2020)درهم ألف  5.918مبلغ  ى بنوكدلدة األرصتتضمن 
 
( ٪18 .25 – ٪0 .04: 2020ديسـمبر  31)٪ 19 .00 -٪ 0 .04ثابـت يتـراوح مـن  ى معـدلك علـلودائـع لـدى البنـواالفائدة على اوح  ترت 

 نوياً. س
 

 رأس المال  15
 

 رديسمب  31 سمبر دي  31 
 2021 2020 
 ألف درهم ف درهم أل 

   

 حد واال درهم للسهم 100هم بقيمة س 5.000.000لمصدر والمدفوع بالكامل ا
 500.000 500.000 سهم الواحد( رهم للد 100سهم بقيمة  5.000.000: 2020)   

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

   ياطيات  االحت 16
 

 نها ض موالغراالحتياطيات   طبيعة
 
 ي اإللزامي االحتياط -
 
ء ليه، لم يتم إجراعو المدفوع.ا مالهأسن ر٪ م25يعادل    إللزامي عماطي ااالحتياقررت الشركة عدم زيادة    ة،لشركللنظام األساسي لاً  فقو

توصـية مجلـس  علىناًء ه المساهمين ب غرض يقررطي ألي  حتيايمكن استخدام هذا االت إلى االحتياطي اإللزامي خالل السنة.  تحويال  أي
 إلدارة. ا
 
 ي القانوني ياطحتاال -
 

 ً ٪ مـن 10نسـبته مـا  لشركة، يجب تحويـللظام األساسي والن  2015( لسنة 2رقم ) ة المتحدةعربي ارات الاالتحادي بدولة اإلمنون قال لطبقا
ل لمـا٪ مـن رأس ا50االحتيـاطي  اليغ إجمـالت عنـدما يبلـه التحـوي يقـاف هـذوعة إاألرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني. يمكن للمجم

 لقانون.اي ينص عليها الت  تحاالابل للتوزيع باستثناء الير قتياطي غإن هذا االح . 2016ة في سب الن  وقد بلغ هذهدفوع الم
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 والشركات التابعة لها مساهمة عامة لتأمين ت لاورين
   ة )تابع( الموحد  اليةإيضاحات حول البيانات الم

 
 بع( )تا طيات  االحتيا  16

 

 نها )تابع( م غرض والحتياطيات  طبيعة اال
 
 ستثنائية االخسائر الاطي احتي -
 

خسـائر اللتـأمين للسـنة إلـى احتيـاطي رادات اإيـ  ٪ مـن صـافي10عـادل  ي   تحويـل مبلـغ  يتم  ة،دتحيات اإلمارات العربية المبعمليتعلق    فيما
 . يةتقبلتطرأ في سنوات مسي الت رة غير المتكراالستثنائية  باتلمطالفية للوفاء باسيولة كاتحتفظ ب ركة ستثنائية لضمان أن الشاال
 

٪ مـن إجمـالي 1سـنة ويـاة( للالحغير التأمين على ) قيد التسويةبات الطلم٪ من ا10تحويل ما يعادل   يجب  ُعمان،  أما فيما يخص عمليات
 االسـتثنائية غيـر اتالبـلمطالكافيـة باقـدرة الماليـة ال لـديهامـن أن الشـركة للتأكد    الطوارتائر  أقساط التأمين على الحياة إلى احتياطي خس

 رع ُعمان.ة لفمستقبلي ررة التي تطرأ في سنوات تكالم
 

   ام االحتياطي الع -
 

ارة جلـس اإلديراهـا ملتـي  توصية مجلس اإلدارة. يمكن استخدام هذا االحتياطي لألغراض ا  اًء علىبن   االحتياطي العام  لىالتحويالت إتتم  
 مناسبة.

 

 لتأمين إعادة امخاطر طي احتيا -
  

والمرخصـة لـة سـت فـي الدوتأس تيال ، تلتزم شركات التأمين2020سنة ( ل23) ر مجلس إدارة هيئة التأمين رقمقرامن  (  34مادة )لوفقاً ل
األلـف( مـن )خمسـة فـي    ٪0  .5وي  مبلـغ يسـاتخصـيص  ب يـة  السنوية وحساباتها الختام  الموحدة  ي إعداد بياناتها الماليةالتأمين ف  من هيئة
دة إعـا اتركشـأي مـن  ابـل احتماليـة إخفـاقص مقرصد مخصمن أجل   كافة فئات التأمينفي    عنها  المتنازلين  مدة التأأقساط إعا  إجمالي
تلـو سـنة  ياطياب االحت م احتست ي  .وجود عجز في مركزها الماليأو  للمجموعة المبالغ المستحقةفع  لد  لمجموعةا  معها  تتعامل  تيال  التأمين
 ريجـوز للمـدي  المـدير العـام. ة مـنفقة خطي مواالحصول على دون  استبعادهز نازل عنه وال يجوت مين المإعادة التأقسط   بناًء على  ىاألخر

هم ضمن ليون درم 27  .689تم قيد مبلغ   ،وبالتالي.  مقبولحد  المبلغ المتراكم إلى    عندما يصل  قف هذه التخصيصاتى ولموافقة علام العا
 لتأمين.إعادة اطي مخاطر ملكية كاحتياقوق الح

 
    المتوفرة للبيعالستثمارات اي حتياطا -
 

 .المتوفرة للبيعلية المات اودالقيمة العادلة للموجفي  يراتتغالاطي يسجل هذا االحتي 
 

 ت األجنبية   حويل العمالاحتياطي ت -
 

 أجنبية. كات تابعةانات المالية لشرن تحويل البي اتجة عفروق الن سجيل الية لت خدام احتياطي تحويل العمالت األجنب يتم است 
 

 ح  توزيعات األربا  17
 

 250جمالي مبلغ  م للسهم بإدره  50  مةبقي دية  نق  يعات أرباحتوز  رةدا، اقترح مجلس اإل2021يسمبر  د   31ي  هية ف ا يتعلق بالسنة المنت فيم
قد خالل  عالذي سي   ية السنوي ع الجمعية العموممين في اجتماالمساهلموافقة لتوزيع  هذا امليون درهم(. يخضع    200:  2020رهم )مليون د
2022. 

 
الُمنعقومي جمعية العمع الماجت ا ، وافق المساهمين خالل  2020بر  سمدي   31بالسنة المنتهية في    ا يتعلقفيم مارس    17د بتاريخ  ة السنوي 

 .2021دفعها خالل سنة  وتم  يون درهممل 200بقيمة ( للسهم درهم 40٪ )40ت أرباح نقدية بقيمة ، على توزيعا2021
 

 التقاعد زايا مالتزام  18
 ديسمبر 31 يسمبر  د  31 
 2021 2020 
 ألف درهم م دره لف أ 
   

 25.853 25.494   يناير 1في 
 3.842 5.754 مل للسنة لمحا

 (4.197) ( 2.080) فوع خالل السنة المد
 ( 4) ( 118) ة فروقات تحويل العمالت األجنبي 

 ----------------- ---------------- 
 25.494 29.050 ديسمبر  31في 

  ==== = ==  === === = = 
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 التابعة لها  والشركاتمة عامة تأمين مساه ت للاورين
 بع( الية الموحدة )تا نات الملبيا ا حولاحات إيض

 
 ى الذمم الدائنة األخرعادة التأمين الدائنة وم إ ذم 19
 

 ديسمبر 31 ديسمبر    31 
 2021 2020 
 لف درهمأ ألف درهم  
   

 414.969 648.786 ات العربية المتحدة رماخل اإلدا –ئنة الدا الذمم
 980.647 1.061.808 متحدة مارات العربية الخارج اإل –دائنة الذمم ال

 ----------------------- ----------------------- 
 1.710.594 1.395.616 
  == ====== ==  = ======= == 
   
   المتحدة: ت العربية اخل دولة اإلماراد
 127.264 214.053 ين لتأمين وإعادة التأمت االشرك مم دائنةذ

 31.428 57.874 وسطاء ائنة للوكالء وال ذمم د
 31.090 29.634 ظفيننة للمو دائ  ممذ

 225.187 347.225 أخرى ة ئن داذمم 
 ----------------------- ----------------------- 
 648.786 414.969 
  ==== ==== ==  = ===== == == 
   ارات العربية المتحدة: م لة اإلرج دوخا
 762.129 834.560 التأمين التأمين وإعادة  ئنة لشركات م داذم

 8.702 285 ء والوسطاء للوكال ائنةد ذمم
 4.977 2.630 دائنة للموظفينمم ذ

 204.839 224.333 رى أخ ائنة دذمم 
 ----------------------- ----------------------- 
 1.061.808 980.647 
  = ======= ==  ======= = == 

 

 
 االستثمارات   الدخل من 20

 

 
   31لسنة المنتهية في ل

 بر ديسم
 2021 2020 
 لف درهمأ رهم ألف د  
   

 136.036 158.320 ائد دخل الفو
 51.860 49.669 دخل توزيعات األرباح 

 604 - ت من بيع استثمارا قةاح المحقب األر
 488 2.374 سائرلخ من خالل األرباح أو ابالقيمة العادلة درجة ثمارات الم ت لة لالسدلقيمة العاا أرباح

 ----------------------- ----------------------- 
 210.363 188.988 
  ======== ==  ======== == 
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 لها  عة ات التابكوالشرمة ن مساهمة عااورينت للتأمي
 تابع( ) ة الموحدة البيانات المالي إيضاحات حول

 
 على شركة تابعة  ذ حواستاال 21

 

يو ان بي    اورينت  كةشر  ت فيالتصوي   حقوق و  سهممن أ  ٪49  حصة إضافية قدرها  جموعة على استحوذت الم،  2021رس  ما  16  في
  وتمكنت من  ٪84ى  ـإل  ٪35من    رينت يو ان بياو في    ة المجموعصة   عليه، زادت حوبناءً (. "يينت يو ان ب اور)"  امة( تكافل )مساهمة ع

 .  ينت يو ان بياور على  السيطرة
 

االست راً اعتبا تاريخ  من  سحوا  بي مت  اه ذ،  ان  يو  إجمالي   اورينت  در  332.096غ  بمبلبة  مكتت الاط  األقس  في  بعد  األفي  وهم  ألف  رباح 
المجموعة  مألف دره  14.378غ  بمبل  ضريبةال نتائج  تم    في  .في  تقدر اإلدارة أن2021يناير    1  االستحواذ فيحال  إجمالي األقساط    ، 

كاالمو  بةالمكتت  سي حد  المدر  مليون  401بلغ  ن  األرباح  وكانت  بعد  حدو هم  ستبلغة  عمهرد  نمليو  15  الضريبة  تحديد  .  المب ند    الغ، هذه 
تعدارة أفترضت اإلدا القيمة  ن  االعادلةيالت  ً لمحددة  ،  التعديالت  ت ستكون  ن تاريخ االستحواذ كا  في   نتجت  لتيا  ،مبدئيا تم  في  نفس  حال 

        . 2021 يرينا 1في ستحواذ اال
 

   راء الش مقابل ( 1
 

  والحصص لموجودات  لصافي افي تاريخ االستحواذ    تغيير القيمة العادلة وتم  م  قيي ، تم االنتهاء من عملية الت 2021خالل الربع األخير من  
األعمال.  دمج    –التقارير المالية    من المعايير الدولية إلعداد   3يار رقم  للمعبالقيمة العادلة وفقًا    قيمها إلى  المؤقتة    قيمها غير المسيطرة من  

 . مليون درهم 17 .8بالقيمة المؤقتة البالغة مقارنة يون درهم مل 18 .3 أورينت للتأمين بمبلغة لشركة نتجت شهرة سلبي ، وعليه
 

تخص أال  مقابل   يص تم  إليه  )يشار  ً شراء  بـيضا ال ”  بعملية    ( “شراء ثمن  الالمو   إلى   واذ ستح االالخاص  االستح   تيجودات  عليها  واتم  ذ 
  صافي موجودات  ه إلىوتخصيص بل الشراء  مقا  ابحتسعرض ا  حواذ. يتميخ االست في تار  عادلةال  هام قيمستخدابا  ةض لمطلوبات المفتروا

 ين أدناه.  المب على النحو  2021رس ما 16في  عادلة ذات الصلة كماقيمها اللى إاستناداً  – و ان بياورينت ي 
 
 .  إضافية ملكية أسهم على  بل االستحواذ مقا ألف درهم 77.170البالغ النقدي مقابل لاالمجموعة بتحويل  امتق

 
   د ات المفترضة القابلة للتحدياالستحواذ عليها والمطلوب ي تم لت ات االموجود ( 2
 

 ذ.  تاريخ االستحوافي  فترضة ات المذ عليها والمطلوب حوا ست اال  ملموجودات التي ت ل بها ترفعيلخص الجدول التالي المبالغ الم
 

 )غير مدققة(   
 م دره 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)  تقاعدلم مزايا االتزا
 ( 3.395)  ار جي التزامات اإل

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

 

   شراء بسعر منخفض ال ( 3
 

 و التالي:  نح العلى  واذحت عن االس الناتج خفضبسعر من الشراء م االعتراف ب ت 
 مدققة(  ر )غي  
 درهم  ألف   
   

 194.286  قابلة للتحديد الموجودات ال صافيل دلة القيمة العا
 ( 67.999)    اورينت يو ان بي  قة في دلة للحصة الساب القيمة العا

 ( 77.018)  المحول بل القيمة العادلة للمقا
 ات  ودلموج المعترف بها قيم في الية  ب سلحصة الن  إلى اة، استناداً سيطرالحصة غير الم

 ( 30.978)  اورينت يو ان بي لوبات طوم   
  ------------------ 
  18.291 
   = = = === == 
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 لها  عة ات التابوالشركمة ن مساهمة عااورينت للتأمي
 تابع( ) ة الموحدة ليالبيانات الما  ضاحات حولإي

 
 ة  ومية واإلداريالمصاريف العم 22

 

 
   31ي لسنة المنتهية فل

 يسمبر د
 2021 2020 
 ألف درهم هم رألف د  
   

 150.101 160.975 ن ظفي تكاليف المو
 4.328 4.111 اإليجارات 
 8.179 10.415 االستهالك

 83.952 87.572 أخرى 
 ------------------ ------------------ 
 263.073 246.560 
  === === ==  = == === == 

 
 . السنةخالل ة تمعي مساهمة مج ةبأي  عةمومجالم تقم ل 22-1

 
 بة الدخل  ضري 23

 

با المجموعة  الدخل  مصا  ابحتستقوم  ضريبة  الضري   للسنةريف  المعدل  عباستخدام  المطبق  اإليرابي  السن لى  تعمل وي دات  المتوقعة.    ة 
  ذه ه  خل في ا وهي تخضع لضريبة الد وسريالنكلمتحدة  واإلمارات العربية ار وسوريا وتركيا  مان ومصفي سلطنة عُ ة  آت المجموعمنش

   الدول.
 

 بيان األرباح أو الخسائر الموحد: في  هاف ب يبة الدخل المعترات ضرون ي مكفيما يل
 

 
   31للسنة المنتهية في 

 ديسمبر 
 2021 2020 
 مدره ألف درهم  ألف  
   

 11.525 14.845 دخل الحالية  ريف ضريبة ال مصا
 1.432 1.109 ؤجلة ضرائب م 

 ---------------- --------------- 
 15.954 12.957 
  ==== = ==  == === = 
   
 يسمبر د 31   مبرديس  31 
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 3.862 14.741  يناير 1كما في 
 11.525 15.084 السنة ت خالل صصا مخال
 (729) ( 12.501) عات قصاً: الدفنا

 83 ( 59) جنبية تحويل العمالت األ ت فروقا 
 ---------------- -------------- 

 14.741 17.265 ديسمبر  31في 
  === = = ==  = == == = 
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 لها التابعة  والشركاتهمة عامة اورينت للتأمين مسا
 بع( تا لمالية الموحدة ) ت حول البيانات ااحإيضا

 
 م هم العائد لمساهمي الشركة األسمخفف لل ي والساسالربح األ 24
 

 ل السنة كما يلي: خال مة قائ متوسط المرجح لعدد األسهم السنة على اليق قسمة أرباح ال طر األساسية عن ماب ربحية السهتساحيتم 
 

 
 31ة المنتهية في للسن

 ديسمبر 
 2021  2020 
 درهمألف  ألف درهم  
   

 430.421 476.105 الضريبة سنة بعد الأرباح 
 (16.184) ( 18.096) رة ر المسيطناقصاً: العائد إلى الحصص غي 

 -------------------- ------------------ 
 414.237 458.009 ينهممسااألرباح العائدة إلى ال

 -------------------- ------------------ 
 5.000 5.000 القائمة دد األسهم لمتوسط المرجح لعا

  == = = == ==  == = = == == 
 82 .85 91  .60 ( / سهم  همسهم )درربحية ال

  ==== == ==  === == == 
 ي للسهم. ربح األساسأثير مخفف على الال يوجد ت 

 
 ت العالقة ذاف  را ألطالمعامالت مع ا  25
 

األطرا تتم الثل  ذات  الزعالف  بالشركات  والمساهمين  قة  مالرئيسيين  ميلة  اوأعضاء  وموظرإلداجلس  للمجموعة فة  الرئيسيين  اإلدارة    ي 
  لقةعتماد األسعار والشروط المتعراف. يتم امن قبل تلك األط   شتركة أو التي تتأثر بشكل كبيرة أو سيطرة مالتي تخضع لسيطر  آتوالمنش

 . المجموعةبل إدارة المعامالت من قه هذب 
 

 أو الخسائر الموحد:  ألرباح ايان في ب   المدرجة ات العالقة الت مع األطراف ذفيما يلي المعام

 
 31 في منتهية للسنة ال

 ر بديسم
 2021  2020 
 ألف درهم ف درهم أل 
   

 192.898 191.011 ألقساط المكتتبةإجمالي ا
 28.286 38.178 ة وعمومي   مصاريف إدارية

 28.058 39.064 ة تتعلق بمطالبات وع ارات مدفتصليح سي  مصاريف
 12.336 16.025 د دخل الفوائ 

 51.285 49.546 ت األرباح عال توزي خد
  == = == ==  ==== = == 
 

 رة الرئيسييناإلدايضات موظفي  تعو
 

 خالل السنة: الرئيسيين ت موظفي اإلدارة  فيما يلي تعويضا

 
 31 في  للسنة المنتهية

 سمبر دي
 2021  2020 
 ألف درهم م هألف در 
   

 25.030 27.673 جل متيازات قصيرة األا
 1.297 3.152 دمة للموظفينلخاهاية يضات ن تعو
 ----------------- ---------------- 
 30.825 26.327 
  == === ==  == === == 
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 تابعة لها والشركات الة مساهمة عاماورينت للتأمين 
 ( الموحدة )تابع اليةالمبيانات لول اح  ات حإيضا

 
 ( القة )تابعلع ذات ا  ت مع األطرافالمعامال 25

 
 حد: المالي الموز رجة في بيان المركقة المدطراف ذات العاليلي أرصدة األ يما ف
 يسمبرد 31 ديسمبر    31 
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 35.236 - أوراق مالية  تثمارات في اس
 514.088 513.874 نوكالب  دى ع لودائ 
 65.928 141.681 قة طراف ذات عاللغ مستحقة من أ مبا
 5.920 41.243 عالقة تحقة ألطراف ذات غ مسمبال
  == = = = ==  === == = = 
 

 والي.الت على  14و 9ين وك في اإليضاحراق المالية والودائع لدى البن إلفصاح عن االستثمارات في األوتم ا
 

 ي.لتوالعلى ا19و 11يضاحين العالقة في اإلى األطراف ذات وإل منحقة ست لماالمبالغ تم إدراج 
 

ة. ويتم تقيـيم ذات العالقة النخفاض في القيم  ة من األطرافحقرض المبالغ المست ، لم تتع2020  ديسمبر  31و  2021ديسمبر    31ا في  كم
القـة ا الطـرف ذي العالتـي يـزاول فيهـسـوق القـة واللعاراف ذات مركز المالي لألطال ن خالل فحصي كل سنة مالية مانخفاض القيمة ف

 أنشطته.
 

 اليجار قود اع 26
 
 ود االيجار كمستأجر  عق )أ( 

 

اريخ.  يجار بعد ذلك الت ، مع خيار تجديد عقد اإلسنوات  ثالث عقود اإليجار لمدة    تسريا  مباني المكاتب. عادة م  باستئجار  المجموعة قوم  ت 
مبااست   المجموعة دارة  إم  تعتز ت 2023  يسمبردى  حت ب  مكات الي  ن خدام  االي .  دفعات  اجار  خضع  لوا سن   الثث كل    لتفاوضإلعادة  تعكس  ت 

 إيجارات السوق.  
 

 سنوية.    جار مجمعة ويتم تجديدها بصورةكعقود اي  2016في  جار الممتلكات إبرام عقود اي  تم
 

 أجر. طرف مست   هافي  مجموعة التي تكون جار العقود االي  يلي معلومات حول  فيما
 
 ام ستخداالحق   ات ودجمو . 1

 

 ات ومعدات. كممتلكيتم بيانها جرة وت المؤدام بالعقاراودات حق االستختتعلق موج
  ديسمبر 31 مبر  يسد  31 
 2021 2020 
 رهمألف د  ألف درهم  
   

 10.188 3.867   يناير 1في الرصيد 
 - 3.457 ل دمج أعمال من خال  اذ االستحو

 255 3.493 اإلضافات 
 (4.505) ( 202) ت اداستبعصافي اال

 (1.672) ( 1.655) حمل للسنة المالستهالك ا
 (399) ( 211) بيةالعمالت األجن  فروقات صرف

 ---------------- -------------- 
 8.749 3.867 
  = == = = ==  = = == == 
 عقود االيجار   التزامات  . 2
   

 1.731 4.259 ة من سن  أقل 
 2.420 4.490 سنوات   5ن سنة إلى م
 ---------------- -------------- 
 8.749 4.151 
  = = = = = = =  = = = = == 
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 ة لها والشركات التابعمساهمة عامة اورينت للتأمين 
 ع( )تابحول البيانات المالية الموحدة  ات إيضاح

 
 ( )تابع عقود االيجار  26
 
 تابع( )ود االيجار كمستأجر  عق )أ( 
 

    د وحم الر  و الخسائألمعترف بها في بيان األرباح ا المبالغ  . 3
 

 
 ية للسنة المنته

 ديسمبر   31 في
 2021 2020 
 درهم ألف رهم د لف أ 
   

 1.672 1.655 مصروفات االستهالك
 192 328 زامات االيجار ت التمويل ف تكالي 

 (108) 202 فروقات صرف العمالت األجنبية
  

 الموحد  دفقات النقدية التبها في بيان   عترفالمبالغ الم . 4
 

 
 ة المنتهي ةللسن
 ر ب مسدي  31في 

 2021 2020 
 درهم ألف لف درهم أ 
   

 5.265 2.173 جار عقود االي  تزامات ال ت دفعا
  ===== ==  = = === = = 
 
   خيارات التمديد  . 5
 

  القابلة   ر ل نهاية فترة العقد غي حتى عام واحد قب   المجموعة   من قبل بلة للممارسة  قاخيارات تمديد  عقود إيجار الممتلكات  بعض    تتضمن
إن خيارات  .  يةتشغيلاإليجار الجديدة لتوفير المرونة الد في عقود  التمدي ات  رإلى إدراج خيا  ةالمجموعسعى  ت   مالئماً،ان  كما  ث ي . حإللغاءل

ما إذا    بتقييمية عقد االيجار  في بدا  المجموعة   المؤجرين. تقوم   من قبل  وليس ط  فق  قبل المجموعة ا، قابلة للممارسة من  التمديد المحتفظ به
لخيارات  ا مارسةما إذا كان من المؤكد بشكل معقول متقييم  ادةبإع عة جمومال تقومتمديد. لسة خيارات ار مماة معقولة جبدر دمؤكمن ال انك

 طرتها. سي تخضع لروف التي و تغيرات كبيرة في الظأ هام إذا كان هناك حدث 
 

 المخصصات الفنية عن   االكتوارير ي ملخص تقرير الخب 27
 

ً دم تقديراً قة، تقريراً ي عجمومللي االكتوارالخبير  تأصدر  .2021ديسمبر  31عة كما في يات المجموحتياط المستقالً  اكتواريا
 

 للمجموعة:اري قبل الخبير االكتو بها من الموصيالفنية المطلوبة  اتلمخصصملخص ا (أ )
 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر    31 

  ___________________________________ ____ _______ __ ___ ____ _ ___ _____________ _ ____________ ___ ____________ _ 

 الصافي  اإلجمالي  الصافي  الي اإلجم 
 ألف درهم درهم لفأ رهم ألف د  ألف درهم  
     

 444.677 1.588.985 519.762 1.908.254 ر السارية واحتياطي المخاط األقساط غير المكتسبة احتياطي 
 212.347 1.245.792 249.605 1.492.143 (   ةسوي ت لت اائر تحخساحتياطي  ) القضايااحتياطيات 

 196.001 665.397 178.228 702.285 ا قة لم يتم اإلبالغ عنهمستحاطي مطالبات احتي 
  تسوية الخسائر غير المخصصة احتياطي مصاريف

 15.278 30.453 17.612 37.064 صة ي مصاريف تسوية الخسائر المخص واحتياط
 487.151 504.917 823.053 849.446 لوحدات با لمرتبطة اوال م ألاي ياطي واحت ي الحساب طاالحتيا

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 4.989.192 1.788.260 4.035.544 1.355.454 
  ======== ==  == ====== ==  ======== ==  === = ==== == 
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 والشركات التابعة لها ة ن مساهمة عاميتأمللنت ياور
 ع( لموحدة )تابات حول البيانات المالية اإيضاح

 
 )تابع( ات الفنية صص ن المخاالكتواري ع  ر الخبيريملخص تقر  27

 
 ة:وحدمية الانات المالالتأمين في البي د ت عقووباالكتواري ومطللى تقرير الخبير انية بناًء عت الفخصصايلي تسوية الم فيما (ب )

 
 المالية الموحدة: قاً للبياناتفو
 
 2020ديسمبر  31 2021ر  ديسمب  31 
 ____________ ___________ ____________ ___________ 
 افي الص اإلجمالي  الصافي  لي ما اإلج 
 لف درهمأ ألف درهم درهم  ألف  ألف درهم  
     
 444.677 1.588.985 519.762 1.908.254 سبة كت ر المغي  تياطي األقساطاح

 292.614 310.380 383.727 410.120 لحسابي  االحتياطي ا
 194.537 194.537 439.326 439.326 ة بالوحدات وال المرتبطاحتياطي األم

 212.347 1.245.792 249.605 1.492.143 التسوية  ت تح البات مط
 196.001 665.397 178.228 702.285 ا نهغ عبالمستحقة لم يتم اإل حتياطي مطالبات ا

 3.552 18.727 4.544 23.996 تسوية الخسائر المخصصة ياطي مصاريف ت اح
 11.726 11.726 13.068 13.068 المخصصة  رالخسائر غي ي مصاريف تسوية احتياط

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 1.355.454 4.035.544 1.788.260 4.989.192 أ(-26ضاح ي )إ ري توام االكيي وفقاً للتق

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

 طاع  ومات حول القمعل 28
  
 هان بشأ م إصدار تقاريراعات التي يت ف القطتعري  

 
للمنتجات والخدو  عمال دات أالمجموعة إلى وح  ية، يتم تقسيمألغراض إدار قطاعات تشغيلية    ثالث دى المجموعة  لا.  بهصة  ت الخامافقاً 

 ار تقارير بشأنها كما يلي: يتم إصد
 
 الصحي. عامة والتأمين الادث الهندسية والحويق واألعمال د الحرحري وضين الب يارات والتأمأمين الست ل عامة ويشم اع التأمينات القط •
   . تعا وجماد والمفرأمين على الحياة لأللت مل اويش  تأمين على الحياةقطاع ال •
 عة رة النقد للحساب الخاص بالمجموارات ويشمل االستثمارات وإداقطاع االستثم •
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 لها  ركات التابعةوالشامة  عة  مين مساهماورينت للتأ
 ابع( لية الموحدة )تلبيانات الما حول ا يضاحات إ

 
 )تابع( القطاع   معلومات حول  28

  
 لتشغيلية كما يلي:. تم عرض معلومات القطاعات ارية في السوقي تقدال ارس األسعساعات التشغيلية على أطاالق بين تتم المعامالت

 
 المجموع  اة على الحي  التأمين العامة  التأمينات 
 ____________________________ ___  ____________________________ ___ __________ ______________ ______ 
 2020ديسمبر  31 2021مبر  ديس  31 2020 رسمب دي  31 2021ر  مبديس  31 2020ديسمبر  31 2021بر  ديسم   31 
 ألف درهم ألف درهم  درهم ألف ألف درهم  ألف درهم لف درهم أ 
       
 4.247.086 5.007.762 422.412 656.990 3.824.674 4.350.772 تبةالمكت  مالي األقساطإج
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 1.109.780 1.278.530 96.692 139.148 1.013.088 1.139.382 أمينإجمالي دخل الت 
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 492.957 519.895 41.100 74.064 451.857 445.831 في دخل التأمينصا
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 ( 246.560) ( 263.073) (39.648) ( 39.995) ( 206.912) ( 223.078) دارية العمومية واإل ريفصالما

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 246.397 256.822 1.452 34.069 244.945 222.753 نية ي األرباح الففاص
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------- 

 196.981 235.237     دخل آخر ت وارادخل استثم
     ----------------------- ----------------------- 

 443.378 492.059     األرباح قبل الضريبة 
       

 (12.957) ( 15.954)     جلة يبة المؤ رالضخصم  مصاريف ضريبة الدخل بعد  
     ----------------------- ----------------------- 
 430.421 476.105     بة ألرباح بعد الضريا

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



 

63 

 

 كات التابعة لها والشرمين مساهمة عامة ت للتأ اورين
 بع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تا 

 
 ع )تابع( لقطا ات حول ام معلو 28

 

 المجموع  ات ثمارالستا ى الحياة التأمين عل  ة مالتأمينات العا 
 __________________________ ____________ ___________ _ ______________ ____________ _ _____________________________________ ______________________________________ 

 
 يسمبر  د  31

2021 
 ديسمبر 31

 2020 
 سمبر  دي  31

 2021 
 مبرسدي  31

 2020 
 ديسمبر    31

 2021 
 ديسمبر 31

 2020 
 يسمبر  د  31

 2021 
 ديسمبر 31

 2020 
 ألف درهم ألف درهم  رهمألف د  ف درهم أل رهمد ف أل ألف درهم  مألف دره م هألف در 
         

 8.882.719 10.533.331 4.610.177 5.340.525 384.161 446.836 3.888.381 4.745.970 موجودات القطاع 
  = = ====== ==  = = ====== ==  = == ===== ==  ====== == ==  ==== ==== ==  ==== ==== = =  ======== ==  ======== == 

 5.460.805 6.737.585 - - 866.547 1.271.332 4.594.258 5.466.253 ت القطاع مطلوبا
  ======== ==  ======== ==  == ====== ==  ===== === ==  === ===== = =  ======= = ==  ======== ==  ======== == 

 
   ارئة مات الط االلتزاالمطلوبات و 29

 

 اليةملتزامات رأسا (أ )
 

 لي الموحد:المالمركز ن اابي يخ ية في تارالتال ةي وعة االلتزامات الرأسماللدى المجم
 يسمبرد 31 ديسمبر    31 
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 2.407 - استثمارات التزامات عن 
  ======== ==  = ======= == 

 امات الطارئةزااللت (ب )
 

درهم( وقد أصدرت من قبل البنوك التي ألف    76.230:  2020لف درهم )أ 57.861  غمبلب  ها،ل  صاتمخصالحتفاظ ب التي تم ا  لمتعلقة بالمطالباتمانات، عدا تلك اعة ضن لدى المجموكا 2021 برديسم 31في  
 ال االعتيادية.اء سير األعموذلك أثن  ة عنهاوعة نياب عها المجمتتعامل م

 

 نونيةمطالبات القالا (ج )
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وكيفية   2021اإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام    -1
 . تطبيقها

 بدءبتطبيق كافة قواعد واجراءات حوكمة الشركات منذ  (مساهمة عامة)شركة أورينت للتأمينلتزمت أ -1
جراءات أوتحديث  لتطويركافة الخطوات الالزمة بصفة مستمرة بمتابعة التزمت ، كما  تلك القواعدتفعيل 

وكذلك التزاما بأفضل الممارسات المحلية أحدث القرارات الصادرة من الجهات الرقابية  يا مع اشتمالحوكمة 
القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم  ، التشريعاتوالعالمية ، وكان أخر هذه 

شركة بالخطوات ة وقد قامت البشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العام  2020/ر.م( لسنة 03)
 : 2021التالية خالل العام 

بشأن اعتماد دليل   2020/ر.م( لسنة 03)رقم ليتماشى مع متطلبات القرار تعديل دليل الحوكمة تم  -أ

 ة .حوكمة الشركات المساهمة العام

وذلك عن طريق مطابقة البيانات الصادرة عنها مع بيانات أنظمة الرقابة الداخلية  تفعيل  إللتزام بااستمرار   -ب

 . الرقابي بسهولة وفاعلية مبمتابعة دوره الرقابة لجنةوإتاحة الفرصة ألعضاء الخارجي التدقيق 

كافة سياسات الحوكمة وفقا لمتطلبات دليل الحوكمة ووضع آليات التطبيق لكافة هذه  وتحديثمراجعة  -ت

 السياسات . 

متابعة اللجان  وتمتولجنة األستثمار أعضاء الرقابة الداخلية  معالجهات التنفيذية للشركة  جتمعتأ -ث

فاعلية  التحقق من و، مناقشة سياسة إدارة المخاطر التي تعتمدها الشركة لالمنبثقة عن مجلس اإلدارة  

حقوق المساهمين وذلك عن طريق تنفيذ سياسة   وازديادإلرتفاع األرباح الفنية للشركة    تلك السياسة وذلك

 فيللمطالبات ومستوى متوازن من المصروفات والتأكيد على استمرار    ةكتتابية حذرة وقوية وإدارة حكيمإ

 . ذات النهج 

وضوابط حوكمة   عمل دورات تدريبية داخلية لموظفيها لشرح أحكام في    2021في العام  الشركة    أستمرت -ج

 اإلدارية المنظمة لها. الشركات والقرارات
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عادة انتخاب عضو نسائي في مجلس إ عن  التي تم خالل العام سفرت انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة  أ -د

اإلدارة ، وبذلك يتحقق األلتزام باحكام قرار الحوكمة ، كما تم اقتراح تعديل النظام األساسي للشركة 

   .نسائي في تشكيل المجلسليتضمن النص على وجود حد أدني عضو 

لجنة التدقيق  والمكافآت ولجنتى الترشيحات بمتابعة  2021وعلى مدار عام قام مجلس إدارة الشركة  -ه
 بما يتوافق مع أحكام وضوابط الحوكمة .

بتلقي تقارير إدارة الرقابة الداخلية على مدار العام   قام مجلس اإلدارة  ممثال فى رئيس مجلس اإلدارة  -و
وفقا للقرار الصادر من حكم عمل إدارة الرقابة الداخلية  تماشيا مع المتطلبات واألهداف والضوابط التي ت

بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات    2020/ر.م( لسنة  03)مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم  
 المساهمة العامة .

 مهامة وفقا للقانون.لضابط عالقات المستثمرين  بمتابعة أداءقامت الشركة  -ز
ا وتلقي التقارير مهامهفي أداء  لجنة متابعة واألطالع على تعامالت المطلعين    بمتابعةمجلس اإلدارة    قام  -ح

فى وباقي األشخاص    والموظفين  أعضاء مجلس اإلدارة    تعامالتلقواعد الخاصة بوفقا لالصادرة عنها ،  
 المصدرة من قبل الشركة أـو الشركة األم أو الشركات التابعة او الشقيقةاألوراق المالية 

رق اإلفصاح عن فيما يتعلق بمواعيد وطبالشفافية المطلوبة ها عمالالشركة على ممارسة أ حرصت  -ط
  ، وكذلك سوق دبي المالي هيئة األوراق المالية والسلع  قرارات  الحكام و األمع اإللتزام بكافة  البيانات المالية  

. 
البيانات المالية وعرضها على  أعضاء لتزام باإلنتهاء من تقرير الحوكمة  وكذلك التقرير السنوي وكافة  اال -ي

 .الجمعية العمومية قبل انعقادها بمده كافية لتمكين الجمعية العمومية من اإلطالع عليها  وإتخاذ قراراتها
 

مكونة من الرئيس التنفيذي ومدير العمليات والمستشار القانوني ومدير إدارة واللجنة األمتثال  استمرت -ك
 تطويرفي ، الرقابة الداخلية والمدير المالي ومدير إدارة غسل االموال واألمتثال وضابط األمتثال 

داء ضابط األمتثال وضابط امتثال غسل أ وكذلك متابعة اجراءات األمتثال  التي تتبعها الشركة، 
 .الاألمو 
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للشركة   في األوراق المالية وأزواجهم وابناؤهم تعامالت أعضاء مجلس اإلدارةملكية -2
  -:  2021خالل العام 

 

 

  تم تغيير تشكيل المجلس بدخول عضويين جدد في المجلس الحالي 

  المنصوري  محمد ناصر معالي /سلطان سعيد •
 القطامي  عبيد حميد محمد /معالي •
السيد خالد عبدهللا السابقين  العضوين بدال عن،  18/3/2021 في تاريخ االنتخاب تبدأ مندورة جديدة لوذلك 

 الفطيم ، والسيد/أحمد زكي هارون للدورة الجديدة 

 مشار اليهم بلون مغاير* األعضاء المنتهية فترة عضويتهم 

 

اإلدارة او أقاربهم او  سواء من أعضاء مجلس  2021لم تحدث ايه عمليات تداول على أسهم الشركة خالل العام  
 .من الغير

األسهم   المنصب/صلة القرابة    األسم  م
المملوكة كما  
في 
31/12/20

21    

إجمالي  
عمليات  
 البيع  

 إجمالى علميات الشراء  

 ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ال توجد مجلس اإلدارةرئيس  عبدهللا حمد الفطيمالسيد/  1

 ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ال توجد مجلس اإلدارة عضو عمر عبدهللا الفطيمالسيد/  2

 ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ال توجد مجلس اإلدارة عضو  ميره عمر الفطيم/ ةالسيد 3

 ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ال توجد عضو مجلس اإلدارة  المنصوري  محمد ناصر معالي /سلطان سعيد 4
 ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ال توجد  عضو مجلس اإلدارة  القطامي عبيد معالي /حميد محمد 5
 ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ال توجد مجلس اإلدارة عضو أحمد زكى هارون السيد/  6

 ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ال توجد مجلس اإلدارة عضو خالدعبدهللا الفطيمالسيد/ 7
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 -تشكيل مجلس اإلدارة : -3

 -  التالي :  الجدول الحالي وفقتشكيل مجلس اإلدارة  -أ
 

المدة التى قضوها ( 3)
كأعضاء فى مجلس إدارة 

 الشركة  

  اإلسم   الفئــــة(1)   والمؤهالت الخبرات (2)

تاريخ أول  
 انتخاب 

 المدة

 تنفيذي  غير .مجموعة الفطيمومؤسس رئيس  عاما  40 1982
 غير مستقل

 1 عبدهللا حمد الفطيم 

ــاد  بـكـــــالـوريـو   سنة 21 2001 األقـتصـــــــــــ
عة  جام -المالية  والدراـسات 

 مينيسوتا بالواليات المتحدة

 –الفنادق والضيافة  –األستثمار العقاري  -التأمين - البنوك-األستثمار  -الشئون المالية
 المقاوالت وكاالت السيارات وغيرها من األنشطة االقتصادية

 2 عمر عبدهللا الفطيم  تنفيذي غيرمستقل

 غيرتنفيذي  التأمين  -وإدارة األعمال – الشئون المالية األعمالماجستير إدارة  سنوات 13 2009
 مستقل

 حمد زكى هارون أ
)حتى تاريخ انعقاد الجمعية 

 (  2021/ 3/ 18العمومية في 

3 

 غير تنفيذي  التامين- وإدارة األعمال  -الشئون المالية دبلوم سنوات 12 2010
 مستقل

 خالدعبدهللا الفطيم 
 حمد زكى هارون أ

)حتى تاريخ انعقاد الجمعية 
 ( 2021/ 3/ 18العمومية في 

4 

  وإدارة األعمال  -الشئون المالية دبلوم سنوات 5 2017
 

 
 

 - غير تنفيذي 
 مستقل

 
 

 5 ميره عمر الفطيم
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أنتخب كعضو  2021
مجلس إدارة 
خالل العام 
2021  

حاصل على بكالوريو  
هندسة صناعة ونظم إدارة 
من جامعة أريزونا في 
الواليات المتحدة األمريكية و 
دبلومًا في تحليل نظم 
وبرمجة الحاسب اآللي من 
معهد تقنية الحاسوب في 
 لو  أنجلو ، كاليفورنيا. 

 

  -:  المناصب ن المنصوري العديد منمعالي سلطاتبوأ 
رئيس مجلس إدارة هيئة  -رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع –وزير األقتصاد  ▪

 . 2020- 2008للفترة من التأمين 
  2006 – 2004المواصـالت للفترة من  وزيــر ▪
 . 2008 -2006وزير تطوير القطاع الحكومي للفترة من  ▪
 2008- 2002رئيس مجلس إدارة أمــان للتأمين للفترة من  ▪
 2008- 1999دبي اإلسالمي للفترة من نائب رئيس بنك  ▪

 غير تنفيذي 
 مستقل -

محمد  معالي/سلطان سعيد
 المنصوري  ناصر
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نتخب  كعضو أ 2021
مجلس إدارة 
خالل العام 
2021 

حاصل على ماجستير في 
اإلدارة من جامعة "ويسترن 
ميشغان " بالواليات المتحدة 

 االمريكية
 

 : المناصب حميد القطامي العديد منمعالي تبوأ 
  2020المدير العام لهيئة الصحة بدبي حتى  ▪
 2014-2009وزير التربية والتعليم للفترة من  ▪
  2009- 2006وزير الصحة للفترة من  ▪
  2006-1996مدير عام "معهد األمارات للدراسات المصرفية المالية " للفترة من  ▪
  2006-1996مقرر وأمين عام لجنة الموارد البشرية في القطاع المصرفي للفترة من   ▪
  2006-1997تحادية للموارد البشرية للفترة من رئيس مجلس إدارة الهيئة اال ▪
  2006عضو اللجنة الوطنية لالنتخابات  ▪

-ير تنفيذي غ
 مستقل 

 عبيد معالي/حميد محمد
 القطامي 

7 

  العضوية فى الشركات المساهمة األخرى ( 4)  المناصب فى المواقع الرقابية أو الحكومية أو التجارية الهامة( 5) 
  عبدهللا حمد الفطيم   ال توجد  رئيس مجموعة الفطيم

 نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الفطيم
 عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي . 

 عضو مجلس دبي األقتصادي.

 اإلمارات لالستثمارإدارة بنك مجلس  رئيس
 

  عمر عبدهللا الفطيم 
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  حمد زكى هارون أ  ال توجد  لم يترشح لدورة جديدة في عضوية المجلس  -   ال توجد  
  خالدعبدهللا الفطيم  .لصناعات الثقيلةل العربيةعضو مجلس إدارة  لم يترشح لدورة جديدة في عضوية المجلس - - ال توجد  
  ميره عمر الفطيم  ال توجد   ال توجد  

سعيد معالي/ سلطان  ال توجد ال توجد
 المنصوري 

 

  دبي إلمارة  التنفيذي المجلس وعض
   الحكومية لإلدارة راشد بن محمد كلية أمناء مجلس رئيس
 األسعاف  لخدمات دبي مؤسسة إدارة مجلس رئيس
 بيةالط للعلوم مكتوم آل راشد بن حمدان الشيخ جائزة أمناء مجلس عضو

  معالي /حميد محمد القطامي  يالتجار  دبي بنك إدارة مجلس رئيس

 

 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة  –ب 

 أعضاء. 5من إجمالي أعضاء مجلس اإلدارة والبالغ   %20 تبلغ نسبة التمثيل النسائي في مجلس اإلدارة 

 بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة . -ت

  % من أعضاء المجلس 20في مجلس اإلدارة  بنسبة  النسائي  عمر الفطيم العنصرميره /عضوتمثل ال
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  عضاء مجلس اإلدارة وبدالت الحضوربيان مكافأت أ -ث

 -: 2020 العامعن المدفوعة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مجموع  -1

 .جميع أعضاء مجلس اإلدارة عن مكافآتهم  ولم يتم صرف أية مكافآتتنازل فقد   2020بخصوص  العام المالى  

والتى سيتم عرضها فى إجتماع الجمعية   2021مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام  (  2
   -العمومية السنوي للمصادقة عليها :

وعليه ال يوجد أية مقترحات بخصوص توزيع مكافآت   2021نازل أعضاء مجلس اإلدارة عن مكافآتهم عن العام ت
 يمكن عرضها فى إجتماع الجمعية العمومية السنوي . 

بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة ( 3
 -: 2021عن السنة المالية للعام 

تنازل أعضاء مجلس اإلدارة جميعهم بما فيهم أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس عن جميع بدالت الحضور لجلسات  
 م صرف أية بدالت لهم المجلس او اللجان المنبثقة عنه ولم يت

 م  بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس
 أسم اللحنة  قيمة البدل عدد األجتماعات

 1 ميره عمر الفطيم لجنة التدقيق   ال يوجد 4
 لجنة الترشيحات والمكآفات  ال يوجد 1

 2 المنصوري  سعيد  معالي/سلطان لجنة الترشيحات والمكآفات  ال يوجد ----- 
 3 القطامي محمد د يمعالي/حم لجنة الترشيحات والمكآفات  ال يوجد ------- 
 4 هارون  يحمد زكأ لجنة التدقيق   ال يوجد 4
 لجنة الترشيحات والمكآفات  ال يوجد 1

 5 رياض أحمد الخضر  لجنة التدقيق   ال يوجد 3
 6 خالدعبدهللا الفطيم  لجنة التدقيق   ال يوجد 1
 لجنة الترشيحات والمكآفات  ال يوجد 1

، والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس فترة التقرير إعداد يشمل الجدول على جميع اعضاء اللجان السابقين والحالين خالل 
   ، ) يتم األشارة لألعضاء غير المستمرين باللون األحمر(  وإعادة تشكيل اللجان الدائمة
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 تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف حضور اللجان وأسبابها  -4

 .  2021لم يتم صرف اية بدالت او رواتب او أتعاب اضافية ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 

نعقادها وعدد  ريخ إالتي عقدت عن السنة المالية المنتهية مع بيان توا عدد إجتماعات مجلس اإلدارة -ج
  عضاء الحاضرين بالوكالةمع بيان األ  مرات الحضور الشخصي لجميع األعضاء

 - حسب التفصيل التالى : 2021( اجتماعات خالل العام المنصرم  7عقد مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين )ش.م.ع( عدد )

 سماء األعضاء الغائبين أ عدد الحضور بالوكالة  عدد الحضور  تاريخ االجتماع 
 ال يوجد ال يوجد 5 م 14/2/2021 1
 معالي/سلطان سعيد المنصوري  اليوجد 3 م 29/3/2021 2

 معالي/حميد محمد القطامي 
 ال يوجد 1 5 م 12/4/2021 3
 معالي/سلطان سعيد المنصوري  يوجدال  3 م 10/5/2021 4

 معالي/حميد محمد القطامي
 ال يوجد 1 5 م 4/8/2021 5
 معالي/سلطان سعيد المنصوري  ال يوجد 3 م 2021 /29/9 6

 معالي/حميد محمد القطامي
 ال يوجد 1 5 م 2021 /7/11 7

 

 -عدد مرات الحضور الشخصي ألعضاء مجلس اإلدارة :

 4                   عبدهللا حمد الفطيم      -1
 7                         عمرعبدهللا الفطيم -2
   7                           ميره عمر الفطيم -3
   3      معالي /سلطان سعيد المنصوري      -4
   3   معالي /حميد محمد القطامي            -5
   1                         خالدعبدهللا الفطيم -6
 1                           أحمد زكي هارون  -7

 

 سجلسات باالنابة عن رئيس المجل 3حضر السيد نائب رئيس مجلس اإلدارة   •
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بعذر مقبول  سياسات الشركة ، وتغيبحضر أعضاء المجلس جميع الجلسات المتعلقة بمناقشة النتائج الربعية و  •
 .بعض االعضاء عن حضور الجلسات المتعلقة باألمور التشغيلية العادية 

   2021عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية  -ح

   2021لم تصدر اية قرارات بالتمرير خالل العام 

بيان مهام وإختصاصات مجلس اإلدارة التى قامت بها اإلدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس    -    خ
   -: ومدة وصالحية التفويض  التنفيذيةإلى اإلدارة 

 :  حسب الجدول التالي شركة  لإلدارة التنفيذية للشركة القيام بالمهام واإلختصاصات أسند مجلس ال

 مدة التفويض صالحية التفويض اسم الشخص
 عمر حسن األمين
 "" الرئيس التنفيذي

الصالحيات الالزمة للقيام بأعباء اإلدارة والمتطلبات العملية   -
 - والفنية للشركة ومنها على سبيل المثال :

 اإلدارة اليومية للشركة.  -
 الترتيب للميزانية السنوي  -
 وضع التأمينات الالزمة للشركة.  -
تعيين وعزل الموظفين والمستشارين و المقاولين وتحديد   -

 مهامهم ومكافآتهم داخل وخارج الدولة. 
تمثيل الشركة لدى كافة الجهات الطبيعية واالعتبارية  -

  والمجالس والمراجع والدوائر لجان والوزارات والهيئات وال
المدنية والشركات والجهات الخاصة ، والتوقيع على كافة  
العقود والمعامالت والمراسالت والمستندات المتعلقة 
بأعمال الشركة وتقديم ومتابعة أى من أو جميع الطلبات 

 لدى أى سلطة مختصة. 
  متابعة إنشاء وتجهيز وتشغيل الفروع والمقرات الجديدة واتخاذ -

 اجراءات تأسيسها. 
تمثيل الشركة فى جميع األعمال التي يقتضيها ممارسة أعمالها   -

ونشاطاتها أو التي تتصل بها وتتعلق  بممارستها داخل دولة  
، مع تفويض ايا من   العربية المتحدة والدول األخرى االمارات  

 الموظفين التنفيذين ببعض او كل تلك الصالحيات

تباشر اإلدارة التنفيذية للشركة  
المهام واالختصاصات الموكلة لها 

مصدق من  تفويض بموجب 
مجلس اإلدارة ، يخضع للمراجعة  
المستمرة من قبل المجلس ، وتظل  
هذه الصالحيات قائمة ما لم يتم 
الغائها او تقويضها من قبل مجلس 

 اإلدارة .
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 -طراف ذات العالقة ) أصحاب المصالح ( :بيان بتفاصيل التعامالت التى تمت مع األ - د

ذات العالقة الشركات الشقيقة وكبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموطفين التنفيذين في  يمثل األطراف
 المجموعة والكيانات المسيطر عليها او مشترك في السيطرة عليها او المتوقع تأثرها بهؤال األطراف.  

مبين بقوائم الدخل المجمعة الواردة  هيكما  2021خالل العام التعامالت التي تمت مع األطراف أصحاب العالقة وكانت 
  -:التالي  النحو على المالي بتقرير التدقيق

 المبلغ ) مليون درهم (  البند 

 191,011 إجمالي األقساط المكتتبة                                      

 38,178 المصروفات اإلدارية  

 39,064 تكلفة إصالح مركبات خاصة بالمطالبات 

 16,025 دخل كفوائد 

 49,546 أرباح  توزيعات

 513,874 ايداعات لدى البنوك 

 141,681 مبالغ مستحقة لدى األطراف ذات العالقة

 41,243 مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة 

 

 قيمة التعامل نوع التعامل توضيح طبيعة العالقة بيان بالطرف ذو العالقة م
 للسياراتشركة الفطيم  1

 
 
 

وثائق تامين  شركة شقيقة 
متعددة للمركبات 

 والممتلكات 

191,011 

مصروفات  الشركة األم  مجموعة الفطيم  2
 ادارية  

38,178 

اصالحات   شركة شقيقة شركة الفطيم للسيارات  3
مركبات مؤمنة 
لدى الشركة  
ومتضررة من 

 حوادث  

39,064 

 513,874 ودائع بنكية شركة شقيقة  بنك االستثمار  4
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اسهم مملوكة  شركة حليفة بنك دبي التجاري  5
 للشركة   

 )فوائد مستلمة (   49,546

 

  الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة-ذ

 

حسب ما ورد في الهيكل  الصف األول والثاني بيان تفصيلى بأسماء كبار الموظفين التنفيذين فى  -ر
اريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم حسب و وت لشركة ووظائفهم التنظيمي ل

   -:الجدول التالي 

مجموع الرواتب  تاريخ التعيين  الوظيفة  اإلسم 
والبدالت  المدفوعة 

 )درهم(  2021لعام  

مجموع المكافآت 
المدفوعة لعام 
2021 

 (Bonuses  )
 )درهم(  

 لم يتم الصرف 1,837,386.10 18/10/1982 التنفيذي الرئيس عمر حسن األمين  1
 لم يتم الصرف 1,092,577.51 16/10/2011 رئيس العمليات اربورتاج سيفرينايان 2

 لم يتم الصرف 1,147,456.58 19/8/2008 التأمين الطبي – نائب الرئيس التنفيذي وسام خليفه 3

 لم يتم الصرف 616,693.84 31/10/2013 الشؤون المالية واإلدارية – نائب رئيس أول سوندراجان بانبور 4

 لم يتم الصرف 515,164.30 8/3/2008 الموارد البشرية -نائب رئيس أول جيلبرت اسبريتو  5
  5,209,278.33  المجموع  

  30/4/2022والموعد المتوقع لصرف المكآفات في  2021لم يتم صرف اية مكآفات عن العام 

مجلس اإلدارة

يالرئيس التنفيذ

نائب رئيس أول 
للشئون المالية رئيس العمليات

نائب الرئيس 
أمين التنفيذي للت
الصحي

نائب الرئيس 
ئون التنفيذي للش
الفنية

نائب الرئيس 
يعات التنفيذي للمب
والفروع

ت لجنة الترشيحا
والمكافأت

إدارة الرقابة 
الداخلية

لجنة التدقيق 
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 -مدقق الحسابات الخارجي :( 4

 - نبذه عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:  -أ 

والتى لديها ن شركات التدقيق العالمية  وهى شركة مأعمال التدقيق الخارجي للشركة      KPMGكي بي ام جي  تتولى شركة   
الدولة وتتولى  وهى شركة تدقيق معتمدة ب،  لعديد من الشركات العالمية الكبرى وتحظي بثقة ا دول العالم فروع في معظم 

   3/2021/ 18اعتبارا من تاريخ تكليفهم بمهام التدقيق خالل  الجمعية العمومية السنوية  في  التدقيق على حسابات الشركة   
  بأمانة وحيادية  هتبين قيام مدقق الحسابات الخارجي بأداء أعمال  السنةالل وفقا لمتابعة أعمال التدقيق فى الشركة خ ،

 . تامة واستقاللية 

 -بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي : -ب  

مقابل  تقاضى ذلك المبلغ  و مدقق الخارجيللأتعاب كأمارتي درهم  886,000 مبلغ 2021سددت الشركة خالل العام 
مالية للشركة والحضور  التحقق من صحة البيانات ال   السنوية والمراجعة الختامية    وللشركة  حسابات  المراجعة الربع سنوية ل

  ه بعت في الدعو ت  أاألجراءات التى  إلبداء رأيهم فى ميزانية الشركة والتأكد من صحة السنوية الجمعية العمومية جتماع إفي 
ت هيئة األوراق المالية قرارااألساسي للشركة أو قانون الشركات أو  النظاملإلجتماع وما إذا كان هناك مخالفة ألحكام 

درهم عن    404,000، كما سددت الشركة مبلغ   الجمعية العمومية للشركة قد تكون وقعت خالل السنة اتقرار والسلع و 
 مراجعة الفواتير الضريبية واألمور المرتبطة بالجهات التنظيمية .

 سم مكتب التدقيقأ
 اسم الشريك 

 (KPMG)كيه بي ام جي 
)رقم تسجيل  اكالندريتشارد 

1015 ) 

 

  4 عدد السنوات التى قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
  1 عدد السنوات التي قضاها الشريك 

عن تدقيق حسابات الشركة  886,000 )درهم(2021إجمالى اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 
بدول ع الشركة و بالدولة + فر 

 الخليج
 

اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق 
 )درهم ( 2021للبيانات المالية للعام 

404.000  

مراجعة الفواتير الضريبية واألمور  تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة االخرى 
 المرتبطة بالجهات التنظيمية
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بيان بالخدمات الخاصة األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي 
 .   2021اخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خالل العام  

  ال يوجد

 
بيان بالتحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية  -أ

 .2021والسنوية للعام 
وكذلك تقرير المراجعة السنوي   2021وفقا لتقارير تدقيق الحسابات المرحلية خالل العام  

 لم يتبين وجود اية مالحظات من قبل مدقق حسابات الشركة 

 

   -لجنة التدقيق: -5

ــرـكة وعن  تقر )ميره عمر الفطيم( -أ ــؤوليـته عن نظـام اللجـنة في الشـــــــ رئيس لجـنة الـتدقيق بمســـــــ
 .مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها

 - ختصاصها والمهام الموكلة لها:أأسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان  -ب    

 وتتكون لجنة التدقيق من أعضاء مجلس اإلدارة التاليه أسمائهم :   

 مستقل /غير تنفيذي  رئيس اللجنة ميره عمر الفطيم /السيدة 
مجلس اإلدارة  غير اعضاء من عضوا                    رياض أحمد الخضر /السيد

 الحاليين 
من غير أعضاء مجلس اإلدارة  عضوا أحمد زكي هارون            /السيد

 الحالين 
 

 -:   ختصاصات لجنة التدقيق والمهام الموكلة لهاأ

وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، ورفع تقرير لمجلس اإلدارة تحدد فيه المسائل التي ترى  -أ
  تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها.أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع 

متابعة ومراقبة استقاللية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق   -ب
 ومدى فعاليتها وفقًا لمعايير التدقيق المعتمدة.   
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سنوية والربع سنوية( ومراجعتها كجزء من عملها مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها )السنوية و النصف  -ت
    -خالل السنة وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي: المعتاد

 أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية. (1
 إبراز النواحي الخاضعة  لتقدير اإلدارة. (2
 دقيق.التعديالت الجوهرية الناتجة عن الت (3
 افتراض استمرارية عمل الشركة.  (4
 التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة. (5
 التقيد بقواعد اإلدراج  واإلفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية. (6

القائم بنفس المهام في الشــركة في ســبيل التنســيق مع مجلس إدارة الشــركة واإلدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير  -ث
 .أداء مهامها، وعلى اللجنة االجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على األقل في السنة

النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحســــــــابات وعليها إيالء االهتمام الالزم  -ج
 لي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط االمتثال أو مدققي الحسابات.بأية مسائل يطرحها المدير الما

 مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة. -ح
 مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة والتأكد من ادائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية. -خ
ــائل الرقابة الداخلية التي يكلف بها مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة من  النظر -د ــية في مســـــــــــ في نتائج التحقيقات الرئيســـــــــــ

 اللجنة  وموافقة اإلدارة.
ــابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد  -ذ ــركة ومدقق الحســــــ ــابات الشــــــ ــيق فيما بين مدققي حســــــ التأكد من وجود التنســــــ

 راجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.الالزمة لجهاز التدقيق الداخلي وم
 . مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الشركة -ر

مراجعة رســالة مدقق الحســابات الخارجي وخطة عمله وأية اســتفســارات جوهرية يطرحها المدقق على اإلدارة التنفيذية  -ز
 ردها وموافقتها عليها.بخصوص السجالت المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة و 

التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت المطلوب على االســتيضــاحات والمســائل الجوهرية المطروحة في رســالة مدقق  -س
 الحسابات الخارجي.

ــركة من اإلبال  عن  أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة  -ش ــوابط التي تمكن موظفي الشــــــ ــع الضــــــ وضــــــ
 ا من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .الداخلية أو غيره

 مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.  -ص
 ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة إليها من قبل  مجلس اإلدارة.  -ض
 الواردة في هذا  البند. تقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة عن المسائل -ط
 النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارة. -ظ
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 -اجتماعات لجنة التدقيق: -ب

 -فى التواريخ التالية  :  2021( اجتماعات خالل العام  4 ) قامت لجنة التدقيق بعقد   

 جدول األعمال تاريخ األجتماع م 
مراجعة التقرير المالي السنوي  –مراجعة تقرير إدارة الرقابة الداخلية  م  14/2/2021 اإلجتماع األول

تقييم مراجعة  -2021تعيين مدقق الحسابات للعام  – 2020للعام 
 –تقنية المعلومات مراجعة سياسية  –المخاطر واستراتجية الشركة 
مراجعة أعمال   – مراجعة اعمال عمان    –مراجعة خطة التقديم السنوية  

 فرع البحرين 
مراجعة تقرير إدارة التدقيق الداخلي  –مراجعة التقييم المالي للشركة  م  10/5/2021 اإلجتماع الثانى 

مراجعة سياسة   –  2021مراجعة البيانات المالية للربع األول للعام    -
 عمان  -التدقيق الداخلي فرع مسقط

مراجعة البيانات المالية للربع  – تقرير إدارة الرقابة الداخلية مراجعة  م  2/8/2021 اإلجتماع الثالث 
 2021الثاني للعام 

مراجعة البيانات المالية للربع  –مراجعة تقرير إدارة الرقابة الداخلية  م  7/11/2021 اإلجتماع الرابع  
مراجعة   -   2022للعام  مراجعة خطة التدقيق    –  2021الثالث للعام  
مراجعة  خطة التدقيق لفرع  –لفرع عمان  2022خطة التدقيق 

 البحرين.
 .  2021وقد حضر  جميع أعضاء لجنة  التدقيق كافة اإلجتماعات التى  تم عقدها خالل العام  

 -:لجنة الترشيحات والمكافآت -6

عن نظام اللجنة في الشركة    ارئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته  تقر )ميره عمر الفطيم( -أ
  وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

 
 -أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكآفات وبيان اختصاصها والمهام الموكلة لها : -ب

 -وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس اإلدارة التاليه أسمائهم :

 مستقل /غير تنفيذي  اللجنةرئيس  ميره عمر الفطيم /السيد
 مستقل /غير تنفيذي  عضوا معالي / سلطان سعيد المنصوري 
 مستقل /غير تنفيذي  عضوا        معالي/حميد محمد القطامي
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  -اختصاصات  لجنة الترشيحات والمكافآت والمهام الموكلة لها:

 وجب اإلستقاللية شروط فقد  أحد األعضاء أن للجنة تبين فإذا مستمر، بشكل المستقلين األعضاء إستقاللية من دكالتأ -1
   . الشركة  إدارة مجلس على األمر عرض عليها

إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها    -2
المكافآت والمزايا الممنوحة لإلدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وعلى اللجنة أن تتحقق من أن    مراجعتها بشكل سنوي و 

 وأداء الشركة . 

 تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم. -3

 بيقها،ومراجعتها بشكل سنوي.إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تط -4

قرار  تنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بما يتفق والقوانين واألنظمة المعمول بها وأحكام  -5
 .  2020/ر.م( لسنة 03)رقم مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع  

 

 - والمكافآت:اجتماعات لجنة الترشيحات  -ج

 . 2021تم عقد اجتماع واحد للجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام     

    2/2021/ 14 تاريخ اإلجتماع  
 وتمت مناقشة جدول األعمال المنحصر في   اإلجتماع جميع أعضاء اللجنة حضر

 في الشركة مقارنة بالسوق المحلي. للعاملين مراجعة المكافآت واألجور الممنوحة  •
 المستقلين . مجلس األدارة  عضاءالتحقق من صفة االستقاللية أل •
 مراجعة خطط التطوير والتدريب واقرار الخطط الموضوعة .  •
 .  2020مراجعة وأقرار المكآفات الممنوحة للموظفين حسب األداء عن العام  •

 

 لجنة متابعة واألشراف على تعامالت المطلعين - 7
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آللية عملها  اعن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته ارئيس اللجنة بمسؤوليتهتقر )ميره عمر الفطيم(  -أ
 .والتأكد من فعاليتها

مجلس إدارة الشركة بإحتماعه بتاريخ وفقا لقرار لجنة متابعة واألشراف على تعامالت المطلعين تشكيل  تم  -ب
   -:  وتتكون اللجنة من األعضاء التالي أسماءهماسماء أعضاء اللجنة   ،  ، 22/12/2017

 عضو مجلس اإلدارة  -ميره عمر الفطيم/ السيدة -1
 المستشار القانوني للشركة.   –السيد/ صالح مبروك عبدالعظيم   -2
 مدير إدارة الرقابة الداخلية   – مونو جورج ماثيو السيد/  -3

 األشراف والمتابعة على تعامالت المطلعيناختصاصات ومهام لجنة  -ج

 أختصاصات ومهام لجنة األشراف والمتابعة على تعامالت المطلعين  -وال:أ

 ها.علي تجرى  التي  الدورية التغيرات كلذ في بما املطلعين، االشخاص و املطلعين  األشخاص تداول  سياسات ومراقبة مراجعة -1

 .املطلعين  األشخاص قبل من تمت التي  التداول  بعمليات الخاصة التقارير ومراجعة استالم -2

 من ذلك غير و /الشراء/للتملك) املالية األوراقاألسهم والسندات و  في بالتداول  الخاصة للطلبات مسبقة موافقة وإعطاء دراسة -3

 . (بها املسموح األخرى  األنشطة

 المطلعينثانيا : مهام لجنة األشراف والمتابعة على تعامالت 

    -بالقيام باملهام التالية : .املطلعين  األشخاص تعامالت على واالشراف متابعة تلتزم لجنة

  على األقل مرتين  األجتماع -1
 
  .املطلعين  األشخاص تعامالت على واالشراف ملتابعة سنويا

قواعد األفصاح والشفافية واجراء بصفة سنوية بما يتفق مع  املطلعين باألشخاص الخاصة التداول  سياسة ومراقبة مراجعة -2

 إن لزم األمر لتتماش ى مع التغييرات في القوانين والقرارات الحاكمة دوريةال تغيراتال

سنوية( واجراء املراقبة الدورية لتعامالت األشخاص    ربع  فترة  كل   نهاية  في)  املطلعين   قبل  من  املعدة  التداول   تقارير  ومراجعة  استالم  -3

ة والتأكد من صحة الشركب الخاصة تداول ال املطلعين بسياسة األشخاص لتزاما ضمان املطلعين لدى سوق دبي املالي وذلك 

 .االقرارات املقدمة من قبل األشخاص املطلعين 

مدى توافقها مع التشريعات واألجراءات الحاكمة  حيث من وتقييمها املالية األوراق في بالتداول  الخاصة سبقةاستالم الطلبات امل -4

مع اخطار الجهات الرسمية بتلك الطلبات   املطلعين   األشخاص  إلى  التداول   بموجبه  يسمح  الذي  املحدد  القرار  إبالغ  و  وافقةامل  منحو  

. 

لتخاذ  سياسة التداول لالشخاص املطلعين  بمتطلبات خاللال  حاالتاالبالغ لسوق دبي املالي وهيئة األوراق املالية والسلع عن  -5

  بحق املخالفين. التأديبيةالجزاءات  واتخاذ القرار الالزم 

 .شخاص املطلعين الخارجيين واملؤقتين على التعاقدات مع األخاصة باألشخاص املطلعين ، واألشراف صياغة األقرارات ال -6

 

 . 2021ملخص تقرير أعمال اللجنة خالل العام  -أ
 ل.  تقرير مختصر للجنة بعدم وجود تداو ولذلك فقد صدر      2021  سهم الشركة طيلة العاملم يحدث ثمة تداول على أ
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   لجنة األستثمار -8
ــؤوليته عن نظام اللجنة في الشـــــــــركة وعن مراجعته  لية عملها والتأكد من  يقر عمر عبدهللا الفطيم .أ رئيس اللجنة بمســـــــ

 فعاليتها.
 اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها  .ب
  الشركة،  إدارة مجلس يحدده الذي المخاطر تقبل مستوى  مع تتوافق المخاطر وإدارة باإلستثمار خاصة سياسة وضع -1

 .عليها  الرقابة آلية ذلك في بما سنوي  بشكل ومراجعتها
 .باألستثمار المتعلقة التدقيق وأنشطة  والتسوية والتفويض والتسجيل التنفيذ بين للواجبات  كاف فصل وجود من التأكد -2
  اإلقتصادية  للظروف بكفاءة باإلستجابة للشركة وتسمح كاف نحو على  وموزعة متنوعة  الموجودات  أن   من التأكد -3

 والتأكد  موجوداتها  على  االعتيادية  غير  السوق   ظروف  تأثير  ت قيم  و  ،  المالية  األسواق  في  المستجدات  فيها  بما  المتغيرة
 للتركز  اثار  أية تخفيف إلى تهدف بطريقة الموجودات تنويع من

 وكفاية  التأمين  التزامات  تغطية  على  تؤثر  قد  والتي  اإلستثمار  بأنشطة  المرتبطة  المخاطر  إدارة  أنظمة  كفاءة  من  التحقق -4
 .المال رأس

   المقابلة األطراف  وحدود الموجودات بحدود  اإللتزام من والتأكد لمراقبة المناسبة اإلجراءات تطبيق مراقبة -5
 .معها كبيرة لمعامالت  عرضة الشركة  تكون  التي العالقة  ذات لألطراف اإلئتمانية المالءة تقييم مراجعة  -6
  لمجموعة   المنتظم  الجهد   فحص   فيها  بما   الشركة  استثمارات  لجميع  الجهد   فحص  الختبارات  عمل   إطار   و  سياسة  ضعو  -7

 مدى تقييم أجل من والتنظيمية واإلقتصادية  واإلجتماعية والتشغيلية اإلستثمارية والتغيرات السوق  سيناريوهات من
 .  المختلفة السيناريوهات لمواجهة الموجودات تخصيص حدود مالءمة

 والمستقبلية  الحالية   التأمين  بإلتزامات  الوفاء  كيفية  معالجة  أجل  من  لديها  الطوارئ   حاالت  مواجهة  تمويل  خطط  مراجعة  -8
 ت. الموجودا  من كافية سيولة أو أصول وجود عدم  حال في

 
 .لجنة األستثمار أعضاء أسماء -ج

 تتكون لجنة األستثمار من 
 رئيسا للجنة  –نائب رئيس مجلس اإلدارة  –عمر عبدهللا الفطيم  -1
 عضو اللجنة   –عضو مجلس اإلدارة  –ميره عمر الفطيم  -2
 عضو اللجنة   –الرئيس التنفيذي  –عمر حسن األمين  -3

ضــــــــــــــور وتواريخ انعقــادهــا، مع بيــان عــدد مرات الح 2021بيــان بعــدد االجتمــاعــات التي عقــدتهــا اللجنــة خالل عــام  -د
 الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

 -فى التواريخ التالية  :  2021( اجتماعات خالل العام  4بعقد  ) األستثمارقامت لجنة 

 جدول األعمال تاريخ األجتماع م 
 مراجعة سياسة األستثمار   • م  14/2/2021 اإلجتماع األول
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 مراجعة جداول األستثمار   •
 2020عن الربع األخير من العام  مراجعة الودائع •

مراجعة جداول األستثمار عن الفترة من يناير وحتى  • 10/5/2021 اإلجتماع الثانى 
31/03/2021  

 مراجعة عروض السندات المتاحة لالستثمار  •
مراجعة جداول األستثمار عن الفترة من ابريل وحتى  •  2/8/2021 اإلجتماع الثالث 

30/6/2021  
 

مراجعة جداول األستثمار عن الفترة من يوليو وحتى  • 7/11/2021 اإلجتماع الرابع  
30/9/2021  

 

 -نظام الرقابة الداخلية : -9

آللية عمله والتأكد   بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية فى الشركة وعن مراجعتهاقرار مجلس اإلدارة   -أ
 - فعاليته: من 

قرار مجلس إدارة هيئة األوراق المالية ( من 8تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بممارسة أعمالها وفق أحكام المادة )
بحيث تتمتع باالستقالل   بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .   2020/ر.م( لسنة  03)رقم  والسلع  

االدارة مباشرة  وهو المسؤول عن نظام الرقابة الداخلية ومتابعته ومراجعته وفعاليته  الكافي إلداء مهامها وتتبع مجلس 
 كما هو مبين باإلقرار المرفق والصادر عن رئيس مجلس إدارة الشركة  . 

 آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية فى الشركة    -

سبيل تحقيق األغراض المطلوبة منها بأقصى كفاءة تبنت  الشركة تطبيق المعايير الدولية لتحقيق الرقابة الداخلية فى 
 - وأقل كلفة اقتصادية  وتمثلت الية عمل الرقابة الداخلية لدى الشركة على النحو التالى : 

 معقولية وتوافق المعلومات والبيانات . (1
 مدى التماشي مع السياسات والخطط واإلجراءات مع اللوائح والقوانين والتعليمات . (2
 أصول الشركة . مدى حماية  (3
مدى تماشي األنشطة والعمليات والبرامج الموضوعة مع األغراض واألهداف المحددة واالستراتيجية والتأكد من مدى   (4

 قيام األجهزة اإلشرافية بالخطط الموضوعة واألهداف المحددة . 
سليمة والتوجه نحو تأكيد الرقابة الوقائية وذلك لمنع وقوع  األحداث غير المرغوبة وتصحيح األعمال غير ال (5

 الممارسات المرغوبة وتشجيع تكرار ادائها . 



 

 

21 

 التـأكيد على سالمة وكفاءة عناصر الرقابة الداخلية المتمثلة فى :  (6
 الهيئة الرقابية .  -1
 تقدير المخاطر . -2
 أنشطة الرقابة الداخلية .  -1
  تالمعلومات واإلتصاال -2
 والتفتيش.الرقابة  - -3

 الداخلية ممثلة فى مدير إدارة الرقابة الداخلية بـ:تقوم إدارة الرقابة   (7
إعداد خطط الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع لجنة التدقيق ومدراء اإلدارات المعنية ورؤساء األقسام   -

 األخرى التابعة للشركة .  
مشاريع أخرى تنفيذ خطة الرقابة الداخلية الموضوعة والموافق عليها باإلضافة إلى تنفيذ أية مهام أو  -

 يطلبها مجلس اإلدارة .
يتولى مدير إدارة الرقابة الداخلية رفع تقارير مفصلة لمجلس اإلدارة عن تقييم نظام  الرقابة الداخلية وإظهار   (8

المالحظات وإبداء المقترحات لسد أى ثغرة يمكن أن تنشىء فى نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منتظم 
 وقت يراه وفقا لمقتضيات الممارسة األمثل للرقابة .  وعند الضرورة وفي أى

 - مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهالته: -ب

 .وعضو لجنة األمتثال  مهمة إدارة الرقابة الداخلية للشركة مونو جورج ماثيو يتولى السيد / 

 المؤهالت األكاديمية :

 (  FCAعضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين بالهند ) 

 دبلوم في تدقيق نظم المعلومات 

 محاسبة  بكالوريوس 

   

 الخبرات العملية :  

   2006 -1999   - " محاسبون قانونيون" الهند راجاسيخران وماثيو 

   2009-2006  -قطر للتدقيق "  كي بي ام جي 

 2010-2009   - الجسر تكافل، قطر

   الى اآلن  2010شركة اورينت للتأمين ، من 

 

 

 



 

 

22 

 تاريخ التعيين  

م ليشغل منصب مدير الرقابة    15/7/2018اعتبارا من    الداخلية تم تعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية  

 الداخلية  

 لجنة األمتثال   -ج

قامت الشركة بتشكيل لجنة لالمتثال لمراقبة اعمال ضابط األمتثال ومراجعة وتطوير السياسات  

 تتكون من   المتعلقة باألمتثال في الشركة

 الرئيس التنفيذي   -1

 مدير العمليات  -2

 مدير إدارة التدقيق والرقابة   -3

 المدير المالي   -4

 مدير الدائرة القانونية   -5

 مدير إدارة مواجهة غسل األموال واألمتثال    -6

 ضابط االمتثال   -7

 ومؤهالته  ضابط األمتثال  -د

 سوني ساجي ابراهام  

 المؤهالت األكاديمية :  

 بكالريو  في المحاسبة  ▪
 دبلوم معهد المحاسبين الخارجين بالهند  ▪
 ماجستير إدارة األعمال  ▪

 

 الخبرات العملية :  

   2021 - 2017اية جي ام اس لالستشارات   ▪

  2016- 2013دويتشه بنك    ▪

 2013-2012رويال بنك اوف اسكوتالند   ▪

 تاريخ التعيين  

13 /10 /2020   
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الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم األفصاح عنها فى كيفية تعامل إدارة  - د 
 التقارير والحسابات السنوية .

تعمل إدارة الرقابة  الداخلية اللية محددة وهى التبعية المباشرة لمجلس اإلدارة  وفى حال تواجد ثمة مشكلة كبيرة بالشركة سيتم 
واألعوام السابقة لم    2021تخاذ الخطوات الالزمة  لمنع تفاقم المشكلة ،  وبالنسبة للعام إحالتها إلى رئيس مجلس اإلدارة  إل

تصادف إدارة الرقابة الداخلية أية مشكالت بالشركة وذلك لتعامل الشركة وفق األسس واألصول المتعارف عليها ووفق أحكام  
 القانون . 

 ية لمجلس إدارة الشركة.عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخل -هـ 
 .  ، مرفق نسخة عن التقارير وكذلك ملخص التقارير   2021تقارير خالل العام  8    أصدرت الرقابة الداخلية عدد 

  -: 2021تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية  -10

من خالل البيانات المقدمة والمتابعة المستمرة للجان مجلس اإلدارة وكذلك إدارة الرقابة الداخلية  ومدقق الحسابات الخارجي   
 .   2021تبين عدم وجود أية مخالفات مالية أو ادارية عن  العام  

  -الحفاظ على البيئة:  فى تنمية المجتمع المحلي و  2021مساهمة الشركة خالل العام    -11
تتبع شركة أورينت للتأمين ) ش.م.ع( سياسة بيئية واجتماعية تنبع من اهتمامها بالمحافظة على سالمة البيئة المحلية بتقليل 
اإلستخدام لألدوات التي تبعث على التلوث والتقليل من  كمية المخلفات بالتدوير وإعادة اإلستعمال  وكذلك اإلستخدام األمثل 

 ارد   .  للمو 
اإلجتماعية وذلك من خالل اإلرتباط بعدد ش.م.ع(  تمارس وبفاعلية أدوراها إضافة إلى ما تقدم فإن شركة أورينت للتأمين )

 من الجمعيات الحكومية واألهلية لتعزيز عناصر اإلتصال الخارجي والتوافق مع الخطط العامة للتنمية بالدولة. 
  فإن الشركة تتبع مجموعة الفطيم والتى استطاعت  2021ة المجتمع المحلي خالل العام وفيما يتعلق بمساهمة الشركة فى تنمي

  عمل  فرص خلق خالل من المجتمع، في وتأثيرها وحجمها قوتها بسبب المنطقة، في االقتصادي المشهد من جزءاً  تكون  أن
االجتماعية ،  و بسبب عدد الشركات الكبير ،  المسؤولية برامج خالل منو  المحلي، للمجتمع تنمية برامج وتقديم متنوعة،
 .   ، حيث تقوم المجموعة بهذا الواجب نيابة عن الشركات الفردية مشهرة بأسم مجموعة الفطيم اتالمساهمجميع ج علت 
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 -معلومات عامة: -12

 - : 2021بيان سعر سهم الشركة فى السوق في نهاية كل شهر خالل السنة المالية   -أ
وحتى تاريخ   1/1/2021وسعر السهم ثابت من تاريخ  2021لم تتم أية تعامالت على أسهم الشركة خالل العام 

 درهم.    66.30  بمبلغ   31/12/2021
 مبينا فيه أعلى وأدنى سعر في نهاية كل شهر . 2021جدول يوضح سعر السهم  خالل السنة المالية 

 الشهر أعلى سعر  أدنى سعر    الشهر أعلى سعر  أدنى سعر 
 يناير  66.30 درهم 66.30 درهم   يوليو 66.30 درهم 66.30 درهم
 فبراير  66.30 درهم 66.30 درهم   أغسطس 66.30 درهم 66.30 درهم
 مار   66.30 درهم 66.30 درهم   سبتمبر 66.30 درهم 66.30 درهم
 ابريل  66.30 درهم 66.30 درهم   اكتوبر  66.30 درهم 66.30 درهم
 مايو  66.30 درهم 66.30 درهم   نوفمبر  66.30 درهم 66.30 درهم
 يونيو  66.30 درهم 66.30 درهم   ديسمبر  66.30 درهم 66.30 درهم

ان األداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي اليه الشركة  بي -ب
: 
 لذلك فإن سعر السهم لم يتفاعل مع مؤشر السوق     2021لم تتم أية تعامالت على أسهم الشركة خالل العام      
 .العام أو مع مؤشر القطاع      

 
 
 
 
 

66.30
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ع رسم بياني يوضح ثبات سعر السهم وعدم تفاعله م
.  2016مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع خالل العام 

يناير  ابريل  مايو  يونيو  يوليو  اغسطس  سبتمبر  اكتوبر نوفمبر  ديسمبر 
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     -:م 2021/ 31/12بيان توزيع ملكية المساهمين كما فى   -ج 
 نسبة األسهم المملوكة  تصنيف المساهم م
 المجموع حكومة  شركات أفراد    
 % 100 ____________ % 100 ___________ محلي 
  ___________ ___________ ___________ عربي 
  ___________ ___________ ___________ أجنبي 
  ___________ % 100 ___________ المجموع 

          
 
 
 

   -م : 31/12/2021الشركة فى % أو أكثر من رأسمال 5بيان بالمساهمين الذين يملكون  -د 
 نسبة األسهم المملوكة في رأ  المال  عدد األسهم المملوكة  األسم  م
 %  90 4,500,000 )ش.ذ.م.م( التنمية لخدمات الفطيم  شركة 1
 %  05   250,000 الفطيم   )ش.ذ.م.م(  شركة 2
 % 05 250,000 الفطيم الخصوصية )ش.ذ.م.م(  شركة 3
 
 

 

 

 

أو اكثر من % 5رسم توضيحي للمساهمين الذين يملكون 

أسهم الشركة

شركة الفطيم لخدمات التنمية
(  م.م.ذ.ش)

(م.م.ذ.ش)شركة الفطيم 

شركة الفطيم الخصوصية 
(م.م.ذ.ش)المحدودة 
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 حسب الجدول التالي: 31/12/2021بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في  - هـ

عدد االسهم  عد المساهمين ملكية األسهم )سهم ( م
 المملوكة

نسبة األسهم المملوكة 
 في رأس المال

 --------- --------- --------- 50.000أقل من  1

 %10 500.000 2 500.000إلى أقل من 50.000من  2

 %90 4.500.000 1 5.000.000إلى أقل من  500.000من  3

 --------- --------- --------- 5.000.000أكثر من  4

 
 ها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين.بيان باألجراءات التي تم إتخاذ -و 

ضابط عالقات  مدير الدائرة القانونية )المستشار القانوني للشركة( كن تم تعيين  الشأكة بالقرارات الصادرة في هذا  التزاما من الشر 
  والقدرة على التواصل مع المستثمرين.فيه من األلمام باللوائح والقوانين  الشروط المطلوبةنظرا لتوافر  مستثمرين 

 أسم مسؤول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل معه   -
 السيد / صالح مبروك عبدالعظيم 

 04/ 2531500فاكس :      056/ 2261910موبايل :                04-  2531603هاتف  : 
   salah.mabrouk@alfuttaim.aeبريد الكتروني :

  الموقع األلكتروني للشركة.ط األلكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الراب -
http://www.insuranceuae.com/ABOUTUS/InvestorRelations/tabid/128/Default.aspx 

 
 .واألجراءات المتخذة بشأنها  2021بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خالل عام    -ز

 2021ال توجد قرارات خاصة تم عرضها على الجمعية العمومية خالل العام  •
 

 اسم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة وتاريخ تعينه  -ج
نه كمقرر اجتماعات مجلس اإلدارة  يمقرر اجتماعات مجلس اإلدارة السيد/ صالح مبروك عبدالعظيم ، وتم تعي •

 . 22/12/2017بتاريخ 
 مؤهالته وخبراته •

 من جامعة  القاهرة درجة جامعية في القانون  ▪

 سكرتير مجلس إدارة معتمد من معهد الحوكمة/سوق دبي المالي  ▪

 

 

 

mailto:salah.mabrouk@alfuttaim.ae
http://www.insuranceuae.com/ABOUTUS/InvestorRelations/tabid/128/Default.aspx
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 الخبرات  •

 عاما   26خبرة قانونية لمدة  ▪

  2007منذ يعمل كمستشار قانوني ومدير األدارة القانونية لمجموعة أورينت للتأمين  ▪

   2010مسئول الحوكمة منذ العام  ▪

 2017سكرتير مجلس اإلدارة منذ العام  ▪

 

 عمله خالل العام .بيان مهام  •

 تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة  ▪
 تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد االجتماع  ▪
 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وحفظ التقارير  ▪
 تزويد األعضاء بالمعلومات المطلوبة والمحاضر   ▪
 ألعضاء مجلس اإلدارة   -التحقق من األلتزام  ▪
 مراقبة افصاحات اعضاء مجلس اإلدارة  ▪
 رض مسودات المحاضر. ع ▪
 إعداد المخاطبات للجهات الرسمية المتعلقة بدعوه المجلس لالنعقاد او الحقة لالنعقاد ▪
 التنسيق بين رئيس واعضاء مجلس اإلدارة وتقديم المشورة والنصح. ▪

 
      -: 2021بيان باألحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام    -ط
 
 قامت الشركة باألستحواذ على أسهم بنك أبوظبي التجاري في شركة اورينت يو ان بي تكافل   -

 

  2021بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية عام  -ي 

 % وتعمل الشركة على زيادة تلك النسبة .   17 نسبة  2021بلغت نسبة التوطين بنهاية العام 

 % 17بلغت   2020نسبة التوطين العام 

 %  16بلغت  2019نسبة التوطين العام 

  2021بيان بالمشاريع والمبادرات األبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام  -ك

 2021لم تتقدم الشركة باية مشروعات ابتكارية خالل العام 
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رئيس  نائب توقيع

 مجلس اإلدارة 

 
 

توقيع رئيس لجنة 

  التدقيق

 
 

توقيع رئيس لجنة 

الترشيحات 

  والمكآفات

 

 
توقيع مدير إدارة 

 الرقابة الداخلية 

 

   2022/ 8/2: التاريخ

 

 2022/ 8/2 :التاريخ

 

 2022/ 8/2:التاريخ

 

 2022/ 8/2: التاريخ

    

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ن  كة أورينت للتأمي  (مساهمة عامة)شر

(  المسئولية البيئية واإلجتماعية والحوكمة)تقرير األستدامة 
ي 
ن
2021/12/31للعام المنتهي ف



كة ن أورينتشر ن أورينت)ع.م.شللتأمي  ي مدرجة(للتأمي 
ن
ي قسو ف دب 

ن أقساطإجمالي حققت،المالي  ي مكتتبةتأمي 
ن
5مبلغ2021العامف

ي درهممليار 
ي إماراب 

ن
.درهممليون476مبلغأرباحوصاف

ن أورينتحازت ي المرموقةالجوائز منالعديد عىلللتأمي 
ن
لفمختف

اتيجيتها التجاريةممارساتها عنوكذلكمنتاجاتها حاصلةهي و ،واست 
ي تصنيفعىل

Aعال  ائتمابن كما ،S&PمنAوAMBestمن+
إدارةنظمشهادةباإلضافةألعماللراشدبنمحمد جائزةعىلحصلت
.9001/2015األيزوالجودة
كةبصفتها  ي الرائدةالشر

ن
ن قطاعف ي التأمي 

ن
المتحدةعربيةالاإلماراتدولةف

كةتعد ، ن أورينتشر .العمالءوخدمةللجودةمعياًرا للتأمي 

كةتتبع ن أورينتشر قطاعهي و التنظيميةالجهاتمنالعديد للتأمي 
ن عىلالرقابة ي التأمي 

ن
،كزيالمر المتحدةالعربيةاإلماراتمرصفف

ي وسوق .والسلعالماليةاألوراقوهيئة،المالي دب 
كةأصدرت ن أورينتشر ي االستدامةعناألولتقريرها للتأمي 

ن
عامف

2020.
كةتمضن ،المهمةالخطوةوب  هذه ن أورينتشر ي قدما للتأمي 

ن
خططها ف

اإلماراتدولةخططيدعمما وهو ،األستدامةمبادئمعللتوافق
ي المتحدةالعربية

ن
امها ف ن عىلضاءوالقالمستدامةالتنميةبأهدافالت 

.2050عامبحلولالكربونيةاالنبعاثات

مقدمة

ئزة حفل تسليم جا
محمد بن راشد 
لألعمال سنة 

2017



الجوائز 



ن أورينتتمارس ي منها 5،فروع7خاللمنأعمالها للتأمي 
المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفن

ي وفرع،
ي وفرع،عمانسلطنةفن

كةلديها أنكما .البحرينمملكةفن ي تابعةتكافلشر
فن

كة)المتحدةالعربيةاإلمارات كات(ع.م.شتكافلأورينتشر ي أخرىتابعةوشر
ن
ومرص سوريا ف

.وتركياوشيالنكا 

كةأنشطةالتقرير هذا يغطي  االجراءاتمراجعةتمتوقد ،2021لعاماإلماراتيةالشر
ي المختصةاإلدارةمعومناقشتها الرئيسيةوالبياناتوالسياسات

تقريرالهذا إعداد فن

ن لالستدامة للعام  2022نهج أورينت للتأمي 

اتيجيةاختصاصذاتلجنةإنشاء-1 ن واست  عووضا لتحديد،العليا واإلدارةاإلدارةمجلسمنواضحي 
األستدامةإجراءاتتنفيذ ودعماألولويات

ن سيةوالمؤسواالجتماعيةالبيئيةالحوكمةبشأنوالمعلوماتواألدواتوالتدريبالتعليمتوفت  -2 للموظفي 
.المشاركةوتشجيعلتطوير 

ي المخاطر إدارةأساليباعتماد إمكانيةوتقييمالمنتجاتإرشاداتمراجعة-3
رساتومماسلوكتعزز الت 

ن األستدامة كاءالعمالءبي  .والشر

كةالخاصةاألستدامةاجراءاتومراقبةتقييم-4 اتواعتماد ومراجعةبالشر ي الالزمةالتغيت 
تركز أنجبيالت 

كةعليها  ا الشر
ً
والمعايت  لألداءوفق

ي األجراءاتعناألفصاح-5
كةأتخذتها الت  .للمقارنةوقابلةوموحدةشفافةطريقةباألستدامةيتعلقفيما الشر

ي أخرىخططإلباإلضافة2021عامإنجازاتبالتفصيلأدناهاألقسامتوضح
ن
.المجاالت بعضف

األستدامةنهجوالمنهجيةالنطاق
كةلمكانتها دعًما  ي رائدةكشر

ي السوقفن
عىلدائًما ينتأور تحرص،المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفن

ي باستمرار والحوكمةاألجتماعيةمسئولياتها تعزيز 
كةأنشطةجوانبجميعفن .الشر

ي الخطواتعىلبناء  
ي اتخاذها تمالت 

ةالسنواتفن كةتمدتأع،والمياهالطاقةلتوفت  األخت  أورينتشر
ن  كاتوحوكمةواالجتماعيةالبيئيةللمعايت  منظًما نهًجا للتأمي  دمجلضمان2022لعامالشر

اتيجيتها  ن عملياتضمنالبيئيةإست  .المجتمعي الدعموأوجهاألساسيةالتأمي 



البي             ئة
ي سبتمت  

ي أطلقها صاحب السمو الملكي أمت  ويلز فن
 2007تمثل مبادئ المناخ الت 

 
نهًجا شامال

ن وذلك كة أورينت التأمي  ي جميع جوانب العمليات األساسية لشر
ن
ي يتم استخدامه ف

ن
للمساعدة ف

ي 
ي تتمثل فن

:تقليل مخاطر تغت  المناخ والت 
ي : 1لمبدأ ا

تحليل المخاطرالمبادرة فن
إعالم صانع القرار:  2المبدأ 
ن العمالء:  3المبدأ  ي بي 

دعم الوعي المناخن
اتيجيات االستثمار:  4المبدأ  ي است 

دمج تمخاطر تغت  المناخ فن
ي لألعمال: 5المبدأ 

تقليل التأثت  البيت 
اإلبالغ والمساءلة :  6المبدأ 

ن هذه المبادئ ، حيث تشكل المب كة أورينت للتأمي  6و 5و 3ادئ تعكس األهداف البيئية لشر
ي المرحلة األول

كة فن ن الشر .بؤرة تركت 



ن  م مبتن أورينت للتأمي  ن ي "يلت 
اءبلوائح المبابن ي "  الخرصن

ن
ف

ي المب
ن
ي تنص عىل توفت  الطاقة ف

ي والت  ي دب 
ابن

ي 
المبتن

وعأدى،ذلكإلباإلضافة ن مشر التابعةالطاقتحسي 
كة ي توفت  إلاآلنحت  للشر

ن
إلتصلبةبنسالطاقةف

إلضاءةLEDمصابيحاستخدامخاللمن30٪
ن وكذلكالمكاتب منهواءالتكييفاستخدامتحسي 
.المركزيةالهواءمكيفاتخالل

ي 
ن
كةتخطط،2022عامف وعلبدءالشر ديد التجمشر

يقطر عنالطاقةتوفت  منالمزيد إليهدفالذي
ونيةالحلول .االلكت 

.

مغطاةاألرضمن٪70منأكت  أنمنالرغمعىل
قبلمنلالستهالكالمتاحةالعذبةالمياهفإن،بالمياه
ديراتالتقبعضتذهب.ذلكمنضئيلجزءهي البشر 
.٪0.3تتجاوزال النسبةهذهأن

الطلبزيادةمعسوًءا الوضعيزداد أنالمتوقعومن
ايد االستخدامساهموقد،والسكان ن ي للمياهالمت 

ن
ف

ي الماضية60السنوات
ن
بةتصحر ف .اخالمنوتغت  الت 

ي أصبح،للمياةالحاجةازدياد مع
ن
خداماستاألقتصادف

كةتقيسحيث،ملحا أمًرا المياة ن للتأورينتشر أمي 
ي المدخرات

مخفضاتتدقيقخاللمنتحققها الت 
.المثبتةاالستشعار وصنابت  التدفق

ي المثبتةالصنابت  أظهرت
ن
ا المبتن أنحاءجميعف

ً
انخفاض

ا 
ً
ي ملحوظ

ن
اتقراءاتف قليصتمنزاد مما ،الدقيقة/اللت 

ةبنسبةالمياةاهدار  .%60إلوصلتكبت 

ن إلأورينتهدفت لنفاياتلالهرمي التسلسلتضمي 
ي 
ن
ي والمتمثلالنفاياتإدارةعملياتف

ن
التدويرإعادةف

نجحتوقد ،المنعثموالتقليلاالستخداموإعادة
كة ن اورينتشر ي للتأمي 

ن
ي كبت  انخفاضإحداثف

ن
ف

المستنداتإدارةنظامخاللمنالورقاستخدام
.الرقميةالوثائقوإصدار 

ي صادرةبوليصة440.000من٪75منأكت  
ن
عامف

ونيةالبوابةخاللمنكانت2021 .اإللكت 

ونيالبوابةتوفر ،ذلكإلباإلضافة خدمةةاأللكت 
.رقمًياالمطالباتتقديم

ام ن ي حكومةبتوجيهاتااللت  دب 

اما  ن ي حكومةعنالصادر األخت  باالعالنالت  ي دب 
ن
ايرف فت 

أحاديالبالستيكاستخداممنللتخلص2022
كةتخطط،االستخدام نمالبالستيكإلزالةالشر
كةمقصف 2022عاممنتصفبحلولالشر

.

انبعاثاتاإلدارة البيئية و

الغازات الدفيئة 

استهالك الطاقة  إدارة المياة  إدارة النفايات 

المتحدةالعربيةاإلماراتدولةخصصت•
ي درهممليار 600عنيزيد استثماًرا 

ن
الطاقةف

ي الريادةإلتهدفحيثالمتجددة
ن
قةمنطف

ق ي إفريقيا وشمالاألوسطالشر
ن
مجالف

.النظيفةالتكنولوجيا 

ي تخطط• نسبةبالكربونانبعاثاتلخفضدب 
ي 30٪

ن
صفر وبمعدل2030عامبحلولف
المجلسمؤخًرا أعلنكما ،2050عامبحلول
ي للطاقةاألعىل

ن
ي ف .دب 

ي الخطوات•
كةاتخذتها الت  حد الدعمنحو الشر

:هي الدفينةالغازاتانبعاثاتمن

لحلو تنفيذ -الطاقةاستخدامقليلت-1
ن  LEDمصابيحخاللمناإلضاءةلتحسي 
ي المصابيحوإيقاف

كوكذللها لزومال الت 
.التكييفأجهزة

الكهربائيةالسياراتاعتماد دعم-2
كونها خاللمنالقيادةذاتيةوالسيارات

كاتأولمنواحدة ي الشر
ن التأمتوفر الت  عىلي 

.المركباتهذه



ا 
ً
ن ألهميةإدراك كت 

ي األساسخطعىلالت 
اورينتكةشر تدير(والماليالبيئياالجتماعي،)الثالب 

ن  يالمالورأسالعمالءخدمةللتأمي  ي السياساتمنمجموعةخاللمنالبشر
إطار باعاتتضمنالت 

.ومنصفعادلعمل
ي المناخهذا ينعكس

ن
ي األنطباعف كةعناأليجاب  ي الشر

ن
كةتقرير أفاد :السوقف أنمستقلةحاثابشر

كة ن أورينتشر مةتعليميةبيئة"موظفيهاتمنحللتأمي  افلعمالءابإرضاء"وتشتهر"محت  واالحت 
."الجادوالعمل

يالمالرأس البشر
يةالموارد قسمأصدر يقربما ضميالذيالثقافاتمتعدد العملفريقإلدارةمفصلةسياساتالبشر
.ونزاهةبشفافيةموظف1000من

ي الرئيسيةالسياساتبعضتتمثل
ن عىلتعملالت  ي واإلنتاجيةالمشاركةتحسي 

ن
:ف

ي الداخىلي للتوظيفتوجيهيةمبادئتوفر :التوظيفسياسة• االختيار ملياتوعوالمؤقتوالخارخ 
اتخاذ يتم،ذلكإلوما عادلةأجور لضماناألساسيةالمتطلباتعنالنظر برصف.واإلعداد
حيبيتم،المثالسبيلعىل،باالنتماءالشعور منمزيد لخلقأخرىإجراءات ن بالت  الموظفي 
كةإلوتقديمهمالجدد  .خاصةإخباريةرسالةخاللمنالشر

ن سياسة• ألقضحد وضعخاللمنالجنسيةوتنوعالجنستنوععىلتشجع:والتنوعالتوطي 
ي واحدةدولةمناألفراد لعدد 

ن
.قسمأيف

• 
ً
ن معتماشيا ي توظيفطلبكليأخذ أنالتوظيفسياسيةتتطلبالدولة،قواني 

ن
االعتبار ف

ن الدولةتوجهات .الوظائفلتوطي 

اتيجيةمعموظفلكلالموضوعةاألهدافمواءمة:األداءمراقبة• خاللمنالشاملةاالست 
ن وسياسة،المنتظمةوالمراجعاتالمتوازنةاألهدافسياسية قييمالتخاللمناالداءتحسي 
ي المكافآتوسياساتالمستمر 

فالت  .الخاصةبالمساهماتتعت 

المجتمع 



ن تدريبأنأورينتتدرك :فيهابما ،متعددةبطرقيساعد الموظفي 
ي فعاليةأكت  ليصبحوا معارفهمقاعدةتنمية•

ن
العملمكانف

ن • اتلمواكبةالمهاراتتحسي  ي المهنيةالمتغت 
ن
الموظفمجالف

ن إعداد • ي المسؤولياتمنالمزيد لتولي الموظفي 
ن
أعىلمستوىف

ن • ن مشاركةتحفت  الموظفي 

نتعت  سواء،التدريببرامجتوفت  يتم ي أو اإلنت 
ن
ن العاممدار عىل،الدراسيةالفصولف للموظفي 

ن الجدد  اءقبلمنتقديمها ويتموالحاليي  ن خت  ن تقنيي  .داخليي 
ي التدريبتكاليفوتدفعموظفيها أورينتترع .والكتبوالتعليمالخارخ 

ن يمكن،ذلكإلباإلضافة ي التدريبيةالدوراتحضور للموظفي 
ي تدريبالطاقميجري  ها الت 

الفتن
ي الداخىلي 
ن
كةف ي ،أورينتشر

ن بوابةعىلتفاصيلهاتتوفر والت  نتعت  الموظفي  .IGROWاإلنت 

ن والتطوير  تدريب الموظفي 



كةتضمن،لموظفيها بالنسبة ن أورينتشر ي بما والسالمةةالصحلمتطلباتالكاملاالمتثالللتأمي 
ن
ف

.التأهيلإعادةوتماريناألوليةاإلسعافاتعىلالتدريبذلك
ن توفت  يتم ي التأمي  ن لجميعالطت  ا أياألشةتغطيةالتوفت  يتمبينما ،الموظفي 

ً
ي ض

ن
.العلياالمستوياتف

.للنساءالوالدةوبعد قبلوالرعايةاألمومةغطاءتوفت  يتم
ةتوفر  صحيةضايا قحولمعلوماتتتضمنمختلفةمقاالت ،نيوز أورينت،الدوريةاإلخباريةالنشر

.والسالمةالعامةالصحةإلباإلضافةمحددة
كةتعتت  ،لعمالئها بالنسبة ن أورينتشر ا مصدًرا للتأمي 

ً
ن موثوق الرعايةأسلوبور يطالذيللتأمي 

..الصحيةالرعايةعىلللحصولالماليةالحواجز يزيل/ويقللالصحية

ي المجتمعلدعم
ن
كةأصدرت،المتحدةالعربيةاإلماراتدولةف 400000منأكت  الشر

ي بوليصة
ن
.2021عامف

ن وتغطي ،لألفراد مخصصةمنها ٪60حوالي  ي التأمي  ن الطت  ،حياةالعىلوالتأمي 
ي 
 
ي والباف
ن
ن ف ي التأمي  ن الجماعي الطت  ن الحياةعىلوالتأمي  يتمخاللها من،العاموالتأمي 
ي تغطية

.المؤسساتهذهموظفن

كةعمالءيستفيد  ن أورينتشر الوعي لزيادةمجبرايحملالذيالعافيةتقويممنللتأمي 
ن بجانب ا ويقدمشهر كلمعي 

ً
.الصحيةللفحوصاتمجانيةعروض

ي المجانيةالفحوصاتمنالجمهور استفاد 
كةتوفرها الت  عنمبكر الللكشفالشر

.دوريةبصفةاالمراض

ةتعتت  ،ذلكإلباإلضافة الممارساتأفضلعىلللتعرفمهًما مصدًرا اإلخباريةالنشر
.الصحةعىلللحفاظالمطلوبة

الصحة والوقاية 



ي مؤخًرا الرجالمنالعديد أصبح
ن
،الجسديةمصحتهعىلالسيطرةبفضلأفضلصحي وضعف

ي تقدمهممعالوقائيةالفحوصاتعىلوالحصول،القلبصحةوزيادة
ن
،لكذومع.السنف

ءكلبأنيشعرونيزالونال فهم،العقليةبصحتهماألمر يتعلقعندما  ي
وبالتالي لسيطرةاتحتشر

االمساعدةيطلبونال 
ً
اميفضلونأنهمكما .أبد ن مثلةخطت  أمراضمواجهةعند الصمتالت 

وستاتاشطان .الت 
ي إيجابيةمنتتأرجحأنويمكنحياتهخاللشخصلكلالعقليةالصحةتختلف

ن
إلنهايةف

ي الخطورةشديدة
ن
كيفهو ا هنمشاركتهنود ما .اليوميةحياتهمعىليؤثر مما ،أخرىنهايةف

.الرجالزمالئهمومساعدةأنفسهممساعدةللرجاليمكن

متساويةفرص
ن أورينتتتبع ن الموظفلجميعوالمنصفةالعادلةللمعاملةواضحةفلسفةللتأمي  .ي 

:والممارساتالسياساتتضمن

ي جنسية25منأكت  مع،الثقافاتمتعددةعاملةقوة•
ن
مختلفةمستوياتف

ي المرأةتمثيلسياسة•
ن
كةأنحاءجميعف ن من٪37)الشر ي بما ،(الموظفي 

ن
مجلسذلكف

المختلفةواللجاناإلدارة
ي الرئيسيةالممارساتشفافية•

ن
األداءإدارةمثلالعملمكانف

دعم صحة الرجال



ن بالنسبة كةلدى،للموظفي  ن أورينتشر التظلماتإلبالغوسيلةتوفت  إليهدفتظلمرمز للتأمي 
ي عادلةتسويةولضمانرسمًيا 

ن
ن بخدماتاالتصالخاللمنالمناسبالوقتف نتت  عالموظفي  أو اإلنت 

.الهاتفعت  
ي يتم،ذلكإلباإلضافة

ي التعليقاتتلف 
ن
ن ميعجمشاركةتتضمنرأياستطالعاتشكلف ،الموظفي 

.الخدمةترك/الخروجمقابالتإلباالضافة

يةالموارد تستخدم  البشر
 
معمقسلكلاجتماعاتعقد طريقعنالتدخلأوجهمنأخرىأشكال

ن  رئيسمعنويالساالجتماعمثل،األخرىالمفتوحةالمنتدياتإلباالضافةالسنويةنصفالموظفي 
ن يمكنحيثالمجموعة ةاألسئلةطرحللموظفي  .مباشر

آلية الرد والتظلم 



هافيالموظفونيشعرالتيالمجاالتعنمفيدةمعلوماتاآللياتهذهتوفر
األخيرةأيالرإستطالعنتائجأفصحت،المثالسبيلعلى.التحسينبضرورة
كوإدارالمعرفةيوفروبما،التدريبعلىالتركيزمنمزيًداللموظفين

.بأكملهاللمؤسسةبالنسبةاالحتياجات

.  اء الشركةكما يوفر صندوق االقتراحات فرًصا لجميع الموظفين للمساهمة في أد

المبادرات البيئية يتم تشجيع الموظفين على تقديم اقتراحات ليس فقط فيما يتعلق ب
.  ولكن في أي منطقة يمكن أن توفر مجاال للتحسين

منكافأيوالخارجيينالداخليينالعمالءمعبتفانيوالعملالمسؤوليةتحملإن
رصدتموقد،سنويةربع/فصليةبصورةاألفضلالموظفتقديرنظامخالل
.الطويلةللخدمةوجوائزالسنويةالمبيعاتجائزة

يتعلقافيممجانيةمستقلةقانونيةمشورةعلىالحصولأيًضاللموظفيمكن
انونيالقالمستشار:التاليةالخارجيةاالتصالجهةمنالمخالفاتعنباإلبالغ

ETHICS-800علىالمجانيالسلوكيةالمخالفاتعناألبالغخط:للمجموعة
(800 .ethics@alfuttaim.aeإلىاإللكترونيالبريدعبرأو(384427



كةتقدم ن عقود الشر ي التأمي 
ن
ن و الممتلكاتمجاالت ف ن الهندشي التأمي  تأمي 

ن المركبات ن البحريوالتأميي  ن المتنوعةالحوادثوتأمي  ي والتأمي  إليها يشار )الطت 
ن وفئات(العامةبالتأميناتمجتمعة إليها يشار )يةالفردالجماعيةالحياةعىلالتأمي 
ن مجتمعة .(الحياةعىلبالتأمي 
للمنتجاتالماليةالقوةضمان

كةتوفر  ي الموقععىلمنتجاتها جميعحولتفاصيلالشر
وبن مكما ،اإللكت  ن تلت 

كة وسوقزي،المركاألماراتبمرصفالخاصةالتقارير إعداد متطلباتبجميعالشر
ي  ن اعىلالرقابةجهاتوكذلك،والسلعالماليةاألوراقوهيئة،المالي دب  لتأمي 

ي الصحي 
ن
ي ف

ي أبو أمارب  ي ظت  .ودب 
وطجميعمتضمنةالوثيقةمنبنسخةعميلكلتزويد يتم كامواألحالشر

.المطبقةواالستثناءاتوالتعهدات

إدارة المنتجات 

العمالءوتظلماتالشكاوي

ي مختلفةقنواتالعمالءيمتلك
ن
ف

خاللمنشكاواهمإليصالأورينت

ي والموقعالفروع
وبن بيقوتطاإللكت 

واالتصالومركز المحمولالهاتف

WhatsApp / Facebook. تتوفر

ن  يد عنواني  ي الت 
وبن أفراد علجمياإللكت 

ي اإللكت  الموقععىلالعليا اإلدارة
،وبن

أيتصعيد منالعمالءيتمكنحت  

احات .اقت 



ةالتنظيميةالجهةإلالشكاوىتقديميمكن توقد مباشر كنشر فيديو مقطعةالشر
نتعىلموقعها عىلللعمالءالمركزيالمرصفإلرشادات .اإلنت 

ي 
ن
كةتخطط،2022عامف ن أورينتشر حيثالعمالءشكاوىبوابةإلطالقللتأمي 

.تلقيهايتمشكوىأيتسجيلسيتم

ي هذا سيساعد 
ن
.االجراءاتوتقييمالمشكالتتحليلف

التحديدوجهعىل
ن إلالرقمي التحولأدى• يتعلقيما ف،للعمالءالوصولوإمكانيةالشعةتحسي 

بهمالخاصةالوثائقنسخاستالموكذلكالمطالباتبتقديم

كةتخططمستقبلية،كنظرة• ن أورينتشر كائمعللعملللتأمي  ي ها شر
ن
إعادةف

ن  حمايةلالمبتكرةوالحلولالسوقوفرصالجديدةالتحدياتلفهمالتأمي 
.ةالمعتادوالكوارثالمناخيةبالتقلباتالمرتبطةاألحداثمنالعمالء

ي النظر إمكانيةدراسةتتم•
ن
ي األستدامةممارساتف

وتقديمالءالعميتبعها الت 
ن  .ستدامةلال والماليةالعمليةالجدويأجلمنوذلكلالستمرار الالزمالتحفت 

ي المنتجاتجميع•
كةتقدمها الت  والموقععىلمتوفرةالشر ي اإللكت 

:بن

المستدامالتأمي   

ي تساعد محددةمخاطر منتجكليغطي 
ي واإلفالسوالفقر الخسارةمخاطر منالتخفيففن

خدمةيوفر ما م،الفرد حياةجوانبمنجانبأو قطاعكلفن
.للمجتمعأساسية

ةهي العمالءمتطلباتكانتلطالما  ن كةركت  اتوتوفت  بتحديد يتعلقما وكذلك،الفئاتهذهمنفئةكلتصميمعند الشر ن ،الصلةذاتلمنتجامت 
ي بما الوثيقةوخدمةوالتسليم،التنافسيةواألسعار 

.المطالباتمعالجةذلكفن



كةتخطط،المنتجاتخاللمنالمجتمعدعممنكجزء ن أورينتشر ءاتاإلجرا بعضالتخاذ للتأمي 
األستدامةلتعزيز المحددة

كاءمعالتعاونخاللمن• ن إعادةشر خاللمناالستدامةلدعممنهجياتوضعطرقلمناقشةالتأمي 
صناعةلخالمنالمناخلتغيت  الماديةالمخاطر قضايا مناقشةمثل،بهمالخاصةاالكتتابمحافظ
.العقاراتأو والغاز النفط

كاتتشجيع• ي سليمةممارساتو سياساتاتباععىلالشر
ن
جتماعيةواال البيئيةالحوكمةمجالف

.والمؤسسية

كاتدعم• ي الشر
ي تلكمثلاألستدامةتعزز الت 

ي تعملالت 
ن
البيئةرةإداأو النفاياتإدارةقطاعي ف

ي للمجتمعاتالمتطورةباالحتياجاتوالوعي المناقشاتزيز تع•
الرئيسنائبمقابلةمثل،دعمها الت 

ن اتجاهاتحوليوتيوبعىلالتنفيذي ي التأمي 
ن
قف .األوسطالشر

المسؤولاألستثمار 

كةالمدفوعالمالرأسيبلغ ن حقوقوبلغت،درهممليون500للشر مليار 3.8المساهمي 
ي االستثماراتغالبيةمع،2021عامبنهايةدرهم

تدعم.ةالثابتوالودائعالبنوكقطاعفن
كة ن أورينتشر ي األستدامةنهجللتأمي 

كاتتتبعها الت  .فيهاالمستثمرةالشر

البياناتوأمنالخصوصية

شيةوحمايةإلدارةالنطاقواسعةسياسةلديها فإن،الفطيممجموعةمنكجزء
ي ،وتوافرها وسالمتها المعلومات

كاتجميععىلتنطبقوالت  ي الشقيقةالشر
بما المجموعةفن

ي 
كاءالمتعاقدوناألفراد ذلكفن كاءاألعمالوشر وعوشر كالمشر أو آخر فرد يوأوالزوار المشت 

ي كيان/جهة
.قانوبن

كةتتوافق،ذلكإلباإلضافة ن أورينتشر لألمنيةالوطنالهيئةإرشاداتمعللتأمي 
ي 
وبن .البياناتوأمنلخصوصيةالمنظمةالجهةباعتبارها (NESA)األلكت 



اكاتتشمل كةالرئيسيةالشر ن أورينتلشر :يىلي ما للتأمي 

ن معيدي ن أورينت:التأمي  كاتمعتعملللتأمي  ن إعادةشر بتقدير طن تحعالمي مستوىعىلتأمي 
الدولي المستوىعىلكبت  

.باستمرارمعهميتفاعلمختصإداريفريقخاللمنإدارتهمتتم:الوسطاء

كات إدارةلمثللغايةمتخصصلفرعخارجيةبجهاتاالستعانةيتم:الصحيةالمطالباتإدارةشر
كاتإلالطبيةالمطالبات ي عمليةمعرفةلديهمالذينالمطالباتإدارةشر

ن
.الصحيةعايةالر مجالف

فةالتنظيميةالجهاتلرقابةالوسطاءجميعيخضع ن قطاععىلالمشر .التأمي 

كاتجميع المسئولةىالتنظيميةالجهاتقبلمنومنظمةمرخصةالصحيةالمطالباتإدارةشر
فةالجهاتمعبالتنسيقالصحي التمويلعن ن قطلععىلالمشر .التأمي 

ي التواجد عىلاالختيار يعتمد 
ن
.قالسو وانطباعاتالوسيطا واستقالليةوقوةالسوقف

كاء االعمال  شر



ن أورينت كةهي للتأمي  ي مدرجةعامةمساهمةشر
ي سوقفن المركزيالمرصفلرقابةوتخضع،المالي دب 

مالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولة ن ي المطبقةالرقابيةالمتطلباتبجميعوتلت 
ي سوقفن وهيئةالمالي دب 

كةحوكمةتقرير نشر يتم)والسلعالماليةاألوراق المتطلباتميعلجشاملةتغطيةيتضمنالذي،الشر
ي الموقععىل،الحوكمةنظر وجهةمن

وبن .اإللكت 

ي الداخىلي التدقيقإجراءاتتشمل والخارخ 
معالجةحولالرئيسيةالضوابطواختبار تقييم

لياتوعمالمطالباتاحتياطي وإعداد المطالبات
كةالمستحقاتمراقبة .للشر
كةالخاصةالماليةالمخاطر منظور من لشر

ن أورينت كةفإن،للتأمي  إعادةامجبت  مغطاةالشر
ن  .للخسارةالمحتملالحد عنتزيد التأمي 

الحوكمة 



افتمي كةعملياتعىلاإلشر يتم،النهائيةطةبالسلاإلدارةمجلسيتمتعبينما .العليااإلدارةوفريقاإلدارةمجلسقبلمنالشر
ي الرشيدةالحوكمةسياساتاتباعلضماناللجانمنالعديد إنشاء

ن
كةأنشطةجميعف .الشر

مجلس اإلدارة واللجان 

ي العام 
ن
2021عدد األجتماعات ف فئات األجتماعات 

7 مجلس االدارة 

1 شيحات والمكآفئات  لجنة الت 

4 لجنة التدقيق 

4 لجنة األستثمار 

المتابعة والنقاش ن  لجنة متابعة تعامالت المطلعي 

ي الفرعيةاللجانعىلاإلدارةمجلسيشتمل
لمناقشاتيةدور بصورةاجتماعتها تعقد والت 

التشغيلعملياتمختلف



افهضمن كاتمسؤوليةعىلالواسعإشر ي عالفبدور اإلدارةمجلسيضطلع،الشر
ن
ف

اف كةسياساتجميعوتنفيذ عىلاإلشر ي بما ،الشر
ن
.ةاألستدامنهجذلكف

كةتضمن،اإلدارةمجلسلجانإلباإلضافة ا الشر
ً
فلوظائمراجعاتإجراءأيض

اتالمبيعولجنة،الفنيةاللجنةمثلاألخرىاإلداريةالفرعيةاللجانمختلف
.علوماتالمتكنولوجيا ولجنة،االستثمار ولجنة،المخاطر إدارةولجنة،والتسويق

ي المجاالت هذهمنمجاللكلالرئيسيةاإلجراءاتتحديد يتم
ن
جراءاتوإالتشغيلأدلةشكلف

كةسياساتجميعتتوفر .الموحدةالتشغيل انتشبكةعىلالشر قبلمنإليها ولالوصويمكناإلنت 
.موظفأي

كةعملياتاعتماد تم ISOمعايت  معمتوافقةباعتبارها الشر 9001.

الماليةةالرقابأنظمةمراجعةعنمسؤولةواللجنةمستقلإدارةمجلسعضو التدقيقلجنةيرأس
ي المخاطر وإدارةالداخليةوالرقابة

ن
كةف .الشر

كةالتابعالداخىلي التدقيقفريققبلمنالداخىلي التدقيقعملياتإجراءيتم ن ورينتالشر للتأمي 
.المجموعةمستوىعىلوكذلك

الداخليةوالمراجعاتالضوابط
ي األساسيةالعملياتفصليمكن

ن
كةف مبيعاتوالوالمطالباتاالكتتابإلالشر

يةوالموارد والتسويق تكنولوجيا و الماليةواإلدارةاألمتثالو القانونيةواإلدارةالبشر
.واالمتثالوالتدقيقالمعلومات

ن إلكذلكاالكتتابينقسم ن ،السياراتعىلالتأمي  ،البحريغت  و ،البحريوالتأمي 
ي  ن وإعادة،والطت  .الحياةعىلالتأمي 
،ياراتبالسمتعلقةوغت  ،بالسياراتتتعلقمطالباتإلالمطالباتتنقسم

.الحياةعىلومطالبات،طبيةومطالبات
ن الفصليتم والوكالءاشر المبالعملفريققبلمنوالتسويقالمبيعاتوظيفةبي 

ي والوسيط
ن وموظفن ي التأمي  ن الطت  .الحياةعىلوالتأمي 



المزايا المالية لإلدارة التنفيذية 
شيحاتلجنةمسؤوليةمستقلإدارةمجلسعضو يتول ي والمكافآتالت 

فالت  وحوافز ومزايا مكافآتعىلتشر
كةإدارةمجلسورواتب ن وكبار الشر ن المسؤولي  .التنفيذيي 

ي اإلدارةمجلسأعضاءمكآفئاتعناإلفصاحيتم
كةحوكمةتقرير فن .(2021امالععنمكآفئاتتوجد ال )الشر

المساهمي   حقوق
ي الموقعيعرض

وبن كةاأللكت  كاتحوكمةوتقرير السنويةالماليةالتقارير للشر ي والالسنويالشر
ها يتمت  ا نشر

ً
إلأيض

ي سوق .والسلعالماليةاألوراقوهيئةالمالي دب 
ي الموقععىلالمستثمرينعالقاتبضابطاالتصالتفاصيلتتوفر 

وبن .اإللكت 

الفسادومكافحةالعملأخالقيات
كةوضعتلقد  ن أورينتشر ي بالسلوكيتعلقفيما واضحةسياساتللتأمي 

.خالفاتالمعنواإلبالغالمهتن
امموظفكلمنُيطلب ن ي السلوكلميثاقالزامي تدريبعىلبالحصولاأللت 

.المهتن

يبيةالشفافية الض 
كةتضمن ن أورينتشر ن لجميعالكاملاالمتثالللتأمي  يبيةالقواني  ي بما ،الرصن

يبةذلكفن ي لدخلاضن
الوقتفن

.شهركلالمناسب



 
ً
كةتدعم،ةالمستدامالتنميةألهدافالوطنيةالجنةالموضحةالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةتوجهاتمعتماشيا شر
ن أورينت .متكاملةبطريقةالمستدامةالتنميةأهدافتنفيذ للتأمي 
ي تساعد محددةمخاطر منتجكليغطي 

ن
ي واإلفالسوالفقر الخسارةمخاطر منالتخفيفف

ن
منجانبو أقطاعكلف

.للمجتمعأساسيةخدمةيوفر مما ،األفراد حياةجوانب

كةتركز ،المجتمعأداءجوانبمنجانبكلالعملطبيعةتغطي بينما  ن أورينتشر التنميةأهدافعىلجهودها للتأمي 
.تأثت  أقضلها سيكونحيثالمحددةالمستدامة

ن عىل االستدامة كت 
الت 

((SDGsأهداف التنمية المستدامة

األهداف
العالمية
للتنمية 

المستدامة 



ن يوفر  عن،انللسكاالقتصاديةالحمايةالتأمي 
حيث،ومدخراتهمممتلكاتهمحمايةطريق
ن يوفر  الوقوعمناألش تحمي أمانوسيلةالتأمي 
.المالي العوز طائلةتحت

ن المثالسبيلعىل أنيمكنالصحي التأمي 
ي يساعد 
سببهو و ،الطبيةالتكاليفتغطيةفن
ي الناسلوقوعشائع

أميناتالتأنكما ،الفقر فن
ي للحاالت العامة

الحوادثتسببها الت 
ي تساعد الطبيعيةوالكوارث

األفراد حمايةفن
كات رينتأو تقدمكما ،المالي التعت  منوالشر

ا 
ً
ن بوالصأيض معيشةالتوفر الحياةعىلتأمي 

ن األشةألفراد المستقرة ي المعالي 
ن
وفاةةحالف

.لألشةالدخلصاحبالعضو 

ن توفت   ضمنالمنظمات/لألفرادالتأمي 
ؤدييو ،اإلنتاجقيمةمنيعزز الغذاءسلسلة

ي األمنتحقيقإل
.الجوعمنوالحد الغذاب 

ن وثائقأورينتتقدم اعاتالصنعىلالتأمي 
ن الغذائية كتوفر كما ،عمالئها بي  مقصفةالشر
ن مدعوم ن يسمحوالذي،الموظفي  للموظفي 

أقلبوالطازجالصحي الطعاممنباالستفادة
.األسعار

ن أورينت غطاءت  توف-خاللمنموظفيها تدعمللتأمي 
ي  ي الصحي الحجر توفت  -لهمشاملطت 

ي بما )المجابن
ن
ف

ي (الطبيةوالرعايةالغذاءذلك
ن
مملوكةفندقيةمنشأةف

ن لجميعللمجموعة -تهمإصابثبتتالذينالموظفي 
وس ي اختبار توفت  مع-19كوفيدبفت 

ن للموظمجابن في 
وسعنللكشفوعائالتهم عملالامكانيةمع،الفت 

لمن ن ي المتن
ن
ي الحاالت ف

يتما كم–ذلكتستدعي الت 
تيشالتفوعملياتالحرائقعىلالتدريباتتنفيذ 
ا األخرىالدورية

ً
اعللدفالعامةاإلدارةإلرشاداتوفق

ي 
ي المدبن عنصادرةالللتعليماتالتاماالمتثالمع،دب 
ي الصحةهيئة الموارد وزارةإرشاداتوكذلكبدب 

ية ن البشر ن صحةلضمانوالتوطي  المتهموسالموظفي 
ورفاههم



ن يحمي  أفراد دانفقتأثت  مناألشةالحياةعىلالتأمي 
ي يساعد كما ،الدخلمصدر يمثلونالذيناألشة

ن
ف

عىلظوالحفا،الممولةبمنازلها األش هذهاالحتفاظ
ي والمساعدة،أطفالهمتعليمومواصلة،أعمالهم

ن
ف

.لألشةالمالي االستقرار عىلوالحفاظإدارة

كةتساهم ن أورينتشر ي للتأمي 
ن
ن التنوعف ن بي  الجنسي 

ي والتنوع
ن
النساءمن٪37منأكت  تضمحيث،الثقاف

ي 
ن
.العاملةالقوىف

ن يمكن ليفتكابسداد المطالبةالحواملللموظفي 
ي العالج
ن
.دةالوالوتكاليفالمستشفن ف

ا 
ً
اهالميتوفت  إلالحاجةأنمنها وإدراك

وريةأصبحت كةتقيس،ضن تأورينشر
ن  ي المدخراتللتأمي 

اللخمنتحققها الت 
وصنابت  التدفقمخفضاتمراجعة

.المثبتةاالستشعار 

ي المثبتةالصنابت  أظهرت
ن
أنحاءجميعف

ا المبتن 
ً
ا انخفاض

ً
ي ملحوظ

ن
قراءاتف

.٪60منأكت  يوفر مما ،األستهالك

ن بالنسبة التدريبعملياتأورينتترع،للموظفي 
حملتخاللمنالتأمينيةالشهاداتعىلوالحصول
ي التدريبتكاليف .بوالكتوالتعليمالخارخ 

ر حضو منالموظفونتمكن،ذلكإلباإلضافة
و موظفأجراها متوعةتدريبيةدورة5000منأكت  

ي التدريب
.والمجموعةللمجموعةالداخىلي الفتن

ي فإنوكذلك
كةموظفن تعليمتوفت  عىلقادرونالشر

كةتضمنحيثألطفالهمجيد  دفعأورينتشر
ي موظفيها رواتب

ا المحدد الوقتفن
ً
ايت  لمعوفق

.السوق

ا أورينتتقدم
ً
يمالتعلرسومعىلخصًما أيض

ن ألطفال ن الموظفي  .وعةالمجمبمدارسالملتحقي 



ن أورينتشاركت ي للتأمي 
ن
ن التأمجمعف عىلمي 

وع .للحكومةالنوويةالطاقةمشر

 
ً
ي المساهمةإلالحاجةمعتماشيا

ن
ف

،امعبشكلالمتجددةالتقنياتاستيعاب
كةتقدم ن وثائقأورينتشر عىلالتأمي 

ةذاتيوالسياراتالكهربائيةالسيارات
.القيادة

وعأدى ن مشر ي الطاقةتحسي 
ن
كةف ت  حالشر

ي توفت  إلاآلن
ن
إللتصبنسبةالطاقةف

إلضاءةLEDمصابيحاستخداممن30٪
ن إلباإلضافةالمكاتب داماستختحسي 
الهواءمكيفاتخاللمنالهواءتكييف
المركزية

ن توفت   ةللمؤسساتالتأمي  لمتوسطةواالصغت 
المخاطر عنالناجمةالخسائر منيحميها 
الطبيعيةوالكوارثباألعمالالمتعلقة
.األخرىوالكوارث

ن توفت  يدعم كاتالتأمي  وجيا التكنوللشر
كات كاتوالتطوير البحثوشر يةالبنوشر
.الصناعي والنمو االبتكار و التحتية

يكهي أورينت ن شر اري    عمشمنعدد معالتأمي 
ي التحتيةالبنية

،متحدةالالعربيةاإلماراتفن
ي بما 
.2020إكسبوذلكفن

ن للتأورينتلدى،الخاصةمنتجاتها ضمن أمي 
ن منتجاتبعض لنساءالدعمالمبتكرةالتأمي 

.والعائالت

ودعمحمايةعىلالمنتجاتهذهوتشمل
.بالشطانالمصاباتالنساء

كةساهمت ن أورينتشر ي للتأمي 
ن
قيمةخلق-خاللمنالهدفهذا تحقيقف

ن واقتصاديةاجتماعية ن والعمالءللمساهمي  المنتجاتخاللمنوالموظفي 
المختلفة

ن منخاليةوشاملةومتنوعةوصحيةآمنةعملبيئةتعزيز  تعزيز كوكذل،التميت 
ي والتطوير التدريب

ن والشخضي المهتن أنظمةبالعمالحقوقحمايةو للموظفي 
ي جنسية25منأكت  يضمالثقافاتمتعدد فريقوإنشاء،فعالةرقابة

ن
جميعف

كةأقسام .الشر

ي ،ذلكعىلعالوة
كةتبتن إلافةباإلض االقتصاديالنمو تدعمأمانشبكةالشر

المجتمعداخلبأكملها العاملةالقوىاستفادة



كةتدعم ا الشر
ً
المنظماتمنعدد

ن بوالصخاللمناالجتماعية التأمي 
.بهاالخاصة

ةمنعاًما 39منأكت  مع ي الخت 
ن سوقفن ي التأمي 

دولةفن
كةتمتلك،المتحدةالعربيةاإلمارات ن لأورينتشر لتأمي 
ن وثائقحالًيا  ن منتجاتعت  عامةتأمي  عامالالتأمي 

ن بالممتلكاتالمتعلقة باتوالمركالهندشي والتأمي 
لإباإلضافةوالطبيةالمتنوعةوالحوادثوالبحري
ن منتجات .الحياةعىلالتأمي 

ي كبت  بشكلويساهمالمخاطر وإدارةتقييم
الستدامةافن

ي 
.والمجتمعاتالمدنفن

ن أعمالتؤدي ظمالمناالستهالكوجود إلالتأمي 
لجميعالمخاطر لتقليلالتنسيقخاللمنواإلنتاج

ن  ي المشاركي 
ي والذي،االقتصاد فن

لهذاتهحد فن
.ليهعالمؤمنالطرفألداءمعينةمسبقةمتطلبات

كةتقدم،ذلكعىلاألمثلةمن ن للتأورينتشر أمي 
ي أفضلأسعاًرا لعمالئها 

الباتمطوجود عدمحالفن
ن يتعلقفيما  عزز يمما ،المركباتعىلبالتأمي 

.أفضلبشكلالقيادة

ي كونيشار الذينللعمالءيحق،ذلكإلباإلضافة
ن
ف

عىلالحصولالفطيممناألزرقالوالءتطبيق
الحوادثضد مجانيةوتغطيةإضافيةخصومات
الشخصية

.



ن منتجات الظواهر اثار منتخففالتأمي 
تغت  مقاومةمنويزيد المتطرفةالجوية
ءغطا المختلفةالمنتجاتتوفر المناخ
ار ضد تأمينًيا  ثالكوار عنالناجمةاألضن

والفيضاناتالزالزلمثلالطبيعية
.ذلكإلوما والعواصف

كةتدعم ن أورينتشر ا للتأمي 
ً
ي المنظماتمنعدد

الت 
ي البحري،النقلمعتتعامل

حريةالبالموارد تدعموالت 
المخاطر نموذجتطوير خاللمنمباشر غت  بشكل
.البحرية

كةتساعد  ن أورينتشر ي مباشر غت  بشكلللتأمي 
فن

ي للعمالءدعمها خاللمنالتصحر مكافحة
عقطا فن

ي يعملونالذينالعمالءتدعمأنها كما .المياه
قطاعفن

.األلبانمزارع



اكتها خاللمن أفضلمنالعديد معشر
ن مشاري    ع ي والخاصالحكومي القطاعي 

ن
ف

مجلسودولالمتحدةالعربيةاإلمارات
ي التعاون كةأصبحت،الخليح  نتأوريشر
ن  لمعرضالرسمي المزود اآلنللتأمي 

.2020إكسبو

ي للمشاركةالفرصةلديها وبالتالي 
ن
تبادلف

ي تواجدها خاللمنالممارساتأفضل
ن
ف

اكاتها السوق ن معيديمعوشر التأمي 
ن  كات،العالميي  المطالباتإدارةشر
هم،والوسطاء .وغت 

كةتضمنيس ن أورينتشر لكذللتأمي 

ي اهم
ن
ي حوكمةنظامف

 
وخاضعأخالف

املوشوشاملومتنوعوشفافللمساءلة
الحالمصتضاربعىلللسيطرةوأنظمة
التاليةبالطرقالمحتمل

ن تضمن• كةالأخالقياتضمنواألنشطةالعملياتجميعتكونأنأورينتتأمي  شر
ن السلوكياتهذهتعزيز أجلمنو ،ومبادئها وقيمها  وخاصة،المصلحةأصحاببي 

ن  كةفإن،والعمالءالخدمةومقدمالموظفي  ي السلوكمدونةلديها أورينتشر
المهتن

كةلدىيوجد كما ،المخالفاتعناإلبالغسياسةوكذلك مطبقةةمناسبأنظمةالشر
ن االمتثالومراقبةلرصد  اماتواالتفاقياتللقواني  ن صةالخاواألهدافوااللت 

.اإلنسانبحقوقالواجبةالعنايةوآلياتبالمجموعة

كةمستوىعىلالداخىلي التدقيقوظيفةخاللمنذلكيتم• توىمسوعىلالشر
كةلدى،المجموعة ن أورينتشر أمنلضمانمناسبةبياناتحمايةأنظمةللتأمي 
وخصوصيتهاالبيانات

ا الرقابيةالجهاتإلالعمالءشكاوىتقديميتم•
ً
أيصعيد تيتم،و للقانونوفق

.حلهايتملمإذا المنازعاتلجنةإلتقديمها يتمشكوى

ي الموقععىلالعمالءخدمةرقمتوفر •
وبن اإللكت 

ي الموقعيعرض•
وبن كاتحوكمةلالسنويوالتقرير السنويةالماليةالنتائجاأللكت  الشر

ي 
ا تقديمها يتموالت 

ً
ي سوقإلأيض لسلعي واالماليةاألوراقوهيئةالمالي دب 

وطجميعمعالوثيقةمنبنسخةعميلكلتزويد يتم• ماناتوالضواألحكامالشر
بهاالمعمولواالستثناءات



شكرا لكم 


