
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  اورينت للتأمين مساهمة عامة 
  وشركاتها التابعة

  

   المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلومات
    ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

  
  
  



 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلومات
    ٢٠١٩ مارس ٣١ المنتهية في الثة أشهرلفترة الث

  
  
  

  الصفحة      المحتويات
  

   ١      المرحلية الموجزة الموحدةمراجعة المعلومات المالية حول  مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

  ٣      المرحلي الموجز الموحد بيان المركز المالي
 

  ٤      المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 
 

   ٥      المرحلي الموجز الموحد رباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألبيان 
 

  ٦      المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
  

   ٧      المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

  ٩      المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتحول إيضاحات 
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  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

   المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 
  مارس ٣١ لمنتهية فيللفترة ا

  

  
  
  

  (غير مدققة)
  المنتهية في لفترة الثالثة أشهر

    -------------- --------------------------  
  ٢٠١٨مارس  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٫١٩٩٫٠١٧  ١٫٣٠٨٫٧٣٩     المكتتبةقساط األإجمالي 
  )٨٤٠٫٧١٣(  )٩٤٢٫١٠٨(    من األقساط المسندةحصة إعادة التأمين 

     ------------- -   -------------  
  ٣٥٨٫٣٠٤  ٣٦٦٫٦٣١     المكتتبةقساط األصافي 
    قساط غير المكتسبة واالحتياطي الحسابي األ في مخصص الحركةصافي 

  )٩٠٫٦٢٨(  )٧٥٫٢١٩(    واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات  
     ----------- -   ------------  

  ٢٦٧٫٦٧٦  ٢٩١٫٤١٢    قساط المكتسبة  األصافي 
  ٧٥٫٧٧٣  ٨٦٫٠٣١    إيرادات العموالت

  )٧١٫٣٨٧(  )٧٣٫٠٣٦(    العموالت مصاريف
    --- ---------   ------------  

  ٢٧٢٫٠٦٢  ٣٠٤٫٤٠٧    إجمالي إيرادات التأمين
     -- ----------   ------------  
        

  ٥٤٢٫٠٥٢  ٥٨٥٫٦٧٤    إجمالي المطالبات المدفوعة
  )٤٠١٫٢٣٨(  )٤١٧٫٨٨٧(    لمطالبات المدفوعةحصة إعادة التأمين من ا

    -------------   -------------  
  ١٤٠٫٨١٤  ١٦٧٫٧٨٧    المدفوعة المطالباتصافي 

        

  ٤٦٫٩٤٧  ٧٫٦٤٥    التسوية تحتفي مخصص المطالبات  الزيادة
  )٥٥٫٧١٩(  )٨٫٤٧٧(   تحت التسوية) في حصة إعادة التأمين من المطالبات الزيادة(

  )٤٫٠٤٠(  )٢٫٦١٧(   ولم يتم اإلبالغ عنها المستحقةاحتياطي المطالبات  في (النقص)
  ٥٤  )٨٦٩(   تسوية الخسائر مصاريفالزيادة في احتياطي /  (النقص)

    ------------  -----------  
  ١٢٨٫٠٥٦  ١٦٣٫٤٦٩    المحققةالمطالبات  صافي

     ------------   -----------  
  ١٤٤٫٠٠٦  ١٤٠٫٩٣٨    التأمين دخلصافي 

        

  ٧٤٫٢١٥  ٩١٫٥١٧ ١٨  ستثماراتاالمن  لدخلا
  ٣٫٢٢٨  ١٫٣٧٧    خرآ خلد

  )٩١٨(  )١٫٦٧٣( ٦  خسائر شركة زميلةالحصة من 
   ---------- -   -----------  

  ٢٢٠٫٥٣١  ٢٣٢٫١٥٩    لدخلاإجمالي 
  )٦٤٫٤٢٩(  )٦٣٫٧٣٨(   العمومية واإلدارية المصاريف

   ---------- --   -- ---------  
  ١٥٦٫١٠٢  ١٦٨٫٤٢١   األرباح قبل الضريبة

       

  )٢٫٥١٣(  )٢٫٤١١( ١٧  المؤجلة  مخصوماً منها الضرائبضريبة الدخل  مصاريف
    -- - --------   -----------  

  ١٥٣٫٥٨٩  ١٦٦٫٠١٠   األرباح بعد الضريبة
   ======  ======  

       إلى: العائدة
  ١٥١٫٢٢٦  ١٦٢٫١٣٤   الشركة مساهمي 

  ٢٫٣٦٣  ٣٫٨٧٦   لحصص غير المسيطرةا
   ------- ----   -----------  

  ١٥٣٫٥٨٩  ١٦٦٫٠١٠   إجمالي أرباح الفترة
   ======  ======  

  ٣٠ .٢٥  ٣٢ .٤٣ ٢١  (درهم)للسهم العائد لمساهمي الشركة  فالربح األساسي والمخف
    =====  ====  
  

  . ٢ و ١مدرج على الصفحتين  المرحلية الموجزة الموحدةات المالية إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلوم
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٣إلى  ٩تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



  

٥ 
 

 

  

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

   المرحلي الموجز الموحد ت الشاملة األخرىاألرباح أو الخسائر واإليرادابيان 
    مارس ٣١ المنتهية فيللفترة 

  

    
  (غير مدققة)

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
     -------------------------------------  
  ٢٠١٨مارس  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١    
  ألف درهم   ألف درهم    
        

  ١٥٣٫٥٨٩  ١٦٦٫٠١٠   األرباح بعد الضريبة
        

        األخرى  الشامل لدخلابنود 
        
  األخرى التي سيتم إعادة تصنيفها إلى األرباح  الشامل الدخلنود ب

      أو الخسائر في فترات الحقة:   
        

  )٢٤٫٦٩٤(  )٢٤٫٨٠٣(  األخرى الشامل نود الدخلبصافي الخسائر غير المحققة من استثمارات من خالل 
        

  )٣٤٦(  ٢٫٢٤١  العمليات الخارجيةيل تسويات عمالت أجنبية من تحو
     --------- - - -  ----------  

  )٢٥٫٠٤٠(  )٢٢٫٥٦٢(  األخرى للفترة ةالشامل الخسائربنود 
    ---------- -   -----------  

  ١٢٨٫٥٤٩  ١٤٣٫٤٤٨  للفترة  الشامل لدخلاإجمالي 
  ----------   -----------  
      

      العائد إلى:
  ١٢٦٫٠٤٩  ١٣٨٫٥٦٨  مساهمي الشركة   
  ٢٫٥٠٠  ٤٫٨٨٠  الحصص غير المسيطرة  
   -----------  ----------  
  ١٢٨٫٥٤٩  ١٤٣٫٤٤٨  
  ======  ======  
  

  . ٢ و ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٣إلى  ٩ تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من
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  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

   المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
  مارس ٣١ للفترة المنتهية في

    
  (غير مدققة)

  يلفترة الثالثة أشهر المنتهية ف
     -----------------------------------------  
  ٢٠١٨مارس  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١  إيضاح  
  ألف درهم   ألف درهم    

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ١٥٦٫١٠٢  ١٦٨٫٤٢١    األرباح قبل الضريبة للفترة

        لـ: تتعديال
  ١٫٧٦٠  ١٫٥٣٤    االستهالك 

  )٣٠٫٧٥٠(  )٣٩٫٧٠٦(  ١٨  الفوائد خلد
  )٤٤٫٢٢٥(  )٥١٫٢٨٥(  ١٨  توزيعات األرباح خلد

  ٩١٨  ١٫٦٧٣  ٦  الحصة من خسائر شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  الخسائر غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة ) / (األرباح

  ٧٦٠  )٥٢٦(  ١٨  من خالل األرباح أو الخسائر
  ١  )١٣(    ن بيع ممتلكات ومعداتالخسائر م(األرباح) / 

  ٢٢٫٥٨٧  ٢٫٢٢٢    مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
     ----------   ----------  

  ١٠٧٫١٥٣  ٨٢٫٣٢٠    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
        

  )٣٢٥٫٣١٠(  )٢٥٢٫٨٩١(    الزيادة في ذمم التأمين المدينة
  )٤٢٠٫١٧٢(  )٣٣٠٫٦٦١(    قود التأمينفي موجودات ع الزيادة

 ً   )٥٩٫٤٦٧(  )١٩٫٧١١(    الزيادة في الذمم المدينة األخرى والمصاريف المدفوعة مقدما
  ٤٩٥٫٠٢٦  ٤٠٨٫١٥٢    في مطلوبات عقود التأمين األخرى  الزيادة

  ١٩٦٫٢٨٧  ١٥٠٫٤٢٣    والذمم الدائنة األخرى التأمين  إعادةالزيادة في ذمم 
  ١٫١٩٠  ٤٣٨    في التزام مزايا التقاعدالزيادة 

  )١١٠(  )٩٢٧(  ١٧  ضريبة الدخل المدفوعة
    --- -------   ---------  

  )٥٫٤٠٣(  ٣٧٫١٤٣    (المستخدم في) األنشطة التشغيليةالناتج من / صافي النقد 
    -- --------   ---------  
        

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )١٫٠٤٦(  )٥٥٦(    معداتشراء ممتلكات و

  ٣  ١٣    العائدات من استبعاد ممتلكات ومعدات
  ٣٠٫٧٥٠  ٣٩٫٧٠٦  ١٨  الفوائد خلد
  ٤٤٫٢٢٥  ٥١٫٢٨٥  ١٨  رباح األتوزيعات  خلد

  ٤٫٣٥٠  )٤٫١٣٨(    كوودائع لدى البن
  )٩٫٥٥٥(  )١٨٫٨٠٣(    شراء استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  )١٦٫٧٨٦(  )١٧٫٣٢٥(    تاريخ االستحقاقحتى شراء استثمارات محتفظ بها 
  )٨٫٠٤٨(  )٥٫٧١١(    متوفرة للبيعشراء استثمارات 

  ١٫٢٩٨  ١٫٣٤٥    بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٤٫٣٥٣  ٨٫٦٩٥    تاريخ االستحقاقلبيع استثمارات محتفظ بها 

  ٦٫٣٠٢  ٥٫٣٤٢    متوفرة للبيعرات بيع استثما
  )٤٢٢(  )٥٫٦٠١(    فروقات صرف العمالت األجنبية

     ----------   -----------  
  ٥٥٫٤٢٤  ٥٤٫٢٥٢    صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

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

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  -  )١٠٠٫٠٠٠(    توزيعات األرباح المدفوعة 

     -------------   -----------  
    )١٠٠٫٠٠٠(  -  
     -------------   ----------  
        

  ٥٠٫٠٢١  )٨٫٦٠٥(    صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما يعادله
        

  ٢٥١٫٨٤٤  ٢٣٤٫٢٧٧    يناير  ١النقد وما يعادله في 
  )٣٤٦(  ٢٫٢٤١    الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية

     -----------   -----------  
  ٣٠١٫٥١٩  ٢٢٧٫٩١٣  ١٢  مارس ٣١النقد وما يعادله في 

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

  . ٢ و ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 
  

  ءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.جز ٢٣إلى  ٩تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



  

٧ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

  (غير مدققة)  المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
       مارس ٣١المنتهية في  للفترة 
  الشركة  لمساهميالعائدة حقوق الملكية   
   ---------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- ------- -- ------------------    

  رأس المال  
االحتياطي 

  اإللزامي
  االحتياطي 

  القانوني

احتياطي 
الخسائر 

  االستثنائية 
االحتياطي 

  العام

 احتياطي
موجودات 

ة مالي
متوفرة 

  للبيع

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  أجنبية

  األرباح
  المحتجزة

أرباح مقترح 
  المجموع  توزيعها

الحصص 
غير 

  اإلجمالي  المسيطرة
  درهم ألف  درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   
                          

  ٢٫٧٩٢٫٦٦٥  ٣٣٫٧٩٦  ٢٫٧٥٨٫٨٦٩  ١٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٥٩٠  )٩٥٫٢٣٦(  ٤٦٨٫٦٨٩  ١٫١٤٦٫٩٣٨  ٢٣٠٫٨٨٨  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١د كما في الرصي
                          

                          للفترة  الشامل لدخلاإجمالي 
                          

  ١٦٦٫٠١٠  ٣٫٨٧٦  ١٦٢٫١٣٤  -  ١٦٢٫١٣٤  -  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة 
                          
                          األخرى للفترة  الشامل/(المصاريف)لدخل ا

صافي الخسائر غير المحققة من استثمارات 
  )٢٤٫٨٠٣(  -  )٢٤٫٨٠٣(  -  -  -  )٢٤٫٨٠٣(  -  -  -  -  -    آلخرا الشامل لدخلامن خالل 

                          
  تسويات عمالت أجنبية من تحويل 

  ٢٫٢٤١  ١٫٠٠٤  ١٫٢٣٧  -  -  ١٫٢٣٧  -  -  -  -  -  -  العمليات الخارجية  
   --------  --------  --------  --------  --------  ----- ------ ---- ---- -------- -- - --- ------  ----- -- --- -  ------ --  ----- ------ 

  ١٤٣٫٤٤٨  ٤٫٨٨٠  ١٣٨٫٥٦٨  -  ١٦٢٫١٣٤  ١٫٢٣٧  )٢٤٫٨٠٣(  -  -  -  -  -   األخرى الشامل/(المصاريف)لدخل ا إجمالي
                          

    المسجلة مباشرة  المالكينالمعامالت مع 
                          ضمن حقوق الملكية  
                          

  )١٠٠٫٠٠٠(  -  )١٠٠٫٠٠٠(  )١٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  مدفوعة الرباح األتوزيعات 
   -----------   -----------   -----------   -----------   --------- -- --   --------- --  - --- - ------  ---------- -   ------------   -- - -- --------   ---------  ---- -- --------  

  ٢٫٨٣٦٫١١٣  ٣٨٫٦٧٦  ٢٫٧٩٧٫٤٣٧  -  ١٩٤٫٧٢٤  )٩٣٫٩٩٩(  ٤٤٣٫٨٨٦  ١٫١٤٦٫٩٣٨  ٢٣٠٫٨٨٨  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٩مارس  ٣١الرصيد كما في 
  ======  ======  ======  ======  =======  ======  ======  ======  =======  =======   =====  ========  
  

  .المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  ٢٣إلى  ٩تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  
  



  

٨ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

  ير مدققة) (غ المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
   مارس ٣١للفترة المنتهية في  
  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------    

  رأس المال  
االحتياطي 

  زامياإلل
  االحتياطي 

  القانوني

احتياطي 
الخسائر 

  االستثنائية 
االحتياطي 

  العام

احتياطي 
موجودات 

مالية 
متوفرة 

  للبيع

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  أجنبية

  األرباح
  المحتجزة

أرباح مقترح 
  المجموع  توزيعها

الحصص 
غير 

  اإلجمالي  المسيطرة
  درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   
                          

  ٢٫٥٢٦٫٨٨٠  ٢٧٫٠١٤  ٢٫٤٩٩٫٨٦٦  ١٠٠٫٠٠٠  ٣٠٫٥٧٠  )٨٦٫١٥١(  ٤٩٤٫٠٢٠  ٨٨٤٫٥٠٠  ٢٠١٫٩٢٧  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد كما في 
                          

                          ة للفتر الشامل لدخلاإجمالي 
                          

  ١٥٣٫٥٨٩  ٢٫٣٦٣  ١٥١٫٢٢٦  -  ١٥١٫٢٢٦  -  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة 
                          
                          األخرى للفترة  الشامل/(المصاريف)لدخل ا

صافي الخسائر غير المحققة من استثمارات 
  )٢٤٫٦٩٤(  -  )٢٤٫٦٩٤(  -  -  -  )٢٤٫٦٩٤(  -  -  -  -  -    آلخرا الشامل لدخلامن خالل 

  تسويات عمالت أجنبية من تحويل 
  )٣٤٦(  ١٣٧  )٤٨٣(  -  -  )٤٨٣(  -  -  -  -  -  -  العمليات األجنبية  
   --------  --------  --------  --------  --------  ----- ------ --- ---- -------- -- -------  ----- -- --- -  ------ --  ----- ------ 

  ١٢٨٫٥٤٩  ٢٫٥٠٠  ١٢٦٫٠٤٩  -  ١٥١٫٢٢٦  )٤٨٣(  )٢٤٫٦٩٤(  -  -  -  -  -   األخرى الشامل/(المصاريف)لدخل ا إجمالي
                          

  المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة   
                          ضمن حقوق الملكية  
                          

  )١٠٠٫٠٠٠(  -  )١٠٠٫٠٠٠(  )١٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة 
  --- --------   -----------   -----------   -----------   -----------   -----------   -----------   -----------   ------------   --------------   ---------   --------------  

  ٢٫٥٥٥٫٤٢٩  ٢٩٫٥١٤  ٢٫٥٢٥٫٩١٥  -  ١٨١٫٧٩٦  )٨٦٫٦٣٤(  ٤٦٩٫٣٢٦  ٨٨٤٫٥٠٠  ٢٠١٫٩٢٧  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٨مارس  ٣١الرصيد كما في 
  ======  ======  ======  ======  ======  ======  ======  ======  ======  ========  =====  ========  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٣إلى  ٩تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  
  



  

٩ 

  التابعةاورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها 
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة  ١

  
كشركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي بموجب مرسوم  ١٩٨٠يوليو  ٢٢تأسست اورينت للتأمين مساهمة عامة ("الشركة") في 

ً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات ١٩٨٢يناير  ١ها في صادر عن سمو حاكم دبي وبدأت في مزاولة عمليات . تم تسجيل الشركة وفقا
تم  ١٩٨٨مايو  ٢. في ١٤برقم تسجيل  ١٩٨٤ديسمبر  ٢٩، وتعديالته، (قانون شركات التأمين) في ١٩٨٤) لسنة ٩العربية المتحدة رقم (

ً لمتطلبات قانون شركات ال تأمين وتم تسجيلها بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وفقا
، وتعديالته، بشأن الشركات التجارية. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. تخضع الشركة ٢٠١٥) لسنة ٢العربية المتحدة رقم (

سيس هيئة التأمين وتنظيم أعمالها. إن العنوان ، بشأن تأ٢٠٠٧لسنة  ٦ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.٢٧٩٦٦المسجل للشركة هو ص.ب 

  
تزاول الشركة إصدار عقود التأمين قصيرة األجل المتعلقة بالعقارات واألعمال الهندسية والسيارات والمخاطر البحرية والحوادث العامة 

يشار إليها بالتأمينات العامة) باإلضافة إلى فئات التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الفردي على الحياة باإلضافة إلى التأمين الصحي (
  (يشار إليهما بالتأمين على الحياة). كما تقوم الشركة باستثمار أموالها في أوراق مالية استثمارية وودائع لدى مؤسسات مالية.

  
موجزة الموحدة على المعلومات المالية المرحلية الموجزة للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها تشتمل المعلومات المالية المرحلية ال

  مجتمعة بـ "المجموعة"). فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:
  

  الملكيةنسبة   بلد التأسيس  الرئيسيالنشاط   التابعة اتالشرك
      ٢٠١٨  ٢٠١٩  
          

  ٪٤٠  ٪٤٠  سوريا  العامة اتنالتأمي  للتأمينالمشرق العربي شركة 
  ٪٦٠  ٪٦٠  مصر التأمينات العامة  )(ش.م.ع للتأمين التكافليشركة اورينت 

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  سيرالنكا التأمينات العامة  شركة اورينت للتأمين المحدودة
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  تركيا التأمينات العامة  سيركيتي انونيمشركة اورينت سيغورتا 

  
الكائنة في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، وهي ذات تأثير هام على التنمية هي شركة الفطيم لخدمات إن الشركة القابضة للمجموعة 

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

  أساس اإلعداد   ٢
  
     بيان التوافق   أ)

  
"التقارير المالية المرحلية". ال تشتمل  ٣٤وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة

ين قراءتها السنوية الكاملة، ويتع الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة
للمعايير الدولية ، والتي تم إعدادها وفقاً ٢٠١٨ديسمبر  ٣١السنوية كما في وللسنة المنتهية في  الموحدة جنباً إلى جنب مع البيانات المالية

تطبيق المعيار  التي تم فيها للمجموعة الموحدة المعلومات المالية المرحلية الموجزةهذه هي النسخة األولى من  .إلعداد التقارير المالية
  التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة.   ٣من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. يتضمن اإليضاح رقم  ١٦رقم 

  
  أساس القياس  ب)

  
بالقيمة  اقياسهيتم  التي التالية البنود لتكلفة التاريخية باستثناءاعلى أساس  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتتم إعداد هذه 

  : العادلة
  
  ؛ والمتوفرة للبيعاالستثمارات  )١
    الل األرباح أو الخسائر. المالية بالقيمة العادلة من خ الموجودات )٢
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج)
  

 إلى أقرب ألف، مقربة )اإلماراتي" الدرهم"( دةبدرهم اإلمارات العربية المتح المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتهذه  عرضتم 
   .المجموعةمعظم معامالت  بها تتم أنها العملة التي حيث

  
  

  
  



  

١٠ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  أساس اإلعداد (تابع)  ٢
  
  كام استخدام التقديرات واألح  د)
  

ع األحك ن اإلدارة وض ب م ة يتطل ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي اً للمع دة وفق وجزة الموح ة الم ة المرحلي ات المالي داد المعلوم ام إن إع
رادات و المسجلةالمحاسبية والمبالغ  والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات د . المصاريفللموجودات والمطلوبات واإلي ق

  تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
  

م  ي ت رة الت ي الفت بية ف ا تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاس فيه
  تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

  
ذه  داد ه د إع ات اعن ة لمعلوم دةالمالي وجزة الموح ة الم ت، المرحلي ات  كان ق السياس د تطبي ل اإلدارة عن ن قب وعة م ة الموض ام الهام األحك

ة  لعدم اليقين في التقديراتالمحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية  ات المالي  الموحدة السنويةهي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على البيان
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في وللكما في  الُمدققة

  
  األحكام المحاسبية والتغيرات في السياسات والتقديرات   ٣

  
ةقامت  ل  المجموع ه من قب م تطبيق ذي ت ى النحو ال بية بصورة متسقة عل ق السياسات المحاس ةبتطبي ة المجموع ات المالي ي البيان دة ف  الموح

  : ٢٠١٩يناير  ١تصبح واجبة التطبيق اعتباراً من التي  التالية ناء السياسات المحاسبية، باستث٢٠١٨ديسمبر  ٣١السنوية للسنة المنتهية في 
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليجار" ١٦المعيار رقم 
  

م  المجموعةقامت  ار رق ق المعي ود اإليجار" الص ١٦بتطبي ة "عق ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع اير م ي ين ى أن ٢٠١٦ادر ف ، عل
م ٢٠١٩يناير  ١يكون تاريخ التطبيق المبدئي هو  ار رق رات  ١٦. يقدم المعي ة تغيي ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع ةم ى جوهري  عل

م دولي رق بي ال ار المحاس ب المعي ويلي بموج غيلي والتم ار التش ود اإليج ين عق ز ب ي التميي ث يلغ تأجر، حي بة المس ن  ١٧ محاس ب م ويتطل
ود اإليجار قصيرة األجل  االستخدام والتزامأصل حق بالمستأجر االعتراف  تثناء عق ود اإليجار، باس اإليجار عند بدء عقد اإليجار لجميع عق

  وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة.
  

  محاسبة المستأجر
  

اس  المجموعةتقوم  دئياً بقي ة مب ة، وأصل حق االستخدام بالتكلف اض القيم ائر انخف راكم وخس ا االستهالك المت ة ناقًص اً بالتكلف تم قياسه الحق ي
  التزام اإليجار.قياس إعادة  بناء علىوالمعدلة 

  
د  المجموعةتقوم  ي عق دل الخصم الضمني ف مبدئياً بقياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية مخصومة باستخدام مع

  أمور أخرى. ضمنالفائدة واإليجار، وكذلك تأثير تعديالت اإليجار،  دفعاتبعد ذلك، يتم تعديل التزام اإليجار مقابل  اإليجار.
  

ارت  ةاخت م  المجموع ار رق ه بموجب المعي ديل المسموح ب ق الب ة إلعدا ١٦تطبي ايير الدولي ن المع هم ق بمتطلبات ا يتعل ة فيم ارير المالي  د التق
د العقد جار قصيرة األجل (أيعقود اإلي علىالعامة  ار شراء وتصل م د  ةالذي ال يتضمن خي دء العق اريخ ب ي ت ل)  ١٢اإليجار ف شهراً أو أق

رف القيمة الموجودات ذات الوعقود إيجار  ه، تعت دفعات المجموعةمنخفضة. وعلي ى  ب ود اإليجار هذه كمصروف عل اإليجار المرتبطة بعق
رة اإلي دى فت ى م ى غرار أساس القسط الثابت عل تأجر، عل ازات المس ل نمط امتي ذا األساس يمث ان ه ى أساس منهجي آخر إذا ك ار أو عل ج
  المحاسبة الحالية لعقود اإليجار التشغيلي.

  
م  المجموعةقامت  ار رق تم  ١٦بتطبيق المعي م ت الي ل ة، وبالت ة استرجاعية معدل ة باستخدام منهجي ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع م

ة. رأت إعا م  المجموعةدة بيان المعلومات المقارن ار رق يس ١٦أن المعي ة ل ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع أثير م ه ت ى  ل ادي عل م
دات’ستخدام ضمن موجودات حق االوقامت بعرض  كما في تاريخ التقرير ألرباح المحتجزةالرصيد االفتتاحي ل ات والمع ين  ‘الممتلك ي ح ف

  .الموحد في بيان المركز المالي المرحلي الموجز ‘امات اإليجارالتز’تم عرض 
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  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  (تابع) األحكام المحاسبية والتغيرات في السياسات والتقديرات   ٣

  
   الموحدة ة الموجزةيت المالية المرحلالتأثير على المعلوما

  
ود إيجار ١٦لتطبيق المبدئي للمعيار رقم نتيجة ا ابقاً كعق ود اإليجار المصنفة س ق بعق ا يتعل ة، فيم ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي  من المع

غ ب المجموعة تفتشغيلي، اعتر ون  ٢ .٥٧موجودات حق االستخدام بمبل مملي داتمدرجة ضمن الممت( دره ات والمع ات إيجار ) ولك التزام
  .٢٠١٩مارس  ٣١درهم كما في  مليون ٢ .٢٢مبلغ ب

  
م  ار رق االعتراف  ١٦فيما يتعلق أيضاً بعقود اإليجار بموجب المعي ة ب ة، قامت المجموع ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع اليف بم تك

ي  الفوائدتكاليف ستهالك واال ة ف ة أشهر المنتهي رة الثالث ود اإليجار التشغيلي. خالل فت ارس  ٣١بدالً من مصروفات عق ، اعترفت ٢٠١٩م
  درهم.مليون  ٠ .٤١ بتكاليف استهالك بمبلغ المجموعة

  
  إدارة المخاطر المالية   ٤

  
داف وسياسات النواحيإن  ة بأه ة المتعلق ك إل المجموع ق مع تل ة تتواف م اإلفصاحاألدارة المخاطر المالي ي ت داف والسياسات الت ي  ه ا ف عنه

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهيةالُمدققة  السنوية الموحدة البيانات المالية
  

  القياس المرحلي   ٥
  

م المجموعةوفقاً لطبيعة أعمال  أي شكل من أشكال الموسمية. ت ة ب أثر بصورة مادي ة ال تت د المصروفات بطريق رادات وتكب ق اإلي تم تحقي  ي
دة  الموحدة إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة رادات والمصروفات كمكتسبة أو متكب د اإلي ب قي ذي يتطل دأ االستحقاق ال وفقاً لمب

ي المس ر ف همات اوليس كمستلمة أو مدفوعة طوال الفترة. إال أن النتائج المرحلية قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنوية نظراً للتغي
  وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. 

  
  االستثمار في شركة زميلة  ٦

  
مساهمة عامة تم تسجيلها ش.م.ع، شركة  في اورينت يو ان بي تكافل )٪٣٥: ٢٠١٨( ٪٣٥يمثل االستثمار في شركة زميلة نسبة 

في  الزميلة للشركة الرئيسي. يتمثل النشاط ٢٠١٧اتها التجارية في وتأسيسها في اإلمارات العربية المتحدة. بدأت الشركة الزميلة عملي
والتأمين ضد الحريق والتأمين ضد مخاطر النقل وغيرها من  والمسؤوليةصدار عقود تكافل قصيرة األجل تتعلق بالتأمين ضد الحوادث إ

  لها في ودائع.أنواع التأمين فضالً عن التأمين الصحي. كما تقوم الشركة الزميلة باستثمار أموا
  

  االستثمار في شركة زميلة:فيما يلي الحركة في 
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦٨٫٣١٧  ٦٥٫٠٨٩  يناير ١الرصيد كما في 
  )٣٫٢٢٨(  )١٫٦٧٣(  السنة / حصة المجموعة من صافي الخسائر للفترة

  ----------   ---------  
  ٦٥٫٠٨٩  ٦٣٫٤١٦  االستثمار في شركة زميلة 

  ======  =====  
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  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  األوراق المالية  ات فياالستثمار  ٧

  
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ مارس ٣١ في
  

  

المحتفظ بها 
خ لتاري

  االستحقاق
  لمتوفرةا

  للبيع

القيمة العادلة 
من خالل األرباح 

  اإلجمالي  أو الخسائر
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          
          األوراق الماليةسهم أ
  ٩٨٢٫٢٤٩  ١١٫٦٠٥  ٩٧٠٫٦٤٤  -   دولة اإلمارات العربية المتحدة داخلمدرجة  سهمأ
  ٢٣١٫٩٧٥  -   ٢٣١٫٩٧٥  -   ارات العربية المتحدةغير مدرجة داخل دولة اإلم سهمأ
  ٣  -   ٣  -   اإلمارات العربية المتحدة خارجغير مدرجة  سهمأ
  غير مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  سهمأ

  وثائق المنتجات المرتبطة  حامليمحتفظ بها بالنيابة عن   
  ٥٣٫٧٣٥  ٥٣٫٧٣٥  -   -  بالوحدات   
  ج دولة اإلمارات العربية المتحدة غير مدرجة خار سهمأ

  وثائق المنتجات المرتبطة حامليمحتفظ بها بالنيابة عن   
  ٤٢٫٩٥٨  ٤٢٫٩٥٨  -   -   بالوحدات  
  ----------   ----- ---------   -----------   -- ------------  

  ١٫٣١٠٫٩٢٠  ١٠٨٫٢٩٨  ١٫٢٠٢٫٦٢٢  -   األوراق الماليةسهم أإجمالي 
  ١٧٣٫٩٤٨  -   ١٥٫٣٣٦  ١٥٨٫٦١٢  األخرى فيها جودات المستثمرإجمالي المو

   -----------   --------------   -----------   --------------  
  ١٫٤٨٤٫٨٦٨  ١٠٨٫٢٩٨  ١٫٢١٧٫٩٥٨  ١٥٨٫٦١٢  اإلجمالي

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

  

المحتفظ بها 
لتاريخ 

  االستحقاق
  لمتوفرةا

  للبيع

القيمة العادلة من 
ل األرباح أو خال

  اإلجمالي  الخسائر
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

          
          األوراق الماليةسهم أ
  ١٫٠٠٦٫٥٣٦  ١١٫٠٧٩  ٩٩٥٫٤٥٧  -   مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة سهمأ
  ٢٣١٫٩٧٥  -   ٢٣١٫٩٧٥  -   غير مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة سهمأ
  ٣  -   ٣  -   اإلمارات العربية المتحدة خارجغير مدرجة داخل  سهمأ

  غير مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  سندات ملكية
  وثائق المنتجات المرتبطة  حامليمحتفظ بها بالنيابة عن   
  ٤٤٫٧٩٧  ٤٤٫٧٩٧  -   -  بالوحدات   
رج دولة اإلمارات العربية المتحدة محتفظ غير مدرجة خا سهمأ

  ٣٤٫٤٣٨  ٣٤٫٤٣٨  -   -   وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات حامليبها بالنيابة عن 
  ----------   --- ----------   -------- --   --- ----------  

  ١٫٣١٧٫٧٤٩  ٩٠٫٣١٤  ١٫٢٢٧٫٤٣٥  -   األوراق الماليةسهم أإجمالي 
  ١٥٩٫٢٥١  -   ١٤٫٣١٣  ١٤٤٫٩٣٨  األخرى فيها جودات المستثمرإجمالي المو

   -----------   -- -----------   - ----- ---   ------ -------  
  ١٫٤٧٧٫٠٠٠  ٩٠٫٣١٤  ١٫٢٤١٫٧٤٨  ١٤٤٫٩٣٨  الياإلجم

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

  
  
  
  
  
  



  

١٣ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
   إلزاميةدائع و  ٨

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

 وديعة إلزامية ال يمكن سحبها دون موافقة مسبقة من وزارة االقتصاد   )أ
  ١٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠  ٢٠٠٧لسنة  ٦من القانون االتحادي رقم  ٤٢وفقاً للمادة 

  ٢٢٫٢٠٣  ٢٦٫٧٣٩  سوق المال، سلطنة ُعمانمبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة ل  )ب
  ٤٧٨  ٤٧٨  ج)     مبالغ محتجزة لدى المكتب الُعماني الموحد للبطاقة البرتقالية

  ١٧٨  ١٧٨  د)      مبالغ محتجزة لدى هيئة التأمين بسوريا
  ١٣٫٥٤٠  ٧٫٢٨١  مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصرهـ)     
  ١١٫١٧٣  ١١٫١٣٢  محتجزة لدى الخزانة التركية مبالغو)      
  ٧٢٩  ٧٥٠  مبالغ محتجزة لدى مصرف البحرين المركزيز)      

  ----------   -- -------  
  ٥٨٫٣٠١  ٥٦٫٥٥٨  
  =====  =====  
  



  

١٤ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  

  مين وموجودات عقود إعادة التأمينمطلوبات عقود التأ  ٩
  مارس (غير مدققة) ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  
_________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  صافي األقساط المكتتبة  إعادة التأمين من األقساط المسندة حصة  إجمالي األقساط المكتتبة   

  
____________________________________  

  
_____________________________________  

  
____________________________________  

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
              

  ٣٥٨٫٣٠٤  ٣٦٦٫٦٣١  )٨٤٠٫٧١٣(  )٩٤٢٫١٠٨(  ١٫١٩٩٫٠١٧  ١٫٣٠٨٫٧٣٩  إجمالي األقساط
  الحركة في مخصص األقساط غير المكتسبة واالحتياطي 

  )٩٠٫٦٢٨(  )٧٥٫٢١٩(  ٣٦٦٫٠٠٦  ٣٢٦٫٥٢١  )٤٥٦٫٦٣٤(  )٤٠١٫٧٤٠(  الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات  
   --------- - - --   ------- -----   ---- ----------   ---- --------   --- ---- -- ---   ----- - -----  

  ٢٦٧٫٦٧٦  ٢٩١٫٤١٢  )٤٧٤٫٧٠٧(  )٦١٥٫٥٨٧(  ٧٤٢٫٣٨٣  ٩٠٦٫٩٩٩  صافي األقساط المكتسبة
  ======  ======  ========  =======  =======  ======  

              

  صافي  حصة شركات إعادة التأمين  اإلجمالي  
  ____________________________________  ____________________________________  ____________________________________  

  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
   مارس ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
   مارس ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
   مارس ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  
              

  ٤٢٣٫٨٣٩  ٤٧٩٫٨٥٨  )٩٣٩٫٨٩٤(  )١٫٢٦٦٫٣٢٦(  ١٫٣٦٣٫٧٣٣  ١٫٧٤٦٫١٨٤  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ٢١٢٫٠٣١  ٢٢١٫٤٩٠  )١٫٣٠٠(  )١٫٨٢٨(  ٢١٣٫٣٣١  ٢٢٣٫٣١٨  االحتياطي الحسابي

  ٧٩٫٢٣٥  ٩٦٫٦٩٣  -   -   ٧٩٫٢٣٥  ٩٦٫٦٩٣  احتياطي أموال مرتبطة بالوحدات
   --------------   ----- --------   ----------------   --- ----------   ------------   -----------  
  ٧١٥٫١٠٥  ٧٩٨٫٠٤١  )٩٤١٫١٩٤(  )١٫٢٦٨٫١٥٤(  ١٫٦٥٦٫٢٩٩  ٢٫٠٦٦٫١٩٥  
  ========  =======  =========  =======  =======  ======  
              

  ٢١٠٫٤٩٩  ٢٠٨٫٥٤٠  )٧٣٦٫٩٤٢(  )٧٤٠٫٦٠٧(  ٩٤٧٫٤٤١  ٩٤٩٫١٤٧  التسوية قيدالمطالبات 
  ١٨٩٫٠٩٧  ١٨٦٫٤٨٠  )٣٢١٫٦٧٣(  )٣٢١٫٣٢٥(  ٥١٠٫٧٧٠  ٥٠٧٫٨٠٥  احتياطي المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها

  ٣٫٠٠٩  ٢٫٩١٥  )٩٫٩٥١(  )١٠٫٣٣٥(  ١٢٫٩٦٠  ١٣٫٢٥٠  احتياطي مصاريف تسوية الخسائر المخصصة
  ١٣٫٦٥٠  ١٢٫٨٧٥  -   -   ١٣٫٦٥٠  ١٢٫٨٧٥  خصصةاحتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير الم

   ----- ---------   ----- --------  ---------- ----- -   --- ------------   -- ---------   -----------  
  ٤١٦٫٢٥٥  ٤١٠٫٨١٠  )١٫٠٦٨٫٥٦٦(  )١٫٠٧٢٫٢٦٧(  ١٫٤٨٤٫٨٢١  ١٫٤٨٣٫٠٧٧  
   --- - ----------   -- -----------   ------------ -- --   -- -------------   ----- -------- -   -------------  
  ١٫١٣١٫٣٦٠  ١٫٢٠٨٫٨٥١  )٢٫٠٠٩٫٧٦٠(  )٢٫٣٤٠٫٤٢١(  ٣٫١٤١٫١٢٠  ٣٫٥٤٩٫٢٧٢  
  ========  =======  =========  =========  ========  =======  



  

١٥ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

            
  التامين المدينة  رصدةأ  ١٠

  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  مارس ٣١  

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٦٧٨٫٣٧٣  ٩١١٫٥٦٣  وثائق التأمين حامليالمستحق من   
  ٤٤٫٩٧٤  ٤٤٫٩٩٣  إعادة التأمين / المستحق من شركات التأمين  
   -----------   -----------  
  ٧٢٣٫٣٤٧  ٩٥٦٫٥٥٦  
   -----------   -----------  

      خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٦٦٫٨٩٢  ١٠٩٫٤٦٧  المستحق من حملة وثائق التأمين  
  ١٢٤٫٦٠٩  ١٠١٫٧١٦  المستحق من شركات التأمين/إعادة التأمين  
   -----------   -----------  
  ١٩١٫٥٠١  ٢١١٫١٨٣  
  ---------- ----   -----------  

  ٩١٤٫٨٤٨  ١٫١٦٧٫٧٣٩  التأمين المدينة  رصدةأإجمالي 
  )٤٠٫٧٩٠(  )٤٣٫٠١٢(  ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

   --------------   ---- -------  
  ٨٧٤٫٠٥٨ ١٫١٢٤٫٧٢٧  
  ========  ======  

  
ً المدفوعة م المصاريفو األخرى ذمم المدينةال  ١١   قدما

  )دققة(م  )(غير مدققة  
  ديسمبر ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهمألف   درهمألف   
      

  ١٫٧٢٥  ١٫٤٨٠  ذمم مدينة من الموظفين
  ٥٫٨٢٧  ٥٫٩٩٧  ودائع قابلة لالسترداد

 ً   ٢٧٫٠٧٣  ٢٤٫٢٣٨  مصاريف مدفوعة مقدما
  ٢٤٫٨٤٦  ٤٧٫٠٢٩  أخرى

   -- --------   ---------  
  ٥٩٫٤٧١  ٧٨٫٧٤٤  
  ======  =====  



  

١٦ 

  مين مساهمة عامة وشركاتها التابعةاورينت للتأ
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  وما يعادله النقد   .١٢

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٦٩٫٦٨٠  ١٥٠٫٢٥٩  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
  ٦٤٫٥٩٧  ٧٧٫٦٥٤  نوك مستحقة خالل ثالثة أشهرودائع لدى ب

   ------------   ------------  
  ٢٣٤٫٢٧٧  ٢٢٧٫٩١٣  النقد وما يعادله

  ٢٫٢٠٧٫٤٣٠  ٢٫٢١٣٫٣١١  بنوك الودائع لدى 
   --------------   - ------------  
  ٢٫٤٤١٫٧٠٧  ٢٫٤٤١٫٢٢٤  
  ========  =======  

      :ما يعادلهوالنقد 
  ٢٫٢١٥٫١٤٢  ٢٫١٩٨٫٩٨٤  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٢٢٦٫٥٦٥  ٢٤٢٫٢٤٠  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:

   --------------   --------------  
  ٢٫٤٤١٫٧٠٧  ٢٫٤٤١٫٢٢٤  
  ========  ========  
  

  بنكية.مرهون مقابل ضمانات ) درهم ألف ١٫٥٦٢: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(درهم  ألف ١٫٤٣٣مبلغ  لدى بنوكتتضمن األرصدة 
  

   سنوياً. )٪٢٦ .٥٠ – ٪٠ .٠٣: ٢٠١٨ ديسمبر ٣١( ٪٢٢ .٥٠ -  ٪٠ .٥٠تراوح من ة تثابت تمعدالبالودائع لدى البنوك لفائدة  تخضع
  

  رأس المال  ١٣
  )(مدققة  )(غير مدققة  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  درهم للسهم الواحد ١٠٠سهم بقيمة  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠مدفوع بالكامل المصدر وال
  ٥٠٠٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  درهم للسهم الواحد) ١٠٠سهم بقيمة  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٨(  
  ======  ======  

  
   االحتياطيات   ١٤

  
  طبيعة االحتياطيات والغرض منها

  
 اإللزامياالحتياطي  - 
  

اً  ينلنظام األساسي للشركة، لطبق ل  يتع اطي  ٪١٠تحوي ى االحتي نوية إل اح الس رر . اإللزاميمن األرب د تق ذه التحويالت  الشركةق اف ه إيق
ي  .من رأس المال ٪٢٥عندما يبلغ إجمالي االحتياطي  اطي اإللزام ادة االحتي ذيقررت الشركة عدم زي غ ال ادل  عن المبل من رأس  ٪٢٥يع

  ن بناًء على توصية مجلس اإلدارة. ه المساهمواالحتياطي ألي غرض يقرريمكن استخدام هذا  .مال الشركة المدفوع
  
  االحتياطي القانوني - 

  
انون")  ٢٠١٥) لسنة ٢طبقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( ينوالنظام األساسي للشركة، ("الق ل  يتع من  ٪١٠تحوي

انوني.  اطي الق ى االحتي نوية إل اح الس رر ااألرب د تق ة ق ذلمجموع اف ه اطي إيق الي االحتي غ إجم دما يبل ال  ٪٥٠ه التحويالت عن من رأس الم
  . إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون.٢٠١٦المدفوع حيث وصل االحتياطي إلى هذا الحد في 

  



  

١٧ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  االحتياطيات (تابع)  ١٤

  
  طبيعة االحتياطيات والغرض منها (تابع)

  
  ستثنائيةاالخسائر الحتياطي ا - 

  
ات ق بعملي ا يتعل ادل  فيم غ يع ل مبل تم تحوي دة، ي ة المتح ارات العربي اطي  ٪١٠اإلم ى احتي نة إل أمين للس رادات الت افي إي ن ص ائر الم خس

ي  الشركةن ستثنائية لضمان أاال ر المتكررة الت تثنائية غي ات االس اء بالمطالب ة للوف يولة كافي د تحتفظ بس تم ق م ي تقبلية. ل ي سنوات مس تطرأ ف
  ، حيث سيتوقف ذلك على نتائج السنة.٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في أشهر  الثالثةإجراء أي تحويالت خالل فترة 

  
اة) للسنة و ٪١٠، يجب تحويل ما يعادل ُعمان عمليات صفيما يخأما  ى الحي أمين عل ر الت ات تحت التسوية (غي الي  ٪١من المطالب من إجم

ةلتأمين على الحياة إلى احتياطي أقساط ا ة الكافي درة المالي ديها الق اء خسائر الطوارئ للتأكد من أن الشركة ل ر  للوف تثنائية غي ات االس بالمطالب
  لفرع ُعمان. المتكررة التي تطرأ في سنوات مستقبلية

  
  االحتياطي العام  - 

  
س اإلدارة  ا مجل ي يراه اطي لألغراض الت ذا االحتي س اإلدارة. يمكن استخدام ه ى توصية مجل اًء عل ام بن اطي الع ى االحتي تتم التحويالت إل

  مناسبة.
  

    المتوفرة للبيع لموجوداتااحتياطي  - 
  

  .توفرة للبيعالمالقيمة العادلة للموجودات المالية التغيرات في يسجل هذا االحتياطي 
  
  احتياطي تحويل العمالت األجنبية   - 

  
  .خارجيةالناتجة عن تحويل البيانات المالية لشركات تابعة  اتيتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنبية لتسجيل الفروق

  
   توزيعات األرباح  ١٥

  
، وذلك بناًء على موافقة ٢٠١٨مليون درهم) فيما يتعلق بسنة  ١٠٠درهم للسهم (بإجمالي  ٢٠ بواقعتم اإلعالن عن توزيعات أرباح 

  .٢٠١٩مارس  ٤بتاريخ  الذي عقد المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي
  

  والذمم الدائنة األخرى ذمم إعادة التأمين   ١٦

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  رهمألف د  ألف درهم  
      

  ٤٤٥٫٣٩٤  ٣٤٨٫٦٠٢  داخل اإلمارات العربية المتحدة –الذمم الدائنة 
  ٦٧٩٫٥٤٧  ٩٢٨٫١٥٩  خارج اإلمارات العربية المتحدة –الذمم الدائنة 

   -- - -----------   -------------  
  ١٫١٢٤٫٩٤١  ١٫٢٧٦٫٧٦١  
  ========  =======  
  



  

١٨ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتاحات حول إيض

  
  والذمم الدائنة األخرى (تابع) ذمم إعادة التأمين   ١٦

      
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

      داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٨٢٫٩٥٩  ١٠٤٫٠٣٥  الدائنة  إعادة التأمينشركات التأمين / ذمم 

  ٢٧٫٥٦٧  ٢٩٫٥٢٦  للوكالء والوسطاء مبالغ مستحقة
  ٢٥٫٨٦٥  ٢٠٫٧٧٩  للموظفين مبالغ مستحقة

  ٣٠٩٫٠٠٣  ١٩٤٫٢٦٢  ذمم دائنة أخرى 
   -----------   -----------  
  ٤٤٥٫٣٩٤  ٣٤٨٫٦٠٢  
  ======  ======  
      

      خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٦٠٥٫٦٥٥  ٧٣٩٫٢٣٩  الدائنة  ة التأمينإعادشركات التأمين / ذمم 

  ٣٫٥٦٨  ٦٫٩٣٣  للوكالء والوسطاء مبالغ مستحقة
  ٢٫١٣٢  ١٫٢٠٧  للموظفين مبالغ مستحقة

  ٦٨٫١٩٢  ١٨٠٫٧٨٠  ذمم دائنة أخرى 
   -----------   -----------  
  ٦٧٩٫٥٤٧ ٩٢٨٫١٥٩ 
  ======  ======  

  

  ضرائب الدخل   ١٧
  

بة الدخل للفترة باستخدام المعدل الضريبي المطبق على اإليرادات السنوية المتوقعة. تعمل تقوم المجموعة باحتساب مصاريف ضري
  المجموعة في سلطنة ُعمان ومصر وسوريا وتركيا وسريالنكا وهي تخضع لضريبة الدخل في هذه الدول.  شركات

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

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٫٠١٠  ٢٫٢٦٩  مصاريف ضريبة الدخل الحالية 
  ١٫٥٠٣  ١٤٢  ضرائب مؤجلة

   ----- ---   ---------  
  ٢٫٥١٣  ٢٫٤١١  اإلجمالي

  =====  =====  
      
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣١١  ٤٫٥٧٨  يناير  ١كما في 
  ٧٫٤٧٢  ٢٫٢٦٩  المخصصات خالل الفترة

  )٣٫١٧٧(  )٩٢٧(  المدفوعاتناقصاً: 
  )٢٨(  ١٤٨  العمالت األجنبية صرف اتفروق

   --------   --------  
  ٤٫٥٧٨  ٦٫٠٦٨  الرصيد كما في نهاية الفترة

  =====  =====  



  

١٩ 

  ين مساهمة عامة وشركاتها التابعةاورينت للتأم
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  من االستثمارات  لدخلا  ١٨

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  مارس ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      
  ٣٠٫٧٥٠  ٣٩٫٧٠٦  الفوائد خلد
  ٤٤٫٢٢٥  ٥١٫٢٨٥  توزيعات األرباح خلد

   بالقيمة العادلة مدرجةلاالقيمة العادلة لالستثمارات أرباح / (خسائر) 
  )٧٦٠(  ٥٢٦  من خالل األرباح أو الخسائر   
  ----------   ---------  
  ٧٤٫٢١٥  ٩١٫٥١٧  
  ======  =====  
  

  وااللتزامات الطارئة  لمطلوباتا  ١٩

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

      لمطلوباتا    أ) 
  ٥٫٧١٩  ٥٫٧١٩  استثمارات عنلتزامات ا

  ====  ====  
  

  االلتزامات الطارئة   ب)

  
ك بخالفضمانات،  تم إصدار ٢٠١٩ مارس ٣١في  غ  الضمانات تل ا، بمبل وين مخصصات له م تك ي ت ات الت ة بالمطالب  ٢٠٫٣٠٥المتعلق

  األعمال االعتيادية. سياق ضمنمن قبل البنوك التي تتعامل معها بالنيابة عن المجموعة ألف درهم)  ٢٤٫٦٣٦: ٢٠١٨ألف درهم (
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية    ٢٠
  

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

   العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
  

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

  بصورة مستمرة.  
  

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

  سعير المعاملة.باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٢٠ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)  ٢٠

  
ت المستخدمة في تحديد ضح أهمية المدخالتقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يو

  القياسات:
  

 ) في سوق نشط ألداة مطابقة. ة(غير المعدل ةالمدرجمدخالت تمثل أسعار السوق : ١المستوى 
 

التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة غير  ١: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 
ي مستمدة من األسعار). تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة مباشرة (أ

يع ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها جم
 لحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.المدخالت الهامة م

  
: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال ترتكز ٣المستوى 

الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بناًء على على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه 
  األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار الفروقات بين األدوات.

  
تقرير حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة ال نهاية فترةيوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في 

  صنيف قياسات القيمة العادلة.ت إطاره العادلة التي يتم في
  

  (غير مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١
  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  الموجودات المالية

          
          للمتاجرة: الموجودات المالية المحتفظ بها

  ١١٫٦٠٥  -   -   ١١٫٦٠٥  األوراق الماليةسهم أ
  استثمارات محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق  

  ٩٦٫٦٩٣  -   -   ٩٦٫٦٩٣  المنتجات المرتبطة بالوحدات  
   -----------   -------   -------   -------- -- -  
  ١٠٨٫٢٩٨  -   -   ١٠٨٫٢٩٨  
  ======  ====  ====  ======  
          

          :لمتوفرة للبيعاالموجودات المالية 
  ١٫١٦٦٫٢٣٧  ٢٠٠٫٠٠٠  -   ٩٦٦٫٢٣٧  القطاع المصرفي

  ٥١٫٧٢١  ٣١٫٩٧٨  -   ١٩٫٧٤٣  قطاعات أخرى
   -----------   -------   -----------   --------------  
  ١٫٢١٧٫٩٥٨  ٢٣١٫٩٧٨  -   ٩٨٥٫٩٨٠  
  ======  ====  ======  ========  
          

          (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   الماليةالموجودات 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:
  ١١٫٠٧٩  -   -   ١١٫٠٧٩  األوراق الماليةسهم أ

  استثمارات محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق  
  ٧٩٫٢٣٥  -   -   ٧٩٫٢٣٥  المنتجات المرتبطة بالوحدات  
   -- -------   -------   -------   ---------  
  ٩٠٫٣١٤  -   -   ٩٠٫٣١٤  
  =====  ====  ====  =====  
          

          :المتوفرة للبيعالموجودات المالية 
  ١٫١٩١٫٠١٣  ٢٠٠٫٠٠٠  -   ٩٩١٫٠١٣  القطاع المصرفي

  ٥٠٫٧٣٥  ٣١٫٩٧٨  -   ١٨٫٧٥٧  قطاعات أخرى
   --- -- --------   ------ - -   -----------   ------- -------  
  ١٫٢٤١٫٧٤٨  ٢٣١٫٩٧٨  -   ١٫٠٠٩٫٧٧٠  
  =======  =====  ======  ========  



  

٢١ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)  ٢٠

  
والتي تم قيدها بالقيمة  ٣فتتاحي والختامي للموجودات والمطلوبات المالية ضمن المستوى يتضمن الجدول أدناه مطابقة بين الرصيد اال

  :العادلة
  

  (غير مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١
  

  
يناير  ١في 

  المبيعات  مشتريات  ٢٠١٩

إجمالي األرباح 
أو الخسائر 

المسجلة في 
  حقوق الملكية

 مارس ٣١في 
٢٠١٩  

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

            :تفظ بها للمتاجرةلمحاالموجودات المالية 

  ٢٠٠٫٠٠٠  -   -   -   ٢٠٠٫٠٠٠  القطاع المصرفي
  ٣١٫٩٧٨  -   -   -   ٣١٫٩٧٨  قطاعات أخرى

   -----------   - - -- ----   -- -----   ---- ---   -----------  
  ٢٣١٫٩٧٨  -   -   -   ٢٣١٫٩٧٨  اإلجمالي

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

  (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  
يناير  ١في 

  المبيعات  مشتريات  ٢٠١٨

إجمالي األرباح 
أو الخسائر 
المسجلة في 
  حقوق الملكية

 ديسمبر ٣١في 
٢٠١٨  

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

            :تفظ بها للمتاجرةلمحاالموجودات المالية 

  ٢٠٠٫٠٠٠  -   -   -   ٢٠٠٫٠٠٠  القطاع المصرفي
  ٣١٫٩٧٨  -   -   ٢٫١٤٧  ٢٩٫٨٣١  رىقطاعات أخ

   -----------   --------   -------   -------   -----------  
  ٢٣١٫٩٧٨  -   -   ٢٫١٤٧  ٢٢٩٫٨٣١  اإلجمالي

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

  األمالشركة للسهم العائد لمساهمي  فوالمخفالربح األساسي   ٢١
  

  :كما يلي باح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترةأر سمةقيتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق 
  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  مارس ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٥٣٫٥٨٩  ١٦٦٫٠١٠  أرباح الفترة بعد الضريبة
  )٢٫٣٦٣(  )٣٫٨٧٦(  ناقصاً: العائد إلى الحصص غير المسيطرة

   ----- ----- -  ----------  
  ١٥١٫٢٢٦  ١٦٢٫١٣٤  األرباح العائدة إلى المساهمين

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

  ٥٫٠٠٠  ٥٫٠٠٠  (ألف) المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
  =====  =====  

  ٣٠ .٢٥  ٣٢ .٤٣  ربحية السهم (درهم)
  =====  =====  
  



  

٢٢ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتحول إيضاحات 

  
   اتمعلومات حول القطاع  ٢٢

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

  
مارس  ٣١

٢٠١٩  
مارس  ٣١

٢٠١٨  
مارس  ٣١

٢٠١٩  
مارس  ٣١

٢٠١٨  
مارس  ٣١

٢٠١٩  
مارس  ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
              

 ١٫١٩٩٫٠١٧  ١٫٣٠٨٫٧٣٩  ١٢٢٫٠٤١  ١١٣٫١٢٤  ١٫٠٧٦٫٩٧٦  ١٫١٩٥٫٦١٥  المكتتبةقساط األإجمالي 
   ----- - ----- -   ----- - ------  ---------- -  ----------   ------------ -   ----------- -  

  ٢٧٢٫٠٦٢  ٣٠٤٫٤٠٧  ٢٧٫٨٠١  ٢٧٫٤٥٤  ٢٤٤٫٢٦١  ٢٧٦٫٩٥٣  التأمين خلدإجمالي 
  ---------- -   -----------   --- ------ -  ----------  ---------- -   -----------  

  ١٤٤٫٠٠٦  ١٤٠٫٩٣٨  ١٨٫٤٤٠  ١٨٫٢٠٤  ١٢٥٫٥٦٦  ١٢٢٫٧٣٤  التأمين خلدصافي 
              

  )٦٤٫٤٢٩(  )٦٣٫٧٣٨(  )١٠٫٣٩١(  )١١٫٦٥٤(  )٥٤٫٠٣٨(  )٥٢٫٠٨٤(  العمومية واإلدارية المصاريف
  ---------- -   -----------  ---------- -   -----------  ---------- -   -----------  

  ٧٩٫٥٧٧  ٧٧٫٢٠٠  ٨٫٠٤٩  ٦٫٥٥٠  ٧١٫٥٢٨  ٧٠٫٦٥٠  الفنيةصافي األرباح 
   --- - ---- - -   - ---------   --------- -   -----------  ---------- -   ----- -----  
  ٧٦٫٥٢٥  ٩١٫٢٢١          دخل آخرو اتاستثمار خلد
          ---------- -   -- --------  

  ١٥٦٫١٠٢  ١٦٨٫٤٢١          األرباح قبل الضريبة
              

بعد خصم ضريبة الدخل  مصاريف
  )٢٫٥١٣(  )٢٫٤١١(          الضريبة المؤجلة

           --- - -------  ----------  
  ١٥٣٫٥٨٩  ١٦٦٫٠١٠          األرباح بعد الضريبة

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



  

٢٣ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  (تابع) اتمعلومات حول القطاع  ٢٢

  
  اإلجمالي  االستثمارات  التأمينات على الحياة  التأمينات العامة  
   ------------- -- - --- ----------------   --------- - ---- -- ---- -- -------------   ----------- -------- ------ -------------   -- ----- ------ --------- -- ------------  
  (مدققة)  ير مدققة)(غ  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
   مارس ٣١

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
   مارس ٣١

 ٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٨  
   مارس ٣١

 ٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٨  
   مارس ٣١

 ٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                  

  ٧٫٠٨٢٫٥١٢  ٧٫٦٨٨٫٥٩١  ٣٫٨٠٧٫٨٢٠  ٣٫٨١٨٫١٥٣  ٣٥٦٫٨٠٧  ٣٣٩٫٢٧٨  ٢٫٩١٧٫٨٨٥  ٣٫٥٣١٫١٦٠  موجودات القطاع
  ========  ========  =======  ======  ========  =======  ========  ========  

  ٤٫٢٨٩٫٨٤٧ ٤٫٨٥٢٫٤٧٨  -   -   ٦٢٦٫٩٣٤  ٦٣٧٫٦١٨  ٣٫٦٦٢٫٩١٣  ٤٫٢١٤٫٨٦٠  مطلوبات القطاع
  ========  ========  ======  ======  ========  =======  ========  ========  
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