
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 اورينت للتأمين مساهمة عامة 
 وشركاتها التابعة

 

  المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلومات
   2020 سبتمبر 30المنتهية في  فترة التسعة أشهرل

 
 
 



 

 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلومات
   2020 سبتمبر 30 المنتهية في هرتسعة أشفترة الل

 
 

 الصفحة   المحتويات 
 

  1   المرحلية الموجزة الموحدةمراجعة المعلومات المالية حول  مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

 3   المرحلي الموجز الموحد بيان المركز المالي
 

 4   المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 
 

  5   المرحلي الموجز الموحد اح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبراألبيان 
 

 6   المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
 

  7   المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

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

  موحدلموجز الالمرحلي ا األرباح أو الخسائربيان 
 سبتمبر 30 ي لمنتهية فللفترة ا

  
 )غير مدققة(

 هية فيالمنتأشهر  الثالثةفترة ل  
 )غير مدققة(

 هية فيتالمن فترة التسعة أشهرل  
  --------------------------------- --------------------------------- 

 
 اتإيضاح

 
 سبتمبر 30
 2020 

 سبتمبر 30
 2019 

 سبتمبر 30
 2020 

 مبرسبت 30
 2019 

 درهمألف  درهمألف  درهمألف  مدرهألف   
      

 3.014.691 3.346.499 761.359 787.499  إجمالي األقساط المكتتبة  
 (2.018.087) (2.326.757) (504.565) (524.422)  من األقساط المسندةإعادة التأمين حصة 

  ------------- ------------- --------------- --------------- 
 996.604 1.019.742 256.794 263.077  قساط المكتتبة األ صافي

واالحتياطي قساط غير المكتسبة مخصص األ في الحركةصافي 
 (137.269) (173.869) 12.720 24.604  الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات

  ----------- ----------- ------------- ------------- 
 859.335 845.873 269.514 287.681   المكتسبة اط قساألفي اص

 191.968 207.656 49.042 51.990  إيرادات العموالت
 (208.453) (227.880) (62.383) (69.249)  مصاريف العموالت

  ------------ ------------ ------------- ------------- 
 842.850 825.649 256.173 270.422  ن التأميإجمالي إيرادات 

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

 1.734.745 1.606.355 534.897 606.345  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (1.259.718) (1.178.801) (390.173) (443.623)  حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة

  ------------- ------------ ---------------- --------------- 
 475.027 427.554 144.724 162.722  المطالبات المدفوعةصافي 

      
 836 347.174 (8.833) 123.540  في مخصص المطالبات تحت التسوية  )النقص( / الزيادة

 (17.414) (323.336) 7.980 (109.691)  في حصة إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية النقص( / الزيادة)
في احتياطيات المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ  زيادةلا/  )النقص(

 8.694 (23.810) 11.973 (10.544)  عنها
 (4.228) 3.311 (3.494) 1.017  الزيادة / )النقص( في احتياطي مصاريف تسوية الخسائر

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

 462.915 430.893 152.350 167.044  صافي المطالبات المحققة 
  ----------- ----------- ------------ ----------- 

      

 379.935 394.756 103.823 103.378  صافي دخل التأمين
      

 167.390 153.067 42.937 35.194 17 الدخل من االستثمارات
 4.638 4.901 1.612 1.346  آخر دخل

 (796) 1.350 783 897  من شركة زميلةحصة األرباح / )الخسائر( 
  ------------ ------------ ------------ ------------ 

 551.167 554.074 149.155 140.815  إجمالي الدخل
 (197.377) (163.552) (66.553) (41.449)  المصاريف العمومية واإلدارية

  ----------- ----------- ------------- ------------- 
 353.790 390.522 82.602 99.366  األرباح قبل الضريبة

      

 981 (12.288) 1.872 (3.431) 16 ضريبة الدخل مخصوماً منها الضرائب المؤجلة  إعفاءات/(مصاريف)
  ----------- ---------- ------------ ----------- 
 354.771 378.234 84.474 95.935  الضريبةد بعباح األر
  ====== ====== ====== ====== 

      العائدة إلى:
 343.885 363.594 82.200 93.874  مساهمي الشركة 

 10.886 14.640 2.274 2.061  الحصص غير المسيطرة
  ----------- ---------- ----------- ----------- 

 354.771 378.234 84.474 95.935  لفترةإجمالي أرباح ا
  ====== ====== ====== ====== 
      

 68 .78 72 .72 16 .44 18 .77 20 (سهم / الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي الشركة )درهم
  ===== ===== ===== ===== 

 

 .  2 و  1درج على الصفحتين م ةالمرحلية الموجزة الموحدمالية إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات ال
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  23إلى  9يضاحات المدرجة على الصفحات من ل اإلتُشك
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

  دلموحالمرحلي الموجز ا ألخرىاملة ااألرباح أو الخسائر واإليرادات الشبيان 
   سبتمبر 30 المنتهية في للفترة 

 

  
 )غير مدققة(

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مدققة(

 المنتهية في  فترة التسعة أشهرل
  ------------------------------ -------------------------------- 

  
 سبتمبر 30

2020 
 سبتمبر 30

2019 
 رسبتمب 30

2020 
 سبتمبر 30

2019 
 درهمألف   درهم ألف درهمألف   درهم ألف  
      

 354.771 378.234 84.474 95.935  األرباح بعد الضريبة 
      

      بنود الدخل الشامل األخرى 
      

 بنود الدخل الشامل األخرى التي سيتم إعادة تصنيفها إلى
     حقة:رات الاألرباح أو الخسائر في فت    
      

 (24.980) (52.333) 24.660 22.736 للبيع وفرةتمات استثمارغير المحققة من ( الخسائر) / األرباحصافي 
      

 9.475 (21.508) 4.376 (3.514) تسويات عمالت أجنبية من تحويل العمليات األجنبية 
  ----------- ---------- ------------ ----------- 
 (15.505) (73.841) 29.036 19.222 ةللفتر األخرى ةالشامل (الخسائر) / خلالد ودنب
  ----------- ----------- ------------ ----------- 

 339.266 304.393 113.510 115.157 لفترة الدخل الشامل لإجمالي 
 ----------- ----------- ------------ ----------- 
     

     : العائد إلى
 324.020 294.617 109.239 111.989 ة مساهمي الشرك

 15.246 9.776 4.271 3.168 الحصص غير المسيطرة
 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 115.157 113.510 304.393 339.266 
 ====== ====== ====== ====== 
 

 . 2 و 1حتين موحدة مدرج على الصفالمرحلية الموجزة الت المالية معلوماجعة الإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مرا
 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 23إلى  9حات المدرجة على الصفحات من اإليضال شكتُ 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

   حلي الموجز الموحدالمرت النقدية فقا لتدن ابيا 
 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في 

  
 قة(مدق )غير               

 المنتهية في فترة التسعة أشهرل     
  ---------------------------------------- 

 اتإيضاح 
 سبتمبر 30

2020 
 سبتمبر 30

2019 
 ألف درهم  ألف درهم  

    تشغيليةطة الاألنشة من يالتدفقات النقد
 353.790 390.522  ة للفترة األرباح قبل الضريب

    تعديالت لـ:
 4.680 6.087  االستهالك 

 (114.432) (101.222) 17 الفوائد دخل
 (51.616) (51.860) 17 توزيعات األرباح دخل

 796 (1.350) 6 يةكمستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق المل ةخسائر شرك)أرباح( / الحصة من 
 (1.342) 619 17 رخسائمن خالل األرباح أو المة العادلة بالقي ثماراتغير المحققة من است / )األرباح( الخسائر

 - 215  مصروفات الفائدة
 (19) 5  من بيع ممتلكات ومعدات (األرباح) / الخسائر

 - ( 604) 17 األرباح المحققة من بيع استثمارات 
 3.906 (1.375)  المشكوك في تحصيلها لديونامخصص /  )عكس(

  ----------- ----------- 
 195.763 241.037  العامل التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال

    

 (91.878) (280.140)  لمدينةمم التأمين افي ذالزيادة 
 (222.331) (558.890)  الزيادة في موجودات عقود التأمين

ً ادة الزي  (72.030) (16.447)  في الذمم المدينة األخرى والمصاريف المدفوعة مقدما
 315.590 666.065  في مطلوبات عقود التأمين  الزيادة

 33.232 21.689  ة بالوحداتطبمرتياطي األموال الحتالزيادة في ا
 (13.012) 238.372  والذمم الدائنة األخرى  الدائنة ة في ذمم إعادة التأمينالزياد

 1.692 2.314  الزيادة في التزام مزايا التقاعد
 (1.522) ( 572) 16 ضريبة الدخل المدفوعة

  ----------- ---------- 
 145.504 313.428  لناتج من األنشطة التشغيليةلنقد اصافي ا

  ----------- ---------- 
    
    تدفقات النقدية من األنشطة االستثماريةال

 (3.707) (1.682)  لكات ومعداتممت شراء
 61 12  ممتلكات ومعدات بيعالعائدات من 

 114.432 27.182  الفوائد دخل
 51.616 51.860 17 توزيعات األرباح  دخل

 (55.573) (210.529)  ودائع لدى البنوك
 (41.109) (30.450)  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر شراء استثمارات مسجلة بالقيمة

 (95.878) (75.512)  شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 (29.592) (19.363)  شراء استثمارات متوفرة للبيع

 7.877 8.761  ائرلخسو اأة العادلة من خالل األرباح مسجلة بالقيم بيع استثمارات
 84.033 62.048  تاريخ االستحقاقحتى رات محتفظ بها بيع استثما

 30.081 18.576  بيع استثمارات متوفرة للبيع 
 (15.144) (2.060)  فروقات صرف العمالت األجنبية 

  ------------- ----------- 
 47.097 (171.157)  ستثماريةج من األنشطة االالنات )المستخدم في( / صافي النقد

  ------------- ----------- 
    ةمويلية التطقدية من األنشالتدفقات الن

 (100.000) (100.000)  توزيعات األرباح المدفوعة 
 (526) (1.271)  امات إيجارزسداد الت

  -------------- ------------- 
 (100.526) (101.271)  ويليةاألنشطة التم المستخدم فيصافي النقد 

  ------------- ------------- 
 92.075 41.000  لهدفي النقد وما يعاالزيادة صافي 

 234.277 315.148  يناير  1النقد وما يعادله في 
 9.475 (21.508)  الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية

  ------------ ----------- 
 335.827 334.640 12 سبتمبر 30النقد وما يعادله في 

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

 . 2 و 1الموحدة مدرج على الصفحتين  ومات المالية المرحلية الموجزةالمعلاجعة ر ن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مإ
 

 ة.ة الموجزة الموحدلمعلومات المالية المرحلي جزءاً ال يتجزأ من هذه ا 23إلى  9تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 وشركاتها التابعةرينت للتأمين مساهمة عامة و ا
 

 )غير مدققة(  المرحلي الموجز الموحد كيةالمل ق بيان التغيرات في حقو
   2020 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 الشركة  لمساهميالعائدة حقوق الملكية  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتياطي 
 اإللزامي

 االحتياطي 
 القانوني

احتياطي 
الخسائر 

 االستثنائية 
االحتياطي 

 العام

 احتياطي
موجودات 

مالية 
متوفرة 
 للبيع

احتياطي 
تحويل عمالت 

 أجنبية
 األرباح
 زةالمحتج

مقترح اح بأر
 المجموع توزيعها

ص الحص
غير 

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

 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 2020ير ينا 1الرصيد كما في 
             

             للفترة الشامل  الدخلإجمالي 
             

 378.234 14.640 363.594 - 363.594 - - - - - - - أرباح الفترة  
             
             األخرى للفترة  الشاملة خسائرلا

             
من استثمارات  سائر غير المحققة الخ  يصاف

 ( 52.333) - ( 52.333) - - - ( 52.333) - - - - -   متوفرة للبيع
             

 تسويات عمالت أجنبية من تحويل 
 ( 21.508) ( 4.864) ( 16.644) - - ( 16.644) - - - - - - العمليات الخارجية   
 -------- -------- -------- -------- -------- ----------- ----------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- 

 304.393 9.776 294.617 - 363.594 ( 16.644) ( 52.333) - - - - -  اآلخرالدخل الشامل  / )الخسارة( إجمالي
             

 ة مباشرة   لمالكين المسجلالمعامالت مع ا
             كيةضمن حقوق المل  
             

 ( 100.000) - ( 100.000) ( 100.000) - - - - - - - - ة  عتوزيعات األرباح المدفو
 ----------- ----------- ----------- ----------- -------------- ----------- -------------- ----------- ------------ -------------- --------- -------------- 
 3.328.769 59.757 3.269.012 - 410.499 ( 110.357) 417.042 1.421.492 255.336 250.000 125.000 500.000 2020 سبتمبر 30ي كما ف ديصالر
  ======  ======  ======  ====== ==== === =  ======  == == === =  ======  ====== = = = ======    ===== ==== = === 
 

 . المرحلية الموجزة الموحدةية المال اً ال يتجزأ من هذه المعلومات جزء 23ى لإ 9من تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

 )تابع( )غير مدققة( المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2019 سبتمبر 30في للفترة المنتهية  
 الشركة  لمساهميالعائدة حقوق الملكية  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتياطي 
 اإللزامي

 تياطي حاال
 القانوني

احتياطي 
الخسائر 

 االستثنائية 
االحتياطي 

 العام

 احتياطي
موجودات 

مالية 
متوفرة 
 للبيع

ي ياطتاح
تحويل 

ت المع
 يةأجنب

 حربااأل
 المحتجزة

أرباح مقترح 
 المجموع توزيعها

ص الحص
غير 

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

 2.792.665 33.796 2.758.869 100.000 32.590 ( 95.236) 468.689 1.146.938 230.888 250.000 125.000 500.000 2019 يناير 1الرصيد كما في 
             

             للفترة الشامل  الدخلإجمالي 
             

 354.771 10.886 343.885 - 343.885 - - - - - - - أرباح الفترة  
             
             للفترة  خراآل شامللا الدخل/  (رسائخال)
             

من استثمارات  صافي الخسائر غير المحققة 
 ( 24.980) - ( 24.980) - - - ( 24.980) - - - - -   متوفرة للبيع

             
 تسويات عمالت أجنبية من تحويل 

 9.475 4.360 5.115 - - 5.115 - - - - - - األجنبية العمليات   
 -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- 

 339.266 15.246 324.020 - 343.885 5.115 ( 24.980) - - - - -  اآلخرالشامل خل الد / (الخسائر) إجمالي
             
  باشرة  سجلة مملامالكين معامالت مع اللا
             ضمن حقوق الملكية  
             

 ( 100.526) ( 526) ( 100.000) ( 100.000) - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- ----------- ----------- ----------- ------------- ------------- --------- -------------- 

 3.031.405 48.516 2.982.889 - 376.475 ( 90.121) 443.709 1.146.938 230.888 250.000 125.000 500.000 2019 سبتمبر 30ي الرصيد كما ف
  ======  ======  ======  ====== ==== = ==  ======  == == ==  ======  ====== =  =======   ===== ==== = === 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 23إلى  9كل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُش
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول

 
 سية الرئي األنشطةو  نينوقاالوضع لا 1

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

ً للقانون االتحادي لدول .1982يناير  1سمو حاكم دبي وبدأت في مزاولة عملياتها في صاحب الصادر عن  ة  تم تسجيل الشركة وفقا
 خـبتاري. 14برقم تسجيل  1984ديسمبر  29( في “قانون شركات التأمين”، وتعديالته، )1984( لسنة 9المتحدة رقم ) ربيةلعا ماراتاإل
ً لمتطلبات قانون شركات التأمين وتم تسجيلها ب 1988مايو  2 موجب القانون االتحادي تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وفقا

الشركات التجارية. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي.  الته، بشأن، وتعدي2015سنة ( ل2) قمحدة رتالم لدولة اإلمارات العربية
نظيم أعمالها. ، بشأن تأسيس هيئة التأمين وت2007لسنة  6تخضع الشركة ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 متحدة. ارات العربية الاإلم، بي، د27966ب إن العنوان المسجل للشركة هو ص.
 
باإلضافة إصدار عقود التأمين قصيرة األجل المتعلقة بالعقارات واألعمال الهندسية والسيارات والمخاطر البحرية أعمال اول الشركة تز
ين لتأمة واالحياعلى  ين الجماعة( باإلضافة إلى فئات التأميات العامبالتأمين مجتمعة االتأمين الصحي )يشار إليهوالحوادث العامة  ىإل

ر إليهما بالتأمين على الحياة(. كما تقوم الشركة باستثمار أموالها في أوراق مالية استثمارية وودائع لدى مؤسسات لحياة )يشاالفردي على ا
 مالية.

 
ر إليها )يشابعة التا تهااكرلشركة وشلمعلومات المالية المرحلية الموجزة لتشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على ا

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

 الملكية نسبة       بلد التأسيس الرئيسيالنشاط  التابعة اتالشرك
   2020 2019 
     

  والتأمين العامة اتالتأمين للتأمينالمشرق العربي شركة 
 اةعلى الحي

 ٪40 ٪40 سوريا

 ٪60 ٪60 مصر التأمينات العامة  (ع.م.)ش يتكافلين الللتأمت اورين كةشر
 ٪100 ٪100 سيرالنكا التأمينات العامة  لتأمين المحدودةورينت لة اشرك

 ٪100 ٪100 تركيا التأمينات العامة  سيركيتي  انونيمشركة اورينت سيغورتا 
 

على  وتسيطر الشركة القابضةة المتحدة، عربيت الماراي، اإلفي دبة الكائن ة التنميهي شركة الفطيم لخدمات  إن الشركة القابضة للمجموعة
 الكائنة في دبي، اإلمارات العربية المتحدة.الفطيم الخصوصية الشركة القابضة األساسية للمجموعة هي شركة  مجموعة. إنال
 

 أساس اإلعداد   2
 
    بيان التوافق   أ(

 
ية". ال تشتمل  لية المرحل"التقارير الما 34حاسبي الدولي رقم مر المعيالاً لوفق ةالموحد زةوجحلية المات المالية المرذه المعلومتم إعداد ه

السنوية الكاملة، ويتعين قراءتها  الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة
 ً للمعايير الدولية دادها وفقاً ي تم إعالت، و2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في في وكما  ةالسنوي دةوحالم الية إلى جنب مع البيانات المجنبا

 .  إلعداد التقارير المالية
 

 أساس القياس  ب(
 

 مةلقيبا اهسايقيتم  تيال التالية البنود تثناءاريخية باسلتكلفة التاعلى أساس  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتتم إعداد هذه 
 :  ادلةالع
 
 ؛ والمتوفرة للبيعاالستثمارات  (1
   الل األرباح أو الخسائر. لمالية بالقيمة العادلة من خا موجوداتلا (2
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج(
 

 إلى أقرب ألف، مقربة (تي"رامااإل همردلا") تحدةبدرهم اإلمارات العربية الم لموحدةالمرحلية الموجزة االمالية  المعلوماتهذه  عرضتم 
  .المجموعةمعظم معامالت  المقوم بهاأنها العملة  حيث
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 
 د )تابع(أساس اإلعدا 2
 
 كام  استخدام التقديرات واألح د(
 

ير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع األحكــام قــاً للمعــايية المرحليــة المــوجزة الموحــدة وفلمالات اعلومد المعداإ إن
قد . المصاريفلوبات واإليرادات وات والمطللموجود المسجلةالمحاسبية والمبالغ  والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات

 رات.ن تلك التقديية علفعلائج اتلنا تختلف
 

تراضات التابعة لها بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تــم فيهــا يرات واالفتتم مراجعة التقد
 أثر بتلك التعديالت.تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تت

 
ة مــن قبــل اإلدارة عنــد تطبيــق السياســات مــة الموضــوعاألحكــام الها كانــت، المــوجزة الموحــدة ليــةمرحلاليــة مالا معلوماتلاعند إعداد هذه 

الموحــدة يــة هــي نفــس السياســات المحاســبية المطبقــة علــى البيانــات المال لعدم اليقين في التقديراتوالمصادر الرئيسية  للمجموعةالمحاسبية 
ينــاير  1تبــار مــن اع واجبــة التطبيــقباســتثناء التقــديرات واألحكــام التاليــة ، 2019ر يســمبد 31ة في يتهمنلسنة اللوكما في  الُمدققة السنوية
2020. 

 
 19-كوفيد تأثير فيروس هـ(

 

ميــع فــي ج 19-الســريع لكوفيــد التفشــيوفي ضــوء  .عالميباء و 19-كوفيد أن  2020مارس  11في أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً 
اضــطرابات وحــاالت عــدم يقــين جوهريــة كمــا قامــت الحكومــات والســلطات والقطاعــات المختلفــة  العالمي االقتصادد واجه فقالم، الع نحاءأ

 الفيروس.   تفشي لمنعالمختصة باتخاذ مجموعة من التدابير 
 

ل اإلدارة فــي تقــدير قــيم ن قبــ مــ  قــةلمطبا اماألحكــ و 19-المجموعة لتقدير التأثير الناتج عــن كوفيــد ذتهايبين هذا اإليضاح الخطوات التي اتخ
 .2020 سبتمبر 30المطلوبات كما في الموجودات و

 
 مخاطر التأمين

 
أصــدرت عمــال. األ بصورة أساسية لمخاطر من الوثائق المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين ضد توقف المجموعةفي قطاع التأمين، تتعرض 

ط بغــض النظــر عــن شــرو 19-كوفيــد فيــروس لمطالبــات الطبيــة المتعلقــة بقبول اب أمينلتا اتيع شركجملى إ ماتتعلية في دبي الصح ةهيئ
 العــالجالحــاالت التــي تتلقــى أن يكون تأثير المطالبات الطبية غير جوهري بســبب انخفــاض معــدل  المجموعة. تتوقع نيالتأم تغطيةوأحكام 

 ة المطلوبة.ية االختياريالطب راءاتالمستشفى وتأجيل اإلجداخل 
 
ن األمــراض المعديــة والوبائيــة. قامــت ن استثناءات مــ ئق تأمين تتضموثالديها  المجموعة فإناألعمال، توقف  مين ضدتأال قئوثاب قلعيت مافي

 علــى الفحــص بنــاءً  أنها.ات بشــ إلــى تكبــد تعويضــ  المجموعــةبتقييم كافة الوثائق السارية المتعلقة بتوقف األعمال التي قد تضــطر  المجموعة
الستثناءات ل نظراً  لمدفوعةالبات اها تأثير جوهري فيما يتعلق بصافي المطيكون ل لن ثائقتلك الو أن ةموعمجال رأت، أمينلتا ثائقولألولي ا

مــن االحتفــاظ  المجموعــة. عــالوة علــى ذلــك، تمكنــت دي المجموعــةلــ  التأمين شركات إعادةالدعم من و ثيقة التأمينو في المنصوص عليها
شــكل عــام عمليــات تجديــد وأعمــال جديــدة عبــر شــهدت بالتــي  2020 ســبتمبر 30 تهية فيمنال لتسعة أشهرة ارتفخالل ن رئيسييء العمالبال

 عمال الرئيسية.خطوط األ
 

 مخاطر االئتمان
 

لتقــديرات ، وتــتم مراجعــة االمدينــة المشــكوك فــي تحصــيلهاين التــأملــذمم للضمان مالءمة المخصصــات  قويحوكمة نظام المجموعة  تطبق
 بشكل مستمر من قبل اإلدارة. صاتى هذه المخصعلمترتبة لا

 
المحتمــل  التعثرو، استخدمت المجموعة تدابير محددة لتقييم احتمالية االنخفاض في القيمة 2020 سبتمبر 30هية في المنت أشهرفترة التسعة ل

 أو التأخير في تحصيل أو سداد الديون المستحقة.
 

 إدارة مخاطر السيولة

 
عة بــإجراء ميع متطلبات السيولة المطروحة. هذا وقد قامت المجموج وتلبيةمراقبة لمجموعة ا، تواصل 19-يدي كوففشلت اجهتهاومفي إطار 

معايرة لسيناريوهات اختبار الضغط مع األوضاع السوقية الراهنة من أجل تقييم تأثر المجموعــة فــي ظــل الضــغط الشــديد الحــالي. كمــا فــي 
 إلدارة والحــد مــن التــأثيرات الناتجــة عــن هــذه بالشكل األمثــلاستغاللها السيولة ويتم حيث عة بمركز قوي من ع المجموتاريخ التقرير، تتمت

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

 
 الهامة    لسياسات المحاسبيةا 3
 

لســنوية للســنة المنتهيــة ا الموحــدة لماليةت ايانافي البالنحو الذي تم تطبيقه  بتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متسقة على المجموعةمت قا
 .  2019ديسمبر  31في 

 
 إدارة المخاطر المالية  4

 
عنهــا فــي  هــداف والسياســات التــي تــم اإلفصــاحاأل دارة المخاطر المالية تتوافق مع تلــكإل المجموعة المتعلقة بأهداف وسياسات النواحيإن 

 .2019يسمبر د 31في  المنتهيةللسنة  يةالسنوالُمدققة  الموحدة البيانات المالية
 

 القياس المرحلي   5
 

تــم . بأي شكل من أشــكال الموســمية وهريةجيتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بصورة  المجموعةوفقاً لطبيعة أعمال 
ة أو متكبــدة لمصــروفات كمكتســبقيد اإليــرادات واستحقاق الذي يتطلب وفقاً لمبدأ اال الموحدة إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة

ســاهمات لموليس كمستلمة أو مدفوعة طوال الفترة. إال أن النتائج المرحلية قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنوية نظراً للتغير في ا
 وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. 

 
 في شركة زميلةاالستثمار  6

 
مساهمة عامة تم تسجيلها ش.م.ع، شركة  في اورينت يو ان بي تكافل (٪35: 2019) ٪35ركة زميلة نسبة ل االستثمار في شيمث

في  الزميلة للشركة الرئيسي. يتمثل النشاط 2017لياتها التجارية في عموتأسيسها في اإلمارات العربية المتحدة. بدأت الشركة الزميلة 
والتأمين ضد الحريق والتأمين ضد مخاطر النقل وغيرها من  المسؤوليةوين ضد الحوادث جل تتعلق بالتأمقود تكافل قصيرة األصدار عإ

ً  الشركة الزميلة تستثمركما أنواع التأمين فضالً عن التأمين الصحي.   الها في ودائع.أمو أيضا
 

 االستثمار في شركة زميلة:فيما يلي الحركة في 
 )مدققة( ة()غير مدقق 
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2020 2019 
 ألف درهم درهم ألف 
   

 65.089 65.478 يناير 1الرصيد كما في 
 389 1.350 السنة / للفترة األرباححصة المجموعة من صافي 

 ---------- ---------- 
 66.828 65.478 
 ====== ===== 
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 التابعةامة وشركاتها ة عاورينت للتأمين مساهم 
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةة المالي المعلوماتإيضاحات حول 

 
 األوراق المالية   ات فياالستثمار 7

 
 )غير مدققة(  2020 سبتمبر 30 في
 

 

ها  المحتفظ ب
لتاريخ 

 االستحقاق
 وفرة المت
 للبيع 

القيمة العادلة  
من خالل األرباح  

 اإلجمالي  أو الخسائر 
 ألف درهم درهم ألف ألف درهم رهمألف د 
     

     لماليةأسهم األوراق ا
 955.783 11.635 944.148 - دولة اإلمارات العربية المتحدة  داخلمدرجة  أسهم
 34.381 - 34.381 - مارات العربية المتحدةغير مدرجة داخل دولة اإل أسهم
 1 - 1 - اإلمارات العربية المتحدة  خارجغير مدرجة  أسهم
 دة  خل دولة اإلمارات العربية المتحمدرجة دا أسهم

 وثائق المنتجات المرتبطة  حامليمحتفظ بها بالنيابة عن   
 67.199 67.199 - - بالوحدات    

 ات العربية المتحدة  ج دولة اإلمارمدرجة خار أسهم
 حاملي وثائق المنتجات المرتبطةتفظ بها بالنيابة عن مح  
 86.909 86.909 - - بالوحدات   
 ---------- ------------ ----------- -------------- 

 1.144.273 165.743 978.530 - أسهم األوراق الماليةإجمالي 
 231.467 - 13.683 217.784 األخرى فيها إجمالي الموجودات المستثمر

 ----------- ------------ ----------- -------------- 
 1.375.740 165.743 992.213 217.784 مالي اإلج
 ====== ======= ====== ======== 
     

 

المحتفظ بها 
لتاريخ 

 االستحقاق
 المتوفرة

 للبيع

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 الياإلجم الخسائر
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ()مدققة 2019ديسمبر  31في 
     

     ة وراق الماليأسهم األ
 1.007.468 12.254 995.214 - لعربية المتحدة ة داخل دولة اإلمارات امدرج أسهم
 34.519 - 34.519 - غير مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أسهم
 4 - 4 - دة اإلمارات العربية المتح خارج ةغير مدرج أسهم
 العربية المتحدة  مدرجة داخل دولة اإلمارات   أسهم

 ائق المنتجات المرتبطة وث حامليعن فظ بها بالنيابة محت  
 66.391 66.391 - - بالوحدات    

مدرجة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة محتفظ بها  أسهم
 66.028 66.028 - - منتجات المرتبطة بالوحداتوثائق ال حاملي بالنيابة عن 

 ---------- ------------- ---------- ------------- 
 1.174.410 144.673 1.029.737 - الماليةألوراق أسهم اإجمالي 

 214.107 - 13.701 200.406 األخرى فيها إجمالي الموجودات المستثمر
 ----------- ------------- --------- ------------- 

 1.388.517 144.673 1.043.438 200.406 اإلجمالي
 ====== ======= ===== ======== 
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 مة عامة وشركاتها التابعةأمين مساهاورينت للت 
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 

   إلزاميةودائع  8
 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2020 2019 
 ألف درهم درهمألف  
   

  ن وزارة االقتصادسحبها دون موافقة مسبقة موديعة إلزامية ال يمكن  (أ
 10.000 10.000 2007لسنة  (6)من القانون االتحادي رقم  42لمادة وفقاً ل

 27.657 41.724 مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة لسوق المال، سلطنة ُعمان (ب
 478 497 عماني الموحد للبطاقة البرتقاليةمبالغ محتجزة لدى المكتب الُ   ج(   

 209 73 ورياهيئة التأمين بس د(      مبالغ محتجزة لدى
 4.199 4.215 مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصرهـ(     
 11.202 11.141 مبالغ محتجزة لدى الخزانة التركيةو(      

 750 776 لبحرين المركزيمبالغ محتجزة لدى مصرف ا      ز(
 ---------- ---------- 
 68.426 54.495 
 ===== ===== 
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 تأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعةورينت للا
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 

 أمينمين وموجودات عقود إعادة التمطلوبات عقود التأ 9
 )غير مدققة( سبتمبر 30هية في المنت فترة التسعة أشهرل 

 
____________________________________________________ _____________________________________________________________________ 

 

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

 
______________ ______________________ 

 
__________________ ___________________ 

 
____________________________ ________ 

 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       
 996.604 1.019.742 (2.018.087) (2.326.757) 3.014.691 3.346.499 إجمالي األقساط

 ير المكتسبة واالحتياطي الحركة في مخصص األقساط غ
 (137.269) (173.869) 180.257 144.066 (317.526) (317.935) ل المرتبطة بالوحداتي األمواالحسابي واحتياط  

 --------------- -------------- ----------------- --------------- --------------- ------------ 
 859.335 845.873 (1.837.830) (2.182.691) 2.697.165 3.028.564 بةصافي األقساط المكتس

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

 صافي حصة شركات إعادة التأمين  اإلجمالي  
 __________________ __________________  ___________ _________________________ _________________ ___________________ 

 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( ققة()غير مد ة()مدقق غير مدققة() 

 
  سبتمبر 30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
  سبتمبر 30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
  سبتمبر 30

2020 
 ديسمبر  31

2019 

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

 429.647 510.628 (1.110.881) (1.251.719) 1.540.528 1.762.347 ط غير المكتسبةاحتياطي األقسا
 245.536 286.332 (27.000) )27.325) 272.536 313.657 االحتياطي الحسابي

 -------------- ------------- ---------------- --------------- ------------ ------------ 
 2.076.004 1.813.064 (1.279.044) (1.137.881) 796.960 675.183 
 ======== ======== ========= ========= ======= ====== 
       

 188.362 194.259 (720.504) (1.011.044) 908.866 1.205.303 التسوية قيدالمطالبات 
 206.162 182.352 (349.275) (471.613) 555.437 653.965 يتم اإلبالغ عنها ولم قة تياطي المطالبات المستحاح

 2.772 3.812 (11.002) (15.851) 13.774 19.663 سوية الخسائر المخصصةريف تاحتياطي مصا
 9.265 11.536 - - 9.265 11.536 احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة

 -------------- ------------- ---------------- --------------- ------------ ----------- 
 1.890.467 1.487.342 (1.498.508) (1.080.781) 391.959 406.561 
 -------------- ------------- ---------------- --------------- -------------- ------------ 
 3.966.471 3.300.406 (2.777.552) (2.218.662) 1.188.919 1.081.744 
 ======== ======= ========= ========= ======== ======= 
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 مساهمة عامة وشركاتها التابعةنت للتأمين اوري 
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

      
 التامين المدينة   أرصدة 10

 (ة)مدقق (ة)غير مدقق 
 سبتمبر 30 

2020 
 ديسمبر 31

 2019 
 ألف درهم ألف درهم 

   مارات العربية المتحدة:داخل دولة اإل
 638.925 896.043 لتأمينوثائق ا مليحامن المستحق   
 76.341 77.016 إعادة التأمينو المستحق من شركات التأمين  
 ------------ ----------- 
 973.059 715.266 
 ------------ ----------- 

   اإلمارات العربية المتحدة:خارج دولة 
 75.532 124.912 تحق من حملة وثائق التأمينالمس  
 129.146 102.113 إعادة التأمينو من شركات التأمينالمستحق   
 ----------- ----------- 
 227.025 204.678 
 ------------- ----------- 

 919.944 1.200.084 المدينة  التأمين  ذممإجمالي 
 (44.151) (42.776) ااقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلهن

 -------------- ----------- 
 1.157.308 875.793 
 ======== ====== 

 
 قدما  المدفوعة م المصاريفو األخرى  ذمم المدينةال 11

 ()مدققة ()غير مدققة 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30 
 2020 2019 
 درهم فأل درهمألف  
   

 440 295 ذمم مدينة من الموظفين
 6.788 6.872 ع قابلة لالستردادودائ

ً مدفو مصاريف  18.314 33.177 عة مقدما
 8.311 6.577 موجودات الضريبة المؤجلة

 7.511 81.551 الفائدة المستحقة
 10.133 13.523 أخرى

 ----------- --------- 
 141.995 51.497 
 ====== ===== 
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 تأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعةاورينت لل
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 

 األرصدة لدى البنوك والنقد  12
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 191.635 228.688 األرصدة لدى البنوك النقد و
 123.513 105.952 تحقة خالل ثالثة أشهردائع لدى بنوك مسو
 ------------ ------------ 

 315.148 334.640 وما يعادله النقد 
 2.644.097 2.840.695 ألجلودائع 

 -------------- ------------- 
 3.175.335 2.959.245 
 ======== ======= 

   :األرصدة لدى البنوكوالنقد 
 2.653.706 2.885.357 تحدة:رات العربية الماماخل دولة اإلد

 305.539 289.978 دولة اإلمارات العربية المتحدة: خارج
 -------------- ------------- 
 3.175.335 2.959.245 
 ======== ======= 
 

 انات بنكية.مض مرهون مقابل ألف درهم( 600: 2019ديسمبر  31)ألف درهم  5.318تتضمن األرصدة لدى بنوك مبلغ 
 
 (٪24 .00 – ٪0 .05 :2019ديســمبر  31) ٪12 .20 - ٪0 .05تراوح الفائدة على الودائع لــدى البنــوك علــى معــدل ثابــت يتــراوح مــن ت

 سنوياً. 
 

 المال رأس  13
 ()مدققة ()غير مدققة 
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 درهم للسهم الواحد 100بقيمة سهم  5.000.000 لمدفوع بالكاملوا المصدر
 500.000 500.000 واحد(درهم للسهم ال 100سهم بقيمة  5.000.000: 2019)  
 ====== ====== 

 
   االحتياطيات  14

 

 بيعة االحتياطيات والغرض منهاط
 
 اإللزامياالحتياطي   -
 

 .لشــركة المــدفوعمــن رأس مــال ا٪ 25يعــادل  عن المبلغ الذياإللزامي  طيقررت الشركة عدم زيادة االحتيالنظام األساسي للشركة، لطبقاً 
ن بنــاًء ســاهموغــرض يقــرره الم ألياالحتيــاطي يمكن استخدام هذا خالل السنة.  طي اإللزامياالحتياأية تحويالت إلى إجراء يتم  وعليه، لم

 ى توصية مجلس اإلدارة. عل
 
 االحتياطي القانوني -
 

تحويــل  يتعــينوالنظــام األساســي للشــركة، ( )"القانون" 2015( لسنة 2لعربية المتحدة رقم )لدولة اإلمارات ا اريةجالشركات التلقانون طبقاً 
٪ مــن رأس 50ندما يبلغ إجمــالي االحتيــاطي هذه التحويالت عإيقاف لمجموعة ر اقد تقرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني. ٪ من األر10

ء الحــاالت التــي يــنص عليهــا . إن هذا االحتياطي غيــر قابــل للتوزيــع باســتثنا2016هذا الحد في إلى  يالمال المدفوع حيث وصل االحتياط
 القانون.
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 ن مساهمة عامة وشركاتها التابعةاورينت للتأمي 
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةة المالي المعلوماتإيضاحات حول 

 

 االحتياطيات )تابع( 14
 

 نها )تابع( مطبيعة االحتياطيات والغرض 
 
 ستثنائية اال خسائرالحتياطي  ا -
 

خســائر الإيــرادات التــأمين للســنة إلــى احتيــاطي ٪ مــن صــافي 10لعربيــة المتحــدة، يــتم تحويــل مبلــغ يعــادل اإلمــارات ا فيما يتعلق بعمليات
لــم يــتم ســنوات مســتقبلية. تطــرأ فــي قــد  ظ بسيولة كافية للوفاء بالمطالبات االستثنائية غير المتكررة التيتحتف الشركةلضمان أن  ستثنائيةاال

 .بالكامل تائج السنة، حيث سيتوقف ذلك على ن2020 سبتمبر 30المنتهية في  فترة التسعة أشهرإجراء أي تحويالت خالل 
 

جمــالي إ٪ مــن 1ن المطالبات تحت التسوية )غير التأمين علــى الحيــاة( للســنة و٪ م10تحويل ما يعادل  ، يجبمانعُ  عمليات صفيما يخأما 
ات االســتثنائية غيــر بالمطالبــ  للوفاء شركة لديها القدرة المالية الكافيةخسائر الطوارئ للتأكد من أن الة إلى احتياطي لتأمين على الحياأقساط ا

 لفرع ُعمان. بليةوات مستقنالمتكررة التي تطرأ في س
 
 حتياطي العام  اال -
 

رة هــذا االحتيــاطي لضغــراض التــي يراهــا مجلــس اإلداة. يمكن اســتخدام ة مجلس اإلداريتتم التحويالت إلى االحتياطي العام بناًء على توص
 مناسبة.

 
   المتوفرة للبيع  الموجوداتاحتياطي   -
 

 .للبيعالمتوفرة دات المالية ة للموجولالقيمة العادالتغيرات في سجل هذا االحتياطي ي
 
 احتياطي تحويل العمالت األجنبية    -
 

 .خارجيةلشركات تابعة الناتجة عن تحويل البيانات المالية  اتالفروقاألجنبية لتسجيل حويل العمالت تيتم استخدام احتياطي 

 
  ذمم إعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى 15

 )مدققة( )غير مدققة( 
 رديسمب 31  سبتمبر 30 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 377.407 396.965 المتحدة  ةداخل اإلمارات العربي –الذمم الدائنة 
 747.915 978.456 خارج اإلمارات العربية المتحدة  –م الدائنة الذم

 -------------- ------------- 
 1.375.421 1.125.322 
 ======== ======= 

 

   ربية المتحدة:اإلمارات الع  داخل دولة
 132.503 131.790 الدائنة   إعادة التأمينوتأمين شركات الم ذم

 28.304 33.527 للوكالء والوسطاء مبالغ مستحقة
 27.587 25.885 للموظفين الغ مستحقةمب

 189.013 205.763 ذمم دائنة أخرى  
 ----------- ----------- 
 396.965 377.407 
 ====== ====== 
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 شركاتها التابعةاهمة عامة و اورينت للتأمين مس
 )تابع(  مرحلية الموجزة الموحدةلاالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 
 والذمم الدائنة األخرى )تابع(  مم إعادة التأمين ذ 15

 )مدققة( )غير مدققة( 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   تحدة:لعربية المة اإلمارات اارج دولخ

 565.510 781.413 الدائنة   إعادة التأمينوشركات التأمين ذمم 
 19.442 522 طاءللوكالء والوس قةمبالغ مستح

 1.202 1.061 للموظفين مبالغ مستحقة
 161.761 195.460 نة أخرى  ذمم دائ

 ------------ ----------- 
 978.456 747.915 
 ======= ====== 

 

 ل  ضرائب الدخ 16
 

ات السنوية المتوقعة. تعمل مطبق على اإليرادلضريبي الاتقوم المجموعة باحتساب مصاريف ضريبة الدخل للفترة باستخدام المعدل 
 هذه الدول.  وسوريا وتركيا وسريالنكا وهي تخضع لضريبة الدخل في المجموعة في سلطنة ُعمان ومصر  شركات

 
 الموحد: زالموج في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي لمعترف بهابة الدخل اكونات ضريفيما يلي م

 

 
 )غير مدققة(

 منتهية في أشهر ال ثةالثال ةفتر
 دققة()غير م

 المنتهية في  فترة التسعة أشهر
 سبتمبر 30 سبتمبر 30 سبتمبر 30 سبتمبر 30 
 2020 2019 2020 2019 
 مرهألف د ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 3.572 12.299 1.089 3.451 الحالية   مصاريف ضريبة الدخل
 (4.553) (11) (2.961) (20) ضرائب مؤجلة

 --------- ---------- ---------- ---------- 
 (981) 12.288 (1.872) 3.431 اإلجمالي 

 ===== =====  ===== ===== 
     
 )مدققة( )غير مدققة(   
 ديسمبر 31  سبتمبر 30   
   2020 2019 
 همألف در ألف درهم   
     

 4.578 3.862   يناير  1كما في 
 8.399 12.299   / السنة   ات خالل الفترةصالمخص
 (9.509) (572)   المدفوعات ناقصاً:

 394 90   العمالت األجنبية  صرف اتفروق
   --------- --------- 

 3.862 15.679   لسنة / ا نهاية الفترةالرصيد كما في 
   ===== ===== 
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 مة عامة وشركاتها التابعةاورينت للتأمين مساه
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتت حول ا إيضاح

 
 مارات من االستث الدخل 17

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 ة في المنتهي فترة التسعة أشهرل  لمنتهية في لفترة الثالثة أشهر ا 
 سبتمبر 30 مبرسبت 30  سبتمبر 30 سبتمبر 30 
 2020 2019  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  مهألف در ألف درهم 
      

 114.432 101.222  41.900 34.085 دخل الفوائد 
 51.616 51.860  - 174 رباحعات األدخل توزي

 - 604  - 604 األرباح المحققة من بيع استثمارات 
مدرجة بالقيمة  الالستثمارات لة العادلة القيم ( / أرباحئرخسا)

 1.037 331 رلخسائمن خالل األرباح أو ا دلةالعا
 

(619) 1.342 
 ---------- ----------  ----------- ----------- 
 35.194 42.937  153.067 167.390 
 ===== =====  ====== ====== 

 
 ئة وااللتزامات الطار  المطلوبات 18

 ققة()مد )غير مدققة( 
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2020 2019 
 ألف درهم ف درهمأل 
   

   المطلوبات     أ( 
 4.090 2.407 استثمارات عن التزامات

 ==== ==== 

 
 االلتزامات الطارئة  ب(

 

 37.011بلــغ م تكــوين مخصصــات لهــا، بمالمتعلقة بالمطالبات التي تــ  الضمانات كتل بخالفمانات، ض تم إصدار 2020 سبتمبر 30في 

 األعمال االعتيادية. سياق ضمنمعها  قبل البنوك التي تتعامل نموعة بالنيابة عن المجم (ألف درهم 50.664: 2019)ألف درهم 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية    19

 
ا في معاملة منتظمة بين المشاركين في م دفعه لتحويل التزام مبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتلذي يمكن قلة" في المبلغ اتتمثل "القيمة العاد

في ذلك التاريخ. تعكس القيمة  للمجموعةوجوده، أفضل سوق يكون متاحاً  الرئيسي أو، في حالة عدم السوقفي تاريخ القياس في السوق 
  ام.الوفاء بااللتز العادلة لاللتزام مخاطر عدم

 
وق أنه سبر الشط لتلك األداة. يعتادلة لضداة باستخدام السعر المدرج في سوق نبقياس القيمة الع جموعةالما يكون ذلك متاحاً، تقوم عندم

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

 
صلة الت الملحوظة ذات الأساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخ مجموعةالفي سوق نشط، تستخدم  عندما ال يكون هناك سعر مدرج

ا تخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعهقصى قدر ممكن وتحد من اسأب
 املة.ركة في السوق عند تسعير المعطراف المشاباالعتبار األ
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 ت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعةاورين 
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدة ةالمالي المعلوماتإيضاحات حول 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( 19

 

تحديد ت المستخدمة في همية المدخالمة العادلة الذي يوضح ألتالي للقيلنظام المتدرج اتقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام ا
 القياسات:

 

 داة مطابقة. أل ةق نشطاسوأ( في ةير المعدلغ) ةالمدرجعار السوق مدخالت تمثل أس: 1المستوى 
 

و بصورة غير األسعار( أرة مباشرة )أي كالتي تكون ملحوظة إما بصو 1: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى 
لمدرجة في أسواق نشطة اتخدام: أسعار السوق هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باسمستمدة من األسعار(. تشتمل  مباشرة )أي

ميع كون فيها جيب تقييم أخرى ت مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أسالألدوات 
 اشرة من معطيات السوق.حوظة بصورة مباشرة أو غير مبالمدخالت الهامة مل

 

األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال ترتكز ة. تشتمل هذه الفئة على كافة ظالتي تكون غير ملحو : المدخالت3المستوى 
قييمها بناًء على لفئة على األدوات التي يتم تيم األداة. تشتمل هذه اام على تقيلملحوظة تأثير هعلى بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير ا

 الملحوظة مطلوبة إلظهار الفروقات بين األدوات. الت أو االفتراضات الهامة غيرياثلة حيث تكون التعداألسعار المدرجة ألدوات مم
 

المتدرج للقيمة قرير حسب المستوى في النظام الت نهاية فترةادلة في القيمة الع تي يتم قياسها بيوضح الجدول التالي تحليالً لضدوات المالية ال 
 لعادلة. اصنيف قياسات القيمة ت إطاره العادلة التي يتم في

 
 مدققة( )غير 2020 سبتمبر 30

 

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم استثمارات األسهم

     

لعادلة من خالل جة بالقيمة ادرماالستثمارات ال
     األرباح والخسائر: 

 11.635 - - 11.635 ق المالية أسهم األورا
 وثائق  فظ بها بالنيابة عن حاملي محت استثمارات

 154.108 - - 154.108 المنتجات المرتبطة بالوحدات  
 ----------- ------- ------- ----------- 
 165.743 - - 165.743 
 ====== ==== ==== ====== 

     

     : المتوفرة للبيع ستثماراتاال
 941.462 - - 941.462 القطاع المصرفي

 50.751 34.382 - 16.369 ت أخرىاقطاع
 ----------- ------- ----------- ------------ 
 957.831 - 34.382 992.213 
 ====== ==== ====== ======= 

     

     )مدققة( 2019سمبر دي 31في 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  استثمارات األسهم

 ألف درهم رهمألف د ألف درهم ألف درهم 
     

جة بالقيمة العادلة من خالل درمات الاالستثمار
     األرباح والخسائر: 

 12.254 - - 12.254 أسهم األوراق المالية 
   محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق استثمارات

 132.419 - - 132.419 المنتجات المرتبطة بالوحدات  
 ----------- ------- ------- ---------- 
 144.673 - - 144.673 
 ===== ==== ==== ====== 

     

     :المتوفرة للبيع االستثمارات
 991.013 - - 991.013 القطاع المصرفي

 52.425 34.522 - 17.903 أخرى قطاعات
 ------------- ------- ---------- ------------- 
 1.008.916 - 34.522 1.043.438 
 ======= ==== ===== ======== 
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 ت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعةاورين 
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 
 (عادلة لألدوات المالية )تابعالقيمة ال 19

 
يمة  والتي تم قيدها بالق 3المستوى  والختامي للموجودات والمطلوبات المالية ضمن يتضمن الجدول أدناه مطابقة بين الرصيد االفتتاحي 

 :العادلة
 

 )غير مدققة( 2020 سبتمبر 30

 
يناير   1في 

2020 
/  مشتريات
 المبيعات  تحويل 

رباح  إجمالي األ
  أو الخسائر

المسجلة في 
 حقوق الملكية

 30في 
 سبتمبر
2020 

 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      : للبيع المتوفرة االستثمارات

 34.382 (1.818) (1.147) 2.825 34.522 رىقطاعات أخ
 ----------- -------- ---------- ---------- ---------- 

 34.382 (1.818) (1.147) 2.825 34.522 اإلجمالي 
 ====== ==== ====== ====== ====== 
 

 )مدققة( 2019ديسمبر  31

 
يناير  1في 

 ت عاالمبي مشتريات 2019

إجمالي األرباح 
 أو الخسائر

المسجلة في 
 حقوق الملكية

  ديسمبر 31في 
2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      :المتوفرة للبيع ماراتاالستث

 - - (200.000) - 200.000 صرفيالقطاع الم
 34.522 919 - 1.625 31.978 اعات أخرىقط
 ----------- -------- ------------ ------- ---------- 

 34.522 919 (200.000) 1.625 231.978 اإلجمالي 
 ====== ==== ======= ==== ====== 
 

 ةالشركاهمي لسهم العائد لمسل فوالمخفالربح األساسي  20
 

 : كما يلي ل الفترةسهم القائمة خالأرباح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األ ةقسميتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق 
 
 ()غير مدققة           قة()غير مدق 
 المنتهية في   فترة التسعة أشهرل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 ------------------------------------------ -------------------------------------------- 

 
 سبتمبر 30

2020 
 سبتمبر 30

2019 
 سبتمبر 30

2020 
 سبتمبر 30

 2019 
 ألف درهم ف درهمأل ألف درهم ألف درهم 
     

 354.771 378.234 84.474 95.935 أرباح الفترة بعد الضريبة
 (10.886) (14.640) (2.274) (2.061) ةطرالحصص غير المسيناقصاً: العائد إلى  

 ---------- ---------- ----------- ----------- 
 343.885 363.594 82.200 93.874 اهمينالمس إلى العائدةرباح األ
 ---------- ---------- ====== ====== 

 5.000 5.000 5.000 5.000 رهم(خالل الفترة )ألف د المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
 ===== ===== ===== ===== 

 68 .78 72 .72 16 .44 18 .77 ربحية السهم )درهم(
 ===== ===== ===== ===== 
 

 . على ربحية السهم األساسيةلم يكن هناك تأثير للتخفيف 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 )تابع(  الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 
  اتمات حول القطاعمعلو 21

 
 ي لاإلجما ى الحياة التأمينات عل التأمينات العامة  
 ------------------------------ ---------------------------- ---------------------------- 
 ير مدققة()غ )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 
 سبتمبر 30

2020 
 سبتمبر 30

2019 
 سبتمبر 30

2020 
 سبتمبر 30

2019 
 سبتمبر 30

2020 
 سبتمبر 30

2019 
 مألف دره ألف درهم ألف درهم رهمألف د ألف درهم ألف درهم 
       

 3.014.691 3.346.499 298.526 321.278 2.716.165 3.025.221 المكتتبة قساط األإجمالي 
 ------------- ------------- ----------- ----------- ------------- ------------- 

 842.850 825.649 75.383 63.002 767.467 762.647 ينالتأم دخلإجمالي 

 ------------ ------------- ----------- ----------- ------------ ------------- 
 379.935 394.756 45.879 23.517 334.056 371.239 التأمين دخلصافي 

       
 (197.377) (163.552) (31.417) (29.096) (165.960) (134.456) العمومية واإلدارية  المصاريف

 ------------- ------------ ----------- ----------- ------------- ------------- 
 182.558 231.204 14.462 (5.579) 168.096 236.783 الفنية صافي األرباح 

 ----------- ----------- ---------- ---------- ----------- ----------- 
 171.232 159.318     ودخل آخر اتراستثما دخل

     ----------- ----------- 
 353.790 390.522     األرباح قبل الضريبة 

       
بعد خصم ضريبة الدخل  مصاريف

 981 (12.288)     بة المؤجلةالضري
     ----------- ----------- 

 354.771 378.234     األرباح بعد الضريبة 
     ====== ====== 
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 لتابعةة وشركاتها ا للتأمين مساهمة عام اورينت
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 
 )تابع(  اتمعلومات حول القطاع 21

 
 اإلجمالي  االستثمارات التأمينات على الحياة  مة عاالتأمينات ال 
 ----------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------- ------------------------------------ 
 )مدققة( )غير مدققة( ة()مدقق ير مدققة()غ )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

 
  سبتمبر 30

2020 
ديسمبر  31

2019 
  سبتمبر 30
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

  سبتمبر 30
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

  سبتمبر 30
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

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

 7.718.484 8.862.030 4.152.587 4.351.689 347.352 421.845 3.218.545 4.088.496 ات القطاعموجود
 ======== ======== ======= ====== ======== ======= ======== ======== 

 4.594.108 5.533.261 - - 681.060 844.931 3.913.048 4.688.330 مطلوبات القطاع
 ======== ======== ====== ====== ======== ======= ======== ======== 

 
 




