
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 اورينت للتأمين مساهمة عامة 
 وشركاتها التابعة

 

  المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلومات
   2018يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة 

 
 
 



 

 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة 
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلومات
   2018يونيو  30 المنتهية فيتة أشهر السلفترة 

 
 
 

 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 باح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألربيان 
 

 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
 

  المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 
 يونيو 30 لمنتهية فيللفترة ا

  
 )غير مدققة(

 هية فيـــــــــالمنتأشهر  الثالثةفترة ل
 )غير مدققة(

 هية فيـــــــــالمنتالستة أشهر فترة ل
  ----------------------------------- ---------------------------------- 

 
 

 2018يونيو  30 إيضاح
 يونيو  30

 2018يونيو  30 2017
 يونيو  30

2017 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف   
      

 2.168.763 2.210.505 1.216.418 1.011.488  إجمالي األقساط المكتتبة 
 (1.486.806) (1.465.497) (880.973) (624.784)  من األقساط المسندةإعادة التأمين حصة 

  --------------- -------------- ---------------- ------------- 
 681.957 745.008 335.445 386.704  صافي األقساط المكتتبة 

واالحتياطي قساط غير المكتسبة مخصص األ في الحركةصافي 
 (228.951) (184.166) (84.516) (93.538)  واحتياطي األموال المرتبطة بالوحداتالحسابي 

  ----------- ------------ ------------- ------------ 
 453.006 560.842 250.929 293.166   المكتسبة قساط األ صافي

 144.856 130.761 69.544 54.988  إيرادات العموالت
 (141.425) (136.240) (69.680) (64.853)  مصاريف العموالت

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

 456.437 555.363 250.793 283.301  إجمالي إيرادات التأمين
  ------------- ----------- ------------- ------------ 
      

 1.958.719 1.086.921 593.229 544.869  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (1.735.925) (812.808) (488.298) (411.570)  حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة

  ------------- ------------- ------------- --------------- 
 222.794 274.113 104.931 133.299  المطالبات المدفوعةصافي 

      
 (1.093.005) 26.577 19.570 (20.370)  في مخصص المطالبات تحت التسوية/ الزيادة )النقص( 

في حصة إعادة التأمين من المطالبات تحت / )الزيادة(  النقص
 1.065.093 (18.880) 480 36.839  التسوية

 18.095 1.129 10.659 5.169  المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها اتالزيادة في احتياطي
 877 362 (1.571) 308  في احتياطي مصاريف تسوية الخسائر الزيادة / )النقص(

  -------------- ----------- ------------ ----------- 
 213.854 283.301 134.069 155.245  حققة صافي المطالبات الم

  ------------- ----------- ------------ ----------- 
 242.583 272.062 116.724 128.056  صافي دخل التأمين

      
 91.731 104.833 17.539 30.618 18 الدخل من االستثمارات

 3.573 2.998 (248) (230)  دخل آخر)خسارة(/ 
 (700) (2.645) (437) (1.727) 6 سائر من شركة زميلةحصة الخ

  ------------ ---------- ----------- ------------ 
 337.187 377.248 133.578 156.717  إجمالي الدخل

 (111.131) (129.222) (58.509) (64.793)  المصاريف العمومية واإلدارية
  ----------- ----------- ----------- ------------- 

 226.056 248.026 75.069 91.924  األرباح قبل الضريبة
 (1.803) (4.009) (838) (1.496) 17 مصاريف ضريبة الدخل مخصوماً منها الضرائب المؤجلة 

  ---------- ---------- ----------- ----------- 
 224.253 244.017 74.231 90.428  األرباح بعد الضريبة

  ======== ====== ====== ====== 
      العائدة إلى:

 221.069 240.035 73.671 88.809  مساهمي الشركة األم

 560 1.619  الحصص غير المسيطرة
 

3.982 3.184 
  ---------- ---------- ----------- ----------- 

 224.253 244.017 74.231 90.428  إجمالي أرباح الفترة
  ======= ===== ====== ====== 

 44. 21 48 .01 14. 73 17 .76 21 الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي الشركة األم )درهم(
  ====== ==== ===== ==== 

 

 . 2و 1الصفحتين مدرج على  المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة
 

 .المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  23إلى  9ل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُشك
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

  المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
   يويون 30 المنتهية فيلفترة ل
 

  
 )غير مدققة(

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 )غير مدققة(

 المنتهية فيالستة أشهر فترة ل
  -------------------------------- --------------------------------- 

  
يونيو  30

2018 
يونيو  30

2017 
يونيو  30

2018 
يونيو  30

2017 
 درهم ألف  درهم ألف درهمألف   درهم ألف  
      

 224.253 244.017 74.231 90.428  األرباح بعد الضريبة
      

      بنود الدخل الشامل األخرى 
      

 بنود الدخل الشامل األخرى التي سيتم إعادة تصنيفها إلى
     الخسائر في فترات الحقة: األرباح أو    

      
ثمارات من خالل غير المحققة من است (الخسائر) الدخل/ صافي

 (235.046) 25.241 (135.833) 49.935 الدخل الشامل األخرى بنود
      

 753 (3.053) 459 (2.707) تسويات عمالت أجنبية من تحويل العمليات األجنبية
  ---------- ------------ ---------- ----------- 

 (234.293) 22.188 (135.374) 47.228 األخرى للفترة (الخسائر/ )الشامل بنود الدخل
  ------------- ------------ ---------- ----------- 

 (10.040) 266.205 (61.143) 137.656 لفترة ل( الخسائر/ ) الشامل الدخلإجمالي 
 ------------- ---------- ---------- ----------- 
     

     العائد إلى:
 (13.518) 262.417 (61.642) 136.368 مساهمي الشركة األم

 3.478 3.788 499 1.288 الحصص غير المسيطرة
 ------------- ----------- ----------- ---------- 
 137.656 (61.143) 266.205 (10.040) 
 ======= ====== ====== ====== 

 
 . 2و 1الصفحتين مدرج على  ة الموجزة الموحدةالمرحليالمعلومات المالية  مراجعة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول

 
 .المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  23إلى  9تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

  وجز الموحدالمرحلي المبيان التدفقات النقدية 
 يونيو 30 المنتهية في للفترة

  
 )غير مدققة(

 المنتهية فيالستة أشهر لفترة 
  -------------------------------------------------------------------- 

  2017يونيو  30 2018يونيو  30 إيضاح 
 درهم ألف  درهم ألف   

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 226.056 248.026  األرباح قبل الضريبة للفترة

    لـ: تتعديال
 3.710 3.483  االستهالك 

 (43.608) (61.098) 18 الفوائد دخل
 (50.008) (44.274) 18 توزيعات األرباح دخل

 700 2.645 6 وفقاً لحقوق الملكية الحصة من خسائر شركات مستثمر بها محتسبة
 1.885 539 18 من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالخسائر غير المحققة 

 1 (1)  من بيع ممتلكات ومعدات الخسائر( / األرباح)
 920 2.094 10 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  ----------- ---------- 
 139.656 151.414  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

    
 (615.155) (432.153)  الزيادة في ذمم التأمين المدينة

 607.829 (306.894)  )الزيادة(/النقص في موجودات عقود التأمين
ً  والمصاريفالزيادة في الذمم المدينة األخرى   (35.498) (34.168)  المدفوعة مقدما

 (386.958) 480.921  في مطلوبات عقود التأمين األخرى  (النقص)/الزيادة
 490.105 174.421  ودائنون آخرون معيدي التأمين الدائنة ذمم في الزيادة

 1.925 1.848  التقاعد مزاياالزيادة في التزام 
 (1.257) (312) 17 ضريبة الدخل المدفوعة

  ----------- ---------- 
 200.647 35.077  األنشطة التشغيلية( )المستخدم في/ الناتج من صافي النقد

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

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (1.731) (1.217)  شراء ممتلكات ومعدات

 - 6  ن استبعاد ممتلكات ومعداتم العائدات
 43.608 61.098 18 الفوائد دخل
 50.008 44.274 18 مقبوضة توزيعات أرباح دخل

 (344.835) (22.218)  نكودائع لدى الب
 (700) -  في استثمار في شركة زميلة الحركة

 (11.207) (17.395)  شراء استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 (24.196) (36.642)  لتاريخ االستحقاقشراء استثمارات محتفظ بها 

 (26.005) (17.986)  متوفرة للبيعشراء استثمارات 
 486 2.344  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مسجلةبيع استثمارات 

 26.736 11.728  بيع استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
 26.828 12.067  بيع استثمارات متوفرة للبيع

 (1.129) 1.929  فروقات صرف العمالت األجنبية
  ---------- ----------- 

 (262.137) 37.988  األنشطة االستثمارية)المستخدم في(  / الناتج مننقد صافي ال
  ---------- ----------- 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (100.000) (100.000) 15 توزيعات أرباح مدفوعة

 (509) -  توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة
  -------------- ------------ 

 (100.509) (100.000)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
  -------------- ------------ 

 (161.999) (26.935)  في النقد وما يعادله النقصصافي 
 350.465 251.844  يناير  1النقد وما يعادله في 

 753 (3.053)  الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية
  ----------- ----------- 

 189.219 221.856 12 يونيو  30النقد وما يعادله في 
  ====== ====== 

 

 . 2و 1الصفحتين مدرج على  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلوماتءاً ال يتجزأ من هذه جز 23إلى  9تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 (اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 )غير مدققة(  المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

    يونيو 30المنتهية في  للفترة 
 الشركة األمالعائدة لمساهمي حقوق الملكية  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتياطي 
 اإللزامي

 االحتياطي 
 القانوني

احتياطي 
الخسائر 

 االستثنائية 
االحتياطي 

 العام

 احتياطي
 موجودات

مالية 
متوفرة 
 للبيع

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
 أجنبية

الغير األرباح 
 موزعة

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  
             

 2.526.880 27.014 2.499.866 100.000 30.570 (86.151) 494.020 884.500 201.927 250.000 125.000 500.000 2018يناير  1الرصيد كما في 
             

             للفترة الدخل الشامل إجمالي 
             

 244.017 3.982 240.035 - 240.035 - - - - - - - أرباح الفترة 
             

             األخرى للفترة ( الخسائر/)الدخل الشامل
غير المحققة من استثمارات  األرباحصافي 

 25.241 - 25.241 - - - 25.241 - - - - - من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 تسويات عمالت أجنبية من تحويل 

 (3.053) (194) (2.859) - - (2.859) - - - - - - العمليات األجنبية  
 -------- -------- -------- -------- -------- ----------- --------- ---------- ------- ----------- -------- ----------- 

 266.205 3.788 262.417 - 240.035 (2.859) 25.241 - - - - - األخرى  الدخل الشامل /)المصاريف(إجمالي 
             

الت مع المالكين المسجلة مباشرة المعام
             ضمن حقوق الملكية

             
 (100.000) - (100.000) (100.000) - - - - - - - - (15مدفوعة )إيضاح أرباح توزيعات 

 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ ------------- --------- -------------- 
 2.693.085 30.802 2.662.283 - 270.605 (89.010) 519.261 884.500 201.927 250.000 125.000 500.000 2018يونيو  30كما في الرصيد 

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

 .المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  23إلى  9تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة

 )غير مدققة(  المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 ونيو ي 30المنتهية في  للفترة 
 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتياطي 
 اإللزامي

 االحتياطي 
 القانوني

طي احتيا
الخسائر 

 االستثنائية 
االحتياطي 

 العام

احتياطي 
موجودات 

مالية متوفرة 
 للبيع

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
 أجنبية

األرباح 
الغير 
 موزعة

أرباح مقترح 
 المجموع توزيعها

الحصص 
غير 

 اإلجمالي المسيطرة
 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  هم درألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  
             

 2.556.753 21.942 2.534.811 100.000 26.291 (85.814) 782.907 658.664 177.763 250.000 125.000 500.000 2017يناير  1الرصيد كما في 
             

             للفترة الدخل الشامل إجمالي 
             
 224.253 3.184 221.069 - 221.069 - - - - - - - رباح الفترة أ
             

             األخرى للفترة ( المصاريفالدخل الشامل/)
صافي الخسائر غير المحققة من استثمارات 

 (235.046) - (235.046) - - - (235.046) - - - - - من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 نبية من تحويل تسويات عمالت أج

 753 294 459 - - 459 - - - - - - العمليات األجنبية  
 -------- -------- -------- -------- -------- ----------- ------- ----------- ------- --------- ------- ---------- 

 (10.040) 3.478 (13.518) - 221.069 459 (235.046) - - - - - األخرى  الدخل الشامل /)المصاريف(إجمالي 
             

المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة 
             ضمن حقوق الملكية

             
 (100.509) (509) (100.000) (100.000) - - - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ ------------ --------- ------------ 
 2.446.204 24.911 2.421.293 - 247.360 (85.355) 547.861 658.664 177.763 250.000 125.000 500.000 2017يونيو  30كما في الرصيد 

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

 
 المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  23إلى  9تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  ةالمرحلية الموجزة الموحدالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 
 الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة .1

 
كشركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي  1980يوليو  22في  شركة مساهمة عامة )"الشركة"( شركة اورينت للتأمين تأسست

االتحادي لدولة . تم تسجيل الشركة وفقاً للقانون 1982يناير  1بموجب مرسوم صادر عن سمو حاكم دبي وبدأت في مزاولة عملياتها في 
مايو  2في  .14برقم تسجيل  1984ديسمبر  29، وتعديالته، )قانون شركات التأمين( في 1984( لسنة 9اإلمارات العربية المتحدة رقم )

ً لمتطلبات قانون شركات التأمين وتم تسجيلها بموجب القانون االتحاديتم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة  1988 لدولة  وفقا
، وتعديالته، بشأن الشركات التجارية. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. 2015( لسنة 2رقم ) مارات العربية المتحدةاإل

. اأعماله، بشأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم 2007لسنة  6رقم لدولة اإلمارات العربية المتحدة تخضع الشركة ألحكام القانون االتحادي 
 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.27966للشركة هو ص.ب  إن العنوان المسجل

 
والحوادث العامة  ةالبحري والمخاطرالسيارات واألعمال الهندسية والعقارات بتزاول الشركة إصدار عقود التأمين قصيرة األجل المتعلقة 

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

 
زة للشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على المعلومات المالية المرحلية الموج

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

 الملكيةنسبة  بلد التأسيس الرئيسيالنشاط  التابعة اتالشرك
   2018 2017 

 ٪40 ٪40 سوريا العامة اتالتأمين للتأمينالمشرق العربي شركة 
 ٪60 ٪60 مصر التأمينات العامة ش.م.ع.() للتأمين التكافليشركة اورينت 

 ٪100 ٪100 سيرالنكا التأمينات العامة شركة اورينت للتأمين المحدودة
 ٪100 ٪100 تركيا التأمينات العامة سيركيتي انونيمشركة اورينت سيغورتا 

 
، اإلمارات العربية المتحدة، وهي ذات تأثير الكائنة في دبي التنمية )ش.ذ.م.م.(إن الشركة القابضة للمجموعة هي شركة الفطيم لخدمات 

الكائنة في دبي، اإلمارات العربية الفطيم الخصوصية )ذ م م( هام على المجموعة. إن الشركة القابضة األساسية للمجموعة هي شركة 
 المتحدة.

 
 أساس اإلعداد  .2
 
   بيان التوافق   أ(

 
ً  ة الموحدةالمرحلية الموجز المالية المعلوماتتم إعداد هذه  ال تشتمل . لمالية المرحلية""التقارير ا 34رقم  المحاسبي الدولي لمعيارل وفقا

ً ، الكاملة السنوية للبيانات المالية الالزمةعلى كافة المعلومات  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتهذه  إلى  ويتعين قراءتها جنبا
م إعدادها وفقاً التي تو، في ذلك التاريخ وللسنة المنتهية 2017ديسمبر  31 فيكما  ة المدققةالموحد السنويةجنب مع البيانات المالية 

 .لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةل
 

 أساس القياس ب(
 

بالقيمة  اقياسهيتم  يالت التالية البنود لتكلفة التاريخية باستثناءاعلى أساس  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتتم إعداد هذه 
 : العادلة

 
 ؛ والمتوفرة للبيعاالستثمارات  (1
 المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛   الموجودات (2
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  ج(
 

 مقرباً إلى أقرب ألف، (اإلماراتي" الدرهم") دةبدرهم اإلمارات العربية المتح المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتهذه  عرضتم 
  بهذه العملة. المجموعةحيث تتم معظم معامالت 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 

 )تابع( أساس اإلعداد .2
 

 استخدام التقديرات واألحكام  د(
 

التق  ارير المالي  ة يتطل  ب م  ن اإلدارة وض  ع األحك  ام  الدولي  ة إلع  داد لمع  اييرلوفق  اً  المرحلي  ة الم  وجزة الموح  دةالمالي  ة  المعلوم  اتداد إن إع  
. ق د المص اريفالمحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات واإلي رادات و والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات

 لنتائج الفعلية عن تلك التقديرات.تختلف ا
 

يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة الت ي ت م فيه ا . بصورة مستمرة تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها
 تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

 

تطبي  ق السياس  ات  عن  داألحك  ام الهام  ة الموض  وعة م  ن قب  ل اإلدارة  كان  ت، المرحلي  ة الم  وجزة الموح  دةلمالي  ة ا المعلوم  اتعن  د إع  داد ه  ذه 
 الُمدقق ة هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على البيان ات المالي ة الس نوية لعدم اليقين في التقديراتالمحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية 

 المنتهية في ذلك التاريخ. وللسنة 2017ديسمبر  31كما في 
 

 لسياسات المحاسبية الهامة  ل ملخص .3
 

السياس ات تتواف ق م ع تل ك  المرحلي ة الم وجزة الموح دةعند إعداد هذه المعلوم ات المالي ة  المجموعةالسياسات المحاسبية الُمطبقة من قبل إن 
باس تثناء  المنتهي ة ف ي ذل ك الت اريخ وللس نة 2017ديس مبر  31كما ف ي  دققةالمُ  السنويةالمحاسبية الُمطبقة من قبل الشركة في بياناتها المالية 

 .2018يناير  1 اعتباراً منتطبيق المعايير الجديدة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي أصبحت سارية 

 

 نطب ق عل ى الفت رةالتق ارير المالي ة والتفس يرات الت ي ت قامت المجموعة بتطبي ق كاف ة المع ايير الجدي دة والمعدل ة م ن المع ايير الدولي ة إلع داد
م ن المع ايير الدولي ة إلع داد التق ارير المالي ة "األدوات المالي ة" حي ث  9باستثناء المعي ار رق م  2018يناير  1التي تبدأ في أو بعد  المحاسبية

ر الدولية إلعداد التقارير المالي ة "عق ود الت أمين". وبالت الي من المعايي 9اإلعفاء المؤقت المتاح بموجب المعيار رقم  بتطبيق المجموعة قامت
 . 2021يناير  1على الفترة السنوية التي تبدأ في  المعيارسوف تطبق المجموعة هذا 

 

يكون مناسباً حيثما  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات في هذه  يظهر
 خالل الفترة. للمجموعةاإلفصاحات دون أن يكون لها تأثير على المركز أو األداء المالي  من خالل

 

 إدارة المخاطر المالية  .4
 

عنه  ا ف  ي  األه  داف والسياس  ات الت  ي ت  م اإلفص  احدارة المخ  اطر المالي  ة تتواف  ق م  ع تل  ك إل الش  ركة المتعلق  ة بأه  داف وسياس  ات الن  واحيإن 
 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. 2017ديسمبر  31كما في  الُمدققة السنوية انات الماليةالبي

 

 القياس المرحلي  .5
 

ً لطبيعة أعمال المجموعة يتم تحقيق اإليرادات وتكبد  مة بأي شكل من أشكال الموسمية. تم بطريقة ال تتأثر بصورة ها المصاريفوفقا
كمكتسبة أو متكبدة  المصاريفإعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات و

ح السنوية نظراً للتغير في وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال الفترة. إال أن النتائج المرحلية قد ال تمثل الحصة المناسبة من األربا
 المساهمات وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. 

 

 في شركة زميلة االستثمار .6
 

في اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(، شركة تم تسجيلها وتأسيسها في  (٪35: 2017) ٪35يمثل االستثمار في شركة زميلة نسبة 
. يتمثل النشاط األساسي للشركة في الشركة الزميلة في 2017دة. بدأت الشركة الزميلة عملياتها التجارية في اإلمارات العربية المتح

اصدار عقود تكافل قصيرة األجل تتعلق بالتأمين ضد الحوادث وااللتزامات والتأمين ضد الحريق والتأمين ضد مخاطر النقل وغيرها من 
 . كما تقوم الشركة الزميلة باستثمار أموالها في ودائع.أنواع التأمين فضالً عن التأمين الصحي

 

 االستثمار في شركة زميلة:فيما يلي الحركة في 
 ()مدققة ()غير مدققة 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2018 2017 
 درهمألف  درهمألف  

   

 70.000 68.317 يناير 1الرصيد كما في 
 700 - المساهمة اإلضافية خالل الفترة/السنة

 (2.102) (2.645) حصة المجموعة من صافي الخسائر للفترة/السنة
 (281) - ما قبل التأسيس مصاريفحصة المجموعة من 

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

 65.672 68.317 
 ====== ====== 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 
 االستثمارات في األوراق المالية  .7

 
 )غير مدققة(  2018يونيو  30 في
 

 

المحتفظ بها 
لتاريخ 

 المتوفرة للبيع االستحقاق

القيمة العادلة 
من خالل 
األرباح أو 
 اإلجمالي الخسائر

 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  
     

     أسهم األوراق المالية

 دولة اإلمارات  داخلالية مدرجة أسهم أوراق م
 1.256.853 10.839 1.246.014 - العربية المتحدة  

 دولة اإلمارات  داخلأسهم أوراق مالية غير مدرجة 
 31.975 - 31.975 - العربية المتحدة  

 أسهم أوراق مالية غير مدرجة خارج دولة 
 3 - 3 - اإلمارات العربية المتحدة  

 دولة اإلمارات  داخلر مدرجة أسهم أوراق مالية غي
 العربية المتحدة محتفظ بها بالنيابة عن حاملي   
 37.925 37.925 - - (9وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات )إيضاح   

أسهم أوراق مالية غير مدرجة خارج دولة اإلمارات العربية 
المتحدة محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق المنتجات 

 25.852 25.852 - - (9وحدات )إيضاح المرتبطة بال
 ---------- -------------- ----------- -------------- 

 1.352.608 74.616 1.277.992 - إجمالي أسهم األوراق المالية
 144.252 - 14.715 129.537 األخرىفيها  إجمالي الموجودات المستثمر

 ----------- -------------- ----------- -------------- 
 1.496.860 74.616 1.292.707 129.537 اإلجمالي

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

 
المحتفظ بها 

 المتوفرة للبيع لتاريخ االستحقاق 

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح أو 
 اإلجمالي الخسائر

 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  )مدققة( 2017ديسمبر  31في 
     

     أسهم األوراق المالية
 دولة اإلمارات  داخلأسهم أوراق مالية مدرجة 

 1.032.152 11.378 1.020.774 - العربية المتحدة  
 دولة اإلمارات  داخلأسهم أوراق مالية غير مدرجة 

 229.828 - 229.828 - العربية المتحدة  
 أسهم أوراق مالية غير مدرجة خارج دولة 

 3 - 3 - رات العربية المتحدةاإلما  
 دولة اإلمارات  داخلأسهم أوراق مالية غير مدرجة 

 العربية المتحدة محتفظ بها بالنيابة عن حاملي   
 29.952 29.952 - - (9وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات )إيضاح   

          اإلمارات العربية وراق مالية غير مدرجة خارج دولة أسهم أ
ن حاملي وثائق المنتجات دة محتفظ بها بالنيابة عالمتح

 18.774 18.774 - - (9بالوحدات )إيضاح  المرتبطة
 --------- ------------- ------------- ------------- 

 1.310.709 60.104 1.250.605 - إجمالي أسهم األوراق المالية
 116.959 - 11.341 105.618 األخرىفيها  إجمالي الموجودات المستثمر

 ----------- ------------ ------------- ------------- 
 1.427.668 60.104 1.261.946 105.618 اإلجمالي

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

 

  إلزامية ودائع .8
 
 ()مدققة ()غير مدققة 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2018 2017 
 درهمألف  درهمألف  
   

 ال يمكن سحبها دون موافقة مسبقة من وزارة االقتصاد  إلزاميةوديعة  (أ
 10.000 10.000 2007لسنة  6من القانون االتحادي رقم  42وفقاً للمادة       
 18.801 29.855 ، سلطنة ُعمانالعامة لسوق المالالهيئة لدى  محتجزةمبالغ  ب(  
 494 494 لدى المكتب الُعماني الموحد للبطاقة البرتقالية محتجزةمبالغ  ج(  
 178 178 سوريابلدى هيئة التأمين  محتجزةمبالغ   د(  
 13.953 11.039 في مصرلرقابة المالية العامة لهيئة اللدى  محتجزةمبالغ   هـ( 
 9.141 10.957 التركية لدى الخزانة محتجزةغ مبال   و( 
 729 729 لدى مصرف البحرين المركزي محتجزةمبالغ   ز( 

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

 63.252 53.296 
 ======= ====== 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 
 مين وموجودات عقود إعادة التأمينمطلوبات عقود التأ .9

 )غير مدققة(يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 المكتتبةقساط األصافي  ةالمسندحصة إعادة التأمين من األقساط   األقساط المكتتبةإجمالي  
 -------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------- 
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  
       

 681.957 745.008 (1.486.806) (1.465.497) 2.168.763 2.210.505 إجمالي األقساط
واالحتياطي الحسابي الحركة في مخصص األقساط غير المكتسبة 

 (228.951) (184.166) 443.601 328.901 (672.552) (513.067) المرتبطة بالوحدات لواحتياطي األموا
 ---------------- --------------- -------------------- ----------------- ---------------- ---------------- 

 453.006 560.842 (1.043.205) (1.136.596) 1.496.211 1.697.438 صافي األقساط المكتسبة
 ========= ======== =========== ========== ======== ======== 

       

 صافي حصة شركات إعادة التأمين اإلجمالي 
 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- 

 ققة()مد )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  
 420.111 548.390 (934.199) (1.261.720) 1.354.310 1.810.110 احتياطي األقساط غير المكتسبة

 159.458 187.570 (17.109) (11.015) 176.567 198.585 األقساط الحسابية
 48.725 63.777 - - 48.725 63.777 احتياطي أموال مرتبطة بالوحدات

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

 2.072.472 1.579.602 (1.272.735) (951.308) 799.737 628.294 
 ========= ========= =========== ========= ======== ======= 

       

 221.701 222.794 (791.758) (779.168) 1.013.459 1.001.962 المطالبات تحت التسوية
       

 166.799 167.928 (328.117) (325.633) 494.916 493.561 احتياطي المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها
 2.518 2.880 (10.082) (10.623) 12.600 13.503 احتياطي مصاريف تسوية الخسائر المخصصة

 12.925 12.925 - - 12.925 12.925 احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة
 ----------------- ---------------- ------------------- ------------------ -------------- ------------- 

 1.521.951 1.533.900 (1.115.424) (1.129.957) 406.527 403.943 
 ----------------- ---------------- ------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 

 3.594.423 3.113.502 (2.388.159) (2.081.265) 1.206.264 1.032.237 
 ========= ========= =========== ========== ========= ========= 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 

      
 أرصدة التامين المدينة  .10

 

 (ة)مدقق (ة)غير مدقق 
 2017 ديسمبر 31 2018يونيو  30 
 درهمألف  درهمألف  

   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:
 513.661 932.481 المستحق من حاملي وثائق التأمين  
 32.167 33.088 المستحق من شركات التأمين/إعادة التأمين  

 ----------- ----------- 
 965.569 545.828 
 ----------- ----------- 

   ات العربية المتحدة:دولة اإلمار خارج
 67.359 78.519 المستحق من حاملي وثائق التأمين  

 103.822 105.074 المستحق من شركات التأمين/إعادة التأمين  
 ----------- ----------- 
 183.593 171.181 
 ------------ ----------- 

 717.009 1.149.162 أرصدة التأمين المدينة إجمالي 
 (20.547) (22.641) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ناقصاً:

 -------------- ------------ 
 1.126.521 696.462 
 ======== ====== 

 
 قدما  ذمم التأمين المدينة والمصاريف المدفوعة م .11

 

 ()مدققة ()غير مدققة 
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2018 2017 
 درهمألف  درهمألف  
   

 2.063 1.279 ن الموظفيندينة مذمم م
 5.129 5.164 ودائع قابلة لالسترداد

ً مصاريف مدفوعة   21.191 31.389 مقدما
 27.998 51.327 أخرى

 ----------- ---------- 
 89.159 56.381 
 ====== ===== 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  حلية الموجزة الموحدةالمرالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 

 النقد وما يعادله .12
 

 ()مدققة ()غير مدققة 
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2018 2017 
 درهمألف  درهمألف  
   

 198.076 154.161 أرصده لدى البنوك ونقد في الصندوق
 53.768 67.695 ودائع لدى بنوك مستحقة خالل ثالثة أشهر

 ------------ ----------- 
 251.844 221.856 لنقد وما يعادلها

 1.929.254 1.941.516 ثالثة أشهر بعدمستحقة  بنوكودائع لدى 
 -------------- ------------- 
 2.163.372 2.181.098 
 ======== ======= 

   النقد وما يعادله:
 1.942.411 1.932.954 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:

 238.687 230.418 رات العربية المتحدة:خارج دولة اإلما
 -------------- ------------- 
 2.163.372 2.181.098 
 ======== ======= 
 

( ٪16. 25 –  ٪0. 03: 2017ديس مبر  31) ٪17 .40 - ٪0 .03تتراوح الفائدة عل ى الودائ ع ل دى البن وك عل ى مع دل ثاب ت يت راوح م ن 
  سنوياً.

 
 رأس المال .13

 
 ()مدققة (مدققة )غير 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 درهم للسهم الواحد 100سهم بقيمة  5.000.000المصدر والمدفوع بالكامل 
 500.000 500.000 درهم للسهم الواحد( 100سهم بقيمة  5.000.000: 2017)  

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

  االحتياطيات  .14
 

 ياطيات والغرض منهاطبيعة االحت
 
 اإللزامياالحتياطي  -
 

والنظنام اسسنال لرشنركة  )"القنانون"(  2015( لسننة 2التجارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )طبقاً لقانون الشركات 
دما يبرن  إيقاف هذه التحنويتت عنن لرمجموعةيمكن  .اإللزاميحتياطي المن اسرباح السنوية إلى ا ٪10 يجب تحويل ما نسبته
منن  ٪25قنررت الشنركة عندم زينادة االحتيناطي النظنامي ونوا منا يعنادل من رأل المال المندوو..  ٪25إجمالي االحتياطي 

 يمكن استخدام هذا االحتياطي سي غرض يقرره المساهمين بناًء عرى توصية مجرل اإلدارة. رأل مال الشركة المدوو.. 
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 لتابعةاورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها ا
  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 

 االحتياطيات )تابع( .14
 

 )تابع( طبيعة االحتياطيات والغرض منها
 
 القانونياالحتياطي  -

 
يمكن  إللزامي.من اسرباح السنوية إلى االحتياطي ا ٪10 طبقاً لقانون الشركات التجارية والنظام اسسال لرشركة  يجب تحويل ما نسبته

إن هنذا االحتيناطي . 2016الذي حدث وني  من رأل المال المدوو. ٪50إيقاف هذه التحويتت عندما يبر  إجمالي االحتياطي  لرمجموعة
 غير قابل لرتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عريها القانون.

 
 خسائر استثنائيةحتياطي ا -
 

مننن صنناوي إيننرادات التنننمين لرسنننة إلننى احتينناطي خسننا ر  ٪10دة  يننتم تحويننل مبرنن  يعننادل اإلمننارات العربيننة المتحنن ويمننا يتعرننم بعمريننات
تحتفظ بسنيولة كاوينة لرووناء بالمطالبنات االسنتثنا ية غينر المتكنررة التني تطنرأ وني سننوات مسنتقبرية. لنم ينتم  الشركةاستثنا ية لضمان أن 

 حيث سيتوقف ذلك عرى نتا ج السنة.  2018 نيويو 30المنتهية وي الستة أشهر إجراء أي تحويتت ختل وترة 
 

منن  ٪1منن المطالبنات تحنت التسنوية )غينر التننمين عرنى الحيناة( لرسننة و ٪10  يجنب تحوينل منا يعنادل ُعمنان عمرينات صويمنا يخنأما 
لكاوينة لرووناء بالمطالبنات خسنا ر الطنوارل لرتنكند منن أن الشنركة لنديها القندرة المالينة التننمين عرنى الحيناة إلنى احتيناطي إجمالي أقساط ا

 االستثنا ية الغير متكررة التي تطرأ وي السنوات المقبرة لفر. ُعمان.
 
 االحتياطي العام  -
 

تتم التحويتت إلى االحتياطي العام بناًء عرى توصية مجرل اإلدارة. يمكن استخدام هذا االحتياطي لألغراض التني يراهنا مجرنل اإلدارة 
 مناسبة.

 
   المتوفرة للبيعدات احتياطي الموجو -
 

 .المتوورة لربيعيسجل هذا االحتياطي التعديتت بالقيمة العادلة لرموجودات المالية 
 
 احتياطي تحويل العمالت األجنبية   -
 

 يتم استخدام احتياطي تحويل العمتت اسجنبية لتسجيل الفروا الناتجة عن تحويل البيانات المالية لشركات تابعة أجنبية
 

 عات األرباح توزي .15
 

، وذلك بناًء على موافقة 2017مليون درهم( فيما يتعلق بسنة  100درهم للسهم )بإجمالي  20تم اإلعالن عن توزيعات أرباح بقيمة 
 .الفترةها خالل عتم دفو 2018مارس  4المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ 
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 التابعةاورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها 
  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 
 ودائنون آخرونالدائنة ذمم إعادة التأمين  .16
 
 

 ()مدققة ()غير مدققة 
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 324.923 394.386 داخل اإلمارات العربية المتحدة –الذمم الدائنة 
 681.406 788.671 خارج اإلمارات العربية المتحدة –ذمم الدائنة ال
 ------------- ------------- 
 1.183.057 1.006.329 
 ======= ======= 

   دولة اإلمارات العربية المتحدة:داخل 
 43.996 103.810 إعادة التأمينذمم دائنة لشركات التأمين و

 31.759 33.087 والوسطاءالء ذمم دائنة للوك
 22.164 18.156 موظفينذمم دائنة لل

 227.004 239.333 ذمم دائنة أخرى 
 ----------- ----------- 
 394.386 324.923 
 ====== ====== 

   دولة اإلمارات العربية المتحدة: خارج
 626.791 724.022 إعادة التأمينذمم دائنة لشركات التأمين و

 4.170 7.949 وسطاءوال الءذمم دائنة للوك
 2.054 1.299 ذمم دائنة للموظفين

 48.391 55.401 ذمم دائنة أخرى 
 ----------- ----------- 
 788.671 681.406 
 ====== ====== 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 
 لدخل ضريبة ا .17

 

ضريبة الدخل باستخدام المعدل الضريبي المطبم عرى إجمالي اإليرادات السنوية  مصاريفتقوم المجموعة باحتساب 
المتوقعة. تعمل منشآت المجموعة وي سرطنة ُعمان ومصر وسوريا وتركيا وسريتنكا وهي تخضع لضريبة الدخل وي هذه 

 الدول. 
 

 المرحري الموحد: اسرباح أو الخسا ربها وي بيان ويما يري مكونات ضريبة الدخل المعترف 
 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( 
 يونيو 30 يونيو 30 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 4.525 2.619 ضريبة الدخل الحالية  مصاريف
 (2.722) 1.390 ضرائب مؤجلة

 --------- --------- 
 1.803 4.009 اإلجمالي

 ===== ==== 
   
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 1.724 311 يناير  1كما في 
 4.202 2.619 المخصصات خالل الفترة

 (5.626) (312) ناقصاً: الدفعات
 11 19 تحول العمالت األجنبية اتفروق

 -------- -------- 
 311 2.637 ةالرصيد كما في نهاية الفتر

 ===== ==== 
 

 الدخل من االستثمارات  .18
 
 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30 
 2018 2017 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 43.608 61.098 19.163 30.348 ئددخل الفوا
 50.008 44.274 - 49 دخل توزيعات األرباح

من خالل  مدرجة بالقيمة العادلةالالستثمارات لالقيمة العادلة 
 (1.885) (539) (1.624) 221 األرباح أو الخسائر

 ---------- --------- ----------- --------- 
 30.618 17.539 104.833 91.731 

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

 
 وااللتزامات الطارئة  تالمطلوبا .19
 

 

 ()مدققة ()غير مدققة 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   المطلوباتأ( 
 7.866 5.719 استثماراتالتزامات عن 

 ===== ==== 
   

   ب( االلتزامات الطارئة
 16.888 6.550  بنكيةضمانات 

 ===== ===== 

 
 في سياق األعمال االعتيادية. البنكيةتم إصدار الضمانات 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية   .20

 
كن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يم

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  المجموعةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم 

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  المجموعةعندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم 

بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها 
 لمشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.باالعتبار األطراف ا

 
بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في تحديد  المجموعةتقوم 

 القياسات. 
 

 ( في سوق نشط ألداة مطابقة. ة)غير المعدل ةالمدرجمدخالت تمثل أسعار السوق : 1المستوى 
 

التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار( أو بصورة غير  1: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى 
مباشرة )أي مستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة 

سعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها جميع ألدوات مماثلة، واأل
 المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

 
تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال ترتكز  : المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي3المستوى 

على على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بناًء 
 بين األدوات. الفروقاتلوبة إلظهار األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مط
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( .20

 
ي تاريخ التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ف

 صنيف قياسات القيمة العادلة.ت اطاره العادلة التي يتم في
 

 )غير مدققة( 2018يونيو  30
 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  الموجودات المالية

     
     المحتفظ بها للمتاجرة:الموجودات المالية 

 10.839 - - 10.839 أسهم األوراق المالية
 استثمارات محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق  

 63.777 - - 63.777 المنتجات المرتبطة بالوحدات  
 --------- ------- ------- --------- 
 74.616 - - 74.616 
 ===== ==== ==== ===== 
     

     :المتوفرة للبيعات المالية الموجود
 1.240.563 200.000 - 1.040.563 القطاع المصرفي

 52.144 31.978 - 20.166 قطاعات أخرى
 -------------- ------- ----------- -------------- 
 1.060.729 - 231.978 1.292.707 
 ======== ==== ====== ======== 
     

     دققة()م 2017ديسمبر  31في 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الموجودات المالية

 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  
     

     الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:
 11.378 - - 11.378 أسهم األوراق المالية

 استثمارات محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق  
 48.726 - - 48.726 لمرتبطة بالوحداتالمنتجات ا  

 --------- ------- ------- --------- 
 60.104 - - 60.104 
 ===== ===== ====== ===== 
     

     :المتوفرة للبيعالموجودات المالية 
 1.215.788 200.000 - 1.015.788 القطاع المصرفي

 46.158 29.831 - 16.327 قطاعات أخرى
 ------------- -------- ----------- ------------- 
 1.032.115 - 229.831 1.261.946 
 ======= ==== ====== ======= 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( .20

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

 :العادلة
 

 )غير مدققة( 2018يونيو  30
 

 
يناير  1في 

 المبيعات مشتريات 2018

إجمالي األرباح 
أو الخسائر 
المسجلة في 
 حقوق الملكية

 يونيو 30في 
2018 

 درهمألف  ألف درهم درهمألف  درهمألف  درهمألف  
      

      الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:

 200.000 - - - 200.000 القطاع المصرفي
 31.978 - - 2.147 29.831 قطاعات أخرى

 ----------- ------- ------- ------- ----------- 
 231.978 - - 2.147 229.831 اإلجمالي

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

 )مدققة( 2017ديسمبر  31

 
يناير  1في 

 المبيعات مشتريات 2017

إجمالي األرباح 
أو الخسائر 

المسجلة في 
 حقوق الملكية

  ديسمبر 31في 
2017 

 درهمألف  ألف درهم درهمألف  درهمألف  درهمألف  
      

      :الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

 200.000 - - - 200.000 القطاع المصرفي
 29.831 (17.506) - 3.191 44.146 قطاعات أخرى

 ----------- -------- ------- ----------- ---------- 
 229.831 (17.506) - 3.191 244.146 اإلجمالي

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

 الشركة األمائد لمساهمي الربح األساسي والمخفف للسهم الع .21
 

 :كما يلي يتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق قسمة أرباح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 
 ()غير مدققة )غير مدققة( 
 أشهر المنتهية في  الستةلفترة  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ------------------------------------------ -------------------------------------------- 

 
يونيو  30

2018 
يونيو  30

2017 
يونيو  30

2018 
 يونيو 30

 2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 224.253 244.017 74.231 90.428 أرباح الفترة بعد الضريبة
 (3.184) (3.982) (560) (1.619) المسيطرةناقصاً: العائد إلى الحصص غير 

 ------------- --------- ----------- ----------- 
 221.069 240.035 73.671 88.809 إلى المساهمين العائدةاألرباح 

 ------------- --------- ====== ====== 
 5.000 5.000 5.000 5.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 ====== ==== ===== ===== 
 44 .21 48 .01 14 .73 17 .76 ربحية السهم )درهم(

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

 
 معلومات حول القطاع  .22

 
 المجموع لحياةالتأمينات على ا التأمينات العامة 
 ----------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- 

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

 
يونيو  30

2018 
يونيو  30

2017 
يونيو  30

2018 
يونيو  30

2017 
يونيو  30

2018 
يونيو  30

2017 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  
       

 2.168.763 2.210.505 193.818 231.853 1.974.945 1.978.652 المكتتبةقساط األإجمالي 
 ------------ ----------- ----------- ----------- ------------- ------------ 

 456.437 555.363 39.391 62.686 417.046 492.677 التأمين دخلإجمالي 
 ------------ ----------- ----------- ----------- ------------ ----------- 

 242.583 272.062 22.653 46.591 219.930 225.471 التأمين دخلصافي 
       

 (111.131) (129.222) (16.996) (20.729) (94.135) (108.493) العمومية واإلدارية المصاريف
 ------------- ----------- ----------- ----------- ------------- ----------- 

 131.452 142.840 5.657 25.862 125.795 116.978 الفنيةصافي األرباح 
 ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 94.604 105.186     ل استثمارات ودخل آخردخ
     ----------- ----------- 

 226.056 248.026     األرباح قبل الضريبة
     ----------- ----------- 

بعد خصم ضريبة الدخل  مصاريف
 (1.803) (4.009)     الضريبة المؤجلة

     ----------- ---------- 
 224.253 244.017     األرباح بعد الضريبة

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

 
 )تابع(معلومات حول القطاع  .22

 
 المجموع االستثمارات التأمينات على الحياة التأمينات العامة 
 ----------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------- ------------------------------------ 
 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

 
  يونيو 30

2018 
ديسمبر  31

2017 
  يونيو 30
 2018 

 ديسمبر 31
 2017 

  يونيو 30
 2018 

 ديسمبر 31
 2017 

  يونيو 30
 2018 

 ديسمبر 31
 2017 

 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  
         

 6.666.959 7.492.661 3.478.535 3.567.300 317.337 407.865 2.871.087 3.517.496 موجودات القطاع
 ======== ======== ======== ====== ======== ======= ======== ======= 

 4.140.079 4.799.576 - - 521.467 595.168 3.618.612 4.204.408 مطلوبات القطاع
 ======== ======== ======== ====== ======== ======= ======== ======= 

 
 

 أمور أخرى .23
  
 .أو أي من شركاتها التابعة أو صناديقها ةلم تتعرض المجموعة ألبراج القابض 2018يونيو  30في كما  
 

 معلومات المقارنة .24
  
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.صنيف/تجميع بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في تمت إعادة ت 


