
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 اورينت للتأمين مساهمة عامة  
 وشركاتها التابعة

 

   المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلومات 
   2022يونيو  30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 
 



 

 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة 
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة   المعلومات 
   2022يونيو  30 المنتهية في أشهر ةالستلفترة 

 
 
 

 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 أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى احرب األبيان 
 

 6   المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
 

  7   المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

 9   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتحول إيضاحات 
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 للشركات األعضاء  لعالميةاكي بي إم جي  منظمةكي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في 
 حقوق محفوظة.ن. جميع ال بالضما  محدودةلـ كي بي إم جي انترناشيونال ليمتد، شركة انجليزية خاصة المستقلة التابعة 

. دولة اإلمارات العربية المتحدةبموجب قوانين  مسجل ومرخص ليمتد )فرع دبي(  كي بي إم جي لوار جلف

حول مراجعة   ات المستقلينابحسمدققي ال  تقرير
 المرحلية الموجزة الموحدة المالية  المعلومات

اورينت للتأمين مساهمة عامة اهمي  مس السادة 

مقدمة  

ورينت للتأمين  الالمرفقة   2022يونيو  30 لـ  المرحلية الموجزة الموحدةلقد قمنا بمراجعة المعلومات المالية  

 : تتألف من التي ، وا مجتمعة بـ "المجموعة"()يشار إليه ابعةلت ا اه ت وشركا)"الشركة"(  مساهمة عامة 

؛2022يونيو  30 كما في المرحلي الموجز الموحدبيان المركز المالي  •

30في  تينالمنتهي أشهر  الستة الثة أشهر وتي الث لفترالمرحلي الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر   •
 ؛ 2022يونيو 

الثة أشهر  تي الث لفتر المرحلي الموجز الموحد ألخرى ملة ات الشاا داالخسائر واإلير بيان األرباح أو •
 ؛2022يونيو  30في  تينالمنتهي أشهر  الستة و

؛ 2022يونيو  30المنتهية في   أشهر الستة لفترة بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  •

الموج • المرحلي  الملكية  حقوق  في  التغيرات  الموحد  بيان  يونيو    30في    ة نتهي الم  أشهر  الستةلفترة  ز 
 و ؛2022

. المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية  •

لمعيار  وفقاً ل المرحلية الموجزة الموحدة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية 

هذه  حول  ستنتاجناعن ابير . تنحصر مسؤوليتنا في التع‘حليةالتقارير المالية المر ’، 34المحاسبي الدولي رقم 

 بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها.   المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية 

نطاق المراجعة  

  المالية  المعلوماتمراجعة " 2410ول ارتباطات المراجعة رقم لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي ح

المالية المرحلية   المعلومات أعمال مراجعة  . تنطوي " للمنشأةتقل سمال  حسابات ال ة من قبل مدقق المرحلي 

،ين عن األمور المالية والمحاسبيةبصورة رئيسية من األشخاص المسؤول  ،على استفساراتالموجزة الموحدة 

تدقيق  ل بشكل كبير من نطاق الوالقيام بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أق 

فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكيدات   ،معايير الدولية للتدقيق وبالتاليلوفقاً ل لقيام به تم اذي ي ال

فإننا ال   ،وبالتالي  ل التدقيق.بأننا سنكون على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خال

 نبدي رأياً تدقيقياً. 



 

 
 

 ء للشركات األعضا  العالميةكي بي إم جي  منظمةت العربية المتحدة وعضو في ار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارا كي بي إم جي لو
 بالضمان. جميع الحقوق محفوظة. محدودةالتابعة لـ كي بي إم جي انترناشيونال ليمتد، شركة انجليزية خاصة  المستقلة

 . ية المتحدةدولة اإلمارات العرببموجب قوانين  جل ومرخصمس ليمتد )فرع دبي(  كي بي إم جي لوار جلف
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة  
 ين حول مراجعةلققي الحسابات المستقمد ريرقت
 المرحلية الموجزة الموحدة المعلومات المالية  

 2022يونيو  30

 
 

 االستنتاج  
    

  يونيو 30لـ المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات أن يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد ، لم مراجعتنابناًء على 

ً لماديةافة النواحي اك  من ،لم يتم إعدادهاالمرفقة  2022 التقارير المالية  ’ ،34يار المحاسبي الدولي رقم  للمع، وفقا

 . ‘المرحلية

  
 

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
 
 
 
 
 

 ريشارد أكالند
 1015رقم التسجيل: 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
 

2022يوليو  29 التاريخ:
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة 
 

   وجز الموحد المرحلي الم ائر خساألرباح أو البيان 
 يونيو   30 يهية فنت ملللفترة ا

 

  
 )غير مدققة( 

 هية في نتالمأشهر  ثالثةلافترة ل
 )غير مدققة( 

 هية في المنتالستة أشهر فترة ل

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

 
 

 ات إيضاح
 يونيو  30

 2022 
 يونيو  30

 2021 
 و يوني 30

 2022 
 يونيو  30

 2021 
 درهمألف  همردألف  درهمألف  مدرهألف   
      

 2.914.277 3.246.486 1.341.738 1.489.511  اط المكتتبة األقس إجمالي 
 (1.986.013) ( 2.180.019) (831.380) ( 923.462)  من األقساط المسندة إعادة التأمين حصة 

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

 928.264 1.066.467 510.358 566.049  بة  قساط المكتت األ صافي
    واالحتياطي قساط غير المكتسبة مخصص األ في  الحركةصافي 

 (296.946) ( 388.633) (183.623) ( 227.572)  الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات   

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

 631.318 677.834 326.735 338.477    المكتسبة اط قساألصافي 
 179.102 200.795 87.356 88.280  إيرادات العموالت 

 (177.465) ( 210.676) ( 90.522) ( 101.894)  مصاريف العموالت 

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

 632.955 667.953 323.569 324.863  ن إجمالي إيرادات التأمي

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

 1.413.031 1.432.663 828.210 603.138  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (1.068.661) ( 1.065.071) (663.444) ( 429.861)  عة المطالبات المدفو  التأمين منحصة إعادة 

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

 344.370 367.592 164.766 173.277  المطالبات المدفوعة صافي 

 ( 54.490) ( 44.364) ( 106.943) ( 21.103)  ت تحت التسويةمطالبافي مخصص ال  النقص

 60.685 25.620 119.778 17.622  في حصة إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية  الزيادة
 في احتياطيات المطالبات المستحقة  / الزيادة )النقص(

 ( 11.282) ( 12.328) 1.862 ( 1.127)  ولم يتم اإلبالغ عنها    
 1.384 180 124 ( 373)  ف تسوية الخسائر في احتياطي مصاري  / الزيادة (نقص )ال

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

 340.667 336.700 179.587 168.296    المحققةصافي المطالبات 

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

 292.288 331.253 143.982 156.567  في دخل التأميناص
      

 129.891 145.971 42.847 47.175 18 الدخل من االستثمارات 
 20.953 3.687 1.503 1.488  آخر دخل

 365 - - - 6 شركة زميلة استثمار في  منحصة األرباح 

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

 443.497 480.911 188.332 205.230  إجمالي الدخل 

 (124.715) ( 154.744) ( 70.392) ( 81.752)  المصاريف العمومية واإلدارية 

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

 318.782 326.167 117.940 123.478  األرباح قبل الضريبة 
 (8.371) ( 5.822) (3.579) ( 3.536) 17 مصاريف ضريبة الدخل مخصوماً منها الضرائب المؤجلة  

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

 310.411 320.345 114.361 119.942  لضريبة األرباح بعد ا
   === = == = ===  === = == = ===  ===== = == = =  ===== = == = = 

      العائدة إلى:
 296.694 313.282 106.706 117.683  مساهمي الشركة 

 13.717 7.063 7.655 2.259  الحصص غير المسيطرة 

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

 310.411 320.345 114.361 119.942  رةإجمالي أرباح الفت
   ===== = ===  ===== = ===  ===== = ===  ===== = === 

 / الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي الشركة )درهم
 59 .34 62  .66 21 .34 23  .54 22 (سهم

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

 
 

 . 2 و 1حتين مدرج على الصف الموحدةية الموجزة المرحلالمالية لمعلومات امراجعة  حولسابات المستقلين مدققي الح ر إن تقري 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 25إلى  9على الصفحات من ة ت شكل اإليضاحات المدرج 
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 لتابعة ا وشركاتهاة رينت للتأمين مساهمة عاموا
 

   ز الموحد المرحلي الموج دات الشاملة األخرىيراإلخسائر وا ال األرباح أو بيان 
   يونيو  30 في تهيةالمن للفترة 

 

  
 )غير مدققة( 

 هية في المنتأشهر  الثالثةفترة ل
 )غير مدققة( 

 هية في المنتالستة أشهر فترة ل
  ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

  
 يونيو 30

 2022 
 يونيو  30

 2021 
 يونيو 30

 2022 
 يونيو  30

 2021 
 درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   م درهألف    
      

 310.411 320.345 114.361 119.942  األرباح بعد الضريبة 
      

      خرى  األ لالشام  الدخلبنود 
      

ا إلى  سيتم إعادة تصنيفه تيخرى ال الشامل األ بنود الدخل
      أو الخسائر في فترات الحقة: األرباح 

      
  متوفرةاستثمارات غير المحققة من  / األرباح (الخسائر)صافي 

 34.993 26.656 9.449 ( 105.619)  للبيع 
      

 ( 12.551) ( 48.047) ( 6.206) ( 11.394)  جية راخلليات ا عملا تحويل ية منت أجنبتسويات عمال
  ---------------------- ---------------- ------------------- ------------------- 

 22.442 ( 21.391) 3.243 ( 117.013)  األخرى للفترة  ة الشامل الدخلبنود )الخسائر( / 
  --------------------- ------------------ ------------------- ------------------- 

 332.853 298.954 117.604 2.929  الشامل للفترة   لالدخ إجمالي 
  ---------------- ------------------ ------------------- ------------------- 
      

      العائد إلى: 
 321.247 298.288 112.168 12.406  لشركة  مساهمي ا   
 11.606 666 5.436 ( 9.477)  ة مسيطرال  غيرالحصص   

  ----------------- ----------------- ------------------ ------------------ 
  2.929 117.604 298.954 332.853 
   == = = ===  ==== = ===  ==== = ===  ==== = === 
 

 .  2 و  1وحدة مدرج على الصفحتين ة الملموجزات المالية المرحلية اومالمعل مراجعة ل حو لمستقلين ات احساب إن تقرير مدققي ال 
 

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. جزءاً ال  25إلى  9من على الصفحات  ة ت شكل اإليضاحات المدرج 
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 ة بع اتها التاوشركامة اورينت للتأمين مساهمة ع
 

  د لموحجز االمرحلي الموالنقدية  دفقات الت بيان
 يونيو   30 للفترة المنتهية في

  
 قة(دق)غير م                  

 في  أشهر المنتهية الستةلفترة           
  ----------------------------------------------------------------------- 
 2021يونيو   30 2022يونيو  30 ح إيضا 
 م دره ألف  درهمف أل  

    غيليةمن األنشطة التش التدفقات النقدية
 318.782 326.167  األرباح قبل الضريبة للفترة 

    لـ:  تتعديال
 4.302 4.349  االستهالك  

 ( 77.825) ( 81.814) 18 ئد الفوا دخل
 ( 49.546) ( 66.454) 18 يعات األرباح توز دخل
 ( 365) - 6 سبة وفقاً لحقوق الملكية ت مستثمر بها مح ت اشرك أرباح من حصةلا

 ( 2.520) 2.297 18 من خالل األرباح أو الخسائرلة  مارات بالقيمة العادتثغير المحققة من اس ()األرباح /  الخسائر
 188 (518)  عدات من بيع ممتلكات وم  (األرباح) الخسائر /

 60 143  لتزامات اإليجار التكاليف التمويل 
 ( 17.836) - ( 2)21 سعر منخفض ب ن الشراءاألرباح م
 2.453 2.838  ة للموظفين نهاية الخدم تعويضاتمخصص 

 1.188 537  في تحصيلهان المشكوك مخصص الديو
  -------------------- -------------------- 

 178.881 187.545  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
    

 ( 453.951) ( 474.513)  نةالزيادة في ذمم التأمين المدي
 ( 383.922) ( 386.621)  التأمينادة عإود قعجودات في مو ادةزيال

 ( 14.503) 81.838  المصاريف المدفوعة مقدماً و في الذمم المدينة األخرى  (الزيادةالنقص / ) 
 590.902 602.056  في مطلوبات عقود التأمين األخرى   الزيادة
 95.674 27.128  حدات بالواحتياطي األموال المرتبطة في ة الزياد
 235.230 218.984  والذمم الدائنة األخرى   ئنةالدا التأمين إعادةم مذ يفالزيادة 

 1.709 1.810  مزايا التقاعدام ي التز ادة فزيال
  -------------------- ------------------- 

 247.567 256.417  نشطة التشغيلية األ  منالناتج النقد 
ستلمة(  يبة الدخل المدفوعةرض   ( 233) 351 17 / )الم 

 ( 744) (1.027)  المدفوعةة للموظفين نهاية الخدم تعويضات
  -------------------- ------------------- 

 247.334 255.741  العمليات  ن الناتج مصافي النقد 
  -------------------- ------------------- 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 ( 1.100) (668)  عدات لكات وم ممت  شراء
 22 55  ومعدات  اتممتلك بيع من ئداتالعا

ستلمة   الفوائد  27.455 -  الم 
 49.546 -    ستلمةالم  ات األرباح توزيع

 ( 101.823) ( 127.263)  كوودائع لدى البن
 ( 38.919) ( 18.452)  خصم النقد المستحوذ عليهبعد  –االستحواذ على شركة تابعة 

 ( 95.673) ( 64.121)  ل األرباح أو الخسائر الخ لعادلة منبالقيمة ا مدرجةرات  اماستث ءشراصافي 
 ( 54.280) ( 111.135)  حقاق تاالس يختارى تحا بهحتفظ ثمارات م شراء است

 ( 386.681) ( 216.255)  متوفرة للبيع شراء استثمارات 
 - 36.993  تجاريةسندات بيع 

 35.602 47.004  تاريخ االستحقاق لبيع استثمارات محتفظ بها 
 17.003 27.947  للبيعرة فومتت راثماتسبيع ا
 1.069 55.766  جنبيةت األلعمالصرف ا اتفروق
  ----------------------- --------------------- 

 ( 547.779) ( 370.129)  األنشطة االستثمارية  المستخدم فيصافي النقد 
  ----------------------- --------------------- 

    

    األنشطة التمويلية ية منالتدفقات النقد
 ( 200.000) ( 250.000)  باح مدفوعةأر عاتتوزي

 ( 411) (1.113)  يجار إد سداد التزامات عقو
  ----------------------- ---------------------- 

 ( 200.411) ( 251.113)  األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في
  ------------------------ ---------------------- 

    

 ( 500.856) ( 365.501)  في النقد وما يعادله  نقصالصافي 
    

 371.687 766.525   يناير 1النقد وما يعادله في 
 ( 12.551) ( 48.047)  يةتحويل عمالت أجنب طيتيااحفي  الحركة

  --------------------- ---------------------- 
 ( 141.720) 352.977 12 يونيو  30في النقد وما يعادله  

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

 . 2 و 1تين صفحال  لىالموحدة مدرج عوجزة  لمرحلية الماجعة المعلومات المالية ا ات المستقلين حول مرإن تقرير مدققي الحساب
 

 حلية الموجزة الموحدة. ية المرعلومات المالزأ من هذه المجزءاً ال يتج 25 إلى 9الصفحات من  المدرجة على تاإليضاحا كلشت  
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 لتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة ل تنرياو
 

 ة( مدقق )غير الموحد المرحلي الموجز  الملكية لتغيرات في حقوقن اابي
 يونيو   30في ة تهي من ال للفترة 

   
 الشركة   لمساهميالعائدة    وق الملكيةقح                                                              
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال  
اطي  ي حتاال

 اإللزامي 
 االحتياطي  
 القانوني 

تياطي  حا
الخسائر  

 الستثنائية  ا
 االحتياطي  

 العام 

اطي  احتي
عادة  مخاطر إ
 التأمين

  ياط احتي
  راتثمااست

متوفرة  
 لبيعل

احتياطي  
تحويل عمالت  

 أجنبية 
احتياطي رأس  

 المال 
 األرباح 

 المحتجزة 
أرباح مقترح  

 المجموع  توزيعها

الحصص  
غير 
 اإلجمالي  مسيطرة ال

 درهم  ألف  درهم   ف لأ   درهمف لأ درهم  ف أل درهم  ف لأ ألف درهم  درهم  ألف  درهم  ألف  ف درهم أل درهم  ألف  درهم  ألف  درهم  ألف  درهم   ألف  درهم  ألف  
               

 3.795.746 72.196 3.723.550 250.000 155.042 10.982 ( 136.664) 580.093 27.688 1.627.458 333.951 250.000 125.000 500.000 2022يناير  1الرصيد كما في 
               

               للفترة  مل ا الش  الدخلإجمالي 
               

 320.345 7.063 313.282 - 313.282 - - - - - - - - - ح الفترة  باأر
               

               للفترة   ى خراأل ة الشامل  ئرالخسا
رات  ة من استثماغير المحقق األرباحصافي 

 26.656 - 26.656 - - - - 26.656 - - - - - -    يعة للبمتوفر
               

 نبية من تحويل أج ت  عمال تسويات
 ( 48.047) ( 6.397) ( 41.650) - - - ( 41.650) - - - - - - - جيةات الخارالعملي  
 -------------------- ------------------- -------------------- ------------------- -------------------- ------------------- --------------------- --------------------- ------------------- -------------------- ------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 298.954 666 298.288 - 313.282 - ( 41.650) 26.656 - - - - - -   األخرى  ة املالش  (الخسائر)  /  الدخل الي إجم
               
    المسجلة مباشرة   لكينما ال ع م تمال معالا
               ضمن حقوق الملكية    

               
 6.928 - 6.928 - - 6.928 - - - - - - - - (3) 21)إيضاح  احتياطي رأس المال

               
 ( 25.365) ( 25.381) 16 - ( 11.766) - - - 12.500 ( 718) - - - - التحويل إلى احتياطيات  

               
 ( 250.000) - ( 250.000) ( 250.000) - - - - - - - - - -   (15ضاح إي) مدفوعة الرباح األتوزيعات 

 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ------------------------- ------------------- -------------------- -------------------------- ------------------- ---------------------- ----------------------- -------------------------- ------------------- --------------------------- 
 3.826.263 47.481 3.778.782 - 456.558 17.910 ( 178.314) 606.749 40.188 1.626.740 333.951 250.000 125.000 500.000 2022يونيو  30الرصيد كما في  

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

 

 .المرحلية الموجزة الموحدةومات المالية من هذه المعل جزءاً ال يتجزأ 25إلى  9من  رجة على الصفحاتت شكل اإليضاحات المد
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 بعة تها التامة وشركاين مساهمة عااورينت للتأم
 

 )تابع(ة( مدقق )غير حد المو الموجز المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 يونيو   30في لمنتهية رة اللفت  
 
 الشركة   لمساهميالعائدة   وق الملكيةقح                                                                                   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتياطي  

 امي اإللز
 طي  االحتيا

 قانونيلا

تياطي  حا
الخسائر 

 الستثنائية ا
 االحتياطي  

 العام 

احتياطي  
مخاطر إعادة  

 لتأمينا

  احتياطي
 استثمارات

 لبيعمتوفرة ل

احتياطي  
تحويل عمالت  

 أجنبية 
 األرباح

 المحتجزة 
أرباح مقترح  

 المجموع توزيعها

الحصص  
غير 

 اإلجمالي المسيطرة
 درهم ألف   همدر فأل درهم ف لأ درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ف لأ  همدرألف  هم ردألف  درهم  ألف درهم ألف  
              

 3.421.914 60.346 3.361.568 200.000 77.401 ( 107.527) 457.642 13.693 1.565.492 279.867 250.000 125.000 500.000 2021يناير  1الرصيد كما في 
              

              للفترة مل االش  الدخل اليإجم
              

 310.411 13.717 296.694 - 296.694 - - - - - - - - أرباح الفترة  
              

              للفترة   ىخراأل  ة الشامل ئرالخسا
غير المحققة من استثمارات   األرباحصافي 
 - - - - -    يعة للبرمتوف

 
- 34.993 - - - 34.993 - 34.993 

              

 تسويات عمالت أجنبية من تحويل 
 - - - - - جية ات الخارالعملي  

 
- - (10.440 ) - - (10.440 ) (2.111 ) (12.551 ) 

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

 332.853 11.606 321.247 - 296.394 ( 10.440) 34.993 - - - - - -  األخرى  ةالشامل (الخسائر) / الدخل اليإجم
              

    المسجلة مباشرة  لكينماال عممالت المعا
      ضمن حقوق الملكية   

 
       

              
 - - - - ( 8.420) - - 8.420 - - - - - التحويل إلى احتياطيات  

              
 ( 200.000) - ( 200.000) ( 200.000) - - - - - - - - - (15ضاح )إي مدفوعةالرباح األتوزيعات 

              
              حصص الملكيةر في تغيلا

 - - - - - ( 21)إيضاح  ابعةت ةشرك االستحواذ على
 
- - - - - - 31.280 31.280 

 -------------------- ------------------- -------------------- ------------------- ------------------------ ------------------- -------------------- ------------------------ -------------------- ------------------- ------------------------ ------------------- ------------------------- 
 3.586.047 103.232 3.482.815 - 365.675 ( 117.967) 492.635 22.113 1.565.492 279.867 250.000 125.000 500.000 2021 يونيو 30الرصيد كما في 

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

 

 جزة الموحدة. ة المرحلية المولمعلومات المالي جزأ من هذه اجزءاً ال يت 25إلى  9ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  
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 ا التابعة اتهوشركامة مساهمة علتأمين نت لاوري
   الموحدة الموجزة المرحليةالمالية  ت المعلوماإيضاحات حول 

 
 ة ئيسي الر   وني واألنشطةالوضع القان 1

 

ب مرسوم  ي إمارة دبي بموج مسؤولية محدودة فكشركة ذات    1980يوليو    22ت اورينت للتأمين مساهمة عامة )"الشركة"( في  تأسس
اصاح ن  صادر ع مزاولب  في  وبدأت  دبي  حاكم  في  سمو  عملياتها  لدول م  ت   .1982يناير    1لة  االتحادي  للقانون  وفقاً  الشركة  ة  تسجيل 

  خـبتاري .  14تسجيل    برقم  1984ديسمبر    29( في  “قانون شركات التأمين”، وتعديالته، )1984( لسنة  9رقم )  ةدالمتح   ربيةلعا  ماراتاإل
لمتطلباإلى    تم تحويل الشركة  1988مايو    2 موجب القانون االتحادي  لها ب انون شركات التأمين وتم تسجي ت قشركة مساهمة عامة وفقاً 

مالي.  الشركات التجارية. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي ال الته، بشأن ، وتعدي 2015ة ن سل( 2) قم حدة رت الم لدولة اإلمارات العربية
نظيم أعمالها. ين وت يئة التأم، بشأن تأسيس ه2007نة  لس  6مارات العربية المتحدة رقم  ة اإلاالتحادي لدول  ة ألحكام القانونتخضع الشرك

 متحدة. ات العربية الراماإل، بي، د27966ب إن العنوان المسجل للشركة هو ص.
 

باإلضافة  البحرية  خاطر  والسيارات والمألعمال الهندسية  لقة بالعقارات واإصدار عقود التأمين قصيرة األجل المتعأعمال  اول الشركة  تز
ا  ىإل إلي ولعامة  الحوادث  الصحي )يشار  العامبالتأمين   مجتمعة   اهالتأمين  التأمي ات  فئات  إلى  باإلضافة  الجماعة(  ين لتأمواة  حيال ا  على   ين 

دائع لدى مؤسسات  ية وومالية استثمار  أموالها في أوراقالشركة باستثمار  ر إليهما بالتأمين على الحياة(. كما تقوم  لحياة )يشاالفردي على ا
 مالية. 

 

المالمعلوتشتمل   المرحلية  المالية  امات  على  الموحدة  لوجزة  الموجزة  المرحلية  المالية  وشلمعلومات  إليها  )يشا ة  بعتالا  اتهاكرلشركة  ر 
 عة"(. فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة: بـ "المجمومجتمعة 

 

 ة لكي المة نسب  بلد التأسيس  الرئيسي النشاط  التابعة ات الشرك
   2022 2021 
     

 ٪ 40 ٪ 40 سوريا  ة والتأمين على الحيامة ت العاامين التأ ينتأمللالعربي المشرق  شركة 
 ٪ 80 ٪ 80 مصر ةالتأمينات العام ( )ش.م.ع تكافليلاللتأمين شركة اورينت 

 ٪ 100 ٪ 100 كاالن سير التأمينات العامة شركة اورينت للتأمين المحدودة 
 ٪ 100 ٪ 100 ا تركي  امةالتأمينات الع سيركيتي  انونيما يغورت شركة اورينت س

 افل )مساهمة عامة( تكاورينت 
 ( 21إيضاح )

 
 التأمينات العامة

 
العربية  اإلمارات 

 لمتحدةا

 
78. 95 ٪ 

 
84 ٪ 

 
ى  عل  بضةالشركة القا  يطر وتس،  ة المتحدة عربي ت المارااإل  ،يب د  في ة  الكائن ة  التنمي هي شركة الفطيم لخدمات    إن الشركة القابضة للمجموعة 

 المتحدة. الكائنة في دبي، اإلمارات العربية الفطيم الخصوصية للمجموعة هي شركة القابضة األساسية ركة الش ة. إنمجموعلا
 

 شركة المشرق العربي للتأمين 
 

  فوذ ا ن ديهحيث أن لالشركة    يطرة تخضع المنشأة لس  ،لعربي للتأمينشركة المشرق امن    ٪40بته  بما نس  كة رالشامتالك    على الرغم من
الملاعلى   إلبها  ستثمر  شركة  المتغيرق في  قو ى تعرض أو حباإلضافة  المسالتأثير على عائ   فيالقدرة  لها  ة وعائداتها  نتيجةً    تثمريندات 
 شأة.  على المن  تسيطرترى اإلدارة أن المجموعة ، تاليوبال ساسية للشركة. ة األ لقابض االتي تحتفظ بها الشركة ة اإلضافي الملكية  لحصة

 

   إلعداد س ا أسا  2
 

      لتوافق ا ان بي   أ(
 

"التقارير المالية المرحلية". ال تشتمل    34  رقم   لدولي محاسبي ا اً للمعيار الفقو  الموحدة  المعلومات المالية المرحلية الموجزة   اد هذهتم إعد
  ، ويتعين قراءتها لةاملكاوية  سن ال  حدة ولم ا  اليةمة للبيانات المالالزعلى كافة المعلومات    الموحدة   زة المرحلية الموجهذه المعلومات المالية  

للمعايير الدولية  ، والتي تم إعدادها وفقاً  2021بر  ديسم  31ي  ة فمنتهي نة الما في وللسالسنوية ك  الموحدة  جنباً إلى جنب مع البيانات المالية
   . المالية إلعداد التقارير

 

 أساس القياس  ب( 
 

هذه   إعداد  االمرحالية  لما  ت ماعلوالمتم  المموج للية  التاريخي ا  اس أسى  لع  دة وح زة  باستثناءلتكلفة  بالقيمة    ا قياسهيتم    التي  التالية   البنود  ة 
 :  العادلة

 

 ؛ و المتوفرة للبيعت ثمارااالست  (1
    سائر.  الل األرباح أو الخمن خ المالية بالقيمة العادلة  موجوداتلا (2
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 ابعة التا تهساهمة عامة وشركاينت للتأمين م روا
 ع( اب)ت ةة الموحد حلية الموجزمرالالية لما  مات علوالمول إيضاحات ح 

 
 أساس اإلعداد )تابع(  2
 
 ية  ت المال العملة الرسمية وعملة عرض البيانا ج( 

 
  رب ألف، أق  لىإ  مقربة  (اإلماراتي"  الدرهم" )  حدة بدرهم اإلمارات العربية المت   وجزة الموحدةية المالمرحل  اليةالم  وماتالمعلهذه    عرضتم  

   . المجموعةمعامالت ظم مع بها وم المقملة الع إنها حيث
 
 استخدام التقديرات واألحكام   د( 
 

 دارة وضـع األحكـامرير الماليـة يتطلـب مـن اإلاً للمعـايير الدوليـة إلعـداد التقـاحـدة وفقـزة الموة المـوجإن إعداد المعلومات المالية المرحلي 
. قد المصاريفبات واإليرادات وللموجودات والمطلو  ةسجلمالالغ مب لابية وساحالم تتطبيق السياسا  ر علىديرات واالفتراضات التي تؤث والتق

 ت.تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرا
 

يهـا تم ف ت المحاسبية في الفترة التيتقديرابالتعديالت على الة مستمرة. يتم االعتراف  لتابعة لها بصوررات واالفتراضات ااجعة التقدي مر  تتم
 لتعديالت.بلية التي تتأثر بتلك اقست الم اترت وفي الف ديراتتعديل التق

 
بيـق السياسـات قبـل اإلدارة عنـد تطة الموضـوعة مـن األحكـام الهامـ  كانـت،  ةالمرحليـة المـوجزة الموحـدالمالية  المعلومات  عند إعداد هذه  

 لسنويةالموحدة اانات المالية ي لب لى اع ةقالمطب  ةي محاسب سياسات الفس الهي ن   لعدم اليقين في التقديراتة  لرئيسي للشركة والمصادر االمحاسبية  
دققة  .2021ديسمبر  31وللسنة المنتهية في كما في  الم 

 
 19-كوفيدس يرو ير فتأث هـ(
 

فـي  19 - فيـدلمي، وفي ضـوء االنتشـار السـريع لكواعاء وب  19-كوفيدالعالمية رسمياً أن   لنت منظمة الصحةأع،  2021يونيو    11إنه في  
لحكومـات والسـلطات اضـطرابات وحـاالت عـدم يقـين جوهريـة كمـا قامـت ا  اد والقطاعـات المختلفـةالقتصـاجه اقد وم، فلاالع  ءنحاأ  ميعج

 الحتواء انتشار الفيروس.  يراب لتدة من اذ مجموعة باتخاالمختص
 

تقـدير قـيم   رة فـياإلداقبـل  مـن    ةقـلمطب اام  كـحاألو  19-دكوفيـ  المجموعة لتقدير التأثير الناتج عن  اتهيبين هذا اإليضاح الخطوات التي اتخذ
 .2022يونيو  30المطلوبات كما في والموجودات 

 
 مخاطر التأمين

 
أصـدرت مال. عاأل بصورة أساسية لمخاطر من الوثائق المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين ضد توقف  المجموعةرض  تتع  في قطاع التأمين،

 تغطيةط وأحكام  بغض النظر عن شرو  19-كوفيد ب بية المتعلقة  ات الطلمطالب ا  لقبوب  نأمي لت ا  اتيع شركجملى إ ماتتعلي ة في دبي  الصح ةهيئ 
 المستشـفىداخـل  العـالجالحاالت التي تتلقـى المطالبات الطبية غير جوهري بسبب انخفاض معدل تأثير   أن يكون  المجموعة. تتوقع  ني التأم

 ة المطلوبة.ي ختيارية االالطب  راءاتاإلجوتأجيل 
 
قامـت  وبائيـة.ن األمـراض المعديـة والن استثناءات مئق تأمين تتضموثالديها  المجموعة  فإناألعمال،  توقف    دمين ضتأال  قئ اث وب   قلعت ي   مافي 

الفحـص علـى  بنـاءً  أنها.ات بشـكبـد تعويضـى ت إلـ المجموعـةبتقييم كافة الوثائق السارية المتعلقة بتوقف األعمال التي قد تضطر   المجموعة
ت ثناءاست الل نظراً  لمدفوعةالبات اها تأثير جوهري فيما يتعلق بصافي المطيكون ل لن ثائقتلك الو أن ةموعمجال رأت ،أمينلت ا  ثائقولألولي  ا

 مـن االحتفـاظ المجموعـة، تمكنـت . عـالوة علـى ذلـكدي المجموعـةلـ التأمين شركات إعادةالدعم من و ثيقة التأمينو في المنصوص عليها
 عمال الرئيسية.ألأعمال جديدة عبر خطوط ام عمليات تجديد وعا شكلشهدت ب التي ة رت فالخالل   نرئيسيي ء الالمعبال
 

 مخاطر االئتمان
 

قـديرات ت ل، وتـتم مراجعـة االمدينـة المشـكوك فـي تحصـيلهاين التـأملـذمم للضمان مالءمة المخصصات  قويحوكمة  م  نظاوعة  المجم  تطبق
 إلدارة.قبل ا بشكل مستمر من صاتصخمال هى هذعلمترتبة لا
 
 ةالسيولمخاطر رة إدا
 

عة بإجراء حة. هذا وقد قامت المجمولسيولة المطروميع متطلبات اج وتلبيةمراقبة لمجموعة  ا، تواصل  19-يدفوكي  فشلت   اجهتهاومفي إطار  
 فـي كمـاالحـالي.  الشـديدة فـي ظـل الضـغط مجموعنة من أجل تقييم تأثر الالراهمعايرة لسيناريوهات اختبار الضغط مع األوضاع السوقية 

 مـن التـأثيرات الناتجـة عـن هـذهوالحـد  إلدارة بالشكل األمثـلاستغاللها السيولة ويتم حيث عة بمركز قوي من جموع المير، تتمت التقر  تاريخ
 الجائحة.
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 تها التابعة ساهمة عامة وشركانت للتأمين م رياو
 )تابع(  دةموجزة الموحية الالمرحل المالية  المعلومات حول إيضاحات 

 

 الهامةة المحاسبي  السياسات 3
 
لسـنوية للسـنة المنتهيـة ا الموحـدة لماليةت ايانافي الب ه النحو الذي تم تطبيق رة متسقة علىت المحاسبية بصوبتطبيق السياسا وعةمالمجمت  قا

 . 2021ديسمبر  31في 
 

 ة إدارة المخاطر المالي   4
 
فـي عنهـا  فصـاحالتـي تـم اإلالسياسـات األهـداف ومع تلك فق الية تتواالمخاطر الم دارةإل المجموعة  اساتف وسي تعلقة بأهداالم  النواحيإن  

دققة السنوية الموحدة البيانات المالية  .2021سمبر دي  31في  المنتهية نةللس الم 
 

 القياس المرحلي    5
 

تـم . موسـميةالل كال من أشبأي شك وهريةجصورة يقة ال تتأثر ب ت بطريرادات وتكبد المصروفاقيق اإليتم تح  المجموعةوفقاً لطبيعة أعمال  
ة أو متكبـدة لمصـروفات كمكتسـب قيد اإليرادات وااق الذي يتطلب حقست وفقاً لمبدأ اال  الموحدة  جزةالية المرحلية الموهذه المعلومات الم  دإعدا

ساهمات لمر في اي لتغة نظراً لرباح السنوي من األ الحصة المناسبةتمثل نتائج المرحلية قد ال  أن الترة. إالوليس كمستلمة أو مدفوعة طوال الف
 ث المطالبات. وعدم التأكد من حدوإيرادات االستثمار و
 

 لة شركة زمي االستثمار في 6
 
فل )مساهمة  تكا  اورينت يو ان بي( )"عامة   مساهمة )  تكافلاورينت    ،زميلةال  تهاركش، زادت حصة المجموعة في  2021  مارس   16في  
ً   "عامة يضاح  اإلذلك التاريخ )انظر    عتباراً منشركة تابعة اتكافل )مساهمة عامة(  اورينت  صبحت  وعليه أ   ٪84  إلى  ٪35  نم  (، سابقا
اورينت  بدأت    تم تسجيلها وتأسيسها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.ة  هي شركة مساهمة عام  تكافل )مساهمة عامة(اورينت  .  (21

ين مجل تتعلق بالتأاأل   ل قصيرةتكافقود  صدار عفي إ  لشركة ل  الرئيسيتمثل النشاط  . ي 2017ي  لتجارية فلياتها اعمتكافل )مساهمة عامة(  
الحريق والتأمين ضد مخ  ليةسؤوالموحوادث  د الض الن والتأمين ضد  التأمين الصقل وغيراطر  التأمين فضالً عن  أنواع  ا  كمحي.  ها من 

 ائع. دوالها في  أموالشركة  تستثمر
 

 ة زميلة: ي شركتثمار فساالفيما يلي الحركة في 
 مدققة( ) )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 يونيو    30 
 2022 2021 
 ألف درهم م هألف در 
   

 67.635 - يناير 1في   الرصيد كما
 365 - السنة  /  ترةلفل األرباح  موعة من صافيحصة المج
 (68.000) - (( 3)21)اإليضاح  إلى استثمار في شركات تابعةالمحول 

 ----------------- ---------------- 
 - - 
  = = = = = ===  = = = = == = 
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 التابعة  شركاتهااهمة عامة وللتأمين مسينت اور
 )تابع(  حدةالمرحلية الموجزة الموة المالي ت معلومالاإيضاحات حول 

 
 األوراق المالية   ات في تثماراالس 7

 
 )غير مدققة(   2022يونيو   30 في

 

ظ بها  حتفالم
لتاريخ  

 االستحقاق 
 المتوفرة 

 ع للبي

القيمة  
ن  العادلة م

خالل األرباح  
 مالي اإلج ائر أو الخس 

 ألف درهم  درهم  ألف  ألف درهم  درهم  ألف  
     
 1.178.751 12.821 1.165.930 - ربية المتحدة عداخل اإلمارات ال درجة ية ماق مالهم أورسأ

 698.311 - 698.311 - حدة لمت ة العربي ل اإلمارات اة داخسندات دين مدرج
 1 - 1 - ية المتحدة اإلمارات العرب  خارج مالية غير مدرجة أسهم أوراق 

    المتحدة  بية لعراق مالية مدرجة داخل اإلمارات اورأم أسه
 103.577 103.577 - - المرتبطة بالوحدات لمنتجات لي وثائق اابة عن حامفظ بها بالني محت    
 العربية المتحدة   اإلمارات خارجدرجة هم أوراق مالية مأس
 جات  ثائق المنت عن حاملي وبالنيابة  بها ظ محتف   
 362.876 362.876 - - ات دحوالمرتبطة بال   
 ------------------- --------------------- ------------------- --------------------- 

 2.343.516 479.274 1.864.242 - هم األوراق المالية إجمالي أس
 266.885 - 13.970 252.915 ا األخرى فيه ثمرمست لاإجمالي الموجودات 

 ------------------- --------------------- ------------------- --------------------- 
 2.610.401 479.274 1.878.212 252.915 الي اإلجم
  = = = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = == =  = = = = = = = === 
     

 

بها  المحتفظ 
لتاريخ 

 ستحقاق اال
 المتوفرة 
 للبيع 

عادلة  القيمة ال
ن خالل  م

األرباح أو  
 ي اإلجمال سائر الخ

 ف درهمأل ألف درهم درهم ألف همألف در دققة( )م 2021ديسمبر  31في 
     

 1.096.774 15.116 1.081.658 - ة ربية المتحدداخل اإلمارات الع أسهم أوراق مالية مدرجة 
 570.854 - 570.854 - ربية المتحدة ة داخل اإلمارات العسندات دين مدرج
 1 - 1 - ات العربية المتحدة رمامدرجة خارج اإل يرية غلأسهم أوراق ما

   لعربية المتحدة رجة داخل اإلمارات اق مالية مدا ورأم أسه
 107.731 107.731 - - دات بالوحالمرتبطة حاملي وثائق المنتجات ابة عن فظ بها بالني محت    

 المتحدة   العربية  اإلمارات خارجدرجة أسهم أوراق مالية م
 ثائق المنتجات  و  يلالنيابة عن حامب  بها ظ محتف   
 331.596 331.596 - - ات دلوحالمرتبطة با   
 ----------------- --------------------- ------------------ --------------------- 
 2.106.956 454.443 1.652.513 - الية مالي أسهم األوراق المإج

 252.983 - 20.641 232.342 خرى فيها األ ثمرمست لات إجمالي الموجودا 
 ------------------ --------------------- ------------------ --------------------- 

 2.359.939 454.443 1.673.154 232.342 اإلجمالي 
  = = = = = ===  = = = = = = ===  = = = = = ===  = = = = = = === 
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 ة لتابع كاتها ااورينت للتأمين مساهمة عامة وشر
 )تابع(  لمرحلية الموجزة الموحدةا ليةالما ات وم المعلل احات حوإيض

 

   إلزامية  ودائع  8
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مبرديس 31 يونيو    30 
 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 ون موافقة مسبقة من وزارة االقتصاد  ا د ية ال يمكن سحبهزاملإ عةودي  ( أ
 20.000 20.000 2007سنة ل 6رقم ادي االتحالقانون   من 42وفقاً للمادة 

 57.744 57.744 لمال، سلطنة ع مان مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة لسوق ا (ب 
 544 544 ية لقارت دى المكتب ال عماني الموحد للبطاقة الب حتجزة ل ج(     مبالغ م 

 37 37 بالغ محتجزة لدى هيئة التأمين بسوريام  د(    
 32.187 16.824 مصر  فيية  الة الماب لعامة للرقلهيئة اا ة لدى الغ محتجزمب هـ(     
 13.942 14.303 لدى الخزانة التركية مبالغ محتجزة و(      

 رة االقتصاد  وديعة إلزامية ال يمكن سحبها دون موافقة مسبقة من وزا      ز(
 6.000 6.000 )مساهمة عامة(  تكافل ت أورين  - 2007( لسنة 6من القانون االتحادي رقم ) 42وفقاً للمادة           
 802 818 زة لدى مصرف البحرين المركزي الغ محتجمب      (  ح

 ---------------- ----------------- 
 116.270 131.256 
  = = = = = ==  = = = = === 
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 عة بمة عامة وشركاتها التان مساه اورينت للتأمي
 ع( اب)ت ةد وحة الم جزالمرحلية الموالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 

 لتأمين ودات عقود إعادة اوج وم  ين ممطلوبات عقود التأ 9
 ققة( )غير مديونيو    30ية في أشهر المنته الستةترة ف 

 
_ ______________________________________________________________________________________ __________ ________________________ 
 

 صافي  إعادة التأمين  حصة شركات  اإلجمالي  

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

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم درهم ألف  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       

 928.264 1.066.467 (1.986.013) ( 2.180.019) 2.914.277 3.246.486 جمالي األقساط إ
 حتياطي  واالر المكتسبة غي قساط صص األ ي مخالحركة ف

 ( 670.284) ( 848.148) رتبطة بالوحدات لمالحسابي واحتياطي األموال ا  
 

459.515 373.338 (388.633 ) (296.946 ) 
 --------------------- --------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------- ------------------- 

 631.318 677.834 (1.612.675) ( 1.720.504) 2.243.993 2.398.338 ساط المكتسبة صافي األق
  = = = = = = = ===  = = = = = = = ===  = = = = = = = === ==  = = = = = = = = ===  = = = = = = ===  = = = = = = === 
       

 صافي  إعادة التأمين  حصة شركات  اإلجمالي  

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

 )مدققة(  )غير مدققة(  مدققة( ) )غير مدققة(  ققة( )مد ير مدققة( )غ 

 
 يونيو    30

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 يونيو    30

2022 
 سمبر دي  31

2021 
 يونيو    30

2022 
 ديسمبر  31

2021 

 مهألف در ألف درهم  ألف درهم لف درهم أ ألف درهم ألف درهم  
       

 519.762 653.055 (1.388.492) ( 1.823.668) 1.908.254 2.476.723 احتياطي األقساط غير المكتسبة 
 383.727 514.145 (26.393) ( 28.009) 410.120 542.154 لألقساط  االحتياطي الحسابي

 ---------------------- --------------------------------- ------------------------- ------------------------------------- --------------------- -------------------------- 
  3.018.877 2.318.374 (1.851.677 ) (1.414.885) 1.167.200 903.489 
  = = = = = = = ===  = === = === = == ==  = = = = = = = = == =  = ==== = ==== = == ==  = = = = = = = ===  === == === == 
 249.605 224.239 (1.242.538) ( 1.224.566) 1.492.143 1.448.805 ية التسو يدقالمطالبات         
 178.228 155.611 ( 524.057) ( 491.544) 702.285 647.155 بات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنهاتياطي المطالاح

 4.544 5.092 (19.452) ( 19.766) 23.996 24.858 صصة مخمصاريف تسوية الخسائر الاحتياطي 
 13.068 12.227 - - 13.068 12.227 صاريف تسوية الخسائر غير المخصصة حتياطي ما
 --------------------- -------------------- ------------------------ ----------------------- ------------------- ------------------ 
 2.133.045 2.231.492 (1.735.876 ) (1.786.047) 397.169 445.445 
 --------------------- -------------------- ------------------------ ------------------------ -------------------- ------------------- 
 5.151.922 4.549.866 (3.587.553 ) (3.200.932) 1.564.369 1.348.934 
  = = = = = = = = ==  = = = = = = ===  = = = = = = === ==  = = = = = = = = ===  = = = = = = ===  = = = = = = === 
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 مساهمة عامة وشركاتها التابعة  اورينت للتأمين
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

      
 ن المدينة  ميلتاا  أرصدة 10

 ( ة قدق)م ( ة)غير مدقق 
 يونيو    30 

2022 
 مبرديس 31
 2021 

 ألف درهم ألف درهم  
   ة المتحدة: ت العربيلة اإلمارادو ل داخ
 765.604 1.197.533 ئق التأمينوثا  حملة ق من المستح   
 56.147 54.061 إعادة التأمين /  ركات التأمينالمستحق من ش  
 ---------------------- -------------------- 
 1.251.594 821.751 
 ---------------------- -------------------- 

   : مارات العربية المتحدة خارج دولة اإل
 144.429 186.994 لتأمينة وثائق امل حق من حالمست   
 126.425 128.530 إعادة التأمين /  المستحق من شركات التأمين  
 ---------------------- -------------------- 
 315.524 270.854 
 ---------------------- ----------------------- 

 1.092.605 1.567.118 التأمين المدينة   رصدةأإجمالي 
 (46.184) ( 46.721) لها شكوك في تحصي اً: مخصص الديون المناقص
 ---------------------- ----------------------- 
 1.520.397 1.046.421 
  = = = = = = = = ==  = = = = = = = = == 

 
 قدما  وعة مالمدف  المصاريف و  األخرى ذمم المدينة ال 11

 ( )مدققة  ( قة)غير مدق  
 ديسمبر 31 يونيو    30 
 2022 2021 
 درهمألف  درهم لف أ 
   

 2.980 6.223 ذمم مدينة من الموظفين
 9.525 9.431 لالسترداد ودائع قابلة 

ً م وعةمصاريف مدف  26.464 38.124 قدما
 3.327 2.681 لمؤجلة ا ةلضريب ت اا دموجو

 20.886 67.969 قة فائدة مستح
 18.824 23.598 رى أخ
 ------------------ ------------------ 
 148.026 82.006 
  = = = = = ===  = = = = === 
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 ها التابعة اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركات 
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزية الالم مات علوالمول إيضاحات ح 

 
   واألرصدة لدى البنوك د  نق ال 12

 )مدققة(  مدققة( )غير  
 سمبردي  31 يونيو    30 
 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 697.591 289.584 ق في الصندونوك والنقد  دة لدى الب األرص
 68.934 63.393 ثة أشهر قة خالل ثالودائع لدى بنوك مستح

 ---------------------- ----------------------- 
 766.525 352.977 ما يعادله و لنقدا

 2.849.330 2.991.579 د ثالثة أشهربعلدى بنوك مستحقة  ودائع
 ---------------------- ----------------------- 
 3.344.556 3.615.855 
  = = = = = = = = ==  ==== === = = = 

   : واألرصدة لدى البنوكالنقد 
 2.995.553 3.063.358 لعربية المتحدة: ل دولة اإلمارات ااخد

 620.302 281.198 لعربية المتحدة: امارات خارج دولة اإل
 ---------------------- ----------------------- 
 3.344.556 3.615.855 
  = = = = = = = ===  = = = = = = = === 
 

 .بنكيةمرهون مقابل ضمانات ( درهم ألف 5.918: 2021 بريسمد 31)درهم  فأل 4.324مبلغ  دى بنوكلاألرصدة  تتضمن
 
ً  (٪19 .00 – ٪0 .04 :2021 ديسمبر 31)٪ 26 .00 -٪ 0 .50وح من اترة ت ت ثاب  تمعدالب لبنوك لفائدة الودائع لدى ا ضعتخ   .سنويا
 

 رأس المال  13
 ( )مدققة  ( )غير مدققة 
 برديسم 31 يونيو    30 
 2022 2021 
 مألف دره هم ألف در 
   

 للسهم الواحد م دره 100سهم بقيمة  5.000.000وع بالكامل ر والمدفالمصد
 500.000 500.000 للسهم الواحد( درهم  100بقيمة  سهم 5.000.000: 2021)   
  = = = = = = ===  = = = = = === 

 
   االحتياطيات   14

 

 طبيعة االحتياطيات والغرض منها 
 
 اإللزامي االحتياطي  -
 

 .وعلشـركة المـدفرأس مـال ا  من٪  25يعادل    يلذبلغ اعن الماإللزامي    طيالحتيام زيادة اقررت الشركة عد  ة،شركلنظام األساسي لللطبقاً  
ن بنـاًء موسـاهغـرض يقـرره الم ألياالحتياطي مكن استخدام هذا ي خالل السنة.  طي اإللزامياالحتياأية تحويالت إلى إجراء  م  يت   وعليه، لم

 ى توصية مجلس اإلدارة. عل
 
 قانوني الطي االحتيا  -
 

حويـل ت   يتعـيناألساسي للشـركة،    والنظام(  لقانون")"ا  2015( لسنة  2رقم )عربية المتحدة  لاارات  لدولة اإلم  اريةجركات الت الشقانون  لطبقاً  
س رأمـن ٪ 50ندما يبلغ إجمالي االحتيـاطي ع التحويالت  هذهإيقاف  لمجموعة  ر اقد تقراالحتياطي القانوني.  باح السنوية إلى  ٪ من األر10

التـي يـنص عليهـا  ء الحـاالتباسـتثنااطي غيـر قابـل للتوزيـع إن هذا االحتي  .2016ي هذا الحد فإلى  ياالحتياطحيث وصل  المال المدفوع
 القانون.
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 بعة ركاتها التااورينت للتأمين مساهمة عامة وش
 ع( اب)ت ةة الموحد موجزلمرحلية الاالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 

 تابع( )  ياتاالحتياط 14
 

 حتياطيات والغرض منها )تابع( طبيعة اال
 

 ئية ستثنااالخسائر لاحتياطي ا -
 

خسـائر التـأمين للسـنة إلـى احتيـاطي إيـرادات ال٪ مـن صـافي  10بلـغ يعـادل  بيـة المتحـدة، يـتم تحويـل ملعراإلمارات ا  اتفيما يتعلق بعملي 
راء لم يتم إجلية. ب قسنوات مست تطرأ في  قد    ررة التير المتكات االستثنائية غي لب مطابسيولة كافية للوفاء بال  ركةالش  احتفاظمان  لض  ستثنائيةاال

 .بالكامل ةتائج السن حيث سيتوقف ذلك على ن ، 2022يونيو  30المنتهية في  أشهر الستةة فترأي تحويالت خالل 
 

جمـالي إ٪ مـن 1و للسـنةتأمين على الحيـاة( الير ن المطالبات تحت التسوية )غ٪ م10ل  يل ما يعادتحو  ، يجبمانع    عمليات  صفيما يخأما  
نائية غيـر ات االسـتث بالمطالبـ لوفـاءل القـدرة الماليـة الكافيـةن امتالك الشركة  لضماخسائر الطوارئ  تياطي  ة إلى احالحيا  ىللتأمين عأقساط ا

 ن.لفرع ع ما بليةوات مستقن المتكررة التي تطرأ في س
 

 االحتياطي العام   -
 

 رةاإلداتيـاطي لألغـراض التـي يراهـا مجلـس هـذا االحتخدام سـاة. يمكن ة مجلس اإلداري على توص ى االحتياطي العام بناءً إلت  تتم التحويال
 مناسبة.

 

 أمين لتإعادة امخاطر طي احتيا -
  

تـزم ، تل2019ة سـن ( ل23)  رقم  )حالياً مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي(  ر مجلس إدارة هيئة التأمينقرامن  (  34مادة )لوفقاً ل
 الموحـدة  ي إعـداد بياناتهـا الماليـةفـ  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركـزيوالمرخصة من    لةلدوست في اتأس  تيال  شركات التأمين

سـندة ين مدة التـأأقسـاط إعـا األلف( من إجمـالي)خمسة في   ٪0  .5وي  مبلغ يساتخصيص  ب ية  الختاموحساباتها    السنوية كافـة فئـات فـي الم 
 مبـالغ المسـتحقةال  فعلـد  لمجموعـةا  معها  تتعامل  تيلا  ميندة التأإعا  اتركشأي من    الية إخفاقابل احتممقص  رصد مخصمن أجل    التأمين

سـندة والمين إعـادة التـأقسـط  بناًء على ىتلو األخرسنة    ياطياب االحت م احتست ي   .الماليركزها  وجود عجز في مأو    للمجموعة ز يجـو الم 
ذه هـ إيقـاف، يجـو الجهـة التنظيميـة فقـةموا. وشـريطة الحصـول علـى  الجهـة التنظيميـة  مـنة  فقـة خطيـمواالحصول على  دون    استبعاده

طي ملكيـة كاحتيـاقـوق الهـم ضـمن حدر ألـف  12.500غ  مبلـتـم قيـد    ،وبالتالي.  مقبولحد  لمتراكم إلى  غ االمبل  عندما يصل  التخصيصات
 .2022يونيو  30نتهية في أشهر الم الستةخالل فترة  لتأمينإعادة امخاطر 

 

    ة للبيعالمتوفر ات االستثماراحتياطي  -
 

 .المتوفرة للبيع ليةدلة للموجودات المامة العاالقي في  اترالتغي يسجل هذا االحتياطي 
 

 األجنبية    عمالت حتياطي تحويل الا -
 

 .خارجيةت تابعة لية لشركاالماانات البي  الناتجة عن تحويل اتة لتسجيل الفروقي يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنب 
 

 مال اطي رأس الاحتي   -
  

 . مصر اورينتمن تم شراؤها ٪ 20 بنسبةإضافية أسهم  ابلمق تم تكوين احتياطي رأس المال
  

 المدفوعة  توزيعات  15
 

  ديسمبر  31في  بالسنة المالية المنتهية  فيما يتعلق  هم(  مليون در  250)بإجمالي    م للسهمدره  50  بواقعيعات أرباح  اإلعالن عن توز  مت 
للسهم    40:  2020ديسمبر    31)  2021 يبلغ  درهم  درهم(،  200بما  بن   مليون  المساهوذلك  ااًء على موافقة  الجمعية  مين خالل  جتماع 
السن العمومي  ع  2021ديسمبر    21)  2022  رسما  18بتاريخ    قدع  الذي    يوة  بتاريخ  :  ب   2021مارس    17قد  يتعلق  السنة فيما  نتائج 

 (. 2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

 الدائنة األخرى  م  مأمين والذالت إعادة ذمم  16

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 يونيو    30 
 2022 2021 
 لف درهمأ درهم  ألف  
   

 648.786 643.173 تحدة رات العربية المداخل اإلما –ة ائن الذمم الد
 1.061.808 1.293.715 ة المتحد العربية خارج اإلمارات  –ائنة الذمم الد

 ---------------------- ---------------------- 
 1.936.888 1.710.594 
  = = = = = = = = ==  = = == = = = === 
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 عة التاباورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها 
 ع( با )ت ةلموحد ة االمرحلية الموجزة المالي مات علوالمول إيضاحات ح 

 
 بع(  انة األخرى )ت دائأمين والذمم ال ذمم إعادة الت 16

   
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 رديسمب  31 يونيو    30 
 2022 2021 
 ألف درهم درهم  ألف  المتحدة: ل دولة اإلمارات العربية داخ
   

 214.053 301.948 الدائنة   لتأمينة اإعادوشركات التأمين ذمم 
 57.874 68.278 لوسطاء للوكالء وا مبالغ مستحقة
 29.634 22.598 وظفينللم مبالغ مستحقة

 347.225 250.349 ذمم دائنة أخرى  
 ------------------- ------------------- 
 643.173 648.786 
  = = = = = = = =  = = = = = === 
   

   عربية المتحدة: خارج دولة اإلمارات ال
 834.560 1.048.309   الدائنة ينلتأمعادة اإوالتأمين ركات شمم ذ

 285 212 الء والوسطاء للوك حقةمبالغ مست 
 2.630 3.006 للموظفين مبالغ مستحقة

 224.333 242.188 م دائنة أخرى  مذ
 ---------------------- --------------------- 
 1.293.715 1.061.808 
  = = = = = = = = = =  = = = == = === 

 

 الدخل   ضرائب  17
 
المجموعتق مصاريف ضريب وم  باحتساب  لة  الدخل  بالفت ة  اإليراد  مطبقال  لضريبيا  المعدل  ستخدام رة  المتوقعة.على  السنوية  عمل  ت   ات 

 هذه الدول.  ا وسريالنكا وهي تخضع لضريبة الدخل في وسوريا وتركي المجموعة في سلطنة ع مان ومصر  شركات 
 

 : وحد الم  زلموجا أو الخسائر المرحلي  ان األرباح في بي  ف بهالمعترخل ابة الدكونات ضري لي مفيما ي 
 

 
 ققة( دير م)غ

 ة في هيمنت ال أشهر  ثةالثالرة فت
 دققة( )غير م

 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 يونيو   30 يونيو 30 يونيو   30 
 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

 6.904 6.958 2038 3.953 مصاريف ضريبة الدخل الحالية  
 1.467 ( 1.136) 1541 ( 417) رائب مؤجلة ض
 -------------- -------------- ---------------- -------------- 

 8.371 5.822 3.579 3.536 اإلجمالي 
  = = = ===  = = = = ==  = = = = ===  = = = = = = 
   
 دققة( )م )غير مدققة(  
 برسمدي  31 يونيو    30 
 2022 2021 
 ألف درهم درهم  ألف  
   

 14.741 17.265 يناير  1 كما في
 15.084 6.958 صات خالل الفترة المخص
 ً  (12.501) 351 المدفوعات  : ناقصا
 ( 59) ( 3.367) ةجنبي األ  العمالت صرف ات فروق
 ---------------- ---------------- 

 17.265 21.207 نة الس /  الرصيد كما في نهاية الفترة
  = = = = = ==  = = = = === 
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 ابعة لتاهمة عامة وشركاتها اتأمين مساورينت لل
 ع( اب)ت ةالموحد  ةالمرحلية الموجزالمالية  مات علوالمول احات ح إيض

 
 من االستثمارات   لالدخ  18
 

 
 )غير مدققة( 

 منتهية في أشهر ال  ثةالثالفترة 
 دققة( )غير م

 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 يونيو   30 يونيو 30 يونيو   30 
 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم م رهد  ألف  ألف درهم ألف درهم  
     

 77.825 81.814 43.075 47.947 الفوائد  دخل 
 49.546 66.454 - 1.449 رباح توزيعات األ دخل 

   المدرجةمة العادلة لالستثمارات قي الأرباح  /  ( )خسائر
 2.520 ( 2.297) (228) ( 2.221) ر ئ من خالل األرباح أو الخسا بالقيمة العادلة  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 47.175 42.847 145.971 129.891 

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

 رئة  زامات الطاااللتو ات المطلوب  19

 ( )مدققة  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 لفترة الستة   
 2021 أشهر  
 ألف درهم م رهألف د  
   

   المطلوبات     أ(  
 - - ثمارات است  التزامات عن

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

 
 ارئة  امات الطزااللت  ب( 

 

ألف  49.250لغ ي تم تكوين مخصصات لها، بمب لت بات االمطالالمتعلقة ب  لضماناتا تلك الفبخات، ضمان   رصداتم إ 2022يونيو  30في  

األعمـال  سـياق نضـمعامـل معهـا  تت   مـن قبـل البنـوك التـيابـة عـن المجموعـة  بالني   هـم(ألـف در  57.861:  2021  ديسـمبر  31)درهم  

 االعتيادية.

 
 لة لألدوات المالية   د االقيمة الع  20

 
في    ينا في معاملة منتظمة بين المشاركالتزام م  م دفعه لتحويلأصل ما، أو يت ع  بل بي بضه مقالذي يمكن قلة" في المبلغ ادلقيمة العا"اثل  تتم

ريخ. تعكس القيمة  في ذلك التا  للمجموعةأفضل سوق يكون متاحاً  وجوده،    عدم   الةالرئيسي أو، في ح  السوق في  خ القياس  في تاري السوق  
   ام.الوفاء بااللتز م م مخاطر عدزالت العادلة لال

 
وق أنه  س بر اليعت األداة.    شط لتلكج في سوق ن درادلة لألداة باستخدام السعر الملقيمة العبقياس ا  جموعةالمحاً، تقوم  تاذلك ما يكون  عندم

األسعار    معلومات عنى  عل  بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول معامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات  حدوث ال  كرارل ت نشط في حا
 ستمرة.   بصورة م 

 
ال يكوعندما  مدرج ن    نشط،    هناك سعر  تست   مجموعة التستخدم  في سوق  بحيث  التقييم  المدخفي أساليب  من  المد  ذات الت  صلة  ال  لحوظة 

ا  هي كان ليضعلت ل االذي تم اختياره كافة العواممدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم  تخدام الن اسد مقصى قدر ممكن وتحأب 
 املة. ند تسعير المعع السوق ركة في طراف المشاباالعتبار األ
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 لتابعة ا تهاأمين مساهمة عامة وشركااورينت للت
 ع( اب)ت ةموحد ة الزالمرحلية الموجالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 
 بع(القيمة العادلة لألدوات المالية )تا 20

 

القيم بقياس  المجموعة  باسلا  تقوم  اعادلة  اتخدام  المتدرج  للقي لنظام  العملتالي  أادة  يوضح  الذي  المدخاللة  في  همية  المستخدمة  تحديد  ت 
 القياسات: 

 

 مطابقة.  داة أل  ةنشط  ق اسوأ( في ةير المعدل غ) ة لمدرجاالسوق  عار مدخالت تمثل أس: 1 المستوى
 

غير  ة  بصور  و األسعار( أرة مباشرة )أي كإما بصون ملحوظة  وتكالتي    1ار المدرجة ضمن المستوى  : المدخالت غير األسع2المستوى  
)أي ا  مباشرة  تشتمل  مستمدة من  الألسعار(.  األدوات  الفئة على  باس  تيهذه  تقييمها  أسعاتخديتم  السوق  ام:  أسواقار  في    نشطة   لمدرجة 

يع  مكون فيها جيب تقييم أخرى ت أو أسالنشاطاً؛    لأق بقة أو مماثلة في أسواق ت عتبر  لة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطامماث ألدوات  
 اشرة من معطيات السوق. باشرة أو غير مب حوظة بصورة م خالت الهامة مل مدال
 

ت ال ترتكز  وات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالاألدلى كافة  فئة عة. تشتمل هذه الظغير ملحو تي تكون  ال  : المدخالت3ستوى  لما
قييمها بناًء على دوات التي يتم ت لفئة على األة. تشتمل هذه ادام األي ام على تقي لملحوظة تأثير هت غير ان للمدخالويكعلى بيانات ملحوظة و

 ت. لحوظة مطلوبة إلظهار الفروقات بين األدوا الم هامة غيرات الالت أو االفتراضي ون التعدة حيث تكاثللمدرجة ألدوات مما األسعار
 

المتدرج للقيمة  ستوى في النظام قرير حسب المالت  نهاية فترةي دلة فاالقيمة الع تي يتم قياسها ب الية الدوات المألل يوضح الجدول التالي تحليالً 
 لعادلة. االقيمة  ف قياساتصني ت  إطاره  ي يتم فيلت العادلة ا

 

 ة( )غير مدقق  2022يونيو   30
 

 الي اإلجم 3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 رهم ألف د  لف درهم أ لف درهم أ م ألف دره دات الماليةو الموج 

     

ن خالل  ة مبالقيمة العادلة ليالما جودات المو
     األرباح والخسائر  

 12.821 - - 12.821 أسهم األوراق المالية 
 وثائق    ملةح بها بالنيابة عن  تثمارات محتفظ اس
 466.453 - - 466.453 منتجات المرتبطة بالوحدات ال  
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 479.274 - - 479.274 
  = = = = = = ==  = = == = = = ==  = = = == = = ==  = = = = = = == 
     

     : المتوفرة للبيع الية لم وجودات االم
 1.860.273 - 698.311 1.161.962 مصرفي ال القطاع

 17.939 - - 17.939 قطاعات أخرى 
 --------------------- ------------------ --------------- ---------------------- 
 1.179.901 698.311 - 1.878.212 
  = = = = = = = = ==  = = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = = = = == 
     

     )مدققة(  2021بر يسمد 31في 
 مالي اإلج 3المستوى  2المستوى  1المستوى  ت المالية ا الموجود

 لف درهمأ مألف دره همدرألف  درهمألف  
     

     مالية المحتفظ بها للمتاجرة: موجودات الال
 15.116 - - 15.116 مالية األوراق الأسهم 

   وثائق  حملةعن  ابةني استثمارات محتفظ بها بال
 439.327 - - 439.327 بالوحدات طة المنتجات المرتب   
 ------------------ ---------------- ---------------- ------------------ 
 454.443 - - 454.443 
  = = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = = == 
     

     : المتوفرة للبيعالموجودات المالية 
 1.648.580 - 570.854 1.077.726 في مصرالالقطاع 

 24.574 - - 24.574 عات أخرى قطا
 --------------------- ------------------ ---------------- -------------------- 
 1.102.300 570.854 - 1.673.154 
  = = = = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = ==  = = = = = = = == 
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 تابعة ا التهاورينت للتأمين مساهمة عامة وشركا
 ع( اب)ت ةة الموحد جزمولمرحلية الاالمالية  مات علوالمول إيضاحات ح 

 
 ع()تابالقيمة العادلة لألدوات المالية  20

 
بالقيمة    3ستوى  ن الم ية ضمالمالات  لختامي للموجودات والمطلوب فتتاحي واقة بين الرصيد االدناه مطاب من الجدول أيتض والتي تم قيدها 

 : العادلة
 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30
 

 
يناير   1في 

 المبيعات  ت مشتريا  2022

جمالي األرباح  إ
لخسائر  أو ا 

المسجلة في  
 حقوق الملكية 

يونيو   30في 
2022 

 ألف درهم  ألف درهم  لف درهم أ لف درهم أ ألف درهم  
      

      : يع ة للبتوفرمال الموجودات المالية

 - - - - - اعات أخرى قط
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- 

 - - - - - اإلجمالي 
  = = = = = = ==  = = = = = = ==  = = = = = = ==  = = = = = = ==  = = = = = = == 
 

 ( مدققة ) 2021ديسمبر  31

 
يناير   1في 

 اتالمبيع مشتريات 2021

مالي األرباح  إج
ر  أو الخسائ 
في   المسجلة 

 حقوق الملكية 
   سمبردي  31في 

2021 
 ألف درهم درهمألف  همألف در ألف درهم درهمألف  
      

      : يعلمتوفرة للب االموجودات المالية 

 - 26.187 (61.424) - 35.237 أخرى ت قطاعا 
 ----------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

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

 على شركة تابعة  ستحواذ اال 21
 

المجموعة ،  2021  مارس  16في   إ  على  استحوذت  قدرهحصة  الت   ٪49  اضافية  وحقوق  أسهم  تكافل  اورينت    كة شر  في صويت  من 
  السيطرة   وتمكنت من  ٪84إلى    ٪35من  تكافل )مساهمة عامة(  اورينت  في    المجموعة ية  ملك. وبناًء عليه، زادت حصة  امة()مساهمة ع

 .  تكافل )مساهمة عامة( اورينت  على
 

االست اعتباراً  تاريخ  من  س  عامة(  اورينتمت  ه احواذ،  )مساهمة  المكت   تكافل  األقساط  إجمالي  درهم    332.096مبلغ  ب تبة  في  في  وألف 
إجمالي    ، تقدر اإلدارة أن 2021يناير    1  ذ فياالستحوا تم    في حال.  ج المجموعةفي نتائ   رهمألف د  14.378غ  بمبل  ضريبةاألرباح بعد ال 

  هذه . عند تحديد  درهم  ليونم  15  تبلغسفترة  للالضريبة    حدة بعدودرهم وكانت األرباح الم  مليون  401بلغ ن سي الموحد كا  األقساط المكتتبة
ً ددة  لمح، الةالعادن تعديالت القيمة  فترضت اإلدارة أا  الغ،المب  في حال  نفس التعديالت  ت ستكون  واذ كان خ االستحي تاري جة فوالنات ،  مبدئيا

         . 2021يناير  1في الستحواذ حدوث ا
 

 بل الشراء  مقا . 1
 

ة العادلة في تاريخ االستحواذ لصافي الموجودات والحصص  القيمنتهاء من عملية التقييم وتم تغيير  ، تم اال2021خالل الربع األخير من  
دمج األعمال.    –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    3ا بالقيمة العادلة وفقًا للمعيار رقم  ن قيمها المؤقتة إلى قيمهسيطرة مغير الم

 مليون درهم.  17 .8ارنة بالقيمة المؤقتة البالغة هم مقمليون در 18 .3رينت للتأمين بمبلغ لشركة أو  ةوعليه، نتجت شهرة سلبي 
 

تخص ً الش  ابلمق  يصتم  أيضا إليه  )يشار  بـراء  الشراء ”    بعملية    ( “ثمن  ال  إلى   واذاالستح الخاص  االستحواالموجودات  تم  عليها  تي  ذ 
  صافي موجودات  وتخصيصه إلىل الشراء  مقاب   عرض احتساب  حواذ. يتمي تاريخ االست ف  عادلةال  هالمطلوبات المفترضة باستخدام قيموا

 ين أدناه.  على النحو المب  2021يونيو  16ما في دلة ذات الصلة كعاها اللى قيمإاستناداً  – تكافل )مساهمة عامة( اورينت 
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 عامة وشركاتها التابعة  ساهمة لتأمين م نت لاوري
 ع( اب)ت ةحد ة الموزالمرحلية الموجالمالية  مات علوالمول يضاحات ح إ
 
   )تابع(   ستحواذ على شركة تابعة اال 21
 
   د ات المفترضة القابلة للتحديالمطلوبات التي تم االستحواذ عليها والموجود . 2
 

 . ملكية إضافية صة مقابل االستحواذ على ح  ألف درهم 77.17بتحويل المقابل النقدي البالغ قامت المجموعة 
   

 في تاريخ االستحواذ.   ات المفترضة االستحواذ عليها والمطلوب ي تم لموجودات الت لها ب  ترفعممبالغ الالول التالي يلخص الجد
 
 )غير مدققة(   
 درهم  ألف   
   

 4.940    والمعدات  الممتلكات
 141.743  أرصدة تأمين مدينة  

 6.000  ئع إلزامية  ودا
 247.993  موجودات عقود إعادة التأمين 

ً لمدفوعة مقدما  يف المصاروى خراأل  نةالمدي  مملذا  8.064  ا
 241.080  ى البنوكع لدودائ 

 38.251  النقد وما يعادله  
 ( 310.880)  مطلوبات عقود التأمين

 ( 1.195)  لتقاعدالتزام مزايا ا
 ( 3.395)  التزامات اإليجار 

 ( 178.315)  لدائنة وذمم دائنة أخرى  لتأمين اإعادة اذمم 
  -------------------- 
  194.286 
   = = = = === == 
 

   الشراء بسعر منخفض  . 3
 

 نحو التالي:  الناتج عن االستحواذ على الؤقت الم خفضبسعر من الشراء م االعتراف ب ت 
 مدققة(  )غير   
 درهم  ألف   
   

 194.286  القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد 
 ( 68.000)    تكافل )مساهمة عامة( اورينت في  دلة للحصة السابقة القيمة العا
 ( 77.170)  المحول لمقابل لادلة القيمة الع

 لموجودات  في القيم المعترف بها النسبية  إلى الحصة ة، استناداً سيطرالحصة غير الم
 ( 31.280)  همة عامة( تكافل )مسااورينت ومطلوبات   
  ------------------ 
  17.836 
   = = = === == 
 

 ٪11 .87البالغة رة على الحصة غير المسيط ضافيإكان هناك استحواذ  2022هر أبريل خالل ش . 4
 

 ل المعاملة ي فيما يلي تفاص
 

 مدققة(  )غير   
 درهم  ألف   
   

 25.380  2022مارس  31في   القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد
 ( 18.452)  المحول لمقابل لادلة القيمة الع

  ---------------- 
 6.928  مال  الس احتياطي رأ 

   = = === == 
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 ا التابعة هت وشركااهمة عامة سلتأمين م اورينت ل
 ع( اب)ت ةة الموحد المرحلية الموجزالمالية  ت ماعلوالمول إيضاحات ح 

 
 الشركة ي للسهم العائد لمساهم  فف والمخالربح األساسي  22

 
 : يلي كما  ةفترالقائمة خالل الم هلعدد األسالمرجح  طوسأرباح الفترة على المت  قسمةن طريق ية عربحية السهم األساس  يتم احتساب

 

 
 ققة( )غير مد

 منتهية في أشهر ال  ةثالثالرة فت
 دققة( )غير م

 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 يونيو   30 يونيو 30 يونيو   30 
 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

 310.411 320.345 114.361 119.942 الضريبة د أرباح الفترة بع
 (13.717) ( 7.063) (7.655) ( 2.259) طرة غير المسي الحصص  العائد إلى صاً: ناق
 ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- 

 296.694 313.282 106.706 117.683 ساهمينح العائدة إلى الماألربا
  = = = === ==  = = = === ==  = = = === ==  = = = === == 
     
 5.000 5.000 5.000 5.000 لف( )أ  خالل الفترة  مةسهم القائ دد األلمتوسط المرجح لعا

  = = = === ==  = = = === ==  = = = === ==  = = = === == 
 59 .34 62  .66 21 .34 23  .54 هم( ربحية السهم )در

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

 لسهم. سي لاألساير مخفف على الربح أث ال يوجد ت 
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 ة عامة وشركاتها التابع  ة اهمللتأمين مساورينت 
   )تابع(  الموحدة ةلموجزالمرحلية االمالية  معلومات الل حوإيضاحات 

 
   اتمعلومات حول القطاع 23
 

 نهابشأ م إصدار تقاريري يت اعات الت القط تحديد 
 

ً و عمال وحدات أ لى يتم تقسيم المجموعة إألغراض إدارية،   رير بشأنها كما يلي: ار تقاية يتم إصدعة ثالثة قطاعات تشغيلمجموها. لدى الب الخاصة مات للمنتجات والخد فقا
 

 ي. ة والتأمين الصحالعامادث الهندسية والحومال يق واألعد الحرحري وضين الب يارات والتأمعامة ويشمل تأمين السنات الي التأماع قط •

   . عاتووالمجم  فرادعلى الحياة لأل أمينلت مل احياة ويشالقطاع التأمين على  •

 عة قد للحساب الخاص بالمجمورة الن مارات وإداستثمارات ويشمل االستث اال قطاع  •
 

 يلي: سوق. تم عرض معلومات القطاعات التشغيلية كماالتقديرية في ال ساس األسعارعات التشغيلية على أطاالق لمعامالت بيناتتم 
 

 اإلجمالي  لحياة ا التأمينات على  مة عاالتأمينات ال 
 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
 )غير مدققة(  ( ققة)غير مد ير مدققة( )غ )غير مدققة(  )غير مدققة(  مدققة(  )غير  

 
 ونيو  ي  30

2022 
 يونيو  30

2021 
 يونيو    30

2022 
 يونيو 30
 2021 

يونيو    30
2022 

يونيو  30
2021 

 ألف درهم ألف درهم  مهلف درأ ألف درهم  ألف درهم ف درهم أل 
       

 2.914.277 3.246.486 321.213 445.248 2.593.064 2.801.238 تبةلمكت اقساط األ إجمالي 
 -------------------- -------------------- ------------------ ------------------ --------------------- --------------------- 

 632.955 667.953 62.186 81.749 570.769 586.204 أمينالت  دخل إجمالي 
 -------------------- -------------------- ------------------ ------------------ --------------------- -------------------- 
 292.288 331.253 32.226 34.354 260.062 296.899 مينالتأ لدخ ي  فصا
       
 ( 124.715) ( 154.744) (18.741) ( 20.299) ( 105.974) ( 134.445) مومية واإلدارية عال يفلمصارا
 -------------------- -------------------- ------------------ ------------------ --------------------- --------------------- 

 167.573 176.509 13.485 14.055 154.088 162.454 الفنية  حاألربا  صافي
 -------------------- -------------------- ------------------ ------------------ --------------------- -------------------- 
 151.209 149.658     ودخل آخر  ات استثمار خل د
     -------------------- -------------------- 

 318.782 326.167     بل الضريبة قاح األرب 
       

 (8.371) ( 5.822)     مؤجلة ال الضريبةبعد خصم  خل ضريبة الد  ريفمصا
     ------------------ ------------------ 

 310.411 320.345     عد الضريبة باألرباح 
      = = = === ==  = = = === == 
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 عة تها التابعامة وشركاة اورينت للتأمين مساهم
   )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةلية االم ت المعلومال إيضاحات حو

 
 ابع( )ت  اتمعلومات حول القطاع 23
 

 : كما هو مبين أدناه 2022يونيو  30ي كما ف اتموجودات ومطلوبات القطاععرض تفاصيل يتم 

 
 اإلجمالي  مارات االستث مينات على الحياة التأ ة نات العامالتأمي  
 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
 قة( )مدق مدققة(  )غير  دققة( م) ر مدققة( )غي ققة( )مد مدققة( )غير  ققة( )مد ير مدققة( )غ 

 
 يونيو    30

2022 
ديسمبر  31

2021 
 يونيو    30
 2022 

 ديسمبر 31
 2021 

 يونيو    30
 2022 

 ديسمبر 31
 2021 

 يونيو    30
 2022 

 ديسمبر 31
 2021 

 ف درهمأل م ألف دره مألف دره هم ألف در ألف درهم رهم ألف د  همألف در لف درهم أ 
         
 10.533.331 11.418.703 5.340.525 5.718.250 446.836 458.716 4.745.970 5.241.737 قطاع جودات المو
  = = = = = === ==  = = ====== ==  = = = === = == =  = == ===== ==  = = = = == == ==  ==== == == ==  = = = = == === ==  = ======= == 

 6.737.585 7.592.440 - - 1.271.332 1.440.665 5.466.253 6.151.775 مطلوبات القطاع 
  = = = == === ==  = = = = = === ==  = = = == = = == =  = = = = = = == ==  = = = = == == ==  = = = = == = ==  = = = == === ==  = == = = === == 

 
 




