
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  اورينت للتأمين مساهمة عامة 
  وشركاتها التابعة

  

   المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلومات
    ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  
  



 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلومات
    ٢٠١٩ يونيو ٣٠ المنتهية في ة أشهرالستلفترة 

  
  
  

  الصفحة      المحتويات
  

   ١      المرحلية الموجزة الموحدةمراجعة المعلومات المالية حول  مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

  ٣      المرحلي الموجز الموحد بيان المركز المالي
 

  ٤      المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 
 

   ٥      المرحلي الموجز الموحد اح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألرببيان 
 

  ٦      المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
  

   ٧      المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

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

   لموجز الموحدالمرحلي ا األرباح أو الخسائربيان 
  يونيو ٣٠ لمنتهية فيللفترة ا

    
  (غير مدققة)

  هية فيـــالمنتأشهر  الثالثةفترة ل
  (غير مدققة)

  هية فيــالمنتالستة أشهر فترة ل
    ----------------------------------  ----------------------------------  

  
  

  اتإيضاح
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٩  
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٨  
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٩  
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٨  
  درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف     
            

  ٢٫٢١٠٫٥٠٥  ٢٫٢٥٣٫٣٣٢  ١٫٠١١٫٤٨٨  ٩٤٤٫٥٩٣    إجمالي األقساط المكتتبة 
  )١٫٤٦٥٫٤٩٧(  )١٫٥١٣٫٥٢٢(  )٦٢٤٫٧٨٤(  )٥٧١٫٤١٤(    من األقساط المسندةإعادة التأمين حصة 

    --- -----------  ------ -------  --------- -------  --- -- ----------  
  ٧٤٥٫٠٠٨  ٧٣٩٫٨١٠  ٣٨٦٫٧٠٤  ٣٧٣٫١٧٩    صافي األقساط المكتتبة 

واالحتياطي قساط غير المكتسبة مخصص األ في الحركةصافي 
  )١٨٤٫١٦٦(  )١٤٩٫٩٨٩(  )٩٣٫٥٣٨(  )٧٤٫٧٧٠(    الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات

     -----------  ------------  ------------ -  ------------  
  ٥٦٠٫٨٤٢  ٥٨٩٫٨٢١  ٢٩٣٫١٦٦  ٢٩٨٫٤٠٩     المكتسبة قساط األصافي 

  ١٣٠٫٧٦١  ١٤٢٫٩٢٦  ٥٤٫٩٨٨  ٥٦٫٨٩٥    إيرادات العموالت
  )١٣٦٫٢٤٠(  )١٤٦٫٠٧٠(  )٦٤٫٨٥٣(  )٧٣٫٠٣٤(    مصاريف العموالت

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

  ٥٥٥٫٣٦٣  ٥٨٦٫٦٧٧  ٢٨٣٫٣٠١  ٢٨٢٫٢٧٠    نإجمالي إيرادات التأمي
     -------------   -----------   -------------  ------------  
            

  ١٫٠٨٦٫٩٢١  ١٫١٩٩٫٨٤٨  ٥٤٤٫٨٦٩  ٦١٤٫١٧٤    إجمالي المطالبات المدفوعة
  )٨١٢٫٨٠٨(  )٨٦٩٫٥٤٥(  )٤١١٫٥٧٠(  )٤٥١٫٦٥٨(    حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة

   --------- ----  -------------  -------------  ---- ---------  
  ٢٧٤٫١١٣  ٣٣٠٫٣٠٣  ١٣٣٫٢٩٩  ١٦٢٫٥١٦    المطالبات المدفوعةصافي 

            
  ٢٦٫٥٧٧  ٩٫٦٦٩  )٢٠٫٣٧٠(  ٢٫٠٢٤    الزيادة / (النقص) في مخصص المطالبات تحت التسوية

  )١٨٫٨٨٠(  )٢٥٫٣٩٤( ٣٦٫٨٣٩ )١٦٫٩١٧(   (الزيادة) / النقص في حصة إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية
(النقص) / الزيادة في احتياطيات المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ 

  ١٫١٢٩  )٣٫٢٧٩( ٥٫١٦٩ )٦٦٢(   عنها
  ٣٦٢  )٧٣٤( ٣٠٨ ١٣٥   الزيادة / (النقص) في احتياطي مصاريف تسوية الخسائر

   --- ---------  ----------- ------------  -----------  
  ٢٨٣٫٣٠١  ٣١٠٫٥٦٥ ١٥٥٫٢٤٥ ١٤٧٫٠٩٦   صافي المطالبات المحققة 

     ----- ------   -----------  ------------   -----------  
  ٢٧٢٫٠٦٢  ٢٧٦٫١١٢  ١٢٨٫٠٥٦  ١٣٥٫١٧٤    صافي دخل التأمين

            
  ١٠٤٫٨٣٣  ١٢٤٫٤٥٣  ٣٠٫٦١٨  ٣٢٫٩٣٦  ١٨  الدخل من االستثمارات
  ٢٫٩٩٨  ٣٫٠٢٦ )٢٣٠( ١٫٦٤٩   دخل /(خسارة) أخرى

  )٢٫٦٤٥(  )١٫٥٧٩(  )١٫٧٢٧(  ٩٤  ٦  حصة األرباح / (الخسائر) من شركة زميلة
   ------------  ---------- ------- -----  ------------  

  ٣٧٧٫٢٤٨  ٤٠٢٫٠١٢ ١٥٦٫٧١٧ ١٦٩٫٨٥٣   إجمالي الدخل
  )١٢٩٫٢٢٢(  )١٣٠٫٨٢٤( )٦٤٫٧٩٣( )٦٧٫٠٨٦(   المصاريف العمومية واإلدارية

   ------ -----  ----------- ------ -------   -------------  
  ٢٤٨٫٠٢٦  ٢٧١٫١٨٨ ٩١٫٩٢٤ ١٠٢٫٧٦٧   األرباح قبل الضريبة

  )٤٫٠٠٩(  )٨٩١(  )١٫٤٩٦(  ١٫٥٢٠  ١٧  مصاريف ضريبة الدخل مخصوماً منها الضرائب المؤجلة 
    ------- -----  ----------  -----------   -----------  

  ٢٤٤٫٠١٧  ٢٧٠٫٢٩٧ ٩٠٫٤٢٨ ١٠٤٫٢٨٧   األرباح بعد الضريبة
   ======= ====== ======  ======  

         العائدة إلى:
  ٢٤٠٫٠٣٥  ٢٦١٫٦٨٥ ٨٨٫٨٠٩ ٩٩٫٥٥١   مساهمي الشركة 

  ٨٫٦١٢ ١٫٦١٩ ٤٫٧٣٦   الحصص غير المسيطرة
  

٣٫٩٨٢  
   ------ -- ----  ----------  -----------   -----------  

  ٢٤٤٫٠١٧  ٢٧٠٫٢٩٧ ٩٠٫٤٢٨ ١٠٤٫٢٨٧   إجمالي أرباح الفترة
   ======= ===== ======  ======  

  ٤٨. ٠١  ٥٢. ٣٤  ١٧. ٧٦  ١٩. ٩١  ٢١  الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي الشركة (درهم)
    =====  ====  =====  ====  
  

  . ٢ و ١درج على الصفحتين م المرحلية الموجزة الموحدةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية 
  

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



  

٥ 
 

 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

   دالمرحلي الموجز الموح األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
    يونيو ٣٠ المنتهية فيللفترة 

  

    
  (غير مدققة)

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
  (غير مدققة)

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

    
يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
يونيو  ٣٠

٢٠١٨  
يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
يونيو  ٣٠

٢٠١٨  
  درهمألف    درهم ألف  درهمألف    درهم ألف    
            

  ٢٤٤٫٠١٧  ٢٧٠٫٢٩٧  ٩٠٫٤٢٨  ١٠٤٫٢٨٧   األرباح بعد الضريبة
            

            بنود الدخل الشامل األخرى 
            

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

ئر) / الدخل غير المحقق من استثمارات من خالل صافي (الخسا
  ٢٥٫٢٤١  )٤٩٫٦٤٠(  ٤٩٫٩٣٥  )٢٤٫٨٣٧(  بنود الدخل الشامل األخرى

            
  )٣٫٠٥٣(  ٥٫٠٩٩  )٢٫٧٠٧(  ٢٫٨٥٨  تسويات عمالت أجنبية من تحويل العمليات األجنبية

     --- -- - -- -- --   ----- -- ---   --- - -- - - - - - -   ----- -- --- -  
  ٢٢٫١٨٨  )٤٤٫٥٤١(  ٤٧٫٢٢٨  )٢١٫٩٧٩(  للفترة دخل الشامل اآلخربنود (الخسائر) / ال

     --- - - ----- --   ----- ---- --   --- -- - - -- - --   ---- -- - -- --  
  ٢٦٦٫٢٠٥  ٢٢٥٫٧٥٦  ١٣٧٫٦٥٦  ٨٢٫٣٠٨  لفترة الدخل الشامل لإجمالي 

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

          العائد إلى:
  ٢٦٢٫٤١٧  ٢١٤٫٧٨١  ١٣٦٫٣٦٨  ٧٦٫٢١٣  ة مساهمي الشرك

  ٣٫٧٨٨  ١٠٫٩٧٥  ١٫٢٨٨  ٦٫٠٩٥  الحصص غير المسيطرة
   --- - - ---- --   ----- --- ---   -----------  ----------  
  ٢٦٦٫٢٠٥  ٢٢٥٫٧٥٦  ١٣٧٫٦٥٦  ٨٢٫٣٠٨  
  ======  ======  ======  ======  
  

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

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

   حلي الموجز الموحدالمربيان التدفقات النقدية 
  يونيو ٣٠ للفترة المنتهية في

    
  (غير مدققة)

  المنتهية في الستة أشهرلفترة 
     -----------------------------------------  
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  اتإيضاح  
  ألف درهم   ألف درهم    

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٤٨٫٠٢٦  ٢٧١٫١٨٨    ة للفترةاألرباح قبل الضريب

        تعديالت لـ:
  ٣٫٤٨٣  ٣٫٠٦٨    االستهالك 

  )٦١٫٠٩٨(  )٧٢٫٥٣٢(  ١٨  الفوائد دخل
  )٤٤٫٢٧٤(  )٥١٫٦١٦(  ١٨  توزيعات األرباح دخل

  ٢٫٦٤٥  ١٫٥٧٩  ٦  الحصة من خسائر شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  ثمارات بالقيمة العادلة غير المحققة من است / (األرباح) الخسائر

  ٥٣٩  )٣٠٥(  ١٨  من خالل األرباح أو الخسائر
  )١(  )٢٦(    األرباح من بيع ممتلكات ومعدات

  ٢٫٠٩٤  ٢٫٥٤٣  ١٠  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
    --- --------  ------- - ---  

  ١٥١٫٤١٤  ١٥٣٫٨٩٩    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
        

  )٤٣٢٫١٥٣(  )٣٣٠٫٠١١(    الزيادة في ذمم التأمين المدينة
  )٣٠٦٫٨٩٤(  )٣١٠٫٧١٦(    الزيادة في موجودات عقود التأمين

 ً   )٣٤٫١٦٨(  )٤٧٫٦٤٧(    الزيادة في الذمم المدينة األخرى والمصاريف المدفوعة مقدما
  ٤٨٠٫٩٢١  ٤٤٥٫٩٦٣    في مطلوبات عقود التأمين األخرى  الزيادة
  ١٧٤٫٤٢١  ١٤٦٫٢٦١    ة في ذمم إعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى الزياد

  ١٫٨٤٨  ١٫٠٦٠    الزيادة في التزام مزايا التقاعد
  )٣١٢(  )١٫٢٦٧(  ١٧  ضريبة الدخل المدفوعة

     ----------  ---- - -----  
  ٣٥٫٠٧٧  ٥٧٫٥٤٢    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

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

  )١٫٢١٧(  )١٫٢٣٧(    شراء ممتلكات ومعدات
  ٦  ٣٠    العائدات من استبعاد ممتلكات ومعدات

  ٦١٫٠٩٨  ٧٢٫٥٣٢  ١٨  الفوائد دخل
  ٤٤٫٢٧٤  ٥١٫٦١٦  ١٨  توزيعات األرباح  دخل

  )٢٢٫٢١٨(  )٣٧٫١٧٩(    ودائع لدى البنوك
  )١٧٫٣٩٥(  )٣٠٫٨٠٤(    العادلة من خالل األرباح أو الخسائر شراء استثمارات مسجلة بالقيمة

  )٣٦٫٦٤٢(  )٤٧٫٥٣٨(    شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
  )١٧٫٩٨٦(  )١٥٫٩٥٧(    شراء استثمارات متوفرة للبيع

  ٢٫٣٤٤  ٣٫٢٠٩    بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ١١٫٧٢٨  ٢١٫٠٦٧    تاريخ االستحقاقلرات محتفظ بها بيع استثما

  ١٢٫٠٦٧  ١٥٫٥٩١    بيع استثمارات متوفرة للبيع
  ١٫٩٢٩  )١١٫٦٨١(    فروقات صرف العمالت األجنبية

    ------ ------  - ---------  
  ٣٧٫٩٨٨  ١٩٫٦٤٩    صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

     ----------  - ---------  
        قدية من األنشطة التمويليةالتدفقات الن

  )١٠٠٫٠٠٠(  )١٠٠٫٠٠٠(  ١٥  توزيعات األرباح المدفوعة 
  -  )٥٢٦(    توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة

    ------- -------  -------- -----  
  )١٠٠٫٠٠٠(  )١٠٠٫٥٢٦(    األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 

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

  )٢٦٫٩٣٥(  )٢٣٫٣٣٥(    في النقد وما يعادله صافي النقص
        

  ٢٥١٫٨٤٤  ٢٣٤٫٢٧٧    يناير  ١النقد وما يعادله في 
  )٣٫٠٥٣(  ٥٫٠٩٩    الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية

     -----------  --- --------  
  ٢٢١٫٨٥٦  ٢١٦٫٠٤١  ١٢  يونيو ٣٠النقد وما يعادله في 

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

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

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



  

٧ 

  وشركاتها التابعةاورينت للتأمين مساهمة عامة 
  

  (غير مدققة)  المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
       يونيو ٣٠المنتهية في  للفترة 
  الشركة  لمساهميالعائدة حقوق الملكية   
   -- ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------- -------------------- ------- -- ------------------    

  رأس المال  
االحتياطي 

  اإللزامي
  االحتياطي 

  القانوني

احتياطي 
الخسائر 

  االستثنائية 
االحتياطي 

  العام

 احتياطي
موجودات 

مالية 
متوفرة 

  للبيع

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  أجنبية

  األرباح
  المحتجزة

أرباح مقترح 
  المجموع  توزيعها

ص الحص
غير 

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

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

                          للفترة الشامل  الدخلإجمالي 
                          

  ٢٧٠٫٢٩٧  ٨٫٦١٢  ٢٦١٫٦٨٥  -  ٢٦١٫٦٨٥  -  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة 
                          

                          األخرى للفترة  الشاملة )الخسائرالدخل /(
من استثمارات صافي الخسائر غير المحققة 

  )٤٩٫٦٤٠(  -  )٤٩٫٦٤٠(  -  -  -  )٤٩٫٦٤٠(  -  -  -  -  -    اآلخرالشامل  الدخلمن خالل 
                          

  تسويات عمالت أجنبية من تحويل 
  ٥٫٠٩٩  ٢٫٣٦٣  ٢٫٧٣٦  -  -  ٢٫٧٣٦  -  -  -  -  -  -  العمليات الخارجية  
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  ٢٢٥٫٧٥٦  ١٠٫٩٧٥  ٢١٤٫٧٨١  -  ٢٦١٫٦٨٥  ٢٫٧٣٦  )٤٩٫٦٤٠(  -  -  -  -  -   اآلخرالدخل الشامل  (الخسارة)/ إجمالي
                          

  المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة   
                          ضمن حقوق الملكية  
                          

  )١٠٠٫٥٢٦(  )٥٢٦(  )١٠٠٫٠٠٠(  )١٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  )١٥(إيضاح توزيعات األرباح المدفوعة 
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  ٢٫٩١٧٫٨٩٥  ٤٤٫٢٤٥  ٢٫٨٧٣٫٦٥٠  -  ٢٩٤٫٢٧٥  )٩٢٫٥٠٠(  ٤١٩٫٠٤٩  ١٫١٤٦٫٩٣٨  ٢٣٠٫٨٨٨  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٩يونيو  ٣٠ي الرصيد كما ف
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  .المرحلية الموجزة الموحدةاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية جزء ٢٣إلى  ٩تُشكل 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 ٣٠للفترة المنتهية في  
  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------    

  رأس المال  
االحتياطي 

  اإللزامي
  االحتياطي 

  القانوني

احتياطي 
الخسائر 

  االستثنائية 
االحتياطي 

  العام

احتياطي 
موجودات 

ة مالي
متوفرة 

  للبيع

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  أجنبية

  األرباح
  المحتجزة

أرباح مقترح 
  اإلجمالي  توزيعها

الحصص 
غير 

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

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

                          للفترة الدخل الشامل إجمالي 
                          

  ٢٤٤٫٠١٧  ٣٫٩٨٢  ٢٤٠٫٠٣٥  -  ٢٤٠٫٠٣٥  -  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة 
                          

                          األخرى للفترة ) الخسائرالدخل الشامل/(
صافي األرباح غير المحققة من استثمارات 

  ٢٥٫٢٤١  -  ٢٥٫٢٤١  -  -  -  ٢٥٫٢٤١  -  -  -  -  -  من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  تسويات عمالت أجنبية من تحويل 

  )٣٫٠٥٣(  )١٩٤(  )٢٫٨٥٩(  -  -  )٢٫٨٥٩(  -  -  -  -  -  -  العمليات األجنبية  
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مالكين المسجلة مباشرة المعامالت مع ال
                          ضمن حقوق الملكية
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  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٣إلى  ٩كل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُش
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  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة  ١

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

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

ً لمتطلبات قانون شركات التأمين وتم تسجيلها بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات  تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وفقا
الشركات التجارية. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. تخضع الشركة  ، وتعديالته، بشأن٢٠١٥) لسنة ٢العربية المتحدة رقم (

، بشأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعمالها. إن العنوان ٢٠٠٧لسنة  ٦ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.٢٧٩٦٦المسجل للشركة هو ص.ب 

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

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

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

  عة"). فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:مجتمعة بـ "المجمو
  

  الملكيةنسبة   بلد التأسيس  الرئيسيالنشاط   التابعة اتالشرك
      ٢٠١٨  ٢٠١٩  
          

  ٪٤٠  ٪٤٠  سوريا  العامة اتالتأمين  للتأمينالمشرق العربي شركة 
  ٪٦٠  ٪٦٠  مصر التأمينات العامة  )(ش.م.ع للتأمين التكافليشركة اورينت 
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  سيرالنكا التأمينات العامة  لتأمين المحدودةشركة اورينت ل

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  تركيا التأمينات العامة  سيركيتي انونيمشركة اورينت سيغورتا 
  

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

  
  أساس اإلعداد   ٢
 
    بيان التوافق    أ)

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

السنوية الكاملة، ويتعين قراءتها  الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة
للمعايير دادها وفقاً ، والتي تم إع٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في  المدققة السنوية الموحدة جنباً إلى جنب مع البيانات المالية

  .  الدولية إلعداد التقارير المالية
  

  أساس القياس  ب)
  

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

  
  ؛ والمتوفرة للبيعاالستثمارات  )١
    الل األرباح أو الخسائر. لمالية بالقيمة العادلة من خا الموجودات )٢
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج)
  

 إلى أقرب ألف، مقربة )اإلماراتي" الدرهم"( بدرهم اإلمارات العربية المتحدة المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتهذه  عرضتم 
   .المجموعةمعظم معامالت  بها تتم أنها العملة التي حيث
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  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  أساس اإلعداد (تابع)  ٢
  
  استخدام التقديرات واألحكام   د)
  

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

  تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
  

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

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

بية  ةالمحاس ية  للمجموع ديراتوالمصادر الرئيس ي التق ين ف دم اليق ة  لع ات المالي ى البيان ة عل بية المطبق س السياسات المحاس دة هي نف الموح
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في كما في  الُمدققة السنوية

  
  لسياسات المحاسبية الهامة  لملخص   ٣
  

ةقامت  ل  المجموع ه من قب م تطبيق ذي ت ى النحو ال بية بصورة متسقة عل ق السياسات المحاس ةبتطبي ة المجموع ات المالي ي البيان دة ف  الموح
  : ٢٠١٩يناير  ١تصبح واجبة التطبيق اعتباراً من التي  التالية ، باستثناء السياسات المحاسبية٢٠١٨ديسمبر  ٣١السنوية للسنة المنتهية في 

  
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليجار" ١٦يار رقم المع

  
م  المجموعةقامت  ار رق ق المعي اير  ١٦بتطبي ي ين ود اإليجار" الصادر ف ة "عق ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع ى أن ٢٠١٦م ، عل

م ٢٠١٩يناير  ١يكون تاريخ التطبيق المبدئي هو  ار رق رات  ١٦. يقدم المعي ة تغيي ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع ةم ى جوهري  عل
م  دولي رق بي ال ار المحاس ب المعي ويلي بموج غيلي والتم ار التش ود اإليج ين عق ز ب ي التميي ث يلغ تأجر، حي بة المس ن  ١٧محاس ب م ويتطل

ود اإليجار قصيرة األجل اإليجار عند بدء عقد اإليجار ل االستخدام والتزامأصل حق بالمستأجر االعتراف  تثناء عق ود اإليجار، باس جميع عق
  وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة.

  
  محاسبة المستأجر

  
اس  المجموعةتقوم  دئياً بقي ة مب ة ناقصوأصل حق االستخدام بالتكلف اً بالتكلف تم قياسه الحق ً ي ة،  ا اض القيم ائر انخف راكم وخس االستهالك المت

  التزام اإليجار.قياس إعادة  على بناءوالمعدلة 
  

د  المجموعةتقوم  ي عق دل الخصم الضمني ف مبدئياً بقياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية مخصومة باستخدام مع
  أمور أخرى. ضمنيجار، الفائدة واإليجار، وكذلك تأثير تعديالت اإل دفعاتاإليجار. بعد ذلك، يتم تعديل التزام اإليجار مقابل 

  
ارت  ةاخت م  المجموع ار رق ه بموجب المعي ديل المسموح ب ق الب ة إلعدا ١٦تطبي ايير الدولي ن المع هم ق بمتطلبات ا يتعل ة فيم ارير المالي  د التق

د العقد عقود اإليجار قصيرة األجل (أي علىالعامة  ار شراء وتصل م د  ةالذي ال يتضمن خي دء العق اريخ ب ي ت ل)  ١٢اإليجار ف شهراً أو أق
رف القيمة الموجودات ذات الوعقود إيجار  ه، تعت دفعات المجموعةمنخفضة. وعلي ى  ب ود اإليجار هذه كمصروف عل اإليجار المرتبطة بعق

ى غرار  تأجر، عل ازات المس ل نمط امتي ذا األساس يمث ان ه ى أساس منهجي آخر إذا ك رة اإليجار أو عل دى فت ى م أساس القسط الثابت عل
  سبة الحالية لعقود اإليجار التشغيلي.المحا

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

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

  .الموحد في بيان المركز المالي المرحلي الموجز ‘التزامات اإليجار’تم عرض 
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  ة عامة وشركاتها التابعةاورينت للتأمين مساهم
  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةلملخص   ٣

  
   الموحدة ة الموجزةيالتأثير على المعلومات المالية المرحل

  
اري ١٦لتطبيق المبدئي للمعيار رقم نتيجة ا داد التق ة إلع ايير الدولي ود إيجارمن المع ابقاً كعق ود اإليجار المصنفة س ق بعق ا يتعل ة، فيم  ر المالي

غ ب المجموعة تفتشغيلي، اعتر ون  ٢ .١٥موجودات حق االستخدام بمبل مملي دات( دره ات والمع ات إيجار ) ومدرجة ضمن الممتلك التزام
  .٢٠١٩ يونيو ٣٠درهم كما في  مليون ١ .٧٢مبلغ ب

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

اليف ستهالك واال دتك رة  الفوائ ود اإليجار التشغيلي. خالل فت دالً من مصروفات عق تة أشهرب ي  الس ة ف و ٣٠المنتهي ، اعترفت ٢٠١٩ يوني
  درهم.مليون  ٠ .٨٣ ك بمبلغبتكاليف استهال المجموعة

  
  إدارة المخاطر المالية   ٤

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

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهيةالُمدققة  السنوية الموحدة البيانات المالية
  

  القياس المرحلي   ٥
  

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

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

  
  االستثمار في شركة زميلة  ٦

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

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

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

  االستثمار في شركة زميلة:فيما يلي الحركة في 
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  درهم ألف  
      

  ٦٨٫٣١٧  ٦٥٫٠٨٩  يناير ١الرصيد كما في 
  )٣٫٢٢٨(  )١٫٥٧٩(  السنة / حصة المجموعة من صافي الخسائر للفترة

  ----------   ---------  
  ٦٥٫٠٨٩  ٦٣٫٥١٠  
  ======  =====  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

١٢ 

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

  
  األوراق المالية  ات فياالستثمار  ٧

  
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠ في
  

  

المحتفظ بها 
لتاريخ 

  االستحقاق
  المتوفرة

  للبيع

القيمة العادلة 
من خالل األرباح 

  اإلجمالي  أو الخسائر
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          لماليةأسهم األوراق ا
  ٩٥٧٫١٩١  ١١٫٣٨٤  ٩٤٥٫٨٠٧  -   دولة اإلمارات العربية المتحدة داخلمدرجة  أسهم
  ٢٣١٫٩٧٥  -   ٢٣١٫٩٧٥  -   غير مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أسهم
  ٣  -   ٣  -   اإلمارات العربية المتحدة خارجغير مدرجة  أسهم
  دة غير مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتح أسهم

  وثائق المنتجات المرتبطة  حامليمحتفظ بها بالنيابة عن   
  ٥٧٫٠٧٢  ٥٧٫٠٧٢  -   -  بالوحدات   

  ج دولة اإلمارات العربية المتحدة غير مدرجة خار أسهم
  حاملي وثائق المنتجات المرتبطةمحتفظ بها بالنيابة عن   
  ٤٩٫٧٥٨  ٤٩٫٧٥٨  -   -   بالوحدات  
  ----------   ----- ---------   ---- -------   -- ------------  

  ١٫٢٩٥٫٩٩٩  ١١٨٫٢١٤  ١٫١٧٧٫٧٨٥  -   أسهم األوراق الماليةإجمالي 
  ١٩٧٫٩٤٧  -   ١٥٫٢٢٤  ١٨٢٫٧٢٣  األخرى فيها إجمالي الموجودات المستثمر

   -----------   --------------   -----------   --------------  
  ١٫٤٩٣٫٩٤٦  ١١٨٫٢١٤  ١٫١٩٣٫٠٠٩  ١٨٢٫٧٢٣  اإلجمالي

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

  

المحتفظ بها 
لتاريخ 

  االستحقاق
  المتوفرة

  للبيع

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

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

          
          أسهم األوراق المالية

  ١٫٠٠٦٫٥٣٦  ١١٫٠٧٩  ٩٩٥٫٤٥٧  -   لعربية المتحدةمدرجة داخل دولة اإلمارات ا أسهم
  ٢٣١٫٩٧٥  -   ٢٣١٫٩٧٥  -   غير مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أسهم
  ٣  -   ٣  -   اإلمارات العربية المتحدة خارجغير مدرجة داخل  أسهم
  غير مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  أسهم

  ائق المنتجات المرتبطة وث حامليمحتفظ بها بالنيابة عن   
  ٤٤٫٧٩٧  ٤٤٫٧٩٧  -   -  بالوحدات   

غير مدرجة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة محتفظ  أسهم
  ٣٤٫٤٣٨  ٣٤٫٤٣٨  -   -   وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات حامليبها بالنيابة عن 

  ----------   --- ----------   -------- --   --- ----------  
  ١٫٣١٧٫٧٤٩  ٩٠٫٣١٤  ١٫٢٢٧٫٤٣٥  -   الماليةأسهم األوراق إجمالي 

  ١٥٩٫٢٥١  -   ١٤٫٣١٣  ١٤٤٫٩٣٨  األخرى فيها إجمالي الموجودات المستثمر
   -----------   -- -----------   ------ ---   ------ -------  

  ١٫٤٧٧٫٠٠٠  ٩٠٫٣١٤  ١٫٢٤١٫٧٤٨  ١٤٤٫٩٣٨  اإلجمالي
  ======  =======  =====  ========  

  
  
  
  
  
  



  

١٣ 

  مة عامة وشركاتها التابعةاورينت للتأمين مساه
  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
   إلزاميةودائع   ٨

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

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

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

  ١٧٨  ١٧٨  د)      مبالغ محتجزة لدى هيئة التأمين بسوريا
  ١٣٫٥٤٠  ٨٫٣٩٦  مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصرهـ)     
  ١١٫١٧٣  ١٠٫٩٩٣  مبالغ محتجزة لدى الخزانة التركيةو)      
  ٧٢٩  ٧٥٠  مبالغ محتجزة لدى مصرف البحرين المركزيز)      

  ----------   -- -------  
  ٥٨٫٣٠١  ٥٧٫٥٣٤  
  =====  =====  
  



  

١٤ 

  تأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعةاورينت لل
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  

  مين وموجودات عقود إعادة التأمينمطلوبات عقود التأ  ٩
  (غير مدققة) يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة   

  
_________________________________________________________________________________________________________________________  

  

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

  
____________________________________  

  
_____________________________________  

  
____________________________________  

  

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

  ٧٤٥٫٠٠٨  ٧٣٩٫٨١٠  )١٫٤٦٥٫٤٩٧(  )١٫٥١٣٫٥٢٢(  ٢٫٢١٠٫٥٠٥  ٢٫٢٥٣٫٣٣٢  إجمالي األقساط
  الحركة في مخصص األقساط غير المكتسبة واالحتياطي 

  )١٨٤٫١٦٦(  )١٤٩٫٩٨٩(  ٣٢٨٫٩٠١  ٢٧٠٫٧٥٧  )٥١٣٫٠٦٧(  )٤٢٠٫٧٤٦(  ل المرتبطة بالوحداتالحسابي واحتياطي األموا  
   ------ - ---- ------   ----------- -----   ------ ---- - --- ------   ------ ------------  ----- ---- --- ----   ----------------  

  ٥٦٠٫٨٤٢  ٥٨٩٫٨٢١  )١٫١٣٦٫٥٩٦(  )١٫٢٤٢٫٧٦٥(  ١٫٦٩٧٫٤٣٨  ١٫٨٣٢٫٥٨٦  صافي األقساط المكتسبة
  =======  =======  =========  ========  =======  ======  

              

  صافي  حصة شركات إعادة التأمين  اإلجمالي  
  ____________________________________  ____________________________________  ____________________________________  

  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  ققة)(غير مد  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر  ٣١

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

  ٤٢٣٫٨٣٩  ٥٣٣٫٤٣٦  )٩٣٩٫٨٩٤(  )١٫٢١١٫٥٥٧(  ١٫٣٦٣٫٧٣٣  ١٫٧٤٤٫٩٩٣  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ٢١٢٫٠٣١  ٢٣١٫٨٩٣  )١٫٣٠٠(  )١٫٩٣٢(  ٢١٣٫٣٣١  ٢٣٣٫٨٢٥  االحتياطي الحسابي

  ٧٩٫٢٣٥  ١٠٦٫٨٣٠  -   -   ٧٩٫٢٣٥  ١٠٦٫٨٣٠  احتياطي أموال مرتبطة بالوحدات
   --------------   ----- --------   ----------------   --- ----------   ------------   -----------  
  ٧١٥٫١٠٥  ٨٧٢٫١٥٩  )٩٤١٫١٩٤(  )١٫٢١٣٫٤٨٩(  ١٫٦٥٦٫٢٩٩  ٢٫٠٨٥٫٦٤٨  
  ========  =======  =========  =======  =======  ======  
              

  ٢١٠٫٤٩٩  ١٩٢٫٧٠٥  )٧٣٦٫٩٤٢(  )٧٥٣٫٨٩٨(  ٩٤٧٫٤٤١  ٩٤٦٫٦٠٣  التسوية قيدالمطالبات 
  ١٨٩٫٠٩٧  ١٨٥٫٨١٨  )٣٢١٫٦٧٣(  )٣٤٢٫١٨٢(  ٥١٠٫٧٧٠  ٥٢٨٫٠٠٠  احتياطي المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها

  ٣٫٠٠٩  ٣٫٠٥٠  )٩٫٩٥١(  )١٠٫٩٠٧(  ١٢٫٩٦٠  ١٣٫٩٥٧  احتياطي مصاريف تسوية الخسائر المخصصة
  ١٣٫٦٥٠  ١٢٫٨٧٥  -   -   ١٣٫٦٥٠  ١٢٫٨٧٥  احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة

   ----- ---------   ----- --------   --------------- -   --- ------------   -- -- - ----- --   -----------  
  ٤١٦٫٢٥٥  ٣٩٤٫٤٤٨  )١٫٠٦٨٫٥٦٦(  )١٫١٠٦٫٩٨٧(  ١٫٤٨٤٫٨٢١  ١٫٥٠١٫٤٣٥  
   ---- ----------   -- -----------   -------------- --   -- -------------   ------------- -   -------------  
  ١٫١٣١٫٣٦٠  ١٫٢٦٦٫٦٠٧  )٢٫٠٠٩٫٧٦٠(  )٢٫٣٢٠٫٤٧٦(  ٣٫١٤١٫١٢٠  ٣٫٥٨٧٫٠٨٣  
  ========  =======  =========  =========  ========  =======  



  

١٥ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

            
  التامين المدينة  أرصدة  ١٠

  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  يونيو ٣٠  

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      مارات العربية المتحدة:داخل دولة اإل
  ٦٧٨٫٣٧٣  ٩٦٥٫٨٥١  وثائق التأمين حامليالمستحق من   
  ٤٤٫٩٧٤  ٥٨٫٦٨٦  إعادة التأمين / المستحق من شركات التأمين  
   -------- -- ---   -----------  
  ٧٢٣٫٣٤٧  ١٫٠٢٤٫٥٣٧  
   ------ -- -----   -----------  

      خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٦٦٫٨٩٢  ١٢٣٫٦١٨  تحق من حملة وثائق التأمينالمس  
  ١٢٤٫٦٠٩  ٩٦٫٧٠٤  المستحق من شركات التأمين/إعادة التأمين  
   -----------   -----------  
  ١٩١٫٥٠١  ٢٢٠٫٣٢٢  
   --------------   -----------  

  ٩١٤٫٨٤٨  ١٫٢٤٤٫٨٥٩  التأمين المدينة  ذممإجمالي 
  )٤٠٫٧٩٠(  )٤٣٫٣٣٣(  اناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيله

   --------------   ---- -------  
  ٨٧٤٫٠٥٨ ١٫٢٠١٫٥٢٦  
  ========  ======  

  
ً المدفوعة م المصاريفو األخرى ذمم المدينةال  ١١   قدما

  )(مدققة  )(غير مدققة  
  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهمألف   درهمألف   
      

  ١٫٧٢٥  ٨٥٧  ذمم مدينة من الموظفين
  ٥٫٨٢٧  ٦٫٣٦٣  ع قابلة لالستردادودائ

 ً   ٢٧٫٠٧٣  ٢١٫٢١٠  مصاريف مدفوعة مقدما
  ٢٤٫٨٤٦  ٧٩٫٩٨٤  أخرى

   -- --- - -----   ---------  
  ٥٩٫٤٧١  ١٠٨٫٤١٤  
  ======  =====  



  

١٦ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  ما يعادله والنقد   .١٢

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٦٩٫٦٨٠  ١٤٨٫١٧٤  األرصدة لدى البنوك النقد و
  ٦٤٫٥٩٧  ٦٧٫٨٦٧  ودائع لدى بنوك مستحقة خالل ثالثة أشهر

   ------------   ------------  
  ٢٣٤٫٢٧٧  ٢١٦٫٠٤١  النقد وما يعادله

  ٢٫٢٠٧٫٤٣٠  ٢٫٢٤٥٫٣٧٦  تستحق بعد ثالثة أشهربنوك اللدى ودائع 
   --------------   - ------------  
  ٢٫٤٤١٫٧٠٧  ٢٫٤٦١٫٤١٧  
  ========  =======  

      :وما يعادلهالنقد 
  ٢٫٢١٥٫١٤٢  ٢٫٢٢٢٫٥٢٣  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٢٢٦٫٥٦٥  ٢٣٨٫٨٩٤  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:

   --------------   --------------  
  ٢٫٤٤١٫٧٠٧  ٢٫٤٦١٫٤١٧  
  ========  ========  
  

ن  راوح م ت يت دل ثاب ى مع وك عل دى البن ع ل ى الودائ دة عل راوح الفائ مبر  ٣١( ٪٢٤ .٠٠ -  ٪٠ .٠٤تت  )٪٢٦ .٢٥ –  ٪٠ .٠٣: ٢٠١٨ديس
  سنوياً. 

  
  رأس المال  ١٣

  )(مدققة  )(غير مدققة  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

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

  
   االحتياطيات   ١٤

  
  طبيعة االحتياطيات والغرض منها

  
 اإللزامياالحتياطي  - 
  

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

  ن بناًء على توصية مجلس اإلدارة. االحتياطي ألي غرض يقرره المساهمويمكن استخدام هذا  .لشركة المدفوعرأس مال ا
  
  االحتياطي القانوني - 
  

م ( الشركات التجاريةلقانون طبقاً  ة المتحدة رق ارات العربي انون")  ٢٠١٥) لسنة ٢لدولة اإلم ينوالنظام األساسي للشركة، ("الق ل  يتع تحوي
اطي لمجموعة قد تقرر اباح السنوية إلى االحتياطي القانوني. من األر ٪١٠ الي االحتي غ إجم دما يبل ذه التحويالت عن اف ه من رأس  ٪٥٠إيق

ي  ذا الحد ف ى ه اطي إل ث وصل االحتي ا ٢٠١٦المال المدفوع حي نص عليه ي ي تثناء الحاالت الت ع باس ل للتوزي ر قاب اطي غي ذا االحتي . إن ه
  القانون.

  



  

١٧ 

  ن مساهمة عامة وشركاتها التابعةاورينت للتأمي
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  االحتياطيات (تابع)  ١٤

  
  طبيعة االحتياطيات والغرض منها (تابع)

  
  ستثنائيةاالخسائر الحتياطي ا - 
  

ات ق بعملي ا يتعل ادل  فيم غ يع ل مبل تم تحوي دة، ي ة المتح ارات العربي افي  ٪١٠اإلم ن ص اطي م ى احتي نة إل أمين للس رادات الت ائر الإي خس
ي  الشركةستثنائية لضمان أن اال ر المتكررة الت تثنائية غي ات االس اء بالمطالب ة للوف يولة كافي د تحتفظ بس تم ق م ي تقبلية. ل ي سنوات مس تطرأ ف

  .بالكامل تائج السنة، حيث سيتوقف ذلك على ن٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرإجراء أي تحويالت خالل فترة 
  

اة) للسنة و ٪١٠، يجب تحويل ما يعادل ُعمان عمليات صفيما يخأما  ى الحي أمين عل ر الت ات تحت التسوية (غي الي  ٪١من المطالب من إجم
ةلتأمين على الحياة إلى احتياطي أقساط ا ة الكافي درة المالي ديها الق اء خسائر الطوارئ للتأكد من أن الشركة ل ر بالمطالب للوف تثنائية غي ات االس

  لفرع ُعمان. المتكررة التي تطرأ في سنوات مستقبلية
  

  االحتياطي العام  - 
  

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

  
    المتوفرة للبيع الموجوداتاحتياطي  - 
  

  .المتوفرة للبيعالقيمة العادلة للموجودات المالية التغيرات في سجل هذا االحتياطي ي
  
  احتياطي تحويل العمالت األجنبية   - 
  

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

  مقترح توزيعها أرباح  ١٥
  

، وذلك بناًء على موافقة ٢٠١٨مليون درهم) فيما يتعلق بسنة  ١٠٠درهم للسهم (بإجمالي  ٢٠ بواقعاإلعالن عن توزيعات أرباح تم 
  .، وتم دفعها خالل الفترة٢٠١٩مارس  ٤بتاريخ  الذي عقد المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي

  
  ذمم إعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى   ١٦

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٤٥٫٣٩٤  ٤١٤٫١٧٢  داخل اإلمارات العربية المتحدة –الذمم الدائنة 
  ٦٧٩٫٥٤٧  ٨٥٨٫٣٨١  خارج اإلمارات العربية المتحدة –الذمم الدائنة 

   -- - -----------   -------------  
  ١٫١٢٤٫٩٤١  ١٫٢٧٢٫٥٥٣  
  ========  =======  
  



  

١٨ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  ذمم إعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى (تابع)   ١٦

      
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

      داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٨٢٫٩٥٩  ١٠٢٫١٥٧  الدائنة  إعادة التأمينشركات التأمين / ذمم 

  ٢٧٫٥٦٧  ٢٧٫٩٤١  للوكالء والوسطاء مبالغ مستحقة
  ٢٥٫٨٦٥  ١٩٫٤٦٩  للموظفين مبالغ مستحقة

  ٣٠٩٫٠٠٣  ٢٦٤٫٦٠٥  ذمم دائنة أخرى 
   -----------   -----------  
  ٤٤٥٫٣٩٤  ٤١٤٫١٧٢  
  ======  ======  
      

      خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٦٠٥٫٦٥٥  ٦٦٤٫٤٣٧  الدائنة  إعادة التأمينشركات التأمين / ذمم 

  ٣٫٥٦٨  ١٠٫٢١١  للوكالء والوسطاء مبالغ مستحقة
  ٢٫١٣٢  ١٫٧٣٩  للموظفين مبالغ مستحقة

  ٦٨٫١٩٢  ١٨١٫٩٩٤  ذمم دائنة أخرى 
   ----- - ------  ---------- -  
  ٦٧٩٫٥٤٧ ٨٥٨٫٣٨١ 
  =======  ======  

  

  ضرائب الدخل   ١٧
  

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

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

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٫٦١٩  ٢٫٤٨٣  مصاريف ضريبة الدخل الحالية 
  ١٫٣٩٠  )١٫٥٩٢(  ضرائب مؤجلة

   ----- -- - --   --- -----  
  ٤٫٠٠٩  ٨٩١  اإلجمالي

  ====  ====  
      
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣١١  ٤٫٥٧٨  يناير  ١كما في 
  ٧٫٤٧٢  ٢٫٤٨٣  المخصصات خالل الفترة

  )٣٫١٧٧(  )١٫٢٦٧(  المدفوعاتناقصاً: 
  )٢٨(  ٣١٤  العمالت األجنبية صرف اتفروق

   - --------   --------  
  ٤٫٥٧٨  ٦٫١٠٨  الرصيد كما في نهاية الفترة

  ====  ====  



  

١٩ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  من االستثمارات  الدخل  ١٨

  
  (غير مدققة)    (غير مدققة)  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في    لمنتهية فيلفترة الثالثة أشهر ا  
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  
            

  ٦١٫٠٩٨  ٧٢٫٥٣٢    ٣٠٫٣٤٨  ٣٢٫٨٢٦  دخل الفوائد
  ٤٤٫٢٧٤  ٥١٫٦١٦    ٤٩  ٣٣١  دخل توزيعات األرباح

مدرجة بالقيمة الالستثمارات لة العادلة القيم ) / أرباحخسائر(
  ٢٢١  )٢٢١(  من خالل األرباح أو الخسائر العادلة

  
٥٣٩(  ٣٠٥(  

  ----------   ---------     ------- - ---   ----- -- ----  
  ١٠٤٫٨٣٣  ١٢٤٫٤٥٣    ٣٠٫٦١٨  ٣٢٫٩٣٦ 
  =====  =====    ======  ======  
  

  وااللتزامات الطارئة  المطلوبات  ١٩

  ققة)(مد  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

      المطلوبات    أ) 
  ٥٫٧١٩  ٥٫٧١٩  استثمارات التزامات عن

  ====  ====  
  

  االلتزامات الطارئة   ب)

  
ا، بم الضمانات تلك بخالفضمانات،  تم إصدار ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  غ المتعلقة بالمطالبات التي تم تكوين مخصصات له ف  ٢١٫٩٩٢بل أل

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

  القيمة العادلة لألدوات المالية    ٢٠
  

ا في معاملة منتظمة بين المشاركين في تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام م
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.
  

ادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه بقياس القيمة الع 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  مجموعةالعندما 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 

  باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٢٠ 

  ت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعةاورين
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)  ٢٠

  
تحديد ت المستخدمة في تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخال

  القياسات:
  

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

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

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

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

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

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

  صنيف قياسات القيمة العادلة.ت إطاره العادلة التي يتم في
  

  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠
  

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

          
          الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:

  ١١٫٣٨٤  -   -   ١١٫٣٨٤  ق الماليةأسهم األورا
  استثمارات محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق  

  ١٠٦٫٨٣٠  -   -   ١٠٦٫٨٣٠  المنتجات المرتبطة بالوحدات  
   -----------   -------   -------   -----------  
  ١١٨٫٢١٤  -   -   ١١٨٫٢١٤  
  ======  ====  ====  ======  
          

          :المتوفرة للبيعالموجودات المالية 
  ١٫١٤١٫٤٦٢  ٢٠٠٫٠٠٠  -   ٩٤١٫٤٦٢  القطاع المصرفي

  ٥١٫٥٤٧  ٣١٫٩٧٨  -   ١٩٫٥٦٩  قطاعات أخرى
   -----------   -------   -----------   --------------  
  ١٫١٩٣٫٠٠٩  ٢٣١٫٩٧٨  -   ٩٦١٫٠٣١  
  ======  ====  ======  ========  
          

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

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:
  ١١٫٠٧٩  -   -   ١١٫٠٧٩  أسهم األوراق المالية

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

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

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



  

٢١ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)  ٢٠

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

  :العادلة
  

  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠
  

  
يناير  ١في 

  المبيعات  مشتريات  ٢٠١٩

إجمالي األرباح 
أو الخسائر 

المسجلة في 
  حقوق الملكية

 يونيو ٣٠في 
٢٠١٩  

  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

            :المحتفظ بها للمتاجرةالموجودات المالية 

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

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

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

  (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  
يناير  ١في 

  المبيعات  مشتريات  ٢٠١٨

إجمالي األرباح 
أو الخسائر 
المسجلة في 
  حقوق الملكية

 ديسمبر ٣١في 
٢٠١٨  

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

            :المحتفظ بها للمتاجرةالموجودات المالية 

  ٢٠٠٫٠٠٠  -   -   -   ٢٠٠٫٠٠٠  القطاع المصرفي
  ٣١٫٩٧٨  -   -   ٢٫١٤٧  ٢٩٫٨٣١  اعات أخرىقط
   -----------   --------   -------   -------   -----------  

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

  األمالشركة للسهم العائد لمساهمي  فوالمخفالربح األساسي   ٢١
  

  :كما يلي أرباح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة ةقسميتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق 
  
  )(غير مدققة  (غير مدققة)  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ------------------------------------------  --------------------------------------------  

  
يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
يونيو  ٣٠

٢٠١٨  
يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٢٤٤٫٠١٧  ٢٧٠٫٢٩٧  ٩٠٫٤٢٨  ١٠٤٫٢٨٧  أرباح الفترة بعد الضريبة
  )٣٫٩٨٢(  )٨٫٦١٢(  )١٫٦١٩(  )٤٫٧٣٦(  ناقصاً: العائد إلى الحصص غير المسيطرة

   -- ---------   ---------   -- ---------   -----------  
  ٢٤٠٫٠٣٥  ٢٦١٫٦٨٥  ٨٨٫٨٠٩  ٩٩٫٥٥١  إلى المساهمين العائدةاألرباح 

   ---- ------   ---------  ======  ======  
  ٥٫٠٠٠  ٥٫٠٠٠  ٥٫٠٠٠  ٥٫٠٠٠ خالل الفترة (ألف درهم) المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

  =====  ====  =====  =====  
  ٤٨ .٠١  ٥٢ .٣٤  ١٧ .٧٦  ١٩ .٩١  ربحية السهم (درهم)

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

  .لم يكن هناك تأثير للتخفيف على ربحية السهم األساسية



  

٢٢ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
   اتمعلومات حول القطاع  ٢٢

  
  اإلجمالي  ى الحياةالتأمينات عل  التأمينات العامة  
   ------------------------------   ----------------- -----------   -- --------------------------  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  
 يونيو ٣٠

٢٠١٩  
 يونيو ٣٠

٢٠١٨  
 يونيو ٣٠

٢٠١٩  
 يونيو ٣٠

٢٠١٨  
 يونيو ٣٠

٢٠١٩  
 يونيو ٣٠

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

 ٢٫٢١٠٫٥٠٥  ٢٫٢٥٣٫٣٣٢  ٢٣١٫٨٥٣  ٢٠٧٫٨٧٥  ١٫٩٧٨٫٦٥٢  ٢٫٠٤٥٫٤٥٧  المكتتبةقساط األإجمالي 
   --- - -- - ----- -   --- - --------  ---------- -   -----------   --- -- ------- -   ------- - ----- 

  ٥٥٥٫٣٦٣  ٥٨٦٫٦٧٧  ٦٢٫٦٨٦  ٥١٫٧٩٥  ٤٩٢٫٦٧٧  ٥٣٤٫٨٨٢  ينالتأم دخلإجمالي 
   -- -- ------- -   -----------  ---------- -   -----------   ------ - ---- -   -----------  

  ٢٧٢٫٠٦٢  ٢٧٦٫١١٢  ٤٦٫٥٩١  ٣٤٫٠٢٣  ٢٢٥٫٤٧١  ٢٤٢٫٠٨٩  التأمين دخلصافي 
              

  )١٢٩٫٢٢٢(  )١٣٠٫٨٢٤( )٢٠٫٧٢٩( )٢٠٫٧٤٨(  )١٠٨٫٤٩٣(  )١١٠٫٠٧٦(  العمومية واإلدارية المصاريف
   --------- -- - -   ----- - ------  ---------- -   -----------  ---------- ---   - - ----------  

  ١٤٢٫٨٤٠  ١٤٥٫٢٨٨  ٢٥٫٨٦٢  ١٣٫٢٧٥  ١١٦٫٩٧٨  ١٣٢٫٠١٣  الفنيةصافي األرباح 
   ----- ---- -   -----------   ---- ----- -   ----- ----  ---------- -   -----------  

  ١٠٥٫١٨٦  ١٢٥٫٩٠٠          ودخل آخر اتراستثما دخل
          ---------- -   -----------  

  ٢٤٨٫٠٢٦  ٢٧١٫١٨٨          األرباح قبل الضريبة
          ---------- -   -----------  

بعد خصم ضريبة الدخل  مصاريف
  )٤٫٠٠٩(  )٨٩١(          الضريبة المؤجلة

           --- - -------   ------ - ----  
  ٢٤٤٫٠١٧  ٢٧٠٫٢٩٧          األرباح بعد الضريبة

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



  

٢٣ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  (تابع) اتمعلومات حول القطاع  ٢٢

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

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
   يونيو ٣٠

 ٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٨  
   يونيو ٣٠

 ٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٨  
   يونيو ٣٠

 ٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

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

  ٧٫٠٨٢٫٥١٢  ٧٫٨٠٤٫١٠٠  ٣٫٨٠٧٫٨٢٠  ٣٫٨٦٠٫٣٦٦  ٣٥٦٫٨٠٧  ٣٢٠٫٩١٦  ٢٫٩١٧٫٨٨٥  ٣٫٦٢٢٫٨١٨  موجودات القطاع
  ========  ========  =======  ======  ========  =======  ========  ========  

  ٤٫٢٨٩٫٨٤٧ ٤٫٨٨٦٫٢٠٥  -   -   ٦٢٦٫٩٣٤  ٦٢٦٫٣٠٥  ٣٫٦٦٢٫٩١٣  ٤٫٢٥٩٫٩٠٠  مطلوبات القطاع
  ========  ========  ======  ======  ========  =======  ========  ========  

  
  




