
  
  
  
  
  

  

  

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  اورينت للتأمين مساهمة عامة 
  والشركات التابعة لها

  

   البيانات المالية الموحدة 
    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  
  



  
  
  
  
  

  

  

 
 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   البيانات المالية الموحدة 

    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  
  

  الصفحة      المحتويات
  

   ١      مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

  ٧      الموحد بيان المركز المالي
 

  ٨      الموحد األرباح أو الخسائربيان 
 

   ٩      الموحدواإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائر بيان 
 

   ١٠      الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

  ١٢      بيان التدفقات النقدية الموحد
  

 ١٣      البيانات المالية الموحدة  إيضاحات حول



  
  
  
  
  

  
  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد  

  ١، برج بوليفارد بالزا ١٣الطابق 
  شد، وسط مدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدةبوليفارد محمد بن را

  +٩٧١) ٤( ٣٣٠ ١٥١٥+، فاكس: ٩٧١) ٤( ٤٠٣ ٠٣٠٠هاتف: 
  

 
  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي 

  ونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.انترناشيونال كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشي
 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي) مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  
  السادة مساهمي اورينت للتأمين مساهمة عامة

  
  التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة     

  
  الرأي 

 
 والشركات التابعة لهاالشركة") لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لـ اورينت للتأمين مساهمة عامة ("

، والبيانات الموحدة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١("المجموعة")، التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 
لألرباح أو الخسائر، واإليرادات الشاملة األخرى، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة 

إلى إيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية  المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة
  أخرى. 

  
في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز 

ية الموحدة ، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقد٢٠١٩ديسمبر  ٣١المالي الموحد للمجموعة كما في 
  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

  
  أساس إبداء الرأي

  
ً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير في فقرة  لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقا

من هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن  المالية الموحدة""مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات 
ً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية  المجموعة وفقا

ارات الموحدة في اإلم  للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية
ً لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني  العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا
للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق 

  بداء رأينا. التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إل
  

  أمور التدقيق الرئيسية
  

إن أمور التدقيق الرئيسية هي األمور التي نراها، وفقاً ألحكامنا المهنية، أكثر األمور أهمية في تدقيقنا للبيانات 
المالية الموحدة للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين رأينا حول البيانات المالية 

  موحدة بشكل مجمل، وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.ال
  
  



 

  
  

  جي كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم
  انترناشيونال كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.
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   اورينت للتأمين مساهمة عامة
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول

  البيانات المالية الموحدة (تابع) 
٢٠١٩ديسمبر  ٣١    

 

  
  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)

  
 تقييم التزامات عقود التأمين    .١

  
  حول البيانات المالية الموحدة. ٢٦و ١٣و ٥راجع اإليضاحات 

  
ينطوي تقييم هذه المطلوبات على أحكام هامة كما أنه يتطلب وضع عدد من االفتراضات التي تنطوي على عدم 
يقين جوهري في التقديرات. ينطبق ذلك بشكل خاص على تلك المطلوبات التي يتم االعتراف بها فيما يتعلق 

لم يتم إبالغ المجموعة بها. يتم احتساب المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها من بالمطالبات المتكبدة التي 
   . قبل خبير تقييم اكتوري داخلي مستقل ومؤهل لدى المجموعة

  
إن التغيرات غير الجوهرية في االفتراضات المستخدمة لتقييم المطلوبات، بصورة محددة االفتراضات المتعلقة 

مطالبات المستقبلية، قد تؤثر بشكل مادي على تقييم هذه المطلوبات كما تؤثر بشكل مماثل على بقيمة وتوقيت ال
األرباح أو الخسائر الموحدة. تتضمن اإلفتراضات الرئيسية التي يعتمد عليها احتساب االحتياطي معدالت 

دالت الخصم لفئات األعمال حيثما كان ذلك مناسباً، معوالخسائر والتقديرات الخاصة بتكرار وحجم المطالبات، 
  طويلة األجل.

  
إن تقييم هذه المطالبات يرتكز على دقة البيانات حول حجم وقيمة ونوع المطالبات الحالية والسابقة حيث أنها 
تُستخدم غالباً لتوقع المطالبات المستقبلية. قد تتأثر عملية تقييم المطلوبات بشكل مادي في حال عدم اكتمال ودقة 

  المستخدمة في احتساب مطالبات التأمين أو لوضع أحكام حول االفتراضات الرئيسية.البيانات 
  

  تتضمن إجراءات التدقيق المدعومة من قبل خبير التقييم االكتواري ما يلي:: التي قمنا بهااإلجراءات 
  
 المجموعة.  تقييم واختبار النظم الرقابية الرئيسية حول إجراءات سداد المطالبات وتحديد االحتياطي لدى

وتحديد  تحت التسويةفحص أدلة تطبيق النظم الرقابية على إجراءات تقييم االحتياطي الفردي للمطالبات 
 بشكل مالئم؛ يدة في البيانات المالية الموحدةما إذا كان قد تم تقييم المبالغ المق

 
 قع، بصورة مستقلة، أرصدة فهم وتقييم اآللية واالفتراضات الرئيسية المطبقة من قبل اإلدارة، وكذلك تو

 االحتياطي لبعض فئات األعمال؛
  
  تقييم خبرة وكفاءة خبير التقييم االكتواري لدى المجموعة والتحديات التي تمت مواجهتها عند تحديد

 االحتياطيات؛
  
  من خالل مقارنة القيمة المقدرة  تحت التسويةفحص عينة من االحتياطيات الخاصة بالمطالبات

 مقيمو الخسائر؛ و بالوثائق المناسبة، مثل تقارير تحت التسويةلمطالبات الحتياطيات ا
  
 .تقييم مدى مالءمة إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بهذه المطالبات بما في ذلك جدول تطور المطالبات  



 

  
  

  جي كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم
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   اورينت للتأمين مساهمة عامة
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول

  ابع)البيانات المالية الموحدة (ت 
٢٠١٩ديسمبر  ٣١    

  
  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)

  
 إمكانية استرداد أرصدة التأمين المدينة .٢
  

  حول البيانات المالية الموحدة. ١١و ٥، ٤راجع اإليضاحات 
  

لدى المجموعة مساهمات هامة وأرصدة تكافل مدينة تتعلق بسياسات أقساط التأمين المكتتبة. هناك مخاطر تتعلق 
استرداد هذه الذمم المدينة. إن تحديد مخصص انخفاض القيمة ذات الصلة يخضع للتقديرات ويتأثر بإمكانية 

  باألحكام المتعلقة باحتمالية التعثر والخسائر المحتملة في حال التعثر في السداد.
  

  : التي قمنا بهااإلجراءات 
 

 المدينة تقييم واختبار النظم الرقابية  تضمنت اإلجراءاتنا بشأن إمكانية استرداد المساهمات وأرصدة التأمين
 الرئيسية على اإلجراءات الموضوعة لتسجيل ومراقبة أرصدة التأمين المدينة؛

 

  فحص فترات استحقاق أرصدة التأمين المدينة للتحقق مما إذا كان قد تم تحديدها بشكل دقيق. اختبار عينة
ي لم يتم رصد مخصص انخفاض قيمة لها مقارنةً من أرصدة التأمين المدينة القائمة لفترات طويلة، والت

 باألدلة الداعمة لدى اإلدارة على إمكانية استرداد هذه األرصدة؛
  

  الحصول على تأكيدات باألرصدة من األطراف المقابلة ذات الصلة مثل حاملي وثائق التأمين والوكالء
 والوسطاء؛

  

 بعد نهاية السنة؛ التحقق من الدفعات المستلمة من هذه األطراف المقابلة 
  

  تقييم مدى كفاية المخصصات المرصودة للديون المعدومة لكبار العمالء، مع األخذ باالعتبار عمليات تقييم
مخاطر االئتمان لكل عميل على حدة بناًء على فترة التأخر عن السداد ومدى وجود نزاعات على 

 فس األطراف المقابلة؛ واألرصدة القائمة وسجل تسوية األرصدة المستحقة سابقاً من ن
  

  مناقشة اإلدارة ومراجعة المراسالت، حيثما كان ذلك مناسباً، لتحديد أي نزاع والتحقق مما إذا كان قد تم
 أخذها باالعتبار بشكل مناسب عند تحديد مخصص انخفاض القيمة.

  
  المعلومات األخرى

  

الذي تم  خرى من تقرير أعضاء مجلس اإلدارةإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األ
لتقرير السنوي المتبقية من ااألقسام كما نتوقع الحصول على  الحصول عليه قبل تاريخ تقرير مدققي الحسابات

  بعد تاريخ تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا. ٢٠١٩للمجموعة لسنة 
  

خرى، كما أننا لم نُعبر عن أي استنتاجات تدقيقية بشأن ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األ
  هذه المعلومات.
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   اورينت للتأمين مساهمة عامة
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول

  البيانات المالية الموحدة (تابع) 
٢٠١٩ديسمبر  ٣١    

 
 

  

 
 

  المعلومات األخرى (تابع)
  

، الُمحددة أعاله الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرىفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية 
وعند القيام بذلك، نضع في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع البيانات 

بها أخطاء المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشو
التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدققي  في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى مادية.

، بناًء على األعمال التي قمنا بها، فإننا ملزمون باإلبالغ عن هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر الحسابات
  يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأن.

  

  دارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة   مسؤولية اإل
  

ً للمعايير الدولية إلعداد  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقا
دة التقارير المالية، وإعدادها بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتح

، وعن الرقابة ٢٠٠٧) لسنة ٦والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( ٢٠١٥) لسنة ٢رقم (
الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، 

  الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
  

المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقاً  عند إعداد البيانات
لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، حيثما يكون مناسباً، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ 

أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديها االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة 
  بديل فعلي غير ذلك.

  
  يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

  
  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة   

  
كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل مجمل، تتمثل أهداف تدقيقنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا 

خالية من األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن 
ً بأن أعمال التدقيق التي تم  رأينا. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضمانا

ً أي خطأ مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتيجة القيام بها وفق ً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائما ا
االحتيال أو الخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو 

  بيانات المالية الموحدة.جماعية على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه ال
  

كجزء من أعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك المهني خالل 
  عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:

  

 أو الخطأ،  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال
وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 
لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى 

قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال 
 متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

  

  فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف
 الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
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  انترناشيونال كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي) مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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   أمين مساهمة عامةاورينت للت
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول

  البيانات المالية الموحدة (تابع) 
٢٠١٩ديسمبر  ٣١    

 
 
 
 

  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)
 

 حات ذات تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصا
  الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.

  

  التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان
هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق باألحداث أو 

حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية.  الظروف التي قد تُثير شك جوهري
في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي 
الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه 

غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار اإلفصاحات 
تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن 

 مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية.
  

 حتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا تقييم عرض البيانات المالية الموحدة وهيكلها وم
كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات 

 المالية الموحدة   بصورة عادلة.
  

 اخل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية د
المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. نحن نتحمل مسؤولية توجيه وتنفيذ أعمال التدقيق 

 للمجموعة واإلشراف عليها. نحن مسؤولون وحدنا عن رأينا التدقيقي.
 

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد لها 
والنتائج الجوهرية المترتبة على أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة 

  الداخلية خالل أعمال التدقيق.
  

ً إقراراً لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه التزامنا بقواعد السلوك المهني فيما يتعلق باالستقاللية،  نُقدم أيضا
واألمور األخرى التي قد يُعتقد بصورة معقولة أنها تؤثر على استقالليتنا،  ونطلعهم على كافة العالقات

  والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.
  

في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، نحدد األمور األكثر أهمية أثناء تدقيق البيانات 
مور هي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باستعراض هذه األمور المالية الموحدة للفترة الحالية، وبذلك تُعتبر هذه األ

في تقرير مدققي الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة محظوراً بموجب القوانين أو التشريعات 
أو عندما نرى، في حاالت نادرة للغاية، أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من المتوقع أن 

  ون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من المنافع التي تعود على المصلحة العامة نتيجة هذا اإلفصاح.تك
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  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  

   الموحد األرباح أو الخسائربيان 
      ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 

  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

  ٣٫٦٧٧٫٦٩٥  ٣٫٨٨١٫٠٧٨  ١٣  إجمالي األقساط المكتتبة 
  )٢٫٤٢٠٫٢٧٦(  )٢٫٦٤٢٫٢٢٩(  ١٣  حصة إعادة التأمين من األقساط المسندة

     -----------------------  ----------------------- 
  ١٫٢٥٧٫٤١٩  ١٫٢٣٨٫٨٤٩    صافي األقساط المكتتبة 

  صافي الحركة في مخصص األقساط غير المكتسبة واالحتياطي    
  )١١٠٫٨٧٠(  )٨٤٫٨٤٤(  ١٣  طة بالوحداتالحسابي واحتياطي األموال المرتب    
     -----------------------  ----------------------- 

  ١٫١٤٦٫٥٤٩  ١٫١٥٤٫٠٠٥    صافي األقساط المكتسبة  
  ٢٢٤٫٩١٧  ٢٢٧٫٥٨٢    إيرادات العموالت

  )٢٥١٫٢٦٩(  )٢٦٨٫٢٤٠(    مصاريف العموالت
     -----------------------  ----------------------- 

  ١٫١٢٠٫١٩٧  ١٫١١٣٫٣٤٧    إجمالي إيرادات التأمين
     -----------------------  ----------------------- 

  ٢٫٢٠٦٫٩٦٧  ٢٫٣٢٢٫٥٨٥    إجمالي المطالبات المدفوعة
  )١٫٦٢٠٫١٨٦(  )١٫٦٩١٫٩٥٩(    حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة

    -----------------------  ----------------------- 
  ٥٨٦٫٧٨١  ٦٣٠٫٦٢٦    صافي المطالبات المدفوعة

  )٣٫٤٦٦(  )٢٦٫٦٤٤(    النقص في مخصص المطالبات تحت التسوية
 ٦٫٠٢٧ ٦٫٦٢٩   النقص في حصة إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية

 ٢٢٫٢٩٨ ١٧٫٠٦٥   الزيادة في احتياطيات المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها
 ١٫٢١٦ )٤٫٦٢٢(   لزيادة في احتياطي مصاريف تسوية الخسائر(النقص) / ا

    -----------------------  ----------------------- 
 ٦١٢٫٨٥٦ ٦٢٣٫٠٥٤   صافي المطالبات المحققة 

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

  ٥٠٧٫٣٤١  ٤٩٠٫٢٩٣    صافي دخل التأمين
  ١٦٠٫٤٨٨  ٢٠٤٫٩٢٢  ٢٠  راتالدخل من االستثما

 ٦٫٣٤٤ ٦٫١٦٦   دخل آخر
  )٣٫٢٢٨(  ٣٨٩  ٨  حصة األرباح / (الخسائر) من استثمارات في شركة زميلة

    -----------------------  ----------------------- 
 ٦٧٠٫٩٤٥ ٧٠١٫٧٧٠   إجمالي الدخل

 )٢٦٦٫٢٧٦( )٢٦٩٫٦٩١( ٢١  المصاريف العمومية واإلدارية
    -------- ---------------  ----------------------- 

 ٤٠٤٫٦٦٩ ٤٣٢٫٠٧٩   األرباح قبل الضريبة
  )٣٫٦٣٧(  )٦٫٩٧٥(  ٢٢  مصاريف ضريبة الدخل مخصوماً منها الضرائب المؤجلة 

    -----------------------  ----------------------- 
 ٤٠١٫٠٣٢ ٤٢٥٫١٠٤   األرباح بعد الضريبة

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

 ٣٩٣٫٤١٩ ٤١٣٫٣١٧   مساهمي الشركة األم
 ٧٫٦١٣ ١١٫٧٨٧   الحصص غير المسيطرة

    -----------------------  ----------------------- 
 ٤٠١٫٠٣٢ ٤٢٥٫١٠٤   إجمالي أرباح السنة

   ========== ========== 
  ٧٨ .٦٨  ٨٢ .٦٦  ٢٣  )/ سهم األم (درهم الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي الشركة

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

  . ٦إلى  ١الصفحات من على  مدرجتقرير مدققي الحسابات المستقلين  إن
  

  الموحدة.البيانات المالية جزءاً ال يتجزأ من هذه  ٦٢إلى  ١٣تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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  لشركات التابعة لهاوااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  

   الموحد األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
      ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 

  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم   ألف درهم    
        

  ٤٠١٫٠٣٢  ٤٢٥٫١٠٤   األرباح بعد الضريبة
        

        الدخل الشامل اآلخر 
        

  ة تصنيفه إلىالدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعاد
      األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:    
        

  )٢٥٫٣٣١(  ٦٨٦  غير المحققة من استثمارات متوفرة للبيع )الخسائراألرباح / (صافي 
        

  )٩٫٣٩٤(  ٦٫٤٤٧  تسويات عمالت أجنبية من تحويل العمليات األجنبية
     -----------------------  ---------------------- 
  )٣٤٫٧٢٥(  ٧٫١٣٣  رباح / (الخسائر) الشاملة األخرى للسنةاأل
     -----------------------  ---------------------- 

  ٣٦٦٫٣٠٧  ٤٣٢٫٢٣٧  إجمالي الدخل الشامل للسنة 
   -----------------------  ---------------------- 
      

      العائد إلى:
  ٣٥٩٫٠٠٣  ٤١٥٫٥٢٦  مساهمي الشركة األم

  ٧٫٣٠٤  ١٦٫٧١١  صص غير المسيطرةالح
   -----------------------  ---------------------- 
  ٣٦٦٫٣٠٧ ٤٣٢٫٢٣٧  
  ========== ==========
  

  . ٦إلى  ١الصفحات من على  مدرجإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
  

  الموحدة.البيانات المالية ه جزءاً ال يتجزأ من هذ ٦٢إلى  ١٣تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  

   الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
       ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم      
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  رأس المال  
االحتياطي 

  اإللزامي
  االحتياطي 

  القانوني

احتياطي 
الخسائر 

  االستثنائية 
االحتياطي 

  امالع

 احتياطي
موجودات 

مالية 
متوفرة 

  للبيع

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  أجنبية

الغير األرباح 
  موزعة

أرباح مقترح 
  المجموع  توزيعها

الحصص 
غير 

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

  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 
                          

                          إجمالي الدخل الشامل للسنة 
                          

  ٤٢٥٫١٠٤  ١١٫٧٨٧  ٤١٣٫٣١٧  -  ٤١٣٫٣١٧  -  -  -  -  -  -  -  أرباح السنة 
                          

                          للسنة  خراآل الدخل الشامل
غير المحققة من استثمارات  األرباحصافي 

  ٦٨٦  -  ٦٨٦  -  -  -  ٦٨٦  -  -  -  -  -  متوفرة للبيع  
                          

  تسويات عمالت أجنبية من تحويل 
  ٦٫٤٤٧  ٤٫٩٢٤  ١٫٥٢٣  -  -  ١٫٥٢٣  -  -  -  -  -  -  العمليات األجنبية  
   ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  --------------- 

  ٤٣٢٫٢٣٧  ١٦٫٧١١  ٤١٥٫٥٢٦  -  ٤١٣٫٣١٧  ١٫٥٢٣  ٦٨٦  -  -  -  -  -  للسنةاآلخر الدخل الشامل إجمالي 
                          

المعامالت مع المساهمين المسجلة مباشرة 
                          ضمن حقوق الملكية

                          

  -  -  -  -  )٢٩٩٫٠٠٢(  -  -  ٢٧٤٫٥٥٤  ٢٤٫٤٤٨  -  -  -  الُمحول إلى االحتياطيات
  )١٠٠٫٥٢٦(  )٥٢٦(  )١٠٠٫٠٠٠(  )١٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  )١٧توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

  -  -  -  ١٠٠٫٠٠٠  )١٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  )١٧أرباح مقترح توزيعها (إيضاح 
   -----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------- --------  ----------------  -----------------  -----------------  -----------------  ---- ------------- --  ---------------  -------------------- 

  ٣٫١٢٤٫٣٧٦  ٤٩٫٩٨١  ٣٫٠٧٤٫٣٩٥  ١٠٠٫٠٠٠  ٤٦٫٩٠٥  )٩٣٫٧١٣(  ٤٦٩٫٣٧٥  ١٫٤٢١٫٤٩٢  ٢٥٥٫٣٣٦  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
  ======= ======= ======= ======= ======== ======= ======= ======= ======= ======== ====== ========= 
  

  
  .البيانات المالية الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٦٢إلى  ١٣تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  

   الموحدالملكية  بيان التغيرات في حقوق
   سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في  
   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم      
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  رأس المال  
االحتياطي 

  اإللزامي
  االحتياطي 

  القانوني

احتياطي 
الخسائر 

  االستثنائية 
االحتياطي 

  العام

احتياطي 
موجودات 

مالية 
متوفرة 

  للبيع

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  أجنبية

األرباح الغير 
  موزعة

أرباح مقترح 
  المجموع  توزيعها

الحصص 
غير 

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

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

                          إجمالي الدخل الشامل للسنة 
                          

  ٤٠١٫٠٣٢  ٧٫٦١٣  ٣٩٣٫٤١٩  -  ٣٩٣٫٤١٩  -  -  -  -  -  -  -  أرباح السنة 
                          

                          الدخل الشامل/(الخسائر) األخرى للسنة 
صافي الخسائر غير المحققة من استثمارات 

  )٢٥٫٣٣١(  -  )٢٥٫٣٣١(  -  -  -  )٢٥٫٣٣١(  -  -  -  -  -  متوفرة للبيع  
                          

  تسويات عمالت أجنبية من تحويل 
  )٩٫٣٩٤(  )٣٠٩(  )٩٫٠٨٥(  -  -  )٩٫٠٨٥(  -  -  -  -  -  -  العمليات األجنبية  
   ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---- -----------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  --------------- 

  ٣٦٦٫٣٠٧  ٧٫٣٠٤  ٣٥٩٫٠٠٣  -  ٣٩٣٫٤١٩  )٩٫٠٨٥(  )٢٥٫٣٣١(  -  -  -  -  -  إجمالي (الخسائر)/الدخل الشامل اآلخر للسنة
                          

المعامالت مع المساهمين المسجلة مباشرة 
                          الملكيةضمن حقوق 

                          

  -  -  -  -  )٢٩١٫٣٩٩(  -  -  ٢٦٢٫٤٣٨  ٢٨٫٩٦١  -  -  -  الُمحول إلى االحتياطيات
  )١٠٠٫٥٢٢(  )٥٢٢(  )١٠٠٫٠٠٠(  )١٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة 

  -  -  -  ١٠٠٫٠٠٠  )١٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  )١٧أرباح مقترح توزيعها (إيضاح 
   ------- ----------  ----------------  ----------------  ----------------  -----------------  ----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  ---------------  -------------------- 

  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  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
  ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ====== ========= 
  
  

  الموحدة.بيانات المالية الجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٦٢إلى  ١٣تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  



 

١٢ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  

  بيان التدفقات النقدية الموحد 
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  إيضاح  
  ألف درهم   ألف درهم    

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٤٠٤٫٦٦٩  ٤٣٢٫٠٧٩    األرباح قبل الضريبة للسنة

        تعديالت لـ:
  ٧٫٠٤٦  ٩٫١٥٠  ٢١  االستهالك 
  )١١٦٫٥١٣(  )١٥١٫٦٢٠(  ٢٠  دخل الفوائد

  )٤٤٫٢٧٤(  )٥٢٫١٢٧(  ٢٠  دخل توزيعات األرباح
  ٣٫٢٢٨  )٣٨٩(  ٨  الحصة من (أرباح) / خسائر شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  ٢٩٩  )١٫١٧٥(  ٢٠  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر(األرباح) / الخسائر غير المحققة من استثمارات ب
  )٨٥(  )٣٥(    األرباح من بيع ممتلكات ومعدات

  -  ١٫٨٨١  ٢٥  تكلفة تمويل التزامات عقود اإليجار
  -  )٨٩٩(    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦تأثير التحول للمعيار رقم 

  ٢٠٫٢٤٣  ٣٫٣٦١  ١١  هامخصص الديون المشكوك في تحصيل
     ------- - ----------------  ------ - ----------------- 

  ٢٧٤٫٦١٣  ٢٤٠٫٢٢٦    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
        

  )١٩٧٫٨٣٩(  )٥٫٠٩٦(    الزيادة في ذمم التأمين المدينة
  ٧١٫٥٠٥  )٢٠٨٫٩٠٢(    (الزيادة) / النقص في موجودات عقود إعادة التأمين

 ً   ٧٤٥  ٩٫٣٩٨    النقص في الذمم المدينة األخرى والمصاريف المدفوعة مقدما
  )٢٫٨٩٢(  ٢٣٨٫٥٢١    الزيادة / (النقص) في مطلوبات عقود التأمين 

  ٣٠٫٥١٠  ٥٣٫١٨٤   الزيادة في احتياطي األموال المرتبطة بالوحدات
  ١١٤٫٣١٧  ١٫٤٩١    ئنة األخرىالذمم الداالزيادة في ذمم معيدي التأمين الدائنة و

  ٣٫٥٣٨  ٢٫٠٦٧    الزيادة في التزام مزايا التقاعد
     ------------------ ------  -------------------- ---- 

  ٢٩٤٫٤٩٧  ٣٣٠٫٨٨٩    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
        

  )٣٫١٧٧(  )٩٫٥٠٩(  ٢٢  ضريبة الدخل المدفوعة
     --------------- ---------  ------------------------ 

  ٢٩١٫٣٢٠  ٣٢١٫٣٨٠    صافي النقد الناتج من العمليات
     -------------------- ----  ------------------------ 

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٢٫٦٥٣(  )٢٫٢٢٦(  ٧  شراء ممتلكات ومعدات

  ١٠٧  ٨٠    العائدات من استبعاد ممتلكات ومعدات
  ١١٦٫٥١٣  ١٥١٫٦٢٠  ٢٠  ل الفوائددخ

  ٤٤٫٢٧٤  ٥٢٫١٢٧  ٢٠  دخل توزيعات أرباح 
  )٢٨٣٫١٨١(  )٤٣٢٫٨٦١(    ودائع لدى البنك

  )٣٥٫٦٤٧(  )٦٥٫١٥٦(    شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  )٩٦٫٨٥٢(  )١٣٨٫٩٢٦(    شراء استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

  )٣١٫٩٠٥(  )٣٣٫٠٢٩(    استثمارات متوفرة للبيع شراء
  ٥٫١٣٨  ١١٫٩٧٢    بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٥٥٫٥٣٥  ١٠٢٫٢٦٧    بيع استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
  ٢٤٫٤٦١  ٢٣٢٫١٥٨    بيع استثمارات متوفرة للبيع

  ٥٫٢٣٩  )١٨٫٨١٠(    فروقات صرف العمالت األجنبية
     ------------------------  ------------------------ 

  )١٩٨٫٩٧١(  )١٤٠٫٧٨٤(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
     ------------------------  ------------------------ 

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )١٠٠٫٠٠٠(  )١٠٠٫٠٠٠(  ١٧  توزيعات أرباح مدفوعة

  -  )٥٫٦٤٦(  ٢٥  سداد التزامات عقود ايجار
  )٥٢٢(  )٥٢٦(    توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة

     ------------------------  ------------------------ 
  )١٠٠٫٥٢٢(  )١٠٦٫١٧٢(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     ------------------- -----  ----- ------------------- 
  )٨٫١٧٣(  ٧٤٫٤٢٤    صافي الزيادة/ (النقص) في النقد وما يعادله

  ٢٥١٫٨٤٤  ٢٣٤٫٢٧٧    يناير  ١النقد وما يعادله في 
  )٩٫٣٩٤(  ٦٫٤٤٧    الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية

     ----------------------- -  ----------------- ------- 
  ٢٣٤٫٢٧٧  ٣١٥٫١٤٨  ١٤  ديسمبر   ٣١النقد وما يعادله في 

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

  . ٦إلى  ١الصفحات من على  مدرجإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
  

  الموحدة.جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  ٦٢إلى  ١٣تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 

١٣ 

  ابعة لهاوالشركات التاورينت للتأمين مساهمة عامة 
  البيانات المالية الموحدة  إيضاحات حول

  
  الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة  ١

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

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

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

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

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

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

 
  ُعمان والبحرين. سلطنةنكا وتركيا كما لديها فروع في قامت الشركة بتأسيس شركات تابعة في سوريا ومصر وسيريال

  
(يشار إليها مجتمعة بـ  والشركات التابعة لهاالمعلومات المالية المرحلية الموجزة للشركة  الموحدة علىالبيانات المالية تشتمل 

  "المجموعة"). فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:
  

  الملكيةنسبة   تأسيسبلد ال  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  شركة اورينت للتأمين المحدودة
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  تركيا التأمينات العامة  ركيتيسي انونيمشركة اورينت سيغورتا 

  
الكائنة في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، وهي ذات  )"الشركة األم"التنمية (إن الشركة القابضة للمجموعة هي شركة الفطيم لخدمات 

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

  
  أساس اإلعداد   ٢
  
    بيان التوافق    أ)

  
ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدول ية، كما تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقا

في شأن إنشاء هيئة التأمين  ٢٠٠٧) لسنة ٦لة اإلمارات العربية المتحدة رقم (تلتزم بالمتطلبات ذات الصلة من القانون االتحادي لدو
) لسنة ٢٥بشأن الشركات التجارية، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( ٢٠١٥) لسنة ٢وتنظيم أعمالها والقانون االتحادي رقم (

بشأن التعليمات المنظمة لعمليات  ٢٠١٩) لسنة ٢٣التأمين رقم (اللوائح المالية لشركات التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة بشأن  ٢٠١٤
  إعادة التأمين. 

  
  أساس القياس  ب)

  
  : بالقيمة العادلة اقياسهيتم  التي التالية البنود لتكلفة التاريخية باستثناءاأساس  الموحدة علىالبيانات المالية تم إعداد هذه 

  
  ؛ والمتوفرة للبيعاالستثمارات  )١
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛  مدرجة الت ستثمارااال )٢
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج)
  

ً إلى أقرب ألف، )اإلماراتي" الدرهم"( اإلمارات العربية المتحدة الموحدة بدرهمالبيانات المالية هذه  عرضتم  حيث تتم معظم  مقربا
   بهذه العملة. المجموعةمعامالت 

  
  

  



 

١٤ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  أساس اإلعداد (تابع)  ٢
  
  استخدام التقديرات واألحكام   د)
  

ً البيانات المالية  ذهه إن إعداد وضع األحكام والتقديرات للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من اإلدارة  الموحدة وفقا
. قد تختلف المصاريفالمحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات و واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات

  النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
  

ا تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتع م فيه ي ت رة الت ي الفت بية ف ديالت على التقديرات المحاس
  تعديل التقديرات.

  

ة  ٥بصورة محددة، يتم في اإليضاح رقم  ام الهام مناقشة المعلومات حول المجاالت الهامة التي تنطوي على عدم اليقين في التقديرات واألحك
  في البيانات المالية الموحدة.المدرجة كبر على المبالغ المستخدمة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها التأثير األ

  

  المحاسبية الهامة  سةالتغير في السيا  هـ) 
  

م  ار رق ق المعي دئياً بتطبي اراً من  ١٦قامت المجموعة مب ود اإليجار" اعتب ة "عق ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع اير  ١م . ٢٠١٩ين
  دون أن يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ٢٠١٩يناير  ١خرى اعتباراً من يسري عدد من المعايير الجديدة األ

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام منهجية معدلة بأثر رجعي والتي بموجبها يتم  ١٦بتطبيق المعيار رقم  المجموعةقامت 

. وعليه، لم يتم إعادة بيان معلومات المقارنة لسنة ٢٠١٩يناير  ١في  غير الموزعةاألرباح تطبيق المبدئي في االعتراف بالتأثير المتراكم لل
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٠١٨ ً للبيان السابق وفقا والتفسيرات ذات الصلة. إن تفاصيل التغيرات في  ١٧، أي تم عرضها وفقا

من المعايير  ١٦ة على ذلك، لم يتم بصورة عامة تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في المعيار رقم عالو السياسات المحاسبية مبينة أدناه.
  الدولية إلعداد التقارير المالية على معلومات المقارنة.

  
 تعريف عقد االيجار 

 

ً في بداية العقد بتحديد ما إذا كان االتفاق يمثل أو يتضمن عقد إيجار  ً للتفسير رقم كانت تقوم المجموعة سابقا عن لجنة الصادر  ٤وفقا
تقوم المجموعة حالياً بتقييم ما إذا كان العقد تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار". 

  (و). ٣يمثل أو يتضمن إيجار بناء على تعريف عقد اإليجار كما هو موضح في اإليضاح 
  

اتخاذ اإلجراء العملي باتباع التقييم  المجموعةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، اختارت  ١٦التحول إلى تطبيق المعيار رقم  عند
فقط المالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٦الحالي الذي يحدد أي المعامالت تمثل عقوداً إيجارية حيث قامت بتطبيق المعيار رقم 

المعيار المحاسبي الدولي رقم على العقود التي تم تحديدها سابقاً كعقود إيجار. فيما يتعلق بالعقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب 
يمثل عقد  إلعداد التقارير المالية، لم تتم إعادة تقييمها لتحديد أي منهاالصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية  ٤والتفسير رقم  ١٧

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فقط على العقود التي تم إبرامها  ١٦للمعيار رقم إيجار. لذلك، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار وفقاً 
  . ٢٠١٩يناير  ١أو تغييرها في أو بعد 

 
 كمستأجر  المجموعة

 

ً بتصنيف عقود االيجار كعقود ايجار تشغيليالمجموعة بعض المكاتب. قامت  بصفتها مستأجر، تستأجر أو عقود ايجار  المجموعة سابقا
ى تمويلي استناداً إلى تقييمها ما إذا كان يتم بموجب عقد االيجار تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية الهامة للموجودات ذات الصلة إل

بموجودات حق االستخدام والتزامات  المجموعةتقارير المالية الدولية، تعترف من المعايير الدولية إلعداد ال ١٦. وفقاً للمعيار رقم المجموعة
  عقود االيجار لمعظم عقود االيجار، أي يتم االعتراف بهذه العقود في الميزانية العمومية. 

  
عقد لكل عنصر ايجار على بتخصيص الثمن المقابل في ال المجموعةفي بداية عقد االيجار أو عند تعديل عقد ما يتضمن عنصر ايجار، تقوم 

  أساس أسعارها المستقلة ذات الصلة.
  
 ١٧عقود االيجار المصنفة كعقود ايجار تشغيلي طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  )١

 

يتعلق  . عند التحول، فيما١٧سابقاً بتصنيف عقود ايجار الممتلكات كعقود ايجار تشغلي طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  المجموعةقامت 
اإلضافي بعقود االيجار هذه، تم قياس مطلوبات عقود االيجار بالقيمة الحالية لدفعات االيجار المتبقية مخفضة بمعدل الفائدة على االقتراض 

  . يتم قياس موجودات حق االستخدام إما:٢٠١٩يناير  ١كما في  للمجموعة
  

ن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من تاريخ البدء، مخصومة بمعدل م ١٦بالقيمة الدفترية كما لو كان تم تطبيق المعيار رقم  - 
 ؛ أوفي تاريخ التطبيق المبدئي للمجموعةاإلضافي الفائدة على االقتراض 

  

ً أو مستحقةبقيمة تعادل التزام عقد اإليجار المعدل  -  ق هذه بتطبي المجموعةقامت : بناء على قيمة أي دفعات إيجارية مدفوعة مقدما
  الطريقة على كافة عقود االيجار لديها.



 

١٥ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة والشركات التابعة لها
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع) 

  
  أساس اإلعداد (تابع)  ٢
  

  (تابع)المحاسبية الهامة  ةغير في السياسالت  هـ) 
  

 (تابع) ١٧معيار المحاسبي الدولي رقم عقود االيجار المصنفة كعقود ايجار تشغيلي طبقاً لل )١
  

باختبار موجودات حق االستخدام لديها للتحقق من تعرضها النخفاض القيمة في تاريخ التحول وخلصت إلى عدم وجود  المجموعةقامت 
  مؤشر على تعرض موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.

  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على عقود االيجار  ١٦تطبيق المعيار رقم مجموعة من البدائل العملية عند  المجموعةاستخدمت 
  :المجموعة، على وجه الخصوص، قامت ١٧المصنفة سابقاً كعقود ايجار تشغيلي طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  

شهراً من تاريخ  ١٢عقود االيجار الخاصة بها خالل بعدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود االيجار التي تنتهي  - 
 التطبيق المبدئي؛

 ؛ة (مثل معدات نظم المعلومات)بعدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود االيجار للموجودات ذات القيمة المنخفض - 
 تطبيق المبدئي؛ وباستثناء التكاليف المباشرة المبدئية من قياس موجودات حق االستخدام في بداية ال - 
 تحديد فترة عقد االيجار.عند  استخدام مبدأ إعادة النظر - 
  

  الموحدة التأثير على البيانات المالية
  

  التأثير عند التحول
  

بموجودات حق االستخدام اإلضافية  المجموعةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، اعترفت  ١٦عند التحول إلى المعيار رقم 
  ملخص لتأثير التحول.يلي تزامات عقود االيجار اإلضافية. فيما وال
  
 ٢٠١٩يناير  ١كما في  
  درهمألف   
   

  ٦٫٩٤٥  الممتلكات والمعدات –موجودات حق االستخدام 
  ========== 

  ٦٫٠٤٦  عقود االيجار التزامات
  ==========  
  

بتخفيض دفعات عقود االيجار باستخدام معدل  المجموعةيجار تشغيلي، قامت عند قياس التزامات االيجار لعقود االيجار المصنفة كعقود ا
 .٪٢١ .٢١ -  ٪٥ .٩٤ بين المطبق المتوسط المرجح يتراوح. ٢٠١٩يناير  ١الفائدة على االقتراض اإلضافي كما في 

  
  
    
  درهمألف   
    

طبقاً للمعيار المحاسبي الدوليكم تم اإلفصاح عنها  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١التزامات عقود االيجار التشغيلي كما في 
  ١٤٫٦٧٨  ١٧رقم 

  )٨٫٦٣٢(  ٢٠١٩يناير  ١مخفضة باستخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كما في 
   ---------- ------------- -  
  )٦٫٠٤٦( 
  ==========  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٦ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة والشركات التابعة لها
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع) 

  
  لسياسات المحاسبية الهامة  ل ملخص  ٣

  
ة ت رات المقدم ة الفت ى كاف اه بصورة متسقة عل رات م تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدن تثناء التغي ة الموحدة، باس ات المالي ذه البيان ي ه ف

  (هـ)٢المدرجة في اإليضاح 
  

 أساس التوحيد  أ)
  

  لشركات التابعة ا
  

تحكم  ى ال درة عل ة الق دى المجموع دما يكون ل ذه السيطرة عن تتمثل الشركات التابعة في الشركات التي تخضع لسيطرة المجموعة. تتواجد ه
ات الما تم إدراج البيان طتها. ي ن أنش تفادة م رض االس رة، بغ ر مباش ر أو غي ورة مباش ا، بص ركة م غيلية لش ة والتش ات المالي ي السياس ة ف لي

  التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة اعتباراً من تاريخ بداية السيطرة حتى تاريخ توقف هذه السيطرة. ات للشرك
  

ات  ن البيان ل المجموعة بشكل منفصل كجزء م ن قب ا م ائج الشركات المسيطر عليه ة ونت وق ملكي يتم بيان الحصص غير المسيطرة في حق
  في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  الملكيةقوق الموحدة للتغيرات في ح

  
ة  ع سندات ملكي ن (أو بي ة م يتم االعتراف مباشرةً بأي مساهمات أو خصومات عند االستحواذ الالحق، الذي يلي السيطرة، على سندات ملكي

  . الملكيةحقوق للتغيرات في إلى) حصص غير مسيطرة في البيان الموحد 
  

  ت زميلة (شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية)االستثمار في شركا
  

ات هامالشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثير  ة والتشغيلية. تشتمل البيان اتها المالي ى سياس ، ولكن ليست سيطرة، عل
ك لةالزمياألرباح أو الخسائر للشركات إجمالي  المالية الموحدة على حصة المجموعة من ة، وذل وق الملكي اً لحق دء  المحتسبة وفق اريخ ب من ت

  حتى تاريخ توقف التأثير الهام أو السيطرة المشتركة. التأثير الهام
  

اف  تم إيق فر وي ى ص تثمار إل ة لالس ة الدفتري يض القيم تم تخف ة، ي ركة زميل ي ش تها ف ن حص ائر ع ن الخس ة م ة المجموع د حص دما تزي عن
  .ما أو قيامها بدفع مبالغ باإلنابة عن شركة زميلة ضمنيةلى حد تكبد المجموعة اللتزامات قانونية أو االعتراف بأية خسائر أخرى إ

  
  المعامالت المحذوفة عند التوحيد 

  
د إعداد  امالت داخل المجموعة، عن ة ناتجة عن المع ر محقق اح غي ى أي أرب ة، باإلضافة إل يتم حذف األرصدة والمعامالت داخل المجموع

دى البيانات  ى م ا أمكن، إل ة، حيثم ع الشركات الزميل المالية الموحدة للمجموعة. كما يتم حذف األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت م
ذي  دى ال ى الم ن إل ة، ولك ر المحقق اح غي ال حصة المجموعة في تلك الشركات. كما يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس طريقة حذف األرب

  جود انخفاض في القيمة.يصاحبه دليل على و
  

  االستحواذ من شركات تخضع لسيطرة مشتركة
  

تم  ة، ي ى المجموع ذي يسيطر عل ي شركات تخضع لسيطرة المساهم ال ل حصص ف ي تنشأ من تحوي ال الت ات دمج األعم ق بعملي ا يتعل فيم
اً، بداية احتسابها كما لو تمت عملية االستحواذ في ها أو، الحق راف  أقرب سنة مقارنة تم عرُض تم االعت اريخ تأسيس السيطرة المشتركة. ي بت

ى المجم ة الموحدة للمساهم المسيطر عل ات المالي ي البيان ابقاً ف ة. بالموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها بالقيم الدفترية المعترف بها س وع
ة ا وق ملكي ي حق ود ف س البن ى نف ا إل اح/ يتم إضافة بنود حقوق الملكية للشركات المستحوذ عليه أي أرب راف ب تم مباشرةً االعت لمجموعة، وي

  خسائر ناتجة ضمن حقوق الملكية.
  

  فقدان السيطرة
  

ر  ة حصص غي ى أي ة، باإلضافة إل ات الخاصة بالشركة التابع الموجودات والمطلوب راف ب عند فقدان السيطرة، تقوم المجموعة بإيقاف االعت
اح أو مسيطرة وبنود حقوق ملكية أخرى تتعلق بهذه الشركة ا دان السيطرة ضمن األرب تج عن فق لتابعة. يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ين

دان السيطرة اريخ فق ي ت ة ف ة العادل ذه الحصة بالقيم اس ه تم قي ابقة، ي ة الس  الخسائر. في حال احتفاظ المجموعة بأية حصة في الشركة التابع
ة والحقاً، يتم احتسابها على أنها شركات مستثمر بها محتسبة و بية للمجموعة حول األدوات المالي ة المحاس اً للسياس ة أو وفق وق الملكي فقاً لحق

  استناداً إلى مستوى التأثير المحتفظ به.
  
  
  
  
  
  
  



 

١٧ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة والشركات التابعة لها
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع) 

  
  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)    ٣
  

  االعتراف باإليرادات  ب) 
  

  إيرادات أقساط التأمين
  

 إجمالي األقساط
  
رة  المستحقة القبض لكاملأقساط التأمين المكتتبة من إجمالي األقساط  إجمالي تألفي أمين المغطاة فت ة الت ود المبرم رة بموجب العق خالل الفت

دء  اريخ ب ي ت أمين ف اط الت راف بأقس تم االعت بية. ي ة التالمحاس ك ، أمينوثيق بية وذل رة المحاس الل الفت ة خ ديالت ناتج اط أي تع مل األقس تش
  ألعمال المكتتبة في فترات محاسبية سابقة. القبض لالمستحقة لألقساط 

  
ل النسبإن األقساط غير المكتسبة هي تلك  تم تأجي ارير. ي اريخ إعداد التق د ت رات المخاطر بع ق بفت ي تتعل نة الت  من األقساط المكتتبة في الس

  لألقساط غير المكتسبة. كاحتياطيالمخصص العائد إلى الفترات الالحقة 
  

  أقساط إعادة التأمين
  

رة ا ة خالل الفت ود المبرم بية تتألف أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها من إجمالي األقساط المستحقة الدفع لكامل الفترة الواردة في العق لمحاس
ة الو اريخ بداي ا بت راف به تم االعت بية وي رة المحاس ي الفت تج ف ديالت تن ة تع ث وأي رف ثال ة لط وم اإلداري ى الرس اط عل تمل األقس ة. تش ثيق

  بخصوص عقود إعادة التأمين التي تبدأ في الفترات المحاسبية السابقة.
  

رات الم ق بفت ي تتعل نة الت ي الس ا ف ب به ك النسب من األقساط المكتت ر المكتسبة هي تل أمين غي ادة الت داد إن أقساط إع اريخ إع د ت خاطر بع
ود ذات المخاطر  ة بخصوص العق أمين المباشرة المعني ائق الت رات وث دى فت ى م ر المكتسبة عل أمين غي ادة الت ل أقساط إع التقارير. يتم تأجي

  وعلى مدى مدة عقود إعادة التأمين للعقود التي ينتج عنها خسائر.
  

  دخل العموالت
  

  بتاريخ اسناد أقساط إعادة التأمين.ط الُمسندة األقسايتم االعتراف بدخل العموالت من 
  

  دخل الفوائد
  

  الموحد عند استحقاقها وتحتسب باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. األرباح أو الخسائريتم االعتراف بدخل الفوائد في بيان 
  

  دخل آخر
  

  توزيعات األرباح عندما يستحق قبض الدفعات.دخل  يتم احتساب - 
 خل اإليجار كدخل خالل الفترة التي تتعلق به.يتم االعتراف بد - 
  

  المطالبات  ج)
  

 خصمإن المطالبات التي تتألف من المبالغ المستحقة الدفع لحاملي العقود واألطراف األخرى ومصاريف تسوية الخسائر المتعلقة بها بعد   
  عند حدوثها. الموحد بيان األرباح أو الخسائر القيمة المتبقية والتحصيالت األخرى يتم تحميلها على 

  
إلضافة تقوم المجموعة عادة بتقدير مطالباتها استناداً للخبرة السابقة. ويقوم معاينو الخسائر المستقلون عادة بتقدير مطالبات الممتلكات. با  

تسديد المطالبات التي لذلك يتم االحتفاظ بمخصص استناداً لتقديرات اإلدارة وخبرة المجموعة السابقة ونسبة الخسارة المتوقعة بخصوص 
 لموحدالمركز المالي ابيان . إن أي فرق ما بين المخصصات بتاريخ الموحدالمركز المالي بيان بتاريخ المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

طالبات إعادة ماالعتراف بلتلك السنة. يتم األرباح أو الخسائر الموحد ضمن بيان ، يتم إدراجه والتسديدات والمخصصات في السنة التالية
  إجمالي مطالبات التأمين ذات العالقة وفقاً لشروط العقد المعني.االعتراف بالتأمين عند 

  
  
  
  
  
  

  
  



 

١٨ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة والشركات التابعة لها
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع) 

  
  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)    ٣

  
  الضرائب  د)

  
  بة الدخل الحاليةضري

  
دالت  دفوع لسلطات الضرائب. إن مع ن أو الم يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية للفترة الحالية بالمبلغ المتوقع تحصيله م

د المطبقةالضريبة وقوانين الضرائب  ي تعمل في احتساب المبلغ هي تلك المطبقة أو المطبقة بصورة كبيرة بتاريخ إعداد التقرير في ال ول الت
  دخل خاضع للضرائب.وتحقق  المجموعةفيها 

  
البنود  ة ب ة المتعلق دخل الحالي اإن ضريبة ال رف به ة  المعت وق الملكي يس ضمن مباشرة ضمن حق ائر الموحدول اح أو الخس ان األرب وم بي . تق

ة  ز المتعلق يم المراك كل دوري بتقي اإلقراراتاإلدارة بش ريب ب ي تيالض اع الت وص األوض ة ة بخص ريبية المطبق ريعات الض ا التش ون فيه ك
  خاضعة للتفسير وتحديد المخصصات عندما يكون ذلك مالئماً.

  
  الضريبة المؤجلة

  
ات رصد مخصص ليتم  ين األسس الضريبية للموجودات والمطلوب ة ب ات المؤقت ات للفروق الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوب  وقيمه

  المالية بتاريخ التقرير. ألغراض إعداد التقاريرالدفترية 
  

  مطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة التي تخضع للضريبة، باستثناء:االعتراف بيتم 
  
  رافالضريبة المؤجلة من ينشأ التزام عندما ي للشهرة  االعت ة األول زام أو التجاري ت أصل أو الت ي وق ال، ف ج أعم ة ليست دم ي معامل ف

 لى األرباح المحاسبية أو على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.المعاملة، وال يؤثر ع
  

  ي ص ف ة والحص ركات زميل ة وش ي شركات تابع تثمارات ف ة باالس ريبة المرتبط عة للض ة الخاض ات المؤقت اتبخصوص الفروق  ائتالف
ك ال ن مشتركة، عندما يمكن التحكم بتوقيت عكس تلك الفروقات المؤقتة ويكون من المرجح أن تل ة ل ات المؤقت نعكسفروق تقبل  ت ي المس ف

  المنظور.
  

ر المستخدمة وأي  ل الخصومات الضريبية غي يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع، وترحي
ن المر ه م دى يكون في ى م ة إل اح الخاضعة للضريبة خسائر ضريبة غير مستخدمة. يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجل جح أن األرب

ث يمكن وفرة حي ا ستكون مت ل  مقابله تقطاع وترحي ة لالس ة القابل ات المؤقت تخد التخفيضاتاستخدام الفروق ر المس ائر الضريبية غي مة وخس
  ، باستثناء:الضريبة غير المستخدمة

  
 ة ليست دمج عندما ينشأ أصل ضريبي مؤجل يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع من ا العتراف األولي ألصل أو التزام في معامل

 أعمال وال تؤثر، في وقت المعاملة، على األرباح المحاسبية أو على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.
 

 ا ي ائتالف ص ف ة والحص ركات زميل ة وش ركات تابع ي ش تثمارات ف ة باالس تقطاع المرتبط ة لالس ة القابل ات المؤقت وص الفروق ت بخص
تقبل  ي المس ة ف ات المؤقت ك الفروق ن المرجح عكس تل ه م ون في ى حد يك ط إل ة فق راف بموجودات الضريبة المؤجل تم االعت مشتركة، ي

 المنظور وتوفر األرباح الخاضعة للضريبة التي يمكن مقابلها استخدام الفروقات المؤقتة.
  

اريخ ة بت ة لموجودات الضريبة المؤجل يم الدفتري اح الخاضعة للضريبة  يتم مراجعة الق اً أن األرب د مرجح م يع ى حد ل ر وتخصم إل ل تقري ك
ر  ة غي ريبة المؤجل ودات الض يم موج ادة تقي تم إع ل. ي ريبي المؤج ل الض ن األص زء م ل أو ج تخدام ك ماح باس وفرة للس تكون مت ة س الكافي

ن المرجح أن ا ه م ى حد يصبح في ا إل راف به تم االعت تقبلية الخاضعة للضريبة سوف تسمح المعترف بها بتاريخ كل تقرير وي اح المس ألرب
  بند موجودات الضريبة المؤجلة. باسترداد

  
د  نة عن زام،يتم قياس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة بالنسب الضريبية المتوقع تطبيقها في الس ق األصل أو تسوية االلت تناداً  تحقي اس

  بتاريخ التقرير.إلى النسب الضريبية (القوانين الضريبية) المطبقة 
  

تم  االعتراف بهاخارج األرباح أو الخسائر يتم  المعترف بهاإن الضريبة المؤجلة التي تتعلق بالبنود  ائر. ي اح أو الخس راف خارج األرب االعت
  أو مباشرةً في حقوق الملكية. اآلخربنود الضريبة المؤجلة بخصوص المعامالت المعنية إما ضمن الدخل الشامل ب
  

ات الضريبة تسوي تتم ل مطلوب ة مقاب اً لتسوية موجودات الضريبة الحالي زم قانون ة إذا وجد حق مل ات الضريبة المؤجل ة موجودات ومطلوب
  الحالية وتتعلق الضريبة المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبية.

  
ايير المستحوذ عليها كجزء من دمج األعمال، ولكن الضريبية إن المزايا  رافال تستوفي مع ك  االعت ي ذل اريخالمنفصل ف تم الت راف ، ي االعت

ة الشهرة بها ي قيم اض ف ه انخف ى أن ا عل ديل إم ة التع ة الحقاً إذا تغيرت الحقائق والظروف. يتم معامل ه ال  التجاري ا أن  الشهرة يتجاوز(طالم
  .ان األرباح أو الخسائر الموحدبيفي به  االعتراف أو يتمخالل فترة القياس  تم تكبدها) إذا التجارية



 

١٩ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة والشركات التابعة لها
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع) 

  
  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٣

  
  مصاريف العموالت  هـ)

  
  الموحد عند تكبدها. األرباح أو الخسائرحّمل على بيان دها تُ عقود التأمين وتجدي بشراءإن العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرةً 

 
  عقود االيجار  )و

 
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

م  ١٧لمعيار المحاسبي الدولي رقم إعادة بيان المعلومات المقارنة وواصلت بيانها طبقاً ل ايير  ٤والتفسير رق ة تفسيرات المع الصادر عن لجن
م  دولي رق والتفسير  ١٧الدولية إلعداد التقارير المالية. تم بشكل منفصل اإلفصاح عن تفاصيل السياسات المحاسبية طبقاً للمعيار المحاسبي ال

  داد التقارير المالية.الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلع ٤رقم 
  

  ٢٠١٩يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من 
  

م  المجموعةتقوم  ي حال ت في بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد يمثل، أو يتضمن، عقد ايجار. يمثل العقد عقد ايجار، أو يتضمن عقد ايجار، ف
ي السيطرة تحويل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقاب ل الحق ف د تحوي تم بموجب العق ل ثمن ما. لتقييم ما إذا كان ي

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ١٦تعريف عقد االيجار طبقاً للمعيار رقم  المجموعةعلى استخدام أصل محدد، تستخدم 
  
  كمستأجر .١
  

وم  ا يتضمن عنصر إيجار، تق د م ديل عق د تع د أو عن ة العق ى أساس  المجموعةفي بداي ل عنصر إيجار عل د لك ي العق ل ف بتخصيص المقاب
  أسعارها المستقلة ذات الصلة. 

  
اس أصل حق االستخدام  المجموعةتقوم  تم قي باالعتراف بأصل حق االستخدام وااللتزام بموجب عقد اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. ي

ة مبدئياً بالتكلفة التي تتضمن القيمة المبدئية ال اريخ بداي ل ت د أو قب م سدادها عن ي ت ات اإليجار الت ى دفع لتزام عقد اإليجار بعد تعديلها بناء عل
ة عقد اإليجار، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية تم تكبدها والتكاليف المقدرة لحل وفك األصول ذات الصلة أو إعادة األصل ذو الصل

 صلية، ناقصاً حوافز اإليجار المستلمة.أو الموقع الذي يوجد فيه إلى حالته األ
  

دة اإليج ة م ى نهاي ار، يتم احتساب االستهالك ألصل حق االستخدام الحقاً على أساس طريقة القسط الثابت اعتباراً من تاريخ بداية اإليجار حت
رة االيجار  المجموعةما لم يتم بموجب عقد االيجار تحويل ملكية األصل ذات الصلة إلى  ة فت ة أصل حق االستخدام بنهاي أو أن توضح تكلف

ةأن  اجي  المجموع ر اإلنت دى العم ى م تم احتساب استهالك أصل حق االستخدام عل ة، سوف ي ذه الحال ي ه ار الشراء. ف ارس خي سوف تم
يض أصل ح تم تخف ك، ي ق االستخدام لألصل ذات الصلة، والذي يتم تحديده وفقاً لنفس األساس الخاص بالممتلكات والمعدات. عالوة على ذل

  بشكل دوري مقابل خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها عند إعادة قياس التزامات اإليجار.
  

ً قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ويتم خصمها باستخدام م عدل يتم مبدئيا
اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة، يتم الخصم باستخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي الفائدة الضمني في عقد 

  معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. المجموعة. بشكل عام، تستخدم للمجموعة
  

لفائدة من مصادر تمويل خارجية مختلفة وإجراء معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي من خالل الحصول على معدالت ا المجموعةتحدد 
  بعض التعديالت لتوضيح شروط عقد االيجار ونوع األصل المؤجر.

 
 :تشتمل دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام عقد اإليجار على ما يلي

  
 دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية؛ - 
مؤشر أو معدل، والتي يتم قياسها في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بداية  دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على - 

 عقد االيجار؛ 
  المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و - 
يد االختياري إذا   بشكل معقول من ممارسته، ودفعات اإليجار في فترة التجد المجموعةسعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تتأكد  - 

متأكدة  المجموعةمتأكدة بشكل معقول من استخدام خيار التمديد، وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن  المجموعةكانت 
  .بشكل معقول من عدم اإلنهاء المبكر

  
  
  



 

٢٠ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة والشركات التابعة لها
  حدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المو

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  
  عقود االيجار (تابع)  )و

 
  (تابع)٢٠١٩يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من 

  
عات في دفيتم قياس التزام االيجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تتم إعادة قياس التزام اإليجار عندما يكون هناك تغيير 

للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة  المجموعةاإليجار المستقبلية نتيجة التغير في أحد المؤشرات أو المعدالت، أو تغيير في تقدير 
ر في بتغيير تقييمها ما إذا كانت ستقوم بممارسة خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو إذا كان هناك تغيي المجموعةالمتبقية، أو إذا قامت 

  جوهر دفعات االيجار الثابتة.
  

بيان عندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم في المقابل تعديل القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيلها ضمن 
  ستخدام إلى صفر.إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االالموحد األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 

  
 ببيان موجودات حق االستخدام ضمن "الممتلكات والمعدات" بينما يتم بيان مطلوبات عقد االيجار في بيان المركز المالي المجموعةتقوم 

  .الموحد
  

  عقود االيجار قصيرة األجل وعقود ايجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة
  

االستخدام والتزامات االيجار للموجودات منخفضة القيمة وعقود االيجار قصيرة األجل. عدم االعتراف بموجودات حق  المجموعةقررت 
  بدفعات االيجار المرتبطة بتلك العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة االيجار. المجموعةتعترف 

  
  ٢٠١٩يناير  ١السياسة المطبقة قبل من 

  
ا  المجموعة، قامت ٢٠١٩يناير  ١بالنسبة للعقود المبرمة قبل  يم م ى تقي تناداً إل د ايجار اس ى عق بتحديد ما إذا كان االتفاق يمثل أو ينطوي عل

  إذا كان:
  
 يعتمد تنفيذ االتفاق على استخدام أصل محدد أو موجودات محددة؛ و - 

 
ام األصل إذا تحقق أي من يترتب على هذا االتفاق تحويل الحق في استخدام األصل. يترتب على االتفاق تحويل الحق في استخد - 

 الشرطين التاليين:
 
 كان للمشتري القدرة أو الحق في تشغيل األصل مع الحصول أو السيطرة على جزء ليس بالقليل من المخرجات؛ - 
  
كان للمشتري القدرة أو الحق في السيطرة على استخدام األصل بشكل فعلي مع الحصول أو السيطرة على جزء ليس بالقليل من  - 

 ات؛ والمخرج
  
تُشير الوقائع والظروف إلى أنه من المستبعد أن تحصل أطراف أخرى على قدر ليس بالقليل من المخرجات، وأن سعر كل وحدة  - 

  من المخرجات لم يكن ثابتاً وال يساوي سعر السوق الحالي لكل وحدة من المخرجات.
  

على أنها عقود إيجار تشغيلي ولم يتم االعتراف بها في بيان كمستأجر بتصنيف مباني المكاتب  المجموعةفي الفترة المقارنة، قامت 
واإليرادات  . تم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي في بيان األرباح أو الخسائرالموحد للمجموعةالمركز المالي 

ف بحوافز اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي الشاملة األخرى على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. تم االعترا
  مصروفات االيجار، على مدى مدة عقد اإليجار.

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

٢١ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)    ٣

  
  ةالعمالت األجنبي  ز)

  
ل ة للشركة. تحدد ك ات المالي ة عرض البيان  يتم عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهو أيضاً عمل

  البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة لكل منشأة باستخدام عملتها التشغيلية. ويتم قياسمنشأة في المجموعة عملتها التشغيلية 
  
  ) المعامالت واألرصدة١
  

ي  ة ف ا المستخدمة المعني ة لعملته ل منشآت المجموعة حسب أسعار الصرف الفوري ة من قب العمالت األجنبي امالت ب دئيًا تسجيل المع يتم مب
  التاريخ الذي تكون به المعاملة مؤهلة لالعتراف ألول مرة.

  
  سعار الصرف الفورية للعملة المستخدمة بتاريخ التقرير. إن الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية تحول بأ

  
ي ة الت ود النقدي تثناء البن ائر باس اح أو الخس ا  إن الفروقات الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية يتم االعتراف بها في بيان األرب م تعيينه ت

راف  تم االعت ة. ي ة أجنبي ي عملي تبعاد صافي كجزء من تحوط صافي استثمار المجموعة ف تم اس ى ي دخل الشامل األخرى حت ود ال ي بن ا ف به
تم تسجل الرسوم والتخفيضات الضريبية المرتبطة  تتم إعادةوعندئٍذ  االستثمار ا ي اح أو الخسائر. كم ان األرب ي بي تصنيف المبلغ المتراكم ف

  خر.نود النقدية ضمن الدخل الشامل اآلبفروقات سعر صرف هذه الب
  

ة. إن البنود غير ال امالت األولي واريخ المع نقدية التي تقاس حسب التكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف بت
ة. ة العادل د القيم اريخ تحدي رف بت عار الص تخدام أس ول باس ة تح العمالت األجنبي ة ب ة العادل ها بالقيم م قياس ي ت ة الت ر النقدي ود غي إن  إن البن

اح أو األرباح أو  راف باألرب ع االعت ق م ا يتواف ا بم تم معاملته ة ي ة العادل م قياسها بالقيم ي ت ة الت ر النقدي الخسائر الناتجة من تحويل البنود غي
د (أي أن ة للبن ا ضمن  الخسائر من التغيرات في القيمة العادل ة له ة العادل ائر القيم اح أو خس راف بأرب م االعت ي ت ود الت ل للبن ات التحوي فروق

دخ ر أو ال امل اآلخ د ل الش ائر الموح اح أو الخس ان األرب تم بي ذلك ي ا ك راف به من االعت انض امل  بي دخل الش رال اح أو أو  اآلخ ان األرب بي
  ، على التوالي).الخسائر الموحد

  
ة  ة للقيم ة العادل ي القيم ديالت ف ة وأي تع ة أجنبي ى عملي تحواذ عل ن االس تج م هرة تن ةإن أي ش ودات والمط الدفتري ن للموج تج م ات تن لوب

  االستحواذ تعامل على أنها موجودات ومطلوبات العملية األجنبية وتحول بسعر الصرف بتاريخ التقرير.
  
  شركات المجموعة) ٢

  
ل التوحيدعند  تم تحوي ر وي اريخ التقري ائد بت اراتي بسعر الصرف الس درهم اإلم ى ال ة إل ات األجنبي ات العملي ل موجودات ومطلوب ، يتم تحوي

ل الناتجة  الخاصة بها األرباح أو الخسائربيانات  ات التحوي د، بسعر الصرف السائد بتاريخ المعامالت. إن فروق ل بغرض التوحي عن التحوي
ا ض راف به تم االعت دخل الشامل اآلي تم خرمن ال ة، ي ة أجنبي تبعاد عملي د اس دخل . عن د ال راف ببن امل االعت ة  اآلخرالش ك العملي ق بتل المتعل

  .ان األرباح أو الخسائر الموحدبياألجنبية في 
  

  الممتلكات والمعدات  ح)
  

دات  ات والمع ان الممتلك تم بي ى ي ة عل ة التاريخي تمل التكلف ة. تش ة المتراكم اض القيم ائر انخف راكم وخس تهالك المت اً االس ة ناقص بالتكلف
  المصروفات العائدة مباشرة إلى استحواذ الموجودات.

  
ا كأصل منفصل، ضمنيتم إدراج التكاليف الالحقة  راف به تم االعت ً  القيمة الدفترية لألصل أو ي ا دما يكون من حسبما يكون مالئم ط عن ، فق

تم تح وق. ي د بشكل موث ذا البن ل المرجح أن المزايا االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى المجموعة، ويمكن قياس تكلفة ه مي
  فيها. تكبدهاخالل الفترة المالية التي يتم بيان األرباح أو الخسائر الموحد خرى في جميع مصاريف التصليحات والصيانة األ

  
تم  اب ال ي تهالك احتس ي ألاس ر راض ك الح ار التمل تخدمة. إن األعم ر المس ة غي ودات الثابت ة والموج درة اإلنتاجي ة لالمق ودات الثابت لموج

  للمجموعة هي كما يلي:
  

  سنة ٢٥      مباني
  سنوات ٧إلى  ٤      أثاث وتركيبات
  سنوات ٥إلى  ٣      معدات مكتبية

  سنوات ٥      سيارات
  سنوات  ٥إلى  ٣      موجودات حق االستخدام

  
  يتم استهالك الموجودات على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو الوارد أعاله.



 

٢٢ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   حول البيانات المالية الموحدة (تابع) إيضاحات

  
  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)    ٣

  
  الممتلكات والمعدات (تابع)  ح)

  
ة المناسبة من  ى الفئ ا إل تم تحويله دما تستخدم، ي ة. عن داتيتم بيان الموجودات الثابتة غير المستخدمة بالتكلف ات والمع تم احتساب  الممتلك وي

  قا لسياسات المجموعة.استهالك لها وف
  

تبدال إن المصاريف  دة الس ر المتكب ود ألعنص د بن ابها ح تم احتس ي ي دات الت ات والمع ملتها الممتلك تم رس لة ي طببصورة منفص ة  وش القيم
م الدفترية  ذي ت تبدالهللعنصر ال ا االقتصادية الماس ن المزاي د م دما تزي ط عن تم رسملتها فق ة األخرى في ا المصاريف الالحق د . أم تقبلية للبن س
  .عند تكبدها بيان األرباح أو الخسائر الموحدجميع المصاريف األخرى في االعتراف ب. يتم بالممتلكات والمعداتالمتعلق 

  
  .الموحداألرباح أو الخسائر . ويتم تضمينها في بيان الدفتريةيتم تحديد األرباح والخسائر عند االستبعاد من خالل مقارنة العائدات مع القيمة 

  
 الموجودات المالية  ط)

  
  االعتراف المبدئي القياس و

  
ألداة. ة ل ام التعاقدي ي األحك ا ف دما تصبح المجموعة طرف الي الموحد عن ز الم ان المرك ي بي ة ف  يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالي

ة  اعتباراً  راف بأي تم االعت اريخ، ي ك الت ي القمن ذل ر ف ائر ناتجة عن التغي اح وخس ة أرب ات المصنفة بالقيم ة للموجودات والمطلوب ة العادل يم
راف  تم االعت ع. ي وفرة للبي ودات المت ائر أو الموج اح أو الخس الل األرب ن خ ة م ذي بالعادل اريخ ال ي الت ة ف ذمم المدين ا ال تم تحويله ه أو ي في

  من قبل المجموعة. االستحواذ عليها
  

ي تت ة الت ي إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالي ائد ف ة أو العرف الس ي محدد بحسب األنظم ليم الموجودات ضمن إطار زمن ب تس طل
  .األصلها بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع ب السوق (المتاجرة بالطريقة العادية) يتم االعتراف

  
ة عل ة للمجموع تمل الموجودات المالي وك والودتش دى البن دة ل ع ألى األرص ل ائ ة األخرىج ذمم المدين ة وال ع اإللزامي م  والودائ أمين وذم الت

  المدينة واألدوات المالية المدرجة/غير المدرجة.
  

  القياس الالحق
  

ةباالعتراف مبدئياً يتم  ات المالي ة أو المطلوب ة الموجودات المالي ي حال داً، ف ة زائ ا العادل ة بقيمته ر  الموجودات المالية أو المطلوبات المالي غي
ة أ دار الموجودات المالي تحواذ أو إص ى اس رةً إل دة مباش امالت العائ اليف المع ائر، تك اح أو الخس ن خالل األرب ة م ة العادل ة بالقيم و المدرج

  المطلوبات المالية.
  

ع المالمبدئي لالعترافالحقاً  ع تُ ، فإن جميع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وجمي وفرة للبي اس وجودات المت ق
تم  ابالقيمة العادلة، باستثناء أية أداة ال يكون لها سعر سوقي مدرج في سوق نشط وال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق ي ة،  بيانه بالتكلف

  بما في ذلك تكاليف المعامالت، ناقصاً مخصصات االنخفاض في القيمة.
  

اض إن جميع الموجودات المالية األخر أة ناقصاً مخصصات االنخف ة المطف تم قياسها بالتكلف ا ي اجرة به تم المت ى والمطلوبات المالية التي ال ي
  في القيمة.

  
  االعترافإيقاف 

  

ي  دما تنته ة عن ات المالي راف بالمطلوب اف االعت ة بإيق وم المجموع وقتق ة  الحق لالتعاقدي ن األص ة م دفقات النقدي دما  للت وم أو عن ل تق بتحوي
و ةالحق ة التعاقدي دفقات النقدي ى الت ول عل ي الحص ن ا ق ف ة م ي معامل ة ف ودات المالي ا لموج تم بموجبه ة ي ا ملكي اطر ومزاي ة مخ ل كاف تحوي

ا الموجودات المالية. إن أية حصة في الموجودات المالية التي تم  ة إيقاف االعتراف به ل المجموع ا من قب اظ به تم إنشاؤها أو االحتف ي ي والت
  منفصل.كأصل أو التزام ها ب يتم االعتراف

  
  ما تنتهي التزاماتها التعاقدية أو عندما يتم تسويتها أو إلغاؤها.عندبأصل مالي ما االعتراف بإيقاف تقوم المجموعة 

  
  ذمم التأمين المدينة

  

ة  ة العادل دئي بالقيم راف المب تم يتم االعتراف بذمم التأمين المدينة عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعت بض. ت وض أو مستحق الق ثمن المقب لل
ة ا ة، مراجعة القيمة الدفترية لذمم التأمين المدينة مقابل انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيم لدفتري

  . الموحد ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر



 

٢٣ 

  والشركات التابعة لهامساهمة عامة اورينت للتأمين 
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)    ٣

  
 الموجودات المالية (تابع)  ط)

  
  النقد وما يعادله

  
ع قصيرة األجل لدى البنوك والنقد في الصند النقديان المركز المالي الموحد من يتألف النقد وما يعادله في ب رات استحقاق وق والودائ ذات فت

  ثالثة أشهر أو أقل.أصلية تبلغ 
  

 انخفاض القيمة  ي)
  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
  

ة  على تعرضلتحديد فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي موحد يتم إجراء تقييم بتاريخ كل بيان مركز مالي  اض لالأحد الموجودات المالي نخف
دليلمةالقيفي  ذا ال ل ه راف ب . في حالة وجود مث تم االعت ة ي ي القيم اض ف ان ضمن خسائر االنخف اح أو الخسائر الموحدبي د. األرب تم تحدي  ي

  :على النحو التالياالنخفاض في القيمة 
  
  ةالمسجلة بالنسبة للموجودات ة العادل ة ا ،بالقيم ة والقيم ين التكلف ا ب رق م ل الف ة يمث ي القيم اض ف إن االنخف ائر ف ة خس ة، ناقصاً أي لعادل

 .األرباح أو الخسائر الموحدسابقاً في بيان  االعتراف بهلالنخفاض في القيمة تم 
  

  تقبلية القيمة الدفترية فإن االنخفاض في القيمة يمثل الفرق بين  ،بالتكلفةالمسجلة بالنسبة للموجودات ة المس دفقات النقدي والقيمة الحالية للت
 .مالي مماثل أصلوق الحالي للعائد من المخصومة حسب سعر الس

  
  بة للموجودات أةالمسجلة بالبالنس ة المطف ين  ،تكلف ا ب رق م ل الف ة يمث ي القيم اض ف إن االنخف ة ف ة الدفتري دفقات القيم ة للت ة الحالي والقيم

  النقدية المستقبلية المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
  

  )الشهرة التجاريةية (باستثناء االنخفاض في قيمة الموجودات غير المال
  

اك مؤشر كل تقرير تقوم المجموعة بتاريخ  ان هن ى تعرضبتقييم فيما إذا ك ةأحد الموجودات  عل ي القيم اض ف ذه . لالنخف ي حال وجود ه ف
ة ل ة األصل القابل دير قيم وم بتق ة المؤشرات، أو عندما يتطلب إجراء تقييم سنوي لالنخفاض في القيمة فإن المجموعة تق ل قيم السترداد. تتمث

وتحدد لكل األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو للوحدات المنتجة للنقد ناقصاً تكاليف البيع وقيمتة من االستخدام أيهما أعلى، 
ن ا ة م دفقات النقدي ر عن الت تقلة بشكل كبي ة مس ة داخل دفقات نقدي اج األصل ت دم إنت ي حال ع دة، إال ف ى ح لموجودات األخرى أو أصل عل

ه  اتمجموع ل أن ار األص تم اعتب ترداد، ي ة لالس ة القابل ن القيم د ع ة للنق دة المنتج ل أو الوح ة لألص ة الدفتري د القيم دما تزي ودات. عن الموج
  القيمة القابلة لالسترداد.إلى تعرض النخفاض القيمة ويتم تخفيض قيمته 

 
د تم خصم الت ة من االستخدام، ي درةعند تحديد القيم تقبلية المق ة المس ات  فقات النقدي ة باستخدام معدالت خصم تعكس تقييم ة الحالي ى القيم إل

ين تم األخذ بع ع، ي اليف البي ة ناقصاً تك ة العادل د القيم د تحدي ار اال السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بالموجودات. عن عتب
ذا االحتساب بمضاعفات يتم استخدام نماذج تقييم مناسبة. ، المعامالت إمكانية تحديد تلك . في حال عدمالمعامالت السوقية الحديثة د ه يتم تأكي

  التقييم وأسعار األسهم المتداولة للشركات المساهمة العامة المدرجة أو أية مؤشرات أخرى متوفرة للقيمة العادلة.
  

 المطلوبات المالية  ك)
  

   المبدئي االعترافالقياس و
  

ة من خالل ك ٣٩المطلوبات المالية ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم  نيفيتم تص ة العادل ائر مطلوبات مالية بالقيم اح أو الخس األرب
ة  ا المالي د تصنيف مطلوباته أو قروض وسلفيات أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال، كما هو مالئم. تقوم المجموعة بتحدي

  .دئيالمب االعترافعند 
  
ً  يتم راف  مبدئيا د باالعت لفيات بع روض والس ة الق ي حال ة وف ة العادل ة بالقيم ات المالي ع المطلوب دة مباشرة  خصمجمي امالت العائ اليف المع تك

  إليها.
  

  ومطلوبات عقود التأمين. والذمم الدائنة األخرىالدائنة معيدي التأمين ذمم تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على 
  



 

٢٤ 

  والشركات التابعة لهات للتأمين مساهمة عامة اورين
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)    ٣

  
 المطلوبات المالية (تابع)  ك)

  
  القياس الالحق

  
  يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي:

  
  األرباح أو الخسائر لقيمة العادلة من خالل بيان المطلوبات المالية با

  
ة  األرباح أو الخسائرإن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان  ات المالي اجرة والمطلوب ا للمت ة المحتفظ به ات المالي تتضمن المطلوب

  .راألرباح أو الخسائبالقيمة العادلة من خالل بيان  المبدئي االعترافالمصنفة عند 
  

  بغرض البيع على المدى القريب.  االستحواذ عليهايتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا تم 
  

ار  ي المعي وارد ف ى النحو ال ات التحوط عل ي عالق أدوات تحوط ف تشمل هذه الفئة أدوات مالية مشتقة أبرمتها المجموعة وهي غير مصنفة ك
تم ٣٩المحاسبي الدولي رقم  ة. ي . يتم تصنيف المشتقات المتضمنة المنفصلة أيضا كمحتفظ بها للمتاجرة إال إذا تم تصنيفها كأدوات تحوط فعال

 .الموحد األرباح أو الخسائراالعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان 
  

  .األرباح أو الخسائريف أية مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان عند االعتراف المبدئي، لم تقم المجموعة بتصن
  
  مطلوبات عقود التأمين  ل)

  
  احتياطي األقساط غير المكتسبة

 
اريخ يمثل  ق بالمخاطر السارية بت بض المتعل راحتياطي األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط المقبوض أو المستحق الق . تحتسب التقري

اط ة  األقس ات العام ال التأمين ة بأعم بة المتعلق ر المكتس ات غي ر والتأمين اط غي اطي األقس ون احتي ومي. ويك بي ي ى أساس نس اة عل ى الحي عل
  حسب قوانين التأمين في البلدان المعنية. المفروضلحد األدنى على األقل امساوياً  المحتسبالمكتسبة 

  
  وحداتاالحتياطي الحسابي/احتياطي األموال المرتبطة بال

  
ل  اطي يمث وناالحتي دة)  المك نة واح د عن س ي تزي وال الت ع األم ات تجمي ات عملي راد ومنتج ى األف أمين عل ة األجل (الت أمين طويل ود الت لعق

ادة  ات الم ة  ٤٥لتغطية كافة مطلوبات المطالبات المستقبلية وفقاً لما يحدده الخبير االكتواري حسب متطلب ي دول أمين ف انون شركات الت ن ق م
  الشركات التابعة.تم فيها تسجيل اإلمارات العربية المتحدة وقوانين التأمين في البلدان المعنية التي 

  
 ً   األقساط المدفوعة مقدما

  
د عن ال ي تزي رة الت أمين للفت سنة عند إصدار وثائق التأمين لغير قطاع التأمين على الحياة لفترة تتجاوز سنة واحدة، يتم حساب نسبة قسط الت

  بند مطلوبات التأمين. ضمندة كقسط مدفوع مقدماً وتصنف الواح
  

  مصاريف تسوية الخسائر المخصصة / مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة
  

اليف  تقبلية وتك ات المس اريف المطالب ل مص ةتمث اريف  المتابع ة للمص ائر المخصص وية الخس اريف تس اطي مص تخدم احتي لة. يس ذات الص
ن تخصي ي يمك اليف الت ةوالتك ة معين ها لمطالب ا  ص اريف بينم ع المص ة لجمي ر المخصص ائر غي وية الخس اريف تس اطي مص تخدم احتي يس

  والتكاليف العامة األخرى التي ال يمكن تخصيصها إلى مطالبة معينة.
  

  التسوية تحتالمطالبات 
  

ات بمخصص  تحت التسويةالمطالبات االعتراف بيتم  ذه المطلوب ات عند تقديم المطالبات. تعرف ه ى تحت التسويةالمطالب تند عل ي تس ، والت
الي وقعتالتكلفة النهائية المقدرة لجميع المطالبات التي  ز الم ان المرك اريخ بي ا بت م تسدد كم ي الموحد ول ات الت ك المطالب ي ذل ا ف  وقعت، بم

ييتم اإلبالغ ولكن لم  أخيرات ف اك ت د تكون هن ة. ق ات ذات العالق ة المطالب اليف متابع ات،  عنها مع تك واع المطالب بعض أن غ والسداد ل التبلي
الي ز الم ان المرك اريخ بي تم خصم. الموحد لذلك فإن التكلفة النهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها بالتأكيد بت ة ال ي ل القيم زام مقاب ة  االلت الزمني

  إلغاؤه.الوفاء به أو . يتم شطب االلتزام عند انتهاء العقد أو للمال
  



 

٢٥ 

  والشركات التابعة لهامساهمة عامة  اورينت للتأمين
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)    ٣

  

  مطلوبات عقود التأمين (تابع)  ل)
  

  تكلفة االستحواذ المؤجلة
  

أمين الجدي تثمارات والت ود االس ً إن العموالت التي تختلف مع والمتعلقة باستحواذ عق دما ا مصاريف مدفوعة مق ى أنه ا عل ل معه تم التعام   دة ي
ه إلى  رتبط في ذي ت ديم العموالت المدى ال دفع بتق ي ت ل األطراف الت ن قب تقبل م ي المس يهم الخدمات ف ة إل اس درج دما يمكن قي الغ، وعن المب

ن  تقبلية م افع اقتصادية مس ق من تم اكتمال الخدمة بشكل موثوق وتكون المجموعة واثقة من تحقي ديم الخدمات. ي لتق ة المدفوعة  تحمي العمول
ة األرباح أو الخسائر من خالل بيان كمصروفات مسبقا  د والمقدم الموحد خالل الفترة التي تحددها ميزات الوثيقة والتي اختارها صاحب العق

هراً  تين ش ى س هر إل تة أش ن س راوح م ا تت ة فيه رف العمول تم ص ي ي رات الت ة. إن الفت ع العمول ل دف د مقاب ا بن أ منه ي ينش والت الت . إن العم
دمات  االعتراف بهامطلوبات عند االنتهاء من عمل جوهري دون توقع تقديم المزيد من الخدمات يتم  دها. بالنسبة لمق د تكب في المصاريف عن

ة ه افيما بعد الوقت المحدد الذي يعتبر فيعقد االستثمارات حيث يتم تأجيل التكاليف، ال يتم تأجيل أي تكاليف  ه التعاقدي ى بالتزامات لمقدم قد أوف
 .خدمات أخرىوليس من المتوقع أو من الملزم تنفيذ 

 
  واالستحقاقات  الذمم الدائنة األخرى  م)

 

ن بالمطلوبات ليتم االعتراف  واتير م ة ف تلمت المجموع د المجموعة ببضاعة أو خدمات سواء اس ل تزوي تقبالً مقاب دفع مس لمبالغ المستحقة ال
  ن أو لم تستلم.الموردي

  
  المخصصات  ن)

  

ة  زام محتمل اليف سداد االلت ى المجموعة نتيجة حدث سابق وتكون تك يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام (قانوني أو ضمني) عل
  وقابلة للتحديد بشكل موثوق.

  

  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  س)
  

ا  المجموعةتقدم  ة لموظفيه ة الخدم ي تعويضات نهاي ة المتحدة ف ارات العربي ة اإلم ل بدول انون العم اً لق ة المتحدة وفق ارات العربي ة اإلم دول
ة للمجموع روع الخارجي ي  ةوكذلك للموظفين العاملين في الف ل ف انون العم اً لق ة وفق اطقوالشركات التابع ز استحقاق ذات الصلة.  المن يرتك

ك التعويضات هذه التعويضات على راتب الموظف ومدة خدمته، بشرط انقضا ة لتل اليف المتوقع ء الحد األدنى لمدة الخدمة. يتم استحقاق التك
  على مدى مدة خدمة الموظف. 

  

دول تساهم المجموعة في فيما يتعلق بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات،  ل ال اعي المؤسس من قب صندوق المعاشات أو الضمان االجتم
د حتسب كنسبة من راتب الذات الصلة، والمُ  ا كمصروفات عن تم تحميله ي ي ذه المساهمات، والت ى ه ات المجموعة عل موظف. تقتصر التزام

  استحقاقها.
  

  مصاريف الفوائد  ع)
  

  الفائدة الفعلي. معدلعندما تستحق وتحتسب باستخدام طريقة بيان األرباح أو الخسائر الموحد الفوائد المدفوعة في بيتم االعتراف 
  

  تاختبار كفاية المطلوبا  ف)
  

الي  ز م ان مرك ل بي اريخ ك ة بت وم المجموع د بتق أمين موح ات الت ت التزام ا إذا كان يم فيم اتقي رف به ة المعت ككافي ديرات  ، وذل باستخدام التق
ة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين لديها. إذا أظهر التقييم أن  ة الدفتري ر كافالقيم ة غي ا التأميني ى ضوء  ةياللتزاماته عل

ل العجز ضمن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة راف بكام ور االعت اح أو الخسائر ، يتم على الف ان األرب تم رصد مخصص لألخطاربي  وي
ة المطالبات غير المدفوعة المتعلقة بسارية. ال تقوم المجموعة بخصم التزاماتها  ر سداد كاف ع بشكل كبي ث يُتوق ات خالل حي ن سنة مالمطالب

  تاريخ بيان المركز المالي الموحد.
  

 المحتفظ بهاعقود إعادة التأمين   ص)
  

أمين في سياق األعمال االعتيادية بإسناد كافة تقوم المجموعة  ديهامخاطر الت أمين ل ال الت ة أعم أمين الخاصة بكاف ادة الت ل موجودات إع . تمث
ا يتماشى مع مخصص األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين. إن المبالغ القاب ديرها بم تم تق أمين ي ادة الت ة للتحصيل من شركات إع ل

الغ  يتم بيانأو المطالبات المسددة المرتبطة بوثائق إعادة التأمين وهي وفقاً لعقود إعادة التأمين ذات العالقة.  تحت التسويةالمطالبات  ذه المب ه
ام المجموعة ب إلى حين الموحد "كموجودات إعادة التأمين" في بيان المركز المالي غ قي ل المبل تم تحوي ة ي د تسديد المطالب ة. عن تسديد المطالب

  المستحق من شركة إعادة التأمين بخصوص المطالبة المدفوعة إلى "ذمم التأمين المدينة".



 

٢٦ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  ص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ملخ  ٣

  
 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها (تابع)  ص)

  
  األرباح أو الخسائر من شراء عقود إعادة التأمين في بيان الدخل الموحد مباشرة في تاريخ الشراء وال يتم إطفاؤها.االعتراف بيتم 

  
  حاملي الوثائق.تجاه تزاماتها المجموعة من ال الُمسندةال تعفي اتفاقيات إعادة التأمين 

  
ة إعادة  موجوداتعلى انخفاض قيمة أحد مؤشر  هناكإذا كان تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما  ي القيم اض ف أمين. يحدث االنخف الت

بضيفيد بعدم احتمالإعادة التأمين االعتراف المبدئي بأحد موجودات عند وجود دليل موضوعي نتيجة لوقوع حدث بعد  ع  ية ق المجموعة جمي
المبالغ القائمة المستحقة بموجب شروط العقد وأن للحدث تأثير يمكن قياسه بصورة موثوقة على المبالغ التي ستقبضها المجموعة من شركة 

د ل للتحصيل. عن غ القاب دير رسمي للمبل إجراء تق ة إعادة التأمين. عند وجود مؤشر على االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة ب د القيم ما تزي
ة ألصل  ن تحصيلهالدفتري غ الممك أمين عن المبل ادة الت ر  ،إع ة يعتب ي القيم اض ف د تعرض لالنخف غ األصل ق ى المبل ه إل يض قيمت تم تخف وي

  .بيان األرباح أو الخسائر الموحدخسائر االنخفاض في القيمة في االعتراف بالممكن تحصيله. يتم 
  

  المقاصة  ق)
 

اذ  تتم مقاصة الموجودات ل للنف انوني قاب د وجود حق ق ط عن الي الموحد فق ز الم ان المرك ي بي ة ف ان صافي القيم والمطلوبات المالية ويتم بي
تم مقاصة  ن ت ة. ل ات بصورة متزامن ا أو بتحصيل الموجودات وتسوية المطلوب رف به الغ المعت ي بمقاصة المب دخل والمصروفات ف ان ال بي

  .أحد المعايير أو التفسيرات المحاسبيةاقتضى أو أجاز ذلك  إال إذا األرباح أو الخسائر الموحد
  

  قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  ر)
  

ي الموحد عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي  ة ف على أساس األسعار المتداول
ة. األسواق النشطة، يتم قياس القي دفقات النقدي تقمة العادلة باستخدام أساليب التقييم بما في ذلك نموذج خصم الت ن  تُش اذج م ذه النم مدخالت ه

راألسواق الممكن مالحظتها حيثما أمكن ذلك، ولكن عندما ال يكون ذلك ممكنا،  ب األم ام درجة من  يتطل ة. تشمل األحك ة العادل د القيم لتحدي
 االئتمان.وتقلبات ل مخاطر السيولة ومخاطر األحكام اعتبارات المدخالت مث

 
تم بخصوص األدوات المالية التي تتم المتاجرة بها في أسواق نشطة،  ةي ة العادل ر تحدد القيم اريخ التقري ي ت تناداً  ف ى أسعار العطاءات اس إل

  تكاليف المعاملة.لالمتداولة في سوق األوراق المالية دون أي خصم 
  

ابهة أو استناداً إلى غير المتداولة في األسواق النشطة، يتم تحديد القيمة العادلة  بالنسبة لألدوات المالية تثمارات مش ة الس أسعار السوق الحالي
  معامالت السوق االعتيادية أو استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة أو أية نماذج تقييم أخرى.

  
  إعداد تقارير القطاعات  ش)

  
ارير داد تق تند  إن اع ة يس ات الخاص بالمجموع ىالقطاع ات ال إل غيليةقطاع ة التش ات التالي اة: قطاع التأمين ى الحي أمين عل اع الت ة وقط  العام
  .وقطاع االستثمار

  
  ة ة المقدم ات العام تمل منتجات التأمين ركات. تش راد والش حي لألف أمين الص ة والت ات العام ن التأمين ال م ة ك ات العام اع التأمين يضم قط

ية بصورة  ريرئيس أمين البح يارات والت ى الس أمين عل ى الت حي.  عل أمين الص ذهوالت وفر ه ة  ت ل وثيق ة لموجودات حام ات حماي المنتج
أمينالتأمين وتعويض األطراف األخرى التي تضررت نتيجة  ة الت ل وثيق ه حام ام ب ة الصحيةلحادث ق ود الرعاي وفر عق أمين  . ت دون الت

 من أقساط التأمين ودخل العموالت.بصورة أساسية ة التأمين. إن اإليرادات من هذا القطاع مشتقة على الحياة غطاء طبي لحاملي وثيق
  

  .راد والجماعات اة لألف ى الحي أمين عل ديقدم قطاع التأمين على الحياة الت رادات  تعتم ذا إي ىالقطاع بصورة أساسية ه أمين  عل أقساط الت
 ودخل العموالت.

  
 مار في األسهم واألوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل السندات والودائع الثابتة والدخل اآلخر.قطاع االستثمار ويشمل االستث  



 

٢٧ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)    ٣

  
  تصنيف المنتجات  ت)

  
ود ا ود إن عق ي العق أمين ه ا لت ؤمن) بموجبه ة (الم ل المجموع أمين تقب اطر الت ةمخ ل  الهام ر (حام رف آخ ن ط أمينم ة الت الل ) وثيق ن خ م
د (الحدث المؤمن محدد وغير حدث مستقبلي حامل وثيقة التأمين في حال وقوع تعويض على الموافقة  ؤثر ) ضدهمؤك أنه أن ي ذي من ش وال

أمين  .وثيقة التأمين سلباً على حامل ديها مخاطر ت ان ل كبصورة عامة، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا ك ة وذل ة  هام ا المدفوع ة المزاي بمقارن
  . يمكن لعقود التأمين أيضاً تحويل المخاطر المالية.في حال عدم وقوع الحدث المؤمن ضدهالدفع  المستحقةمع المزايا 

  
ي . دون تحويل مخاطر تأمين هامة الهامةالمخاطر المالية تحويل  يتم بموجبهاالعقود التي في عقود االستثمار  تتمثل ة ف ل المخاطر المالي تتمث

دة المحددة أو أسعار  ن أسعار الفائ ر م ي واحد او أكث ل ف تقبلي المحتم ر المس ةالمخاطر الناتجة عن التغي لع أو  األدوات المالي أو أسعار الس
عار أو ر األس ة أو مؤش الت األجنبي رف العم عار ص ى  أس ر، عل ر آخ اني أو أي متغي ر االئتم اني أو المؤش نيف االئتم دالت أو التص  أالالمع

  يكون المتغير، في حالة المتغيرات غير المالية، متعلق بأحد أطراف العقد.
 

أمين بصورة  و انخفضت مخاطر الت ة خالل عندما يتم تصنيف عقد على أنه عقد تأمين فإنه يبقي عقد تأمين لبقية مدة سريانه، حتى ل جوهري
ل تم إلغاء أو انتهاء كافة الحقوق وااللتزاماتهذه الفترة، إال إذا  ي العم دء ف د الب أمين بع ود ت ة عق تثمار أو أي ود االس . يمكن إعادة تصنيف عق

  .جوهريةإذا أصبحت مخاطر التأمين 
  

 عقود االستثمارات
 

ة ومضمونة  دون شروط ثابت تثمارات ب ود اس وم المجموعة بإصدار عق تم ). مرتبطة بالوحدات(تق دئياً ي رامب دماً  فاالعت أمين مق بأقساط الت
ى  اً إل ا الحق ات بإجمالي األقساط المكتتبة ويتم تحويله االمطلوب ا فيم ق ب ه يتعل الي الموحد. ضمنلمبلغ المستثمر ب ز الم ان المرك ع  بي إن جمي

ا  ة فيم ات الالحق تثمارات ييالحرك ود االس ة لعق ات المالي ق بالمطلوب من "تعل ا ض الل تم إدراجه ن خ ة م ة العادل جلة بالقيم تثمارات المس االس
ي تعكس بيان األرباح أو الخسائر الموحد" ضمن األرباح أو الخسائر تثمارات الت د االس ة لعق . يتم قياس المطلوبات المالية بقيمة الوحدة الحالي

  القيمة العادلة لموجودات الصناديق.
  

تثمارات يخضع ل د االس ان عق ة إذا ك إن القيم ة، ف ن المجموع دال م تثمارات ب د االس دير صاحب عق ا لتق ته وفق ن ممارس ازل، ويمك ار التن خي
  عند التنازل، مخصومة لفترة اإلنذار المطلوبة، حيثما ينطبق ذلك.الدفع المبلغ المستحق لن تقل إطالقاً عن العادلة للمطلوبات المالية 

  
  مطلوبات عقود االستثمارات

  
  لمجموعة أية عقود استثمار أو أية عقود تأمين ذات مزايا مشاركة اختيارية.ال توجد لدى ا

  
تم  ة ي ا مشاركة اختياري دون مزاي تثمارات ب ود االس اإن مطلوبات عق راف به تم  االعت أمين. ي ل أقساط الت تم تحمي ود وي رام العق د إب دئياً عن مب

اليف هذه المطلوبات بالقيمة العادلة، كونها سعر المعاملاالعتراف ب ة تك تبعاد أي ةة مع اس ً  معامل ا د. الحق ى إصدار العق ود مباشرة إل ي تع  والت
  .اآلخرمطلوبات عقود االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل لالعتراف المبدئي، يتم قياس 

  
اال يتم يتم تسجيل الودائع والسحوبات مباشرة كتعديل على المطلوبات في بيان المركز المالي الموحد و أمين  االعتراف به الي أقساط الت كإجم

  .بيان األرباح أو الخسائر الموحدفي 
  

اريخ  ة بت ي يتم إجراء تعديالت القيمة العادل ا ف راف به تم االعت ر وي ل تقري اح أو الخسائر الموحدك ان األرب تم بي ود الموحدة، ي بة للعق . بالنس
ً احتساب القيمة العادلة على أنها عدد الوحدات المخص رتبط بوحدة مضروبا ي سعر الوحدة من  صة لحامل وثيقة التأمين في كل صندوق م ف

ى أساس  ا عل تم تقييمه ر ي اريخ التقري عار الوحدات بت د أس ات الصندوق المستخدمة لتحدي هذه األموال بتاريخ التقرير. إن موجودات ومطلوب
  الضريبة المؤجلة من األرباح غير المحققة عن موجودات الصندوق. عدلة لتأخذ في االعتبار التأثير على مطلوباتالقيمة العادلة المُ 

  
هالمطلوبات عند انتهاء العقد أو إيقاف االعتراف بيتم  أمين،  الوفاء ب ة الت ل حامل وثيق ا من قب ن إلغاؤه ي يمك ود الت بة للعق اؤه. بالنس ال أو إلغ

  .التنازلقيمتها عند  عنالقيمة العادلة للعقد  يمكن أن تقل
  

زة ويمكن عندم ن العنصرين ممي ة م دفقات النقدي أمين جوهري وتكون الت ة وعنصر مخاطر ت ى عنصر المخاطر المالي ود عل ا تحتوي العق
ود  ى نفس أساس عق ابها عل تم احتس أمين ي ة بعنصر مخاطر الت قياسها بشكل موثوق، تصبح المبالغ المعنية غير مجمعة. إن أية أقساط متعلق

  لمتبقي كوديعة من خالل بيان المركز المالي الموحد كما هو موضح أعاله.التأمين ويحتسب العنصر ا
  



 

٢٨ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)    ٣

  
 بعدالمعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها   )ع

  
د  دأ بع اير ١تسري بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات على الفترات السنوية التي تب ل  ٢٠١٩ ين ا قب ويجوز تطبيقه

  دة.الموح ات الماليةلم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة التالية بشكل مسبق عند إعداد هذه البيان المجموعةذلك التاريخ، إال أن 
  

ى الب أثير عل ا ت ع أن يكون له ي يُتوق ايير الت ى المع ة فيما يتعلق بالمعايير الجديدة والتعديالت عل ات المالي ةالموحدة يان رات  للمجموع ي الفت ف
ة  المجموعةالمالية المستقبلية، قامت  ذه المعالموحدة بتقييم خيارات التحول والتأثير المحتمل على بياناتها المالي ق ه د تطبي ايير. ال تخطط عن

 تطبيق هذه المعايير بشكل مسبق. المجموعة
  

ة ٩تطبيق المعيار رقم   )١ ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ة من المع م "األدوات المالي ار رق ع المعي ة إلعداد  ٤" م ايير الدولي من المع
  "عقود التأمين" التقارير المالية

  

ات  ٤المعيار رقم  تطبقالتي تقدم هذه التعديالت منهجين للمؤسسات  أثير اختالف يض ت من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بغرض تخف
م  ١٧تواريخ التفعيل مع المعيار رقم  ار رق أمين" والمعي ة إلعداد  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " عقود الت ايير الدولي ن المع م
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩واعفاء مؤقت من تطبيق المعيار رقم  تقديريية": منهج التقارير المالية " األدوات المال

  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: ٤المعيار المعدل رقم 
  

   ة إلعداد  ٩يار رقم يمنح كافة الشركات التي تصدر عقود التأمين خيار االعتراف بالتغير الذي قد ينشأ عند تطبيق المع ايير الدولي من المع
نهج  ديريالتقارير المالية قبل إصدار المعيار الجديد الخاص بعقود التأمين ("م اح تق دالً من األرب املة األخرى، ب رادات الش ") ضمن اإلي

 أو الخسائر؛ و
 

   م يمنح الشركات التي ترتبط أنشطتها من الدرجة األولى بالتأمين خيار إعفاء مؤقت من ت ار رق ق المعي ة إلعداد  ٩طبي ايير الدولي ن المع م
م  ٢٠٢٢يناير  ١التقارير المالية حتى فترات التقارير السنوية التي تبدأ قبل  ار رق ا المعي ي يسري فيه رة الت ايير  ١٧أو حتى الفت ن المع م

ار رق ق المعي ي تؤجل تطبي ا أوالً. إن المنشآت الت ة، أيهم ارير المالي ة  ٩م الدولية إلعداد التق ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع م
  حتى ذلك الوقت. ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم  - ستستمر في تطبيق المعيار الحالي الخاص باألدوات المالية 

  

  من فهم ما يلي:ة الموحداإلفصاح عن معلومات لتمكين مستخدم البيانات المالية  التقديرييتعين على شركة التأمين التي تطبق المنهج 
  

  كيفية احتساب إجمالي المبلغ المعاد تصنيفه فيما بين األرباح أو الخسائر وبين اإليرادات الشاملة األخرى في فترة التقرير؛ و  أ)
  

  تأثير إعادة التصنيف على البيانات المالية.  ب)
  

ارير  ٩تأمين بتطبيق المعيار رقم عند قيام شركة ال التقديريتنطبق هذه التعديالت التي تجيز استخدام المنهج  داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع م
  المالية ألول مرة.

  
م  ة اإلفصاح عن  ٩يتعين على شركة التأمين التي اختارت االعفاء المؤقت من تطبيق المعيار رق ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع م

  من فهم ما يلي: الموحدةمعلومات لتمكين مستخدم البيانات المالية 
  

  فهم كيفية تأهل شركة التأمين لإلعفاء المؤقت؛ و  أ)
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩ب) مقارنة شركات التأمين التي تطبق اإلعفاء المؤقت مع المنشآت التي تطبق المعيار رقم 
  

اير  ١ت السنوية التي تبدأ في على الفترا التقديريتسري التعديالت التي تجيز استخدام المنهج  اريخ. يمكن استخدام  ٢٠١٨ين ك الت د ذل أو بع
ل  اير  ١االعفاء المؤقت لفترات التقارير السنوية التي تبدأ قب م ٢٠٢٢ين ار رق ل المعي ه بمجرد تفعي ينتهي تفعيل ة  ١٧، وس ايير الدولي ن المع م

  إلعداد التقارير المالية.
  

  الية الموحدةالتأثير المحتمل على البيانات الم
  

ذا ال ؤثر ه د ي ة. ق ار من المتوقع أن يكون لمعيار محاسبة التأمين الجديد قيد الدراسة تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموع معي
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩على كيفية تصنيف وقياس متطلبات األدوات المالية بموجب المعيار رقم 

  

م  ار رق ق المعي ق أي  ٩إن المجموعة مؤهلة لإلعفاء المؤقت من تطبي ا تطبي م يسبق له ث ل ة، حي ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع م
ة ٩نسخة من المعيار رقم  ا أن القيم أمين، كم ى بالت ة األول ن الدرج ا أن أنشطتها مرتبطة م ة، كم ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي  من المع

ة  ٪٩٠من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تمثل أكثر من  ٤الدفترية لمطلوباتها في إطار المعيار رقم  ة لكاف ة الدفتري الي القيم من إجم
  دون أي تغيير الحق في أنشطتها. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مطلوباتها في 



 

٢٩ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  لبيانات المالية الموحدة (تابع)إيضاحات حول ا

  
  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)    ٣

  

 (تابع)والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  المعايير  )ع
    

ة  ٩تطبيق المعيار رقم   )١ ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ة"من المع ا "األدوات المالي ع المعي م م ة إلعداد  ٤ر رق ايير الدولي من المع
  (تابع) "عقود التأمين"التقارير المالية 

  
  التأثير المحتمل على البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
دى  ا مباشرة ل ي  المجموعةتم أدناه بيان معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ به ا ف ى  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كم ي تنطوي عل الت

م  شروط ار رق اً للمعي دة وفق غ األصلي والفائ ات المبل ط دفع ل فق ة  ٩تعاقدية ينشأ عنها تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمث ايير الدولي ن المع م
ا وتقيي الماليةإلعداد التقارير المالية، باستثناء الموجودات  تم إدارته ي ت ك الت اجرة أو تل ا للمت ا التي تستوفي تعريف الموجودات المحتفظ به مه

م  ار رق اً للمعي ة وفق ة العادل اس القيم ى أس ة  ٩عل ودات المالي ة الموج ع كاف ب م ى جن اً إل ة، جنب ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع م
  األخرى:

  

  

اختبار دفعات اجتازت الموجودات المالية التي 
المبلغ األصلي والفائدة فقط، باستثناء 

يف التي تستوفي تعر الماليةالموجودات 
الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة أو تلك التي 
تتم إدارتها وتقييمها على أساس القيمة العادلة 

من المعايير الدولية إلعداد  ٩وفقاً للمعيار رقم 
  كافة الموجودات المالية األخرى    التقارير المالية

  _________________________________________    _________________________________________  

  القيمة العادلة   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
الحركة في القيمة 
  القيمة العادلة     العادلة خالل السنة

الحركة في القيمة 
  العادلة خالل السنة

  _________________________________________    _________________________________________  

 درهملف أ درهمألف    درهمألف  درهمألف   
            الموجودات 

  -   -     -   ٢٠٠٫٤٠٦  االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق
  ٦٨٦  ١٫٠٤٣٫٤٣٨    -   -   متوفرة للبيعاالستثمارات ال
بالقيمة العادلة  المدرجةاالستثمارات 

  ١٫١٧٥  ١٤٤٫٦٧٣    -   -   من خالل األرباح أو الخسائر
  -   -     -   ٩١٩٫٩٤٤  أرصدة التأمين المدينة

  -   -     -   ٥٤٫٤٩٥  ةودائع قانوني
  -   -     -   ٣٣٫١٨٣  الذمم المدينة األخرى

  -   -     -   ٢٫٦٤٤٫٠٩٧  ودائع لدى البنك
  -   -     -   ٣١٥٫١٤٨  النقد وما يعادله

   -----------------------  -----------------------   -----------------------  ----------------------- 
  ١٫٨٦١  ١٫١٨٨٫١١١    -   ٤٫١٦٧٫٢٧٣  
  ==========  ==========    ==========  ==========  
  



 

٣٠ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)    ٣

  

 (تابع)والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  المعايير  )ع
  

ة  ٩ار رقم تطبيق المعي  )١ ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ة"من المع م  "األدوات المالي ار رق ع المعي ة إلعداد  ٤م ايير الدولي من المع
  (تابع) "عقود التأمين"التقارير المالية 

  
  التأثير المحتمل على البيانات المالية الموحدة (تابع)

  

  

اختبار دفعات اجتازت الموجودات المالية التي 
لغ األصلي والفائدة فقط، باستثناء المب

التي تستوفي تعريف  الماليةالموجودات 
الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة أو تلك التي 
تتم إدارتها وتقييمها على أساس القيمة العادلة 

من المعايير الدولية إلعداد  ٩وفقاً للمعيار رقم 
  كافة الموجودات المالية األخرى    التقارير المالية

  _________________________________________    _________________________________________  

  القيمة العادلة   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
الحركة في القيمة 
  القيمة العادلة     العادلة خالل السنة

الحركة في القيمة 
  العادلة خالل السنة

  _________________________________________    _________________________________________  

 درهمألف  درهمألف    درهمألف  درهمألف   
            الموجودات 

  -   -     -   ١٤٤٫٩٣٨  االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق
  )٢٥٫٣٣١(  ١٫٢٤١٫٧٤٨    -   -   متوفرة للبيعاالستثمارات ال
بالقيمة العادلة  المدرجةاالستثمارات 

  )٢٩٩(  ٩٠٫٣١٤    -   -   من خالل األرباح أو الخسائر
  -   -     -   ٩١٤٫٨٤٨  أرصدة التأمين المدينة

  -   -     -   ٥٨٫٣٠١  ودائع قانونية
  -   -     -   ٣٢٫٣٩٨ المدينة األخرىلذمم ا

  -   -     -   ٢٫٢٠٧٫٤٣٠  ودائع لدى البنك
  -   -     -   ٢٣٤٫٢٧٧  النقد وما يعادله

   -----------------------  -----------------------   -----------------------  ----------------------- 
  ٢٥٫٦٣٠(  ١٫٣٣٢٫٠٦٢    -   ٣٫٥٩٢٫١٩٢(  
  ==========  ==========    ==========  ==========  
  

ف الموجودات  الماليةاختبار دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط، باستثناء الموجودات  اجتازتإن الموجودات المالية التي  ي تستوفي تعري الت
م  المحتفظ بها للمتاجرة ار رق اً للمعي ة وفق ة العادل ى أساس القيم ا عل ا وتقييمه تم إدارته ي ت ارير  ٩أو تلك الت داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع م

م  دولي رق بي ال ار المحاس اً للمعي أة وفق ة المطف ا بالتكلف ى أنه نيفها عل م تص اله ت دول أع ي الج ين ف و المب ى النح ة، عل ي ٣٩المالي ا يل . فيم
  :ة لألوراق المالية االستثمارية والودائع واألرصدة لدى البنكانياالئتم اتالتصنيف

  
      التصنيفات االئتمانية (وفقاً لتصنيفات ستاندرد أند بورز أو ما يعادلها)  

  AAA  

      
AA+إلى  

-AA A+  إلى-A 

  
BBB+  إلى

-BBB 

أقل من 
-BBB أو 

  اإلجمالي  غير مصنفة
 ألف درهم همألف در ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

              ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
              

              الموجودات 
  ٢٠٠٫٤٠٦  ٢٠٠٫٤٠٦  -   -   -   -   االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

  ٥٤٫٤٩٥  ٢٥٫١٥٥  ٢٨٫١٣٤  -   ١٫٢٠٦  -   ودائع إلزامية
  ٢٫٦٤٤٫٠٩٧  ١٫٠٢٦٫٢٧٠  ١٫٠٦٥٫٢٥٤  ٥٤٧٫٧٢٠  ٤٫٨٥٣  -   ودائع لدى البنك
  ٣١٥٫١٤٨  ١٢٧٫٩٢٦  ٤٫٨٢٨  ١٢٧٫٥٧٣  ٥٤٫٨١٨  ٣  النقد وما يعادله

   ---- -------- -  ---- - - ------- --  ---- -------- -------  ---- -------- - - -- - ------  ---- -------- ----------  ---- -------- ---------- 
  ٣٫٢١٤٫١٤٦  ١٫٣٧٩٫٧٥٧  ١٫٠٩٨٫٢١٦  ٦٧٥٫٢٩٣  ٦٠٫٨٧٧  ٣  
  =====  =======  ========  ==========  ==========  ==========  



 

٣١ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)    ٣

  
 (تابع)والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  المعايير  )ع
  

ة إلعداد التق ٩تطبيق المعيار رقم   )١( ايير الدولي ة من المع ة"ارير المالي م  "األدوات المالي ار رق ع المعي ة إلعداد  ٤م ايير الدولي من المع
  (تابع) "عقود التأمين"التقارير المالية 

  
  التأثير المحتمل على البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
      التصنيفات االئتمانية (وفقاً لتصنيفات ستاندرد أند بورز أو ما يعادلها)  

  AAA  
AA+ إلى 

-AA A+  إلى-A 

  
BBB+  إلى

-BBB 

أقل من 
-BBB أو 

  اإلجمالي  غير مصنفة
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف   

              ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
              

              الموجودات 
  ١٤٤٫٩٣٨  ١٤٤٫٩٣٨  -   -   -   -   االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

  ٥٨٫٣٠١  ٣١٫٢١٢  ٢٢٫٦٨١  ٣٫٢٧٠  ١٫١٣٨  -   إلزاميةودائع 
  ٢٫٢٠٧٫٤٣٠  ٢٧٧٫٨٨٨  ٨١٥٫٠٨٤  ١٫٠٩١٫٨١٦  ٢٢٫٦٤٢  -   ودائع لدى البنك
  ٢٣٤٫٢٧٧  ٧٩٫٢٩٢  ٨٫٢٦٢  ١٣٠٫٧٧٧  ١٥٫٥٤٢  ٤٠٤  النقد وما يعادله

   ---- -------- --  ---- -------- ----  ---- -------- ----------  ---- -------- ------  ---- -------- ----------  ---- -------- ---------- 
  ٢٫٦٤٤٫٩٤٦  ٥٣٣٫٣٣٠  ٨٤٦٫٠٢٧  ١٫٢٢٥٫٨٦٣  ٣٩٫٣٢٢  ٤٠٤  
  =====  ======  ========== ========  ========== ==========  
  
  المالية "عقود التأمين"دولية إلعداد التقارير من المعايير ال ١٧المعيار رقم   )٢(
  

ة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٧يتطلب المعيار رقم  ة الحالي أمين بالقيم ات الت اس مطلوب ة قي دم الالزم ا يق االلتزام كم اء ب للوف
ود التمنه ة عق أمين. أج موحد لقياس وعرض كاف ود الت ادئ الحتساب عق ى مب ائم عل ى وضع أساس متسق وق ات إل ذه المتطلب مين. تهدف ه

ة  ١٧المعيار رقم  يسود ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع ىم م ال عل ار رق ايير ال ٤معي ن المع ة "م ارير المالي ة إلعداد التق ود دولي عق
  .٢٠٢٢يناير  ١التأمين" اعتباراً من 

  
ي  ١٧يسرى المعيار رقم  دأ ف ي تب ر السنوية الت رات التقري ى فت ة عل ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي اير  ١من المع د  ٢٠٢٢ين ك أو بع ذل

اريخ  ام المالت ان أرق رورة بي ع ض ام م ريطة قي بق ش كل مس ار بش ذا المعي ق ه وز تطبي ة. يج ةقارن ارين  المجموع ق المعي ن ١٥و ٩بتطبي  م
ين  ١٧المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار رقم  ة. يتع ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي من المع

ى تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي. إال ين عل أمين، يتع ود الت ة أنه إذا تعذر التطبيق بأثر رجعي بشكل كامل لمجموعة من عق ار  المجموع اختي
 معدلة أو طريقة القيمة العادلة.استرجاعية منهجية 

  
دأ  ةللمجموعمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في البيانات المالية  ١٧تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعيار رقم  ي تب للفترة السنوية الت

ي  اير  ١ف م ٢٠٢٢ين ار رق ق المعي ون لتطبي د يك ة  ١٧. ق الغ المعلن ى المب وهري عل أثير ج ة ت ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع م
أثالتأمينفيما يتعلق بعقود  للمجموعةواإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية  دير ت ار بصورة . إال أنه ال يمكن عملياً تق ذا المعي ق ه ير تطبي

  بإجراء مراجعة تفصيلية. المجموعةمعقولة حتى تقوم 
  
  المعايير األخرى  )٣(
  

  .ماليةالتعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير ال - 
  
 
  



 

٣٢ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   نات المالية الموحدة (تابع)إيضاحات حول البيا

 
  إدارة المخاطر   ٤

  
  إن المخاطر التي تواجهها المجموعة والطرق التي تتبعها اإلدارة بخصوص هذه المخاطر ملخصةً أدناه:

  
  اإلطار العام للحوكمة )١

  
وعة من األحداث التي تعيق إن الهدف الرئيسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية لدى المجموعة هو حماية مساهمي المجم

تطبيق أنظمة فعالة البالغة لاألهمية  العليااإلدارة  تدركاإلخفاق في استغالل الفرص. التي تشمل التحقيق المستدام ألهداف األداء المالي 
 .رإلدارة المخاط

 
  اإلطار العام إلدارة المخاطر )٢

  
. ويدعم ذلك وجود هيكل المجموعةلمهام المتعلقة بإدارة المخاطر التي تواجهها يقوم مجلس اإلدارة بالتنسيق مع اللجان التابعة له بتنفيذ ا

  ومن ينوب عنه.   للمجموعةتنظيمي واضح يتضمن تفويض موثق بالصالحيات والمسؤوليات من مجلس اإلدارة إلى الرئيس التنفيذي 
 

. يقوم رئيس المجموعة بموجب وهيكليةوتنظيمية يجتمع كبار موظفي اإلدارة بصورة منتظمة للموافقة على أية قرارات تجارية 
جودة الموجودات لضمان نظام ووضع  وتحليلهاطر التي تواجهها المجموعة االصالحيات الممنوحة له من مجلس اإلدارة بتحديد المخ

  تطلبات إعداد التقارير.أهداف المجموعة وتحديد مو المواءمة بين استراتيجية التأمين وإعادة التأمين تحقيق باإلضافة إلىوتنوعها 
  

  اإلطار العام إلدارة رأس المال )٣
  

إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو االلتزام بالمتطلبات القانونية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر وسريالنكا 
  ممكنة للمساهم. عائداتلمجموعة وتحقيق أعلى وسوريا وتركيا وعمان والبحرين وضمان االحتفاظ بنسب جيدة لرأس المال لدعم أعمال ا

  
ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. ومن أجل المحافظة على عليه في تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء التعديالت 

ل للمساهمين أو إصدار أس الماالعائد على رهيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل دفعات توزيعات األرباح للمساهمين أو 
ً بمتطلبات رأس المال الخارجية ولم يتم إجراء أيه تغييرات في األهداف أو السياسات أو العمليات  أسهم جديدة. التزمت المجموعة تماما

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالل السنتين المنتهيتين في 
  

  اإلطار العام التنظيمي )٤
  

األسهم العامة ومراقبتها عن كثب وذلك لضمان إدارة  وحامليبصورة أساسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين  تهتم الجهات التنظيمية
المجموعة لهذه األمور بشكل مرضي لصالحهم. في الوقت ذاته، كذلك تحرص الجهات التنظيمية على التأكد من احتفاظ المجموعة بمركز 

  .ت غير المتوقعة الناشئة من األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعيةمالي مناسب يمكنها من الوفاء بالمطالبا
  

تخضع عمليات المجموعة للمتطلبات التنظيمية المطبقة في الدول التي تعمل بها. ال تتطلب هذه اللوائح التنظيمية اعتماد األنشطة 
فاق عن السداد والتعثر من جانب شركات التكافل وذلك ومراقبتها فقط ولكنها تفرض أيضاً بعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر اإلخ

 للوفاء بالمطالبات غير المتوقعة عند حدوثها.
 

  مطلوبات والإدارة الموجودات إطار عمل  )٥
  

عامة لتغيرات تنتج المخاطر المالية عن المراكز المفتوحة في أسعار الفائدة ومنتجات العمالت األجنبية واألسهم وجميعها تتعرض 
ي السوق. تقوم المجموعة بإدارة هذه المراكز لتحقيق عوائد استثمارية طويلة األجل تزيد عن التزاماتها بموجب عقود التأمين. وخاصة ف

استناداً إن األسلوب الرئيسي إلطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة هو مطابقة الموجودات مع مطلوبات عقود التأمين 
  مستحقة الدفع إلى حاملي العقود.نوع المزايا ال إلى
  

يقوم رئيس المجموعة بصورة فعالة بمراقبة إطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات لضمان توفر النقد الكافي في كل فترة للوفاء 
  بااللتزامات الناتجة عن عقود التأمين.

  
غير ت المالية األخرى لدى المجموعة وجودات والمطلوبايقوم رئيس المجموعة بصورة منتظمة بمراقبة المخاطر المالية المرتبطة بالم

  مرتبطة بالتزامات التأمين.ال
  



 

٣٣ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

 
  إدارة المخاطر (تابع)   ٤

  
  مطلوبات (تابع)والإدارة الموجودات إطار عمل  )٥

  
  اً للمخاطر التي واجهتها المجموعة والطرق الُمتبعة من قبل اإلدارة للحد من هذه المخاطر:فيما يلي ملخص

  
  مخاطر التأمين  )أ

  

تتمثل المخاطر األساسية التي تواجهها المجموعة بموجب عقود التأمين في أن المطالبات الفعلية ودفعات المزايا أو توقيتها، تختلف عن 
امة المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. وبالتالي، فإن التوقعات. ويتأثر ذلك بتكرار وجس

  هدف المجموعة هو ضمان أن تكون االحتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات.
  

تتحسن تغيرات المخاطر عن يتم الحد من التعرض للمخاطر المذكورة أعاله عن طريق التنويع عبر محفظة كبيرة من عقود التأمين. 
  طريق االختيار الدقيق وتنفيذ توجيهات استراتيجية التأمين، فضال عن استخدام ترتيبات إعادة التأمين.

  
  التكرار وجسامة المطالبات

  

السيارات يمكن أن يتأثر تكرار وجسامة المطالبات بعدة عوامل. تقدم المجموعة أعمال التأمين على الممتلكات واألعمال الهندسية و
والحوادث العامة والتأمين البحري والصحي والتأمين الجماعي على الحياة والتأمين ضد الحوادث الشخصية. ويتم النظر إلى أنواع التكافل 
هذه بصورة عامة على أنها عقود تأمين قصيرة األجل حيث يتم اإلعالن عن المطالبات وتسويتها خالل فترة زمنية قصيرة. يساعد ذلك 

  تقليل مخاطر التأمين. على 
  

  الممتلكات 
  

بالنسبة لعقود التأمين الخاصة بالممتلكات، تكمن المخاطر الرئيسية في أضرار الحريق والمخاطر األخرى ذات الصلة وتعطيل األعمال 
  الناتجة عن ذلك. 

  

لكات المؤمن عليها. إن تكلفة إعادة بناء أو يتم التأمين في تلك العقود سواء على أساس قيمة االستبدال أو التعويض بقيم مناسبة للممت
إصالح الممتلكات المتضررة والوقت المطلوب إلعادة العمليات إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر في حالة تعطل األعمال باإلضافة 

  إلى أسس التأمين هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات. 
  

  األعمال الهندسية 
  

لعقود التأمين الخاصة باألعمال الهندسية، فإن العناصر الرئيسية للمخاطر تشمل الخسائر أو األضرار التي تلحق بأعمال المشروع بالنسبة 
المؤمن عليه والتزامات الطرف اآلخر ذات الصلة والخسائر أو األضرار التي تلحق باآلالت والماكينات والمعدات المؤمن عليها 

  ل األعمال. إن العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات هو حجم الخسائر أو األضرار. والخسائر الناتجة عن تعط
  

  السيارات 
  

بالنسبة لعقود التأمين الخاصة بالسيارات، فإن العناصر الرئيسية للمخاطر تشمل المطالبات التي تنشأ عن الوفاة واإلصابات الجسدية 
  األخرى باإلضافة إلى المطالبات الناشئة عن السيارات المؤمن عليها.  واألضرار التي تلحق بممتلكات األطراف

  

إن العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات هي األحكام المحتمل صدورها من قبل المحكمة في حاالت الوفاة أو اإلصابات 
  الجسدية ومدى الضرر الذي يلحق بالسيارات. 

  

  الحوادث المتنوعة
  

ئات التأمين ضد الحوادث المتنوعة مثل فقدان النقود وخيانة الموظفين والحوادث الشخصية وتعويضات العمال والسفر والتأمين بالنسبة لف
ضد الغير والتعويض المهني، إن العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات هي مدى الخسارة أو الضرر واألحكام المحتمل 

  صدورها من قبل المحكمة.
  
  لتأمين البحريا
  

د بالنسبة للتأمين البحري فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الخسائر أو األضرار التي تلحق بالشحنة أو بالسفينة المؤمن عليها بسبب العدي
ائر أو من الحوادث التي ينتج عنها مطالبات خسارة كلية أو جزئية. إن العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات هو حجم الخس

  األضرار.
  
  



 

٣٤ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

 
  إدارة المخاطر (تابع)  ٤

  
  مطلوبات (تابع)والإدارة الموجودات إطار عمل   ) ٥

  
  مخاطر التأمين (تابع)  )أ

  
  الشخصية التأمين الطبي والتأمين الجماعي على الحياة والحوادث

 
بالنسبة للتأمين الطبي، تتمثل المخاطر الرئيسية في المرض والحوادث وتكاليف العناية الصحية المتعلقة به. وبالنسبة للتأمين الجماعي 

  على الحياة والحوادث الشخصية فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في المطالبات عن الوفاة و/أو العجز الدائم أو الجزئي.
  

  لحياة لألفرادالتأمين على ا
  

 بالنسبة للعقود حيث تكون الوفاة أو العجز هي الخطر المؤمن عليه، فإن العوامل الهامة التي يمكن أن تزيد من تكرار المطالبات الشاملة
. إن حدود هي األوبئة، والتغيرات في نمط الحياة على نطاق واسع والكوارث الطبيعية، مما ينتج عنها مطالبات مبكرة أو أكثر من المتوقع

  إعادة التأمين على مستوى المجموعة بخصوص حياة فرد مؤمن عليه وجميع األفراد الذين لديهم مخاطر عالية ومؤمن عليهم متوافرة.
 

  لدى المجموعة ترتيبات إعادة تأمين مناسبة لحماية الجدوى المالية الخاصة بها مقابل هذه المطالبات لجميع الفئات المذكورة أعاله.
  

  يز الجغرافي للمخاطرالترك
  

تتركز مخاطر التأمين الناتجة عن عقود التأمين بصورة رئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن التركز الجغرافي للمخاطر مشابه 
  للسنة الماضية.

  
  مخاطر إعادة التأمين

 
ن المطالبات التأمينية الكبيرة، تقوم المجموعة على غرار شركات التأمين األخرى، ولغرض الحد من التعرض لخسائر مالية قد تنتج ع

ً أكبر في مجال األعمال  ضمن أعمالها االعتيادية بإبرام اتفاقيات إعادة تأمين مع أطراف أخرى. توفر ترتيبات إعادة التأمين هذه تنوعا
ً من إعادة وتسمح لإلدارة بمراقبة التعرض للخسائر المحتملة نتيجة المخاطر الكبيرة كما توفر قدرة إضاف ية على النمو. إن جزءاً مهما

  التأمين يتأثر باالتفاقيات والعقود االختيارية وفائض الخسائر المتعلقة بعقود إعادة التأمين.
  

زء إن عقود إعادة التأمين الُمسندة ال تعفى المجموعة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين، ونتيجة لذلك تبقى المجموعة ملتزمة بالج
  من المطالبات المعاد تأمينها في حالة عدم تمكن معيدي التأمين من الوفاء بالتزاماتهم وفقاً لعقود إعادة التأمين.

  
ل ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة تعثر شركات إعادة التأمين، تقوم المجموعة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين التي تتعام

  اطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية واألنشطة أو السمات االقتصادية المماثلة لتلك الشركات.معها ورصد تركيزات مخ
  

). نظرياً، ينشأ أقصى ٪٣٤ – ٢٠١٨( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١من مخاطر االئتمان القصوى في  ٪٢٨تشكل أكبر خمسة شركات إعادة تأمين 
  في أعمال دولة اإلمارات العربية المتحدة. تعرض لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي من الذمم المدينة

  
  المخاطر المالية  )ب

  
  إن المجموعة معرضة للمخاطر األساسية التالية نتيجة استخدامها أدوات مالية: 

  
 مخاطر االئتمان؛  )١
 مخاطر السيولة؛  )٢
 مخاطر السوق؛  )٣
 المخاطر التشغيلية؛ و  )٤
 مخاطر التأمين  )٥

  



 

٣٥ 

  لتابعة لهاوالشركات ااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

 
  إدارة المخاطر (تابع)  ٤

  
  مطلوبات (تابع)والإدارة الموجودات عمل إطار   ) ٥

  
  (تابع) المخاطر المالية  )ب

  
والطرق  يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، ويصف أهداف المجموعة وسياساتها

ية المتبعة من قبلها لقياس وإدارة هذه المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. تم إدراج إفصاحات كمية في هذه البيانات المال
  الموحدة.  

  
  مخاطر االئتمان   )١
  

للطرف اآلخر من خالل عدم قدرته  تتمثل مخاطر االئتمان بالمخاطر من أن يتسبب أحد األطراف في أداة مالية ما في حدوث خسائر مالية
على الوفاء بالتزاماته. فيما يتعلق بجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة، يكون التعرض األقصى لمخاطر االئتمان 

  لدى المجموعة هو القيمة الدفترية المفصح عنها في بيان المركز المالي الموحد.
  

  ات التالية لتخفيف تعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان:يتم تطبيق السياسات واإلجراء
  
  تقوم المجموعة بإبرام عقود تأمين وإعادة تأمين فقط مع أطراف أخرى معترف بها وذات جدارة ائتمانية. تتمثل سياسة المجموعة

ً لشروط ائتمانية إلجراءات تحقق ائتما نية. عالوة على ذلك، تتم في أن يخضع كافة العمالء الراغبين في إجراء معامالت وفقا
 بصورة مستمرة متابعة المبالغ المستحقة من عقود التأمين ومعيدي التأمين بغرض الحد من تعرض المجموعة لديون معدومة.

 

  تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بوكالء ووسطاء من خالل وضع حدود ائتمانية لكل وكيل أو وسيط على
 ة إلى متابعة الذمم المدينة قيد السداد.حدة باإلضاف

  

 .يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية للمجموعة لدى مجموعة من البنوك المحلية وفقاً للحدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة 
  

 .ال توجد تركزات جوهرية لمخاطر االئتمان داخل المجموعة  
  

  ئتمان من بنود بيان المركز المالي الموحد:يظهر الجدول أدناه أقصى تعرضات المجموعة لمخاطر اال
  
  ديسمبر ٣١  ديسمبر  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

      

  ١٤٤٫٩٣٨  ٢٠٠٫٤٠٦  االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق
  ١٫٢٤١٫٧٤٨  ١٫٠٤٣٫٤٣٨  االستثمارات المتوفرة للبيع

  ٩١٤٫٨٤٨  ٩١٩٫٩٤٤  أرصدة التأمين المدينة
  ٢٤٫٦٧٦  ٢٤٫٨٧٢  خرىالذمم المدينة األ

  ٢٫٤٩٩٫٩٤١  ٣٫٠١٣٫٦٧٧  لدى البنوكواألرصدة  لدى البنوك الودائع
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٤٫٨٢٦٫١٥١ ٥٫٢٠٢٫٣٣٧  
  ==========  ==========  
  



 

٣٦ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   موحدة (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية ال

 
  إدارة المخاطر (تابع)   ٤

  
  مطلوبات (تابع)والإدارة الموجودات عمل إطار   ) ٥

  
  (تابع) المخاطر المالية  ب)

  
  مخاطر االئتمان (تابع)  )١

  
 األقصىس الحد ولكن لي االئتمانتمثل التعرض الحالي لمخاطر  أعالهالمالية بالقيمة العادلة، فإن المبالغ المبينة  األدواتعندما يتم تسجيل 

  في المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم. ينشأللتعرض للمخاطر الذي قد 
  

المحددة.  اإليضاحاتمن األدوات المالية، فقد تمت اإلشارة إلى  فئةلمزيد من التفاصيل حول الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لكل 
ً للتصنيف يعرض الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر  االئتمان لدى المجموعة من خالل تصنيف الموجودات وفقا

  االئتماني لألطراف المقابلة لدى المجموعة.
  

      لم يتأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض القيمة  

  فئة االستثمار  

من غير فئة 
االستثمار 
  (مرضي)

من غير فئة 
االستثمار 

  (غير مرضي)

متأخرة السداد 
أو منخفضة 

  جموعالم  القيمة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

            
  ٢٠٠٫٤٠٦  -   -   ٢٠٠٫٤٠٦  -   االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

  ١٣٫٧٠١  -   -   -   ١٣٫٧٠١  االستثمارات المتوفرة للبيع
  ٩١٩٫٩٤٤  ٤٤٫١٥١  -   -   ٨٧٥٫٧٩٣  أرصدة التأمين المدينة

  ٢٫٢١٨٫٦٦٢  -   -   -   ٢٫٢١٨٫٦٦٢  موجودات عقود إعادة التأمين
  ٢٤٫٨٧٢  -   -   ٢٤٫٨٧٢  -   الذمم المدينة األخرى

لدى واألرصدة  لدى البنوك الودائع
  ٣٫٠١٣٫٦٧٧  -   -   ٤٧٫٢٧٦  ٢٫٩٦٦٫٤٠١  البنوك 

   ---- ----------------- -  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- ----------------- --  ---- ---------------- - -- 
          ٦٫٣٩١٫٢٦٢  

  )٤٤٫١٥١(          ناقصاً مخصص انخفاض القيمة
           ---- ----------------- --  
          ٦٫٣٤٧٫١١١  
          ==========  
  

      لم يتأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض القيمة  

  فئة االستثمار  

من غير فئة 
االستثمار 
  (مرضي)

فئة من غير 
االستثمار 

  (غير مرضي)

اد متأخرة السد
أو منخفضة 

  اإلجمالي  القيمة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٨٢٠١ديسمبر  ٣١

            
  ١٤٤٫٩٣٨  -   -   ١٤٤٫٩٣٨  -   االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

  ١٤٫٣١٣  -   -   -   ١٤٫٣١٣  االستثمارات المتوفرة للبيع
  ٩١٤٫٨٤٨  ٤٠٫٧٩٠  -   -   ٨٧٤٫٠٥٨  أرصدة التأمين المدينة

  ٢٫٠٠٩٫٧٦٠  -   -   -   ٢٫٠٠٩٫٧٦٠  ودات عقود إعادة التأمينموج
  ٢٤٫٦٧٦  -   -   ٢٤٫٦٧٦  -   الذمم المدينة األخرى

لدى واألرصدة  لدى البنوك الودائع
  ٢٫٤٩٩٫٩٤١  -   -   ٤١٫٢٩٤  ٢٫٤٥٨٫٦٤٧  البنوك 

   ---- ----------------- -  ---- ----------------- --  ---- ---------------- --  ---- ---------------- - --  ---- ----------------- -- 
          ٥٫٦٠٨٫٤٧٦  

  )٤٠٫٧٩٠(          ناقصاً مخصص انخفاض القيمة
           ---- ----------------- --  
          ٥٫٥٦٧٫٦٨٦  
          ==========  

  



 

٣٧ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

 

  اطر (تابع)إدارة المخ  ٤
  

  مطلوبات (تابع)والإدارة الموجودات عمل إطار   ) ٥
  

  المخاطر المالية (تابع)  ب) 
  

  مخاطر االئتمان (تابع)  )١
  

  فيما يلي تحليل لفترات استحقاق أرصدة التأمين المدينة:
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  حاملي وثائق 

  التأمين
  شركات التأمين/

  اإلجمالي  إعادة التأمين
  ألف درهم  رهمألف د  ألف درهم  

        داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٣٤٢٫٣٩٩  ١٥٫٤٥٧  ٣٢٦٫٩٤٢  يوماً  ٣٠أقل من 

  ١٦٧٫٦٢٦  ٣٢٫٥٤٤  ١٣٥٫٠٨٢  يوماً  ٩٠ – ٣٠
  ٧٨٫٣٣٩  ٧٫٤٣٢  ٧٠٫٩٠٧  يوماً  ١٨٠ – ٩١

  ٢٩٫١٠١  ٦٫٦٢٣  ٢٢٫٤٧٨  يوماً  ٢٧٠ – ١٨١
  ١٨٫٨٩٣  ٣٫٣٩٧  ١٥٫٤٩٦  يوماً  ٣٦٠ – ٢٧١

ً يوم ٣٦٠أكثر من    ٧٨٫٩٠٨  ١٠٫٨٨٨  ٦٨٫٠٢٠  ا
   ---- ----- -------------------------------------- ------------- --  ---- ------- ------------------------------ ---------- --  ---- ------- --------------------------------------- -------------- 

  ٧١٥٫٢٦٦  ٧٦٫٣٤١  ٦٣٨٫٩٢٥  المجموع
  =============== ============ =============== 

        خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٩٠٫٤٤٤  ٦٢٫١١٤  ٢٨٫٣٣٠  يوماً  ٣٠أقل من 

  ٣٤٫٧٤٢  ١٦٫٠٩٦  ١٨٫٦٤٦  يوماً  ٩٠ – ٣٠
  ١٧٫٠٩٧  ١٠٫٧٢٧  ٦٫٣٧٠  يوماً  ١٨٠ – ٩١

  ٢٦٫٩٢٨  ١٨٫٦٠٠  ٨٫٣٢٨  يوماً  ٢٧٠ – ١٨١
  ٨٫٤١١  ٥٫٧٠٥  ٢٫٧٠٦  يوماً  ٣٦٠ – ٢٧١

  ٢٧٫٠٥٦  ١٥٫٩٠٤  ١١٫١٥٢  يوماً  ٣٦٠ر من أكث
   ---- ----- -------------------------------------- ------------- --  ---- ------- ----------------------------------- ---------- --  ---- ------- --------------------------------------- -------------- 

  ٢٠٤٫٦٧٨  ١٢٩٫١٤٦  ٧٥٫٥٣٢  لمجموعا
  =============== ============== =============== 

  ٩١٩٫٩٤٤  ٢٠٥٫٤٨٧  ٧١٤٫٤٥٧  إلجماليا
  =============== ============== =============== 
  

  

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  حاملي وثائق 
  التأمين

  شركات التأمين/
  اإلجمالي  إعادة التأمين

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
        ارات العربية المتحدةداخل دولة اإلم

  ٣٥٧٫٢٥٤  ١٣٫٥٧٧  ٣٤٣٫٦٧٧  يوماً  ٣٠أقل من 
  ١٢٥٫٦٨٠  ٦٫٥٦٤  ١١٩٫١١٦  يوماً  ٩٠ – ٣٠
  ٩٦٫١٤٦  ٧٫٢٤٦  ٨٨٫٩٠٠  يوماً  ١٨٠ – ٩١

  ٥٤٫٧٣٦  ٦٫٦٤٠  ٤٨٫٠٩٦  يوماً  ٢٧٠ – ١٨١
  ٣٧٫٠٦٥  ٣٫٠٨٠  ٣٣٫٩٨٥  يوماً  ٣٦٠ – ٢٧١

  ٥٢٫٤٦٦  ٧٫٨٦٧  ٤٤٫٥٩٩  يوماً  ٣٦٠أكثر من 
   ---- -------------------------------------------------------- --  ---- ----------------------------------------------- --  ---- ------------------------------------------------------------ 

  ٧٢٣٫٣٤٧  ٤٤٫٩٧٤  ٦٧٨٫٣٧٣  المجموع
  =============== ============ =============== 

        خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٨٤٫٢٣٧  ٥٨٫١٧٦  ٢٦٫٠٦١  يوماً  ٣٠أقل من 

  ٣٦٫٧٤٠  ١٩٫٧٢١  ١٧٫٠١٩  يوماً  ٩٠ – ٣٠
  ٢١٫٧٥٦  ١٠٫٦٨٢  ١١٫٠٧٤  يوماً  ١٨٠ – ٩١

  ٢٣٫٣٦٥  ٢٠٫٣٣٥  ٣٫٠٣٠  يوماً  ٢٧٠ – ١٨١
  ٤٫٥٢٠  ٢٫٩٢٤  ١٫٥٩٦  يوماً  ٣٦٠ – ٢٧١

  ٢٠٫٨٨٣  ١٢٫٧٧١  ٨٫١١٢  يوماً  ٣٦٠أكثر من 
   ---- -------------------------------------------------------- --  ---- -------------------------------------------- - --- --  ---- ------------------------------------------------------------ 

  ١٩١٫٥٠١  ١٢٤٫٦٠٩  ٦٦٫٨٩٢  لمجموعا
  =============== ============= =============== 

  ٩١٤٫٨٤٨  ١٦٩٫٥٨٣  ٧٤٥٫٢٦٥  إلجماليا
  =============== ============= =============== 



 

٣٨ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

 
  إدارة المخاطر (تابع)  ٤

  
  (تابع) والمطلوباتإدارة الموجودات عمل إطار   ) ٥

  
  المخاطر المالية (تابع)  ب) 

  
  ) مخاطر االئتمان (تابع)١
  

يوماً. فيما يتعلق بالموجودات المصنفة على أنها "متأخرة السداد وتعرضت لالنخفاض  ١٢٠تقوم المجموعة بتقديم تسهيالت ائتمانية حتى 
ً ويتم ق ١٢٠في القيمة" تكون الدفعات التعاقدية متأخرة لفترة تتجاوز  األرباح أو يد تسوية بناًء على االنخفاض في القيمة في بيان يوما

يوماً مصنفة كـ  ١٢٠الموحد. عندما تخضع التعرضات لمخاطر االئتمان لضمانات كافية، قد تظل المبالغ المتأخرة لفترة تتجاوز  الخسائر
  ى االنخفاض في القيمة."مبالغ متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة"، دون قيد أي تسويات بناء عل

  
تقوم المجموعة بإصدار وثائق تأمين استثمارات مرتبطة بالوحدات في عدد من عملياتها. بخصوص األعمال المرتبطة بالوحدات، يتحمل 

رة مع حامل الوثيقة مخاطر االستثمارات في الموجودات المحتفظ بها في الصناديق المرتبطة بالوحدات، حيث ترتبط مزايا الوثيقة مباش
  قيمة الموجودات في الصندوق. لذلك، ال يوجد لدى المجموعة أية مخاطر ائتمان جوهرية على الموجودات المالية المرتبطة بالوحدات.

  
  مخاطر السيولة  )٢
  

زامات المالية تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بعقود التأمين وااللت
  عند استحقاقها.

  

لخص يتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري وتتأكد اإلدارة من توفر األموال السائلة الكافية للوفاء بأية التزامات عند استحقاقها. ي
داً إلى االلتزامات التعاقدية الجدول التالي في الصفحة الالحقة (باأللف درهم) استحقاق الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمجموعة استنا

غير المخصومة المتبقية. وبما أن المجموعة ليس لديها مطلوبات تترتب عليها فوائد فإن إجمالي المبالغ في الجدول مطابقة مع بيان 
  المركز المالي الموحد.

  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  اإلجمالي  دون مدة محددة  أكثر من سنة  أقل من سنة  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          الموجودات
          

  ٦٥٫٤٧٨  ٦٥٫٤٧٨  -   -   استثمار في شركة زميلة
  ٢٠٠٫٤٠٦  -   ١٦٣٫٥١١  ٣٦٫٨٩٥  استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

  ١٫٠٤٣٫٤٣٨  ١٫٠٢٩٫٧٣٧  -   ١٣٫٧٠١  استثمارات متوفرة للبيع
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  ١٤٤٫٦٧٣  ١٤٤٫٦٧٣  -   -   األرباح أو الخسائر  
  ٨٧٥٫٧٩٣  -   -   ٨٧٥٫٧٩٣  أرصدة التأمين المدينة
  ٢٤٫٨٧٢  -   -   ٢٤٫٨٧٢  الذمم المدينة األخرى

  ٣٫٠١٣٫٧٤٠  ٢٤٦٫١٣٠  ١٫٩٢٥٫٥٢٩  ٨٤٢٫٠٨١  ودائع لدى البنوك
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- - 

  ٥٫٣٦٨٫٤٠٠  ١٫٤٨٦٫٠١٨  ٢٫٠٨٩٫٠٤٠ ١٫٧٩٣٫٣٤٢  ي الموجوداتإجمال
  ==========  ==========  ==========  ==========  

          المطلوبات
  ١٫١٢٥٫٣٢٢  -   -   ١٫١٢٥٫٣٢٢  والذمم الدائنة األخرىذمم معيدي التأمين الدائنة 

  ١٠٫١٠٨  -   -   ١٠٫١٠٨  التزامات عقود اإليجار
   ---- ----------------- --  --- - ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- - 

  ١٫١٣٥٫٤٣٠  -   -   ١٫١٣٥٫٤٣٠  إجمالي المطلوبات
  ==========  ==========  ==========  ==========  



 

٣٩ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

 
  دارة المخاطر المالية (تابع)إ   ٤

  
 (تابع) والمطلوباتإدارة الموجودات عمل إطار   ) ٥

  
  المخاطر المالية (تابع)  ب) 

  
  ) مخاطر السيولة (تابع)٢
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  اإلجمالي  دون مدة محددة  أكثر من سنة  أقل من سنة  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          الموجودات
          

  ٦٥٫٠٨٩  ٦٥٫٠٨٩  -   -   ثمار في شركة زميلةاست
  ١٤٤٫٩٣٨  -   ٧٨٫٣٦٣  ٦٦٫٥٧٥  استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

  ١٫٢٤١٫٧٤٨  ١٫٠٢٧٫٤٣٥  ٢٠٠٫٠٠٠  ١٤٫٣١٣  استثمارات متوفرة للبيع
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  ٩٠٫٣١٤  ٩٠٫٣١٤  -   -   األرباح أو الخسائر  
  ٨٧٤٫٠٥٨  -   -   ٨٧٤٫٠٥٨  أرصدة التأمين المدينة
  ٢٤٫٦٧٦  -   -   ٢٤٫٦٧٦  الذمم المدينة األخرى

  ٢٫٥٠٠٫٠٠٨  ٥٨٫٣٠١  ٣٠٠٫٤٣١  ٢٫١٤١٫٢٧٦  ودائع لدى البنوك
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- - 

  ٤٫٩٤٠٫٨٣١  ١٫٢٤١٫١٣٩  ٥٧٨٫٧٩٤ ٣٫١٢٠٫٨٩٨  إجمالي الموجودات
  ==========  ==========  ==========  ==========  

          المطلوبات
  ١٫١٢٤٫٩٤١  -   -   ١٫١٢٤٫٩٤١  والذمم الدائنة األخرىذمم معيدي التأمين الدائنة 

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- - 
  ١٫١٢٤٫٩٤١  -   -   ١٫١٢٤٫٩٤١  تإجمالي المطلوبا

  ==========  ==========  ==========  ==========  
  
  ) مخاطر السوق٣
 

تتمثل مخاطر السوق في المخاطر التي قد تنتج من تقلب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات 
اة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األدوات التي يتم المتاجرة بها في السوق. تتألف نتيجة لعوامل تخص األداة بعينها أو مصدر األد

  .األسهممخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر هي: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر 
  

  مخاطر أسعار الفائدة
  

ها النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق. إن تنشأ مخاطر أسعار الفائدة عن التقلبات في قيمة أداة مالية أو تدفقات
ض األدوات المالية ذات أسعار الفائدة المتغيرة تعّرض المجموعة لمخاطر الفائدة، بينما األدوات المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة تعرّ 

  المجموعة لمخاطر فوائد القيمة العادلة.
  

خاطر أسعار الفائدة يتعلق فقط باستثماراتها في سندات ذات أسعار فائدة متغير والمدرجة ضمن بند إن تعرض المجموعة الهام لم
االستثمارات المتوفرة للبيع. تقوم المجموعة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار الفائدة بالعمالت التي 

  صنفت بها االستثمارات.



 

٤٠ 

  والشركات التابعة لهامة عامة اورينت للتأمين مساه
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

 
  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤

  
 (تابع) والمطلوباتإدارة الموجودات عمل إطار   ) ٥

  
  المخاطر المالية (تابع)  ب) 

  
  (تابع) ) مخاطر السوق٣
  

  (تابع) مخاطر أسعار الفائدة
  

  ديسمبر: ٣١كما في  لفائدةا لمخاطر أسعار دات المالية التي تخضعالموجوفيما يلي تفاصيل 
  

  أقل من سنة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
من سنة إلى 
  خمس سنوات

بنود ال تخضع 
  معدل الفائدة الفعلي  اإلجمالي   لفائدة

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

  ٪١٨ .٢٠ -  ٪٤ .٢٥  ٢٠٠٫٤٠٦  -   ١٦٣٫٥١١  ٣٦٫٨٩٥  استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
  ٪٨ .٥٠ -  ٪٥ .٠٠  ١٫٠٤٣٫٤٣٨  ١٫٠٢٩٫٧٣٧  -   ١٣٫٧٠١  استثمارات متوفرة للبيع

    استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة 
  ١٤٤٫٦٧٣  ١٤٤٫٦٧٣  -   -   من خالل األرباح أو الخسائر  

  

  ٪١٥ .٠٠ -  ٪١ .٦٠  ٢٫٦٤٤٫٠٩٨  -   ١٫٩٢٥٫٥٢٩  ٧١٨٫٥٦٩  ودائع لدى بنوك
  ٪٢٤ .٠٠ -  ٪٠ .٠٥  ٣٦٩٫٥٧٩  ١٩١٫٥٧١  -   ١٧٨٫٠٠٨  دى بنوكأرصدة ل

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --   
  ٤٫٤٠٢٫١٩٤  ١٫٣٦٥٫٩٨١  ٢٫٠٨٩٫٠٤٠  ٩٤٧٫١٧٣    
  ==========  ==========  ==========  ==========    
            

  أقل من سنة  ٨٢٠١ديسمبر  ٣١
من سنة إلى 
  خمس سنوات

بنود ال تخضع 
  معدل الفائدة الفعلي  اإلجمالي   لفائدة

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

  ٪٢١ .٨٠ -  ٪٤ .٢٥  ١٤٤٫٩٣٨  -   ٧٨٫٣٦٣  ٦٦٫٥٧٥  استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
  ٪١٢ .١٣ -  ٪٥ .٠٠  ١٫٢٤١٫٧٤٨  ١٫٠٢٧٫٤٣٥  ٢٠٠٫٠٠٠  ١٤٫٣١٣  استثمارات متوفرة للبيع

    استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة 
  ٩٠٫٣١٤  ٩٠٫٣١٤  -   -   من خالل األرباح أو الخسائر  

  

  ٪١٥ .٧٥ -  ٪٢ .٧٥  ٢٫٢٦٥٫٧٣١  -   ٣٠٠٫٤٣١  ١٫٩٦٥٫٣٠٠  ودائع لدى بنوك
  ٪٢٦ .٥٠ -  ٪٠ .٠٣  ٢٣٤٫٢١٠  ١٦٩٫٦١٣  -   ٦٤٫٥٩٧  أرصدة لدى بنوك

   ---- ------------ ----- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --   
  ٣٫٩٧٦٫٩٤١  ١٫٢٨٧٫٣٦٢  ٥٧٨٫٧٩٤  ٢٫١١٠٫٧٨٥    
  ==========  ==========  ==========  ==========    
 

  يختلف سعر الفائدة الفعلي بين استثمارات المجموعة في مختلف البلدان التي تعمل فيها.
  

الموحد للمجموعة تجاه التغيرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار الفوائد، مع بقاء جميع األرباح أو الخسائر حساسية بيان إن 
  المتغيرات األخرى ثابتة، تعتبر غير جوهرية.

 



 

٤١ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

 
  ارة المخاطر المالية (تابع)إد  ٤

  
 (تابع) والمطلوباتإدارة الموجودات عمل إطار   ) ٥

  
  المخاطر المالية (تابع)  ب) 

  
  ) مخاطر السوق (تابع)٣

  
  مخاطر العمالت األجنبية

  

  العمالت األجنبية.تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف 
  

يوضح الجدول التالي حساسية التغير الُمحتمل بصورة معقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى 
 ثابتة، على أرباح المجموعة. إن تأثير االنخفاض في أسعار صرف العمالت األجنبية من المتوقع أن يكون بنفس الدرجة ولكن في االتجاه

  المعاكس لتأثير الزيادات المبينة. ليس هناك أي تأثير آخر على حقوق الملكية.
  

  
  الزيادة في معدل 

  الصرف
 الموحدة التأثير على األرباح والخسائر

  واإليرادات الشاملة األخرى
  ديسمبر  ٣١  ديسمبر  ٣١    
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٣٫٤٦٩  ٥٫٣٨٦  ٪٥+  الجنيه المصري
  ٥٠٣  ٥٧٤  ٪٥+  الليرة السورية

  ٧٧٠  ٨٩٧  ٪٥+  الروبية السريالنكية
  ١٫٠٢٥  ٢٫٤٣٣  ٪٥+  الليرة التركية

 
  مخاطر أسعار األسهم

  
في تتمثل مخاطر أسعار األسهم في المخاطر الناتجة عن تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات 

(باستثناء التغيرات الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت األجنبية)، سواء طرأت تلك التغيرات نتيجة أسعار السوق 
ا في لعوامل متعلقة باألداة المالية بعينها أو مصدر األداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األدوات المالية المماثلة التي يتم المتاجرة به

  السوق. 
  

المجموعة لمخاطر أسعار األسهم بالموجودات المالية التي قد تتقلب قيمتها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تتألف  يرتبط تعرض
  استثمارات األسهم لدى المجموعة من أوراق مالية متداولة في أسواق األوراق المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

  

ديسمبر  ٣١االستثمارات المتوفرة للبيع في  –جة التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية التأثير على حقوق الملكية (نتي فيما يلي
) وعلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد (نتيجة التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو ٢٠١٩

على كافة المتغيرات األخرى تمل بصورة معقولة في مؤشرات حقوق الملكية، مع بقاء ) بسبب تغير مح٢٠١٩ديسمبر  ٣١الخسائر في 
  :ثابتة

  

  
  التغير في أسعار 

  األسهم
  التأثير على 

  حقوق الملكية
التأثير على 

 األرباح أو الخسائر
  ألف درهم  ألف درهم  ٪  
        

        ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ي(بشكل أساسي سوق دبي المال –جميع االستثمارات 

  ١٫٢٢٥  ٩٩٫٥٢١  ١٠  وسوق أبوظبي لألوراق المالية)   
        

        ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  (بشكل أساسي سوق دبي المالي –جميع االستثمارات 

  ١٫١٠٨  ٩٩٫٥٤٦  ١٠  وسوق أبوظبي لألوراق المالية)   



 

٤٢ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 
  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤

  
 (تابع) والمطلوباتإدارة الموجودات عمل إطار   ) ٥

  
  المخاطر المالية (تابع)  ب) 

  
  ) المخاطر التشغيلية ٤
  

ية. في حال تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر الخسارة التي قد تنتج عن فشل النظام أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارج
عدم قدرة األنظمة الرقابية على العمل، يمكن أن تسبب المخاطر التشغيلية أضرار بسمعة المجموعة وقد يكون لها تبعات قانونية أو 
تنظيمية كما قد تؤدي إلى تكبد خسائر مالية. ال تتوقع المجموعة القضاء على كافة المخاطر التشغيلية؛ إال أن وضع إطار عمل رقابي 

ومراقبة واالستجابة للمخاطر المحتملة، يمّكن المجموعة من إدارة المخاطر. تتضمن أدوات الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة صارم 
  ووضع إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم.

  
 ) مخاطر التأمين٥
  

  ل تعرض المجموعة لها نتيجةً للمخاطر التي تغطيها والعمليات التي تستخدمها لتنفيذ أعمالها.تُشير مخاطر التأمين إلى الخسارة الُمحتم
  

 تقوم المجموعة بالحد من مخاطر التأمين لديها عن طريق التنويع عبر محفظة كبيرة من عقود التأمين. كما تتم إدارة قابلية تغير المخاطر
راتيجيات التأمين إلى جانب استخدام ترتيبات إعادة التأمين. وتقوم المجموعة بصفة دورية من خالل االختيار الدقيق وتنفيذ توجيهات است

  بمراجعة إدارتها للمخاطر في سياق العوامل الداخلية والخارجية ذات الصلة والتغيرات التي تطرأ على تلك العوامل.
  

  إدارة رأس المال
  

لمتطلبات رأس المال لشركات التأمين المطلوبة بموجب القانون االتحادي رقم  عند إدارة رأس المال هي االمتثال المجموعةإن أهداف 
إن متطلبات رأس المال موضوعة ومنظمة حسب المتطلبات التنظيمية في  م بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها. ٢٠٠٧) لسنة ٦(

 ُعمان وسوريا ومصر وسريالنكا وتركيا والبحرين.
  

 المجموعةلمتحدة، يحدد قانون التأمين المحلي أدنى مبلغ لرأس المال ونوع رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به في اإلمارات العربية ا
باإلضافة إلى مطلوبات التأمين. يجب الحفاظ على الحد األدنى لرأس المال المطلوب (الوارد في الجدول أدناه) في جميع األوقات على 

  مدار السنة.
  

ً نشرها في  اللوائحرت هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، أصد٢٠١٤ديسمبر  ٢٨في  المالية لشركات التأمين وتم الحقا
. ٢٠١٥يناير  ٢٩ودخلت حيز التنفيذ في  ٢٠١٥يناير  ٢٨بتاريخ  ٥٧٥الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة في العدد رقم 

في سياساتها وإجراءاتها االختبارات  المجموعةخالل السنة. وقد أدرجت التزمت بها المحلية والتي للوائح مالءة التأمين  المجموعةتخضع 
لى ثالث سنوات لتمتثل شركات التأمين مؤامة تمتد إهذه التعليمات. تسمح هيئة التأمين بفترة بالالزمة لضمان االمتثال المستمر والتام 

  للتعليمات.
  

مليون  ١٠٠متطلبات رأس المال يظل الحد األدنى لبشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها،  ٢٠٠٧) لسنة ٦وفقاً للقانون االتحادي رقم (
  درهم لشركات التأمين.

  
  وإجمالي رأس المال المحتفظ به. للمجموعةالحد األدنى لرأس المال التنظيمي متطلبات الجدول أدناه يتضمن 

  
  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٩  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
  درهمألف   درهم ألف  

      

  ٥٠٠٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  المجموعةإجمالي رأس المال المحتفظ به من قبل 
  ========== ========== 

  ١٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  الحد األدنى لرأس المال التنظيمي
  ========== ========== 
  
  
  
 



 

٤٣ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
   لية الموحدة (تابع)إيضاحات حول البيانات الما

  
  استخدام التقديرات واألحكام  ٥

  
وي إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ بيان المركز المالي، والتي تنط

 :رجة ضمن السنة المالية التالية مبينة أدناهلموجودات والمطلوبات المدل للقيم الدفتريةعلى مخاطر جسيمة من إجراء تسوية مادية 
  

  سواء تم اإلبالغ عنها أو لم يتم   تحت التسويةمخصص المطالبات 
  

يتطلب من اإلدارة وضع أحكام هامة عند تقدير المبالغ المستحقة إلى حاملي العقود والناتجة عن المطالبات بموجب عقود التأمين. ترتكز 
افتراضات هامة حول العديد من العوامل التي تنطوي على درجات مختلفة وهامة من األحكام وعدم اليقين هذه التقديرات بالضرورة على 

  وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد يترتب عليه تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة.  
  

التي تم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي والتكلفة طالبات للموبصورة محددة، يجب وضع تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة 
إن األسلوب األساسي المتبع من قبل اإلدارة عند المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي. للمطالبات النهائية المتوقعة 

بدة ولم يتم اإلبالغ عنها، يتمثل في استخدام االتجاهات السابقة لتسوية تقدير تكلفة المطالبات التي تم اإلبالغ عنها والمطالبات المتك
  المطالبات بهدف التنبؤ باالتجاهات المستقبلية لتسوية المطالبات.

  
 يتم تقدير المطالبات التي تخضع ألحكام قضائية أو قرارات تحكيم بصورة منفردة. عادة يقوم خبير تسوية مطالبات التأمين المستقل بتقدير
غ مطالبات الممتلكات. تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة مخصصاتها المتعلقة بالمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبال

  عنها.  
  

  تخضع كافة عقود التأمين الختبار كفاية المطلوبات، والذي يعكس أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.
  

  نخفاض قيمة الذمم المدينةخسائر ا
  

ال يتم إدراج الذمم المدينة التي يتم تقييمها بشكل فردي مقابل انخفاض القيمة والتي يتم أو يستمر االعتراف بخسائر انخفاض القيمة 
ام تقوم أحكام. ومن أجل إصدار تلك األحكوضع الخاصة بها ضمن التقييم الجماعي النخفاض القيمة. يتطلب تقييم انخفاض القيمة 

بتقييم سمات مخاطر االئتمان التي تعتبر عملية التأخر عن السداد على أنها مؤشر على عدم القدرة على سداد كافة المبالغ  المجموعة
  المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية.

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية    ٦

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

السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة 
  العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام. 

  
احاً، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه عندما يكون ذلك مت

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

  
هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم المجموعة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  عندما ال يكون

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

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

  القياسات. 
  

 ألداة مطابقة.  ةنشط أسواق: مدخالت تمثل أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في ١المستوى 
 

التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة غير  ١لمدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى : ا٢المستوى 
مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة 

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

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

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



 

٤٤ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)  ٦
  

لمستوى في النظام المتدرج للقيمة يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب ا
  :مة العادلةالعادلة التي يتم في اطاره تصنيف قياسات القي

  
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  

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

          
          الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:

  ١٢٫٢٥٤  -   -   ١٢٫٢٥٤  األوراق المالية أسهم
  استثمارات محتفظ بها بالنيابة عن حملة وثائق  

  ١٣٢٫٤١٩  -   -   ١٣٢٫٤١٩  المنتجات المرتبطة بالوحدات  
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ١٤٤٫٦٧٣  -   -   ١٤٤٫٦٧٣  
  ========== ========== ========== ========== 
          

          الموجودات المالية المتوفرة للبيع:
  ٩٩١٫٠١٣  -   -   ٩٩١٫٠١٣  القطاع المصرفي

  ٥٢٫٤٢٥  ٣٤٫٥٢٢  -   ١٧٫٩٠٣  قطاعات أخرى
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ١٫٠٤٣٫٤٣٨  ٣٤٫٥٢٢  -   ١٫٠٠٨٫٩١٦  
  ========== ========== ========== ========== 
          

           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  هم األوراق الماليةأس

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

          الموجودات المالية المتوفرة للبيع:
  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  
  ========== ========== ========== ========== 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٥ 

  

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)  ٦

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

  العادلة:

  
يناير  ١في 

  المبيعات  مشتريات  ٢٠١٩

إجمالي األرباح 
أو الخسائر 

المسجلة في 
  حقوق الملكية

 ٣١في 
ديسمبر 
٢٠١٩  

  ألف درهم  لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
            

            الموجودات المالية المتوفرة للبيع:

  -   -   )٢٠٠٫٠٠٠(  -   ٢٠٠٫٠٠٠  القطاع المصرفي
  ٣٤٫٥٢٢  ٩١٩  -   ١٫٦٢٥  ٣١٫٩٧٨  قطاعات أخرى

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- ---------------- --  ---- ---------------- --  ---- -------------- -- -- 
  ٣٤٫٥٢٢  ٩١٩  )٢٠٠٫٠٠٠(  ١٫٦٢٥  ٢٣١٫٩٧٨  اإلجمالي

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

  

  
يناير  ١في 

  المبيعات  مشتريات  ٢٠١٨

إجمالي األرباح 
أو الخسائر 
المسجلة في 
  حقوق الملكية

ديسمبر  ٣١في 
٨٢٠١  

  ألف درهم  لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
            

            الموجودات المالية المتوفرة للبيع:
  ٢٠٠٫٠٠٠  -   -   -   ٢٠٠٫٠٠٠  القطاع المصرفي

  ٣١٫٩٧٨  -   -   ٢٫١٤٧  ٢٩٫٨٣١  قطاعات أخرى
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- ---------------- --  ---- ---------------- --  ---- ---------------- -- 

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



 

٤٦ 

  

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  الممتلكات والمعدات  ٧

  

  
  

  أراضي 

  
  

  مباني 

ثاث أ
وتجهيزات 

ومعدات 
  مكتبية 

  
  

  سيارات 

  
  

  اإلجمالي 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

            التكلفة 
  ١٤٨٫٥٧٩  ٢٫٢٦٣  ٢٩٫٨٦٠  ٩٦٫٤٥٦  ٢٠٫٠٠٠  ٢٠١٨يناير  ١في 

 ٢٫٦٥٣  ٣٣٨  ٢٫٣١٥  -   -   إضافات 
  )٣٣٥(  )٢٣٨(  )٩٧(  -   -   استبعادات 

  )١٫٨٧٣(  )٧٧(  )١٫٧٩٦(  -   -   فروق صرف عمالت أجنبية
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 

  ١٤٩٫٠٢٤  ٢٫٢٨٦  ٣٠٫٢٨٢  ٩٦٫٤٥٦  ٢٠٫٠٠٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- -------- --------- -  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 

  ١٤٩٫٠٢٤  ٢٫٢٨٦  ٣٠٫٢٨٢  ٩٦٫٤٥٦  ٢٠٫٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١في 
االعتراف بموجودات حق االستخدام عند 

من المعايير  ١٦التطبيق المبدئي للمعيار رقم 
  ٩٫٤٥٠  -   -   ٩٫٤٥٠  -   الدولية إلعداد التقارير المالية

   ---- ---------- ------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ١٥٨٫٤٧٤  ٢٫٢٨٦  ٣٠٫٢٨٢  ١٠٥٫٩٠٦  ٢٠٫٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١في الرصيد المعدل 

 ١٠٫٠٥٣  ٤٧٢  ١٫٧٥٤  ٧٫٨٢٧  -   إضافات 
  )٣٦٧(  )٢٩٦(  )٧١(  -   -   استبعادات 

  ٥  ٢٣  )١٨(  -   -   جنبيةفروق صرف عمالت أ
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 

  ١٦٨٫١٦٥  ٢٫٤٨٥  ٣١٫٩٤٧  ١١٣٫٧٣٣  ٢٠٫٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ------ ----------- -  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 

            االستهالك المتراكم
  ٤٦٫١٠٧  ١٫٢٧٤  ٢١٫٦١١  ٢٣٫٢٢٢  -    ٢٠١٨يناير  ١في 

  ٧٫٠٤٦  ٣٤١  ٢٫٨٤٥  ٣٫٨٦٠  -   المحمل على السنة 
  )٣١٣(  )٢٢٩(  )٨٤(  -   -   على االستبعادات 

  )٩٤٢(  )٢٩(  )٩١٣(  -   -   فروق صرف عمالت أجنبية
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 

  ٥١٫٨٩٨  ١٫٣٥٧  ٢٣٫٤٥٩  ٢٧٫٠٨٢  -   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- ------- ---------- --  ---- ----------------- -- 

  ٥١٫٨٩٨  ١٫٣٥٧  ٢٣٫٤٥٩  ٢٧٫٠٨٢  -    ٢٠١٩يناير  ١في 
االعتراف بموجودات حق االستخدام عند 

من المعايير  ١٦التطبيق المبدئي للمعيار رقم 
  ٢٫٥٠٥  -   -   ٢٫٥٠٥  -   الدولية إلعداد التقارير المالية

   ---- ----------------- --  ---- ------------- ---- --  ---- ----------------- -  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٥٤٫٤٠٣  ١٫٣٥٧  ٢٣٫٤٥٩  ٢٩٫٥٨٧  -   ٢٠١٩يناير  ١في الرصيد المعدل 

  ٩٫١٥٠  ٣٥٣  ٢٫٨٦٠  ٥٫٩٣٧  -   المحمل على السنة 
  )٣٢٢(  )٢٥١(  )٧١(  -   -   على االستبعادات 

  ١٣٧  ١٧  ١٢٠  -   -   فروق صرف عمالت أجنبية
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 

  ٦٣٫٣٦٨  ١٫٤٧٦  ٢٦٫٣٦٨  ٣٥٫٥٢٤  -   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- -------- --------- --  ---- ----------------- -- 

            صافي القيمة الدفترية 
  ٩٧٫١٢٦  ٩٢٩  ٦٫٨٢٣  ٦٩٫٣٧٤  ٢٠٫٠٠٠   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  ==========  ==========  ========== ==========  ==========  
  ١٠٤٫٧٩٧  ١٫٠٠٩  ٥٫٥٧٩  ٧٨٫٢٠٩  ٢٠٫٠٠٠   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

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



 

٤٧ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  في شركة زميلة اتاالستثمار  ٨

  

جيلها ) في اورينت يو ان بي تكافل ش.م.ع، شركة مساهمة عامة تم تس٪٣٥: ٢٠١٨( ٪٣٥يمثل االستثمار في شركة زميلة نسبة 
. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة الزميلة في ٢٠١٧وتأسيسها في اإلمارات العربية المتحدة. بدأت الشركة الزميلة عملياتها التجارية في 

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

  

  فيما يلي الحركة في االستثمار في شركة زميلة:
  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦٨٫٣١٧  ٦٥٫٠٨٩  يناير ١الرصيد كما في 
  )٣٫٢٢٨(  ٣٨٩  السنة )رخسائأرباح/ (حصة المجموعة من صافي 

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٦٥٫٠٨٩  ٦٥٫٤٧٨  
  ========== ========== 

 
  االستثمارات في األوراق المالية   ٩

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

المحتفظ بها 
لتاريخ 

  الُمتوفرة للبيع  االستحقاق

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح أو 
  جمالياإل  الخسائر

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          أسهم األوراق المالية

  ١٫٠٠٧٫٤٦٨  ١٢٫٢٥٤  ٩٩٥٫٢١٤  -   أسهم أوراق مالية مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٣٤٫٥١٩  -   ٣٤٫٥١٩  -   أسهم أوراق مالية غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة

  ٤  -   ٤  -   ارج اإلمارات العربية المتحدةأسهم أوراق مالية غير مدرجة خ
   أسهم أوراق مالية مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة 

  محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق المنتجات    
  ٦٦٫٣٩١  ٦٦٫٣٩١  -   -   المرتبطة بالوحدات   

  اإلمارات العربية المتحدة  خارجأسهم أوراق مالية مدرجة 
  عن حاملي وثائق المنتجات محتفظ بها بالنيابة    
  ٦٦٫٠٢٨  ٦٦٫٠٢٨  -   -   المرتبطة بالوحدات   
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 

  ١٫١٧٤٫٤١٠  ١٤٤٫٦٧٣  ١٫٠٢٩٫٧٣٧  -   إجمالي أسهم األوراق المالية
  ٢١٤٫١٠٧  -   ١٣٫٧٠١  ٢٠٠٫٤٠٦  )٢- ٩(إيضاح  خرىفيها األ إجمالي الموجودات المستثمر

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ١٫٣٨٨٫٥١٧  ١٤٤٫٦٧٣  ١٫٠٤٣٫٤٣٨  ٢٠٠٫٤٠٦  المجموع

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



 

٤٨ 

  والشركات التابعة لهامة اورينت للتأمين مساهمة عا
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  (تابع)االستثمارات في األوراق المالية   ٩

          
  

  ٨٢٠١ديسمبر  ٣١في 

المحتفظ بها 
  الُمتوفرة للبيع  لتاريخ االستحقاق

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح أو 
  اإلجمالي  الخسائر

  ألف درهم  همألف در  ألف درهم  ألف درهم  
          أسهم األوراق المالية

  ١٫٠٠٦٫٥٣٦  ١١٫٠٧٩  ٩٩٥٫٤٥٧  -   أسهم أوراق مالية مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٣١٫٩٧٥  -   ٢٣١٫٩٧٥  -   أسهم أوراق مالية غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٣  -   ٣  -   أسهم أوراق مالية غير مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة
  أسهم أوراق مالية غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة 

  محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق المنتجات    
  ٤٤٫٧٩٧  ٤٤٫٧٩٧  -   -   المرتبطة بالوحدات   

 اإلمارات العربية المتحدة  خارجأسهم أوراق مالية غير مدرجة 
  ت محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق المنتجا   
  ٣٤٫٤٣٨  ٣٤٫٤٣٨  -   -   المرتبطة بالوحدات   
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 

  ١٫٣١٧٫٧٤٩  ٩٠٫٣١٤  ١٫٢٢٧٫٤٣٥  -   إجمالي أسهم األوراق المالية
  ١٥٩٫٢٥١  -   ١٤٫٣١٣  ١٤٤٫٩٣٨  )٢- ٩(إيضاح  فيها األخرى إجمالي الموجودات المستثمر

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

  ========== ========== ========== ========== 
  
  درهم). ألف ٣٧٫٧٩٤: ٢٠١٨درهم ( ألف ٦٦٫٧٨٢بشراء أسهم بقيمة  ٢٠١٩مبر ديس ٣١المنتهية في  قامت المجموعة خالل السنة  ١. ٩
  
  يتمثل إجمالي الموجودات األخرى المستثمر فيها في المبلغ المستثمر به في أذون الخزانة والسندات الحكومية.  ٢. ٩
  

  ودائع إلزامية   ١٠
  
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      
  ة إلزامية ال يمكن سحبها دون موافقة مسبقة من وزارة االقتصاد وديع  )أ(

  ١٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠  ٢٠٠٧لسنة  ٦من القانون االتحادي رقم  ٤٢وفقاً للمادة       
  ٢٢٫٢٠٣  ٢٧٫٦٥٧  ب)   مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة لسوق المال، سلطنة ُعمان

  ٤٧٨  ٤٧٨  بطاقة البرتقاليةماني الموحد للج)   مبالغ محتجزة لدى المكتب الُعُ 
  ١٧٨  ٢٠٩  د)    مبالغ محتجزة لدى هيئة التأمين بسوريا

  ١٣٫٥٤٠  ٤٫١٩٩  هـ)   مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
  ١١٫١٧٣  ١١٫٢٠٢  و)    مبالغ محتجزة لدى الخزانة التركية

  ٧٢٩  ٧٥٠  ز)   مبالغ محتجزة لدى مصرف البحرين المركزي
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٥٨٫٣٠١  ٥٤٫٤٩٥  
  ========== ========== 
  



 

٤٩ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  أرصدة التامين المدينة   ١١

  

  ديسمبر ٣١  
 ٢٠١٩  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٨  

  ألف درهم  مألف دره  
      داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:

  ٦٧٨٫٣٧٣  ٦٣٨٫٩٢٥  المستحق من حملة وثائق التأمين  
  ٤٤٫٩٧٤  ٧٦٫٣٤١  المستحق من شركات التأمين/إعادة التأمين  
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٧٢٣٫٣٤٧  ٧١٥٫٢٦٦  
   ---- ----------------- --  ---- --- -------------- -- 

      خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٦٦٫٨٩٢  ٧٥٫٥٣٢  المستحق من حملة وثائق التأمين  

  ١٢٤٫٦٠٩  ١٢٩٫١٤٦  المستحق من شركات التأمين/إعادة التأمين  
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ١٩١٫٥٠١  ٢٠٤٫٦٧٨  
   ---- ----------------- --  - --- ----------------- -- 

  ٩١٤٫٨٤٨  ٩١٩٫٩٤٤  إجمالي أرصدة التأمين المدينة 
  )٤٠٫٧٩٠(  )٤٤٫١٥١(  ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٨٧٤٫٠٥٨  ٨٧٥٫٧٩٣  صافي أرصدة التأمين المدينة

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

      يلي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة:فيما 
  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٠٫٥٤٧  ٤٠٫٧٩٠  يناير  ١الرصيد في 
  ٢٠٫٢٤٣  ٣٫٣٦١  الحركة خالل السنة

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٤٠٫٧٩٠  ٤٤٫١٥١  
  ========== ========== 

      
١٢   ً   الذمم المدينة األخرى والمصاريف المدفوعة مقدما

  

  ديسمبر ٣١  ديسمبر  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٫٧٢٥  ٤٤٠  ذمم مدينة من الموظفين
  ٥٫٨٢٧  ٦٫٧٨٨  ودائع قابلة لالسترداد

 ً   ٢٧٫٠٧٣  ١٨٫٣١٤  مصاريف مدفوعة مقدما
  ٧٫٧٢٢  ٨٫٣١١  لةموجودات الضريبة المؤج

  ١٧٫١٢٤  ١٧٫٦٤٤  أخرى
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٥٩٫٤٧١  ٥١٫٤٩٧  
  ========== ========== 



 

٥٠ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  د إعادة التأمينمطلوبات عقود التأمين وموجودات عقو  ١٣

  
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  _________________________________________________________________________________________________________________________  

  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  
              

  ١٫٢٥٧٫٤١٩  ١٫٢٣٨٫٨٤٩  )٢٫٤٢٠٫٢٧٦(  )٢٫٦٤٢٫٢٢٩(  ٣٫٦٧٧٫٦٩٥  ٣٫٨٨١٫٠٧٨  إجمالي األقساط
  الحركة في مخصص األقساط غير المكتسبة واالحتياطي 

  )١١٠٫٨٧٠(  )٨٤٫٨٤٤(  ١٫٤٣٣  ١٩٣٫٢٥٤  )١١٢٫٣٠٣(  )٢٧٨٫٠٩٨(  الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات  
   ---- ---------- --- ----- --------- -- --  ---- ----------------------------- --  - --- ---------- --- ----- --------- -- --   ---- ----------------------------- --   ---- ---------- --- ----- --------- -- --   ---- ----------------------------- --  

  ١٫١٤٦٫٥٤٩  ١٫١٥٤٫٠٠٥  )٢٫٤١٨٫٨٤٣(  )٢٫٤٤٨٫٩٧٥(  ٣٫٥٦٥٫٣٩٢  ٣٫٦٠٢٫٩٨٠  صافي األقساط المكتسبة
  ==============  ============== ============== ============== ============== ============== 

              

  صافي  حصة شركات إعادة التأمين  اإلجمالي  
  ____________________________________  ____________________________________  ____________________________________  

  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

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

  ٤٢٣٫٨٣٩  ٤٢٩٫٦٤٧  )٩٣٩٫٨٩٤(  )١٫١١٠٫٨٨١(  ١٫٣٦٣٫٧٣٣  ١٫٥٤٠٫٥٢٨  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ٢١٢٫٠٣١  ٢٤٥٫٥٣٦  )١٫٣٠٠(  )٢٧٫٠٠٠(  ٢١٣٫٣٣١  ٢٧٢٫٥٣٦  لألقساط االحتياطي الحسابي

   ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- -- 
  ٦٣٥٫٨٧٠  ٦٧٥٫١٨٣  )٩٤١٫١٩٤(  )١٫١٣٧٫٨٨١(  ١٫٥٧٧٫٠٦٤  ١٫٨١٣٫٠٦٤  
  ============== ============== ============== ============== ============== ============== 

              

  ٢١٠٫٤٩٩  ١٨٨٫٣٦٢  )٧٣٦٫٩٤٢(  )٧٢٠٫٥٠٤(  ٩٤٧٫٤٤١  ٩٠٨٫٨٦٦  المطالبات تحت التسوية
  ١٨٩٫٠٩٧  ٢٠٦٫١٦٢  )٣٢١٫٦٧٣(  )٣٤٩٫٢٧٥(  ٥١٠٫٧٧٠  ٥٥٥٫٤٣٧  المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها احتياطي المطالبات

  ٣٫٠٠٩  ٢٫٧٧٢  )٩٫٩٥١(  )١١٫٠٠٢(  ١٢٫٩٦٠  ١٣٫٧٧٤  احتياطي مصاريف تسوية الخسائر المخصصة
  ١٣٫٦٥٠  ٩٫٢٦٥  -   -   ١٣٫٦٥٠  ٩٫٢٦٥  احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة

   ---- -------------- --------------- --  ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- -- 
  ٤١٦٫٢٥٥  ٤٠٦٫٥٦١  )١٫٠٦٨٫٥٦٦(  )١٫٠٨٠٫٧٨١(  ١٫٤٨٤٫٨٢١  ١٫٤٨٧٫٣٤٢  
   ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- --  ---- ----------------------------- -- 
  ١٫٠٥٢٫١٢٥  ١٫٠٨١٫٧٤٤  )٢٫٠٠٩٫٧٦٠(  )٢٫٢١٨٫٦٦٢(  ٣٫٠٦١٫٨٨٥  ٣٫٣٠٠٫٤٠٦  
  ============== ============== ============== ============== ============== ============== 



 

٥١ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  (تابع) إعادة التأمين مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود  ١٣

  
  المطالبات قيد التسوية واالحتياطيات األخرى  

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  اإلجمالي  
حصة شركات 
  اإلجمالي    الصافي  إعادة التأمين

حصة شركات 
  الصافي  إعادة التأمين

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

  ٤٠٣٫٩٤٣  )١٫١٢٩٫٩٥٧(  ١٫٥٣٣٫٩٠٠    ٤١٦٫٢٥٥  )١٫٠٦٨٫٥٦٦(  ١٫٤٨٤٫٨٢١  ايرين ١في 
مطالبات التأمين 

  )٥٨٦٫٧٨١(  ١٫٦٢٠٫١٨٦  )٢٫٢٠٦٫٩٦٧(    )٦٣٠٫٦٢٦(  ١٫٦٩١٫٩٥٩ )٢٫٣٢٢٫٥٨٥(  المدفوعة
  ٦١٢٫٨٥٦  )١٫٦٠٧٫٥٨٤(  ٢٫٢٢٠٫٤٤٠    ٦٢٣٫٠٥٤  )١٫٧١٣٫٩٨٣(  ٢٫٣٣٧٫٠٣٧  المطالبات المتكبدة

فروق صرف 
  )١٣٫٧٦٣(  ٤٨٫٧٨٩  )٦٢٫٥٥٢(    )٢٫١٢٢(  ٩٫٨٠٩  )١١٫٩٣١(  ألجنبيةالعمالت ا

   ---- ----------------- --  ---- ------------ ---- ----- --  ---- ----------------- -   ---- ----------------- --  ---- ---------- --- ------- --  ---- ----------------- - 
  ٤١٦٫٢٥٥  )١٫٠٦٨٫٥٦٦(  ١٫٤٨٤٫٨٢١    ٤٠٦٫٥٦١  )١٫٠٨٠٫٧٨١(  ١٫٤٨٧٫٣٤٢  ديسمبر ٣١في 

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

  اإلجمالي –جدول تطّور المطالبات 
  

كبدة التي لم المطالبات المتكبدة المتراكمة بما في ذلك كالً من المطالبات التي تم اإلبالغ عنها والمطالبات المت إجمالي يعكس الجدول التالي
  يتم اإلبالغ عنها لكل سنة حوادث متتالية بتاريخ كل بيان مركز مالي باإلضافة للدفعات المتراكمة حتى تاريخه:

  
  اإلجمالي  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٦قبل   سنة الحادث

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

في نهاية سنة 
    ٢٫٣٥٧٫٧١٨  ٢٫٥٩٣٫٨١٢  ٢٫٠٧١٫٨٤٣  ١٫٥٦٥٫٢٣١  -   الحادث
    -   ٢٫٥٦٥٫٥٢٣  ١٫٧٨٨٫٠٦٦  ١٫٦٨٨٫٠٨٧  -   بعد سنة

    -   -   ١٫٧٩١٫٨١٠  ١٫٦١٣٫٦٠٦  -   بعد سنتين
    -   -   -   ١٫٦٠٥٫٠١٨  -   بعد ثالث سنوات
    -   -   -   -   ٧٫٥٣٠٫٥١٠  بعد أربع سنوات

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ------------ ----- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  
التقدير الحالي 

    ٢٫٣٥٧٫٧١٨  ٢٫٥٦٥٫٥٢٣  ١٫٧٩١٫٨١٠  ١٫٦٠٥٫٠١٨  ٧٫٥٣٠٫٥١٠  للمطالبات المتراكمة
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ---------- ------- --  
              

في نهاية سنة 
   )١٫٧٥٧٫٢٤٠( )١٫٨٩١٫٧٩٨( )١٫٢٨٤٫٦٠٣(  )٩٤٧٫٢٢٥(  -   الحادث
   - )٢٫٣١٨٫٥٧١( )١٫٤٦٦٫١٣٨( )١٫٣٧٠٫٦٥٢(  -   بعد سنة

    -   -  )١٫٥٢٦٫١٤٠( )١٫٤٧١٫٧٤٠(  -   بعد سنتين
    -   -   -  )١٫٥١٧٫٤٠٤(  -   بعد ثالث سنوات
    -   -   -   -  )٧٫٢٤٣٫٨٨٢(  بعد أربع سنوات

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  
الدفعات المتراكمة 

   )١٫٧٥٧٫٢٤٠( )٢٫٣١٨٫٥٧١( )١٫٥٢٦٫١٤٠( )١٫٥١٧٫٤٠٤( )٧٫٢٤٣٫٨٨٢(  حتى تاريخه
   ---- ----------------- --  ---- ------------- ---- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ١٫٤٨٧٫٣٤٢  ٦٠٠٫٤٧٨  ٢٤٦٫٩٥٢  ٢٦٥٫٦٧٠  ٨٧٫٦١٤  ٢٨٦٫٦٢٨ 
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

ديد المطلوبات واختيار االفتراضات. تعتمد االفتراضات المستخدمة على الخبرات السابقة والبيانات يتعين وضع األحكام الجوهرية عند تح
الداخلية الحالية ومؤشرات ومعايير السوق الخارجية التي تعكس أسعار السوق الملحوظة الحالية والمعلومات المنشورة األخرى. يتم تحديد 

التقييم وال تتم مراعاة اآلثار النافعة المحتملة لعمليات السحب االختيارية. كما يتم تقييم االفتراضات والتقديرات المتحفظة في تاريخ 
  االفتراضات بصفة دورية في المستقبل لضمان التوصل إلى تقييمات واقعية ومعقولة.



 

٥٢ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين (تابع)  ١٣

  
  فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي يتأثر بها تقدير المطلوبات بشكٍل خاص:

  
  ةالتأمين على الحيا

  
  معدالت الوفيات والمرض

  
وع اً لن أمين وفق ادة الت ة من شركة إع ا الشخص  تعتمد االفتراضات على أسعار إعادة التأمين المقدم يم فيه ي يق ة الت د المحرر والمنطق العق

اع  ة. ونظراً التب رات الخاصة بالمجموع تعكس الخب زوم ل د الل ديلها عن تم تع المؤمن عليه. تعكس االفتراضات الخبرات السابقة األخيرة وي
ين االفتر ق ب تم التفري ة. وي تقبلية المتوقع ة المنهج المحافظ، ال يتم رصد أي مخصص للتحسينات المس ه وفئ وع المؤمن علي اضات حسب ن

ا  ع)، م و متوق ا ه ات بشكٍل أسرع مم االكتتاب ونوع العقد. وسوف تؤدي زيادة المعدالت إلى عدد أكبر من المطالبات (وقد تحدث المطالب
  سيؤدي إلى زيادة المصاريف وتقليل أرباح المجموعة.

  
  العائد االستثماري

  
ع استراتيجية يتم اشتقاق المتوسط المرجح للعائد االس تثماري بناًء على محفظة نموذجية من المفترض أن تقلل المطلوبات، والتي تتماشى م

ة  التطورات االقتصادية والمالي ات الخاصة ب ة والتوقع تخصيص الموجودات طويلة األجل. تعتمد هذه التقديرات على عائدات السوق الحالي
  زيادة أرباح المجموعة. المستقبلية. قد تؤدي زيادة العائد االستثماري إلى

  
  المصاريف

  
ة  ى المصاريف العام أمين السارية وخدمتها باإلضافة إل ائق الت ى وث اظ عل ة للحف اليف المتوقع تعكس افتراضات المصاريف التشغيلية التك

خم ا ب التض زوم لتناس د الل ديلها عن بة، وتع اريف مناس دة مص اريف كقاع الي للمص توى الح ذ المس تم أخ لة. وي ي ذات الص ع ف لمتوق
  المصاريف. قد تؤدي زيادة مستوى المصاريف إلى زيادة في المصاريف ومن ثم تقليل أرباح المجموعة.

  
  معدالت االنقضاء واالسترداد

  

امل ب ح ن جان أمين م ائق الت اري لوث اء االختي ترداد باإلنه ق االس اط. ويتعل ع األقس دم دف ةً لع أمين نتيج ائق الت اء وث ق االنقضاء بانته ي يتعل
دة  تج وم وع المن ف حسب ن رة المجموعة، وتختل ى خب اًء عل ة باستخدام إجراءات إحصائية بن اء الوثيق الوثائق. ويتم تحديد افتراضات إنه

اح المساهمين، لكن ز ل أرب ى تقلي ادة الوثيقة واتجاهات المبيعات. إن الزيادة في معدالت االنقضاء المبكر في بداية مدة الوثيقة قد تؤدي إل ي
  االنقضاء في أواخر مدة الوثيقة تكون عموماً ذات تأثير معتدل. معدالت

  
  معدل الخصم

  

ق ي تتعل تقبلية الت ة المس ة والمصاريف اإلداري ا المتوقع ة المخصومة للمزاي وع القيم  يتم تحديد مطلوبات التأمين على الحياة على أنها مجم
ة الخارجة مباشرةً بالعقد مخصوماً منها القيمة المخصومة لألقساط النظر دفقات النقدي ك الت تيفاء تل ة الس د تكون مطلوب ي ق ة الت ة المتوقع ي

ؤدي  وف ي اطر. وس ة للمخ رض المجموع ب تع ة حس ة المعدل اع الحالي اطر القط دالت مخ ى مع م عل دالت الخص د مع تقبلية. تعتم المس
  ح المساهمين.االنخفاض في معدل الخصم إلى زيادة في قيمة بند مطلوبات التأمين ومن ثم تقليل أربا

  
  التأمينات العامة

 

أمين الهندسي  ق والت أمين ضد الحري أمين البحري والت ة: الت ات العام ود التأمين ة من عق واع التالي د األن تصدر المجموعة على وجه التحدي
ائق وال تلت املي الوث ة لح ة للمصاريف العالجي حي تغطي أمين الص ود الت دم عق ي. تق أمين الطب ام والت أمين الع دها. والت ة بتجدي زم المجموع

ة، تنشأ المخاطر األ ات العام ود التأمين بة لعق م وعادة ما تغطي المخاطر المشمولة في وثائق التأمينات العامة فترة اثني عشر شهراً. بالنس ه
ويتها ال تغرق تس ي تس ة الت ات الطويل من المطالب ة. تتض ال اإلرهابي ة واألعم وارث الطبيعي ة والك رات المناخي نوات عن التغي ن الس د م عدي

  مخاطر التضخم. 
  

وع المخاطر  ذه المخاطر ون وال تختلف هذه المخاطر بشكٍل جوهري حسب المكان الذي يوجد به المؤمن عليه من جانب المجموعة ضد ه
  المؤمن ضدها وحسب مجال العمل.

  
رة من عق ر محفظة كبي ع عب تم تحسين يتم الحد من التعرض للمخاطر المذكورة أعاله عن طريق التنوي ة. ي اطق الجغرافي أمين والمن ود الت

اطر  وع المخ ة ن ن ناحي اطر م وع المخ مان تن أمين المصممة لض تراتيجيات الت ذ اس دقيق وتنفي ار ال ر المخاطر من خالل االختي ة تغي قابلي
ؤمن  ا الم اومستوى المزاي ف القطاعات الصناعيعليه ر مختل وع عب ر من خالل التن كٍل كبي ك بش ق ذل تم تحقي ة. . وي اطق الجغرافي ة والمن

ة مفصلة  ة دوري ة وإجراء مراجع دة والحالي ات الجدي عالوة على ذلك، يتم تطبيق سياسات صارمة لمراجعة المطالبات لتقييم جميع المطالب
ل تعرض ك لتقلي ال وذل ا احتي ل أن يكون به ي يُحتم ات الت ي المطالب المجموعة  إلجراءات التعامل مع المطالبات والقيام بتحقيقات دورية ف

ة ا ر المتوقع تقبلية غي ي للمخاطر. كما تطبق المجموعة سياسة اإلدارة الفاعلة والمتابعة الفورية للمطالبات لتقليل تعرضها للتطورات المس لت
ات عق دير مطلوب د تق ي الحسبان عن ود يمكن أن تؤثر سلباً على أعمالها. ويتم الحد من مخاطر التضخم عبر وضع معدل التضخم المتوقع ف

  التأمين.



 

٥٣ 

 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  وما يعادلهالنقد   ١٤

  
  ديسمبر ٣١  ديسمبر  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٦٩٫٦٨٠  ١٩١٫٦٣٥  أرصده لدى البنوك نقد و
  ٦٤٫٥٩٧  ١٢٣٫٥١٣  ة أشهرودائع لدى بنوك مستحقة خالل ثالث

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٢٣٤٫٢٧٧  ٣١٥٫١٤٨  النقد وما يعادله

  ٢٫٢٠٧٫٤٣٠  ٢٫٦٤٤٫٠٩٧  ودائع لدى بنوك مستحقة بعد ثالثة أشهر
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٢٫٤٤١٫٧٠٧  ٢٫٩٥٩٫٢٤٥  
  ========== ========== 

      النقد وما يعادله:
  ٢٫٢١٥٫١٤٢  ٢٫٦٥٣٫٧٠٦  ل دولة اإلمارات العربية المتحدةداخ
  ٢٢٦٫٥٦٥  ٣٠٥٫٥٣٩  ج دولة اإلمارات العربية المتحدةخار

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٢٫٤٤١٫٧٠٧  ٢٫٩٥٩٫٢٤٥  
  ========== ========== 
  

  تم رهنه مقابل الضمانات البنكية.ألف درهم)  ١٫٥٦٢: ٢٠١٨(ألف درهم  ٦٠٠لغ مب لدى بنوكتتضمن األرصدة 
  

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 .٠٥تت ) ٪٢٦ .٥٠ – ٪٠. ٠٣: ٢٠١٨ديس
  سنوياً. 

  
  رأس المال  ١٥
  

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ف درهمأل  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    ١٦
  

  طبيعة االحتياطيات والغرض منها
  
  االحتياطي اإللزامي - 
 

اوفقاً للنظام األ اطي اإللزامي عم ادة االحتي ررت الشركة عدم زي ادل  ساسي للشركة، ق دفوع.مالها من رأس ٪٢٥يع تم  الم م ي ه، ل وعلي
ى توصية إجراء أي تحويالت إلى االحتياطي اإللزامي خالل السنة.  اًء عل يمكن استخدام هذا االحتياطي ألي غرض يقرره المساهمين بن

  مجلس اإلدارة. 
  
  ياالحتياطي القانون - 

  
دةقانون لطبقاً ل م ( االتحادي بدولة اإلمارات العربية المتح نة ٢رق بته  ٢٠١٥) لس ا نس ل م  ٪١٠والنظام األساسي للشركة، يجب تحوي

اطي  الي االحتي غ إجم ال  ٪٥٠من األرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني. يمكن للمجموعة إيقاف هذه التحويالت عندما يبل من رأس الم
  إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون. . ٢٠١٦بلغ هذه النسبة في وقد المدفوع 

  
 

  



 

٥٤ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع) 

  
  االحتياطيات (تابع)  ١٦

  

  )طبيعة االحتياطيات والغرض منها (تابع
 
  ستثنائيةاالخسائر الاحتياطي  - 
  

ادل  غ يع ل مبل تم تحوي دة، ي ة المتح ارات العربي ات اإلم ق بعملي ا يتعل اطي  ٪١٠فيم ى احتي نة إل أمين للس رادات الت ائر المن صافي إي خس
  نوات مستقبلية. ستثنائية لضمان أن الشركة تحتفظ بسيولة كافية للوفاء بالمطالبات االستثنائية غير المتكررة التي تطرأ في ساال
  

ادل  ا يع ل م ب تحوي ان، يج ات ُعم ا يخص عملي ا فيم نة و ٪١٠أم اة) للس ى الحي أمين عل ر الت ت التسوية (غي ات تح ن المطالب ن  ٪١م م
تثن ات االس ة بالمطالب ة الكافي درة المالي ديها الق ئية اإجمالي أقساط التأمين على الحياة إلى احتياطي خسائر الطوارئ للتأكد من أن الشركة ل

  غير المتكررة التي تطرأ في سنوات مستقبلية لفرع ُعمان.
  

  االحتياطي العام  - 
  

س اإلدارة  ا مجل ي يراه اطي لألغراض الت تتم التحويالت إلى االحتياطي العام بناًء على توصية مجلس اإلدارة. يمكن استخدام هذا االحتي
  مناسبة.

  
  احتياطي االستثمارات المتوفرة للبيع   - 
  

  القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع.في  التغيراتالحتياطي يسجل هذا ا
  

  احتياطي تحويل العمالت األجنبية   - 
  

  يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنبية لتسجيل الفروق الناتجة عن تحويل البيانات المالية لشركات تابعة أجنبية.
  

  توزيعات األرباح   ١٧
  

 ١٠٠درهم للسهم بإجمالي مبلغ  ٢٠، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بمبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في  فيما يتعلق بالسنة
مليون درهم). يخضع هذا التوزيع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد خالل  ١٠٠: ٢٠١٨مليون درهم (

٢٠٢٠.  
  

مارس  ٩، وافق المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الُمنعقد بتاريخ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ية في فيما يتعلق بالسنة المنته
  .٢٠١٩وتم دفعها خالل سنة  مليون درهم ١٠٠بإجمالي مبلغ درهم للسهم)  ٢٠( ٪٢٠، على توزيعات أرباح نقدية بقيمة ٢٠١٩

  
  التزام مزايا التقاعد  ١٨

  ديسمبر ٣١  ديسمبر  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٠٫٢٤٨  ٢٣٫٧٨٦  يناير  ١في 
  ٥٫١١٩  ٤٫٢٥٧  المحمل للسنة

  )١٫٤٧٧(  )٢٫٣١٥(  المدفوع خالل السنة
 )١٠٤( ١٢٥  فروقات تحويل العمالت األجنبية

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٢٣٫٧٨٦  ٢٥٫٨٥٣  ديسمبر ٣١في 

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



 

٥٥ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  الذمم الدائنة األخرىذمم إعادة التأمين الدائنة و  ١٩

  
  ديسمبر ٣١  ديسمبر  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٤٥٫٣٩٤  ٣٧٧٫٤٠٧  تحدةداخل اإلمارات العربية الم –الذمم الدائنة 
  ٦٧٩٫٥٤٧  ٧٤٧٫٩١٥  خارج اإلمارات العربية المتحدة –الذمم الدائنة 

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ١٫١٢٤٫٩٤١  ١٫١٢٥٫٣٢٢  
  ========== ========== 
      

      داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٨٢٫٩٥٩  ١٣٢٫٥٠٣  التأمينذمم دائنة لشركات التأمين وإعادة 

  ٢٧٫٥٦٧  ٢٨٫٣٠٤  ذمم دائنة للوكالء والوسطاء
  ٢٥٫٨٦٥  ٢٧٫٥٨٧  ذمم دائنة للموظفين

  ٣٠٩٫٠٠٣  ١٨٩٫٠١٣  الذمم الدائنة األخرى
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٤٤٥٫٣٩٤  ٣٧٧٫٤٠٧  
  ========== ========== 

      المتحدة: خارج دولة اإلمارات العربية
  ٦٠٥٫٦٥٥  ٥٦٥٫٥١٠  ذمم دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين

  ٣٫٥٦٨  ١٩٫٤٤٢  ذمم دائنة للوكالء والوسطاء
  ٢٫١٣٢  ١٫٢٠٢  ذمم دائنة للموظفين

  ٦٨٫١٩٢  ١٦١٫٧٦١  الذمم الدائنة األخرى
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٦٧٩٫٥٤٧ ٧٤٧٫٩١٥ 
  ========== ========== 

  

  
  الدخل من االستثمارات   ٢٠

  

  
   ٣١للسنة المنتهية في 

 ديسمبر
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ١١٦٫٥١٣  ١٥١٫٦٢٠  دخل الفوائد
  ٤٤٫٢٧٤  ٥٢٫١٢٧  دخل توزيعات األرباح

  )٢٩٩(  ١٫١٧٥  القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )خسائرأرباح / (
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ١٦٠٫٤٨٨  ٢٠٤٫٩٢٢  
 ========== ========== 



 

٥٦ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  المصاريف العمومية واإلدارية   ٢١

  

  
   ٣١للسنة المنتهية في 

 ديسمبر
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٥٦٫٥٩٠  ١٦٢٫٣٠٩  تكاليف الموظفين
  ٦٫٧٢٠  ٤٫٤١٢  اإليجارات
  ٧٫٠٤٦  ٩٫١٥٠  االستهالك

  ٩٥٫٩٢٠  ٩٣٫٨٢٠  أخرى
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٢٦٦٫٢٧٦  ٢٦٩٫٦٩١  
 ========== ========== 

  
  اهمة مجتمعية خالل السنة. مس ةبأي المجموعةلم تقم   ١- ٢١

  
  ضريبة الدخل   ٢٢

  

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

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

  

  
   ٣١للسنة المنتهية في 

 ديسمبر
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٧٫٤٧٢  ٨٫٣٩٩  مصاريف ضريبة الدخل الحالية 
  )٣٫٨٣٥(  )١٫٤٢٤(  ضرائب مؤجلة

   ---- ----------------- --  ---- -------------- --- -- 
  ٣٫٦٣٧  ٦٫٩٧٥  المجموع

  ========== ========== 
      
  ديسمبر ٣١  ديسمبر  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣١١  ٤٫٥٧٨  يناير  ١كما في 
  ٧٫٤٧٢  ٨٫٣٩٩  السنةالمخصصات خالل 

  )٣٫١٧٧(  )٩٫٥٠٩(  ناقصاً: الدفعات
  )٢٨(  ٣٩٤  فروقات تحويل العمالت األجنبية

   ---- --- -------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٤٫٥٧٨  ٣٫٨٦٢  ديسمبر ٣١في 

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



 

٥٧ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي الشركة األم  ٢٣

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

  

  
  ٣١للسنة المنتهية في 

  ديسمبر
  ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٠١٫٠٣٢  ٤٢٥٫١٠٤  أرباح السنة بعد الضريبة
  )٧٫٦١٣(  )١١٫٧٨٧(  ناقصاً: العائد إلى الحصص غير المسيطرة

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٣٩٣٫٤١٩  ٤١٣٫٣١٧  األرباح العائدة إلى المساهمين

   ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ٥٫٠٠٠  ٥٫٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

  ========== ========== 
  ٧٨ .٦٨  ٨٢ .٦٦  )م/ سه ربحية السهم (درهم

  ========== ========== 
  ال يوجد تأثير مخفف على الربح األساسي للسهم.

  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢٤
  

تتمثل األطراف ذات العالقة بالشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة 
تخضع لسيطرة أو سيطرة مشتركة أو التي تتأثر بشكل كبير من قبل تلك األطراف. يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة  والمنشآت التي

  بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
  

  فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد:

  
  ٣١للسنة المنتهية في 

  يسمبرد
  ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٢٤٫٤٠٥  ١٩٥٫٥٥٠  إجمالي األقساط المكتتبة
  ٣٦٫٣٨٢  ٤٧٫١٠٨  وعمومية مصاريف إدارية

  ٥٠٫٤٦٧  ٤٠٫٨٠٠  مصاريف تصليح سيارات مدفوعة تتعلق بمطالبات
  ٣٫٨٢٨  ٨٫٦٩٥  دخل الفوائد

  ٤٣٫٣٥٧  ٥١٫٢٨٥  دخل توزيعات األرباح
  ========== ========== 
  

  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  

  فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة:

  
  ٣١للسنة المنتهية في 

  ديسمبر
  ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٧٫٤٩٣  ٢٩٫٠٦٧  امتيازات قصيرة األجل
  ١٫٢٩٦  ٩٢١  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

   ---- ------------- ---- --  ---- ----------------- -- 
  ٢٨٫٧٨٩  ٢٩٫٩٨٨  
  ========== ========== 

  
  



 

٥٨ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)  ٢٤

  
  بيان المركز المالي الموحد: فيما يلي أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في

  ديسمبر ٣١  ديسمبر  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣١٫٩٧٥  ٣٤٫٥١٩  استثمارات في أوراق مالية
  ٢٧٣٫١٤٥  ٣٢٤٫٦٦١  ودائع لدى البنوك

  ٧٧٫٨٩٩  ٩٢٫١٢١  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
  ١٦٫١٥٥  ٣٫٥٥٠  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

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

  على التوالي. ١٤و ٩ين تم اإلفصاح عن االستثمارات في األوراق المالية والودائع لدى البنوك في اإليضاح
  

  على التوالي.١٩و ١١تم إدراج المبالغ المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة في اإليضاحين 
  

يم ، لم تتعرض ال٢٠١٨ديسمبر  ٣١و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  تم تقي ة. وي ي القيم اض ف ة النخف مبالغ المستحقة من األطراف ذات العالق
ة  ا الطرف ذي العالق زاول فيه ي ي ة والسوق الت الي لألطراف ذات العالق ز الم ة من خالل فحص المرك نة مالي انخفاض القيمة في كل س

  أنشطته.
  

  عقود االيجار  ٢٥
  

  معايير الدولية إلعداد التقارير المالية)من ال ١٦عقود االيجار كمستأجر (المعيار رقم   (أ)
  

عقود اإليجار لمدة سنة واحدة، مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ.  تسريمباني المكاتب. عادة ما  باستئجار المجموعةتقوم 
سنوات لتعكس  ثالثكل  لتفاوضإلعادة ا. تخضع دفعات االيجار ٢٠٢٣ ديسمبراستخدام مباني المكاتب حتى  المجموعةدارة تعتزم 

 إيجارات السوق. 
 

كعقود ايجار مجمعة ويتم تجديدها بصورة سنوية. سابقاً، تم تصنيف عقود االيجار هذه كعقود  ٢٠١٦في تم إبرام عقود ايجار الممتلكات 
  .١٧ايجار تشغيلي طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
  فيها طرف مستأجر. المجموعةفيما يلي معلومات حول عقود االيجار التي تكون 

  
  موجودات حق االستخدام .١
  

  تتعلق موجودات حق االستخدام بالعقارات المؤجرة ويتم بيانها كممتلكات ومعدات.
  المكاتب    
  درهمألف     
      

  ٦٫٩٤٥    ٢٠١٩ يناير ١في الرصيد 
  ٧٫٨٢٧    اإلضافات

  )٤٫٥٨٤(    المحمل للسنةاالستهالك 
     ---- ----------------- --  
    ١٠٫١٨٨  
    ==========  
  التزامات عقود االيجار  .٢
  
      

  ١٫٦٤٦    أقل من سنة
  ٨٫٤٦٢    سنوات ٥من سنة إلى 

     ---- ----------------- --  
    ١٠٫١٠٨  
    ==========  
  



 

٥٩ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  (تابع) يجارعقود اال  ٢٥

  
  المبالغ المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى   .٣
  

  
  للسنة المنتهية   

  ديسمبر  ٣١في 
  درهم ألف    
      

      من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦عقود ايجار طبقاً للمعيار رقم  – ٢٠١٩
  ٤٫٥٨٤    مصروفات االستهالك

  ١٫٨٨١    تزامات االيجارالف تمويل تكالي
   ==========  
      

      ١٧المحاسبي الدولي رقم طبقاً للمعيار تشغيلي عقود ايجار  – ٢٠١٨
  ٦٫٥٩٣    مصروفات عقود االيجار

   ==========  
    

    التدفقات النقديةالمبالغ المعترف بها في بيان  .٤
  

  
  للسنة المنتهية   

  ديسمبر  ٣١في 
  درهم ألف    
      

 ٥٫٦٤٦    إجمالي التدفقات النقدية لعقود االيجار
   ==========  
  
   خيارات التمديد  .٥
  

حتى عام واحد قبل نهاية فترة العقد غير القابلة  المجموعة قابلة للممارسة من قبلبعض عقود إيجار الممتلكات خيارات تمديد  تتضمن
إن خيارات ارات التمديد في عقود اإليجار الجديدة لتوفير المرونة التشغيلية. إلى إدراج خي المجموعةتسعى  مالئماً،لإللغاء. حيثما كان 

بتقييم ما إذا في بداية عقد االيجار  المجموعةالمؤجرين. تقوم  من قبل وليسفقط  التمديد المحتفظ بها، قابلة للممارسة من قبل المجموعة
تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخيارات  بإعادة لمجموعةا تقومممارسة خيارات التمديد. بدرجة معقولة كان من المؤكد 

  طرتها.تخضع لسيأو تغيرات كبيرة في الظروف التي  هامإذا كان هناك حدث 
  

  ملخص تقرير الخبير االكتواري عن المخصصات الفنية  ٢٦
  

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١الً الحتياطيات المجموعة كما في أصدرت الخبير االكتوراي للمجموعة، تقريراً يقدم تقديراً اكتوراياً مستق
  

  بها من قبل الخبير االكتوراي للمجموعة: الموصيملخص المخصصات الفنية المطلوبة   )أ(
 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

  ________________________________________________  _____________________________________________________  

  الصافي  اإلجمالي  الصافي  اإلجمالي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٤٢٣٫٨٣٩  ١٫٣٦٣٫٧٣٣  ٤٢٩٫٧٤٧  ١٫٥٤٠٫٥٢٨  واحتياطي المخاطر السارية احتياطي األقساط غير المكتسبة
  احتياطيات الحاالت (احتياطي خسائر تحت التسوية)  

  ٤٠٢٫٦٠٥  ١٫٤٧١٫١٧١  ٣٩٤٫٥٢٤  ١٫٤٦٤٫٣٠٣ اإلبالغ عنهاواحتياطي مطالبات مستحقة لم يتم    
  ١٣٫٦٥٠  ١٣٫٦٥٠  ١٢٫٠٣٧  ٢٣٫٠٣٩  احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة

  ٢٩١٫٢٦٦  ٢٩٢٫٥٦٦  ٣٧٧٫٩٥٥  ٤٠٤٫٩٥٥  االحتياطي الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  - --- ----------------- --  ---- ----------------- -- 
  ١٫١٣١٫٣٦٠  ٣٫١٤١٫١٢٠  ١٫٢١٤٫٢٦٣  ٣٫٤٣٢٫٨٢٥  
  ========== ========== ========== ========== 

  

ات  اطي المطالب ات القضايا واحتي ائر (احتياطي ات الخس ي احتياطي ائر المخصصة ف * تم تضمين احتياطي مصاريف تسوية الخس
  ي لم يتم اإلبالغ عنها)المستحقة الت



 

٦٠ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  ملخص تقرير الخبير االكتواري عن المخصصات الفنية (تابع)  ٢٦

  
  مين في البيانات المالية الموحدة:فيما يلي تسوية المخصصات الفنية بناًء على تقرير الخبير االكتواري ومطلوبات عقود التأ  )ب(

 
  وفقاً للبيانات المالية الموحدة:

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
  _______________________  _______________________  
  الصافي  اإلجمالي  الصافي  اإلجمالي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٤٢٣٫٨٣٩  ١٫٣٦٣٫٧٣٣  ٤٢٩٫٦٤٧  ١٫٥٤٠٫٥٢٨  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ٢١٢٫٠٣١  ٢١٣٫٣٣١  ٢٤٥٫٥٣٦  ٢٧٢٫٥٣٦  االحتياطي الحسابي 

  ٧٩٫٢٣٥  ٧٩٫٢٣٥  ١٣٢٫٤١٩  ١٣٢٫٤١٩  احتياطي األموال المرتبطة بالوحدات
  ٢١٠٫٤٩٩  ٩٤٧٫٤٤١  ١٨٨٫٣٦٢  ٩٠٨٫٨٦٦  التسوية تحتمطالبات 

  ١٨٩٫٠٩٧  ٥١٠٫٧٧٠  ٢٠٦٫١٦٢  ٥٥٥٫٤٣٧  احتياطي مطالبات مستحقة لم يتم اإلبالغ عنها
  ٣٫٠٠٩  ١٢٫٩٦٠  ٢٫٧٧٢  ١٣٫٧٧٤  احتياطي مصاريف تسوية الخسائر المخصصة

  ١٣٫٦٥٠  ١٣٫٦٥٠  ٩٫٢٦٥  ٩٫٢٦٥  احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -- 

  ١٫١٣١٫٣٦٠  ٣٫١٤١٫١٢٠  ١٫٢١٤٫١٦٣  ٣٫٤٣٢٫٨٢٥  أ)- ٢٦وفقاً للتقييم االكتواري (إيضاح 
  ========== ========== ========== ========== 
  

  معلومات حول القطاع   ٢٧
    
  تعريف القطاعات التي يتم إصدار تقارير بشأنها  

  
نتجات والخدمات الخاصة بها. لدى المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية يتم ألغراض إدارية، يتم تقسيم المجموعة إلى وحدات أعمال وفقاً للم

  إصدار تقارير بشأنها كما يلي:
  
 .قطاع التأمينات العامة ويشمل تأمين السيارات والتأمين البحري وضد الحريق واألعمال الهندسية والحوادث العامة والتأمين الصحي  
 الحياة لألفراد والمجموعات قطاع التأمين على الحياة ويشمل التأمين على.  
 قطاع االستثمارات ويشمل االستثمارات وإدارة النقد للحساب الخاص بالمجموعة 



 

٦١ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  

  (تابع)معلومات حول القطاع   ٢٧
    

  غيلية على أساس األسعار التقديرية في السوق. تم عرض معلومات القطاعات التشغيلية كما يلي:تتم المعامالت بين القطاعات التش
  
  المجموع  التأمين على الحياة  التأمينات العامة  
  _______________________________  _______________________________  ______________________________  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
              

  ٣٫٦٧٧٫٦٩٥  ٣٫٨٨١٫٠٧٨  ٤٤٦٫٣٩٦  ٣٨٩٫٥٣٤  ٣٫٢٣١٫٢٩٩  ٣٫٤٩١٫٥٤٤  إجمالي األقساط المكتتبة
   ---- ----------------- --  ---- ---------------- - --  ---- ----------------- -  ---- ---------------- --  ---- ----------------- --  --- ----------------- -- 

  ١٫١٢٠٫١٩٧  ١٫١١٣٫٣٤٧  ١٢٦٫٨٥٨  ١٠٨٫٩٤٣  ٩٩٣٫٣٣٩  ١٫٠٠٤٫٤٠٤  إجمالي دخل التأمين
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- -------- -------- --  ---- ----------------- --  --- ----------------- -- 

  ٥٠٧٫٣٤١  ٤٩٠٫٢٩٣  ٩٠٫١٧٣  ٦٧٫١٤٣  ٤١٧٫١٦٨  ٤٢٣٫١٥٠  صافي دخل التأمين
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- ---------------- --  ---- ----------------- --  --- ----------- ------ -- 

  )٢٦٦٫٢٧٦(  )٢٦٩٫٦٩١(  )٤٥٫٨٢٠(  )٤٢٫٧٦٥(  )٢٢٠٫٤٥٦(  )٢٢٦٫٩٢٦(  المصاريف العمومية واإلدارية
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- ---------------- --  ---- ----------------- --  --- ----------------- -- 

  ٢٤١٫٠٦٥  ٢٢٠٫٦٠٢  ٤٤٫٣٥٣  ٢٤٫٣٧٨  ١٩٦٫٧١٢  ١٩٦٫٢٢٤  نيةصافي األرباح الف
   ---- ----------------- --  ---- ----------------- --  ---- ----------------- -  ---- ------ ---------- --  ---- ----------------- --  --- ----------------- -- 

  ١٦٣٫٦٠٤  ٢١١٫٤٧٧          دخل استثمارات ودخل آخر
           ---- --------- -------- --  ---- ----------------- - 

  ٤٠٤٫٦٦٩  ٤٣٢٫٠٧٩          األرباح قبل الضريبة
              

  مصاريف ضريبة الدخل بعد خصم 
  )٣٫٦٣٧(  )٦٫٩٧٥(          الضريبة المؤجلة  
           ---- ----------------- --  ---- ----------------- - 

  ٤٠١٫٠٣٢  ٤٢٥٫١٠٤          األرباح بعد الضريبة
          ========== ========= 

  



 

٦٢ 

  والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

  
  معلومات حول القطاع (تابع)  ٢٧

  

  المجموع  االستثمارات  التأمين على الحياة  التأمينات العامة  
  ______________________________________  ______________________________________  ______________________________________  ______________________________________  

  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٨  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٨  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٨  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

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

  ٧٫٠٨٢٫٥١٢  ٧٫٧١٨٫٤٨٤  ٣٫٨٠٧٫٨٢٠  ٤٫١٥٢٫٥٨٧  ٣٥٦٫٨٠٧  ٣٤٧٫٣٥٢  ٢٫٩١٧٫٨٨٥  ٣٫٢١٨٫٥٤٥  موجودات القطاع
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

  ٤٫٢٨٩٫٨٤٧  ٤٫٥٩٤٫١٠٨  -   -   ٦٢٦٫٩٣٤  ٦٨١٫٠٦٠  ٣٫٦٦٢٫٩١٣  ٣٫٩١٣٫٠٤٨  اعمطلوبات القط
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

  

   المطلوبات وااللتزامات الطارئة  ٢٨
  

 التزامات رأسمالية  )أ(
  

  اريخ بيان المركز المالي الموحد:لدى المجموعة االلتزامات الرأسمالية التالية في ت
  ديسمبر ٣١  ديسمبر  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٫٧١٩  ٤٫٠٩٠  التزامات عن استثمارات
  ==========  ==========  

  

  االلتزامات الطارئة  )ب(
  

غ كان لدى المجموعة ضمانات، عدا تلك المتعلقة بالمطالبات التي تم تكوين  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  ا، بمبل م ( ٥٠٫٦٦٤مخصصات له ف دره ي  ٢٤٫٦٣٦: ٢٠١٨أل وك الت ل البن ن قب د أصدرت م م) وق ف دره أل
 تتعامل معها المجموعة نيابة عنها وذلك أثناء سير األعمال االعتيادية.

  

  المطالبات القانونية  )ج(
  

اء سير ا ة أثن دعاوى قانوني إن المجموعة معرضة ل أمين ف أثيرات كما هي الحال مع معظم شركات الت ذه القضايا ت ه سينتج عن ه د بأن إن اإلدارة ال تعتق تقلة ف ة مس ى استشارة قانوني اًء عل ة. وبن ال االعتيادي ألعم
 المجموعة أو وضعها المالي. أرباحجوهرية على 

  
 أرقام المقارنة  ٢٩

    
  ية الموحدة.تمت إعادة تصنيف/ تجميع بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في البيانات المال


