
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة 
 وشركاتھا التابعة

 
  المرحلیة الموجزة الموحدة المالیة المعلومات

   ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  أشھر التسعةلفترة 
 
 
 



 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة
 

 المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة  المعلومات
   ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في أشھر عةتساللفترة 

 
 
 

 الصفحة   المحتویات
 

  ۱   المرحلیة الموجزة الموحدةمراجعة المعلومات المالیة حول  مدققي الحسابات المستقلین تقریر
 

 ۳   المرحلي الموجز الموحد بیان المركز المالي
 

 ٤   المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربیان 
 

  ٥   المرحلي الموجز الموحد اح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرىربألابیان 
 

 ٦   المرحلي الموجز الموحدبیان التدفقات النقدیة 
 

  ۷   المرحلي الموجز الموحد الملكیةبیان التغیرات في حقوق 
 

 ۹   المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلوماتحول إیضاحات 
 
 
 









 

٤ 
 

 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة
 

  لموجز الموحدالمرحلي ا ئراساألرباح أو الخبیان 
 سبتمبر ۳۰ لمنتھیة فيللفترة ا

  
 (غیر مدققة)

 ھیة فيـــالمنتأشھر  الثالثةفترة ل
 (غیر مدققة)

 ھیة فيــالمنتأشھر  التسعةفترة ل
  ---------------------------------- ---------------------------------- 

 
 

 اتإیضاح
 سبتمبر ۳۰

 ۲۰۱۹ 
 ربسبتم ۳۰

 ۲۰۱۸ 
 سبتمبر ۳۰

 ۲۰۱۹ 
 سبتمبر ۳۰

 ۲۰۱۸ 
 درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف   
      

 ۲٫۹٥۲٫۹۲۷ ۳٫۰۱٤٫٦۹۱ ۷٤۲٫٤۲۲ ۷٦۱٫۳٥۹  إجمالي األقساط المكتتبة 
 )۱٫۹٥۸٫۲۲۰( )۲٫۰۱۸٫۰۸۷( )٤۹۲٫۷۲۳( )٥۰٤٫٥٦٥(  من األقساط المسندةإعادة التأمین حصة 

  -------------- ------------- ---------------- ---------------- 
 ۹۹٤٫۷۰۷ ۹۹٦٫٦۰٤ ۲٤۹٫٦۹۹ ۲٥٦٫۷۹٤  صافي األقساط المكتتبة 

واالحتیاطي قساط غیر المكتسبة مخصص األ في الحركةصافي 
 )۱٥٤٫۸۱۳( )۱۳۷٫۲٦۹( ۲۹٫۳٥۳ ۱۲٫۷۲۰  الحسابي واحتیاطي األموال المرتبطة بالوحدات

  ----------- ------------ ------------- ------------- 
 ۸۳۹٫۸۹٤ ۸٥۹٫۳۳٥ ۲۷۹٫۰٥۲ ۲٦۹٫٥۱٤   المكتسبة قساط األصافي 

 ۱۸۱٫۹٥٥ ۱۹۱٫۹٦۸ ٥۱٫۱۹٤ ٤۹٫۰٤۲  إیرادات العموالت
 )۱۹۳٫۳٥٦( )۲۰۸٫٤٥۳( )٥۷٫۱۱٦( )٦۲٫۳۸۳(  مصاریف العموالت

  ------------- ------------- ------------- ------------- 
 ۸۲۸٫٤۹۳ ۸۲٤٫۸٥۰ ۲۷۳٫۱۳۰ ۲٥٦٫۱۷۳  نلي إیرادات التأمیامإج
  ------------- ------------ ------------- ------------- 

 ۱٫٦۳۸٫٥۱٦ ۱٫۷۳٤٫۷٤٥ ٥٥۱٫٥۹٥ ٥۳٤٫۸۹۷  إجمالي المطالبات المدفوعة
 )۱٫۲۱٦٫۲۷٥( )۱٫۲٥۹٫۷۱۸( )٤۰۳٫٤٦۷( )۳۹۰٫۱۷۳(  حصة إعادة التأمین من المطالبات المدفوعة

  ------------- ------------- ---------------- ---------------- 
 ٤۲۲٫۲٤۱ ٤۷٥٫۰۲۷ ۱٤۸٫۱۲۸ ۱٤٤٫۷۲٤  المطالبات المدفوعةصافي 

      
 ۳۰٫٤۹۳ ۸۳٦ ۳٫۹۱٦ )۸٫۸۳۳(  في مخصص المطالبات تحت التسویةالزیادة (النقص)/ 
 )۲۰٫٤۱۲( )۱۷٫٤۱٤( )۱٫٥۳۲( ۷٫۹۸۰  بات تحت التسویةلافي حصة إعادة التأمین من المط )الزیادةالنقص/ (

 ۱٫٤۲۲ ۸٫٦۹٤ ۲۹۳ ۱۱٫۹۷۳  الزیادة في احتیاطیات المطالبات المستحقة ولم یتم اإلبالغ عنھا
 ٤۸۷ )٤٫۲۲۸( ۱۲٥ )۳٫٤۹٤(  في احتیاطي مصاریف تسویة الخسائرالزیادة  /(النقص) 

  ------------ ------------ ------------ ------------ 
 ٤۳٤٫۲۳۱ ٤٦۲٫۹۱٥ ۱٥۰٫۹۳۰ ۱٥۲٫۳٥۰  المطالبات المحققة  فيصا

  ----------- ------------ ------------ ------------ 
 ۳۹٤٫۲٦۲ ۳۷۹٫۹۳٥ ۱۲۲٫۲۰۰ ۱۰۳٫۸۲۳  صافي دخل التأمین

      
 ۱۳۱٫۸٤۲ ۱٦۷٫۳۹۰ ۲۷٫۰۰۹ ٤۲٫۹۳۷ ۱۸ الدخل من االستثمارات

 ٤٫۲٥۸ ٤٫٦۳۸ ۱٫۲٦۰ ۱٫٦۱۲  آخردخل 
 )۳٫۲۷۸( )۷۹٦( )٦۳۳( ۷۸۳ ٦ من شركة زمیلة )الخسائر( /األرباح حصة

  ------------ ------------ ------------ ----------- 
 ٥۲۷٫۰۸٤ ٥٥۱٫۱٦۷ ۱٤۹٫۸۳٦ ۱٤۹٫۱٥٥  إجمالي الدخل

 )۱۷٥٫۱۸۹( )۱۹۷٫۳۷۷( )٤٥٫۹٦۷( )٦٦٫٥٥۳(  المصاریف العمومیة واإلداریة
  ----------- ----------- ------------- ------------- 

 ۳٥۱٫۸۹٥ ۳٥۳٫۷۹۰ ۱۰۳٫۸٦۹ ۸۲٫٦۰۲  األرباح قبل الضریبة
 )٤٫۸۹۳( ۹۸۱ )۸۸٤( ۱٫۸۷۲ ۱۷ ضریبة الدخل مخصوماً منھا الضرائب المؤجلة  )مصاریف( / إعفاءات

  ------------ ----------- ----------- ----------- 
 ۳٤۷٫۰۰۲ ۳٥٤٫۷۷۱ ۱۰۲٫۹۸٥ ۸٤٫٤۷٤  یبةرضاألرباح بعد ال

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

 ۳٤۰٫۲۸۲ ۳٤۳٫۸۸٥ ۱۰۰٫۲٤۷ ۸۲٫۲۰۰  مساھمي الشركة 
 ٦٫۷۲۰ ۱۰٫۸۸٦ ۲٫۷۳۸ ۲٫۲۷٤  الحصص غیر المسیطرة

  ------------ ----------- ----------- ----------- 
 ۳٤۷٫۰۰۲ ۳٥٤٫۷۷۱ ۱۰۲٫۹۸٥ ۸٤٫٤۷٤  إجمالي أرباح الفترة

  ======= ===== ====== ====== 
 ٦۸. ۰٦ ٦۸. ۷۸ ۲۰. ۰٥ ۱٦. ٤٤ ۲۱ الربح األساسي والمخفف للسھم العائد لمساھمي الشركة (درھم)

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

 . ۲ و ۱ن درج على الصفحتیم الموحدة ةزالمرحلیة الموجإن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۲۳إلى  ۹تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 
 



 

٥ 
 

 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة
 

  دموحجز الالمو يالمرحل األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرىبیان 
   سبتمبر ۳۰ یة فينتھالمللفترة 

 

  
 (غیر مدققة)

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
 (غیر مدققة)

 المنتھیة فيأشھر  التسعةفترة ل
  ------------------------------ -------------------------------- 

  
 سبتمبر ۳۰

۲۰۱۹ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۱۸ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۱۹ 
 برمتسب ۳۰

۲۰۱۸ 
 درھمألف   درھم ألف درھمف لأ  درھم ألف  
      

 ۳٤۷٫۰۰۲ ۳٥٤٫۷۷۱ ۱۰۲٫۹۸٥ ۸٤٫٤۷٤  األرباح بعد الضریبة
      
      ىخراأل الشامل الدخلود نب
      

 األخرى التي سیتم إعادة تصنیفھا إلى ةالشامل (الخسائر) /الدخلبنود 
     األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:

      
 )۱٤٫۳۳۸( )۲٤٫۹۸۰( )۳۹٫٥۷۹( ۲٤٫٦٦۰ للبیع المتوفرةستثمارات االمن  ةغیر المحقق )ئر(الخسا الدخل/ صافي

      
 )۱۳٫٥۲۰( ۹٫٤۷٥ )۱۰٫٤٦۷( ٤٫۳۷٦ تسویات عمالت أجنبیة من تحویل العملیات األجنبیة

  ------------ ---------- ------------ ----------- 
 )۲۷٫۸٥۸( )۱٥٫٥۰٥( )٥۰٫۰٤٦( ۲۹٫۰۳٦ للفترة ىخراأل ةالشاملئر) خسا(ال /لخدالبنود 

  ------------ ----------- ------------ ----------- 
 ۳۱۹٫۱٤٤ ۳۳۹٫۲٦٦ ٥۲٫۹۳۹ ۱۱۳٫٥۱۰ لفترة ل الشامل الدخلإجمالي 

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

     إلى:العائد 
 ۳۱۲٫٤۸۰ ۳۲٤٫۰۲۰ ٥۰٫۰٦۳ ۱۰۹٫۲۳۹ ة الشرك مساھمي

 ٦٫٦٦٤ ۱٥٫۲٤٦ ۲٫۸۷٦ ٤٫۲۷۱ الحصص غیر المسیطرة
 ----------- ---------- ----------- ----------- 
 ۱۱۳٫٥۱۰ ٥۲٫۹۳۹ ۳۳۹٫۲٦٦ ۳۱۹٫۱٤٤ 
 ====== ====== ====== ====== 
 

 . ۲ و ۱المرحلیة الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتین مالیة مات الولجعة المعإن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مرا
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۲۳إلى  ۹من تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٦ 
 

 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة
 

  حلي الموجز الموحدالمرة ت النقدیادفقالت بیان
 سبتمبر ۳۰ للفترة المنتھیة في

  
 (غیر مدققة)

 في المنتھیة أشھر التسعةلفترة 
  ----------------------------------------- 
 ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ اتإیضاح 
 ألف درھم  ألف درھم  

    لیةالتدفقات النقدیة من األنشطة التشغی
 ۳٥۱٫۸۹٥ ۳٥۳٫۷۹۰  ة للفترةیبقبل الضراألرباح 

    تعدیالت لـ:
 ٥٫۱٥۱ ٤٫٦۸۰  االستھالك 

 )۸۷٫۷۷۱( )۱۱٤٫٤۳۲( ۱۸ الفوائد دخل
 )٤٤٫۲۷٤( )٥۱٫٦۱٦( ۱۸ توزیعات األرباح دخل

 ۳٫۲۷۸ ۷۹٦ ٦ الحصة من خسائر شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة
 ثمارات بالقیمة العادلة ستقة من ار المحقیغ خسائرلا / (األرباح)

 ۲۰۳ )۱٫۳٤۲( ۱۸ من خالل األرباح أو الخسائر
 )٤۲( )۱۹(  كات ومعداتاألرباح من بیع ممتل

 ۷٫۷٦۸ ۳٫۹۰٦ ۱۰ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
  ----------- ----------- 

 ۲۳٦٫۲۰۸ ۱۹٥٫۷٦۳  املعلمال الالتدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس ا
    

 )۳۱۲٫٤۰۲( )۹۱٫۸۷۸(  الزیادة في ذمم التأمین المدینة
 )۹۹٫۸۷۲( )۲۲۲٫۳۳۱(  التأمینالزیادة في موجودات عقود 

 ً  )٤٦٫٤۸٤( )۷۲٫۰۳۰(  الزیادة في الذمم المدینة األخرى والمصاریف المدفوعة مقدما
 ۲۲٤٫۷۸۰ ۳٤۸٫۸۲۲   في مطلوبات عقود التأمین األخرى الزیادة

 ۲۱۰٫۷۰۱ )۱۳٫۰۱۲(  في ذمم إعادة التأمین والذمم الدائنة األخرى  ةلزیادا / )النقص(
 ۲٫٥۹۲ ۱٫٦۹۲  ایا التقاعدالزیادة في التزام مز

 )۳۱٥( )۱٫٥۲۲( ۱۷ ضریبة الدخل المدفوعة
  ---------- ---------- 

 ۲۱٥٫۲۰۸ ۱٤٥٫٥۰٤  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
  ---------- ---------- 
    تدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریةال

 )۱٫٤۷۸( )۳٫۷۰۷(  شراء ممتلكات ومعدات
 ٥۱ ٦۱  من استبعاد ممتلكات ومعدات ئداتالعا

 ۸۷٫۷۷۱ ۱۱٤٫٤۳۲ ۱۸ الفوائد دخل
 ٤٤٫۲۷٤ ٥۱٫٦۱٦ ۱۸ توزیعات األرباح  دخل

 )۱٦۰٫۰۸۰( )٥٥٫٥۷۳(  ودائع لدى البنوك
 )۲٦٫۹۰۹( )٤۱٫۱۰۹(  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر اء استثمارات مسجلة بالقیمةرش

 )۷۱٫۰۲٥( )۹٥٫۸۷۸(  تاریخ االستحقاق شراء استثمارات محتفظ بھا حتى
 )۲٦٫۸٥٤( )۲۹٫٥۹۲(  شراء استثمارات متوفرة للبیع

 ٤٫۰٤۲ ۷٫۸۷۷  ئرأو الخسا األرباحبیع استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل 
 ۳٦٫۷٤٤ ۸٤٫۰۳۳  تاریخ االستحقاقلرات محتفظ بھا بیع استثما

 ۲۱٫۱٦۲ ۳۰٫۰۸۱  بیع استثمارات متوفرة للبیع
 ۳٫۰٥۷ )۱٥٫۱٤٤(  فروقات صرف العمالت األجنبیة

  ------------ ----------- 
 )۸۹٫۲٤٥( ٤۷٫۰۹۷  ماریةاألنشطة االستث )مستخدم فيل(ا /صافي النقد الناتج من

  ------------ ----------- 
    قدیة من األنشطة التمویلیةالتدفقات الن

 )۱۰۰٫۰۰۰( )۱۰۰٫۰۰۰( ۱٥  المدفوعةرباح ألاتوزیعات 
 (٥۲۲) )٥۲٦(  أرباح مدفوعة إلى حصص غیر مسیطرةعات توزی

  ------------- ------------- 
 (۱۰۰٫٥۲۲) )۱۰۰٫٥۲٦(  ویلیةملتشطة ااألن المستخدم فيصافي النقد 

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

 ۲٥٫٤٤۱ ۹۲٫۰۷٥  في النقد وما یعادلھ دةاالزیصافي 
    

 ۲٥۱٫۸٤٤ ۲۳٤٫۲۷۷  نایر ی ۱النقد وما یعادلھ في 
 )۱۳٫٥۲۰( ۹٫٤۷٥  الحركة في احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

  ----------- ----------- 
 ۲٦۳٫۷٦٥ ۳۳٥٫۸۲۷ ۱۲ تمبربس ۳۰ي یعادلھ ف د ومانقال
  ====== ====== 
 

 . ۲ و ۱حدة مدرج على الصفحتین ن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموإ
 

 الموجزة الموحدة.رحلیة الیة الممومات الجزءاً ال یتجزأ من ھذه المعل ۲۳إلى  ۹تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 



 

۷ 

 وشركاتھا التابعةاورینت للتأمین مساھمة عامة 
 

 (غیر مدققة)  المرحلي الموجز الموحد الملكیةبیان التغیرات في حقوق 
    سبتمبر ۳۰المنتھیة في  للفترة 
 الشركة  لمساھميالعائدة حقوق الملكیة  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتیاطي 

 اإللزامي
 تیاطي حاال

 القانوني

احتیاطي 
الخسائر 

 االستثنائیة 
االحتیاطي 

 العام

 احتیاطي
موجودات 

مالیة 
متوفرة 

 للبیع

احتیاطي 
تحویل 

الت مع
 یةأجنب

 حربااأل
 المحتجزة

أرباح مقترح 
 المجموع توزیعھا

ص الحص
غیر 

 اإلجمالي المسیطرة
 درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف   ھمدرألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  
             

 ۲٫۷۹۲٫٦٦٥ ۳۳٫۷۹٦ ۲٫۷٥۸٫۸٦۹ ۱۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫٥۹۰ )۹٥٫۲۳٦( ٤٦۸٫٦۸۹ ۱٫۱٤٦٫۹۳۸ ۲۳۰٫۸۸۸ ۲٥۰٫۰۰۰ ۱۲٥٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید كما في 
             

             للفترة الشامل  الدخلإجمالي 
             

 ۳٥٤٫۷۷۱ ۱۰٫۸۸٦ ۳٤۳٫۸۸٥ - ۳٤۳٫۸۸٥ - - - - - - - أرباح الفترة 
             

             للفترة األخرى  الشاملة )خسائرلاالدخل /(
من استثمارات صافي الخسائر غیر المحققة 

 )۲٤٫۹۸۰( - )۲٤٫۹۸۰( - - - )۲٤٫۹۸۰( - - - - -   اآلخرالشامل  الدخلمن خالل 
             

 تسویات عمالت أجنبیة من تحویل 
 ۹٫٤۷٥ ٤٫۳٦۰ ٥٫۱۱٥ - - ٥٫۱۱٥ - - - - - - األجنبیةالعملیات   
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  باشرة  لمسجلة مامالكین المعامالت مع ال
             ضمن حقوق الملكیة  
             

 )۱۰۰٫٥۲٦( )٥۲٦( )۱۰۰٫۰۰۰( )۱۰۰٫۰۰۰( - - - - - - - - )۱٥(إیضاح توزیعات األرباح المدفوعة 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- ----------- ----------- ----------- ------------- ------------- --------- -------------- 

 ۳٫۰۳۱٫٤۰٥ ٤۸٫٥۱٦ ۲٫۹۸۲٫۸۸۹ - ۳۷٦٫٤۷٥ )۹۰٫۱۲۱( ٤٤۳٫۷۰۹ ۱٫۱٤٦٫۹۳۸ ۲۳۰٫۸۸۸ ۲٥۰٫۰۰۰ ۱۲٥٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ي الرصید كما ف
 ====== ====== ====== ====== ======= ====== ====== ====== ======= =======  ===== ======== 
 

 .المرحلیة الموجزة الموحدةاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة جزء ۲۳إلى  ۹یضاحات المدرجة على الصفحات من ل اإلتُشك
 
 



 

۸ 

 كاتھا التابعةمساھمة عامة وشراورینت للتأمین 
 

 (غیر مدققة)  المرحلي الموجز الموحد الملكیةبیان التغیرات في حقوق 
  مبرسبت ۳۰ي فمنتھیة للفترة ال 
 وق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة قح 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتیاطي 

 اإللزامي
 االحتیاطي 

 نيانوالق

اطي تیحا
خسائر ال
 الستثنائیة ا

االحتیاطي 
 العام

احتیاطي 
موجودات 

ة مالی
متوفرة 

 للبیع

احتیاطي 
تحویل 
عمالت 
 أجنبیة

 األرباح
 المحتجزة

أرباح مقترح 
 جماليإلا توزیعھا

الحصص 
غیر 

 اإلجمالي المسیطرة
 درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم  ألف ھم ردألف  م درھألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  
             

 ۲٫٥۲٦٫۸۸۰ ۲۷٫۰۱٤ ۲٫٤۹۹٫۸٦٦ ۱۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫٥۷۰ )۸٦٫۱٥۱( ٤۹٤٫۰۲۰ ۸۸٤٫٥۰۰ ۲۰۱٫۹۲۷ ۲٥۰٫۰۰۰ ۱۲٥٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۸ینایر  ۱صید كما في الر
             

             للفترة الدخل الشامل إجمالي 
             

 ۳٤۷٫۰۰۲ ٦٫۷۲۰ ۳٤۰٫۲۸۲ - ۳٤۰٫۲۸۲ - - - - - - - فترة أرباح ال
             

             األخرى للفترة  ةالشامل) الخسائر( /الدخل 
رات المحققة من استثماغیر  الخسائرصافي 

 )۱٤٫۳۳۸( - )۱٤٫۳۳۸( - - - )۱٤٫۳۳۸( - - - - - من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 حویل تبیة من نجعمالت أتسویات 

 )۱۳٫٥۲۰( )٥٦( )۱۳٫٤٦٤( - - )۱۳٫٤٦٤( - - - - - - ةت األجنبیالعملیا  
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مالكین المسجلة مباشرة المعامالت مع ال
             ضمن حقوق الملكیة

             
 )۱۰۰٫٥۲۲( )٥۲۲( )۱۰۰٫۰۰۰( )۱۰۰٫۰۰۰( - - - - - - - - )۱٥(إیضاح  مدفوعةالرباح األتوزیعات 
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 مالیة المرحلیة الموجزة الموحدة.جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات ال ۲۳إلى  ۹كل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من تُش
 
 



 

۹ 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة
  موحدةالموجزة ال حلیةالمرلیة الما لوماتمعلال ت حوإیضاحا

 
 الرئیسیة  الوضع القانوني واألنشطة ۱

 
دة في إمارة دبي بموجب مرسوم كشركة ذات مسؤولیة محدو ۱۹۸۰یولیو  ۲۲ت اورینت للتأمین مساھمة عامة ("الشركة") في تأسس

ً سجیل الشركت مت. ۱۹۸۲ینایر  ۱صادر عن سمو حاكم دبي وبدأت في مزاولة عملیاتھا في  ي لدولة اإلمارات للقانون االتحادة وفقا
تم  ۱۹۸۸مایو  ۲. في ۱٤برقم تسجیل  ۱۹۸٤دیسمبر  ۲۹، وتعدیالتھ، (قانون شركات التأمین) في ۱۹۸٤) لسنة ۹العربیة المتحدة رقم (

ً لمتطلبات قانون شركات التأمین وت دولة اإلمارات تحادي لالقانون االب جوبملھا م تسجیتحویل الشركة إلى شركة مساھمة عامة وفقا
الشركات التجاریة. إن أسھم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. تخضع الشركة  ، وتعدیالتھ، بشأن۲۰۱٥) لسنة ۲لعربیة المتحدة رقم (ا

ن ن العنواأعمالھا. إم یظتنین والتأم ، بشأن تأسیس ھیئة۲۰۰۷لسنة  ٦لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ألحكام ا
 ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.۲۷۹٦٦ھو ص.ب  المسجل للشركة

 
والسیارات والمخاطر البحریة والحوادث العامة اول الشركة إصدار عقود التأمین قصیرة األجل المتعلقة بالعقارات واألعمال الھندسیة تز

لجماعي على الحیاة والتأمین الفردي على الحیاة فئات التأمین ا ضافة إلىعامة) باإلال تناتأمیھا بالباإلضافة إلى التأمین الصحي (یشار إلی
 استثماریة وودائع لدى مؤسسات مالیة.ر إلیھما بالتأمین على الحیاة). كما تقوم الشركة باستثمار أموالھا في أوراق مالیة (یشا

 
كة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا یة الموجزة للشرة المرحلمالیلومات العالمعلى تشتمل المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 

 عة"). فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة:مجتمعة بـ "المجمو
 

 الملكیةنسبة  سیسبلد التأ الرئیسيالنشاط  التابعة اتالشرك
   ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
     

 ٪٤۰ ٪٤۰ یاسور العامة اتالتأمین للتأمینالمشرق العربي شركة 
 ٪٦۰ ٪٦۰ مصر التأمینات العامة )ع.م.(ش التكافليمین للتأینت شركة اور

 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ سیرالنكا التأمینات العامة لتأمین المحدودةشركة اورینت ل
 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ تركیا التأمینات العامة سیركیتي انونیمشركة اورینت سیغورتا 

 
عربیة المتحدة، وھي ذات ال بي، اإلماراتالكائنة في د ")األمشركة ("ال التنمیة ماتلخد إن الشركة القابضة للمجموعة ھي شركة الفطیم

 رات العربیة المتحدة.الكائنة في دبي، اإلماالفطیم الخصوصیة الشركة القابضة األساسیة للمجموعة ھي شركة  على المجموعة. إن سیطرة
 

 أساس اإلعداد  ۲
 
   بیان التوافق   أ)

 
ً للمعیا دةالموح ة المرحلیة الموجزةالیت المالومالمعتم إعداد ھذه  واألحكام  یة""التقاریر المالیة المرحل ۳٤دولي رقم ر المحاسبي الوفقا

والقانون االتحادي لدولة األمارات العربیة المتحدة  ۲۰۱٥) لسنة ۲عربیة المتحدة رقم (لقانون االتحادي لدولة اإلمارات الاذات الصلة من 
 الموحدة لمالیةالالزمة للبیانات ا على كافة المعلومات الموحدة ومات المالیة المرحلیة الموجزةھذه المعل ال تشتمل .۲۰۰۷ة ) لسن٦م (رق

ً إلى جنب مع البیانات المالیة دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في في ولكما  المدققة یةالسنو الموحدة السنویة الكاملة، ویتعین قراءتھا جنبا
ً  ادھادإع ، والتي تم۲۰۱۸  .  معاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةلل وفقا

 
 أساس القیاس ب)

 
بالقیمة  اسھقیایتم  التي التالیة البنود لتكلفة التاریخیة باستثناءاعلى أساس  المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلومات اد ھذهتم إعد

  : ادلةالع
 
 ؛ والمتوفرة للبیعاالستثمارات  )۱
   الل األرباح أو الخسائر. ن خمة العادلة مالقییة بللماا اتالموجود )۲
 

 عرض البیانات المالیة العملة الرسمیة وعملة  ج)
 

 إلى أقرب ألف، مقربة )اإلماراتي" رھمالد"( بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلوماتھذه  عرضتم 
  .المجموعةت امالم معظمع بھا تتم أنھا العملة التي حیث

 
 

 
 



 

۱۰ 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة
 (تابع) المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلوماتل ات حوإیضاح
 

 أساس اإلعداد (تابع) ۲
 

 استخدام التقدیرات واألحكام  د)
 

لمالی��ة یتطل��ب م��ن اإلدارة وض��ع األحك��ام داد التق��اریر اإلع�� دولی��ةلا ریع��ایرحلی��ة الم��وجزة الموح��دة وفق��اً للمم��ات المالی��ة المإن إع��داد المعلو
. قد المصاریفللموجودات والمطلوبات واإلیرادات و المسجلةالمحاسبیة والمبالغ  فتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاساتوالتقدیرات واال

 لیة عن تلك التقدیرات.ئج الفعلف النتاتخت
 

ة في الفترة الت�ي ت�م فیھ�ا مرة. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیلھا بصورة مست ابعةت التااضرتالفتتم مراجعة التقدیرات وا
 التعدیالت. تعدیل التقدیرات وفي الفترات المستقبلیة التي تتأثر بتلك

 
لسیاس��ات رة عن��د تطبی��ق اإلداقب��ل ا م��ن ةض��وعاألحك��ام الھام��ة المو كان��ت، الم��وجزة الموح��دة حلی��ةالمرالمالی��ة ات المعلوم��عن��د إع��داد ھ��ذه 

الموح�دة ھ�ي نف�س السیاس�ات المحاس�بیة المطبق�ة عل�ى البیان�ات المالی�ة  ف�ي التق�دیراتلیق�ین لع�دم اوالمص�ادر الرئیس�یة  للمجموعةالمحاسبیة 
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ة في المنتھیوللسنة كما في  الُمدققة السنویة

 
   لسیاسات المحاسبیة الھامةلملخص  ۳
 

 الموح�دة ف�ي البیان�ات المالی�ة المجموع�ةن قب�ل بتطبیق السیاس�ات المحاس�بیة بص�ورة متس�قة عل�ى النح�و ال�ذي ت�م تطبیق�ھ م� المجموعة تقام
 : ۲۰۱۹ینایر  ۱واجبة التطبیق اعتباراً من  بحتصالتي  التالیة ، باستثناء السیاسات المحاسبیة۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱السنویة للسنة المنتھیة في 

 
 یة إلعداد التقاریر المالیة "عقود اإلیجار"المعاییر الدولمن  ۱٦قم رر ایمعلا
 

أن ، عل�ى ۲۰۱٦م�ن المع�اییر الدولی�ة إلع�داد التق�اریر المالی�ة "عق�ود اإلیج�ار" الص�ادر ف�ي ین�ایر  ۱٦بتطبیق المعیار رق�م  عةجموالمقامت 
 عل�ى جوھری�ةد التق�اریر المالی�ة تغیی�رات الدولی�ة إلع�دا اییرالمع� نم� ۱٦قم . یقدم المعیار ر۲۰۱۹ینایر  ۱لتطبیق المبدئي ھو یكون تاریخ ا

ویتطل��ب م��ن  ۱۷لتمیی��ز ب��ین عق��ود اإلیج��ار التش��غیلي والتم��ویلي بموج��ب المعی��ار المحاس��بي ال��دولي رق��م جر، حی��ث یلغ��ي امحاس��بة المس��تأ
عق�ود اإلیج�ار قص�یرة األج�ل جار، باستثناء اإلیعقود  یعمجر لاإلیجار عند بدء عقد اإلیجا االستخدام والتزامق أصل حباالعتراف المستأجر 

 القیمة المنخفضة.وعقود إیجار الموجودات ذات 
 

 محاسبة المستأجر
 

ً ف�ة ناقص�ی�تم قیاس�ھ الحق�اً بالتكلوأص�ل ح�ق االس�تخدام بالتكلف�ة مبدئیاً بقیاس  المجموعةتقوم  لمت�راكم وخس�ائر انخف�اض القیم�ة، ھالك ااالس�ت ا
 التزام اإلیجار.س قیاإعادة  على اءنبوالمعدلة 

 
مستقبلیة مخصومة باستخدام معدل الخص�م الض�مني ف�ي عق�د قیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المبدئیاً بقیاس التزام اإلیجار بال المجموعةتقوم 

 رى.ر أخأمو ضمن، رجایاإل الفائدة واإلیجار، وكذلك تأثیر تعدیالت دفعاتبل زام اإلیجار مقااإلیجار. بعد ذلك، یتم تعدیل الت
 

 د التق�اریر المالی�ة فیم�ا یتعل�ق بمتطلبات�ھم�ن المع�اییر الدولی�ة إلع�دا ۱٦م تطبی�ق الب�دیل المس�موح ب�ھ بموج�ب المعی�ار رق� المجموعةاختارت 
) أق�ل اً أورش�ھ ۱۲د اإلیج�ار ف�ي ت�اریخ ب�دء العق� ةوتص�ل م�دن خیار شراء الذي ال یتضم قدالع عقود اإلیجار قصیرة األجل (أي علىالعامة 

اإلیج�ار المرتبط�ة بعق�ود اإلیج�ار ھ�ذه كمص�روف عل�ى  ب�دفعات ةالمجموع�منخفضة. وعلیھ، تعترف القیمة الموجودات ذات الوعقود إیجار 
األس�اس یمث�ل نم�ط امتی�ازات المس�تأجر، عل�ى غ�رار خ�ر إذا ك�ان ھ�ذا أساس القسط الثابت على مدى فت�رة اإلیج�ار أو عل�ى أس�اس منھج�ي آ

 تشغیلي.قود اإلیجار الة لعلحالیاة بسمحاال
 

ر المالی�ة باس�تخدام منھجی�ة اس�ترجاعیة معدل�ة، وبالت�الي ل�م ت�تم ع�اییر الدولی�ة إلع�داد التق�اریمن الم ۱٦بتطبیق المعیار رقم  المجموعةقامت 
م�ادي عل�ى  ل�ھ ت�أثیر ة ل�یسمالی�یر الرق�اتلد ام�ن المع�اییر الدولی�ة إلع�دا ۱٦أن المعی�ار رق�م  عةالمجمورنة. رأت إعادة بیان المعلومات المقا

ف�ي ح�ین  ‘الممتلك�ات والمع�دات’ستخدام ض�من موجودات حق االوقامت بعرض  تقریرتاریخ الكما في  ألرباح المحتجزةالرصید االفتتاحي ل
 .الموحد مرحلي الموجزالي اللمركز المفي بیان ا ‘التزامات اإلیجار’تم عرض 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱۱ 

 ا التابعةكاتھة وشرمعا ةاھماورینت للتأمین مس
 (تابع) المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلوماتإیضاحات حول 

 
 (تابع) لسیاسات المحاسبیة الھامةلملخص  ۳

 
  الموحدة ة الموجزةیالتأثیر على المعلومات المالیة المرحل

 
 اإلیج�ار المص�نفة س�ابقاً كعق�ود إیج�ارفیم�ا یتعل�ق بعق�ود  ة،المالی�ر من المعاییر الدولیة إلعداد التق�اری ۱٦للمعیار رقم لتطبیق المبدئي نتیجة ا

التزام�ات إیج�ار ) ومدرج�ة ض�من الممتلك�ات والمع�دات( درھ�مملی�ون  ۱ .٦۸موج�ودات ح�ق االس�تخدام بمبل�غ ب مجموعةلا تفتشغیلي، اعتر
 .۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰درھم كما في  یونمل ۰ .۸٥مبلغ ب
 

 ً تك�الیف بمن المع�اییر الدولی�ة إلع�داد التق�اریر المالی�ة، قام�ت المجموع�ة ب�االعتراف  ۱٦بموجب المعیار رقم  بعقود اإلیجار فیما یتعلق أیضا
، اعترف�ت ۲۰۱۹ س�بتمبر ۳۰ف�ي تھی�ة المن أش�ھر التس�عةبدالً من مصروفات عقود اإلیجار التشغیلي. خالل فترة  الفوائدتكالیف ستھالك واال

 درھم.ملیون  ۱ .۰٦ ك بمبلغھالبتكالیف است المجموعة
 

 إدارة المخاطر المالیة  ٤
 

عنھ�ا ف�ي  األھ�داف والسیاس�ات الت�ي ت�م اإلفص�احدارة المخ�اطر المالی�ة تتواف�ق م�ع تل�ك إل المجموع�ة المتعلقة بأھداف وسیاسات النواحيإن 
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیةالُمدققة  ةلسنویا الموحدة البیانات المالیة

 
 حليالقیاس المر  ٥

 
یتم تحقیق اإلی�رادات وتكب�د المص�روفات بطریق�ة ال تت�أثر بص�ورة مادی�ة ب�أي ش�كل م�ن أش�كال الموس�میة. ت�م  المجموعةوفقاً لطبیعة أعمال 

ة أو متكب�دة س�بادات والمص�روفات كمكتتحقاق ال�ذي یتطل�ب قی�د اإلی�راالس وفقاً لمبدأ الموحدة إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة
اھمات ولیس كمستلمة أو مدفوعة طوال الفترة. إال أن النتائج المرحلیة قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنویة نظراً للتغیر ف�ي المس�

 وإیرادات االستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. 
 

 ي شركة زمیلةمار فاالستث ٦
 

مساھمة عامة تم تسجیلھا ش.م.ع، شركة  في اورینت یو ان بي تكافل )٪۳٥: ۲۰۱۸( ٪۳٥ة ار في شركة زمیلة نسبیمثل االستثم
في  الزمیلة للشركة الرئیسي. یتمثل النشاط ۲۰۱۷وتأسیسھا في اإلمارات العربیة المتحدة. بدأت الشركة الزمیلة عملیاتھا التجاریة في 

لتأمین ضد الحریق والتأمین ضد مخاطر النقل وغیرھا من وا المسؤولیةو بالتأمین ضد الحوادث ود تكافل قصیرة األجل تتعلقار عقصدإ
 أنواع التأمین فضالً عن التأمین الصحي. كما تقوم الشركة الزمیلة باستثمار أموالھا في ودائع.

 
 االستثمار في شركة زمیلة:فیما یلي الحركة في 

 (مدققة) )مدققة(غیر  
 یسمبرد ۳۱ سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 رھمألف د درھم ألف 
   

 ٦۸٫۳۱۷ ٦٥٫۰۸۹ ینایر ۱الرصید كما في 
 )۳٫۲۲۸( )۷۹٦( السنة / حصة المجموعة من صافي الخسائر للفترة

 ---------- --------- 
 ٦٤٫۲۹۳ ٦٥٫۰۸۹ 
 ====== ===== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱۲ 

 امة وشركاتھا التابعةھمة عاورینت للتأمین مسا
 (تابع) موجزة الموحدةالمرحلیة الة الیالم المعلوماتحول  إیضاحات

 
 األوراق المالیة  ات فياالستثمار ۷

 
 (غیر مدققة)  ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في

 

 

المحتفظ بھا 
لتاریخ 

 االستحقاق
 المتوفرة

 للبیع

القیمة العادلة 
من خالل األرباح 

 اإلجمالي أو الخسائر
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم مف درھأل 
     

     لمالیةاق اأسھم األور
 ۹۸۲٫۸۸۹ ۱۲٫٤۲۲ ۹۷۰٫٤٦۷ - دولة اإلمارات العربیة المتحدة داخلمدرجة  أسھم
 ۲۳۳٫٦۰۰ - ۲۳۳٫٦۰۰ - غیر مدرجة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة أسھم
 ٤ - ٤ - اإلمارات العربیة المتحدة دولة خارجغیر مدرجة  أسھم
 دة لمتحاإلمارات العربیة امدرجة داخل دولة  أسھم

 وثائق المنتجات المرتبطة  حامليبالنیابة عن بھا  محتفظ  
 ٥۸٫۸۲۸ ٥۸٫۸۲۸ - - )۹ح (إیضابالوحدات   

 ج دولة اإلمارات العربیة المتحدة مدرجة خار أسھم
 حاملي وثائق المنتجات المرتبطةمحتفظ بھا بالنیابة عن   
 ٥۳٫٦۳۹ ٥۳٫٦۳۹ - - )۹ح (إیضا حداتبالو  
 ---------- -------------- ----------- -------------- 

 ۱٫۳۲۸٫۹٦۰ ۱۲٤٫۸۸۹ ۱٫۲۰٤٫۰۷۱ - أسھم األوراق المالیةإجمالي 
 ۱۸٤٫۱٤۸ - ۱۲٫۲۸۲ ۱۷۱٫۸٦٦ األخرى فیھا إجمالي الموجودات المستثمر

 ----------- -------------- ----------- -------------- 
 ۱٫٥۱۳٫۱۰۸ ۱۲٤٫۸۸۹ ۱٫۲۱٦٫۳٥۳ ۱۷۱٫۸٦٦ جمالياإل
 ====== ======== ====== ======== 
     

 

المحتفظ بھا 
لتاریخ 

 االستحقاق
 المتوفرة

 للبیع

القیمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 اإلجمالي الخسائر
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

     
     الیةوراق المھم األأس

 ۱٫۰۰٦٫٥۳٦ ۱۱٫۰۷۹ ۹۹٥٫٤٥۷ - عربیة المتحدةلات امارمدرجة داخل دولة اإل أسھم
 ۲۳۱٫۹۷٥ - ۲۳۱٫۹۷٥ - غیر مدرجة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة أسھم
 ۳ - ۳ - اإلمارات العربیة المتحدة ولةد خارجغیر مدرجة  أسھم
 المتحدة العربیة  ماراتمدرجة داخل دولة اإل أسھم

 لمنتجات المرتبطة ائق اوث ياملحمحتفظ بھا بالنیابة عن   
 ٤٤٫۷۹۷ ٤٤٫۷۹۷ - - )۹ح (إیضابالوحدات   

مدرجة خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة محتفظ بھا  أسھم
 وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات حامليبالنیابة عن 

 ۳٤٫٤۳۸ ۳٤٫٤۳۸ - - )۹ح (إیضا
 ---------- ------------- ---------- ------------- 

 ۱٫۳۱۷٫۷٤۹ ۹۰٫۳۱٤ ۱٫۲۲۷٫٤۳٥ - المالیةراق م األوأسھي إجمال
 ۱٥۹٫۲٥۱ - ۱٤٫۳۱۳ ۱٤٤٫۹۳۸ األخرى فیھا إجمالي الموجودات المستثمر

 ----------- ------------- --------- ------------- 
 ۱٫٤۷۷٫۰۰۰ ۹۰٫۳۱٤ ۱٫۲٤۱٫۷٤۸ ۱٤٤٫۹۳۸ اإلجمالي

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



 

۱۳ 

 مة عامة وشركاتھا التابعةمساھأمین ت للتاورین
 (تابع) المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلوماتإیضاحات حول 

 
  إلزامیةودائع  ۸

 
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 دیسمبر ۳۱ سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 د قتصامن وزارة االن سحبھا دون موافقة مسبقة  یمكیة الودیعة إلزام )أ
 ۱۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰ ۲۰۰۷لسنة  )٦(من القانون االتحادي رقم  ٤۲لمادة قاً لوف

 ۲۲٫۲۰۳ ۲٦٫۷٤۰ مبالغ محتجزة لدى الھیئة العامة لسوق المال، سلطنة ُعمان )ب
 ٤۷۸ ٤۷۸ ةج)     مبالغ محتجزة لدى المكتب الُعماني الموحد للبطاقة البرتقالی

 ۱۷۸ ۲۰۹ سوریامین بى ھیئة التأد)      مبالغ محتجزة لد
 ۱۳٫٥٤۰ ۲۸٫۱۸۲ مبالغ محتجزة لدى الھیئة العامة للرقابة المالیة في مصرھـ)     
 ۱۱٫۱۷۳ ۱۱٫۱۷٤ مبالغ محتجزة لدى الخزانة التركیةو)      
 ۷۲۹ ۷٥۰ مبالغ محتجزة لدى مصرف البحرین المركزيز)      
 ----------- --------- 
 ۷۷٫٥۳۳ ٥۸٫۳۰۱ 
 ====== ===== 
 



 

۱٤ 

 تأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعةنت للاوری
  المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلوماتإیضاحات حول 

 
 مین وموجودات عقود إعادة التأمینمطلوبات عقود التأ ۹

 ة)(غیر مدقق سبتمبر ۳۰المنتھیة في  أشھر التسعةلفترة  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

 ۹۹٤٫۷۰۷ ۹۹٦٫٦۰٤ )۱٫۹٥۸٫۲۲۰( )۲٫۰۱۸٫۰۸۷( ۲٫۹٥۲٫۹۲۷ ۳٫۰۱٤٫٦۹۱ إجمالي األقساط
 یاطي اط غیر المكتسبة واالحتاألقسي مخصص الحركة ف

 )۱٥٤٫۸۱۳( )۱۳۷٫۲٦۹( ۱٥٥٫۸۸۹ ۱۸۰٫۲٥۷ )۳۱۰٫۷۰۲( )۳۱۷٫٥۲٦( ل المرتبطة بالوحداتاألموا واحتیاطيسابي الح  
 ----------------- ---------------- -------------------- ------------------- ---------------- --------------- 

 ۸۳۹٫۸۹٤ ۸٥۹٫۳۳٥ )۱٫۸۰۲٫۳۳۱( )۱٫۸۳۷٫۸۳۰( ۲٫٦٤۲٫۲۲٥ ۲٫٦۹۷٫۱٦٥ مكتسبةاط الي األقسصاف
 ======= ======= ========= ========= ======= ======= 
       

 صافي حصة شركات إعادة التأمین اإلجمالي 
 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
 (مدققة) (غیر مدققة) (مدققة) ققة)(غیر مد (مدققة) )مدققة(غیر  

 
  سبتمبر ۳۰

۲۰۱۹ 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
  سبتمبر ۳۰

۲۰۱۹ 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
  سبتمبر ۳۰

۲۰۱۹ 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

 ٤۲۳٫۸۳۹ ٥۰۲٫۱۱۳ )۹۳۹٫۸۹٤( )۱٫۱۲۲٫۷۱٥( ۱٫۳٦۳٫۷۳۳ ۱٫٦۲٤٫۸۲۸ ةاألقساط غیر المكتسب تیاطياح
 ۲۱۲٫۰۳۱ ۲۳۸٫۸۷٥ )۱٫۳۰۰( )۲٫۱۳۷( ۲۱۳٫۳۳۱ ۲٤۱٫۰۱۲ االحتیاطي الحسابي

 ۷۹٫۲۳٥ ۱۱۲٫٤٦۷ - - ۷۹٫۲۳٥ ۱۱۲٫٤٦۷ )۷(إیضاح  احتیاطي أموال مرتبطة بالوحدات
 -------------- ------------- ---------------- ------------- ------------ ----------- 
 ۱٫۹۷۸٫۳۰۷ ۱٫٦٥٦٫۲۹۹ )۱٫۱۲٤٫۸٥۲( )۹٤۱٫۱۹٤( ۸٥۳٫٤٥٥ ۷۱٥٫۱۰٥ 
 ======== ======= ========= ======= ======= ====== 
       

 ۲۱۰٫٤۹۹ ۱۹٤٫۱۷٥ )۷۳٦٫۹٤۲( )۷٥۰٫٥٤٥( ۹٤۷٫٤٤۱ ۹٤٤٫۷۲۰ التسویة قیدالمطالبات 
 ۱۸۹٫۰۹۷ ۱۹۷٫۷۹۰ )۳۲۱٫٦۷۳( )۳٤٥٫۹۰۲( ٥۱۰٫۷۷۰ ٥٤۳٫٦۹۲ عنھابالغ ولم یتم اإلالمستحقة  الباتاحتیاطي المط

 ۳٫۰۰۹ ۲٫۹۳۲ )۹٫۹٥۱( )۱۰٫۷۹۲( ۱۲٫۹٦۰ ۱۳٫۷۲٤ احتیاطي مصاریف تسویة الخسائر المخصصة
 ۱۳٫٦٥۰ ۹٫٤۹۹ - - ۱۳٫٦٥۰ ۹٫٤۹۹ احتیاطي مصاریف تسویة الخسائر غیر المخصصة

 -------------- ------------- ---------------- --------------- ------------ ----------- 
 ۱٫٥۱۱٫٦۳٥ ۱٫٤۸٤٫۸۲۱ )۱٫۱۰۷٫۲۳۹( )۱٫۰٦۸٤ )٫٥٦٦۰٤٫۳۹٤ ٦۱٦٫۲٥٥ 
 -------------- ------------- ---------------- --------------- -------------- ------------- 
 ۳٫٤۸۹٫۹٤۲ ۳٫۱٤۱٫۱۲۰ )۲٫۲۳۲٫۰۹۱( )۲٫۰۰۹٫۷٦۰( ۱٫۲٥۷٫۸٥۱ ۱٫۱۳۱٫۳٦۰ 
 ======== ======= ========= ========= ======== ======= 



 

۱٥ 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة
  المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلوماتإیضاحات حول 

      
 التامین المدینة  أرصدة ۱۰

 )ة(مدقق )ةقق(غیر مد 
 برسبتم ۳۰ 

۲۰۱۹ 
 یسمبرد ۳۱

 ۲۰۱۸ 
 ألف درھم درھمف أل 
   مارات العربیة المتحدة:اخل دولة اإلد
 ٦۷۸٫۳۷۳ ۷۱۲٫۸۲۸ وثائق التأمین حامليالمستحق من   
 ٤٤٫۹۷٤ ٦۷٫۸٦۹ إعادة التأمین / المستحق من شركات التأمین  
 ------------- ----------- 
 ۷۸۰٫٦۹۷ ۷۲۳٫۳٤۷ 
 ------------- ----------- 

   :لعربیة المتحدةا ماراترج دولة اإلخا
 ٦٦٫۸۹۲ ۱۲۰٫٥۸۱ تحق من حملة وثائق التأمینالمس  
 ۱۲٤٫٦۰۹ ۱۰٥٫٤٤۸ المستحق من شركات التأمین/إعادة التأمین  
 -------------- ----------- 
 ۲۲٦٫۰۲۹ ۱۹۱٫٥۰۱ 
 -------------- ----------- 

 ۹۱٤٫۸٤۸ ۱٫۰۰٦٫۷۲٦ دینة التأمین الم ذمم ليإجما
ً ن  )٤۰٫۷۹۰( )٤٤٫٦۹٦( اك في تحصیلھخصص الدیون المشكو: ماقصا
 -------------- ----------- 
 ۹٦۲٫۰۳۰ ۸۷٤٫۰٥۸ 
 ======== ====== 

 
ً المدفوعة م المصاریفو األخرى ذمم المدینةال ۱۱  قدما

 )(مدققة )(غیر مدققة 
 برسمدی ۳۱  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ھمدرألف  درھمف أل 
   

 ۱٫۷۲٥ ۷۱۱ من الموظفیننة م مدیذم
 ٥٫۸۲۷ ٦٫۷٥۷ ع قابلة لالستردادودائ

 ً  ۲۷٫۰۷۳ ۱۸٫۸٦۲ مصاریف مدفوعة مقدما
 ۲٤٫۸٤٦ ۱۰۹٫۷۲٤ أخرى

 ----------- --------- 
 ۱۳٦٫۰٥ ٥٤۹٫٤۷۱ 
 ====== ===== 



 

۱٦ 

 ا التابعةتھاورینت للتأمین مساھمة عامة وشركا
  لموجزة الموحدةة امرحلیالالمالیة  المعلوماتل ات حوإیضاح

 
  واألرصدة لدى البنوكالنقد  .۱۲

 (مدققة) (غیر مدققة) 
 دیسمبر ۳۱  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱٦۹٫٦۸۰ ۲۱۷٫۱۳۱ األرصدة لدى البنوك النقد و
 ٦٤٫٥۹۷ ۱۱۸٫٦۹٦ ودائع لدى بنوك مستحقة خالل ثالثة أشھر

 ------------ ------------ 
 ۲۳٤٫۲۷۷ ۳۳٥٫۸۲۷ یعادلھما النقد و
 ۲٫۲۰۷٫٤۳۰ ۲٫۲٤۳٫۷۷۱ تستحق بعد ثالثة أشھربنوك اللدى ودائع 

 -------------- ------------- 
 ۲٫٥۷۹٫٥۹۸ ۲٫٤٤۱٫۷۰۷ 
 ======== ======= 

   :واألرصدة لدى البنوكالنقد 
 ۲٫۲۱٥٫۱٤۲ ۲٫۲۸۸٫۸٦٥ تحدة:لمداخل دولة اإلمارات العربیة ا

 ۲۲٦٫٥٦٥ ۲۹۰٫۷۳۳ بیة المتحدة:لعردولة اإلمارات اخارج 
 -------------- -------------- 
 ۲٫٥۷۹٫٥۹۸ ۲٫٤٤۱٫۷۰۷ 
 ======== ======== 
 

  ویاً.سن )٪۲٦ .٥۰ –  ٪۰ .۰۳: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( ٪۲٤ - ٪۰ .۰٥تتراوح الفائدة على الودائع لدى البنوك على معدل ثابت یتراوح من 
 

 أس المالر ۱۳
 )مدققة( )(غیر مدققة 
 دیسمبر ۳۱ برسبتم ۳۰ 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 درھم للسھم الواحد ۱۰۰سھم بقیمة  ٥٫۰۰۰٫۰۰۰المصدر والمدفوع بالكامل 
 ٥۰۰٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ درھم للسھم الواحد) ۱۰۰سھم بقیمة  ٥٫۰۰۰٫۰۰۰: ۲۰۱۸(  
 ====== ====== 

 
  یاطیات االحت ۱٤

 
 لغرض منھاااالحتیاطیات و طبیعة

 
 اإللزاميیاطي االحت -

 

إیق�اف ھ�ذه التح�ویالت  الش�ركةق�د تق�رر . اإللزام�ي٪ م�ن األرب�اح الس�نویة إل�ى االحتی�اطي ۱۰تحوی�ل  یتع�ینلنظام األساسي للش�ركة، لطبقاً 
م�ن ٪ ۲٥یعادل  لغ الذيبعن المإللزامي حتیاطي اادة االدم زیررت الشركة عق .المدفوع ٪ من رأس المال۲٥عندما یبلغ إجمالي االحتیاطي 

 ن بناًء على توصیة مجلس اإلدارة. االحتیاطي ألي غرض یقرره المساھمویمكن استخدام ھذا  .لشركة المدفوعرأس مال ا
 
 االحتیاطي القانوني -
 

ی�ل تحو یتع�ینلش�ركة، للنظ�ام األساس�ي وانون") ("الق�ا ۲۰۱٥ ) لس�نة۲رق�م (ة لدولة اإلمارات العربیة المتحد الشركات التجاریةلقانون طبقاً 
٪ م�ن رأس ٥۰إیقاف ھذه التحویالت عن�دما یبل�غ إجم�الي االحتی�اطي لمجموعة قد تقرر اباح السنویة إلى االحتیاطي القانوني. ٪ من األر۱۰

علیھ�ا  ح�االت الت�ي ی�نصتثناء الزی�ع باس�للتو اطي غی�ر قاب�لتی�. إن ھ�ذا االح۲۰۱٦المال المدفوع حیث وصل االحتیاطي إل�ى ھ�ذا الح�د ف�ي 
 القانون.

 



 

۱۷ 

 ن مساھمة عامة وشركاتھا التابعةاورینت للتأمی
  المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلوماتإیضاحات حول 

 
 االحتیاطیات (تابع) ۱٤

 
 طبیعة االحتیاطیات والغرض منھا (تابع)

 
 ستثنائیةاالخسائر الحتیاطي ا -
 

خس��ائر الإی��رادات الت��أمین للس��نة إل��ى احتی��اطي ٪ م��ن ص��افي ۱۰ل تحوی��ل مبل��غ یع��اد می��ة المتح��دة، ی��تات العرباإلم��ار ملی��اتیم��ا یتعل��ق بعف
تط�رأ ف�ي س�نوات مس�تقبلیة. ل�م ی�تم ق�د تحتفظ بسیولة كافیة للوف�اء بالمطالب�ات االس�تثنائیة غی�ر المتك�ررة الت�ي  الشركةستثنائیة لضمان أن اال

 .بالكامل تائج السنةسیتوقف ذلك على ن، حیث ۲۰۱۹ بتمبرس ۳۰لمنتھیة في ا أشھر ةالتسعة ل فترتحویالت خال أيإجراء 
 

٪ م�ن إجم�الي ۱٪ من المطالبات تحت التس�ویة (غی�ر الت�أمین عل�ى الحی�اة) للس�نة و۱۰، یجب تحویل ما یعادل ُعمان عملیات صفیما یخأما 
ات االس�تثنائیة غی�ر بالمطالب� للوف�اء المالی�ة الكافی�ة ةكة لدیھا القدرأن الشر تأكد منرئ للخسائر الطوا طيلتأمین على الحیاة إلى احتیاأقساط ا

 لفرع ُعمان. المتكررة التي تطرأ في سنوات مستقبلیة
 

 االحتیاطي العام  -
 

 اإلدارة ھ�ا مجل�سي یرالألغ�راض الت� طيتتم التحویالت إلى االحتیاطي العام بن�اًء عل�ى توص�یة مجل�س اإلدارة. یمك�ن اس�تخدام ھ�ذا االحتی�ا
 مناسبة.

 
   توفرة للبیعالم الموجوداتطي ااحتی -
 

 .المتوفرة للبیعالقیمة العادلة للموجودات المالیة التغیرات في سجل ھذا االحتیاطي ی
 
 احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة   -
 

 .یةجخارركات تابعة مالیة لشانات الالبی تجة عن تحویلناال اتیتم استخدام احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة لتسجیل الفروق
 

 موزعة أرباح ۱٥
 

، وذلك بناًء على موافقة ۲۰۱۸ملیون درھم) فیما یتعلق بسنة  ۱۰۰درھم للسھم (بإجمالي  ۲۰ بواقعاإلعالن عن توزیعات أرباح تم 
 .ةفعھا خالل الفتروتم د، ۲۰۱۹مارس  ٤ بتاریخ الذي عقد المساھمین خالل اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي

 
 الدائنة األخرى  ة التأمین والذممدذمم إعا ۱٦

 (مدققة) (غیر مدققة) 
 دیسمبر ۳۱  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤٤٥٫۳۹٤ ۳۳۸٫۷٤۱ داخل اإلمارات العربیة المتحدة –الذمم الدائنة 
 ٦۷۹٫٥٤۷ ۷۷٤٫۳۸۹ ةعربیة المتحدالخارج اإلمارات  –الذمم الدائنة 

 -------------- ------------- 
 ۱٫۱۱۳٫۱۳۰ ۱٫۱۲٤٫۹٤۱ 
 ======== ======= 
 



 

۱۸ 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة
  المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلوماتإیضاحات حول 

 
 ) ذمم إعادة التأمین والذمم الدائنة األخرى (تابع ۱٦

   
 (مدققة) دققة)(غیر م 
 ربدیسم ۳۱  بتمبرس ۳۰ 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 

   داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة:
 ۸۲٫۹٥۹ ۱۲۰٫٥٤٥ الدائنة  إعادة التأمینوشركات التأمین ذمم 

 ۲۷٫٥٦۷ ۲۸٫۰۳۹ للوكالء والوسطاء مبالغ مستحقة
 ۲٥٫۸٦٥ ۲۳٫٤۰٦ للموظفین مبالغ مستحقة

 ۳۰۹٫۰۰۳ ۱٦٦٫۷٥۱ خرى ئنة أذمم دا
 ----------- ----------- 
 ۳۳۸٫۷٤۱ ٤٤٥٫۳۹٤ 
 ====== ====== 
   

   خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة:
 ٦۰٥٫٦٥٥ ٥۸٥٫۱۰۹ الدائنة  إعادة التأمینوشركات التأمین ذمم 

 ۳٫٥٦۸ ۷٫٥۹٥ للوكالء والوسطاء مبالغ مستحقة
 ۲٫۱۳۲ ۱٫۰٤۸ للموظفین ةمبالغ مستحق

 ٦۸٫۱۹۲ ۱۸۰٫٦۳۷ أخرى ذمم دائنة 
 ------------ ----------- 
 ۷۷٤٫۳۸۹ ٦۷۹٫٥٤۷ 
 ======= ====== 

 

 ضرائب الدخل  ۱۷
 

تقوم المجموعة باحتساب مصاریف ضریبة الدخل للفترة باستخدام المعدل الضریبي المطبق على اإلیرادات السنویة المتوقعة. تعمل 
 ھذه الدول. ع لضریبة الدخل في النكا وھي تخضیریا وتركیا وسرطنة ُعمان ومصر وسوفي سلالمجموعة  تشركا

 
 فیما یلي مكونات ضریبة الدخل المعترف بھا في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد:

 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
 سبتمبر ۳۰ سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤٫۳۲۳ ۳٫٥۷۲ ة الدخل الحالیة ضریب مصاریف
 ٥۷۰ )٤٫٥٥۳( ئب مؤجلةاضر

 ---------- --------- 
 ٤٫۸۹۳ )۹۸۱( اإلجمالي

 ====== ===== 
   
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 دیسمبر ۳۱  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۳۱۱ ٤٫٥۷۸ ینایر  ۱كما في 
 ۷٫٤۷۲ ۳٫٥۷۲ لفترةا المخصصات خالل

 )۳٫۱۷۷( )۱٫٥۲۲( وعاتالمدفناقصاً: 
 )۲۸( ٥۰۳ العمالت األجنبیة صرف اتفروق

 --------- -------- 
 ٤٫٥۷۸ ۷٫۱۳۱ الرصید كما في نھایة الفترة

 ===== ==== 



 

۱۹ 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة
  ة الموحدةجزالمرحلیة الموالمالیة  المعلوماتإیضاحات حول 

 
 رات من االستثما لالدخ ۱۸

 
 (غیر مدققة)  قة)ق(غیر مد 
 في أشھر المنتھیة التسعةلفترة   لمنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر ا 
 سبتمبر ۳۰ سبتمبر ۳۰  سبتمبر ۳۰ سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 
      

 ۸۷٫۷۷۱ ۱۱٤٫٤۳۲  ۲٦٫٦۷۳ ٤۱٫۹۰۰ دخل الفوائد
 ٤٤٫۲۷٤ ٥۱٫٦۱٦  - - حتوزیعات األربادخل 
مدرجة بالقیمة الالستثمارات لة العادلة القیم )خسائر( /أرباح
 ۳۳٦ ۱٫۰۳۷ من خالل األرباح أو الخسائر العادلة

 
۱٫۳٤۲ )۲۰۳( 

 ---------- ---------  ----------- ----------- 
 ٤۲٫۹۳۷ ۲۷٫۰۰۹  ۱٦۷٫۳۹۰ ۱۳۱٫۸٤۲ 
 ===== =====  ====== ====== 
 

 الطارئة  وااللتزامات لوباتطالم ۱۹

 ققة)(مد (غیر مدققة) 
 دیسمبر ۳۱ سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

   المطلوبات    أ) 
 ٥٫۷۱۹ ٤٫۰۹۰ استثمارات التزامات عن

 ==== ==== 
 

 االلتزامات الطارئة  ب)

 
 ٤۱٫۱٥۳بل�غ الت�ي ت�م تك�وین مخصص�ات لھ�ا، بمتعلق�ة بالمطالب�ات مال الضمانات لكت بخالفمانات، ض دارتم إص ۲۰۱۹ برتمسب ۳۰في 

 األعمال االعتیادیة. سیاق ضمنمن قبل البنوك التي تتعامل معھا بالنیابة عن المجموعة  ألف درھم) ۲٤٫٦۳٦: ۲۰۱۸(ألف درھم 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة   ۲۰
 
ا في معاملة منتظمة بین المشاركین في أو یتم دفعھ لتحویل التزام م مقابل بیع أصل ما، الذي یمكن قبضھلة" في المبلغ العادتمثل "القیمة ت

في ذلك التاریخ. تعكس القیمة  للمجموعةالسوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق یكون متاحاً 
  زام.الوفاء بااللت ر عدملاللتزام مخاطة العادل

 
ادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. یعتبر السوق أنھ بقیاس القیمة الع المجموعةوم ون ذلك متاحاً، تقكعندما ی

األسعار ت عن ول على معلوماحصنشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحیث یتسنى ال
 مستمرة.  بصورة 

 
أسالیب التقییم بحیث تستفید من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  مجموعةالر مدرج في سوق نشط، تستخدم ا ال یكون ھناك سعمعند

ا لیضعھامل التي كان عوبأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غیر الملحوظة. یتضمن أسلوب التقییم الذي تم اختیاره كافة ال
 ر المعاملة.في السوق عند تسعی طراف المشاركةباالعتبار األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۲۰ 

 ت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعةاورین
  المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلوماتإیضاحات حول 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة (تابع) ۲۰

 
تحدید ت المستخدمة في أھمیة المدخالعادلة الذي یوضح للتالي للقیمة النظام المتدرج ادام العادلة باستخا تقوم المجموعة بقیاس القیم

 القیاسات:
 

 ألداة مطابقة.  ةق نشطاسوأ) في ة(غیر المعدل ةالمدرجمدخالت تمثل أسعار السوق : ۱المستوى 
 

رة غیر واألسعار) أو بصرة مباشرة (أي كا بصوون ملحوظة إمتكالتي  ۱: المدخالت غیر األسعار المدرجة ضمن المستوى ۲المستوى 
ھذه الفئة على األدوات التي یتم تقییمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ي مستمدة من األسعار). تشتمل مباشرة (أ

كون فیھا جمیع یب تقییم أخرى تأسال ل نشاطاً؛ أوأقألدوات مماثلة، واألسعار السوقیة المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر 
 اشرة من معطیات السوق.لحوظة بصورة مباشرة أو غیر مبلمدخالت الھامة ما
 

: المدخالت التي تكون غیر ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أسالیب تقییمھا على مدخالت ال ترتكز ۳المستوى 
قییمھا بناًء على الفئة على األدوات التي یتم تداة. تشتمل ھذه ألام على تقییم الملحوظة تأثیر ھغیر اون للمدخالت یكعلى بیانات ملحوظة و

 األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حیث تكون التعدیالت أو االفتراضات الھامة غیر الملحوظة مطلوبة إلظھار الفروقات بین األدوات.
 

المتدرج للقیمة تقریر حسب المستوى في النظام ال نھایة فترةفي  القیمة العادلةتي یتم قیاسھا بیة الألدوات المالل یوضح الجدول التالي تحلیالً 
 صنیف قیاسات القیمة العادلة.ت إطاره العادلة التي یتم في

 
 (غیر مدققة) ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰

 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  
 ألف درھم ھملف درأ ألف درھم مرھألف د الموجودات المالیة

     
     ھا للمتاجرة:لمالیة المحتفظ باالموجودات 
 ۱۲٫٤۲۲ - - ۱۲٫٤۲۲ ق المالیةأسھم األورا

 استثمارات محتفظ بھا بالنیابة عن حاملي وثائق  
 ۱۱۲٫٤٦۷ - - ۱۱۲٫٤٦۷ المنتجات المرتبطة بالوحدات  
 ----------- ------- ------- ----------- 
 ۱۲٤٫۸۸۹ - - ۱۲٤٫۸۸۹ 
 ====== ==== ==== ====== 
     

     :المتوفرة للبیعدات المالیة الموجو
 ۱٫۱٦٦٫۲۳۷ ۲۰۰٫۰۰۰ - ۹٦٦٫۲۳۷ القطاع المصرفي

 ٥۰٫۱۱٦ ۳۳٫٦۰٤ - ۱٦٫٥۱۲ قطاعات أخرى
 ----------- ------- ----------- -------------- 
 ۹۸۲٫۷٤۹ - ۲۳۳٫٦۰٤ ۱٫۲۱٦٫۳٥۳ 
 ====== ==== ====== ======== 
     

     (مدققة) ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱في 
 اإلجمالي ۳ى المستو ۲المستوى  ۱المستوى  الموجودات المالیة

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

     الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة:
 ۱۱٫۰۷۹ - - ۱۱٫۰۷۹ أسھم األوراق المالیة

 لي وثائق  بالنیابة عن حامبھا  ثمارات محتفظستا
 ۷۹٫۲۳٥ - - ۷۹٫۲۳٥ بالوحداتمنتجات المرتبطة ال  
 --------- ------- ------- --------- 
 ۹۰٫۳۱٤ - - ۹۰٫۳۱٤ 
 ===== ==== ==== ===== 
     

     :المتوفرة للبیعالموجودات المالیة 
 ۱٫۱۹۱٫۰۱۳ ۲۰۰٫۰۰۰ - ۹۹۱٫۰۱۳ القطاع المصرفي

 ٥۰٫۷۳٥ ۳۱٫۹۷۸ - ۱۸٫۷٥۷ أخرى قطاعات
 ------------- -------- ----------- -------------- 
 ۱٫۰۰۹٫۷۷۰ - ۲۳۱٫۹۷۸ ۱٫۲٤۱٫۷٤۸ 
 ======= ===== ====== ======== 



 

۲۱ 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة
  ةحدالمرحلیة الموجزة الموالمالیة  المعلوماتإیضاحات حول 

 
 مالیة (تابع)ادلة لألدوات الة العالقیم ۲۰

 
والتي تم قیدھا بالقیمة  ۳ت والمطلوبات المالیة ضمن المستوى والختامي للموجودا ه مطابقة بین الرصید االفتتاحيتضمن الجدول أدنای

 :العادلة
 

 (غیر مدققة) ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰
 

 
ینایر  ۱في 

 المبیعات مشتریات ۲۰۱۹

 إجمالي األرباح
و الخسائر أ
في  مسجلةال

 ةحقوق الملكی

 ۳۰في 
 سبتمبر
۲۰۱۹ 

 درھمألف  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
      

      :المحتفظ بھا للمتاجرةوجودات المالیة الم
 ۲۰۰٫۰۰۰ - - - ۲۰۰٫۰۰۰ القطاع المصرفي

 ۳۳٫٦۰٤ - - ۱٫٦۲٦ ۳۱٫۹۷۸ قطاعات أخرى
 ----------- -------- ------- ------- ----------- 

 ۲۳۳٫٦۰٤ - - ۱٫٦۲٦ ۲۳۱٫۹۷۸ اإلجمالي
 ====== ==== ==== ==== ====== 
 

 (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 
ینایر  ۱في 

 المبیعات مشتریات ۲۰۱۸

إجمالي األرباح 
أو الخسائر 
المسجلة في 
 حقوق الملكیة

  دیسمبر ۳۱في 
۲۰۱۸ 

 لف درھمأ ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
      

      :لمتاجرةالمحتفظ بھا لة المالی جوداتالمو
 ۲۰۰٫۰۰۰ - - - ۲۰۰٫۰۰۰ مصرفيالقطاع ال

 ۳۱٫۹۷۸ - - ۲٫۱٤۷ ۲۹٫۸۳۱ اعات أخرىقط
 ----------- -------- ------- ------- ----------- 

 ۲۳۱٫۹۷۸ - - ۲٫۱٤۷ ۲۲۹٫۸۳۱ اإلجمالي
 ====== ==== ==== ==== ====== 
 

 لشركة العائد لمساھمي للسھم ا فمخفوالالربح األساسي  ۲۱
 

 :كما یلي لى المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترةأرباح الفترة ع ةقسمبحیة السھم األساسیة عن طریق یتم احتساب ر
 
 )(غیر مدققة (غیر مدققة) 
 لمنتھیة في ا أشھر التسعةلفترة  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 ------------------------------------------ -------------------------------------------- 

 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۱۹ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۱۸ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۱۹ 
 سبتمبر ۳۰

 ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 ۳٤۷٫۰۰۲ ۳٥٤٫۷۷۱ ۱۰۲٫۹۸٥ ۸٤٫٤۷٤ أرباح الفترة بعد الضریبة
 )٦٫۷۲۰( )۱۰٫۸۸٦( )۲٫۷۳۸( )۲٫۲۷٤( ةغیر المسیطرحصص إلى ال لعائدناقصاً: ا

 ----------- --------- ----------- ----------- 
 ۳٤۰٫۲۸۲ ۳٤۳٫۸۸٥ ۱۰۰٫۲٤۷ ۸۲٫۲۰۰ إلى المساھمین العائدةاألرباح 

 ---------- --------- ====== ====== 
 ٥٫۰۰۰ ٥٫۰۰۰ ٥٫۰۰۰ ٥٫۰۰۰  القائمة ھمالمتوسط المرجح لعدد األس

 ===== ==== ===== ===== 
 ٦۸ .۰٦ ٦۸ .۷۸ ۲۰ .۰٥ ۱٦ .٤٤ ربحیة السھم (درھم)

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



 

۲۲ 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة
  لمرحلیة الموجزة الموحدةالیة الما المعلوماتإیضاحات حول 

 
  اتعمعلومات حول القطا ۲۲

 
 اإلجمالي الحیاة ىتأمینات علال مینات العامةالتأ 
 ------------------------------ ---------------------------- ---------------------------- 
 ر مدققة)(غی )(غیر مدققة (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۱۹ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۱۸ 
 تمبرسب ۳۰

۲۰۱۹ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۱۸ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۱۹ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۱۸ 
 ألف درھم درھمألف  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

 ۲٫۹٥۲٫۹۲۷ ۳٫۰۱٤٫٦۹۱ ۳۳٦٫٤٤۰ ۲۹۸٫٥۲٦ ۲٫٦۱٦٫٤۸۷ ۲٫۷۱٦٫۱٦٥ المكتتبةقساط األإجمالي 
 ------------- ------------ ----------- ----------- ------------- ------------- 

 ۸۲۸٫٤۹۳ ۸٤۲٫۸٥۰ ۹٤٫۲۳۰ ۷٥٫۳۸۳ ۷۳٤٫۲٦۳ ۷٦۷٫٤٦۷ ینالتأم دخلإجمالي 
 ------------- ------------ ----------- ----------- ------------- ------------- 

 ۳۹٤٫۲٦۲ ۳۷۹٫۹۳٥ ٦۷٫٥٤٦ ٤٥٫۸۷۹ ۳۲٦٫۷۱٦ ۳۳٤٫۰٥٦ التأمین دخلصافي 
       

 )۱۷٥٫۱۸۹( )۱۹۷٫۳۷۷( )۳۳٫٤٦۰( )۳۱٫٤۱۷( )۱٤۱٫۷۲۹( )۱٦٥٫۹٦۰( داریةة واإلالعمومی المصاریف
 ------------- ------------ ----------- ----------- ------------- ------------ 

 ۲۱۹٫۰۷۳ ۱۸۲٫٥٥۸ ۳٤٫۰۸٦ ۱٤٫٤٦۲ ۱۸٤٫۹۸۷ ۱٦۸٫۰۹٦ الفنیةصافي األرباح 
 ------------- ------------ ----------- ----------- ------------- ------------ 

 ۱۳۲٫۸۲۲ ۱۷۱٫۲۳۲     ودخل آخر اتراستثما دخل
     ------------- ------------ 

 ۳٥۱٫۸۹٥ ۳٥۳٫۷۹۰     األرباح قبل الضریبة
       

ضریبة  )مصاریفإعفاءات / (
 )٤٫۸۹۳( ۹۸۱     ة المؤجلةلضریبابعد خصم الدخل 

     ----------- ----------- 
 ۳٤۷٫۰۰۲ ۳٥٤٫۷۷۱     ةبعد الضریب األرباح

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



 

۲۳ 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة وشركاتھا التابعة
  المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلوماتإیضاحات حول 

 
 ابع)(ت اتمعلومات حول القطاع ۲۲

 
 اإلجمالي ماراتاالستث التأمینات على الحیاة ةالتأمینات العام 
 ----------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------- ------------------------------------ 
 (مدققة) یر مدققة)(غ (مدققة) ر مدققة)(غی )(مدققة (غیر مدققة) (مدققة) (غیر مدققة) 

 
  برسبتم ۳۰

۲۰۱۹ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
  برسبتم ۳۰

 ۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۱۸ 
  سبتمبر ۳۰

 ۲۰۱۹ 
 یسمبرد ۳۱

 ۲۰۱۸ 
  سبتمبر ۳۰

 ۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
         

 ۷٫۰۸۲٫٥۱۲ ۷٫٦٦۰٫۸۰٤ ۳٫۸۰۷٫۸۲۰ ۳٫۸۹۸٫۷۰٥ ۳٥٦٫۸۰۷ ۳٤٤٫٤۹۱ ۲٫۹۱۷٫۸۸٥ ۳٫٤۱۷٫٦۰۸ جودات القطاعمو
 ======== ======== ======= ====== ======== ======= ======== ======== 

 ٤٫۲۸۹٫۸٤۷ ٤٫٦۲۹٫۳۹۹ - - ٦۲٦٫۹۳٤ ٦٤٥٫۳۲۹ ۳٫٦٦۲٫۹۱۳ ۳٫۹۸٤٫۰۷۰ مطلوبات القطاع
 ======== ======== ======= ====== ======== ======= ======== ======== 
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