
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 اورينت للتأمين مساهمة عامة  
 وشركاتها التابعة

 

   المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلومات 
   2020 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 
 
 



 

 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة   المعلومات 
   2020 يونيو 30 المنتهية في ة أشهرالستلفترة 

 
 
 

 الصفحة    المحتويات 
 

  1   المرحلية الموجزة الموحدةمراجعة المعلومات المالية حول  مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

 3   المرحلي الموجز الموحد بيان المركز المالي
 

 4   المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 
 

  5   المرحلي الموجز الموحد اح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألرب بيان 
 

 6   المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
 

  7   المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

 9   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتحول إيضاحات 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بي إم جي لوار جلف لیمتد    كي

 ۱، برج بولیفارد بالزا ۱۳الطابق 
 بولیفارد محمد بن راشد، وسط مدینة دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 

 +۹۷۱) ٤( ۳۳۰ ۱٥۱٥+، فاكس: ۹۷۱) ٤( ٤۰۳ ۰۳۰۰ھاتف: 

 

۱ 
 

 ء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي یمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضا كي بي إم جي لوار جلف ل
 انترناشیونال كوبریتف ("كي بي إم جي انترناشیونال")، شركة سویسریة. جمیع الحقوق محفوظة.

 حدة.كي بي إم جي لوار جلف لیمتد (فرع دبي) مسجل ومرخص بموجب قوانین دولة اإلمارات العربیة المت

 

 
 

 المرحلیة الموجزة الموحدة المالیة   المعلوماتحول مراجعة   ابات المستقلینمدققي الحس  تقریر 
 

 اورینت للتأمین مساھمة عامة اھمي مسالسادة 
 

 مقدمة  
 

ورینت للتأمین مساھمة عامة  ال المرفقة  المرحلیة الموجزة الموحدةلقد قمنا بمراجعة المعلومات المالیة 
تتألف  التي ، و۲۰۲۰ یونیو  ۳۰ كما فيمجتمعة بـ "المجموعة") (یشار إلیھا  وشركاتھا التابعة("الشركة") 

 :من

 

 ؛۲۰۲۰ یونیو  ۳۰ كما في المرحلي الموجز الموحدبیان المركز المالي  •
 

  ۳۰في  تینالمنتھی  الستة أشھرو تي الثالثة أشھر لفترالمرحلي الموجز الموحد بیان األرباح أو الخسائر  •
 ؛۲۰۲۰ یونیو

 

  تي الثالثة أشھر لفتر المرحلي الموجز الموحدواإلیرادات الشاملة األخرى  بیان األرباح أو الخسائر •
 ؛۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  تینالمنتھی الستة أشھر و

 

 ؛ ۲۰۲۰ یونیو ۳۰المنتھیة في   الستة أشھرة لفتربیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد  •
 

  یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھررة لفت بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجز الموحد  •
 و ؛۲۰۲۰

 

 . المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول المعلومات المالیة  •
 

ً ل المرحلیة الموجزة الموحدة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة  لمعیار وفقا
لیتنا في التعبیر عن استنتاجنا حول ھذه  و. تنحصر مسؤ‘التقاریر المالیة المرحلیة’، ۳٤المحاسبي الدولي رقم 

 بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بھا.   المرحلیة الموجزة الموحدةالمعلومات المالیة 

 
 نطاق المراجعة  

 
ً للمعیار الدولي ح المالیة   المعلومات مراجعة " ۲٤۱۰ول ارتباطات المراجعة رقم لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

الموجزة  المالیة المرحلیة  المعلومات". تنطوي أعمال مراجعة للمنشأةحسابات مستقل  قالمرحلیة من قبل مدق 
والقیام  ،ین عن األمور المالیة والمحاسبیةبصورة رئیسیة من األشخاص المسؤول ،على استفساراتالموحدة 

یق الذي یتم قتدبإجراءات تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبیر من نطاق ال
فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكیدات بأننا سنكون   ،وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق وبالتالي القیام بھ

فإننا ال نبدي رأیاً  ،وبالتالي ل التدقیق.على درایة بكافة األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا من خال
تدقیقیاً.



، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جيكي بي إم جي لوار جلف لیمتد
انترناشیونال كوبریتف ("كي بي إم جي انترناشیونال")، شركة سویسریة. جمیع الحقوق محفوظة.

 مرخص بموجب قوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة.كي بي إم جي لوار جلف لیمتد (فرع دبي) مسجل و

۲ 

 ةاورینت للتأمین مساھمة عام
 تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة

 المرحلیة الموجزة الموحدةالمعلومات المالیة  
 ۲۰۲۰ یونیو ۳۰

االستنتاج 

المرفقة كما   المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة  المعلوماتأن یسترع انتباھنا ما یجعلنا نعتقد ، لم مراجعتنابناًء على 
التقاریر ’ ، ۳٤، وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم من كافة النواحي المادیة ،اإعدادھ م یتم ل ۲۰۲۰ یونیو  ۳۰ في 

. ‘المالیة المرحلیة

كي بي إم جي لوار جلف لیمتد

إیمیلیو بیرا
۱۱٤٦رقم التسجیل: 

دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
۲۹ یولیو ۲۰۲۰ التاریخ:
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

   لموجز الموحد المرحلي ا األرباح أو الخسائر بيان 
 يونيو  30 يلمنتهية فللفترة ا

  
 )غير مدققة(

 هية فيـــالمنتأشهر  الثالثةفترة ل
 )غير مدققة(

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

 
 

 اتإيضاح
 يونيو 30
 2020 

 يونيو 30
 2019 

 يونيو 30
 2020 

 يونيو 30
 2019 

 درهمألف  درهمألف  درهمألف  مدرهألف   
      

 2.253.332 2.559.000 944.593 1.053.396  إجمالي األقساط المكتتبة 
 (1.513.522) (1.802.335) (571.414) (664.254)  من األقساط المسندةإعادة التأمين حصة 

  -------------- -------------- ---------------- ---------------- 
 739.810 756.665 373.179 389.142  قساط المكتتبة األ صافي

والحتياطي قساط غير المكتسبة مخصص األ في  الحركةصافي 
 (149.989) (198.473) ( 74.770) (116.699)  الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات

  ------------- ----------- ------------- ------------- 
 589.821 558.192 298.409 272.443   المكتسبة اط قساألصافي 

 142.926 155.666 56.895 60.258  إيرادات العمولت
 (146.070) (158.631) ( 73.034) (71.977)  مصاريف العمولت

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

 586.677 555.227 282.270 260.724  نإجمالي إيرادات التأمي
  ------------- ------------- ------------- ------------- 
      

 1.199.848 1.000.011 614.174 400.996  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (869.545) (735.179) (451.658) (286.374)  حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة 

  ------------- ------------- ------------- ------------- 
 330.303 264.832 162.516 114.622  المطالبات المدفوعة صافي 

      
 9.669 223.634 2.024 173.121  في مخصص المطالبات تحت التسوية الزيادة
 ( 25.394) (213.645) ( 16.917) (169.760)  في حصة إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية الزيادة

في احتياطيات المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ )النقص(  /زيادة لا
 (3.279) (13.266) (662) 5.980  عنها

 (734) 2.294 135 2.214  الزيادة / )النقص( في احتياطي مصاريف تسوية الخسائر
  ------------ ------------ ------------ ------------ 

 310.565 263.849 147.096 126.177  صافي المطالبات المحققة  
  ----------- ----------- ------------ ------------ 

 276.112 291.378 135.174 134.547  صافي دخل التأمين
      

 124.453 117.873 32.936 33.343 17 الدخل من الستثمارات
 3.026 3.555 1.649 1.101  آخر دخل

 (1.579) 453 94 1.466  من شركة زميلةحصة األرباح / )الخسائر( 
  ------------ ------------ ------------ ------------ 

 402.012 413.259 169.853 170.457  إجمالي الدخل 
 (130.824) (122.103) ( 67.086) (55.425)  المصاريف العمومية واإلدارية

  ----------- ----------- ------------- ------------- 
 271.188 291.156 102.767 115.032  األرباح قبل الضريبة

 (891) (8.857) 1.520 (3.757) 16 مصاريف ضريبة الدخل مخصوماً منها الضرائب المؤجلة 
  ------------ ------------ ----------- ----------- 

 270.297 282.299 104.287 111.275  األرباح بعد الضريبة
  ======= ======= ====== ====== 

      العائدة إلى:
 261.685 269.720 99.551 104.500  مساهمي الشركة 

 8.612 12.579 4.736 6.775  الحصص غير المسيطرة
  ------------ ------------ ----------- ----------- 

 270.297 282.299 104.287 111.275  إجمالي أرباح الفترة
  ======= ======= ====== ====== 

 52. 34 53. 94 19. 91 20. 90 20 (سهم/الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي الشركة )درهم
  ===== ==== ===== ==== 

 

 . 2 و 1درج على الصفحتين م  المرحلية الموجزة الموحدةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية 
 

 جزءاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 23إلى  9يضاحات المدرجة على الصفحات من ل اإلتُشك
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

   د المرحلي الموجز الموح األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
    و يوني  30 المنتهية فيللفترة 

 

  
 )غير مدققة( 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مدققة( 

 المنتهية في الستة أشهر فترة ل
  -------------------------------- --------------------------------- 

  
يونيو    30

2020 
يونيو  30

2019 
يونيو    30

2020 
يونيو  30

2019 
 درهم ألف   درهم  ألف  درهم ألف   درهم  ألف   
      

 270.297 282.299 104.287 111.275  األرباح بعد الضريبة 
      

      بنود الدخل الشامل األخرى  
      

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

 (49.640) ( 75.069) (24.837) ( 21.935) للبيع وفرةت ماستثمارات صافي الخسائر غير المحققة من 
      

 5.099 ( 17.994) 2.858 ( 12.212) تسويات عمالت أجنبية من تحويل العمليات األجنبية 
  ------------ ---------- ------------ ----------- 

 (44.541) ( 93.063) (21.979) ( 34.147) للفترة  الشامل اآلخر  الخسائر بنود 
  ------------ ----------- ------------ ----------- 

 225.756 189.236 82.308 77.128 لفترة  الدخل الشامل ل إجمالي 
 ----------- ----------- ------------ ------------ 
     

     العائد إلى: 
 214.781 182.628 76.213 76.090 ة  مساهمي الشرك 

 10.975 6.608 6.095 1.038 الحصص غير المسيطرة 
 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 77.128 82.308 189.236 225.756 
  ======  ======  ======  ====== 
 

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

 جزءاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.   23إلى  9حات المدرجة على الصفحات من اإليضا تُشكل 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

  حلي الموجز الموحد المربيان التدفقات النقدية 
 يونيو  30 للفترة المنتهية في

  
 قة()غير مدق

 المنتهية في الستة أشهرلفترة 
  ----------------------------------------- 
 2019 يونيو 30 2020 يونيو 30 اتإيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 271.188 291.156  ة للفترةاألرباح قبل الضريب

    تعديالت لـ:
 3.068 4.179  الستهالك 

 ( 72.532) (67.137) 17 الفوائد دخل
 ( 51.616) (51.686) 17 توزيعات األرباح دخل

 1.579 (453)  مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية ةخسائر شرك)أرباح( / الحصة من 
 ثمارات بالقيمة العادلة غير المحققة من است / )األرباح( الخسائر

 (305) 950 17 رمن خالل األرباح أو الخسائ
 - 155  مصروفات الفائدة

 (26) -  األرباح من بيع ممتلكات ومعدات
 2.543 (1.536)  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها/  )عكس(

  ----------- ----------- 
 153.899 175.628  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 

    

 (330.011) (552.568)  لمدينةمم التأمين االزيادة في ذ
 (310.716) (606.533)  الزيادة في موجودات عقود التأمين

 ً  ( 47.647) (8.160)  الزيادة في الذمم المدينة األخرى والمصاريف المدفوعة مقدما
 418.368 758.251  في مطلوبات عقود التأمين  الزيادة

 27.595 5.021  ة بالوحداتطبياطي األموال المرتحتالزيادة في ا
 146.261 379.046  ة في ذمم إعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى الزياد

 1.060 3.583  الزيادة في التزام مزايا التقاعد
 (1.267) (172) 16 ضريبة الدخل المدفوعة

  ---------- ---------- 
 57.542 154.096  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

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

 (1.237) (1.266)  شراء ممتلكات ومعدات
 30 -  العائدات من استبعاد ممتلكات ومعدات

 72.532 17.888  الفوائد دخل
 51.616 51.686 17 توزيعات األرباح  دخل

 ( 37.179) (52.018)  ودائع لدى البنوك
 ( 30.804) (10.666)  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر شراء استثمارات مسجلة بالقيمة

 ( 47.538) (34.816)  شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الستحقاق
 ( 15.957) (4.329)  شراء استثمارات متوفرة للبيع

 3.209 5.645  ائرلخسو ابيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أ
 21.067 21.998  تاريخ الستحقاقحتى رات محتفظ بها بيع استثما

 15.591 3.144  بيع استثمارات متوفرة للبيع
 ( 11.681) 2.679  فروقات صرف العمالت األجنبية

  ------------ ------------ 
 19.649 (55)  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

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

 (100.000) (100.000)  توزيعات األرباح المدفوعة 
 (526) (917)  امات إيجارزسداد الت

  -------------- -------------- 
 (100.526) (100.917)  األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 

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

 ( 23.335) 53.124  في النقد وما يعادله (النقصالزيادة / )صافي 
    

 234.277 315.148  يناير  1النقد وما يعادله في 
 5.099 (17.994)  الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية

  ----------- ----------- 
 216.041 350.278 12 يونيو 30النقد وما يعادله في 

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

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

 جزءاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 23إلى  9تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 وشركاتها التابعةرينت للتأمين مساهمة عامة وا
 

 )غير مدققة(  المرحلي الموجز الموحد  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
   2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة 
 الشركة  لمساهميالعائدة حقوق الملكية  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتياطي 
 اإللزامي

 االحتياطي 
 القانوني

احتياطي 
الخسائر 

 االستثنائية 
االحتياطي 

 العام

 احتياطي
موجودات 

مالية 
متوفرة 
 للبيع

احتياطي 
تحويل عمالت 

 أجنبية
 األرباح

 المحتجزة
مقترح اح بأر

 المجموع توزيعها

ص الحص
غير 

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

 3.124.376 49.981 3.074.395 100.000 46.905 ( 93.713) 469.375 1.421.492 255.336 250.000 125.000 500.000 2020يناير  1الرصيد كما في 
             

             للفترة الشامل  الدخلإجمالي 
             

 282.299 12.579 269.720 - 269.720 - - - - - - - أرباح الفترة 
             

             األخرى للفترة  الشاملة الخسائر
من استثمارات سائر غير المحققة الخ يصاف

 ( 75.069) - ( 75.069) - - - ( 75.069) - - - - -   متوفرة للبيع
             

 تسويات عمالت أجنبية من تحويل 
 ( 17.994) ( 5.971) ( 12.023) - - ( 12.023) - - - - - - العمليات الخارجية  
 -------- -------- -------- -------- -------- ----------- ----------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- 

 189.236 6.608 182.628 - 269.720 ( 12.023) ( 75.069) - - - - -  اآلخرالدخل الشامل  )الخسارة(/ إجمالي
             

 المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة   
             ضمن حقوق الملكية  
             

 ( 100.000) - ( 100.000) ( 100.000) - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- ----------- ----------- ----------- ------------ ------------- --------- -------------- 
 3.213.612 56.589 3.157.023 - 316.625 ( 105.736) 394.306 1.421.492 255.336 250.000 125.000 500.000 2020يونيو  30ي كما ف ديصالر
 ====== ====== ====== ======  ======= ====== === === ====== ======= == =====  =====  ======== 
 

 .المرحلية الموجزة الموحدةاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية جزء 23ى لإ 9تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 

 )تابع( )غير مدققة( المرحلي الموجز الموحد  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2019 يونيو 30للفترة المنتهية في  
 ة الشرك لمساهميالعائدة حقوق الملكية  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتياطي 
 اإللزامي

 االحتياطي 
 القانوني

احتياطي 
 الخسائر

 االستثنائية 
االحتياطي 

 العام

 طياحتيا
موجودات 

مالية 
متوفرة 
 للبيع

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
 أجنبية

 األرباح
 المحتجزة

أرباح مقترح 
 المجموع توزيعها

ص الحص
غير 

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

 2.792.665 33.796 2.758.869 100.000 32.590 ( 95.236) 468.689 1.146.938 230.888 250.000 125.000 500.000 2019يناير  1الرصيد كما في 
             

             للفترة الشامل  الدخلإجمالي 
             

 270.297 8.612 261.685 - 261.685 - - - - - - -  أرباح الفترة
             
             للفترة  اآلخر الشاملالدخل  / (الخسائر)

من استثمارات صافي الخسائر غير المحققة 
 ( 49.640) - ( 49.640) - - - ( 49.640) - - - - -   متوفرة للبيع

             
 تسويات عمالت أجنبية من تحويل 

 5.099 2.363 2.736 - - 2.736 - - - - - - العمليات الخارجية  
 -------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- 

 225.756 10.975 214.781 - 261.685 2.736 ( 49.640) - - - - -  اآلخرالدخل الشامل  )الخسارة(/ إجمالي
             

 المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة   
             ضمن حقوق الملكية  
             

 ( 100.526) ( 526) ( 100.000) ( 100.000) - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- ----------- ----------- ----------- ------------- ------------- --------- -------------- 

 2.917.895 44.245 2.873.650 - 294.275 ( 92.500) 419.049 1.146.938 230.888 250.000 125.000 500.000 2019يونيو  30ي الرصيد كما ف
 ====== ====== ====== ======  ======= ====== === === ======  ======= == =====  =====  ======== 

 
 جزءاً ل يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 23إلى  9كل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُش
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 سية الرئي  ني واألنشطةالقانو وضع لا 1

 
كشركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي بموجب مرسوم   1980يوليو  22ت اورينت للتأمين مساهمة عامة )"الشركة"( في تأسس

ً للقانون التحادي لدولة اإل1982يناير  1صادر عن سمو حاكم دبي وبدأت في مزاولة عملياتها في    مارات . تم تسجيل الشركة وفقا
تم   1988مايو  2. في 14برقم تسجيل  1984ديسمبر  29، وتعديالته، )قانون شركات التأمين( في 1984( لسنة 9العربية المتحدة رقم )

ً لمتطلبات قانون شركات التأمين وتم تسجيلها بموجب القانون التحادي لدولة اإلمارات   تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وفقا
الشركات التجارية. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. تخضع الشركة   الته، بشأن، وتعدي 2015( لسنة 2قم )حدة رالعربية المت 

، بشأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعمالها. إن العنوان  2007لسنة  6ألحكام القانون التحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
 متحدة. بي، اإلمارات العربية ال، د27966المسجل للشركة هو ص.ب 

 
  ى باإلضافة إلاول الشركة إصدار عقود التأمين قصيرة األجل المتعلقة بالعقارات واألعمال الهندسية والسيارات والمخاطر البحرية تز

ة والتأمين الفردي على  الحيابالتأمينات العامة( باإلضافة إلى فئات التأمين الجماعي على ا التأمين الصحي )يشار إليهوالحوادث العامة 
 ر إليهما بالتأمين على الحياة(. كما تقوم الشركة باستثمار أموالها في أوراق مالية استثمارية وودائع لدى مؤسسات مالية. لحياة )يشاا

 
بعة )يشار إليها  التا تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على المعلومات المالية المرحلية الموجزة للشركة وشركاتها

 عة"(. فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة: بـ "المجمومجتمعة 
 

 الملكية نسبة  بلد التأسيس  الرئيسي النشاط  التابعة ات الشرك
   2020 2019 
     

والتأمين على   العامة اتالتأمين  للتأمينالمشرق العربي شركة 
 الحياة

 ٪40 ٪40 سوريا 

 ٪60 ٪60 مصر التأمينات العامة ( )ش.م.ع يتكافلللتأمين الشركة اورينت 
 ٪100 ٪100 سيرلنكا التأمينات العامة لتأمين المحدودة ورينت لة اشرك

 ٪100 ٪100 تركيا التأمينات العامة سيركيتي انونيمشركة اورينت سيغورتا 
 

ذات تأثير هام على  ت العربية المتحدة، وهي ماراالكائنة في دبي، اإلالتنمية إن الشركة القابضة للمجموعة هي شركة الفطيم لخدمات 
 الكائنة في دبي، اإلمارات العربية المتحدة. الفطيم الخصوصية الشركة القابضة األساسية للمجموعة هي شركة  مجموعة. إنال
 

 أساس اإلعداد   2
 
     بيان التوافق    أ(

 
ية". ل تشتمل  لية المرحل"التقارير الما 34حاسبي الدولي رقم معيار الملاً لوفق الموحدة تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

السنوية الكاملة، ويتعين قراءتها   الموحدة  على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة  هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
للمعايير  دادها وفقاً ي تم إعالت ، و2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  دققةالم السنوية  الموحدة جنباً إلى جنب مع البيانات المالية

 .   الدولية إلعداد التقارير المالية 
 

 أساس القياس  ب( 
 

  مة لقي با ا قياسهيتم  التي التالية  البنود لتكلفة التاريخية باستثناءاعلى أساس  المرحلية الموجزة الموحدة المالية  المعلومات تم إعداد هذه 
 :  العادلة

 
 ؛ و المتوفرة للبيعالستثمارات  (1
    الل األرباح أو الخسائر.  لمالية بالقيمة العادلة من خا موجوداتلا (2
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج( 
 

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

 
 أساس اإلعداد )تابع(  2
 
 استخدام التقديرات واألحكام   د( 
 

ير الدوليـة إلعـداد التقـارير الماليـة يتطلـب مـن اإلدارة وضـع األحكـام قـاً للمعـاي ية المرحلية المـوجزة الموحـدة وفعلومات المالد المإن إعدا
. قد المصاريفللموجودات والمطلوبات واإليرادات و  المسجلةالمحاسبية والمبالغ  والتقديرات والفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات

 رات.لفعلية عن تلك التقدي ائج اتختلف النت 
 

تراضات التابعة لها بصورة مستمرة. يتم العتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيهـا يرات والفتتم مراجعة التقد
 تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

 
ة مـن قبـل اإلدارة عنـد تطبيـق السياسـات مـة الموضـوعاألحكـام الها كانـت، مرحليـة المـوجزة الموحـدةلالية الماالمعلومات عند إعداد هذه 

الموحـدة هي نفـس السياسـات المحاسـبية المطبقـة علـى البيانـات الماليـة  لعدم اليقين في التقديراتوالمصادر الرئيسية  للمجموعةالمحاسبية 
ينـاير  1تبـار مـن باستثناء التقـديرات واألحكـام التاليـة التـي تـم تطبيقهـا اع، 2019ديسمبر  31ة في وللسنة المنتهي كما في  الُمدققة السنوية
2020. 

 
 Covid-19تأثير فيروس  هـ(

 

عالمي، وفي ضوء النتشار السـريع ( وباء 19، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن فيروس كورونا )كوفيد 2020مارس  11إنه في 
اضطرابات وحالت عـدم يقـين جوهريـة كمـا قامـت الحكومـات نحاء العالم، فقد واجه القتصاد والقطاعات المختلفة ميع أفي ج 19لكوفيد 

 والسلطات المختصة باتخاذ مجموعة من التدابير لحتواء انتشار الفيروس. 
 

ام المطبقـة مـن قبـل اإلدارة فـي تقـدير قـيم األحكـ و 19المجموعة لتقدير التأثير الناتج عـن كوفيـد  يبين هذا اإليضاح الخطوات التي اتخذتها
 .2020يونيو  30المطلوبات كما في الموجودات و

 
 مخاطر التأمين

 
أصـدرت عمال. بصورة أساسية لمخاطر من الوثائق المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين ضد توقف األ المجموعةفي قطاع التأمين، تتعرض 

ـ جملى إمات تعلي الهيئات الصحية في دبي  ط بغـض النظـر عـن شـرو COVID-19يع شركات التأمين بقبول المطالبات الطبيـة المتعلقـة ـب
أن يكون تأثير المطالبات الطبيـة غيـر جـوهري بسـبب انخفـاض معـدل دخـول المستشـفى وتأجيـل  المجموعة. تتوقع ني التأم تغطيةوأحكام 

 ة المطلوبة.راءات الطبية الختياري اإلج
 
ن األمـراض المعديـة والوبائيـة. قامـت ن استثناءات مئق تأمين تتضملديها وثا المجموعةمين ضد توقف األعمال، فإن تأال قوثائ لق ب يتع مافي 

 علـى الفحـص ات بشـأنها. بنـاءً إلـى تكبـد تعويضـ  المجموعـةبتقييم كافة الوثائق السارية المتعلقة بتوقف األعمال التي قد تضطر  المجموعة
 فـيالسـتثناءات المحـددة ل نظـراً  لمدفوعـةالبـات اأنه لن يكون لها تأثير جوهري فيما يتعلق بصـافي المط ةموعالمج قررتثائق، ألولي للوا
رئيسـيين ء العمالمن الحتفـاظ بـال المجموعة. عالوة على ذلك، تمكنت دي المجموعةل التأمين شركات إعادةتجمع الدعم من و ثيقة التأمينو

 عمال الرئيسية.شكل عام عمليات تجديد وأعمال جديدة عبر خطوط األ، وشهدت ب 2020 نيووي  30تهية في من أشهر ال الستةخالل فترة 
 

 مخاطر االئتمان
 

، وتـتم مراجعـة التقـديرات المدينـة المشـكوك فـي تحصـيلهاين التـأملضمان مالءمة المخصصات مقابل الـذمم  متينةلدى المجموعة حوكمة 
 الناتجة بشكل مستمر من قبل اإلدارة.

 
المحتمـل أو  التعثرو، استخدمت المجموعة تدابير محددة لتقييم احتمالية النخفاض في القيمة 2020يونيو  30هية في أشهر المنت  ستةلا لفترة

 التأخير في تحصيل أو سداد الديون المستحقة.
 

 إدارة مخاطر السيولة

 
ميـع متطلبـات السـيولة المطروحـة. هـذا وقـد قامـت لج ةب ا، تواصل عمليـة المراقبـة والسـتج19في إطار استجابة المجموعة لتفشي كوفيد 

عة بإجراء معايرة لسيناريوهات اختبار الضغط مع األوضاع السوقية الراهنة من أجل تقييم تأثر المجموعة في ظـل الضـغط الشـديد المجمو
ت الحالي. كما في تاريخ التقرير، تتمتع المجموعة بمركز قوي من حيث السيولة ويتم إيداعها في المكان المناسب إلدارة والحد مـن التـأثيرا

 الجائحة. الناتجة عن هذه
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 الهامة    لسياسات المحاسبية ا 3
 

لسـنوية للسـنة المنتهيـة ا الموحـدة لماليةت ايانافي الب النحو الذي تم تطبيقه  بتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متسقة على المجموعةقامت 
 . 2019ديسمبر  31في 

 
 إدارة المخاطر المالية    4

 
عنهـا فـي  األهـداف والسياسـات التـي تـم اإلفصـاحدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك إل المجموعة المتعلقة بأهداف وسياسات النواحيإن 

 .2019يسمبر د 31في  المنتهيةللسنة الُمدققة  يةالسنو الموحدة البيانات المالية
 

 القياس المرحلي    5
 

يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ل تتأثر بصورة مادية بـأي شـكل مـن أشـكال الموسـمية. تـم  المجموعةوفقاً لطبيعة أعمال 
ة أو متكبـدة لمصـروفات كمكتسـب قيد اإليرادات واستحقاق الذي يتطلب وفقاً لمبدأ ال الموحدة إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة

اهمات وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال الفترة. إل أن النتائج المرحلية قد ل تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنوية نظراً للتغير في المس
 وإيرادات الستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. 

 
 في شركة زميلة االستثمار  6

 
مساهمة عامة تم تسجيلها  ش.م.ع، شركة  في اورينت يو ان بي تكافل  ( ٪35: 2019) ٪35ركة زميلة نسبة ل الستثمار في شيمث 

في   الزميلة للشركة  الرئيسي. يتمثل النشاط 2017وتأسيسها في اإلمارات العربية المتحدة. بدأت الشركة الزميلة عملياتها التجارية في 
والتأمين ضد الحريق والتأمين ضد مخاطر النقل وغيرها من   المسؤوليةو ين ضد الحوادث جل تتعلق بالتأمقود تكافل قصيرة األصدار عإ

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

 الستثمار في شركة زميلة: فيما يلي الحركة في 
 )مدققة(  ة( )غير مدقق 
 ديسمبر 31 نيو يو  30 
 2020 2019 
 ألف درهم درهم  ألف  
   

 65.089 65.478 يناير 1الرصيد كما في 
 389 453 السنة  /  للفترة األرباح حصة المجموعة من صافي 

 ---------- ---------- 
 65.478 65.931 الستثمار في شركة زميلة 

  ======  ===== 
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 التابعةامة وشركاتها ة عاورينت للتأمين مساهم
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةة المالي المعلومات إيضاحات حول 

 
 األوراق المالية   ات في االستثمار 7

 
 )غير مدققة(   2020  يونيو 30 في
 

 

المحتفظ بها  
لتاريخ  

 االستحقاق 
 المتوفرة 

 للبيع 

القيمة العادلة  
من خالل األرباح  

 اإلجمالي  أو الخسائر 
 ألف درهم  درهم  ألف  ألف درهم  رهم ألف د  
     

     لمالية أسهم األوراق ا
 930.302 11.304 918.998 - دولة اإلمارات العربية المتحدة  داخلمدرجة   أسهم
 35.666 - 35.666 - غير مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  أسهم
 1 - 1 - اإلمارات العربية المتحدة  خارجغير مدرجة  أسهم
 دة  خل دولة اإلمارات العربية المتحمدرجة دا أسهم

 وثائق المنتجات المرتبطة   حاملي محتفظ بها بالنيابة عن   
 62.653 62.653 - - بالوحدات    

 ج دولة اإلمارات العربية المتحدة  مدرجة خار أسهم
 حاملي وثائق المنتجات المرتبطة محتفظ بها بالنيابة عن   
 74.787 74.787 - - بالوحدات   
 ---------- -------------- ----------- -------------- 

 1.103.409 148.744 954.665 - أسهم األوراق المالية إجمالي 
 226.719 - 14.519 212.200 األخرى  فيها إجمالي الموجودات المستثمر

 ----------- -------------- ----------- -------------- 
 1.330.128 148.744 969.184 212.200 مالي اإلج
  ======  ========  ======  ======== 
     

 

المحتفظ بها  
لتاريخ 

 الستحقاق 
 المتوفرة 

 للبيع

القيمة العادلة من  
خالل األرباح أو  

 اإلجمالي  الخسائر 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم )مدققة(  2019ديسمبر  31في 
     

     ة وراق المالي أسهم األ
 1.007.468 12.254 995.214 - لعربية المتحدة ة داخل دولة اإلمارات امدرج  أسهم
 34.519 - 34.519 - غير مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  أسهم
 4 - 4 - اإلمارات العربية المتحدة  خارج غير مدرجة  أسهم
 العربية المتحدة  مدرجة داخل دولة اإلمارات  أسهم

 ائق المنتجات المرتبطة  وث  حاملي عن فظ بها بالنيابة محت   
 66.391 66.391 - - بالوحدات    

مدرجة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة محتفظ بها   أسهم
 66.028 66.028 - - وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات  حامليبالنيابة عن 

 ---------- ------------- ---------- ------------- 
 1.174.410 144.673 1.029.737 - المالية ألوراق أسهم اإجمالي 

 214.107 - 13.701 200.406 األخرى  فيها إجمالي الموجودات المستثمر
 ----------- ------------- --------- ------------- 

 1.388.517 144.673 1.043.438 200.406 اإلجمالي 
  ======  =======  =====  ======== 
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 مة عامة وشركاتها التابعةأمين مساهاورينت للت
 )تابع(  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 

   إلزامية ودائع  8
 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 يونيو   30 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

   ن وزارة القتصاد سحبها دون موافقة مسبقة موديعة إلزامية ل يمكن  ( أ
 10.000 10.000 2007لسنة  ( 6)من القانون التحادي رقم  42لمادة وفقاً ل

 27.657 27.657 مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة لسوق المال، سلطنة ُعمان  (ب 
 478 478 ج(     مبالغ محتجزة لدى المكتب الُعماني الموحد للبطاقة البرتقالية 

 209 73 ورياهيئة التأمين بس د(      مبالغ محتجزة لدى 
 4.199 4.203 مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر هـ(     
 11.202 11.268 مبالغ محتجزة لدى الخزانة التركيةو(      
 750 776 مبالغ محتجزة لدى مصرف البحرين المركزي ز(      

 ---------- ---------- 
 54.455 54.495 
  =====  ===== 
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 تأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعةورينت للا
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 

 مين وموجودات عقود إعادة التأمين مطلوبات عقود التأ 9
 )غير مدققة(  يونيو  30المنتهية في  الستة أشهر لفترة  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 
____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 
____________________________________ 

 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       

 739.810 756.665 (1.513.522) ( 1.802.335) 2.253.332 2.559.000 إجمالي األقساط 
 ير المكتسبة والحتياطي  الحركة في مخصص األقساط غ

 (149.989) ( 198.473) 270.757 351.208 (420.746) ( 549.681) ل المرتبطة بالوحدات ي األموا الحسابي واحتياط  
 ---------------- ----------------- -------------------- -------------------- ---------------- ---------------- 

 589.821 558.192 (1.242.765) ( 1.451.127) 1.832.586 2.009.319 بة صافي األقساط المكتس
 == == === ====== = ==== = ==== == ======  ======= = ===== 

       

 صافي  حصة شركات إعادة التأمين  اإلجمالي  
 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 

 )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  ققة( )غير مد ة( )مدقق غير مدققة( ) 

 
   يونيو   30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   يونيو   30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   يونيو   30

2020 
 ديسمبر  31

2019 

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

 429.647 563.099 (1.110.881) ( 1.458.533) 1.540.528 2.021.632 ط غير المكتسبة احتياطي األقسا 
 245.536 277.159 (27.000) ( 27.456) 272.536 304.615 الحتياطي الحسابي 

 -------------- ------------ ---------------- ------------ ------------ ------------ 
 2.326.247 1.813.064 (1.485.989 ) (1.137.881) 840.258 675.183 
 = =======  ========  =========  ========  =======  ======== 
       

 188.362 185.977 (720.504) ( 915.109) 908.866 1.101.086 التسوية  قيدالمطالبات  
 206.162 192.896 (349.275) ( 408.797) 555.437 601.693 قة ولم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي المطالبات المستح

 2.772 3.402 (11.002) ( 15.300) 13.774 18.702 سوية الخسائر المخصصة ريف ت احتياطي مصا
 9.265 10.929 - - 9.265 10.929 احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة 

 -------------- ------------ ---------------- ------------ ------------ ------------ 
 1.732.410 1.487.342 (1.339.206 ) (1.080.781) 393.204 406.561 
 -------------- ------------ ---------------- ------------ -------------- ------------ 
 4.058.657 3.300.406 (2.825.195 ) (2.218.662) 1.233.462 1.081.744 
 = =======  ======= ==== =====  === ======  ======== == ===== 
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 مساهمة عامة وشركاتها التابعةنت للتأمين اوري
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

      
 التامين المدينة   أرصدة 10

 ( ة )مدقق ( ة)غير مدقق 
 يونيو   30 

2020 
 ديسمبر 31

 2019 
 ألف درهم ألف درهم  

   مارات العربية المتحدة: داخل دولة اإل
 638.925 1.190.429 لتأمينوثائق ا ملي حامن المستحق   
 76.341 75.303 إعادة التأمينو المستحق من شركات التأمين  
 ------------- ----------- 
 1.265.732 715.266 
 ------------- ----------- 

   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة: 
 75.532 112.751 تحق من حملة وثائق التأمينالمس  
 129.146 94.029 إعادة التأمينو من شركات التأمينالمستحق   
 ----------- ----------- 
 206.780 204.678 
 -------------- ----------- 

 919.944 1.472.512 التأمين المدينة   ذمم إجمالي 
 (44.151) ( 42.615) ا ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيله

 -------------- ----------- 
 1.429.897 875.793 
  ======== = ===== 

 
 قدما  المدفوعة م المصاريف و  األخرى ذمم المدينة ال 11

 ( )مدققة  ( )غير مدققة 
 ديسمبر 31   يونيو   30 
 2020 2019 
 درهمف أل درهم ألف  
   

 440 339 ذمم مدينة من الموظفين
 6.788 6.730 ع قابلة لالسترداد ودائ 

ً مدفو مصاريف  18.314 28.011 عة مقدما
 8.311 7.156 موجودات الضريبة المؤجلة 

 7.511 56.760 الفائدة المستحقة 
 10.133 9.901 أخرى 

 ----------- ---------- 
 108.897 51.497 
  ======  ===== 



 

16 

 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   ةة الموجزة الموحد المرحليالمالية  ات المعلوم إيضاحات حول 

 

 ما يعادله  والنقد   . 12
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31   يونيو   30 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 191.635 236.805 األرصدة لدى البنوك  النقد و
 123.513 113.473 ودائع لدى بنوك مستحقة خالل ثالثة أشهر 

 ------------ ------------- 
 315.148 350.278 وما يعادله النقد 

 2.644.097 2.696.155 ألجل ودائع 
 -------------- ------------- 
 3.046.433 2.959.245 
  ======== ==== === 

   : وما يعادله النقد 
 2.653.706 2.728.719 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

 305.539 317.714 دولة اإلمارات العربية المتحدة:   خارج
 -------------- ------------- 
 3.046.433 2.959.245 
  ========  ======== 
 

 ألف درهم( مرهون مقابل ضمانات بنكية. 600: 2019ديسمبر  31ألف درهم ) 5.318تتضمن األرصدة لدى بنوك مبلغ 
 

 (٪24 .00 –  ٪0 .05 :2019ديسـمبر  31) ٪12 .20 - ٪0 .05تتراوح الفائدة على الودائع لدى البنوك علـى معـدل ثابـت يتـراوح مـن 
 سنوياً. 

 
 
 المال رأس  13

 ( )مدققة  ( )غير مدققة 
 ديسمبر 31 يونيو   30 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 درهم للسهم الواحد  100سهم بقيمة  5.000.000والمدفوع بالكامل   المصدر
 500.000 500.000 واحد( درهم للسهم ال  100سهم بقيمة  5.000.000: 2019)   
  === === == ==== 

 
   االحتياطيات   14

 

 بيعة االحتياطيات والغرض منها ط
 
 اإللزامي االحتياطي  -
 

إيقـاف هـذه التحـويالت  الشـركةقـد تقـرر . اإللزامـي٪ من األرباح السنوية إلى الحتيـاطي 10تحويل  يتعينلنظام األساسي للشركة، لطبقاً 
من ٪ 25يعادل  عن المبلغ الذيطي اإللزامي قررت الشركة عدم زيادة الحتيا  .المدفوع  لمال٪ من رأس ا25اطي  عندما يبلغ إجمالي الحتي 

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

تحويـل  يتعـينوالنظام األساسي للشـركة، ( )"القانون" 2015( لسنة 2لعربية المتحدة رقم )لدولة اإلمارات ا الشركات التجاريةلقانون طبقاً 
٪ مـن رأس 50إيقاف هذه التحويالت عندما يبلغ إجمالي الحتيـاطي لمجموعة ر اقد تقرباح السنوية إلى الحتياطي القانوني. ٪ من األر10

ء الحـالت التـي يـنص عليهـا . إن هذا الحتياطي غيـر قابـل للتوزيـع باسـتثنا2016هذا الحد في المال المدفوع حيث وصل الحتياطي إلى 
 القانون.
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 ن مساهمة عامة وشركاتها التابعةاورينت للتأمي
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات  إيضاحات حول

 

 االحتياطيات )تابع(  14
 

 طبيعة االحتياطيات والغرض منها )تابع( 
 
 ستثنائية اال خسائرالحتياطي ا -
 

خسـائر الإيـرادات التـأمين للسـنة إلـى احتيـاطي ٪ مـن صـافي 10لعربيـة المتحـدة، يـتم تحويـل مبلـغ يعـادل اإلمارات ا فيما يتعلق بعمليات
لـم يـتم سـنوات مسـتقبلية. تطـرأ فـي قـد تحتفظ بسيولة كافية للوفاء بالمطالبات الستثنائية غير المتكررة التي  الشركةستثنائية لضمان أن ال

 .بالكامل تائج السنة، حيث سيتوقف ذلك على ن 2020 يونيو 30المنتهية في  رالستة أشهإجراء أي تحويالت خالل فترة 
 

٪ مـن إجمـالي 1٪ من المطالبات تحت التسوية )غير التأمين على الحيـاة( للسـنة و10، يجب تحويل ما يعادل مانعُ  عمليات صفيما يخأما 
ات السـتثنائية غيـر بالمطالب  للوفاء شركة لديها القدرة المالية الكافيةخسائر الطوارئ للتأكد من أن الة إلى احتياطي لتأمين على الحياأقساط ا

 لفرع ُعمان. نوات مستقبليةالمتكررة التي تطرأ في س
 
 االحتياطي العام   -
 

رة هـذا الحتيـاطي لرغـراض التـي يراهـا مجلـس اإلداة. يمكن اسـتخدام تتم التحويالت إلى الحتياطي العام بناًء على توصية مجلس اإلدار
 مناسبة.

 
    المتوفرة للبيع  الموجوداتاحتياطي  -
 

 .المتوفرة للبيعلة للموجودات المالية القيمة العادالتغيرات في سجل هذا الحتياطي ي 
 
 احتياطي تحويل العمالت األجنبية    -
 

 .خارجيةلشركات تابعة الناتجة عن تحويل البيانات المالية  اتالفروقاألجنبية لتسجيل يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت 

 
   ذمم إعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى 15

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 رديسمب  31   يونيو   30 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 377.407 410.384 داخل اإلمارات العربية المتحدة  –الذمم الدائنة 
 747.915 1.102.660 خارج اإلمارات العربية المتحدة  –م الدائنة الذم

 -------------- ------------- 
 1.513.044 1.125.322 
 = =======  ======= 
 



 

18 

 اهمة عامة وشركاتها التابعةاورينت للتأمين مس
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 والذمم الدائنة األخرى )تابع(    مم إعادة التأمينذ 15

   
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ديسمبر 31   يونيو   30 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  

   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة: 
 132.503 114.809 الدائنة   إعادة التأمينوشركات التأمين م ذم

 28.304 32.832 للوكالء والوسطاء  مبالغ مستحقة
 27.587 22.676 للموظفين الغ مستحقةمب 

 189.013 240.067 ذمم دائنة أخرى  
 ----------- ----------- 
 410.384 377.407 
  ======  ====== 
   

   لعربية المتحدة: خارج دولة اإلمارات ا 
 565.510 911.720 الدائنة   إعادة التأمينوشركات التأمين ذمم 

 19.442 467 طاء للوكالء والوس  قةمبالغ مستح
 1.202 1.649 للموظفين مبالغ مستحقة

 161.761 188.824 نة أخرى  ذمم دائ 
 ------------ ----------- 
 1.102.660 747.915 
 == = ====  ====== 

 

 ضرائب الدخل   16
 

ات السنوية المتوقعة. تعمل  مطبق على اإليرادتقوم المجموعة باحتساب مصاريف ضريبة الدخل للفترة باستخدام المعدل الضريبي ال
 هذه الدول.  وسوريا وتركيا وسريالنكا وهي تخضع لضريبة الدخل في المجموعة في سلطنة ُعمان ومصر  شركات 

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

 

 
 )غير مدققة( 

 منتهية في أشهر ال  ثةالثالفترة 
 دققة( )غير م

 فترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30 يونيو   30 يونيو 30 يونيو   30 
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

 2.483 8.848 214 3.793 مصاريف ضريبة الدخل الحالية  
 (1.592) 9 (1.734) ( 36) ضرائب مؤجلة 

 -------- --------- ---------- ---------- 
 891 8.857 (1.520) 3.757 اإلجمالي 

 == == = === = == == = == = 
     
 )مدققة(  )غير مدققة(    
 ديسمبر 31   يونيو   30   
   2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم    
     

 4.578 3.862   يناير  1كما في 
 8.399 8.848   المخصصات خالل الفترة 

 (9.509) ( 172)   المدفوعات  ناقصاً: 
 394 ( 119)   العمالت األجنبية صرف ات فروق

   --------- --------- 
 3.862 12.419   نهاية الفترةالرصيد كما في 

   == === == = == 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 مارات  من االستث الدخل 17
 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 لفترة الستة أشهر المنتهية في   لمنتهية في لفترة الثالثة أشهر ا  
 يونيو 30 يونيو   30  يونيو   30 يونيو   30 
 2020 2019  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  
      

 72.532 67.137  32.826 33.466 دخل الفوائد 
 51.616 51.686  331 28 رباح عات األدخل توزي 

مدرجة بالقيمة  الالستثمارات لة العادلة القيم ( / أرباح خسائر)
 (221) ( 151) من خالل األرباح أو الخسائر دلةالعا

 
(950 ) 305 

 ---------- ----------  ----------- ----------- 
 33.343 32.936  117.873 124.453 
  === ==  =====   ====== == = === 

 
 وااللتزامات الطارئة   المطلوبات  18

 ققة( )مد )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 يونيو   30 
 2020 2019 
 ألف درهم ف درهم أل 
   

   المطلوبات     أ(  
 4.090 4.090 استثمارات  التزامات عن

 == ==  === = 

 
 االلتزامات الطارئة   ب( 

 

ألف  38.300بلغ المتعلقة بالمطالبات التي تم تكوين مخصصات لها، بم الضمانات كتل بخالفمانات، ض  تم إصدار 2020 يونيو 30في  

 األعمال العتيادية. سياق ضمنمن قبل البنوك التي تتعامل معها بالنيابة عن المجموعة  (ألف درهم 50.644: 2019)درهم 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية    19

 
ا في معاملة منتظمة بين المشاركين في  بضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ملذي يمكن قلة" في المبلغ اتتمثل "القيمة العاد

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

 
شط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه  ادلة لرداة باستخدام السعر المدرج في سوق ن بقياس القيمة الع المجموعةا يكون ذلك متاحاً، تقوم عندم

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

 
الت الملحوظة ذات الصلة  أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخ مجموعة العندما ل يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم 

ا  بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعه
 ركة في السوق عند تسعير المعاملة. طراف المشابالعتبار األ
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 ت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعةاورين
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات احات حول إيض

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( 19

 

تحديد  ت المستخدمة في مة العادلة الذي يوضح أهمية المدخاللتالي للقي لنظام المتدرج اتقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام ا
 القياسات: 

 

 ألداة مطابقة.   ةق نشط اسوأ( في ة)غير المعدل  ة المدرجعار السوق مدخالت تمثل أس: 1المستوى 
 

و بصورة غير  األسعار( أرة مباشرة )أي كالتي تكون ملحوظة إما بصو 1: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى 
تخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة  هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باسمباشرة )أي مستمدة من األسعار(. تشتمل 

ميع  كون فيها جيب تقييم أخرى ت ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أسال
 اشرة من معطيات السوق. المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مب 

 

التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ل ترتكز   : المدخالت3المستوى 
قييمها بناًء على يم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم ت ام على تقي لملحوظة تأثير هعلى بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير ا

 اثلة حيث تكون التعديالت أو الفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار الفروقات بين األدوات. األسعار المدرجة ألدوات مم
 

المتدرج للقيمة  التقرير حسب المستوى في النظام  نهاية فترةادلة في القيمة الع تي يتم قياسها ب يوضح الجدول التالي تحليالً لردوات المالية ال
 صنيف قياسات القيمة العادلة. ت  إطاره  العادلة التي يتم في

 
 )غير مدققة(   2020 يونيو   30

 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  استثمارات األسهم 

     

جة بالقيمة العادلة من خالل  درماالستثمارات ال
     األرباح والخسائر:  

 11.304 - - 11.304 ق المالية أسهم األورا
 فظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق   استثمارات محت 

 137.440 - - 137.440 المنتجات المرتبطة بالوحدات   
 ----------- ------- ------- ----------- 
 148.744 - - 148.744 
 = =====  ====  ====  ===== = 

     

     : المتوفرة للبيع  ستثماراتاال
 916.687 - - 916.687 القطاع المصرفي 

 52.497 35.667 - 16.830 قطاعات أخرى 
 ----------- ------- ----------- -------------- 
 933.517 - 35.667 969.184 
  ======  ==== = =====  ======== 

     

     )مدققة(  2019سمبر دي  31في 
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   استثمارات األسهم 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

جة بالقيمة العادلة من خالل  در مالستثمارات ال
     األرباح والخسائر:  

 12.254 - - 12.254 أسهم األوراق المالية 
 محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق    استثمارات

 132.419 - - 132.419 المنتجات المرتبطة بالوحدات   
 ----------- ------- ------- ---------- 
 144.673 - - 144.673 
  =====  ====  ==== == ==== 

     

     : المتوفرة للبيع الستثمارات
 991.013 - - 991.013 القطاع المصرفي 

 52.425 34.522 - 17.903 أخرى  قطاعات
 ----------- ------- ----------- -------------- 
 1.008.916 - 34.522 1.043.438 
 ===== == ==== =  ======  ======== 
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 (عادلة لألدوات المالية )تابع القيمة ال 19

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

 : العادلة
 

 )غير مدققة(   2020 يونيو   30
 

 
يناير   1في 

2020 
/    مشتريات
 المبيعات  تحويل 

رباح  إجمالي األ 
  أو الخسائر 

المسجلة في  
 حقوق الملكية 

  ويوني  30في 
2020 

 درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

      : للمتاجرة  المحتفظ بها  االستثمارات

 35.667 - - 1.145 34.522 قطاعات أخرى 
 ----------- -------- ------- ------- ----------- 

 35.667 - - 1.145 34.522 اإلجمالي 
  ======  ====  ====  ====  ====== 
 

 )مدققة(  2019ديسمبر  31

 
يناير   1في 

 عاتالمبي  مشتريات 2019

إجمالي األرباح  
أو الخسائر  
المسجلة في  
 حقوق الملكية 

   ديسمبر 31في 
2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      : ة لمتاجرالمحتفظ بها ل ماراتالستث 

 - - (200.000) - 200.000 القطاع المصرفي 
 34.522 919 - 1.625 31.978 اعات أخرى قط
 ----------- -------- ------------ ------- ----------- 

 34.522 919 (200.000) 1.625 231.978 اإلجمالي 
  ======  ==== ==== === = ===  ====== 
 

 األم الشركة اهمي لسهم العائد لمسل  فوالمخف الربح األساسي  20
 

 : كما يلي سهم القائمة خالل الفترةأرباح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األ ةقسم يتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق 
 
 ( )غير مدققة )غير مدققة(  
 لفترة الستة أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 ------------------------------------------ -------------------------------------------- 

 
يونيو    30

2020 
يونيو  30

2019 
يونيو    30

2020 
 يونيو 30

 2019 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

 270.297 282.299 104.287 111.275 أرباح الفترة بعد الضريبة 
 (8.612) ( 12.579) (4.736) ( 6.775) طرة الحصص غير المسي ناقصاً: العائد إلى 

 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 261.685 269.720 99.551 104.500 المساهمين إلى  العائدةاألرباح 

 ---------- ----------  === ===  === === 
 5.000 5.000 5.000 5.000 رهم( خالل الفترة )ألف د  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 == === == ===  =====  ===== 
 52 .34 53  .94 19 .91 20  .90 ربحية السهم )درهم( 

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

 . لم يكن هناك تأثير للتخفيف على ربحية السهم األساسية
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 اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   ة الموحدةالمرحلية الموجزالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
   اتمات حول القطاعمعلو 21

 
 اإلجمالي  ى الحياة التأمينات عل التأمينات العامة  
 ------------------------------ ---------------------------- ---------------------------- 
 ير مدققة( )غ )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 
  يونيو   30

2020 
 يونيو 30

2019 
  يونيو   30

2020 
 يونيو 30

2019 
  يونيو   30

2020 
 يونيو 30

2019 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       

 2.253.332 2.559.000 207.875 218.276 2.045.457 2.340.724 المكتتبةقساط األ إجمالي 
 ------------- ------------- ----------- ----------- ------------- ------------- 

 586.677 555.227 51.795 40.821 534.882 514.406 ينالتأم دخل إجمالي 
 ------------ ------------ ----------- ----------- ------------ ------------ 

 276.112 291.378 34.023 16.611 242.089 274.767 التأمين دخلصافي  
       

 (130.824) ( 122.103) (20.748) ( 21.422) (110.076) ( 100.681) العمومية واإلدارية  المصاريف
 ------------- ------------- ----------- ----------- ------------- ------------- 

 145.288 169.275 13.275 ( 4.811) 132.013 174.086 الفنية صافي األرباح 
 ---------- ----------- ---------- --------- ----------- ----------- 

 125.900 121.881     ودخل آخر  ات راستثما دخل 
     ----------- ----------- 

 271.188 291.156     األرباح قبل الضريبة 
     ----------- ----------- 

بعد خصم  ضريبة الدخل   مصاريف
 (891) ( 8.857)     بة المؤجلة الضري 

     ----------- ----------- 
 270.297 282.299     األرباح بعد الضريبة 

      ======  ====== 
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 للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة اورينت
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 )تابع(  اتمعلومات حول القطاع 21

 
 اإلجمالي  االستثمارات  التأمينات على الحياة  عامة التأمينات ال 
 ----------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------- ------------------------------------ 
 )مدققة(  )غير مدققة(  ة( )مدقق ير مدققة( )غ )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  

 
   يونيو   30

2020 
ديسمبر  31

2019 
   يونيو   30
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

   يونيو   30
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

   يونيو   30
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

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

 7.718.484 8.961.578 4.152.587 4.146.669 347.352 392.813 3.218.545 4.422.096 ات القطاع موجود
 = =======  ========  ======= = =====  ======== = ======  ========  ======== 

 4.594.108 5.747.966 - - 681.060 782.821 3.913.048 4.965.145 مطلوبات القطاع 
  ========  ======== ==== ==  ======  ===== ===  =======  ======== ==== ==== 
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