
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  اورينت للتأمين مساهمة عامة 
  وشركاتها التابعة

  

   المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلومات
    ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر  التسعةلفترة 

  
  
  



 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلومات
    ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ المنتهية فيأشهر  تسعةاللفترة 

  
  
  

  الصفحة      المحتويات
  

   ١      المرحلية الموجزة الموحدةمراجعة المعلومات المالية حول  مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

  ٣      المرحلي الموجز الموحد بيان المركز المالي
 

  ٤      المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 
 

   ٥      المرحلي الموجز الموحد ألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىابيان 
 

  ٦      المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
  

   ٧      المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

  ٩      المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتحول إيضاحات 
 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد  

  ١، برج بوليفارد بالزا ١٣الطابق 
  بوليفارد محمد بن راشد، وسط مدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة

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

١ 
 

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي 
  انترناشيونال كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.

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

 

  
  

  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتحول مراجعة  الحسابات المستقلينمدققي  تقرير
  

  اورينت للتأمين مساهمة عامة اهميمسالسادة 
  

  مقدمة 
 

 "اورينت للتأمين مساهمة عامةلـ "المرفقة  المرحلية الموجزة الموحدةلقد قمنا بمراجعة المعلومات المالية 
تتألف التي ، و٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ فيكما ر إليها مجتمعة بـ "المجموعة") (يشا وشركاتها التابعة ("الشركة")

 :من
  
  ؛٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ كما في المرحلي الموجز الموحدبيان المركز المالي 
 

  ٣٠أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة أشهر والمرحلي الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر 
 ؛٢٠١٨ سبتمبر

 

 لفترتي الثالثة أشهر  المرحلي الموجز الموحدح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان األربا
 ؛٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  التسعةو

 
  سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر  التسعةبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد لفترة 

 ؛٢٠١٨
  

 ؛ و٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر  التسعةموجز الموحد لفترة بيان التدفقات النقدية المرحلي ال 
 

  المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية. 
  

ً للمعيار  المرحلية الموجزة الموحدةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية  وفقا
رحلية". تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول هذه ، "التقارير المالية الم٣٤المحاسبي الدولي رقم 

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

  نطاق المراجعة 
  

ً للمعيار الدولي ح المالية  المعلوماتمراجعة " ٢٤١٠ول ارتباطات المراجعة رقم لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
الموجزة المالية المرحلية  المعلومات". تنطوي أعمال مراجعة للمنشأةمرحلية من قبل مدقق حسابات مستقل ال

والقيام  ،ين عن األمور المالية والمحاسبيةبصورة رئيسية من األشخاص المسؤول ،على استفساراتالموحدة 
تدقيق الذي يتم كبير من نطاق البإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل 

فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون  ،وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي القيام به
فإننا ال نبدي رأياً  ،وبالتالي ل التدقيق.على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خال

تدقيقياً.







  

٤ 
 

 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

   الموحدالمرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
  سبتمبر ٣٠ لمنتهية فيللفترة ا

  

    
  (غير مدققة)

  هية فيـــــــــالمنتأشهر  الثالثةفترة ل
  (غير مدققة)

  هية فيـــــــــالمنتأشهر  التسعةفترة ل
     ---------------------------------------   --------- ---------------------------------  
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٧ بتمبرس ٣٠  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  إيضاح  
  درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف     
            

  ٢٫٩١٤٫٧١٧  ٢٫٩٥٢٫٩٢٧  ٧٤٥٫٩٥٤  ٧٤٢٫٤٢٢    إجمالي األقساط المكتتبة 
  )١٫٩٦٧٫٧١٠(  )١٫٩٥٨٫٢٢٠(  )٤٨٠٫٩٠٤(  )٤٩٢٫٧٢٣(    من األقساط المسندةإعادة التأمين حصة 

     -------- -----   ---- ---------   --------- -------   --- ------------  
  ٩٤٧٫٠٠٧  ٩٩٤٫٧٠٧  ٢٦٥٫٠٥٠  ٢٤٩٫٦٩٩    صافي األقساط المكتتبة 

واالحتياطي قساط غير المكتسبة مخصص األ في الحركةصافي 
  )٢٢١٫١٥٥(  )١٥٤٫٨١٣(  ٧٫٧٩٦  ٢٩٫٣٥٣    واحتياطي األموال المرتبطة بالوحداتالحسابي 

    ----- - ------  ----- ------   ------- ------  ------------  
  ٧٢٥٫٨٥٢  ٨٣٩٫٨٩٤  ٢٧٢٫٨٤٦  ٢٧٩٫٠٥٢     المكتسبة قساط األصافي 

  ١٩٩٫٩٠٥  ١٨١٫٩٥٥  ٥٥٫٠٤٩  ٥١٫١٩٤    إيرادات العموالت
  )٢٠٤٫٨٠٣(  )١٩٣٫٣٥٦(  )٦٣٫٣٧٨(  )٥٧٫١١٦(    مصاريف العموالت

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

  ٧٢٠٫٩٥٤  ٨٢٨٫٤٩٣  ٢٦٤٫٥١٧  ٢٧٣٫١٣٠    رادات التأمينإجمالي إي
     ------ ------  -----------  -------------   ---- ---------  

  ٢٫٣٤٩٫٤٥٤  ١٫٦٣٨٫٥١٦  ٣٩٠٫٧٣٥  ٥٥١٫٥٩٥    إجمالي المطالبات المدفوعة
  )٢٫٠٤٠٫٨٤٧(  )١٫٢١٦٫٢٧٥(  )٣٠٤٫٩٢٢(  )٤٠٣٫٤٦٧(    حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة

   ------------- -------------  --- -------------   ---------------  
  ٣٠٨٫٦٠٧  ٤٢٢٫٢٤١  ٨٥٫٨١٣  ١٤٨٫١٢٨    المطالبات المدفوعةصافي 

            
  )١٫٠٤١٫٦٩٨(  ٣٠٫٤٩٣  ٥١٫٣٠٧  ٣٫٩١٦    (النقص) في مخصص المطالبات تحت التسويةالزيادة / 

  ١٫٠٢٨٫٩٦٥  )٢٠٫٤١٢( )٣٦٫١٢٨( )١٫٥٣٢(   ات تحت التسويةفي حصة إعادة التأمين من المطالب (الزيادة) /النقص
  ٧٢٫٦٣٨  ١٫٤٢٢ ٥٤٫٥٤٣ ٢٩٣   الزيادة في احتياطيات المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها

  ١٫٣٤٧  ٤٨٧ ٤٧٠ ١٢٥   في احتياطي مصاريف تسوية الخسائر الزيادة
    ------- ----- ----------- ------------ -----------  

  ٣٦٩٫٨٥٩  ٤٣٤٫٢٣١ ١٥٦٫٠٠٥ ١٥٠٫٩٣٠   ي المطالبات المحققة صاف
     ------------  -----------  ------------  -----------  

  ٣٥١٫٠٩٥  ٣٩٤٫٢٦٢  ١٠٨٫٥١٢  ١٢٢٫٢٠٠    صافي دخل التأمين
            

  ١١٨٫٠٤١  ١٣١٫٨٤٢  ٢٦٫٣١٠  ٢٧٫٠٠٩  ١٨  الدخل من االستثمارات
  ٥٫٤٤٥  ٤٫٢٥٨ ١٫٨٧٢ ١٫٢٦٠   دخل آخر

  )٩٩١(  )٣٫٢٧٨( )٢٩١(  )٦٣٣(  ٦  صة الخسائر من شركة زميلةح
   ------------ ---------- -----------   ------ -----  

  ٤٧٣٫٥٩٠  ٥٢٧٫٠٨٤ ١٣٦٫٤٠٣ ١٤٩٫٨٣٦   إجمالي الدخل
  )١٦٦٫٩٦٢(  )١٧٥٫١٨٩( )٥٥٫٨٣١( )٤٥٫٩٦٧(   المصاريف العمومية واإلدارية

    --- -------- -----------  -- -- ---------  -------------  
  ٣٠٦٫٦٢٨  ٣٥١٫٨٩٥ ٨٠٫٥٧٢ ١٠٣٫٨٦٩   األرباح قبل الضريبة

ضريبة الدخل مخصوماً منها الضرائب  )مصاريفإيرادات / (
  )١٫٥٩٦(  )٤٫٨٩٣( ٢٠٧  )٨٨٤(  ١٧  المؤجلة 

    ------- ---- ---------- -----------  -----------  
  ٣٠٥٫٠٣٢  ٣٤٧٫٠٠٢ ٨٠٫٧٧٩ ١٠٢٫٩٨٥   األرباح بعد الضريبة

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

  ٢٩٩٫٦٢٩  ٣٤٠٫٢٨٢ ٧٨٫٥٦٠ ١٠٠٫٢٤٧   الشركة مساهمي
  ٥٫٤٠٣  ٦٫٧٢٠ ٢٫٢١٩ ٢٫٧٣٨   الحصص غير المسيطرة

    ---- - ------ ---------- -----------  -----------  
  ٣٠٥٫٠٣٢  ٣٤٧٫٠٠٢ ٨٠٫٧٧٩ ١٠٢٫٩٨٥   إجمالي أرباح الفترة

   ====== ===== ======  ======  
  ٥٩ .٩٣  ٦٨ .٠٦  ١٥ .٧١  ٢٠ .٠٥  ٢١  الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي الشركة (درهم)

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

  . ٢و ١الصفحتين مدرج على  المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة
  
  .المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢٣إلى  ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

  
  
  



  

٥ 
 

 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

   المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
    سبتمبر ٣٠ المنتهية فيلفترة ل
  

    
  (غير مدققة)

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
  (غير مدققة)

  المنتهية فيأشهر  التسعةفترة ل
     --------------------------------   ---------------------------------  

    
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
  درهمألف    درهم ألف  درهمألف    درهم ألف    
            

  ٣٠٥٫٠٣٢  ٣٤٧٫٠٠٢  ٨٠٫٧٧٩  ١٠٢٫٩٨٥   األرباح بعد الضريبة
            

             األخرالدخل الشامل 
            

  سيتم إعادة تصنيفه إلى الذي األخرالدخل الشامل 
          الخسائر في فترات الحقة: األرباح أو    
            

  الخسائر غير المحققة من استثمارات من  صافي
  )٣١٣٫٧٩٢(  )١٤٫٣٣٨(  )٧٨٫٧٤٦(  )٣٩٫٥٧٩(  األخرالدخل الشامل خالل   
            

  ١٫٧٤٤  )١٣٫٥٢٠(  ٩٩١  )١٠٫٤٦٧(  تسويات عمالت أجنبية من تحويل العمليات األجنبية
     --- - - -- - -- --   -- -- - -- - ---   --- -- - -- -- --   ----- - -- --- -  

  )٣١٢٫٠٤٨(  )٢٧٫٨٥٨(  )٧٧٫٧٥٥(  )٥٠٫٠٤٦(  األخرى للفترة الشاملة الخسائر
     --- - - -- --- --   --- - -- - -- --   --- -- -- - -- --   ---- - -- - -- --  

  )٧٫٠١٦(  ٣١٩٫١٤٤  ٣٫٠٢٤  ٥٢٫٩٣٩  لفترة ل) الخسائر/ ( الشامل الدخلإجمالي 
   --- - - -- ---   ---- - ---   ------- - ---   ---- ------  
          

          العائد إلى:
  )١٣٫٢١٢(  ٣١٢٫٤٨٠  ٣٠٦  ٥٠٫٠٦٣  الشركة  مساهمي

  ٦٫١٩٦  ٦٫٦٦٤  ٢٫٧١٨  ٢٫٨٧٦  ير المسيطرةالحصص غ
   --- - - -- - --   --- - - ---   -----------  ----------  
  ٧٫٠١٦(  ٣١٩٫١٤٤  ٣٫٠٢٤  ٥٢٫٩٣٩(  
  =====  ====  ======  =====  
  

  . ٢و ١الصفحتين مدرج على  المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية  مراجعة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول
  
  .المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢٣إلى  ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
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  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

   المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
  سبتمبر ٣٠ المنتهية في للفترة

    
  مدققة) (غير

  المنتهية فيأشهر  التسعةلفترة 
     --- ----------------------------- ------------------------------------  

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  إيضاح  
  درهم ألف   درهم ألف     

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٣٠٦٫٦٢٨  ٣٥١٫٨٩٥    األرباح قبل الضريبة للفترة

        لـ: تتعديال
  ٥٫٥١٧  ٥٫١٥١    االستهالك 

  )٦٩٫٨٩١(  )٨٧٫٧٧١(  ١٨  الفوائد دخل
  )٥٠٫٠٣٥(  )٤٤٫٢٧٤(  ١٨  توزيعات األرباح دخل

  ٩٩١  ٣٫٢٧٨  ٦  وفقاً لحقوق الملكية الحصة من خسائر شركات مستثمر بها محتسبة
  ١٫٨٨٥  ٢٠٣  ١٨  ح أو الخسائرالخسائر غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األربا

  ١  )٤٢(    من بيع ممتلكات ومعدات الخسائر) / األرباح(
  ١٫٩٤٥  ٧٫٧٦٨  ١٠  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

    -- ------ ----   ----------  
  ١٩٧٫٠٤١  ٢٣٦٫٢٠٨    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

        
  )٤٥٨٫٥٣٧(  )٣١٢٫٤٠٢(    ن المدينةالزيادة في ذمم التأمي

  ٥٧٥٫٣٤٦  )٩٩٫٨٧٢(    التأمين إعادة (الزيادة)/النقص في موجودات عقود
ً  والمصاريفالزيادة في الذمم المدينة األخرى    )٥٦٫٤١٢(  )٤٦٫٤٨٤(    المدفوعة مقدما

  )٢٩٢٫٠٨٢(  ٢٢٤٫٧٨٠    في مطلوبات عقود التأمين  )النقص(/الزيادة
  ٣٩٧٫٢٩٢  ٢١٠٫٧٠١    ودائنون آخرون التأمين الدائنة معيدي ذمم في الزيادة

  ٢٫٧٩١  ٢٫٥٩٢    التقاعد مزاياالزيادة في التزام 
  )١٫٣٤٥(  )٣١٥(  ١٧  ضريبة الدخل المدفوعة

    - -------- --  - ---------  
  ٣٦٤٫٠٩٤  ٢١٥٫٢٠٨    األنشطة التشغيلية الناتج من صافي النقد

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

        النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقات
  )٢٫١٦٨(  )١٫٤٧٨(    شراء ممتلكات ومعدات

  -  ٥١    ن استبعاد ممتلكات ومعداتم العائدات
  ٦٩٫٨٩١  ٨٧٫٧٧١  ١٨  الفوائد دخل
  ٥٠٫٠٣٥  ٤٤٫٢٧٤  ١٨   توزيعات أرباح دخل

  )٤٦٢٫٣١٢(  )١٦٠٫٠٨٠(    ودائع لدى البنك
  )٧٠٠(  -    في استثمار في شركة زميلة الحركة

  )١٨٫٣٢١(  )٢٦٫٩٠٩(    شراء استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  )٥٩٫٩٧٠(  )٧١٫٠٢٥(    لتاريخ االستحقاقشراء استثمارات محتفظ بها 

  )٢٦٫٣٥٧(  )٢٦٫٨٥٤(    متوفرة للبيعشراء استثمارات 
  ١٫٩١٩  ٤٫٠٤٢    الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  مسجلةبيع استثمارات 

  ٣٨٫٤٥٩  ٣٦٫٧٤٤    استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق المتحصالت من استحقاق
  ٢٨٫٠٦٧  ٢١٫١٦٢    بيع استثمارات متوفرة للبيع

  )٥٫٠٧٣(  ٣٫٠٥٧    فروقات صرف العمالت األجنبية
    ------ -- ----  ---- --------  

  )٣٨٦٫٥٣٠(  )٨٩٫٢٤٥(    األنشطة االستثماريةالمستخدم في صافي النقد 
    - --- -- ------  ---- --------  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )١٠٠٫٠٠٠(  )١٠٠٫٠٠٠(  ١٥  توزيعات أرباح مدفوعة

  )٥٠٩(  )٥٢٢(    توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة
    -------- -----   ------------  

  )١٠٠٫٥٠٩(  )١٠٠٫٥٢٢(    مويليةصافي النقد المستخدم في األنشطة الت
     -------------   ------------  

  )١٢٢٫٩٤٥(  ٢٥٫٤٤١    في النقد وما يعادله )النقص( الزيادة / صافي
  ٣٥٠٫٤٦٥  ٢٥١٫٨٤٤    يناير  ١النقد وما يعادله في 

  ١٫٧٤٤  )١٣٫٥٢٠(    الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية
    --- --- ------   -----------  

  ٢٢٩٫٢٦٤  ٢٦٣٫٧٦٥  ١٢   سبتمبر ٣٠وما يعادله في النقد 
    ======  ======  

  

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

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



  

٧ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

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

  رأس المال  
االحتياطي 

  اإللزامي
  االحتياطي 

  القانوني

احتياطي 
الخسائر 

  االستثنائية 
االحتياطي 

  العام

 احتياطي
موجودات 

مالية 
متوفرة 

  للبيع

احتياطي 
ل عمالت تحوي

  أجنبية

األرباح 
الغير 

  موزعة
أرباح مقترح 

  المجموع  توزيعها

الحصص 
غير 

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

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

                          للفترة الدخل الشامل إجمالي 
                          

  ٣٤٧٫٠٠٢  ٦٫٧٢٠  ٣٤٠٫٢٨٢  -  ٣٤٠٫٢٨٢  -  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة 
                          

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

  )١٤٫٣٣٨(  -  )١٤٫٣٣٨(  -  -  -  )١٤٫٣٣٨(  -  -  -  -  -  من خالل الدخل الشامل اآلخر 
                          

  تسويات عمالت أجنبية من تحويل 
  )١٣٫٥٢٠(  )٥٦(  )١٣٫٤٦٤(  -  -  )١٣٫٤٦٤(  -  -  -  -  -  -  العمليات األجنبية  
   --------  --------  --------  --------  --------  ----- ------ ------- ---- --- ------ -- -------  ----- -- --- -  ------ --  ----- ------ 

  ٣١٩٫١٤٤  ٦٫٦٦٤  ٣١٢٫٤٨٠  -  ٣٤٠٫٢٨٢  )١٣٫٤٦٤(  )١٤٫٣٣٨(  -  -  -  -  -   خراآلالدخل الشامل  (الخسائر)/ إجمالي
                          

المسجلة مباشرة  المساهمين المعامالت مع
                          ضمن حقوق الملكية

                          
  )١٠٠٫٥٢٢(  )٥٢٢(  )١٠٠٫٠٠٠(  )١٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  )١٥توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

   -----------   -----------   -----------   -----------   -----------   -----------   ------ ------  ---------- -  --- -- -- -----   -- - ----------   ---------  ---- -- --------  
  ٢٫٧٤٥٫٥٠٢  ٣٣٫١٥٦  ٢٫٧١٢٫٣٤٦  -  ٣٧٠٫٨٥٢  )٩٩٫٦١٥(  ٤٧٩٫٦٨٢  ٨٨٤٫٥٠٠  ٢٠١٫٩٢٧  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في الرصيد 

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

  .المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢٣إلى  ٩تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  
  



  

٨ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
  

  (غير مدققة)  المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
   سبتمبر ٣٠المنتهية في  للفترة 
  الشركة  لمساهميحقوق الملكية العائدة   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------    

  رأس المال  
االحتياطي 

  اإللزامي
  االحتياطي 

  القانوني

ي احتياط
الخسائر 

  االستثنائية 
االحتياطي 

  العام

احتياطي 
موجودات 

مالية متوفرة 
  للبيع

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  أجنبية

األرباح 
الغير 

  موزعة
أرباح مقترح 

  المجموع  توزيعها

الحصص 
غير 

  اإلجمالي  المسيطرة
  درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   م درهألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   
                          

  ٢٫٥٥٦٫٧٥٣  ٢١٫٩٤٢  ٢٫٥٣٤٫٨١١  ١٠٠٫٠٠٠  ٢٦٫٢٩١  )٨٥٫٨١٤(  ٧٨٢٫٩٠٧  ٦٥٨٫٦٦٤  ١٧٧٫٧٦٣  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد كما في 
                          

                          للفترة الدخل الشامل إجمالي 
                          
  ٣٠٥٫٠٣٢  ٥٫٤٠٣  ٢٩٩٫٦٢٩  -  ٢٩٩٫٦٢٩  -  -  -  -  -  -  -  باح الفترة أر
                          

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

  )٣١٣٫٧٩٢(  -  )٣١٣٫٧٩٢(  -  -  -  )٣١٣٫٧٩٢(  -  -  -  -  -  من خالل الدخل الشامل اآلخر 
                          

  يات عمالت أجنبية من تحويل تسو
  ١٫٧٤٤  ٧٩٣  ٩٥١  -  -  ٩٥١  -  -  -  -  -  -  العمليات األجنبية  
   --------  --------  --------  --------  -------- ---- --------  ----- --- --- ----- ------- --- -- ----- -  ----- --  -- ------ - 

  )٧٫٠١٦(  ٦٫١٩٦  )١٣٫٢١٢(  -  ٢٩٩٫٦٢٩  ٩٥١  )٣١٣٫٧٩٢(  -  -  -  -  -   خراآلالدخل الشامل  / (الخسائر) إجمالي
                          

المسجلة مباشرة  المساهمينالمعامالت مع 
                          ضمن حقوق الملكية

                         
  )١٠٠٫٥٠٩(  )٥٠٩(  )١٠٠٫٠٠٠(  )١٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة

   ------ -----   ------ -----   ------ -----   ---------- -   ------ -----   ------ -----   ------ -----   ------ -----   ----- -- -----  ------- -----   ----- ----  ------- -----  
  ٢٫٤٤٩٫٢٢٨  ٢٧٫٦٢٩  ٢٫٤٢١٫٥٩٩  -  ٣٢٥٫٩٢٠  )٨٤٫٨٦٣(  ٤٦٩٫١١٥  ٦٥٨٫٦٦٤  ١٧٧٫٧٦٣  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠كما في الرصيد 

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

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢٣إلى  ٩تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة  .١

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

ً للقا١٩٨٢يناير  ١صادر عن سمو حاكم دبي وبدأت في مزاولة عملياتها في  نون االتحادي لدولة اإلمارات . 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 تسجيلها بموجب القانون االتحاديتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة  اإلمارات  لدولة وفقا
، وتعديالته، بشأن الشركات التجارية. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. تخضع الشركة ٢٠١٥) لسنة ٢رقم ( العربية المتحدة

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

والحوادث العامة  ةالبحري والمخاطرالسيارات واألعمال الهندسية والعقارات بتزاول الشركة إصدار عقود التأمين قصيرة األجل المتعلقة 
ت التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الفردي على الحياة بالتأمينات العامة) باإلضافة إلى فئا لى التأمين الصحي (يشار إليهاباإلضافة إ

  (يشار إليهما بالتأمين على الحياة). كما تقوم الشركة باستثمار أموالها في أوراق مالية استثمارية وودائع لدى مؤسسات مالية.
  

لموجزة للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على المعلومات المالية المرحلية ا
  مجتمعة بـ "المجموعة"). فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

  
  الملكيةنسبة   بلد التأسيس  الرئيسيالنشاط   التابعة اتالشرك

      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ٪٤٠  ٪٤٠  سوريا  العامة اتالتأمين  للتأمينالمشرق العربي شركة 

  ٪٦٠  ٪٦٠  مصر التأمينات العامة  (ش.م.ع.) ليللتأمين التكافشركة اورينت 
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  سيرالنكا التأمينات العامة  شركة اورينت للتأمين المحدودة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  تركيا التأمينات العامة  سيركيتي انونيمشركة اورينت سيغورتا 
  

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

  المتحدة.
  

  أساس اإلعداد   .٢
  
    بيان التوافق    أ)

  
ً  زة الموحدةالمرحلية الموج المالية المعلوماتتم إعداد هذه  ، واألحكام لمالية المرحلية""التقارير ا ٣٤رقم  المحاسبي الدولي لمعيارل وفقا

 ٦والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ٢٠١٥لسنة  ٢السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
 السنويةالموحدة  للبيانات المالية الالزمةعلى كافة المعلومات  لمرحلية الموجزة الموحدةاالمالية  المعلوماتهذه ال تشتمل  .٢٠٠٧لسنة 

ً ، الكاملة في ذلك  وللسنة المنتهية ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ فيكما  السنويةالموحدة  السنويةإلى جنب مع البيانات المالية  ويتعين قراءتها جنبا
  .لية إلعداد التقارير الماليةلمعايير الدولم إعدادها وفقاً التي تو، التاريخ

  
  أساس القياس  ب)

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

  : العادلة
  
  ؛ والمتوفرة للبيعاالستثمارات  )١
  الل األرباح أو الخسائر؛  المالية بالقيمة العادلة من خ الموجودات )٢
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج)
  

 مقرباً إلى أقرب ألف، )اإلماراتي" الدرهم"( بدرهم اإلمارات العربية المتحدة المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتهذه  عرضتم 
   بهذه العملة. المجموعةحيث تتم معظم معامالت 

  
  

  
  



  

١٠ 

  للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعةاورينت 
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  

  (تابع) أساس اإلعداد  .٢
  
  استخدام التقديرات واألحكام   د)
  

داد  اتإن إع ة  المعلوم دةالمالي وجزة الموح ة الم اً  المرحلي اييرلوفق داد لمع ة إلع ب م الدولي ة يتطل ارير المالي ام التق ع األحك ن اإلدارة وض
رادات و والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات ات واإلي ة للموجودات والمطلوب د المصاريفالمحاسبية والمبالغ الُمعلن . ق

  تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
  

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

  

ذه  داد ه د إع اتعن ة  المعلوم دةالمالي وجزة الموح ة الم ت، المرحلي ل اإلدارة  كان ن قب وعة م ة الموض ام الهام داألحك ات  عن ق السياس تطبي
ة  لعدم اليقين في التقديراتسبية للشركة والمصادر الرئيسية المحا ات المالي  الموحدة السنويةهي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على البيان

  وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  الُمدققة
  

    لسياسات المحاسبية الهامةل ملخص  .٣
  

ة  المجموعةة من قبل السياسات المحاسبية الُمطبقإن  ات المالي ذه المعلوم ة الموجزة الموحدةعند إعداد ه ك  المرحلي ق مع تل السياسات تتواف
اريخ وللسنة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  الُمدققة السنوية الموحدة في بياناتها المالية المجموعةالمحاسبية الُمطبقة من قبل  ك الت ي ذل ة ف  المنتهي
 .٢٠١٨يناير  ١ اعتباراً منلجديدة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي أصبحت سارية باستثناء تطبيق المعايير ا

 
ي ت ة والتفسيرات الت ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع ة م دة والمعدل ايير الجدي ة المع ق كاف ت المجموعة بتطبي رةقام ى الفت ق عل  نطب

د  المحاسبية اير  ١التي تبدأ في أو بع م  ٢٠١٨ين ار رق تثناء المعي ث  ٩باس ة" حي ة "األدوات المالي ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع م
الي  ٤اإلعفاء المؤقت المتاح بموجب المعيار رقم  بتطبيق المجموعة قامت أمين". وبالت ود الت ة "عق ارير المالي ة إلعداد التق من المعايير الدولي

  . ٢٠٢١يناير  ١على الفترة السنوية التي تبدأ في  لمعياراسوف تطبق المجموعة هذا 
  

باً  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات في هذه  يظهر حيثما يكون مناس
  خالل الفترة. لمجموعةلاإلفصاحات دون أن يكون لها تأثير على المركز أو األداء المالي  من خالل

  

  إدارة المخاطر المالية   .٤
  

داف وسياسات النواحيإن  ة بأه ة المتعلق ك إل المجموع ق مع تل ة تتواف م اإلفصاحدارة المخاطر المالي ي ت داف والسياسات الت ي  األه ا ف عنه
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية الُمدققة السنوية الموحدة البيانات المالية

  

  ياس المرحليالق   .٥
  

ً لطبيعة أعمال المجموعة يتم تحقيق اإليرادات وتكبد  بطريقة ال تتأثر بصورة هامة بأي شكل من أشكال الموسمية. تم  المصاريفوفقا
كمكتسبة أو متكبدة  المصاريفإعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات و

وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال الفترة. إال أن النتائج المرحلية قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنوية نظراً للتغير في 
  المساهمات وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. 

  

  في شركة زميلة االستثمار  .٦
  

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

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

  

  االستثمار في شركة زميلة:فيما يلي الحركة في 
  )(مدققة  )(غير مدققة  
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهمألف   درهمألف   

      

  ٧٠٫٠٠٠  ٦٨٫٣١٧  يناير ١الرصيد كما في 
  ٧٠٠  -   المساهمة اإلضافية خالل الفترة/السنة

  )٢٫١٠٢(  )٣٫٢٧٨(  حصة المجموعة من صافي الخسائر للفترة/السنة
  )٢٨١(  -   ما قبل التأسيس مصاريفحصة المجموعة من 

  ----- - -----   - -- -- ------  
  ٦٨٫٣١٧  ٦٥٫٠٣٩  
  ======  ======  



  

١١ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  االستثمارات في األوراق المالية   .٧

  
  (غير مدققة)  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ في
  

  

المحتفظ بها 
لتاريخ 

  للبيع الُمتوفرة  االستحقاق

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح أو 
  اإلجمالي  الخسائر

  درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   
          

          أسهم األوراق المالية

  دولة اإلمارات  داخلأسهم أوراق مالية مدرجة 
  ١٫٠١٧٫٦١١  ١١٫١٧٥  ١٫٠٠٦٫٤٣٦  -   العربية المتحدة  

  دولة اإلمارات  داخلأسهم أوراق مالية غير مدرجة 
  ٢٣١٫٩٧٥  -   ٢٣١٫٩٧٥  -   العربية المتحدة  

  أسهم أوراق مالية غير مدرجة خارج دولة 
  ٣  -   ٣  -   اإلمارات العربية المتحدة  

  أسهم أوراق مالية غير مدرجة داخل دولة اإلمارات 
   حملةالعربية المتحدة محتفظ بها بالنيابة عن   
  ٤٢٫٢٦٤  ٤٢٫٢٦٤  -   -   )٩وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات (إيضاح   

أوراق مالية غير مدرجة خارج دولة اإلمارات العربية أسهم 
وثائق المنتجات  حملةالمتحدة محتفظ بها بالنيابة عن 

  ٢٩٫٣٢٩  ٢٩٫٣٢٩  -   -   )٩المرتبطة بالوحدات (إيضاح 
   ----- --- --   ----- ----- --- -   ---- -- - - - --   ----- - ----- ---  

  ١٫٣٢١٫١٨٢  ٨٢٫٧٦٨  ١٫٢٣٨٫٤١٤  -   إجمالي أسهم األوراق المالية
  ١٥٢٫٨٧٥  -   ١٣٫٦٦٧  ١٣٩٫٢٠٨  األخرىفيها  إجمالي الموجودات المستثمر

   -------- - --   --- ----- - -----   ---- - - - - -- -   ----- - ----- ---  
  ١٫٤٧٤٫٠٥٧  ٨٢٫٧٦٨  ١٫٢٥٢٫٠٨١  ١٣٩٫٢٠٨  اإلجمالي

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

  
المحتفظ بها 

  للبيع الُمتوفرة لتاريخ االستحقاق 

لقيمة العادلة ا
من خالل 

األرباح أو 
  اإلجمالي  الخسائر

  درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   (مدققة) ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
          

          أسهم األوراق المالية
  أسهم أوراق مالية مدرجة داخل دولة اإلمارات 

  ١٫٠٣٢٫١٥٢  ١١٫٣٧٨  ١٫٠٢٠٫٧٧٤  -   العربية المتحدة  
  ر مدرجة داخل دولة اإلمارات أسهم أوراق مالية غي

  ٢٢٩٫٨٢٨  -   ٢٢٩٫٨٢٨  -  العربية المتحدة  
  أسهم أوراق مالية غير مدرجة خارج دولة 

  ٣  -   ٣  -   اإلمارات العربية المتحدة  
  أسهم أوراق مالية غير مدرجة داخل دولة اإلمارات 

   حملةالعربية المتحدة محتفظ بها بالنيابة عن   
  ٢٩٫٩٥٢  ٢٩٫٩٥٢  -   -   )٩بطة بالوحدات (إيضاح وثائق المنتجات المرت  

أسهم أوراق مالية غير مدرجة خارج دولة اإلمارات العربية     
وثائق المنتجات  حملةالمتحدة محتفظ بها بالنيابة عن 

  ١٨٫٧٧٤  ١٨٫٧٧٤  -   -   )٩المرتبطة بالوحدات (إيضاح 
   ---------   ---- ---- --- --   --- -- --------   ------ ---- ---  

  ١٫٣١٠٫٧٠٩  ٦٠٫١٠٤  ١٫٢٥٠٫٦٠٥  -   إجمالي أسهم األوراق المالية
  ١١٦٫٩٥٩  -   ١١٫٣٤١  ١٠٥٫٦١٨  األخرىفيها  إجمالي الموجودات المستثمر

   -- - - - ------   - -----------   --- --- -------   ------ -- -- ---  
  ١٫٤٢٧٫٦٦٨  ٦٠٫١٠٤  ١٫٢٦١٫٩٤٦  ١٠٥٫٦١٨  اإلجمالي

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



  

١٢ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
   إلزاميةودائع   .٨

  
  )(مدققة  )(غير مدققة  
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهمألف   درهمألف   
      

  قتصاد ال يمكن سحبها دون موافقة مسبقة من وزارة اال إلزاميةوديعة   )أ
  ١٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠  ٢٠٠٧لسنة  ٦من القانون االتحادي رقم  ٤٢وفقاً للمادة       
  ١٨٫٨٠١  ٢٩٫٨٥٥  ، سلطنة ُعمانالهيئة العامة لسوق الماللدى  محتجزةمبالغ  ب)  
  ٤٩٤  ٤٩٤  لدى المكتب الُعماني الموحد للبطاقة البرتقالية محتجزةمبالغ  ج)  
  ١٧٨  ١٧٨  سوريابالتأمين  لدى هيئة محتجزةمبالغ   د)  
  ١٣٫٩٥٣  ١١٫٠٧٠  في مصرلرقابة المالية العامة لهيئة اللدى  محتجزةمبالغ   هـ) 
  ٩٫١٤١  ١٠٫٩٧٩  التركية لدى الخزانة محتجزةمبالغ    و) 
  ٧٢٩  ٧٢٩  لدى مصرف البحرين المركزي محتجزةمبالغ   ز) 

  ----- -------   - -- -- ------  
  ٥٣٫٢٩٦  ٦٣٫٣٠٥  
  =======  ======  
  



  

١٣ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  

  مين وموجودات عقود إعادة التأمينمطلوبات عقود التأ  .٩
  (غير مدققة) سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر  التسعة  
   ------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- -------- -------------  
  المكتتبةقساط األصافي   ةالمسندحصة إعادة التأمين من األقساط   األقساط المكتتبة إجمالي   
   ------------- - ------------------------   ----------------- ----- -------------------- --   ----------------- ----------------------  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   
              

  ٩٤٧٫٠٠٧  ٩٩٤٫٧٠٧  )١٫٩٦٧٫٧١٠(  )١٫٩٥٨٫٢٢٠(  ٢٫٩١٤٫٧١٧  ٢٫٩٥٢٫٩٢٧  إجمالي األقساط
حتياطي الحسابي واالالحركة في مخصص األقساط غير المكتسبة 

  )٢٢١٫١٥٥(  )١٥٤٫٨١٣(  ٣٣٤٫١٢٠  ١٥٥٫٨٨٩  )٥٥٥٫٢٧٥(  )٣١٠٫٧٠٢(  المرتبطة بالوحدات لواحتياطي األموا
   ------ - - -- ------   --- ------------   ------ ---- - --- ------  ----- - - ---- ------  ----- ---- --- ----   -------- --------  

  ٧٢٥٫٨٥٢  ٨٣٩٫٨٩٤  )١٫٦٣٣٫٥٩٠(  )١٫٨٠٢٫٣٣١(  ٢٫٣٥٩٫٤٤٢  ٢٫٦٤٢٫٢٢٥  صافي األقساط المكتسبة
  =========  ========  ===========  ==========  ========  ========  

              

  صافي  حصة شركات إعادة التأمين  اإلجمالي  
  -------------------------------------------------  ------------------------------------------------------   ------------- ---------------------------------------  

  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٧  
  درهمألف   همدرألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   

  ٤٢٠٫١١١  ٤٨٩٫٨٤٢  )٩٣٤٫١٩٩(  )١٫٠٨٤٫١٧٥(  ١٫٣٥٤٫٣١٠  ١٫٥٧٤٫٠١٧  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ١٥٩٫٤٥٨  ١٩٥٫٧٤١  )١٧٫١٠٩(  )٨٫٥٥١(  ١٧٦٫٥٦٧  ٢٠٤٫٢٩٢  االحتياطي الحسابي

  ٤٨٫٧٢٥  ٧١٫٥٩٣  -   -   ٤٨٫٧٢٥  ٧١٫٥٩٣  احتياطي أموال مرتبطة بالوحدات
   ------ --- --------  ----- ---- -------   --------- --- - ------  ----- ---- ------   --- -----------   ---- -- -------  
  ٦٢٨٫٢٩٤  ٧٥٧٫١٧٦  )٩٥١٫٣٠٨(  )١٫٠٩٢٫٧٢٦(  ١٫٥٧٩٫٦٠٢  ١٫٨٤٩٫٩٠٢  
  =========  =========  ===========  =========  ========  =======  

              

  ٢٢١٫٧٠١  ٢١٥٫٨١٨  )٧٩١٫٧٥٨(  )٧٤٤٫٣١٠(  ١٫٠١٣٫٤٥٩  ٩٦٠٫١٢٨  المطالبات تحت التسوية
              

  ١٦٦٫٧٩٩  ١٦٨٫٢٢١  )٣٢٨٫١١٧(  )٣٣٣٫٦٢٥(  ٤٩٤٫٩١٦  ٥٠١٫٨٤٦  احتياطي المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها
  ٢٫٥١٨  ٣٫٠٠٥  )١٠٫٠٨٢(  )١٠٫٤٧٦(  ١٢٫٦٠٠  ١٣٫٤٨١  احتياطي مصاريف تسوية الخسائر المخصصة
  ١٢٫٩٢٥  ١٢٫٩٢٥  -   -   ١٢٫٩٢٥  ١٢٫٩٢٥  صصةاحتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخ

   -------- ---- -----   ----------------   -------- -----------  ----- -------------   ------- - ------   ------ - ------  
  ٤٠٣٫٩٤٣  ٣٩٩٫٩٦٩  )١٫١٢٩٫٩٥٧(  )١٫٠٨٨٫٤١١(  ١٫٥٣٣٫٩٠٠  ١٫٤٨٨٫٣٨٠  
   ---------- -------   --- -------------   --- --- -------------   ------ ------------   -- -- - ------------   - ---------------  
  ١٫٠٣٢٫٢٣٧  ١٫١٥٧٫١٤٥  )٢٫٠٨١٫٢٦٥(  )٢٫١٨١٫١٣٧(  ٣٫١١٣٫٥٠٢  ٣٫٣٣٨٫٢٨٢  
  =========  =========  ===========  ==========  ==========  =========  



  

١٤ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  تالمعلوماإيضاحات حول 

            
  أرصدة التامين المدينة   .١٠

  

  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
 سبتمبر ٣٠  

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٧  
  درهمألف   درهمألف   

      داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٥١٣٫٦٦١  ٧٩٦٫٥٠٨  وثائق التأمين حملةالمستحق من   
  ٣٢٫١٦٧  ٣٤٫٩٥٨  مين/إعادة التأمينالمستحق من شركات التأ  
   ---- ---- ---   - -- --------  
  ٥٤٥٫٨٢٨  ٨٣١٫٤٦٦  
   ----- ------   - -- --------  

      دولة اإلمارات العربية المتحدة: خارج
  ٦٧٫٣٥٩  ٨٧٫٣٧٧  وثائق التأمين حملةالمستحق من   

  ١٠٣٫٨٢٢  ١١٠٫٥٦٨  المستحق من شركات التأمين/إعادة التأمين  
   ----- --- ---   - -- --------  
  ١٧١٫١٨١  ١٩٧٫٩٤٥  
   -------- -- ----   - -- --------  

  ٧١٧٫٠٠٩  ١٫٠٢٩٫٤١١  أرصدة التأمين المدينة إجمالي 
  )٢٠٫٥٤٧(  )٢٨٫٣١٥(  ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

   ---- - ----- - ---   ------------  
  ٦٩٦٫٤٦٢  ١٫٠٠١٫٠٩٦  
  ========  ======  

  
ً والمصاريف المدفوعة م األخرى ةذمم المدينال  .١١   قدما

  

  )(مدققة  )(غير مدققة  
  ديسمبر ٣١   سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهمألف   درهمألف   
      

  ٢٫٠٦٣  ١٫٥٨١  ن الموظفينذمم مدينة م
  ٥٫١٢٩  ٥٫٥٥٤  ودائع قابلة لالسترداد

  ٢١٫١٩١  ٢٩٫٤٦٥  مقدماً مصاريف مدفوعة 
  ٢٧٫٩٩٨  ٦٥٫٦٩٥  أخرى

   ----- ------   -- --------  
  ٥٦٫٣٨١  ١٠٢٫٢٩٥  
  ======  =====  



  

١٥ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
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  واألرصدة المصرفيةالنقد   .١٢

  
  )(مدققة  )(غير مدققة  
  ديسمبر ٣١   سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهمألف   درهمألف   
      

  ١٩٨٫٠٧٦  ١٨٢٫٩٤٣  أرصده لدى البنوك ونقد في الصندوق
  ٥٣٫٧٦٨  ٨٠٫٨٢٢  ودائع لدى بنوك مستحقة خالل ثالثة أشهر

   ------------   -----------  
  ٢٥١٫٨٤٤  ٢٦٣٫٧٦٥  النقد وما يعادله

  ١٫٩٢٩٫٢٥٤  ٢٫٠٧٩٫٣٢٥  ثالثة أشهر بعدمستحقة  بنوكودائع لدى 
   ----- - - - ------   -- - -- --------  
  ٢٫١٨١٫٠٩٨  ٢٫٣٤٣٫٠٩٠  
  ========  =======  

      :واألرصدة المصرفيةالنقد 
  ١٫٩٤٢٫٤١١  ٢٫١٢٢٫٦١٩  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٢٣٨٫٦٨٧  ٢٢٠٫٤٧١  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:

   ---- - - --------   ------- - -----  
  ٢٫١٨١٫٠٩٨  ٢٫٣٤٣٫٠٩٠  
  ========  =======  
  

راوح  ن تت راوح م ت يت دل ثاب ى مع وك عل دى البن ع ل ى الودائ دة عل مبر  ٣١( ٪٢٦ .٥٠ -  ٪٠ .٠٣الفائ ) ٪١٦. ٢٥ –  ٪٠. ٠٣: ٢٠١٧ديس
   سنوياً.

  
  رأس المال  .١٣
  

  )(مدققة  )(غير مدققة  
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  درهم للسهم الواحد ١٠٠ سهم بقيمة ٥٫٠٠٠٫٠٠٠المصدر والمدفوع بالكامل 
  ٥٠٠٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  درهم للسهم الواحد) ١٠٠سهم بقيمة  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٧(  
  ======  ======  

  

   االحتياطيات   .١٤
  

  طبيعة االحتياطيات والغرض منها
  
 اإللزامياالحتياطي  - 
  

اً  ا للشركة،  يلنظام األساسلطبق وق م ي ف اطي اإللزام ادة االحتي ررت الشركة عدم زي ادل ق ال الشركة  ٪٢٥يع من رأس م
دفوع. رة. الم الل الفت ي خ اطي اإللزام ى االحتي ويالت إل ة تح راء أي تم إج م ي الي، ل اطي ألي  وبالت ذا االحتي تخدام ه ن اس يمك

  غرض يقرره المساهمين بناًء على توصية مجلس اإلدارة. 
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  االحتياطيات (تابع)  .١٤

  

  (تابع) طبيعة االحتياطيات والغرض منها
  
  القانونياالحتياطي  - 

  
م (االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة قانون لطبقاً ل بته يوالنظام األساس ٢٠١٥) لسنة ٢رق ا نس ل م  ٪١٠ للشركة، يجب تحوي

اطي  للمجموعةيمكن  .القانونية إلى االحتياطي من األرباح السنوي الي االحتي غ إجم ال  ٪٥٠إيقاف هذه التحويالت عندما يبل من رأس الم
دفوع د الم ذا الح ى ه اطي إل ل االحتي ث وص ي  حي ا . ٢٠١٦ف نص عليه ي ي االت الت تثناء الح ع باس ل للتوزي ر قاب اطي غي ذا االحتي إن ه
  القانون.

  
  خسائر استثنائيةحتياطي ا - 
  

اتفي ق بعملي ا يتعل ادل  م غ يع ل مبل تم تحوي دة، ي ة المتح ارات العربي ائر  ٪١٠اإلم اطي خس ى احتي نة إل أمين للس رادات الت افي إي ن ص م
تم  الشركةاستثنائية لضمان أن  م ي تقبلية. ل ي سنوات مس ي تطرأ ف ر المتكررة الت تثنائية غي ات االس اء بالمطالب ة للوف يولة كافي تحتفظ بس
  ، حيث سيتوقف ذلك على نتائج السنة.٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر  التسعةخالل فترة  إجراء أي تحويالت

  
ا  ا يخأم ات صفيم ان عملي ادل ُعم ا يع ل م ب تحوي نة و ٪١٠، يج اة) للس ى الحي أمين عل ر الت ت التسوية (غي ات تح ن المطالب ن  ٪١م م

ة خسائر الطوارئ للتأمين على الحياة إلى احتياطي إجمالي أقساط ا ة الكافي درة المالي ديها الق تثنائية لتأكد من أن الشركة ل ات االس بالمطالب
  لفرع ُعمان. غير المتكررة التي تطرأ في سنوات مستقبلية

  
  االحتياطي العام  - 
  

ا مجل ي يراه اطي لألغراض الت س اإلدارة تتم التحويالت إلى االحتياطي العام بناًء على توصية مجلس اإلدارة. يمكن استخدام هذا االحتي
  مناسبة.

  
    المتوفرة للبيع االستثماراتاحتياطي  - 
  

  .المتوفرة للبيعيسجل هذا االحتياطي التعديالت بالقيمة العادلة للموجودات المالية 
  

  احتياطي تحويل العمالت األجنبية   - 
  

  .مالية لشركات تابعة أجنبيةيتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنبية لتسجيل الفروق الناتجة عن تحويل البيانات ال
  

  توزيعات األرباح   .١٥
  

، وذلك بناًء على موافقة ٢٠١٧مليون درهم) فيما يتعلق بسنة  ١٠٠درهم للسهم (بإجمالي  ٢٠تم اإلعالن عن توزيعات أرباح بقيمة 
  .الفترةها خالل عتم دفو ٢٠١٨مارس  ٤بتاريخ  الُمنعقد المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي
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  ودائنون آخرونالدائنة ذمم إعادة التأمين   .١٦

  
  

  )(مدققة  )(غير مدققة  
  ديسمبر ٣١   سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣٢٤٫٩٢٣  ٤٩٠٫٦٦٢  ل اإلمارات العربية المتحدةداخ –الذمم الدائنة 
  ٦٨١٫٤٠٦  ٧٣٠٫٣٧٦  خارج اإلمارات العربية المتحدة –الذمم الدائنة 

   -------- - - -- --   --- ----------  
  ١٫٠٠٦٫٣٢٩  ١٫٢٢١٫٠٣٨  
  ========  =======  

      دولة اإلمارات العربية المتحدة:داخل 
  ٤٣٫٩٩٦  ١٠٧٫١٢١  نإعادة التأميذمم دائنة لشركات التأمين و

  ٣١٫٧٥٩  ٣١٫٢٩٩  والوسطاءالء ذمم دائنة للوك
  ٢٢٫١٦٤  ٢١٫٥٥٤  موظفينذمم دائنة لل

  ٢٢٧٫٠٠٤  ٣٣٠٫٦٨٨  ذمم دائنة أخرى 
   -----------   -----------  
  ٣٢٤٫٩٢٣  ٤٩٠٫٦٦٢  
  ======  ======  

      دولة اإلمارات العربية المتحدة: خارج
  ٦٢٦٫٧٩١  ٦٦٢٫٨٨٤  ة التأمينإعادذمم دائنة لشركات التأمين و

  ٤٫١٧٠  ٥٫٨٩٠  والوسطاء الءذمم دائنة للوك
  ٢٫٠٥٤  ١٫٦٩٧  ذمم دائنة للموظفين

  ٤٨٫٣٩١  ٥٩٫٩٠٥  ذمم دائنة أخرى 
   -----------   -----------  
  ٦٨١٫٤٠٦  ٧٣٠٫٣٧٦  
  ======  ======  
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   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  تالمعلوماإيضاحات حول 

  
  ضريبة الدخل   .١٧

  

باستخدام المعدل الضريبي المطبق على اإليرادات السنوية المتوقعة.  للفترة ضريبة الدخل مصاريفتقوم المجموعة باحتساب 
  ذه الدول. تعمل منشآت المجموعة في سلطنة ُعمان ومصر وسوريا وتركيا وسريالنكا وهي تخضع لضريبة الدخل في ه

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

  
  مدققة)غير (  (غير مدققة)  
  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٫٩٩١  ٤٫٣٢٣  ضريبة الدخل الحالية  مصاريف
  )٣٫٣٩٥(  ٥٧٠  ضرائب مؤجلة

   ---------   ---------  
  ١٫٥٩٦  ٤٫٨٩٣  اإلجمالي

  =====  ====  
      
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر ٣١   سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٫٧٢٤  ٣١١  يناير  ١كما في 
  ٤٫٢٠٢  ٤٫٣٢٣  المخصصات خالل الفترة

  )٥٫٦٢٦(  )٣١٥(  ناقصاً: الدفعات
  ١١  )٩(  تحول العمالت األجنبية اتفروق

   --------   --------  
  ٣١١  ٤٫٣١٠  الرصيد كما في نهاية الفترة

  =====  ===  
  

  الدخل من االستثمارات   .١٨
  
  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  أشهر المنتهية في التسعةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٦٩٫٨٩١  ٨٧٫٧٧١  ٢٦٫٢٨٣  ٢٦٫٦٧٣  دخل الفوائد
  ٥٠٫٠٣٥  ٤٤٫٢٧٤  ٢٧  -   دخل توزيعات األرباح

مدرجة بالقيمة الالستثمارات لالقيمة العادلة  )خسائرأرباح / (
  )١٫٨٨٥(  )٢٠٣(  -   ٣٣٦  من خالل األرباح أو الخسائر العادلة

  ----------   --- ------   ------- - ---   -- -- -------  
  ١١٨٫٠٤١  ١٣١٫٨٤٢  ٢٦٫٣١٠  ٢٧٫٠٠٩ 
  =====  =====  ======  ======  
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  وااللتزامات الطارئة  تالمطلوبا  .١٩

  
  

  )(مدققة  )(غير مدققة  
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

      المطلوباتأ) 
  ٧٫٨٦٦  ٥٫٧١٩  استثماراتالتزامات عن 

  ====  ====  
      

      ب) االلتزامات الطارئة
  ١٦٫٨٨٨  ١٤٫٦٤٣   بنكيةضمانات 

  =====  =====  
  

  في سياق األعمال االعتيادية. البنكيةتم إصدار الضمانات 
  

  العادلة لألدوات المالية   القيمة  .٢٠
  

في  تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين
التاريخ. تعكس القيمة في ذلك  للمجموعةالسوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً 

   العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
  

بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه  المجموعةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم 
بات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار نشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلو

  بصورة مستمرة.  
  

أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  المجموعةعندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم 
ييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التق

  باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
  

بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في تحديد  المجموعةتقوم 
  القياسات. 

  
 ) في سوق نشط ألداة مطابقة. ة(غير المعدل ةالمدرجالت تمثل أسعار السوق مدخ: ١المستوى 

 
التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة غير  ١: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 

يمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقي
يع ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها جم

 المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.
  

المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال ترتكز : ٣المستوى 
على على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بناًء 

  بين األدوات. الفروقاتدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار األسعار المدرجة أل
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  القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)  .٢٠

  
التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة  نهاية فترةدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في يوضح الج

  صنيف قياسات القيمة العادلة.ت اطاره العادلة التي يتم في
  

  (غير مدققة) ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠
  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   ودات الماليةالموج

          
          الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:

  ١١٫١٧٥  -   -   ١١٫١٧٥  أسهم األوراق المالية
  وثائق   حملةاستثمارات محتفظ بها بالنيابة عن 

  ٧١٫٥٩٣  -   -   ٧١٫٥٩٣  المنتجات المرتبطة بالوحدات  
   --- - ------   -------   -- -----   ---------  
  ٨٢٫٧٦٨  -   -   ٨٢٫٧٦٨  
  =====  ====  ====  =====  
          

          :المتوفرة للبيعالموجودات المالية 
  ١٫٢٠٠٫٩٢٢  ٢٠٠٫٠٠٠  -   ١٫٠٠٠٫٩٢٢  القطاع المصرفي

  ٥١٫١٥٩  ٣١٫٩٧٨  -   ١٩٫١٨١  قطاعات أخرى
   ----- ---------   -------   -- -- -------   -- --------- ---  
  ١٫٢٥٢٫٠٨١  ٢٣١٫٩٧٨  -   ١٫٠٢٠٫١٠٣  
  ========  ====  ======  ========  
          

          (مدققة) ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   الموجودات المالية

  درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   
          

          الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:
  ١١٫٣٧٨  -   -   ١١٫٣٧٨  أسهم األوراق المالية

  وثائق   حملةاستثمارات محتفظ بها بالنيابة عن 
  ٤٨٫٧٢٦  -   -   ٤٨٫٧٢٦  المنتجات المرتبطة بالوحدات  
   ---------   -------   -------   ---------  
  ٦٠٫١٠٤  -   -   ٦٠٫١٠٤  
  =====  ====  ====  =====  
          

          :المتوفرة للبيعالموجودات المالية 
  ١٫٢١٥٫٧٨٨  ٢٠٠٫٠٠٠  -   ١٫٠١٥٫٧٨٨  القطاع المصرفي

  ٤٦٫١٥٨  ٢٩٫٨٣١  -   ١٦٫٣٢٧  قطاعات أخرى
   ----- --- -----   --- -----   ----- -- ----   --- ------- ---  
  ١٫٢٦١٫٩٤٦  ٢٢٩٫٨٣١  -   ١٫٠٣٢٫١١٥  
  =======  ====  ======  =======  
  



  

٢١ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   لية الموجزة الموحدةالمرحالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)  .٢٠

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

  :العادلة
  

  (غير مدققة) ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠
  

  
يناير  ١في 

  اتالمبيع  مشتريات  ٢٠١٨

إجمالي األرباح 
أو الخسائر 

المسجلة في 
  حقوق الملكية

 ٣٠في 
 سبتمبر
٢٠١٨  

  درهمألف   ألف درهم  درهمألف   درهمألف   درهمألف   
            

            :المتوفرة للبيعالموجودات المالية 

  ٢٠٠٫٠٠٠  -   -   -   ٢٠٠٫٠٠٠  القطاع المصرفي
  ٣١٫٩٧٨  -   -   ٢٫١٤٧  ٢٩٫٨٣١  قطاعات أخرى

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

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

  (مدققة) ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  
يناير  ١في 

  المبيعات  مشتريات  ٢٠١٧

إجمالي األرباح 
أو الخسائر 
المسجلة في 
  حقوق الملكية

 ديسمبر ٣١في 
٢٠١٧  

  درهمألف   ألف درهم  همدرألف   درهمألف   درهمألف   
            

            الموجودات المالية المتوفرة للبيع:

  ٢٠٠٫٠٠٠  -   -   -   ٢٠٠٫٠٠٠  القطاع المصرفي
  ٢٩٫٨٣١  )١٧٫٥٠٦(  -   ٣٫١٩١  ٤٤٫١٤٦  قطاعات أخرى

   ------ - ----   ------ --   -------   ---- - ------  ----------  
  ٢٢٩٫٨٣١  )١٧٫٥٠٦(  -   ٣٫١٩١  ٢٤٤٫١٤٦  اإلجمالي

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

  الشركة الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي   .٢١
  

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

  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٧  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٣٠٥٫٠٣٢  ٣٤٧٫٠٠٢  ٨٠٫٧٧٩  ١٠٢٫٩٨٥  ةأرباح الفترة بعد الضريب
  )٥٫٤٠٣(  )٦٫٧٢٠(  )٢٫٢١٩(  )٢٫٧٣٨(  ناقصاً: العائد إلى الحصص غير المسيطرة

   ------ -----   ---------  ---------- -  ---------- -  
  ٢٩٩٫٦٢٩  ٣٤٠٫٢٨٢  ٧٨٫٥٦٠  ١٠٠٫٢٤٧  إلى المساهمين العائدةاألرباح 

   -------- ---   ---------   -----------   ------ ----  
  ٥٫٠٠٠  ٥٫٠٠٠  ٥٫٠٠٠  ٥٫٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

  ======  ====  =====  =====  
  ٥٩ .٩٣  ٦٨ .٠٦  ١٥ .٧١  ٢٠ .٠٥  ربحية السهم (درهم)

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



  

٢٢ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   لموحدةالمرحلية الموجزة االمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  معلومات حول القطاع   .٢٢

  
  المجموع  التأمينات على الحياة  التأمينات العامة  
   -----------------------------------   ----------------- ----------------   -- ------------ --------------------  
  دققة)(غير م  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
  درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   
              

 ٢٫٩١٤٫٧١٧  ٢٫٩٥٢٫٩٢٧  ٢٨٥٫٣١٥  ٣٣٦٫٤٤٠  ٢٫٦٢٩٫٤٠٢  ٢٫٦١٦٫٤٨٧  المكتتبةقساط األإجمالي 
   ----- - ----- -   -----------  ---------- -   -----------   ------ -- ---- -  ---------- - -  

  ٧٢٠٫٩٥٤  ٨٢٨٫٤٩٣  ٦٢٫٤٧٠  ٩٤٫٢٣٠  ٦٥٨٫٤٨٤  ٧٣٤٫٢٦٣  التأمين دخلإجمالي 
   -- -- ------- -   -----------  ---------- -   -----------   ------ - ---- -   -----------  

  ٣٥١٫٠٩٥  ٣٩٤٫٢٦٢  ٣٨٫٦٤٢  ٦٧٫٥٤٦  ٣١٢٫٤٥٣  ٣٢٦٫٧١٦  التأمين دخلصافي 
              

  )١٦٦٫٩٦٢(  )١٧٥٫١٨٩(  )٢٧٫٤٨٢( )٣٣٫٤٦٠(  )١٣٩٫٤٨٠(  )١٤١٫٧٢٩(  العمومية واإلدارية المصاريف
   --------- -- - -   -----------  ---------- -   -----------  ---------- - --   -----------  

  ١٨٤٫١٣٣  ٢١٩٫٠٧٣  ١١٫١٦٠  ٣٤٫٠٨٦  ١٧٢٫٩٧٣  ١٨٤٫٩٨٧  الفنيةصافي األرباح 
   ----- ---- -   -----------  ---------- -   -----------   -- - -------- -   -----------  

  ١٢٢٫٤٩٥  ١٣٢٫٨٢٢          دخل استثمارات ودخل آخر
          ---------- -   -----------  

  ٣٠٦٫٦٢٨  ٣٥١٫٨٩٥          األرباح قبل الضريبة
              

بعد خصم ضريبة الدخل  مصاريف
  )١٫٥٩٦(  )٤٫٨٩٣(          الضريبة المؤجلة

           --- - -------  ----------  
  ٣٠٥٫٠٣٢  ٣٤٧٫٠٠٢          األرباح بعد الضريبة

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



  

٢٣ 

  اورينت للتأمين مساهمة عامة وشركاتها التابعة
   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

  
  (تابع)معلومات حول القطاع   .٢٢

  
  المجموع  االستثمارات  ات على الحياةالتأمين  التأمينات العامة  
   ------------- -- - --- ----------------   --------- - ---- -- ---- -- -------------   ----------- -------- ------ -------------   -- ----- ------ --------- -- ------------  
  (مدققة)  )(غير مدققة  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
   سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  
   سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٧  
   سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٧  
   سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٧  
  درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   
                  

  ٦٫٦٦٦٫٩٥٩  ٧٫٣٢٧٫٦٦٢  ٣٫٤٧٨٫٥٣٥  ٣٫٦٨١٫٧٢٦  ٣١٧٫٣٣٧  ٣٥٤٫٠٣٧  ٢٫٨٧١٫٠٨٧  ٣٫٢٩١٫٨٩٩  موجودات القطاع
  ========  ========  =======  ======  ========  =======  ========  =======  

  ٤٫١٤٠٫٠٧٩  ٤٫٥٨٢٫١٦٠  -   -   ٥٢١٫٤٦٧  ٦١٩٫٢٣٧  ٣٫٦١٨٫٦١٢  ٣٫٩٦٢٫٩٢٣  مطلوبات القطاع
  ========  ========  ======  ======  ========  =======  ========  =======  

  
  أمور أخرى  .٢٣

    
  أبراج القابضة أو أي من شركاتها التابعة أو صناديقها. أي تعامالت مع المجموعة يكن لدىلم  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في   

 
  معلومات المقارنة  .٢٤

    
    لمالية المرحلية الموجزة الموحدة.المعلومات اتجميع بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في إعادة تمت إعادة تصنيف/  


