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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين

 

 السادة مساهمي اورينت للتأمين مساهمة عامة

 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة     

 

 الرأي 

 

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

، والبيانات الموحدة 2018ديسمبر  31)"المجموعة"(، التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 

لألرباح أو الخسائر، واإليرادات الشاملة األخرى، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة 

ة إلى إيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضاف

 أخرى. 

 

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

دية الموحدة ، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النق2018ديسمبر  31المالي الموحد للمجموعة كما في 

 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

 

 أساس إبداء الرأي

 

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

من هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن  المالية الموحدة" "مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات

ً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية  المجموعة وفقا

مارات في اإلالموحدة   للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية

ً لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني  العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا

للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق 

 بداء رأينا. التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إل

 

 أمور التدقيق الرئيسية

 

إن أمور التدقيق الرئيسية هي األمور التي نراها، وفقاً ألحكامنا المهنية، أكثر األمور أهمية في تدقيقنا للبيانات 

المالية الموحدة للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين رأينا حول البيانات المالية 

 لموحدة بشكل مجمل، وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.ا
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  اورينت للتأمين مساهمة عامة
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول

 البيانات المالية الموحدة )تابع( 
2018ديسمبر  31    

 

 
 أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

 
 تقييم التزامات عقود التأمين    .1

 
 حول البيانات المالية الموحدة. 25و 13و 5راجع اإليضاحات 

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

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

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

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

ت الخصم لفئات األعمال الخسائر والتقديرات الخاصة بتكرار وحجم المطالبات، حيثما كان ذلك مناسباً، معدال
 طويلة األجل.

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

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

 تتضمن إجراءات التدقيق المدعومة من قبل خبير التقييم االكتواري ما يلي:: التي قمنا بهااإلجراءات 
 

 لمجموعة. تقييم واختبار النظم الرقابية الرئيسية حول إجراءات سداد المطالبات وتحديد االحتياطي لدى ا
وتحديد  تحت التسويةفحص أدلة تطبيق النظم الرقابية على إجراءات تقييم االحتياطي الفردي للمطالبات 

 ما إذا كان قد تم تقييم المبالغ المقيدة في البيانات المالية الموحدة   بشكل مالئم؛
 

 قع، بصورة مستقلة، أرصدة فهم وتقييم اآللية واالفتراضات الرئيسية المطبقة من قبل اإلدارة، وكذلك تو
 االحتياطي لبعض فئات األعمال؛

 

  تقييم خبرة وكفاءة خبير التقييم االكتواري لدى المجموعة والتحديات التي تمت مواجهتها عند تحديد
 االحتياطيات؛

 

  من خالل مقارنة القيمة المقدرة  تحت التسويةفحص عينة من االحتياطيات الخاصة بالمطالبات
 مقيمو الخسائر؛ و بالوثائق المناسبة، مثل تقارير تحت التسويةلمطالبات الحتياطيات ا

 

 .تقييم مدى مالءمة إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بهذه المطالبات بما في ذلك جدول تطور المطالبات 
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  اورينت للتأمين مساهمة عامة
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول

 ابع(البيانات المالية الموحدة )ت 
2018ديسمبر  31    

 

 
 أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

 
 إمكانية استرداد أرصدة التأمين المدينة .2
 

 حول البيانات المالية الموحدة. 11و 5، 4راجع اإليضاحات 
 

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

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

 : التي قمنا بهااإلجراءات 
 

  المدينة تقييم واختبار النظم الرقابية  نالتأميتضمنت اإلجراءاتنا بشأن إمكانية استرداد المساهمات وأرصدة
 المدينة؛ التأمينالرئيسية على اإلجراءات الموضوعة لتسجيل ومراقبة أرصدة 

 

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

 باألدلة الداعمة لدى اإلدارة على إمكانية استرداد هذه األرصدة؛
 

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

 

 ة بعد نهاية السنة؛التحقق من الدفعات المستلمة من هذه األطراف المقابل 
 

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

 نفس األطراف المقابلة؛ واألرصدة القائمة وسجل تسوية األرصدة المستحقة سابقاً من 
 

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

 
 أمر آخر 
    

تم تدقيقها من قبل شركة تدقيق  2017بر ديسم 31للسنة المنتهية في  للمجموعةإن البيانات المالية الموحدة 
 .2018فبراير  11حسابات أخرى، والتي أبدت رأي غير معدل حول تلك البيانات المالية الموحدة  بتاريخ 

 
 المعلومات األخرى

 

الذي تم  تقرير أعضاء مجلس اإلدارة من المعلومات األخرى تتألفإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. 
لتقرير السنوي المتبقية من ااألقسام كما نتوقع الحصول على  ليه قبل تاريخ تقرير مدققي الحساباتالحصول ع

 بعد تاريخ تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا. 2018للمجموعة لسنة 
 

بشأن ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا لم نُعبر عن أي استنتاجات تدقيقية 
 هذه المعلومات.
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 )تابع( المعلومات األخرى
 

، ُمحددة أعالهال فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى
وعند القيام بذلك، نضع في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع البيانات 
المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها أخطاء 

 مادية.
 

التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدققي  لمعلومات األخرىفي حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في ا
، بناًء على األعمال التي قمنا بها، فإننا ملزمون باإلبالغ عن هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر الحسابات

 يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأن.
 

 مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة   
 

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

، وعن الرقابة 2007( لسنة 6ت العربية المتحدة رقم )والقانون االتحادي لدولة اإلمارا 2015( لسنة 2رقم )
الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، 

 الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
 

المجموعة على مواصلة أعمالها وفقاً عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 
لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، حيثما يكون مناسباً، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ 
االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديها 

 بديل فعلي غير ذلك.
 

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

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة   
 

تتمثل أهداف تدقيقنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل مجمل، 
ألخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن خالية من ا

ً بأن أعمال التدقيق التي تم  رأينا. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضمانا
ً أي خطأ  ً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائما مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتيجة القيام بها وفقا

االحتيال أو الخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو 
 جماعية على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.

 
 ً للمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك المهني خالل  كجزء من أعمال التدقيق وفقا

 عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:
 

  ،تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ
لك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لت

لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى 
مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف 

 تجاوز الرقابة الداخلية. متعمد أو تحريف أو
 

  فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف
 الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
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  اورينت للتأمين مساهمة عامة
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول

 البيانات المالية الموحدة )تابع( 
2018ديسمبر  31    

 
 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

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

 

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

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

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

 مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية.
 

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

 المالية الموحدة   بصورة عادلة.
 

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

 للمجموعة واإلشراف عليها. نحن مسؤولون وحدنا عن رأينا التدقيقي.
 

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

 الداخلية خالل أعمال التدقيق.
 

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

 والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.
 

في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، نحدد األمور األكثر أهمية أثناء تدقيق البيانات 
المالية الموحدة للفترة الحالية، وبذلك تُعتبر هذه األمور هي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باستعراض هذه األمور 
في تقرير مدققي الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة محظوراً بموجب القوانين أو التشريعات 
أو عندما نرى، في حاالت نادرة للغاية، أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من المتوقع أن 

 عود على المصلحة العامة نتيجة هذا اإلفصاح.تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من المنافع التي ت
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 

  الموحد األرباح أو الخسائربيان 
   ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 4.026.961 3.677.695 13 إجمالي األقساط المكتتبة 
 (2.781.199) (2.420.276) 13 عادة التأمين من األقساط المسندةحصة إ

  --------------- -------------- 
 1.245.762 1.257.419  صافي األقساط المكتتبة 

    صافي الحركة في مخصص األقساط غير المكتسبة واالحتياطي 
 (207.044) (110.870) 13 الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات    
  -------------- ------------- 

 1.038.718 1.146.549  صافي األقساط المكتسبة  
 259.102 224.917  إيرادات العموالت
 (269.845) (251.269)  مصاريف العموالت

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

 1.027.975 1.120.197  إجمالي إيرادات التأمين
  --------------- -------------- 

 2.905.297 2.206.967  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (2.463.047) (1.620.186)  حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة

  ------------- --------------- 
 442.250 586.781  صافي المطالبات المدفوعة

    
 (903.258) (3.466)  في مخصص المطالبات تحت التسوية النقص

 926.722 6.027  النقص في حصة إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية
 113.548 22.298  الزيادة في احتياطيات المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها

 6.877 1.216  الزيادة في احتياطي مصاريف تسوية الخسائر
  ----------- ----------- 

 586.139 612.856  قة صافي المطالبات المحق
  ----------- ----------- 

    

 441.836 507.341  صافي دخل التأمين
 139.769 160.488 20 الدخل من االستثمارات

 7.859 6.344  آخر دخل
 (2.383) (3.228) 8 شركة زميلةاستثمارات في حصة الخسائر من 

  ----------- ----------- 
 587.081 670.945  إجمالي الدخل

 (226.175) (266.276) 21 المصاريف العمومية واإلدارية
  ------------- ------------ 

 360.906 404.669  األرباح قبل الضريبة
 (643) (3.637) 22 ضريبة الدخل مخصوماً منها الضرائب المؤجلة  مصاريف

  ----------- ----------- 
 360.263 401.032  األرباح بعد الضريبة

  ====== ====== 
    العائدة إلى:

 354.958 393.419  مساهمي الشركة األم
 5.305 7.613  الحصص غير المسيطرة

  ----------- ----------- 
 360.263 401.032  إجمالي أرباح السنة

  ====== ====== 
 70 .99 78 .68 23 الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي الشركة األم )درهم(

  ==== ===== 
 

 . 6إلى  1الصفحات من على  مدرجتقرير مدققي الحسابات المستقلين  إن
 

 الموحدة.البيانات المالية جزءاً ال يتجزأ من هذه  57إلى  13تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 

  الموحد ح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألربابيان 
   ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

  2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 360.263 401.032  األرباح بعد الضريبة
    

    الدخل الشامل األخر 
    

 الدخل الشامل األخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى
   سائر في فترات الحقة:األرباح أو الخ    
    

 (288.887) (25.331) متوفرة للبيعغير المحققة من استثمارات  الخسائرصافي 
    

 391 (9.394) تسويات عمالت أجنبية من تحويل العمليات األجنبية
  ------------ ------------- 

 (288.496) (34.725) الشاملة األخرى للسنة الخسائر
  ------------ ------------ 

 71.767 366.307 إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 ----------- -------- 
   

   العائد إلى:
 65.734 359.003 األممساهمي الشركة 

 6.033 7.304 الحصص غير المسيطرة
 ----------- --------- 
 366.307 71.767 
 ====== ===== 
 

 . 6إلى  1الصفحات من على  مدرجلين إن تقرير مدققي الحسابات المستق
 

 الموحدة.البيانات المالية جزءاً ال يتجزأ من هذه  57إلى  13تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 

  الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
    ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 األمالشركة  لمساهميالعائدة وق الملكية حق 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتياطي 

 اإللزامي
 االحتياطي 

 القانوني

احتياطي 
ر الخسائ

 االستثنائية 
االحتياطي 

 العام

 احتياطي
موجودات 

مالية 
متوفرة 

 للبيع

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
 أجنبية

الغير األرباح 
 موزعة

أرباح مقترح 
 المجموع توزيعها

الحصص 
غير 

 اإلجمالي المسيطرة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  رهم ألف د ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
             

 2.526.880 27.014 2.499.866 100.000 30.570 (86.151) 494.020 884.500 201.927 250.000 125.000 500.000 2018يناير  1الرصيد كما في 
             

              للسنةالدخل الشامل إجمالي 
             

 401.032 7.613 393.419 - 393.419 - - - - - - -  أرباح السنة
             

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

 (25.331) - (25.331) - - - (25.331) - - - - -  متوفرة للبيع 
             

 تسويات عمالت أجنبية من تحويل 
 (9.394) (309) (9.085) - - (9.085) - - - - - - العمليات األجنبية  
 -------- -------- -------- -------- -------- ----------- ----------- ----------- ------- ----------- -------- ----------- 

 366.307 7.304 359.003 - 393.419 (9.085) (25.331) - - - - - للسنة اآلخر الدخل الشامل)الخسائر(/إجمالي 
             

المعامالت مع المساهمين المسجلة مباشرة 
             ضمن حقوق الملكية

             

 - - - - (291.399) - - 262.438 28.961 - - - إلى االحتياطيات الُمحول
 (100.522) (522) (100.000) (100.000) - - - - - - - - (17توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 - - - 100.000 (100.000) - - - - - - - (17)إيضاح  هاأرباح مقترح توزيع
 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- ----------- ------------ ----------- ------------ ------------- --------- -------------- 

 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 2018ديسمبر  31صيد كما في الر
 ====== ====== ====== ====== ======= ====== ====== ===== ====== ======= ===== ======== 
 

 .البيانات المالية الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  57إلى  13تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 

  الملكية المرحلي الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق
  سبتمبر 30للفترة المنتهية في  
  األم الشركة لمساهميحقوق الملكية العائدة  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأس المال 
االحتياطي 

 اإللزامي
 االحتياطي 

 القانوني

احتياطي 
الخسائر 

 االستثنائية 
االحتياطي 

 العام

احتياطي 
موجودات 

ة مالية متوفر
 للبيع

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
 أجنبية

األرباح الغير 
 موزعة

أرباح مقترح 
 المجموع توزيعها

الحصص 
غير 

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

 2.556.753 21.942 2.534.811 100.000 26.291 (85.814) 782.907 658.664 177.763 250.000 125.000 500.000 2017يناير  1ما في الرصيد ك
             

              للسنةإجمالي الدخل الشامل 
             

 360.263 5.305 354.958 - 354.958 - - - - - - -  السنةأرباح 
             

              للسنة( األخرى الخسائرالدخل الشامل/)
غير المحققة من استثمارات  الخسائرصافي 

 (288.887) - (288.887) - - - (288.887) - - - - -  متوفرة للبيع 
             

 تسويات عمالت أجنبية من تحويل 
 391 728 (337) - - (337) - - - - - - العمليات األجنبية  
 -------- -------- -------- -------- -------- ----------- ------- ----------- ------- ----------- ------- --------- 

 71.767 6.033 65.734 - 354.958 (337) (288.887) - - - - - للسنة اآلخر الدخل الشامل)الخسائر(/إجمالي 
             

لمسجلة مباشرة المعامالت مع المساهمين ا
             ضمن حقوق الملكية

             
 - - - - (250.000) - - 225.836 24.164 - - - إلى االحتياطيات الُمحول

 (100.509) (509) (100.000) (100.000) - - - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة 
 (1.131) (452) (679) - (679) - - - - - - - دفعات إلزامية للموظفين

 - - - 100.000 (100.000) - - - - - - - (17)إيضاح ها أرباح مقترح توزيع
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ ------------ --------- ------------ 

 2.526.880 27.014 2.499.866 100.000 30.570 (86.151) 494.020 884.500 201.927 250.000 125.000 500.000 2017ديسمبر  31الرصيد كما في 
 ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ======= ===== ======= 

 
 الموحدة.البيانات المالية هذه جزءاً ال يتجزأ من  57إلى  13تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 

 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 2017 2018 إيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم   

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 360.906 404.669  للسنةاألرباح قبل الضريبة 

    تعديالت لـ:
 7.297 7.046  االستهالك 
 (92.181) (116.513) 20 دخل الفوائد

 (50.014) (44.274) 20 دخل توزيعات األرباح
 2.383 3.228 8 الحصة من خسائر شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

 2.426 299 20 خالل األرباح أو الخسائرالخسائر غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من 
 4 (85)  )األرباح( / الخسائر من بيع ممتلكات ومعدات

 3.359 20.243 11 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  ------------ ---------- 

 234.180 274.613  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
    

 (287.195) (197.839)  ي ذمم التأمين المدينةالزيادة ف
 500.437 71.505  النقص في موجودات عقود إعادة التأمين

ً  (الزيادةالنقص/)  (7.645) 745  في الذمم المدينة األخرى والمصاريف المدفوعة مقدما
 (168.124) 27.618  الزيادة/)النقص( في مطلوبات عقود التأمين 

 238.282 114.317  ي التأمين الدائنة ودائنون آخرونالزيادة في ذمم معيد
  ----------- ---------- 

 509.935 290.959  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    

 2.715 3.538  الزيادة في التزام مزايا التقاعد
 (5.626) (3.177) 22 ضريبة الدخل المدفوعة

  ----------- ---------- 
 507.024 291.320  المستخدم في األنشطة التشغيليةالنقد صافي 

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

 (2.428) (2.653) 7 شراء ممتلكات ومعدات
 - 107  العائدات من استبعاد ممتلكات ومعدات

 92.181 116.513 20 دخل الفوائد
 50.014 44.274 20 دخل توزيعات أرباح 

 (580.754) (283.181)  ودائع لدى البنك
 (700) - 8 الحركة في استثمار في شركة زميلة

 (25.784) (35.647)  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مدرجةشراء استثمارات 
 (100.273) (96.852)  شراء استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 (40.113) (31.905)  شراء استثمارات متوفرة للبيع
 2.958 5.138  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مدرجةيع استثمارات ب

 63.346 55.535  استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق بيع
 40.046 24.461  بيع استثمارات متوفرة للبيع

 (2.925) 5.239  فروقات صرف العمالت األجنبية
  ------------- ------------ 

 (504.396) (198.971)  لنقد المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي ا
  ------------- ------------ 

    التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 (100.000) (100.000) 17 توزيعات أرباح مدفوعة

 (509) (522)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة
 (1.131) -  دفعات إلزامية للموظفين

  ------------- ------------ 
 (101.640) (100.522)  االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

  ------------- ------------ 
 (99.012) (8.173)  في النقد وما يعادله النقصصافي 

 350.465 251.844  يناير  1النقد وما يعادله في 
 391 (9.394)  مالت أجنبيةالحركة في احتياطي تحويل ع

  ------------ ----------- 
 251.844 234.277 14 ديسمبر   31النقد وما يعادله في 

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

 . 6إلى  1الصفحات من على  مدرجإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 

 الموحدة.هذه البيانات المالية جزءاً ال يتجزأ من  57إلى  13تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 البيانات المالية الموحدة  إيضاحات حول

 
 الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة .1

 
وجب مرسوم كشركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي بم 1980يوليو  22في  مساهمة عامة )"الشركة"( اورينت للتأمين تأسست

ً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات 1982يناير  1صادر عن سمو حاكم دبي وبدأت في مزاولة عملياتها في  . تم تسجيل الشركة وفقا
تم  1988مايو  2في  .14برقم تسجيل  1984ديسمبر  29، وتعديالته، )قانون شركات التأمين( في 1984( لسنة 9العربية المتحدة رقم )

ً لمتطلبات قانون شركات التأمين وتم تسجيلها بموجب القانون االتحاديكة إلى شركة مساهمة عامة تحويل الشر لدولة اإلمارات  وفقا
، وتعديالته، بشأن الشركات التجارية. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. تخضع الشركة 2015( لسنة 2رقم ) العربية المتحدة

إن العنوان . اأعماله، بشأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم 2007لسنة  6رقم ولة اإلمارات العربية المتحدة لدألحكام القانون االتحادي 
 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.27966المسجل للشركة هو ص.ب 

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

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

 
 قامت الشركة بتأسيس شركات تابعة في سوريا ومصر وسيريالنكا وتركيا كما لديها فروع في سطلنة ُعمان والبحرين.

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

 يما يلي تفاصيل الشركات التابعة:"المجموعة"(. ف
 

 الملكيةنسبة  بلد التأسيس الرئيسيالنشاط  التابعة اتالشرك
   2018 2017 

 ٪40 ٪40 سوريا العامة اتالتأمين للتأمينالمشرق العربي شركة 
 ٪60 ٪60 مصر التأمينات العامة )ش.م.ع.( للتأمين التكافليشركة اورينت 

 ٪100 ٪100 سيرالنكا التأمينات العامة ودةشركة اورينت للتأمين المحد
 ٪100 ٪100 تركيا التأمينات العامة سيركيتي انونيمشركة اورينت سيغورتا 

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

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

 
 أساس اإلعداد  .2
 
   بيان التوافق   أ(

 
ً البيانات المالية تم إعداد هذه  واألحكام محاسبية الدولية، للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير ال الموحدة وفقا

والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  2015لسنة  (2)السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
  .2007لسنة  (6)
 

 أساس القياس ب(
 

 : بالقيمة العادلة اقياسهيتم  التي التالية البنود ناءلتكلفة التاريخية باستثاأساس  الموحدة علىالبيانات المالية تم إعداد هذه 
 
 ؛ والمتوفرة للبيعاالستثمارات  (1
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛  استثمارات مدرجة  (2
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  ج(
 
ً إلى أقرب ألف، (اإلماراتي" الدرهم") تحدةاإلمارات العربية الم الموحدة بدرهمالبيانات المالية هذه  عرضتم  حيث تتم معظم  مقربا

  بهذه العملة. المجموعةمعامالت 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 أساس اإلعداد )تابع( .2
 

 استخدام التقديرات واألحكام  د(
 

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

 لك التقديرات.النتائج الفعلية عن ت
 

فيهيا تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التيي تيم 
 تعديل التقديرات.

 

قين في التقديرات واألحكام الهامة مناقشة المعلومات حول المجاالت الهامة التي تنطوي على عدم الي 5بصورة محددة، يتم في اإليضاح رقم 
 في البيانات المالية الموحدة:المدرجة المستخدمة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها التأثير األكبر على المبالغ 

 

 الهامةالتغيرات في السياسة المحاسبية  هـ( 
 

  (2018يناير  1اعتباراً من )العمالء ات من العقود مع من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: اإليراد 15المعيار رقم 
 

إطيار شيامل لتحديييد كيفيية وحجييم وتوقييت االعتييراف بياإليرادات. يحييل  مين المعييايير الدوليية إلعييداد التقيارير المالييية 15يضيع المعييار رقييم 
"اإلييرادات" والمعييار المحاسيبي اليدولي  18الدولي رقم من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل المعيار المحاسبي  15المعيار رقم 

ً . ات ذات الصلة"عقود اإلنشاءات" والتفسير 11رقم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليية، سيوف ييتم االعتيراف  15لمعيار رقم ل وفقا
لسيطرة في وقت محدد أو على مدى فترة زمنية يتطلب إن تحديد توقيت تحويل ا أو الخدمات. باإليرادات عندما يسيطر العميل على البضائع

 وضع أحكام.
 
من المعيايير الدوليية إلعيداد التقيارير الماليية. إن تيأثير  15اإليرادات من عقود التأمين ومن األدوات المالية تقع خارج نطاق المعيار رقم إن 

 المجموعة غير مادي على البيانات المالية الموحدة.االعتراف باإليرادات من الخدمات األخرى المقدمة إلى العمالء من قبل 
 

 لسياسات المحاسبية الهامة  ل ملخص .3
 

، باسيتثناء التغييرات فيي هيذه البيانيات الماليية الموحيدةم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بصورة متسيقة عليى كافية الفتيرات المقدمية ت
 )هـ(2المدرجة في اإليضاح 

 
 دأساس التوحي أ(

 
 الشركات التابعة 

 

تتمثل الشركات التابعة في الشركات التي تخضع لسيطرة المجموعة. تتواجد هذه السييطرة عنيدما يكيون ليدى المجموعية القيدرة عليى اليتحكم 
المالييية فييي السياسييات المالييية والتشييغيلية لشييركة مييا، بصييورة مباشيير أو غييير مباشييرة، بغييرض االسييتفادة ميين أنشييطتها. يييتم إدراج البيانييات 

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

يتم بيان الحصص غير المسيطرة في حقوق ملكية ونتيائج الشيركات المسييطر عليهيا مين قبيل المجموعية بشيكل منفصيل كجيزء مين البيانيات 
 في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  الملكيةفي حقوق الموحدة للتغيرات 

 
يتم االعتراف مباشرةً بأي مساهمات أو خصومات عند االستحواذ الالحق، الذي يلي السيطرة، على سندات ملكية من )أو بييع سيندات ملكيية 

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

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

، ولكن ليست سيطرة، على سياسياتها الماليية والتشيغيلية. تشيتمل البيانيات هامالشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثير 
مين تياريخ بيدء  المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيية، وذليك لزميلةااألرباح أو الخسائر للشركات إجمالي  المالية الموحدة على حصة المجموعة من

 حتى تاريخ توقف التأثير الهام أو السيطرة المشتركة. التأثير الهام
 

عنييدما تزيييد حصيية المجموعيية ميين الخسييائر عيين حصييتها فييي شييركة زميليية، يييتم تخفيييض القيميية الدفترييية لالسييتثمار إلييى صييفر ويييتم إيقيياف 
 .ما رى إلى حد تكبد المجموعة اللتزامات قانونية أو إنشائية أو قيامها بدفع مبالغ باإلنابة عن شركة زميلةاالعتراف بأية خسائر أخ
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3
 

 )تابع( أساس التوحيد أ(
 

 المعامالت المحذوفة عند التوحيد 
 

يتم حذف األرصدة والمعامالت داخل المجموعة، باإلضيافة إليى أي أربياح غيير محققية ناتجية عين المعيامالت داخيل المجموعية، عنيد إعيداد 
ات الزميلة، حيثميا أمكين، إليى ميدى البيانات المالية الموحدة للمجموعة. كما يتم حذف األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشرك

حصة المجموعة في تلك الشركات. كما يتم حذف الخسائر غير المحققية بينفس طريقية حيذف األربياح غيير المحققية، ولكين إليى الميدى اليذي 
 يصاحبه دليل على وجود انخفاض في القيمة.

 

 االستحواذ من شركات تخضع لسيطرة مشتركة
 

ال التيي تنشيأ مين تحوييل حصيص فيي شيركات تخضيع لسييطرة المسياهم اليذي يسييطر عليى المجموعية، ييتم فيما يتعلق بعمليات دميج األعمي
أقرب سنة مقارنة تم عرُضها أو، الحقاً، بتاريخ تأسييس السييطرة المشيتركة. ييتم االعتيراف  بداية احتسابها كما لو تمت عملية االستحواذ في

لدفترية المعترف بها سابقاً في البيانات الماليية الموحيدة للمسياهم المسييطر عليى المجموعية. بالموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها بالقيم ا
يتم إضافة بنود حقوق الملكية للشركات المستحوذ عليها إليى نفيس البنيود فيي حقيوق ملكيية المجموعية، وييتم مباشيرةً االعتيراف بيأي أربياح/ 

 خسائر ناتجة ضمن حقوق الملكية.
 

 فقدان السيطرة
 

د فقدان السيطرة، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات والمطلوبات الخاصية بالشيركة التابعية، باإلضيافة إليى أيية حصيص غيير عن
مسيطرة وبنود حقوق ملكية أخرى تتعلق بهذه الشركة التابعة. يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ينتج عن فقدان السييطرة ضيمن األربياح أو 

احتفاظ المجموعة بأية حصة في الشركة التابعة السابقة، يتم قيياس هيذه الحصية بالقيمية العادلية فيي تياريخ فقيدان السييطرة الخسائر. في حال 
ماليية والحقاً، يتم احتسابها على أنها شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية أو وفقياً للسياسية المحاسيبية للمجموعية حيول األدوات ال

 توى التأثير المحتفظ به.استناداً إلى مس
 

 االعتراف باإليرادات ب( 
 

 إيرادات أقساط التأمين
 

 إجمالي األقساط
 

خيالل الفتيرة بموجيب العقيود المبرمية التأمين المغطياة فترة  المستحقة القبض لكاملأقساط التأمين المكتتبة من إجمالي األقساط  إجمالي تألفي
تشييمل األقسيياط أي تعييديالت ناتجيية خييالل الفتييرة المحاسييبية وذلييك ، وثيقيية التييأمينفييي تيياريخ بييدء  المحاسييبية. يييتم االعتييراف بأقسيياط التييأمين

 ألعمال المكتتبة في فترات محاسبية سابقة. القبض لالمستحقة لألقساط 
 

داد التقيارير. ييتم تأجييل من األقساط المكتتبة في السنة التي تتعليق بفتيرات المخياطر بعيد تياريخ إعي النسبإن األقساط غير المكتسبة هي تلك 
 لألقساط غير المكتسبة. كاحتياطيالمخصص العائد إلى الفترات الالحقة 

 

 أقساط إعادة التأمين
 

لمحاسيبية تتألف أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها من إجمالي األقساط المستحقة الدفع لكامل الفترة الواردة في العقود المبرمة خالل الفتيرة ا
اف بهييا بتيياريخ بداييية الوثيقيية. تشييتمل األقسيياط علييى الرسييوم اإلدارييية لطييرف ثالييث وأييية تعييديالت تنييتج فييي الفتييرة المحاسييبية ويييتم االعتيير

 بخصوص عقود إعادة التأمين التي تبدأ في الفترات المحاسبية السابقة.
 

ة التيي تتعليق بفتيرات المخياطر بعيد تياريخ إعيداد إن أقساط إعادة التأمين غيير المكتسيبة هيي تليك النسيب مين األقسياط المكتتيب بهيا فيي السين
التقارير. يتم تأجيل أقساط إعادة التيأمين غيير المكتسيبة عليى ميدى فتيرات وثيائق التيأمين المباشيرة المعنيية بخصيوص العقيود ذات المخياطر 

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

 دخل العموالت
 

 بتاريخ اسناد أقساط إعادة التأمين.األقساط الُمسندة بدخل العموالت من يتم االعتراف 
 

 دخل الفوائد
 

 الموحد عند استحقاقها وتحتسب باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. األرباح أو الخسائريتم االعتراف بدخل الفوائد في بيان 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  ول البيانات المالية الموحدة )تابع(إيضاحات ح

 

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3
 

 )تابع( االعتراف باإليرادات ب( 
 

 )تابع( إيرادات أقساط التأمين
 

 دخل آخر
 

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

 المطالبات ج(
 

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

 
عة عادة بتقدير مطالباتها استناداً للخبرة السابقة. ويقوم معاينو الخسائر المستقلون عادة بتقدير مطالبات الممتلكات. باإلضافة تقوم المجمو 

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

مطالبات إعادة االعتراف بلتلك السنة. يتم الموحد  األرباح أو الخسائرضمن بيان ، يتم إدراجه والتسديدات والمخصصات في السنة التالية
 إجمالي مطالبات التأمين ذات العالقة وفقاً لشروط العقد المعني.ب االعترافالتأمين عند 

 
 الضرائب د(

 
 ضريبة الدخل الحالية

 
يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية للفترة الحالية بالمبلغ المتوقع تحصيله من أو المدفوع لسيلطات الضيرائب. إن معيدالت 

احتساب المبلغ هي تلك المطبقة أو المطبقة بصورة كبيرة بتاريخ إعداد التقرير في الدول التي تعميل في  المطبقةالضريبة وقوانين الضرائب 
 دخل خاضع للضرائب.وتحقق فيها الشركة 

 
. تقيوم الموحيد األربياح أو الخسيائربييان ولييس ضيمن مباشيرة ضيمن حقيوق الملكيية  المعتيرف بهياإن ضريبة الدخل الحالية المتعلقية بيالبنود 

ة بخصييوص األوضيياع التييي تكييون فيهييا التشييريعات الضييريبية المطبقيية يالضييريب بيياإلقراراترة بشييكل دوري بتقييييم المراكييز المتعلقيية اإلدا
 خاضعة للتفسير وتحديد المخصصات عندما يكون ذلك مالئماً.

 
 الضريبة المؤجلة

 
 وقيمهيابيين األسيس الضيريبية للموجيودات والمطلوبيات لضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات للفروقات المؤقتية رصد مخصص ليتم 

 ألغراض إعداد التقارير المالية بتاريخ التقرير.الدفترية 
 
 مطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة التي تخضع للضريبة، باستثناء:االعتراف بيتم 
 

  فيي معاملية ليسيت دميج أعميال، فيي وقيت أصيل أو التيزام أو تجاريية الاألولي للشيهرة  االعترافالضريبة المؤجلة من ينشأ التزام عندما
 المعاملة، وال يؤثر على األرباح المحاسبية أو على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.

 

  ائتالفيياتبخصيوص الفروقيات المؤقتيية الخاضيعة للضييريبة المرتبطية باالسيتثمارات فييي شيركات تابعيية وشيركات زميلية والحصييص فيي 
فيي المسيتقبل  تينعكس، عندما يمكن التحكم بتوقيت عكس تلك الفروقات المؤقتة ويكون من المرجح أن تلك الفروقات المؤقتة لين مشتركة
 المنظور.

 
يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع، وترحيل الخصومات الضريبية غيير المسيتخدمة وأي 

ة غير مستخدمة. يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة إلى ميدى يكيون فييه مين الميرجح أن األربياح الخاضيعة للضيريبة خسائر ضريب
مة وخسيائر الضيريبية غيير المسيتخد التخفيضياتاسيتخدام الفروقيات المؤقتية القابلية لالسيتقطاع وترحييل  مقابلهيا ستكون متوفرة حييث يمكين
 اء:، باستثنالضريبة غير المستخدمة

 

  عندما ينشأ أصل ضريبي مؤجل يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع من االعتراف األولي ألصل أو التزام في معاملة ليست دميج
 أعمال وال تؤثر، في وقت المعاملة، على األرباح المحاسبية أو على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.
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 كات التابعة لهاوالشراورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3
 

 الضرائب )تابع( د(
 

 الضريبة المؤجلة )تابع(
 

 ات بخصييوص الفروقييات المؤقتيية القابليية لالسييتقطاع المرتبطيية باالسييتثمارات فييي شييركات تابعيية وشييركات زميليية والحصييص فييي ائتالفيي
مشتركة، يتم االعتيراف بموجيودات الضيريبة المؤجلية فقيط إليى حيد يكيون فييه مين الميرجح عكيس تليك الفروقيات المؤقتية فيي المسيتقبل 

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

خ كيل تقريير وتخصيم إليى حيد ليم يعيد مرجحياً أن األربياح الخاضيعة للضيريبة يتم مراجعة القيم الدفترية لموجيودات الضيريبة المؤجلية بتياري
الكافييية سييتكون متييوفرة للسييماح باسييتخدام كييل أو جييزء ميين األصييل الضييريبي المؤجييل. يييتم إعييادة تقييييم موجييودات الضييريبة المؤجليية غييير 

األربياح المسيتقبلية الخاضيعة للضيريبة سيوف تسيمح المعترف بها بتاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بهيا إليى حيد يصيبح فييه مين الميرجح أن 
 بند موجودات الضريبة المؤجلة. باسترداد

 
اسيتناداً  تحقيق األصيل أو تسيوية االلتيزام،يتم قياس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة بالنسب الضريبية المتوقع تطبيقها في السنة عند 

 بتاريخ التقرير. إلى النسب الضريبية )القوانين الضريبية( المطبقة
 

االعتيراف خارج األرباح أو الخسيائر. ييتم  االعتراف بهاخارج األرباح أو الخسائر يتم  المعترف بهاإن الضريبة المؤجلة التي تتعلق بالبنود 
 أو مباشرةً في حقوق الملكية. اآلخربنود الضريبة المؤجلة بخصوص المعامالت المعنية إما ضمن الدخل الشامل ب
 
ية موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلية إذا وجيد حيق مليزم قانونياً لتسيوية موجيودات الضيريبة الحاليية مقابيل مطلوبيات الضيريبة تسو تتم

 الحالية وتتعلق الضريبة المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبية.
 

الحقياً  االعتيراف بهيا، ييتم التياريخالمنفصل فيي ذليك  االعترافي معايير إن المزايا المستحوذ عليها كجزء من دمج األعمال، ولكن ال تستوف
( إذا التجاريية الشيهرة يتجاوز)طالما أنه ال  التجارية إذا تغيرت الحقائق والظروف. يتم معاملة التعديل إما على أنه انخفاض في قيمة الشهرة

 .الموحد اح أو الخسائراألرببيان في به  االعتراف يتمأو خالل فترة القياس  تم تكبدها
 

 مصاريف العموالت هـ(
 

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

 عقود اإليجار و(
 

 المجموعة كمستأجر
 

مخياطر ومزاييا ملكيية ة بجمييع بصيورة كبيير بموجبهيا يحيتفظ الميؤجر التيياإليجيار . إن عقيود المجموعة أية عقيود إيجيار تميويلي ليس لدى
الموحيد  األربياح أو الخسيائربييان كمصيروف فيي  االعتيراف بيدفعات عقيود اإليجيار التشيغيلي. يتم يتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلي األصل

 على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة العقد.
 

 المجموعة كمؤجر
 

يييتم تصينيفها كعقيود إيجييار األصيل مخيياطر ومزاييا ملكيية بتحوييل جمييع بصيورة كبيييرة  بموجبهيا ال تقييوم المجموعية التييإن عقيود اإليجيار 
القيمية الدفتريية لألصيل الميؤجر أثناء التفاوض على عقود اإليجار التشيغيلي ييتم إضيافتها إليى المتكبدة تشغيلي. إن التكاليف المباشرة األولية 

 على مدى فترة العقد على نفس األسس كإيرادات اإليجار.االعتراف بها ويتم 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3
 

 العمالت األجنبية ز(
 

للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهو أيضاً عملة عيرض البيانيات الماليية للشيركة. تحيدد كيل  يتم عرض البيانات المالية الموحدة
 البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة لكل منشأة باستخدام عملتها التشغيلية. ويتم قياسمنشأة في المجموعة عملتها التشغيلية 

 
 ( المعامالت واألرصدة1
 

سجيل المعيامالت بيالعمالت األجنبيية مين قبيل منشيآت المجموعية حسيب أسيعار الصيرف الفوريية لعملتهيا المسيتخدمة المعنيية فيي يتم مبدئيًا ت
 التاريخ الذي تكون به المعاملة مؤهلة لالعتراف ألول مرة.

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

 
تيم تعيينهيا  إن الفروقات الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر باستثناء البنيود النقديية التيي

ييتم اسيتبعاد صيافي  كجزء من تحوط صافي استثمار المجموعة في عملية أجنبيية. ييتم االعتيراف بهيا فيي بنيود اليدخل الشيامل األخيرى حتيى
تصنيف المبلغ المتراكم في بيان األرباح أو الخسيائر. كميا ييتم تسيجل الرسيوم والتخفيضيات الضيريبية المرتبطية  تتم إعادةوعندئٍذ  االستثمار

 بفروقات سعر صرف هذه البنود النقدية ضمن الدخل الشامل األخر.
 

ية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف بتواريخ المعيامالت األوليية. إن البنود غير النقدية التي تقاس حسب التكلفة التاريخ
إن  إن البنييود غييير النقدييية التييي تييم قياسييها بالقيميية العادليية بييالعمالت األجنبييية تحييول باسييتخدام أسييعار الصييرف بتيياريخ تحديييد القيميية العادليية.

النقدية التي تيم قياسيها بالقيمية العادلية ييتم معاملتهيا بميا يتوافيق ميع االعتيراف باألربياح أو  األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير
فروقات التحوييل للبنيود التيي تيم االعتيراف بأربياح أو خسيائر القيمية العادلية لهيا ضيمن  الخسائر من التغيرات في القيمة العادلة للبند )أي أن

األربيياح أو بيييان أو  اآلخييرالييدخل الشييامل  بيييانضييمن االعتييراف بهييا كييذلك يييتم الموحييد  لخسييائراألربيياح أو ابيييان الييدخل الشييامل اآلخيير أو 
 ، على التوالي(.الموحد الخسائر

 
للموجييودات والمطلوبييات تنييتج ميين  الدفتريييةإن أي شييهرة تنييتج ميين االسييتحواذ علييى عملييية أجنبييية وأي تعييديالت فييي القيميية العادليية للقيميية 

 نها موجودات ومطلوبات العملية األجنبية وتحول بسعر الصرف بتاريخ التقرير.االستحواذ تعامل على أ
 
 شركات المجموعة( 2

 
، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العملييات األجنبيية إليى اليدرهم اإلمياراتي بسيعر الصيرف السيائد بتياريخ التقريير وييتم تحوييل التوحيدعند 

عين التحوييل بغيرض التوحييد، الصرف السائد بتاريخ المعامالت. إن فروقات التحويل الناتجية بسعر  الخاصة بها األرباح أو الخسائربيانات 
المتعليق بتليك العمليية األخير الشيامل االعتيراف ببنيد اليدخل من الدخل الشامل األخرى. عند اسيتبعاد عمليية أجنبيية، ييتم يتم االعتراف بها ض

 .الموحد األرباح أو الخسائربيان األجنبية في 
 

 الممتلكات والمعدات ح(
 

بالتكلفيية ناقصيياً االسييتهالك المتييراكم وخسييائر انخفيياض القيميية المتراكميية. تشييتمل التكلفيية التاريخييية علييى يييتم بيييان الممتلكييات والمعييدات 
 المصروفات العائدة مباشرة إلى استحواذ الموجودات.

 
ً  تيراف بهيا كأصيل منفصيل،ضمن القيمة الدفترية لألصل أو يتم االعيتم إدراج التكاليف الالحقة  ، فقيط عنيدما يكيون مين حسيبما يكيون مالئميا

مييل المرجح أن المزايا االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى المجموعة، ويمكن قياس تكلفة هذا البند بشيكل موثيوق. ييتم تح
 فيها. تكبدهاخالل الفترة المالية التي يتم وحد الم األرباح أو الخسائربيان جميع مصاريف التصليحات والصيانة األخرى في 

 
لموجييودات الثابتيية لالمقييدرة اإلنتاجييية والموجييودات الثابتيية غييير المسييتخدمة. إن األعمييار التملييك الحيير راضييي ألاسييتهالك احتسيياب ال يييتم 

 للمجموعة هي كما يلي:
 

 سنة 25   مباني
 سنوات 7إلى  4   أثاث وتركيبات
 سنوات 5 إلى 3   معدات مكتبية

 سنوات 5   سيارات
 

 يتم استهالك الموجودات على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو الوارد أعاله.
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 ة )تابع(  ملخص للسياسات المحاسبية الهام .3
 

 )تابع( الممتلكات والمعدات ح(
 

سياب يتم بيان الموجودات الثابتية غيير المسيتخدمة بالتكلفية. عنيدما تسيتخدم، ييتم تحويلهيا إليى الفئية المناسيبة مين الموجيودات الثابتية وييتم احت
 استهالك لها وفقا لسياسات المجموعة.

 
القيميية  وشييطببصييورة منفصيلة يييتم رسيملتها تلكييات والمعيدات التييي ييتم احتسييابها الممحيد بنييود ألعنصيير المتكبييدة السيتبدال إن المصياريف 

. أميا المصياريف الالحقية األخيرى فييتم رسيملتها فقيط عنيدما تزييد مين المزاييا االقتصيادية المسيتقبلية للبنيد اسيتبدالهللعنصر الذي تم الدفترية 
 .عند تكبدها الموحد األرباح أو الخسائربيان األخرى في جميع المصاريف االعتراف ب. يتم بالممتلكات والمعداتالمتعلق 

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

 
 الموجودات المالية ط(

 
 االعتراف المبدئي القياس و

 
ودات والمطلوبات المالية في بيان المركيز الميالي الموحيد عنيدما تصيبح المجموعية طرفيا فيي األحكيام التعاقديية ليألداة. يتم االعتراف بالموج

أربياح وخسيائر ناتجية عين التغيير فيي القيمية العادلية للموجيودات والمطلوبيات المصينفة بالقيمية بأيية من ذلك التاريخ، يتم االعتيراف  اعتباراً 
فيييه أو يييتم تحويلهييا الييذمم المدينيية فييي التيياريخ الييذي بح أو الخسييائر أو الموجييودات المتييوفرة للبيييع. يييتم االعتييراف العادليية ميين خييالل األربييا

 من قبل المجموعة. االستحواذ عليها
 

إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطليب تسيليم الموجيودات ضيمن إطيار زمنيي محيدد بحسيب األنظمية أو العيرف السيائد فيي 
 .األصلها بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع ب السوق )المتاجرة بالطريقة العادية( يتم االعتراف

 
المدينية واألدوات الماليية التيأمين وذميم  والميدينون اآلخيرونتشتمل الموجودات المالية للمجموعة على األرصدة لدى البنوك والودائع لألجيل 

 جة/غير المدرجة.المدر
 

 القياس الالحق
 
الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمتها العادلة زائيداً، فيي حالية الموجيودات الماليية أو المطلوبيات الماليية غيير باالعتراف مبدئياً يتم 

اسيتحواذ أو إصيدار الموجيودات المالييية أو  المدرجية بالقيمية العادلية ميين خيالل األربياح أو الخسيائر، تكيياليف المعيامالت العائيدة مباشيرةً إلييى
 المطلوبات المالية.

 
قياس ، فإن جميع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وجميع الموجودات المتوفرة للبييع تُ المبدئي لالعترافالحقاً 

بالتكلفة،  بيانهاوق نشط وال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق يتم بالقيمة العادلة، باستثناء أية أداة ال يكون لها سعر سوقي مدرج في س
 بما في ذلك تكاليف المعامالت، ناقصاً مخصصات االنخفاض في القيمة.

 
فياض إن جميع الموجودات المالية األخرى والمطلوبات المالية التي ال يتم المتاجرة بها ييتم قياسيها بالتكلفية المطفيأة ناقصياً مخصصيات االنخ

 في القيمة.
 

 االعترافإيقاف 
 

بتحويييل تقييوم أو عنييدما  للتييدفقات النقدييية ميين األصييلالتعاقدييية  الحقييوقتقييوم المجموعيية بإيقيياف االعتييراف بالمطلوبييات المالييية عنييدما تنتهييي 
افيية مخيياطر ومزايييا ملكييية تحويييل كيييتم بموجبهييا لموجييودات المالييية فييي معامليية ميين ا الحقييوق فييي الحصييول علييى التييدفقات النقدييية التعاقدييية

والتي ييتم إنشياؤها أو االحتفياظ بهيا مين قبيل المجموعية إيقاف االعتراف بها الموجودات المالية. إن أية حصة في الموجودات المالية التي تم 
 منفصل.كأصل أو التزام ها ب يتم االعتراف

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

 
 ذمم التأمين المدينة

 

. تيتم يتم االعتراف بذمم التأمين المدينة عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلية لليثمن المقبيوض أو مسيتحق القيبض
قيمة عندما تشير األحداث أو الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية، مراجعة القيمة الدفترية لذمم التأمين المدينة مقابل انخفاض ال

 . الموحد ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر
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 ات المحاسبية الهامة )تابع(  ملخص للسياس .3

 
 )تابع( الموجودات المالية ط(

 
 النقد وما يعادله

 
ذات فتيرات يان المركيز الميالي الموحيد مين األرصيدة ليدى البنيوك والنقيد فيي الصيندوق والودائيع قصييرة األجيل يتألف النقد وما يعادله في ب

 ثالثة أشهر أو أقل.استحقاق أصلية تبلغ 
 

 انخفاض القيمة ي(
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

نخفياض لالأحد الموجودات الماليية  على تعرضلتحديد فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي موحد يتم إجراء تقييم بتاريخ كل بيان مركز مالي 
 ييتم تحدييد. الموحيد الخسيائر األربياح أوبييان ضيمن خسيائر االنخفياض فيي القيمية ييتم االعتيراف ب . في حالة وجود مثل هذا الدليلالقيمةفي 

 :على النحو التالياالنخفاض في القيمة 
 

  فيإن االنخفياض فيي القيمية يمثيل الفيرق ميا بيين التكلفية والقيمية العادلية، ناقصياً أيية خسيائر  ،بالقيمة العادليةالمسجلة بالنسبة للموجودات
 .الموحد ئراألرباح أو الخساسابقاً في بيان  االعتراف بهلالنخفاض في القيمة تم 

 

  والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية القيمة الدفترية فإن االنخفاض في القيمة يمثل الفرق بين  ،بالتكلفةالمسجلة بالنسبة للموجودات
 .أصلي مالي مماثلالمخصومة حسب سعر السوق الحالي للعائد من 

 

  والقيمية الحاليية للتيدفقات القيمية الدفتريية خفياض فيي القيمية يمثيل الفيرق ميا بيين فيإن االن ،تكلفية المطفيأةالمسيجلة بالبالنسبة للموجودات
 النقدية المستقبلية المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

 
 (الشهرة التجاريةاالنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )باستثناء 

 
فيي حيال وجيود هيذه . لالنخفياض فيي القيميةأحيد الموجيودات  عليى تعيرضر بتقييم فيما إذا كان هناك مؤشكل تقرير تقوم المجموعة بتاريخ 

ة المؤشرات، أو عندما يتطلب إجراء تقييم سنوي لالنخفاض في القيمة فإن المجموعة تقوم بتقدير قيمية األصيل القابلية لالسيترداد. تتمثيل قيمي
لنقد ناقصاً تكاليف البيع وقيمتة من االستخدام أيهما أعلى، وتحدد لكل األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو للوحدات المنتجة ل

أصل على حيدة، إال فيي حيال عيدم إنتياج األصيل تيدفقات نقديية داخلية مسيتقلة بشيكل كبيير عين التيدفقات النقديية مين الموجيودات األخيرى أو 
للنقييد عيين القيميية القابليية لالسييترداد، يييتم اعتبييار األصييل أنييه الموجييودات. عنييدما تزيييد القيميية الدفترييية لألصييل أو الوحييدة المنتجيية  اتمجموعيي

 القيمة القابلة لالسترداد.إلى تعرض النخفاض القيمة ويتم تخفيض قيمته 
 

إليى القيمية الحاليية باسيتخدام معيدالت خصيم تعكيس تقييميات  عند تحديد القيمة من االسيتخدام، ييتم خصيم التيدفقات النقديية المسيتقبلية المقيدرة
عتبيار الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بالموجودات. عند تحديد القيمة العادلية ناقصياً تكياليف البييع، ييتم األخيذ بعيين اال السوق

عفات يتم تأكيد هذا االحتساب بمضايتم استخدام نماذج تقييم مناسبة. ، المعامالت إمكانية تحديد تلك. في حال عدم المعامالت السوقية الحديثة
 التقييم وأسعار األسهم المتداولة للشركات المساهمة العامة المدرجة أو أية مؤشرات أخرى متوفرة للقيمة العادلة.

 
 المطلوبات المالية ك(

 
  المبدئي االعترافالقياس و

 
األربياح أو الخسيائر دلة مين خيالل مطلوبات مالية بالقيمة العاك 39المطلوبات المالية ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم  يتم تصنيف

أو قروض وسلفيات أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال، كما هو مالئم. تقوم المجموعة بتحديد تصنيف مطلوباتهيا الماليية 
 .المبدئي االعترافعند 
 
ً  يتم تكياليف المعيامالت العائيدة مباشيرة  خصيميات بعيد جميع المطلوبات الماليية بالقيمية العادلية وفيي حالية القيروض والسيلفباالعتراف  مبدئيا

 إليها.
 

 والدائنين اآلخرين ومطلوبات عقود التأمين.الدائنة معيدي التأمين ذمم تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على 
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 لخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  م .3
 

 المطلوبات المالية )تابع( ك(
 

 القياس الالحق
 

 يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي:
 

  األرباح أو الخسائرالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 
 

تتضمن المطلوبات المالية المحتفظ بهيا للمتياجرة والمطلوبيات الماليية  األرباح أو الخسائربيان  إن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل
 .األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل بيان  المبدئي االعترافالمصنفة عند 

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

 
تشمل هذه الفئة أدوات مالية مشتقة أبرمتها المجموعة وهي غير مصنفة كأدوات تحوط فيي عالقيات التحيوط عليى النحيو اليوارد فيي المعييار 

حوط فعالة. يتم . يتم تصنيف المشتقات المتضمنة المنفصلة أيضا كمحتفظ بها للمتاجرة إال إذا تم تصنيفها كأدوات ت39المحاسبي الدولي رقم 
 .الموحد األرباح أو الخسائراالعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان 

 
 .األرباح أو الخسائرعند االعتراف المبدئي، لم تقم المجموعة بتصنيف أية مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 
 ينمطلوبات عقود التأم ل(

 
 احتياطي األقساط غير المكتسبة

 
. تحتسيب التقرييراحتياطي األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط المقبوض أو المستحق القبض المتعليق بالمخياطر السيارية بتياريخ يمثل 

ون احتيياطي األقسياط غيير عليى الحيياة عليى أسياس نسيبي ييومي. ويكيوالتأمينيات األقساط غيير المكتسيبة المتعلقية بأعميال التأمينيات العامية 
 حسب قوانين التأمين في البلدان المعنية. المفروضلحد األدنى على األقل امساوياً  المحتسبالمكتسبة 

 
 االحتياطي الحسابي/احتياطي األموال المرتبطة بالوحدات

 
جمييع األميوال التيي تزييد عين سينة واحيدة( لعقيود التيأمين طويلية األجيل )التيأمين عليى األفيراد ومنتجيات عملييات ت المكيوناالحتيياطي يمثل 

من قيانون شيركات التيأمين فيي دولية  44لتغطية كافة مطلوبات المطالبات المستقبلية وفقاً لما يحدده الخبير االكتواري حسب متطلبات المادة 
 عة.الشركات التابتم فيها تسجيل اإلمارات العربية المتحدة وقوانين التأمين في البلدان المعنية التي 

 
 األقساط المدفوعة مقدماً 

 
سينة عند إصدار وثائق التأمين لغير قطاع التأمين على الحياة لفترة تتجاوز سنة واحدة، يتم حساب نسبة قسط التأمين للفتيرة التيي تزييد عين ال

 بند مطلوبات التأمين. ضمنالواحدة كقسط مدفوع مقدماً وتصنف 
 

 سوية الخسائر غير المخصصةمصاريف تسوية الخسائر المخصصة / مصاريف ت
 

تمثل مصياريف المطالبيات المسيتقبلية وتكياليف المعالجية ذات الصيلة. يسيتخدم احتيياطي مصياريف تسيوية الخسيائر المخصصية للمصياريف 
يسييتخدم احتييياطي مصيياريف تسييوية الخسييائر غييير المخصصيية لجميييع المصيياريف بينمييا  والتكيياليف التييي يمكيين تخصيصييها لمطالبيية معينيية

 اليف العامة األخرى التي ال يمكن تخصيصها إلى مطالبة معينة.والتك
 

 التسوية تحتالمطالبات 
 
، والتيي تسيتند عليى تحيت التسيويةالمطالبيات عند تقديم المطالبات. تعرف هذه المطلوبات بمخصص  تحت التسويةالمطالبات االعتراف بيتم 

 وقعيت، بميا فيي ذليك المطالبيات التيي الموحيد م تسدد كما بتياريخ بييان المركيز المياليول وقعتالتكلفة النهائية المقدرة لجميع المطالبات التي 
فيإن ولكن لم يبلغ عنها مع تكاليف متابعة المطالبات ذات العالقة. قد تكون هناك تأخيرات في التبليغ والسداد ليبعض أنيواع المطالبيات، ليذلك 

. ييتم الزمنيية للميال االلتيزام مقابيل القيمية ال يتم خصم. الموحد بتاريخ بيان المركز المالي التكلفة النهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها بالتأكيد
 إلغاؤه.الوفاء به أو شطب االلتزام عند انتهاء العقد أو 
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 محاسبية الهامة )تابع(  ملخص للسياسات ال .3
 

 مطلوبات عقود التأمين )تابع( ل(
 

 تكلفة االستحواذ المؤجلة
 

 ً   إن العموالت التي تختلف مع والمتعلقة باستحواذ عقود االستثمارات والتأمين الجدييدة ييتم التعاميل معهيا عليى أنهيا مصياريف مدفوعية مقيدما
المبيالغ، وعنيدما يمكين قيياس درجية إلييهم ت فيي المسيتقبل مين قبيل األطيراف التيي تيدفع الخيدمابتقيديم العميوالت المدى الذي ترتبط فييه إلى 

العمولية المدفوعية  تحمييلاكتمال الخدمة بشكل موثوق وتكون المجموعة واثقة من تحقيق منافع اقتصيادية مسيتقبلية مين تقيديم الخيدمات. ييتم 
ل الفترة التي تحددها ميزات الوثيقة والتي اختارها صاحب العقد والمقدمية الموحد خالاألرباح أو الخسائر من خالل بيان كمصروفات مسبقا 

. إن العمييوالت التييي ينشييأ منهييا بنييد مقابييل دفييع العموليية. إن الفتييرات التييي يييتم صييرف العموليية فيهييا تتييراوح ميين سييتة أشييهر إلييى سييتين شييهراً 
في المصاريف عند تكبدها. بالنسبة لمقيدمات  االعتراف بهاات يتم مطلوبات عند االنتهاء من عمل جوهري دون توقع تقديم المزيد من الخدم

لمقدم قد أوفى بالتزاماته التعاقدية فيما بعد الوقت المحدد الذي يعتبر فيه اعقد االستثمارات حيث يتم تأجيل التكاليف، ال يتم تأجيل أي تكاليف 
 .خدمات أخرىوليس من المتوقع أو من الملزم تنفيذ 

 
 اآلخرون والمبالغ المستحقة الدفعالدائنون  م(

 

 يتم االعتراف بالمبالغ المستحقة الدفع مستقبالً مقابل تزويد المجموعة ببضاعة أو خدمات سواء اسيتلمت المجموعية فيواتير مين الميوردين أو
 لم تستلم.

 

 المخصصات ن(
 

ة حيدث سيابق وتكيون تكياليف سيداد االلتيزام محتملية يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام )قانوني أو ضمني( على المجموعة نتيجي
 وقابلة للتحديد بشكل موثوق.

 

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين س(
 

فيي دولية اإلميارات العربيية المتحيدة وفقياً لقيانون العميل بدولية اإلميارات العربيية المتحيدة  لموظفيهياتعويضات نهايية الخدمية  المجموعةتقدم 
يرتكز اسيتحقاق هيذه ذات الصلة.  المناطقن في الفروع الخارجية للمجموع والشركات التابعة وفقاً لقانون العمل في وكذلك للموظفين العاملي

الحد األدنى لمدة الخدمة. يتم استحقاق التكاليف المتوقعة لتلك التعويضات على  انقضاءالتعويضات على راتب الموظف ومدة خدمته، بشرط 
 مدى مدة خدمة الموظف. 

 

صندوق المعاشات أو الضيمان االجتمياعي المؤسيس مين قبيل اليدول تساهم المجموعة في ، تيتعلق بالموظفين من مواطني دولة اإلمارا فيما
حتسب كنسبة من راتب الموظف. تقتصر التزامات المجموعة عليى هيذه المسياهمات، والتيي ييتم تحميلهيا كمصيروفات عنيد ذات الصلة، والمُ 

 استحقاقها.
 

 لفوائدمصاريف ا ع(
 

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

 اختبار كفاية المطلوبات ف(
 

باسيتخدام التقيديرات  وذليك ،كافيية المعتيرف بهياتقيييم فيميا إذا كانيت التزاميات التيأمين موحيد بتقوم المجموعة بتياريخ كيل بييان مركيز ميالي 
عليى ضيوء  ييةاللتزاماتها التأمينيية غيير كافالقيمة الدفترية الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين لديها. إذا أظهر التقييم أن 

 وييتم رصيد مخصيص لألخطيارلخسيائر األربياح أو ابييان ، يتم على الفور االعتراف بكاميل العجيز ضيمن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
سينة مين المطالبيات خيالل حيث يُتوقع بشكل كبيير سيداد كافية المطالبات غير المدفوعة المتعلقة بسارية. ال تقوم المجموعة بخصم التزاماتها 

 الموحد. تاريخ بيان المركز المالي
 

 المحتفظ بهاعقود إعادة التأمين  ص(
 

. تمثيل موجيودات إعيادة التيأمين الخاصة بكافية أعميال التيأمين ليديهامخاطر التأمين عتيادية بإسناد كافة في سياق األعمال االتقوم المجموعة 
األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين. إن المبالغ القابلة للتحصيل مين شيركات إعيادة التيأمين ييتم تقيديرها بميا يتماشيى ميع مخصيص 

هذه المبالغ  يتم بيانسددة المرتبطة بوثائق إعادة التأمين وهي وفقاً لعقود إعادة التأمين ذات العالقة. أو المطالبات الم تحت التسويةالمطالبات 
تسيديد المطالبية. عنيد تسيديد المطالبية ييتم تحوييل المبليغ قيام المجموعة ب إلى حين الموحد "كموجودات إعادة التأمين" في بيان المركز المالي

 ن بخصوص المطالبة المدفوعة إلى "ذمم التأمين المدينة".المستحق من شركة إعادة التأمي
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 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3
 

 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها )تابع( ص(
 
 أو الخسائر من شراء عقود إعادة التأمين في بيان الدخل الموحد مباشرة في تاريخ الشراء وال يتم إطفاؤها.األرباح االعتراف بيتم 
 

 حاملي الوثائق.تجاه المجموعة من التزاماتها  الُمسندةال تعفي اتفاقيات إعادة التأمين 
 

التيأمين. يحيدث االنخفياض فيي القيمية ة أحيد أصيول إعيادة على انخفياض قيميمؤشر  هناكإذا كان تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما 
المجموعة جميع  يفيد بعدم احتمالية قبضإعادة التأمين االعتراف المبدئي بأحد موجودات عند وجود دليل موضوعي نتيجة لوقوع حدث بعد 

ى المبالغ التي ستقبضها المجموعة مين شيركة المبالغ القائمة المستحقة بموجب شروط العقد وأن للحدث تأثير يمكن قياسه بصورة موثوقة عل
 إعادة التأمين. عند وجود مؤشر على االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بإجراء تقدير رسمي للمبليغ القابيل للتحصييل. عنيدما تزييد القيمية

وييتم تخفييض قيمتيه إليى المبليغ ة األصيل قيد تعيرض لالنخفياض فيي القيمييعتبير  ،إعادة التيأمين عين المبليغ الممكين تحصييلهالدفترية ألصل 
 .الموحداألرباح أو الخسائر بيان خسائر االنخفاض في القيمة في االعتراف بالممكن تحصيله. يتم 

 
 المقاصة ق(

 
 تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي القيمة فيي بييان المركيز الميالي الموحيد فقيط عنيد وجيود حيق قيانوني قابيل للنفياذ

بييان اليدخل والمصيروفات فيي بمقاصة المبالغ المعترف بها أو بتحصييل الموجيودات وتسيوية المطلوبيات بصيورة متزامنية. لين تيتم مقاصية 
 .أحد المعايير أو التفسيرات المحاسبيةاقتضى أو أجاز ذلك إال إذا  الموحداألرباح أو الخسائر 

 
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية ر(

 
على أساس األسعار المتداولية فيي الموحد يمكن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي  عندما ال

ميدخالت هيذه النمياذج مين  تُشتقاألسواق النشطة، يتم قياس القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم بما في ذلك نموذج خصم التدفقات النقدية. 
لتحدييد القيمية العادلية. تشيمل األحكيام درجة مين  يتطلب األمرسواق الممكن مالحظتها حيثما أمكن ذلك، ولكن عندما ال يكون ذلك ممكنا، األ

 األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات.
 

إليى أسيعار العطياءات اسيتناداً  فيي تياريخ التقريير تحيدد القيمية العادليةم يتبخصوص األدوات المالية التي تتم المتاجرة بها في أسواق نشطة، 
 تكاليف المعاملة.لالمتداولة في سوق األوراق المالية دون أي خصم 

 
مشيابهة أو أسعار السوق الحاليية السيتثمارات استناداً إلى بالنسبة لألدوات المالية غير المتداولة في األسواق النشطة، يتم تحديد القيمة العادلة 

 معامالت السوق االعتيادية أو استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة أو أية نماذج تقييم أخرى.
 

 إعداد تقارير القطاعات ش(
 

 الحييياة العامية وقطياع التيأمين عليى: قطياع التأمينيات التاليية التشيغيليةقطاعيات ال إليىإن اعيداد تقيارير القطاعيات الخياص بالمجموعية يسيتند 
 .وقطاع االستثمار

 

  يضم قطياع التأمينيات العامية كيال مين التأمينيات العامية والتيأمين الصيحي لألفيراد والشيركات. تشيتمل منتجيات التأمينيات العامية المقدمية
ثيقية المنتجيات حمايية لموجيودات حاميل و تيوفر هيذهوالتيأمين الصيحي.  عليى التيأمين عليى السييارات والتيأمين البحيريبصيورة رئيسيية 

دون التيأمين  . تيوفر عقيود الرعايية الصيحيةلحادث قام بيه حاميل وثيقية التيأمينالتأمين وتعويض األطراف األخرى التي تضررت نتيجة 
 من أقساط التأمين ودخل العموالت.بصورة أساسية على الحياة غطاء طبي لحاملي وثيقة التأمين. إن اإليرادات من هذا القطاع مشتقة 

 

 أقسياط التيأمين  عليىالقطياع بصيورة أساسيية هيذا إييرادات  تعتميدأمين على الحياة التأمين على الحيياة لألفيراد والجماعيات. يقدم قطاع الت
 ودخل العموالت.

 

 .قطاع االستثمار ويشمل االستثمار في األسهم واألوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل السندات والودائع الثابتة والدخل اآلخر 
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 والشركات التابعة لهامين مساهمة عامة اورينت للتأ
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3
 

 تصنيف المنتجات ت(
 

ن خييالل ميي( وثيقيية التييأمينميين طييرف آخيير )حامييل  الهامييةمخيياطر التييأمين تقبييل المجموعيية )المييؤمن( بموجبهييا إن عقييود التييأمين هييي العقييود 
واليذي مين شيأنه أن ييؤثر ( ضيدهمؤكد )الحدث الميؤمن محدد وغير حدث مستقبلي حامل وثيقة التأمين في حال وقوع تعويض على الموافقة 

بمقارنية المزاييا المدفوعية  هامية وذليك. بصورة عامة، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان لديها مخاطر تيأمين وثيقة التأمين سلباً على حامل
 . يمكن لعقود التأمين أيضاً تحويل المخاطر المالية.في حال عدم وقوع الحدث المؤمن ضدهالدفع  المستحقةالمزايا  مع
 

تتمثل المخاطر المالية فيي . دون تحويل مخاطر تأمين هامة الهامةالمخاطر المالية يتم بموجبها تحويل العقود التي في عقود االستثمار  تتمثل
أو أسيعار السيلع أو  األدوات المالييةالتغيير المسيتقبلي المحتميل فيي واحيد او أكثير مين أسيعار الفائيدة المحيددة أو أسيعار المخاطر الناتجة عن 

 أالأسييعار صييرف العمييالت األجنبييية أو مؤشيير األسييعار أو المعييدالت أو التصيينيف االئتميياني أو المؤشيير االئتميياني أو أي متغييير آخيير، علييى 
 غيرات غير المالية، متعلق بأحد أطراف العقد.يكون المتغير، في حالة المت

 
عندما يتم تصنيف عقد على أنه عقد تأمين فإنه يبقي عقد تأمين لبقية مدة سريانه، حتى لو انخفضت مخاطر التيأمين بصيورة جوهريية خيالل 

تثمار أو أية عقيود تيأمين بعيد البيدء فيي العميل . يمكن إعادة تصنيف عقود االستم إلغاء أو انتهاء كافة الحقوق وااللتزاماتهذه الفترة، إال إذا 
 .ماديةإذا أصبحت مخاطر التأمين 

 
 عقود االستثمارات

 
األقسيياط المقبوضيية ال يييتم االعتييراف ب(. مرتبطيية بالوحييداتتقييوم المجموعيية بإصييدار عقييود اسييتثمارات بييدون شييروط ثابتيية ومضييمونة )

في بيان المركز المالي الموحد. إن جميع الحركيات  اتوحد ولكن تعامل على أنها حركالم األرباح أو الخسائروالمطالبات المدفوعة في بيان 
االسيتثمارات المسيجلة بالقيمية العادلية مين خيالل األربياح أو الالحقة فيما تتعلق بالمطلوبات الماليية لعقيود االسيتثمارات ييتم إدراجهيا ضيمن "

س المطلوبيات الماليية بقيمية الوحيدة الحاليية لعقيد االسيتثمارات التيي تعكيس القيمية . ييتم قيياالموحيداألرباح أو الخسيائر بيان " ضمن الخسائر
 العادلة لموجودات الصناديق.

 
إذا كان عقيد االسيتثمارات يخضيع لخييار التنيازل، ويمكين ممارسيته وفقيا لتقيدير صياحب عقيد االسيتثمارات بيدال مين المجموعية، فيإن القيمية 

 عند التنازل، مخصومة لفترة اإلنذار المطلوبة، حيثما ينطبق ذلك.الدفع المبلغ المستحق إطالقاً عن لن تقل العادلة للمطلوبات المالية 
 

 مطلوبات عقود االستثمارات
 

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

مبيدئياً عنيد إبيرام العقيود وييتم تحمييل أقسياط التيأمين. ييتم  االعتيراف بهيايية ييتم إن مطلوبات عقود االستثمارات بدون مزاييا مشياركة اختيار
ً  معامليةهذه المطلوبات بالقيمة العادلة، كونها سعر المعاملة مع استبعاد أية تكياليف االعتراف ب  والتيي تعيود مباشيرة إليى إصيدار العقيد. الحقيا

 .اآلخرت بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مطلوبات عقود االستثمارالالعتراف المبدئي، يتم قياس 
 

كإجمالي أقسياط التيأمين  االعتراف بهايتم تسجيل الودائع والسحوبات مباشرة كتعديل على المطلوبات في بيان المركز المالي الموحد وال يتم 
 .الموحداألرباح أو الخسائر بيان في 
 

. بالنسيبة للعقيود الموحيدة، ييتم الموحيداألربياح أو الخسيائر بييان ريير وييتم االعتيراف بهيا فيي كيل تقيتم إجراء تعديالت القيمة العادلة بتاريخ 
 ً فيي سيعر الوحيدة مين  احتساب القيمة العادلة على أنها عدد الوحدات المخصصة لحامل وثيقة التأمين في كل صندوق مرتبط بوحدة مضيروبا

ندوق المستخدمة لتحدييد أسيعار الوحيدات بتياريخ التقريير ييتم تقييمهيا عليى أسياس هذه األموال بتاريخ التقرير. إن موجودات ومطلوبات الص
 عدلة لتأخذ في االعتبار التأثير على مطلوبات الضريبة المؤجلة من األرباح غير المحققة عن موجودات الصندوق.القيمة العادلة المُ 

 
ال إلغاؤه. بالنسبة للعقيود التيي يمكين إلغاؤهيا مين قبيل حاميل وثيقية التيأمين،  أو الوفاء بهالمطلوبات عند انتهاء العقد أو إيقاف االعتراف بيتم 

 .التنازلقيمتها عند  عنالقيمة العادلة للعقد  يمكن أن تقل
 

عندما تحتوي العقود على عنصر المخياطر الماليية وعنصير مخياطر تيأمين جيوهري وتكيون التيدفقات النقديية مين العنصيرين ممييزة ويمكين 
موثوق، تصبح المبالغ المعنية غير مجمعة. إن أية أقساط متعلقة بعنصر مخياطر التيأمين ييتم احتسيابها عليى نفيس أسياس عقيود قياسها بشكل 

 التأمين ويحتسب العنصر المتبقي كوديعة من خالل بيان المركز المالي الموحد كما هو موضح أعاله.
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 ت حول البيانات المالية الموحدة )تابع(إيضاحا
 

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3
 

 والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد المعايير (س

 
يقهيا قبيل ويجيوز تطب 2018يوليو  1تسري بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 

 لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة التالية بشكل مسبق عند إعداد هذه البيانات المالية.  المجموعةذلك التاريخ، إال أن 
 

الماليية فيي الفتيرات  يانيات الماليية للمجموعيةفيما يتعلق بالمعايير الجدييدة والتعيديالت عليى المعيايير التيي يُتوقيع أن يكيون لهيا تيأثير عليى الب
 المجموعيةبتقيييم خييارات التحيول والتيأثير المحتميل عليى بياناتهيا الماليية عنيد تطبييق هيذه المعيايير. ال تخطيط  المجموعيةالمستقبلية، قاميت 

 تطبيق هذه المعايير بشكل مسبق.
 

مان المعاايير الدولياة إلعاداد  4عياار رقام من المعايير الدولية إلعداد التقاارير المالياة ألاألدوات المالياةأل ماع الم 9تطبيق المعيار رقم  (1
 التقارير المالية ألعقود التأمينأل

 

من المعيايير الدوليية إلعيداد التقيارير الماليية بغيرض تخفييض تيأثير اختالفيات  4تقدم هذه التعديالت منهجين للمؤسسات لتطبيق المعيار رقم 
مين المعيايير الدوليية إلعيداد  9والمعيار رقيم  التقارير المالية " عقود التأمين" من المعايير الدولية إلعداد 17تواريخ التفعيل مع المعيار رقم 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 9واعفاء مؤقت من تطبيق المعيار رقم  تقديريمنهج التقارير المالية " األدوات المالية": 
 

 تقارير المالية:من المعايير الدولية إلعداد ال 4المعيار المعدل رقم 
 

   من المعايير الدولية إلعداد  9بالتغير الذي قد ينشأ عند تطبيق المعيار رقم الشركات التي تصدر عقود التأمين خيار االعتراف  كافةيمنح
األربياح   مين، بيدالً "( ضمن اإلييرادات الشياملة األخيرىتقديريمنهج عقود التأمين )"الخاص ب الجديد معيارالإصدار قبل  التقارير المالية
 ؛ وأو الخسائر

 

  مين المعيايير الدوليية إلعيداد  9بالتأمين خيار إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار رقم  من الدرجة األولى يمنح الشركات التي ترتبط أنشطتها
مين المعيايير  17معييار رقيم أو حتى الفترة التي يسري فيهيا ال 2021يناير  1التقارير المالية حتى فترات التقارير السنوية التي تبدأ قبل 

مين المعيايير الدوليية إلعيداد التقيارير الماليية  9الدولية إلعداد التقارير الماليية، أيهميا أوالً. إن المنشيآت التيي تؤجيل تطبييق المعييار رقيم 
 .حتى ذلك الوقت 39المعيار المحاسبي الدولي رقم  -ستستمر في تطبيق المعيار الحالي الخاص باألدوات المالية 

 

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

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

 لتصنيف على البيانات المالية.تأثير إعادة ا ب(
 

من المعايير الدولية إلعيداد التقيارير  9عند قيام شركة التأمين بتطبيق المعيار رقم  التقديرياستخدام المنهج تنطبق هذه التعديالت التي تجيز 
 المالية ألول مرة.

 
ن المعيايير الدوليية إلعيداد التقيارير الماليية اإلفصياح عين م 9يتعين على شركة التأمين التي اختارت االعفاء المؤقت من تطبيق المعيار رقم 

 معلومات لتمكين مستخدم البيانات المالية من فهم ما يلي:
 

 ؛ وشركة التأمين لإلعفاء المؤقتفهم كيفية تأهل  أ(
 

 لدولية إلعداد التقارير المالية.من المعايير ا 9المعيار رقم التي تطبق  المنشآتب( مقارنة شركات التأمين التي تطبق اإلعفاء المؤقت مع 
 

أو بعد ذليك التياريخ. يمكين اسيتخدام  2018يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في  التقديريالمنهج تسري التعديالت التي تجيز استخدام 
مين المعيايير الدوليية  17لمعييار رقيم ، وسينتهي تفعيليه بمجيرد تفعييل ا2021يناير  1االعفاء المؤقت لفترات التقارير السنوية التي تبدأ قبل 

 إلعداد التقارير المالية.
 

 الموحدة التأثير المحتمل على البيانات المالية
 

. قد ييؤثر هيذا المعييار الموحدة للمجموعةعلى البيانات المالية  جوهريالجديد قيد الدراسة تأثير  محاسبة التأمينمن المتوقع أن يكون لمعيار 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 9 بموجب المعيار رقمالمالية  األدواتاس متطلبات على كيفية تصنيف وقي

 

تطبييق أي  لهيا ليم يسيبقمين المعيايير الدوليية إلعيداد التقيارير الماليية، حييث  9المعيار رقيم من تطبيق  مؤهلة لإلعفاء المؤقت المجموعةإن 
، كميا أن القيمية بالتيأمينولية إلعيداد التقيارير الماليية، كميا أن أنشيطتها مرتبطية مين الدرجية األوليى من المعايير الد 9نسخة من المعيار رقم 

كافية من إجمالي القيمة الدفتريية ل ٪90من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تمثل أكثر من  4الدفترية لمطلوباتها في إطار المعيار رقم 
 دون أي تغيير الحق في أنشطتها. 2015ديسمبر  31في  مطلوباتها
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3
 

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

  
مان المعاايير الدولياة إلعاداد  4ن المعايير الدولية إلعداد التقاارير المالياة ألاألدوات المالياةأل ماع المعياار رقام م 9تطبيق المعيار رقم  (1

 )تابع(التقارير المالية ألعقود التأمينأل 
 

تيي تنطيوي عليى ال 2018ديسيمبر  31كميا فيي  المجموعيةتم أدناه بيان معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها مباشرة ليدى 
مين المعيايير الدوليية  9شروط تعاقدية ينشأ عنها تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمثل فقط دفعات المبليغ األصيلي والفائيدة وفقياً للمعييار رقيم 

تم إدارتها وتقييمها إلعداد التقارير المالية، باستثناء الموجودات األخرى التي تستوفي تعريف الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة أو تلك التي ت
ميين المعييايير الدولييية إلعييداد التقييارير المالييية، جنبيياً إلييى جنييب مييع كافيية الموجييودات المالييية  9علييى أسيياس القيميية العادليية وفقيياً للمعيييار رقييم 

 األخرى:
 

 

الموجودات المالية التي خضعت الختبار دفعات 
المبلغ األصلي والفائدة فقط، باستثناء 

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

من المعايير الدولية إلعداد  9وفقاً للمعيار رقم 
 كافة الموجودات المالية األخرى  التقارير المالية

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

 
 31القيمة العادلة في 

 2018 ديسمبر
الحركة في القيمة 
  العادلة خالل السنة

 31القيمة العادلة في 
 2018 ديسمبر

الحركة في القيمة 
 العادلة خالل السنة

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

 درهمألف  درهمألف   درهمألف  درهمألف  

      الموجودات 
 - -  - 144.938 االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

 - 1.241.748  - - متوفرة للبيعاالستثمارات ال
بالقيمة العادلة  المدرجةاالستثمارات 

 - 90.314  - - من خالل األرباح أو الخسائر
 - -  - 914.848 أرصدة التأمين المدينة

 - -  - 58.301 ودائع قانونية
 - 32.398  - - مدينون آخرون
 - -  - 2.207.430 ودائع لدى البنك
 - -  - 234.277 النقد وما يعادله

 -------------- --------------  -------------- -------------- 
 3.559.794 -  1.364.460 - 
 ======== ========  ======== ======== 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .3
 

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

مان المعاايير الدولياة إلعاداد  4من المعايير الدولية إلعداد التقاارير المالياة ألاألدوات المالياةأل ماع المعياار رقام  9تطبيق المعيار رقم  (1
 )تابع(التقارير المالية ألعقود التأمينأل 

 
اختبييار دفعييات المبلييغ األصييلي والفائييدة فقييط، باسييتثناء الموجييودات األخييرى التييي تسييتوفي تعريييف  اجتييازتالتييي إن الموجييودات المالييية 

مين المعيايير الدوليية إلعيداد  9الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة أو تلك التي تتم إدارتها وتقييمها على أساس القيمة العادلة وفقاً للمعيار رقيم 
. فيميا يليي 39نحو المبين في الجدول أعاله تم تصنيفها على أنها بالتكلفة المطفأة وفقاً للمعيار المحاسيبي اليدولي رقيم التقارير المالية، على ال

 :ة لألوراق المالية االستثمارية والودائع واألرصدة لدى البنكاالئتماني اتالتصنيف
 
   ها(التصنيفات االئتمانية )وفقاً لتصنيفات ستاندرد أند بورز أو ما يعادل 

 AAA 
AA+ إلى 

-AA A+  إلى-A 

 
BBB+  إلى

-BBB 

أقل من 
-BBB أو 

 اإلجمالي غير مصنفة
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

       الموجودات 
 144.938 144.938 - - - - االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

 58.301 31.212 22.681 3.270 1.138 - إلزاميةودائع 
 2.207.430 277.888 815.084 1.091.816 22.642 - ودائع لدى البنك
 234.277 79.292 8.262 130.777 15.542 404 النقد وما يعادله

 ------ --------- ------------ ----------- -------------- -------------- 
 404 39.322 988.863 368.356 1.248.101 2.644.946 
 === ===== ======= ====== ======== ======== 

 
 إن كافة الموجودات المالية المفصح عنها أعاله تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة كما في نهاية سنة التقرير.

 
 إلعداد التقارير المالية ألعقود اإليجارألمن المعايير الدولية  16المعيار رقم  (2
 

 16يقيدم المعييار رقيم  .2019ينياير  1من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اعتباراً مين  16رقم تطبيق المعيار  المجموعةيتعين على 
ميين المعييايير الدولييية إلعييداد التقييارير المالييية للمسييتأجرين نمييوذج واحييد الحتسيياب عقييود اإليجييار فييي الميزانييية العمومييية. يقييوم المسييتأجر 

دام الذي يمثل حقه في استخدام األصيل ذو الصيلة باإلضيافة إليى التيزام اإليجيار اليذي يمثيل التزاميه باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخ
بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمية المنخفضية. تبقيى طريقية 

أي يستمر المؤجرون في تصينيف عقيود اإليجيار إليى عقيود إيجيار تميويلي أو عقيود  –الحالي  االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهه للمعيار
 إيجار تشغيلي. 

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيهات الحالية المتعلقة بعقيود اإليجيار بميا فيهيا المعييار المحاسيبي  16يحل المعيار رقم 

الصيادر عين لجنية تفسييرات المعيايير الدوليية إلعيداد التقيارير الماليية "تحدييد ميا إذا كيان  4ر" والتفسيير رقيم "عقيود اإليجيا 17الدولي رقيم 
الصيادر  27الحوافز" والتفسير رقيـم  –الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "عقود اإليجار التشغيلي  15االتفاق يشمل إيجار" والتفسير رقم 

 ييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار".عن لجنة التفسيرات الدائمة "تق
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3
 

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

  
 )تابع( ألعقود اإليجارألدولية إلعداد التقارير المالية من المعايير ال 16المعيار رقم  (2
 
 عقود اإليجار، المجموعة بصفتها مستأجر -1
 

 ناأل الجدييدة فيميا يتعليق بمكاتبهيا المسيتأجرة بموجيب عقيود إيجيار تشيغيلي. سيتتغير والمطلوبياتباالعتراف بيالموجودات  المجموعةستقوم 
تكاليف استهالك موجيودات حيق االنتفياع ومصيروفات الفائيدة باالعتراف ب المجموعةستقوم طبيعة المصروفات المتعلقة بعقود اإليجار حيث 

 على التزامات اإليجار.
 

تييرف سييابقاً تعتييرف بمصييروفات عقييود اإليجييار التشييغيلي علييى أسيياس القسييط الثابييت علييى مييدى فتييرة اإليجييار، وكانييت تع المجموعييةكانييت 
 بالموجودات والمطلوبات فقط عندما يكون هناك فارق زمني بين دفعات اإلجار الفعلية والمصروفات المعترف بها.

 
باالعتراف بمخصصات لعقود اإليجار التشغيلي التي تم تحدييدها عليى أنهيا عقيود مثقلية بالتزاميات.  المجموعةعالوة على ذلك، لن تعد تقوم 

 بإدراج الدفعات المستحقة بموجب عقد اإليجار ضمن التزامات عقد اإليجار. عةالمجموعوضاً عن ذلك، ستقوم 
 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على بياناتها المالية. 16أعمال تقييم التأثير المحتمل لتطبيق المعيار رقم  المجموعةتباشر 
 
 المالية ألعقود التأمينألر دولية إلعداد التقاريمن المعايير ال 17المعيار رقم  (3
 

للوفياء بيااللتزام كميا يقيدم الالزمية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قياس مطلوبات التأمين بالقيمية الحاليية  17يتطلب المعيار رقم 
حتسياب عقيود التيأمين. منهج موحد لقياس وعرض كافة عقود التامين. تهيدف هيذه المتطلبيات إليى وضيع أسياس متسيق وقيائم عليى مبياد  ال

عقيود دوليية إلعيداد التقيارير الماليية "مين المعيايير ال 4المعييار رقيم  عليىمن المعايير الدولية إلعيداد التقيارير الماليية  17المعيار رقم  يسود
 .2022يناير  1التأمين" اعتباراً من 

 
ذليك أو بعيد  2022ينياير  1فتيرات التقريير السينوية التيي تبيدأ فيي  من المعايير الدوليية إلعيداد التقيارير الماليية عليى 17يسرى المعيار رقم 

 ميين 15و 9بتطبيييق المعيييارين  المجموعييةمييع ضييرورة بيييان أرقييام المقارنيية. يجييوز تطبيييق هييذا المعيييار بشييكل مسييبق شييريطة قيييام التيياريخ 
من المعايير الدولية إلعداد التقيارير الماليية. يتعيين  17ر رقم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيا

اختييار  المجموعيةتطبيق هذا المعيار بأثر رجعي. إال أنه إذا تعذر التطبيق بأثر رجعي بشكل كامل لمجموعة من عقود التيأمين، يتعيين عليى 
 معدلة أو طريقة القيمة العادلة.استرجاعية منهجية 

 
للفترة السنوية التي تبدأ  للمجموعةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في البيانات المالية  17طبيق المعيار رقم تتوقع اإلدارة أن يتم ت

ميين المعييايير الدولييية إلعييداد التقييارير المالييية تييأثير جييوهري علييى المبييالغ المعلنيية  17. قييد يكييون لتطبيييق المعيييار رقييم 2022ينيياير  1فييي 
. إال أنه ال يمكن عملياً تقدير تأثير تطبييق هيذا المعييار بصيورة التكافلفيما يتعلق بعقود  للمجموعةرجة في البيانات المالية واإلفصاحات المد
 بإجراء مراجعة تفصيلية. المجموعةمعقولة حتى تقوم 

 
 المعايير األخرى (4
 

 (؛من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9ر رقم تعديالت على المعياال) اً مع التعويض عن اآلثار السلبيةخصائص الدفع مقدم -

 (؛28تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم الالحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة ) -
 (؛ 19تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم التعديل الخطة والتقليص أو التسوية ) -

 و معايير متعددة؛ – 2017 - 2015الفترة  –ية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التحسينات السنو -
 .ماليةالتعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير ال -
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  ية الموحدة )تابع(إيضاحات حول البيانات المال

 
 إدارة المخاطر   .4

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

 
 لحوكمةاإلطار العام ل (1

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

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

 
 اإلطار العام إلدارة المخاطر (2

 
جان المرتبطة به. ويدعم ذلك هيكل تنظيمي واضح مع وجود إن مهمة إدارة المخاطر لدى المجموعة يقوم بها مجلس اإلدارة مع الل
 .ومن ينوب عنه لمجموعةاتفويض موثق بالصالحيات والمسؤوليات من مجلس اإلدارة إلى رئيس 

 
 بموجب. يقوم رئيس المجموعة وهيكليةبصورة منتظمة للموافقة على أية قرارات تجارية وتنظيمية  موظفي اإلدارةيجتمع كبار 
جودة الموجودات لضمان نظام ووضع  وتحليلهاالمجموعة  طر التي تواجههااالمخالممنوحة له من مجلس اإلدارة بتحديد  الصالحيات
 أهداف المجموعة وتحديد متطلبات إعداد التقارير.و استراتيجية التأمين وإعادة التأمينالمواءمة بين  تحقيق باإلضافة إلىوتنوعها 

 
 لدارة رأس المااإلطار العام إل (3

 
بالمتطلبات القانونية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر وسريالنكا  االلتزامإن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو 

 ممكنة للمساهم. عائداتوتحقيق أعلى وسوريا وتركيا وعمان والبحرين وضمان االحتفاظ بنسب جيدة لرأس المال لدعم أعمال المجموعة 
 

ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. ومن أجل المحافظة على عليه في موعة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء التعديالت تقوم المج
ل للمساهمين أو إصدار العائد على رأس الماهيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل دفعات توزيعات األرباح للمساهمين أو 

وعة تماماً بمتطلبات رأس المال الخارجية ولم يتم إجراء أيه تغييرات في األهداف أو السياسات أو العمليات أسهم جديدة. التزمت المجم
 .2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في 

 
 التنظيمياإلطار العام  (4

 
ومراقبتها عن كثب وذلك لضمان إدارة األسهم العامة  وحامليتهتم الجهات التنظيمية بصورة أساسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين 

المجموعة لهذه األمور بشكل مرضي لصالحهم. في الوقت ذاته، كذلك تحرص الجهات التنظيمية على التأكد من احتفاظ المجموعة بمركز 
 ارث الطبيعيةمالي مناسب يمكنها من الوفاء بالمطالبات غير المتوقعة الناشئة من األزمات االقتصادية أو الكو

 
. ال تتطلب هذه اللوائح التنظيمية اعتماد األنشطة ات المجموعة للمتطلبات التنظيمية المطبقة في الدول التي تعمل بهاتخضع عملي

ومراقبتها فقط ولكنها تفرض أيضاً بعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر اإلخفاق عن السداد والتعثر من جانب شركات التكافل وذلك 
 اء بالمطالبات غير المتوقعة عند حدوثها.للوف

 
 دارة مطلوبات الموجودات إ (5

 
عامة لتغيرات تنتج المخاطر المالية عن المراكز المفتوحة في أسعار الفائدة ومنتجات العمالت األجنبية واألسهم وجميعها تتعرض 

طويلة األجل تزيد عن التزاماتها بموجب عقود التأمين. وخاصة في السوق. تقوم المجموعة بإدارة هذه المراكز لتحقيق عوائد استثمارية 
استناداً إن األسلوب الرئيسي إلطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة هو مطابقة الموجودات مع مطلوبات عقود التأمين 

 العقود. حاملينوع المزايا المستحقة الدفع إلى  إلى
 

راقبة إطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات لضمان توفر النقد الكافي في كل فترة للوفاء بم فعالةيقوم رئيس المجموعة بصورة 
 بااللتزامات الناتجة عن عقود التأمين.

 
يقوم رئيس المجموعة بصورة منتظمة بمراقبة المخاطر المالية المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى لدى المجموعة الغير 

 مات التأمين.مرتبطة بالتزا
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 
 إدارة المخاطر )تابع( . 4

 
 إدارة مطلوبات الموجودات )تابع( (5

 
 المخاطر:هذه الُمتبعة من قبل اإلدارة للحد من  لمخاطر التي واجهتها المجموعة والطرقفيما يلي ملخصاً ل

 
 مخاطر التأمين (أ

 

أن المطالبات الفعلية ودفعات المزايا أو توقيتها، تختلف عن  فيالمخاطر األساسية التي تواجهها المجموعة بموجب عقود التأمين  تتمثل
فإن  ،جل. وبالتاليالمطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األ وجسامةتكرار ذلك بالتوقعات. ويتأثر 

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

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

 

 المطالبات وجسامةالتكرار 
 

األعمال الهندسية والسيارات ويمكن أن يتأثر تكرار وجسامة المطالبات بعدة عوامل. تقدم المجموعة أعمال التأمين على الممتلكات 
الحوادث الشخصية. ويتم النظر إلى أنواع التكافل  ضد تأمينوالوالصحي والتأمين على الحياة الجماعي  والتأمين البحري العامةوالحوادث 

قصيرة األجل حيث يتم اإلعالن عن المطالبات وتسويتها خالل فترة زمنية قصيرة. يساعد ذلك  تأمينهذه بصورة عامة على أنها عقود 
 . التأمينعلى تقليل مخاطر 

 

 الممتلكات 
 

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

 

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

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

 األعمال الهندسية 
 

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

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

 السيارات 
 

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

 

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

 

 الحوادث المتنوعة
 

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

 صدورها من قبل المحكمة.
 

 التأمين البحري
 

العديد  بسببالتي تلحق بالشحنة أو بالسفينة المؤمن عليها أو األضرار بالنسبة للتأمين البحري فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الخسائر 
الحوادث التي ينتج عنها مطالبات خسارة كلية أو جزئية. إن درجة الخسارة أو الضرر هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى  من

 المطالبات.
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 إدارة المخاطر )تابع( . 4

 
 اإلطار العام إلدارة مطلوبات الموجودات )تابع( ( 5

 
 )تابع( مخاطر التأمين (أ

 

 التكرار وجسامة المطالبات )تابع(
 

 على الحياة والحوادث الشخصيةالجماعي التأمين الطبي والتأمين 
 

لمخاطر الرئيسية في المرض والحوادث وتكاليف العناية الصحية المتعلقة به. وبالنسبة للتأمين الجماعي ا، تتمثل بالنسبة للتأمين الطبي
 على الحياة والحوادث الشخصية فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في المطالبات عن الوفاة و/أو العجز الدائم أو الجزئي.

 
 التأمين على الحياة لألفراد

 

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

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

 المذكورة أعاله. الفئاتلدى المجموعة ترتيبات إعادة التأمين مناسبة لحماية الجدوى المالية الخاصة بها مقابل هذه المطالبات لجميع 
 

 التركيز الجغرافي للمخاطر
 

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

 
 مخاطر إعادة التأمين

 

مجموعة خسائر مالية قد تنتج عن المطالبات التأمينية الكبيرة، تقوم اللالتعرض  الحد منالتأمين األخرى، ولغرض على غرار شركات 
ً أكبر في مجال األعمال بإبرام ضمن أعمالها االعتيادية  اتفاقيات إعادة تأمين مع أطراف أخرى. توفر ترتيبات إعادة التأمين هذه تنوعا

ً من إعادة  المحتملة التعرض للخسائربمراقبة لإلدارة  وتسمح نتيجة المخاطر الكبيرة كما توفر قدرة إضافية على النمو. إن جزءاً مهما
 التأمين يتأثر باالتفاقيات والعقود االختيارية وفائض الخسائر المتعلقة بعقود إعادة التأمين.

 
بالجزء ملتزمة  المجموعةوثائق التأمين، ونتيجة لذلك تبقى  حامليال تعفى المجموعة من التزاماتها تجاه  الُمسندةإن عقود إعادة التأمين 

 م تمكن معيدي التأمين من الوفاء بالتزاماتهم وفقاً لعقود إعادة التأمين.المطالبات المعاد تأمينها في حالة عد من
 

شركات إعادة التأمين، تقوم المجموعة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين التي تتعامل  تعثرولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة 
 االقتصادية المماثلة لتلك الشركات. السماتفية واألنشطة أو معها ورصد تركيزات مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرا

 
نظرياً، ينشأ أقصى (. ٪52 – 2017) 2018ديسمبر  31من مخاطر االئتمان القصوى في  ٪34تشكل أكبر خمسة شركات إعادة تأمين 

 ة.تعرض لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي من الذمم المدينة في أعمال دولة اإلمارات العربية المتحد
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
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 إدارة المخاطر )تابع( . 4

 
 اإلطار العام إلدارة مطلوبات الموجودات )تابع( ( 5

 
 المخاطر المالية (ب

 
 مالية:  إن المجموعة معرضة للمخاطر األساسية التالية نتيجة استخدامها أدوات

 
 مخاطر االئتمان؛  (1
 مخاطر السيولة؛  (2
 مخاطر السوق؛  (3
 المخاطر التشغيلية؛ و  (4
 مخاطر التأمين  (5
 

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، ويصف أهداف المجموعة وسياساتها والطرق 
إلى إدارة المجموعة لرأس المال. تم إدراج إفصاحات كمية في هذه البيانات المالية  المتبعة من قبلها لقياس وإدارة هذه المخاطر باإلضافة

 الموحدة.  
 
 مخاطر االئتمان   (1
 

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

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

 يتم تطبيق السياسات واإلجراءات التالية لتخفيف تعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان:
 

 ي السياسات واإلجراءات المتبعة للحد من تعرض فروع اإلمارات العربية المتحدة لمخاطر االئتمان:فيما يل
 

  المجموعة بإبرام عقود تأمين وإعادة تأمين فقط مع أطراف أخرى معترف بها وذات جدارة ائتمانية. تتمثل سياسة المجموعة تقوم
ً لشروط ائتمانية إلجراءات تحقق ائتمانية. عالوة على ذلك، تتم في أن يخضع كافة العمالء الراغبين في إجراء معامالت  وفقا
 لديون معدومة. المجموعةالتأمين بغرض الحد من تعرض  ومعيديبصورة مستمرة متابعة المبالغ المستحقة من عقود التأمين 

 

  ئتمانية لكل وكيل أو وسيط على إلى الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بوكالء ووسطاء من خالل وضع حدود ا المجموعةتسعى
 .قيد السدادحدة باإلضافة إلى متابعة الذمم المدينة 

 

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

  المجموعة. داخلال توجد تركزات جوهرية لمخاطر االئتمان 
 

 ول أدناه أقصى تعرضات المجموعة لمخاطر االئتمان من بنود بيان المركز المالي الموحد:يظهر الجد
 
 ديسمبر 31 ديسمبر  31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 105.618 144.938 االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق
 11.341 14.313 متوفرة للبيعاالستثمارات ال

 717.009 914.848 التأمين المدينة أرصدة
 35.190 32.398 الذمم المدينة األخرى

 2.234.351 2.499.941 لدى البنوكواألرصدة  لدى البنوك الودائع
 ----------------- ---------------- 

 3.606.438 3.103.509 
 ========== ========= 
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 إدارة المخاطر )تابع( . 4

 
 اإلطار العام إلدارة مطلوبات الموجودات )تابع( ( 5

 
 المخاطر المالية )تابع( (ب

 
 مخاطر االئتمان )تابع(  (1
 

 األقصىولكن ليس الحد  االئتماناطر تمثل التعرض الحالي لمخ أعالهالمالية بالقيمة العادلة، فإن المبالغ المبينة  األدواتعندما يتم تسجيل 
 في المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم. ينشأللتعرض للمخاطر الذي قد 

 
المحددة.  اإليضاحاتمن األدوات المالية، فقد تمت اإلشارة إلى  فئةلمزيد من التفاصيل حول الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لكل 

ً للتصنيف يعرض الجدول أدناه المعلومات المت علقة بالتعرض لمخاطر االئتمان لدى المجموعة من خالل تصنيف الموجودات وفقا
 االئتماني لألطراف المقابلة لدى المجموعة.

 

   لم يتأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض القيمة 

 فئة االستثمار 

من غير فئة 
االستثمار 
 )مرضي(

فئة من غير 
االستثمار 

 )غير مرضي(

متأخرة السداد 
أو منخفضة 

 المجموع القيمة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 144.938 - - 144.938 - االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق
 14.313 - - - 14.313 متوفرة للبيعاالستثمارات ال

 914.848 40.790 - - 874.058 التأمين المدينة أرصدة
 1.068.566 - - - 1.068.566 تأمينموجودات عقود إعادة ال
 32.398 - - 32.398 - الذمم المدينة األخرى

لدى واألرصدة  لدى البنوك الودائع
 2.499.941 - - 41.294 2.458.647 البنوك 

 ------------- ------------ ------------ ------------ -------------- 
     4.675.004 

 (40.790)     مةناقصاً مخصص انخفاض القي
     -------------- 
     4.634.214 
     ======== 
 

   لم يتأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض القيمة 

 فئة االستثمار 

من غير فئة 
االستثمار 
 )مرضي(

فئة من غير 
االستثمار 

 )غير مرضي(

متأخرة السداد 
أو منخفضة 

 اإلجمالي القيمة
 ألف درهم ألف درهم همألف در ألف درهم ألف درهم 
      

 105.618 - - 105.618 - االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق
 11.341 - - - 11.341 متوفرة للبيعاالستثمارات ال

 717.009 20.547 - - 696.462 أرصدة التأمين المدينة
 1.129.957 - - - 1.129.957 موجودات عقود إعادة التأمين

 35.190 - - 35.190 - رىالذمم المدينة األخ
 واألرصدة  لدى البنوك الودائع
 2.234.351 - - 49.320 2.185.031 لدى البنوك   
 ------------ --------- ------------ ------------ -------------- 
     4.233.466 

 (20.547)     ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
     ------------- 
     4.212.919 
     ======= 
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 إدارة المخاطر )تابع( . 4
 

 اإلطار العام إلدارة مطلوبات الموجودات )تابع( ( 5
 

 المخاطر المالية )تابع( ب( 
 

 مخاطر االئتمان )تابع(  (1
 

 فترات استحقاق أرصدة التأمين المدينة:فيما يلي تحليل ل
 

 
 2018ديسمبر  31

 حاملي وثائق 
 التأمين

 شركات التأمين/
 إعادة التأمين

 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

ً  30أقل من   357.254 13.577 343.677 يوما
30 – 90  ً  125.680 6.564 119.116 يوما
91 – 180  ً  96.164 7.246 88.900 يوما
181 – 270  ً  54.736 6.640 48.096 يوما
271 – 360  ً  37.065 3.080 33.985 يوما

ً  360أكثر من   52.466 7.867 44.599 يوما
 ------------------ -------------- ------------------ 

 723.347 44.974 678.373 المجموع
 ========== ======== ========== 

    خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً  30أقل من   84.237 58.176 26.061 يوما

30 – 90  ً  36.740 19.721 17.019 يوما
91 – 180  ً  21.756 10.682 11.074 يوما
181 – 270  ً  23.365 20.335 3.030 يوما
271 – 360  ً  4.520 2.924 1.596 يوما

ً  360أكثر من   20.883 12.771 8.112 يوما
 ---------------- ----------------- ----------------- 

 191.501 124.609 66.892 اإلجمالي
 ========== ========== ========== 

 914.848 169.583 745.265 المجموع
 ========== ========== ========== 
 

 

 
 2017ديسمبر  31

 حاملي وثائق 
 التأمين

 التأمين/ شركات
 اإلجمالي إعادة التأمين

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

ً  30أقل من   248.753 8.044 240.709 يوما
30 – 90  ً  156.916 6.698 150.218 يوما
91 – 180  ً  54.536 6.675 47.861 يوما
181 – 270  ً  39.239 4.736 34.503 يوما
271 – 360  ً  21.921 1.715 20.206 يوما

ً  360أكثر من   24.463 4.299 20.164 يوما
 ---------------- -------------- ----------------- 

 545.828 32.167 513.661 المجموع
 ========= ======== ========== 

    خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً  30أقل من   90.649 61.175 29.747 يوما

30 – 90  ً  15.733 6.197 9.536 يوما
91 – 180  ً  30.410 21.575 8.835 يوما
181 – 270  ً  11.493 5.495 5.998 يوما
271 – 360  ً  8.568 1.776 6.792 يوما

ً  360أكثر من   14.328 7.604 6.724 يوما
 --------------- ---------------- ----------------- 

 171.181 103.822 67.359 اإلجمالي
 ========= ========= ========== 

 717.009 135.989 581.020 المجموع
 ========= ========= ========== 
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 المخاطر المالية )تابع( ب( 

 
 ( مخاطر االئتمان )تابع(1
 

يوماً. فيما يتعلق بالموجودات المصنفة على أنها "متأخرة السداد وتعرضت لالنخفاض  120تقوم المجموعة بتقديم تسهيالت ائتمانية حتى 
ً ويتم قيد تسوية بناًء على االنخفاض في القيمة في بيان  120ة لفترة تتجاوز في القيمة" تكون الدفعات التعاقدية متأخر األرباح أو يوما

كـ يوماً مصنفة  120المبالغ المتأخرة لفترة تتجاوز تظل عندما تخضع التعرضات لمخاطر االئتمان لضمانات كافية، قد الموحد.  الخسائر
 يمة"، دون قيد أي تسويات بناء على االنخفاض في القيمة."مبالغ متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في الق

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

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

 
 مخاطر السيولة  (2
 

ا المرتبطة بعقود التأمين وااللتزامات المالية المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماته فيمخاطر السيولة  تتمثل
 عند استحقاقها.

 

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

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

 

 2018ديسمبر  31 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 اإلجمالي دون مدة محددة أكثر من سنة أقل من سنة 
 ------------------ ------------------- ----------------------- ----------------- 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     الموجودات

     
 65.089 65.089 - - استثمار في شركة زميلة

 144.938 - 78.363 66.575 استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
 1.241.748 1.027.435 200.000 14.313 استثمارات متوفرة للبيع

 بالقيمة العادلة من خالل  مدرجةاستثمارات 
 90.314 90.314 - - األرباح أو الخسائر  

 874.058 - - 874.058 ين المدينةأرصدة التأم
 32.398 - - 32.398 مدينون آخرون

 2.500.008 58.301 300.431 2.141.276 ودائع األجل وأرصدة لدى البنوك
 ---------------- -------------- ----------------- ---------------- 

 4.948.553 1.241.139 578.794 3.128.620 إجمالي الموجودات
 ========= ======== ========= ========= 

     المطلوبات
 1.124.941 - - 1.124.941 ذمم معيدي التأمين الدائنة ودائنون آخرون

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

 1.124.941 - - 1.124.941 إجمالي المطلوبات
 ========= ========= ========= ========= 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع( . 4

 
 اإلطار العام إلدارة مطلوبات الموجودات )تابع( ( 5

 
 المخاطر المالية )تابع( ب( 

 
 ( مخاطر السيولة )تابع(2
     
 2017ديسمبر  31 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اإلجمالي دون مدة محددة أكثر من سنة أقل من سنة 
 ------------------ ------------------ ----------------------- --------------- 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم ألف 
     الموجودات

     

 68.317 68.317 - - استثمار في شركة زميلة
 105.618 - 62.166 43.452 استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

 1.261.946 1.050.605 200.000 11.341 استثمارات متوفرة للبيع
 بالقيمة العادلة من خالل استثمارات مدرجة 

 60.104 60.104 - - رباح أو الخسائراأل  
 696.462 - - 696.462 أرصدة التأمين المدينة

 35.190 - - 35.190 مدينون آخرون
 2.234.351 53.296 255.032 1.926.023 ودائع األجل وأرصدة لدى البنوك

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

 4.552.988 1.323.322 517.198 2.712.468 داتإجمالي الموجو
 ========= ======= ========= ========= 

     المطلوبات
 1.006.329 - - 1.006.329 ذمم معيدي التأمين الدائنة ودائنون آخرون

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

 1.006.329 - - 1.006.329 إجمالي المطلوبات
 ========= ====== ====== ========= 

 
 ( مخاطر السوق3
 

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

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

 مخاطر أسعار الفائدة
 

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

 المجموعة لمخاطر فوائد القيمة العادلة.
 

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

 صنفت بها االستثمارات.
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 اوالشركات التابعة لهاورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( . 4
 

 اإلطار العام إلدارة مطلوبات الموجودات )تابع( ( 5
 

 المخاطر المالية )تابع( ب( 
 
 )تابع( ( مخاطر السوق3
 

 )تابع( مخاطر أسعار الفائدة
 

 ديسمبر: 31الرئيسية من األدوات المالية كما في الفئات  فائدةالموجودات المالية التي تخضع لتفاصيل فيما يلي 
 

 أقل من سنة 2018ديسمبر  31
من سنة إلى 
 خمس سنوات

بنود ال تخضع 
 معدل الفائدة الفعلي اإلجمالي  لفائدة

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

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 ٪21 .8 - ٪4 .25 144.938 - 78.363 66.575 استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
 ٪12 .13 - ٪5 .0 1.241.748 1.027.435 200.000 14.313 استثمارات متوفرة للبيع

   ثمارات مسجلة بالقيمة العادلة است
 90.314 90.314 - - من خالل األرباح أو الخسائر  

 

 ٪15 .75 - ٪2 .75 2.265.731 - 300.431 1.965.300 ودائع لدى بنوك
 ٪26 .5 - ٪0 .03 234.210 169.613 - 64.597 أرصدة لدى بنوك

 ------------- ----------- -------------- --------------  
 2.052.484 578.794 1.287.362 3.918.640  
 ======= ====== ======== ========  
      

 أقل من سنة 
من سنة إلى 
 خمس سنوات

بنود ال تخضع 
 معدل الفائدة الفعلي اإلجمالي  لفائدة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2017ديسمبر  31
---------------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- 

      
 ٪21 .8 - ٪5 .5 105.618 - 62.166 43.452 استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

 ٪12 .13 - ٪5 .56 1.261.946 1.050.605 200.000 11.341 استثمارات متوفرة للبيع
   استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة 

 60.104 60.104 - - من خالل األرباح أو الخسائر  
 

 ٪16 .5 - ٪0 .3 1.982.550 - 255.032 1.727.518 ودائع لدى بنوك
 ٪15 .5 - ٪0 .03 251.801 198.033 - 53.768 أرصدة لدى بنوك

 ------------- ---------- ------------- -------------  
 1.836.079 517.198 1.308.742 3.662.019  
 ======= ====== ======= =======  
 

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

معقولة في أسعار الفوائد، مع بقاء جميع  الموحد للمجموعة تجاه التغيرات المحتملة بصورةاألرباح أو الخسائر إن حساسية بيان 
 المتغيرات األخرى ثابتة، تعتبر غير جوهرية.
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( . 4
 

 بع(اإلطار العام إلدارة مطلوبات الموجودات )تا ( 5
 

 المخاطر المالية )تابع( ب( 
 

 ( مخاطر السوق )تابع(3

 

 مخاطر العمالت األجنبية
 

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

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

 ة.لتأثير الزيادات المبينة. ليس هناك أي تأثير آخر على حقوق الملكيالمعاكس 
 

 
 الزيادة في معدل 

 الصرف
 الموحدة التأثير على األرباح والخسائر

 واإليرادات الشاملة األخرى

 ديسمبر  31 ديسمبر  31  
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 2.622 3.469 ٪5+ الجنيه المصري
 503 503 ٪5+ الليرة السورية

 801 770 ٪5+ الروبية السريالنكية
 732 1.025 ٪5+ لتركيةالليرة ا

 
 مخاطر أسعار األسهم

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

ية(، سواء طرأت تلك التغيرات نتيجة أسعار السوق )باستثناء التغيرات الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت األجنب

ا في لعوامل متعلقة باألداة المالية بعينها أو مصدر األداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األدوات المالية المماثلة التي يتم المتاجرة به

 السوق. 
 

. تتألف جة للتغيرات في أسعار السوقبالموجودات المالية التي قد تتقلب قيمتها نتياألسهم يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر أسعار 

 استثمارات األسهم لدى المجموعة من أوراق مالية متداولة في أسواق األوراق المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

( 2018ديسمبر  31 االستثمارات المتوفرة للبيع في –إن التأثير على حقوق الملكية )نتيجة التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية 
الموحد )نتيجة التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر األرباح أو الخسائر وعلى بيان 

ة، هي على كافة المتغيرات األخرى ثابت بقاء( بسبب تغير محتمل بصورة معقولة في مؤشرات حقوق الملكية، مع 2018ديسمبر  31في 
 كما يلي:

 

 
 التغير في أسعار 

 األسهم
 التأثير على 

 حقوق الملكية
التأثير على 

 األرباح أو الخسائر
 ألف درهم ألف درهم ٪ 
    

    2018ديسمبر  31
 )بشكل أساسي سوق دبي المالي –جميع االستثمارات 

 1.108 99.546 10 وسوق أبوظبي لألوراق المالية(   
    

    0172ديسمبر  31
 )بشكل أساسي سوق دبي المالي –جميع االستثمارات 

 1.138 102.077 10 وسوق أبوظبي لألوراق المالية(   
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( . 4
 

 مطلوبات الموجودات )تابع( اإلطار العام إلدارة ( 5
 

 المخاطر المالية )تابع( ب( 
 

 ( المخاطر التشغيلية 4
 

ل تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر الخسارة التي قد تنتج عن فشل النظام أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في حا
لمخاطر التشغيلية أضرار بسمعة المجموعة وقد يكون لها تبعات قانونية أو عدم قدرة األنظمة الرقابية على العمل، يمكن أن تسبب ا

تنظيمية كما قد تؤدي إلى تكبد خسائر مالية. ال تتوقع المجموعة القضاء على كافة المخاطر التشغيلية؛ إال أن وضع إطار عمل رقابي 
لمخاطر. تتضمن أدوات الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة صارم ومراقبة واالستجابة للمخاطر المحتملة، يمّكن المجموعة من إدارة ا

 ووضع إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم.
 
 مخاطر التأمين( 5
 

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

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

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

 إدارة رأس المال
 

مان وسوريا ومصر إن متطلبات رأس المال موضوعة ومنظمة حسب المتطلبات التنظيمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعُ 
وسريالنكا وتركيا والبحرين. تم وضع هذه المتطلبات لضمان توفر هوامش سيولة كافية. وضعت المجموعة أهداف أخرى لالحتفاظ 

 بمستوى ائتمان قوي ونسب جيدة لرأس المال لكي تدعم أهدافها التجارية وزيادة قيمة حقوق الملكية إلى أقصى حد.
 

ما بين مستويات رأس المال المعلنة والمطلوبة بشكل منتظم. يتم  العجزتقييم من خالل  ديهامتطلبات رأس المال لبإدارة المجموعة تقوم 
أنشطة المجموعة. المتعلقة بالمخاطر  وسماتإجراء تعديالت لمستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في أوضاع السوق 

 رأسمالية.أسهم للمساهمين أو أن تصدر يل مبلغ توزيعات األرباح تعد، يمكن للمجموعة أو تعديله هيكل رأس المالبغرض الحفاظ على 
 
لم يتم الصادر بشأنها التقرير. وخالل الفترة المالية  جهات خارجيةالمجموعة بالكامل بمتطلبات رأس المال المفروضة من  التزمتلقد 

 .إجراء أية تغييرات ألهدافها وسياساتها وعملياتها بالمقارنة مع السنة السابقة
 

 استخدام التقديرات واألحكام . 5
 

وي إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ بيان المركز المالي، والتي تنط
 تالية مبينة أدناهعلى مخاطر جسيمة من إجراء تسوية مادية لمبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة ضمن السنة المالية ال

 

 سواء تم اإلبالغ عنها أو لم يتم   تحت التسويةمخصص المطالبات 
 

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

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

ا في تاريخ بيان المركز المالي. يتم وضع وبصورة محددة، يجب وضع تقديرات إلجمالي التكلفة المتوقعة للمطالبات التي تم اإلبالغ عنه
. إن األسلوب األساسي المتبع تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي

م يتم اإلبالغ عنها، يتمثل في استخدام االتجاهات المطالبات التي تم اإلبالغ عنها والمطالبات المتكبدة ولمن قبل اإلدارة عند تقدير تكلفة 
 السابقة لتسوية المطالبات بهدف التنبؤ باالتجاهات المستقبلية لتسوية المطالبات.

 

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

 

 تخضع كافة عقود التأمين الختبار كفاية المطلوبات، والذي يعكس أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.
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 والشركات التابعة لهان مساهمة عامة اورينت للتأمي
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 
 استخدام التقديرات واألحكام )تابع( .5

 
 خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة

 
ائر انخفاض القيمة ال يتم إدراج الذمم المدينة التي يتم تقييمها بشكل فردي مقابل انخفاض القيمة والتي يتم أو يستمر االعتراف بخس

الخاصة بها ضمن التقييم الجماعي النخفاض القيمة. يتطلب تقييم انخفاض القيمة أحكام. ومن أجل إصدار تلك األحكام تقوم الشركة بتقييم 
وفقاً للشروط  سمات مخاطر االئتمان التي تعتبر عملية التأخر عن السداد على أنها مؤشر على عدم القدرة على سداد كافة المبالغ المستحقة

 التعاقدية.
 

 خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع
 

تقوم المجموعة بالتعامل مع استثمارات األسهم المتوفرة للبيع على أنها تعرضت النخفاض القيمة عندما يكون هناك انخفاض حاد أو 
عي آخر على وجود انخفاض في القيمة. إن تحديد ما إذا كان مستمر في القيمة العادلة ألقل من تكلفتها أو عند وجود دليل موضو

 االنخفاض "جوهري" أو "طويل المدة" يتطلب وضع أحكام هامة. عندما ال تكون القيمة العادلة متوفرة، يتم تقدير القيمة القابل لالسترداد
عة بتقييم العوامل األخرى، بما في ذلك التقلب عن تلك االستثمارات الختبار االنخفاض في القيمة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجمو

 االعتيادي في سعر األسهم المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم الخاصة باألسهم غير المدرجة.
 

 خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق
 

فظ بها لالستحقاق بتاريخ كل بيان مركز مالي من أجل تقييم فيما إذا كان تقوم المجموعة بمراجعة استثماراتها الفردية الجوهرية المحت
الموحد. وبصورة محددة، يتطلب وضع أحكام اإلدارة عند تقدير األرباح أو الخسائر يجب تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة ضمن بيان 

مة. تستند هذه التقديرات على افتراضات حول عدد من العوامل المبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد خسائر انخفاض القي
 وقد تختلف النتائج الفعلية، مما يؤدي إلى تغير المخصص في المستقبل.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية   .6

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

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

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

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

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

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

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

 القياسات. 
 

 : مدخالت تمثل أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط ألداة مطابقة. 1المستوى 
 

لتي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار( أو بصورة غير ا 1: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى 
مباشرة )أي مستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة 

تبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها جميع ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُع
 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 3المستوى 

ظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بناًء على على بيانات ملحو
 األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار الفروقات بين األدوات.
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 والشركات التابعة لهاعامة  اورينت للتأمين مساهمة
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( .6
 

ج للقيمة يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب المستوى في النظام المتدر
 التي يتم في اطاره تصنيف قياسات القيمة العادلة.العادلة 

 

  2018ديسمبر  31
 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم الموجودات المالية

     
     الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:

 11.079 - - 11.079 أسهم األوراق المالية
 مارات محتفظ بها بالنيابة عن حملة وثائق  استث
 79.235 - - 79.235 المنتجات المرتبطة بالوحدات  
 ---------- ------- ------- --------- 
 90.314 - - 90.314 
 ===== ==== ==== ===== 
     

     الموجودات المالية المتوفرة للبيع:
 1.191.013 200.000 - 991.013 القطاع المصرفي
 50.735 31.978 - 18.757 قطاعات أخرى

 -------------- ------- ----------- -------------- 
 1.009.770 - 231.978 1.241.748 
 ======== ==== ====== ======== 

     

      2017ديسمبر  31في 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الموجودات المالية

 ألف درهم ألف درهم لف درهمأ ألف درهم 
     

     الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:
 11.378 - - 11.378 أسهم األوراق المالية

 استثمارات محتفظ بها بالنيابة عن حملة وثائق  
 48.726 - - 48.726 المنتجات المرتبطة بالوحدات  
 --------- ------- ------- --------- 
 60.104 - - 60.104 
 ===== ==== ==== ===== 
     

     الموجودات المالية المتوفرة للبيع:
 1.215.788 200.000 - 1.015.788 القطاع المصرفي
 46.158 29.831 - 16.327 قطاعات أخرى

 ------------- -------- ----------- ------------- 
 1.032.115 - 229.831 1.261.946 
 ======= ==== ====== ======= 
 

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

 
يناير  1في 

 المبيعات مشتريات 2018

إجمالي األرباح 
أو الخسائر 

المسجلة في 
 حقوق الملكية

 31في 
ديسمبر 
2018 

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

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2018ديسمبر  31
      

      الموجودات المالية المتوفرة للبيع:

 200.000 - - - 200.000 القطاع المصرفي
 31.978 - - 2.147 29.831 قطاعات أخرى

 ----------- -------- ------- ------- ----------- 
 231.978 - - 2.147 229.831 اإلجمالي

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

 
 دوات المالية )تابع(القيمة العادلة لأل .6

 

 2017ديسمبر  31
يناير  1في 

 المبيعات مشتريات 2017

إجمالي األرباح 
أو الخسائر 
المسجلة في 
 حقوق الملكية

 ديسمبر  31في 
2017 

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

 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم 
      

      الموجودات المالية المتوفرة للبيع:

 200.000 - - - 200.000 القطاع المصرفي
 29.831 (17.506) - 3.191 44.146 قطاعات أخرى

 ----------- -------- ------- ----------- ---------- 
 229.831 (17.506) - 3.191 244.146 اإلجمالي

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

 الممتلكات والمعدات .7
  

 
 أراضي 

 
 

 مباني 

أثاث 
وتجهيزات 

 ومعدات مكتبية 

 
 

 سيارات 

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

      التكلفة 
 146.443 2.055 27.932 96.456 20.000 2017يناير  1في 

 2.428 215 2.213 - - إضافات 
 (34) - (34) - - استبعادات 

 (258) (7) (251) - - فروق صرف عمالت أجنبية
 ---------- ---------- ---------- --------- ----------- 

 148.579 2.263 29.860 96.456 20.000 2017ديسمبر  31في 
 ---------- --------- ---------- -------- ----------- 
 148.579 2.263 29.860 96.456 20.000 2018 يناير 1في 

 2.653 338 2.315 - - إضافات 
 (335) (238) (97) - - استبعادات 

 (1.873) (77) (1.796) - - فروق صرف عمالت أجنبية
 ---------- ----------- ---------- -------- ---------- 

 149.024 2.286 30.282 96.456 20.000 2018ديسمبر  31في 
 -------- --------- --------- ------- ---------- 

      االستهالك المتراكم
 38.952 880 18.708 19.364 -  2017يناير  1في 

 7.297 392 3.047 3.858 - المحمل على السنة 
 (30) - (30) - - على االستبعادات 

 (112) 2 (114) - - فروق صرف عمالت أجنبية
 -------- --------- --------- -------- --------- 

 46.107 1.274 21.611 23.222 - 2017ديسمبر  31في 
 -------- --------- --------- -------- --------- 
 46.107 1.274 21.611 23.222 -  2018يناير  1في 

 7.046 341 2.845 3.860 - المحمل على السنة 
 (313) (229) (84) - - على االستبعادات 

 (942) (29) (913) - - فروق صرف عمالت أجنبية
 -------- --------- ---------- -------- ---------- 

 51.898 1.357 23.459 27.082 - 2018ديسمبر  31في 
 -------- --------- --------- ------- ---------- 

      صافي القيمة الدفترية 
 102.472 989 8.249 73.234 20.000  2017ديسمبر  31في 
 ===== ===== ==== === ====== 

 97.126 929 6.823 69.374 20.000  2018ديسمبر  31في 
 ===== ===== ==== === ====== 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 زميلةفي شركة  اتاالستثمار .8
 

( في اورينت يو ان بي تكافل ش.م.ع، شركة مساهمة عامة تم تسجيلها ٪35: 2017) ٪35يمثل االستثمار في شركة زميلة نسبة 
. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة الزميلة في 2017وتأسيسها في اإلمارات العربية المتحدة. بدأت الشركة الزميلة عملياتها التجارية في 

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

 

 فيما يلي الحركة في االستثمار في شركة زميلة:
 مبرديس 31 ديسمبر 31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 70.000 68.317 يناير 1الرصيد كما في 
 700 - /الفترةالمساهمة اإلضافية خالل السنة

 (2.102) (3.228) /الفترةحصة المجموعة من صافي خسائر السنة
 (281) - حصة المجموعة من مصاريف ما قبل التأسيس

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

 65.089 68.317 
 ======= ====== 

 
 االستثمارات في األوراق المالية  .9

 
 2018ديسمبر  31في 

المحتفظ بها 
لتاريخ 

 الُمتوفرة للبيع االستحقاق

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح أو 
 اإلجمالي الخسائر

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     أسهم األوراق المالية

 1.006.536 11.079 995.457 - مالية مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدةأسهم أوراق 
 231.975 - 231.975 - أسهم أوراق مالية غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
 3 - 3 - أسهم أوراق مالية غير مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة

  لعربية المتحدة أسهم أوراق مالية غير مدرجة داخل اإلمارات ا
 محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق المنتجات    
 44.797 44.797 - - المرتبطة بالوحدات   

 اإلمارات العربية المتحدة  خارجأسهم أوراق مالية غير مدرجة 
 محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق المنتجات    
 34.438 34.438 - - المرتبطة بالوحدات   
 ---------- -------------- ----------- -------------- 

 1.317.749 90.314 1.227.435 - إجمالي أسهم األوراق المالية
 159.251 - 14.313 144.938 (2-9)إيضاح  فيها األخرى إجمالي الموجودات المستثمر

 ----------- -------------- ----------- -------------- 
 1.477.000 90.314 1.241.748 144.938 المجموع

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

 

 )تابع(االستثمارات في األوراق المالية  .9
     

 

  2017ديسمبر  31في 

المحتفظ بها 
 وفرة للبيعالُمت لتاريخ االستحقاق 

القيمة العادلة 
من خالل 
األرباح أو 
 اإلجمالي الخسائر

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 1.032.152 11.378 1.020.774 - أسهم أوراق مالية مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
 229.828 - 229.828 - لمتحدة أسهم أوراق مالية غير مدرجة داخل اإلمارات العربية

 3 - 3 - أسهم أوراق مالية غير مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة
  أسهم أوراق مالية غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة 

 محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق المنتجات    
 29.952 29.952 - - المرتبطة بالوحدات   

 إلمارات العربية المتحدة ا خارجأسهم أوراق مالية غير مدرجة 
 محتفظ بها بالنيابة عن حاملي وثائق المنتجات    
 18.774 18.774 - - المرتبطة بالوحدات   
 --------- ------------- ----------- ------------- 

 1.310.709 60.104 1.250.605 - إجمالي أسهم األوراق المالية
 116.959 - 11.341 105.618 (2-9)إيضاح  خرىفيها األ إجمالي الموجودات المستثمر

 ----------- ------------- ---------- ------------- 
 1.427.668 60.104 1.261.946 105.618 المجموع

 ======= ====== ======= ====== أسهم أوراق مالية مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
 
 يون درهم(.مل 28.939: 2017مليون درهم ) 37.794بشراء أسهم بقيمة  2018ديسمبر  31منتهية في ال قامت المجموعة خالل السنة 1. 9
 
 يتمثل إجمالي الموجودات األخرى المستثمر فيها في المبلغ المستثمر به في أذون الخزانة والسندات الحكومية. 2. 9
 

 ودائع إلزامية  .10
 
 ديسمبر 31 سبتمبر 31 
 2018 2017 
 ألف درهم همألف در 
   
 وديعة إلزامية ال يمكن سحبها دون موافقة مسبقة من وزارة االقتصاد  (أ)

 10.000 10.000 2007لسنة  6من القانون االتحادي رقم  42وفقاً للمادة       
 18.801 22.203 ب(   مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة لسوق المال، سلطنة ُعمان

 494 478 ماني الموحد للبطاقة البرتقاليةب الُعُ ج(   مبالغ محتجزة لدى المكت
 178 178 د(    مبالغ محتجزة لدى هيئة التأمين بسوريا

 13.953 13.540 هـ(   مبالغ محتجزة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
 9.141 11.173 و(    مبالغ محتجزة لدى الخزانة التركية

 729 729 بحرين المركزيز(   مبالغ محتجزة لدى مصرف ال
 ------------ ----------- 

 58.301 53.296 
 ======= ====== 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 أرصدة التامين المدينة  .11
 

 ديسمبر 31 2018ديسمبر  31 
 2017 

 مألف دره ألف درهم 
   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:

 513.661 678.373 المستحق من حملة وثائق التأمين  
 32.167 44.974 المستحق من شركات التأمين/إعادة التأمين  
 ----------- ----------- 
 723.347 545.828 
 ----------- ----------- 

   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:
 67.359 66.892 المستحق من حملة وثائق التأمين  

 103.822 124.609 المستحق من شركات التأمين/إعادة التأمين  
 ----------- ----------- 
 191.501 171.181 
 ----------- ----------- 

 717.009 914.848 إجمالي أرصدة التأمين المدينة 
 (20.547) (40.790) يلهاناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحص

 ------------ ------------ 
 696.462 874.058 صافي أرصدة التأمين المدينة

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

   فيما يلي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة:
 ديسمبر 31 2018ديسمبر  31 

 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 17.188 20.547  يناير 1الرصيد في 
 3.359 20.243 الحركة خالل السنة

 --------- --------- 
 40.790 20.547 
 ===== ===== 

   
12.  ً  الذمم المدينة األخرى والمصاريف المدفوعة مقدما

 

 ديسمبر 31 ديسمبر  31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 2.063 1.725 ذمم مدينة من الموظفين
 5.129 5.827 قابلة لالستردادودائع 

 ً  21.191 27.073 مصاريف مدفوعة مقدما
 27.998 24.846 أخرى

 --------- --------- 
 59.471 56.381 
 ===== ===== 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 وموجودات عقود إعادة التأمينمطلوبات عقود التأمين  .13
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

 1.245.762 1.257.419 (2.781.199) (2.420.276) 4.026.961 3.677.695 إجمالي األقساط
 اطي الحركة في مخصص األقساط غير المكتسبة واالحتي

 (707.044) (110.870) 360.911 1.433 (567.955) (112.303) الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات  
 ----------------- ---------------- -------------------- ------------------- ----------------- ---------------- 

 1.038.718 1.146.549 (2.420.288) (2.418.843) 3.459.006 3.565.392 صافي األقساط المكتسبة
 ========= ========= =========== =========== ========== ========= 
       

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

 
 ديسمبر  31

2018 
 ديسمبر  31

2017 
 ديسمبر  31

2018 
 ديسمبر  31

2017 
 ديسمبر  31

2018 
 ديسمبر 31
 2017 

 مألف دره ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

 420.111 423.839 (934.199) (939.894) 1.354.310 1.363.733 احتياطي األقساط غير المكتسبة
 159.458 212.031 (17.109) (1.300) 176.567 213.331 االحتياطي الحسابي

 48.725 79.235 - - 48.725 79.235 احتياطي أموال مرتبطة بالوحدات
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------- ------------- 

 1.656.299 1.579.602 (941.194) (951.308) 715.105 628.294 
 ========= ========= ========= ========= ======== ======= 
       

 221.701 210.499 (791.758) (736.942) 1.013.459 947.441 المطالبات تحت التسوية
 166.799 189.097 (328.117) (321.673) 494.916 510.770 احتياطي المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها
 2.518 3.009 (10.082) (9.951) 12.600 12.960 احتياطي مصاريف تسوية الخسائر المخصصة

 12.925 13.650 - - 12.925 13.650 احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة
 ----------------- ---------------- ------------------- ------------------ -------------- ------------- 

 1.484.821 1.533.900 (1.068.566) (1.129.957) 416.255 403.943 
 ----------------- ---------------- ------------------- ------------------ ----------------- ---------------- 

 3.141.120 3.113.502 (2.009.760) (2.081.265) 1.131.360 1.032.237 
 ========== ========= =========== ========== ========== ========= 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 دة )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموح

 

 )تابع( مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين .13
 

 المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات األخرى 
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 اإلجمالي 
حصة شركات 
 اإلجمالي  الصافي إعادة التأمين

حصة شركات 
 الصافي إعادة التأمين

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  رهمألف د ألف درهم ألف درهم 
        
 260.324 (1.911.286) 2.171.610  403.943 (1.129.957) 1.533.900 يناير 1في 

مطالبات التأمين 
 (442.250) 2.463.047 (2.905.297)  (586.781) 1.620.186 (2.206.967) المدفوعة

 856.139 (1.686.256) 2.272.395  612.856 (1.607.584) 2.220.440 المطالبات المتكبدة
فروق صرف 

 (270) 4.538 (4.808)  (13.763) 48.789 (62.552) العمالت األجنبية
 ------------- ---------------- -----------  ------------- --------------- ----------- 
 403.943 (1.129.957) 1.533.900  416.255 (1.068.566) 1.484.821 ديسمبر 31في 

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

 اإلجمالي –جدول تطّور المطالبات 
 

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

 

 اإلجمالي 2018 2017  2016 2015 2015قبل  سنة الحادث
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

  2.593.812 2.071.843  1.565.231 1.466.894 - في نهاية سنة الحادث
  - 1.788.066  1.688.087 2.246.113 - د سنةبع

  - -  1.613.606 2.314.328 - بعد سنتين
  - -  - 2.283.787 - بعد ثالث سنوات
  - -  - - 5.246.200 بعد أربع سنوات

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

  2.593.812 1.788.066  1.613.606 2.283.787 5.246.200 للمطالبات المتراكمة
 ------------- ------------- -------------  ------------- -------------- ----------- 
        

  (1.891.798) (1.284.603)  (947.225) (510.781) - في نهاية سنة الحادث
  - (1.466.138)  (1.370.652) (864.417) - بعد سنة

  - -  (1.471.740) (2.034.164) - بعد سنتين
  - -  - (2.058.494) - بعد ثالث سنوات
  - -  - - (5.152.480) بعد أربع سنوات

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

  (1.891.798) (1.466.138)  (1.471.740) (2.058.494) (5.152.480) ريخهحتى تا
 --------------- --------------- ---------------  --------------- --------------- ------------- 
 93.720 225.293 141.866  321.928 702.014 1.484.821 
 ===== ====== ======  ====== ====== ======= 

 

يتعين وضع األحكام الجوهرية عند تحديد المطلوبات واختيار االفتراضات. تعتمد االفتراضات المستخدمة على الخبرات السابقة والبيانات 
الداخلية الحالية ومؤشرات ومعايير السوق الخارجية التي تعكس أسعار السوق الملحوظة الحالية والمعلومات المنشورة األخرى. يتم تحديد 
م االفتراضات والتقديرات المتحفظة في تاريخ التقييم وال تتم مراعاة اآلثار النافعة المحتملة لعمليات السحب االختيارية. كما يتم تقيي

 االفتراضات بصفة دورية في المستقبل لضمان التوصل إلى تقييمات واقعية ومعقولة.
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 ت حول البيانات المالية الموحدة )تابع(إيضاحا

 

 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين )تابع( .13
 

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

 التأمين على الحياه
 

 معدالت الوفيات والمرض
 

المقدمة من شيركة إعيادة التيأمين وفقياً لنيوع العقيد المحيرر والمنطقية التيي يقييم فيهيا الشيخص تعتمد االفتراضات على أسعار إعادة التأمين 
المؤمن عليه. تعكس االفتراضات الخبرات السابقة األخيرة ويتم تعديلها عنيد الليزوم ليتعكس الخبيرات الخاصية بالمجموعية. ونظيراً التبياع 

تقبلية المتوقعة. وييتم التفرييق بيين االفتراضيات حسيب نيوع الميؤمن علييه وفئية المنهج المحافظ، ال يتم رصد أي مخصص للتحسينات المس
االكتتاب ونوع العقد. وسوف تؤدي زيادة المعدالت إلى عدد أكبر من المطالبات )وقد تحدث المطالبات بشيكٍل أسيرع مميا هيو متوقيع(، ميا 

 سيؤدي إلى زيادة المصاريف وتقليل أرباح المجموعة.
 

 يالعائد االستثمار
 

يتم اشتقاق المتوسط المرجح للعائد االستثماري بناًء على محفظة نموذجية من المفترض أن تقلل المطلوبات، والتي تتماشى مع استراتيجية 
تخصيص الموجودات طويلة األجل. تعتمد هذه التقديرات على عائدات السوق الحالية والتوقعات الخاصة بيالتطورات االقتصيادية والماليية 

 لية. قد تؤدي زيادة العائد االستثماري إلى زيادة أرباح المجموعة.المستقب
 

 المصاريف
 

تعكس افتراضات المصاريف التشغيلية التكاليف المتوقعة للحفياظ عليى وثيائق التيأمين السيارية وخيدمتها باإلضيافة إليى المصياريف العامية 
سييبة، وتعييديلها عنييد اللييزوم لتناسييب التضييخم المتوقييع فييي ذات الصييلة. ويييتم أخييذ المسييتوى الحييالي للمصيياريف كقاعييدة مصيياريف منا

 المصاريف. قد تؤدي زيادة مستوى المصاريف إلى زيادة في المصاريف ومن ثم تقليل أرباح المجموعة.
 

 معدالت االنقضاء واالسترداد
 

االختيياري لوثيائق التيأمين مين جانيب حياملي  يتعلق االنقضاء بانتهياء وثيائق التيأمين نتيجيةً لعيدم دفيع األقسياط. ويتعليق االسيترداد باإلنهياء
الوثائق. ويتم تحديد افتراضات إنهاء الوثيقة باسيتخدام إجيراءات إحصيائية بنياًء عليى خبيرة المجموعية، وتختليف حسيب نيوع المنيتج وميدة 

تقليل أرباح المسياهمين، لكين زييادة  الوثيقة واتجاهات المبيعات. إن الزيادة في معدالت االنقضاء المبكر في بداية مدة الوثيقة قد تؤدي إلى
 معدالت االنقضاء في أواخر مدة الوثيقة تكون عموماً ذات تأثير معتدل.

 
 معدل الخصم

 

 يتم تحديد مطلوبات التأمين على الحياة على أنها مجموع القيمة المخصيومة للمزاييا المتوقعية والمصياريف اإلداريية المسيتقبلية التيي تتعليق
صوماً منها القيمة المخصومة لألقساط النظريية المتوقعية التيي قيد تكيون مطلوبية السيتيفاء تليك التيدفقات النقديية الخارجية مباشرةً بالعقد مخ

المسييتقبلية. تعتمييد معييدالت الخصييم علييى معييدالت مخيياطر القطيياع الحالييية المعدليية حسييب تعييرض المجموعيية للمخيياطر. وسييوف يييؤدي 
 مة بند مطلوبات التأمين ومن ثم تقليل أرباح المساهمين.االنخفاض في معدل الخصم إلى زيادة في قي

 
 التأمينات العامة

 

تصدر المجموعة على وجه التحديد األنواع التاليية مين عقيود التأمينيات العامية: التيأمين البحيري والتيأمين ضيد الحرييق والتيأمين الهندسيي 
للمصياريف العالجيية لحياملي الوثيائق وال تلتيزم المجموعية بتجدييدها. والتأمين العيام والتيأمين الطبيي. تقيدم عقيود التيأمين الصيحي تغطيية 

هيم وعادة ما تغطي المخاطر المشمولة في وثائق التأمينات العامة فترة اثني عشر شهراً. بالنسبة لعقود التأمينات العامية، تنشيأ المخياطر األ
المطالبيات الطويلية التيي تسيتغرق تسيويتها العدييد مين السينوات عن التغييرات المناخيية والكيوارث الطبيعيية واألعميال اإلرهابيية. تتضيمن 

 مخاطر التضخم. 
 

وال تختلف هذه المخاطر بشكٍل جوهري حسب المكان الذي يوجد به المؤمن عليه من جانب المجموعة ضد هذه المخياطر ونيوع المخياطر 
 المؤمن ضدها وحسب مجال العمل.

 
ه عن طريق التنويع عبر محفظة كبييرة مين عقيود التيأمين والمنياطق الجغرافيية. ييتم تحسيين يتم الحد من التعرض للمخاطر المذكورة أعال

قابلية تغيير المخياطر مين خيالل االختييار اليدقيق وتنفييذ اسيتراتيجيات التيأمين المصيممة لضيمان تنيوع المخياطر مين ناحيية نيوع المخياطر 
ن خيالل التنيوع عبير مختليف القطاعيات الصيناعية والمنياطق الجغرافيية. ومستوى المزايا الميؤمن عليهيا. وييتم تحقييق ذليك بشيكٍل كبيير مي

عالوة على ذلك، يتم تطبيق سياسات صارمة لمراجعة المطالبات لتقييم جميع المطالبات الجديدة والحاليية وإجيراء مراجعية دوريية مفصيلة 
حتميل أن يكيون بهيا احتييال وذليك لتقلييل تعيرض المجموعية إلجراءات التعامل مع المطالبات والقيام بتحقيقات دورية في المطالبات التيي يُ 

لتيي للمخاطر. كما تطبق المجموعة سياسة اإلدارة الفاعلة والمتابعة الفورية للمطالبات لتقليل تعرضها للتطورات المستقبلية غير المتوقعة ا
المتوقع في الحسبان عند تقيدير مطلوبيات عقيود  يمكن أن تؤثر سلباً على أعمالها. ويتم الحد من مخاطر التضخم عبر وضع معدل التضخم

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

 

 لدى البنوكالنقد واألرصدة  .14
 

 ديسمبر 31 ديسمبر  31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 198.076 169.680 في الصندوق أرصده لدى البنوك ونقد
 53.768 64.597 ودائع لدى بنوك مستحقة خالل ثالثة أشهر

 ------------ ----------- 
 251.844 237.277 النقد وما يعادله

 1.929.254 2.207.430 ودائع لدى بنوك مستحقة بعد ثالثة أشهر
 -------------- ------------- 
 2.441.707 2.181.098 
 ======== ======= 

   النقد وما يعادله:
 1.942.411 2.215.142 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:
 238.687 226.565 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:

 -------------- ------------- 
 2.441.707 2.181.098 
 ======== ======= 
 

 تم رهنه مقابل الضمانات البنكية.ألف درهم(  8.216: 2017)لف درهم أ 1.562مبلغ  لدى بنوكتتضمن األرصدة 
 

  سنوياً. ٪16 .25 – ٪0. 03: 2017ديسمبر  31) ٪26 .5 - ٪0 .03تتراوح الفائدة على الودائع لدى البنوك على معدل ثابت يتراوح من 
 

 رأس المال .15

 
 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 درهم للسهم الواحد 100سهم بقيمة  5.000.000المصدر والمدفوع بالكامل 
 500.000 500.000 درهم للسهم الواحد( 100سهم بقيمة  5.000.000: 2017)  
 ====== ====== 

 

 االحتياطيات   .16
 

 طبيعة االحتياطيات والغرض منها
 
 االحتياطي اإللزامي -
 

وعلييه، ليم ييتم  الميدفوع.مالها مين رأسي ٪25يعيادل  رت الشيركة عيدم زييادة االحتيياطي اإللزاميي عمياوفقاً للنظام األساسي للشيركة، قير
يمكن استخدام هذا االحتياطي ألي غرض يقرره المساهمين بناًء عليى توصيية إجراء أي تحويالت إلى االحتياطي اإللزامي خالل السنة. 

 مجلس اإلدارة. 
 
 االحتياطي القانوني -

 

 ٪10والنظيام األساسيي للشيركة، يجيب تحوييل ميا نسيبته  2015( لسينة 2رقم ) االتحادي بدولة اإلمارات العربية المتحدة قانونلطبقاً ل
مين رأس الميال  ٪50من األرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني. يمكن للمجموعة إيقاف هذه التحويالت عندما يبلغ إجمالي االحتياطي 

 إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون. . 2016ي وقد بلغ هذه النسبة فالمدفوع 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 االحتياطيات )تابع( .16
 

 طبيعة االحتياطيات والغرض منها )تابع(
 
 ر استثنائيةاحتياطي خسائ -
 

ميين صييافي إيييرادات التييأمين للسيينة إلييى احتييياطي خسييائر  ٪10فيمييا يتعلييق بعمليييات اإلمييارات العربييية المتحييدة، يييتم تحويييل مبلييغ يعييادل 
 استثنائية لضمان أن الشركة تحتفظ بسيولة كافية للوفاء بالمطالبات االستثنائية غير المتكررة التي تطرأ في سنوات مستقبلية. 

 
مين  ٪1مين المطالبيات تحيت التسيوية )غيير التيأمين عليى الحيياة( للسينة و ٪10ميا يخيص عملييات ُعميان، يجيب تحوييل ميا يعيادل أما في

ائية إجمالي أقساط التأمين على الحياة إلى احتياطي خسائر الطوار  للتأكد من أن الشركة لديها القيدرة الماليية الكافيية بالمطالبيات االسيتثن
 طرأ في سنوات مستقبلية لفرع ُعمان.غير المتكررة التي ت

 
 االحتياطي العام  -
 

تتم التحويالت إلى االحتياطي العام بناًء على توصية مجلس اإلدارة. يمكن استخدام هذا االحتياطي لألغراض التيي يراهيا مجليس اإلدارة 
 مناسبة.

 
 احتياطي االستثمارات المتوفرة للبيع   -
 

 يمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع.يسجل هذا االحتياطي التعديالت بالق
 

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية   -
 

 يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنبية لتسجيل الفروق الناتجة عن تحويل البيانات المالية لشركات تابعة أجنبية.
 

 توزيعات األرباح  .17
 

 100درهم للسهم بإجمالي مبلغ  20، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2018ديسمبر  31فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 
مليون درهم(. يخضع هذا التوزيع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد خالل  100: 2017مليون درهم )

2019. 
 

مارس  4افق المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الُمنعقد بتاريخ ، و2017ديسمبر  31فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 
 .2018وتم دفعها خالل سنة  مليون درهم 100بإجمالي مبلغ درهم للسهم(  20) ٪20، على توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2018

 
 التزام مزايا التقاعد .18

 ديسمبر 31 ديسمبر  31 
 2018 2017 
 درهم ألف ألف درهم 
   

 17.533 20.248 يناير  1في 
 4.953 5.119 المحمل للسنة

 (2.211) (1.477) المدفوع خالل السنة
 (27) (104) فروقات تحويل العمالت األجنبية

 --------- --------- 
 20.248 23.786 ديسمبر 31في 
 ===== ===== 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 
 ذمم إعادة التأمين الدائنة ودائنون آخرون .19

 
 ديسمبر 31 ديسمبر  31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 324.923 445.394 داخل اإلمارات العربية المتحدة –الذمم الدائنة 
 681.406 679.547 ةخارج اإلمارات العربية المتحد –الذمم الدائنة 

 -------------- ------------- 
 1.124.941 1.006.329 
 ======== ======= 
   

   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:
 43.996 82.959 ذمم دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين

 31.759 27.567 ذمم دائنة للوكالء والوسطاء
 22.164 25.865 ذمم دائنة للموظفين

 227.004 309.003 دائنون آخرون
 ----------- ----------- 
 445.394 324.923 
 ====== ====== 

   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:
 626.791 605.655 ذمم دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين

 4.170 3.568 ذمم دائنة للوكالء والوسطاء
 2.054 2.132 ذمم دائنة للموظفين

 48.391 68.192 دائنون آخرون
 ----------- ----------- 
 679.547 681.406 
 ====== ====== 

 

 
 الدخل من االستثمارات  .20

 

 
  31للسنة المنتهية في 

 ديسمبر
 --------------------------------- 
 2018 2017 
   

 92.181 116.513 دخل الفوائد
 50.014 44.274 احدخل توزيعات األرب

 (2.426) (299) خسائر القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 ----------- ----------- 
 160.488 139.769 
 ====== ====== 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 لموحدة )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية ا

 
 المصاريف العمومية واإلدارية  .21

 

 
  31للسنة المنتهية في 

 ديسمبر
 -------------------------------------------------------------- 

 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 141.660 156.590 تكاليف الموظفين
 6.180 6.720 اإليجارات
 7.297 7.046 االستهالك
 71.038 95.920 أخرى

 ----------- ----------- 
 266.276 226.175 
 ====== ====== 

 
 لم تقم الشركة بأي مساهمة مجتمعية خالل السنة.  21-1

 
 ضريبة الدخل  .22

 

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

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

 

 
  31للسنة المنتهية في 

 ديسمبر
 ------------------------------------------------- 

 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 4.202 7.472 مصاريف ضريبة الدخل الحالية 
 (3.559) (3.835) ضرائب مؤجلة

 --------- --------- 
 643 3.637 المجموع

 ===== ==== 
   
 ديسمبر 31 ديسمبر  31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 1.724 311 يناير  1كما في 
 4.202 7.472 السنةالمخصصات خالل 

 (5.626) (3.177) ناقصاً: الدفعات
 11 (28) فروقات تحويل العمالت األجنبية

 -------- -------- 
 311 4.578 ديسمبر 31في 
 ===== === 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

 الربح األساسي والمخفف للسهم العائد لمساهمي الشركة األم .23
 

 يتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق قسمة أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:

 

 
 31للسنة المنتهية في 

 ديسمبر
 -------------------------------------------------- 

 2018  2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 360.263 401.032 أرباح السنة بعد الضريبة
 (5.305) (7.613) ناقصاً: العائد إلى الحصص غير المسيطرة

 ----------- ----------- 
 354.958 393.419 األرباح العائدة إلى المساهمين

 ----------- ---------- 
 5.000 5.000 جح لعدد األسهم القائمةالمتوسط المر

 ===== ===== 
 70 .99 78 .68 ربحية السهم )درهم(

 ==== ==== 
 ال يوجد تأثير مخفف على الربح األساسي للسهم.

 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .24
 

اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة تتمثل األطراف ذات العالقة بالشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس 
والمنشآت التي تخضع لسيطرة أو سيطرة مشتركة أو التي تتأثر بشكل كبير من قبل تلك األطراف. يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة 

 بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
 

 بيان األرباح أو الخسائر الموحد:فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في 

 
 31للسنة المنتهية في 

 ديسمبر
 ------------------------------------------------- 

 2018  2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 218.857 224.405 إجمالي األقساط المكتتبة
 23.488 36.382 وعمومية مصاريف إدارية

 62.039 50.467 تتعلق بمطالباتمصاريف تصليح سيارات مدفوعة 
 4.631 3.828 دخل الفوائد

 988 - دخل اإليجارات
 49.551 43.357 دخل توزيعات األرباح

 ===== ===== 
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 

 فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة:

 
 31للسنة المنتهية في 

 ديسمبر
 ------------------------------------------------- 

 2018  2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 25.503 27.493 امتيازات قصيرة األجل
 1.141 1.296 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 --------- --------- 
 28.789 26.644 
 ===== ===== 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 ضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(إي

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع( .24

 
 فيما يلي أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد:

 ديسمبر 31 ديسمبر  31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 29.828 31.975 استثمارات في أوراق مالية
 21.138 273.145 ودائع لدى البنوك

 75.887 77.899 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 3.798 16.155 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 ===== ===== 
 

 على التوالي. 14و 9ين تم اإلفصاح عن االستثمارات في األوراق المالية والودائع لدى البنوك في اإليضاح

 

 على التوالي.19و 11غ المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة في اإليضاحين تم إدراج المبال

 

، لم تتعرض المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة النخفاض فيي القيمية. وييتم تقيييم 2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31كما في 

ت العالقية والسيوق التيي ييزاول فيهيا الطيرف ذي العالقية انخفاض القيمة في كل سنة ماليية مين خيالل فحيص المركيز الميالي لألطيراف ذا

 أنشطته.

 
 ملخص تقرير الخبير االكتواري عن المخصصات الفنية .25

 
 .2018ديسمبر  31أصدرت الخبير االكتوراي للمجموعة، تقريراً يقدم تقديراً اكتوراياً مستقالً الحتياطيات المجموعة كما في 

 

 بها من قبل الخبير االكتوراي للمجموعة: الموصي ملخص المخصصات الفنية المطلوبة (أ)

 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
 ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

 الصافي اإلجمالي الصافي اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     
 423.229 1.355.081 423.839 1.363.733 واحتياطي المخاطر السارية حتياطي األقساط غير المكتسبةا

 (12.316) (22.152) - - االستحواذ المؤجلة )صافي( تكاليف
 احتياطيات الحاالت )احتياطي خسائر تحت التسوية(  

 375.795 1.506.220 402.605 1.471.171 واحتياطي مطالبات مستحقة لم يتم اإلبالغ عنها   
 12.833 12.833 13.650 13.650 احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة

 208.099 225.198 291.266 292.566 االحتياطي الحسابي واحتياطي األموال المرتبطة بالوحدات
 -------------- -------------- ------------- ------------- 
 3.141.120 1.131.360 3.077.180 1.007.640 
 ======== ======== ======= ======= 
 

* تم تضمين احتياطي مصاريف تسوية الخسائر المخصصة في احتياطييات الخسيائر )احتياطييات القضيايا واحتيياطي المطالبيات 
 المستحقة التي لم يتم اإلبالغ عنها(
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

 

 ملخص تقرير الخبير االكتواري عن المخصصات الفنية )تابع( .25

 
 فيما يلي تسوية المخصصات الفنية بناًء على تقرير الخبير االكتواري ومطلوبات عقود التأمين في البيانات المالية الموحدة: (ب)

 

 وفقاً للبيانات المالية الموحدة:
 
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

 الصافي اإلجمالي الصافي اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 420.111 1.354.310 423.839 1.363.733 احتياطي األقساط غير المكتسبة
 159.458 176.567 212.031 213.331 االحتياطي الحسابي 

 48.725 48.725 79.235 79.235 احتياطي األموال المرتبطة بالوحدات
 221.701 1.013.459 210.499 947.441 التسوية تحتمطالبات 

 166.799 494.916 189.097 510.770 احتياطي مطالبات مستحقة لم يتم اإلبالغ عنها
 2.518 12.600 3.009 12.960 احتياطي مصاريف تسوية الخسائر المخصصة

 12.925 12.925 13.650 13.650 احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة
 -------------- -------------- ------------- ------------- 

 1.032.237 3.113.502 1.131.360 3.141.120 تكاليف االستحواذ المؤجلة
 (7.945) (12.533) - - (: االحتياطي اإلضافيينزل/ )يضاف

 (16.652) (23.789) - - أ(-25وفقاً للتقييم االكتواري )إيضاح 
 -------------- ----------- ------------- ------------- 

 3.141.120 131.360 3.077.180 1.007.640 
 ======== ====== ======== ======= 

 
 المطلوبات وااللتزامات الطارئة  .26

 

 التزامات رأسمالية (أ)

 

 لدى المجموعة االلتزامات الرأسمالية التالية في تاريخ بيان المركز المالي الموحد:

 

 ديسمبر 31 ديسمبر  31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 7.866 5.719 استثمارات عنالتزامات 
 ==== ==== 

 

 زامات الطارئةااللت (ب)
 

أليف  24.636كان لدى المجموعة ضمانات، عدا تلك المتعلقة بالمطالبات التيي تيم تكيوين مخصصيات لهيا، بمبليغ  2018ديسمبر  31في 

ألييف درهيم( وقييد أصيدرت ميين قبيل البنييوك التيي تتعامييل معهيا المجموعيية نيابية عنهييا وذليك أثنيياء سيير األعمييال  16.888: 2017درهيم )

 االعتيادية.

 

 لمطالبات القانونيةا (ج)
 

كما هي الحيال ميع معظيم شيركات التيأمين فيإن المجموعية معرضية ليدعاوى قانونيية أثنياء سيير األعميال االعتياديية. وبنياًء عليى استشيارة 

 المجموعة أو وضعها المالي. أرباحقانونية مستقلة فإن اإلدارة ال تعتقد بأنه سينتج عن هذه القضايا تأثيرات جوهرية على 
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 والشركات التابعة لهانت للتأمين مساهمة عامة اوري

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 

 معلومات حول القطاع  .27
  
 تعريف القطاعات التي يتم إصدار تقارير بشأنها 

 
وعة ثالثة قطاعات تشغيلية يتم ألغراض إدارية، يتم تقسيم المجموعة إلى وحدات أعمال وفقاً للمنتجات والخدمات الخاصة بها. لدى المجم

 إصدار تقارير بشأنها كما يلي:
 

 .قطاع التأمينات العامة ويشمل تأمين السيارات والتأمين البحري وضد الحريق واألعمال الهندسية والحوادث العامة والتأمين الصحي 

  قطاع التأمين على الحياة ويشمل التأمين على الحياة لألفراد والمجموعات 

 ستثمارات ويشمل االستثمارات وإدارة النقد للحساب الخاص بالمجموعة.قطاع اال 
 
 

 تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية على أساس األسعار التقديرية في السوق. تم عرض معلومات القطاعات التشغيلية كما يلي:

 
 
 المجموع التأمين على الحياة التأمينات العامة 
 ----------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- 

 
ديسمبر  31

2018 
ديسمبر  31

2017 
ديسمبر  31

2018 
ديسمبر  31

2017 
ديسمبر  31

2018 
ديسمبر  31

2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

 4.026.961 3.677.695 387.132 446.396 3.639.829 3.231.299 كتتبةإجمالي األقساط الم
 ------------- ----------- ----------- ----------- ------------- ------------- 

 1.027.975 1.120.197 91.842 126.858 936.133 993.339 إجمالي دخل التأمين
 ------------ ----------- ----------- ----------- ------------- ------------ 

 441.836 507.341 52.693 90.173 389.143 417.168 صافي دخل التأمين
       

 (226.175) (266.276) (38.135) (45.820) (188.040) (220.456) المصاريف العمومية واإلدارية
 ------------- ----------- ----------- ----------- ------------- ------------ 

 215.661 241.065 14.558 44.353 201.103 196.712 صافي األرباح الفنية
 ---------- ----------- ----------- ----------- ------------ ----------- 

 145.245 163.604     دخل استثمارات ودخل آخر
     ----------- ----------- 

 360.906 404.669     األرباح قبل الضريبة
       

 مصاريف ضريبة الدخل بعد خصم 
 (643) (3.637)     الضريبة المؤجلة  
     ----------- ---------- 

 360.263 401.032     األرباح بعد الضريبة
     ====== ====== 
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 والشركات التابعة لهااورينت للتأمين مساهمة عامة 
 لية الموحدة )تابع(إيضاحات حول البيانات الما

 
 معلومات حول القطاع )تابع( .27

 
 المجموع االستثمارات التأمين على الحياة التأمينات العامة 
 ------------------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 
 ديسمبر  31

2018 
 ديسمبر 31
 2017 

 ديسمبر  31
 2018 

 ديسمبر 31
 2017 

 ديسمبر  31
 2018 

 ديسمبر 31
 2017 

 ديسمبر  31
 2018 

 ديسمبر 31
 2017 

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

 6.666.959 7.082.512 3.478.535 3.807.820 317.337 356.807 2.871.087 2.917.885 لقطاعموجودات ا
 ======== ======== ======= ====== ======== ======= ======== ======= 

 4.140.079 4.289.847 - - 521.467 626.934 3.618.612 3.662.913 مطلوبات القطاع
 ======== ======== ====== ====== ======== ======= ======== ======= 

 
 

 أرقام المقارنة .28
  
  تمت إعادة تصنيف/ تجميع بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في البيانات المالية الموحدة. 
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