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شركة أورینت للتأمین (ش.م.ع) والشركات التابعة لها

-٣-

ةالمرحلیالموجزةالموحدةبیان اإلیرادات
مارس٣١لثالثة أشهر المنتهیة في لفترة ا

الثالثة أشهر المنتهیة في
مارس٣١

)ققةغیر مد(
٢٠١٤٢٠١٣

ألف درهمألف درهمإیضاح
إیرادات التأمین

األقساط اإلجمالیة
٤٠٧,٤٢١٣٧١,٢٨٢عقود التأمینط أقسا

)٢٩,٣٣٨()٣٦,٠٧٥(الحركة في مخصص األقساط غیر المكتسبة

٣٧١,٣٤٦٣٤١,٩٤٤إیرادات أقساط التأمین

حصة معیدي التأمین من األقساطناقصًا: 
٢٧٣,٠٣٨٢٤٢,٥٤٥نأقساط عقود التأمی

)١٨,٤٤٤()٢٥,٤٥٠(الحركة في مخصص األقساط غیر المكتسبة
٢٤٧,٥٨٨٢٢٤,١٠١

١٢٣,٧٥٨١١٧,٨٤٣صافي إیرادات أقساط التأمین
٤٦,٤٣٧٣٥,١٠٤إیرادات العموالت

١٧٠,١٩٥١٥٢,٩٤٧إجمالي إیرادات التأمین

التأمینمصاریف
٩٦,٧٠٤١٤٢,٩٣٩مطالبات مدفوعة

)٩٩,٠٢٧()٥٦,٤٠٢(ناقصًا: حصة معیدي التأمین

٤٠,٣٠٢٤٣,٩١٢صافي المطالبات
١٥,٠٣٥١٠,١٠٣القائمةالزیادة في المطالبات 

٥٥,٣٣٧٥٤,٠١٥المطالبات المقدمة
٢٩,٥٦٢٢٤,١١٨مصاریف عموالت

٣٨,٦٤٨٣٠,٨٥٢میة وٕاداریةمصاریف عمو 

١٢٣,٥٤٧١٠٨,٩٨٥إجمالي مصاریف التأمین

٤٦,٦٤٨٤٣,٩٦٢صافي إیرادات التأمین

اتستثمار إیرادات اإل
١٠,١٥٧٨,٤٠٠إیرادات فوائد

٥٤,١١١٥٤,١٦٤أرباح أسهمإیرادات 
١,٠٩٩١,٣٠٧إیرادات أخرى

المدرجةاالستثماراتمن ة العادلة القیمأرباح/خسائر)(
٢,٦٢٧)٩٢٦(الخسائروأخالل األرباح بالقیمة العادلة من 

٦٤,٤٤١٦٦,٤٩٨
١١١,٠٨٩١١٠,٤٦٠األرباح قبل الضریبة

)١,٩٢١()١,٥٩٠(مصروف ضریبة الدخل

١٠٩,٤٩٩١٠٨,٥٣٩فترةللرباح األ 

:إلىةالعائد
١٠٨,٤٧٨١٠٦,٨٧٨الشركة األمفي المساهمین
١,٠٢١١,٦٦١غیر المسیطرةالحصص

١٠٩,٤٩٩١٠٨,٥٣٩
الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)

٣٧٨,٢٤٢٤,٤٢في الشركة األمالمساهمینالعائد إلى

حدة الموجزة المرحلیة.المو من هذه البیانات المالیةالمرفقة جزء١٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من 



شركة أورینت للتأمین (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
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المرحلیةالموجزة ة الموحدةالشاملبیان اإلیرادات
مارس٣١لثالثة أشهر المنتهیة في لفترة ا

الثالثة أشهر المنتهیة في
مارس٣١

(غیر مدققة)
٢٠١٤٢٠١٣

ألف درهمألف درهم

١٠٩,٤٩٩١٠٨,٥٣٩لفترةلرباح األ 

خرىاألشاملة الیرادات اإل
إلیرادات الشاملة األخرى لیتم إعادة تصنیفها إلى األرباح أو الخسائرا

في فترات الحقة:

)٥٤٨()٦٦٣(األجنبیةمن تحویل العملیاتصرف العمالتفروقات 
٣٢٥,٢٥٠٨٥,٣١٣المتوفرة للبیعاالستثماراتغیر المحققة من ألرباحاصافي

٠٨٦٤٣٤١٩٣,٣٠٤,للفترةالشاملةإجمالي اإلیرادات 

:إلىةعائدال
٤٣٣,٤٨٥١٩١,٨٤٥في الشركة األمالمساهمین

٦٠١١,٤٥٩مسیطرةالغیر حصصال

٤٣٤,٠٨٦١٩٣,٣٠٤

.الموجزة المرحلیةالموحدةمن هذه البیانات المالیةالمرفقة جزء١٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من 



شركة أورینت للتأمین (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
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ةالمرحلیالموجزةالموحدةفقات النقدیةبیان التد
مارس٣١لثالثة أشهر المنتهیة في لفترة ا

الثالثة أشهر المنتهیة في
مارس٣١

(غیر مدققة)
٢٠١٤٢٠١٣

ألف درهمألف درهم
األنشطة التشغیلیة

١١١,٠٨٩١١٠,٤٦٠قبل احتساب الضریبة للفترةرباحاأل
التعدیالت للبنود التالیة:

٢,١٢٩١,٦٨٥ستهالكاال
)٦()٣(موجودات ثابتةبیع من ربحال

)٨,٤٠٠()١٠,١٥٧(إیرادات فوائد
)٥٤,١٦٤()٥٤,١١١(أرباح أسهمإیرادات 

بالقیمة العادلة من خاللاالستثماراتغیر محققة من أرباح(خسائر) 
)٢,٦٢٧(٩٢٦الخسائروأاألرباح 

٤٩,٨٧٣٤٦,٩٤٨قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیةغیلیةالتشاألرباح

)٧٢,٧٩٨()٥٩,١٧٤(مدینو التأمین
١٩,٣٦٦)٤٦,٩٧٨(مطلوبات عقود التأمین

والمدینون اآلخرون ٥,٢٦٨)٢,٠٣٧(المصاریف المدفوعة مقدمًا
٧١,٩٥١٨١٠مطلوبات عقود التأمین

٥٢,٩٩٧٦,١٠٧إعادة التأمین الدائنةةأرصد
٣,٩١٩)١,٠٨٠(مبالغ محتفظ بها حسب إتفاقیات التأمین

٧,٩١٨)١٢,٥٠٢(الدائنون اآلخرون والمبالغ المستحقة الدفع
)٢٩٤(٤٣مبالغ مستحقة الدفع إلى حاملي البوالص لمنتجات الوحدات المرتبطة

٥٣,٠٩٣١٧,٢٤٤التشغیلیةاألنشطةمنصافي النقد 

ستثماریةاإلاألنشطة 
)٣١٥()٧,١٩٩(شراء موجودات ثابتة

٢١١١٧من بیع موجودات ثابتةالمحصلةمبالغ ال
١٠,١٥٧٨,٤٠٠إیرادات فوائد

)٢٩,٧٦٤()٣٦,٩٦٤(ودائع لدى البنوك
)٦٠٢()١١,١٩٣(شراء استثمارات محتفظ بها لتاریخ االستحقاق

)١٥()٤,٤٩٩(متوفرة للبیعاستثماراتشراء 
١٤٧٤,٦٩٤متوفرة للبیعاستثماراتبیع 

)١٧,٤٨٥()٤٩,٥٣٠(ستثماریةاالاألنشطة المستخدم فيصافي النقد 

األنشطة التمویلیة
٥٤,١١١٥٤,١٦٤المقبوضةأرباح األسهم 
)٨١,٠٠٠()٨١,٠٠٠(أرباح موزعة

)٢٦,٨٣٦()٢٦,٨٨٩(األنشطة التمویلیةمنلمستخدم فيصافي النقد ا

)٢٧,٠٧٧()٢٣,٣٢٦(النقدیة وشبه النقدیةفي النقص

١٠١,٨٨٧٧٣,٠٧٣ینایر١النقدیة وشبه النقدیة في 
)٥٤٨()٦٦٣(األجنبیةتحویل العمالتاحتیاطيالحركة في 

٧٧,٨٩٨٥,٤٤٨٤مارس٣١النقدیة وشبه النقدیة في 

من هذه البیانات المالیة١٢إلى ١شكل اإلیضاحات من ت .الموجزة المرحلیةالموحدةالمرفقة جزءًا



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینتشركة

-٦-

المرحلیةالموجزة الموحدةالمساھمینبیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٤مارس٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في 

إلى المساهمین في الشركة األمةالعائد
إحتیاطيإحتیاطي

الحصصأرباح مقترحتحویلموجوداتأرباحإحتیاطي
غیرتوزیعهاالعمالتمالیةغیرإحتیاطيخسائرإحتیاطيإحتیاطي

اإلجماليمسیطرةالالمجموعالمجموعاألجنبیةیعمتوفرة للبموزعةعامإستثنائیةقانونينظاميرأس المال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٨١,٠٠٠١,٦٣٢,٣٠٦٣٦,٨٠٦١,٦٦٩,١١٢)٣٢,٥٧٣(٢٠١٤٤٠٥,٠٠٠١٠١,٢٥٠١٧٥,٤٥٢١٢٣,١٠٠٤٠٥,٦٠٣١٥,٠١٠٣٥٨,٤٦٤ینایر١الرصید في 

١٠٨,٤٧٨١,٠٢١١٠٩,٤٩٩---١٠٨,٤٧٨-----للفترةاألرباح

٣٢٤,٥٨٧)٤٢٠(٣٢٥,٠٠٧-)٢٤٣(٣٢٥,٢٥٠------خرىاألشاملةالیراداتاإل

٤٣٣,٤٨٥٦٠١٤٣٤,٠٨٦-)٢٤٣(١٠٨,٤٧٨٣٢٥,٢٥٠-----الشاملةیراداتإجمالي اإل

-------)٩٥,٠٠٠(---٩٥,٠٠٠إصدار رأس المال

)٨١,٠٠٠(-)٨١,٠٠٠()٨١,٠٠٠(--------أرباح األسهم

١,٩٨٤,٧٩١٣٧,٤٠٧٢,٠٢٢,١٩٨- )٣٢,٨١٦(٢٠١٤٥٠٠,٠٠٠١٠١,٢٥٠١٧٥,٤٥٢١٢٣,١٠٠٣١٠,٦٠٣٣,٤٨٨١٢٦٨٣,٧١٤مارس ٣١في 

من هذه البیانات المالیة١٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من  .الموجزة المرحلیةالموحدةالمرفقة جزءًا



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینتشركة
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المرحلیةالموجزةالموحدة المساھمینبیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٤مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في 

إلى المساهمین في الشركة األمةالعائد
إحتیاطيإحتیاطي

الحصصأرباحتحویلموجوداتأرباحإحتیاطي
رغیمقترحالعمالتمالیةغیرإحتیاطيخسائرإحتیاطيإحتیاطي

اإلجماليمسیطرةالالمجموعتوزیعهااألجنبیةمتوفرة للبیعموزعةعامإستثنائیةقانونينظاميرأس المال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٨١,٠٠٠١,١٧٧,٤١٣٤٦,٩٢٦١,٢٢٤,٣٣٩)١٦,١٦٠(٢٠١٣٤٠٥,٠٠٠١٠١,٢٥٠١٥٢,٣٣١١٠٧,٧٤٠٢٩٣,٤٣٤١٠,٨٥١٤١,٩٦٧ینایر ١الرصید في 

١٠٦,٨٧٨١,٦٦١١٠٨,٥٣٩---١٠٦,٨٧٨-----األرباح للفترة

٥٨٤,٧٦)٢٠٢(٨٤,٩٦٧-)٣٤٦(٨٥,٣١٣------الشاملة األخرىیراداتاإل

١٩١,٨٤٥١,٤٥٩١٩٣,٣٠٤-)٣٤٦(١٠٦,٨٧٨٨٥,٣١٣-----الشاملةیراداتإجمالي اإل

)٨١,٠٠٠(-)٨١,٠٠٠()٨١,٠٠٠(--------أرباح أسهم مدفوعة

١,٢٨٨,٢٥٨٤٨,٣٨٥١,٣٣٦,٦٤٣-)١٦,٥٠٦(٢٠١٣٤٠٥,٠٠٠١٠١,٢٥٠١٥٢,٣٣١١٠٧,٧٤٠٢٩٣,٤٣٤١١٧,٧٢٩,٢٨٠١٢٧مارس ٣١في 

من هذه البیانات المالیة١٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من  .الموجزة المرحلیةالموحدةالمرفقة جزءًا



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینتشركة

-٨-

الموجزة المرحلیةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس٣١في 

الشركةمعلومات عن-١

ـــيشـــركة  ـــانون اإلتحـــادي رقـــم للتـــأمین (ش.م.ع) ("الشـــركة") المشـــرق العرب ١٩٨٤لســـنة ٨هـــي شـــركة مســـاهمة عامـــة مســـجلة بموجـــب الق
٢٠٠٧لســـنة ٦(وتعدیالتـــه) بشـــأن الشـــركات التجاریـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربیـــة المتحـــدة وكـــذلك مســـجلة بموجـــب القـــانون اإلتحـــادي رقـــم 

ــأمین قصــیرة األجــل وتعدیالتــه فــي دولــة  ــأمین"). تقــوم الشــركة بصــورة رئیســیة بإصــدار عقــود ت ــانون شــركات الت اإلمــارات العربیــة المتحــدة ("ق
بخصـوص العقــارات والسـیارات والمخــاطر البحریـة والحریــق والمخـاطر الهندســیة ومخـاطر الحــوادث العامـة والتأمینــات الطبیـة (تعــرف مجتمعــة 

ى الحیاة لألفـراد والمجموعـات (یشـار إلیهـا مجتمعـة بالتـأمین علـى الحیـاة). كـذلك تقـوم الشـركة بإسـتثمار أموالهـا بالتأمینات العامة) والتأمین عل
دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٢٧٩٦٦إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب في األوراق المالیة والعقارات.

البیانــات المالیــة للشــركة وشــركاتها التابعــة (یشــار إلیهــا مجتمعــة "بالمجموعــة") وكــذلك تتضـمن هــذه البیانــات المالیــة الموحــدة المــوجزة المرحلیــة 
حصة المجموعة من النتائج.

تتألف المجموعة من الشركة األم والشركات التابعة المذكورة أدناه.

الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسي للشركةالشركة التابعة

٪٤٠سوریاتأمینات العامةالشركة المشرق العربي للتأمین
٪٦٠مصرالتأمینات العامةشركة المشرق العربي تكافل

٪١٠٠سیریالنكاالتأمینات العامةشركة المشرق للتأمین المحدودة
٪١٠٠تركیاالتأمینات العامةسیركیتيأنومینشركة أورینت سیغورتا 

ةوالتغیرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعأسس اإلعداد-٢

أسس إعداد البیانات المالیة
ــًا٢٠١٤مــارس ٣١لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهیــة فــي للمجموعــةالمرحلیــةوجزةالمــالموحــدة تــم إعــداد البیانــات المالیــة للمعیــار المحاســبي وفق

.التقاریر المالیة المرحلیةاعداد ٣٤الدولي رقم 

ویجـب أن السـنویة مالیـة الانـات بیالفصـاحات الالزمـة إلعـداد علـى كـل المعلومـات واإلويال تحتـة المرحلیـةالمـوجز الموحـدة البیانات المالیة إن 
.٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في مجموعةتقرأ مع البیانات المالیة السنویة لل

المتبعة من قبل المجموعةالجدیدةالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت
المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة مماثلة لتلك السیاسات التي تـم إتباعهـا فـي إعـداد البیانـات إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات 

كمـا اریة المفعـولسـالاتبـاع المعـاییر والتفسـیرات الجدیـدةباسـتثناء ، ٢٠١٣دیسـمبر ٣١للمجموعـة للسـنة المنتهیـة فـي السـنویة الموحدة المالیة 
.٢٠١٤ینایر ١في

تطبیــق العدیــد مــن تــم ، فقــد تــم اإلفصــاح عــن طبیعــة وتــأثیر هــذه التغیــرات أدنــاه. ٣٤عیــار المحاســبي الــدولي رقــم كمــا هــو متطلــب حســب الم
للمجموعـةالبیانـات المالیـة الموحـدة السـنویةعلـى. ومـع ذلـك، فإنهـا ال تـؤثر ٢٠١٤المعاییر والتعدیالت الجدیدة األخرى للمرة األولى في عـام 

.للمجموعةالمرحلیة الموجزةأو البیانات المالیة 

أدناه:جدید تم بیانه تعدیل /طبیعة وتأثیر كل معیارإن 



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینتشركة

-٩-

الموحدة الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس ٣١في 

والتغیرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة (تتمة)أسس اإلعداد-٢

لجدیدة المتبعة من قبل المجموعة (تتمة)االمعاییر والتفسیرات والتعدیالت

)٢٧والمعیار المحاسبي الدولي رقم ١٢و١٠المنشآت االستثماریة (التعدیالت على معاییر إعداد التقاریر المالیة رقم 
إعـداد التقـاریر المالیـة إن هذه التعدیالت تقدم استثناء حول متطلبات التوحید للمنشآت التي تستوفي تعریف المنشأة االستثماریة بموجب معیـار 

البیانــات المالیـة الموحــدة. یتطلــب اسـتثناء التوحیــد مــن المنشــآت االسـتثماریة احتســاب الشــركات التابعـة بالقیمــة العادلــة مــن –١٠الدولیـة رقــم 
ــة لتكــون  ــى المجموعــة، ألن جمیــع منشــآت المجموعــة مؤهل ــاح أو الخســائر. لــیس لهــذه التعــدیالت أي تــأثیر عل منشــاة اســتثماریة خــالل األرب

.١٠بموجب معیار إعداد التقاریر المالیة الدولیة رقم 

٣٢تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم –تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة 
للتسویة" ومعاییر آلیات السـداد غیـر المتزامنـة لغـرف حق ملزم قانونًا المقاصـة لتكـون مؤهلـة  للتسـویة. توضح هذه التعدیالت معنى "لها حالیًا

.المجموعةلیس لهذه التعدیالت أي أثر جوهري على 

٣٩التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم -استبدال المشتقات ومواصلة محاسبة التحوط -٣٩المعیار المحاسبي الدولي رقم 
عــنهــذه التعــدیالت تقــدم معینــة. إن هــذه لمعــاییرمشــتقة مصــنفة كــأداة التحــوط أداة اســتبدال يیســتوفتوقــف محاســبة التحــوط عنــدما بــدیًال

خالل الفترات الحالیة والسابقة.اباستبدال مشتقاتهتقملم المجموعةلیس لها أثر على المجموعة ألن التعدیالت 

الضرائب-٢١التفسیر الصادر عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة 
١یسـري مفعولـه للفتـرات السـنویة التـي تبـدأ فـي أو بعـد الضـرائب–٢١لجنـة تفسـیرات إعـداد التقـاریر المالیـة الدولیـة التفسیر الصادر عنإن 

ــه علــى جمیــع الضــرائب المفروضــة مــن قبــل الحكومــات بموجــب التشــریعات، باســت٢٠١٤ینــایر  ثناء ویــتم تطبیقــه بــأثر رجعــي. ویســري مفعول
ضــرائب الــدخل) والغرامــات –١٢التــدفقات النقدیــة الخارجــة التــي تــدرج ضــمن نطــاق المعــاییر األخــرى (مثــل: المعیــار المحاســبي الــدولي رقــم 

والعقوبــات األخــرى الناتجــة عــن خــرق التشــریعات. یقــوم التفســیر بتوضــیح بــأن المنشــأة تقــوم بتثبیــت التــزام الضــریبة عنــدما ینــتج عــن األنشــطة 
فقــط إذا كــان ینــتج عــن النشــاط دفعــات بتوضــیح بــأن التــزام الضــریبة یســتحق تــدریجیًا ، كمــا هــو معــرف بالتشــریعات ذات عالقــة. ویقــوم أیضــًا

للتشـریعات ذات عالقـة. بالنسـبة للضـرائب التـي تنـتج بالحـد األدنـى مـن العتبـة، ال یـتم تثبیـت أي التـ زام دفعات على مدى فترة من الزمن، وفقـًا
إلى حد أدنى معین من العتبة. قبل الوصول 

ـــة  ـــة الدولی ـــاریر المالی ـــة٢١إن اتبـــاع التفســـیر الصـــادر عـــن لجنـــة تفســـیرات التق ـــة الموحـــدة المرحلی ـــات المالی ـــأثر علـــى البیان ـــه أي ت لـــم یكـــن ل
بعد.للمجموعة. لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألیة معیار أخر أو تفسیر أو تعدیل لم یصدر بعد ولم یسر مفعوله 

الربح األساسي والمخفف للسهم-٣

ـــتم  ـــى المإی ـــدة للمســـاهمین عل ـــرة وقـــدره عـــدلحتســـاب الـــربح األساســـي للســـهم بتقســـیم األربـــاح العائ المـــوزون لعـــدد األســـهم القائمـــة خـــالل الفت
. سهم)٤,٠٥٠,٠٠٠–٢٠١٣مارس ٣١(سهم٥,٠٠٠,٠٠٠

ألن الربحلم یتم عرض  ستخدامها.ون لها تأثیر على ربح السهم عند إتصدر أیة أدوات مالیة قد یكلممجموعةمخفف للسهم نظرًا
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الموحدة الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس ٣١في 

اإلستثمارات في أوراق مالیة-٤
مدققة

مارس٣١دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهم

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراستثمارات
المحافظ المدارة

١,٩٧٨١,٩٠٢١,٨٥٢خارج اإلمارات العربیة المتحدة-

١٤,١٠٨١٥,١١٠١٠,٤٤٩أسهم متداولة (داخل اإلمارات العربیة المتحدة)–محتفظ بها للمتاجرة 

١٦,٠٨٦١٧,٠١٢١٢,٣٠١
حتفظ بها لتاریخ اإلستحقاقم

سندات
٨٤,٥٩٥٧٣,٤٠٢٦١,١٨٤اإلمارات العربیة المتحدةخارج-غیر متداولة

ستثمارات متوفرة للبیعإ
سندات
٩,٦٩٥٩,٦٩٨٩,٥٥٠(داخل اإلمارات العربیة المتحدة)متداولة

٧,٩٢٤٧,٤٢١٧٩,٠٥خارج اإلمارات العربیة المتحدة–غیر متداولة 

١٧,٦١٩١٧,١١٩١٨,٦٠٧

)داخل اإلمارات العربیة المتحدة(أسهم
١,١٨٤,٨٢٤٨٥٩,٤٦٤٦٢٨,٣٨٠متداولة
استثمارات محتفظ بها نیابة عن حاملي البوالص لمنتجات–متداولة 

١,٩٦٦١,٩٢٣٢,٧٢٢الوحدات المرتبطة
٤٠,٩٢٥٣٧,٢٢٦٣٦,١٢٢غیر متداولة

١,٢٢٧,٧١٥١٣٨٩٨,٦٦٦٧,٢٢٤
١,٢٤٥,٣٣٤٩١٥,٧٣٢٦٨٥,٨٣١

١,٣٤٦,٠١٥١,٠٠٦,١٤٦٧٥٩,٣١٦اإلجمالي

تثبت جمیع إستثمارات األوراق المالیة في البدایة بالتكلفة بإعتبارها القیمة العادلة للمبلغ المدفوع وتشمل تكالیف اإلستحواذ.

أو الخسائراالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح
وأبالقیمـة العادلـة. إن جمیـع األربـاح اإلسـتثمارات المدرجـة بالقیمـة العادلـة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة قیـاس جمیـع یعادبعد التثبیت األولي، 

ة یتم تثبیتها في بیان اإلیرادات الموحدة.الخسائر المحققة وغیر المحققة ذات العالق

اإلستحقاقالمحتفظ بها لتاریخ اإلستثمارات
إسـتخدام طریقـة إن األوراق المالیة ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحدید المزمع اإلحتفاظ بها لتـاریخ اإلسـتحقاق یـتم إدراجهـا بالتكلفـة المطفـأة ب

مخصص اإلنخفاض في القیمة. معدل الفائدة الفعلیة ناقصًا
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ة الموحدة الموجزة المرحلیإیضاحات حول البیانات المالیة
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس ٣١في 

اإلستثمارات في أوراق مالیة (تتمة)-٤

المتوفرة للبیعاإلستثمارات
الخســائر غیـر المحققــةوأالمصـنفة علــى أنهـا "متـوفرة للبیــع" بالقیمـة العادلــة. إن األربـاح األوراق المالیــةقیـاس إعــادة بعـد التثبیـت األولــي، یـتم 
. عنــد اإلســتبعاد أو حصــول تحــدد علــى أنهــا منخفضــة القیمــةأو األوراق المالیــةحــین اســتبعادإلــى الشــاملة الموحــدةتثبــت فــي بیــان اإلیــرادات 

تــدرج فــي بیــان اإلیــرادات الموحــدة فــي بیــان اإلیــرادات الشـاملة الموحــدة ســابقًااألربــاح أو الخســائر المتراكمـة المدرجــة فــإنإنخفـاض فــي القیمــة 
.الموجزة للفترة

درج تلـك اإلسـتثمارات بالتكلفـة ستثمارات في أسهم غیر متداولة في السوق حیـث ال یمكـن قیـاس القیمـة العادلـة بصـورة موثوقـة، تـإلبخصوص ا
مخصص اإل نخفاض في القیمة.ناقصًا

الودائع لدى البنوك-٥

تشتمل الودائع لدى البنوك على ما یلي:
مدققة

مارس٣١دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهم

الودائع القانونیة التي ال یمكن سحبها دون موافقة مسبقة من وزارة أ) 
للمادة رقم  من القانون اإلتحادي٤٢اإلقتصاد وفقًا

٢٠٠٧١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠لسنة ٦رقم 
مقابل عمانمبالغ تحت الرهن لدى هیئة السوق المالیة لسلطنة ب) 

١٦,٣٠٣١٧,٧٤٦١٧,٧٤٦إصدار رخصة لفرع عمان
٤٧٨٤٧٨٤٧٨مبالغ تحت الرهن لدى المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالیةجـ)
٦٣٥٦٥٠١,٣٠٤سوریابمبالغ تحت الرهن لدى هیئة التأمین د) 
١٨,٦١٣١٨,٦٦٤١٩,٧٤١ةمبالغ تحت الرهن لدى هیئة الرقابة المالیة المصری) هـ
-١٠,٣٠٣١٠,٢٧٤مبالغ تحت الرهن لدى الخزانة التركیة، تركیا) و

٩٨٩,٥٦٣٩٥١,١١٩٨٢٥,٠٤٠تستحق بعد ثالثة أشهرودائع ثابتة ألجلهـ) 

١,٠٤٥,٨٩٥١,٠٠٨,٩٣١٨٧٤,٣٠٩

المالرأس-٦
مدققة

مارس٣١دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهم

٥٠٠,٠٠٠٤٠٥,٠٠٠٤٠٥,٠٠٠)درهم١٠٠قیمة السهم سهم٥٠٠,٠٠٠(المصدر والمدفوع بالكامل

ملیـون درهـم عـن طریـق رسـملة االحتیـاطي العـام خـالل االجتمـاع غیـر العـادي للجمعیـة ٩٥وافق المساهمون على زیادة في رأس المال بمبلـغ 
. تم استكمال اإلجراءات القانونیة بخصوص زیادة رأس المال خالل الفترة.٢٠١٤فبرایر ٢٨ة المنعقد في العمومی
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الموحدة الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس ٣١في 

االحتیاطیات-٧

اإلحتیاطیاتمن رضالطبیعة والغ

النظاميحتیاطي اإل·

أن تقـرر التوقـف عـن مثـل مجموعةللیجوز. النظاميحتیاطي أرباح السنة إلى اإلصافي من ٪١٠تحویل یجباألساسي للشركة، نظامللوفقًا
لـم یـتم إجـراء أي تحویـل خـالل فتـرة الثالثـة أشـهر المنتهیـة فـي من رأس المال المـدفوع.٪٢٥حتیاطي مساویًاهذه التحویالت عندما یصبح اإل

ألن ذلــك یســتند إلــى نتــائج الســنة.، نظــ٢٠١٤مــارس ٣١ ــى ســتخدام هــذا اإلإیمكــن رًا ــاء عل ــك بن حتیــاطي ألي غــرض یقــرره المســاهمون وذل
توصیة مجلس اإلدارة.

القانونيحتیاطي اإل·

أن جموعــةمللیجــوزالقـانوني.حتیــاطي اإلإلـىمـن أربــاح الســنة ٪١٠یجـب تحویــلاألساســي للشــركة، لقــانون الشـركات التجاریــة والنظـاموفقـًا
لـم یـتم إجـراء أي تحویـل خـالل مـن رأس المـال المـدفوع.٪٥٠حتیـاطي مسـاویًااإلإجمالي تقرر التوقف عن مثل هذه التحویالت عندما یصبح 

ألن ذلـك یسـتند إلـى نتـائج السـنة.٢٠١٤مـارس ٣١فترة الثالثة أشـهر المنتهیـة فـي  ت إن هـذا اإلحتیـاطي غیـر قابـل للتوزیـع إال الحـاال، نظـرًا
التي یسمح بها القانون.

ستثنائیةإحتیاطي خسائر إ·

لضـمان بـأن المجموعـة تحـتفظ بسـیولة كافیـةسـتثنائیةإحتیـاطي خسـائر إمن صافي إیرادات التأمین للسنة إلـى ٪١٠تحویل مبلغ یساوي یجب
راء أي تحویـل خـالل فتـرة الثالثـة أشـهر المنتهیـة فـي لـم یـتم إجـ.مسـتقبلیةستثنائیة غیر المتكررة التي قد تطـرأ فـي سـنوات للوفاء بالمطالبات اإل

ألن ذلك یستند إلى نتائج السنة.٢٠١٤مارس ٣١ ، نظرًا

حتیاطي العاماإل·

حتیاطي لألغراض التي یراها مجلس اإلدارة مناسبة.ستخدام هذا اإلإعلى توصیة مجلس اإلدارة. یمكن حتیاطي العام بناًءتتم التحویالت إلى اإل

الموجودات المالیة المتوفرة للبیعإحتیاطي·

یسجل هذا اإلحتیاطي التعدیالت بالقیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع.

إحتیاطي تحویل العمالت األجنبیة·

بیة.یتم إستخدام إحتیاطي تحویل العمالت األجنبیة لتسجیل الفروقات الناتجة عن تحویل البیانات المالیة لشركات تابعة أجن



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینتشركة

-١٣-

الموحدة الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس ٣١في 

موجودات ومطلوبات عقود التأمین-٨

مدققة
مارس٣١دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهم

مطلوبات عقود التأمین
٧٢٩,٤٤٥٦٩٣,٦٧٠٦٤٨,٠٣٣مكتسبةاحتیاطي األقساط غیر ال
)٦٢٣()٥٠٩()٥٦٧(تكالیف استحواذ متأخرة

٦١٩,٤٦٤٥٨٣,٢٣٠٥٦٨,٤٠٥مطالبات قائمة

١,٣٤٨,٣٤٢١,٢٧٦,٣٩١١,٢١٥,٨١٥

موجودات إعادة التأمین
٥١٠,٩٤٢٤٨٥,٦١٤٤٥٧,٥٤٠احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

)١٨٢()١٩٣()٢٩٠(ذ متأخرةتكالیف استحوا
٤١٩,٧٥٣٣٩٨,٠٠٦٣٨٢,٧٤٢مطالبات قائمة

٩٣٠,٤٠٥٨٨٣,٤٢٧٨٤٠,١٠٠

ضرائب الدخل-٩

للتطبیـق علـى إجمـالي اإلیـرادات الســنویة.  تقـوم المجموعـة باحتسـاب الفتـرة التـي تسـتخدم فیهــا ضـرائب الـدخل سـعر الضـریبة الـذي یكــون قـابًال
شآت المجموعة في ُعمان ومصر وسوریا وتركیا وسیریالنكا وهي تخضع لضریبة الدخل في هذه البلدان.تعمل من

هو كما یلي:إن عنصر ضریبة الدخل المثبت في بیان اإلیرادات الموحدة الموجزة المرحلیة 

الثالثة أشهر المنتهیة في
مارس٣١

(غیر مدققة)
٢٠١٤٢٠١٣

ألف درهمألف درهم

١,٥٩٠١,٩٢١مصاریف ضریبة الدخل المتداولة

المعلومات القطاعیة-١٠

تعد بها التقاریرالتي القطاعاتتعریف
إلـى المنتجـات والخـدمات التـي تقـدمها وهـي تمتلـك ثالثـة قطاعـات تشـغیلیة ألغراض إداریة، تم تنظـیم المجموعـة إلـى قطاعـات أعمـال إسـتنادًا

یمكن إدراجها كالتالي:

الصحيو الهندسیة والحوادث العامة واألعمالالبحري والحریق و السیاراتتأمینویشتمل علىالتأمینات العامةقطاع ·
.الحیاة لألفراد والمجموعاتعلىتأمینالویشملالحیاة التأمین على قطاع ·
.بالمجموعةللحساب الخاصوٕادارة النقد االستثماراتویشملقطاع االستثمارات·



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینتشركة

-١٤-

الموحدة الموجزة المرحلیة ول البیانات المالیةإیضاحات ح
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس ٣١في 

المعلومات القطاعیة (تتمة)-١٠

.في سیاق األعمال العادیةیتم إجراء المعامالت بین القطاعات التشغیلیة بأسعار السوق المقدرة 

مدرجة أدناه:التشغیلیة إن المعلومات القطاعیة 

مارس٣١هر المنتهیة في الثالثة أش
المجموعالتأمین على الحیاةالتأمینات العامة

مارس٣١مارس٣١مارس٣١مارس٣١مارس٣١مارس٣١
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٤٧,٣٥٨١٣٩,٥٣٤٣٧٢٢,٨١٣,٤١٣١٧٠,١٩٥١٥٢,٩٤٧إجمالي إیرادات التأمین

٣٤,٧٨٤٣٩,٢٣٩١١,٨٦٤٤,٧٢٣٤٦,٦٤٨٤٣,٩٦٢صافي إیرادات التأمین

٦٤,٤٤١٦٦,٤٩٨االستثماراتإجمالي إیرادات 

)١,٩٢١()١,٥٩٠(ناقصًا: ضریبة الدخل

١٠٩,٤٩٩١٠٨,٥٣٩للفترةاألرباح

المجموعاالستثماراتالتأمین على الحیاةات العامةالتأمین
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١,٣٩٥,٦٥٨١,٢٤٦,١٥٣١٠٩,٣٤٣١١٣,٠٨٢٢,٣٩١,٩١٠١,٦٣٣,٦٢٥٨٩٦,٩١١,٣٢,٩٩٢,٨٦٠الموجودات القطاعیة

١,٨٧٤,٧١٣١,٦٥٦,٢١٧--١,٧٧٠,٣٧٢١,٥٥٢,٨٤٧١٠٤,٣٤١١٠٣,٣٧٠القطاعیةالمطلوبات



والشركات التابعة لھا)ع.م.ش(للتأمینأورینتشركة
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الموحدة الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس ٣١في 

الطارئةمطلوباتال-١١
مدققة

مارس٣١دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهم

ضمانات
ضمانات بنكیة عدا تلك المتعلقة بالمطالبات 

٧,٨٥٦٩,٦٨١٥,٩٦٤مخصصات لهاباالحتفاظالتي تم 

الضمانات البنكیة أثناء سیر األعمال العادیة.تم إصدار

لتزامات رأسمالیة إ
٢١,٧٦٢٢٥,٤٦٣٢٤,٣٣٨ستثماراتإلتزامات لإل

١١,٠٧٠١١,١٠١١٦,٣٣٤غیر مطالب بهتابعةرأس مال شركة 

٣٢,٨٣٢٣٦,٥٦٤٤٠,٦٧٢

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٢

تحدید القیمة العادلة والتسلسل الهرمي للقیمة العادلة)أ
لة لألدوات المالیة بأسلوب التقییم:التسلسل الهرمي التالي للتحدید واإلفصاح عن القیمة العادالمجموعةتستخدم 

المستوى األول: األسعار متداولة (غیر معدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.

المستوى الثاني: أسالیب أخرى حیث تكـون جمیـع المـدخالت التـي لهـا تـأثیر جـوهري علـى القیمـة العادلـة المسـجلة ملحوظـة، بشـكل مباشـر أو 
مباشر، وغیر

المســتوى الثالــث: األســالیب التــي تســتخدم المــدخالت التــي لهــا تــأثیر جــوهري علــى القیمــة العادلــة المســجلة والتــي ال تســتند إلــى بیانــات الســوق
الملحوظة.

یظهر الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة بالتسلسل الهرمي للقیمة العادلة:
إجمالي

القیمة العادلةالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٤مارس ٣١

الموجودات المالیة المحتفظ بها للمتاجرة:
١٠٨,١٤--١٠٨,١٤أسهم األوراق المالیة 

الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة 
:باح والخسائرمن خالل األر 

١,٩٧٨١,٩٧٨--أسهم األوراق المالیة 

الموجودات المالیة المحتفظ بها لتاریخ االستحقاق:
٨٤,٥٩٥-٨٤,٥٩٥-سندات

:الموجودات المالیة المتوفرة للبیع
١,٢٢٧,٧١٥-١,١٨٦,٧٩٠٤٠,٩٢٥أسهم األوراق المالیة 

١٧,٦١٩-٩,٦٩٥٧,٩٢٤سندات

٣٣٤,١,٢٤٥-١,١٩٦,٤٨٥٤٨,٨٤٩
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الموحدة الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس ٣١في 

القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)-١٢

تحدید القیمة العادلة والتسلسل الهرمي للقیمة العادلة (تتمة)أ)

إجمالي
القیمة العادلةالمستوى الثالثالمستوى الثانيتوى األولالمس

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٣مارس ٣١

الموجودات المالیة المحتفظ بها للمتاجرة:
١٠,٤٤٩--١٠,٤٤٩أسهم األوراق المالیة 

الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة 
الخسائرمن خالل األرباح و 
٨٥٢,١١,٨٥٢--أسهم األوراق المالیة 

الموجودات المالیة المحتفظ بها لتاریخ االستحقاق:
٧٣,٤٠٢-٧٣,٤٠٢-سندات

الموجودات المالیة المتوفرة للبیع
٦٦٧,٢٢٤-٦٣١,١٠٢٣٦,١٢٢أسهم األوراق المالیة 

١٨,٦٠٧-٩,٥٥٠٩,٠٥٧سندات

٦٨٥,٨٣١-٦٤٠,٦٥٢٤٥,١٧٩

األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة 
تــدرج ضــمن فئــة المســتوى األول الموجــودات المالیــة التــي تقــاس بشــكل إجمــالي أو جزئــي بــالرجوع إلــى األســعار المنشــورة فــي الســوق النشــط. 

وبشـــكل دوري مــن الصـــراف، المتعامـــل، الوســـیط، تعتبــر األداة المالیـــة متداولـــة فــي الســـوق النشـــط إذا كانــت األســـع ار المتداولـــة متــوفرة حـــاًال
مجموعة األعمال، خدمات األسعار أو الوكالة المنظمة وتمثل هذه األسعار المعاملة السوقیة الفعلیة التي تحـدث بشـكل دوري حسـب األسـعار 

السائدة في السوق.

إلى االفتراضات التـي تـدعمها األسـعار مـن المعـامالت الحالیـة الجاریـة الملحوظـة یتم قیاس الموجودات المالیة باستخدام أسلوب التقی یم استنادًا
فــي الســوق وهــي موجــودات حیــث یــتم الحصــول علــى التســعیر مــن خــالل خــدمات التســعیر، ولكــن عنــدما ال یــتم تحدیــد األســعار فــي الســوق 

إلـى  الموجودات المالیة بالقیمة العادلة اسـتنادًا أسـعار الوسـیط، االسـتثمارات فـي صـنادیق األسـهم الخاصـة بالقیمـة العادلـة التـي تـم النشط، فإّن
الحصــول علیهــا مــن خــالل مــدراء الصــنادیق والموجــودات التــي یــتم تقییمهــا باســتخدام النمــاذج التــي تمتلكهــا المجموعــة حیــث یتكــون أغلبیــة 

االفتراضات متوفرة في السوق.

تعني بأن القیمة العادلـة یـتم تحدیـدها بشـكل إجمـالي أو جزئـي باسـتخدام أسـلوب التقیـیم (نمـوذج) اسـتنادًاإن المدخالت الملحوظة الغیر سوقیة 
إلـى االفتراضــات الغیــر مدعومــة باألسـعار مــن معــامالت الســوق الحالیـة الملحوظــة فــي نفــس األداة وكـذلك ال تســتند علــى المعلومــات المتــوفرة 

هذا الصنف هي استثمارات األسهم غیر المدرجة للشركات التضـامنیة المحـدودة. تسـتخدم أسـالیب لدى السوق. إن فئات األصول الرئیسیة في
لألصـل أو  التقییم إلى الحد التي تكـون فـي المـدخالت الملحوظـة غیـر متـوفرة وبـذلك تسـمح للظـروف التـي یكـون فیهـا النشـاط فـي السـوق قلـیًال

قیمة العادلة یبقى نفسه أي سعر الخروج من المجموعة في المسـتقبل المنظـور. بنـاء علیـه، االلتزام بتاریخ القیاس. مع ذلك، فإن هدف قیاس ال
فإن المدخالت الغیر ملحوظة تعكس افتراضات المجموعة حـول االفتراضـات التـي سیسـتخدمها المشـاركون فـي السـوق عنـد تسـعیر األصـل أو 

ــتم تطــویر هــذه المــد ــزام (تشــمل االفتراضــات حــول المخــاطر). ی ــى أفضــل المعلومــات المتــوفرة والتــي قــد تشــمل البیانــات االلت إل خالت اســتنادًا
الخاصة بالمجموعة.   
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الموحدة الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس ٣١في 

القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)-١٢

ي تم قیاسها بالقیمة العادلةالت٣الحركات في األدوات المالیة المستوى 
المسجلة بالقیمة العادلة:٣یظهر الجدول التالي تسویة للمبلغ االفتتاحي والختامي للموجودات والمطلوبات المالیة المستوى 

إجمالي األرباحإجمالي األرباح٢٠١٤مارس ٣١
أو الخسائرأو الخسائر

٣١في المحول منلة فيالمسجالمسجلة في بیانینایر١في 
٢٠١٤مارس ١المستوى بیان حقوق الملكیةالمبیعاتالمشتریاتاألرباح والخسائر٢٠١٤
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات المالیة
المصنفة بالقیمة العادلة

من خالل األرباح أو الخسائر:
١,٩٧٨- - - - ١,٩٠٢٧٦المالیةأسهم األوراق 

١,٩٧٨----١,٩٠٢٧٦اإلجمالي

٢٠١٣دیسمبر ٣١
إجمالي األرباحإجمالي األرباح
أو الخسائرأو الخسائر

٣١في المحول منالمسجلة فيالمسجلة في بیانینایر١في 
٢٠١٣مارس ١المستوى بیان حقوق الملكیةالمبیعاتالمشتریاتاألرباح والخسائر٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات المالیة
المصنفة بالقیمة العادلة

من خالل األرباح أو الخسائر:
١,٨٥٢- - - - ١,٨٢٥٢٧أسهم األوراق المالیة

١,٨٥٢----١,٨٢٥٢٧اإلجمالي
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