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 ت األعضاء للشركا  العالميةبي إم جي كي  منظمةفي ضو ية المتحدة وعرات العرباممتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلجي لوار جلف لي كي بي إم
 مان. جميع الحقوق محفوظة.الضب محدودةة ليزية خاصنج ا ليمتد، شركةناشيونال  تر إم جي ان  بيلـ كي عة المستقلة التاب

 . حدةربية المتعلا دولة اإلمارات بموجب قوانين  مسجل ومرخص بي(ليمتد )فرع د  ر جلفي لواإم جكي بي 
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
بي تكافل )مساهمة عامة(  يو ان ت ن ي اور السادة مساهمي 

البيانات المالية  تدقيق  التقرير حول

الرأي  

لتي تتألف من بيان  )"الشركة"(، ا اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( لـ  البيانات الماليةلقد قمنا بتدقيق 
شاملة األخرى،  ل ارادات ي واإل ، وبيانات األرباح أو الخسائر2021ديسمبر   31ما في ك المركز المالي

والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات  
 خرى.  تتضمن السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أ

  ركز المالي مية، عن الدعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المات   المرفقة  البيانات المالية ن إرأينا، في 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً   وتدفقاتها النقدية  أدائها المالي عن و ،2021ديسمبر  31كما في  للشركة 

 التقارير المالية.  إلعداد  معايير الدوليةلل

إبداء الرأيأساس 

المعايير في فقرة  جب هذه وتنا بمامسؤولي  لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح
وفقاً   شركة المن هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن  البيانات الماليةمسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق 

للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين سلوك المهني للالدولية قواعد لل
مهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات  لإلى متطلبات أخالقيات ا قاللية الدولية( باإلضافةعايير االست م كل)بما في ذ
قواعد ل، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات ولفي اإلمارات العربية المتحدة  المالية

لية للمحاسبين. هذا  الدو ةس المعايير األخالقي جل م ن القانونيين الصادرة عنلسلوك المهني للمحاسبي الدولية ل
   لتي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. اونعتقد أن أدلة التدقيق 
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 أمور التدقيق الرئيسية 
 
الرئيسية    نإ التدقيق  اهي  أمور  أكثر  المهنية،  ألحكامنا  نراها، وفقاً  التي  تدقي األمور  للبيانات  ا  قن ألمور أهمية في 

بشكل مجمل،    البيانات المالية ناء تكوين رأينا حول  ث . تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا وأالحاليةللفترة    ةالمالي 
 . وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور

 
   افلالتك عقود   مطلوباتتقييم 

 . البيانات المالية  حول   10و  6و 5و 4ت اإليضاحاراجع 

 في سياق تدقيقنا  ر التدقيق الرئيسي كيف تم تناول أم أمر التدقيق الرئيسي 

هامة كما   لمطلوبات على أحكامينطوي تقييم هذه ا
ى  تطلب وضع عدد من االفتراضات التي تنطوي علي 

ينطبق ذلك بشكل  تقديرات. في ال عدم يقين جوهري 
اف بها  يتم االعتر لتيت اتلك المطلوباى علخاص 

إبالغ  التي لم يتم  المطالبات المتكبدةفيما يتعلق ب 
التي لم   المطالبات المتكبدةيتم احتساب  .الشركة بها

خارجي  اكتواري  يتم اإلبالغ عنها من قبل خبير تقييم 
 . شركةمستقل ومؤهل لدى ال

 
الجوهرية في االفتراضات   ات غيرإن التغير

دة  ، بصورة محدباتطلودمة لتقييم المتخمسال
ات  مطالب يت القات المتعلقة بقيمة وتو االفتراض

على تقييم هذه   وهريجالمستقبلية، قد تؤثر بشكل  
رباح أو  المطلوبات كما تؤثر بشكل مماثل على األ

فتراضات الرئيسية التي يعتمد  تتضمن اال . الخسائر
الحتياطي معدالت الخسائر  حتساب ا عليها ا

حيثما  و،  باتوحجم المطالار  تكرديرات الخاصة ب تقالو
ألعمال طويلة  لفئات االخصم  تمناسباً، معداليكون 
 األجل. 

 
على دقة البيانات حول  تقييم هذه المطالبات  يرتكز

حجم وقيمة ونوع المطالبات الحالية والسابقة حيث  
لبات المستقبلية. قد  طاستخدم غالباً لتوقع الم أنها ت  

في حال   ي هرجو  شكلتقييم المطلوبات ب ة لي تتأثر عم
ب  احتساتخدمة في سالبيانات الم عدم اكتمال ودقة

أو لوضع أحكام حول االفتراضات   التكافل احتياطي
 الرئيسية. 

التقييم  ري خب تتضمن إجراءات التدقيق المدعومة من قبل  
 لي: ما ي لدينا االكتواري 

 

ابية الرئيسية حول إجراءات  ر النظم الرقتقييم واختبا •
سداد المطالبات وتحديد االحتياطي لدى الشركة.  

فحص أدلة تطبيق النظم الرقابية على إجراءات تقييم 
االحتياطي الفردي للمطالبات قيد التسوية وتحديد ما  
إذا كان قد تم تقييم المبالغ المقيدة في البيانات المالية  

 ئم؛بشكل مال
 

ة من  طبقالم الرئيسية راضات ة واالفت لي آليم افهم وتقي  •
 ؛ ةدارقبل اإل

 

  شركةلدى ال االكتواري  ر التقييمي تقييم خبرة وكفاءة خب  •
 تكوينوالتحديات التي تمت مواجهتها عند  

 االحتياطيات؛ 
 

فحص عينة من االحتياطيات الخاصة بالمطالبات قيد   •
التسوية من خالل مقارنة القيمة المقدرة الحتياطيات  

لمطالبات قيد التسوية بالوثائق المناسبة، مثل تقارير  ا
 مقيمو الخسائر؛ و 

تقييم مدى مالءمة إفصاحات الشركة فيما يتعلق بهذه   •
 بات بما في ذلك جدول تطور المطالبات. المطال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ضاء ألعا للشركات العالمية جي كي بي إم ظمةمنعضو في بية المتحدة وت العرارا شركة ُمرخصة في دولة اإلموار جلف ليمتد، ي إم جي لي بك
 محفوظة. قوبالضمان. جميع الحق محدودةة كة انجليزية خاصناشيونال ليمتد، شرانتر   م جيالمستقلة التابعة لـ كي بي إ

 . تحدةية المعربدولة اإلمارات القوانين  بموجب سجل ومرخصم رع دبي()ف ليمتد  جلفي بي إم جي لوار  ك

 

4 

 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

 2021 سمبر دي 31

 
 

 )تابع(  سية رئيأمور التدقيق ال
 

 دينة م لا التكافل  ذممإمكانية استرداد  

 . البيانات المالية  حول   11و  6و 5و 4إليضاحات ع اراج

 في سياق تدقيقنا  ر التدقيق الرئيسي كيف تم تناول أم أمر التدقيق الرئيسي 

  بوثائقتتعلق هامة تكافل مدينة  ذمم شركة لدى ال 
  نيةبإمكا. هناك مخاطر تتعلق ةب أقساط التأمين المكتت 
ص  د مخص دي تحإن  دينة. استرداد هذه الذمم الم

ويتأثر   للتقديرات خضعالصلة ي قيمة ذات خفاض الان 
عثر والخسائر المحتملة  تمالية الت متعلقة باحال محكاألبا

 تعثر في السداد. الفي حال 

  استرداد إمكانية بشأنالتدقيقية إجراءاتنا تضمنت 
 لي: ما ي   م التكافل المدينةمذ قيمة  وانخفاض

 

جراءات  ة على اإلئيسي الر الضوابطم واختبار ي ي قت   •
 ينة؛ لتكافل المدا ممذبة الموضوعة لتسجيل ومراق

 

ما  م للتحقق التكافل المدينة  ذمم فترات استحقاق فحص  •
إذا كان قد تم تحديدها بشكل دقيق. اختبار عينة من  

لتي  ايلة، ووطلفترات   قيد التسوية التكافل المدينة   ذمم
  خفاض قيمة لها مقارنةً ن ا مخصصرصد  لم يتم

ه  ذه دارداست  إمكانيةرة على عمة لدى اإلدا دلة الدااألب 
 األرصدة؛ 

 

  ينة منع الحصول على تأكيدات باألرصدة من •
وثائق   حاملياألطراف المقابلة ذات الصلة مثل  

 التأمين والوكالء والوسطاء؛ 
 

األطراف   هذ التحقق من الدفعات المستلمة من ه •
 السنة؛ة اي نهد بعة ابلالمق

 

لديون  لة المخصصات المرصودتقييم مدى كفاية  •
عمليات  باالعتبار ألخذمع ا ء،عمالال المعدومة لكبار 

مخاطر االئتمان لكل عميل على حدة بناًء على   تقييم
على   نزاعاتفترة التأخر عن السداد ومدى وجود 

ً سابقينة المد الذممتسوية  وسجل   قيد التسويةاألرصدة    ا
 طراف المقابلة؛ و أل ا نفس من

 

يكون  الت، حيثما عة المراسدارة ومراجمناقشة اإل •
ً ناسم ما إذا كان قد تم  م والتحقق اع زن أي يد تحد، لبا

أخذها باالعتبار بشكل مناسب عند تحديد مخصص  
 انخفاض القيمة. 
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 ة( افل )مساهمة عامان بي تك  اورينت يو
 ات المستقلين مدققي الحساب ريتقر

 2021 ديسمبر  31

 
 

 المعلومات األخرى 
 

نا  الذي حصل ارةتقرير أعضاء مجلس اإلد رى خت األعلوما إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن الم
 2021 ةن قية من التقرير السنوي للشركة لساألقسام المتب فة إلى ضا باإل قرير مدققي الحساباتت بل تاريخ عليه ق

 ير مدققي الحسابات.  تقربعد تاريخ  الحصول عليها والمتوقع 
 

شأن هذه  ن عبر عن أي استنتاجات تدقيقية ب  ا ال نن أ كما خرى،المعلومات األ  البيانات الماليةل رأينا حول يشم ال
 المعلومات. 

 

، وعند القيام المحددة أعاله خرى األ  وماتة المعلنا في قراء صر مسؤوليت تنح ،نات الماليةبيالل فيما يتعلق بتدقيقنا
أو مع  ةلي مالت اانابي البصورة مادية مع  متسقةغير  ىما إذا كانت المعلومات األخر  نضع في االعتباربذلك، 

   . يةخطاء مادما إذا كانت تشوبها ألتدقيق، أو أثناء عملية ا التي تم الحصول عليها المعلومات
 

على المعلومات   لى األعمال التي قمنا بهاألخرى، بناًء عالمعلومات ا  يف دي ما خطأ جود  إلى و خلصنا في حال 
ع  لم يستر .باإلبالغ عن هذا األمر  ملزمونننا إف ، تباساالحاألخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدققي 

 لشأن. في هذا ا  نا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنهانتباه 
 

 بها، فإننا ملزمون خلصنا إلى وجود خطأ مادي في حال  ، 2021 ةنللتقرير السنوي للشركة لسعند قراءتنا 
 .وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية مةمالئات ال إلى مسوؤلي الحوكمة التخاذ اإلجراء باإلبالغ عن هذا األمر

 
   البيانات الماليةسؤولي الحوكمة عن إلدارة وممسؤولية ا

 
ً  مالية لاالبيانات ض ر إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وع المالية،  إلعداد التقاريرولية لدا اييرللمع بصورة عادلة وفقا

( لسنة  2حدة رقم )عربية المت مارات الاإل  دولةي ل حاد توافق مع األحكام ذات الصلة للقانون االت وإعدادها بما ي 
ن عو  ،ديالته(عت )و  2007( لسنة 6والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) )وتعديالته( 2015

خطاء المادية،  بحيث تكون خالية من األ  ية البيانات المالرية إلعداد ترى اإلدارة أنها ضرو  يت ة الاخلي رقابة الدال
 أ. لخطعن االحتيال أو ا الناتجة

 
على مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ   شركة درة السؤولة عن تقييم ق، تكون اإلدارة مةنات المالي البياداد إع عند
ام مبدأ االستمرارية  أ االستمرارية واستخدبمبد اً، عن األمور المتعلقة ب سان من يكو  فصاح، حيثماتمرارية، واإل ساال

غير   يل فعليديها بدو لم يكن لعملياتها أأو إيقاف   كة شرال ية تصفس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم كأسا
 ذلك. 
 

 . ةشرك لللية ارير الماقعملية إعداد الت  يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على
 

   ةالبيانات الماليمسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق 
 

ن  ل، خالية م، بشكل مجم المالية اناتالبي نت كا ت معقولة حول ما إذافي الحصول على تأكيداتتمثل أهداف تدقيقنا 
ن التأكيد إ ينا. أمن ري يتضذ مدققي الحسابات ال ري دية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقراء المااألخط
ر ايي التي تم القيام بها وفقاً للمع ل التدقيقلكنه ليس ضماناً بأن أعمال هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، المعقو

هذه   رب. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال أو الخطأ وت عت إن وجد طأ مادي ائماً أي خ وف تكتشف دلتدقيق سية للدولا
رارات االقتصادية  أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على الققع بصورة معقولة وت الم نان مإذا ك األخطاء مادية 

 . ةالي المالبيانات تخدمون بناًء على هذه خذها المسالتي يت 
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 ( همة عامةا)مسفل تكابي اورينت يو ان 

 قلين ات المستقي الحسابتقرير مدق
 2021ديسمبر  31

 
 

 )تابع(  ةالبيانات الماليؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق سم
 

لتدقيق، قمنا بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك المهني خالل  دولية لايير الوفقاً للمعل التدقيق  كجزء من أعما 
 يضاً بما يلي: أ قمنا . قيقلتداعملية 

 
الحتيال أو الخطأ، وتصميم  ت نتيجة اسواء كان  ،ةي الانات المبي التحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في  —

تدقيق كافية ومالئمة لتزويدنا بأساس   لى أدلة لحصول عالمخاطر وااسبة لتلك قيق المن التدءات جراذ إوتنفي 
ة عن االحتيال تكون أعلى مقارنةً باألخطاء  مادية الناتجلاء خطا األ  فا إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتش

حريف أو  عمد أو ت ف مت و حذ ر أزوي حتيال قد ينطوي على تواطؤ أو ت اً ألن االالخطأ نظر نعة دية الناتجالما
 لية. ة الداخاوز الرقاب تج

 
روف  مناسبة للظ ق قي تد ءات افهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجر —

 . شركةللة ي لاخقابة الدالراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الر 
 

ة  ات الصل صاحات ذسبية واإلفيرات المحاية التقدعقولدى موم بعةييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المت قت  —
 الموضوعة من قبل اإلدارة. 

 
وتحديد ما إذا كان  المتعلقة بمبدأ االستمرارية  حاسبية ملسس اة لألالتحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدار —

الظروف   ث أو حداباأل لق التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتع اًء على أدلة، بن يروهين جهناك عدم يق
على مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية. في حال خلصنا   شركةقدرة الري حول  ثير شك جوهالتي قد ت  

إلى اإلفصاحات   تا ب لحساققي اجوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مديقين  م دود عج لى وإ
اجاتنا د استنت ة. تعتمت غير كافي ه اإلفصاحا إذا كانت هذ أينال رعدي أو نقوم بت  ، البيانات الماليةت الصلة في ذا

ت. إال أن األحداث أو  لحسابا ا دققيمرير على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تق
 ارية. وفقاً لمبدأ االستمرمواصلة أعمالها   نع ةشرك لالظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف ا

 
البيانات   ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت اها بشكل عام، بما في حتووم وهيكلها  البيانات الماليةتقييم عرض  —

 عادلة.  بصورة البيانات المالية ض رمن عيقة تضرلة بطت الصواألحداث ذا المعامالت  تمثل يةمالال
 

ر الزمني المحدد لها  قيق واإلطاد ت لال اأعم ور من ضمنها نطاق م حوكمة بخصوص عدة أنتواصل مع مسؤولي ال 
ة  في نظام الرقاب  افه كتشالتدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم ا وهرية المترتبة على أعمالوالنتائج الج
 ق. التدقي  أعمال خالل الداخلية  

 
اللية، ونطلعهم  قت سباالعلق زامنا بقواعد السلوك المهني فيما يت ن قدم أيضاً إقراراً لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه الت 

مكن، أما وحيث ر على استقالليتنا، معقولة أنها تؤث  خرى التي قد ي عتقد بصورةعلى كافة العالقات واألمور األ
 اإلجراءات الوقائية المطبقة.   و أ أي تهديدات للقضاء على اإلجراءات المتخذة 

 
  اناتي الب مور األكثر أهمية أثناء تدقيق ألاحدد  ة، ن نها مع مسؤولي الحوكمالتواصل بشأتم ر التي ي األمو في ضوء 
م باستعراض هذه األمور في تقرير نقوة. لتدقيق الرئيسي عتبر هذه األمور هي أمور اللفترة الحالية، وبذلك ت   المالية

ين أو التشريعات أو عندما القوان جب بمومة محظوراً األمور للعافصاح عن تلك يكن اإل  ات ما لمب امدققي الحس
لمتوقع أن تكون  ذا كان من افي تقريرنا إ صاح عن أمر مافت نادرة للغاية، أنه يجب عدم اإل ال احفي  نرى،

 ة نتيجة هذا اإلفصاح. مالمصلحة العتعود على اأكثر من المنافع التي لك  بذ امالتداعيات السلبية للقي 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ضاء ألعا للشركات العالمية جي كي بي إم ظمةمنعضو في بية المتحدة وت العرارا شركة ُمرخصة في دولة اإلموار جلف ليمتد، ي إم جي لي بك
 محفوظة. قوبالضمان. جميع الحق محدودةة كة انجليزية خاصناشيونال ليمتد، شرانتر   م جيالمستقلة التابعة لـ كي بي إ

 . تحدةية المعربدولة اإلمارات القوانين  بموجب سجل ومرخصم رع دبي()ف ليمتد  جلفي بي إم جي لوار  ك
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 ساهمة عامة( م بي تكافل )اورينت يو ان 
 ي الحسابات المستقلين مدقق تقرير

 2021ديسمبر  31

ية األخرى  لتنظيمنية وا لبات القانور حول المتط التقري

يننوه بما يلفإننا  ،)وتعديالته( 2015 ( لسنة2رقم ) ة ت العربية المتحدتحادي لدولة اإلماراالا انونالق كما يقتضي
 :2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

؛تدقيقناألغراض   التي نعتبرها ضرورية نا على كافة المعلومات واإليضاحات صلح دقل (1

حكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة  مع األ توافق بما ي  ، اديةمي الالنواح، من كافة البيانات الماليةتم إعداد  (2
؛يالته()وتعد 2015 نةلس( 2)ة المتحدة رقم ي ب عراإلمارات ال

 ية منتظمة؛ اسب مح باالحتفاظ بسجالت شركةلا قامت  (3

؛كة رش لل ةبي اسمحالالسجالت  جاء فيا  م مع تقرير أعضاء مجلس اإلدارة لية الواردة في المعلومات الما تتفق (4

المنتهية  خالل السنة  سهمراء أي أ ركة بششللم تقم احول البيانات المالية،  1رقم  ن في اإليضاح كما هو مبي   (5
؛2021 رب مسي د 31في 

عالقة والشروط التي تم  الطراف ذات األ ية مع المعامالت الماد ية للمات االبيانا حول   22يبين اإليضاح رقم  (6
؛تعامالالم بموجبها تنفيذ هذه

نة  الس ل خال  ،الفتقد خ شركة النعتقد أن  باهنا ما يجعلناترع انت ، لم يسأت يحت لناناًء على المعلومات التي ب  (7
العربيةاالتحادي لدولة اإلمارات أي من األحكام ذات الصلة للقانون  ،2021سمبر دي  31 ة في المنتهي المالية 
على   قد يكون له تأثير مادي  ى وجهلع، نظامها األساسيأو  )وتعديالته( 2015( لسنة 2رقم )حدة المت 

 و؛ 2021ديسمبر  31في   اكم المالي  اأو مركزه اأنشطته

لسنةمعية خالل امجت  اتمساهم  أي  ء ارجإركة أنه لم يتم نات المالية للشحول البيا 1-27 إليضاحا يبين (8
. 2021ديسمبر  31المنتهية في 

أننا قد  ب  ننوه ا نن فإ ، (وتعديالته)، 2007لسنة  (6) متحدة رقم ة العربي لمارات ادي لدولة اإلقانون االتحاكما يقتضي ال
 . تدقيقناراض غأل ة ي رضرو برهاالتي نعت إليضاحات وا  تلوما حصلنا على كافة المع

ر جلف ليمتدبي إم جي لوا يك

 ريشارد أكالند
 رقم التسجيل :1015

لمتحدة ة ارات العربي بي، اإلماد
February 2022 11 التاريخ:
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 ة عامة( )مساهمافل  ي تك ب يو ان اورينت
 

   بيان المركز المالي 
 ديسمبر    31ي ف كما
 

 2020ر ب يسمد 31 2021  ديسمبر  31  
 درهم درهم  إيضاح 
    

    موجودات عمليات التكافل 
 53.176.260 44.628.910 9 وك البن لدى  ةرصد النقد واأل

 234.816.797 317.954.501 10 دة التكافل موجودات عقود إعا
 55.978.050 53.874.940 11 ى  أخرمدينة ذمم و   ة التكافل المدينةل وإعادذمم التكاف

 43.747.254 18.719.903 22 القة ف ذات عار أطالمستحق من 
 7.753.922 9.034.428 12 الذمم المدينة األخرى  
 34.813.645 80.291.882 18 المستحق من مساهمين

  ----------------- ----------------- 
 430.285.928 524.504.564  وجودات عمليات التكافل م لي إجما
  ----------------- ----------------- 

    ن ميساهالم موجودات 
    

 108.757.658 6.959.723 9 لبنوك النقد واألرصدة لدى ا
 ً  2.045.002 1.688.497 13 ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما

 116.000.000 283.339.695 14 الوكالة عة ودي 
 6.000.000 6.000.000 15 وديعة نظامية 

 3.620.333 1.630.739 22 المستحق من أطراف ذات عالقة 
 4.577.161 3.456.598 16 لمعدات او اتلكت ممال

 463.308 332.691 17 ملموسة ت غير الالموجودا 
  ----------------- ----------------- 

 241.463.462 303.407.943  مساهمين إجمالي موجودات ال
  ----------------- ----------------- 

 671.749.390 827.912.507  لموجودات إجمالي ا
  = == =======  ========== 
    

    ل التكاف مليات عت وعجز وبامطل
    مطلوبات عمليات التكافل 

 292.127.729 389.926.943 10 كافل مطلوبات عقود الت 
 101.334.193 88.220.151 19 ائنة دلا لف ل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكااف تككات الشرذمم 
 35.945.213 28.679.660 20 رى األخئنة تكافل الداال ممذ

 878.793 17.677.810 22 ذات عالقة أطراف قة إلى المستح المبالغ
  ----------------- ----------------- 

 430.285.928 524.504.564  يات التكافل إجمالي مطلوبات عمل
  ----------------- ----------------- 

    افل التك عجز عمليات 
 ( 119.498.232) ( 174.760.427) 21 ائق  الوث  ة ل حمة ظ ف في محالعجز 

 119.498.232 174.760.427 21 حسن مقابل القرض ال  صص مخ
  ---------------- ---------------- 

 - -  افل تكعمليات ال   إجمالي عجز
  ----------------- ----------------- 

 430.285.928 524.504.564    افل تكت الا يجز عملإجمالي مطلوبات وع
  ----------------- ---------------- 
 



11 February 2022



10

 يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(  تنريوا

ىالشاملة األخر دات خسائر واإليرااألرباح أو الن ا يب
  يسمبرد 31في  المنتهيةللسنة 

20212020
درهم درهم إيضاح 

 ثائقلوا  حملةإلى   العائدة
401.387.108300.639.766 26 لي المساهمات المكتتبة  ماإج
( 21.913.472)( 45.853.930)ير المكتسبة غ ت همامساي الاحتياط فيات غيرتلا

----------------------------------
355.533.178278.726.294ة ب المكتس التكافل مساهمات 

----------------------------------
306.246.256229.410.188 ت إعادة التكافل همامسا

( 18.636.503)( 35.802.526)تسبة  ر المكمات غيهاسالممن افل ة التكد اعصة إح  في التغيرات 
----------------------------------

270.443.730210.773.685سبةالتكافل من المساهمات المكتعادة حصة إ
----------------------------------

85.089.44867.952.609سبة كت لما  تهمالمساصافي ا
44.266.22632.349.600 ة بكتسالمالت العمو

--------------------------------
129.355.674100.302.209كافل لتا  راداتيإإجمالي 

------------------------------------
( 159.287.243)( 150.641.560) وعة المدف مطالباتإجمالي ال

 126.017.565 111.119.287وعةدف المت  بامطال الن  مإعادة التكافل ة حص
------------------------------------

 ( 33.269.678) ( 39.522.273)المتكبدة البات المط   فيصا
غير  ائر سوية الخسمصروفات تو التسوية قيدطي المطالبات الزيادة في احتيا 

( 14.062.169)( 50.084.162)مخصصة ال
45.386.30513.768.387التسوية  قيدمطالبات  لان ل مالتكافعادة إ صةحطي يا حتاالزيادة في 

( 19.077.360)(1.861.122) يتم اإلبالغ عنها  التي لم   المطالبات المتكبدة ي الزيادة في احتياط
غاإلبال  ميت  ملالتي  المطالبات المتكبدةمن التكافل  ةالزيادة في احتياطي حصة إعاد 

1.948.87316.247.221عنها 
------------------------------------

 ( 36.393.599) ( 44.132.379)المدفوعةلبات طالمي اصاف
------------------ ------------------

 63.908.610 85.223.295لة نتائج التكافل قبل رسوم الوكا
( 105.223.918)( 140.485.488) 1-18 وم الوكالة سر

------------------------------------
 ( 41.315.308)( 55.262.193)فل صافي العجز من عمليات التكا

------------------------------------
 إلى المساهمين  العائدة
140.485.488105.223.918 1-18ق الوثائ  حملةرسوم الوكالة من  إيرادات 

7.529.0377.014.703 الودائع ت ادإيرا
( 20.453.112)( 21.094.826)27 العمومية واإلدارية  ت افومصرال

( 37.582.960)( 50.704.414) العموالت  اتفمصرو
(6.725.424)(5.532.623) تكافل أخرى  فاتومصر

----------------------------------
70.682.66247.477.125 ض الحسن القرقبل   السنة أرباح

( 41.315.308)( 55.262.193)21الوثائق  حملةإلى   نلحسض اقرال لاب مق مخصص
----------------------------------

15.420.4696.161.817المساهمين  إلى  بةنسوالم السنةأرباح 
------------------------------

--ىرخة األامللشا اإليرادات
----------------------------

15.420.4696.161.817للسنة الشاملة   تادارياإللي ماإج
================

3 .708 .2871السهم  حيةبر
== === ====

ات المالية.يانالب هذه  نزأ ميتج جزءاً ال 53إلى  13من الصفحات  على  ةدرجلمحات ا اإليضا لت شك

. 7ى إل 2من ت الصفحا  ى لع مدرج ابات المستقلين سالح ر مدققي إن تقري
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( امة )مساهمة ع   فلكاو ان بي ترينت يوا

   الملكيةفي حقوق  التغيرات بيان 
  سمبردي  31 للسنة المنتهية في

سهم عالوة األ رأس المال 
حتياطي اال
ظامي الن

احتياطي مخاطر 
فل التكاإعادة 

األرباح المحتجزة 
ائر خسلا) /

جمالي إلا(المتراكمة
درهم درهم درهم درهم هم ردم دره

187.081.213(14.228.318)-200.000.0001.198.390111.141 2020 ايرين  1 فيا كم

6.161.8176.161.817----للسنة الشاملة  يراداتإلاي إجمال

-(616.182)-616.182-- اطي ل إلى احتي حوي الت 
--------------------------------------------------------------------------------------

193.243.030( 8.682.683)-200.000.0001.198.390727.323 2020ديسمبر  31 في كما
======== = ========= ====== ============= = =========

193.243.030(8.682.683)-200.000.0001.198.390727.323 2021يناير  1كما في 

15.420.46915.420.469----للسنة  الشاملة يراداتإلالي ماجإ

-(4.661.483)1.542.0473.119.436-- التحويل إلى احتياطي 
-----------------------------------------------------------------------------------------

200.000.0001.198.3902.269.3703.119.4362.076.303208.663.499 2021 مبرديس  31في  اكم 
===== ==== ======== ============= ======== ========= ===

. ليةمالاانات بي لا جزءاً ال يتجزأ من هذه  53إلى  13من  على الصفحات  اإليضاحات المدرجة  لت شك
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ة( م)مساهمة عاتكافل   اورينت يو ان بي

   ية تدفقات النقد لا ن ا بي
2021 ديسمبر 31ي ة ف تهي للسنة المن 

20212020
درهم درهم  إيضاح

لية تشغياألنشطة اللنقدية من التدفقات ا
15.420.4696.161.817السنة أرباح
 لـ: لدي تع
1.342.9201.535.876 16 دات ت والمعتلكا للممستهالك الا

130.617130.094 17 ة سمو مل ودات غيرإطفاء موج
422.852418.074 23موظفيندمة للالخ هايةصص تعويضات ن خم
147.195186.913 24 ايجار ت عقود التزاماتمويل فة تكل

------------------------------
17.464.0538.432.774العامل المال  سأي رلتغيرات فالتشغيلية قبل اات النقدية فقتدلا
 ي: ات فيرغت لا

(48.652.111)( 83.137.704) 10 التكافل دة ود إعاقع موجودات
332.168 2.103.110 11رى وذمم مدينة أخ لمدينةعادة التكافل اذمم التكافل وإ
(20.988.509)25.027.351 22 ليات التكافل( معلق بعفيما يت عالقة )ات ن أطراف ذالمستحق م
(1.287.864)( 1.280.506) 12 فل( اكت الات عملي يتعلق ب )فيما خرى ذمم مدينة أ
(840.728)356.505 13ماً )فيما يتعلق بالمساهمين( قدم ومصروفات مدفوعة رىذمم مدينة أخ

(1.832.658)1.989.594 22 همين(مساباليتعلق )فيما عالقة  تا المستحق من أطراف ذ
97.799.21455.053.001 10 افل ود التكقات عمطلوب 
40.841.111( 13.114.042) 19لدائنةالتكافل ان وإعادة مي ة التأوالتأمين وإعادل ف اكت لات ركا شذمم  

1.594.177 ( 7.265.553) 20 ائنة األخرى دذمم التكافل ال
(989.823) 16.799.017 22 فل( التكابعمليات ا يتعلق )فيم عالقةالمستحق ألطراف ذات 

(2.116.994) 844.767 22 (ني مه سابالمق ا يتعل)فيم عالقة طراف ذاتأل المستحق
3.809.698 1.056.338 م دائنة أخرى وذم ات خصص وم  استحقاقات

--------------------------------
58.642.14433.354.242 شغيلية ة الت ط ألنشا  الناتج مند قالن  صافي

(60.679)( 93.132) 23فينظولمدفوعة للم ا تعويضات نهاية الخدمة
--------------------------------

58.549.01233.293.563العمليات  نم  جتالناد قصافي الن 
== ========= =======

شطة االستثمارية التدفقات النقدية من األن 
 (87.294) ( 222.357) 16 ات شراء ممتلكات ومعد
 (7.344) - 17 لموسة م ري شراء موجودات غ

(116.000.000)( 283.339.695) 14  يم ال إسوري تجا ف مصرى دائع لدو
 235.997.257 116.000.000 14 ةإسالمي  مؤسسة ماليةلدى دائع قاق واستح

----------------- -----------------
119.902.619( 167.562.052)مارية االستث  األنشطة اتج منالن / (يم فتخد مسال ) صافي النقد

----------------------------------
ة شطة التمويلي األن  ية منت النقدتدفقا لا
(1.354.005)( 1.332.245) 24 د ايجار اد التزامات عقودس

--------------------------------
(1.354.005)( 1.332.245)يلية األنشطة التموالمستخدم في صافي النقد 

---------------- ----------------
151.842.177( 110.345.285)وما يعادلهد قن ال يفة يادالز / ()النقص فيصا
10.091.741 161.933.918  يناير 1وما يعادله في قد الن 

--------------------------------
951.588.633161.933.918سمبر دي  31ي النقد وما يعادله ف

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

.ليةمالا البياناتمن هذه جزءاً ال يتجزأ  53لى إ 13من فحات ص ال لىة عالمدرج اإليضاحات  لشكت  

.7لى إ 2من ت الصفحا على  مدرجإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
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 ( امة تكافل )مساهمة ع ن بي اورينت يو ا
 

 ت إيضاحا
   (ة المالي  نات من البيا)تشكل جزءًا 

 
 الرئيسية   ةطشننوني واأل الوضع القا 1
 

لدولة اإلمعاممة  اهمس  ة"( كشركة مة( )"الشرك)مساهمة عا  لفتكابي  يو ان    نتي ورا  سستأت  القانون االتحادي  العربية  ة بموجب  ارات 
را )لمتحدة  تأشب   2015لسنة    (2قم  اأن  دوسيس  في  التجارية  العربي   لةلشركات  والاإلمارات  المتحدة  االانوقة  اإلحات ن  لدولة  مارات  دي 

، دبي، 183368سجل للشركة هو ص.ب  ملن ااون عين. إن الكات التأمبشأن تأسيس شر  (تهديال)وتع  2007  نة ( لس6)المتحدة رقم    ةي رب الع
 تحدة. اإلمارات العربية الم

 

. إن  2016ديسمبر   28  يال فالم  تخصيص حصص رأسإجراءات إصدار و  منبينما تم االنتهاء    2016بر  نوفم  8كة في  تأسيس الشر  مت 
ورخصة من هيئة التأمين بدولة    2017  ري ينا  23في  التجارية  ة على الرخصة  ك رالشلت  ي. حصاللماي  سوق دب ركة مدرجة في  ش لا  أسهم

 .2017وليو ي  16في  اإلمارات العربية المتحدة 
 

حريق  والتأمين ضد ال  اتوااللتزامضد الحوادث    ينمأبالت قة  لة األجل المتعقود التكافل قصيرع  ئيسية للشركة في إصدار ة الرألنشطتتمثل ا
 . وكالةودائع الالتأمين الصحي. كما تقوم الشركة باستثمار أموالها في   ى إل ةف اضأمين باإلأنواع الت قل وغيرها من ن لر اخاطضد م ينأمت الو
 

 .2021ديسمبر  31نة المنتهية في ي أسهم خالل السلم تقم الشركة بشراء أ 
 

في  ، على أسهم  ، اإلمارات العربية المتحدةيست في دب س تأ  همة عامةشركة مسا،  ن ش.م.عة أورينت للتأمي وذت شركحت س، ا السنةخالل  
ب  من  الو ب أ  نكالشركة  للتمويلش.م.تجاري  ظبي  الوفاق  وشركة  وت بذلك  لتصبح    ، ع  األم  األم  ال إن  ة.  الشرك على    سيطر الشركة  شركة 

 المتحدة. ، اإلمارات العربية دبي يف الكائنةاصة  فطيم الخشركة ال يهساسية األ
 

 : كما في تاريخ التقريرالشركة  اهمة فيمسالي هيكل فيما يل
 

  
 ديسمبر   31

2021 
 ريسمب د 31

2020 
 درهم   هم  در  
    

 ٪ 34 .85 ٪ 83  .91    ع .م.اورينت للتأمين ش 
 ٪ 35 .00 -  ع .م .شبنك أبوظبي التجاري  

 ٪ 14 .06 -  فاق للتمويل الو شركة 
 ٪ 16 .09 ٪ 16  .09  ى رأخ
  ------------ ----------- 

  00.  100٪ 00. 100 ٪ 
   ==== = == == == == 
 

 داد  اإلع  سا أس 2
 

 وافق    لتبيان ا أ(  
 

ً   اد هذه عدتم إ تطلبات  ملوتلتزم با الدولية  ةي اسب لمح لمعايير اا  رة عن مجلس الية الصادملرير اللمعايير الدولية إلعداد التقا  البيانات المالية وفقا
الص من  ذات  اانوالقلة  لسن 6)  رقمي  التحاد ن  هي إنشاشأن    في  2007  ة (  التأء  وتن ئة  أعمين  االمالها  ظيم  )ي  تحاد والقانون  لسنة  2رقم   )
التأمين وقرار    كاتلشرح المالية  اللوائ شأن  ب   2014لسنة    (25)  وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم  ،الشركات التجارية  بشأن  2015
 ين. ة التأمإعادات  المنظمة لعملي  تاليمالتع بشأن 2019( لسنة 23ين رقم )ارة هيئة التأمدإمجلس 

 
حكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية  أل االمتثال  ،  2021ديسمبر    31، للسنة المنتهية في  كة، يتعين على الشر عالوة على ذلك
رقم    المتحدة   ربيةلعا  اإلمارات  لدولةانون اتحادي  صدر المرسوم بق،  2021بر  مت سب   20في  ووتعديالته.    2015لسنة    (2)المتحدة رقم  

لسنة    2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم    بدوره   والذي ألغي   2022يناير    2ودخل حيز التنفيذ في    2021لسنة    ( 32)
ربية  الع  ات ارولة اإلمد لاتحادي  بقانون  م  ل ألحكام المرسولالمتثا  2022يناير    2شهًرا اعتباًرا من    12الشركة    ىلد )وتعديالته(.    2015
 . 2021 لسنة ( 32)رقم  المتحدة

 
 س القيا أساس ب( 

 

 . ة ي فة التاريخس التكلعلى أساة المالي  اناتبي الد هذه تم إعدا
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 ( امة تكافل )مساهمة ع اورينت يو ان بي 
 

 ع( )تاب  ات يضاحإ
 ع(ب ات المالية( )ت امن البيان  تشكل جزءًا )
 
 ع( )تابداد اإلع  سا أس 2

 
   المالية ت بياناض العر ة  سمية وعملالعملة الر ج( 

 

ر خالف  لم يذك  ية للشركة. ماالعملة الرسم  ، وهيدرهم اإلماراتي"(ية المتحدة )"الارات العرب بدرهم اإلم  لية الما  البيانات تم عرض هذه  
   ماراتي. لية بالدرهم اإللماات اومعل تم عرض الم ذلك،
 

   حكاملتقديرات واألخدام اتاس د( 
 

ً وة  الي ات المالبيان إن إعداد   ر واالفتراضات التـي تـؤث   حكام والتقديراترة وضع األمن اإلدا  بليتطية  التقارير المال  دادإلع  ةي الدول  ري ي لمعال  فقا
تلـك  يـة عـنلنتـائج الفعلختلـف ات د . قـمصـروفاتوالطلوبـات واإليـرادات ت والملنة للموجوداعلمبالغ الم  المحاسبية وا لسياساتعلى تطبيق ا
 التقديرات.

 

تي تم فيهـا لمحاسبية في الفترة العلى التقديرات ا  التعديالتالعتراف ب ا  يتمة.  بعة لها بصورة مستمرتاال  فتراضاتالات واقديرلت ا  م مراجعةت ت 
 التعديالت.لك ر بت أث تت قبلية التي فترات المست وفي ال ديل التقديراتتع
 

مـة لهالتقـديرات واألحكـام اا فـي اليقـين مدعلى عنطوي ت  تية الالهاماالت ات حول المجمبيان معلو 6ح رقم اإليضا يفتم  ي محددة،  رة  بصو
 مالية.البيانات البها في بالغ المعترف ألكبر على المية التي لها التأثير اتطبيق السياسات المحاسب  عندمة مستخدلا
 

 19-دكوفي تأثير
 

في جميـع   19-دسريع لكوفي لاتشار  االن   وءض  ، وفيالميباء عكو  19  –  فيدوكالصحة العالمية رسمياً    ةم، أعلنت منظ2021مارس    11في  
صـة ت المخت الحكومـات والسـلطايقـين جوهريـة كمـا قامـت اضطرابات وحاالت عدم  طاعات المختلفةوالقالقتصاد د واجه اقفم،  عالأنحاء ال

 يروس. الف رانتشاأو تأخير لتدابير الحتواء وعة من اتخاذ مجمبا
 

فـي دم اليقين مدرجـة علرى ألخالمصادر المستقبلية وا شركة بشأنلاعتها ت التي وضتراضافاالعلى    19-دكوفي   حول تأثيرات  إن المعلومات
 الية.ل البيانات الملصلة حواإليضاحات ذات ا

 
      2021ناير  ي 1 أ في دالمعايير والتفسيرات المطبقة للفترة المحاسبية التي تب  3

 
 : شركةلل يانات الماليةجوهري على الب ة تأثير لي تاالات فسيروالت المعدلة يير المعل نيكوأن  من المتوقع  سلي 
 
 (. عداد التقارير الماليةمن المعايير الدولية إل 16)تعديالت على المعيار رقم  19-امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد -
مالية والمعيار  الر  التقاري إلعداد    ر الدولية من المعايي   9المعيار رقم  ت على  تعديال)  2المرحلة    –  الفائدة المعياريعلى معدل  الت  تعدي  -

 (. قارير الماليةت لد اعداالمعايير الدولية إلمن  16والمعيار رقم  4و المعيار رقم   7والمعيار رقم   39م رقالدولي  يب لمحاسا
 

 ت المحاسبية الهامة   اسا لسياملخص  4
 

باسـتثناء التغيـرات  البيانات الماليـةه هذ يف مةمقدال تارت الفعلى كافة  ه بصورة متسقةناسبية المبينة أدات المحاساتطبيق السي قامت الشركة ب 
 .3ي اإليضاح ف نةي لمب ا
 

 فل التكاود  قع أ( 
 

 صنيفالت  (1
 

يـتم  عقـود كةشـرلر اتصـد ال. تكافـل والمخـاطر الماليـةفـل أو كـالً مـن مخـاطر الكاالت ويل مخاطر تحإما بها تصدر الشركة عقود يتم بموج
 . طقفلية ا تحويل المخاطر الماموجبهب 
 

ل الموافقة علـى تعـويض ( من خالمينالتأ ل وثيقةم)حاخر  الهامة من طرف آ  لكافلت ا  راطبها مخكة بموجلتي تقبل الشريف العقود ان صت م  يت 
امـل وثيقـة بياً على حاً سلتأثيرؤثر ي  أنه ن أش ( منهدضغير مؤكد )الحدث المؤمن وقوع حدث مستقبلي محدد و  حاللتأمين في  مل وثيقة احا
يجـة وقـوع هامـة نت ية إضـاف تعويضـاتلكة لشـرمؤمن ضده سداد الادث لحا ىعلترتب  امة إذااطر التكافل هل. تعتبر مخفاكت   كعقود  لفاالتك

 ه.    الحدث المؤمن ضد
 
 عنـدبالوحـدات.  افـل مرتبطـةتك دأي عقـوشـركة ر الصـدال ت . راود اسـتثمة كعقـامـه لافتكر اطعلى مخ التي ال تنطويد تصنيف العقوم  يت 
 ؤها.نتهاا تمي  وت ألتزامافة الحقوق واالاكء ب وفاد تكافل يظل مصنفاً كعقد تكافل حتى يتم القعك قدالعيف ن صت 



 

15 

 ( امة تكافل )مساهمة ع اورينت يو ان بي 
 

 ع( )تاب  ات يضاحإ
 ت المالية( )تابع(امن البيان  تشكل جزءًا )
 
 )تابع(  ةت المحاسبية الهام اسا لسياملخص  4
 
 ع( )تاب فل التكاود  قع أ( 

 
 ف والقياسراعت الا (2 
 

 عقود التكافل
 

ألخـرى املة  اشلت اائر واإليراداأو الخس  باحاألر  نة، ضمن بياوي مين السن ق التأبوثائ   لقتعي ما  في ،  بةالمكتت   جمالي المساهماتاالعتراف بإم  يت 
ذه ات غيـر المنتهيـة مـن هـاقحقسـت راج االإدم  مـدة الوثـائق، ويـت   مـدىلـى  ع  يةط متساواسبأقات  المساهم  عي ند بداية وثيقة التأمين. يتم توزع

 الي.كز المن المرياب  ي" فبةتسمكالتياطي المساهمات غير من "احاهمات ضالمس
 

 ةالمكتسب ير ساط غطي األقحتياا (3
 

خ بيـان ري تـالحقة الالالتكافل  تغطية تتعلق بفتراتالتي ة ب ت كت ملا األقسام يلمقدرة من إجماالنسبة المن  سبة  ت مكالغير    ساطقاألطي  يتألف احتيا
. يـتم دسـيلتـأمين الهن ري وابحـال  ء الشـحنباسـتثنا  1/365قـة  طري   ماخدة باسـت يـر المكتسـب غسـاط  قاألي  ب احتياطتم احتساالمركز المالي. ي 

ة الصـادر يـةالالالئحـة الم وفقاً لمقتضيات كتتبةالم مينلتأأقساط ا نمتسبة للشحن البحري كنسبة ثابتة مكالير  غ  ساطقاألطي  تياباح  االعتراف
تأمينات ال تسبة ألعمالالمك يرط غحتياطي األقساتعلق باا ي فيم .2007 ةلسن  6رقم ة المتحدة مارات العربي االتحادي لدولة اإلون القان   وجببم
 قـد.لعا بنهاية ٪100إلى    م مواجهتهات ت التي    رطخامال  بحيث تصل  عمخاطر بشكل ثابت مع فترة المشروالد  زدات   نأ  ضرالمفت دسية، من  الهن 
 يقة.سريان الوث  رةلى مدى فت جهتها عتتم مواتي الاطر المخ ادةعدل زي ساط بنفس مق بموجبه األقداد المعدل الذي تتحقترض أن يزمفالمن 
 

  اتالمطالب  (4
 

ة ي سـوقيـد الت  تاطالبـالم احتيـاطيلتغيـرات فـي واة لية والخارجيـة المدفوعـخايات وتكاليف التعامل الدسوة على الت كبدت ملا  مطالباتتشتمل ال
ً ممون يك ماث ي ح .ةي اللماالتي تقع خالل الفترة  عن األحداثلناتجة ا   لقة بها.دات المتعداواالسترعويضات ت لاستقطاع ا يتم، كنا
 

 عةر المدفوي غ المطالبات المتكبدةوية كافة النهائية لتس ة للتكلفةكرشال وفقاً لتقديرات تم رصدهحتياطي الذي ي الا منكبدة المت لبات  مطالاتألف ت 
 بعـدات لبـطايـة للتعامـل مـع المرجالداخلية والخا توفامصرالى ة إلافضاإلب  ،ملم يت  أم اهعن  غالب تاريخ التقرير سواء تلك التي تم اإلكما في  
عنهـا  غإلبـالالتـي تـم اات  اجعـة المطالبـة مـن خـالل مرقيد التسـوي   تاالب . يتم تقييم المطرىاألخاالستردادات  و  ةوقعت مالت  ضاالتعوي   مخص
فـي  مرصـودسـوية اللت قيـد االمطالبـات  اطياحتيـلـى ت عيالتعدلاار م إظهت ي . ةي تسولا يدالمطالبات ق تخفيض احتياطيال يتم   فردية.  ةوربص
 .مةتظيرات الموضوعة بصورة من الطرق المستخدمة والتقد ةعراجتتم م الت.فيها التعدي  ترة التي تمتفلل يةلاالم البيانات ضمن ةات سابقفتر
 
 ات المدفوعةمطالب لا ليماإج (5
 

 لبـةالمطا قيمـة يسـتحق دفـععنـدما  األخـرىشاملة واإليرادات ال رح أو الخسائ ربااألن  ياب من  فوعة ضالمد  باتطاليتم االعتراف بإجمالي الم
ً األ د األطرافويتم تحدي  وثائقال ةلحمل  لتكافل.اود عق دون لب  خرى وفقا
 

 عةمدفولابات المطال فل منادة التكاإع حصة (6
 

ن قبـل الشـركة، وفقـاً فعهـا مـي تـم دالبات التـإجمالي المطلق ب تعي  ماي ل فالتكافدة اعت إركالمطالبات المستردة المبالغ المستردة من شل امتش
 . ىرخاألطالبات دات المواستردا تيضاالتعويضا تشمل أ ة، وهيبها الشركفظ تحت تي لا افللتكعادة اود إلعق
 
 ا التي لم يتم اإلبالغ عنه المطالبات المتكبدةوة تسوي ال دي بات قإجمالي المطال (7
 

ق فيمـا يتعلـلي. تاريخ بيان المركز الماي ف اهداسد يتم والتي لم  المتكبدةللمطالبات  قدرة  تكاليف المالالتسوية من  قيد    تاالب طلماجمالي  ف إلأيت 
 ،حـدةلـى وفقاً لتقديرات كل حالة ع رصدها، فيتم لمالياز  لمركن ااي خ ب ري تاولم يتم دفعها حتى    نهالتي تم اإلبالغ عات الب اطمال  بمخصصات

ضـوء من قبـل اإلدارة فـي  رصدهاتم ي و عة،دفومتم حتماً دفعها عن كل مطالبة غير التي سي ائر،  تقدير الخس  على  اتصصمخله اتمد هذوتع
ً ي حالالمتاحة    المعلومات ً أي   يتمالسابقة.    اربلتجاو  ا ً قـفي وفمخصـص إضـافي صـا رصد  ضا لـم يـتم ة مسـتحقة إلدارة ألي مطالبـا تارتقـدي  لا
 قيـد التسـوية البـاتطمال رقـدي ت  فـي صيل األساس الذي تـم االسـتناد إليـهتفا 10ح إليضااول اي. يتن لمالا كزمرلن ايخ بياتار  يا فعنهاإلبالغ  

 عنها. بالغإلا مت لم ي ي الت  المطالبات المتكبدةو
 

 وية بشكل منفصل.د التسلبات قي اطلمي امالجإ ل فيادة التكافبيان حصة إعر وي يتم تقد
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 ( امة ع  ةمساهمتكافل )اورينت يو ان بي 
 
 )تابع(  ات احيضإ

 (عب )تاة(  ت المالي من البيانا )تشكل جزءًا 
 
 ع( )تاب ةاسبية الهام محالت ا سلسيا املخص  4
 
 )تابع( فل عقود التكا أ( 

 
 همات المسا يز فلعجاحتياطي ا (8
 
 المنسـوبة  تافروصـملوا  تاالبـللمطة  المتوقعـ  ا تزيـد القيمـةلناتج عن عقود التكافل العامة عنـدما  المساهماتمخصص للعجز في    رصديتم  

ة لجلمسـت االبـات المطامـتسبة والتزاالمساهمات غير المك احتياطيعن  يالمالز ركمليان افي تاريخ ب ية  وثائق السارلية للمنتهللفترات غير ا
ً م ااتهـم إدارالتـي يـت  لفئـات األعمـالمخصـص العجـز فـي المسـاهمات اسـتناداً ب  يتم احتسافيما يتعلق بهذه الوثائق.    فعلبال وضـع لامـع  عـا
 . باتالمطالة ومخصصات تسب ير المكت غاملمساها عمدلبها  محتفظات المارالمستقبلي لالستث ثمار االعتبار عائد االست ب 
 
    ادة التكافلعإ (9

  
ي التـ رطاخـلمايـع ل تنوخـال لة منلمحتما سائرهاصافي خبغرض الحد من    التكافل  عقود  ادبإسن   ،ديةفي سياق أعمالها االعتيا،  شركةوم القت 

 بصـورة منفصـلة عـن ةالمسـندلتكافـل  إعادة اود  قعة عن  الناتج  تفاورمصوالدات  يراواإل  والمطلوبات  جوداتض المولها. يتم عر  تتعرض
كة من عفي الشرفل ال ت التكا إعادة ذات الصلة حيث أن ترتيبات فلكاالت  عقود الناتجة عن  مصروفاتوال  اداتيرواإلت  اب طلوالمالموجودات و

 . وثائقها حملةباشرة تجاه الم اهت امازالت 
 
ات ذ تكافـلدة الاعـد إعقـوووفقـاً لة  لصـالمسـاهمات ذات ال  ع سياسـاتافق ميقة تتوبطر  للتكافإعادة ا  منو  ستحقة إلىالمتساب المبالغ  اح  يتم

تسبة لعقـود ير المكت غامهاسلماطي احتيا س احتسابى نفس أسا إلناداً ست ا  مصروفاتإعادة التكافل ك  اتهممسا  حتسابيتم تأجيل وا  .الصلة
 فل.اكودات عقود إعادة الت موج ضمن ندةالمسفل تكالاهمات من مسال ؤجملستحقاق ااال لصلة. يتم إدراجاذات  التكافل

 
ت ضـرتعقـد فـل تعتبـر موجـودات إعـادة التكا  .يالمـكز  خ كل بيان مراري ت   فيالقيمة    ضاانخف  تحقق منللالتكافل    ةداإعت  يتم تقييم موجودا

 ال تـتمكن مـن أن الشـركة قـدى يشـير إلـي بهـا، المبدئ  فراعت الد اوقع بع ، نتيجة لحدثيوضوعيمة في حال وجود دليل مالقفي  ض  افنخال
تسـتلمها الشـركة مـن إعـادة  فوس يالت لى المبالغ قة عثوموبطريقة  هسكن قياأثير يمذا الحدث ت هل  ونيكالمستحقة لها والمبالغ    ةتحصيل كاف

 فترةال يفشاملة األخرى واإليرادات ال  الخسائر  أوح  اب ألربيان ا  التكافل ضمن  ةإعادقيمة موجودات    سائر انخفاضبخ  رافعت الام  ت ي .  افلالتك
 فيها.  االتي تم تكبده

 
 .قاقأساس االستحعلى ل افادة التكعإبعقود متعلقة األرباح ال توالعميتم االعتراف ب 

 
       ذمم التأمين المدينة والدائنة (10

   

ذمـم  نمضـا اجهـريـتم إد ادة التكافـل فـي أدوات ماليـةإعـو افـلالتكوشركات  أمينلت ا ءالووكوثائق ال ةحملتتمثل المبالغ المستحقة من وإلى  
 .إعادة التكافلود قع اتو موجودعقود التكافل أ مطلوباتن مضس ي ولدائنة نة والالمدي  كافلت لا
 
 حالل  ضات اإلوتعوي  )قيمة الخردة( القيمة المتبقية (11
 

 دكمـا قـة(. يـقالمتب  مـةلقي )ا اطالبـة مـالستحواذ عليها لتسوية متم ا  التي  فة(ادة التالت )عكالت مملض ابيع بعركة  تجيز بعض عقود التكافل للش
الباقيـة  عتـراف بتقـديرات المبـالغ المسـتردةاال ميـت  (.لاإلحـالالتكـاليف ) كـلو أد بعض ى بسداطراف أخرمطالبة أي ف حقلا للشركةيكون  

 ات.مطالب لاب  لفتكاال زامالت  عند قياس وتعويضات اإلحالل كمخصص
 

 ف إيرادات التكافل( )بخال رادات اإلي ب( 
 

     ا يلي:فل( ممادات التكاري ف اإليرادات )بخالف إألتت 
  

    لةاكولرسوم ا (1
 

ف العتـراأسـاس االسـتحقاق. يـتم ام االعتراف بها علـى ة يت وكالل رسوم  ب امقق  ائ وث ال  حملة  عن  بةان إلاب ل  فارة عمليات التكاإدب   لشركةا  متقو
 الوثائق. حملةل المنسوبة األرباح أو الخسائر بيان ضمن مصروفاتكمماثل   بمبلغ
 
 لودائعح ااب أر (2
 

 .قب مطالي الفعل العائدعر سو ئمقالااألصلي المبلغ ى إل استناداً  زمني ساأس ىعل لودائعح ااب أرب  فاالعتريتم ا
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 ( امة تكافل )مساهمة ع بي  نو ات ياورين
 

 ع( اب )ت  إيضاحات 
 بع(ية( )تات المالمن البيانا )تشكل جزءًا 

 
 ( عاب)ت  اسبية الهامةمحالت ا سا لسياملخص  4
 

 )تابع(   افل(ف إيرادات التك )بخال دات ا راإلي ب( 
 

 ثماراالست  اتإيراد (3
 

اسـتالم ثبـوت الحـق فـي  ألرباح عندتوزيعات ا  إيراداتب  م احتسامني. يت الز  التناسبأساس    ىستثمارية علح الودائع االراف بأرباعت الا  يتم
ة سـط التكلفـومتو عـاتلمبي حصـالت اصـافي مت  بـين  رقلفـا  ارات علـى أنهـاستثماال  من بيعناتجة  الر  ئ خسااح والب راب األيتم احتسات.  الدفع

 ع.ا عند إتمام معاملة البي لهجي ويتم تس ،المرجح
 

    الممتلكات والمعدات  ( ج
 
 والقياس    افرت عالا (1
  

 مة. القي ض فانخا ئرم وخساكارت الماً االستهالك بالتكلفة ناقص المعداتت وتلكاالممبنود  قياسيتم 
 

دة ذاتيـاً علـى تكلفـة لمشـي لموجـودات اا ةلفـتكتشتمل  على الموجودات. اذحوت سلالشرة ابصورة مب  المنسوبةوفات رصمال لىع  تكلفةلال  تشتم
إلى افة ضاإلب  اهل المزمع مادالمناسبة لالستخ موجودات للحالة التشغيليةة التهيئ لوأي تكاليف أخرى منسوبة مباشرة    شرةمباالمواد والعمالة ال

 .ضعه األصليو ىإلت لموجوداع عليه تلك اتق ذيال عقموالة دت المعنية وإعاالموجودا دولة بن يك وإزاكفت  تكاليف
 

 كات والمعدات.( من الممتلصلة )عناصر أساسيةحتسابها كبنود منفية متفاوتة، يتم اجاإنت ار والمعدات أعم نود الممتلكاتعندما يكون لب 
 
 للممتلكـات ةي رفت لدلقيمة ااالستبعاد مع ا منت الحصت الم ةقارن واآلالت من خالل م تاكبنود الممتلد بعاائر من است الخس  وأاح  ب رألاحديد  ت م  ت ي 

 خسائر.رباح أو الفي بيان األ األخرى/ المصروفات األخرى داتيراف بها صافية ضمن اإلاالعترا، ويتم معداتوال
 
 حقة    يف الالالتكال (2
 
ية ستقبلة المتصادي قالا فعالمناق  من المحتمل تدف انك ذاإ دالبن   لهذان القيمة الدفترية  مض  ود المعداتبن   أحددال أجزاء  استب ة لفتكب   افتراالع مت ي 

متلكـات لمليوميـة االعتـراف بتكـاليف الصـيانة ال يـاس تكلفتـه بصـورة موثوقـة. يـتممكـان قإلبا  نكـاو  الشركةفي ذلك الجزء إلى    المتضمنة
 عند تكبدها.  ئرلخساح أو ااألرباان ي ب من عدات ضملاو
 
      االستهالك (3
 
 إنتاجيد العناصر عمر حأل نكا ذاإوة كل أصل على حدلهامة لاعناصر قييم الت  تمي متبقية. لا هت مقي اً صقنا األصل ةلى تكلفستهالك عاال رتكزي 

 بصورة منفصلة.هذا العنصر  ىألصل المعني، يتم احتساب االستهالك علاصر اعن  اقيمختلف عن ب 
 

د ولكـل عنصـر مـن بنـ  ةردجيـة المقـات ن إلار  عمـاألى اعلـى مـد  ةمتسـاوي أقسـاط  ب   سـائرالخ  األرباح أون بيان  ضم  كتهالراف باالسيتم االعت 
 المعدات. الممتلكات و

 
ً  حيثمـا يكـونيلها  ويـتم تعـد  ليامـبيان المركـز الة والقيم المتبقية في تاريخ  اجي نت تقييم طرق االستهالك واألعمار اإل  ةادعإ  متت  ال يـتم  .مناسـبا

 .لتكلفةألرض باا اني ز. يتم ب اجن إلاد قي  ةي مالالرأس لواألعماتملك حر وكة لمملاألرض ا استهالك على باحتسا
 

 ت:عداالمالممتلكات وفئات  لمختلفرة المقد ةي جانت اإل فيما يلي األعمار
 

  سنوات  
  سنوات 4  مكتبيةالمعدات ال
 سنوات 7  زات ثاث والتجهي ألا
 سنوات 5  سيارات ال

 اتنوس 5  ستخدام الاموجودات حق 
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 ( ة امتكافل )مساهمة ع ان بي  نت يورياو
 

 )تابع( ت ااحإيض
 )تابع(  (ة البيانات المالي تشكل جزءًا من )
 
 )تابع(  ةم سبية الهاا حلمت ا لسياسا املخص  4

 
  ملموسة لت غير ا الموجودا ( د

 

تم تـخفاض القيمـة. الن مة  ائر متراكتراكم وأي خسإلطفاء الما  اً صاقن فة  بالتكل  الشركةوذ عليها  تحست   التي  ةسمولملر اجودات غي ومال  سيام قت ي 
دات والموجـ يالمتضـمنة فـة  تقبلي االقتصادية المسـ  يادة المنافعإلى زتؤدي  فقط عندما    الملوسة  للموجودات غير  الالحقة  روفاتمصالرسملة  

 . عند تكبدها رىخالمصروفات األ ةافبكعتراف الا تمي  .صلةلا تذا
 

 أعمارهـا ى مـدىسـاوية علـأقسـاط مت خـرى ب األة  ات الشـاملواإليـراد  سـائرخال  أو  األربـاحن  بيا  ضمن  ت غير الملموسةادوجوملااء  إطفم  يت 
 الملموسـة رللموجودات غيـ ةرقدلما جيةات ن اإل ارألعماإن . خدامت لالسزة جاه موجوداتلافيه باراً من التاريخ التي تكون رة اعت المقد  اإلنتاجية

ويـتم  ز ماليمرك بيانتاريخ كل لمتبقية ب قيم االو  اإلنتاجية  رطفاء واألعمااإلرق  اجعة طمر  تتم  سنوات.  بسبعنة تقدر  راقمالوية  الحال  تينترللف
ً تعديلها   مناسباً. يكون حيثما

 
  ت المخصصا (هـ

 
ن ثوقة، ويكـون مـوم ةوربصه قديرت  كنيمنوني أو ضمني ام حالي قبق، التزااسث جة لحدي ، نت كةشرال  لدىا كان  ذعتراف بمخصص إاالم  ت ي 

ت النقديـة اقتـدفال يـتم تحديـد المخصصـات عـن طريـق خصـم. ة االلتـزامادية لتسـوي صـت االق نـافعنقديـة خارجـة للمات قفزم تدلن ي ح أالمرج
 زام.لت الا طوي عليها هذان ر التي ي ل والمخاطاملللزمنية مة اقي للة ي حالسوق اللعكس تقييمات ال ي معدقعة ب المستقبلية المتو

 
  ت المالية اود األ ( و

 
 مشتقةلغير ا لماليةاات جودالمو (1
 
 فارعتاال
 
ً دئ ب ملشركة ا متقو  الية األخرى في تاريخ المتاجرة.لمت اوجوداافة المتراف بكمبدئياً االع ميت  ا.هت شأيخ ن في تارلذمم المدينة ا باالعتراف ب يا
 

 التصنيف
 
 ذمم المدينةلا
 

ً قح. اللةاممعلة لمباشر ةة بصورف منسوب الي تك  عادلة زائداً أيمة الي قذه الموجودات باليتم مبدئيا  االعتراف به اس يـلمبدئي، يـتم قا افرت لالع ا
ً ، ناالفائدة الفعليةقة  باستخدام طري   ةأفطلما  فةلتكلدات باهذه الموجو ن ذمـم صورة رئيسية مـخسائر انخفاض القيمة. تتألف الذمم المدينة ب   قصا

  ى.رخة األن ي دمم الذمالو ةالقذات ع فن أطرافل المستحقة ممم التكافل وإعادة التكاذوكافل المدينة التكافل وإعادة الت 
 

 دلهاالنقد وما يع
 

تـرات التـي تمتـد ف ةوالموجودات الماليـة عاليـة السـيوللدى البنوك  ةروطشالم  غير  صدةقد في الصندوق واألرن لا  نم  هدلاعا ي وم  نقدال  يتألف
. قصيرة األجـلا تهامتزاال ةراإدي ف  كةشرلال  من قب   مستخدوت ،  ير هامةان غائتملمخاطر    أو أقل وتخضع  لى ثالثة أشهرها األصلية إاستحقاق

ال ي يسـتحق السـداد عنـد الطلـب ويشـكل جـزء د( الـذوجـ )إنكشوف على المإدراج السحب المصرفي  مت ي ، ةي قدالن  تدفقاتاض بيان الغرأل
 ا يعادله.مونصر من النقد دارة النقد لدى الشركة كعيتجزأ من إ

 
 ةتقالمشغير المالية  المطلوبات (2
 
ً ئي بدم  افترعااليتم   ً طر الشـركةت صبح فيـه  يذلاخ ي رتاو الرة، وهتاريخ المتاج  يبات المالية فلومطلابكافة    ا يـة لـألداة عاقدالت ام  فـي األحكـفـا

 المعنية.
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 ( امة تكافل )مساهمة ع اورينت يو ان بي 
 

 )تابع(  ت احاإيض
 بع(المالية( )تابيانات من ال جزءًا   )تشكل

 
 ( بع)تا هامةل ا  ةسبيمحا لسياسات الاملخص  4

 
  )تابع(   ماليةات الاألدو ( و

 
 ةلمالية والمطلوبات الماليبالموجودات ا إيقاف االعتراف (3
 
 عنـدما صـل المـالي أوألا نات نقديـة مـفقتـد ىحصول عللاي ف يةعاقدت ال  احقوقه  تنتهي  المالي عندما  بإيقاف االعتراف باألًصل  الشركةم  تقو
لم تقم حتى في حال أو  ،بصورة فعليةكافة مخاطر وامتيازات الملكية   تحويلموجبها  ب   يتم  لةخالل معاماألصل المالي من    عن  لزان لت اب م  قوت 

. يـتم المحـول لصـألرتها علـى ايطبسـ ظال تحتف الكنهو يةعلفرة ية بصوكت الملخاطر وامتيازاأو االحتفاظ بكافة م  بتحويلها  وجب بم  ركةالش
كموجـودات  ااالحتفاظ بهـ بتسجيلها أو الشركةف االعتراف والتي تقوم ايقة إللؤهالم ولةمحالالموجودات المالية   في  صصحأي  ب   افاالعتر

)أو  لصـلدفتريـة لألا مـةي قبـين ال قربـالفف راعت اال ي، يتملل الماالعتراف باألصالمركز المالي. عند إيقاف ابيان    صلة فيأو مطلوبات منف
 ي التزام جديدذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أ يا ف)بم وضلمقب ثمن ا( والحولمن األصل الم زءجل ةصخصلما دفتريةالقيمة ال

  .اإليرادات الشاملة األخرىأو  سائرخأو ال األرباحمحتمل( ضمن بيان 
 

 ا أو انتهاؤها.هؤغاإل مو يت قدية أزاماتها التعات ال ةي دما تتم تسون ع ت الماليةاطلوب ملبا فرات عف االابإيقة الشركتقوم 
 
 لة د اع الة لقيمس ا ايق ( ز

 
مشـاركين فـي لال التزام ما في معاملة منتظمة بـين ي ولتحعه  قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دف  الذي يمكنفي المبلغ    "عادلةتتمثل "القيمة ال

ً متا  ق يكـونجوده، أفضل سوودم  ع  حالة  أو، في  يسلرئي سوق اي الف  اسقي لخ اي تاري فالسوق   ة س القيمـعكـفـي ذلـك التـاريخ. ت  ركةللشـ حـا
 م.ء بااللتزاافم الولتزام مخاطر عدلة لالداعال
 

 نشـط ق أنـهالسـور تبـيع اة.ك األدلدرج في سوق نشط لت ملة لألداة باستخدام السعر اة العادلمي القاس بقي  الشركةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم 
اً لشـروط قفظمة وتي تحدث بصورة منت ال ةي لفعاللسوقية ا امالتتظمة وتمثل المعن مة وربصلة وة بسهوالمدرجة متاح  رعاسألانت افي حال ك

 يادية.لسوق االعت ا
 

ة بأقصـى د من المدخالت الملحوظـة ذات الصـليم بحيث تستفي أساليب التقي   الشركةدم  نشط، تستخ  سوق  في  جدرم  عندما ال يكون هناك سعر
ار عها باالعتبـضـي لان العوامـل التـي كـ ةفـه كاتياراخم ت  ذيال ييمب التقوالملحوظة. يتضمن أسلير خالت غن استخدام المدد محت مكن وقدر م
 .لةمعالمتسعير اة في السوق عند كرشالما طرافاأل
 
أو وع المـدف العادلـة للمبلـغمـة  ي قأي ال  -  اف المبـدئيليـة عنـد االعتـريـل علـى القيمـة العادلـة ألداة ماسعر المعاملة عادةً هو أفضل دل  ونيك

 ةدلـعاقيمـة الاالسـتدالل علـى ال  تميـ  اللـة،  المعامتلـف عـن سـعر  خت   دئياالعتراف المب   دن عدلة  العاة  لقيمأن ا  ركةالشرر  قالمقبوض. عندما ت 
ات مـن السـوق بيانـ م فقـطب تقيـيم تسـتخدالسـتناد إلـى أسـالي ودات أو مطلوبـات مماثلـة أو اعار المدرجة في سوق نشط لموجـاألس  سطةاوب 
 العتـرافة العادلـة عنـد امـي لقا ينرق بـاة الفـديلها لمراعـعت   يتميمة العادلة، وقلاية ب لمالا  اتدوألا  سقيادئياً  ب في هذه الحالة يتم م، وملحوظةال
 ى أسـاس تناسـبي علـىلع خرىة األات الشاملواإليراد األرباح أو الخسائربالفرق ضمن بيان    عاملة. الحقاً، يتم االعترافر الموسع  يدئ ب لما

ً دعوميم مقي لت ا ونيك دماذلك عن  األداة وليس أكثر منمر مدى ع  المعاملة. اءنهإ يتم وظة أوالسوق الملح تايان بصورة كبيرة بب  ا
 

راكـز ت والملموجـودابقيـاس ا الشـركةلعادلة سعر عرض وسعر طلب، تقـوم ت أو المطلوبات المقاسة بالقيمة اداوجلمواد  حفي حال كان أل
 ب.لطلعر ال بسجاألة يرقص اكزوالمر تن يتم قياس المطلوباحي  عرض فير الاألجل بسع يلةوط
 

في لى أساس صابإدارتها ع الشركةان، التي تقوم مئت الر اطخاوملمخاطر السوق المعرضة   ةي اللما  وباتوالمطلات المالية دوجلموإن محافظ ا
 أو) جـلألا لطويـمركـز  يف يتم قبضه لبيـع صـافسو غ الذيعلى أساس المبلها ساتم قي ر االئتمان، ي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاط

المحـافظ إلـى   سـتوىم  ىلـت عاوي تسـيـتم تخصـيص تلـك الددة.  محـر  طالمخـرض  عـل( للت ير األجز قصكرمفي  دفوع لتحويل صاملابلغ  الم
 في المحفظة.  داةا كل ألتي تنطوي عليهر اطاالمخ ذ في االعتبارلتسويات التي تأخلوبات بصورة فردية على أساس االموجودات والمط

 
 تغيير.ها اللالخ دثحي لت تقرير افي نهاية فترة ال ماك لةلعادقيمة االمتدرج لل ماظالن ل بين مستويات ي وحالت  لياتعمف ب ارعت البا الشركة تقوم
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 ( امة )مساهمة ع فل  تكااورينت يو ان بي 
 
 )تابع(  يضاحات إ

 )تابع(  لية(امالن البيانات م )تشكل جزءًا 
 
 )تابع(  هامةبية ال المحاسسات يا لسا ملخص  4

 
 مة قيالانخفاض  ( ح

 
 فة المطفأةخفاض قيمة الموجودات المالية الم سجلة بالتكلن ا
 
 لماليـةالموجودات ا نمعة المالي أو مجمو لصاأل قيمةفاض نخا لىععي ل موضوي ما إذا كان هناك دل  ييمير بتقوم الشركة بتاريخ كل تقرقت 
دليـل يمـة إذا كـان هنـاك لية قد تعرضت النخفاض في القالما اتودوعة الموجلي أو مجمالما صلألان أر بام اعت ت ي تكلفة المطفأة.  لاب   لةسجمال

المسـتقبلية  ةيـنقدعلى التـدفقات ال رتأثي ارة  الخسه  هذل  نوكاجودات  واف المبدئي لهذه المعترعد االشير إلى وقوع حدث خسارة ب موضوعي ي 
اض القيمـة سـواء علـى المسـتوى الفـردي أو فـنخا ة علـىألدلـتأخـذ الشـركة باالعتبـار ا قـة.موثو  ديره بصـورةقـت ن  مكي   والذي  لألصلهذا ا

  الجماعي.
 
 در أو التعثـر أو العجـز عـنمقتـرض أو المصـية الصعوبات المالية الهامـة للت المالجوداالمولى انخفاض قيمة  الموضوعية عة  لداألل  مت شت 

ً ركة  للشحق  مست لا غلالمب  ةلهيكين أو إعادة  دمالالسداد من قبل   رات التي تدل شؤلما أوخرى ظروف أها في لتقبل ةكشرلاكانت  لشروط ما   وفقا
لموجودات مثـل بمجموعة من ا يانات أخرى ملحوظة ترتبططة للسند أو ب ق نشد سوشهر إفالسه أو عدم وجودر سي مصلا  أو  ينمدى أن العل

 .ةكرالش ثر فيالت التعاح الزمتي ت ة الدي صاقت اال الظروف رض أو المصدر أوت قلملسلبية في وضع االتغييرات ا
 

 المدينة مذمالو وضقريمة القانخفاض 
 

الـذمم  ةفـكا يـيم. يـتم تقوالجماعي على المستوى الفرديسواء دينة المالذمم و وضرقمة الانخفاض قي  ة علىاألدل عين االعتبارتأخذ الشركة ب 
لهامـة التـي ة ادينـمم الوالـذم ضكافة القـروب  قفيما يتعل. القيمة يفحدد اض منخفك اهنا نكا ما إذامللتحقق    فرديةال  اتهفي حالنة الهامة  المدي 

دون مـة ي قلا فـي انخفـاضأي للتحقق مما إذا كان هناك  اعيةا بصورة جمتقييمهم يت  ،ةفردي ا الحالتهمة في ض القي تتعرض النخفاوجد أنها لم  
أي اك هنـ كـان اإذ ممـامـن  عيـة للتحقـقامجصورة ب  يةردها الفت لحا فية امه غير نةدي مال والذمم يتم تقييم القروضوا  أن يتم تحديده بعد. هذ

 مخاطر.من حيث ال مماثلةسمات  لىع يونطي ت الت وجودات ع المتجمي  لوذلك من خال في القيمة، انخفاض
 

األصـل  اض هـذتعـر علـى عيضـومو لي لهناك د حقق مما إذا كانت لل بتقييم كل أصل على حدة ليز ماكرن مبياتقوم الشركة في تاريخ كل  
لمـالي لألصل افترية لدا ةمالقي  أنها الفرق بين ىأة علالمطفلتكلفة سجلة باة الموجودات الممي ق اضخفر ان س خسائ امة. يتم قي ي قلفي ااض  خفن ال

 ألصل. الي األصلي لهذا عفال الربحالمقدرة مخصومة بمعدل  ةي قبلمست والقيمة الحالية للتدفقات النقدية ال
 

ة سـتكمال كافـد اعـب  القـروضشـطب هـذه  مت لـه. يـود صـرالمة يمـلقا ضاص انخفصخم  بلشطبه مقا  تم، ي قرض ماصيل  عندما ال يمكن تح
 تقليص هلي أو وقوع أي حدث يترتب ع اً و/قب سا بهاق للمبالغ التي تم شطسترداد الالحفي حالة اال  ارة.غ الخسبلم  دي وتحد  ةمزالالت  راءاجاإل

  .ت الشاملة األخرىادواإليرا رالخسائ أو  حاب ران األي ب ي ف مة القرضي ق فاضة مخصص انخمة، يتم تخفيض قيمخسائر انخفاض القي 
 

ص ن حسـاب المخصـمضـهـا  يان ، ويـتم ب يرادات الشاملة األخـرىاإلو  أو الخسائرباح  ان األري ب   نمة ضيملقض اخفان ئر اساف بخيتم االعترا
ً الغ  ب مالالقروض ومقابل    .معكس الخص اللن خة ممي قلااض نخفال ترضالتي تع تداوجوعلى الم  بحبالرر االعتراف  تميس  .المدفوعة مقدما
 رسـائ من خـالل بيـان األربـاح أو الخقيمة  اض الئر انخفاخس  في  تقليصال  سم عكت ي   مة،القي فاض  نخا  ئرتقليص خساإلى    أدى حدث الحقإذا  
 .يرادات الشاملة األخرىإلاو
 
 ليةقيمة الموجودات غير الما ضفاانخ
 

ها ضـرعت ى علـر مؤش أيناك ما إذا كان هم للتحقق  غير المالية  وجوداتهامل  تريةالدف  مي قال  جعةامرب ي  مركز مال  انبي   بتاريخ كل  تقوم الشركة
 ابلة لالسترداد. قلل األصالمؤشر، يتم تقدير قيمة ا ذلكمثل ي حالة وجود ة. فالقيم اضخفن ال
 

تكون و رمدام المست ستخاالن م ةلخاقدية دن  اتفقتنتج تد  تداوجور مجموعة مالموجودات في أصغ خفاض القيمة، يتم تجميعن ا اراختب   لغرض
 األخرى.  لنقدات المنتجة لخرى أو الوحداأل وجوداتلمل ةلالداخ ةقدي الن  فقاتتدالن ع الحدود أبعد إلىمستقلة 

 
ً لـادالع تـهأو قيم ستخداماالمن  تهمي قفي قد وحدة المنتجة للن لاو  لالسترداد ألصل ما أ  القابلة  ةملقي ل اتتمث   .بـرأك همـاي أ، عف البيـي لكـات  ة ناقصـا

 ةريب مـا قبـل الضـ معدل خصـم لية باستخدامقيمتها الحا إلى فيضهاتخ بعد درةمقالية قبلت المسة نقدي التدفقات الى لمة من االستخدام عي قترتكز ال
   .دنقللالمنتجة  دةلوحاألصل أو اتعلقة بذلك طر الموالمخامة الزمنية للمال ي قللس التقييمات السوقية الحالية كعي 
 
  رداد.لالست ابلة مته القي ن قد علنقل جةت ن الم هت دحو أوا صل مألرية القيمة الدفت  دالقيمة عندما تزي  ضاسائر انخفاف بخرت العام ت ي 
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 ( امة تكافل )مساهمة ع رينت يو ان بي وا
 
 ع( )تاب  ت احاضيإ
 )تابع(ة(  انات المالي ي ب الن م زءًا ج  لكتش)
 
 بع( )تا مةالهاسبية المحا سات لسيا املخص  4
 
 )تابع( يمة ض القانخفا  ( ح

 
 ة )تابع(قيمة الموجودات غير المالي  فاضانخ

  
قيمـة ال فـاضخسـائر انخ . يـتم تخصـيصواإليرادات الشاملة األخـرى الخسائراألرباح أو بيان القيمة ضمن   ضانخفر ائ يتم االعتراف بخسا

في خرى ودات األجلموة لتري الدف مالقي   ضي فتخل ثمنقد للتجة  حدات المن لول  ةرية مخصصشهرة تجا  يلدفترية ألمة اقي الض ي فخت ل  والً أالمعترف  
 .ياسب تن  سوحدة المنتجة للنقد على أساال
 

 دبعـ ،دهاديـتحيـتم ل ناك يت رية الت ن القيمة الدفع  توداترية للموجإلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدف  فقط  مةيتم عكس خسائر انخفاض القي 
 قيمة.ض الر انخفاسائ خب تراف عاال تم دكن قي  لم لاء، في حاطفإلاو هالك أاالست  خصم

 
 ت األجنبية امالت بالعمال معال ( ط

 
 لة.ريخ المعامتا في ئدةلصرف الساسعار اوفقاً ألها لي سجم ت ويت م اإلماراتي ل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدرهتحوي يتم 
 
ً وفق ماراتيلى الدرهم اإلإجنبية األ تالبالعم يةالنقدت وبامطلوال توداجولما  لتحوي يتم    كـزبيـان المريخ فـي تـار ئدةر الصـرف السـااعسـأل ا
الصـرف  وفقـاً ألسـعار يت امـارالـدرهم اإل  ، إلـىريخيـةالتا  ةفـتكلالب   قياسهاتي يتم  بالعمالت األجنبية، ال  النقديةغير    البنوديل  . يتم تحولماليا
ر ائ اح أو الخسـبيـان األربـالتحويل ضـمن   نع  جةات الن   جنبيةرف العمالت األصراف بفروق  ت عاال  عامل  بشك  يتم  .ةلاممعال  خري ات   يف  ةسائدال

 .لة األخرىواإليرادات الشام
 

 ن وظفيضات نهاية الخدمة للمتعوي (ي
  

 ةددحمت الاضلتعوي خطة ا
 

وظف ومدة خدمته، ملاتب اعلى ر تاالتعويض على هذه ولحصلا اققستحا كزرت ي ن، والوافدي  الموظفيهالخدمة  ةاي هة تعويضات ن الشركتقدم  
 .خدمة الموظف فترةمدى  ت علىلتلك التعويضا كاليف المتوقعةلت ا يتم استحقاقدة الخدمة. د األدنى لملحا ءقضان ابشرط 

 
 ةمحددلمات اخطة المساه

 
ا يتمثـل هـذتمـاعي. ان االجمضـلاولمعاشـات دة وفقـاً لقـانون المتحـاة يـب رعال ترامـات لمـواطني دولـة اإلاشالمعفي برنامج ا  كةشرالتساهم  

دات رايـاإلو األربـاح أو الخسـائرضـمن بيـان  الشـركة اتتحميـل مسـاهمويتم ددة، ات المحالمساهمعلى    معاشات ترتكز  في خطة  جمبرناال
 ها، والاسـتحقاق دعنـ الماليـة ني بسداد المسـاهمةوضم ينون اق زامت ال كةالشرالبرنامج، لدى  اهذفقاً لات الصلة. وفي الفترة ذ ألخرىاملة االش

 لية.لمستقب ويضات اداد التعت بسازامتوجد الت 
 

 يجار اال  عقود ( ك
 
تـم ايجار، فـي حـال  دجار، أو يتضمن عقاي  العقد عقد لث ر. يم، عقد ايجامنيتضأو عقد يمثل،  البتقييم ما إذا كان    عقداية الفي بد  الشركةم  وقت 

السـيطرة الحق في  تحويلب العقد بموج  يتم  ا إذا كان. لتقييم مما  نثمبل  زمنية مقا  ةرلفت   محددأصل  دام  استخ  ىعل  ةطري سال  في  الحقتحويل  
 الية.ملد التقارير اة إلعداالدولي  ييراعن المم 16لمعيار رقم تعريف عقد االيجار طبقاً ل الشركة تستخدمدد، ستخدام أصل محاى عل
 
 كمستأجر . 1
 
 هاس أسعارساعلى أر إيجار عنص للك ل في العقدبتخصيص المقاب  شركةلا، تقوم رجاي إنصر ن عيتضم  ما  عقد  لي تعد  عند  أو  عقدة البداي   في

 ذات الصلة. ة المستقل
 
م ق االسـتخدايـتم قيـاس أصـل حـ داية عقد اإليجار.ب  اريخفي ت ر اجاإلي  دزام بموجب عقت لاالستخدام واالباالعتراف بأصل حق    الشركةوم  قت 
ً دئي مب   ةيـتـاريخ بداو قبـل عند أ لتي تم سدادهاجار اعات اإلي فلى داء ععديلها بن جار بعد ت م عقد اإلي ة اللتزاي ئ دب مة المقي الن  ضمتت لتي  ا  كلفةلت اب   ا

ة لالصذو  عادة األصلذات الصلة أو إ رة لحل وفك األصولقدالم اليفتكلاها ودب مبدئية تم تك ةي تكاليف مباشرعقد اإليجار، باإلضافة إلى أ
 مة.ار المستلافز اإليجناقصاً حو األصلية، هت لإلى حاه في د وجي  الذي علموقا وأ
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 ( امة تكافل )مساهمة ع اورينت يو ان بي 
 

 )تابع(  ت احاضيإ
 المالية( )تابع(ت نالبيامن ا)تشكل جزءًا 

 

 ( ع)تاب ةالهام  محاسبيةات اللسياساملخص  4
 
 ( ع)تاب ار ج يالد اعقو  ( ك

 

 (ابع)ت  كمستأجر . 1
 
 ،يجاراإل مدة نهايةاإليجار حتى  ةي اعتباراً من تاريخ بداعلى أساس طريقة القسط الثابت حقاً ال امستخداالحق  ألصل  الكستهالااحتساب  يتم 
سـتخدام أن لفة أصل حق االكت وضح  أن ت أو  يجار  اية فترة االبنه  شركةلاإلى  ة  لصال  تذال ملكية األصل  عقد االيجار تحوي بموجب  يتم    ما لم
ذات  لألصل اإلنتاجي العمرعلى مدى االستخدام سوف يتم احتساب استهالك أصل حق    ،لةحاهذه ال  ر الشراء. فيس خياسوف تماركة  شرال
ري دو لكام بشستخدل حق االتخفيض أصيتم  لك،  على ذ  ةوالع.  تداعالملممتلكات وص باالخا  األساسنفس  ده وفقاً لدي تحيتم    الذية، وصللا

 س التزامات اإليجار.ياق دةند إعاعيتم تعديلها دت، وة، إن وجالقيمض سائر انخفاخمقابل 
 

التزام اإليجار  مبدئياً  يتم   الحالية اب قياس  لالت   يجار اإل  ات عولمدف   لقيمة  ي ي  تاريخ  م  اتم سدادها في    ل د معم  داخت اسب ها  ، ويتم خصملعقد بدء 
افي عالضمني    ائدةالف ذتعذر    اإذ  ،و أ إليجار  قد  المعتحديد  الخص  ،ولةه سب دل  لك  باسيتم  اإلضافي  االقتراض    ىعلائدة  لفا  معدلتخدام  م 

 صم. ل خ معدكافي ضإلا تراض فائدة على االقلامعدل  الشركة تستخدم  ،عام. بشكل للشركة 
 

إجراء  وة  جية مختلفخار   ل تموي   ائدة من مصادر الفت  معدال   على   لحصو لال  الخ  ي منافضلى االقتراض اإل تحدد الشركة معدل الفائدة ع
 ل المؤجر. ص األ وع ون جار عقد االي  وطرش لتوضيح ت الي عدت الض بع
 

 :ي لي قد اإليجار على ما زام عة في قياس الت إليجار المدرجتشتمل دفعات ا
 

 ؛ الجوهريةة ثابت ت البما في ذلك الدفعا بتة،اث دفعات  -
ة  اي دب اريخ  كما في ت ؤشر أو المعدل  ملم اخداست بداية بام قياسها في اليت   يوالت   ،دلمعو  شر أ ى مؤي تعتمد علت لا  يرةجار المتغاإلي   دفعات  -

 يجار؛  د االعق
 تبقية؛ و ة المب ضمان القيمجو وقع دفعها بمالمبالغ المت  -
تتأكد  اء الالشر  راي سة بموجب خسعر الممار -      ا ي إذختيارد االترة التجدي ف  في ار  ، ودفعات اإليجبشكل معقول من ممارسته  ةرك لشاذي 

التمديد، وغرامدخاست من  ل  متأكدة بشكل معقو  شركةلا  تن كا لم  لعقد اإليجاالمبكر  ء  هان ات اإلام خيار  دة بشكل  أكمت   الشركةتكن  ر ما 
 .عدم اإلنهاء المبكر ول منمعق

 

تغيير في دفعات  ن هناك  وكي   دمان ع  يجار ام اإلالتزادة قياس  إع  مت ت .  لفائدة الفعليةباستخدام طريقة ا  طفأةالم   بالتكلفة  يجار اال  تزامال  ياس يتم ق
التغيرلاار  يجاإل نتيجة  أو مؤ ال  في أحد   مستقبلية  تغييرالمعدالت،    شرات  تقدي   أو  اللركة  الش  رفي  الدفعه بموجب ض  متوقعلمبلغ  قيمة  مان 
في  اك تغيير  كان هن   ا ذإ  أو  ءاهن اإليد أو  لتمدأو الشراء  ا  ارخي   ستقوم بممارسة  قييمها ما إذا كانتر ت غييت ب   الشركة امت  إذا ق، أو  ةي لمتبقا

 ة. يجار الثابت الاات دفعر جوه
 

إععندما   الت ق  دةاتتم  الزاياس  بهذه  اإليجار  فيم  يتم  تعدي الم  طريقة،  الققابل  الدفترية أل ل  اال صل ح يمة  يت   ،ستخدامق  تسجأو  يلها ضمن  م 
 ستخدام إلى صفر. الا  قح صل أل  تريةة الدفلقيمتم تخفيض ا اإذ رى الشاملة األخت دا واإليرا الخسائرأو  رباحاأل
 
 ركز المالي. يان المفي ب   يجارت عقد االان مطلوبابي م يت بينما والمعدات"  تلكات ممال" ندام ضميان موجودات حق االستخبب  ركةالشم تقو
 

 خفضة لمن ات القيمة اودات ذلموجار األجل وعقود ايجة اقصير ر اعقود االيج
 

.  جل األ ة  رار قصي وعقود االيج  خفضة القيمة ن مت  وداوج للماليجار  لتزامات ا وا  مادخاالست   ت حقموجودا اف ب االعترم  عد  ةرك الشقررت  
 ترة االيجار. بت على مدى فاث لا ط س ات على أساس القروفكمص د العقوبتلك  طةالمرتب اليجار ترف الشركة بدفعات اتع
 

 ربحية السهم  ( ل
  

و اح أم األربـة بتقسـي سـي ساألم السـها ب ربحيـةاحتسـا ة. يـتمعاديـلاسـهمها  ة ألخفضـسية والمسااأل  مالسه  ةبحي ريانات  بعرض ب   ةالشركتقوم  
لسـنة. يـتم تحديـد ربحيـة ا لائمة خـالعادية القاألسهم الرجح لعدد  مال  سطتوى الميين علالعاد  الشركة  المنسوبة إلى مساهمي  نويةلسا  ائرخسال

 فـةاك أثـرلبيـان القائمـة  يـةداالعهم سـجح لعدد األلمرط اتوسالمو  نالعاديي إلى المساهمين  بة  نسومالر  ئ االخس  اح أورب يل األبتعد  ةالمخففالسهم  
 . المخففة المحتملة عاديةالم سهاأل
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 ( امة تكافل )مساهمة ع اورينت يو ان بي 
 
 )تابع(  ت احاضيإ
 المالية( )تابع( اتان ي ب الن م زءًا تشكل ج)
 
 ع( )تاب ة الهامةالمحاسبيسات لسيا املخص  4

 
   تا عحول القطا  التقارير  (م
 

 .هالدي  التكافل العام لأعمااصة ب األعمال الخخطوط اعات الشركة على ز التقارير حول قطتكتر
 
 ضـد الحريـقن ي تـأموالالتأمين علـى السـيارات م عالافل تكاالضمن منتجات  لألفراد والشركات. تت م  تكافل العاال  من  لعامفل ااكلت ا  اعف قطيتأل

لـت حمت  تـيخـرى الاألة وتعويض األطـراف ات حامل الوثيقدوجومة لاي نتجات الحمه المهذ رفوت . نوعةات أخرى مت مين وتأالصحي    والتأمين
 الت.عموال تادايرإو من مساهمات التكافلبشكل أساسي طاع ذا القات هرادإي  شأن ت  .ةقي ث الو ث حاملة عن حادأضرار ناتج

 
 المقاصة   ( ن

  
ني انوحـق قـ للشـركةفقط عندما يكون ذلك و ،لياالميان المركز ب غ في  مبللا  يرض صافويتم ع  ،ةمالي ت الجودات والمطلوباقاصة الموم متت 

وبـات لمطلا ةي تسـوو تادالموجـوصافي المبلـغ أو تحصـيل أساس  ها علىي تسويت ا فإم ةرغب لا اديهن ليكوا ورف بهاصة المبالغ المعت مقفي  
 بصورة متزامنة.  

 
 د ع ب ا قهم يتم تطبييدة التي ل دجالات والتفسير  يرعايالم ( س

 
قبـل تطبيقها   زويجو  2021  ايرن ي   1عد  أ ب وية التي تبدت السن رافت الت على  يراعلى المعايير والتفس  تيالتعدوال  ديدةجال  تسري بعض المعايير

 لمالية. البيانات ا هاد هذل مسبق عند إعدالمعدلة التالية بشكأو ير الجديدة طبيق المعاي ت تقم ب  الشركة لم، إال أن ريخك التالذ
 
ماليـة ال راتتـالف يفـ ركةشـلليـة مالالبيانـات ال ير علـىأث تـ  هـايكـون لأن  ايير التـي ي توقـع  معـلالى  ت عديالالتعودة  يتعلق بالمعايير الجدي   امفي 
ه ذهـ تطبيقلشركة لال تخطط ا .رمعايي تطبيق هذه ال دمحتمل على بياناتها المالية عن ر التأثي حول والت رات التقييم خياالشركة ب   تقوملية،  ب لمستقا

 المعايير بشكل مسبق.
 
ة إلعداد  ير الدولييلمعامن ا   4ار رقم لمعي مع ا   " يةلا ات الم "األدوية مالال  قارير لت ا  ية إلعداد الدولمن المعايير    9 م رق  ياربيق المعطت ( 1)

 " تأمين ود ال"عق  تقارير الماليةلا
 

ر اختالفـات ي ث تـأ فـيضبغـرض تخ ةليـالمااد التقارير إلعد ةي دوللاايير المعمن  4رقم  رامعي الق مؤسسات لتطبي عديالت منهجين للذه الت تقدم ه
عـداد إل دوليـةير المعاي من ال 9ار رقم ي ععقود التأمين" والمية " لتقارير المالاد اإلعد  ةلي ودر اليي من المعا  17  رقمعيار  لما  لتفعيل معواريخ ات 
 المالية. التقارير دادإلعية لدولا يرمعاي من ال 9رقم  معيارلايق ب طمن ت  مؤقتواعفاء  كبرممنهج : لمالية"وات ار المالية " األدلتقاري ا
 
 ير المالية:تقارد الادإلع لدوليةلمعايير ان ام 4 رقم دلمعمعيار اللا
 

ة دوليـير الالمعـاي  مـن  9  قـميـق المعيـار ري قد ينشأ عند تطب ر الذالتغي ب اف  العتريار اين ختصدر عقود التأم  ة الشركات التيكاف  يمنح  •
مـن  دالً بـ ى،رخلة األادات الشاميراإلضمن  "(كبمرمنهج )"عقود التأمين الخاص ب   ديدالج  معيارال  ارإصد  المالية قبل  رقاري ت لإلعداد ا

 ؛ وخسائراألرباح أو ال
 

الدوليـة  اييرمـن المعـ 9 مقـيـار رمعالمـن تطبيـق  أمين خيار إعفـاء مؤقـتلت با  ولىاألدرجة  من ال  تهاترتبط أنشط  التي  يمنح الشركات  •
يير الدوليـة لمعامن ا 17  مقر رعياالمفعيل  ن ت ي حل  أو  2023ر  يناي   1بل  ة التي تبدأ قالسنوي   راري لتقفترات اى  حت لتقارير المالية  داد اعإل
ستسـتمر  لماليـةالتقارير ا دإلعداعايير الدولية من الم  9المعيار رقم  التي تؤجل تطبيق    آتلمنشا  إن.  ا أوالً أيهمتقارير المالية،  ال  دعداإل
 قت.لك الوى ذحت  39قم ر ليالدواسبي المح المعيار - اليةملت اواداألخاص ب لا الحالي معيارالتطبيق  يف
 
 من فهم ما يلي:ة ي انات الماللبي م امستخد ني علومات لتمكعن مصاح اإلف المركب نهجق المالتي تطب أمين شركة الت على   يتعين
 
 و ؛ التقريرة شاملة األخرى في فترلاات رادإلي وبين اخسائر بين األرباح أو ال  ايميفه فن صد ت اعمال بلغالم ي إجماليفية احتساب ك أ(
 

 الية. البيانات الم إعادة التصنيف على رأثي ت  ب( 
 

ير رالتقـا دإلعـدا وليةدير المن المعاي  9قم مين بتطبيق المعيار رأقيام شركة الت د ن عكب مرالالمنهج دام  استخجيز  يالت التي ت دلتعهذه اتنطبق  
 ة ألول مرة.ي لماال
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 ( امة تكافل )مساهمة ع ان بي  اورينت يو
 

 )تابع(  ت احاإيض
 )تابع(  لية(المانات لبيامن اًا زءل جكشت )
 
 ع( )تاب ةمحاسبية الهام ات اللسياساملخص  4
 

 ( )تابع   بعد ا قهم يتم تطبييدة التي ل دجالات فسيروالت  يرعايالم ( س
 

ة إلعداد  ليدو ير ال يعاملمن ا   4ار رقم لمعي مع ا   " يةلا ات الم دو"األ ية مالال  التقارير   د ا دية إلعالدولمن المعايير    9 م رق  يارتطبيق المع ( 1)
 " )تابع( تأمين ود ال"عقتقارير المالية  لا

 
صـاح عـن فاإلاليـة ارير المالتق لدولية إلعدادمن المعايير ا  9  رقمار  عي بيق المت من تطالمؤقاختارت االعفاء    يت ال  مينيتعين على شركة التأ

 يلي: اة من فهم مالي الم ياناتين مستخدم الب لتمكت اممعلو
 

 و ؛  تء المؤق عفاإلمين لالتأ كةشرتأهل ة فهم كيفي  أ(
 

 . مالية رير الد التقاة إلعداير الدولي عاي الممن  9رقم معيار الطبق التي ت  المنشآت مع  ؤقت الممين التي تطبق اإلعفاء كات التأمقارنة شر ب( 
 

اء االعفـ استخدامكن مي ريخ. تالا لكبعد ذو أ 2018يناير  1بدأ في  تي ت لسنوية الت االفترعلى ا  ؤقتء المتثناسالاالتي تجيز    تيالالتعدتسري  
داد ة إلعـر الدوليـمعـايي مـن ال  17يار رقـم  لمعل اي مجرد تفعتفعيله ب تهي  ، وسين 2023يناير    1بل  أ قالمؤقت لفترات التقارير السنوية التي تبد

 لية.ماالر اري التق
 
 ةلي مات اللبياناعلى االمحتمل  ري التأث 

 

 كيفيـة تصـنيفثر هذا المعيار على قد يؤ  الية للشركة.البيانات الم  ىعلير  راسة تأث د الدلجديد قي ا  ينسبة التأمأن يكون لمعيار محا  عقتوملا  من
 .ةالي ارير المتقإلعداد ال ةي دولالر من المعايي  9المعيار رقم المالية بموجب  األدواتتطلبات اس موقي 
 

نسـخة تطبيق أي  لها لم يسبقحيث  ،ماليةقارير الد الت ية إلعداوللدلمعايير امن ا  9المعيار رقم    قي تطب من    تمؤقء الهلة لإلعفاركة مؤإن الش
 يـةالدفتر ةقيمـمـا أن الك ،بالتأمين ىلألوا جةة من الدرتبطمر عداد التقارير المالية، كما أن أنشطتهاة إلي لالمعايير الدو  من  9معيار رقم  من ال
فـة اكيـة لفترالقيمـة الدمـن إجمـالي  ٪90ر مـن تمثـل أكثـاليـة  ارير المتقـالة إلعـداد  من المعـايير الدوليـ  4  رقمر  اي عالمطار  في إباتها  لمطلو

 تغيير الحق في أنشطتها. ين أدو 2017ر ديسمب  31في  مطلوباتها
 

 2020ديسـمبر  31و 2021 مبرديسـ 31ي ما فـبها مباشرة لدى الشركة ك ظفمالية المحت اللموجودات  ل  ةادللعا  لومات القيمةتم أدناه بيان مع
مـن  9اً للمعيار رقم وفق ألصلي والفائدةادفعات المبلغ    ل فقطة تمث دي تواريخ محدفقات نقدية فدت عنها  ية ينشأ  تعاقدوط  لى شرع  ويالتي تنط

تم ي ت الت تاجرة أو تلك للم ابه تفظودات المحتي تستوفي تعريف الموجال ىرموجودات األخلناء اباستث   ،ليةماالرير  اد التقالية إلعدعايير الدوالم
ة كافـ جنبـاً إلـى جنـب مـعة،  ماليـاد التقـارير الدير الدوليـة إلعـلمعـاي مـن ا  9للمعيـار رقـم  عادلـة وفقـاً  لاقيمـة  أساس ال  ا علىوتقييمه  هارت إدا

 ة األخرى:الموجودات المالي 
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 ( امة تكافل )مساهمة ع  ييو ان باورينت 
 
 )تابع(  احات ضيإ

 بع(ات )  ية(مالال اناتالبي )تشكل جزءًا من 
 

 ع( )تاب ةمحاسبية الهام ات اللسياساص ملخ 4
 

 ()تابع  بعد ا هيق الجديدة التي لم يتم تطبات ري تفسوال  المعايير ( س
 

من المعايير الدولية إلعداد    4ار رقم لمعي مع ا   " اليةم لاات  دوأل "ار المالية التقاريعداد  ية إل الدولير  من المعاي  9م تطبيق المعيار رق ( 1)
 )تابع("تأمين ود الق"ع ية  المال التقارير 

 
 )تابع( ةلي ت المالبياناعلى االمحتمل ير التأث 
 

 

ر دفعات المبلغ  الختباخضعت  يلتا  المالية ت اجودموال
  مالية موجودات أي  ناء ثتباسط، األصلي والفائدة فق

  أو متاجرة ا للبه  المحتفظ لموجوداتاتوفي تعريف تس
مة  يلقس ا ا أس  لى ع  تقييمها تها و إدار لك التي تتم ت

عداد  دولية إل لمعايير ال ن ا م  9فقاً للمعيار رقم  العادلة و
 األخرى مالية دات الو وج لمكافة ا   ة يالمالقارير الت

 القيمة العادلة   
العادلة   ة ملقيي ا الحركة ف

   العادلةالقيمة   نة ل السخال
  يمة قلفي ا   ركةالح

 نة لة خالل السالعاد
 م دره درهم   درهم  رهم د 

      2021  برسم دي  31
      

      فل موجودات عمليات التكا
 - -  - 44.628.910 لدى البنوك  األرصدةالنقد و

 وإعادة التكافل المدينة ل  كافم الت مذ
 - -  - 53.874.940 وذمم مدينة أخرى 

 - -  - 18.719.903 ف ذات عالقة مستحق من أطرالا
 - -  - 9.034.428 رى األخ مدينةم الالذم
 - -  - 80.291.882 نالمساهمي  منة ستحقغ المالمبال

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

 206.550.063 -  - - 
 ========= ===  ========  ===== ===  ======== 

      2021سمبر  دي  31

      ن ت المساهميوداجمو
 - -  - 6.959.723 وك بن لدى الاألرصدة وقد الن 
 - -  - 732.200 ألخرى امدينة لذمم الا
 - -  - 283.339.695 ئع الوكالة داو

 - -  - 6.000.000 مية النظاالودائع 
 - -  - 1.630.739 عالقة تحق من أطراف ذات المس
 --------------------- --------------  -------------- -------------- 

 298.662.357 -  - - 
 =========== = ===== == =  === ===== ===== === 
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 ( امة تكافل )مساهمة ع اورينت يو ان بي 
 

 )تابع(  إيضاحات 
 )تابع(مالية(  ات الن ا من البي ًا ءجز  كل)تش
 

 ع( )تاب ةمحاسبية الهام ات اللسياساملخص  4
 

 )تابع(  بعد ا جديدة التي لم يتم تطبيقهلا  والتفسيرات   يريامعلا ( س
 

عداد  إل  لية دومن المعايير ال   4ار رقم  لمعي مع ا  "الية ات الم "األدور المالية  قاريعداد الت إل  يةير الدوليعا لممن ا   9قم  ق المعيار ر بيتط  ( 1)
 )تابع("تأمين ود ال"عقالمالية   ارير التق 

 
 )تابع( ةي لماال تلبياناعلى االمحتمل ير التأث 

 

 

ر دفعات المبلغ  باختال خضعت  يلتا  المالية ت ادو ج موال
  مالية موجودات أي  ناء ثتباسط، األصلي والفائدة فق

  أو متاجرة ا لللموجودات المحتفظ به اتوفي تعريف تس
مة  يلقس ا ا أس  لى ع  تقييمها تها و إدار لك التي تتم ت

عداد  دولية إل لمعايير ال ن ا م  9فقاً للمعيار رقم  العادلة و
 ألخرى دات المالية ا و وج لمكافة ا   ة يالمالقارير الت

 القيمة العادلة   
العادلة   ة ميقلا ي حركة فلا

   العادلةالقيمة   نة ل السخال
في القيمة    ركةالح

 نة لة خالل السالعاد
 م دره درهم   درهم  رهم د 

      0202سمبر  دي  31
      

      فل موجودات عمليات التكا
 - -  - 53.176.260 لدى البنوك  األرصدةالنقد و

 كافل المدينة ة الت وإعادكافل  م الت مذ
 - -  - 55.978.050 ى ينة أخروذمم مد

 - -  - 43.747.254 ف ذات عالقة مستحق من أطرالا
 - -  - 7.753.922 رى األخ مدينةم الالذم

 - -  - 34.813.645 نة من المساهمي ستحقالمبالغ الم
 --------------------- --------------  -------------- -------------- 

 195.469.131 -  - - 
 =========== =  ========  ===== ===  ======== 

      0202سمبر  دي  31

      ن ت المساهميوداموج
 - -  - 108.757.658 وك بن للدى ااألرصدة النقد و

 - -  - 384.950 ألخرى امدينة لذمم الا
 - -  - 116.000.000 ئع الوكالة داو

 - -  - 6.000.000 مية النظاع ئ االود
 - -  - 3.620.333 عالقة ات تحق من أطراف ذالمس
 --------------------- --------------  -------------- -------------- 

 234.762.941 -  - - 
 =========== = ===== == =  === ===== ===== === 
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 ( امة تكافل )مساهمة ع اورينت يو ان بي 
 
 تابع( ) يضاحات إ
 يانات المالية( )تابع(من الب  ًا زءجل  شك)ت 
 
 ع( )تاب ةالهام  محاسبيةات السيا لساملخص  4
 

 )تابع( د  بع ها تم تطبيق يدة التي لم يالجد سيرات والتف  ييرالمعا ( س
  

د إلعـدا ةيلدوال المعايير نم 4مع المعيار رقم   ات المالية""األدوية  ة إلعداد التقارير المالليالدو  ييرمن المعا  9رقم  تطبيق المعيار   (1)
 بع(ات)لتأمين"ا ود"عقالتقارير المالية 

 

 وداتجـلموتعريـف ا يتسـتوف ماليـةودات موجـأي ستثناء ط، بافائدة فقلغ األصلي والت المب دفعابار ت اخت التي تجاوزودات المالية  جون المإ
ارير د التقـادعـلدوليـة إلمـن المعـايير ا  9رقـم  عيـار  اً للمقفوة  لادلعا  ةمييمها على أساس القي وتقتتم إدارتها  تي  تلك الللمتاجرة أو    لمحتفظ بهاا
 لي التصنيففيما ي  .39لي رقم ودبي اللمحاساً للمعيار االمطفأة وفق  تكلفةأنها بالتصنيفها على    اله تمل أعلجدوفي ا  نحو المبينمالية، على اللا

 :كبنوودائع لدى الوالرصدة لألاالئتماني 
 

ً فقو)   يةانم تالتصنيفات االئ    ( ا يعادلهاأند بورز أو م اندردات ست لتصنيف  ا

 AAA 
 AA+ى لإ  
AA-  A+لى  إA- 

 BBB+ إلى  
BBB- 

  -BBB من أقل
 اإلجمالي  أو غير مصنفة 

 ---------- --------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  م دره 2021  ديسمبر  31

       

ات  ي لم ع دات موجو 
       فل التكا

 44.628.910 1.000.871 - 42.251.013 1.377.026 - بنوكاللدى األرصدة 
 ---------- -------------- ---------------- ---------- -------------- --------------- 
 - 1.377.026 42.251.013 - 1.000.871 44.628.910 
 == ==== ==== ==== ====== = == == ==== = === = ===  ==== == === 

       مين هاسلمت ا موجودا
 6.951.925 50 26.585 6.925.290 - - لدى البنوكاألرصدة 

 283.339.695 60.000.000 153.339.695 - - 70.000.000 ة لاكلوئع اودا
 6.000.000 6.000.000 - - - - ة النظامي الودائع 

 --------------- --------------- ------------- ---------------- --------------- ---------------- 
 70.000.000 - 6.925.290 153.366.280 66.000.050 296.291.620 
 = === ==== == == == == ==== === ====== === = ==== ====  === === === 
 

       2020ديسمبر    31
       

دات عمليات  موجو 
       التكافل 

 53.176.260 - - 52.401.892 774.368 - كون ب ال لدى األرصدة 
 ---------- ----------- ---------------- ---------- ---------- --------------- 
 - 774.368 52.401.892 - - 53.176.260 
 == ==== == ==== ==== ==== = == = === == == ==== ====== = = 

       مينموجودات المساه
 108.752.980 - - 43.300 108.709.680 - كوالبن لدى األرصدة 

 116.000.000 - 116.000.000 - - - ة كاللوا ئعودا
 6.000.000 - 6.000.000 - - - النظامية  ائعودال
 ---------- ----------------- ---------- ----------------- ---------- ---------------- 
 - 108.709.680 43.300 122.000.000 - 230.752.980 
 == ==== == ====== = == = === == === == == == ====  === === === 
 

 نهاية سنة التقرير.ي ا فة كممنخفض مخاطر ائتمان عنها أعاله تنطوي على المفصح ليةماال ة الموجوداتفإن كا
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 ( امة تكافل )مساهمة ع نت يو ان بي رياو
 
 ( ابع)ت  يضاحات إ
 (( )تابعة ي المالشكل جزءًا من البيانات ت )
 
 ( )تابع امةلها بية محاسسات اليا لساملخص  4
 

 )تابع( بعد  ها ق يتطبم يت يدة التي لمدوالتفسيرات الج  المعايير ( س
 
 "عقود التأمين"ة يإلعداد التقارير المال يةدولر اللمعاييمن ا 17قم ر رالمعيا  (2)
 
اء بـااللتزام كمـا يقـدم وفـللالالزمة  يةلالحايمة مين بالقتألوبات المط ية قياسلاالدولية إلعداد التقارير الم ييرمن المعا 17طلب المعيار رقم ت ي 

قـود التـأمين. ائم علـى مبـادال الحتسـاب عسـق وقـس مت لبات إلى وضع أسامتطالتامين. تهدف هذه الود  عق  ةفكا  رضوع  اسموحد لقي   جمنه
لماليـة "عقـود ير ااد التقـارعـدلدوليـة إلمعـايير االمـن  4المعيار رقم    ىعلية إلعداد التقارير المالية  دولمن المعايير ال  17عيار رقم  لما  يسود

 .2023اير ين  1اراً من ب التأمين" اعت 
 
ك ذلـ أو بعـد 2023ينـاير  1أ فـي تبـد  لتقرير السـنوية التـيرير المالية على فترات االتقاداد  ايير الدولية إلعلمعمن ا  17المعيار رقم    سرىي 

ر عـايي الم من  15و  9  قيام الشركة بتطبيق المعيارين  سبق شريطةم  عيار بشكلهذا الم  يقالمقارنة. يجوز تطب   اممع ضرورة بيان أرقالتاريخ  
تطبيـق ين اد التقـارير الماليـة. يتعـإلعدن المعايير الدولية م 17لمبدئي للمعيار رقم بيق االتطفي أو قبل تاريخ   يةإلعداد التقارير المالية  دوللا

ة يـنهجار مختيـاالشـركة  ىوعة من عقود التأمين، يتعـين علـمكامل لمجل رجعي بشك تطبيق بأثرال أنه إذا تعذر الإ. هذا المعيار بأثر رجعي
 يمة العادلة.قالمعدلة أو طريقة جاعية سترا
 
تبـدأ  لفترة السـنوية التـيلة ة في البيانات المالية للشركالي ولية إلعداد التقارير المالد  من المعايير  17رقم    رة أن يتم تطبيق المعياراإلداوقع  تت 

نـة لـى المبـالغ المعلعي  ير الماليـة تـأثير جـوهرقـارالت   دادإلعـ  ليـةوايير الدعـمـن الم  17لتطبيق المعيـار رقـم    ن. قد يكو2023يناير    1في  
ورة بيـق هـذا المعيـار بصـطت   ال يمكن عملياً تقدير تـأثير  أنه. إال  التكافلتعلق بعقود  ما ي ت المالية للشركة في احات المدرجة في البيانااإلفصو

 راء مراجعة تفصيلية.جلشركة بإا حتى تقوم معقولة
 
 ىرايير األخعالم  (3)
 

 : شركة جوهري على البيانات المالية لل ير ة تأث تالي سيرات المعدلة اليير والتفلمعاأن يكون ل المتوقع  من ليس
 

 .(37قم لمحاسبي الدولي رعلى المعيار ا تيال)تعدقد جاز العان تكلفة  –ملة بخسائر العقود المح -
 .2020-2018معايير الدولية إلعداد التقارير المالية على ال يةسنوت السيناالتح -
 .(16ت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ديالدام المزمع )تعخت ساال: المتحصالت من ت والمعداتالممتلكات واآلال -
 .(ةلي الما ريرالتقا إلعدادلمعايير الدولية من ا 3يار رقم عالمعلى ت ديال)تع ميمراجع اإلطار المفاهي  -
 (.1ي رقم وللمعيار المحاسبي الدالمطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على اتصنيف  -
بيان الممارسة الخاص بالمعايير الدولية إلعداد و  1رقم  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي   -

 .)2الية التقارير الم
 (.8رقم المحاسبي الدولي المعيار يالت على حاسبية )تعدتعريف التقديرات الم -
 (.12لي رقم حاسبي الدو)تعديالت على المعيار الم واحدةبات الناتجة عن معاملة الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلو -

 
 إدارة المخاطر   5

  
يلخص    .الية اطر المالمخويل  حا ت وجبهبم  عقود يتم   شركة بإصدار م الال تقو.  التكافل مخاطر  يل  د يتم بموجبها تحوعقو  تقوم الشركة بإصدار 

   الشركة لها. ةارإدريقة طر وط لمخا قسم هذه االهذا 
 

 اإلطار العام للحوكمة    ( 1
 

اف  المستدام ألهد  لتحقيق اة مساهمي الشركة من التعرض ألحداث تعوق  ي ماشركة للمخاطر المالية هو حال ة  هدف األساسي من إدار إن ال
 المخاطر.  رة ا مة فعالة إلدظأن ق تطبي ل الغةالب  هميةاألا لي إلدارة الع ا دركص. ت ل الفرستغالافي فاق  إلخشمل ات  تيال ء المالي األدا

 
 رة المخاطر اإلطار العام إلدا ( 2

 
بالتنسيق معا  لسيقوم مج بإدارة    تابعةلا  اللجان  إلدارة  المتعلقة  المهام  بتنفيذ  تواجههاله  التي    هيكل وجود  ويدعم ذلك    .الشركة   المخاطر 

   ومن ينوب عنه.  للشركة  يفيذن الت  رئيسالى  لإ رة اإلدامجلس من  لمسؤوليات واالصالحيات  ب  وثقيض متفو ضمنيت ح ضوا ظيميتن 
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 ( امة تكافل )مساهمة ع اورينت يو ان بي 
 

 بع( )تا إيضاحات 
 ع(الية( )تاب يانات الممن الب  زءًا جكل  ش)ت 
 
 ( )تابعخاطر  إدارة الم 5

 
 )تابع(   خاطررة المداطار العام إل اإل ( 2

 

اإلدارة  يجتمع موظفي  منتظمة  صو ب   كبار  قرا  العتمادرة  يقوم  ورقابية  تجارية    ترا أية  للشركة  رئيسالوتنظيمية.  إط  التنفيذي    ار في 
من   له  الممنوحة  اإلمجل الصالحيات  بت رداس  الة  اطامخحديد  تواجهها  لت ر    دات وموجلا  جودة ن  اضمل   نظام  ووضع   يلهاوتحل  شركة ال ي 

 وتحديد متطلبات إعداد التقارير.  الشركة  افوأهد تأمين وإعادة التأمينالة واءمة بين استراتيجي الم  تحقيق ضافة إلى باإل وعهاوتن 
 

 رة رأس المال داإل  م اإلطار العا ( 3
 

الرئيس الهدف  إدارة إن  بالمتطلبات  هو   كة شرال رأس مال    ي من  الع   تنظيميةلا  االلتزام  اإلمارات  دولة  المتحدفي  ال ة  ربية    ها حتفاظضمان 
 ساهم.ممكنة للم عائدات على أيق وتحق هابنسب جيدة لرأس المال لدعم أعمال

 
على هيكل    فظةحالما  ة. من أجل االقتصادي   ضوء التغيرات في الظروف  في  ليه ع  التي وإجراء التعد  ها الرأسم  هيكل  بإدارة  الشركةم  تقو

  ار أسهم إصد  و ن أاهمي لمسل  العائد على رأس المالباح للمساهمين أو  يعات األرل دفعات توزبتعدي   الشركةتعديله، قد تقوم    أو رأس المال  
 .2021سمبر دي  31في  ةالمنتهي  السنة خالل   ات ملي عسياسات أو اللا أو هداف ي األأيه تغييرات ف ء م يتم إجرا جديدة. ل

 
 التنظيمي ام لعا  ار اإلط ( 4

 

الجها الت   حملةحقوق    لتنظيمية بصورة أساسية بحمايةات  تهتم  العامة ومراقبتها عن ك  حملة وأمين  وثائق  دارة  ان إملض  وذلك ثب  األسهم 
بش  لهذه   شركة ال لصالحهم  كل األمور  في  مرضي  الجهاهات ذ  الوقت .  تحرص  احتفاظ  تن ال  ت ،  من  التأكد  على    ة مالي   بمالءة   شركة ال ظيمية 
   .كوارث الطبيعيةدية أو الألزمات االقتصان اعغير المتوقعة الناشئة  ات ا من الوفاء بالمطالب نهمك  ت  ةسب منا
 

المطنظيمت ال  لبات متط لل  الشركةتخضع عمليات   الية  في  ت بقة  التي  تتطعمدول  ال  بها.  هذل  الللب  األنشطة    على  قة وافمالالتنظيمية    ئحواه 
بعضكنها تفرض  ومراقبتها فقط ول للحد من مخاطام  حكألا   أيضاً  السداد والتعثر من  لعجزار  الملزمة  ك  وذل  تأمينالجانب شركات    عن 

 2014( لسنة 25)  مقارة راإلد  قرار مجلس بموجبمجلس إدارة هيئة التأمين،  رئيس صدرأ  ا.وثهللوفاء بالمطالبات غير المتوقعة عند حد
ات العربية  ارالتي تأسست في دولة اإلم  ينتي تنطبق على شركات التأمال  ينلمالية لشركات التأم، التعليمات ا2014ديسمبر    28ريخ  تاب 
أتحدة وشركالم لها مزاولة  التأمين األجنبية المرخص  المتحدة.  ولة  د في  تها  نشطات  العربية    يمات لعلت ه اط لهذ النقاخص أهم  تتلاإلمارات 

 دول أدناه:  الجديدة في الج 
 

 التعليمات
 

 ائقوث ستثمار حقوق حملة ال أسس ا    ( أ

 دنى للضمانألا تعليمات المالءة والمبلغ (ب 

 مخصصات الفنيةاحتساب الأسس  ( ج

 ة قستحالم مينوجودات الشركة التي تستوفي التزامات التأتحديد م    ( د

 تي يجب تزويد الهيئة بهانات والوثائق اللبيااوبها   حتفاظتنظيمها واالة ب السجالت التي تلتزم الشرك (هـ

ت     ( و الدفاترأسس  الشركات والحسابية  ال  توالسجال   نظيم  البياالء والوسطاء  كلوكل من  ادروتحديد  الواجب  الدفاتر  اجها في هنات  ذه 

 والسجالت 

 مالية ير والبيانات التقارلاعرض إلى  ضافةباإلادها اجب اعدالو من الشركة والنماذج عها ااجب اتب الوالسياسات المحاسبية       ( ز

 
 ات  ت الموجودإدارة مطلوبا  ( 5

 

ال اللمالي ا  مخاطرتنتج  المراكز  عن  الال معدي  فة  فتوحمة  ال  ربحت  األجنبيةومنتجات  تتعرض  وجواألسهم    عمالت  عامة   تيرالتغميعها 
لتحقيق عوائد    هالذي تم وضع   بات مطلولات واموجودرة الداإل  عامطار ال ضمن اإل   ارة هذه المراكز بإد  ةالشرك م  تقو  .وخاصة في السوق

 .  لالتكاف وجب عقود ها بمات لتزام ا تفوقاألجل ية طويلة استثمار
 

أ  اكم دي تم  العاضاً  اإلطار  الموجإل   م مج  والم دارة  الشركة   وباتطلودات  المالية    مع  لدى  المخاطر  ب المإدارة  المالية  لموج ارتبطة  ودات 
 بات التكافل.  شكل مباشر بمطلوبط ب ت ال ترالتي وبات ة والمطل ى الشرك األخرى لد

 

ات النقدية  فقتوفر التدالتكافل لضمان  ة إدارة مخاطر  سياس   نجزأ مت ي    ال اً لدى الشركة جزء  لوباتمطت والارة الموجودال إطار إدكما يشك
 ل. مترتبة على عقود التكافت الااللتزامبا في كافة الفترات للوفاء  فيةالكا
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 ( امة )مساهمة ع   تكافلن بي اورينت يو ا
 

 تابع( ) يضاحات إ
 الية( )تابع(لميانات اشكل جزءًا من الب )ت 
 

 )تابع( المخاطر  دارة إ 4
 

 ( )تابع ات ت الموجودة مطلوبا ر داإ ( 5
 

   تكافل مخاطر ال أ( 
   

البات  المط موحج تكرارت وي قتحيط بتوك التي مخاطر الشكول الشركة رضعتت  .كتتبةلما  لتكافالبموجب عقود  التكافلر خاطم الشركةتقبل 
 :  تكافلالود عقنواع التالية من األ باكتتاب الشركةالعقود. تقوم  بموجب هذه 

 

 سؤولية مالالتأمين ضد  -
 كاتالممتلعلى تأمين ال -
 ت راالسياى علتأمين ال -
 ريق الحضد تأمين ال -

 التأمين الصحي  -
 ريلبحين االتأم -
 لهندسياين مالتأ -
 ادث د الحوالتأمين ض -

 

 ناه.  دأ كما هو مبين التكافل  إعادةة واستراتيجي  لتكافل اهما استراتيجية  الشركةلدى  افلكت الارة مخاطر دار إطين إلرئيسي ين الالعنصر نإ
 

   التكافل استراتيجية 
 

ذا  ؤدي هماثلة. ي اطر المة على عدد كبير من المخرتكزمتوازنة  ظ موين محاف تك  هو  الشركةتبعها  التي ت   التكافلية  استراتيج  إن الهدف من 
 فظ.  ج هذه المحاليل تقلبات نتائ ى تقلمر إاأل
 
استراتيجية  ضبو  الشركة م  تقو فئات  حدت    فل تكاع  الد  وي التي    ة ري جات األعمال  عليها  التأمين  يتماتم  التي  الت   لدول  األعمال  فيها  على  أمين 

في    التكافلي  نالتأمي   شركات  لىعية  جتراتي االس  هذهم  يتم تعمي   .كافليالت   قديم خدمات التأمينة لت دمستع  كة لشران فيها  تكووالقطاعات التي  
الموحدات   من خالل  خاألعمال  بوضالتأ  ات هيئ تلفة  تقوم  التي  الت د لحا  عمين  لها تتم    يود  وفقاأعم  طبقاً  التأمين  و ل  لحجم  األعمال  اً  فئة 
فيهوالدو تتم  التي  الة  وا  األعمقطاألعمال  وذاع  الل  انتقاء  بهدف ضمان  الك  المناسبة  مخاطر  ت  لمحفظضمن  كب ة.  عقود  رم  ،  لالتكافافة 

 ديد.  لعقد عند التجاتغيير شروط وبنود  وجديد أ ت الض فر التكافل لشركات  ويحق نة البحري، لمدة س يلالتكاف أمينالت  عقود باستثناء
 

الرئي تت  المخاطر  تواجههمثل  التي  ا  وجب بم  لشركةا اسية  المطتكاف لعقود  الفالتعويضاالبات ول في اختالف دفعات  توعلية  ت  عن    يتهاقأو 
ولذلك،    البات طويلة األجل. طحق للملالا  رة المدفوعة والتطولفعلي ا   حجمها والتعويضاتوالمطالبات    كرار حدوث تأثر ذلك بت التوقعات. ي 

 امات.  لتزهذه اال طيةاطيات كافية لتغهو ضمان توفر احتي  ف الشركةفإن هد
 

المخاطر عن    رى مشكلة تغي التغلب عليمكن أيضاً  عقود التكافل.    حفظة منويع  الل ت من خ  رة أعاله المذكو  للمخاطرالحد من التعرض  يتم  
     عادة التكافل.ترتيبات إ عن استخدام اتيجية التأمين فضالً رت الست ايهوجت ار الدقيق وتنفيذ الختي ا طريق 

 

 اوثهتكرار حدت ومبالغ المطالبا
 

من    ةداخل كل فئ   نفس الشيء كما قامت ب   المقبولة  لتكافل اطر  امخ  عة طبي   عتنوي   بغرض  بهاالخاصة  التكافل  ستراتيجية  ا  كة الشر  وضعت 
عديد  الب   وتكرار حدوثها  ر مبالغ المطالباتن أن تتأث المتوقعة. يمك  النتيجة  لتقلبات فياحد من  لل  فيككبير من المخاطر ي تنوع  د  إليجا  الفئات
ي.  رلتأمين البحالصحي وا  ات والتأمينتأمين ضد اإلصاب وال  تسيارات والمتلكاعلى الم  ةلتكافلي بأعمال التأمين ا  لشركةوم اقت   وامل.عالمن  

 المؤمن ضده.  حدة من وقوع الحدثل سنة وات وتسويتها خال باتتم دراسة المطال ث جل حي ألا ة ري هذه عقود تأمين قصأمين لت تعتبر أعمال ا
 

 تلكاتمملا
 

 تينمجموعإلى  لكات  على الممت   التكافلي   نقسم عقود التأمي ي تن لبالتاطر، والمخانوعة من  موعة مت على الممتلكات مج  كافلي الت   نالتأمي   غطيي 
 . ألعمال اف ق وت و الممتلكاتمخاطر  كافة  هيو، طرخاالممن 
 

بناء    تكلفة إعادة  مثل ت   .اهعلي   نالمؤم  ويات محت الو  تلممتلكالة االستبدال التجارية  قيم  ى إل  اداً ستن ا  لتكافل اد  عقو  األنواع من  هذه   يتم إبرام
رئيسية  ال  ل هي العوام  فالتي تعرضت للتوق   ل األعما  يلغشت المستغرق إلعادة    الوقت و  محتوياتعن الويض  عستبدال والت لكات واالالممت 
مستوى  ال في  تؤثر  ً المطالبات  تي  السياهل  وفقا كبي لوقوع  احتمال  كبر  أينشأ    .سات ذه  العقوه  منرة  خسائر  منذه  اصف  والع  قالحري   د 

 الجوية. روف علقة بالظلحوادث األخرى المت والفيضانات أو ا
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 ( ة ماتكافل )مساهمة ع يو ان بي  اورينت
 

 )تابع(  يضاحات إ
 )تابع(  المالية( اناتءًا من البي )تشكل جز

 

 (  )تابعاطر  المخإدارة  5
 

   )تابع( ات وجودمالت وبا مطل إدارة ( 5
 

 )تابع(  افل ك لتمخاطر ا أ( 
 

 مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها )تابع(  
 

 رات السيا
 

ال  د لعقوا  حملة تعويض  ى  لإ  السيارات   ى عل  ي التكافل  التأمينقود  عتهدف   يتعرض  لا  ت اواإلصاب   ات بالسيار  يلحق   ذي عن الضرر  لها  تي 
 اراتهم.سي ب  التي تلحق سرقة ال أو  يق حاالت الحرادث والحو أطراف أخرى نتيجة

 

 ر. الختيار المخاط اسبةن يير مع معالي لوضالتكاف تأمينالبأعمال جيهات المرتبطة توالو الحدود يق يتم تطب 
 

في    انؤثري   اللذان  انالرئيسي   هما العامالن  ات ال السياردتب ساتكاليف  ت وواإلصابافيات  لو تعلق بحاالت اما ي ام القضائية في كن درجة األحإ
 . مستوى المطالبات 

 

 ري البحالتكافلي ين التأم
 

تلف  أو    االلتزامات التي تترتب على فقدان عن األضرار ولي  تكافلامين  التأ  عقود   حملة ويض  إلى تع  لتأمين التكافلي البحريا  ود قتهدف ع
 للشحنات. ليها خسارة كلية أو جزئية ي يترتب عت ال ةادث البحري ري والحوبحلا قليلة الن سو
 

سارة  ا خ عليه  بيترت التي  حري والحوادث  نقل الب فقدان أو تلف وسيلة ال  فية  ي الرئيس  اطربحري، تتمثل المخلق بالتأمين التكافلي اليتعفيما  
 جزئية للشحنات.  كلية أو 

 

تي تخضع  ال  لسفن وطرق الشحنالتأمين التكافلي من حيث اد لوثائق  ي لجا  ان التنويعي إلى ضمحرب الي  التكافل  تأمينة التهدف استراتيجي 
 ي.للتأمين التكافل

 

 دث واحي ضد ال افلالتأمين التك
 

  ، ال مودان األقخر وفرف أالشخصية وااللتزام العام تجاه ط  مال والحوادثالعويض  عت مثل  ادث،  كافلي ضد الحومين الت فيما يتعلق بفئة التأ
 البات. التي تؤثر في مستوى المطية العوامل الرئيس ام القضائية المحتملة تمثلرر واألحكضال  والخسائر أ  إن مستوى ف
 

ع  عادة التكافل والتعامل الفعال م بات مناسبة إل رتي ا وت هب اصة  ي الختأمين التكافليجية الالمخاطر من خالل استرات ه  هذ  بإدارة  ركةتقوم الش
ضع  عة وقيمة المخاطر. يتم و طبي ن التكافلي حسب  لتنوع الجيد لمخاطر التأمي لى ضمان اإي  لفأمين التكايجية الت ات رست ا   ت. تسعىامطالب ال

 ة. اختيار المخاطر المناسب ن ماضكافلي لالت حدود للتأمين 
 

 . غير متوقع داث بشكل حألا ورخاطر تط م ضها لتعر تسوية مبكرة لها من أجل الحد من عي إلى إجراءالس ات وب للمطاارة ابإد در الشركة تبا
 

 التكافلي.   ينأمت عمال الت أمتعلقة بكافة فئاالية مقابل المطالبات الالملحماية قدرتها  ترتيبات إعادة تكافل كافية ى الشركة دل
 

إلى  ها  رئ سالحد من خاغرض  لي ب فئات أعمال التأمين التكاف  لبعض  س غير تناسبيأسا على    ةكافي كافل  تغطية إعادة ت على    كةحصلت الشر
 سباً.  دارة مناإلا ه رالغ الذي ت المب 
 

 التأمين الصحي 
 

ا  يعتبر إجراءات  من  الطبي جزءاً  تحمي والتي    ة رك شاللدى    بعةمت ال  التكافلي   لتأميناالنتقاء  بموجبها  أقساط يتم    كس لتع  افلي التك  التأمين  ل 
الوفاة والحياة    افتراضات   لمث   االفتراضات  بعض   على   عار ساأل. ترتكز  هائلت عن عالطبي    والتاريخدم بطلب التأمين  قالصحية للمت   لة الحا

ت  الحالوالتي  السابقة والتوجهات  الخبرة  تقييم استند على  يتم  تنطوال  ودلعقية.  ل  مخاطر  لى ع  يتي  تحقيق  تحديد إمحددة وضمانات  مكانية 
ً وف أرباح  مسبقاً قبل اعتمادها.    ة اءات الموضوعجرلإل قا

 

عير التزال مناسبة. يتم إجراء تحليل  االفتراضات الخاصة بالتسلتأكد أن  لة  ي ل بصورة سنوت األعماحدا و   بل جات من قت المن جعة  تتم مرا
ولتغي  اإليرادات  لمعرفوباطل المرات  مهو مصدا  م  ة ت  تغير  أي  توقع  في  ر  الفعلادي  كية عمالنتائج  ال  ع. متوق  انا  هذا  مدى  ت يؤكد  حليل 
 .     سعاراأل  تحديدو  افليمين التكلتأا ودإعداد عق  ة فيتخدم مة االفتراضات المسءمال
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 ( امة ساهمة ع فل )متكااورينت يو ان بي 
 

 ع( ب )تا يضاحات إ
 ع(ب لية( )تاجزءًا من البيانات الما  )تشكل

 
 )تابع(  خاطر  الم ةار إد 5

 
   ()تابع  الموجودات مطلوبات  رةإدا ( 5
 

 )تابع(  التكافل مخاطر   أ( 
 

 ر حدوثها )تابع(  مبالغ المطالبات وتكرا
 

 طر تركز المخا
 

 . لمتحدةة ابي لعردولة اإلمارات اأنشطة التأمين التكافلي في بمزاولة  شركةتقوم ال
 

   كافلالت  ةإعاد طر مخا
 

ي  ، ف ةكشرتقوم ال   ،كبيرةال  في المخاطر الناشئة عن المطالباتايل التعرض لصقلولت   ،رىألخافل ال وإعادة التكالتكاف   شأنها شأن شركات
  ى توفير عل  عادة التكافل هذه لتكافل. تساعد ترتيبات إة اخرى ألغراض إعاديات مع أطراف أخول في اتفاقية، بالددياعت األعمال االسياق  

بر على  كدرة أر قاشئة عن المخاطر الكبيرة كما توفن المحتملة ال  ئرلخسالض  تعرفي الدارة بالتحكم  سمح لإلأكبر من األعمال كما ت   نوعت 
 .  وملن ا
 

للخ   لتقليل االكبيرة    ئرساتعرضها  قبل شالناشئة عن  من  التألتعثر  إعادة  المينركات  بتقييم  الشركة  تقوم  لشر،  المالية  إعادة    كات ظروف 
ومتأملا معها  تتعامل  التي  ت ين  المخاطر راقبة  مناطق  اشالن   ةني تمااالئ   ركزات  من  اقتصادجئة  خصائص  أو  أنشطة  أو    ة مماثل ية  غرافية 

   لتأمين.ة اداإعلشركات 
 

بيان واولما  يتم  واإلجودات  والمصر لمطلوبات  منيرادات  الناتجة  إعادة  عق  وفات  عالمسند  التكافلود  منفصلة  بصورة  اة    ت لموجودا ن 
والوال واإليرادات  من ع  مصروفاتمطلوبات  ألال ذات    تكافل القد  الناتجة  نظراً  ال    نصلة  المسندة  التكافل  إعادة  الش تعفعقود  من  ري  كة 
الشا وبالت اتهماتزال التكافل  البات  مطالجزء من    سؤولة عنمة  رك الي تظل  الإعادة  تتمكتسوية  قيد  الذي ال  المدى  ة  ن معه شركة إعاد إلى 
 ل. ات إعادة التكافتفاقي وفاء بالتزاماتها بموجب ال ن ام كافللت ا
 
 ستراتيجية إعادة التكافل ا
 

التي    التكافللى جزء من مخاطر  ع  التكافلدة  بإعا  ركةشال. تقوم  لكوارثتغطية او  فائضةوال  نسبيةالية  تغط ال  التكافلتتضمن اتفاقيات إعادة  
 ماية الموارد الرأسمالية.  وح  ةلخسارل ضها تقوم بالتأمين عليها وذلك بهدف مراقبة تعر

 
قسم    الشركةى  مالية. يوجد لدالارة المخاطر  تنازل عنه مخاطر االئتمان، كما هي مبينة في اإليضاح الخاص بإدالم  لالتكافيتضمن إعادة  

إلضافة إلى متابعة شراء  با  ةمقبولال  فلالتكالى مسؤولية وضع الحد األدنى لمعايير الضمان المتعلقة بأعمال إعادة  والذي يتو  فلالتكادة  اإع
بمتابعة  حدات  من قبل و   التكافل ادة  إع لتلك المعايير. ويقوم هذا القسم أيضاً    ومدى كفاءته   ل التكافج إعادة  رنام تطور سير ب األعمال طبقاً 
 تمر. ى نحو مسلع
 

ذلك،  . عالوة على  الشركة ي تعرض  صاف  تخفيضل  سبةالمتناسبة وغير المتنا  لتكافلابشراء مجموعة من عقود إعادة    التكافلركات  تقوم ش
  التكافل   ترتيبات إعادة  ة شراءخضع عملي شراء عقود إعادة تأمين اختيارية في ظل بعض الظروف المحددة. وت أمين  يجوز لشركات الت 

إعادة    قسمن قبل  ة مم منتظ  رةبصواالختياري    التكافلوتتم مراقبة إجمالي نفقات إعادة  لوحدات األعمال  سبقة  الموافقة المرية إلى  اتي االخ
 .  التكافل

 
 ي: ابقة هو كما يلالخسائر المقدرة وفقاً لفئة األعمال للسنة الحالية والسنة السدالت فيما يلي تحليل لمع

 

 2020بر ديسم 31 2021ديسمبر    31 ر نوع المخاط

 بة إجمالي  نس 

 الخسائر   

 نسبة صافي 

 الخسائر 

 نسبة إجمالي  

 الخسائر   

 في نسبة صا 

 خسائر ال

     

 ٪ 44 ٪ 70 % 43 % 52 الشركات العمالء من 
 ٪ 70 ٪ 39 % 54 % 40 األفراد  ء منالعمال
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 ( امة ع تكافل )مساهمة اورينت يو ان بي 
 

 ع( ب )تا يضاحات إ
 ع(ب )تالية(  ت المااان ي جزءًا من الب   )تشكل

 
 )تابع(  خاطر  الم ةإدار  5

 
   ()تابع  الموجودات مطلوبات رة إدا ( 5
 

 بع( )تا فل كاالتمخاطر   أ( 

 
 )تابع( ن إعادة التأمي  استراتيجية 

 
 ألرباح والخسائر تاب احساسية اكت

 
أي مطالبة ناتجة  على توقع  كة التأمين  رش ندرجة يقي و يه  لحدث المؤمن علاحتمال وقوع ا  متفق عليه هو   تكافل ي عقد  ألإن الخطر الكامن  

ة. لذلك  مستحق بؤ بمبلغ المطالبة المكن حتى التن ي يان عشوائي وال  ن األحم  ثيرعن ذلك. وفقاً لطبيعة عقد التأمين، يكون هذا الخطر في ك
ر أن  أ، يظل خطن هذا المبدمم غ صات. على الرت وتكوين المخص مليات التسعيرا كافة ع على مستوىبتطبيق مبدأ االحتمالية  الشركةتقوم 

ر مما  ا أكب جسامة المطالبات كونهمن وتيرة أو   راً لعدم اليقينماً نظائ ق  ل التكاف تتجاوز مدفوعات المطالبات الفعلية القيمة المقدرة اللتزامات  
مقدراً.   تطبيق  كان  من  األال  مطالباتهام  لفه  المحفظة   طريقة ل   الشركةبالرغم  فإن  أمتوقعة،  التي  المطالبا إت  د حداث  الفعلية لى  تختلف    ت 

   وي. وبالتالي تؤثر على الربحية، إما بشكل إيجابي أو سلبي على أساس سن 
 

يبلغ  الحتفاظ ب الل  مستوى عام   لشركةالدى   مستويات  انخفاض  ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى    ٪(24:  2020  يسمبرد  31)٪  24مخاطر 
المنخفضة هذه في المجاالت التجارية،    االحتفاظويات  غم من مست ي. وعلى الررجات ت التأمين الل عام في مجاالالمخاطر بشكظ ب االحتفا

المخاطر إلى أطراف    تحويل  الرغم منب   ركةالشء  األحداث الكبيرة أدا  تضغطديدة،  شلاحداث وتقلباتها  ؤ باألنب الت بسبب عدم القدرة على  
برامج إعادة تأمين الخسائر للوقاية من  لعديد من  ة من خالل امئ اللتغطية م   ركةالشخرى، تخضع  جاالت العمل األأخرى. بالنسبة لكافة م
 أي آثار مالية جسيمة. 

 
 : فل طر التكامخاعلى  19  –د كوفي تأثير 

 
درت  أص  عمال.توقف األ  مين ضدوالتأائق المتعلقة بالتأمين الصحي  ساسية لمخاطر من الوث ورة أبص  ةالشركتعرض  مين، ت ع التأقطا  يف

  بغض النظر عن شروط  19-كوفيدب ول المطالبات الطبية المتعلقة لتأمين بقب ميع شركات ا مات إلى جعلي ت  وأبوظبي يب الصحية في د ئاتالهي 
اغطت   امكحوأ تتوت لية  ت أن    شركةال  عقأمين.  المطايكون  جوهالطب   لبات أثير  غير  معدلية  انخفاض  بسبب  المستشفى  ري    وتأجيل   دخول 

 المطلوبة. ارية ي ة االخت ات الطبي ءاإلجرا
 
ت  قامة.  ئي بالووا  ة عدي اءات من األمراض المن لديها وثائق تأمين تتضمن استث   الشركة وقف األعمال، فإن  ضد ت   ق التأمينثائ وب   يما يتعلقف

  ولي ص األحعلى الف. بناًء  بشأنها  ت تعويضا  إلى تكبد  الشركة د تضطر  عمال التي قبتوقف األ  ةتعلقئق السارية المالوثا  ييم كافة تقب   ة الشرك
دى  ل  ينأمت لة اارتفاع مستويات إعاد  تأثير جوهري فيما يتعلق بصافي المطالبات المدفوعة بسببلها    ه لن يكونأن   ةرك الشقررت    للوثائق،

ة في  السنة المنتهي ل  يين خالسء الرئي من االحتفاظ بالعمال  الشركةنت  تمك  ذلك،ة على  عالو  وثيقة التأمين.دة في  ات المحد اءن ث ت واالس كةشرال
 د وأعمال جديدة عبر خطوط األعمال الرئيسية. تجدي  ام عملياتل عكبش، وشهدت 2021ديسمبر  31
 

 لمالية  ا  رلمخاط ا ب( 
 

 :  والعمليات الخاصة بها  اليةدوات الملأل ستخدامها ء اان جرم ةي لر األساسية التاللمخاطة شركال رضتتع
 
 مخاطر االئتمان؛  (1
 لة؛مخاطر السيو (2
 و مخاطر السوق؛   (3
 لتشغيلية. خاطر االم (4
 

اي  هذا  ت معلومات    اح ضي إلقدم  المخا   الشركة عرض  حول  من  أعالطلكل  المذكورة    ءات راإلجوا ها  سات وسيا  شركة ال  أغراض   ويوضح ه  ر 
قبلها    متبعةال إلى اإلب المخاطر  رة  اوإد  اسي قلمن  ا  الشركة ة  إدار  ضافة  اإلفصاحات  من  المزيد  إدراج  تم  المال.  هذه  لرأس  لكمية ضمن 

 ية.  المال البيانات



 

34 

 ( امة ع )مساهمة   افلك ت يو ان بي اورينت
 

 ( ع)تاب  يضاحات إ
 بع(جزءًا من البيانات المالية( )تا  )تشكل

 
 بع(  تا )ر  إدارة المخاط  5

 
   (تابع ) جودات ولما  تمطلوبا رة إدا ( 5
 

    )تابع(   يةلمالا اطر المخ ب(  
 

 ( 19-)كوفيد   فيروس كوروناتفشي 
 

ال  2021رس  ما  11في   من  .  عالمي  ءوباك  19-وفيدكا  عالمية رسمًي صحة الأعلنت منظمة  الربع األول من  اعتباراً  النصف األخير من 
نخفاض  باالا المقترن  كورون المسبوق لوباء فيروس  لتفشي غير  ا  ةسريعة نتيج يرات  تغ  ركةلشال  عماوأشهدت البيئة االقتصادية    ،2021

اضطرابات كبيرة   إلىألشخاص حركة ا و ة جارت القيود على الو اإلغالقو لصعبة ا ظروف السوق أدت  لمية. أسعار النفط الخام العاالحاد في 
 عات األعمال. قطا وى  ست ى معلفي األعمال واألنشطة االقتصادية على مستوى العالم و

 
   ر االئتمان طاخم ( 1
 
  ه عن جزعخر نتيجة  رف اآلمالية للط  رةا ما في خس  ليةاة مادفي أ  فرا تسبب أحد األط  نالمخاطر الناتجة عي  فمان  مثل مخاطر االئت تت 

االلتزام    تمت   اماته.تزالب   اءالوف منتظمة مراجعة    الموضوعة  السياسةب متابعة مدى  أجل    خاللاإل وض  التعرحاالت  ويتم بصفة  تحديد  من 
 المخاطر.   ةرإدا  في بيئة  إجراؤهاطلوب الم يراتي والتغ  ة بهااب المرتبط ب ساأل
 

االئت لمختعرض    أقصى   لمث يت  تواج  ماناطر  في ال  هها التي  الدفترقي ال  شركة  اإلي  لت ا  ية مة  عنهاصا فيتم  ال  ح  البيانات  تاريخ  في  في  مالية 
خرى  أطراف أ  معتكافل فقط  ادة  عإتكافل و  إبرام عقود ب ركة  وم الشقت   . الشركة تفظ بها  لتي تحا  لية جميع فئات الموجودات المال  وذلك   التقرير
دولية ذات    ركات ة شوتكون عاددارة اإل  ن قبل مة  تمدعم  ادة تكافل إعلدى شركات  تكافل  الإعادة    يتم إيداعية.  مان ة ائت ات جدارذف بها و معتر

 سمعة جيدة. 
 

الحد م بالسنتيجة  ة  بيرئر كالخستعرضها    نمن أجل  الوفاء  قبل شر  دادعدم  التأمينمن  الوضع  بتقيي   الشركةتقوم  ي،  تكافل ال  كات إعادة  م 
ل إعالمالي  اشركة  مخ   مراقبة والمعنية    التكافلي  ينملتأادة  االئتمااط تركزات  ا  ة تجلناان  ر  ال منالعن  اأجغرافية  طق  أو  ألنش و  المماثلة  طة 

 افلي.  تكال أمينت ات إعادة الكالسمات االقتصادية لشر
 

أكد والت   يالتكافل  إعادة التأمين  جيةتراتي حديث است التكافلي و  أميننية لشركات إعادة الت ئتمالجدارة االاير بتقييم  ريخ كل تقرات ب   تقوم اإلدارة
 . مرذا لزم األيمة إالق نخفاضال اسب ن ملامخصص ال ينتكومن 
 
الدفتريةالق  مثلت  لمخاط  يمة  تعرض  أقصى  المالية  ا للموجودات  ي   مان.ت ئ الر  أقصى  لفيما  ارعت ي  لمخاطر  نهايةض  في    فترة   الئتمان كما 

 التقرير:
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر    31 
 مدره رهم د 

   افل ك ت التاموجودات عملي 
 53.176.260 44.628.910 البنوك دى صدة لألرا

 55.978.050 53.874.940 وذمم مدينة أخرى   المدينة كافل الت  دة ذمم التكافل وإعا
 43.747.254 18.719.903 ة  ق عالمن أطراف ذات  لمستحقا

 7.753.922 9.034.428 ينة األخرى دم المالذم
 34.813.645 80.291.882 مينهستحق من المساالم
 --------------------------- --------------------------- 

 206.550.063 195.469.131 
 ============= == ============ == 
   

   

   ات المساهمين موجود
 108.752.980 6.951.925 البنوكرصدة لدى ألا

 384.950 732.200 مدينة األخرى لالذمم ا
 116.000.000 283.339.695 الوكالة  ودائع
 6.000.000 6.000.000 النظامية  عالودائ 
 3.620.333 1.630.739 قة  ات عالف ذق من أطراالمستح

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

 298.654.559 234.758.263 
 ============== = ============= = 
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 ( امة تكافل )مساهمة ع ت يو ان بي اورين
 

 ( ع)تاب  ات يضاحإ
 لية( )تابع(المنات ااي ب جزءًا من ال  ل)تشك

 
 )تابع(    إدارة المخاطر 5

 
   ()تابع  جودات المومطلوبات رة إدا ( 5
 

    )تابع(   ةلماليا ر اط خالم ب(  
 

     تابع() االئتمان   رمخاط ( 1
 

يلي   ا فت فيما  التكافرات  ذمم  ال  لستحقاق  التكافل  أخرى  وذمم    ينةمدوإعادة  أطروالممدينة  يتعلقيمفذات عالقة    اف ستحق من  ت  ا ي لمبع  ا 
 : لفكاالت 

 

 2020ر ديسمب  31 2021ديسمبر    31 
 درهم درهم  
   

   عد  ب  مبالغ لم يحن موعد استحقاقها 
   

   داد  رة الستأخم
ً يو 30 – 0  18.289.000 20.110.702   ما
 40.042.712 12.507.572 يوماً   90 – 31
 25.813.974 6.288.847 يوماً   180 – 91
 8.881.435 25.046.759 ماً  وي  270 – 181
271 – 360  ً  3.631.416 1.985.470   يوما
ً  360ر من أكث   4.366.767 7.955.493 يوما
ً ن   (1.300.000) ( 1.300.000) ن المشكوك في تحصيلها ص الديومخص  : اقصا
 -------------------------- -------------------------- 

 72.594.843 99.725.304 
 ============ == =========== == 

 
ذات  وبة  ات سمعة طي ذ  ليةسات ماسؤ م  ل معبالتعامية  المال  تودا الموجفي    رالل االستثمامن خ  االئتمانخاطر  م  حد منركة لل تسعى الش

ية  لمؤسسات ما  لدى  كوبن لدى ال  رصدة واأل  النظامية ع  ة والودائ ليتم إيداع ودائع الوكا  تحدة. العربية الم  اإلماراتة  دولفي    ئتمانيةاارة  جد
 . جيد ي استثمار يف تصن ذات 
 

األي تسج  يتم  حينما بال  دوات ل  الف  ،لةالعاديمة  قالمالية  المب إن  أعمبالغ  تمثلالينة  الحالي  التع  ه  االلمخرض  الحد  و  نئتمااطر  قصى  األليس 
 قيم. ي التغيرات فللأن ينتج في المستقبل كنتيجة للتعرض والذي يمكن 

 
إدارة   خالل   التكافلة  دعاإمخاطر  تتم  مع  المعامال  من  معتمدةت  تأمين  إعادة  تمثل  ،  شركات  دولية  والتي    ة جيد سمعة  ذات  شركات 

ماني مع شركات ذات تصنيف ائتماني )أ( أو أعلى وفقاً للتصنيف االئت   فلتكا  إعادةبإبرام اتفاقيات    ركةالش تقوم    ة. لومقب   ةي ائتمان   اتفوتصني 
 . ها من وكاالت التصنيف دل ايعأو ما  ستاندرد آند بورزالة  لوك
 
المالي لشركات    تقييم الوضعب   منتظمة  بصورة   ركة الش م  وق، ت تكافلالة  لخسائر جوهرية نتيجة تعسر شركات إعاد  الشركة لحد من تعرض  ل

مماثلة لشركات  ال يةالقتصاداألنشطة أو السمات ا رافية أوالمعنية ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغ فلاالتك إعادة
 . افل التكإعادة 

 
 االئتمان: على مخاطر   19-كوفيد  تأثير 
 

سمعة    ات دولية ذون شركات  ادة ما تكوالتي ع  ، دارةاإل   معتمدة من قبل   فل تكات إعادة  اكإلى شردى الشركة  ل  افل كت ال ةادإعمال عأ  ناديتم إس
ولم    الشركة  لي صراحةً عنبالتخ  لالتكاف أي من شركات إعادة  م  قت   ، لم2021ديسمبر    31كما في  .  ية عاليةت ائتمان تصنيفات  جيدة وذا 
 . 19-فيدكوب ت الصلة ا ذت البا قبول المط  ها فيت ب رغ عدم ل فاكت إعادة ت ركا ي من شتبلغ أ
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 ( امة تكافل )مساهمة ع  ان بيرينت يو وا
 

 )تابع(  إيضاحات 
 بع(لية( )تايانات الماالب  جزءًا من  )تشكل

 

   )تابع(   المخاطر إدارة 5
 

   ()تابع  الموجودات مطلوبات رة إدا ( 5
 

    )تابع(   الماليةر المخاط  ب(  
 

   لة  السيو ر  مخاط ( 2
 

  ة سيول لمالية. تتم مراقبة متطلبات الاالمرتبطة بمطلوباتها    ماتهاالتزاوفاء ب في الوبة  صع   الشركة ة  هجطر موامخا في  ولة  السي   ر طامختمثل  ت 
 عند استحقاقها.   تا مالتزا بأيالكافية للوفاء  ة ليوالس وفرت ى ضمان اإلدارة عل صحرمية وت بصورة يو

 
 فترات االستحقاق

 

ا ايلخص  فلتالجدول  الال  اق قح ت اس  ترات لي  الاومالية  موجودات  إلى داً استنا  للشركة ة  مالي لمطلوبات  التعاقد    المخصومة  ي االلتزامات  ة غير 
 ان المركز المالي. قة مع بي طاب ت لجدول مافي  الواردة ية لغ اإلجمالبام الئد فإن عليها فوا وبات تترتبطلديها مليس ل الشركة ن المتبقية. وبما أ

 
 اإلجمالي  دة م لا حددة م غير سنة  من  ثركأ ة نس من  أقل   2021ديسمبر    31
 هم در درهم  درهم  درهم  
     ل  ف عمليات التكا وجودات م

 44.628.910 - - 44.628.910 أرصدة لدى البنوك نقد و
 53.874.940 - - 53.874.940 خرى وذمم مدينة أ  لمدينةا ل افتكدة الالتكافل وإعاذمم 

 ف    ا رطن أ م حقةست م دينةذمم تكافل وإعادة تكافل م
 18.719.903 - - 18.719.903 قة  ت عالذا   

ً  مدفوعة فاتومصروى أخر ةمدين ذمم   9.034.428 - - 9.034.428 مقدما
 80.291.882 - - 80.291.882 ساهمين م بالغ مستحقة منم
 ---------------- -------------- -------------- ---------------- 

 206.550.063 - - 206.550.063 ل كاف لتت ايا ملع ت إجمالي موجودا
 ==== == === = == ===== = == === == ==== == === 
     المساهمين   وجودات م

 6.959.723 - - 6.959.723 بنوك ى الأرصدة لد نقد و
ً  تروفا صومرى دينة أخ ذمم م  732.200 - - 732.200 مدفوعة مقدما

 283.339.695 - - 283.339.695 ودائع وكالة 
 6.000.000 - - 6.000.000 نظامية ائع دو
 1.630.739 - - 1.630.739 قة ت عالذا ف ن أطرا تحق ممس
 ---------------- -------------- -------------- ---------------- 

 298.662.357 - - 298.662.357 اهمين سلم ا موجودات إجمالي 
 ==== == === = == ===== = == == === ==== == === 
     افل تك لا ت ليام عطلوبات م

 ة  وإعادن افل والتأمي كت الت ذمم شركا 
 88.220.151 - - 88.220.151 لتكافل الدائنة ة اوإعادالتأمين   

 28.679.660 - - 28.679.660 خرى  أ ة تكافل دائن ذمم 
 17.677.810 - - 17.677.810 ذات عالقة طراف لى أ إق مستح
 ---------------- -------------- -------------- ---------------- 

 134.577.621 - - 134.577.621 كافل الت  تمليا عبات ول مطإجمالي 
 == = === === = == ===== = == ===== == = === === 

     مين المساه مطلوبات 
 2.831.743 - - 2.831.743 قة ذات عال ف ألطرا مستحق  
 7.715.645 - - 7.715.645 أخرى  دائنة ذمم مخصصات وات واستحقاق

 80.291.882 - - 80.291.882 ل عمليات التكاف –ئق ثاولة الحمل ستحقم
 2.437.416 - 1.303.391 1.134.025 اليجار مات االتزا
 ---------------- ---------------- -------------- ---------------- 

 93.276.686 - 1.303.391 91.973.295 ين ي مطلوبات المساهمإجمال
 ==== == === = === ==== ====== == ==== == === 
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 ( ة امع  ةهمسا )م  تكافلبي  يو انورينت ا
 

 ع( )تاب  إيضاحات 
 جزءًا من البيانات المالية( )تابع(  )تشكل

 

 ع(  )تابإدارة المخاطر   5
 

   (ع ب)تا دات وجو الممطلوبات رة داإ ( 5
 

    بع( )تا  الماليةالمخاطر  ب(  
 

    )تابع( السيولة  ر  مخاط ( 2
 

 )تابع(  ترات االستحقاقف
 
 جمالي اإل ة دلما ددةمح غير نة من س أكثر سنة أقل من   0202 ديسمبر 31
 درهم درهم مهدر همدر 

     ل  ف عمليات التكا موجودات 
 53.176.260 - - 53.176.260 أرصدة لدى البنوك نقد و
 55.978.050 - - 55.978.050 خرى ذمم مدينة أو   افل المدينةتكإعادة الول التكافذمم 

 من أطراف     ستحقةمة دين ة تكافل مإعادذمم تكافل و
 43.747.254 - - 43.747.254 ة  ت عالق ا ذ  

ً  مدفوعة فاتومصروأخرى  مدينةذمم   7.753.922 - - 7.753.922 مقدما
 34.813.645 - - 34.813.645 ساهمين قة من ممستح مبالغ
 ---------------- -------------- -------------- ---------------- 

 195.469.131 - - 195.469.131 ل لتكاف يات العم  ت االي موجودإجم
 ==== == === = ===== == = == ===== ==== == === 

       المساهمين موجودات 
 108.757.658 - - 108.757.658 البنوك أرصدة لدى نقد و
 384.950 - - 384.950 رى  أخ  ةين دمذمم 

 116.000.000 - - 116.000.000 ودائع وكالة 
 6.000.000 - - 6.000.000 نظامية ئع داو
 3.620.333 - - 3.620.333 قة الت عذا ف را أط تحق من مس
 ---------------- -------------- -------------- ---------------- 
 234.762.941 - - 234.762.941 لمساهمين ا موجودات مالي إج
 ==== == === = == ===== = == ===== ==== == === 
     افل التك  ليات عم طلوبات م

 ة  ادعوإوالتأمين ذمم شركات التكافل  
 101.334.193 - - 101.334.193 كافل الدائنة لت ة االتأمين وإعاد  
 35.945.213 - - 35.945.213 خرى  أ ة م تكافل دائن ذم
 878.793 - - 878.793 مساهمين إلى  ةمستحقغ مبال
 ---------------- -------------- -------------- ---------------- 

 138.158.199 - - 138.158.199 فل اك ت التعمليا  مطلوبات إجمالي 
 == == == = == = == ===== = == ===== ==== == === 

     المساهمين  مطلوبات 
 1.986.976 - - 1.986.976 ذات عالقة  ف ألطرا   مستحق

 6.659.307 - - 6.659.307 رى أخدائنة ذمم صات ومخصاستحقاقات و
 34.813.645 - - 34.813.645 ل عمليات التكاف –ئق وثاال حملة مستحق ل 

 3.622.466 - 2.635.636 986.830 يجار التزامات اال
 ---------------- ---------------- -------------- ---------------- 

 47.082.394 - 2.635.636 44.446.758 لمساهمين طلوبات امي إجمال
 == == = === = == ===== = === ==== == == = === 
     

 :سيولةلاخاطر على م 19-تأثير كوفيد
 

 تسـتمرا وهـذيولة المطروحـة.  متطلبات السـميع  جبة لاقبة واالستجاعملية المر  الشركة  تواصل  ،19-وفيدلتفشي ك  لشركةا  ي إطار استجابةف
فـي ظـل الضـغط الشـديد  ةكرشـال قيـيم تـأثرجل ت ألوضاع السوقية الراهنة من أغط مع الضر اااريوهات اختب لسين   معايرةإجراء  ي  ف  كةرلشا
 حة.الجائ  عن هذهلناتجة ات ادارة والحد من التأثيرإيمكنها من ولة لسي من حيث اقوي  ركزبم كةشرالتع قرير، تتمريخ الت ي تاكما ف حالي.لا
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 همة عامة( بي تكافل )مسا  اناورينت يو 
 

 )تابع(  إيضاحات 
 بع(( )تالية ل جزءًا من البيانات الما)تشك

 

   ( عتاب)ر  ط لمخاا إدارة  5
 

   ()تابع  دات الموجو مطلوبات رة اإد ( 5
 

    )تابع(   لماليةا اطر المخ ( ب
 

 سوقمخاطر ال (3
 

نوعين من  ق من  تألف مخاطر السوت   .ر السوق غيرات في أسعات لالية نتيجة  ااة متقلب قيمة أدن  ع  تجةلناااطر  وق في المخلسخاطر امثل متت 
 . حب لراالت دمعمخاطر والت  العم اطر مخهي: المخاطر و

 

 نبيةالعمالت األجاطر مخ (أ
 

ا مخاطر  المخاطر  األجن عمالت  لتتمثل  في  تق  الناتجة بية  قيمة من  نتيجة  المالاة  داأل  لب  أسعاات  رلتغي اية  العمال ر  في  األصرف  جنبية،  ت 
 .اتيرمام اإلهة في الدرلشركمية للرسة أجنبية. تتمثل العملة ابعمل المالية المقومةن األدوات هذه المخاطر م شأوتن 
 

ب رالش  لدى تعرضات  األمالدوالكة  وريكير  اإلماراتي  رفه سعر صلمثبت  ا،  الدرهم  فإ  أمام  العمال الشركة    ضعرت   نوعليه،  ت  لمخاطر 
   هذا المدى. إلى محدود

 

 الربح تمخاطر معدال (ب
 

  معدالت   ات في رلتغي انتيجة    ةقبلي لمست اية  دنقال  هات تدفقا  أو  الية داة مة أي قد تنتج من تقلب قيمفي المخاطر الت   الربحت  معدال طر  تتمثل مخا
 عرض ت ت   غيرة بينمامت ال  الربحمعدالت  ذات  لمالية  ااألدوات  من    ت النقديةقابالتدف  المتعلقة   معدالت الربح  لمخاطر   كة الشر  عرضت ت   الربح.
 تة. ب ثاال بحرالت المعدذات الية الماألدوات  ة العادلة من لربح المتعلقة بالقيمت امعدال  رلمخاط الشركة 

 

الربحماطر  خلم  الشركة رض  عت   لقيتع والودائ   في   هامارث باست   عدالت  الوكالة  عدالت  م  لحد من مخاطربا  الشركةم  تقو.  النظامية ع  ودائع 
 ابت. ربح ث دل لمع النظاميةالودائع تخضع ودائع الوكالة و .ثماراتهاالست  عدالت الربحمي لتغيرات فة امراقب  ل من خال حالرب 
 

 ةيليغتشال طراالمخ (4
 

  حال   ة. فيرجي أو أحداث خا  االحتيال  أو لبشرية  األخطاء اأو    تعطل النظامنتج عن  قد ت   لتي اي مخاطر الخسارة  لية في لمخاطر التشغامثل  تت 
قد الم   ىعللرقابية  مة ارة األنظعدم  المهام  يمأداء  الكطلوبة،  المخاطر  لسمعة  ن أن تسبب  لها  يكوقد    أو   كة لشراتشغيلية ضرراً  ات  بعت ن 

 مالية.  رة خسا  إلى  يقد تؤد ية أو متنظي أو  ةوني ن قا
 

أن  يمك  ال عل  الشركة تتوقع  ن  الالقضاء  كافة  اى  إوشغيلية،  لت مخاطر  يمكنها  تلكدارلكن  منالم  ة  نظخالل وض  خاطر  رقابيع    م ك حم  ام 
 المحتملة.   رهة المخاطومراقبة ومواج

 

للن ب   شركةالتحتفظ   تفصيلي  ت راءاواإلج ظم  دليل  كت  افي ي تضمن  اصلف ة  والتح  بين  فعاللل  في  كالمهام  األنظم  على  وم الدخول    تحديد ة 
ال وإجراءات  وتدالصالحيات  المتسوية  وإجراوظريب  التقييم  فين  ا  إلخءات  على  لتركمع  ايز  الداخلي.اوم  لاللتزا  لعاماإلطار  تتم    لتدقيق 

مثل  ب مراق األعمال  مخاطر  األعة  بيئة  في  اغيراوالت   مالالتغيرات  وجي ولتكنولت  في اغيرت الة  من    ع قطا  ت  اخاألعمال  لتخطيط  الل 
 . شركة لل التقديرية الموازنة  إعداد ي وجاالستراتي 

 

 رأس المالخاطر م إدارة  (5
 

(  6)  رقم جب القانون االتحادي  التأمين المطلوبة بمو ت  مال لشركالمتطلبات رأس ال  ل ثاهي االمت مال  ند إدارة رأس الكة عالشر  إن أهداف 
 لها.وتنظيم أعما أمينة الت ئ شاء هي أن إن شم ب  2007 لسنة

 

العربية   اإلمارات  مبلالمتحفي  أدنى  المحلي  التأمين  قانون  يحدد  الماغ  دة،  رأس  ونوع  المال  الذ لرأس  يجل  اي  به  تحتفظ  أن  ة  لشركب 
ى  ت عل األوقاجميع    ه( فيالجدول أدن في اوارد  )اللرأس المال المطلوب    حفاظ على الحد األدنىالمين. يجب  التألى مطلوبات  إ  فةباإلضا

 . مدار السنة 
 

المت هيئ ، أصدر 2014ديسمبر    28في   العربية  التأمين في دولة اإلمارات  نشر  أمينالت ت  المالية لشركا   اللوائح دة  تحة  ي  ها ف وتم الحقاً 
.  2015ناير  ي   29في    نفيذت لت حيز الودخ  2015  ايرين   28بتاريخ    575رقم  ية المتحدة في العدد  رب مارات العرسمية لدولة اإللاة  الجريد

الشرك  للواتخضع  المة  التأمين  بها  والتي  حلية  ئح مالءة  السنة التزمت  أدرجت.  خالل  وإجراءا  وقد  سياساتها  في  تبارات  االخاتها  لشركة 
 تمتد   مؤامةبفترة    (مينالتأهيئة  على وجه التحديد  )  المصرف المركزي  سمحي .  يماتعلع هذه الت لمستمر والتام ما  الن االمتث لضماالالزمة  

 .ماتتعلي ين للمت التأ شركا  للتمتث وات ى ثالث سن لإ
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 مة( ال )مساهمة ع ن بي تكافت يو اريناو
 

 )تابع(  إيضاحات 
 المالية( )تابع(ت البيانازءًا من )تشكل ج

 

   تابع( )ر  ط المخاإدارة  5
 

 ()تابع لمالاس رأطر امخإدارة   (5
 

 

يون  مل  100ل  ا س الممتطلبات رأ ل  دنىحد األل ا  يظل  الها،موتنظيم أعتأمين  ال  يئةبشأن إنشاء ه  2007( لسنة  6)وفقاً للقانون االتحادي رقم  
 لتأمين. كات ادرهم لشر

 

 من قبل الشركة.    .ه ب  محتفظلوإجمالي رأس المال ا  ةرك للشالتنظيمي األدنى لرأس المال   حدال لبات متطالجدول أدناه يتضمن 
 

 2020بر ديسم 31 2021مبر  ديس  31 

 درهم درهم  
   

 200.000.000 200.000.000 ركة فظ به من قبل الشت محال  لمالمالي رأس اإج

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

 100.000.000 100.000.000 ظيمي لرأس المال التن دنى الحد األ

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

 حكام  التقديرات واأل ستخدام ا   6
  
أ  نإ الشركة  مجاالت  لعدر  دمصاعلى  تنطوي    التيعمال  اليقين  رئيسية  قياسايرتقدال  يفم  على  تشتمل  ،  كافل الت د  وعق  باتلوطم  ت 
 .  المدينة ذمم التكافل  يمة ق انخفاض اإلضافة إلى ب  ال  أم اإلبالغ عنهاتم ي ة سواء الت وي التسقيد   تمخصص للمطالباو
  

 لرئيسية: يرات ا التقد
 

 ل  كافقود التع ت مطلوباقياس 
 

المزيد م4ح  ايضيتضمن اإل التفا)أ(  السياسةصيل حن  المتعلقةشلل   ةبي حاسالم  ول  الت وساب عقباحت   ركة  اكافل د  ا. إن    ية رئيسلالفتراضات 
 .  10 اح افل مدرجة في اإليضالتك لوبات عقودق بمطيتعل مالموضوعة في ا

 
   م  تي أو لم  عنهاتم اإلبالغ سواء  قيد التسوية طالبات الممخصص  

 

.  ل بموجب عقود التكافدمة  المق  تمطالبا عن الوالناتجة    عقودال  لةحم  إلى   تحقةغ المسر المبالتقدي هامة عند    أحكامرة وضع  من اإلدا  يتطلب
م  وعد  من األحكام   وهامة مختلفة ت ي على درجامل التي تنطو عواالت هامة حول العديد من ضاترا فعلى ا  ضرورةبال  ت هذه التقديراتكز  تر
     مقدرة.ات القبلية في المطلوب ت مسات تغيرليه ترتب عمما قد ي ارة ديرات اإلدعن تقلفعلية النتائج اد تختلف وق يناليق
 

بيان المتا  في التي تم اإلبالغ عنها  ت  يضاومتوقعة للتعال  يةالنهائ   تكلفة للت  ديراقمحددة، يجب وضع ت   صورة وب    ة لتكلفوا  ركز الماليريخ 
لالمتوق  ائيةالنه والمطالبات  لعة  اإلمتكبدة  يتم  علم  بي ف  نهابالغ  تاريخ  اي  الان  النهائ ايرتقدوضع  يتم  .  ماليلمركز  للتكلفة  الت    متوقعة ية 
يانات   إلى ب اً ذلك استنادالمطالبات، وقع  تو الكتوارية المعيارية لا  ليباوعة من األسمجمم  عنها باستخداالغ  اإلب   المتكبدة ولم يتم  لباتللمطا

 . 10ضاح ها في اإلي بيان  طأ، وتمامشاً للخ تتضمن ه قد  ية ات حالتراضتجريبية واف
 
  سوية ت   لجاممستقلين في    يناري خبراء اكتوم  يقو  ما  ةً بصورة منفردة. عادكيم  ات تحرأو قرا ائية  أحكام قض  تتطلبي  ت الات  طالب المتقدير    يتم
كبدة  المت   تعويض ات البمطالب   المتعلقة  خصصاتهام  ة ع اجبمرمة  بصورة منتظدارة  وم اإلات. تقكالممتلب   لقة المتع  عويضات ت ال  رمطالبات بتقدي ال

   نها.  لم يتم اإلبالغ عوة كبدالمت  يضوالتع ت ومطالبا
 

    ةمم التكافل المدينمة ذاض قيفانخ
 

بصو   تقوم رب اإلدارة  بمررة  سنوية  المدي همذم  جعةاع  مدنة  ا  لالنختعى  لتقييم  القيمة.فارضها  في  خسائر  مدى    لتحديد  ض  قيد  ضرورة 
ب يمقلا  انخفاض األرب ة ضمن  ايان  أو  ال تقو  ، رلخسائ اح  لتحديدب ة  شركم  أحكام  إ  وضع  كان ما  إلبيان هناك    ذا  تشير  ملحوظة  د  وجو   ى ات 

  إعادة والمساهمات  ة أقساط فاض قيمالنخ صص نة. يتم وضع مخالذمم المدي  منالمقدرة  ليةالمستقب  لنقديةاي التدفقات اسه فخفاض يمكن قي ان 
ً   قة لها لمستحل كافة المبالغ اي حصى ت ة علشرك لقدرة ا  وعي على عدمد دليل موض ى في حال وجوينة األخرمم المدلذاو  ل التكاف روط  للش  وفقا

 الخاصة بها. 
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 مة( اهمة عال )مسو ان بي تكافنت يرياو
 

 )تابع(  إيضاحات 
 ة( )تابع(ن البيانات المالي م زءًا شكل ج)ت 
 
 مالية ال لمطلوبات وا  يةل االم  ت ات ومجموعات الموجودافئ   7

  

أد الجدول  تصيوضح  فئة    ف ني ناه  الموجوداكل  المن  باالالم  والمطلوبات  ية مالت  ق  ة إلضافية  ف  يمهاإلى  يتعالعادلة.  بالموجودايما  ت  لق 
 رب قيمها العادلة. تقا لهذه األدوات التكلفة المطفأة  أن إلدارة ا رىأة، ت المسجلة بالتكلفة المطفوبات مطلوال
 

 2021ر  مبسدي  31
 

 مالي جإلا طفأة التكلفة الم  ات الماليةودج المو
 درهم   درهم    
    

 51.588.633 51.588.633  ك البنوى ة لد نقد واألرصد ال
 53.874.940 53.874.940  وذمم مدينة أخرى    ينةالمد لتكافل تكافل وإعادة امم الذ
 18.719.903 18.719.903  كافل( فيما يتعلق بعمليات الت )  اف ذات عالقةلمستحق من أطر ا

 9.034.428 9.034.428  ( فل اتكت الليابعم ق)فيما يتعلالذمم المدينة األخرى 
 80.291.882 80.291.882  همينسالمن ام قالمستح

 732.200 732.200  فيما يتعلق بالمساهمين()  األخرى دينة ذمم الملا
 283.339.695 283.339.695  الة ودائع الوك

 6.000.000 6.000.000  النظامية ع الودائ 
 1.630.739 1.630.739  (ناهمي لمسباتعلق فيما ي المستحق من أطراف ذات عالقة )

  ----------------- ----------------- 
  505.212.420 505.212.420 
  ==== == == == == ==== == == 
    

 لي اإلجما  فأة طالتكلفة الم  مالية البات والمطل 
 رهم  د درهم    
    

 88.220.151 88.220.151  ة ئن لتكافل الداذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة ا
 28.679.660 28.679.660  أخرى  نةائ دتكافل  ذمم
 17.677.810 17.677.810  افل( تكات ال)فيما يتعلق بعملي  قةف ذات عالألطرا ستحق  الم

 2.831.743 2.831.743  (ينمهسابالمعلق يت  ذات عالقة )فيما  اف طرالمستحق أل
 7.715.645 7.715.645  خرى دائنة أذمم االستحقاقات والمخصصات و

 80.291.882 80.291.882  افل التك عمليات  – لوثائق ا ة لحمل  حقت مسال
 2.437.416 2.437.416  االيجار  زاماتالت 
  ------------------ ------------------ 
  227.854.307 227.854.307 
   ====== == = =  ====== == = = 
 



 

41 

 ة( )مساهمة عامرينت يو ان بي تكافل  او
 

 )تابع(  ات ضاحإي
 لية( )تابع(ت المااان ي الب  منًا شكل جزء)ت 
 

 تابع( )  ماليةال ية والمطلوبات ال الم لموجودات موعات ا ومج فئات    7
 

 2020مبر ديس 31
 

 اإلجمالي  المطفأة كلفة الت   المالية الموجودات 
   مرهد درهم    
    

 161.933.918 161.933.918  ى البنوكة لدالنقد واألرصد
 55.978.050 55.978.050   نة أخرىدي مذمم و ينةفل المدلتكاوإعادة ال فمم التكاذ
 43.747.254 43.747.254  ت التكافل(ت عالقة )فيما يتعلق بعمليااف ذالمستحق من أطرا

 7.753.922 7.753.922  فل(لتكاات لياعلق بعم)فيما يت ة األخرى المدين  الذمم
 34.813.645 34.813.645  ينلمساهمن امالمستحق 

 384.950 384.950  بالمساهمين(يتعلق  ماي ف) ىخراأللمدينة لذمم اا
 116.000.000 116.000.000  الةودائع الوك

 6.000.000 6.000.000  النظاميةلودائع ا
 3.620.333 3.620.333  (بالمساهمين قعلت )فيما ي  من أطراف ذات عالقةمستحق ال
  ----------------- ----------------- 
  430.232.072 430.232.072 
  ====== = == ====== == = 
    

 اإلجمالي  المطفأة  تكلفةال  ماليةبات الومطللا
 درهم     درهم  
    

 101.334.193 101.334.193  ةئن لتكافل الداالتأمين وإعادة اوإعادة  افل والتأمينمم شركات التكذ
 35.945.213 35.945.213  ىنة أخرائ دذمم تكافل 

 878.793 878.793  إلى المساهمين ستحق الم
 1.986.976 1.986.976  (ينهممساالب علق ف ذات عالقة )فيما يت احق ألطرالمست 

 6.659.307 6.659.307  خرىوذمم دائنة أاقات والمخصصات االستحق
 34.813.645 34.813.645  التكافل عمليات –لوثائق ا ملةحل حقت المس
 3.622.466 3.622.466  راااليج اتمالتزا
  ------------------ ------------------ 
  185.240.593 185.240.593 
   ====== == = ==== == == = 

 

   المالية  لألدوات دلة  ة العاالقيم 8
 

لمشاركين في  ا  ظمة بينت من   ملةمعافي  التزام ما    يلتحوه لتم دفعأو ي   ما، بيع أصل    ل كن قبضه مقاب مي   ي المبلغ الذيمة العادلة" في قل "التتمث 
مة  تعكس القي .  التاريخ  في ذلك  كة للشرحاً  ق يكون متاضل سو ، أف ه جودم وأو، في حالة عد  سوق الرئيسي في تاريخ القياس في ال  وق الس
 بااللتزام.   اطر عدم الوفاءخم لتزام اللة لدالعا
 

نشط  وق أنه  لتلك األداة. يعتبر الس نشط  المدرج في سوق    لسعردام اخت ة باسداألة العادلة للقيمس اقياب   شركةالوم  تق  ك متاحاً،لدما يكون ذن ع
تكراف حال  الر حي  اعامالمدوث  أبالموجولمتعلقة  ت  المطل دات  بشكل  و  ي وبات  بحيث  ملحصول  اتسنى  كاٍف  األسعار  وما علعلى  عن  ت 
   ة.  صورة مستمرب 
 

ى  لملحوظة ذات الصلة بأقصت استفيد من المدخال بحيث ت يم  ي قب الت الي سأ  الشركة دم  تستخط،  نش   في سوق ج  ر مدرسع  يكون هناك  عندما ال
  ضعها باالعتبار ان لي ك  لتيا  لعواملافة  اختياره كا   تمقييم الذي  ب الت أسلو   ظة. يتضمنالملحو ير  الت غخ دام المد ستختحد من اممكن و  قدر

 ة. عاملر المسعي سوق عند ت لة في اكرا المش األطراف
 

 ات.  قياسال تحديد مستخدمة فيال  مدخالتأهمية ال وضحللقيمة العادلة الذي ي  تالينظام المتدرج الدام الستخاب ادلة الع بقياس القيم  ركةالشوم تق
 

 مطابقة.  سوق نشط ألداة ( في لةمعدال)غير  ة درجر السوق المعاخالت تمثل أسمد  :1وى المست 
 

( أو بصورة غير  سعار مباشرة )أي كاألبصورة  ما  إ  لحوظة ن موالتي تك  1ى  مستوال  ضمنمدرجة  ر الألسعاغير امدخالت  ل: ا2ى  وت سالم
م  )أي مباشرة   األسمستمدة  تشتمل هعار ن  الفذ(.  الت على  ئة  ه  يتماألدوات  باستخدتق  ي  الس امييمها  أسعار  أ ف  لمدرجة اوق  :  نش سوي  طة  اق 

ا جميع  فيه  تقييم أخرى تكونساليب  و أأ  اطاً؛ نش  ل ق ت عتبر أق أسوافي  لة  و مماث قة أ مطاب   دوات مدرجة ألل وقية اسل اسعار  لة، واألألدوات مماث 
 السوق.   طيات مع رة منشأو غير مبارة ة مباشحوظة بصورمل  المدخالت الهامة
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 ساهمة عامة( يو ان بي تكافل )مرينت او
 

 ابع( )ت  إيضاحات 
 ع(اب ت )  ت المالية(اناجزءًا من البي   )تشكل

 

 (تابع ) ة اليات الم ألدو لدلة  ة العاالقيم 8
 

ت ال ترتكز  دخالعلى م  قييمهات شتمل أساليب  ت   دوات التيه الفئة على كافة األهذ  مل شت ة. ت ظن غير ملحو تي تكوال  ت لمدخال ا  : 3المستوى  
 لىعًء  ها بناقييميتم ت لتي  ت اة على األدوائ فل. تشتمل هذه اى تقييم األداةام علثير هالملحوظة تأ  رلمدخالت غي ات ملحوظة ويكون لبيان   على
 ات. دوين األب روقات فبة إلظهار اللولملحوظة مطتراضات الهامة غير االفا أو الت ي تكون التعدة حيث اثلممدوات أل ة سعار المدرجاأل
 

تم  2020  ديسمبر  31و  2021ر  ديسمب   31كما في   المب ،  الموجودا يان كافة  بالالية والمطلوبات  المالية  المطفأة كلكت ت  ت ما  فة  ا صنيفهتم 
ها  معن قي   ة بصورة جوهري   لفلية ال تخت دات والمطلوبات الماوجولم ل  ادلةعن القيم الدلة. إلعاا  لقيمةل  جرلنظام المتدمن ا  3  توى ن المسضم
 . تقريررية في تاريخ الدفت ال

 

 عادله النقد وما ي   9
 

 : يمالز المركال ني بيادة فالوار لمبالغ التالية لى اع ةنقدي لتدفقات ابيان ال  درج في ه المليعادن النقد وما تضمي 
 

 2021بر  يسم د  31 

 اإلجمالي  ساهمين الم  عمليات  التكافل  عمليات  
 درهم  درهم  درهم  
    

 7.798 7.798 - ق و النقد في الصند
 51.580.835 6.951.925 44.628.910 مية ت مالية اسالؤسسا وم  ة لدى بنوكجاري  حسابات 

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

 44.628.910 6.959.723 51.588.633 
 ====== ========= = ====== ========== = = ================ = 
    

 2020 ديسمبر 31 

 ي اإلجمال ساهمينالم عمليات تكافل يات العمل 
 همرد درهم مهدر 
    

 4.678 4.678 - ق النقد في الصندو 
 161.929.240 108.752.980 53.176.260 ة اسالمية لي ما اتسسؤك ومنوب  ىلد  رية ات جاحساب 

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

 53.176.260 108.757.658 161.933.918 
 ============== = ===== ==== ==== = =============== = 

 
 التكافل(  تبعمليا  فيما يتعلق ) -لتكافل د إعادة ا و دات عقوجومافل وعقود التك بات طلوم   10

 

 

 2020يسمبر د 31 2021ديسمبر    31  
 هم  در   درهم  

    كافل لوبات عقود التإجمالي مط
 100.530.484 150.504.345  طالبات قيد التسوية لم ا ياحتياط
 841.889 952.190    صصة لمخسائر غير اتسوية الخ مصروفات طيااحتي 
 46.780.522 48.641.644  عنها  بالغالتي لم يتم اإل المطالبات المتكبدة يياطاحت 

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

  المطالبات المتكبدةي ذلك ا فالتسوية )بمبات قيد لمطالي اياطاحت 
 148.152.895 200.098.179  بالغ عنها( ي لم يتم اإلت لا  

 143.974.834 189.828.764  كتسبة ر المت غي ا اهمسلماي ياطاحت 
  ------------------------------- ------------------------------- 

 292.127.729 389.926.943  جموع( الم فل )كاالت ت عقودباوإجمالي مطل 
  ================ = ================ = 

ً ناق     ل التكاف ة قود إعادعات د : موجوصا
 (87.605.998) ( 132.992.303)  قيد التسوية لبات  لتكافل من المطادة ااإع ي حصة طيااحت 
 (36.404.984) ( 38.353.857)  عنها   بالغإلا م يتمالتي ل المطالبات المتكبدةلتكافل من ا ادة صة إعح  حتياطيا
  ------------------------------- ------------------------------- 

     وية )بما في ذلك المطالباتالتس من المطالبات قيد  ل لتكافدة ااة إعحصطي تيااح
 ( 124.010.982) ( 171.346.160)  عنها( غ بالم اإلالتي لم يت  متكبدةال  
 ( 110.805.815) ( 146.608.341)  تسبةمكر الات غي مساهمالل من ادة التكافإعصة ح
  ----------------------------------- ----------------------------------- 

 ( 234.816.797) ( 317.954.501)  فل تكادات إعادة الجو و إجمالي م
  ===== =========== === = ===== =========== === = 

 57.310.932 71.972.442  ل ف لوبات عقود التكامط صافي 
  ==== =========== == ========= ====== == 
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 ة( عام )مساهمة  فلكات يب نو ات يورينا
 

 ع( )تاب  ت ااحضإي
 مالية( )تابع(ات الان جزءًا من البي )تشكل  

 

 )تابع( فل(  االتك ات عمليب  فيما يتعلق ) -تكافل ال عادةد إت عقو وداعقود التكافل وموج مطلوبات    10
 

 ت الحساسيا ت واالفتراضا 
 

 ضات  د االفتراي حدمستخدمة في ت ات الراءاإلج
 

ديرات  ل إلى تققيد التسوية هو التوصالبات  ب احتياطي المطاحتساة ب لخاصا  ت ضافترا االحديد  خدمة في ت مست لا  ات ءان اإلجرم  ف إن الهد
حايدة أتمحالمج  للنتائ   م  المتوقع  ل  إن مصحدوثهاو  البيانا.  لال  ت ادر  كمدخالت  تعفت المستخدمة  على ية  داخل  ادرمصتبر  راضات    وتعتمد 

معلومات أخرى يتم   أو أي   الملحوظةالسوق  رسات  ممامع    اهقافن توضماضات لة االفترااجع رم  تمت   سنوياً.ا  هيتم إجراؤيلية  تفص  اسات رد
 رها.  نش
 

  ي لت ة للمطالبات انهائي ال  لتكلفةمعينة وابة  حتمل دفعها نتيجة مطالمبالمبالغ ال  للغاية التنبؤ بشكل مؤكدب  ع صلمن ا  مال تجعلن طبيعة األعإ
اإلب  يتم  الغ عتم  م قت نها.  ات   بةل اطييم كل  بطإلبالغ عن م  م   حالة س كل  أسا على    ة لتقة مسريقها  األخعلى حدة  االعتبار ظروف ع  بعين    ذ 
تتم  ماث ية لحجم المطالبات المخدلة التاري ألين على تسوية الخسائر وائماقل من ا  المتاحة   ة والمعلومات المطالب  راجعة  ظمة ممنت بصورة  لة. 
 يدة.  جد ت اومل عمهور أية ظ ديثها عندتم تحقضايا وي لا تقديرات

 

حقة أو في حال  ال ال  طوراتنتيجة للت ة قد تختلف  النهائي   ي. إال أن االلتزاماتالحال  متاحة في الوقت ات اللومالمع  ىلع  صصاتلمختكز اتر
 ها.   عب تقديرصي  هائية للخسائرف الن الي ى التكتؤثر عل لتيير العديد من البنود اث وارث. إن تأك حدوث أية 

 

ل المخصص وفير  دقة ت ب وف درجة صعلكما تخت  لمطالبة  تعقيد ا  التكافل المعنية ومدى عقود    لالختالفات في  نظراً لك  ل وذا معألعة اطبي قاً 
 ت.  واإلبالغ عن التأخيرا ة دوث المطالب خ ح ة للمطالبات وتحديد تاري دي رة الفجم والصعوب وح
 

الط  اإن  ملمت ريقة  قبل  بعة  المطالبات أبش  الشركة ن  لم المتك  ن مخصص  ولكن  اإلب   بدة  ا عنها    الغ يتم  في  التاريخناالبيا  العتبارتأخذ    ية ت 
خصصات  مر  قدي يتم ت   افل. التك  ن إعادة مستردة ممتوقع للمبالغ الم الج حل وذلك عند تقييم الفتكاال  إعادة   جامرن ب   صيل قة وتفالساب ت اقديرات لاو
المتكبدةال عنهالتي    مطالبات  اإلبالغ  يتم  األساستخدام  ب ا  لم  من  المعتواالك  ليبامجموعة  اارية  لتوقع  بناءً لمطالبةيارية  البيا  ،  ت  ناعلى 
 نحراف سلبي. امن تتضتي قد لا ية الالحتراضات االفة وجريبي ت لا
 

  التي   توا السن الخسارة المتوقعة ألقرب  ت  معدال   في  فل التكاقود  ع  ات خصصماس  ى قي عل  كبرير األالتأث لها  اضات التي يكون  فترالا  تتمثل
 ث.  قعت فيها الحواد و
 

ي  التصور  مختلف ية حول  يل الحساستحلإن   ركة أن االلتزامات  لشى اتر  لشركة. ال  قب ن  ة مالمتبع  ديرالتقملية  ع   ةدق على  ر مؤشر  عتب ات 
عنها المعبالمطالبات  اصة  خال بي ف  لن  المركي  الان  كمالز  أنها  افية، ي  بأ  إال  عمتعترف  ان  بعض  على  ترتكز  التقدير  غيرات  ت لملية 
 ئية. ورة نهاالمطالبات بصند تسوية  ف عتختل قد  االفتراضات التي و
 

 الي م إج – تا بالالمط طور سير ت
 

ولكن لم يتم    بدةالمتك  والمطالبات   عنهاالغ  تم اإلب   تيطالبات الما في ذلك الم، ب ةمبات المتكبدة المتراكللمطا اإجمالي    ي اللت ا  دوليوضح الج
 اريخه. لى الدفعات المتراكمة حتى ت اإلضافة إب ، ركز ماليل بيان مفي تاريخ ك ادثحللكل سنة تالية اإلبالغ عنها ل

 

 يلاإلجما 2021 2020 2019 2018 2017 ث حادلسنة ا
 رهمد درهم درهم مهدر درهم مدره 

       

 244.535.475 244.535.475 215.632.269 167.340.366 150.576.922 4.810.810 حادث سنة ال هايةن في 
 178.207.900 - 178.207.900 152.433.758 121.727.642 2.340.676 حدة بعد سنة وا

 148.608.222 - - 148.608.222 117.145.046 1.916.365 نتين  عد سب
 116.641.142 - - - 116.641.142 1.359.236   ث سنواتثال د عب

 1.509.080 - - - - 1.509.080 بعد أربع سنوات 
 ------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

الحالي التقدير 
 689.501.819 244.535.475 178.207.900 148.608.222 116.641.142 1.509.080 للمطالبات المتراكمة

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

 ( 380.122.552) ( 120.715.402) ( 93.935.195) ( 105.902.154) ( 58.757.468) (812.333) حادث ال سنة هايةفي ن
 ( 70.776.013) - ( 28.083.399) ( 23.534.135) ( 18.409.011) (749.468) بعد سنة واحدة 

 ( 38.793.447) - - (2.439.431) ( 36.435.815) 81.799 سنتين  عد ب
 301.263 - - - 264.896 36.367   ثالث سنواتعد ب

 ( 12.891) - - - - ( 12.891) بعد أربع سنوات 
 --------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- 

  الدفعات المتراكمة
 ( 489.403.640) ( 120.715.402) ( 122.018.594) ( 131.875.720) ( 113.337.398) ( 1.456.526) ه اريختحتى 

 --------------- ------------------- ------------------- ------------------- ----------------- ------------------- 
 200.098.179 123.820.073 56.189.306 16.732.502 3.303.744 52.554 جمالياإل
 ===== == = ===== ==== = ===== ==== = ===== ==== = ========= = ==== ===== = 
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 عامة(  فل )مساهمةكات يو ان بي تينورا
 

 بع( )تا ضاحات إي
 يانات المالية( )تابع(ب ن الءًا م)تشكل جز

 
 )تابع( التكافل(   اتعمليب  فيما يتعلق ) -فل تكا ال ادةإع  ودقودات عافل وموج ت عقود التك وبامطل   10

 

 )تابع(  اسياتت والحساالفتراضا 
 

 )تابع(  ضات في تحديد االفترا مة مستخدات الراءاإلج
 

 صافي  – تا بلا المط طور سير ت
 

 م يتمبدة ولكن لمتكال  لباتالمطاوعنها    الغاإلب   تي تمالبات الطلمك اذل   ، بما فيلبات المتكبدة المتراكمةالمطا  صافي  يالت لالجدول ايوضح  
 ه. خري الى الدفعات المتراكمة حتى ت إ باإلضافة، ل بيان مركز ماليريخ كفي تا ادثكل سنة تالية للحغ عنها لاإلبال

 

 الي اإلجم 2021 2020 2019 2018 2017 ث لحادسنة ا 
 درهم  درهم  درهم  درهم  م هدر م دره 
       

 58.142.497 58.142.497 43.372.245 47.731.070 27.826.697 1.262.568 حادث النة س ة ايهفي ن
 34.031.544 - 34.031.544 37.528.276 24.150.944 814.060 حدة بعد سنة وا

 36.134.047 - - 36.134.047 23.360.624 796.688 عد سنتين  ب
 22.323.799 - - - 22.323.799 893.335   ثالث سنواتعد ب

 1.160.554 - - - - 1.160.554 بعد أربع سنوات 
 -------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
ر الحالي  تقديال

 151.792.441 58.142.497 34.031.544 36.134.047 22.323.799 1.160.554 تراكمة مات ال للمطالب
 ====== ==  ===== ====  ===== ==== == ==== ===  ===== ====  ===== ==== 
       

 ( 104.972.860) ( 36.663.366) ( 24.906.146) ( 27.597.082) ( 15.408.109) ( 398.157) الحادث  سنة  هاية في ن
 ( 17.243.513) - (5.275.222) (5.856.589) (5.798.067) ( 313.635) ة واحدة بعد سن

 ( 946.494) - - ( 202.699) ( 777.237) 33.442 عد سنتين  ب
 216.150 - - - 207.137 9.013   الث سنواتثعد ب

 ( 93.705) - - - - ( 93.705) بعد أربع سنوات 
 -------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

  مة راكالدفعات المت
 ( 123.040.422) ( 36.663.366) ( 30.181.368) ( 33.656.370) ( 21.776.276) ( 763.042) ه تاريخى حت
 -------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 28.752.019 21.479.131 3.850.176 2.477.677 547.523 397.512 مالي ج إلا
 ====== ==  ===== ==== ====== === == === ====  ===== ====  ===== ==== 

 
   فل(التك ا  اتبعملي فيما يتعلق)  -  أخرىدينة  ذمم م و  ينةلمدفل ا ادة التكاوإع   كافلذمم الت    11

 

 2020يسمبر د 31 2021يسمبر  د  31  
   درهم درهم    
    تحدة: لمة ا ربيالع تا ارم إلخل ادا
 1.584.296 2.063.156  ثائقالو ملةحمن ستحق الم
 12.261.475 10.452.433  ل فاالتكعادة إو  تكافللا اتشرك تحق من المس

 37.568.555 39.159.625  والوكالءسطاء الومن  المستحق
  --------------- --------------- 
  51.675.214 51.414.326 
  --------------- --------------- 
    ة: حد لمتبية ارات العماررج اإلخا
 5.863.724 3.499.726  ل افتكدة الاإعو  ات التكافللمستحق من شركا
  -------------- -------------- 
  3.499.726 5.863.724 
  ---------------- ---------------- 
 57.278.050 55.174.940  مدينة تكافل الفل وإعادة ال كامالي ذمم التإج
 (1.300.000) ( 1.300.000)  صيلها تحفي ص الديون المشكوك خص قصاً: منا
  ---------------- ---------------- 
  53.874.940 55.978.050 
  = ===== == = = == === = = 
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 ة عامة( )مساهم  ان بي تكافلورينت يو ا
 

 )تابع(  احات إيض
 )تابع(  (ية المالنات لبياجزءًا من ا  شكل)ت 
 

 (  كافل مليات التبع ا يتعلقيمف)  -أخرى  دينة ذمم م    12
 

 2020 مبرديس 31 2021بر  ديسم   31  
 درهم   هم  در  
    
 10.000 10.000  ئعودا

 1.025.000 1.075.000  ين أخريني دارإن حقة ممست مبالغ 
 6.718.919 7.939.360  افي ص -بض قلضافة مستحقة املة االقيمضريبة 
 3 10.068  خرى أة ذمم مدين 

  -------------- -------------- 
  9.034.428 7.753.922 
  == ==== == ==== = == 

 
ً ات مدفوعة موف ومصر رى  ة أخ ذمم مدين   13  ن(  ساهميلمبا  قة )متعل - قدما
 

 2020سمبر دي  31 2021ديسمبر    31  
 درهم   درهم    
    

 - 235.145  الة ائع وكدوى  مستحقة عل أرباح
ً فات مدفوعة موصرم  1.660.052 956.297  قدما

 384.950 497.055  أخرى  مدينة ذمم
  -------------- -------------- 
  1.688.497 2.045.002 
  ====== ==  ==== = == 

 

 يعة الوكالة ود   14
 

م  المالية   أحد   لدى جل  أل الة  كو  ئعودا  نتتألف  او  المؤسسات  التجارية ن لب أحد  اإلمارابدول   وك  اة  الت  او  متحدةلعربية  لمعامالت  قطاع 
ً   ٪3  .90إلى    ٪1  .75بين  يتراوح  بح  ر  لد ع، وتخضع لمنماسلطنة ع  في    ةلبنوك التجاري حد اية بأمسالاإل :  2020ديسمبر    31)  سنويا
ً ٪ س3 . 25٪ إلى 0 .25  . 2022ر ديسمب  تحق فيتسو ،  م(ن درهوملي  116 .0: 2020 ديسمبر 31)مليون درهم  283 .3 بقيمة ( نويا

 
 وديعة نظامية    15
 

مرهو  منألف  تت   ثابتة  مصرف    ة ن وديعة  العربية  اإلمابدولة    تجاري لدى  رب المتحرات  لمعدل  وتخضع    31)اً  سنوي   ٪2  .0بة  بنس  حدة، 
ً سن  ٪1 .6: 2020 مبرسدي   ن. مي بل هيئة التأة من قتجديد الرخص لغرض  2022مبر يسفي د  وتستحق  ،(ويا
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 عامة( ة مورينت يو ان بي تكافل )مساها
 

 )تابع(  احات إيض
 تابع()لمالية(  انات لبياجزءًا من ا  لشك)ت 
 
 

 ت والمعدات كاتلالمم   16
 

 
موجودات حق  

 الي إلجما كتبية مال المعدات ت زا ثاث والتجهياأل ات اري الس االستخدام 
 درهم  درهم  درهم  م دره م دره 
      

      التكلفة 
 5.465.529 105.935 1.501.302 212.391 3.645.901 2020ير  ينا 1في 

 2.276.431 16.035 71.259 - 2.189.137 خالل السنة   تفا اإلضا
 -------------- ----------- -------------- ----------- ------------- 

 7.741.960 121.970 1.572.561 212.391 5.835.038 2020ديسمبر    31في 
 ------------- ----------- ------------- ----------- ------------- 
      
 7.741.960 121.970 1.572.561 212.391 5.835.038 2021ر اي ين  1 في

 222.357 - 157.957 64.400 - نة سالل الاإلضافات خ
 -------------- ----------- -------------- ----------- -------------- 

 7.964.317 121.970 1.730.518 276.791 5.835.038 2021يسمبر  د  31في 
 ------------- ----------- ------------- ----------- -------------- 
      

      كم اترالم هالك االست 
 (1.628.923) (65.903) ( 495.259) (81.265) ( 986.496) 2020يناير  1في 

 (1.535.876) (27.843) ( 240.919) (43.172) (1.223.942) للسنة المحمل 
 ---------------- ------------ ------------- ------------ ---------------- 

 (3.164.799) (93.746) ( 736.178) ( 124.437) (2.210.438) 2020ر  ديسمب   31في 
 ------------ ------------ ------------- ------------ ---------------- 
      
 (3.164.799) (93.746) ( 736.178) ( 124.437) (2.210.438) 2021 نايري  1في 
 (1.342.920) (17.583) ( 271.747) (49.908) (1.003.682) لسنة ل لحممال
 ---------------- ------------ --------------- ------------ ---------------- 

 ( 4.507.719) ( 111.329) ( 1.007.925) ( 174.345) ( 3.214.120) 2021  يسمبرد  31في 
 ---------------- ------------ --------------- ------------ ---------------- 
      

      رية الدفت  ي القيمةفصا
 4.577.161 28.224 836.383 87.954 3.624.600 2020 رديسمب  31 في
 == == = == =  ======  ====== = =  ==== ==  ======== 

 3.456.598 10.641 722.593 102.446 2.620.918 2021ديسمبر    31في 
  ==== == ==  ====== ==== = == = == === = ==== === = 
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 ( همة عامة ا )مس  تكافلن بي نت يو اوريا
 

 تابع( ) ت ااحإيض
  لمالية( )تابع(ا ناتبيا)تشكل جزءًا من ال

 

 تر كمبيوالج رام ب  – لموسة الم موجودات غيرلا   17
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر    31 
 درهم   درهم  

   التكلفة 
 896.692 904.036 يناير   1في 

 7.344 - ة لسن ال خال  اإلضافات
 ----------- ----------- 
 904.036 904.036 بر يسمد  31 يف
 == ==== == ==== 
   المتراكم  طفاء اإل
 ( 310.634) ( 440.728) ناير  ي  1ي ف
 ( 130.094) ( 130.617) سنة ل لل ممحال
 -------------- -------------- 

 ( 440.728) ( 571.345) ديسمبر   31في 
  ==== ==== = === ==== 

   ية فترصافي القيمة الد
 463.308 332.691 مبر ديس  31في 
 == ==== == ==== 

 

 فل التكا يات عمل –الوثائق  ة حمل ى إل قساهمين والمستح الم نم ق تحلمسا 18
 

 2020بر ديسم 31 2021  رمبديس  31  
 درهم   درهم    
    

 53.419.455 34.813.645  يناير  1كما في 
 ( 105.223.918) ( 140.485.488) 1-18 نة سأتعاب وكالة لل 

 86.618.108 185.963.725  نة خالل الس حساب لالى يرات عتغ
  ---------------- ---------------- 
  80.291.882 34.813.645 
  ==== ==== =  ======== = 

 

  نة لجبل  الة من قعاب الوكأت   ديتم اعتماافل.  لتكات  هماامس  ي من إجمال  ٪35الة بنسبة  وك  تم تحميل أتعاب ثائق التكافل، ي وفة  فيما يتعلق بكا  18-1
   .هابد تكعند  لة األخرىشامل ت اااإليرادو  رالخسائ أو ان األرباح لى بي ا عويتم تحميله ابة الشرعية قالرو فتوىلا

 

 (  ل فما يتعلق بعمليات التكا)في  –الدائنة  افل مين وإعادة التكأالتلتأمين وإعادة شركات التكافل وا  مذم 19
 

 2020بر سمدي  31 2021بر  ديسم   31  
 رهم  د درهم    
    

 54.882.321 51.004.702  متحدة ية العرب اإلمارات الداخل  –ائنة دال ممالذ
 46.451.872 37.215.449  حدة لعربية المت اات ارمرج اإلخا –نة ائ الد ذممال
  ---------------- ---------------- 
  88.220.151 101.334.193 
  ====== == = ====== == = 

    ة: لمتحدربية ا ت العا داخل اإلمار
 13.043.842 17.186.581  ة ائن افل الدلتكت التأمين واشركا  مذم
 41.838.479 33.818.121  لدائنة ا لكافلت ادة اتأمين وإعة الشركات إعاد مذم
  ---------------- ---------------- 
  51.004.702 54.882.321 
  ======== = == ======= 

    ربية المتحدة: عال ماراتاإلخارج 
 43.006.466 24.732.643  دائنة افل الكلت اومين التأ كاتذمم شر
 3.445.406 12.482.806  ة ئن لداالتكافل اادة ن وإعالتأمي  ات إعادة ذمم شرك

  ---------------- ---------------- 
  37.215.449 46.451.872 
   ====== ===  ===== ==== 
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 امة( ع ة مساهمتكافل ) ن بيورينت يو اا
 

 ( ابع)ت  إيضاحات 
 (ابع)ت   نات المالية(البيا  منًا جزء  )تشكل

 
 افل(  تك ت الا ق بعمليعلا يت)فيم  –خرى ئنة األلداذمم التكافل ا 20

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر    31  
   مدره   درهم  
    

 1.173.156 1.504.982  ئق الوثا لة محل  المستحق
 20.526.024 12.635.642  نن أخري ق إلداريي حت مسال

 3.092.453 3.042.601    ء وكالطاء ولوس  تحقالمس
 11.153.580 11.496.435  ائنة األخرى داللذمم ا
  ------------------ ---------------- 

  28.679.660 35.945.213 
  === ======= ====== === 

 

 ض الحسن لقر ا 21
 2020ديسمبر  31 2021  رديسمب  31 
 درهم درهم  
   ائق وثال  ملةحل ا أمولعجز في ا
 (78.182.926) ( 119.498.234) ر يناي  1ما في ك
 (41.315.308) ( 55.262.193) السنة   لعجز خاللا
 --------------------- -------------------- 

 (174.760.427 ) (119.498.234 ) 
 --------------------- -------------------- 

   ض الحسن ص مقابل القرمخص
 78.182.926 119.498.234 ريناي  1 في كما

 41.315.308 55.262.193 المخصص خالل السنة 
 ------------------- ------------------- 

 174.760.427 119.498.234 
 ------------------- ----------------- 

 

 عالقة لا طراف ذات األ مع معامالت ال 22
 

اا  فألتت  ت  لمنشآ او  الشركة ن لدى  ئيسيي الروموظفي اإلدارة  ارة  وأعضاء مجلس اإلد   لةالزمي ات  ركوالش مينالمساهلعالقة من  ألطراف ذات 
تخضع  ت لا م لسيطر  أو   ة يطرلسي  ال  قبلهممن    ةركشت ة  ي أو  األ له مكن  تي  ممارسة طؤالء  هام عليها.    راف  اتأثير  سياسعتميتم  وط  شرو ات  اد 

 شركة. ال إدارة قبل ن مت المعامال ههذتسعير 
 

 : خرى األ لشاملة ا دات إليرااأو الخسائر و ألرباحن االمدرجة في بيا القةع األطراف ذات العم لهامةا  تي المعامالفيما يل 
 
 

 2021  ديسمبر  31 ية في نتهلمة ا للسن 

 مساهمين لا 
يلة  لشركات الزما

 اإلجمالي  للمساهمين 
 هم در م دره درهم  

    

 119.656.464 62.380.628 57.275.836 مكتتبةال اتلي المساهمامإج
 65.579.238 - 65.579.238 كافل مساهمات إعادة الت 

 1.624.134 1.624.134 - ة ي دارة واإلالعمومي  روفات المص
 65.275.664 18.269.884 47.005.780 بالغ عنها ي تم اإلبات الت لمطالا
 ========= =========  = ======== 

 

 2020 مبرديس 31ي ية ف تهن لمنة اللس 

 المساهمين  
زميلة  ال ات الشرك
 الي مجإلا همين للمسا

 مدره درهم درهم 
    

 69.293.788 14.181.140 55.112.648 بةتت المك اتالي المساهمجمإ
 39.196.201 - 39.196.201 التكافل  ادة إع مساهمات

 2.388.247 2.333.834 54.413 ة ري واإلداات العمومية  مصروفلا
 30.331.173 12.812.754 17.518.419 اإلبالغ عنها  ت التي تملباالمطا

 ======== === ===== === ===== 
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 افل )مساهمة عامة( تك  ييو ان ب ورينتا
 

 تابع( ) ت إيضاحا
 ية( )تابع(الانات المزءًا من البي شكل جت )
 

 )تابع( لعالقة ذات األطراف  ا  معالت معام لا 22
 

 ديسمبر   31 ية في نتهلمة ا نلس ل 
 2021 2020 
 درهم م هدر 
   الرئيسييندارة اإل   يعويضات موظفت

 1.931.547 1.847.619 قصيرة األجل   التعويضات
 248.984 277.564 لخدمة ة ااي ضات نهي تعو
 -------------- -------------- 
 2.125.183 2.180.531 
 == = === == == == = == 

 

 
 : و التاليى النحعل يلمالز اركمال نبيا يعالقة فالات  طراف ذاأل معدة رصاأل تم بيان

 

 2020ر مب ديس 31 2021  رديسمب  31 
 درهم درهم  
   

   ل( يات التكاف بعمل  فيما يتعلق) القةع ف ذات طرامن أ  المستحق
 28.830.076 - ة مساهمة عام مين أينت للت اور
 7.974.519 7.457.088 لسيارات للفطيم ا

 999.013 6.351.894 .م.م ذ  يم ويلزالفط
 5.943.646 4.910.921 قة خرى ذات عالأاف رأط
 --------------- -------------- 
 18.719.903 43.747.254 
  ====== ===  === == === 

   ( فليات التكابعمل  ا يتعلقفيم)  ةالقذات عراف  أط ى إلالمستحق  
 - 17.677.810 ة مساهمة عام أمين ينت للت اور
 878.793 - م.ع ش.ي التجاري  ك أبوظب بن 
 -------------- -------------- 
 17.677.810 878.793 
 = == ===== = ===== = 

   ين( بالمساهم   فيما يتعلق) طراف ذات عالقةأ  منحق تسالم
 2.923.644 1.145.135 يارات للس الفطيم

 696.689 485.604 ت عالقة اأطراف أخرى ذ
 -------------- -------------- 
 1.630.739 3.620.333 
 == === ===  === ==== 

 
 بالمساهمين(   فيما يتعلق)  ف ذات عالقةا طرأ لى المستحق إ

 2020ر مب ديس 31 2021  ديسمبر  31 
 مدره درهم  
   
 13.370 6.675 ة عامة اهمسم رينت للتأميناو

 1.961.443 2.305.920 الفطيم للسيارات مركز 
 - 392.604 ية رالفطيم التجامشاريع 
 12.163 126.544 ة عالق  ت ذا أخرى  أطراف

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

 2.831.743 1.986.976 
  ======== ==== === 



 

50 

 مة( اهمة ع )مسا تكافل  ان بي  يونت يورا
 
 تابع( ) ت ضاحاإي
 )تابع(  (لية لبيانات المامن ا ًا ءجز  كل)تش
 

 ة الخدمة للموظفين تعويضات نهاي 23
 

 2020بر ديسم 31 2021ديسمبر    31 
 مهدر درهم  
   

 780.643 1.138.038 راي ين  1في 
 418.074 422.852 المحمل للسنة 

 (60.679) ( 93.132) المدفوع خالل السنة 
 -------------- ------------ 
 1.138.038 1.467.758 ر ديسمب  31 في
 ==== ==== ==== = == 

 

 ار عقود االيج  24
 

 ( المالية ة إلعداد التقارير يولد ال ريي معامن ال 16ار رقم عيجار كمستأجر )المعقود االي )أ( 
 

  سوف .  ريخاالت   ذلك   بعد يجار  اإل  دقعار تجديد  ، مع خي سنوات  5لمدة  ار  جاإلي عقود    تسري عادة ما  اني المكاتب.  ب ير متقوم الشركة بتأج
التفاوض بصورة    تخضع أ  ة دوري دفعات االيجار إلعادة  لداية عقد االب ل  سةالخامالسنة  بداية  نها  حيث  فيما  السوق.    ت راإيجا كس  عت يجار 
 . من الباطن ايجارحظر على الشركة إبرام عقود ي  االيجار هذه، بعقود  يتعلق

 
 جر. تأس رف مط  ايهركة فالشتي تكون الر ود االيجا ت حول عقعلومالي مي  ايمف
 
 دام حق االستخموجودات  . 1
 

 ت. عداات ومكيانها كممتلؤجرة ويتم ب الم  تقاراالستخدام بالع تتعلق موجودات حق ا
 2020 برديسم 31 2021مبر  سدي  31 
 رهمد درهم  

   مباني المكاتب 
   

 2.659.405 3.624.600 2020 يناير 1في 
 2.189.137 - ت خالل السنة إلضافا ا
 (1.223.942) ( 1.003.682) نة سمحمل لللاستهالك اال
 --------------- --------------- 
 2.620.918 3.624.600 
 ==== = == = ==== = == = 
 
   اليجارات عقود ا م ازالت . 2
 2020بر ديسم 31 2021بر  ديسم   31 
 درهم درهم  
   

 986.830 1.134.025 أقل من سنة 
 2.635.636 1.303.391 نوات س  5ن سنة إلى م
 -------------- -------------- 
 2.437.416 3.622.466 
 ==== == = = == ===== 
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 ة( عام)مساهمة   تكافلورينت يو ان بي ا
 
 ع( تاب ) ت ضاحاإي

 ية( )تابع(لالماانات بي من ال جزءًا   )تشكل
 

 )تابع(  عقود االيجار  24
 

   ى  خرملة األشاال ر واإليرادات الخسائأو بيان األرباح ها في ب  فعتر ملا  غباللما . 3
 
 ديسمبر   31 في نة المنتهية للس     

 2021 2020 
 درهم رهم د 
   ية ير المالارالتقداد ع إلة  يير الدوليمعامن ال  16  ر رقمعيا طبقاً للمار ايجقود  ع

 1.223.942 1.003.682 االستهالكمصروفات  
 186.913 147.195 ار يجاال زامات ت ال تمويلتكاليف 

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

 
    نقدية التدفقات الان في بي ترف بها بالغ المعالم . 4
 
 يسمبر د  31في  ة للسنة المنتهي    

 2021 2020 
 مهدر درهم  
   
 1.354.005 1.332.245 يجار الود العق جة الخار ة قدي ن القات لي التدفجماإ

 == ===== ==== = == 
 
   خيارات التمديد  . 5
 
عبع  ضمنت ت  تمدي خي الممتلكات    إيجار   قود ض  للقاد  ارات  ح  ل قب   ة منرس اممبلة  عاالشركة  التى  فترة  نهاية  قبل  واحد  القابل م  غير  ة  عقد 

ك حيثما  ً   ان لإللغاء.  خيارإلكة  الشرتسعى    ،مالئما إدراج  الت ى  في مدات  عقد  ا  ود ي  التشغيلو لت   ة لجديداإليجار  المرونة  خيارات  ية.  فير  إن 
  ما إذا كان من   بتقييمبداية عقد االيجار  في  ة وم الشركتق.  ؤجرينلما   ل من قب   وليس ط  فق شركة  المن قبل  ة رس ماللم  بلة ظ بها، قافحت التمديد الم

رات إذا كان  معقول ممارسة الخيا  لبشك   لمؤكدا كان من اإذما    ييمق ت   بإعادة  الشركة  تقوم.  ديدالتمخيارات  ممارسة    لةوبدرجة معقلمؤكد  ا
 ا. طرتهع لسي تخضروف التي ظفي ال  يرةيرات كب تغ أو  هام هناك حدث 

 
 االحتياطي النظامي و  األسهمة ل وعالو مالا رأس  25

 2020 ديسمبر 31 2021  ديسمبر  31 
 درهم درهم  
   ع فومد ر والالمصد أس المال ر

 200.000.000 200.000.000 رهم للسهم د 100ة قيمب  الكاملر ومدفوع ب دصم سهم 2.000.000
 1.198.390 1.198.390 الوة األسهم اطي عاحتي 
 ----------------- ----------------- 
 201.198.390 201.198.390 
 ====== ====  ========== 

 االحتياطي النظامي 
 

يجب تحويل  األساسي للشركة،    )"القانون"( والنظام   2015سنة  ل (  2)رقم    ت العربية المتحدة ارمابدولة اإلالتجارية  ات  الشرك  قانون لطبقاً  
يبلغيقاف  إللشركة  يجوز  .  احتياطي نظاميلى  السنوية إ٪ من األرباح  10ته  ب نس  ما التحويالت عندما  ٪ من  50  ي إجمالي االحتياط  هذه 

 ها القانون. ي علص تي ين تثناء الحاالت الاسب ع طي غير قابل للتوزي يات ا االحن هذإ. المدفوع مال رأس ال
 

 احتياطي مخاطر إعادة التكافل 
 

  3  .1  مخاطر إعادة التكافل بمبلغلاحتياطي  برصد  الشركة    قامت،  2019ة  لسن (  23رقم )  ينرار مجلس إدارة هيئة التأمـمن ق  34ا للمادة  وفقً 
هذا    الشركةحتسب  سوف ت   األعمال.  ئاتف  كافةالشركة في    قبلن  م  ندةالمساهمة إعادة التكافل  مسإجمالي  من    ٪0  .5يمثل  ، بما  مليون درهم

تستبعده  يجوز وال    ى تلو األخر   سنة   خصص الم العام   ة من طي موافقة خعلى  ل  الحصو دون    أن  العربية    المدير  بدولة اإلمارات  التأمين  لهيئة 
   حالياً المصرف المركزي(.المتحدة ) 
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 ي تكافل )مساهمة عامة( ب ت يو انورينا
 
 بع( ا)ت  ضاحات إي
 (عاب ت )  ة(لي الما اناتالبي  جزءًا من  تشكل)
 

 المكتتبة  همات االي المسإجم 26
 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر    31 
 همدر م دره 
   

 33.035.064 34.123.737 السيارات 
 112.259.657 138.700.312 الصحي 

 72.186.953 103.495.853 الممتلكات
 11.402.637 13.129.646 سة نداله

 15.060.474 28.928.382 البحري 
 56.694.981 83.009.178 تنوعةم
 ------------------ ---------------- 
 401.387.108 300.639.766 
  ====== == ==  === === = == 

 

 ة يارداإلفات العمومية وروصالم 27
 

 2020بر مديس 31 2021يسمبر  د  31 
 همدر درهم  
   
 14.662.177 15.822.060 لموظفين كاليف ات 

 38.900 - والمرافق  جاراإلي 
 1.665.970 1.473.537 ء طفااإل ك وهالاالست 
 4.086.065 3.799.229 أخرى 

 ---------------- ---------------- 
 21.094.826 20.453.112 
  ==== == = == ==== ==== 

 

 . شيء( ال : 2020)  مة ال شيءمجتمعية بقي  ماتهسام بإجراء  ة ن لسا  خالل لشركةقامت ا  27-1
 

 هم الس ربحية  28
 

 

 : تاليلنحو اعلى ال ل السنة مة خالئ األسهم القا المتوسط المرجح لعدد على نة السأرباح م قسي ت  الل سية من خساسهم األ ال  ربحيةاحتساب  يتم 
 
 2020مبر ديس 31 2021ديسمبر    31 
 درهم م دره 

   

 6.161.817 15.420.469 لمساهمين )درهم( لى اإوبة المنسة السن  حيةرب 
  ========  ======== 
 2.000.000 2.000.000 ة السن  الل خ  القائمة األسهم د دلع متوسط المرجحال
  ========  ======== 
 3 .08 7  .71 ( م )درهمهلساة حي رب 
  === =  === = 
 

 األساسية.  ية السهمبحرى  ير تخفيف علث أت  يوجد  ال
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 ة عامة( فل )مساهماي تك ان بينت يو راو
 
 بع( تا) ضاحات إي

 )تابع(  الية(يانات المب جزءًا من ال  )تشكل

 
 ات  طاع لقا  ات حولوملمعل ا 29

 

 قطاعات التشغيلية الالمعلومات حول  
 

اعات  القطهذه    كل ل متنوعة. تشحي وأعماالصو  كاتوالممتلارات  ي سلأعمال هي؛ ا  اعات قط  عةأرب ى  لة إك الشرم  تقسي   تم  ،رةألغراض اإلدا
 ساسية. اتها األ علومات حول قطادار معإص  يه الشركة فيتند إلساس الذي تساأل
 

 2021بر  سمدي  31في ة نتهيالمنة للس  
 مالي اإلج متنوعة  الصحي  والممتلكات  السيارات  
 م هدر م رهد رهم د م هدر درهم  
      

 401.387.108 125.067.206 138.700.312 103.495.853 34.123.737 بة تتك مساهمات المللي اجماإ
 ==== = ====  ==== =====  ====== = == ====== ===  ==== = ===== 
 129.355.674 42.568.718 36.610.159 25.702.463 24.474.334 لتكافل ا ترادا ي إجمالي إ

 ( 44.132.379) ( 2.448.349) ( 26.078.418) ( 698.255) ( 14.907.357) التكافل فات و في مصرصا
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
 85.223.295 40.120.369 10.531.741 25.004.208 9.566.977 الة ك الو سوم ر  تكافل قبللتائج ا ن

 ( 140.485.488) ( 43.773.522) ( 48.545.109) ( 36.223.549) ( 11.943.308) رسوم الوكالة 
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
  عمليات  جز من افي العص
 ( 55.262.193) ( 3.653.153) ( 38.013.368) ( 11.219.341) ( 2.376.331) تكافل ال
  =========  =========  =========  =========  ========= = 
 2020بر سمدي  31تهية في لسنة المن ل 
 مالي جاإل تنوعةم الصحي  الممتلكات ت رالسياا 
 رهمد درهم درهم رهمد درهم 
      

 300.639.766 83.158.092 112.259.657 72.186.953 33.035.064 لمكتتبة ات مامساهإجمالي ال
 ==== = ====  ==== =====  ====== = === ====== ===  ==== = ===== 

 100.302.209 31.612.805 29.230.993 16.758.560 22.699.851 تكافل ال تادا إيرلي إجما
 (36.393.599) (1.873.024) (16.414.855) (3.280.034) (14.825.686) لتكافل ا فات و صافي مصر

 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
 63.908.610 29.739.781 12.816.138 13.478.526 7.874.165 وكالة قبل رسوم ال لتكافل ا ئج نتا

 ( 105.223.918) (29.105.333) (39.290.880) (25.265.434) (11.562.271) رسوم الوكالة 
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
ت  يان عملعجز ملفي ااص
 (41.315.308) 634.448 (26.474.742) (11.786.908) (3.688.106) فل لتكاا
  ========= =  =========  ========= =  =========  ========= = 
 

ت   م تت فية حيث  الجغرا   مات القطاعات علوتم عرض مي لم    . عالهأ  عمالعات األ حسب قطات  باطلووجودات والملمحول امات  معلو  توفرال 
   الشركة محلياً. ت اي عملكافة 
 

 الطارئة طات واالرتبا  زاماتت االل 30
 

 االلتزامات الطارئة 
 مليون درهم  0  .079مة  بقي   ،صاتبمخص   لها  تفظ المحات  مطالب تعلقة بالالضمانات الم  خالف ب   ،ات، تم اصدار ضمان 2021يسمبر  د  31في  
 عمال االعتيادية. ياق األسي ف كوذل ،بها قبل البنك الخاصمن  ركة لشعن ا ة درهم( باإلناب ليون م 0 .079: 2020ديسمبر  31)
 

 ة ت قانونيامطالب 
 

هو  معظ  كما  مع  التأمينشركا   م الحال  تدت  الخ،  في شرك ل  ايا س  ة  أعمالها  دعا  عتياديةالق  قضوفي  قاستش  على بناًء  ة.  ائي ى  انونية  ارة 
 المالي. ركزها مو أ  ةلشرك ت ادا رالى إي ر مادي عأثي ت ها ل ن ن يكوقضائية لالدعاوى الأن نتائج هذه  إلدارة ا، ترى  مستقلة

 
 زكاة ال 
 
زكاة  الشركة    م تقو  ال تقيي همين.  المسا  عنباإلنابة  بدفع  است   من  ٪10نسبة  ب   اةالزكام  زالت   متم  ا ثمارات  عائد  يعللمارأس  بما    ادل ، 

 . هم(لسل همدر 0 .35: 2020)للسهم  همدر 0 .38ع بواق، درهم( 701.470: 2020)رهم د 752.904









 
 
 

     ) 

 

  

 

  

2021 

 تقرير حوكمة الشركات - 2021
2016ر.م لسنة 7قرار رقم   

ORIENT UNB TAKAFUL – AN ASSOCIATE OF ORIENT INSURANCE & UNB | Al Futtaim Building, Rigga Road, Dubai 
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كة  تكافل ب   ان يو أورينت شر

 (عامة مساهمة)

 تقرير الحوكمة

2021 
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 محتويات التقرير
 

ك 1  وكيفية تطبيقها.  2021ت خالل عام ااإلجراءات التى تم إتخاذها إلستكمال نظام حوكمة الشر
 

 

كة خالل العام  بيان بملكية وتعامالت 2  األوراق المالية للشر
ى
 . 2021أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبنائهم ف

 
 

 تشكيل مجلس اإلدارة  3
 ...................................................................................................... . تشكيل مجلس اإلدارة الحاىل

 مجلس اإلدارة للعام  -أ
ى
 ................................................. 2021نسبة تمثيل العنرص النسابى ف

ت أعضاء مجلس اإلدراة وبدالت الحضور  -ب
ّ
 .................................................................. . مكافا

ت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور جلسات م -1
ّ
جلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس مكافا

 ....................................................... 2021التى تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن العام 
حة عن العام  -2 ت أعضاء مجلس اإلدارة المقتى

ّ
 إجتماع  2021مجموع مكافا

ى
والتى سيتم عرضها ف

 .......................................... الجمعية العمومية السنوية. 
بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التى تقاضاه  -3

 ................................................ 2021 مأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية للعا
 ........................................ . 2021 عدد إجتماعات مجلس اإلدارة للعامبيان  -ت

 .................................. عدد مرات الحضور الشخىص ألعضاء مجلس اإلدارة. 
بيان مهام وإختصاصات مجلس اإلدارة التى قامت اإلدارة التنفيذية بناء عىل تفويض من المجلس إىل  -ث

 .... اإلدارة. 
 .................... تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح(. بيان بتفاصيل التعامالت التى  -ج
ى التنفيذين.  -ح  ........................................ الهيكل التنظيىم لكبار الموظفي 
كة ووظائفهم وتواري    خ تعيينهم مع بيان بمجموع  -خ ى التنفيذين فى الشر بيان تفصيىل بأسماء كبار الموظفي 

 
ّ
 .......................................................... ت المدفوعة لهم. الرواتب والمكافا

 

 

 مدقق الحسابات الخارج   4
.  -أ ى كة للمساهمي   ........................................... نبذه عن مدقق حسابات الشر

.  بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التى قدمها مدقق الحسابات -ب  .............. الخارج 
كة بتضمينها فى القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام  بيان -ت بالتحفظات التى قام بها مدقق حسابات الشر

2021 .. 
 

 

 لجنة التدقيق  5
 ....................... أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان إختصاصتها والمهام الموكلة لها.  -أ

 ............................................ والمهام الموكلة لها. إختصاصات لجنة التدقيق 
 ...................................................... إجتماعات لجنة التدقيق.  -ب

 

 

ت 6
ّ
شيحات والمكافا  لجنة التى

ت وبيان إختصاصها والمهام الموكلة لها.  -أ
ّ
شيحات والمكافا  ................... أسماء أعضاء لجنة التى

ت والمهام الموكلة لها. 
ّ
شيحات والمكافا  .............................. إختصاصات لجنة التى

ت.  -ب
ّ
شيحات والمكافا  ................................. إجتماعات لجنة التى

 

ى  7 اف عىل تعامالت األشخاص المطلعي   لجنة المتابعة واإلشر
اف ع أسماء أعضاء لجنة المتابعة -أ ى وبيان إختصاصتها والمهام ىلواإلشر  تعامالت األشخاص المطلعي 

 .. الموكلة لها. 
 ......................... 2021ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام  -ب
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 اإلستثمارلجنة  8

 لها............................... وبيان إختصاصتها والمهام الموكلة  اإلستثمار أسماء أعضاء لجنة  -أ
 ......... ............................................. 2021ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام  -ب
 ...................................................... اإلستثمار  لجنة إجتماعات -ت

 

 
 
 
 

 نظام الرقابة الداخلية 9
كة وعن مراجعته وفعاليته................ إقرار مجلس  -أ  الشر

ى
 اإلدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ف

كة...........................................   الشر
ى
لية عمل إدارة الرقابة الداخلية ف

ّ
 بيان ا

 ............... مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهالته.......................................  -ب
 ضابط اإلمتثال............................................  -ت
 التقارير -ث

ى
كة أو تلك التى تم اإلفصاح عنها ف ة بالشر  كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبت 

 ………………………………………………………السنويةوالحسابات 
 

 

  2021تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية  10
 

كة خالل العام  11  تنمية المجتمع المحىل والحفاظ عىل البيئة 2021مساهمة الشر
ى
 ف

 
 

 معلومات عامة 12
كة -أ  ............................. 2021نهاية كل شهر خالل السنة المالية فى السوق فى  بيان سعر سهم الشر

كة. بيان  -ب كة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذى تنتىم إليه الشر  .......... األداء المقارن لسهم الشر
ى كما فى  -ت  ................................... 31/12/2021بيان توزي    ع ملكية المساهمي 
ى الذين يملكون  -ث كة فى 5بيان بالمساهمي   ........ ............ 31/12/2021% أو أكتر من رأسمال الشر
 لحجم الملكية كما فى  -ج

ً
ى وفقا  ........................... 31/12/2021بيان بكيفية توزي    ع المساهمي 

 ......................... بيان باإلجارءات التى تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين.  -
 .................................. إسم مسؤول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل معه.  -

كة.  -ح وبى للشر وبى لصفحة عالقات المستثمرين عىل الموقع اإللكتى  .................... الرابط اإللكتى
واإلجراءات  2021بيان القرارات الخاصة التى تم عرضهافى الجمعية العمومية المنعقدة خالل العام  -خ

 ............................................. ...... المتخذة بشأنها. )توضيح أسباب ذلك(
كة خالل العام  -د  ....................... 2021بيان باألحداث الجوهرية التى صادفت الشر

 
 
 
 

 

 إعتماد التقرير والتوقيع 
 

 

كة.     مرفق إقرار مجلس اإلدارة عن مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشر
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كاإلجراءات   -1  وكيفية تطبيقها 2021ت خالل عام االتى تم إتخاذها إلستكمال نظام حوكمة الشر

 
ي العام  -1

ى
كة مساهمة عامة( تأسست ف ي تكافل )شر كة اورينت يو ان ب  وقيدت لدى هيئة األوراق  2016شر

ي 
ى
ي الماىلي بتاري    خ 02/06/2017المالية والسلع ف ي سوق دب 

ى
، وصدرت لها شهادة 22/06/2017، وأدرجت ف

ى بتاري    خ   . 16/07/2017القيد من هيئة التأمي 
 

كة   حرصت -2 بالقرار الصادر من مجلس إدارة هيئة األوراق المالية  ستيفاء كافة المتطلبات المحددةإ  عىلالشر
كات، نبشأن معايت  اإل  2016ر.م لسنة / 7والسلع رقم  كة  فقد ضباط المؤسسي وحوكمة الشر قامت الشر

: مت بتنفيذ   طلبات الحوكمة عىل النحو التاىلي
 

ة -أ  . عملها  داءبأاللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة  مباشر
  لخال لها  المنوط الدور  بتنفيذ الرقابة الداخلية  إدارة قيام -ب

ى
 .  2021/ 31/12العام المنتىه ف

  العمل تم -ت
ً
ي تتضمن. من قبل  المقرةلسياسات الداخلية ل وفقا

 مجلس اإلدارة والتى
 كتتاب وسياسة إدارة المخاطر  سياسة اإل -
ى  إعادة سياسة -  التأمي 
كة اإل سياسة   - ي تحصيلهاتمانية وسياسة تكوين مئالشر

ى
 خصصات الذمم المشكوك ف

  هابر اإل تمويل ومكافحة األموال غسل مكافحة سياسة -
 جراءات الحوكمة إدليل قواعد و  -
 .   المصالح أصحاب مع العالقة تنظيم سياسية -
 فصاح والشفافية سياسة اإل -
ى  -  القواعد الخاصة بتعامالت المطلعي 
 جراءات الرقابة الداخلية. إدليل  -

 
3-  . ى  قام مجلس اإلدارة بمتابعة أداء وعمل مدير إدارة عالقات المستثمرين بما يتماشر مع اللوائح والقواني 

 
 من اللجان المنبث -4

ً
لجنتى الرقابة الداخلية  ة لها والتى من ضمنها ققام مجلس اإلدارة بمتابعة أداء وعمل كال

ت والتأكد من أن عملهم يست  بما يتماشر مع القواعد العامة للحوكمة. 
ً
شيحات والمكافا  والتدقيق ولجنة التى

 

كة عدة ورش عمل  2021خالل عام  -5 ح كل ما يتعلق بقواعد وأحكام حوكمة عدد من موظفى الشر خاصة بشر
كات واإلنضباط المؤسس.   الشر

 
كة عىل  -6 ممارسة أعمالها بالشفافية المطلوبة فيما يتعلق بمواعيد وطرق اإلفصاح عن البيانات حرصت الشر

ام بكافة أحكام وقرارات  ى      . هيئة األوراق المالية والسلعالمالية مع اإللتى
 

ام باإلنتهاء من تقرير الحوكمة لاإل -7 ى  تى
ً
خطوات تطبيق قواعد الحوكمة  وكذلك التقرير بة يصورة تفصيل متضمنا

ى إجمعية العمومية قبل أعضاء ال افة البيانات المالية وعرضها عىلالسنوي وك نعقادها بمدة كافية لتمكي 
 الجمعية العمومية من اإلطالع عليها  وإتخاذ قراراتها. 
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 األوراق بيان بملكية وتعامالت -2
ى
كة خالل العام  أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبنائهم ف  2021المالية للشر

 
 

  المنصب/صلة القرابة اإلسم م
ى
األسهم المملوكة كما ف

31/12/2021 
إجماىل 
عمليات 
 البيع

إجماىل 
عمليات 
اء  الشر

يوسف عىل أحمد عبيد بن زايد  1
 الفالش

 ال يوجد ال يوجد ال توجد رئيس مجلس اإلدارة

يوسف عىل شهداد رحمه  2
 الرئيس

نائب رئيس مجلس 
 اإلدارة

 ال يوجد يوجدال  ال توجد

ى  3  عىلي  محمد مراد حسي 
ي 
 البلوشر

 ال يوجد ال يوجد ال توجد عضو مجلس إدارة

 ابراهيم عبدالسالم عائشة 4
 البستكي  محمد

 ال يوجد ال يوجد ال توجد عضو مجلس إدارة

 –عضو مجلس إدارة  سيد محمد عاصم سيد موجابا 5
كة  الرئيس التنفيذى للشر

 ال يوجد ال يوجد ال توجد

 
** 

ً
كة أورينت يو ان ب  تكافل )مساهمة عامة( وأزواجهم وأبناؤهم ال يمتلكون أسهما بما أن أعضاء مجلس إدارة شر

 ذلك عدم وجود 
ى
كة وبما ف كة خالل العام تعامالت أيه  للشر سواء من أعضاء مجلس اإلدارة  2021تداول عىل أسهم الشر

. أو أقارب  هم أو من ال  غت 
 
 

 تشكيل مجلس اإلدارة  -3
 
 للجدول التاىل:  -أ

ً
 تاري    خ إعداد تقرير الحوكمة( وفقا

ى
 تشكيل مجلس اإلدارة الحاىل )كما ف

 
ات والمؤهالت الفئة اإلسم م  الخبر

 غت  تنفيذى يوسف عىل أحمد عبيد بن زايد الفالش 1
 مستقل

كة الفطيم الهندسية  هندسةبكالوريوس  مدير تطوير األعمال بشر

 غت  تنفيذى الرئيسيوسف عىل شهداد رحمه  2
 مستقل

كة الفطيم للسيارات  بكالوريوس مدير تطوير األعمال شر

ى  3 ي  عىلي  محمد مراد حسي 
 غت  تنفيذى البلوشر

 مستقل
بمحموعة  "والسالمة والصحة األمن إدارة مدير

 الفطيم
ي  القيادة دبلوم

ى
 األعمال ف

 والتنموية اإلنسانية
 غت  تنفيذى البستكي  محمد ابراهيم عبدالسالم عائشة 4

 مستقل
كة الفطيم الهندسية مة مدير تسويق بشر  بكالوريوس عالقات عا

 تنفيذى موجاباسيد محمد عاصم سيد  5
 مستقلغت  

كة  نائب الرئيس التنفيذى للمبيعات والفروع بشر
ى من   2017وحتى  2005اورينت للتأمي 

 بكالوريوس تجارة
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المدة التى قضاها  اإلسم م
 مجلس 

ى
كعضو ف

كة من  إدارة الشر
تاري    خ أول إنتخاب 

 له

عضوياتهم 
 
ى
ومناصبهم ف
كات  أية شر
مساهمة 
 أخرى

 أية مواقع رقابية أو 
ى
مناصبهم ف

 حكومية او تجارية هامة أخرى
 مالحظات

   ال يوجد  ال يوجد سنوات خمسة يوسف عىل أحمد عبيد بن زايد الفالش 1

  ال يوجد ال يوجد أربعة سنوات يوسف عىل شهداد رحمه الرئيس 2

ى  3 ي  عىلي  محمد مراد حسي 
  ال يوجد ال يوجد تسعة أشهر  البلوشر

  ال يوجد ال يوجد تسعة أشهر  البستكي  محمد ابراهيم عبدالسالم عائشة 4

  ال يوجد ال يوجد خمسة سنوات موجاباسيد محمد عاصم سيد  5

 
 

 مجلس اإلدارة للعام  -ب
ى
 ف

ى
 : 2021بيان بنسبة تمثيل العنرص النسائ

كة عنرص النسابى لتوجد نسبة تمثيل ل  . 2021لعام  بمجلس إدرة الشر
 

ت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت الحضور:  -ت
ّ
 بيان مكافا

 

  ت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام
ّ
 : 2021مجموع مكافا

 

ت. 2021عام عن ال
ّ
تهم وعليه لم يتم رصف أى مكافا

ّ
 ، تنازل أعضاء مجلس اإلدارة عن مكافا

 
  حة عن العام ت أعضاء مجلس اإلدارة المقبى

ّ
 إجتماع الجمعية العمومية  سيتموالتى  2021مجموع مكافا

ى
عرضها ف

 السنوى للمصادقة عليها: 
 

، لذلك ال توجد توصيات بشأن توزيع المكافآت التي  2021جميع أعضاء مجلس اإلدارة عن مكافآتهم لعام  تنازل،  2021 عن العام
 .اجتماع الجمعية العمومية السنوييمكن عرضها في 

 
  بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التى تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة

 : 2021المالية للعام 
 
 

ولم يتم رصف أى بدالت  جلسات اللجان المنبثقةن المجلس، عن جميع بدالت الحضور لأعضاء اللجان المنبثقة متنازل 
 . 2021عن السنة المالية للعام  لهم
 

 المجلسمن المنبثقة بدالت حضور جلسات اللجان  اإلسم م

 إسم اللجنة
 

قيمة 
 البدل

عدد 
 اإلجتماعات

ى  1 ي  عىلي  محمد مراد حسي 
 3/4 ال يوجد لجنة التدقيق البلوشر

ت
ّ
شيحات والمكافا  1/1 ال يوجد لجنة التى

 4/4 ال يوجد لجنة التدقيق شهداد رحمه الرئيسيوسف عىل  2

ت
ّ
شيحات والمكافا  1/1 ال يوجد لجنة التى

 4/ 3 ال يوجد لجنة التدقيق البستكي  محمد ابراهيم عبدالسالم عائشة 3

ت
ّ
شيحات والمكافا  1/ 1 ال يوجد لجنة التى

 

  بما  اإلدارة مجلس أعضاء تقاضاها  إضافية أتعاب أو يوجد اى بدالت او رواتب  ال  
ى
 . اللجان حضور  بدالت  ذلك ف
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 مجلس اإلدارة:  إلجتماعات اللجان المنبثقة عن حضور األعضاء بيان أسماء
 

شيحات لجنة التدقيق لجنة اإلسم  البى
ت
ّ
 والمكافا

اف لجنة اإلستثمار لجنة  عىل اإلشر
ى  تعامالت  المطلعي 

 باللجنة إجتماع 1 اجتماعات  4 يوسف عىل شهداد رحمه الرئيس
ً
 باللجنة ليس عضوا

ً
 ليس عضوا

ى  ي  عىلي  محمد مراد حسي 
 باللجنة إجتماع 1 إجتماع 1 إجتماعات 3 البلوشر

ً
 ليس عضوا

 إجتماع 1 إجتماع 1 إجتماع 1 إجتماعات 3 البستكي  محمد ابراهيم عبدالسالم عائشة
 باللجنة موجاباسيد محمد عاصم سيد 

ً
 باللجنة ليس عضوا

ً
 إجتماع 1 إجتماع 1 ليس عضوا

تت  المجلس  ميناشر سوندارام )سكت 
 وعضو لجنة(

 باللجنة
ً
 باللجنة ليس عضوا

ً
 باللجنة ليس عضوا

ً
 إجتماع 1 ليس عضوا

 
عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التى عقدت عن السنة المالية المنتهية مع بيان تواري    خ إنعقادها وعدد مرات الحضور  -ث

ين بالوكالة:  الشخىص   لجميع األعضاء مع بيان األعضاء الحاضى
 

كة أورينت يو ان ب  تكافل )مساهمة عامة(   للبيان  2021 فإجتماعات خالل العام المنرص  خمسةعقد مجلس إدارة شر
ّ
 التاىل: وفقا

 

عدد  تاري    خ اإلجتماع م
 الحضور

عدد الحضور 
 بالوكالة

أسماء األعضاء 
ى   الغائبي 

 ال يوجد  ال يوجد  5 08/03/2021 اإلجتماع األول

 ال يوجد  ال يوجد 5 09/05/2021 اإلجتماع الثابى 

 ال يوجد ال يوجد 5 30/05/2021 اإلجتماع الثالث

 ال يوجد  ال يوجد 5 10/08/2021 اإلجتماع الرابع

 1 ال يوجد  4 09/11/2021 اإلجتماع الخامس
 

 مجلس اإلدارة:  إلجتماعات حضور األعضاء أسماء بيان
 

 / تاري    خ اإلجتماع اإلجتماع اإلسم

  األول اإلجتماع
08/03/2021 

  اإلجتماع
ى
  الثائ

09/05/2021 
  الثالث اإلجتماع

30/05/2021 
  الرابع اإلجتماع

10/08/2021 
  الخامس اإلجتماع

09/11/2021 

يوسف عىل 
أحمد عبيد بن 
 زايد الفالش

 لم يحرصى  حاضى  حاضى  حاضى  حاضى 

يوسف عىل 
شهداد رحمه 

 الرئيس

 حاضى  حاضى  حاضى  حاضى  حاضى 

سيد محمد 
عاصم سيد 

 موجابا

 حاضى  حاضى  حاضى  حاضى  حاضى 

ى   مراد حسي 
 عىلي  محمد
ي 
 البلوشر

 
ً
 حاضى  حاضى  حاضى  حاضى  ليس عضوا

 عائشة
 عبدالسالم

 محمد ابراهيم
 البستكي 

 
ً
 حاضى  حاضى  حاضى  حاضى  ليس عضوا

محمد رامي 
 صفوح رسالن

  حاضى 
ً
  ليس عضوا

ً
  ليس عضوا

ً
  ليس عضوا

ً
 ليس عضوا

زهت  اسحاق 
سليمان محمد 

 أبو شوشة

  حاضى 
ً
  ليس عضوا

ً
  ليس عضوا

ً
  ليس عضوا

ً
 ليس عضوا
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 عدد مرات الحضور الشخىص ألعضاء مجلس اإلدارة: 
 

                إجتماعات 4   يوسف عىل أحمد بن زايد الفالش 

          إجتماعات 5                  يوسف عىل شهداد الرئيس 

  إجتماعات 5                      موجابا سيد محمد عاصم سيد 

                       ي
 مراد محمد عىلي البلوشر

ى     اجتماعات 4حسي 

          اجتماعات 4عائشة عبدالسالم ابراهيم محمد البستكي 

  اجتماع  1                  محمد رامي صفوح رسالن    

 اجتماع 1 زهت  اسحاق سليمان محمد أبو شوشة 
 
 

 عدد قرارات مجلس اإلدارة بالتمرير: 
 

ى  بالتمرير  اإلدارة مجلس قرار  إتخاذ  تم   : التاىل النحو  عىل 2021 عام خالل مرتي 
 

 23/03/2021تاري    خ   قرار مجلس اإلدارة بالتمرير  -1
 08/09/2021تاري    خ   قرار مجلس اإلدارة بالتمرير  -2

 
 
 

بناء عىل تفويض من المجلس إىل  2021خالل عام  بيان مهام وإختصاصات مجلس اإلدارة التى قامت بها اإلدارة التنفيذية -ج
 ومدة وصالحية التفويض  اإلدارة التنفيذية

 
 

كة لإلدارة التنفيذية إدراةأسند مجلس    : القيام بالمهام واإلختصاصات حسب الجدول التاىلي  الشر
 
 

 التفويض مدة التفويض صالحية الشخص المفوض اسم

 محمد عاصم  سيد 
 التنفيذ الرئيس

 "المنتدب العضو " 

كافة الصالحيات الالزمة للقيام بأعباء اإلدارة والمتطلبات 
كة ومنها عىل سبيل المثا:   العملية والفنية للشر

كة. اإلدارة  -  اليومية للشر
انية السنوي - ى تيب للمت   . ةالتى
كة.  -  وضع التأمينات الالزمة للشر
ى  - ى والمستشارين و المقاولي  ى وعزل الموظفي  تعيي 

 وتحديد مهامهم ومكافآتهم داخل وخارج الدولة. 
كة لدى كافة الجهات الطبيعية واإل  - عتبارية تمثيل الشر

والوزارات والهيئات واللجان والمجالس والمراجع 
كات والجهات الخاصة،  والدوائر المدنية والشر

والتوقيع عىل كافة العقود والمعامالت والمراسالت 
كة وتقديم  والمستندات المتعلقة بأعمال الشر

ومتابعة أى من أو جميع الطلبات لدى أى سلطة 
 . مختصة

ى وتشغيل الفروع والمقرات  - متابعة إنشاء وتجهت 
 . جراءات تأسيسها إالجديدة واتخاذ 

 
ي يقتضيها ب

كة فى جميع األعمال التى شكل مجمل تمثيل الشر
ي تتصل بها وتتعلق 

ممارسة أعمالها ونشاطاتها أو التى
مارات العربية المتحدة والدول بممارستها داخل دولة اإل 

 األخرى.  
 

كة التنفيذية اإلدارة تباشر   للشر
 الموكلة ختصاصاتواإل  المهام

 تكليف تفويض بموجب لها 
 اإلدارة، مجلس من مصدق
 من المستمرة للمراجعة يخضع
 هذه وتظل ،المجلس قبل

 يتم لم ما  قائمة الصالحيات
 قبل من تقويضها  و أ غائها إل

 . اإلدارة مجلس
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a)2021خالل عام  بيان بتفاصيل التعامالت التى تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح : 
 
 
 

ى  كة تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمي  ى لدى الشر ي اإلدارة الرئيسيي 
كات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفى والشر

 والمنشآت
ي يمكن لهؤالء األطراف ممارسة تأثت  هام عليها. يتم اعتماد سياسات 

كة من قبلهم أو التى ي تخضع لسيطرة أو لسيطرة مشتى
التى

وط  وشر
كة.   تسعت  هذه المعامالت من قبل مساهىمي الشر

 
 
 
 
 

  بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى:  فيما يىل  
ى
 المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة ف

 

          401,387,108تبة                   المكت اتالمساهم إجماىلي 

 306,246,256                             التكافل إعادة مساهمة

   21,094,826                     وعمومية إدارية مصاريف

   47,005,780                                 المطالبات تقارير 

   20,350,642            عالقة ذات أطراف من مستحق

  20,509,553              عالقة ذات طرافاىلي أ مستحق

   تعويضات
ى  اإلدارة موظفى  الرئيسيي 

 
 1,847,619                        المدى قصيرة فوائد

هاية  277,564                                 الخدمة ن

 
 

 التعامل قيمة التعامل نوع توضيح طبيعة العالقة العالقة ذو  بالطرف بيان

مستحق من أطراف ذات 
 عالقة

   

كة ى  أورينت شر )مساهمة  للتأمي 
 (عامة

ى  مساهم ى  وإعادة تأمي   - تأمي 

كة أورينت من مجموعة الفطيم مثل  جزء للسيارات الفطيم شر
ى )مساهمة عامة(  للتأمي 

ى   8,602,223 تأمي 

كة أورينت من مجموعة الفطيم مثل  جزء الفطيم ويليس  شر
ى )مساهمة عامة(  للتأمي 

ى  ى  وإعادة تأمي   6,351,894 تأمي 

كة أورينت  أخرى - عالقة ذات أطراف جزء من مجموعة الفطيم مثل شر
ى   )مساهمة عامة(للتأمي 

ى   5,396,525 تأمي 

مجموع المستحق من اطراف 
 ذات عالقة

  20,350,642 
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مستحق إىل أطراف ذات 
 عالقة

   

ي التجاري  ى  مساهم بنك أبو ظت   - تأمي 

ى )مساهمة  كة أورينت للتأمي  شر
 عامة(

ى  مساهم ى وإعادة تأمي   17,684,485 تأمي 

كة أورينت جزء من مجموعة الفطيم مثل  الفطيم للسيارات شر
ى )مساهمة عامة(  للتأمي 

 2,305,920 اصالح سيارات المطالبات

كة أورينت  الفطيم للمشاري    ع التجارية جزء من مجموعة الفطيم مثل شر
ى )مساهمة عامة(  للتأمي 

 392,604 اصالح سيارات المطالبات

كات أخرى -أطراف ذات عالقة  ى الشر  126,544  معامالت بي 

اطراف مجموع المستحق اىل  
 ذات عالقة

  20,509,553 

 
 
 
 
 
 
 

كة:  -ح  الهيكل التنظيىم الخاص بالشر
  -خ
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ى بيان تفصيىل بأسماء كبار  -د كة الموظفي   الهيكل التنظيىم للشر
ى
 عىل حسب ما ورد ف

ى
 الصف األول والثائ

ى
التنفيذين ف

ت المدفوعة 
ّ
 لهم حسب الجدول التاىل: ووظائفهم وتواري    خ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافا

 
ى  الوظيفة  اإلسم م مجموع الرواتب  تاري    خ التعيي 

والبدالت  

المدفوعة لعام  

 )درهم(  2021

مجموع 

المكافآت 

المدفوعة 

 2021لعام 

 )درهم(  

محمد عاصم سيد  سيد  1
 تاباموج

 توجد ال  995,804 01/04/2017 التنفيذى الرئيس

 راجا  سوندرام ميناشر  2
 رامان

 توجد ال  462,687 09/04/2017 المالية للشؤون أول رئيس نائب

 توجد ال  346,860 18/04/2017 الفنية للشؤون الرئيس نائب سعيد رحمان 4

ى  5  توجد ال  323,500 28/04/2020 فرع ابوظت   –الرئيس  نائبس بيجو انتابي 

 توجد ال  305,500 08/11/2020 لشارقةفرع ا –الرئيس  نائبس اياد عامر خليل فرج 6
  ,351,4342 المجموع

  

ت**لم يتم رصف 
ّ
 تاريخه  ، 2021خالل عام  مكافا

ى
 30/04/2022ومن المتوقع رصفها ف

 
 

 مدقق الحسابات الخارجر  -4
 
 
:  -أ ى كة للمساهمي   نبذة عن مدقق حسابات الشر

 
 

كة  كات التدقيق  ك  ئر  إم جر  لوار جلف ليمتدتتوىل شر كة. وهي واحدة من شر ي للشر ي العالمية و أعمال التدقيق الخارج 
التى

ي معظم دول العالم، 
ى
كات العالمية  وتحظى بثقةلديها فروع ف ىالعديد من الشر كة تدقيق معتمدة الكت  الدولة ب. هي شر

كة منذ عام  وتتوىل  2018تدقيق حساب الشر
ً
كة خال . ووفقا ى ، ةل تلك السنلمتابعة أعمال التدقيق للشر ام المدقق يقتبي 

ي بأ ى قد ، و بأمانة وحيادية واستقاللية تامةعماله داء أالخارج  ا إل  مدقق الحسابات تم تعيي 
ً
 وميةالعمالجمعية جتماع وفق

كة   2021/ 03/ 23  بتاري    خ للشر
 
 

:  -ب  بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التى قدمها مدقق الحسابات الخارجر
 
 

كة خالل العام  ي و تقاضى ذلك المبلغ مقابل إدرهم  190,000مبلغ  2021سددت الشر ي كأتعاب للمدقق الخارج 
ماربى

كةالالمراجعة الرب  ع سنوية لحسابات  كة والمراجعة الختامية السنوية والتحقق من صحة البيانات المالية للشر وما إذا  شر
كة أ كة قد تكون وقعت كان هناك مخالفة ألحكام النظام األساشي للشر كات أو قرارات الجمعية العمومية للشر و قانون الشر

  الحضور  األتعاب، ضمن يدخل كما  2021خالل السنة المالية المنتهية 
ى
 الذى السنوية العمومية الجمعية إجتماع ف

كة ستعقده انية خالل ذلك اإلجتماع والتحقق من صحة اإلجراءات التى اتبعت من أجل  رأيهم إبداء وكذلك الشر ى  المت 
ى
ف

 إنعقاد هذا اإلجتماع. 
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يك إسم مكتب التدقيق ي لوار جلف ليمتد واسم المدقق الشر ي إم ج   كي ب 

يك المدقق  عادل / السيد : الشر
 عابيد

كة  4 عدد السنوات التى قضاها كمدقق حسابات خارج  للشر

كةعدد  ي تدقيق حسابات الشر
ى
يك ف ي قضاها مدقق الشر

 4 السنوات التى

 160,000 )بالدرهم( 2021إجماىل أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 

 2021أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 
 )بالدرهم(

70,000 

 إستكمال المتطلبات الرقابية  تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

خر غت  مدقق حسابات 
ّ
بيان بالخدمات الخاصة األخرى التى قام بها مدقق حسابات خارج  ا

كة بتقديمها خالل العام   2021الشر
 ال توجد

 
 
 

 القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام -ت
ى
كة بتضمينها ف  : 2021 بيان بالتحفظات التى قام بها مدقق حسابات الشر

 

كة عىل قال توجد أى تحفظات من مدق  2021القوائم المرحلية والسنوية للعام  حسابات الشر
 
 
 

 لجنة التدقيق -5
 
لية عملها والتأكد من فعاليتها.  لجنة التدقيقبمسؤوليتى عن نظام  لجنة التدقيقرئيس  / أنا  أقر 

ّ
كة وعن مراجعتى ال  الشر

ى
 ف

 
 والمهام الموكلة لها: أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان إختصاصها  -أ

 

 تتكون لجنة التدقيق من أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم: 
 
 

 مستقل / غت  تنفيذى رئيس اللجنة يوسف عىل شهداد رحمه الرئيس /  السيد 
ي                      السيد/ 

 مراد محمد عىلي البلوشر
ى   حسي 

ً
 مستقل / غت  تنفيذى عضوا

  عائشة عبدالسالم ابراهيم محمد البستكي         السيد/ 
ً
 مستقل / غت  تنفيذى عضوا

 
 
 

 إختصاصات لجنة التدقيق والمهام الموكلة لها: 

 
ي وضع وتطبيق سياسة ا -أ حدد فيه المسائل ، ورفع تقرير لمجلس اإلدارة تلتعاقد مع مدقق الحسابات الخارج 

ي ترى أهمية 
 تخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها. إالتى

ي ومدى موضوعيته ستقاللية مدققإمتابعة ومراقبة  -ب ، ومناقشته حول طبيعة ونطاق الحسابات الخارج 
 لمعايت  التدقيق المعتمدة.   

ً
 عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا

كة وتقارير  -ت ها )السنوية و النصف سنوية والرب  ع سنوية( ومراجعتها كجزء مراقبة سالمة البيانات المالية للشر
ي أي رب  ع سنوي، وعلي

ى بشكل خاص عىل من عملها المعتاد خالل السنة وبعد إقفال الحسابات فى كت 
ها التى

 :    ما يىلي

  .ي السياسات والممارسات المحاسبية
ات فى  أية تغيت 

  .إبراز النواجي الخاضعة  لتقدير اإلدارة 

  هرية الناتجة عن التدقيق. التعديالت الجو 

  .كة اض استمرارية عمل الشر  افتى



                                                                                                                                                              
Corporate Governance Report 2021 

 
 

13 | P a g e 

  .ي تقررها الهيئة
 التقيد بالمعايت  المحاسبية التى

  ها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير التقيد بقواعد اإلدراج  واإلفصاح وغت 
 المالية. 

كة واإلدارة التنفيذية والمدير الم -ث كة التنسيق مع مجلس إدارة الشر ي الشر
ى
اىلي أو المدير القائم بنفس المهام ف
ي السنة. 

ى
كة مرة عىل األقل ف ي حسابات الشر

ي سبيل أداء مهامها، وعىل اللجنة االجتماع مع مدقفى
ى
 ف

ي تلك الت -ج
ى
ي أية بنود هامة وغت  معتادة ترد أو يجب إيرادها ف

ى
هتمام قارير والحسابات وعليها إيالء اإلالنظر ف

كة أو المديالالزم بأية مسائل يطرح ي ر القائم بنفس المهام أو ضابط اإل ها المدير الماىلي للشر
متثال أو مدقفى

 الحسابات. 
كة.  -ح ي الشر

ى
 مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ف

ي إنشاء نظام فعال للرقابة ا -خ
ى
 لداخلية. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة والتأكد من ادائها لواجبها ف

ي يكلف بها مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة  -د
ي مسائل الرقابة الداخلية التى

ى
ي نتائج التحقيقات الرئيسية ف

ى
النظر ف

 من اللجنة  وموافقة اإلدارة. 
ي والتأكد من توفر  -ذ كة ومدقق الحسابات الخارج  ي حسابات الشر

ى مدقفى التأكد من وجود التنسيق فيما بي 
 قيق الداخىلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز. الموارد الالزمة لجهاز التد

كةمراجعة السياسات واإلجراء -ر ي الشر
ى
 . ات المالية والمحاسبية ف

ي وخطة عمله وأية مراجعة رسالة مدقق ا -ز ستفسارات جوهرية يطرحها المدقق عىل إلحسابات الخارج 
أنظمة الرقابة وردها وموافقتها اإلدارة التنفيذية بخصوص السجالت المحاسبية أو الحسابات المالية أو 

 عليها. 
ي الوقت المطلوب عىل اإل التأكد من رد مجلس  -س

ي اإلدارة فى
ستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة فى

 . ي  رسالة مدقق الحسابات الخارج 
ي التقارير المالية أو الرقابة  -ش

كة من اإلبالغ عن  أية مخالفات محتملة فى ي الشر
ي تمكن موظفى

وضع الضوابط التى
ها من المسا ات مستقلة وعادلة لتلك راء تحقيقإجئل بشكل شي والخطوات الكفيلة بالداخلية أو غت 

 . المخالفات
.   -ص ي

كة بقواعد السلوك المهتى  مراقبة مدى تقيد الشر
 ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة إليها من قبل  مجلس اإلدارة.   -ض
ي هذا  البند. تقديم تقرير إىل مجلس اإل  -ط

 دارة عن المسائل الواردة فى
ي أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارة.  -ظ

 النظر فى
 إجتماعات لجنة التدقيق:  -ب

 جدول األعمال تاري    خ اإلجتماع م

كة عن العام المنتىه فى  مناقشة 08/03/2021 اإلجتماع األول  31/12/2020النتائج المالية السنوية للشر

كةسنوية  الرب  عالنتائج المالية  مناقشة 09/05/2021 اإلجتماع الثابى   31/03/2021المنتىه فى  الماىل الرب  ع عن للشر
 المخاطر وإدارة الداخلية الرقابة نظم وتقييم ومراجعة

كةسنوية  الرب  عالنتائج المالية  مناقشة 10/08/2021 اإلجتماع الثالث  30/06/2021المنتىه فى  الماىل الرب  ع عن للشر
 المخاطر وإدارة الداخلية الرقابة نظم وتقييم ومراجعة

كةسنوية  الرب  عالنتائج المالية  مناقشة 09/11/2021 االجتماع الرابع   30/09/2021المنتىه فى  الماىل الرب  ع عن للشر
 المخاطر وإدارة الداخلية الرقابة نظم وتقييم ومراجعة

عدد مرات  / تاري    خ اإلجتماع اإلجتماع اإلسم
الحضور 
 الشخىص  

  األول اإلجتماع
08/03/2021 

  اإلجتماع
ى
  الثائ

09/05/2021 
  الثالث اإلجتماع

10/08/2021 
  الرابع اإلجتماع

09/11/2021 
 

يوسف عىل شهداد رحمه 
 الرئيس

 4/  4 حاضى  حاضى  حاضى  حاضى 

 مراد محمد عىلي 
ى حسي 

ي                      
 البلوشر

 
ً
 4/  3 حاضى  حاضى  حاضى  ليس عضوا

عائشة عبدالسالم ابراهيم 
 محمد البستكي         

 
ً
 4/  3 حاضى  حاضى  حاضى  ليس عضوا

  حاضى  محمد رامي صفوح رسالن
ً
  ليس عضوا

ً
  ليس عضوا

ً
 4/  1 ليس عضوا

زهت  اسحاق سليمان محمد 
 أبو شوشة

  حاضى 
ً
  ليس عضوا

ً
  ليس عضوا

ً
 4/  1 ليس عضوا
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ت -6
ّ
شيحات والمكافا  لجنة البى

 
شيحات والمكافآترئيس  / أنا  أقر  كة وعن مراجعتى  لجنة البى  الشر

ى
ت ف

ّ
شيحات والمكافا بمسؤوليتى عن نظام لجنة التى

لية عملها والتأكد من فعاليتها. 
ّ
 ال
 

ت وبيان إختصاصها والمهام الموكلة لها:  -أ
ّ
شيحات والمكافا  أسماء أعضاء لجنة البى

 

تتتكون لجنة 
ّ
شيحات والمكافا  من أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم:  التى

ً
 حاليا

 

 مستقل / غت  تنفيذى رئيس اللجنة يوسف عىل شهداد رحمه الرئيسالسيد/ 
ي                      السيد/ 

 مراد محمد عىلي البلوشر
ى   حسي 

ً
 مستقل / غت  تنفيذى عضوا

  عائشة عبدالسالم ابراهيم محمد البستكي          / ةالسيد
ً
 مستقل / غت  تنفيذى عضوا

 
 
 
 

 إختصاصات لجنة التدقيق والمهام الموكلة لها: 

  
ى  األعضاء إستقاللية من دكالتأ  - ى  فإذا مستمر، بشكل المستقلي   فقد أحد األعضاء أن للجنة تبي 

وط كة إدارة مجلس عىل األمر عرض عليها وجب اإلستقاللية شر   .الشر
والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت  -

ى فيها  ومراجعتها بشكل سنوي كة والعاملي  وعىل اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا  الشر
كةالممنوحة لإلدارة التنفيذية العليا للشر   . كة معقولة وتتناسب وأداء الشر

كة من الكفاءات عىل مستوى اإل  - ى وأسس دارة اتحديد إحتياجات الشر لتنفيذية العليا والموظفي 
 ختيارهم. إ

كة ومراقبة تطبيقها،ومراجعتها بشكل  - ي الشر
ى
ية والتدريب ف إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشر

 سنوي. 
ى واألنظمة  - شيح لعضوية مجلس اإلدارة بما يتفق والقواني  تنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالتى

 . 2016لسنة  .مر  7لس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم قرار مجالمعمول بها وأحكام 
 

ت:  -ب
ّ
شيح والمكافا  إجتماعات لجنة البى

 
 جدول األعمال تاري    خ اإلجتماع م

 للمادة  مراجعة  2021/ 11/ 09 اإلجتماع األول
ّ
من قرار مجلس إدارة هيئة األوراق  47مهام اللجنة وفقا

بشأن معايت  اإلنضباط المؤسس  2016ر.م لسنة  7المالية والسلع رقم 
كات  وحوكمة الشر

 ى  اإلدارة مجلس أعضاء صفة من التحقق عىل صفة اإلستقاللية  المحافظة ومدى المستقلي 
 لألعضاء. 

 شح سياسة مراجعة كة حوكمة بدليل والموضحة اإلدارة، مجلس لعضوية التى  السابق الشر
 . إقراره

 ت منح لسياسة السنوية المراجعة
ّ
ى  المجلس ألعضاء والمزايا  المكافا كة وللعاملي   . بالشر

 كة إلحتياجات السنوية المراجعة ى  التنفيذية اإلدارة من للكفاءات الشر  وأسس والموظفي 
 . إختيارهم

 ية بالموارد  الخاصة للسياسة السنوية المراجعة  . والتدريب البشر

 اإلدارة مجلس لهيكل السنوية المراجعة . 
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ى  -7 اف عىل تعامالت األشخاص المطلعي   لجنة المتابعة واإلشر
 

 
ى رئيس  / أنا  أقر  اف عىل تعامالت األشخاص المطلعي   لجنة المتابعة واإلشر

 
ى
ى ف اف عىل تعامالت األشخاص المطلعي  لية عملها بمسؤوليتى عن نظام لجنة المتابعة واإلشر

ّ
كة وعن مراجعتى ال الشر

 والتأكد من فعاليتها. 
 

افأسماء أعضاء لجنة  -أ ى وبيان إختصاصها والمهام الموكلة لها:  المتابعة واإلشر  عىل تعامالت المطلعي 
 

ى تتكون لجنة  اف عىل تعامالت المطلعي   من أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم:  المتابعة واإلشر
ً
 حاليا

 
عائشة عبدالسالم ابراهيم محمد  / ةالسيد

 البستكي         
 مستقل / غت  تنفيذى رئيس اللجنة

  موجاباسيد محمد عاصم سيد السيد/ 
ً
 مستقل / تنفيذى عضوا

  ميناشر سوندرام راجا رامانالسيد/ 
ً
 مستقل / غت  تنفيذى عضوا

 
 

اف  ى والمهام إختصاصات لجنة المتابعة واإلشر  الموكلة لها: عىل تعامالت المطلعي 
ى ختصاصات ومهام إ  -أوال:  اف عىل تعامالت المطلعي   لجنة المتابعة واإلشر

 
ى  األشخاص تداول سياسات ومراقبة مراجعة -أ ي  بما المطلعي 

ى
ات كلذ ف ي  الدورية التغت 

 تجرى التى
 ها. علي

ي  التداول بعمليات الخاصة التقارير ومراجعة ستالمإ -ب
ى  األشخاص قبل من تمت التى  . المطلعي 

ي  بالتداول الخاصة للطلبات مسبقة موافقة وإعطاء دراسة -ت
ى
 المالية األوراقاألسهم والسندات و  ف

اء/للتملك)  . )بها المسموح األخرى األنشطة من ذلك وغت  /الشر
 
 
ى ثانيا : مهام  اف عىل تعامالت المطلعي   لجنة المتابعة واإلشر

 

م لجنة ى اف تابعةالم تلتى ى بالقيام بالمهام التالية األشخاص تعامالت عىل واالإشر     : المطلعي 
 

ى  جتماعاإل  -ث   عىل األقل مرتي 
ً
افواإل  متابعةلل سنويا ى  األشخاص تعامالت عىل شر  .المطلعي 

/ تاري    خ  اإلجتماع اإلسم

 اإلجتماع
 عدد مرات الحضور الشخىص  

  األول اإلجتماع
09 /11 /2021 

 

يوسف عىل شهداد رحمه 
 الرئيس

 1/  1 حاضى 

 مراد محمد عىلي 
ى حسي 

ي                      
 البلوشر

 1/  1 حاضى 

عائشة عبدالسالم ابراهيم 
 محمد البستكي         

 1/  1 حاضى 



                                                                                                                                                              
Corporate Governance Report 2021 

 
 

16 | P a g e 

ى  باألشخاص الخاصة التداول سياسة ومراقبة مراجعة -ج بصفة سنوية بما يتفق مع قواعد  المطلعي 
ى  دوريةال اتت  تغيجراء الإفصاح والشفافية و اإل ي القواني 

ى
ات ف إن لزم األمر لتتماشر مع التغيت 

 . والقرارات الحاكمة
ى  قبل من المعدة التداول تقارير ومراجعة ستالمإ  -ح ي ) المطلعي 

ى
ة كل نهاية ف جراء إسنوية( و  رب  ع فتى

ي الماىلي وذلك   لدى سوق دب 
ى ام ضمانالمراقبة الدورية لتعامالت األشخاص المطلعي  ى  التى

ى  األشخاص ك الخاصة تداولال بسياسةالمطلعي  قرارات المقدمة من ة والتأكد من صحة اإلبالشر
ى   .قبل األشخاص المطلعي 

ي  بالتداول الخاصة مسبقةاستالم الطلبات ال -خ
ى
مدى توافقها مع  حيث من وتقييمها المالية األوراق ف

يعات واإل   التداول بموجبه يسمح الذي المحدد القرار إبالغ و موافقةال منحجراءات الحاكمة و التشر
ى  األشخاص إىل  خطار الجهات الرسمية بتلك الطلبات . مع إ المطلعي 

ي الماىلي وهيئة األوراق المالية والسلع عن اإل  -د سياسة  بمتطلبات خاللاإل  حاالت بالغ لسوق دب 
ى  إلتخاذ القرار الالزم التداول لأل  .  التأديبيةالجزاءات  تخاذإو  شخاص المطلعي  ى   بحق المخالفي 

، واإل اإلصياغة  -ذ ى اف عىل التعاقدات مع األشخقرارات الخاصة باألشخاص المطلعي  اص شر
 . ى ى والمؤقتي  ى الخارجيي   المطلعي 

 
:  -ب ى اف عىل تعامالت المطلعي   إجتماعات لجنة المتابعة واإلشر

 
 جدول األعمال تاري    خ اإلجتماع م

كة أسهم عىل التداوالت  قائمة اللجنة واستعرضت 2021/ 11/ 09 اإلجتماع األول  أي وجود عدم والحظت ، العام خالل الشر

كة أسهم تداول عىل تعامالت  .درهم 100 سعر عند السهم سهم واستقرار ، الشر
ى عىلبعدم  وعليه قدمت اللجنة تقريرها  أسهم  وجود اي تدول من قبل األشخاص المطلعي 

كة  . الشر

 
 عدد مرات الحضور الشخىص   / تاري    خ اإلجتماع اإلجتماع اإلسم

  األول اإلجتماع
09 /11 /2021 

 

عائشة عبدالسالم ابراهيم  / ةالسيد
 محمد البستكي         

 1/  1 حاضى 

 1/  1 حاضى  السيد/ سيد محمد عاصم سيد موجتابا

 1/  1 حاضى  السيد/ ميناشر سوندرام راجا رامان

 
 

 اإلستثمارلجنة  -8
 
لية عملها والتأكد من  لجنة اإلستثماررئيس  / أنا  أقر 

ّ
كة وعن مراجعتى ال  الشر

ى
بمسؤوليتى عن نظام لجنة اإلستثمار ف

 فعاليتها. 
 

 أسماء أعضاء لجنة اإلستثمار وبيان إختصاصها والمهام الموكلة لها:  -أ
 

 من أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم:  اإلستثمار تتكون لجنة 
ً
 حاليا

 
ي                      السيد/ 

 مراد محمد عىلي البلوشر
ى  مستقل / غت  تنفيذى رئيس اللجنة حسي 

عائشة عبدالسالم ابراهيم محمد  / ةالسيد
 البستكي         

 
ً
 مستقل / غت  تنفيذى عضوا

  السيد/ سيد محمد عاصم سيد موجابا
ً
 مستقل / تنفيذى عضوا
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 الموكلة لها: والمهام أعضاء لجنة اإلستثمار إختصاصات 

 

م لجنة ى     : بالقيام بالمهام التالية اإلستثمار  تلتى
 

اف وال - كة والموافقة مراجعةاإلطالع واإلشر  . عىل استثمارات الشر
اف وال - كة.  والموافقة مراجعةاإلطالع واإلشر  عىل مواعيد اإلستحقاقات الخاصة بإستثمارات الشر
اف وال -  الودائع القانونية وودائع الوكالة. عىل  والموافقة مراجعةاإلطالع واإلشر
كة المعايت  والضوابط الواردة بقرارات الجهات الرقابية  -  التأكد من إتباع مسؤوىل اإلستثمار بالشر
ام بها. لواإل - ى  تى

 
 

 : لجنة اإلستثمار إجتماعات  -ب

 
 جدول األعمال تاري    خ اإلجتماع م

كةإستعراض محفظة إستثمارات  2021/ 11/ 09 اإلجتماع األول   الشر

 
 

 عدد مرات الحضور الشخىص   / تاري    خ اإلجتماع اإلجتماع اإلسم

  األول اإلجتماع
09 /11 /2021 

 

ي                      السيد/ 
 مراد محمد عىلي البلوشر

ى  1/  1 حاضى  حسي 

عائشة عبدالسالم ابراهيم  / ةالسيد
 محمد البستكي         

 1/  1 حاضى 

 1/  1 حاضى  موجاباالسيد/ سيد محمد عاصم سيد 

 
 
 

 نظام الرقابة الداخلية -9
 

كة وعن مراجعتهإ -أ  الشر
ى
 فعاليته: آللية عمله والتأكد من  قرار مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ف

 

كة بممارسة أعمالها وفق أحكام المادة ) قرار مجلس إدارة هيئة األوراق ( من 8تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشر

ي أل بحيث تتمتع باإل  2016ر.م( لسنة  7)المالية والسلع رقم 
ى
ة  ستقالل الكاف داء مهامها وتتبع مجلس االدارة مباشر

ى باإلقرار المرفق والص ادر عن وهو المسؤول عن نظام الرقابة الداخلية ومتابعته ومراجعته وفعاليته  كما هو مبي 

كةرئيس مجلس إدارة ا  . لشر

كة    الشر
ى
 آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية ف

 سبيل تحقيق األغراض المطلوبة منها بأقىص 
ى
كة تطبيق المعايت  الدولية لتحقيق الرقابة الداخلية ف تبنت  الشر

كة عىل النحو التاىلكفاءة وأقل كلفة اقتصادية  وتمثلت الية عمل الرقابة الداخلي  : ة لدى الشر
 

 المعلومات والبيانات ولية وتوافقمعق . 

 ي مع السياسات والخطط واإلجراءات م
ى والتعليماتمدى التماشر  . ع اللوائح والقواني 
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 كة  . مدى حماية أصول الشر

  امج الموضوعة ي األنشطة والعمليات والت 
اتيجية مع األغراض واألهداف المحددة واإل مدى تماشر ستى

افية   . ةوضوعة واألهداف المحددبالخطط الموالتأكد من مدى قيام األجهزة اإلشر

  تأكيد الرقابة الوقائية وذلك لمنع وقوع  األحداث غت  المرغوبة وتصحيح األعمال غت  السليمة والتوجه
 . دائها أت المرغوبة وتشجيع تكرار نحو الممارسا

 الت أكيد عىل سالمة وكفاءة عنارص الرقابة ا 
ى
 : لداخلية المتمثلة ف

 الهيئة الرقابية -أ
 تقدير المخاطر -ب
 أنشطة الرقابة الداخلية -ت
 ت المعلومات واإلتصاال  -ث
 والتفتيشالرقابة  -ج

 

  : مدير إدارة الرقابة الداخلية ب 
ى
 تقوم إدارة الرقابة الداخلية ممثلة ف

إعداد خطط الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع لجنة التدقيق ومدراء اإلدارات المعنية  -
كةورؤسا   . ء األقسام األخرى التابعة للشر

تنفيذ خطة الرقابة الداخلية الموضوعة والموافق عليها باإلضافة إىل تنفيذ أية مهام أو  -
 . مشاري    ع أخرى يطلبها مجلس اإلدارة

  يتوىل مدير إدارة الرقابة الداخلية رفع تقارير مفصلة لمجلس اإلدارة عن تقييم نظام  الرقابة الداخلية
حات لسد أى ثغر   نظام الرقابة الداخلية وذلك وإظهار المالحظات وإبداء المقتى

ى
ء ف ة يمكن أن تنسر

ي أى وقت يراه وفقا ل
ى
ورة وف  . مقتضيات الممارسة األمثل للرقابةبشكل دوري منتظم وعند الرصى

 دارة الرقابة الداخلية ومؤهالته: مدير إ -ب

كة كمال باشا شوكت عىل / يتوىل السيد  كة بتاري    خ وتم تع مهمة إدارة الرقابة الداخلية للشر  11/04/2017يينه بالشر

 المؤهالت األكاديمية : 

 ي المحاسبة
ى
 بكالريوس ف

  كات ي تدقيق الشر
ى
 دبلوما عليا ف

  ي تطبيقات الحاسب األىلي
ى
 دبلوما ف

  ي علوم األدارة
ى
 دبلوما ف

 (  ى  ( AIIIدبلوم المعهد الهندي للتأمي 

ات العملية :   الخبر

ة ي مجال ت 25 اكتر من خت 
ى
كات عاما ف ى داخل دولة اإل دقيق شر  مارات العربية المتحدة . التأمي 

كة اورينت  -  اآلنوحتى  2017من  -1 ي تكافل . مدير  بإدارة الرقابة الداخلية بشر  يو ان ب 

ى  -  2016وحتى  2003من  -2 كة اورينت للتأمي   .  مدير  بإدارة الرقابة الداخلية بشر

ي  -  2003وحتى  1996من  -3 ى  –محاسب فرع دب  كة التأمي  .  –المتحدة بشر ي  دب 

 

 ومؤهالته: متثال ضابط اإل  -ت

متثال بتكليف من مجلس اإلدارة ليتحقق بمهام ضابط اإل  كمال باشا شوكت عىل مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/ يقوم 

ى فيها بالق كة والعاملي  ام الشر ى ى واألنظمة واللوائح الصادرةمن مدى إلتى  . واني 
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 التقارير والحسابات السنويةكيفية تعامل إدارة الرقابة   -د 
ى
  تم األفصاح عنها ف

كة أو تلك التى ة بالشر  : الداخلية مع أية مشاكل كبب 
 
ّ
ة تعمل إدارة الرقابة الداخلية ال  حال تواجد ثمة مشكلة كبت 

ى
ة لمجلس اإلدارة  وف لية محددة وه التبعية المباشر

كة سيتم إحالتها إىل رئيس مجلس ا لم  2021وبالنسبة للعام   ،وات الالزمة لمنع تفاقم المشكلةإلدارة إلتخاذ الخطبالشر

كةتصادف إدارة الرقاب  . ة الداخلية أية مشكالت بالشر

 
كة: -ه   عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشر

كة.   تم إصدار تقريرين من إدارة الرقابة الداخلية إىل مجلس إدارة الشر
 

ي   2020تقرير ظابض اإلمتثال والرقابة الداخلية عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام  -
ى
 2020/ 31/12كما ف

ي والذى تم تقديمه  2020 المعامالت المشبوهة للسنة المنتهية  تقرير اإلبالغ عن -
ى
 2021/ 31/05ف

 

 

 2021تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية  -10
 

البيانات المقدمة والمتابعة المستمرة للجان مجلس اإلدارة وكذلك إدارة الرقابة الداخلية  ومدقق الحسابات من خالل 

ى عدم وجود  ي  تبي    2021العام دارية عن إأية مخالفات مالية أو  الخارج 

  

كة خالل العام  -11  تنمية المجتمع المحىل  و  2021مساهمة الشر
ى
 الحفاظ عىل البيئة ف

  
كة  ي تكافل )تتبع شر هتمامها بالمحافظة عىل سالمة البيئة إجتماعية تنبع من إ( سياسة بيئية و مساهمة عامةأورينت يو ان ب 

ي تبعث عىل التلوث والتقليل من  المحلية بتقليل اإلستخدام لألدوات ال
لك وكذلفات بالتدوير وإعادة اإلستعمال كمية المختى

ي تكافل إضافة إىل ما تقد. اإلستخدام األمثل للموارد  كة أورينت يو ان ب  تمارس وبفاعلية أدوراها ( مساهمة عامة)م فإن شر

ي والتوافق مع الخطط  اإلجتماعية وذلك من خالل اإلرتباط بعدد من الجمعيات الحكومية واألهلية لتعزيز عنارص اإلتصال الخارج 

 العامة للتنمية بالدولة. 

كة  كة لم  2021خالل العام  النقدية وفيما يتعلق بمساهمة الشر  لحداثة تأسيس الشر
ً
كة بفإنه نظرا   . ة مبالغرصف أيتقم الشر

 

 معلومات عامة -12
 

  ن -أ
ى
 السوق ف

ى
كة ف  : 2021هاية كل شهر خالل السنة المالية بيان سعر سهم الشر

 

هم 100 سعر على السهم سهم واستقر ، الشركة أسهم تداول على تعامالت أي إجراء يتم لم 2021 عام خالل  .العام خالل در

  2021جدول يوضح سعر السهم  خالل السنة المالية 
ً
ي نهاية كل شهر مبينا

 :فيه أعىل وأدبى سعر فى

 سعر 
ى
 سعر    الشهر أعىل سعر  أدئ

ى
 الشهر أعىل سعر  أدئ

 يناير 100 درهم 100 درهم  يوليو 100 درهم 100 درهم

اير 100 درهم 100 درهم  أغسطس 100 درهم 100 درهم  فت 

 مارس 100 درهم 100 درهم  سبتمت   100 درهم 100 درهم

 أبريل 100 درهم 100 درهم   أكتوبر 100 درهم 100 درهم

 مايو 100 درهم 100 درهم   نوفمت   100 درهم 100 درهم

 بونيو 100 درهم 100 درهم   ديسمت   100 درهم 100 درهم
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كة مع مؤشر السوق العام ومؤشر بي -ب كةإ القطاع الذي تنتىم  ان األداء المقارن لسهم الشر  : ليه الشر

 

 باستثناء اآلتي : الشركة أسهم تداول على تعامالت أي إجراء يتم لم 2021  عام خالل

  ة  281،124لشراء  2021مارس  16صفقة بتاريخ هم ) 22،068،234سهم بقيم ة  در هم للسهم الواحد( 78.5بقيم  در

  ة  700،000لشراء  2021مارس  16صفقة بتاريخ هم ) 54،950،000سهم بقيم ة  در هم للسهم الواحد( 78.5بقيم  در

 

هم 100 سعر على السهم سهم استقر وباستثناء الصفقات السابقة  مع تفاعل أي دون ثابتا   السهم سعر استقر لذلك. العام خالل در
 .القطاع مؤشر مع أو العام السوق مؤشر

  

 

 بيان توز  -ج
ى
ى كما ف  : 2021/ 31/12ي    ع ملكية المساهمي 

تصنيف 

 المساهم

 نسبة األسهم المملوكة

كات أفراد  المجموع حكومة شر

 %99.85 ال يوجد %83.9062 %15.944 محىل  

 %0.10 يوجدال  ال يوجد %0.10 عرئر  

 %0.05 ال يوجد ال يوجد %0.05 أجنتر  

 %100 يوجد ال  %83.9062 %16.094 المجموع

 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

ل العام رسم بياني يوضح ثبات سعر السهم وعدم تفاعله مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع خال
2021

يناير فبراير مارس  أبريل مايو يونيو  يوليو  اغسطس  سبتمبر  اكتوبر نوفمبر  ديسمبر 
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ى الذين يملكون  -د   5بيان بالمساهمي 

ى
كة ف   : 2021/ 31/12% أو أكبر من رأسمال الشر

 
عدد األسهم  سماإل  م

 المملوكة

نسبة األسهم 

  
ى
المملوكة ف

 رأس المال

كة  1 ى أشر  %83.9062 1,678,124 )مساهمة عامة(ورينت للتأمي 

 

 
   -ه

ى
ى وفقا لحجم الملكية كما ف :  2021/ 31/12بيان بكيفية توزي    ع المساهمي   حسب الجدول التاىل 

 

عد  ملكية األسهم )سهم ( م

ى   المساهمي 

نسبة األسهم  عدد االسهم المملوكة

  رأس 
ى
المملوكة ف

 المال

 %16.094 321,876 16 50,000أقل من  1

إىل أقل  50,000من  2

  500,000 من

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

إىل أقل  500,000من  3

 5,000,000من 

1 1,678,124 83.9062% 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5,000,000أكتر من  4

 %100 2,000,000 17 المجموع

 
  تم إتخاذبيان باإل  -و

 :ها بشأن ضوابط عالقات المستثمرينجراءات التى

 

اما إ ى وط لتى ى مدير الشئون المالية كضابط عالقات مستثمرين نظرا لتوافر الشر ي هذا الشأن تم تعيي 
كة بالقرارات الصادرة فى من الشر

ى والقدرة عىل التواصل مع المستثمرين. ه من اإلالمطلوبة في  لمام باللوائح والقواني 

 

اهمين الذين يملكون  أو اكثر من أسهم الشركة% 5رسم توضيحي للمس

عامة)شركة اورينت للتأمين  همة  ( مسا
اخرون
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 معه التواصل وبيانات المستثمرين عالقات مسؤول سمإ
  

  رامان راجا  سوندرام ميناشر  / السيد 
 

            971582162212+:       موبايل    97146017585+:  هاتف
ي     +97146017555 : سفاك 

وبى     sundaram.rajaraman@orientunbtakaful.ae : بريد الكتى
 

ي اإل طالراب 
وبى ي  الموقع عىل المستثمرين عالقاتلصفحة  لكتى

وبى كة اإللكتى  www.orientunbtakaful.ae : للشر

 
 
 

  الجمعية العمومية المنعقدة خالل عام  بيان -ز
ى
  تم عرضها ف

 : بشأنها  المتخذة جراءاتواإل  2021بالقرارات الخاصة التى

كة - 18.08.2021بتاري    خ  موميةاجتماع الجمعية الع   اسم الشر
ى
ح ف   هيكل المساهمة والتغيب  المقبى

ى
 التغيب  ف

همة عامة ( ، استحوذت شركة أورينت للتأمين 2021 شهر مارسخالل   -على األسهم التالية:  ) شركة مسا

هم للسهم 78.50سهم مملوكة لبنك أبوظبي التجاري بسعر  700.000•   در

هما  للسهم 78.50شركة الوفاق للتمويل بسعر سهما  مملوكة ل 281،124•   در

هيئة األوراق المالية والسلع والمصرف المركزي  ة من  بعد عملية االستحواذ المذكورة أعاله ، وبعد الحصول على الموافقات الالزم
همين -تحدة لدولة اإلمارات العربية الم ة المنعقد بتاريخ الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومي قسم التأمين ، وافق مسا

 -على ما يلي:  18.08.2021

ة من . 1 ة ) أورينت يو ان بي تكافل تغيير اسم الشرك همة عام همة عامة ) اورينت تكافل إلى  (شركة مسا ة مسا عن طريق  (شرك
 من النظام األساسي للشركة 2تعديل المادة 

بموجب  2015( لسنة 2التشريعية على قانون الشركات االتحادي رقم )تعديل باقي مواد النظام األساسي بما يتوافق مع التعديالت . 2
بشأن تنظيم  2007( لسنة 6والتعديالت التشريعية على القانون االتحادي. رقم ) 2020( لسنة 26المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 الحوكمة. وبما يتوافق مع قرارات 2020( لسنة 24أعمال التأمين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )

كة  – 07.12.2021بتاري    خ  موميةاجتماع الجمعية الع ى خطاب نوايا لالستحواذ تم استالمه من شر كة مساه أورينت للتأمي   مة عامة ( . )شر

 
همة عامة (، تلقت الشركة خطاب نوايا من شركة أورينت للتأمين 2021وخالل شهر أكتوبر  للحصول على أسهم في  ) شركة مسا

ة ( يو ان بيأورينت  همة عام وفقا لألنظمة وبعد الحصول على  وقامت الشركة،٪ من أسهم الشركة16.09تمثل  تكافل ) شركة مسا
التأمين، بإجراء  قسم -والمصرف المركزي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  هيئة األوراق المالية والسلعالموافقات الالزمة من 

همون تأجيل مناقشة الموضوع لحين االنتهاء من تقرير التقييم وفقا 07.12.2021بتاريخ  العموميةاجتماع للجمعية  ، قرر فيه المسا
هيئة األوراق المالية والسلع،  مع الموعد الجديد الجتماع الجمعية   الذي سيتم اإلعالن عنه بالتنسيق مع الهيئة. العموميةلمتطلبات 

 
 

 تعيينه وتاري    خ اإلدارة مجلس اجتماعات مقرر  سمإ            
 

 ميناشر سوندرام راجا رامان /  السيد  هو  اإلدارة مجلس اجتماعات مقرر                  
  2017/ 11/ 13تعيينه  وتاري    خ                 
ات المؤهالت     العلوم التطبيقية(قسم )  -علوم بكالوريوس  : والخبر

  / ي الماىلي  دورة تدريبية وشهادة سكرتت  مجلس إدارة معتمد من معهد الحوكمة  سوق دب 
 : العام خالل عملة بمهام بيان   

كات الفعالة.  •  ضمان حوكمة الشر

mailto:sundaram.rajaraman@orientunbtakaful.ae
http://www.orientunbtakaful.ae/
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 الالزمة اإلجراءاتوالتواصل الفعال وتنفيذ  لإلجتماعات اإلعضاءحضور  إثباتضمان • 
 للوثائق والسجالت ذات الصلة.  وحفظجتماعات لإل 
 المنبثقة من المجلس  جانالدعوة إىل اجتماعات مجلس اإلدارة واللو إعداد جدول أعمال • 

 السنوي.  موميةجتماع الجمعية العال  التحضت  وكذلك 
 . المعلومات شية عىل والحفاظ والصحيحة السليمةمعالجة ال ضمان• 
كةتمثيل •   بطريقة مهنية الشر

 
كة خالل العام  -د   صادفت الشر

 : 2021بيان باألحداث الجوهرية التى

كة - 18.08.2021بتاري    خ  موميةاجتماع الجمعية الع   اسم الشر
ى
ح ف   هيكل المساهمة والتغيب  المقبى

ى
 التغيب  ف

همة عامة ( ، استحوذت شركة أورينت للتأمين 2021 شهر مارسخالل   -على األسهم التالية:  ) شركة مسا

هم للسهم 78.50سهم مملوكة لبنك أبوظبي التجاري بسعر  700.000•   در

هما  للسهم 78.50سهما  مملوكة لشركة الوفاق للتمويل بسعر  281،124•   در

هيئة األوراق المالية والسلع والمصرف المركزي  ة من  بعد عملية االستحواذ المذكورة أعاله ، وبعد الحصول على الموافقات الالزم
همين -تحدة لدولة اإلمارات العربية الم الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ الشركة خالل اجتماع  قسم التأمين ، وافق مسا

 -على ما يلي:  18.08.2021

ة من . 1 ة ) أورينت يو ان بي تكافل تغيير اسم الشرك همة عام همة عامة ) اورينت تكافل إلى  (شركة مسا ة مسا عن طريق  (شرك
 من النظام األساسي للشركة 2تعديل المادة 

بموجب  2015( لسنة 2التعديالت التشريعية على قانون الشركات االتحادي رقم ) تعديل باقي مواد النظام األساسي بما يتوافق مع. 2
بشأن تنظيم  2007( لسنة 6والتعديالت التشريعية على القانون االتحادي. رقم ) 2020( لسنة 26المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 ق مع قرارات الحوكمة.وبما يتواف 2020( لسنة 24أعمال التأمين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )

كة  – 07.12.2021بتاري    خ  موميةاجتماع الجمعية الع ى خطاب نوايا لالستحواذ تم استالمه من شر كة مساه أورينت للتأمي   مة عامة ( . )شر

 
همة عامة (، تلقت الشركة خطاب نوايا من شركة أورينت للتأمين 2021وخالل شهر أكتوبر  للحصول على أسهم في  ) شركة مسا

ة (أورينت  همة عام وفقا لألنظمة وبعد الحصول على  وقامت الشركة،٪ من أسهم الشركة16.09تمثل  يو ان بي تكافل ) شركة مسا
التأمين، بإجراء  قسم -والمصرف المركزي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  هيئة األوراق المالية والسلعالموافقات الالزمة من 

همون تأجيل مناقشة الموضوع لحين االنتهاء من تقرير التقييم وفقا 07.12.2021بتاريخ  العموميةاع للجمعية اجتم ، قرر فيه المسا
هيئة األوراق المالية والسلع،  مع الموعد الجديد الجتماع الجمعية   الذي سيتم اإلعالن عنه بالتنسيق مع الهيئة. العموميةلمتطلبات 

 

كة بنهاية عام بيان بنسبة التو  -ز   الشر
ى
ى ف   : 2021طي 

 ى  نسبة تبلغ  %  12 إىل 2017عام  بنهاية التوطي 
ً
كة بأن علما   منها  المطلوبة النقاط بتحقيق قامت الشر

ً
 النقاط لنظام وفقا

ى  هيئة من المعتمد   . التأمي 

 ى بنهاية عام  تبلغ  لنظام النقاط  12 إىل 2018نسبة التوطي 
ً
كة قامت بتحقيق النقاط المطلوبة منها وفقا  بأن الشر

ً
% علما

 . ى  المعتمد من هيئة التأمي 

 ى بنهاية عام  تبلغ  لنظام النقاط  12 إىل 2019نسبة التوطي 
ً
كة قامت بتحقيق النقاط المطلوبة منها وفقا  بأن الشر

ً
% علما

 . ى  المعتمد من هيئة التأمي 

 ى ب تبلغ  لنظام النقاط  12 إىل 2020نهاية عام نسبة التوطي 
ً
كة قامت بتحقيق النقاط المطلوبة منها وفقا  بأن الشر

ً
% علما

 . ى  المعتمد من هيئة التأمي 

 ى بنهاية عام  تبلغ  لنظام النقاط  12 إىل 2021نسبة التوطي 
ً
كة قامت بتحقيق النقاط المطلوبة منها وفقا  بأن الشر

ً
% علما

 . ى  المعتمد من هيئة التأمي 
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INTERNAL AUDIT REPORT FOR THE QUARTER ENDED 31 MARCH 2021 

Executive Summary 

Orient UNB Takaful PJSC is a public joint stock company formed in July 2017. The shareholding pattern 
of the company, as on September 30,2020, is as follows: 

Particulars Shareholding 

Orient Insurance PJSC 34.85% 
Union National Bank (UNB) 35.00% 
Al WIFAQ Finance company (Subsidiary of UNB) 14.06% 
Public/Others 16.09% 

The company operations are headed by the Chief Executive Officer (CEO) who has been given the authority 
by the Board of Directors (Board) to manage the company and take business decisions under the Power of 
Attorney dated November 15, 2018 (Registered in Dubai Courts). Each underwriting division is headed by 
Assistant Vice President (AVP) who directly reports to the CEO and the claims division is headed by the 
Vice President – Claims. The Finance department is headed by Senior Vice President - Finance. The 
Operations Control Department (OCD) is headed by AVP – OCD, who reports directly to the CEO. 

Background 

The Internal Audit is headed by Mr. K Sowkath Ali who is having a total experience of over 3 decades, 
with close to 25 years in the insurance industry, with a significant portion of the rest of the experience in 
Government Audit department in India. He has worked in Orient Insurance for 13 years and has been 
working with orient UNB Takaful since its formation in 2017. 

Objectives 

The objective of the audit is to assess the existing control environment and review the efficiency and 
effectiveness of the internal controls and to suggest improvements as deemed necessary. 

Scope 

The broad scope of the Internal Audit includes a review of the following areas, divided by topics and 
covered on a periodical basis, usually a quarter.: 

Control Environment: 

• Organizational policies and procedures
• Delegation of Authority
• Roles and responsibilities
• System access rights
• Policy issuance and approval controls
• Revenue accounting and collection
• Claim management processes
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• Management of third-party vendor relationships
• Customer service

Methodology 

Orient UNB takaful adopts a combination between a concurrent audit and a periodical review. The Internal 
Control Department carries out a regular concurrent review of all financial payment relating to claims, 
suppliers and to other business partners. Any exceptions are reported to the CEO then and there along with 
necessary recommendations and subsequently the departments are advised for necessary implementation 
as per CEO approval. 

For the purpose of reporting, during every quarter, a selection of topics depending on the volume of 
transactions is identified for coverage. Samples are selected on the topic and validated on a full process 
chain cycle. For the quarter ended 31 March 2021, Motor & Non-Motor Claims were reviewed. 

The process of review included the following: -- 

• Review of all claim files processed for payment including Salvage processes.
• Critically reviewing the various activities for any process lapses
• Engaging in constructive discussions with the relevant process owners to validate how the process

is being followed by the department, whether the relevant team members are briefed about the
processes to be followed, etc.

Key findings 

Arising out of the audit, further improvements and automation for the Motor claims Processes were 
suggested and implemented. 

Opinion & Conclusion 

Nothing has come to the attention of the Internal Audit which causes serious concerns or risks of fraud. 

Recommendations 

The Internal Audit department notes that several of the observations have been corrected then and 
there in the presence of the internal audit team and will be followed by the departments in future. Internal 
Audit will note to monitor these aspects in future audits. 

References 

No published or unpublished materials were used while preparing the current report. 
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Limitations 

The Integral Audit has been carried out with the following limitations inherent to the internal auditor’s work 

Internal control Internal control systems, no matter how well designed and operated, are affected by inherent 
limitations. These include the possibility of poor judgment in decision-making, human error, control 
processes being deliberately circumvented by employees and others, management overriding controls and 
the occurrence of unforeseeable circumstances.  

However, the Internal Audit work is being carried out with due diligence and with an approach towards 
developing and maintaining sound systems of internal control and governance and for the prevention and 
detection of irregularities and fraud. The Internal Audit team endeavors to plan the work so that there is a 
reasonable expectation of detecting significant control weaknesses and, if detected, to carry out additional 
work directed towards identification of consequent fraud or other irregularities.  

******************** 
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INTERNAL AUDIT REPORT FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2021 

 

Executive Summary 
 
Orient UNB Takaful PJSC is a public joint stock company formed in July 2017. The shareholding pattern 
of the company, as on date is as follows: 
 

Particulars Shareholding 

Orient Insurance PJSC 83.91% 
Public/Others 16.09% 

 
The company operations are headed by the Chief Executive Officer (CEO) who has been given the authority 
by the Board of Directors (Board) to manage the company and take business decisions under the Power of 
Attorney dated November 15, 2018 (Registered in Dubai Courts). Each underwriting division is headed by 
Assistant Vice President (AVP) who directly reports to the CEO and the claims division is headed by the 
Vice President – Claims. The Finance department is headed by Senior Vice President - Finance. The 
Operations Control Department (OCD) is headed by AVP – OCD, who reports directly to the CEO. 

Background 

 
 
The Internal Audit is headed by Mr. K Sowkath Ali who is having a total experience of over 3 decades, 
with close to 25 years in the insurance industry, with a significant portion of the rest of the experience in 
Government Audit department in India. He has worked in Orient Insurance for 13 years and has been 
working with orient UNB Takaful since its formation in 2017. 

Objectives 

 

 
The objective of the audit is to assess the existing control environment and review the efficiency and 
effectiveness of the internal controls and to suggest improvements as deemed necessary. 

Scope 

 
 
The broad scope of the Internal Audit includes a review of the following areas, divided by topics and 
covered on a periodical basis, usually a quarter.: 
 
Control Environment: 

• Organizational policies and procedures 
• Delegation of Authority 
• Roles and responsibilities 
• System access rights 
• Policy issuance and approval controls 
• Revenue accounting and collection 
• Claim management processes 
• Management of third-party vendor relationships 
• Customer service 
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Methodology 

Orient UNB takaful adopts a combination between a concurrent audit and a periodical review. The Internal 
Control Department carries out a regular concurrent review of all financial payment relating to claims, 
suppliers and to other business partners. Any exceptions are reported to the CEO then and there along with 
necessary recommendations and subsequently the departments are advised for necessary implementation 
as per CEO approval. 

For the purpose of reporting, during every quarter, a selection of topics depending on the volume of 
transactions is identified for coverage. Samples are selected on the topic and validated on a full process 
chain cycle.  

For the quarter ended 30 June 2021, Internal Control aspects for Finance & IT related processes were 
reviewed. The following improvements were suggested and implemented: -- 

The process of review included the following: -- 

• Medical Subgroup Policies – Commission calculations processes were improved.
• Producer Codes – are not mandatory as of now. To improve controls, this is now being made

mandatory through IT systems.
• Improvements made on RI payments from Finance—Follow-up of claims recovery made as an

additional component of checking for every payment.
• Similarly, refunds have been made as part of the additional checking process on RI payments from

Finance.
• Process of submission of Medical Claims Bordereaux being aligned with financial process flow.

Key findings 

Arising out of the audit, further improvements and automation for the Finance & IT Processes were 
suggested and implemented as above. 

Opinion & Conclusion 

Nothing has come to the attention of the Internal Audit which causes serious concerns or risks of fraud. 

Recommendations 

The Internal Audit department notes that several of the observations have been corrected then and there 
in the presence of the internal audit team and will be followed by the departments in future. Internal 
Audit will note to monitor these aspects in future audits. 

References 

Internal Audit report Ref IA/1/2020 dated 04.11.2020 
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No published or unpublished materials were used while preparing the current report. 

Limitations 

The Internal Audit has been carried out with the following limitations inherent to the internal auditor’s work 

Internal control Internal control systems, no matter how well designed and operated, are affected by inherent 
limitations. These include the possibility of poor judgment in decision-making, human error, control 
processes being deliberately circumvented by employees and others, management overriding controls and 
the occurrence of unforeseeable circumstances.  

However, the Internal Audit work is being carried out with due diligence and with an approach towards 
developing and maintaining sound systems of internal control and governance and for the prevention and 
detection of irregularities and fraud. The Internal Audit team endeavors to plan the work so that there is a 
reasonable expectation of detecting significant control weaknesses and, if detected, to carry out additional 
work directed towards identification of consequent fraud or other irregularities.  

******************** 



 

Internal Audit report Ref IA/1/2020 dated 04.11.2020 
Page 1 of 3 

 
INTERNAL AUDIT REPORT FOR THE QUARTER ENDED 30 SEPTEMBER 2021 

 

Executive Summary 
 
Orient UNB Takaful PJSC is a public joint stock company formed in July 2017. The shareholding pattern 
of the company, as on date is as follows: 
 

Particulars Shareholding 

Orient Insurance PJSC 83.91% 
Public/Others 16.09% 

 
The company operations are headed by the Chief Executive Officer (CEO) who has been given the authority 
by the Board of Directors (Board) to manage the company and take business decisions under the Power of 
Attorney dated November 15, 2018 (Registered in Dubai Courts). Each underwriting division is headed by 
Assistant Vice President (AVP) who directly reports to the CEO and the claims division is headed by the 
Vice President – Claims. The Finance department is headed by Senior Vice President - Finance. The 
Operations Control Department (OCD) is headed by AVP – OCD, who reports directly to the CEO. 

Background 

 
 
The Internal Audit is headed by Mr. K Sowkath Ali who is having a total experience of over 3 decades, 
with close to 25 years in the insurance industry, with a significant portion of the rest of the experience in 
Government Audit department in India. He has worked in Orient Insurance for 13 years and has been 
working with orient UNB Takaful since its formation in 2017. 

Objectives 

 

 
The objective of the audit is to assess the existing control environment and review the efficiency and 
effectiveness of the internal controls and to suggest improvements as deemed necessary. 

Scope 

 
 
The broad scope of the Internal Audit includes a review of the following areas, divided by topics and 
covered on a periodical basis, usually a quarter.: 
 
Control Environment: 

• Organizational policies and procedures 
• Delegation of Authority 
• Roles and responsibilities 
• System access rights 
• Policy issuance and approval controls 
• Revenue accounting and collection 
• Claim management processes 
• Management of third-party vendor relationships 
• Customer service 



Page 2 of 3 

Methodology 

Orient UNB takaful adopts a combination between a concurrent audit and a periodical review. The Internal 
Control Department carries out a regular concurrent review of all financial payment relating to claims, 
suppliers and to other business partners. Any exceptions are reported to the CEO then and there along with 
necessary recommendations and subsequently the departments are advised for necessary implementation 
as per CEO approval. 

For the purpose of reporting, during every quarter, a selection of topics depending on the volume of 
transactions is identified for coverage. Samples are selected on the topic and validated on a full process 
chain cycle.  

For the quarter ended 30 Sept 2021, Audit of Finance was covered by focusing on the following topics, 
reviewing the processes and controls and suggesting improvement sin processes wherever required: -- 

• The process flow in respect of On-line payments and accounting these in the form of receipts was
reviewed and minor improvements in reporting were suggested to enhance the ease of work.

• Reinsurance payments process were reviewed and found to be exercising all process controls.
• Review was made of the follow-up of claims recovery as recommended in earlier reports and found

that the processes are effective.
• Ageing of outstanding receivables reviewed and found to be effective.
• Process of Commission calculation was reviewed and tested positively for effectiveness of controls.
• All Claims payments, expenses payments, refunds payments, payments to authorities, etc. were

reviewed for appropriateness in terms of necessary approvals, supporting documents and follow-
up wherever necessary.

Key findings 

It was noted that the Finance processes were effective and will be monitored by the IA department on a 
continuing basis as in the past. 

Opinion & Conclusion 

Nothing has come to the attention of the Internal Audit which causes serious concerns or risks of fraud. 

Recommendations 

The Internal Audit department notes that several of the observations have been corrected then and there 
in the presence of the internal audit team and will be followed by the departments in future. Internal 
Audit will note to monitor these aspects in future audits. 

Internal Audit report Ref IA/1/2020 dated 04.11.2020 
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References 

No published or unpublished materials were used while preparing the current report. 

Limitations 

The Internal Audit has been carried out with the following limitations inherent to the internal auditor’s work 

Internal control Internal control systems, no matter how well designed and operated, are affected by inherent 
limitations. These include the possibility of poor judgment in decision-making, human error, control 
processes being deliberately circumvented by employees and others, management overriding controls and 
the occurrence of unforeseeable circumstances.  

However, the Internal Audit work is being carried out with due diligence and with an approach towards 
developing and maintaining sound systems of internal control and governance and for the prevention and 
detection of irregularities and fraud. The Internal Audit team endeavours to plan the work so that there is a 
reasonable expectation of detecting significant control weaknesses and, if detected, to carry out additional 
work directed towards identification of consequent fraud or other irregularities.  

******************** 
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INTERNAL AUDIT REPORT FOR THE QUARTER ENDED 31 DECEMBER 2021 

 

Executive Summary 
 
Orient UNB Takaful PJSC is a public joint stock company formed in July 2017. The shareholding pattern 
of the company, as on date is as follows: 
 

Particulars Shareholding 

Orient Insurance PJSC 83.91% 
Public/Others 16.09% 

 
The company operations are headed by the Chief Executive Officer (CEO) who has been given the authority 
by the Board of Directors (Board) to manage the company and take business decisions under the Power of 
Attorney dated November 15, 2018 (Registered in Dubai Courts). Each underwriting division is headed by 
Assistant Vice President (AVP) who directly reports to the CEO and the claims division is headed by the 
Vice President – Claims. The Finance department is headed by Senior Vice President - Finance. The 
Operations Control Department (OCD) is headed by AVP – OCD, who reports directly to the CEO. 

Background 

 
 
The Internal Audit is headed by Mr. K Sowkath Ali who is having a total experience of over 3 decades, 
with more than 25 years in the insurance industry, with a significant portion of the rest of the experience in 
Government Audit department in India. He has worked in Orient Insurance for 13 years and has been 
working with orient UNB Takaful since its formation in 2017. 

Objectives 

 

 
The objective of the audit is to assess the existing control environment and review the efficiency and 
effectiveness of the internal controls and to suggest improvements as deemed necessary. 

Scope 

 
 
The broad scope of the Internal Audit includes a review of the following areas, divided by topics and 
covered on a periodical basis, usually a quarter.: 
 
Control Environment: 

• Organizational policies and procedures 
• Delegation of Authority 
• Roles and responsibilities 
• System access rights 
• Policy issuance and approval controls 
• Revenue accounting and collection 
• Claim management processes 
• Management of third-party vendor relationships 
• Customer service 
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Methodology 
 
Orient UNB takaful adopts a combination between a concurrent audit and a periodical review. The Internal 
Control Department carries out a regular concurrent review of all financial payment relating to claims, 
suppliers and to other business partners. Any exceptions are reported to the CEO then and there along with 
necessary recommendations and subsequently the departments are advised for necessary implementation 
as per CEO approval. 
 
For the purpose of reporting, during every quarter, a selection of topics depending on the volume of 
transactions is identified for coverage. Samples are selected on the topic and validated on a full process 
chain cycle.  
 
For the quarter ended 31 Dec 2021, Medical Claims processes were reviewed: -- 
 
The process consisted of review of the various claims processed by Third Party Administrators (TPAs)- 
NextCare & NAS and included the following various steps. 
 

• A data dump of the Medical claims for the year 2021 was taken from the Insurance System (IIRIS). 
• The sample selection was carried out as follows: -- 

 
Particulars Next Care NAS 
Direct Billing (Network) Claims 40 40 
Reimbursement Claim 40 40 

 
• Necessary privileges were obtained to access the TPA systems by way of a specific username and 

password. 
 

• The following aspects were then covered while reviewing the claim records: - 
 
1. What is the field in the TPA systems to —identify it is a reimbursement claim or NW claim 
2. What is the process flow in which an insured approach the Network provider and seeks 

treatment, how the TPA validates the eligibility criteria, how the approval is communicated 
through the portal, etc. 

3. Whether Member is covered under the Policy. 
4. Whether the treatment is covered as per Policy conditions. (e. g. Spectacles, Dental Treatment 

etc. 
5. Whether the service provider is covered under the relevant network applicable for the policy. 
6. Whether the claim amount is within the limits specified in the policy. 
7. Whether the claims are justified by Invoice from the providers—Third Party proof 
8. How the authority for approving treatments is controlled in the TPA system. 
9. Whether the claims reported within the specified time—what is the time specified etc. 

 

Key findings 

 
It was noticed that the claims processing was well controlled by TPAs. The documents supporting the 
claims are found to be scanned and stored in the TPA’s IT systems, together with the prescriptions etc. so 
that these can be easily accessed and verified by the Company at any time at random according to our 
convenience. This speaks well of the internal control processes followed by these TPAs. 



 

Internal Audit report Ref IA/4/2021 dated 04.02.2022 
Page 3 of 3 

 

Opinion & Conclusion 

 
 

Nothing has come to the attention of the Internal Audit which causes serious concerns or risks of fraud. 
 

Recommendations 

 
 
There are no specific recommendations arising out of this audit and the Internal Audit department will 
continue to periodically review the process. 
 
 

References 
 
No published or unpublished materials were used while preparing the current report. 
 

Limitations 
 
The Internal Audit has been carried out with the following limitations inherent to the internal auditor’s work  
 
Internal control Internal control systems, no matter how well designed and operated, are affected by inherent 
limitations. These include the possibility of poor judgment in decision-making, human error, control 
processes being deliberately circumvented by employees and others, management overriding controls and 
the occurrence of unforeseeable circumstances.  
 
However, the Internal Audit work is being carried out with due diligence and with an approach towards 
developing and maintaining sound systems of internal control and governance and for the prevention and 
detection of irregularities and fraud. The Internal Audit team endeavours to plan the work so that there is a 
reasonable expectation of detecting significant control weaknesses and, if detected, to carry out additional 
work directed towards identification of consequent fraud or other irregularities.  
 

******************** 
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The Sustainable Development Goals (SDGs), also known as
Global Goals, are a set of 17 integrated and interrelated
goals to end poverty, protect the planet and ensure that
humanity enjoys peace and prosperity by 2030.
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Message from Leader
Orient UNB Takaful PJSC (Orient Takaful), a public joint stock company registered under UAE Federal Law No.2 of 2015, aims ‘To be the leading Takaful company in
UAE contributing effectively to the development and growth of UAE economy through the provision of all types of Sharia compliant insurance products and
services.’

In pursuit of this Vision Statement, the Company has recently received an exemplary credit rating of ‘A’ from Standard & Poor’s and ‘A Excellent’ from AM Best,
amongst the highest rating in the region. This is a testament to the best practices embedded in all its procedures, insurance and operational.

A subsidiary of Orient Insurance PJSC, the regulatory authorities that Orient Takaful reports to are the Insurance Supervision Department of the UAE Central Bank,
Dubai Financial Market (DFM) and Securities and Commodities Authority (SCA). The company is listed on the DFM.

Overall supervision is provided by a 5-member Board, supported by the Chief Executive Officer and top management team. Shariah compliance is
overseen by a 3-member Shariah Board.

Orient UNB Takaful began its operations in 2017 with a paid-up capital of AED 200 mn. Within this short span of time, Orient UNB Takaful has attained a Takaful
market share of 10%, achieving a Gross Written Premium of AED 401 mn in 2021 and net profit of over AED 15 mn. This growth is a testament to the company’s
sound practices and reputation in the Takaful industry.

The company deals in the issuance of takaful contracts that cover all types of risks. Details are available on the website (www.orientunbtakaful.ae).



Scope and 
Methodology

This report for Orient UNB takaful covers the activities of the company 
for the year 2021 and is based on the review of key policies through
discussions with key personnel.

Activities undertaken within the aspects of Environmental, Social and 
Governance aspects are outlined in Section 3. The integration of com-
pany activities with the Sustainability Development Goals is listed in 
Section 4.



ESG Approach
A rapidly growing Islamic finance company, Orient UNB 
Takaful is well-positioned to make ESG a core driver of 
growth. The company plans to develop a multi-dimensional 
ESG strategy that will be guided by common Islamic and 
socially responsible principles of being good for society and
the environment, transparency and fairness. This is 
particularly relevant in the context of UAE’s intention to
host COP28 in 2023.

In June 2020, the UN Environment Programme’s Finance Initiative
issued its Principles for Sustainable Insurance (PSI) to tackle a wide
range of sustainability risks.



Principle 1 : We will embed in our decision-making environmental, social and
governance issues relevant to our insurance business.

Principle 2 : We will work together with our clients and business partners to
raise awareness of environmental, social and governance issues, manage risk
and develop solutions.

Principle 3 : We will work together with governments, regulators and other key
stakeholders to promote widespread action across society on environmental,
social and governance issues.

Principle 4 : We will demonstrate accountability and transparency in regularly
disclosing publicly our progress in implementing the Principles.

Orient UNB Takaful plans to implement these principles in a staged manner,
embedding them within the scope of its business goals. The first stage involves
creating a strategy and awareness among all stakeholders:



ORIENT UNB TAKAFUL 
ESG APPROACH 2022



Orient UNB Takaful is incorporating the philosophy of managing energy and water usage into its company culture,
through

• Training and creating awareness among staff.
• Setting up of a suggestion scheme to encourage further awareness.
• Encouraging individual responsibility for achieving the Dubai goal for

30%reduction in emissions by 2030, such as by ensuring all lights are shut
off after office hours.

• Saving energy by using energy saver LED bulbs for office lighting.
• Saving water by monitoring taps regularly for any leakage in plumb lines.

The company encourages employees to adopt the mandate of Reduce, Reuse,
Recycle wherever possible. Given the nature of business, an area where the
company is already able to make a contribution is controlling paper waste.

Several steps are taken to optimise paper usage:
• Motor Claims files, which are over 35% of total claims, are scanned and

physically stored with an outside agency Infofort. Finance files are also
being scanned.

• A link is sent to clients for payment of premium online.
• The Core Insurance System provides necessary features so that the

documents can be scanned and stored at each policy level, so that when a
claim is registered, the claims team can access all these documents through
the application, rather than obtaining physical copies from the
underwriting teams.

• Reducing printouts and re-using printed paper as rough writing pads etc.
where possible.

Environmental: 
Energy, Water, Waste



Orient UNB Takaful recognises the importance of
focusing on the triple bottom line of People, Planet
and Profit and manages its Human Capital through
a set of policies that ensure a fair and equitable
framework is followed.
Policies for HR are driven by the Al Futtaim Group
to ensure parity and a coordinated approach
amongst its companies. As a young company with
plans to grow and retain its talent, Orient UNB
Takaful takes a personalised approach to managing
its employees and partnering with them in their
aspirations.

SOCIAL



HUMAN CAPITAL
The HR team has issued detailed policies to manage the
multicultural team with transparency and fairness. Some key
policies that improve engagement and productivity are :
• Recruitment Policy : provides guidelines for internal,

external and temporary recruitment, selection
processes and onboarding.

• Emiratisation and Diversity : encourages diversity of
gender and nationality by setting rules for the maximum
number of people from a single country in any
department.

• Performance Management : aligns objectives to overall
strategy through the use of Balanced Score Card, regular
reviews, the 360-degree feedback process and reward
policies that recognize special contributions.



Employee
Newsletter



EMPLOYEE TRAINING 
AND DEVELOPMENT
The Al Futtaim Group has an extensive Performance Management
System. As part of a focussed effort to improve employee prospects
and performance, training calendars are prepared annually. The
company gives access to a wide range of training courses, both online
& classroom, available on the online employee portal known as
IGROW.
Training undertaken last year includes a variety of technical and
management skills development.



HEALTH AND SAFETY
For its employees, Orient UNB Takaful ensures full compliance with health
and safety requirements including First Aid training and fire drills. Medical
insurance is provided to all staff, while at senior levels, family cover is also
provided. Maternity cover and pre-natal and post- natal care are provided for
women.
The company also sponsors recreation events such as Sports Day and
specific health and wellness activities to foster teamwork and well-being in
the workplace.

Research has shown that a well-thought-out and strategic
diversity and equality policy facilitates employee
satisfaction, retention and creativity. In addition, Orient
UNB Takaful’s diverse workforce helps the organisation
appeal to a wider customer base that is representative of
the UAE’s population.

Ensuring Board diversity, one of the 5 directors on the Board
of Orient UNB Takaful is a lady member. 27% of the 
employees are women.



The suggestion scheme provides opportunities to all staff to contribute to the
company’s performance. Employees are encouraged to provide suggestions not
just in environmental initiatives but in any area where there is a room for
enhancement. Taking responsibility and working well with internal and external
customers is rewarded through a recognition system of Employee of the Quarter,
On The Spot Award, Annual Sales Award and Long Service Awards.

The Al Futtaim Group has in place a grievance code which aims to provide a means
of formally communicating grievances and ensuring their timely and equitable
settlement by contacting Employee Services online or via the telephone.

FEEDBACK AND GRIEVANCE MECHANISM
“



FINANCIAL PRODUCT SAFETY

SUSTAINABLE INSURANCE
According to the UNEP FI, “Sustainable insurance is a strategic approach
where all activities in the insurance value chain, including interactions with
stakeholders, are done in a responsible and forward-looking way by
identifying, assessing, managing and monitoring risks and opportunities
associated with environmental, social and governance issues. Sustainable
insurance aims to reduce risk, develop innovative solutions, improve business
performance, and contribute to environmental, social and economic
sustainability.”

A detailed analysis of risks and how they are managed is presented in the
audited financial statements which is available on the Company website as
well as regulator’s website.

In addition, feedback is received in the form of Employee Engagement
surveys, as well as Exit Interviews. HR also uses other forms of inputs from
the employees by way of periodical department meetings and other open
forums.
The HR department annually conducts online employee engagement
surveys that measures various work-related factors such as Alignment,
Loyalty, Organisational environment, Customer focus, Performance &
Recognition, Empowerment, and Growth & Development. Time bound
impact plans are formulated by every department on the basis of the
Engagement Survey results. The most recent survey had response rate of
94%.
The employees can also obtain free independent confidential legal advice
in relation to whistle blowing from the following external contact: Group
Legal Counsel: Ethics toll-free line on 800-ETHICS (800 384427) or on
email to ethics@alfuttaim.ae.

mailto:ethics@alfuttaim.ae


Policies and products are designed in keeping with Customer requirements with respect
to product features, competitive pricing, delivery and policy servicing including claims
handling.
Specific aspects are:
• Every customer is provided with a copy of the policy together with all applicable

terms, conditions, warranties and exclusions.
• Products offered by the company are displayed on the Company as well as websites

of partners such as online brokers

PRODUCT 
MANAGEMENT



FINANCIAL PRODUCT SAFETY, REMEDY 
AND GRIEVANCE MECHANISM FOR CLIENTS

Orient UNB Takaful ensures that the transparency is at the heart of every
transaction. At Orient UNB Takaful all products, at the time of product
design, are reviewed and approved by the Company’s Shariah Board.

For any concerns, customers can contact “CustomerCare@
orientunbtakaful.ae” . Issues are reviewed by the CEO’s office for
appropriate action and remedial measures. In the spirit of transparency,
customers are encouraged to escalate to the Dispute Committee if they feel
the matter merits further attention.

In 2021, there were 111 complaints related to Motor, of which 83% resolved
immediately and 17% escalated to the Dispute Committee. For the balance
non-motor products, there were 15 complaints received, of which 4 were
resolved internally and the balance escalated.



As part of the Al Futtaim Group, Orient UNB Takaful
follows the Group policy to govern and protect the
confidentiality, integrity and availability of information.

In addition, Orient UNB Takaful is working with Al
Futtaim IT team to ensure compliance with ADHICS and
NESA guidelines issued by the regulator relating to Data
Privacy and Data Security.

Orient UNB Takaful ’s key investments are in Wakala
deposits held with Islamic Financial Institutions in
accordance with requirements for a Takaful company.

Privacy and 
Data Security

Responsible  
Investment

AREA ACTIVITY / PROJECT



Partnerships
The Company has a process for approving partners which involves
assessing their credit rating, market presence, independent strength
of the organization and market feedback.
Orient UNB Takaful ’s key partnerships include :
- Reinsurers
- Other insurance companies for risk sharing
- Brokers
- Third Party Administrators (TPAs):

There are about 115 regulated brokers who are managed through a
dedicated Broker Management Team which constantly interacts with
them.

Highly specialized activity like the Medical claims management is
outsourced to Third Party Administrators (TPAs) who have highly
specialized knowledge of health care. Orient UNB Takaful uses 4
TPAs who are licensed and regulated by the relevant health
regulators in liaison with Insurance regulators.



Governance
All requirements relating to the disclosures of the financial statements as
required by DFM, Securities and Commodities Authority and UAE Central Bank
are adhered to by the company within the timelines prescribed for the same.

These include the Corporate Governance report which is published on DFM as
well as the company website.



The company is a subsidiary of Orient
Insurance PJSC and follows all practices
related to governance, internal control
and audit. There is a 5-member Board
which oversees all activities with the help
of a management team to which
authorities have been delegated. The
organisation chart of the senior team is
displayed below.

Specific Committees have been set up to
take care of key aspects and meetings are
held regularly as mandated. The
Committees include

and Remuneration
• Audit Committee
• Nominations  

Committee.
• Insiders' Trading Follow up and

Supervision Committee
• Investment Committee

All governance activities are reported in
the Annual Governance Report published
on the website.

BOARD AND COMMITTEES



The core operations in the company can be segregated into underwriting, claims, sales
and marketing, HR and Administration, Finance, IT and Audit & Compliance.
Key procedures are outlined in the form of Manuals and SOPs. All common corporate
policies are available on the Al Futtaim Group intranet. Within the company, there is a
shared folder for Takaful related policies / resources. Both these are available for
access by any employee.
The Audit Committee is headed by an independent director and is responsible for
reviewing financial control and internal control systems and risk management of the
company. Internal audits are carried out by Orient UNB Takaful ’s inhouse Internal
audit team as well as at group level.
The internal and external audit procedures include the concurrent audit of all financial
payments and in addition, Quarterly Internal Audit of selected topics or departments.
The external audit is conducted by KPMG. Along with the audited financial
statements, the approval of the Shariah Board must be obtained and Fatwa from the
Shariah Board must be obtained regarding the Zakat to be paid by the Shareholders,
to ensure compliance with Shariah principles.

INTERNAL CONTROLS AND AUDITS



A Board Member is in charge of the nominations and
remunerations committee which oversees the
remunerations, benefits, incentives and salaries of the
company's board and senior executives. Directors and
senior executives’ compensation is disclosed in the
Corporate Governance Report.

EXECUTIVE COMPENSATION

BUSINESS ETHICS AND 
ANTI-CORRUPTION
Al Futtaim Group has clearly laid down policies with
regard to Ethics and Whistle blowing. Every employee
is required to undergo the Corporate Ethics Training at
the time of their joining. During 2020, several
workshops were held for employees to understand the
rules of Corporate Governance.

TAX TRANSPARENCY
Orient UNB Takaful ensures full compliance with VAT
regulation, filing the returns in a timely fashion during
each reporting period.



Focus on 
Sustainability

In keeping with the UAE’s direction outlined in the National Committee on
Sustainable Development Goals, Orient UNB Takaful supports the
implementation of the SDGs in an integrated manner.

THE GLOBAL
GOALS



Providing insurance leads to the
economic protection of people, their
property and their savings. It
provides a safety net and prevents
families from falling back into
poverty. For example, health
insurance can help cover medical
costs, a common reason why people
fall into poverty and general
insurance for situations caused by
accidents and natural disasters can
help prevent bankruptcy in
individuals and businesses.

Providing insurance for
individuals/organizations in the food 
production value chain, leads to
achieving food security and reducing
hunger. Orient UNB Takaful provides
insurance for food processing
industries among its clients.

Health Insurance improves health 
care seeking behaviour and lowers/ 
removes financial barriers to obtain 
healthcare. Insured households are 
less likely to incur devastating  
out-of-pocket health expenditures. 
The company provides health  
insurance to a number of companies 
for their employees, and special rates 
are offered for Frontline workers. 
Wellness and preventative programs 
are conducted for clients & general 
public.

NO
POVERTY

Zero
Hunger

GOOD 
HEALTH 
AND WELL
BEING



Employees are able to provide quality
education for their children as Orient
UNB Takaful ensures its employees are
paid on time within market norms.

For its own staff, Orient UNB Takaful
sponsors insurance training and
certifications through bearing the cost
of external training, tuition and books.
In addition, staff may attend the over
5000 training courses conducted by
Group in-house technical training staff.

The company also supports educational
institutions which impact quality
education to children in the
community.

Contributing to gender and cultural
diversity, Orient UNB Takaful has
27% of women in the workforce.
Women are represented at various
levels in the organization.

1 out of the 5 Members of the Board
of Directors is a lady member.

QUALITY  
EDUCATION

GENDER 
EQUALITYOrient UNB Takaful supports its employees as 

follows:-

- By providing an extensive medical cover
to them.

- Through the Covid breakout by providing
free quarantine (including food and medical
care) at a group owned hotel facility to all
staff who tested positive.

- Free testing was provided to staff and their
family members.

- Work from home was facilitated by
providing desktops, dongles and laptop

- Fire drills and other periodic inspections are
being carried out as per the mandate of The
General Directorate of Civil Defence Dubai

- Compliance with Instructions given by
Dubai Health Authority (DHA) and HR
guidelines to ensure the health, safety and
wellbeing of staff.



Orient UNB Takaful ensures that
customers who walk-in have ready
access to clean water.

The Company also keeps monitoring
its water taps and plumb lines to
ensure availability of clean water for
sanitation and ensuring at the same
time efficient usage of water.

As an indirect form of support, the
company provides insurance for a
number of utility companies.

In keeping with the need to
contribute to the overall uptake of
renewable technologies, Orient UNB
Takaful offers insurance for electric
cars and autonomous cars.

Orient Insurance has put in place an
Energy Optimization project. This
includes using LED bulbs for office
lighting as well as optimising use of
centralized AC focusing on energy
savings.

Orient UNB Takaful contributes to this
goal by - Creating social and
economic value for shareholders, clients,
employees, through various products.
- Promoting a safe and healthy,
diverse and inclusive working environment
free from discrimination.
- Promoting training and
professional and personal development of 
employees.
- Protecting labour rights with 
effective monitoring and control systems.
Orient UNB Takaful has a multicultural
team of more than 100 staff, There are
more than 10 nationalities across the
company.
Further, the company builds a safety net
which supports economic growth as well
as benefits the entire workforce within the
community.

Clean 
water and
sanitation

AFFORDABLE
and
clean Energy

DECENT WORK
AND EConomic 
growth



Providing Insurance to small and
medium enterprises protects them
from losses due to risks related to
business, natural disasters and
other catastrophes. Orient
UNB Takaful supports its SME
clients with  providing  access  to  its
entire gamut of commercial policies.

Providing Insurance to technology
companies, R&D companies, and
infrastructure companies supports
industrial innovation and growth.
Orient UNB Takaful is the insurance
partner with a number of
infrastructure projects in the UAE.

The company supports a number of
social organisations through its
insurance policies.

Within its short life span, Orient UNB
Takaful has policies covering General
Insurance products related to Property,
Engineering, Motor, Marine,
Miscellaneous Accidents and Medical . The
assessment and management of risks
contributes significantly to sustainability in
cities and communities.

INDUSTRY, 
INNOVATION &
INFRASTRUCTURE

REDUCED 
INEQUALITIES

SUSTAINABLE 
CITIES AND 
COMMUNITIES



The insurance business drives
responsible consumption and
production through its format of
reducing risk for all participants in the
economy, which has certain pre-
requisites of the insured party’s
performance.
In an example, Orient UNB Takaful
offers its customers a better pricing
on account of No Claims in the Motor
Insurance business, thus promoting
better driving.

Insurance products mitigate the
effects of extreme weather events
and strengthens climate change
resilience. Orient UNB Takaful’s
insurance policies provide the
insurance cover against the damage
caused due to natural disasters like
earthquakes, floods, storms etc.

Orient UNB Takaful supports a
number of organisations dealing with
marine transport, which indirectly
supports marine resources through
developing a marine risk model.

RESPONSIBLE 
CONSUMPTION 
AND
PRODUCTION

CLIMATE
ACTION

LIFE
BELOW 
WATER



Orient UNB Takaful indirectly helps
to combat desertification through its
support of clients in the water sector.
It also supports clients which operate
in the Dairy Farming sector.

Orient UNB Takaful contributes to an
ethical, accountable, transparent, diverse,
inclusive and effective governance system
and to systems for controlling potential
conflicts of interest in the following ways :

Orient UNB Takaful  ensures all operations
and activity are within the Company's
ethics, values and principles. In order to
promote these behavior among 
stakeholders, especially employees,  
providers and clients, Orient has in place a
Code of Conduct and Ethics policy as well as
a Whistle-blower policy

Orient UNB Takaful has adequate 
systems in place for monitoring and
controlling compliance with laws,
agreements, commitments and goals of the
Company and with due diligence
mechanisms for human rights. This is done
through the Internal Audit function at the
Company and at Group level.

Partnering with many of the best
government and private sector
projects in the UAE and GCC, Orient
UNB Takaful thus has the
opportunity to participate in the
exchange of best practices with its
market presence and partnerships
with global reinsurers, TPAs and
brokers, among others.

LIFE ON
LAND

PEACE,
JUSTICE AND 
STRONG 
INSTITUTION

PATNERSHIP 
FOR THE
GOALS



Thank You
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