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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 

 الموجز  المرحلي بيان المركز المالي 
  2021 يونيو  30 كما في

)مدققة(  )غير مدققة( 
 يونيو   30

 2021 
 ديسمبر 31

 2020 
 همرد درهم  إيضاح

 
  دات عمليات التكافل موجو 
 53.176.260 46.902.591 7 وما يعادله النقد 

 234.816.797 285.888.090 8 موجودات عقود إعادة التكافل 
 55.978.050 91.411.743 9 وذمم مدينة أخرى   ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة
 43.747.254 70.444.714 19 المستحق من أطراف ذات عالقة 

 7.753.922 6.688.353 10 لذمم المدينة األخرى ا
 34.813.645 43.822.073 11 المستحق من مساهمين

----------------- ----------------- 
 430.285.928 545.157.564 إجمالي موجودات عمليات التكافل 

----------------- ----------------- 
  ن ساهميمات الموجود

 
 108.757.658 961.904 7 وما يعادله النقد 

 ً  2.045.002 5.100.211 12 ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما
 116.000.000 241.000.000 13 وديعة الوكالة 

 6.000.000 6.000.000 14 نظامية وديعة 
 3.620.333 781.388 19 المستحق من أطراف ذات عالقة 

 4.577.161 4.112.350 عدات والم تممتلكالا
 463.308 398.536 الموجودات غير الملموسة 

----------------- ----------------- 
 241.463.462 258.354.389 إجمالي موجودات المساهمين 

------------------ ----------------- 
 390.749.671 803.511.953 إجمالي الموجودات 

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

  مطلوبات وعجز عمليات التكافل 
  مطلوبات عمليات التكافل 

 729.127.292 361.437.454 8 مطلوبات عقود التكافل 
 101.334.193 134.186.468 15 تكافل الدائنة ذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة ال

 35.945.213 48.931.285 16 خرى ذمم التكافل الدائنة األ 
 878.793 602.357 19 مستحق إلى أطراف ذات عالقة لا

----------------- ----------------- 
 430.285.928 545.157.564 إجمالي مطلوبات عمليات التكافل 

----------------- ----------------- 
  عجز عمليات التكافل 

 
 ( 119.498.232) ( 155.232.734) 17ئق  الوثا املي حالعجز في محفظة 

 119.498.232 155.232.734 17 مخصص مقابل القرض الحسن 
----------------- ---------------- 

 - - إجمالي عجز عمليات التكافل 
----------------- ---------------- 

 928.285.430 545.157.564إجمالي مطلوبات وعجز عمليات التكافل  
----------------- ---------------- 



10 August 2021



5 

 تكافل )مساهمة عامة( و ان بي اورينت ي

المرحلي الموجز   واإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائر بيان 
 )غير مدققة( 2021 يونيو 30المنتهية في  فترة الستة أشهرل

 لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في 

 أشهر  الستة لفترة 
 المنتهية في 

2020يونيو  30 2021يونيو  30 2020يونيو  30 2021يونيو  30
 درهم  درهم  درهم  درهم  إيضاح 

 العائدة إلى حاملي الوثائق
 185.709.878 224.841.412 93.426.399 120.742.302 21 إجمالي المساهمات المكتتبة  

 ( 53.835.943) ( 56.512.926) ( 22.902.707) ( 33.675.243) المكتسبة همات غير  اطي المسافي احتي التغيرات 
----------------- ---------------- ------------------ ----------------- 

 131.873.935 168.328.486 70.523.692 87.067.059 لمكتسبة ا  فلمساهمات التكا
---------------- ---------------- ----------------- ----------------- 

 142.509.708 168.908.442 73.373.071 95.025.621 مساهمات إعادة التكافل 
 ( 44.833.410) ( 41.475.696) ( 21.798.693) ( 29.702.444)المكتسبة    ات غيرلتكافل من المساهمالتغيرات في حصة إعادة ا 

----------------- ---------------- ------------------ ----------------- 
 97.676.298 127.432.746 51.574.378 65.323.177 ةكتسبات الم افل من المساهم تكالة ادحصة إع

---------------- ---------------- ----------------- ---------------- 
 34.197.637 40.895.740 18.949.314 21.743.882 كتسبة صافي المساهمات الم

 17.054.159 22.802.141 6.460.530 11.733.380 ة المكتسب العموالت
---------------- --------------- ---------------- ---------------- 

 51.251.796 63.697.881 25.409.844 33.477.262 إجمالي إيرادات التكافل 
---------------- --------------- ------------------ ---------------- 

 ( 91.978.865) ( 66.152.493) ( 24.778.932) ( 33.538.287) مطالبات المدفوعة إجمالي ال
 74.661.378 48.615.808 19.018.684 24.399.734 من المطالبات المدفوعة التكافلحصة إعادة 

---------------- ---------------- ------------------ ----------------- 
 ( 17.317.487) ( 17.536.685) (5.760.248) (9.138.553) المطالبات المدفوعة صافي  

يد التسوية  ت قالبا في احتياطي المط صلنق ا  / )الزيادة(
 12.632.804 (8.262.527) ( 23.871.332) (5.672.694) الخسائر غير المخصصة تسوية ومصروفات    

فل من  في احتياطي حصة إعادة التكا )النقص(الزيادة/ 
 ( 12.406.303) 5.269.465 24.242.973 3.732.928 يد التسوية المطالبات ق

 (5.440.763) (4.534.272) (1.712.435) ( 929.179) نها اإلبالغ عيتم  لمو  المتكبدة الزيادة في احتياطي المطالبات 
ة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة  ص حة في احتياطي ادزيلا

 3.965.976 4.326.132 ( 237.665) 777.656يتم اإلبالغ عنها  ولم   
------------------ ---------------- ------------------ ----------------- 

 ( 18.565.773) ( 20.737.887) (7.338.707) ( 11.229.842)صافي المطالبات المتكبدة  
----------------- ----------------- ------------------ ----------------- 

 32.686.023 42.959.994 18.071.137 22.247.420 وكالة الم وسل رنتائج التكافل قب
 ( 64.998.458) ( 78.694.494) ( 32.699.240) ( 42.259.806) 1-11 رسوم الوكالة 

------------------ ----------------- ------------------ ----------------- 
 ( 32.312.435) ( 35.734.500) ( 14.628.103) ( 20.012.386) عمليات التكافل صافي العجز من 

----------------- ---------------- ------------------ ----------------- 
 ساهمين العائدة إلى الم 

 64.998.458 78.694.494 32.699.240 42.259.806 1-11 ثائق ملي الوحا نة مكالالوسوم إيرادات ر
 3.575.907 3.697.128 1.780.949 1.895.417 إيرادات الودائع 

 ( 10.613.084) ( 10.615.977) (5.267.304) (5.870.640) ية المصروفات العمومية واإلدار
 ( 20.481.934) ( 25.812.733) (8.056.776) ( 12.752.691) مصروفات العموالت 

 (3.867.829) (2.692.985) (2.334.387) (2.268.823) رى أخل مصروفات تكاف
---------------- --------------- ----------------- ---------------- 

 33.611.518 43.269.927 18.821.722 23.263.069 أرباح الفترة قبل القرض الحسن 
 ( 32.312.435) ( 35.734.500) ( 14.628.103) ( 20.012.386) 17 حاملي الوثائق  مخصص مقابل قرض حسن إلى 

----------------- --------------- ----------------- ----------------- 
 1.299.083 7.535.427 4.193.619 3.250.683 همين سالمالفترة العائدة إلى ا أرباح

---------------- ------------ ---------------- --------------- 
- -- -اإليرادات الشاملة األخرى  

---------------- ------------- --------------- -------------- 
 1.299.083 7.535.427 4.193.619 3.250.683 الشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي 

=========  = ======  ========  ======== 
 0 .65 3 .77 2 .10 1 .63 22 م السه ربحية

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

 زة. الموجالمرحلية  المالية  المعلوماتال يتجزأ من هذه  ءاً جز 20إلى  8صفحات من لى الة عدرجالم تُشكل اإليضاحات

. 2 و 1ين فحتصالمدرج على المعلومات المالية المرحلية الموجزة  المستقلين حول مراجعةقي الحسابات إن تقرير مدق
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 ة( ة عاممساهماورينت يو ان بي تكافل )

لي الموجزالمرحية ملكق الالتغيرات في حقو ان بي
 )غير مدققة(  2021 يونيو 30المنتهية في  فترة الستة أشهرل

 رأس المال 
عالوة  
 األسهم 

االحتياطي 
 امي النظ 

احتياطي  
 اطرمخ

 إعادة التكافل 
الخسائر  
 اإلجمالي  المتراكمة 

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم 

 187.081.213 (14.228.318)-111.141 1.198.390 200.000.000 )مدققة(  2020 يران ي  1في ا كم
 

 1.299.083 1.299.083- --- للفترة الشاملة اإليراداتلي ماإج
- -- -- - المحول إلى االحتياطي 

----------------- -------------- ----------- ----------- ------------------ ---------------- 
 188.380.296 ( 12.929.235)-111.141 1.198.390 200.000.000 2020 يونيو 30 في كما

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

 193.243.030 (8.682.683)-727.323 1.198.390 200.000.000 دققة( )م 2021يناير  1 كما في
 

 7.535.427 7.535.427- --- للفترةالشاملة  اإليراداتإجمالي 

جلة ، المس المعامالت مع المالكين
 ن حقوق الملكية مباشرةً ضم 

-(2.440.811) 2.440.811 -- - المحول إلى االحتياطي 
---------------- -------------- ----------- -------------- ---------------- ----------------- 

 200.778.457 ( 3.588.067) 2.440.811 727.323 1.198.390 200.000.000 2021 يونيو 30ي كما ف
======== = ======= = ===== = ======= = ======== = ======= === 

 الموجزة. المرحلية المالية  المعلوماتال يتجزأ من هذه   جزءاً   20إلى  8من ت الصفحعلى ا حات المدرجة اإليضا تُشكل 
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 اهمة عامة( ل )مستكاف يبن يو ا ينتاور

  المرحلي الموجز  دفقات النقدية بيان الت
)غير مدققة(  2021 يونيو 30المنتهية في  فترة الستة أشهرل

 2020 يونيو 30 2021 يونيو 30
م دره م دره

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 1.299.083 7.535.427 الفترة حأربا
 :ـل لدي تع

 866.173 663.738 للممتلكات والمعدات  االستهالك

 64.430 64.772 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 197.110 211.351 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 108.221 83.405 لتزامات اإليجار بالقة تكاليف التمويل المتع

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

2.535.017 8.558.693 العامل  الحركات في رأس المالشغيلية قبل الت  ةقدي لن ا التدفقات

 في: التغير
 (36.393.083) ( 51.071.293) موجودات عقود إعادة التكافل 

 (12.940.857) ( 35.433.693) والذمم المدينة األخرى  ينةالمدذمم التكافل وإعادة التكافل 
 (35.522.747) ( 26.697.460) بعمليات التكافل(  تعلقا ي فيم )ة ق عالاف ذات من أطر مستحقلا

 1.785.904 1.065.569 )فيما يتعلق بعمليات التكافل( ذمم مدينة أخرى 

 (4.568.880) ( 3.055.209) لمساهمين( ق باذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً )فيما يتعل
 647.582 2.838.945 (نمي اهلمسبا قلتعي  )فيماالمستحق من أطراف ذات عالقة 

 46.643.902 69.309.725 مطلوبات عقود التكافل 

 48.818.335 32.852.275 ذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة

 2.022.358 12.986.072 ائنة األخرى الد ذمم التكافل

 ( 616.444) ( 276.436) ل( ف كالت ات اعملي ق ب تعلا ي يم)ف المستحق ألطراف ذات عالقة
 ( 236.011) 1.994.310 )فيما يتعلق بالمساهمين( ذات عالقة ألطراف المستحق

 2.257.023 ( 822.720) استحقاقات ومخصصات وذمم دائنة أخرى 

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

 14.432.099 12.248.778 العمليات  الناتج مند صافي النق

 (2.276) ( 47.029) فوعة للموظفينمة المد الخداية هن  اتض تعوي 
--------------- ---------------- 

 14.429.823 12.201.749 األنشطة التشغيلية  الناتج مند صافي النق

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

 ة االستثماري  األنشطة التدفقات النقدية من

 (20.978) ( 198.927) شراء ممتلكات ومعدات 
 (29.930.875) ( 125.000.000) ى مصرف إسالمي ودائع لد

 30.965.438 - ى مصرف إسالمي لد يعةاستحقاق ود
------------------- -------------- 

 1.013.585 ( 125.198.927) ة ياالستثمار  األنشطة الناتج من /في( م المستخد ) صافي النقد

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

لي ويتملا اطالنشمن  ديةالنق قاتالتدف 

 (1.048.854) ( 1.072.245) ر سداد التزامات إيجا
---------------- --------------- 

 (1.048.854) ( 1.072.245) التمويلي  شاطالن ي خدم فالمستصافي النقد 
---------------- --------------- 

 14.394.554 ( 114.069.423) لهوما يعادالزيادة في النقد  / )النقص(صافي 

 10.091.741 161.933.918 اير ين  1في نقد وما يعادله لا

---------------- ---------------- 
 24.486.295 47.864.495 (7)إيضاح  ويوني  30ه في النقد وما يعادل

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

 . الموجزةالية المرحلية لما المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  20 إلى 8من تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 

.  2 و 1ين الصفحت مدرج على لموجزة المعلومات المالية المرحلية ا راجعةمابات المستقلين حول لحسمدققي ا إن تقرير
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 ان بي تكافل )مساهمة عامة( ت يو رينوا

 إيضاحات  
 ية الموجزة( لة المرحالمالي  المعلومات)تُشكل جزءًا من 

الوضع القانوني واألنشطة 1

ات العربية  دولة اإلماراالتحادي ل  بموجب القانون  همة عامةمسا)"الشركة"( كشركة  اهمة عامة(  )مس  ي تكافليو ان ب   اورينت  تأسست
المتحدة والبشأ   2015نة  ( لس2رقم )  لمتحدةا العربية  التجارية في دولة اإلمارات  الشركات  تأسيس  لدولة اإلمارات  قانون االن  تحادي 

المتحدة   التأمين.  تأسيس شركا  بشأنيالته(  )وتعد  2007( لسنة  6رقم )العربية  العنوات  للشركة هو ص.ب  إن  المسجل  ، 183368ن 
 تحدة. إلمارات العربية المي، ادب 

تأ اتم  في  سيس  وتخصيص    2016نوفمبر    8لشركة  إصدار  إجراءات  من  االنتهاء  تم  سوق  األسهم  بينما  ديسمبر    28في    لمال افي 
ورخصة من هيئة    2017ناير  ي   23خصة التجارية في  ركة على الرالش  ي. حصلتي المالمدرجة في سوق دب   . إن أسهم الشركة2016

 . 2017و يولي  16لمتحدة في دولة اإلمارات العربية االتأمين ب 

الحريق    مين ضد والتأ  والمسؤولية ة بالتأمين ضد الحوادث  المتعلق تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إصدار عقود التكافل قصيرة األجل 
 . ةلوكال ودائع اا في  الشركة باستثمار أمواله ضافة إلى التأمين الصحي. كما تقوم من أنواع التأمين باإلنقل وغيرها  ر الضد مخاطلتأمين وا

في  ، على أسهم  ، اإلمارات العربية المتحدةيست في دب شركة مساهمة عامة تأس،  ، استحوذت شركة أورينت للتأمين ش.م.عالسنةخالل  
ساسية  شركة األم األة. الالشرك على  سيطر الشركة األم وت بذلك لتصبح  ،ع وشركة الوفاق للتمويلش.م.تجاري  ظبي الونك أب الشركة من ب 

 ، اإلمارات العربية المتحدة. في دبي الكائنةاصة فطيم الخشركة ال يه

 : كما في تاريخ التقريرالشركة  فيما يلي هيكل المساهمة في
قة( دق)م )غير مدققة( 

 يونيو   30
2021 

 يسمبرد 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 أخرى 

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

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

إلعداد  س ا أسا  2

  توافق بيان ال    أ(

هذه   إعداد  الموجزة  تم  المرحلية  المالية  ً المعلومات  الدولي  لمعيارل  وفقا اقارت ل"ا  34رقم    المحاسبي  اير  ذات    واألحكام  ة"لمرحلي لمالية 
لقانون  الها واتأمين وتنظيم أعمفي شأن إنشاء هيئة ال  2007( لسنة  6رقم )لمتحدة  لعربية ان االتحادي لدولة اإلمارات االقانوة من  الصل

المالية  لوائح  البشأن    2014ة  ن س ( ل25ة هيئة التأمين رقم )جلس إداروقرار م  ، تجاريةبشأن الشركات ال  2015( لسنة  2االتحادي رقم )
ذه  ال تشتمل ه.  أمينإعادة الت بشأن التعليمات المنظمة لعمليات    2019  ( لسنة 23لس إدارة هيئة التأمين رقم )كات التأمين وقرار مجلشر
الموجزة  لوماالمع المرحلية  المالية  للبيان ت  الالزمة  المعلومات  المالية على كافة  الكاملة، ويتعي  ات  إقرا  نالسنوية  مع    لى جنب ءتها جنباً 

   . ماليةعداد التقارير اللمعايير الدولية إللالتي تم إعدادها وفقاً و، 2020ديسمبر  31في  ا في وللسنة المنتهيةت المالية السنوية كمالبيانا

2015لسنة    2ي رقم  دابعض أحكام القانون االتح  تعديل  2020لسنة    26المرسوم االتحادي بقانون رقم  بموجب  تم  ،  عالوة على ذلك
التجارية    بشأن التعديال،  2020سبتمبر    27في    الصادرالشركات  اودخلت  حيز  في  ت  أعمال .  2021يناير    2لتنفيذ  الشركة  تباشر 
 ذ.عديالت حيز التنفي من تاريخ دخول الت بحد أقصى سنة واحدة   خاللهذه األحكام  تمتطلبا وستطبقدة  حكام الجدي عة األمراج

 س القيا أساس ب( 

 . لتكلفة التاريخيةاعلى أساس المعلومات المالية المرحلية الموجزة هذه  تم إعداد
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 ي تكافل )مساهمة عامة( يو ان باورينت 

 إيضاحات  
 الموجزة( لية ة المرحالي لما تلوما المعن زءًا مكل ج)تُش

 )تابع( عداد أساس اإل 2

ت المالية  عرض البياناعملة  رسمية وملة ال الع ج( 

الماالمعلومذه  ه  عرض   مت  الموجزة  ات  المرحلية  المتحدةلية  العربية  اإلمارات  وهي (ي"اإلمارات   الدرهم")  بدرهم  الرسمية    ،  العملة 
   بالدرهم اإلماراتي. مالية ومات الض المعلف ذلك، تم عرخال  ذكرللشركة. ما لم يُ 

واألحكام  استخدام التقديرات   د( 

المعإعدد  عن  الملومااد  المالية  قاا  رحليةت  اإلدارة لموجزة،  المح  مت  السياسات  تطبيق  تؤثر على  التي  والتقديرات  األحكام  اسبية  بوضع 
 ئج الفعلية عن هذه التقديرات. ف النتاقد تختلدات والمصروفات. لمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليراوا

طرأ على التقديرات المحاسبية في الفترة  الت التي ت اف بالتعدي تراالع . يتممستمرة ة الصلة بصور ت ذات ات واالفتراضاتتم مراجعة التقدير
 ت وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بها.التقديراالتي يتم فيها تعديل 

قديرات هي  يقين في الت دم الر الرئيسية لعتطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصاد دارة عند  قبل اإلوعة من  امة الموض كام الهإن األح
تكون واجبة التطبيق التي  حكام  يرات واأل ، باستثناء التقد 2020ديسمبر    31لية سنوية للسنة المنتهية في  بيانات ما  ردة في آخرواها النفس

 . 2021ناير ي  1اعتبار من 

19-كوفيد تأثير  ( 1)

19-كوفيدعة تفشي  سر. نظراً ل لمي عا  باءو  هو   19-فيد كووس  فير  أن   2020مارس    11في  سمي  شكل ر ب مة الصحة العالمية  أعلنت منظ
ال  مختلف في   المختلفة والق  يات االقتصاد  ت واجهم،  عالأنحاء  بينما    وحالة   كبيرة  رابات ضطا  طاعات  اليقين،  عدم  الحكومات  من  قامت 

 انتشار الفيروس.  لتدابير الحتواء وعة من اتخاذ مجمصة بامخت الت لسلطا وا

 مخاطر التأمين

من    بالرغم  ن ضد توقف األعمال. مخاطر من الوثائق المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمي سية لساالشركة بصورة أ  ع التأمين، تتعرضقطافي 
مات إلى جميع شركات التأمين بقبول  وأبوظبي أصدرت تعلي   في دبي   الصحية   ، إال أن الهيئات حي تستثني األوبئةالتأمين الص   ثائق أن و

ال الطبية  ب المطالبات  الشركةافيروس كورون متعلقة  تتوقع  المأ  .  تأثير  يكون  انخفاض معدن  بسبب  الطبية غير جوهري  ل دخول  طالبات 
 ة المطلوبة. ءات الطبية االختياري إلجرال اأجي وت  ياتالمستشف

ً أيض  معدية والوبائيةف األعمال، فإن الشركة لديها وثائق تأمين تتضمن استثناءات من األمراض الوق ين ضد ت ق التأمفيما يتعلق بوثائ  .  ا
ا. بناًء على الفحص  هبشأن   ويضاتتع  الشركة إلى تكبدائق السارية المتعلقة بتوقف األعمال التي قد تضطر  تقييم كافة الوث ب   قامت الشركة

لا الش  لوثائق،ألولي  أنه قررت  يكو  ركة  تأث لن  لها  انخفاض مستويا   مادي ير  ن  المدفوعة بسبب  المطالبات  يتعلق بصافي  ت االحتفاظ  فيما 
الشركة  بالعمالء الواردة في وثائق التأمينتثناءاسواال   لدى  بالعت  الشركة من االحتفاظ  تمكنت  الر. عالوة على ذلك،  ئيسيين خالل  مالء 

 األعمال الرئيسية.  اتمجموع يدة عبرعمال جدشكل عام عمليات تجديد وأ، وشهدت ب 2021 يونيو 30تهية في ن مال فترة الستة أشهر 

 الئتمانمخاطر ا

لية ذات سمعة  شركات دو، والتي عادة ما تكون  اإلدارةمعتمدة من قبل   تكافل لدى الشركة إلى شركات إعادة    فل كاالت ة  أعمال إعاديتم إسناد  
الشركة   مع صراحةً    بإنهاء ارتباطها  التكافل عادة  شركات إ، لم تقم أي من  2021  يونيو   30  في  كما.  مانية عالية ئت ة وذات تصنيفات اجيد
 . 19-كوفيدالمتعلقة بفيروس في قبول المطالبات  عدم رغبتها  ل تكافالأي من شركات إعادة  تبديولم 

إدارة مخاطر السيولة

بإجراء معايرة    الشركةقامت  كما  ميع متطلبات السيولة المطروحة.  ج   وتلبيةمراقبة    الشركة، تواصل  19-يدفو كي  فشلت   اجهتهاومإطار    يف
الض اختبار  ألسيناريوهات  من  الراهنة  السوقية  األوضاع  مع  تأثر  غط  تقييم  الضغط    الشركة جل  تاريخ  الحالي.    الشديدفي ظل  في  كما 

 الجائحة.  إلدارة والحد من التأثيرات الناتجة عن هذه  بالشكل األمثلاستغاللها السيولة ويتم حيث ن قوي م بمركز  كةالشرع التقرير، تتمت
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 ( اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة 

 )تابع( ت إيضاحا
 )تابع(  المالية المرحلية الموجزة( المعلومات)تُشكل جزءًا من 

 السياسات المحاسبية الهامة 3

لبيانات المالية للشركة كما  لمطبقة في ااسياسات  زة هي نفس ال رحلية الموجالمالية الم  ماتعلوقة في هذه المحاسبية المطب ماسات الإن السي 
 . 2020ديسمبر   31 ية فيوللسنة المنته في

 يتم تفعيلها بعد  التي لمادرة المعايير الص  3-1

ي على  أثير ماد ها ت يكون ل  دون أن  2021يناير    1ة التي تبدأ بعد  نوي ترات السمن المعايير الجديدة والتعديالت على الف  مجموعة سري  ت 
 الية المرحلية الموجزة للشركة.   مات الملومعلا

 القياس المرحلي    4

إعداد  بأي شكل من أشكال الموسمية. تم  ماديةريقة ال تتأثر بصورة لمصروفات بط وتكبد ا  راداتاإلي  يتم تحقيق الشركةلطبيعة أعمال وفقاً 
يرادات والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة وليس كمستلمة  يد اإليتطلب قق الذي  وفقاً لمبدأ االستحقا زة  المرحلية الموج  معلومات الماليةلاه  هذ

للتغير في المساهمات وإيرمناسبة من األرباح الثل الحصة ال قد ال تمالمرحلية    ة طوال الفترة. إال أن النتائجأو مدفوع  ادات  سنوية نظراً 
 ت.  من حدوث المطالبامار وعدم التأكد ستث اال

المالية   مطلوباتت والوجودالمتصنيفات وفئات ا  5

وال الموجودات  من  فئة  كل  تصنيف  أدناه  الجدول  العادل يوضح  وقيمها  المالية  بالممطلوبات  يتعلق  فيما  والمة.  المالية  طلوبات  وجودات 
 ادلة. تقارب قيمها الع التكلفة المطفأة لهذه األدواتلفة المطفأة، ترى اإلدارة أن بالتك المسجلة 

 )غير مدققة(  2021  يونيو 30في 

 _____ اإلجمالي التكلفة المطفأة  وجودات الماليةالم
 درهم  درهم 

 47.864.495 47.864.495 لدى البنك النقد واألرصدة 
 91.411.743 91.411.743 وذمم مدينة أخرى   مدينةكافل وإعادة التكافل الالت  ذمم

 70.444.714 70.444.714 المستحق من أطراف ذات عالقة )فيما يتعلق بعمليات التكافل( 
 6.688.353 6.688.353 الذمم المدينة األخرى )فيما يتعلق بعمليات التكافل( 

 43.822.073 43.822.073 نن المساهمي المستحق م
 4.135.778 4.135.778 يما يتعلق بالمساهمين(فالذمم المدينة األخرى ) 

 241.000.000 241.000.000 الوكالة  وديعة
 6.000.000 6.000.000 نظامية  وديعة

 781.388 781.388 المستحق من أطراف ذات عالقة )فيما يتعلق بالمساهمين(
------------------ ------------------ 

512.148.544 512.148.544 
==== == ==== ====== ==== 

 _____ اإلجمالي التكلفة المطفأة  ات المالية المطلوب 
 درهم  درهم 

 134.186.468 134.186.468 وإعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة  التأمينركات التكافل وذمم ش
 48.931.285 48.931.285 ذمم تكافل دائنة أخرى 

 602.357 602.357 بعمليات التكافل(  المستحق ألطراف ذات عالقة )فيما يتعلق
 3.981.286 3.981.286 المستحق ألطراف ذات عالقة )فيما يتعلق بالمساهمين(

 5.836.587 5.836.587 اقات والمخصصات وذمم دائنة أخرى االستحق
 43.822.073 43.822.073 تكافل لعمليات ا –ق لحاملي الوثائق تحالمس

 2.633.626 2.633.626 التزامات اإليجار  
------------------ ----------------- 

239.993.682 239.993.682 
==== = == === ==== = == === 
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 ن بي تكافل )مساهمة عامة( ت يو ااورين

 )تابع( إيضاحات 
 )تابع(  زة(موجالمالية المرحلية ال معلوماتال)تُشكل جزءًا من 

 تابع( )الية نيفات وفئات الموجودات والمطلوبات الم تص 5

 )مدققة(  2020ديسمبر  31في 

 _____ اإلجمالي التكلفة المطفأة  الموجودات المالية 
درهم  درهم

 161.933.918 161.933.918 لدى البنك واألرصدة النقد 
 55.978.050 55.978.050 مدينة أخرى مدينة وذمم إعادة التكافل الو كافل الت  ذمم

 43.747.254 43.747.254 كافل( لت )فيما يتعلق بعمليات ا  ةعالق  المستحق من أطراف ذات 
 7.753.922 7.753.922 الذمم المدينة األخرى )فيما يتعلق بعمليات التكافل( 

 34.813.645 34.813.645 المستحق من المساهمين
 384.950 384.950 (ما يتعلق بالمساهمينالذمم المدينة األخرى )في 

 116.000.000 116.000.000 الوكالة  وديعة
 6.000.000 6.000.000 نظامية  ةوديع

 3.620.333 3.620.333 ن(المستحق من أطراف ذات عالقة )فيما يتعلق بالمساهمي 
------------------ ----------------- 

430.232.072 430.232.072 
==== == == == == ==== == == 

 _____ اإلجمالي ة أالمطفالتكلفة  بات المالية المطلو
درهم  م  دره

 101.334.193 101.334.193 ذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة 
 35.945.213 35.945.213 ذمم تكافل دائنة أخرى 

 878.793 878.793 ات التكافل( )فيما يتعلق بعملي  قةالمستحق ألطراف ذات عال
 1.986.976 1.986.976 ق بالمساهمين(علراف ذات عالقة )فيما يت طحق ألالمست 

 6.659.307 6.659.307 االستحقاقات والمخصصات وذمم دائنة أخرى 
 34.813.645 34.813.645 عمليات التكافل  –الوثائق  لحامليالمستحق 
 3.622.466 3.622.466 يجار اإلالتزامات 

------------------ ------------------ 
185.240.593 185.240.593 

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

القيمة العادلة لألدوات المالية  6

شاركين  معاملة منتظمة بين المم دفعه لتحويل التزام ما في  يت دلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو  العا  ل "القيمةتتمث 
السوق   القياس في في  تاريخ  أو، في حالة ع  ق السو  في  يكون متاحاً    دم الرئيسي  التاريخ. تعكس    للشركة وجوده، أفضل سوق  في ذلك 

   الوفاء بااللتزام.عدم  زام مخاطر القيمة العادلة لاللت 

أنه    السوق تلك األداة. يعتبر  درج في سوق نشط لاة باستخدام السعر المبقياس القيمة العادلة لألد  ةركالشعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم  
ح تكرار  حال  في  على  دونشط  الحصول  يتسنى  بحيث  كاٍف  بشكل  المطلوبات  أو  بالموجودات  المتعلقة  المعامالت  عث  ن  معلومات 

 سعار بصورة مستمرة.   األ

ف مدرج  سعر  هناك  يكون  ال  تستخدم  ي  عندما  نشط،  تستفي أسال  الشركةسوق  بحيث  التقييم  اليب  المدخالت  من  الصلة  د  ذات  ملحوظة 
ا  كان ليضعهالمدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي  م  در ممكن وتحد من استخدا قأقصى  ب 

 . عتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة باال
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 اهمة عامة( اورينت يو ان بي تكافل )مس

 )تابع( إيضاحات 
 ع()تاب   لمرحلية الموجزة(امالية  ال المعلومات)تُشكل جزءًا من 

 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  6

باس  الشركةتقوم   العادلة  القيم  الن بقياس  التالي  ا  ظامتخدام  المدخلمتدرج  أهمية  يوضح  الذي  العادلة  تحديد    الت للقيمة  في  المستخدمة 
 : اتالقياس

.  قة في سوق نشط ألداة مطاب  ( ةمعدل )غير ال ة المدرجق تمثل أسعار السو مدخالت : 1المستوى 

)أي كاألسعار( أو بصورة غير  اشرة بصورة مب  التي تكون ملحوظة إما 1: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى 
تقييمهار(. تشتمل هذه الفئة على اسعمباشرة )أي مستمدة من األ يتم  نشطة    ق ي أسوا ر السوق المدرجة فا باستخدام: أسعاألدوات التي 

أو  واألدوات مماثلة،   نشاطاً؛  أقل  تُعتبر  أو مماثلة في أسواق  المدرجة ألدوات مطابقة  السوقية  تقألسعار  أأساليب  فيها  ييم  تكون  خرى 
 السوق. ة أو غير مباشرة من معطيات اشرجميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مب 

تي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال ترتكز  الفئة على كافة األدوات  لهذه ا  غير ملحوظة. تشتملدخالت التي تكون : الم3المستوى  
ات التي يتم تقييمها دوعلى تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األ  جوهري ثير  ظة تأير الملحو على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غ

بين    الفروقاتة مطلوبة إلظهار  وظاضات الهامة غير الملحراالفت   تكون التعديالت أودوات مماثلة حيث  على األسعار المدرجة ألبناًء  
 األدوات. 

في   تم2020ديسمبر    31و  2021  يونيو   30كما  كا   ،  المبيان  تصفة  وتم  المطفأة  بالتكلفة  المالية  والمطلوبات  ضمن  نيفوجودات  ها 
أة ال تختلف بصورة جوهرية  طفالمالية بالتكلفة الم  مطلوبات لة للموجودات وال. إن القيم العادالمتدرج للقيمة العادلة  من النظام  3المستوى  

 عن قيمها الدفترية في تاريخ التقرير. 

هالنقد وما يعادل 7

بيان التدفقات النقديةل النقيشتم المرحلي   ز المالي بيان المركالواردة في    ة التالي   المبالغعلى    الموجز   حلي المر   د وما يعادله المدرج في 
 : الموجز

)غير مدققة(   2021 ونيو ي  30
--------------------------------------------------------------- 

 جمالي اإل همين ت المساعمليا عمليات التكافل 
 درهم  درهم  درهم 

 
 734 734 - النقد في الصندوق 

 47.863.761 961.170 46.902.591 مية إسالبنوك ومؤسسات مالية  حسابات جارية لدى
---------------- ------------ ---------------- 

46.902.591 961.904 47.864.495 
====== == = ====== = = ======= = 

 )مدققة(  2020ديسمبر  31
--------------------------------------------------------------- 

 لي اإلجما المساهمين عمليات ت التكافل عمليا
 درهم درهم درهم

 
 4.678 4.678 - في الصندوق  قدالن 

 161.929.240 108.752.980 53.176.260 إسالمية حسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية 
--------------- ---------------- ---------------- 

53.176.260 108.757.658 161.933.918 
 ====== = =  ====== == = ====== == = 
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 مة عامة( اهيو ان بي تكافل )مس تاورين

 )تابع( إيضاحات 
 ع()تاب   المالية المرحلية الموجزة( المعلومات)تُشكل جزءًا من 

 عمليات التكافل( قة ب)المتعل  -عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل  مطلوبات    8

 )مدققة(  ققة( )غير مد
 يونيو   30

2021 
 يسمبرد 31

2020 
درهم  هم  رد

 التكافل  ودإجمالي مطلوبات عق 
 100.530.484 108.709.858 احتياطي المطالبات قيد التسوية 

 841.889 925.042غير المخصصة   ئر تسوية الخساات احتياطي مصروف
 46.780.522 51.314.794 عنها  يتم اإلبالغ  التي لم متكبدةالاحتياطي المطالبات 

---------------- ---------------- 
 المتكبدةلبات قيد التسوية )بما في ذلك المطالبات طااحتياطي الم 

 148.152.895 160.949.694 التي لم يتم اإلبالغ عنها(   
 143.974.834 200.487.760 كتسبة احتياطي المساهمات غير الم

------------------ ---------------- 
 292.127.729 361.437.454 لمجموع( )ا  عقود التكافل  إجمالي مطلوبات 

==== == == ==  ======== = 
 ناقصاً: موجودات عقود إعادة التكافل 

 (87.605.998) ( 92.875.463) من المطالبات قيد التسوية إعادة التكافل احتياطي حصة 
 (36.404.984) ( 40.731.116)  ا الغ عنهالتي لم يتم اإلب  المتكبدةالمطالبات   عادة التكافل منتياطي حصة إاح

------------------ ----------------- 
لمطالبات )بما في ذلك ا  احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية

 ( 124.010.982) ( 133.606.579) المستحقة التي لم يتم اإلبالغ عنها(  
 ( 110.805.815) ( 152.281.511) سبةلتكافل من المساهمات غير المكت حصة إعادة ا

------------------- ------------------ 
 ( 234.816.797) ( 285.888.090) إجمالي موجودات عقود إعادة التكافل 

==== == ==== = ====== == == 
 57.310.932 75.549.364 فل صافي مطلوبات عقود التكا

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

)متعلقة بعمليات التكافل(   - ذمم مدينة أخرى و  نةكافل المديتدة الذمم التكافل وإعا    9

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 يونيو   30

2021 
 ديسمبر 31

2020 
درهم  درهم  

 اخل اإلمارات العربية المتحدة: د
 1.584.296 2.050.504 ي الوثائق المستحق من حامل  
 12.261.475 10.008.667 المستحق من شركات التكافل وإعادة التكافل   
 37.568.555 70.453.752 ق من الوسطاء والوكالء تح المس  

---------------- --------------- 
82.512.923 51.414.326 

---------------- --------------- 
 مارات العربية المتحدة: اإل خارج 

 5.863.724 10.198.820 المستحق من شركات التكافل وإعادة التكافل   
--------------- -------------- 

10.198.820 5.863.724 
---------------- --------------- 

 57.278.050 92.711.743 إعادة التكافل المدينة ذمم التكافل و ي إجمال
 (1.300.000) ( 1.300.000) ي تحصيلها صاً: مخصص الديون المشكوك ف ناق

---------------- --------------- 
91.411.743 55.978.050 

==== == == =  ====== == 
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 افل )مساهمة عامة( اورينت يو ان بي تك 

 ابع( )ت إيضاحات 
 )تابع(  المالية المرحلية الموجزة( المعلوماتءًا من )تُشكل جز

 علقة بعمليات التكافل(  )مت  -ذمم مدينة أخرى     10
قة( )مدق )غير مدققة(  

 
 ونيو ي  30

2021 
 سمبري د 31

2020 
درهم   درهم   
   

 10.000 10.000  وديعة 
 1.025.000 1.075.000  آخريناريين مبالغ مستحقة من إد

 6.718.919 5.561.550  صافي  -حقة القبض ضريبة القيمة المضافة مست 
 3 41.803 ذمم مدينة أخرى 

-------------- ------------- 
6.688.353 7.753.922 

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

 عمليات التكافل  –الوثائق  حاملي  مستحق إلى المستحق من المساهمين وال 11

 )مدققة(  ( )غير مدققة
 يونيو   30

2021 
 ديسمبر 31

2020 
رهم  ددرهم  

 53.419.455 34.813.645 يناير  1ي ف كما
 ( 105.223.918) ( 78.694.494) 1-11   لسنةا /  لفترةلوكالة   رسوم

 86.618.108 87.702.922 السنة  /  الحساب خالل الفترة  في  تغير آخر
---------------- ---------------- 
43.822.073 34.813.645 

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

لجنةة من قبل  الالوك  رسوم  فل. يتم اعتمادالي مساهمات التكامن إجم  ٪35بنسبة  وكالة    رسوم  تم تحميلعلق بكافة وثائق التكافل،  فيما يت   11-1
 بدها. عند تك المرحلي الموجز ويتم تحميلها على بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الفتوى والرقابة الشرعية 

بالمساهمين(   )متعلقة  -ومصروفات مدفوعة مقدماً ى  ذمم مدينة أخر   12

)مدققة(  )غير مدققة( 
 يو يون   30

2021 
 رب ديسم 31

2020 
درهم  درهم  

 - 3.697.128 أرباح مستحقة على ودائع وكالة 
 ً  1.660.052 964.433 مصروفات مدفوعة مقدما

 384.950 438.650 ذمم مدينة أخرى 
-------------- ------------- 

5.100.211 2.045.002 
==== == ==  ==== = == 
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 مة( اتكافل )مساهمة ع رينت يو ان بي او

 )تابع( ات احإيض
 )تابع(  المالية المرحلية الموجزة( المعلومات)تُشكل جزءًا من 

 وديعة الوكالة  13

بدولة اإلمارات العربية المتحدة  ةحد البنوك التجاري مية بأساللمعامالت اإلقطاع او   مصرف إسالمي  جل لدى أل وكالة    ودائعتتألف من  
،  (سنوياً   ٪4  .5إلى    ٪0  .25من    : 2020ديسمبر    31)سنوياً    ٪4  .50إلى    ٪1  .60  نتراوح مت ربح    تمعدال ، وتخضع لمانوسلطنة عُ 

 . 2021وتستحق في ديسمبر 

ميةنظاوديعة  14

ثابتة مرهونة لدى مصرف إسال المات العمارولة اإلبد  ي متتألف من وديعة  بنسبةربية  ً   ٪2  .0  تحدة، وتخضع لمعدل ربح    31)  سنويا
ف(،  سنوياً   ٪1  .6  :2020ديسمبر   التأمين  2022ديسمبر    25  يوتستحق  هيئة  قبل  من  الرخصة  تجديد  المصرف  )  لغرض  قبل  من 

 . زي حالياً(المرك

فل(  ات التكاما يتعلق بعملي)في  –الدائنة   لذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكاف  15

)مدققة(  قة( )غير مدق  

 
 يونيو   30

2021 
 يسمبرد 31

2020 
  درهم درهم   
   

 54.882.321 75.567.341  داخل اإلمارات العربية المتحدة  –الذمم الدائنة 
 46.451.872 58.619.127 خارج اإلمارات العربية المتحدة  –الذمم الدائنة 

----------------- ---------------- 
134.186.468 101.334.193 

 ====== == =  === ===== = 
 المتحدة:  ةارات العربيم داخل اإل

 13.043.842 23.464.459 ذمم شركات التأمين والتكافل الدائنة 
 41.838.479 52.102.882 ذمم شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة 

---------------- -------------- 
75.567.341 54.882.321 

 ===== ====  ======== 
 : ية المتحدةبإلمارات العرخارج ا

 43.006.466 46.436.541 أمين والتكافل الدائنة ذمم شركات الت 
 3.445.406 12.182.586 ذمم شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة 

---------------- --------------- 
58.619.127 46.451.872 
 ========= ==== ==== 

تعلق بعمليات التكافل(  ي )فيما  – ىرخ األ الدائنة  ذمم التكافل  16

)مدققة(  )غير مدققة( 
 يونيو   30

2021 
 ديسمبر 31

2020 
درهم  درهم  

 1.173.156 946.260 الوثائق  لحامليالمستحق 
 20.526.024 37.062.676 رينخحق إلداريين آت مسال

 3.092.453 2.597.725 ق لوسطاء ووكالء المستح
 11.153.580 8.324.624 ة األخرى ن الذمم الدائ 

---------------- --------------- 
48.931.285 35.945.213 

 ====== == =  ==== == = = 
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 

 )تابع( ت حاضاإي
 )تابع(  الموجزة( المالية المرحلية المعلوماتل جزءًا من )تُشك

 القرض الحسن  17

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 يونيو   30

2021 
 ديسمبر 31

2020 
درهم  درهم

 الوثائق  حاملي ل ا العجز في أمو
 (78.182.926) ( 119.498.234) يناير  1كما في   
 (41.315.308) ( 35.734.500) سنة ال /  الفترة العجز خالل   

-------------------- ------------------ 
(155.232.734 ) (119.498.234 ) 

------------------- ------------------ 
 مخصص مقابل القرض الحسن 

 78.182.926 119.498.234 يناير 1كما في   
 41.315.308 35.734.500 السنة  /  المخصص خالل الفترة   

----------------- ----------------- 
155.232.734 119.498.234 

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

وة األسهم  س المال وعال أر 18

 ( )مدققة  ( )غير مدققة
 يونيو   30

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 درهم درهم 

 ع رأس المال الُمصدر والمدفو

 200.000.000 200.000.000هم للسهم  رد 100م بقيمة سه 2.000.000كامل الالمصدر والمدفوع ب 
 1.198.390 1.198.390 وة األسهم احتياطي عال

------------------ ---------------- 
201.198.390 201.198.390 
 ==========  ========= 

 النظامي االحتياطي 

تحويل   يتعيناألساسي للشركة،    )"القانون"( والنظام   2015نة  سل(  2)رقم    حدةات العربية المت رمابدولة اإلات التجارية  الشرك  قانونلطبقاً  
يبلغيقاف  إللشركة  يجوز  .  امي نظالي  حتياطال الى  إ  السنةأرباح  ٪ من  10 التحويالت عندما  ال50إجمالي االحتياطي    هذه  مال ٪ من رأس 

 ون. ن قاها الي ص علن تي ي الحاالت ال اءاستثن ب ع تياطي غير قابل للتوزي حإن هذا اال. المدفوع 

 احتياطي مخاطر إعادة التكافل 

2  .4  مخاطر إعادة التكافل بمبلغلاحتياطي برصد  الشركة    قامت ،  2019ة  ( لسن 23رقم )  ينرار مجلس إدارة هيئة التأمـ من ق  34وفقًا للمادة  
هذا    الشركة حتسب  سوف ت األعمال.    ئاتف  كافة الشركة في    ن قبلم  المسندةمساهمة إعادة التكافل  ٪ من إجمالي  0  .5يمثل  ، بما  مليون درهم

لهيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية    المدير العام  ة منموافقة خطي على  ل  الحصو دون    أن تستبعده  يجوزوال    ىتلو األخر سنة    خصص الم
 المتحدة )حالياً المصرف المركزي(.  
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 ل )مساهمة عامة( ن بي تكافنت يو ااوري

 )تابع( ضاحات إي
 )تابع(  المالية المرحلية الموجزة( معلوماتالمن )تُشكل جزءًا 

 ة الت مع األطراف ذات العالقالمعام  19

ت  والمنشآ   الشركةى  ن لدة الرئيسيي اإلداروأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي  والشركات الزميلة   المساهمينالعالقة من  األطراف ذات    تتألف
سياسات    يتم اعتماد.  بصورة جوهرية  تتأثر بهؤالء األطراف   التي  أو  اف هؤالء األطرمشتركة من قبل  ال رة  ط سي الأو    ة سيطرل التي تخضع ل

 . وفقاً للشروط المتفق عليها  الشركة إدارة من قبل  عامالت لموشروط تسعير هذه ا

 : جزالمو  المرحلي  رادات الشاملة األخرى إلي رباح أو الخسائر وااأل مدرجة في بيانال اف ذات العالقةفيما يلي المعامالت الهامة مع األطر

2021  يونيو  30المنتهية في  فترة الستة أشهر 
 ير مدققة( )غ

_______________________________ ________________ 

 المساهمين 
ة رتبطالم الشركات 

 اإلجمالي  لمساهمين با
 درهم  درهم  هم در

 
 72.859.720 28.326.095 44.533.625 إجمالي المساهمات المكتتبة

 28.606.988 7.217 28.599.771 مساهمات إعادة التكافل 
 1.658.519 1.658.519 - إلدارية واالمصروفات العمومية  

 13.324.007 8.543.615 4.780.392 م اإلبالغ عنها المطالبات التي ت 
 ==== = ===  ==== ==== ==== == === 

 2020 يويون  30المنتهية في  فترة الستة أشهر 
 ر مدققة( )غي 

 _______________________________________________
 __ 

 ساهمين لما
المرتبطة  الشركات 

 اإلجمالي  اهمين لمسبا
 درهم درهم درهم

 71.949.184 21.796.797 50.152.387 مساهمات المكتتبةإجمالي ال
 (21.149.843) (43.845) (21.105.998) مساهمات إعادة التكافل 

 2.564.595 2.564.595 - المصروفات العمومية واإلدارية 
 9.917.212 9.917.212 - غ عنها إلبالا ات التي تمالمطالب 

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

 : المرحلي الموجز  ليان المركز المامدرجة في بي العالقة الطراف ذات األرصدة لدى األ فيما يلي

 ( )مدققة  ( )غير مدققة
 نيو يو  30

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 درهم درهم 

بعمليات التكافل(   لقفيما يتع أطراف ذات عالقة )المستحق من 
 28.830.076 50.733.625 .م.ع ش أمين اورينت للت   
 7.974.519 14.128.463 للسيارات الفطيم   
 999.013 2.700.183 ذ.م.م الفطيم ويلز شركة   
 5.943.646 2.882.443 أطراف أخرى ذات عالقة   

---------------- --------------- 
70.444.714 43.747.254 

====== ===  ======== 
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 عامة(  ةبي تكافل )مساهماورينت يو ان 

 )تابع( ت يضاحاإ
 ع()تاب   المالية المرحلية الموجزة( لوماتالمعءًا من )تُشكل جز

)تابع(  ت مع األطراف ذات العالقة المعامال 19

 : )تابع( وجز لم المرحلي ا مدرجة في بيان المركز الماليالعالقة الطراف ذات األرصدة لدى األ يفيما يل

 ( قة )مدق ( )غير مدققة
 يونيو   30

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 درهم درهم 

  افل( التك بعمليات   فيما يتعلقى أطراف ذات عالقة )المستحق إل
 878.793- ش.م.ع نك أبوظبي التجاري  ب   
 - 350.964للتأمين التكافلي مصر اورينت ة شرك  
 - 190.424 مساهمة عامة   اورينت للتأمين  
 - 33.266 مركز الفطيم للسيارات معرض   
 - 13.960 لمشروعات التجارية ل الفطيم  
 - 13.743 أطراف أخرى ذات عالقة   

------------ ----------- 
602.357 878.793 

== === == ==== == 
  المساهمين( بعمليات   فيما يتعلقذات عالقة )  أطراف  نم  تحقسالم
 2.923.644- لسيارات ل يم الفطمعارض   
 462.369 513.112 مول أوتو طيم الفمعارض   
 234.320 268.276 الفطيم للمشاريع التجارية   

------------ ------------- 
781.388 3.620.333 

==== ===  ======= 
 ( بالمساهمين  قفيما يتعلاف ذات عالقة )أطر إلى المستحق  

 13.370 7.196 ش.م.ع تأمين اورينت لل  
 1.961.443 3.538.143 ت الفطيم للسيارامركز   
 12.163 435.947 القة ف أخرى ذات عأطرا   

-------------- ------------- 
3.981.286 1.986.976 

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

 ت  مات حول القطاعا معلو 20

 شغيلية لت اات حول القطاعمعلومات  

اإلدارةأل الش ،  غراض  تقسيم  قطاعاركتم  أربعة  إلى  هي؛  ة  أعمال  على  ت  الصحي  التأمين  و  ق الحري التأمين ضد  ولسيارات  االتأمين 
 قطاعاتها األساسية.  ه القطاعات األساس الذي تستند إليه الشركة في إصدار معلومات حولكل هذمتنوعة. تش تأمين وأعمال

 )غير مدققة(  2021  يونيو  30المنتهية في  فترة الستة أشهر 
_______________________________________________________________________________________ _

 اإلجمالي  ة متنوع الصحي  الممتلكات  السيارات 
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم 

 224.841.412 62.452.090 85.210.910 58.317.910 18.860.502 اهمات المكتتبة مسإجمالي ال
 ====== == ==== ==== ==== ===== = == ====== == ==== === 

 63.697.881 إجمالي إيرادات التكافل 
 ( 20.737.887) صافي مصروفات االكتتاب 

------------------ 
 42.959.994 ة النتائج التكافل قبل رسوم الوك 

 ( 78.694.494) الوكالة  رسوم
----------------- 

 ( 35.734.500) ت التكافل عجز من عمليالصافي ا
 ========== 
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 مة عامة( بي تكافل )مساهاورينت يو ان 

 )تابع( ت يضاحاإ
 بع()تا  المالية المرحلية الموجزة( المعلومات)تُشكل جزءًا من 

 )تابع( مات حول القطاعات  لومع 20

)تابع(  ةالتشغيلي  ول القطاعات معلومات ح

 ( قة )غير مدق 2020 يونيو 30في  المنتهية فترة الستة أشهر 
___________________________________________________________________________ _

 ي اإلجمال ةعمتنو الصحي  الممتلكات السيارات 
 درهم درهم همدر درهم درهم

 185.709.878 48.514.806 84.787.920 36.146.797 16.260.355 اهمات المكتتبة إجمالي المس
====== == = == =====  ==== ===== = === ===== == ====== = 

 51.251.796 إجمالي إيرادات التكافل 
 (18.565.773) صافي مصروفات االكتتاب 

----------------- 
 32.686.023 وم الوكالة نتائج التكافل قبل رس

 (64.998.458) لة رسوم الوكا
----------------- 

 (32.312.435) عجز من عمليات التكافل افي الص
 ========== 

المع األعمالإن  ألنشطة  وفقاً  القطاعات  ومطلوبات  موجودات  عن  غير  لومات  ع  أعاله  يتم  لم  القطاعامتاحة.  عن  معلومات  ت  رض 
 اً.  ي ركة محلليات الشحيث ترتكز كافة عم الجغرافية 

جمالي المساهمات المكتتبة إ 21  
 مدققة( )غير      )غير مدققة(    
ثة أشهر  ترة الثاللف 

 المنتهية في  
أشهر   الستة لفترة  

 ة في نتهيالم 
__________________________ _____________ __________________________ _____________ 

 ويوني  30يونيو   30يونيو  30و يوني  30
2021 2020 2021 2020 

 9.589.192 13.052.302 2.600.969 5.614.276 البحري 
 16.260.355 18.860.502 6.253.343 10.625.638 السيارات 

 84.787.920 85.210.910 53.609.376 52.087.764 لصحي ا
 36.146.797 58.317.910 15.243.521 24.920.660 العقاري 
 10.019.423 8.876.300 4.325.291 6.683.717 يالهندس
 28.906.191 40.523.488 11.393.899 20.810.247 أخرى 

---------------- --------------- ----------------- ---------------- 
120.742.302 93.426.399 224.841.412 185.709.878 
 ========= = ===== ==  ====== ==== = == ====== 
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 مة( يو ان بي تكافل )مساهمة عااورينت 

 ع( )تاب  ت يضاحاإ
 )تابع(  لموجزة(المالية المرحلية ا تما المعلوكل جزءًا من )تُش

 هم الس  ربحية 22

لل  الربحية يتم احتساب   ال الفترة عل  أرباح سهم من خالل قسمة  األساسية  المرجح لعدد األسهم  المتوسط  النحو  ى  الفترة على  قائمة خالل 
 التالي:

 مدققة( )غير       )غير مدققة(    
ثة أشهر  ترة الثاللف 

 المنتهية في  
أشهر   الستةة لفتر   

 ة في المنتهي 
__________________________ _____________ __________________________ _____________ 

 ويوني  30يونيو   30يونيو  30يونيو   30
2021 2020 2021 2020 

رة العائدة إلى  الفت  أرباح
 1.299.083 7.535.427 4.193.619 3.250.683 المساهمين )درهم(   

= =======  ======== = =======  ======== 
هم القائمة  سد األالمتوسط المرجح لعد

 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 الل الفترةخ  
= ====== = = ======= = ====== =  ======== 

 0 .65 3  .77 2 .10 1  .63 )درهم( السهم  ربحية
= ====== = ====== = = = ====== = = ====== = 

 هم األساسية. على ربحية الس تخفيفال يوجد أي تأثير 


