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 تكافل )مساهمة عامة( اورينت 

الموجز  المرحلي بيان المركز المالي 
 2022يونيو  30 كما في

( ققة )مد )غير مدققة( 
 يونيو   30

 2022 
سمبردي  31
 2021

همرد درهم  إيضاح
  

   دات عمليات التكافل و موج
44.628.910 67,008,783 7 وما يعادله النقد 

317.954.501 355,139,140 8 موجودات عقود إعادة التكافل 
53.874.940 102,835,129 9وذمم مدينة أخرى   ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة

18.719.903 27,851,281 19 قة عالات أطراف ذ حق من ت المس
9.034.428 9,443,742 10 نة األخرى المدي لذمم ا

80.291.882 95,047,956 11 المستحق من مساهمين
----------------- -----------------

 524.504.564 657.326.031إجمالي موجودات عمليات التكافل 
----------------- -----------------

   ن ساهميات المموجود
  

6.959.723 26,420,121 7 عادله وما ي نقد لا
 ً 1.688.497 6,637,755 12ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما

283.339.695 283,339,695 13 وديعة الوكالة 
6.000.000 6,000,000 14 نظامية وديعة 

1.630.739 2,962,542 19 القة المستحق من أطراف ذات ع
3.456.598 3,063,690 عدات والم تممتلكالا

332.691 267,919 الموجودات غير الملموسة 
----------------- -----------------

 303.407.943 328.691.722إجمالي موجودات المساهمين 
----------------- -----------------

 827.912.507 986.017.753إجمالي الموجودات 
= == ======= = == =======
  

  التكافل عمليات  ت وعجز وبامطل
   مطلوبات عمليات التكافل 
389.926.943 446.735.366 8 مطلوبات عقود التكافل 

88.220.151 134,310,117 15 ذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة 
28.679.660 34,930,329 16 ى رخاأل ل الدائنة افذمم التك
17.677.810 41,350,219 19 ت عالقة ذا  فرا إلى أط المستحق

----------------- -----------------
 524.504.564 657.326.031إجمالي مطلوبات عمليات التكافل 

----------------- -----------------
   افل عجز عمليات التك

( 174.760.427) ( 210.422.485) 17ئق  الوثا لي ماحز في محفظة عجال
 174.760.427 210.422.485 17 مخصص مقابل القرض الحسن 

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

---------------------------------
657.326.031524.504.564تكافل  لا إجمالي مطلوبات وعجز عمليات 

---------------------------------
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 اورينت تكافل )مساهمة عامة( 
 

    موجز  لاالمرحلي  واإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائر بيان 
 )غير مدققة(  يونيو 30ي فة  المنتهي  أشهر تة الس ترةفل
 

  
 أشهر الستةلفترة 
 ي هية فتالمن

 أشهر الستةلفترة  
 المنتهية في 

 2021يونيو   30 2022يونيو  30  2021يونيو   30 2022يونيو  30  
 درهم درهم  درهم درهم إيضاح  

       العائدة إلى حاملي الوثائق
 224.841.412 266.357.931  120.742.302 134.555.756 21 إجمالي المساهمات المكتتبة 

 ( 56.512.926) ( 54.966.447)  ( 33.675.243) ( 26.799.564)  المكتسبةهمات غير اطي المسايفي احت يراتالتغ
  ----------------- -----------------  ------------------ ----------------- 

 168.328.486 211.391.484  87.067.059 107.756.192  لمكتسبة ا فلمساهمات التكا
  ---------------- ----------------  ----------------- ----------------- 

 168.908.442 200.098.612  95.025.621 100.400.838  مساهمات إعادة التكافل 
  ات غيرلتكافل من المساهمالتغيرات في حصة إعادة ا

 ( 29.702.444) ( 16.819.712)  المكتسبة 
 

(35.502.651 ) (41.475.696 ) 
  ----------------- -----------------  ------------------ ----------------- 

 127.432.746 164.595.961  65.323.177 83.581.126  ةكتسبات المافل من المساهمتك الة ادحصة إع
  ---------------- ----------------  ----------------- ----------------- 

 40.895.740 46.795.523  21.743.882 24.175.066  كتسبة صافي المساهمات الم
 22.802.141 32.442.916  11.733.380 17.448.042  ة المكتسب  العموالت

  ---------------- ----------------  ---------------- --------------- 
 63.697.881 79.238.439  33.477.262 41.623.108  افلإجمالي إيرادات التك

  ---------------- ----------------  ------------------ ---------------- 
 ( 66.152.493) ( 103.977.428)  ( 33.538.287) ( 42.429.440)  مطالبات المدفوعةإجمالي ال 

 48.615.808 82.462.195  24.399.734 32.151.655  من المطالبات المدفوعة التكافلحصة إعادة 
  ---------------- ----------------  ------------------ ----------------- 

 ( 17.536.685) ( 21.515.233)  ( 9.138.553) ( 10.277.785)  المطالبات المدفوعة صافي 
تسوية  ومصروفات يد التسوية ت قالبافي احتياطي المط الزيادة

 ( 5.672.694) ( 10.110.201)  صةالمخص ير  الخسائر غ
 

(3.337.088 ) (8.262.527 ) 
 فل من المطالبات  ي احتياطي حصة إعادة التكاف الزيادة
 3.732.928 9.619.543  يد التسويةق   

 
2.528.466 5.269.465 

   يتم  لمو المتكبدةفي احتياطي المطالبات   النقص / (الزيادة)
 ( 929.179) ( 1.670.237)    نهااإلبالغ ع   

 
1.495.112 (4.534.272 ) 

من التكافل   ة إعادةص حي في احتياط/ )النقص(  ةادزيلا
 777.656 2.269.310  يتم اإلبالغ عنها ولم  المطالبات المتكبدة

 
(846.478 ) 4.326.132 

  ------------------ -----------------  ------------------ ----------------- 
 ( 20.737.887) ( 21.675.221)  ( 11.229.842) ( 10.169.370)  لمتكبدة  بات اطالصافي الم

  ----------------- -----------------  ------------------ ----------------- 
 42.959.994 57.563.218  22.247.420 31.453.738  وكالة الم وسل رنتائج التكافل قب
 ( 78.694.494) ( 78.694.494)  ( 42.259.806) ( 42.259.806) 1-11 رسوم الوكالة 

  ------------------ -----------------  ------------------ ----------------- 
 ( 35.734.500) ( 35.662.058)  ( 20.012.386) ( 15.640.777)  عمليات التكافل صافي العجز من 

  ----------------- -----------------  ------------------ ----------------- 
       ساهمينالعائدة إلى الم

 78.694.494 93.225.276  42.259.806 47.094.515 1-11 ثائقملي الوحا نمة  كالالوم وسإيرادات ر
 3.697.128 4.391.302  1.895.417 2.207.782  إيرادات الودائع 

 ( 10.615.977) ( 11.943.666)  ( 5.870.640) ( 6.168.874)  يةالمصروفات العمومية واإلدار
 ( 25.812.733) ( 33.394.434)  ( 12.752.691) ( 17.922.916)  مصروفات العموالت 

 ( 2.692.985) ( 5.403.718)  ( 2.268.823) ( 3.523.839)  رى أخل مصروفات تكاف
  ---------------- ----------------  ----------------- ----------------- 

 43.269.927 46.874.760  23.263.069 21.686.668  قرض الحسنبل الة قأرباح الفتر
 ( 35.734.500) ( 35.662.058)  ( 20.012.386) ( 15.640.777) 17 حاملي الوثائق رض حسن إلىقمخصص مقابل 

  ----------------- -----------------  ----------------- ----------------- 
 7.535.427 11.212.702  3.250.683 6.045.891  همين اسلما  إلىالفترة العائدة  أرباح

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

  ---------------- ----------------  --------------- --------------- 
 7.535.427 11.212.702  3.250.683 6.045.891  لفترةملة لالشا اإليراداتإجمالي 

  ===== ==== ====== = ==  = ======= = ======= 
 3 .77 5 .61  1 .63 3 .02 22 مالسه  ربحية

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

 

 ة. الموجزية  مرحللا ة المالي المعلوماتال يتجزأ من هذه  ءاً جز 19إلى  8صفحات من لى الة عدرجالم ت شكل اإليضاحات
 

 . 2 و 1ين تح فالصمدرج على لية الموجزة لمالية المرحاالمعلومات  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة
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 اورينت تكافل )مساهمة عامة( 
 

   لي الموجزالمرحية ملكق الالتغيرات في حقو ان بي
      )غير مدققة(  2022 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستة  لفترة

 

 

 س المال أر 
 عالوة  
 األسهم 

االحتياطي  
 النظامي 

   مخاطراحتياطي  
 ل ادة التكاف عإ

  ةز جالمحتاح براأل
  الخسائر ) /

 ( المتراكمة
 إلجمالي ا

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
       

 193.243.030 (8.682.683) - 727.323 1.198.390 200.000.000 )مدققة( 2021 يرينا  1كما في 

       
 7.535.427 7.535.427 - - - - للفترة الشاملة  ادات اإلير اليإجم
       

 - (2.440.811) 2.440.811 - - - إلى االحتياطي  حولمال

 ---------------- ------------- ----------- ------------- ---------------- ---------------- 
 200.778.457 ( 3.588.067) 2.440.811 727.323 1.198.390 200.000.000 2021 يونيو 30 في كما

  ====== === === ==== ======  === ==== ===== ==== ===== ==== 
       
 208.663.499 2.076.303 3.119.436 2.269.370 1.198.390 200.000.000 دققة()م 2022يناير  1 ا فيمك
       

 11.212.702 11.212.702 - - - - للفترة الشاملة  اإليرادات إجمالي 

       

 - ( 1.000.493) 1.000.493 - - - المحول إلى االحتياطي 

 ---------------- -------------- -------------- --------------- ---------------- ----------------- 
 219.876.201 12.288.512 4.119.929 2.269.370 1.198.390 200.000.000 2022 يونيو 30ي كما ف
 ===== ==== ====== ==  === = ====  ===== ===  =========  ====== ==== 

 
 الموجزة. المرحلية  المالية  تالمعلوما ال يتجزأ من هذه  جزءاً  19 إلى 8من  ترجة على الصفحاضاحات المديت شكل اإل 
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 اورينت تكافل )مساهمة عامة( 
 

  المرحلي الموجز  دفقات النقدية بيان الت
 )غير مدققة(   يونيو 30في أشهر المنتهية   تة السلفترة 

 
 2021 يونيو 30 2022 يونيو 30  
 م دره  م دره  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 7.535.427 11.212.702  الفترة حأربا
    :ـل لدي تع

 663.738 957.347  للممتلكات والمعدات  االستهالك
 64.772 64.772  إطفاء موجودات غير ملموسة 

 211.351 235.189  يضات نهاية الخدمة للموظفينتعو مخصص
 83.405 55.962  لتزامات اإليجار بالقة لمتعالتمويل يف اتكال
  --------------- --------------- 

 8.558.693 12.525.972  العامل  الحركات في رأس المالشغيلية قبل الت  ةقدي لن ا التدفقات
    

    في: التغير
 (51.071.293) ( 37.184.639)  فل إعادة التكا موجودات عقود

 (35.433.693) ( 48.960.189)  والذمم المدينة األخرى  ينةالمدفل كات لل وإعادة اذمم التكاف
 (26.697.460) ( 9.131.378)  بعمليات التكافل(  تعلقا ي فيم )ة ق عالاف ذات من أطر مستحقلا

 1.065.569 ( 409.314)  ليات التكافل( عمق ب )فيما يتعلذمم مدينة أخرى 
 (3.055.209) ( 4.949.258)  لمساهمين( ق بايتعل قدماً )فيماذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة م

 2.838.945 ( 1.331.803)  (نمي اهلمسبا قلتعي  )فيماالمستحق من أطراف ذات عالقة 
 69.309.725 56.808.423  مطلوبات عقود التكافل 

 32.852.275 46.089.966  ادة التأمين وإعادة التكافل الدائنةوإعين تكافل والتأمالات ذمم شرك
 12.986.072 6.252.993  ائنة األخرى الد تكافلال مذم

 (276.436) 23.672.409  ل( ف كالت ات اعملي ق ب تعلا ي يم)ف المستحق ألطراف ذات عالقة
 1.994.310 ( 87.376)  ()فيما يتعلق بالمساهمين ذات عالقة ألطراف المستحق

 (822.720) ( 23.557)  استحقاقات ومخصصات وذمم دائنة أخرى 
  --------------- --------------- 

 12.248.778 43.256.556  األنشطة التشغيلية  الناتج مند صافي النق
 (47.029) ( 23.557)  فوعة للموظفينمة المد الخداية هن  اتض تعوي 
  --------------- --------------- 

 12.201.749 43.256.556  العمليات   الناتج مند النقصافي 
  --------------- --------------- 
    

    ة االستثماري  األنشطة التدفقات النقدية من
 (198.927) ( 564.439)  شراء ممتلكات ومعدات 

 (125.000.000) -  ى مصرف إسالمي ودائع لد
  -------------- ------------------- 

 (125.198.927) ( 564.439)  ة ي االستثمار األنشطةالمستخدم في  النقد فيصا
  -------------- ------------------- 
    

    لي ويتملا اطالنشمن  ديةالنق قاتالتدف 
 (1.072.245) ( 851.846)  ر سداد التزامات إيجا

  -------------- ---------------- 
 (1.072.245) ( 851.846)  التمويلي  شاطالن ي خدم فتمسال  دقصافي الن 

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

 (114.069.423) 41.840.271  لهوما يعادفي النقد  )النقص(زيادة / الصافي 
 161.933.918 51.588.633  اير ين  1في نقد وما يعادله لا
  ---------------- ---------------- 
 47.864.495 93.428.904  (7)إيضاح  ويوني  30ي ه فيعادلوما  نقدلا
  ======= == ======= == 
    

 . الموجزةالية المرحلية لما لوماتمعالجزءاً ال يتجزأ من هذه  19إلى  8من  تعلى الصفحا ت شكل اإليضاحات المدرجة
 

 .  2 و 1الصفحتين مدرج على جزة المرحلية الموية لاالمعلومات الم راجعةمابات المستقلين حول لحسمدققي ا إن تقرير
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 اورينت تكافل )مساهمة عامة( 
 

 الموجزة  ةليحرمة الاليلما  ت مالوالمعحول إيضاحات 
 
   واألنشطة  الوضع القانوني 1

 
رقم    دةبية المتحارات العراإلم  االتحادي لدولة  بموجب القانون  همة عامةمسا)"الشركة"( كشركة   اورينت تكافل )مساهمة عامة(  تأسست

تحدة  ارات العربية المتحادي لدولة اإلملقانون االالمتحدة وا  دولة اإلمارات العربية  سيس الشركات التجارية في ن تأبشأ  2015ة  ( لسن 2)
التأمين.  تأسيس شركا   بشأنيالته(  )وتعد  2007( لسنة  6رقم ) العنوات  للشركة هو ص.ب  إن  المسجل  ا  ،183368ن  ت إلمارادبي، 
 ة. ة المتحدالعربي 

 

تأ في سيس  تم  االنته  2016نوفمبر    8  الشركة  تم  وت بينما  إصدار  إجراءات  من  سو   األسهم يص  صخاء  المال في    ديسمبر   28في    ق 
ورخصة من هيئة    2017ناير  ي   23خصة التجارية في  ركة على الرالش  ي. حصلتي المالمدرجة في سوق دب   م الشركة. إن أسه2016
 . 2017يوليو  16 يفدة  تحبية المات العراإلمار ن بدولةالتأمي 

 

الحريق    مين ضد والتأ  والمسؤولية جل المتعلقة بالتأمين ضد الحوادث  ود التكافل قصيرة األ للشركة في إصدار عق  لرئيسيةنشطة ااأل  لتتمث 
 . وكالةلائع وداوالها في  مأ ركة باستثماركما تقوم الشضافة إلى التأمين الصحي. اع التأمين باإلأنومن نقل وغيرها  ر الضد مخاطلتأمين وا
 

، على أسهم  ، اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة عامة تأسست في دبي،  ت للتأمين ش.م.عركة أورين استحوذت ش  ،2021خالل  

كيتها ة ملحصزادت الشركة األم  وعليه،  .  الشركة األمبذلك  لتصبح    ،تمويلع وشركة الوفاق للش.م.تجاري  ظبي الو نك أب الشركة من ب 

إلى  34  .85  نم الشركة.  83  .٪91  الفساسية  ة األم األالشرك إن  ٪ وسيطرت على  الخاصة  هي شركة  ات  ، اإلماريب دي  ف  الكائنةطيم 

 . ية المتحدةالعرب 

 
تكافل  شركة أورينت  إضافية في  لى أسهم  عش.م.ع    األم أورينت للتأمين، استحوذت الشركة  2022يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  

 ٪ 95 .78٪ إلى 83 .91 ملكيتها منوزادت حصتها امة( )مساهمة ع
 

 : كما في تاريخ التقريريكل المساهمة في الشركة يلي هفيما 
 قة( دق)م )غير مدققة(   

  
 يونيو   30

2022 
 يسمبرد 31

2021 
 م  دره هم  در  
    

 ٪ 83 .91 ٪ 95  .78    ع .م.اورينت للتأمين ش 
 ٪ 16 .09 ٪4  .22  مجموعة الفطيم / مساهمين آخرين  

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

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

 إلعداد  س ا أسا  2
 

     توافق بيان ال    أ(
 

ً المعلومات المالية المرحلية الموجزة  تم إعداد هذه   ال تشتمل    وعليه،   . ة" لمالية المرحلي ير ا"التقار  34رقم    المحاسبي الدولي   لمعيار ل  وفقا
المع المالية  هذه  الموجرحلالملومات  المعلومات    زة ية  كافة  المالالز على  للبيانات  قرلةاملكا  اليةمة  ويتعين  مع    اءتها ،  جنب  إلى  جنباً 

إن   . المالية للمعايير الدولية إلعداد التقارير، والتي تم إعدادها وفقاً 2021بر ديسم 31ي ة فمنتهي نة الما في وللس كللشركة  البيانات المالية
   .2022ديسمبر  31على نتائج السنة المنتهية في  ليست بالضرورة مؤشرا   2022يونيو  30لمنتهية في  لستة أشهر افترة انتائج 

 
اتحادي رقم )،  2020سبتمبر    27في   بقانون  المرسوم  القانون االتحادي رقم )  2020ة  ( لسن 26صدر  ( لسنة  2بتعديل بعض أحكام 

ً   ت جري.  2022يناير    2في  ت  عديالالت   وتم تفعيلية،  ( بشأن الشركات التجارهوتعديالت )  2015 ألحكام الجديدة  لمراجعة    الشركة حاليا
 . تفعيل التعديالت من تاريخ ة واحد سنةوستطبق متطلباتها في موعد أقصاه  

 

وهو    2022يو  ما  24  اعتباراً من  اورينت تكافل )مساهمة عامة( إلى    تكافل )مساهمة عامة(   يو ان بي   اورينتلشركة من  غير اسم ات تم  
 . ن قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي تم اعتماده مما 
 

 أساس القياس  ب( 
 

 . كلفة التاريخيةت لا أساس على المرحلية الموجزة المالية  المعلومات تم إعداد هذه 
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 اورينت تكافل )مساهمة عامة( 
 

 )تابع(   الموجزة ةليحرمة الاليلما  ت مالوالمعحول إيضاحات 
 

 )تابع( عداد إلاس ا أس 2
 

 ت المالية  عرض البيانارسمية وعملة  ملة ال الع ج( 
 
المذه  ه  عرض تم   المالية  الموجزة  المعلومات  العررحلية  اإلمارات  المبدرهم  وهي (راتي"ما اإل  الدرهم")  تحدةبية  الرسمية    ،  العملة 

   .درهم اإلماراتيلاب  ة ي لماومات المعلالض تم عر ف ذلك،خال  ذكرللشركة. ما لم ي  
 

 واألحكام  تقديرات  استخدام ال  د( 
 

بية لسياسـات المحاسـا ى تطبيـقي تـؤثر علـع األحكـام والتقـديرات التـلموجزة، قامت اإلدارة بوضا  ت المالية المرحليةلومااد المععند إعد
 يرات.عن هذه التقد ةي للفعا ئجف النتاختلت  قدوفات. دات والمصروالمطلوبات واإليرا لمعلنة للموجوداتوالمبالغ ا

 
 في الفترةعلى التقديرات المحاسبية اف بالتعديالت التي تطرأ  . يتم االعترمستمرةة  الصلة بصور  ات واالفتراضات ذاتالتقدير  تتم مراجعة

 تتأثر بها.فترات مستقبلية  تقديرات وفي أيفيها تعديل ال تمالتي ي 
 

قـديرات هـي يقين فـي الت ر الرئيسية لعدم الوالمصاد ركةالمحاسبية للش تطبيق السياسات  دعن   ةرداقبل اإلمن  ة  وعموضال  امةكام الهإن األح
بيقهـا تاليـة التـي تـم تطات واألحكـام السـتثناء التقـديربا، 2021  ديسـمبر  31سنوية للسنة المنتهية فـي  ردة في آخر بيانات مالية  نفسها الوا
 .2022ناير ي  1اعتبار من 

 
 ا ن كورو شي فيروسف تر ثيتأ ( 1)

 
. نظراً لسرعة تفشـي فيـروس باء عالميكوعن تفشي فيروس كورونا    2020مارس    11في  سمي  ل ركشب حة العالمية  الصمة  أعلنت منظ

مـات قامـت الحكونمـا عـدم اليقـين، بي  ودرجـات عاليـة مـناضطرابات    ختلفةطاعات الموالقاد  قتصاال  واجهم،  عالأنحاء ال  كورونا في كافة
 يروس. ر الفانتشاالحتواء بير لتداوعة من امجم تخاذاصة ب مخت الت الطلسوا
 

 مخاطر التأمين
 

. أصـدرت ف األعمـالضد توق  التأمينفي قطاع التأمين، تتعرض الشركة بصورة أساسية لمخاطر من الوثائق المتعلقة بالتأمين الصحي و
ر عن شروط النظبغض  19-كوفيدية المتعلقة ب ب طلت ااب المطالن بقبول  ت التأمي وأبوظبي تعليمات إلى جميع شركالهيئات الصحية في دبي ا

يـل فى وتأجلتأمين. تتوقع الشركة أن يكون تأثير المطالبـات الطبيـة غيـر جـوهري بسـبب انخفـاض معـدل دخـول المستشـوأحكام تغطية ا
 يارية المطلوبة.بية االخت راءات الطاإلج

 

ً  الوبائيـةمـراض المعديـة واسـتثناءات مـن األن ئق تأمين تتضماث وها ي دلشركة ل، فإن ااألعمال فوقين ضد ت ق التأملق بوثائ يتع  فيما . أيضـا
بنـاًء علـى الفحـص  .اويضات بشـأنهد تعإلى تكب الشركة ألعمال التي قد تضطر  ثائق السارية المتعلقة بتوقف اقامت الشركة بتقييم كافة الو

ويات إعـادة التـأمين ع مسـت ارتفامدفوعة بسبب المطالبات ال يفابص قلفيما يتع مادي يرتأث ها ن للن يكو ركة أنهقررت الش  ئق،لوثاألولي لا
 السـتةرة فتـ سيين خـاللء الرئي بالعمال. عالوة على ذلك، تمكنت الشركة من االحتفاظ  لدى الشركة واالستثناءات المحددة في وثيقة التأمين

 ئيسية.ال الراألعم اتمجموع رب يدة عدعمال جتجديد وأ عمليات شكل عام، وشهدت ب 2022 يونيو 30 تهية فين مأشهر ال
 

 االئتمانطر مخا
 

ة ية ذات سمعات دولتكون شرك ، والتي عادة مااإلدارةمعتمدة من قبل  تكافلإعادة إلى شركات    لدى الشركة  التكافليتم إسناد أعمال إعادة  
ة ولـم  عن الشـركي صراحةً بالتخل التكافل ةعادإ شركاتمن قم أي ، لم ت 2022  يونيو  30اًرا من  عتب . اعاليةمانية  ئت ة وذات تصنيفات اجيد

 .19-كوفيدالمتعلقة ب المطالبات عدم رغبتها في قبول  تكافلعادة تبلغ أي من شركات إ
 

 إدارة مخاطر السيولة

 
 حـة. هـذاورالمط سـيولةات الطلبـمت  لكافـةبة سـتجاراقبـة واالالم عمليـة الشركة تواصل ،س كوروناروفي لتفشي  الشركة ابةر استجفي إطا

في ظـل الضـغط  كةشرالمن أجل تقييم تأثر ألوضاع السوقية الراهنة غط مع الضر اريوهات اختباينالس  معايرةإجراء    يف  الشركة  تستمرو
 د مـنارة والحـالمناسـب إلد عها فـي المكـانإيـداولة ويـتم لسـي من حيث اقوي   ركزبم  كةشرالتتمتع  ر،  قري يخ الت حالي. كما في تارالشديد ال

 حة.الجائ  ة عن هذهجت ات الناري التأث 
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 ة( )مساهمة عام اورينت تكافل
 

 )تابع(   الموجزة ةليحرمة الاليلما  ت مالوالمعحول إيضاحات 
 
 لهامةالسياسات المحاسبية ا 3
 

ركة كمـا ت المالية للشـان لمطبقة في البياا  تسياسافس الزة هي ن جرحلية الموالمالية الم  ماتعلومقة في هذه البية المطب لسياسات المحاسا  إن
 التاريخ. تهية في ذلك وللسنة المن  2021 ديسمبر 31في 
 

 يتم تفعيلها بعد  التي لمالمعايير الصادرة  3-1
 

 ي علـىادر مـأثي هـا تـليكـون    دون أن  2022ينـاير    1بعـد  ة التـي تبـدأ  ت السـنوي ارى الفتـعديالت علـديدة والت يسري عدد من المعايير الج
 لموجزة للشركة.  المرحلية ا مات الماليةلومعلا

 
 لمرحلي ياس االق   4

 

 ً تتأثر بصورة  لمصروفات بطوتكبد ا  اإليرادات   يتم تحقيق   الشركة بيعة أعمال   لطوفقا الموسمية. تم    ل بأي شكل من أشكا  مادية ريقة ال 
يس  والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة ول  ت اديرايد اإليتطلب ق  يق الذ تحقاسمبدأ االوفقاً لزة  المرحلية الموج  الية معلومات الملاداد هذه  إع

نظراً للتغير في المساهمات    سنوية مناسبة من األرباح ال ثل الحصة الالمرحلية قد ال تم  ن النتائجوعة طوال الفترة. إال أكمستلمة أو مدف 
 ت.  من حدوث المطالباأكد مار وعدم الت ت االستث اوإيراد

 
 ية  لامطلوبات الم ت والادوجو لمئات ا ات وف نيف تص 5
 

ف  كل  تصنيف  أدناه  الجدول  ويوضح  الموجودات  من  العادلئة  وقيمها  المالية  بالم المطلوبات  يتعلق  فيما  والمة.  المالية  طلوبات  وجودات 
 دوات تقارب قيمها العادلة. تكلفة المطفأة لهذه األلفة المطفأة، ترى اإلدارة أن اللتكبا المسجلة 

 
 ققة( مد )غير  2022  يونيو 30 يف
 

 _____ اإلجمالي التكلفة المطفأة  يةل الما ت االموجود
 درهم  درهم  
   

 71.428.904 71.428.904 وما يعادله  النقد 
 102.835.129 102.835.129 وذمم مدينة أخرى ينة  مدكافل وإعادة التكافل الالت  ذمم

 27.851.281 27.851.281 قة )فيما يتعلق بعمليات التكافل( المستحق من أطراف ذات عال
 9.443.742 9.443.742 يات التكافل( المدينة األخرى )فيما يتعلق بعمل ممالذ

 95.047.956 95.047.956 نالمستحق من المساهمي 
 5.412.180 5.412.180 يما يتعلق بالمساهمين(ى )فخرالذمم المدينة األ 

 305.339.695 305.339.695 الوكالة  وديعة
 6.000.000 6.000.000 نظامية  وديعة
 2.962.542 2.962.542 بالمساهمين(من أطراف ذات عالقة )فيما يتعلق  حقالمست 
 ----------------- ------------------ 
 626.509.303 626.509.303 
  ====== = === ==== = == === 

  
 _____ الياإلجم التكلفة المطفأة  ية لمالالمطلوبات ا

 درهم  درهم  
   

 134.310.117 134.310.117 مين وإعادة التكافل الدائنة التأ ن وإعادة التأمي التكافل وركات ذمم ش
 34.932.653 34.932.653 ذمم تكافل دائنة أخرى 

 41.350.219 41.350.219 بعمليات التكافل( ا يتعلق مالمستحق ألطراف ذات عالقة )في 
 2.744.367 2.744.367 عالقة )فيما يتعلق بالمساهمين(المستحق ألطراف ذات 

 7.702.276 7.702.276 ات وذمم دائنة أخرى خصصقات والم االستحقا
 95.047.956 95.047.956 تكافل عمليات ال –المستحق لحاملي الوثائق 

 1.641.532 1.641.532   ر التزامات اإليجا
 ------------------ ------------------ 
 317.914.670 317.914.670 
 ==== = === == ==== = == === 
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 اورينت تكافل )مساهمة عامة( 
 

 )تابع(   الموجزة ةليحرمة الاليلما  ت مالوالمعحول إيضاحات 
 

 تابع( )الية م نيفات وفئات الموجودات والمطلوبات التص 5
 

 ققة( )مد  2021ديسمبر  31في 
 

 _____ اإلجمالي التكلفة المطفأة   الموجودات المالية 
 درهم     همدر  
    

 51.588.633 51.588.633  ا يعادله  ومالنقد 
 53.874.940 53.874.940  ة أخرى مدينة وذمم مدين الكافل وإعادة التكافل الت  ذمم

 18.719.903 18.719.903  )فيما يتعلق بعمليات التكافل(   ةالق عالمستحق من أطراف ذات 
 9.034.428 9.034.428  ليات التكافل( ق بعمالذمم المدينة األخرى )فيما يتعل

 80.291.882 80.291.882  المستحق من المساهمين
 732.200 732.200  (تعلق بالمساهميننة األخرى )فيما ي الذمم المدي 

 283.339.695 283.339.695  الوكالة  وديعة
 6.000.000 6.000.000  نظامية  وديعة

 1.630.739 1.630.739  ن(ق بالمساهمي يتعل لمستحق من أطراف ذات عالقة )فيماا
  ----------------- ----------------- 

  505.212.420 505.212.420 
  ====== == == ====== == == 
    

 _____ اإلجمالي ة أطفمالتكلفة ال  بات المالية المطلو
 درهم   درهم    
    

 88.220.151 88.220.151  فل الدائنة التكاوالتأمين وإعادة التأمين وإعادة كات التكافل  ذمم شر
 28.679.660 28.679.660  ذمم تكافل دائنة أخرى 

 17.677.810 17.677.810  ات التكافل( ا يتعلق بعملي )فيم اف ذات عالقةالمستحق ألطر
 2.831.743 2.831.743  المساهمين(راف ذات عالقة )فيما يتعلق ب طتحق ألسالم

 7.715.645 7.715.645  دائنة أخرى وذمم االستحقاقات والمخصصات 
 80.291.882 80.291.882  عمليات التكافل  –الوثائق  لحامليمستحق ال

 2.437.416 2.437.416  يجار التزامات اال
  ------------------ ------------------ 

  227.854.307 227.854.307 
  ====== === = ====== === = 
 

 لمالية   وات االقيمة العادلة لألد 6
 

شاركين  عاملة منتظمة بين الميل التزام ما في م المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحو  " فيدلة العال "القيمة  تتمث 
السوق   القياس  في  تاريخ  السوففي  أو، في حالة عدم وج  ق ي  ً وده، أفضل سوالرئيسي  يكون متاحا التاريخ. تعكس    للشركة   ق  في ذلك 

   بااللتزام.فاء الوعدم زام مخاطر العادلة لاللت  لقيمةا
 

أنه    السوق   رتلك األداة. يعتب درج في سوق نشط لة باستخدام السعر الميمة العادلة لألدابقياس الق  الشركةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم  
ا حدوث  تكرار  حال  في  المنشط  بالموجلمعامالت  بحي تعلقة  كاٍف  بشكل  المطلوبات  أو  يتسودات  على  ث  الحصول  عن نى    معلومات 

 ورة مستمرة.   ر بص سعااأل
 

تس نشط،  سوق  في  مدرج  سعر  هناك  يكون  ال  تستفي أسالي   الشركةتخدم  عندما  بحيث  التقييم  الب  المدخالت  من  الصلة د  ذات    ملحوظة 
  كان ليضعها العوامل التي    كافة  ن أسلوب التقييم الذي تم اختيارهملحوظة. يتضم دخالت غير الدر ممكن وتحد من استخدام المقبأقصى  

 األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة. بار عت باال
 

القبقيا  ةالشرك تقوم   العس  باسيم  النظامادلة  تحديد  التالي  ج  لمتدر ا  تخدام  في  المستخدمة  المدخالت  أهمية  يوضح  الذي  العادلة  للقيمة 
 : القياسات

 
 ة مطابقة.  سوق نشط ألدا ي ف ( ة)غير المعدل  ة المدرجق تمثل أسعار السو مدخالت : 1المستوى 

 
سعار( أو بصورة غير  األ)أي كبصورة مباشرة  حوظة إماكون مللتي ت ا 1وى األسعار المدرجة ضمن المست ير : المدخالت غ2المستوى 

تقييمه يتم  شطة  ن   ق ر السوق المدرجة في أسوا ا باستخدام: أسعامباشرة )أي مستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي 
المدرجة ألاثلة، واألسعألدوات مم السوقية  أو مماثلة في أسودوا ار  ت عت مطابقة  أاق  نشا تبر  أو  قل  تقييم أطاً؛  ت أساليب  فيها  كوخرى  ن 

 جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق. 
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 اورينت تكافل )مساهمة عامة( 
 

 )تابع(   الموجزة ةليحرمة الاليلما  ت مالوالمعحول إيضاحات 
 
 )تابع(لمالية ت االقيمة العادلة لألدوا 6

 

مدخالت ال ترتكز  لى  شتمل أساليب تقييمها عة على كافة األدوات التي ت ئ فلغير ملحوظة. تشتمل هذه اي تكون دخالت الت : الم3ى  المستو
تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها   على  ري وهجثير  ير الملحوظة تأكون للمدخالت غظة وي على بيانات ملحو

  بين   الفروقاتلوبة إلظهار  ات الهامة غير الملحوظة مطضارتكون التعديالت أو االفت لة حيث  دوات مماث مدرجة ألبناًء على األسعار ال
 األدوات. 

 
في   تم2021يسمبر  د   31و  2022  يونيو   30كما  الم  ،  كافة  ضمن  والمطات  وجودبيان  تصنيفها  وتم  المطفأة  بالتكلفة  المالية  لوبات 
تختلف بصورة جوهرية    لمالية بالتكلفة المطفأة الا  لة للموجودات والمطلوبات يم العاد. إن القة العادلةمن النظام المتدرج للقيم   3المستوى  

 يمها الدفترية في تاريخ التقرير. عن ق
 

   هلنقد وما يعادلا 7
 

بيان التدفقات النقدية  عادله ا ي د وميشتمل النق   المرحلي   ز المالي يان المركب الواردة في    التالية   المبالغعلى    المرحلي الموجز   المدرج في 
    : الموجز

 )غير مدققة(   2022 يونيو   30 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 الي جماإل ت المساهمين ياعمل التكافل  مليات ع 
 درهم  درهم  درهم  

    داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 6.889 6.889 - النقد في الصندوق 

 71.422.015 4.413.232 67.008.783 مية سالإحسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية 
 - - - سالمية  إودائع تحت الطلب لدى مؤسسات مالية 

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

 67.008.783 4.393.536 71.402.319 
 --------------------- -------------------- ---------------------- 

    دولة اإلمارات العربية المتحدة  خارج 
 26.585 26.585 - مية سالإحسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية 

 22.000.000 22.000.000 - سالمية  إع تحت الطلب لدى مؤسسات مالية ودائ 
 --------------------- --------------------- ---------------------- 

 - 22.026.585 22.026.585 
 --------------------- --------------------- ---------------------- 
 --------------------- --------------------- ---------------------- 

 93.428.904 26.420.121 67.008.783 وما يعادله  النقد  إجمالي 

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

 )مدققة(  2021سمبر دي  31 
 --------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي  المساهمين اتعملي  ت التكافل عمليا 
 درهم درهم رهمد 

    داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
    

 7.798 7.798 - دوق ي الصن النقد ف
 51.554.250 6.925.340 44.628.910 إسالمية  مالية حسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات 

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

 44.628.910 6.933.138 51.562.048 
 ------------------- ------------------ --------------------- 

    دولة اإلمارات العربية المتحدة  خارج 
 26.585 26.585 - مية سالإحسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية 

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

 - 26.585 26.585  

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

 51.588.633 6.959.723 44.628.910 وما يعادله  النقد  إجمالي 
 ========== = ========= = ======== === 
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 اورينت تكافل )مساهمة عامة( 
 

 )تابع(   الموجزة ةليحرمة الاليلما  ت مالوالمعحول إيضاحات 
 

 )المتعلقة بعمليات التكافل(  -ل وموجودات عقود إعادة التكافل لتكافعقود ا  لوبات مط   8
 

 )مدققة(  )غير مدققة(   

  
 يونيو   30

2022 
 يسمبرد 31

2021 
 درهم   هم  در  

    ت عقود التكافل اوب إجمالي مطل 
 150.504.345 153.549.577  تسوية احتياطي المطالبات قيد ال

 952.190 1.244.046  صصة  المخغير  ئر الخسا تسوية ات اطي مصروفاحتي 
 48.641.644 47.146.532  التي لم يتم اإلبالغ عنها  المتكبدةاحتياطي المطالبات 

  ---------------- --------------- 
 كبدةالمت ات سوية )بما في ذلك المطالب ي المطالبات قيد الت طيااحت 
  ها( غ عن التي لم يتم اإلبال  

 
201.940.155 200.098.179 

 189.828.764 244.795.211  ياطي المساهمات غير المكتسبة حت ا
  ------------------ --------------- 

 389.926.943 446.735.366  لمجموع( عقود التكافل )ا  إجمالي مطلوبات 
  ==== == == ==  === ====== 

    ات عقود إعادة التكافل موجود  ناقصاً: 
 ( 132.992.303) ( 135.520.769)  ت قيد التسوية لبامن المطاتكافل إعادة الاطي حصة احتي 

 (38.353.857) ( 37.507.379)  الغ عنها التي لم يتم اإلب  المتكبدةاحتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات  
  ----------------- ---------------- 

      لمطالباتفي ذلك ا)بما   يد التسويةبات قة إعادة التكافل من المطالاطي حصاحتي 
  المستحقة التي لم يتم اإلبالغ عنها(  

 
(173.028.148 ) (171.346.160 ) 

 ( 146.608.341) ( 182.110.992)  سبةحصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكت 
  ------------------- ----------------- 
 ( 317.954.501) ( 355.139.140)  موجودات عقود إعادة التكافل مالي إج
  ==== == == = ==  === ======= 

 71.972.442 91.596.226  صافي مطلوبات عقود التكافل 
   ====== == = == == ====== == 

 
 ليات التكافل(  )متعلقة بعم - أخرى  ينةمدذمم و  نةدة التكافل المديذمم التكافل وإعا    9
 

 )مدققة(  دققة( )غير م  

  
 يونيو   30

2022 
 مبرديس 31

2021 
 درهم   هم  در  
    ارات العربية المتحدة: اإلمولة د اخل د

 2.063.156 4.417.762  المستحق من حاملي الوثائق 
 10.452.433 11.248.379  المستحق من شركات التكافل وإعادة التكافل 

 39.159.625 72.675.576  ءحق من الوسطاء والوكالمست ال
  ---------------- --------------- 
  88.278.199 51.675.214 
  ---------------- --------------- 

    اإلمارات العربية المتحدة: دولة  خارج 
 3.499.726 15.856.930  المستحق من شركات التكافل وإعادة التكافل 

  ---------------- --------------- 
  15.856.930 3.499.726 
  ---------------- --------------- 
 55.174.940 104.135.129  تكافل المدينة إعادة ال وذمم التكافل   مالي إج

 (1.300.000) ( 1.300.000)  ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
  ----------------- --------------- 
  102.835.129 53.874.940 
  ==== == == = =  ====== == 
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 اورينت تكافل )مساهمة عامة( 
 

 )تابع(   الموجزة ةليحرمة الياللما  ت مالوالمعل حوإيضاحات 
 

 )متعلقة بعمليات التكافل(    -ذمم مدينة أخرى     10
 

 قة( )مدق )غير مدققة(   

  
 يونيو   30

2022 
 مبرسي د 31

2021 
 رهم  د درهم    
    
 10.000 10.000  ديعة و
 1.075.000 1.175.000  آخرينة من إداريين لغ مستحقمبا

 7.939.360 8.255.034  صافي  -بض افة مستحقة القلمضضريبة القيمة ا
 10.068 3.708  ذمم مدينة أخرى 

  -------------- ------------- 
  9.443.742 9.034.428 
  == == == == == == = == 

 
 عمليات التكافل  –ثائق الو حاملي  مستحق إلى المساهمين وال المستحق من 11

 

 )مدققة(  غير مدققة( )  

  
 و يوني  30

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 رهم  د درهم    
    
 34.813.645 80.291.882  يناير  1في  كما

 ( 140.485.488) ( 93.225.276) 1-11   لسنة ا / لفترةلوكالة   رسوم
 185.963.725 107.981.350  السنة   /ترة حساب خالل الفال في  خرتغير آ

  ---------------- -------------- 
  95.047.956 80.291.882 
   ======== = ==== = == = 

 
لجنة  قبل الة من  وكال  رسوم ادالي مساهمات التكافل. يتم اعتم من إجم ٪35بنسبة علق بكافة وثائق التكافل، يتم تحميل أتعاب وكالة فيما يت   11-1

 ند تكبدها. ع ي الموجزالمرحل ر واإليرادات الشاملة األخرىلخسائ ا على بيان األرباح أو اتحميله ويتم وى والرقابة الشرعية الفت 
 

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

 )مدققة(  )غير مدققة(   

  
 يونيو   30

2022 
 رب يسمد 31

2021 
 درهم   درهم    
    
 235.145 4.626.447  الة رباح مستحقة على ودائع وكأ

ً ت مدفمصروفا   956.297 1.225.575  وعة مقدما
 497.055 785.733  رى أخ  ذمم مدينة

  -------------- ------------- 
  6.637.755 1.688.497 
  ==== == ==  ==== = == 

 
 



 

15 

 

 اورينت تكافل )مساهمة عامة( 
 

 )تابع(   الموجزة ةليحرمة الاليلما  ت مالوالمعحول إيضاحات 
 

 ديعة الوكالة و 13
 

المتتألف من ودائع وكالة ألجل لدى    الماليةإحدى  المعامالت اإلسالمية    تجاري  كبن   ، ؤسسات  المتحدة وقطاع  العربية  بدولة اإلمارات 
إلى    ٪1  .75:  2021ديسمبر    31)٪ سنوياً  3  .90٪ إلى  1  .75يتراوح بين  ربح    ضع لمعدلتخنة ع مان، وبأحد البنوك التجارية في سلط

 .2022، وتستحق في ديسمبر وياً(٪ سن 3 .90
 

   ميةنظاوديعة  14
 

  25)اً  ي سنو  ٪2  .0بة  بنس  حخضع لمعدل رب ة، وت دالمتحرات العربية  اإلمابدولة    اسالمي لدى مصرف    ة ن ثابتة مرهووديعة    منألف  تت  
الرخص ت لغرض    2022مبر  يسد  25في    وتستحق   ، (وياً سن   ٪2  .0:  2021  رب مسدي  المتحدة    قبلة من  جديد  العربية  مصرف اإلمارات 

 . المركزي
 

 فل(  بعمليات التكاتعلق ما ي)في  –الدائنة   لتأمين وإعادة التكافللتأمين وإعادة ا وا ذمم شركات التكافل  15
 

 )مدققة(  قة( مدق ر )غي  

  
 يونيو   30

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 درهم   درهم    
    

 51.004.702 64.753.196  داخل اإلمارات العربية المتحدة  –الذمم الدائنة 
 37.215.449 69.556.921  بية المتحدة لعر خارج اإلمارات ا –الذمم الدائنة 

  ---------------- ---------------- 
  134.310.117 88.220.151 
  ====== == = ====== == = 

    : المتحدة  ارات العربيةم داخل اإل
 17.186.581 36.521.631  ذمم شركات التأمين والتكافل الدائنة 

 33.818.121 28.231.565  ل الدائنة ذمم شركات إعادة التأمين وإعادة التكاف
  ---------------- ---------------- 
  64.753.196 51.004.702 
   === == ==== == ====== = 

    ية المتحدة: بخارج اإلمارات العر
 24.732.643 49.591.515  ذمم شركات التأمين والتكافل الدائنة 

 12.482.806 19.965.406  ئنة ذمم شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الدا
  ---------------- ---------------- 
  69.556.921 37.215.449 
  = ======== ==== ==== 

 

 لق بعمليات التكافل(  تع)فيما ي – رىخ األ افل الدائنة التك ذمم 16
 

 )مدققة(  )غير مدققة(   

  
 يونيو   30

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 درهم   درهم    
    

 1.504.982 2.403.915  الوثائق  ليلحامحق المست 
 12.635.642 19.708.656  رينخحق إلداريين آالمست 
 3.042.601 2.079.679  وكالء و لوسطاء  قالمستح

 11.496.435 10.738.079  ة األخرى ن الذمم الدائ 
  ---------------- ---------------- 
  34.930.329 28.679.660 
   ====== == =  ==== == = = 



 

16 

 

 )مساهمة عامة(  اورينت تكافل
 

 )تابع(   الموجزة ةليحرمة الاليلما  ت مالوالمعحول إيضاحات 
 

 الحسن  القرض 17
 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 
 يونيو   30

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 درهم   درهم   

   الوثائق  حاملي ل ا العجز في أمو
 ( 119.498.234) ( 174.760.427) يناير  1كما في 

 (55.262.193) ( 35.662.058) السنة  /الفترة  لالعجز خال 
 ------------------- -------------------- 
 (210.422.485 ) (174.760.427 ) 
 ------------------- -------------------- 

   مخصص مقابل القرض الحسن 
 119.498.234 174.760.427 يناير 1كما في 

 55.262.193 35.662.058 سنة ال /المخصص خالل الفترة 
 ----------------- ------------------- 
 210.422.485 174.760.427 
 ----------------- ----------------- 

 

 وة األسهم  ل وعال س الماأر 18
 

 ( )مدققة  ( )غير مدققة 

 
 يونيو   30

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 درهم درهم  

   رأس المال الم صدر والمدفوع 
   

 200.000.000 200.000.000 م للسهم  هدر 100م بقيمة سه 2.000.000مل در والمدفوع بالكاالمص
 1.198.390 1.198.390 األسهم  وة ياطي عالحت ا
 ----------------- ---------------- 
 201.198.390 201.198.390 
  ==========  ========= 
 

 النظامي االحتياطي 
 

  تحويل   يتعينكة،  شراألساسي لل   م ظا)"القانون"( والن   2015  نةسل(  2)رقم    حدةالعربية المت   اترمابدولة اإلية  لتجارات االشرك  قانونلطبقاً  
  مال٪ من رأس ال50إجمالي االحتياطي    هذه التحويالت عندما يبلغيقاف  إللشركة  يجوز  .  امينظالي  حتياطالالى  السنوية إ٪ من األرباح  10

 ون. ن ها القاي ص علن تي ي ء الحاالت الاستثناب ع ل للتوزي ر قاب تياطي غي إن هذا االح. المدفوع 
 

 ة التكافل اداحتياطي مخاطر إع
 
 3  .6مخاطر إعادة التكافل بمبلغ  لاحتياطي  برصد  الشركة    قامت،  2019ة  ( لسن 23رقم )  قرار مجلس إدارة هيئة التأمينمن    34  ا للمادةفقً و

شركة  العلى    تعيناألعمال. ي   اتفئ   كافةالشركة في    عنها من قبل المتنازل  التكافل  ادة  ٪ من إجمالي مساهمة إع0  .5يمثل  ، بما  مليون درهم
العربية  اإلمارات  مصرف  لفقة خطية من المدير العام  على موا حصول  ل دون ا  التصرف فيه وعدم  األخرى،  نة تلو  سالمخصص    اذتجميع ه
 . زي المركالمتحدة 
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 اورينت تكافل )مساهمة عامة( 
 

 )تابع(   الموجزة ةليحرمة الاليلما  ت ماولالمعحول إيضاحات 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  19
 

والمنشآت    الشركة ى  ن لدة الرئيسيي اإلداروأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي  والشركات الزميلة   المساهمينالعالقة من  األطراف ذات    فتتأل
تخ لسيطرالتي  قبل    ة ضع  من  مشتركة  األطهأو سيطرة  الت   راف ؤالء  بهؤالتتأ  يأو  األ ثر  اعتماد سياسات  .  جوهرية   رةبصو  طراف ء  يتم 

 . وفقاً للشروط المتفق عليها  الشركة إدارة من قبل  ت وشروط تسعير هذه المعامال
 

 : ي الموجزالمرحل رى أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرباح مدرجة في بيان األال اف ذات العالقةفيما يلي المعامالت الهامة مع األطر 
 

 
   2022  يونيو  30ي ف المنتهية أشهر  الستةة فتر

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

 المساهمين  
الشركات الزميلة  

 اإلجمالي  للمساهمين 
 درهم  درهم  هم در 
    

 58.054.855 52.156.999 5.897.856 المساهمات المكتتبة إجمالي
 33.394.152 - 33.394.152 افل التك ات إعادة ساهمم

 2.438.559 2.438.559 - المصروفات العمومية واإلدارية 
 23.131.896 8.296.679 14.835.217 المطالبات التي تم اإلبالغ عنها 

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

 

 
  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة 

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

 المساهمين  
الزميلة   ركات الش
 اإلجمالي  اهمين للمس

 درهم درهم درهم 
    

 72.859.720 28.326.095 44.533.625 إجمالي المساهمات المكتتبة
 28.606.988 7.217 28.599.771 ة التكافل مساهمات إعاد

 1.658.519 1.658.519 - دارية لعمومية واإلوفات االمصر
 13.324.007 8.543.615 4.780.392 غ عنها ات التي تم اإلبالالمطالب 

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

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

 ( )مدققة  ( مدققة )غير  

 
 يونيو   30

2022 
 ديسمبر 31

2021 

 رهمد درهم  
   لتكافل( بعمليات ا  فيما يتعلقراف ذات عالقة )ق من أطالمستح

 7.457.088 7.334.515 الفطيم للسيارات 
 6.351.894 12.905.776 ذ.م.م لفطيم ويلز  ا

 4.910.921 7.610.990 أطراف أخرى ذات عالقة 
 ---------------- --------------- 
 27.851.281 18.719.903 
 == == =====  === ===== 
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 اورينت تكافل )مساهمة عامة( 
 

 )تابع(   الموجزة ةليحرمة الاليلما  ت مالوالمعحول إيضاحات 
 

   ( )تابع ت مع األطراف ذات العالقة المعامال 19
 

 : )تابع( الموجز المرحلي  ن المركز الماليمدرجة في بياالعالقة الطراف ذات األرصدة لدى األ فيما يلي 
 

 ( مدققة ) ( مدققةر )غي 

 
 يونيو   30

2022 
 ديسمبر 31

2021 

 درهم م دره 
   افل( التك عمليات ب  فيما يتعلقالمستحق إلى أطراف ذات عالقة )

 17.677.810 40.297.758 ة مساهمة عام أمين ينت للت اور
 -   1.052.461 أطراف أخرى ذات عالقة 

 ---------------- -------------- 
 41.350.219 17.677.810 
 == ==== == =  ==== == == 

   المساهمين( بعمليات   فيما يتعلققة )ذات عال   أطراف  نم تحق سالم
 1.145.135 1.900.858 ت للسيارا الفطيم 
 - 204.848 ية رالفطيم التجامشاريع 

 485.604   856.836 القة أطراف أخرى ذات ع
 -------------- ------------- 
 2.962.542 1.630.739 
  ===== ===  ==== === 

   ( بالمساهمين  قا يتعلفيماف ذات عالقة )أطر إلى المستحق  
 6.675 6.798 )مساهمة عامة( اورينت تكافل  

 2.305.920 2.685.149 ت الفطيم للسيارامركز 
 392.604 - ية رالفطيم التجامشاريع 

 126.544 52.420 القة أطراف أخرى ذات ع
 -------------- -------------- 
 2.744.367 2.831.743 
  ===== ===  ==== = === 

  
   علومات حول القطاعاتم 20
 

 يلية شغلت اات حول القطاعمعلومات   
 

اعات  كل هذه القطوالصحي وأعمال متنوعة. تش  متلكات والملسيارات  تم تقسيم الشركة إلى أربعة قطاعات أعمال هي؛ ا،  غراض اإلدارةأل 
 سية. ا األسامات حول قطاعاتهإصدار معلوة في  رك الشليه ذي تستند إاألساس ال

 
 )غير مدققة(  2022  يونيو  30في  المنتهيةشهر أ ةالستفترة  

 مالي اإلج متنوعة  الصحي  الممتلكات  سيارات ال 
 م هدر م رهد رهم د م هدر درهم  
      
 266.357.932 103.211.684 56.557.061 86.318.589 20.270.598 بة تتك مساهمات المللي اجماإ
  ======== = === =====  ==== =====  ====== === ====== = == = 
 79.238.439 28.392.233 20.689.072 18.785.714 11.371.420 لتكافل ا ترادا ي إي جمالإ

 ( 21.675.221) ( 846.849) ( 12.234.523) ( 621.855) ( 7.971.994) المتكبدةصافي المطالبات 
 ---------------- ---------------- ----------------- ---------------- ------------------ 
 57.563.218 27.545.384 8.454.549 18.163.859 3.399.426 الة ك الو سوم ر  تكافل قبللا ج تائن

 ( 93.225.276) ( 36.124.089) ( 19.794.972) ( 30.211.506) ( 7.094.709) رسوم الوكالة 
 ---------------- ------------------ ----------------- ---------------- ------------------ 
 ( 35.662.058) ( 8.578.705) ( 11.340.423) ( 12.047.647) ( 3.695.283) تكافل ال عمليات  جز من الع افي ص
 ==== = ==== ==== = === == == ==== = === ==== == ===  ==== ===== = 
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 اورينت تكافل )مساهمة عامة( 
 

 )تابع(   الموجزة ةليحرمة الاليلما  ت مالوالمعحول إيضاحات 
 

 )تابع( لقطاعات  معلومات حول ا 20
 

 )تابع(  ةات التشغيلي معلومات حول القطاع 

 
 )غير مدققة(  2021 يونيو 30في  المنتهيةشهر أ الستةة فتر 

 مالي جاإل تنوعةم الصحي  الممتلكات ت رالسياا 
 رهمد درهم رهمد رهمد درهم 
      

 224.841.412 62.452.090 85.210.910 58.317.910 18.860.502 لمكتتبة ات ام مساهي المالإج
 ====== === === ====== === == ====  ====== === ====== ==== 

 63.697.881 17.109.909 18.274.000 13.897.872 14.416.100 تكافل ال تادا إيرلي إجما
 (20.737.887) (1.674.382) (11.981.969) ( 413.227) (6.668.314) المتكبدةصافي المطالبات 

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

 42.959.994 15.435.532 6.292.031 13.484.645 7.747.786 وكالة قبل رسوم ال لتكافل ا ئج نتا
 (78.694.494) (21.858.230) (29.823.819) (20.411.269) (6.601.176) الة رسوم الوك

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

 (35.734.500) (6.422.698) (23.531.788) (6.926.624) 1.146.610 فل لتكات ايان عملعجز ملا في اص
 ======== === ====== === ======= =========  === === ==== 

 
المع موجولومات  إن  لم  عن  متاحة.  غير  أعاله  األعمال  ألنشطة  وفقاً  القطاعات  ومطلوبات  معلدات  القطاعات  يتم عرض  عن  ومات 

 اً.  ي ليات الشركة محلغرافية حيث ترتكز كافة عمالج
 

 جمالي المساهمات المكتتبة إ 21   
 مدققة( )غير                 )غير مدققة(               
 شهر  ثة أترة الثاللف            

 المنتهية في             
 أشهر   الستة لفترة             

 في ة هينت الم              

 ويوني  30   يونيو   30 يونيو  30   و يوني  30 
 2022 2021 2022 2021 
     

 13.052.302 23.436.114 5.614.276 15.888.634 البحري 

 18.860.502 20.270.598 10.625.638 11.525.249 السيارات 

 85.210.910 56.557.061 52.087.764 22.303.742 لصحي ا

 58.317.910 86.318.589 24.920.660 40.313.235 العقاري 

 8.876.300 13.608.347 6.683.717 10.030.734 يالهندس

 40.523.488 66.167.222 20.810.247 34.494.162 أخرى 

 ---------------- -------------- ---------------- --------------- 
 134.555.756 120.742.302 266.357.931 224.841.412 
  ========= = ===== ==  ==== == === = == ===== 

 

 السهم  ربحية 22
 

لل  ربحية الب  يتم احتسا المتوسط  الفترة عل  أرباح سهم من خالل قسمة  األساسية  القائمة خالل اح لعدد األسالمرجى  النحو  هم  لفترة على 
 التالي:

 

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

 المنتهية في             
 أشهر   الستة لفترة             

 ة في هينت الم              

 ويوني  30   ونيو ي  30 يونيو  30   و يوني  30 
 2022 2021 2022 2021 
     

 7.535.427 11.212.702 3.250.683 6.045.891 المساهمين )درهم(  رة العائدة إلىالفت  أرباح
 ==== = === ==== = === ==== = === ==== = === 

 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 الل الفترةالقائمة خ هم سالمتوسط المرجح لعدد األ
 ==== = === ==== = == = ==== = === ==== = === 

 3 .77 5 .61 1 .63 3 .02 )درهم( لسهم ا ربحية
 ==== = === ==== = === ==== = === ==== = === 

 

 هم األساسية. ية السربحى عل تخفيف يوجد أي تأثير ال




