
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(
 

 المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
   2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 
 



 

 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 
 

   المالية المرحلية الموجزة  المعلومات
   2018 برسبتم 30 المنتهية في أشهر التسعةلفترة 
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  5      المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
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 جي كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم 
 انترناشيونال كوبريتف )"كي بي إم جي انترناشيونال"(، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد )فرع دبي( مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

 
 

  المرحلية الموجزة المالية  المعلوماتحول مراجعة  مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

  اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( اهميمسالسادة 
 

 مقدمة 
 

 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( ـلالمرفقة المعلومات المالية المرحلية الموجزة  لقد قمنا بمراجعة

 :تتألف منالتي ، و2018 سبتمبر 30 فيكما  )"الشركة"(

 

  ؛2018 سبتمبر 30 في كماالموجز المرحلي بيان المركز المالي 
 

  التسعةلفترتي الثالثة أشهر و الموجزالمرحلي بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 
 ؛2018 سبتمبر 30 فيالمنتهية أشهر 

 

  ؛2018 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعة لفترةالموجز المرحلي  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

  و؛ 2018 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعةلفترة المرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية 
 

 الموجزة.المرحلية علومات المالية إيضاحات حول الم 
 

وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي المعلومات المالية المرحلية الموجزة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه 

المعلومات المالية ، "التقارير المالية المرحلية". تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول هذه 34رقم 

 ناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها. بالمرحلية الموجزة 

 
 نطاق المراجعة 

 
المالية  المعلوماتمراجعة " 2410ول ارتباطات المراجعة رقم لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي ح

المعلومات المالية المرحلية الموجزة ". تنطوي أعمال مراجعة للمنشأةالمرحلية من قبل مدقق حسابات مستقل 

والقيام بإجراءات  ،ين عن األمور المالية والمحاسبيةبصورة رئيسية من األشخاص المسؤول ،استفساراتعلى 

وفقاً  تدقيق الذي يتم القيام بهتحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق ال

لحصول على تأكيدات بأننا سنكون على دراية فإن المراجعة ال تمكننا من ا ،للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي

فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً. ،وبالتالي ل التدقيق.بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خال
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(
 

   المرحلي الموجز  واإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائربيان 
   سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 )غير مدققة( )غير مدققة(  

 
 
 

 أشهر الثالثةفترة ل
 هية فيـــــــــالمنت

 أشهر التسعةفترة ل
 هية فيـــــــــالمنت

  
 2018 سبتمبر 30

 سبتمبر 30
2017 

 2017 سبتمبر 30 2018 سبتمبر 30

 درهم درهم درهم درهم إيضاح 
      الوثائق حملةالعائدة إلى 

 7.804.846 132.846.973 7.804.846 41.923.670 21 إجمالي المساهمات المكتتبة 
 (6.925.540) (55.748.074) (6.925.540) (8.255.763)  في احتياطي المساهمات غير المكتسبة التغيرات

  ----------------- -------------- ----------------- --------------- 
 879.306 (77.098.899) 879.306 33.667.907  مساهمات التكافل المكتسبة

  ----------------- -------------- ----------------- --------------- 
 6.741.890 95.886.659 6.741.890 31.320.785  مساهمات إعادة التكافل

 (5.553.527) (41.101.899) (5.553.827) (7.760.473)  التغيرات في حصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة 
  ----------------- -------------- ----------------- --------------- 

 1.188.063 54.784.760 1.188.063 23.560.312  حصة إعادة التكافل من المساهمات المكتسبة

  ----------------- ------------- ----------------- -------------- 
 (308.757) 22.314.139 (308.757) 10.107.595  صافي المساهمات المكتسبة

 911.402 15.899.291 911.402 6.709.733  مكتسبةالعموالت ال
  ----------------- ------------ ----------------- -------------- 

 602.645 38.213.430 602.645 16.817.328  إجمالي دخل التكافل
  ----------------- ------------ ---------------- -------------- 

 - (31.906.278) - (13.675.795)  لمدفوعةإجمالي المطالبات ا
 - 22.075.835 - 9.679.064  من المطالبات المدفوعة التكافلحصة إعادة 

  ----------------- ------------ ----------------- -------------- 
 - (9.830.443) - (3.996.731)  المطالبات المدفوعةصافي 

 (69.774) (75.617.719) (69.774) (67.196.364)  تحت التسوية الزيادة في احتياطي المطالبات
الزيادة في احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات تحت 

 46.579 70.636.581 46.579 64.846.388  التسوية
 (619.245) (12.112.150) (619.245) (3.757.035)  الزيادة في احتياطي المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها

    الزيادة في احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة 
 609.084 7.798.087 609.084 2.116.441  ولم يتم اإلبالغ عنها 

  ---------------- ------------ ----------------- -------------- 
 (33.356) (19.125.644) (33.356) (7.987.301)  صافي المطالبات المستحقة 

  ---------------- ------------ ----------------- -------------- 
 569.289 19.087.786 569.289 8.830.027  نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة

 (1.951.212) (46.499.704) (1.951.212) (14.676.547) 1-14 رسوم الوكالة
  ----------------- --------------- ----------------- -------------- 

 (1.381.923) (27.411.918) (1.381.923) (5.846.520)  صافي العجز من عمليات التكافل
  ----------------- --------------- ----------------- -------------- 

      العائدة إلى المساهمين
 1.951.212 46.499.704 1.951.212 14.676.547  الوثائق حملةدخل رسوم الوكالة من 

 2.315.475 4.852.569 2.227.261 1.647.141  ودائعالدخل من 
 - 172 - -  دخل آخر 

 (3.963.376) (11.468.190) (2.678.042) (3.617.344)  المصاريف العمومية واإلدارية
 (927.871) (19.071.777) (927.871) (7.684.424)  مصاريف العموالت

 (35.254) (2.765.544) (35.254) (984.150)  تكافل أخرى مصاريف
  ---------------- --------------- ----------------- --------------- 

 (659.814) 18.046.934 537.306 4.037.770  أرباح / )خسائر( الفترة قبل القرض الحسن
 (1.381.923) (27.411.918) (1.381.923) (5.846.520) 17 الوثائق حملةحسن إلى القرض المخصص مقابل 

  --------------- --------------- ----------------- --------------- 
 (2.041.737) (9.364.984) (844.617) (1.808.750)  خسائر الفترة العائدة إلى المساهمين

  ---------------- --------------- ----------------- --------------- 
 - - - -  الدخل الشامل اآلخر 

  ---------------- --------------- ----------------- --------------- 
 (2.041.737) (9.364.984) (844.617) (1.808.750)  إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

  ========= ========= ======== ========= 
 (1. 02) (4. 68) (0. 42) (0. 90) 19 خسارة السهم

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

 الموجزة.المرحلية المالية  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  17إلى  8تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 . 2و 1الصفحتين  مدرج علىالمعلومات المالية المرحلية الموجزة  مراجعة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(
 

  )غير مدققة( التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجزبيان 
   سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 عالوة األسهم رأس المال 
 الخسائر 
 اإلجمالي المتراكمة

 درهم درهم درهم درهم 
     

 201.249.765 - 1.249.765 200.000.000 )مدققة( 2016ديسمبر  29كما في 
     

 (2.041.737) (2.041.737) - - إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
     
     

المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن حقوق 
     الملكية

 (51.375) - (51.375) - تكلفة إصدار رأس المال
 ------------------ -------------- ---------------- ----------------- 

 199.156.653 (2.041.737) 1.198.390 200.000.000 2017 سبتمبر 30كما في 
 ========== ======== ========= ========== 
     

 195.191.451 (6.006.939) 1.198.390 200.000.000 دققة()م 2018يناير  1كما في 
     

 (9.364.984) (9.364.984) - - لفترةإجمالي الخسائر الشاملة ل
 ------------------ -------------- ------------------ ----------------- 

 185.826.467 (15.371.923) 1.198.390 200.000.000 2018 سبتمبر 30كما في 
 ========== ======== ========== ========== 
 
 

 الموجزة.المرحلية المالية  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  17إلى  8حات من تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصف
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(
 

  المرحلي الموجز  بيان التدفقات النقدية 
  سبتمبر 30 المنتهية في للفترة

  
 )غير مدققة( )غير مدققة(  

  

أشهر  التسعةلفترة 
 المنتهية في

 2018 سبتمبر 30

 أشهر التسعةلفترة 
 المنتهية في

  2017 سبتمبر 30
 درهم  درهم   

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 (2.041.737) (9.364.984)  خسائر الفترة

    لـ: تعديل
 70.238 181.074  للممتلكات والمعداتاالستهالك 

 - 93.064  إطفاء موجودات غير ملموسة
 77.681 216.040  اية الخدمة للموظفينمخصص تعويضات نه

  ---------------- --------------- 
 (1.893.818) (8.874.806)  في رأس المال العامل التغيراتالتدفقات النقدية التشغيلية قبل 

    التغيرات في:""
 (6.209.490) (119.536.567)  موجودات عقود إعادة التكافل

 (2.198.926) (17.140.414)  افل المدينة والموجودات األخرىذمم التكافل وإعادة التك
 (2.035.756) (53.531.121)  من أطراف ذات عالقة المستحق

 ً  (3.776.830) (5.409.188)  ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما
 7.614.559 143.477.943  مطلوبات عقود التكافل

 2.632.959 40.554.423  ين ومعيدي التكافلذمم دائنة لشركات التكافل ومعيدي التأم
 644.620 10.481.716  خرىاألدائنة الذمم تكافل 

 10.809.607 3.376.770  المستحق ألطراف ذات عالقة
 425.675 1.553.777  استحقاقات ومخصصات وذمم دائنة أخرى

  -------------- -------------- 
 6.012.600 (5.047.467)  األنشطة التشغيلية الناتج مند )المستخدم في(/ صافي النق

  -------------- -------------- 
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (186.000.000) -  ودائع لدى مؤسسات مالية
 (1.745.471) (31.178)  شراء ممتلكات ومعدات

  ----------- ------------------ 
 (187.745.471) (31.178)  األنشطة االستثماريةفي  المستخدمصافي النقد 

  ----------- ------------------ 
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (51.375) -  تكلفة إصدار رأس المال
  ----------------- ------------------- 

 (51.375) -  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
  ========= =========== 

 (181.784.246) (5.078.645)  صافي النقص في النقد وما يعادله
 202.000.000 17.100.217  ديسمبر 29/ يناير 1النقد وما يعادله في 

  ---------------- ------------------ 
 20.215.754 12.021.572  (8)إيضاح  سبتمبر 30النقد وما يعادله في 

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

 .المرحلية الموجزةالمالية  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  17إلى  8تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 . 2و 1الصفحتين مدرج على المعلومات المالية المرحلية الموجزة  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة
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 مساهمة عامة(اورينت يو ان بي تكافل )
 إيضاحات 

 المالية المرحلية الموجزة( المعلومات)تُشكل جزءًا من 

 
  الوضع القانوني واألنشطة 1

 

االتحادي لدولة اإلمارات العربية  بموجب القانون مساهمة عامةيو ان بي تكافل )مساهمة عامة( )"الشركة"( كشركة  اورينت تأسست
الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والقانون االتحادي لدولة اإلمارات  بشأن تأسيس 2015( لسنة 2رقم ) المتحدة

، 183368إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب )وتعديالته( بشأن تأسيس شركات التأمين.  2007( لسنة 6العربية المتحدة رقم )
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

 

. إن أسهم 2016ديسمبر  28رأس المال في حصص بينما تم االنتهاء من إجراءات تخصيص  2016نوفمبر  8تم تأسيس الشركة في 
من هيئة التأمين بدولة  ورخصة 2017يناير  23الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. حصلت الشركة على الرخصة التجارية في 

 .2017يوليو  16اإلمارات العربية المتحدة في 
 

ضد الحوادث وااللتزامات والتأمين ضد  للشركة في إصدار عقود التكافل قصيرة األجل المتعلقة بالتأمين تتمثل األنشطة الرئيسية
قوم الشركة باستثمار أموالها في مخاطر النقل وغيرها من أنواع التأمين باإلضافة إلى التأمين الصحي. كما تالتأمين ضد الحريق و

 .ودائعال
 

 أساس اإلعداد  2
 

   ق بيان التواف  أ(
 

ً المعلومات المالية المرحلية الموجزة تم إعداد هذه  واألحكام ذات  لمالية المرحلية""التقارير ا 34رقم  المحاسبي الدولي لمعيارل وفقا
المعلومات هذه ال تشتمل . 2007لسنة  (6)رقم و 2015لسنة  (2)رقم الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

ً ، الكاملة السنوية للبيانات المالية الالزمةعلى كافة المعلومات ة المرحلية الموجزة المالي إلى جنب مع البيانات المالية  ويتعين قراءتها جنبا
 .لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلم إعدادها وفقاً التي تو، في ذلك التاريخ وللسنة المنتهية 2017ديسمبر  31 فيالسنوية كما 

 

 أساس القياس ب(
 

 .لتكلفة التاريخيةاعلى أساس المعلومات المالية المرحلية الموجزة تم إعداد هذه 
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  ج(
 

ية العملة الرسم ، وهي(اإلماراتي" الدرهم") بدرهم اإلمارات العربية المتحدةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة هذه  عرضتم 
  للشركة. ما لم يذكر خالف ذلك، تم عرض المعلومات المالية بالدرهم اإلماراتي.

 

 استخدام التقديرات واألحكام  د(
 

التقةارير الماليةة يتطلةب مةن اإلدارة وضةع األحكةام والتقةديرات  الدوليةة إلعةداد لمعاييرلوفقاً المعلومات المالية المرحلية الموجزة إن إعداد 
المحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجةودات والمطلوبةات واإليةرادات والمصةروفات. قةد تختلةف  ي تؤثر على تطبيق السياساتواالفتراضات الت

 النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
 

رة التةي تةم يةتم االعتةراف بالتعةديالت علةى التقةديرات المحاسةبية فةي الفتة. بصورة مستمرة تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها
 فيها تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

 

تطبيةق السياسةات المحاسةبية  عنةداألحكةام الهامةة الموضةوعة مةن قبةل اإلدارة  كانةت المةوجزة،المرحليةة الماليةة  المعلوماتعند إعداد هذه 
 كمةا فةي الُمدققةة هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على البيانةات الماليةة السةنوية لعدم اليقين في التقديراتللشركة والمصادر الرئيسية 

 .2017ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في
 

 لسياسات المحاسبية الهامة  ل ملخص 3
 

السياسةات المحاسةبية لةك تتوافةق مةع تالمعلومات المالية المرحلية المةوجزة عند إعداد هذه  الشركةالسياسات المحاسبية الُمطبقة من قبل إن 
باسةتثناء تطبيةق  المنتهيةة فةي ذلةك التةاريخ وللسةنة 2017ديسةمبر  31كمةا فةي  الُمدققةة السةنويةالُمطبقة من قبل الشركة في بياناتها المالية 

 .2018يناير  1 اعتباراً منالمعايير الجديدة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي أصبحت سارية 
 

بتطبيةةق كافةةة المعةةايير الجديةةدة والمعدلةةة مةةن المعةةايير الدوليةةة إلعةةداد التقةةارير الماليةةة والتفسةةيرات التةةي تنطبةةق علةةى الفتةةرة  الشةةركةامةةت ق
ث من المعايير الدوليةة إلعةداد التقةارير الماليةة "األدوات الماليةة" حية 9باستثناء المعيار رقم  2018يناير  1المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

من المعايير الدولية إلعةداد التقةارير الماليةة "عقةود التةأمين". وبالتةالي  4بتطبيق اإلعفاء المؤقت المتاح بموجب المعيار رقم  الشركةقامت 
 . 2021يناير  1هذا المعيار على الفترة السنوية التي تبدأ في  الشركةسوف تطبق 

 
مةن حيثمةا يكةون مناسةباً المعلومات الماليةة المرحليةة المةوجزة يير والتفسيرات في هذه تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعا يظهر
 خالل الفترة. للشركةاإلفصاحات دون أن يكون لها تأثير على المركز أو األداء المالي  خالل
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(
 )تابع(إيضاحات 

 )تابع( ية الموجزة(المالية المرحل المعلومات)تُشكل جزءًا من 
 

 إدارة المخاطر المالية 4
 

عنهةا فةي  األهةداف والسياسةات التةي تةم اإلفصةاحدارة المخةاطر الماليةة تتوافةق مةع تلةك إل الشةركة المتعلقة بأهةداف وسياسةات النواحيإن 
 .2017ديسمبر  31وللسنة المنتهية في كما في  الُمدققة السنوية البيانات المالية

 

 القياس المرحلي  5
 

ً لطبيعة أعمال  يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بصورة هامة بأي شكل من أشكال الموسمية. تم  الشركةوفقا
ة وليس وفقاً لمبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات كمكتسبة أو متكبدالمعلومات المالية المرحلية الموجزة إعداد هذه 

 كمستلمة أو مدفوعة طوال الفترة. إال أن النتائج المرحلية قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنوية نظراً للتغير في المساهمات
 وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. 

 

 وجودات والمطلوبات المالية تصنيفات وفئات الم 6
 

 المسجلةكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها العادلة. فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات يوضح الجدول أدناه تصنيف 
 بالتكلفة المطفأة، ترى اإلدارة أن التكلفة المطفأة لهذه األدوات تقارب قيمها العادلة.

 
 )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30في 

 
 اإلجمالي التكلفة المطفأة الموجودات المالية

 --------------- ----------------- 
 درهم درهم 
   

 12.021.572 12.021.572 النقد واألرصدة البنكية
 خرى األموجودات التكافل وإعادة التكافل المدينة وذمم ال

 23.895.550 23.895.550 )باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً(  
 60.730.868 60.730.868 من أطراف ذات عالقةالمستحق 

 5.211.826 5.211.826 خرىذمم مدينة أ
 183.400.000 183.400.000 وديعة الوكالة
 6.058.850 6.058.850 وديعة إلزامية
 533.914 533.914 الوثائق حملةذمم مدينة من 

 ------------------ ------------------ 
 291.852.580 291.852.580 
 ========== ========== 

  
 اإلجمالي التكلفة المطفأة وبات الماليةالمطل

 --------------- ----------------- 
 درهم درهم 
   

 شركات التكافل ومعيدي ذمم دائنة ل
 46.114.749 46.114.749 التأمين ومعيدي التكافل  

 11.361.442 11.361.442 خرىاألدائنة الذمم تكافل 
 533.914 533.914 ذمم دائنة إلى المساهمين

 14.562.904 14.562.904 المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 3.591.005 3.591.005 استحقاقات ومخصصات وذمم دائنة أخرى

 ---------------- ---------------- 
 76.164.014 76.164.014 

 ========= ========= 
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(
 )تابع(إيضاحات 
 )تابع( المالية المرحلية الموجزة( المعلوماتًا من )تُشكل جزء

 

 تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية  6
 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31في 
 

 اإلجمالي التكلفة المطفأة الموجودات المالية
 -------------- --------------- 
 درهم درهم 
   

 17.100.217 17.100.217 النقد واألرصدة البنكية
 خرى األموجودات الذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة و

 6.607.734 6.607.734 )باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً(
 7.199.747 7.199.747 من أطراف ذات عالقة المستحق

 182.995 182.995 دينة أخرىذمم م
 183.400.000 183.400.000 وديعة الوكالة
 6.058.850 6.058.850 وديعة إلزامية
 316.001 316.001 الوثائق حملةذمم مدينة من 

 ---------------- ---------------- 
 220.865.544 220.865.544 
 ========= ========= 

  
 اإلجمالي التكلفة المطفأة المطلوبات المالية

 -------------- --------------- 
 درهم درهم 
   

 5.560.326 5.560.326 التكافل ومعيديالتأمين  ومعيديلتكافل شركات اذمم دائنة ل
 879.726 879.726 خرىاألدائنة الذمم تكافل 

 316.001 316.001 ذمم دائنة إلى المساهمين
 11.186.134 11.186.134 المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 2.037.228 2.037.228 أخرىاالستحقاقات والمخصصات وذمم دائنة 
 --------------- --------------- 
 19.979.415 19.979.415 
 ======== ======== 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   7
 

 تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين
ً في السوق في تاريخ ال في ذلك التاريخ. تعكس  للشركةقياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحا

  القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
 

يعتبر السوق أنه  بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. الشركةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم 
نشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن 

 األسعار بصورة مستمرة.  
 

الصلة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات  الشركةعندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم 
بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها 

 باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
 

دلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في تحديد بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العا الشركةتقوم 
 القياسات. 
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(
 )تابع(إيضاحات 

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

 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  7
 

 ( في سوق نشط ألداة مطابقة. ةغير المعدل) ةالمدرجمدخالت تمثل أسعار السوق : 1المستوى 
 

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

ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها 
 جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

 
تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال ترتكز  : المدخالت التي تكون غير ملحوظة.3المستوى 

على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بناًء 
بين  الفروقاتت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديال

 األدوات.
 

، تم بيان كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة وتم تصنيفها ضمن 2017ديسمبر  31و 2018 سبتمبر 30كما في 
ت والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة جوهرية من النظام المتدرج للقيمة العادلة. إن القيم العادلة للموجودا 3المستوى 

 عن قيمها الدفترية في تاريخ التقرير.
 

 النقد وما يعادله  8
 

 يشتمل النقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات النقدية على القيم التالية لبيان المركز المالي:
  

 )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30 
 --------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التكافل 
 درهم درهم درهم 
    

 5.192 5.192 - النقد في الصندوق
 12.016.380 5.947.459 6.068.921 جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى حسابات

 -------------- ---------------- ---------------- 
 6.068.921 5.952.651 12.021.572 
 ======== ========= ========= 
    

 )مدققة( 2017ديسمبر  31 
 --------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التكافل 
 درهم درهم درهم 
    

 6.353 6.353 - دوقالنقد في الصن
 17.093.864 15.548.836 1.545.028 حسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 ------------- --------------- --------------- 
 1.545.028 15.555.189 17.100.217 
 ======= ======== ======== 
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(
 )تابع(إيضاحات 

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

 بعمليات التكافل(المتعلقة ) –أخرى لتكافل وإعادة التكافل المدينة وموجودات ذمم ا 9
 

 ()مدققة ()غير مدققة 
 2017 ديسمبر 31 2018 سبتمبر 30 
 درهم درهم 
   

 6.307.734 20.310.142 أخرىذمم التكافل المدينة من أطراف 
 ً  348.600 201.198 المصاريف المدفوعة مقدما

 300.000 385.000 ذمم مدينة من أطراف إدارية أخرى
 - 3.200.408 ذمم مدينة أخرى

 ---------------- -------------- 
 24.096.748 6.956.334 
 ========= ======== 
   

 )المتعلقة بعمليات التكافل( –لتكافل مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة ا 10
 

 ()مدققة ()غير مدققة 
 2017 ديسمبر 31 2018 سبتمبر 30 
 درهم درهم 
   

   التكافلإجمالي مطلوبات عقود 
 1.164.534 76.445.049 احتياطي المطالبات تحت التسوية

 21.615 358.819 احتياطي تكافل مشترك 
 2.831.006 14.943.156 م يتم اإلبالغ عنهااحتياطي المطالبات المستحقة ول

 --------------- ------------- 
 احتياطي المطالبات تحت التسوية )بما في ذلك المطالبات المستحقة ولم يتم 

 4.017.155 91.747.024 اإلبالغ عنها(   
 31.283.289 87.031.363 احتياطي المساهمات غير المكتسبة

 ---------------- -------------- 
 35.300.444 178.778.387 إجمالي مطلوبات عقود التكافل 

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

   ناقصاً: موجودات عقود إعادة التكافل
 (538.673) (71.175.254) احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات تحت التسوية
 (2.603.559) (10.401.646) يتم اإلبالغ عنها احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة ولم

 ----------------- ---------------- 
 قيد التسوية )بما في ذلك المطالبات  تاحتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبا

 (3.142.232) (81.576.900) المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها(  
 (23.213.156) (64.315.055) ةحصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسب

 ------------------- ------------------ 
 (26.355.388) (145.891.955) موجودات عقود إعادة التكافلإجمالي 

 =========== ========== 
 8.945.056 32.886.432 صافي مطلوبات عقود التكافل

 ========== ======== 
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 مة عامة(اورينت يو ان بي تكافل )مساه
 )تابع(إيضاحات 

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

 )المتعلقة بالمساهمين( –أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً مدينة ذمم  11
 

 ()مدققة ()غير مدققة 
 2017 ديسمبر 31 2018 سبتمبر 30 
 درهم درهم 
   

 124.278 4.976.848 ربح مستحق على ودائع وكالة
 ً  894.203 1.274.560 المصاريف المدفوعة مقدما

 58.717 234.978 ذمم مدينة أخرى
 -------------- ------------- 
 6.486.386 1.077.198 
 ======== ======= 

 

 وديعة الوكالة 12
 

 31) ٪3 .40وتخضع لمعدل ربح بواقع  ألجل لدى مؤسسة مالية إسالمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، مربوطة تتألف من وديعة
 .2018وتستحق في ديسمبر مليون(،  183. 4: 2017ديسمبر  31)مليون  183 .4بقيمة  سنوياً( ٪3 .40: 2017ديسمبر 

 

 وديعة إلزامية 13
 

ديسمبر  31) ٪2 .35تتألف من وديعة ثابتة محتجزة لدى مصرف إسالمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتخضع لمعدل ربح بواقع 
 لغرض تجديد الرخصة لدى هيئة التأمين. سنوياً(، 2٪. 35: 2017

 

   ذمم دائنة إلى المساهمينعمليات التكافل/  -الوثائق  حملةذمم مدينة من  14
 

 ()مدققة ()غير مدققة 
 2017 ديسمبر 31 2018 سبتمبر 30 
 درهم درهم 

   

 - 316.001 يناير  1كما في 
 13.203.042 46.499.704 1-14   ة للفترة                                                         رسوم الوكال

 (12.887.041) (46.281.791) الحركات األخرى في الحساب خالل الفترة
 ------------------ ----------------- 
 533.914 316.001 
 ========== ========== 

 

من إجمالي مساهمات التكافل. يتم اعتماد رسوم الوكالة من قبل هيئة  ٪35ق بكافة وثائق التكافل، تم تحميل رسوم وكالة بنسبة فيما يتعل 14-1
 ويتم تحميلها على بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل عند استحقاقها. الفتوى والرقابة الشرعية

 

 )تتعلق بعمليات التكافل( –عيدي التكافل ذمم دائنة لشركات التكافل ومعيدي التأمين وم 15
 

 ()مدققة ()غير مدققة 
 2017ديسمبر  31 2018 سبتمبر 30 
 درهم درهم 
   

 3.502.607 12.912.981 ذمم دائنة لشركات التأمين والتكافل
 2.057.719 33.201.768 ذمم دائنة لمعيدي التأمين ومعيدي التكافل

 ---------------- ------------- 
 46.114.749 5.560.326 
 ========= ======= 
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(
 )تابع(إيضاحات 

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

 رأس المال وعالوة األسهم  16
 

 ()مدققة ()غير مدققة 
 2017ديسمبر  31 2018 سبتمبر 30 
 درهم درهم 

   رأس المال الُمصدر والمدفوع
   

 200.000.000 200.000.000 درهم للسهم  100سهم بقيمة  2.000.000المصدر والمدفوع بالكامل 
 1.198.390 1.198.390 احتياطي عالوة األسهم

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

 

 حسنال قرضال 17
 

 ()مدققة ()غير مدققة 
 2017ديسمبر  31 2018 سبتمبر 30 
 درهم درهم 
   

   الوثائق حملة أمولالعجز في 
 - (5.586.661) يناير  1كما في    
 (5.586.661) (27.411.918) العجز خالل الفترة   
 ----------------- ---------------- 
 (32.998.579) (5.586.661) 
 ========== ========= 

   مخصص مقابل القرض الحسن
 - 5.586.661 يناير 1كما في    
 5.586.661 24.411.918 المخصص خالل الفترة   
 --------------- ------------- 
 32.998.579 5.586.661 
 ======== ======= 
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(
 )تابع(إيضاحات 

 )تابع( المالية المرحلية الموجزة( المعلوماتزءًا من )تُشكل ج
 

 معامالت األطراف ذات العالقة 18
 

والمنشآت  الشركةوأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى  والشركات الزميلة المساهمينتتألف األطراف ذات العالقة من 
يتم اعتماد سياسات وشروط يمكن لهؤالء األطراف ممارسة تأثير هام عليها. أو التي  من قبلهم لسيطرة مشتركةة أو التي تخضع لسيطر

 .مساهمي الشركةتسعير هذه المعامالت من قبل 
 
 :في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز مع األطراف ذات العالقة المدرجةالهامة فيما يلي المعامالت  
 

 )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة  
 ------------------------------------------------------------------ 

 المساهمين 
الشركات الزميلة 

 اإلجمالي للمساهمين
 درهم درهم درهم 
    

 80.159.085 43.445.830 36.713.255 إجمالي المساهمات المكتتبة
 33.782.874 668 33.782.206 كافلالت إعادةمساهمات 

 4.309.958 4.309.958 - المصاريف العمومية واإلدارية
 7.536.218 7.321.706 214.512 عنها المبلغالمطالبات 

 4.745.985 - 4.745.985 وكالةالودائع  على ربح
 ========= ========= ========= 

 
  

 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30فترة التسعة أشهر المنتهية في  
 ------------------------------------------------------------------ 

 المساهمين 
الشركات الزميلة 

 اإلجمالي للمساهمين
 درهم درهم درهم 
    

 5.719.834 2.280.275 3.439.559 إجمالي المساهمات المكتتبة
 2.315.475 2.315.475 - وكالةالربح على ودائع 

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

 
 رصدة لدى أطراف ذات عالقة مدرجة في بيان المركز المالي على النحو التالي:إن األ 
 

 ()مدققة ()غير مدققة 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30 
 2018 2017 
 درهم درهم 
   

   المستحق من أطراف ذات عالقة
 7.199.747 60.730.868 اف ذات عالقةمدينة من أطرالتكافل التكافل وإعادة الذمم 

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

في مؤسسة مالية، شركة الوفاق مليون درهم(  183 .4: 2017ديسمبر  31)مليون درهم  183 .4تم استثمار وديعة وكالة بقيمة 
 .مساهمة في الشركةللتمويل، شركة 

 
 المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 9.990.992 9.995.966 اورينت للتأمين مساهمة عامة  
 533.021 3.765.151 مركز الفطيم للسيارات  
 662.121 801.787 أطراف أخرى ذات عالقة  
 ---------------- --------------- 

 14.562.904 11.186.134 
 ========= ======== 
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(
 )تابع(إيضاحات 

 )تابع( المالية المرحلية الموجزة( وماتالمعل)تُشكل جزءًا من 
 

 خسارة السهم 19
 

لفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو خالل قسمة خسائر ايتم احتساب الخسارة األساسية للسهم من 
 التالي:

 ()غير مدققة ()غير مدققة 
 شهر المنتهية فيأ التسعةلفترة  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 ------------------------------ ------------------------------ 
  سبتمبر 30 سبتمبر 30 سبتمبر 30  سبتمبر 30 
 2018 2017 2018 2017 
     

 (2.041.737) (9.364.984) (844.617) (1.808.750) خسارة الفترة العائدة إلى المساهمين )درهم(
 ========= ======= ========= ========= 

 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
 ========= ======= ========= ======= 

 (1 .02) (4 .68) (0 .42) (0 .90) خسارة السهم )درهم(
 ===== ==== ===== ===== 

 ح األساسي للسهم.ال يوجد تأثير مخفف على الرب
 
 

 معلومات حول القطاع  20
 

 ات التشغيليةمعلومات حول القطاع 
 

. تشكل هذه عةمتنو وأعمال، يتم تقسيم الشركة إلى أربعة قطاعات أعمال هي؛ السيارات والبحري والصحي ألغراض اإلدارة
 ساسية.القطاعات األساس الذي تستند إليه الشركة في إصدار معلومات حول قطاعاتها األ

 
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة  
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي ةمتنوع الصحي البحري السيارات 
 درهم درهم درهم درهم درهم 
      

 132.846.973 56.121.903 44.306.626 2.277.635 30.140.809 إجمالي المساهمات المكتتبة
 ======== ======== ========= ========= ========= 

 38.213.430     إجمالي دخل التكافل
 (19.125.644)     صافي مصرفات االكتتاب

     ----------------- 
 19.087.786     نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة

 (46.499.704)     رسوم الوكالة
     ----------------- 

 (27.411.918)     صافي العجز من عمليات التكافل
     ========== 
 2017سبتمبر  30فترة التسعة أشهر المنتهية في  
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي ةمتنوع لصحيا البحري السيارات 
 درهم درهم درهم درهم درهم 
      

 7.804.846 5.264.189 - 183.071 2.357.586 إجمالي المساهمات المكتتبة
 ======== ======== ========= ========= ========= 

 602.645     إجمالي دخل التكافل
 (33.356)     صافي مصرفات االكتتاب

     ----------------- 
 569.289     نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة

 (1.951.212)     رسوم الوكالة
     ----------------- 

 (1.381.923)     صافي العجز من عمليات التكافل
     ========== 
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(
 )تابع(إيضاحات 

 )تابع( مرحلية الموجزة(المالية ال المعلومات)تُشكل جزءًا من 
 

 )تابع(معلومات حول القطاع  20
 

ً لخطوط األعمال أعاله غير متاحة. لم يتم عرض معلومات القطاعات الجغرافية  إن معلومات القطاعات للموجودات والمطلوبات وفقا
 حيث ترتكز كافة عمليات الشركة محلياً. 

 
 

 إجمالي المساهمات المكتتبة 21
 
 )غير مدققة( 
 أشهر المنتهية في التسعةفترة ل 
 ------------------------------ 
 سبتمبر 30  سبتمبر 30 
 2018 2017 
   

 183.071 2.277.635 البحري
 2.357.586 30.140.809 السيارات
 - 44.306.626 الصحي
 4.116.626 26.677.722 الحريق
 555.531 6.615.659 الهندسة
 592.032 22.828.522 أخرى

 ---------------- ------------- 
 132.846.973 7.804.846 
 ========= ======= 

 
 أمور أخرى .22

  
 أبراج القابضة أو أي من شركاتها التابعة أو صناديقها.ى الشركة أي تعامالت مع يس لدل 2018 سبتمبر 30كما في  
 

  أرقام المقارنة 23
 

جمالي موجودات عمليات التكافل ال تتوافق مع إجمالي مطلوبات عمليات التكافل في بيان المركز توصلت الشركة خالل الفترة إلى أن إ
الوثائق والذمم الدائنة إلى  حملةم المدينة من مإعادة تصنيف تسوية في الذإلى . يرجع الفرق 2017ديسمبر  31المالي كما في 

 صدار البيانات المالية.، والتي تم احتسابها بعد إ2017 ديسمبر 31إلى  2016نوفمبر  8بالفترة من  تتعلقالمساهمين 
 

 التصنيف على المعلومات المالية المرحلية الموجزة.إعادة فيما يلي مخلص لتأثير 
 

 2017ديسمبر  31كما في 
 

 
 وفقاً للبيان 

 إعادة البيان التسوية السابق
 درهم درهم درهم 
    

 316.001 (14.153.225) 14.469.226 تكافلعمليات ال –الوثائق  حملةذمم مدينة من 
 316.001 (14.153.225) 14.469.226 ذمم دائنة إلى المساهمين

 
 للشركة في بداية الفترة السابقة. لن يكون للتسويات أعاله تأثير على بيان المركز المالي

 




