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 ألعضاء للشركات ا يةالعالمكي بي إم جي  منظمةضو في رات العربية المتحدة وعامجي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإل كي بي إم
 مان. جميع الحقوق محفوظة.بالض محدودةة خاصليزية نج ا شركةليمتد، ناشيونال  تر ان  إم جي  لـ كي بية عالمستقلة التاب

 . ربية المتحدةعالدولة اإلمارات بموجب قوانين  مسجل ومرخص بي(ليمتد )فرع د  إم جي لوار جلفكي بي 

 

 
 

   المرحلية الموجزة  المالية   المعلوماتحول مراجعة   مدققي الحسابات المستقلين تقرير 
 

   اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( اهميمسالسادة إلى 
 

 مقدمة  
 

  ورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(الالمرفقة  لمعلومات المالية المرحلية الموجزة اعة لقد قمنا بمراج

 : تتألف منالتي ، و2021 مارس 31كما في  )"الشركة"(

 

 ؛2021 مارس 31كما في الموجز المرحلي بيان المركز المالي  •
 

المنتهية في  لثالثة أشهر ا رةلفت الموجز المرحلي بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى  •
 ؛2021 مارس 31

 

 ؛2021 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهرالموجز المرحلي  الملكية بيان التغيرات في حقوق  •
 

 و؛ 2021 مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهرالمرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية  •
 

 موجزة. الة المرحلي إيضاحات حول المعلومات المالية  •
 

لمعيار المحاسبي الدولي  وفقاً لالمعلومات المالية المرحلية الموجزة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه 

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

 تي قمنا بها.  ة البناًء على أعمال المراجعالمرحلية الموجزة 

 
 نطاق المراجعة  

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

قبل   من  مراجعة  "للمنشأة مستقل  الحسابات  المدقق  المرحلية  أعمال  تنطوي  المرحلية  .  المالية  المعلومات 

والقيام   ،ين عن األمور المالية والمحاسبيةاألشخاص المسؤول  ئيسية منبصورة ر  ،على استفساراتالموجزة  

تدقيق الذي يتم بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق ال

كون  بأننا سن فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكيدات    ،وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي القيام به

خال من  عليها  التعرف  يمكن  التي  الهامة  األمور  بكافة  دراية  التدقيق.على  رأياً   ،وبالتالي  ل  نبدي  ال  فإننا 

 ً .تدقيقيا



09 May 2021
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اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 

 الموجز  المرحلي بيان المركز المالي 
 2021مارس  31 كما في

)مدققة(  )غير مدققة( 
 مارس  31

 2021 
ديسمبر 31

 2020
همرد درهم  إيضاح

  
   دات عمليات التكافل موجو 
53,176,260 45,389,381 7 وما يعادله النقد 

234,816,797 251,675,062 8 موجودات عقود إعادة التكافل 

55,978,050 78,818,874 9وذمم مدينة أخرى   ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة

43,747,254 51,872,664 19 المستحق من أطراف ذات عالقة 

7,753,922 7,331,958 10 لذمم المدينة األخرى ا

34,813,645 42,596,360 11 المستحق من مساهمين

----------------- -----------------
 430,285,928 477,684,299إجمالي موجودات عمليات التكافل 

----------------- -----------------
   ن ساهميات المموجود

  
108,757,658 603,332 7 وما يعادله النقد 

 ً 2,045,002 2,791,747 12ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما

116,000,000 241,000,000 13 وديعة الوكالة 

6,000,000 6,000,000 14 نظامية وديعة 

3,620,333 849,790 19 المستحق من أطراف ذات عالقة 

4,577,161 4,388,033 عدات والم تممتلكالا

463,308 431,100 الموجودات غير الملموسة 

------------------ -----------------
 241,463,462 256,064,002إجمالي موجودات المساهمين 

------------------ -----------------
 671,749,390 733,748,301إجمالي الموجودات 

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

  مطلوبات وعجز عمليات التكافل 
   مطلوبات عمليات التكافل 

292,127,729 321,160,338 8 مطلوبات عقود التكافل 

101,334,193 117,861,924 15 ذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة 

35,945,213 38,467,230 16 خرى ذمم التكافل الدائنة األ 

878,793 194,807 19 المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

----------------- -----------------
 430,285,928 477,684,299إجمالي مطلوبات عمليات التكافل 

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

 ( 135,220,349) 17ئق  الوثا املي حالعجز في محفظة 
 

(119,498,232 )

 119,498,232 135,220,349 17 مخصص مقابل القرض الحسن 
----------------- ----------------

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

477,684,299430,285,928إجمالي مطلوبات وعجز عمليات التكافل  

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



09 May 2021
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 

 

    المرحلي الموجز   واإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائر بيان 
 )غير مدققة( 2021 مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر  لفترة

 

 2020 مارس 31 2021مارس  31  
 هم در درهم  إيضاح  

    العائدة إلى حاملي الوثائق
 92,283,479 104,099,110 21 إجمالي المساهمات المكتتبة  

 ( 30,933,236) ( 22,837,683)  التغيرات في احتياطي المساهمات غير المكتسبة

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

 61,350,243 81,261,427   فل المكتسبة مساهمات التكا

  ---------------- -------------- 
 69,136,637 73,882,821  مساهمات إعادة التكافل 

 ( 23,034,717)  ( 11,773,252)  التغيرات في حصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة  

  ----------------- ---------------- 
 46,101,920 62,109,569  ةكتسبات الم افل من المساهم حصة إعادة التك

  ---------------- -------------- 
 15,248,323 19,151,858  صافي المساهمات المكتسبة 

 10,593,629 11,068,761  العموالت المكتسبة 
  --------------- --------------- 

 25,841,952 30,220,619  إجمالي إيرادات التكافل 
  ----------------- ---------------- 

 ( 67,199,933) ( 32,614,206)  مطالبات المدفوعة إجمالي ال
 55,642,694 24,216,074  من المطالبات المدفوعة التكافلحصة إعادة 

  ---------------- --------------- 
 ( 11,557,239) (8,398,132)  المطالبات المدفوعة صافي  

تسوية  ومصروفات  يد التسوية ت قالبا في احتياطي المط ص لنقا  /)الزيادة(
 36,504,136 (2,589,833)  الخسائر غير المخصصة 

 ( 36,649,276) 1,536,537  في احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية  )النقص(الزيادة/ 
 (3,728,328) (3,605,093)  نها اإلبالغ عولم يتم   المتكبدة الزيادة في احتياطي المطالبات 

 ة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة ولم  ة في احتياطي حص ادزيلا
 4,203,641 3,548,476  يتم اإلبالغ عنها    
  ------------------ ----------------- 

 ( 11,227,066) (9,508,045)  صافي المطالبات المتكبدة  
  ----------------- ----------------- 

 14,614,886 20,712,574  وكالة الم وسل رنتائج التكافل قب
 ( 32,299,218) ( 36,434,689) 1-11 رسوم الوكالة 

  ------------------ ----------------- 
 ( 17,684,332) ( 15,722,115)  صافي العجز من عمليات التكافل 

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

 32,299,218 36,434,689 1-11 ثائق ملي الوة من حاكالالوسوم إيرادات ر
 1,794,958 1,801,711  إيرادات الودائع 

 (5,345,780) (4,745,337)  المصروفات العمومية واإلدارية 
 ( 12,425,158) ( 13,060,042)  مصروفات العموالت 

 (1,533,442) ( 424,162)  مصروفات تكافل أخرى 
  ---------------- --------------- 

 14,789,796 20,006,859  أرباح الفترة قبل القرض الحسن 
 ( 17,684,332) ( 15,722,115) 17 مخصص مقابل قرض حسن إلى حاملي الوثائق 

  ----------------- ----------------- 
 (2,894,536) 4,284,744  الفترة العائدة إلى المساهمين  (خسائرأرباح/ )

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

  ---------------- --------------- 
 (2,894,536) 4,284,744  الشاملة للفترة  (الخسائراإليرادات/ )إجمالي 

  ========= ========= 
 ( 1 .45) 2 .14 22 السهم  (خسارةربحية/ )

  ===== ===== 
 

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

 . 2 و 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 )
 

   لي الموجزالمرحية ملكق الالتغيرات في حقو ان بي
     )غير مدققة( 2021 مارس  31المنتهية في  الثة أشهر الث  لفترة

 

 رأس المال  
 عالوة  
 األسهم 

االحتياطي  
 النظامي 

 احتياطي خسائر  
 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 يرينا  1كما في 

       
 (2,894,536) (2,894,536) - - - - للفترة   لي الخسائر الشاملةماإج
 ---------------- -------------- ----------- ----------- ---------------- ---------------- 

 184,186,677 ( 17,122,854) - 111,141 1,198,390 200,000,000 2020مارس  31 في كما
  ====== === === ===== ====== ====== ===== ==== ===== ==== 
       

 193,243,030 (8,682,683) - 727,323 1,198,390 200,000,000 دققة()م 2021يناير  1 كما في
       

 4,284,744 4,284,744 - - - - للفترة الشاملة  اإليرادات إجمالي 

       

جلة  ، المس المعامالت مع المالكين
       ن حقوق الملكية مباشرةً ضم

       

 - (1,967,965) 1,967,965 - - - المحول إلى االحتياطي 

 ---------------- -------------- ----------- --------------- ---------------- ---------------- 
 197,527,774 (6,365,904) 1,967,965 727,323 1,198,390 200,000,000 2021مارس  31ي كما ف

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

 
 الموجزة. المرحلية المالية  المعلوماتال يتجزأ من هذه   جزءاً   20إلى  8من تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
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 اهمة عامة( ل )مستكاف يباورينت يو ان 
 

  المرحلي الموجز  دفقات النقدية بيان الت
   )غير مدققة(   2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

   

 2020مارس  31 2021مارس  31  
 درهم  درهم   

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 (2,894,536) 4,284,744  الفترة (خسائر)ح/ أربا
    ـ:ل لدي تع

 320,622 331,353  للممتلكات والمعدات  االستهالك
 32,215 32,208  إطفاء موجودات غير ملموسة 

 101,005 89,664  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 28,725 41,802  تكاليف التمويل المتعلقة بالتزامات اإليجار 

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

  العامل  الحركات في رأس المالشغيلية قبل الت  ةقدي لن ا التدفقات
 

4,779,771 (2,411,969) 

    
    التغيرات في: 

 9,410,918 ( 16,858,265)  موجودات عقود إعادة التكافل 
 (34,544,535) ( 22,840,824)  والذمم المدينة األخرى  ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة

 (12,894,601) ( 8,125,410)  بعمليات التكافل(  فيما يتعلق)ة ق عالاف ذات من أطر المستحق
 465,563 421,964  )فيما يتعلق بعمليات التكافل( ذمم مدينة أخرى 

 (2,021,580) ( 746,745)  ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً )فيما يتعلق بالمساهمين( 
 556,849 2,770,543  ن(مي بالمساه قيتعل )فيماالمستحق من أطراف ذات عالقة 

 (1,842,572) 29,032,609  مطلوبات عقود التكافل 
 19,640,864 16,527,731  ذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة

 29,719,979 2,522,017  ذمم التكافل الدائنة األخرى 
 1,410,242 ( 683,986)  ل( ف كالت عمليات اق ب تعلا ي يم)ف المستحق ألطراف ذات عالقة
 28,002 3,422,469  )فيما يتعلق بالمساهمين( المستحق ألطراف ذات عالقة

 1,246,466 ( 763,852)  استحقاقات ومخصصات وذمم دائنة أخرى 
  --------------- --------------- 

  األنشطة التشغيلية  الناتج مند صافي النق
 

9,458,022 8,763,626 

 (769) ( 1,852)  فوعة للموظفينمة المد الخداية هن  اتتعويض 
  --------------- --------------- 

 8,762,857 9,456,170  العمليات  الناتج مند صافي النق
  --------------- -------------- 
    

    ة االستثماري  األنشطة التدفقات النقدية من
 (18,931) ( 142,225)  شراء ممتلكات ومعدات 

 16,000,000 ( 125,000,000)  ى مصرف إسالمي استحقاق ودائع لد اع(/)إيد
  ------------------ --------------- 

 15,981,069 ( 125,142,225)  ة االستثماري  األنشطة الناتج من /(المستخدم في) صافي النقد
  ------------------ -------------- 
    

    لي ويتملا اطالنشمن  النقدية التدفقات
 - ( 255,150)  ر سداد التزامات إيجا

  ------------- ------------- 
 - ( 255,150)  التمويلي  النشاطالمستخدم في صافي النقد 

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

 24,743,926 ( 115,941,205)  الزيادة في النقد وما يعادله)النقص(/ صافي 
 10,091,741 161,933,918  اير ين  1في نقد وما يعادله لا

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

  (7مارس )إيضاح  31النقد وما يعادله في 
 

45,992,713 34,835,667 

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

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

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

 المالية المرحلية الموجزة(  المعلومات)تُشكل جزءًا من 
 
   الوضع القانوني واألنشطة 1

 
االتحادي لدولة اإلمارات العربية    بموجب القانون  همة عامةمسا)"الشركة"( كشركة  اهمة عامة(  )مس  ي تكافليو ان ب   اورينت  تأسست
لدولة اإلمارات    2015( لسنة  2رقم )  المتحدة المتحدة والقانون االتحادي  العربية  التجارية في دولة اإلمارات  الشركات  تأسيس  بشأن 

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

 
في   الشركة  تأسيس  وتخصيص    2016نوفمبر    8تم  إصدار  إجراءات  من  االنتهاء  تم  المال بينما  سوق  في  ديسمبر    28في    األسهم 

ورخصة من هيئة    2017ناير  ي   23خصة التجارية في  ركة على الرالش  ي. حصلتي المالمدرجة في سوق دب   . إن أسهم الشركة2016
 . 2017يوليو  16التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة في 

 
الحريق    مين ضد والتأ  والمسؤولية تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إصدار عقود التكافل قصيرة األجل المتعلقة بالتأمين ضد الحوادث  

 . ودائع الوكالةضافة إلى التأمين الصحي. كما تقوم الشركة باستثمار أموالها في  من أنواع التأمين باإلنقل وغيرها  ر الضد مخاطلتأمين وا
 

الفترة للتأمين ش.م.عخالل  تأسست في دبي،  ، استحوذت شركة أورينت  المتحدةشركة مساهمة عامة  العربية  ، على أسهم  ، اإلمارات 
ساسية  الشركة. الشركة األم األعلى  سيطر الشركة األم وت بذلك لتصبح  ،ع وشركة الوفاق للتمويلش.م.تجاري  ظبي الونك أب الشركة من ب 

 ، اإلمارات العربية المتحدة. في دبي الكائنةهي شركة الفطيم الخاصة 
 

 : كما في تاريخ التقريرفيما يلي هيكل المساهمة في الشركة 
 قة( دق)م )غير مدققة(   

  
 مارس  31

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 -  شركة الوفاق للتمويل 

 ٪ 16.09 ٪16.09  أخرى 
  ------------ ----------- 

  100.00 ٪ 100.00 ٪ 
   ==== = == == == == 
 

 إلعداد  س ا أسا  2
 
     توافق بيان ال    أ(

 
هذه   إعداد  الموجزة  تم  المرحلية  المالية  ً المعلومات  الدولي  لمعيارل  وفقا ا"التقار  34رقم    المحاسبي  المرحلي ير  ذات    واألحكام  ة"لمالية 

لقانون  الها واتأمين وتنظيم أعمفي شأن إنشاء هيئة ال  2007( لسنة  6رقم )ن االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  القانوة من  الصل
المالية  اللوائح  بشأن    2014( لسنة  25وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )  ، 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  المالية ت  للبيانات  الالزمة  المعلومات  الكاملة، ويتعين قرا  على كافة  إلى جنب السنوية  مع    ءتها جنباً 

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

  2015لسنة    2بعض أحكام القانون االتحادي رقم    تعديل  2020لسنة    26المرسوم االتحادي بقانون رقم  بموجب  تم  ،  عالوة على ذلك
التجارية   الشركات  في  ،  2020سبتمبر    27في    الصادربشأن  التنفيذ  حيز  التعديالت  أعمال .  2021يناير    2ودخلت  الشركة    تباشر 

 من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ. بحد أقصى سنة واحدة  خاللهذه األحكام  تمتطلبا  م تطبيقدة وسيت حكام الجدي عة األمراج
 

 أساس القياس  ب( 
 

 . لتكلفة التاريخيةاعلى أساس المعلومات المالية المرحلية الموجزة تم إعداد هذه 
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 
 إيضاحات  

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

 )تابع( عداد أساس اإل 2
 

 ت المالية  عرض البيانارسمية وعملة  ملة ال الع ج( 
 

الموجزة  ذه  ه  عرض تم   المرحلية  المالية  المتحدةالمعلومات  العربية  اإلمارات  وهي (اإلماراتي"  الدرهم")  بدرهم  الرسمية    ،  العملة 
   بالدرهم اإلماراتي. مالية ومات الض المعلف ذلك، تم عرخال  ذكرللشركة. ما لم يُ 

 
 واألحكام  استخدام التقديرات   د( 
 

لموجزة، قامت اإلدارة بوضع األحكـام والتقـديرات التـي تـؤثر علـى تطبيـق السياسـات المحاسـبية ا  ت المالية المرحليةلومااد المععند إعد
 ئج الفعلية عن هذه التقديرات.ف النتاقد تختلدات والمصروفات. والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرا

 
اف بالتعديالت التي تطرأ على التقديرات المحاسبية في الفترة . يتم االعترمستمرةة  الصلة بصور  ات واالفتراضات ذاتتتم مراجعة التقدير

 التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بها.
 

قـديرات هـي يقين فـي الت ر الرئيسية لعدم التطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصاددارة عند  قبل اإلوعة من  امة الموضكام الهإن األح
، باسـتثناء التقـديرات واألحكـام التاليـة التـي تـم تطبيقهـا 2020ديسـمبر    31ردة في آخر بيانات مالية سنوية للسنة المنتهية فـي  نفسها الوا

 .2021ناير ي  1اعتبار من 
 

 شي فيروس كورونا ف تتأثير  ( 1)
 

. نظراً لسرعة تفشـي فيـروس باء عالميكوعن تفشي فيروس كورونا    2020مارس    11في  سمي  شكل رب مة الصحة العالمية  أعلنت منظ
قامـت الحكومـات ودرجـات عاليـة مـن عـدم اليقـين، بينمـا اضطرابات    طاعات المختلفةواجه االقتصاد والقم،  عالأنحاء ال  كورونا في كافة

 انتشار الفيروس. لتدابير الحتواء وعة من اتخاذ مجمصة بامخت الت لسلطاوا
 

 مخاطر التأمين
 

بالرغم من  ن ضد توقف األعمال.في قطاع التأمين، تتعرض الشركة بصورة أساسية لمخاطر من الوثائق المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمي 
مات إلـى جميـع شـركات التـأمين بقبـول وأبوظبي أصدرت تعلي   في دبي  الصحية  ، إال أن الهيئاتحي تستثني األوبئةأن وثائق التأمين الص

ل دخـول . تتوقع الشركة أن يكون تأثير المطالبات الطبيـة غيـر جـوهري بسـبب انخفـاض معـدفيروس كوروناالمطالبات الطبية المتعلقة ب 
 ة المطلوبة.ءات الطبية االختياري أجيل اإلجراوت  ياتالمستشف

 

ً  ف األعمال، فإن الشركة لديها وثائق تأمين تتضمن اسـتثناءات مـن األمـراض المعديـة والوبائيـةوقين ضد ت ق التأمفيما يتعلق بوثائ  . أيضـا
ا. بنـاًء علـى الفحـص ويضات بشـأنهالشركة إلى تكبد تعقامت الشركة بتقييم كافة الوثائق السارية المتعلقة بتوقف األعمال التي قد تضطر  

فيما يتعلق بصافي المطالبـات المدفوعـة بسـبب انخفـاض مسـتويات االحتفـاظ   ماديير  ن لها تأث لن يكو  ركة أنهقررت الش  لوثائق،ألولي لا
. عالوة على ذلك، تمكنت الشـركة مـن االحتفـاظ بـالعمالء الرئيسـيين خـالل واالستثناءات الواردة في وثائق التأمين  بالعمالء لدى الشركة

 األعمال الرئيسية. اتمجموع يدة عبرعمال جدشكل عام عمليات تجديد وأ، وشهدت ب 2021 مارس 31تهية في ن مرة الثالثة أشهر الفت 
 

 مخاطر االئتمان
 

، والتي عادة ما تكون شركات دولية ذات سمعة اإلدارةمعتمدة من قبل  تكافللدى الشركة إلى شركات إعادة   التكافليتم إسناد أعمال إعادة  
بالتخلي صراحةً عن الشركة ولم  التكافلعادة شركات إ، لم تقم أي من  2021س  مار  31اًرا من  عتب . امانية عاليةئت ة وذات تصنيفات اجيد

 .المتعلقة بفيروس كوروناعدم رغبتها في قبول المطالبات  تكافلتبلغ أي من شركات إعادة 
 

 إدارة مخاطر السيولة

 
 حـة. هـذاالمطرو متطلبـات السـيولة لكافـةبة سـتجاراقبـة واالعمليـة الم الشركة تواصل ،فيروس كورونالتفشي  الشركة في إطار استجابة

في ظـل الضـغط  كةشرالألوضاع السوقية الراهنة من أجل تقييم تأثر غط مع الضر السيناريوهات اختبا  معايرةإجراء  في    الشركة  تستمرو
المناسـب إلدارة والحـد مـن  عها فـي المكـانولة ويـتم إيـدالسـي من حيث اقوي   ركزبم  كةشرالقرير، تتمتع  حالي. كما في تاريخ الت الشديد ال

 الجائحة. تجة عن هذهات الناالتأثير
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 
 )تابع( إيضاحات 

 )تابع(  المالية المرحلية الموجزة( المعلومات)تُشكل جزءًا من 
 
 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

لمطبقة في البيانات المالية للشـركة كمـا اسياسات  زة هي نفس الرحلية الموجالمالية الم  ماتعلوقة في هذه المإن السياسات المحاسبية المطب 
 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  2020ديسمبر  31في 

 
 يتم تفعيلها بعد  التي لمالمعايير الصادرة  3-1
 

ي علـى أثير مـادهـا تـيكـون ل  دون أن  2021ينـاير    1ة التـي تبـدأ بعـد  يسري عدد من المعايير الجديدة والتعديالت علـى الفتـرات السـنوي 
 مات المالية المرحلية الموجزة للشركة.  لومعلا

 
 القياس المرحلي    4

 

لطبيعة أعمال   تتأثر بصورة  لمصروفات بطوتكبد ا  اإليرادات   يتم تحقيق   الشركة وفقاً  بأي شكل من أشكال الموسمية. تم    مادية ريقة ال 
يرادات والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة وليس  يد اإليتطلب قق الذي  وفقاً لمبدأ االستحقازة  المرحلية الموج  معلومات المالية لاإعداد هذه  

سنوية نظراً للتغير في المساهمات  مناسبة من األرباح ال ثل الحصة الالمرحلية قد ال تم  كمستلمة أو مدفوعة طوال الفترة. إال أن النتائج
 ت.  من حدوث المطالبامار وعدم التأكد وإيرادات االستث 

 
 مطلوبات المالية  ت والوجودالمتصنيفات وفئات ا  5
 

العادل وقيمها  المالية  والمطلوبات  الموجودات  من  فئة  كل  تصنيف  أدناه  الجدول  بالم يوضح  يتعلق  فيما  والمة.  المالية  طلوبات  وجودات 
 لفة المطفأة، ترى اإلدارة أن التكلفة المطفأة لهذه األدوات تقارب قيمها العادلة. بالتك المسجلة 

 
 )غير مدققة(  2021  مارس 31في 

 
 _____ اإلجمالي التكلفة المطفأة  الموجودات المالية

 درهم  درهم  
   

 45,992,713 45,992,713 لدى البنك النقد واألرصدة 
 78,818,874 78,818,874 وذمم مدينة أخرى مدينة  كافل وإعادة التكافل الالت  ذمم

 51,872,664 51,872,664 المستحق من أطراف ذات عالقة )فيما يتعلق بعمليات التكافل( 
 7,331,958 7,331,958 الذمم المدينة األخرى )فيما يتعلق بعمليات التكافل( 

 42,596,360 42,596,360 نالمستحق من المساهمي 
 2,181,932 2,181,932 يما يتعلق بالمساهمين(الذمم المدينة األخرى )ف

 241,000,000 241,000,000 الوكالة  وديعة
 6,000,000 6,000,000 نظامية  وديعة

 849,790 849,790 المستحق من أطراف ذات عالقة )فيما يتعلق بالمساهمين(
 ------------------ ------------------ 
 476,644,291 476,644,291 
  ====== ==== ====== ==== 

  
 _____ اإلجمالي التكلفة المطفأة  المطلوبات المالية 

 درهم  درهم  
   

 117,861,924 117,861,924 التأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة ركات التكافل وذمم ش
 38,467,230 38,467,230 ذمم تكافل دائنة أخرى 

 194,807 194,807 بعمليات التكافل( المستحق ألطراف ذات عالقة )فيما يتعلق 
 5,409,445 5,409,445 المستحق ألطراف ذات عالقة )فيما يتعلق بالمساهمين(

 5,895,455 5,895,455 االستحقاقات والمخصصات وذمم دائنة أخرى 
 42,596,360 42,596,360 تكافل عمليات ال –المستحق لحاملي الوثائق 

 3,409,118 3,409,118 التزامات اإليجار  
 ------------------ ------------------ 
 213,834,339 213,834,339 
 ==== = == === ==== = == === 
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 ت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( اورين
 )تابع( إيضاحات 

 )تابع(  زة(المالية المرحلية الموج المعلومات)تُشكل جزءًا من 
 

 تابع( )نيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية تص 5
 

 )مدققة(  2020ديسمبر  31في 
 

 _____ اإلجمالي التكلفة المطفأة   الموجودات المالية
 درهم     درهم  
    

 161.933.918 161.933.918  لدى البنك النقد واألرصدة 
 55.978.050 55.978.050  مدينة وذمم مدينة أخرى كافل وإعادة التكافل الالت  ذمم

 43.747.254 43.747.254  )فيما يتعلق بعمليات التكافل(   المستحق من أطراف ذات عالقة
 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  (الذمم المدينة األخرى )فيما يتعلق بالمساهمين

 116.000.000 116.000.000  الوكالة  وديعة
 6.000.000 6.000.000  نظامية  وديعة

 3.620.333 3.620.333  ن(المستحق من أطراف ذات عالقة )فيما يتعلق بالمساهمي 
  ------------------ ----------------- 
  430.232.072 430.232.072 
  ==== == == == == ==== == == 
    

 _____ اإلجمالي ة التكلفة المطفأ  بات المالية المطلو
 درهم   درهم    
    

 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  المستحق ألطراف ذات عالقة
 1.986.976 1.986.976  راف ذات عالقة )فيما يتعلق بالمساهمين(المستحق ألط

 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  التزامات االيجار 
  ------------------ ------------------ 
  185.240.593 185.240.593 
   ====== == = =  ====== == = = 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية    6
 

شاركين  دلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المل "القيمة العاتتمث 
السوق   السوق في  القياس في  تاريخ  يكون متاحاً    في  أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق  التاريخ. تعكس    للشركة الرئيسي  في ذلك 

   الوفاء بااللتزام.زام مخاطر عدم القيمة العادلة لاللت 
 

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

 سعار بصورة مستمرة.   األ
 

تستخدم   نشط،  سوق  في  مدرج  سعر  هناك  يكون  ال  تستفي   الشركةعندما  بحيث  التقييم  الأساليب  المدخالت  من  الصلة  د  ذات  ملحوظة 
كان ليضعها  در ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي  بأقصى ق

 عتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة. باال
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 
 )تابع( إيضاحات 

 )تابع(  لمرحلية الموجزة(المالية ا المعلومات)تُشكل جزءًا من 
 
 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  6

 
باس  الشركةتقوم   العادلة  القيم  النظامبقياس  التالي  ا  تخدام  تحديد  لمتدرج  في  المستخدمة  المدخالت  أهمية  يوضح  الذي  العادلة  للقيمة 

 : القياسات
 

 في سوق نشط ألداة مطابقة.  ( ة)غير المعدل  ة المدرجق تمثل أسعار السو مدخالت : 1المستوى 
 

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

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

 
فئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال ترتكز  غير ملحوظة. تشتمل هذه الدخالت التي تكون : الم3المستوى  

على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها   جوهري ثير  ير الملحوظة تأعلى بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غ
بين    الفروقاتاضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار  تكون التعديالت أو االفتردوات مماثلة حيث  بناًء على األسعار المدرجة أل

 األدوات. 
 

في   تم2020ديسمبر    31و  2021  مارس   31كما  الم  ،  كافة  تصنيفها ضمن  بيان  وتم  المطفأة  بالتكلفة  المالية  والمطلوبات  وجودات 
المالية بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة جوهرية  لة للموجودات والمطلوبات  . إن القيم العادمن النظام المتدرج للقيمة العادلة  3المستوى  

 عن قيمها الدفترية في تاريخ التقرير. 
 

   هالنقد وما يعادل 7
 

بيان التدفقات النقديةيشتمل النق   المرحلي   ز المالي بيان المركالواردة في    التالية   المبالغعلى    المرحلي الموجز   د وما يعادله المدرج في 
 : الموجز

   

 )غير مدققة(  2021  مارس 31 
 --------------------------------------------------------------- 
 جمالي اإل ت المساهمين عمليا عمليات التكافل  
 درهم  درهم  درهم  
    

 1,691 1,691 - النقد في الصندوق 
 45,991,022 601,641 45,389,381 مية إسالحسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية 

 ---------------- --------------- ---------------- 
 45,389,381 603,332 45,992,713 
 ====== == =  ======= = = ===== === 
    

 )مدققة(  2020ديسمبر  31 
 --------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي  المساهمين عمليات ت التكافل عمليا 
 درهم درهم درهم 
    

 4,678 4,678 - النقد في الصندوق 
 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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 يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(  اورينت
 )تابع( إيضاحات 

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

 )المتعلقة بعمليات التكافل(  -عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل  مطلوبات    8
 

 )مدققة(  )غير مدققة(   

  
 مارس  31

2021 
 يسمبرد 31

2020 
 درهم   هم  در  

    إجمالي مطلوبات عقود التكافل 
 100,530,484 103,091,865  احتياطي المطالبات قيد التسوية 

 841,889 870,341  غير المخصصة   ئر تسوية الخساات احتياطي مصروف
 46,780,522 50,385,615  التي لم يتم اإلبالغ عنها  المتكبدةاحتياطي المطالبات 

  ---------------- ---------------- 
 المتكبدةاحتياطي المطالبات قيد التسوية )بما في ذلك المطالبات 

 148,152,895 154,347,821  التي لم يتم اإلبالغ عنها(   
 143,974,834 166,812,517  احتياطي المساهمات غير المكتسبة 

  ------------------ ---------------- 
 292,127,729 321,160,338  لمجموع( عقود التكافل )ا  إجمالي مطلوبات 

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

 (87,605,998) ( 89,142,535)  من المطالبات قيد التسوية إعادة التكافل احتياطي حصة 
 (36,404,984) ( 39,953,460)  الغ عنها التي لم يتم اإلب  المتكبدةاحتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات  

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

  المستحقة التي لم يتم اإلبالغ عنها(  
 
(129,095,995 ) 

 
(124,010,982 ) 

 ( 110,805,815) ( 122,579,067)  سبةحصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكت 
  ------------------- ------------------ 

 ( 234,816,797) ( 251,675,062)  إجمالي موجودات عقود إعادة التكافل 
  == ==== == = == ====== == == 

 57,310,932 69,485,276  صافي مطلوبات عقود التكافل 
   ==== == == == ==== == 

 
 )متعلقة بعمليات التكافل(   - ذمم مدينة أخرى و  نةدة التكافل المديذمم التكافل وإعا    9
 

 )مدققة(  )غير مدققة(   

  
 مارس  31

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 درهم   درهم    
    اخل اإلمارات العربية المتحدة: د
 1,584,296 4,835,217  المستحق من حاملي الوثائق   
 12,261,475 6,206,532  المستحق من شركات التكافل وإعادة التكافل   
 37,568,555 62,540,406  المستحق من الوسطاء والوكالء   
  ---------------- --------------- 
  75,272,250 51,414,326 
  ---------------- --------------- 

    اإلمارات العربية المتحدة:  خارج 
 5,863,724 6,536,719  المستحق من شركات التكافل وإعادة التكافل   
  ---------------- -------------- 
  6,536,719 5,863,724 
  ---------------- --------------- 

 57,278,050 80,118,874  إعادة التكافل المدينة ذمم التكافل و إجمالي 
 (1,300,000) ( 1,300,000)  ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

  ---------------- --------------- 
  78,818,874 55,978,050 
  ==== == == =  ====== == 
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 
 ابع( )ت إيضاحات 

 )تابع(  المالية المرحلية الموجزة( المعلوماتءًا من )تُشكل جز
 

 )متعلقة بعمليات التكافل(    -ذمم مدينة أخرى     10
 

 قة( )مدق )غير مدققة(   

  
 مارس  31

2021 
 سمبردي  31

2020 
 درهم   درهم    
    

 10,000 10,000  وديعة 
 1,025,000 1,025,000  آخرينمبالغ مستحقة من إداريين 

 6,718,919 5,948,546  صافي  -ضريبة القيمة المضافة مستحقة القبض 
 3 348,412  ذمم مدينة أخرى 

  -------------- ------------- 
  7,331,958 7,753,922 
  ==== == == == == = == 

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

 

 )مدققة(  )غير مدققة(   

  
 مارس  31

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 رهم  د درهم    
    

 53,419,455 34,813,645  يناير  1في  كما
 ( 105,223,918) ( 36,434,689) 1-11   لسنة ا / لفترةلوكالة   رسوم

 86,618,108 44,217,404  السنة   /الحساب خالل الفترة  في  تغير آخر
  ---------------- ---------------- 
  42,596,360 34,813,645 
   ======== = ==== = == = 

 
لجنة  الوكالة من قبل  رسومالي مساهمات التكافل. يتم اعتماد من إجم ٪35بنسبة علق بكافة وثائق التكافل، يتم تحميل أتعاب وكالة فيما يت   11-1

 عند تكبدها.  المرحلي الموجز ويتم تحميلها على بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الفتوى والرقابة الشرعية 
 

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

 )مدققة(  )غير مدققة(   

  
 مارس  31

2021 
 رديسمب  31

2020 
 درهم   درهم    
    

 - 1,801,711  أرباح مستحقة على ودائع وكالة 
 ً  1,660,052 609,815  مصروفات مدفوعة مقدما

 384,950 380,221  ذمم مدينة أخرى 
  -------------- ------------- 
  2,791,747 2,045,002 
  ==== == ==  ==== = == 
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 مة( اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عا
 )تابع( إيضاحات 

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

 وديعة الوكالة  13
 

  بدولة اإلمارات العربية المتحدة  مية بأحد البنوك التجاريةلمعامالت اإلسالقطاع او   مصرف إسالمي  آلجل لدى وكالة    ودائعتتألف من   
،  (سنوياً   ٪3  .25إلى    ٪0  .25من    :2020ديسمبر    31)سنوياً    ٪4  .50إلى    ٪1  .60  تراوح مني ، وتخضع لمعدل ربح  وسلطنة عمان

 . 2021وتستحق في ديسمبر 
 

   ميةنظاوديعة  14
 

ثابتة مرهونة لدى مصرف إسالم  بدتتألف من وديعة  بنسبة  ات العولة اإلماري  المتحدة، وتخضع لمعدل ربح    31)سنوياً    ٪2  .0ربية 
في(،  سنوياً   ٪1  .6:  2020ديسمبر   التأمين  2022ديسمبر    25  وتستحق  هيئة  قبل  من  الرخصة  تجديد  المصرف  )  لغرض  قبل  من 

 . زي حالياً(المرك
 

 فل(  ما يتعلق بعمليات التكا)في  –الدائنة   ذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل 15
 

 )مدققة(  قة( )غير مدق   

  
 مارس  31

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 درهم   درهم    
    

 54,882,321 23,467,511  داخل اإلمارات العربية المتحدة  –الذمم الدائنة 
 46,451,872 94,394,413  خارج اإلمارات العربية المتحدة  –الذمم الدائنة 

  ----------------- ---------------- 
  117,861,924 101,334,193 
  ====== == = =  === === === 

    المتحدة:  ارات العربيةداخل اإلم 
 13,043,842 19,185,122  ذمم شركات التأمين والتكافل الدائنة 

 41,838,479 4,282,389  ذمم شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة 
  ---------------- -------------- 
  23,467,511 54,882,321 
   ===== ====  ======== 

    ية المتحدة: خارج اإلمارات العرب
 43,006,466 48,970,912  ذمم شركات التأمين والتكافل الدائنة 

 3,445,406 45,423,501  ذمم شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة 
  ---------------- --------------- 
  94,394,413 46,451,872 
   ========= ==== ==== 

 

 تعلق بعمليات التكافل(  )فيما ي – رىاألخ  ذمم التكافل الدائنة  16
 

 )مدققة(  )غير مدققة(   

  
 مارس  31

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 درهم   درهم    
    

 1,173,156 997,691  الوثائق  لحامليالمستحق 
 20,526,024 26,626,787  رينخحق إلداريين آالمست 

 3,092,453 2,927,996  ق لوسطاء ووكالء المستح
 11,153,580 7,914,756  ة األخرى الذمم الدائن 

  ---------------- --------------- 
  38,467,230 35,945,213 
   ====== == =  ==== == = = 
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 
 )تابع( ت إيضاحا

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

 القرض الحسن  17
 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 
 مارس  31

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) ( 15,722,115) السنة  /الفترة  العجز خالل
 ------------------ ------------------ 
 (135,220,349 ) (119,498,234 ) 
 ------------------ ------------------ 

   مخصص مقابل القرض الحسن 
 78,182,926 119,498,234 يناير 1كما في 

 41,315,308 15,722,115 السنة  /المخصص خالل الفترة 
 ----------------- ----------------- 
 135,220,349 119,498,234 
 ---------------- ----------------- 

 

 وة األسهم  س المال وعال رأ 18
 

 ( )مدققة  ( )غير مدققة 

 
 مارس  31

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 درهم درهم  

   رأس المال الُمصدر والمدفوع 
   

 200.000.000 200.000.000 هم للسهم  در 100م بقيمة سه 2.000.000المصدر والمدفوع بالكامل 
 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  
  مال٪ من رأس ال50إجمالي االحتياطي    هذه التحويالت عندما يبلغيقاف  إللشركة  يجوز  .  امينظالي  حتياطااللى  السنوية إ٪ من األرباح  10

 ون. ها القان ي ص علن تي ي استثناء الحاالت الب ع تياطي غير قابل للتوزي إن هذا االح. المدفوع 
 

 احتياطي مخاطر إعادة التكافل 
 

للمادة   التأمين    34وفقًا  إدارة هيئة  قرار مجلس  لسن 23رقم )من  بمبلغ  لاحتياطي  برصد  الشركة    قامت،  2019ة  (  التكافل  إعادة  مخاطر 
على    تعيناألعمال. ي   فئات   كافة الشركة في    المتنازل عنها من قبل٪ من إجمالي مساهمة إعادة التكافل  0.5يمثل  ، بما  مليون درهم  1.97

بدولة    فقة خطية من المدير العام لهيئة التأمينحصول على موادون ال  التصرف فيه وعدم  سنة تلو األخرى،  ا المخصص  الشركة تجميع هذ
 . زي حالياً(من قبل المصرف المرك )  اإلمارات
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 ل )مساهمة عامة( نت يو ان بي تكافاوري
 )تابع( إيضاحات 

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

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  19
 

والمنشآت    الشركة ى  ن لدة الرئيسيي اإلداروأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي  والشركات الزميلة   المساهمينالعالقة من  األطراف ذات  تتألف  
لسيطر تخضع  قبل    ة التي  من  مشتركة  األطراف أو سيطرة  التي  هؤالء  األطراف   أو  بهؤالء  اعتماد سياسات  .  بصورة جوهرية   تتأثر  يتم 

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

 : المرحلي الموجز رباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى مدرجة في بيان األال اف ذات العالقةفيما يلي المعامالت الهامة مع األطر 
 

 
   2021  مارس 31المنتهية في  أشهر   الثالثةفترة 

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

 المساهمين  
الشركات الزميلة  

 اإلجمالي  للمساهمين 
 درهم  درهم  هم در 
    

 24,617,073 14,149,027 10,468,046 إجمالي المساهمات المكتتبة
 9,026,280 - 9,026,280 مساهمات إعادة التكافل 

 4,559,654 4,559,654 - المصروفات العمومية واإلدارية 
 7,633,328 4,126,594 3,506,734 المطالبات التي تم اإلبالغ عنها 

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

 

 
   2020مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مدققة( 

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

 المساهمين  
الزميلة  الشركات 

 اإلجمالي  اهمين للمس
 درهم درهم درهم 
    

 32,336,736 13,275,971 19,060,765 إجمالي المساهمات المكتتبة
 9,906,861 - 9,906,861 مساهمات إعادة التكافل 

 557,357 557,357 - المصروفات العمومية واإلدارية 
 6,410,136 6,410,136 - غ عنها ات التي تم اإلبالالمطالب 

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

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

 ( )مدققة  ( )غير مدققة 

 
 مارس  31

2021 
 ديسمبر 31

2020 

 درهم درهم  
   بعمليات التكافل(   فيما يتعلقالمستحق من أطراف ذات عالقة )

 28,830,076 35,795,303 .م.ع ش اورينت للتأمين 
 7,974,519 7,714,502 الفطيم للسيارات 

 999,013 4,344,438 ذ.م.م الفطيم ويلز  
 5,943,646 4,018,421 أطراف أخرى ذات عالقة 

 ---------------- --------------- 
 51,872,664 43,747,254 
  =========  ======== 
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 عامة( ة اورينت يو ان بي تكافل )مساهم
 )تابع( ت يضاحاإ

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

   )تابع(  ت مع األطراف ذات العالقة المعامال 19
 

 : )تابع( المرحلي الموجز  مدرجة في بيان المركز الماليالعالقة الطراف ذات األرصدة لدى األ فيما يلي 
 

 ( )مدققة  ( )غير مدققة 

 
 مارس  31

2021 
 ديسمبر 31

2020 

 درهم درهم  
   افل( التك بعمليات   فيما يتعلقالمستحق إلى أطراف ذات عالقة )

 878,793 - ش.م.ع نك أبوظبي التجاري  ب 
 - 147,772 مركز الفطيم للسيارات 

 - 47,035 شركة المشروعات التجارية 
 ----------- ----------- 
 194,807 878,793 
 ==== == ==== == 

   المساهمين( بعمليات   فيما يتعلقذات عالقة )  أطراف  منتحق المس
 2,923,644 - الفطيم للسيارات 

 462,369 556,119 مول أوتو 
 234,320 293,671 أطراف أخرى ذات عالقة 

 ------------ ------------- 
 849,790 3,620,333 
 ==== ===  ======= 

   ( بالمساهمين  فيما يتعلقأطراف ذات عالقة ) إلى المستحق  
 13,370 57,973 ش.م.ع تأمين اورينت لل

 1,961,443 3,667,827 ت الفطيم للسيارامركز 
 12,163 1,683,645 القة أطراف أخرى ذات ع

 -------------- ------------- 
 5,409,445 1,986,976 
  ===== === ==== === 

  
 معلومات حول القطاعات   20
 

 شغيلية لت ات احول القطاعمعلومات   
 

اإلدارةأل  ا،  غراض  أعمال هي؛  قطاعات  أربعة  إلى  الشركة  تقسيم  تش  ق والحري لسيارات  تم  متنوعة.  وأعمال  القطاعات  والصحي  كل هذه 
 األساس الذي تستند إليه الشركة في إصدار معلومات حول قطاعاتها األساسية. 

 
 )غير مدققة(  2021  مارس 31المنتهية في  أشهر   الثالثةفترة  
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي  ة متنوع الصحي  الحريق  السيارات  
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
      

 104,099,110 29,343,850 33,123,146 33,397,250 8,234,864 إجمالي المساهمات المكتتبة 
 ====== == = == === = ==  ==== ===== = == ====== == = ====== 

 30,220,619     إجمالي إيرادات التكافل 
 ( 9,508,045)     صافي مصروفات االكتتاب 

     ---------------- 
 20,712,574     نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة 

 ( 36,434,689)     رسوم الوكالة 
     ----------------- 

 ( 15,722,115)     ت التكافل عجز من عملياصافي ال
      ========== 
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 مة عامة( بي تكافل )مساهاورينت يو ان 
 )تابع( ت يضاحاإ

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

 )تابع( معلومات حول القطاعات   20
 

 )تابع(  ةمعلومات حول القطاعات التشغيلي  

 
 )غير مدققة(  2020  مارس 31في    المنتهيةشهر أ  الثالثةفترة  
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي  ة متنوع الصحي  الحريق  السيارات  
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
      

 92.283.479 30.194.647 31.178.544 20.903.276 10.007.012 إجمالي المساهمات المكتتبة 
 ====== == = == =====  ==== ===== = === ===== == ====== = 

 25.841.952     إجمالي إيرادات التكافل 
 (11.227.066)     صافي مصروفات االكتتاب 

     ----------------- 
 14.614.886     نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة 

 (32.299.218)     رسوم الوكالة 
     ----------------- 

 (17.684.332)     عجز من عمليات التكافل صافي ال
      ========== 

 
المع القطاعات  إن  عن  معلومات  يتم عرض  لم  متاحة.  غير  أعاله  األعمال  ألنشطة  وفقاً  القطاعات  ومطلوبات  موجودات  عن  لومات 

 اً.  ليات الشركة محلي الجغرافية حيث ترتكز كافة عم
 
 جمالي المساهمات المكتتبة إ 21   
 

 )غير مدققة(               
   الثة أشهر لفترة الث             

 المنتهية في               
 ----------------------------------- 
 مارس  31   مارس 31 
 2021 2020 
   

 6,988,223 7,438,026 البحري 
 10,007,012 8,234,864 السيارات 

 31,178,544 33,123,146 لصحي ا
 20,903,276 33,397,250 العقاري 
 5,694,132 2,192,583 يالهندس
 17,512,292 19,713,241 أخرى 

 ----------------- ---------------- 
 104,099,110 92,283,479 
  ====== ==== = == ====== 
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 مة( اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عا
 ع( )تاب  إيضاحات 

 )تابع(  المالية المرحلية الموجزة( المعلوماتكل جزءًا من )تُش
 

 السهم  ( خسارة) / ربحية 22
 

الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل   (خسائر أرباح/ )سهم من خالل قسمة األساسية لل (الخسارة الربحية/ )يتم احتساب 
 الفترة على النحو التالي: 

 

 

      (       )غير مدققة                
                 لفترة الثالثة أشهر             

   المنتهية في                

 مارس  31 مارس   31 
 2021 2020 
   

 (4.843.915) ( 2.894.536) رة العائدة إلى المساهمين )درهم( الفت  (خسائر )  /أرباح
  =========  ========= 

 2.000.000 2.000.000 الل الفترةهم القائمة خالمتوسط المرجح لعدد األس
 = =======  ======== 

 (2 .42) ( 1 .45) )درهم( السهم  (خسارة )ربحية/ 
  =====  ==== 
 

 هم األساسية. على ربحية الس تخفيفال يوجد أي تأثير 




