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٣  

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) 
  

الموجز المرحلي بيان المركز المالي 
  كما في 

  (مدققة)  (غير مدققة)
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  برديسم ٣١

٢٠١٩  
  درهم  درهم  احإيض

 
   موجودات عمليات التكافل 

  ٨٬٦٦٨٬٣٠٠  ٣٩٬٤٤٢٬٣٤١  ٧  لدى البنوك ةالنقد واألرصد
  ١٨٦٬١٦٤٬٦٨٦  ٢٤١٬٣٦٦٬٨٩١  ٨  موجودات عقود إعادة التكافل
  ٥٦٬٣١٠٬٢١٨  ٨٨٬٥٦٧٬٧٨٣  ٩  أخرى مدينة ذمموالمدينة   ذمم التكافل وإعادة التكافل

  ٢٢٬٧٥٨٬٧٤٥  ٣٩٬٠٨٤٬١٨٠  ١٩  ذات عالقةالمستحق من أطراف 
  ٦٬٤٦٦٬٠٥٨  ٦٬٠٨٣٬٥٤٦  ١٠  أخرى مدينة  ذمم

  ٥٣٬٤١٩٬٤٥٥  ٤٢٬٢٤٩٬٩٣٨  ١١  المستحق من مساهمين
 - - - ---- - - ----- -- -   ----------------- 

  ٣٣٣٬٧٨٧٬٤٦٢  ٤٥٦٬٧٩٤٬٦٧٩  إجمالي موجودات عمليات التكافل 
 ----------------   -- --------------- 

   نيدات المساهمجومو

  ١٬٤٢٣٬٤٤١  ٤٬٦٢٦٬٧٣١  ٧  النقد واألرصدة لدى البنوك
 ً   ١٬٢٠٤٬٢٧٤  ٧٬٥١٦٬٥٩٦  ١٢  ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما

  ٢٣٥٬٩٩٧٬٢٥٧  ٢١٩٬٩٩٧٬٢٥٧  ١٣  وديعة الوكالة
  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٤  وديعة قانونية 

  ١٬٧٨٧٬٦٧٥  ٢٬٠٩٩٬٣٥٥  ١٩  عالقةالمستحق من أطراف ذات 
  ٣٬٨٣٦٬٦٠٦  ٤٬٨٨٦٬٨٠٨  عداتوالم تلكاتممال

  ٥٨٦٬٠٥٨  ٤٩٦٬١٤٠  الموجودات غير الملموسة
 -----------------   ----------------- 

  ٢٥٠٬٨٣٥٬٣١١  ٢٤٥٬٦٢٢٬٨٨٧  إجمالي موجودات المساهمين
 ----- ------------   ----------------- 

  ٥٨٤٫٦٢٢٫٧٧٣  ٧٠٢٬٤١٧٬٥٦٦  تإجمالي الموجودا 
==========  =========  

 
   مطلوبات وعجز عمليات التكافل 

   مطلوبات عمليات التكافل 
  ٢٣٧٫٠٧٤٫٧٢٨  ٣٠٤٬٣٢٨٬٧٨٢  ٨  مطلوبات عقود التكافل

  ٦٠٫٤٩٣٫٠٨٢  ١٢٣٬٨٩٥٬٠٨٣  ١٥  شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل المستحق إلى
  ٣٤٫٣٥١٫٠٣٦  ٢٧٬٦٩٢٬٠٢١  ١٦  خرىاألالدائنة  م التكافلمذ

  ١٫٨٦٨٫٦١٦  ٨٧٨٬٧٩٣  ١٩  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 -----------------   ----------------- 

٣٣٣٫٧٨٧٫٤٦٢  ٤٥٦٬٧٩٤٬٦٧٩  إجمالي مطلوبات عمليات التكافل 
 -----------------   ----------------- 

   ل عجز عمليات التكاف
  )٧٨٫١٨٢٫٩٢٦(  )١٢٠٬٤٠٩٬٠٧٢(  ١٧ئق الوثا حاملي ي محفظةالعجز ف

  ٧٨٫١٨٢٫٩٢٦  ١٢٠٬٤٠٩٬٠٧٢  ١٧  ل القرض الحسنمخصص مقاب
 ----------------   ----------------  

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

٣٣٣٫٧٨٧٫٤٦٢  ٤٥٦٬٧٩٤٬٦٧٩فل  اإجمالي مطلوبات وعجز عمليات التك
 ------ -----------   ----------------  
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٥  

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) 
  

المرحلي الموجز  واإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائربيان 
  (غير مدققة) سبتمبر ٣٠في  المنتهية تسعة أشهرفترة الل

  أشهر الثالثةفترة ل
  _______ المنتهية في_______ __

  تسعة أشهرالفترة ل 
  ________ هية فيتالمن________

 سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠  

 سبتمبر  ٣٠
٢٠١٩  

  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠
سبتمبر  ٣٠

٢٠١٩  
  درهم  درهم  درهم  درهم  إيضاح 

  العائدة إلى حاملي الوثائق
  ٢١٦٬٤٤٥٬٣٠٥  ٢٦٦٬٠٦٢٬٩٤٥  ٥٤٬٦٦٥٬٩٤٦  ٨٠٬٣٥٣٬٠٦٧  ٢١  إجمالي المساهمات المكتتبة  

  ) ٤٣٬٤٦٠٬٥٦٤(  ) ٥٩٬٠٦١٬٦٧٥(  ٣٬٣٩٦٬٦٦٩  ) ٥٬٢٢٥٬٧٣٢(  لمكتسبةتياطي المساهمات غير افي اح يرات تغال
----------------  ----------------  -----------------  -----------------  

  ١٧٢٬٩٨٤٬٧٤١  ٢٠٧٬٠٠١٬٢٧٠  ٥٨٬٠٦٢٬٦١٥  ٧٥٬١٢٧٬٣٣٥  مساهمات التكافل المكتسبة
----------------   ----------------  -----------------  -----------------  

  ١٦٠٬٣٨٥٬١٢٤  ٢٠٤٬٣٨٠٬٩٤٤  ٤٠٬٠٢٤٬٨٠٥  ٦١٬٨٧١٬٢٣٦  مساهمات إعادة التكافل 
  ) ٣٥٬٥٣٦٬١٢٦(  ) ٤٨٬٩٥٧٬٢٩٩(  ٢٬٠٦٠٬٢٦٧  ) ٤٬١٢٣٬٨٨٩(    التغيرات في حصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة 

----------------  ----------------  -----------------  -----------------  
  ١٢٤٬٨٤٨٬٩٩٨  ١٥٥٬٤٢٣٬٦٤٥  ٤٢٬٠٨٥٬٠٧٢  ٥٧٬٧٤٧٬٣٤٧  حصة إعادة التكافل من المساهمات المكتسبة

----------------  ----------------  ----------------  ----------------  
  ٤٨٬١٣٥٬٧٤٣  ٥١٬٥٧٧٬٦٢٥  ١٥٬٩٧٧٬٥٤٣  ١٧٬٣٧٩٬٩٨٨  كتسبةمصافي المساهمات ال

  ٢٢٬٨٩٩٬٤٥٤  ٢٦٫٠٥٠٫١٠٥  ٨٬٠٣٦٬٥٧٧  ٨٬٩٩٥٬٩٤٦  المكتسبة  ةالعمول 
---------------  ---------------  -------------- --  -------------- --

  ٧١٬٠٣٥٬١٩٧  ٧٧٬٦٢٧٬٧٣٠  ٢٤٬٠١٤٬١٢٠  ٢٦٬٣٧٥٬٩٣٤  إجمالي إيرادات التكافل
 ---------------  ---------------   - ---------------  ----------------  

  ) ٨٩٬٠٢٦٬٧٥٤(  ) ١٢٣٬٢٥٢٬٨٤١(  ) ٣٥٬٤٩٩٬١٠٥(  ) ٣١٬٢٧٣٬٩٧٦(  لبات المدفوعة إجمالي المطا
  ٦٥٬١٦٧٬٧٦٠  ٩٨٬٤٦٨٬٤٦٨  ٢٤٬٧٧١٬٧٧١  ٢٣٬٨٠٧٬٠٩٠  من المطالبات المدفوعة  التكافل حصة إعادة 

----------------   ------------- --------------------   --------- --------  
  ) ٢٣٬٨٥٨٬٩٩٤(  ) ٢٤٬٧٨٤٬٣٧٣(  ) ١٠٬٧٢٧٬٣٣٤(  ) ٧٬٤٦٦٬٨٨٦(  المطالبات المدفوعةصافي 

 في احتياطي المطالبات قيد التسوية قصالن / )الزيادة (
  ) ٣٧٬٧٨٤٬٣٩٥(  ٧٬٤٦٤٬٧٠٨  ) ١١٬٥٠٧٬٧٣٥(  ) ٥٬١٦٨٬٠٩٦(  تسوية الخسائر غير المخصصة  ومصروفات

إعادة التكافل من  اطي حصةفي احتي / (النقص) ادةزيال 
  ٣٢٬٨٩٧٬٠١٩  ) ٧٬٧٦٦٬٩٨٩(  ١١٬٤٩٠٬٧١١  ٤٬٦٣٩٬٣١٤  قيد التسوية  المطالبات

  ) ١٤٬٨٣٩٬٥٠٧(  ) ١٥٬٦٥٧٬٠٨٧(  ) ٣٬٢٧٥٬٤٨٣(  ) ١٠٬٢١٦٬٣٢٤(   الزيادة في احتياطي المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها 
 تلمطالبامن ا  التكافل صة إعادةاحتياطي ح  يالزيادة ف

  ١٠٬٤٩١٬٦٧٧  ١٤٬٠١١٬٨٩٥  ٤٬٩٠٤٬٨٦٤  ١٠٬٠٤٥٬٩١٩   المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها  
-------- ----------  -------- ----------   ------------------   ------------------  

  ) ٣٣٬٠٩٤٬٢٠٠(  ) ٢٦٬٧٣١٬٨٤٦(  ) ٩٬١١٤٬٩٧٧(  ) ٨٬١٦٦٬٠٧٣(المطالبات المستحقة  صافي
 --------------- --  -----------------  -----------------  -----------------  

  ٣٧٬٩٤٠٬٩٩٧  ٥٠٬٨٩٥٬٨٨٤  ١٤٬٨٩٩٬١٤٣  ١٨٬٢٠٩٬٨٦١  رسوم الوكالة نتائج التكافل قبل
  ) ٧٥٬٧٥٥٬٨٤٦(  ) ٩٣٬١٢٢٬٠٣٠(  ) ١٩٬١٣٣٬٠٨٢(  ) ٢٨٬١٢٣٬٥٧٢(  ١-١١  رسوم الوكالة 

-----------------   --------------- --  -----------------   -----------------  
  ) ٣٧٬٨١٤٬٨٤٩()  ٤٢٬٢٢٦٬١٤٦(  ) ٤٬٢٣٣٬٩٣٩()  ٩٬٩١٣٬٧١١(  صافي العجز من عمليات التكافل

----------------  ----------------   -----------------   -----------------  
   إلى المساهمين العائد

  ٧٥٬٧٥٥٬٨٤٦  ٩٣٬١٢٢٬٠٣٠  ١٩٬١٣٣٬٠٨٢  ٢٨٬١٢٣٬٥٧٢  ائقالة من حاملي الوثك إيرادات رسوم الو 
  ٦٬٣٩٧٬٢٦٤  ٥٬٣٦٤٬٥٥٢  ٢٬٢١٩٬٩٣٢  ١٬٧٨٨٬٦٤٥  إيرادات الودائع 
  ١٤  ---  إيرادات أخرى 

  ) ١٤٬٣١٨٬٧٤١(  ) ١٥٬٢٢٦٬٣٢٦(  ) ٤٬٧٩٦٬٥٣٧(  ) ٤٬٦١٣٬٢٤٢(  المصروفات العمومية واإلدارية 
  ) ٢٨٬٤٤٦٬٢٩٦(  ) ٣١٬٦٠٠٬٣٦٤(  ) ٩٬٠٤٢٬٨٤٤(  ) ١١٬١١٨٬٤٣٠(  مصروفات العموالت

  ) ٣٬٨٤٥٬٠٤١(  ) ٥٬٥٧٦٬٩٩٨(  ) ١٬٠٤١٬٢٧٤(  ) ١٬٧٠٩٬١٦٩(  مصروفات تكافل أخرى 
 -- -------------   -- -------------   ----------------   ----------------

  ٣٥٬٥٤٣٬٠٤٦  ٤٦٬٠٨٢٬٨٩٤  ٦٬٤٧٢٬٣٥٩  ١٢٬٤٧١٬٣٧٦  أرباح الفترة قبل القرض الحسن
  ) ٣٧٬٨١٤٬٨٤٩(  ) ٤٢٬٢٢٦٬١٤٦(  ) ٤٬٢٣٣٬٩٣٩(  ) ٩٬٩١٣٬٧١١( ١٧  لى حاملي الوثائق ن إحس ابل قرضقمخصص م

---------------  ---------------   --------------- --   --------------- --  
  ) ٢٬٢٧١٬٨٠٣(  ٣٬٨٥٦٬٧٤٨  ٢٬٢٣٨٬٤٢٠  ٢٬٥٥٧٬٦٦٥   الفترة العائدة إلى المساهمين )خسائر( أرباح /

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

------------  ------------   ---------- ------   ---------- ------  
  ) ٢٬٢٧١٬٨٠٣(  ٣٬٨٥٦٬٧٤٨  ٢٬٢٣٨٬٤٢٠  ٢٬٥٥٧٬٦٦٥  الشاملة للفترة )الخسائر( اإليرادات / إجمالي

 == =====   == =====   ==== ==== =  = == ===== =  
  ) ١  .١٤(  ١ .٩٣  ١ .١٢  ١ .٢٨ ٢٢  السهم  )خسارة/ ( ربح

= = ===   == ===   == ===  = ====  
  الموجزة.المرحلية المالية   المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  ١٩إلى  ٨تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

. ٢ و ١ حتينالصفلى مدرج عرحلية الموجزة لم ا  المالية المعلومات إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة



٦

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) 
  

 التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجزن بيا 
  (غير مدققة)  سبتمبر ٣٠في  المنتهية تسعة أشهرفترة الل

  رأس المال 
عالوة 
  األسهم

االحتياطي  
  القانوني 

الخسائر 
  مالي جاإل  المتراكمة

  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم

  ١٨٥٫٩٦٩٫٨٠٥  )١٥٫٢٢٨٫٥٨٥(-   ١٫١٩٨٫٣٩٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (مدققة) ٢٠١٩ يناير ١كما في 
 

  )٢٬٢٧١٬٨٠٣(  )٢٬٢٧١٬٨٠٣(  - --   إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
 --------- -- ------   ----------- - --   -------------   ----------- --- ---   --- - - - --- -- ------  

  ١٨٣٫٦٩٨٫٠٠٢  )١٧٫٥٠٠٫٣٨٨(-   ١٫١٩٨٫٣٩٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠كما في 
=========  ========  =======  ==========  ==========  

  ١٨٧٫٠٨١٫٢١٣  )١٤٫٢٢٨٫٣١٨(  ١١١٫١٤١  ١٫١٩٨٫٣٩٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  دققة)(م ٢٠٢٠يناير  ١في كما 
 

  ٣٬٨٥٦٬٧٤٨  ٣٬٨٥٦٬٧٤٨- --   رةفتة لللالشام اإليرادات إجمالي 
 - -------- -- ------   ----------- - --   -------------   ----------- --- ---   ----- - -----------  

  ١٩٠٬٩٣٧٬٩٦١  )١٠٬٣٧١٬٥٧٠(  ١١١٫١٤١  ١٫١٩٨٫٣٩٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠كما في 
==========  ========  =======  ==========  ==========  

  الموجزة.المرحلية المالية  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  ١٩ لىإ ٨من  ضاحات المدرجة على الصفحاتيإلل اكتُش



 

٧ 
 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) 
  

   المرحلي الموجز  بيان التدفقات النقدية 
    (غير مدققة)   سبتمبر ٣٠في  المنتهية تسعة أشهررة الفتل

  ٢٠١٩ رمبسبت ٣٠  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠    
  درهم   درهم     

        ية من األنشطة التشغيلية ت النقدالتدفقا
  )٢٬٢٧١٬٨٠٣(  ٣٬٨٥٦٬٧٤٨    الفترة )خسائرأرباح / (

        لـ:  تعديل
  ٩٤٨٬٢٢٥  ١٬٢١٣٬٤٦٦    للممتلكات والمعداتاالستهالك 

  ٩٣٬٠٦٥  ٩٧٬٢٦٢    ملموسة إطفاء موجودات غير
  ٢٦٥٬٢٠٤  ٢٨٩٬٦٩٥    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

  ٩٨٬٦١١  ١٤٥٬٦١٦    جاراإلي لتزاماتعلقة باتكاليف التمويل المت
     ----------------   ----------------  

  )٨٦٦٬٦٩٨(  ٥٬٦٠٢٬٧٨٧    التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل 
        

        التغيرات في:
  )٧٨٬٩٢٤٬٨٢٢(  )٥٥٬٢٠٢٬٢٠٥(    موجودات عقود إعادة التكافل

  )٤٣٬٥٣٢٬٣٦١(  )٣٢٬٢٥٧٬٥٦٥(    وذمم مدينة أخرى  ةالمدين  التكافلذمم التكافل وإعادة 
  ٢٩٬٧٣٥٬٦٣٤  )١٦٬٣٢٥٬٤٣٥(    المستحق من أطراف ذات عالقة (فيما يتعلق بعمليات التكافل)

  )٦٨٦٬٥٦٠(  ٣٨٢٬٥١٢    فيما يتعلق بعمليات التكافل) (ذمم مدينة أخرى 
  )٦٬٥٣١٬٢٢١(  )٦٬٣١٢٬٣٢٢(    ن)لمساهمي(فيما يتعلق بافات مدفوعة مقدماً روم مدينة أخرى ومصمذ

  )٣٨٦٬٧٧١(  )٣١١٬٦٨٠(    المستحق من أطراف ذات عالقة (فيما يتعلق بالمساهمين)
  ٩٦٬٠٨٤٬٤٦٦  ٦٧٬٢٥٤٬٠٥٤    مطلوبات عقود التكافل

  ١٦٬٥٢٩٬٨١٩  ٦٣٬٤٠٢٬٠٠١    ل الدائنة كافتتكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة الذمم شركات ال
  ٢٥٬٧٦٨٬٥٨٧  )٦٬٦٥٩٬٠١٥(    رىنة األخذمم التكافل الدائ

  ١٬٨٠٠٬٠٢٢  )٩٨٩٬٨٢٣(    فيما يتعلق بعمليات التكافل)( أطراف ذات عالقةالمستحق إلى 
  )١٬٤٠٠٬٣٦٤(  )٢٬٠٨٨٬٢٦٤(    )بالمساهمينفيما يتعلق ( أطراف ذات عالقةالمستحق إلى 

  ٢٥١٬٣٥٤  ٢٬٨٨١٬٧٥٠    رىأخ نةم دائ استحقاقات ومخصصات وذم
     - --- --- - - - ------   - -- - --- - - - ------  

  ٣٧٬٨٤١٬٠٨٥  ١٩٬٣٧٦٬٧٩٥    األنشطة التشغيلية  الناتج مند صافي النق
  )١١٬٢٨٧(  )١٣٬٥٨٥(    تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

     - ---------------   - ---------------  
  ٣٧٬٨٢٩٬٧٩٨  ١٩٬٣٦٣٬٢١٠    العمليات الناتج مند النقصافي 

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

        ة االستثماري األنشطةالتدفقات النقدية من 
  )٢٢٧٬٩٦٥(  )٧٤٫٥٣١(    شراء ممتلكات ومعدات

  -   )٧٫٣٤٤(    ات غير ملموسةوجودشراء م
  )٥٠٬١٧٥٬٦٩٤(  )٢٩٬٩٣٠٬٨٧٥(    وديعة لدى بنك إسالمي 

  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٥٬٩٣٠٬٨٧٥    إسالمي ف ى مصراستحقاق ودائع لد
     ----- ------------   ----------- ------  

  )٢٥٬٤٠٣٬٦٥٩(  ١٥٬٩١٨٬١٢٥    ةاالستثماري نشطةألا  )م فيالمستخدمن / (صافي النقد 
     -----------------   -----------------  
        

        التمويلي  النشاطالتدفقات النقدية من 
  )٦٤٥٫٣٣٥(  )١٬٣٠٤٬٠٠٤(    سداد التزامات إيجار

     - --------- -- - --   - -- ------- -- -  
  )٦٤٥٫٣٣٥(  )١٬٣٠٤٬٠٠٤(    التمويلي  النشاطالمستخدم في صافي النقد 

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

  ١١٬٧٨٠٬٨٠٤  ٣٣٬٩٧٧٬٣٣١    ي النقد وما يعادله ف صافي الزيادة
  ١٤٬٢١٦٬٩٧٦  ١٠٬٠٩١٬٧٤١    يناير  ١في  النقد وما يعادله

     ------ ---- ----- -   ------ - - ------ -  
  ٢٥٬٩٩٧٬٧٨٠  ٤٤٬٠٦٩٬٠٧٢    )٧(إيضاح  سبتمبر ٣٠وما يعادله في قد الن
    =========  ========  

  

  الموجزة. المالية المرحلية المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  ١٩إلى  ٨ تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من
  

  . ٢ و ١الصفحتين لى ج عمدررحلية الموجزة المعلومات المالية الم راجعةلمستقلين حول مسابات الحإن تقرير مدققي ا



 

٨ 
 

  افل (مساهمة عامة) تكان بي  اورينت يو 
  إيضاحات 

  لمرحلية الموجزة)المالية ا المعلومات(تُشكل جزءاً من 
  
   الوضع القانوني واألنشطة  ١

  
ات العربية لدولة اإلمارحادي االت بموجب القانون عامة همةمساكة") كشركة ("الشر ة)يو ان بي تكافل (مساهمة عام اورينت تأسست

ون االتحادي لدولة اإلمارات  الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والقان ن تأسيسبشأ ٢٠١٥) لسنة ٢رقم ( لمتحدةا
، ١٨٣٣٦٨للشركة هو ص.ب ن المسجل إن العنوامين. ات التأرك(وتعديالته) بشأن تأسيس ش ٢٠٠٧) لسنة ٦العربية المتحدة رقم (

  ة. العربية المتحد دبي، اإلمارات
 

ديسمبر  ٢٨في  سوق المالاألسهم في بينما تم االنتهاء من إجراءات إصدار وتخصيص  ٢٠١٦نوفمبر  ٨ة في تم تأسيس الشرك
ورخصة من هيئة  ٢٠١٧ناير ي ٢٣تجارية في رخصة الالبي المالي. حصلت الشركة على . إن أسهم الشركة مدرجة في سوق د٢٠١٦

  .٢٠١٧يوليو  ١٦ة في ات العربية المتحدأمين بدولة اإلمارالت
  
والتأمين ضد الحريق  والمسؤوليةمتعلقة بالتأمين ضد الحوادث ل األنشطة الرئيسية للشركة في إصدار عقود التكافل قصيرة األجل المثتت
  .ودائع الوكالةتثمار أموالها في ا تقوم الشركة باسضافة إلى التأمين الصحي. كماع التأمين باإلمن أنو هال وغيرالتأمين ضد مخاطر النقو
  

  اد  اإلعدأساس   ٢
  
     بيان التوافق    أ)

  
ً المعلومات المالية المرحلية الموجزة تم إعداد هذه  م ذات كاواألح لمالية المرحلية"رير ا"التقا ٣٤رقم  المحاسبي الدولي لمعيارل وفقا

ظيم أعمالها والقانون مين وتنئة التأفي شأن إنشاء هي ٢٠٠٧) لسنة ٦(م رقن االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة القانولصلة من ا
اللوائح المالية بشأن  ٢٠١٤) لسنة ٢٥وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( ،بشأن الشركات التجارية ٢٠١٥) لسنة ٢االتحادي رقم (

ال تشتمل هذه . ينة التأمإعادن التعليمات المنظمة لعمليات بشأ ٢٠١٩) لسنة ٢٣لس إدارة هيئة التأمين رقم (تأمين وقرار مجركات اللش
ً إلى جنب مع السنوية الكاملة، ويتعين قر على كافة المعلومات الالزمة للبيانات الماليةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة  اءتها جنبا

  .  قارير الماليةاد التية إلعدلمعايير الدوللم إعدادها وفقاً ي تالتو، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   ا في وللسنة المنتهيةلية السنوية كمالماات نايالب
  

  أساس القياس   )ب
  

  .لتكلفة التاريخيةاعلى أساس المعلومات المالية المرحلية الموجزة تم إعداد هذه 
  

  ة  ليات الماانالرسمية وعملة عرض البيعملة ال  ج)
  

 العملة الرسمية ، وهي)اتي"اإلمار الدرهم"( ات العربية المتحدةاإلماربدرهم المعلومات المالية المرحلية الموجزة  ذهه عرضتم 
   ذكر خالف ذلك، تم عرض المعلومات المالية بالدرهم اإلماراتي.للشركة. ما لم يُ 

  
  واألحكام   استخدام التقديرات  د)
  

ت لتقــديراحكــام وايتطلــب مــن اإلدارة وضــع األالمالية  التقارير الدولية إلعداد لمعاييرلوفقاً  موجزةالمرحلية ال يةت المالماالمعلوإن إعداد 
د تختلــف للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قــ  المسجلةالمحاسبية والمبالغ  تؤثر على تطبيق السياسات واالفتراضات التي
  ات.يرك التقدتلالنتائج الفعلية عن 

  
التــي تــم  لمحاســبية فــي الفتــرةديرات الى التقــ مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت عقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة جعة التتتم مرا

  فيها تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.
  

ات المحاســبية تطبيــق السياســ  عنــدمــن قبــل اإلدارة  امة الموضــوعةاألحكام اله نتكا جزة،موالالمرحلية المالية  لوماتمعالعند إعداد هذه 
للســنة المنتهيــة  ســنويةماليــة بيانات آخر نفس السياسات المحاسبية المطبقة على  هي اليقين في التقديرات دملعيسية للشركة والمصادر الرئ

  .٢٠٢٠يناير  ١تبار من قها اعبيتم تطي التالتقديرات واألحكام  ثناءباست، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ في
  

  

��
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  مة) همة عال (مسااورينت يو ان بي تكاف
  (تابع)إيضاحات 

  )(تابع المالية المرحلية الموجزة) المعلومات زءاً من(تُشكل ج
  
  (تابع)أساس اإلعداد   ٢
  

  ١٩- كوفيد تأثير فيروس  هـ)
 

وء االنتشــار الســريع وفــي ضــ  عــالمي،) وباء ١٩- نا (كوفيدس كورووريالصحة العالمية رسمياً أن ف ، أعلنت منظمة٢٠٢٠مارس  ١١في 
اضطرابات وحاالت عدم يقــين جوهريــة كمــا قامــت الحكومــات  المختلفةلقطاعات اقتصاد واجه االنحاء العالم، فقد وميع أفي ج ١٩يد لكوف

  انتشار الفيروس. والسلطات المختصة باتخاذ مجموعة من التدابير الحتواء 
  

  ينأممخاطر الت
  

درت عمــال. أصــ توقــف األمين ضد والتأائق المتعلقة بالتأمين الصحي بصورة أساسية لمخاطر من الوث ةالشركع التأمين، تتعرض قطافي 
بغض النظر عن  ١٩- جائحة كوفيدول المطالبات الطبية المتعلقة بئات الصحية في دبي وأبوظبي تعليمات إلى جميع شركات التأمين بقبالهي

 وتأجيل دخول المستشفى ري بسبب انخفاض معدللبات الطبية غير جوهأثير المطاأن يكون ت الشركةأمين. تتوقع تلغطية ات شروط وأحكام
  ارية المطلوبة.ة االختيات الطبيءاإلجرا

 
ت قامــ ة. بائيــ لوناءات مــن األمــراض المعديــة والديها وثائق تأمين تتضمن اســتث الشركةفيما يتعلق بوثائق التأمين ضد توقف األعمال، فإن 

 ص األولــيعلــى الفحــ . بناًء بشأنهات تعويضا إلى تكبد الشركةد تضطر عمال التي قة بتوقف األئق السارية المتعلقبتقييم كافة الوثا الشركة
دى لــ  ينارتفاع مستويات إعــادة التــأم أنه لن يكون لها تأثير جوهري فيما يتعلق بصافي المطالبات المدفوعة بسبب الشركةللوثائق، قررت 

 تسعة أشهرلل فترة اسيين خالء الرئيمن االحتفاظ بالعمال الشركةنت تمك ذلك،وثيقة التأمين. عالوة على واالستثناءات المحددة في  كةشرال
  ، وشهدت بشكل عام عمليات تجديد وأعمال جديدة عبر خطوط األعمال الرئيسية.٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠المنتهية في 

  
  مخاطر االئتمان

  
سمعة  اتدولية ذون شركات ادة ما تك، والتي عاإلدارة معتمدة من قبل تكافلت إعادة لدى الشركة إلى شركا التكافلادة عمال إعأ يتم إسناد
الشركة ولم  بالتخلي صراحةً عن التكافل، لم تقم أي من شركات إعادة ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ية عالية. اعتباًرا من ت ائتمانت تصنيفاجيدة وذا
  .١٩- جائحة كوفيدت ذات الصلة بعدم رغبتها في قبول المطالبا افلكتإعادة ت ي من شركاتبلغ أ

  
 إدارة مخاطر السيولة

  
 تســتمرميع متطلبات السيولة المطروحــة. هــذا وبة لجعملية المراقبة واالستجا الشركة تواصل ،١٩- وفيدلتفشي ك الشركة في إطار استجابة

فــي ظــل الضــغط الشــديد  كةشــرالألوضاع السوقية الراهنة من أجل تقييم تأثر غط مع الضلسيناريوهات اختبار ا معايرةإجراء في  الشركة
ولة ويتم إيداعها في المكان المناســب إلدارة والحــد مــن التــأثيرات لسيمن حيث اقوي  ركزبم كةشرالقرير، تتمتع حالي. كما في تاريخ التال

  الجائحة. الناتجة عن هذه
  
  الهامة  المحاسبيةسياسات لا  ٣

  
كمــا  للشــركة لمطبقة في البيانات الماليــةالسياسات اة المرحلية الموجزة هي نفس اسبية المطبقة في هذه المعلومات الماليت المحلسياساا نإ

  اريخ. للسنة المنتهية في ذلك التو ٢٠١٩ر ديسمب ٣١ في
  

  المعايير الصادرة ولم يتم تفعيلها بعد  ١- ٣
  

علــى ون أن يكــون لهــا تــأثير مــادي د ٢٠٢٠ينــاير  ١الســنوية التــي تبــدأ بعــد لفتــرات علــى ا تاللجديدة والتعــديالمعايير ا منيسري عدد 
  .  زةمات المالية المرحلية الموجالمعلو

  
  ي المرحللقياس ا  ٤

  
ً لطبيعة أعمال   تمسمية. بأي شكل من أشكال المو ديةاموتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بصورة  يتم تحقيق اإليرادات الشركةوفقا

ة وليس دأو متكبمكتسبة والمصروفات ك لذي يتطلب قيد اإليراداتوفقاً لمبدأ االستحقاق ازة الموج المعلومات المالية المرحليةهذه إعداد 
ً للتغير في المساهمات و مدفوعة طوال الفترة. إال مستلمة أك أن النتائج المرحلية قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنوية نظرا

   د من حدوث المطالبات.وإيرادات االستثمار وعدم التأك
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  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)

  (تابع)إيضاحات 
  (تابع) الية المرحلية الموجزة)الم ماتالمعلون زءاً م(تُشكل ج
  

  وجودات والمطلوبات المالية  تصنيفات وفئات الم  ٥
  

  المسجلةات والمطلوبات وجوددلة. فيما يتعلق بالميوضح الجدول أدناه تصنيف كل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها العا
  األدوات تقارب قيمها العادلة.فأة لهذه لفة المطأن التك بالتكلفة المطفأة، ترى اإلدارة

  
  (غير مدققة) ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠في 

  
  _____ اإلجمالي  التكلفة المطفأة  الموجودات المالية

  درهم  درهم  
      

  ٤٤٬٠٦٩٬٠٧٢  ٤٤٬٠٦٩٬٠٧٢  النقد واألرصدة لدى البنوك
  ٨٨٬٥٦٧٬٧٨٣  ٨٨٬٥٦٧٬٧٨٣  وذمم مدينة أخرى  لتكافل وإعادة التكافل المدينةا مذم

  ٣٩٬٠٨٤٬١٨٠  ٣٩٬٠٨٤٬١٨٠  ات التكافل)يمن أطراف ذات عالقة (فيما يتعلق بعملالمستحق 
  ٦٬٠٨٣٬٥٤٦  ٦٬٠٨٣٬٥٤٦  الذمم المدينة األخرى (فيما يتعلق بعمليات التكافل)

  ٤٢٬٢٤٩٬٩٣٨  ٤٢٬٢٤٩٬٩٣٨  ساهمينالمستحق من الم
  ٥٬٦٩٠٬٦٨٧  ٥٬٦٩٠٬٦٨٧  المدينة األخرى (فيما يتعلق بالمساهمين)الذمم 
  ٢١٩٬٩٩٧٬٢٥٧  ٢١٩٬٩٩٧٬٢٥٧  الوكالة ةوديع

  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  القانونية  لوديعةا
  ٢٬٠٩٩٬٣٥٥  ٢٬٠٩٩٬٣٥٥  المستحق من أطراف ذات عالقة (فيما يتعلق بالمساهمين)

   --- - -- - - - ----- ----   --- - -- - - ----- - ----  
  ٤٥٣٬٨٤١٬٨١٨  ٤٥٣٬٨٤١٬٨١٨  
  ==========  ==========  

   
  _____ اإلجمالي  التكلفة المطفأة  المالية  لمطلوباتا

  درهم  مدره  
      

  ١٢٣٬٨٩٥٬٠٨٣  ١٢٣٬٨٩٥٬٠٨٣  شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل  حق إلىالمست
  ٢٧٬٦٩٢٬٠٢١  ٢٧٬٦٩٢٬٠٢١  ىذمم تكافل دائنة أخر

  ٨٧٨٬٧٩٣  ٨٧٨٬٧٩٣  افل)(فيما يتعلق بعمليات التك اف ذات عالقةالمستحق ألطر
  ٢٬٠١٥٬٧٠٦  ٢٬٠١٥٬٧٠٦  )المساهمينب(فيما يتعلق  اف ذات عالقةالمستحق ألطر

  ٥٬٧٣١٬٣٥٩  ٥٬٧٣١٬٣٥٩  االستحقاقات والمخصصات وذمم دائنة أخرى
  ٤٢٬٢٤٩٬٩٣٨  ٤٢٬٢٤٩٬٩٣٨  يات التكافللعم –المستحق لحاملي الوثائق 

  ٣٬٦٣١٬١٧٠  ٣٬٦٣١٬١٧٠  التزامات اإليجار 
   - - ---- - - ----- -- --   - - ---- - - ----- ----  
  ٢٠٦٬٠٩٤٬٠٧٠  ٢٠٦٬٠٩٤٬٠٧٠  
  ==========  ==========  

  



 

١١ 
 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) 
  (تابع)إيضاحات 

  (تابع) الموجزة) ةيالمالية المرحل المعلومات(تُشكل جزءاً من 
  
  (تابع)تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية   ٥
  

  )(مدققة ٢٠١٩مبر ديس ٣١ي ف
  

   
  __ ___ليإلجماا  التكلفة المطفأة    جودات الماليةالمو

  درهم   درهم     
        

  ١٠٫٠٩١٫٧٤١  ١٠٫٠٩١٫٧٤١    النقد واألرصدة لدى البنوك
  ٥٦٫٣١٠٫٢١٨  ٥٦٫٣١٠٫٢١٨    ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة 

  ٢٢٫٧٥٨٫٧٤٥  ٢٢٫٧٥٨٫٧٤٥    تكافل)المستحق من أطراف ذات عالقة (فيما يتعلق بعمليات ال
  ٦٫٤٦٦٫٠٥٨  ٦٫٤٦٦٫٠٥٨    تكافل)ات البعمليلذمم المدينة األخرى (فيما يتعلق ا

  ٥٣٫٤١٩٫٤٥٥  ٥٣٫٤١٩٫٤٥٥    المستحق من المساهمين
  ٣١١٫٨١٨  ٣١١٫٨١٨    ن)يمالذمم المدينة األخرى (فيما يتعلق بالمساه

  ٢٣٥٫٩٩٧٫٢٥٧  ٢٣٥٫٩٩٧٫٢٥٧    الوكالة وديعة
  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠    ونية القان عةالودي

  ١٫٧٨٧٫٦٧٥  ١٫٧٨٧٫٦٧٥    بالمساهمين)تعلق يما يالمستحق من أطراف ذات عالقة (ف
     ------------ -----   ----------------  
    ٣٩٣٫١٤٢٫٩٦٧  ٣٩٣٫١٤٢٫٩٦٧  
    =========  =========  
        
  _____ اإلجمالي  التكلفة المطفأة    طلوبات الماليةالم
  درهم   م دره    
        

  ٦٠٫٤٩٣٫٠٨٢  ٦٠٫٤٩٣٫٠٨٢    كافل دة التوإعا التكافل والتأمين وإعادة التأمين إلى شركاتالمستحق 
  ٣٤٫٣٥١٫٠٣٦  ٣٤٫٣٥١٫٠٣٦    ذمم تكافل دائنة أخرى

  ١٫٨٦٨٫٦١٦  ١٫٨٦٨٫٦١٦    تكافل)مليات الع(فيما يتعلق ب المستحق ألطراف ذات عالقة
  ٤٫١٠٣٫٩٧٠  ٤٫١٠٣٫٩٧٠    بالمساهمين) ما يتعلقالمستحق من أطراف ذات عالقة (في

  ٢٫٨٤٩٫٦٠٩  ٢٫٨٤٩٫٦٠٩    دائنة أخرى وذمم االستحقاقات والمخصصات
  ٥٣٫٤١٩٫٤٥٥  ٥٣٫٤١٩٫٤٥٥    عمليات التكافل –المستحق لحملة الوثائق 

  ٢٫٦٠٠٫٤٢١  ٢٫٦٠٠٫٤٢١    التزامات االيجار
     --- ---- - - --- - ----   ---- - ----- - ------  
    ١٥٩٫٦٨٦٫١٨٩  ١٥٩٫٦٨٦٫١٨٩  
    ========  ========  
  

     ماليةالقيمة العادلة لألدوات ال  ٦
  

المشاركين  قيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بينتتمثل "ال
ً أفضل سوق يكون موجوده،  س في السوق الرئيسي أو، في حالة عدمسوق في تاريخ القيافي ال في ذلك التاريخ. تعكس  ركةللشتاحا

   خاطر عدم الوفاء بااللتزام.لة لاللتزام مالعادالقيمة 
  

تبر السوق أنه شط لتلك األداة. يعالمدرج في سوق ن بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر الشركةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم 
ات عن صول على معلومى الحأو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنلموجودات الت المتعلقة باث المعامنشط في حال تكرار حدو
  األسعار بصورة مستمرة.  

  
لة  ت الملحوظة ذات الصتفيد من المدخالسأساليب التقييم بحيث ت الشركةعندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم 

يضعها مل التي كان لالعواوب التقييم الذي تم اختياره كافة يتضمن أسلغير الملحوظة.  المدخالتبأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام 
  باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.

  
يد  ة في تحد المستخدمالذي يوضح أهمية المدخالت  الي للقيمة العادلة ظام المتدرج التنبقياس القيم العادلة باستخدام ال الشركةتقوم 

  :القياسات



 

١٢ 
 

  ان بي تكافل (مساهمة عامة) ورينت يو ا
  بع)(تا ت إيضاحا 
  (تابع) المالية المرحلية الموجزة) المعلوماتءاً من (تُشكل جز

  
  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   ٦

  
 ) في سوق نشط ألداة مطابقة. ةالمعدل(غير  ةالمدرجلسوق ت تمثل أسعار االمدخ: ١المستوى 

 
مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة غير  وظة إما بصورةن ملحالتي تكو ١ر المدرجة ضمن المستوى ير األسعا: المدخالت غ٢ى المستو

في أسواق نشطة  سعار السوق المدرجةمها باستخدام: أيمباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقي
تقييم أخرى تكون فيها  اً؛ أو أساليبنشاط قة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقلدوات مطابوقية المدرجة ألسعار السألدوات مماثلة، واأل

 جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.
  

ال ترتكز  لى مدخالتساليب تقييمها عتشتمل أ مل هذه الفئة على كافة األدوات التيون غير ملحوظة. تشتلمدخالت التي تكا: ٣المستوى 
على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها  جوهريلحوظة تأثير دخالت غير المن للمعلى بيانات ملحوظة ويكو
بين  الفروقاتظهار مطلوبة إلأو االفتراضات الهامة غير الملحوظة يث تكون التعديالت ألدوات مماثلة ح بناًء على األسعار المدرجة

  ات. األدو
  

كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة وتم تصنيفها ضمن  ، تم بيان٢٠١٩يسمبر د ٣١و ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠كما في 
ف بصورة جوهرية ال تختل المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأةالعادلة للموجودات ودلة. إن القيم امن النظام المتدرج للقيمة الع ٣المستوى 
  الدفترية في تاريخ التقرير.عن قيمها 

  
  ما يعادله  لنقد وا  ٧
  

 مرحليال مركز الماليلبيان االواردة في  التالية المبالغعلى  المرحلي الموجز يشتمل النقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات النقدية
 :الموجز

  
  (غير مدققة) ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  
   ---- ---- -------- --------------- --------- -----------------------  
  اإلجمالي   عمليات المساهمين  افل ت التكاعملي  
  رهمد  درهم  درهم  
        

  ٣٬٤٥٩  ٣٬٤٥٩  -   النقد في الصندوق
  ٤٤٬٠٦٥٬٦١٣  ٤٬٦٢٣٬٢٧٢  ٣٩٬٤٤٢٬٣٤١  إسالمية  ةحسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالي

   - ----------- - --   -- - ---- - -- ---   -- --------- - ----  
  ٤٤٬٠٦٩٬٠٧٢  ٤٬٦٢٦٬٧٣١  ٣٩٬٤٤٢٬٣٤١  
  ========  =======  =========  
        

  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
   ---------------------------------------------------------------  
  اإلجمالي  يات المساهمينعمل  ت التكافلاعملي  
  درهم  درهم  درهم  
        

  ٤٫٩٦٠  ٤٫٩٦٠  -   لصندوقا النقد في
  ١٠٫٠٨٦٫٧٨١  ١٫٤١٨٫٤٨١  ٨٫٦٦٨٫٣٠٠  مية الارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسحسابات ج

   ------- -------   --------------   ----------- ----  
  ١٠٫٠٩١٫٧٤١  ١٫٤٢٣٫٤٤١  ٨٫٦٦٨٫٣٠٠  
  =======  ========  ========  

  



 

١٣ 
 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) 
  ع)تاب(إيضاحات 

 ُ   )ع(تاب المالية المرحلية الموجزة) لمعلوماتاشكل جزءاً من (ت
  

  بعمليات التكافل) المتعلقة ( –أخرى لتكافل وإعادة التكافل المدينة وموجودات  مم اذ  ٨
  

  (مدققة)  (غير مدققة)    

    
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  درهم   درهم     

        إجمالي مطلوبات عقود التكافل 
  ٨٦٫٦١٣٫٥٣٤  ٧٩٬٠٦١٬٢٠٢    ات قيد التسوية مطالبال احتياطي

  ٦٩٦٫٦٧٠  ٧٨٤٬٢٩٤   غير المخصصة  الخسائرتسوية  تاحتياطي مصروفا
  ٢٧٫٧٠٣٫١٦٢  ٤٣٬٣٦٠٬٢٤٩    مطالبات المستحقة التي لم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي ال

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

  قة لمطالبات المستحلك افي ذاحتياطي المطالبات قيد التسوية (بما 
    ي لم يتم اإلبالغ عنها)الت  

١٢٣٬٢٠٥٬٧٤٥  
١١٥٫٠١٣٫٣٦٦  

  ١٢٢٫٠٦١٫٣٦٢  ١٨١٬١٢٣٬٠٣٧    احتياطي المساهمات غير المكتسبة
     -----------------   ----------------  

  ٢٣٧٫٠٧٤٫٧٢٨  ٣٠٤٬٣٢٨٬٧٨٢    فل (المجموع)ت عقود التكااإجمالي مطلوب
    ==========  =========  

        دة التكافلعقود إعا ناقصاً: موجودات 
  )٧٣٫٨٣٧٫٦١١(  )٦٦٬٠٧٠٬٦٢٢(    افل من المطالبات قيد التسويةدة التكااحتياطي حصة إع

  )٢٠٫١٥٧٫٧٦٣(  )٣٤٬١٦٩٬٦٥٨(    بالغ عنهااحتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة التي لم يتم اإل
     -----------------   --------- -------  

لك المطالبات  ما في ذبفل من المطالبات قيد التسوية (ادة التكااحتياطي حصة إع
  )٩٣٫٩٩٥٫٣٧٤(  )١٠٠٬٢٤٠٬٢٨٠(    المستحقة التي لم يتم اإلبالغ عنها)  

  )٩٢٫١٦٩٫٣١٢(  )١٤١٬١٢٦٬٦١١(    تسبةكحصة إعادة التكافل من المساهمات غير الم
     ---- -- -------------  ---------- - - ------  

  )١٨٦٫١٦٤٫٦٨٦(  )٢٤١٬٣٦٦٬٨٩١(    دة التكافلإعا عقود إجمالي موجودات 
    ===========  ==========  

  ٥٠٫٩١٠٫٠٤٢  ٦٢٬٩٦١٬٨٩١    افل صافي مطلوبات عقود التك
    ========  ========  

  
  (متعلقة بعمليات التكافل)   - وذمم مدينة أخرى المدينة  ادة التكافل  عذمم التكافل وإ   ٩
  

  (مدققة)  قة)(غير مدق    

    
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  درهم    درهم    
        اخل اإلمارات العربية المتحدة: د
  ٦٩٤٫٧٢٦  ١٬٢٩٠٬٢٤٥    المستحق من حاملي الوثائق  
  ١٢٫٠١٩٫٢٩٦  ٩٬٨١٢٬١٧٠    لالمستحق من شركات التكافل وإعادة التكاف  
  ٣٩٫٨٥٤٫٣٢١  ٦٧٬٥٥٩٬٢٣٧    المستحق من الوسطاء والوكالء  
     ------ ---- -----   --- ------------  
    ٥٢٫٥٦٨٫٣٤٣  ٧٨٬٦٦١٬٦٥٢  
     ---------------   ---------------  

        اإلمارات العربية المتحدة:  خارج
  ٥٫٠٤١٫٨٧٥  ١١٬٢٠٦٬١٣١    المستحق من شركات التكافل وإعادة التكافل  
     ------------- -   --- -----------  
    ٥٫٠٤١٫٨٧٥  ١١٬٢٠٦٬١٣١  
     - - --------- - -- - -   -------- -- -----  

  ٥٧٫٦١٠٫٢١٨  ٨٩٬٨٦٧٬٧٨٣    تكافل المدينة افل وإعادة ال ك إجمالي ذمم الت
  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  )١٬٣٠٠٬٠٠٠(    ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

     -- --------- - -- - -   ------- -- - -----  
    ٥٦٫٣١٠٫٢١٨  ٨٨٬٥٦٧٬٧٨٣  

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



 

١٤ 
 

  امة) (مساهمة عبي تكافل يو ان اورينت 
  (تابع)إيضاحات 

 ُ   (تابع) المالية المرحلية الموجزة) لمعلوماتاكل جزءاً من ش(ت
 
  (متعلقة بعمليات التكافل)  ذمم مدينة أخرى    ١٠
  

  (مدققة)  مدققة) ر(غي    

    
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  درهم   درهم     
        

  ١٠٫٠٠٠  ١٠٬٠٠٠    ودائع
  ٩٧٥٫٠٠٠  ١٬٠٢٥٬٠٠٠    آخرينحقة من إداريين بالغ مستم

  ٥٫١٦٢٫٩٠٤  ٤٬٨٨١٬٠٩٥    صافي - القيمة المضافة مستحقة القبض  ضريبة
  ٣١٨٫١٥٤  ١٦٧٬٤٥١    ذمم مدينة أخرى

     -- ------------   - - --- --------  
    ٦٫٤٦٦٫٠٥٨  ٦٬٠٨٣٬٥٤٦  
    ========  =======  

  
  
  ل ات التكافعملي –الوثائق  حاملي لىمستحق إوال المساهمين المستحق من  ١١

  
  )ة(مدقق  ققة)(غير مد    

    
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  درهم   درهم     
        

  ١٦٫٣٦٣٫٣٣٠  ٥٣٬٤١٩٬٤٥٥    يناير  ١كما في 
  )٨٩٫٣٣٢٫١٦٠(  )٩٣٬١٢٢٬٠٣٠(  ١- ١١    لسنةا / ترةفللوكالة  رسوم

  ١٢٦٫٣٨٨٫٢٨٥  ٨١٬٩٥٢٬٥١٣    ةالسن /الحساب خالل الفترة  في تغير آخر
     ---- --------- ---   -------- --------  
    ٥٣٫٤١٩٫٤٥٥  ٤٢٬٢٤٩٬٩٣٨  
    =========  ========  

  
لجنة  الوكالة من قبل  رسوميتم اعتماد  من إجمالي مساهمات التكافل. ٪٣٥سبة نلتكافل، يتم تحميل أتعاب وكالة بفيما يتعلق بكافة وثائق ا   ١- ١١

  عند تكبدها.المرحلي الموجز الشاملة األخرى  تواإليراداأو الخسائر  ن األرباحتحميلها على بياويتم  يةبة الشرعالفتوى والرقا
  
  قة بالمساهمين) (متعل - ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً    ١٢
  

  (مدققة)  (غير مدققة)    

    
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  درهم   درهم     
        

  ١٣١٫٠٧٥  ٥٬٤٣٤٬٥٥٠    الةكودائع وأرباح مستحقة على 
ً مصروفات مدفو   ٨٩٢٫٤٥٦  ١٬٨٢٥٬٩٠٩    عة مقدما
  ١٨٠٫٧٤٣  ٢٥٦٬١٣٧    ذمم مدينة أخرى

     -- ------------   ----- --------  
    ١٫٢٠٤٫٢٧٤  ٧٬٥١٦٬٥٩٦  
    ========  =======  

  
  لةوديعة الوكا   ١٣

  
ربية المتحدة، عمارات البدولة اإل يةوك التجارالمية بأحد البنالت اإلسقطاع المعامو مصرف إسالمي آلجل لدىوكالة  ودائعتتألف من   

ً  ٪٢٥.�٣إلى  ٪٩٠.�٢من  :٢٠١٩ديسمبر  ٣١(سنوياً  ٪٢٥.�٣إلى  ٪٩٠.�٢ بتراوح منوتخضع لمعدل ربح  مليون  ٢٢٠ بقيمة )سنويا
  .٢٠٢٠، وتستحق في ديسمبر مليون درهم) ٢٣٦: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(رهم د

  



 

١٥ 
 

  ل (مساهمة عامة) بي تكاف اناورينت يو 
  (تابع)إيضاحات 

  (تابع) المالية المرحلية الموجزة) المعلوماتن مل جزءاً (تُشك
  
  قانونية  وديعة   ١٤

  

 ٣١(سنوياً  ٪٣ .٢٥خضع لمعدل ربح بنسبة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتبة مرهونة لدى مصرف إسالمي تتألف من وديعة ثابت  
  ل هيئة التأمين.بخصة من قرض تجديد الرلغ ٢٠٢٠ر وتستحق في ديسمبنوياً)، س ٪٩٥.�١: ٢٠١٩ديسمبر 

  
  افل)  ك(فيما يتعلق بعمليات الت  –ذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة    ١٥

  
  (مدققة)  (غير مدققة)    

    
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  درهم   درهم     
        

  ٨٫٢٠١٫٧١٨  ٢١٬٦٦٢٬٥٩٨    حدة ربية المتخل اإلمارات العدا  –ئنة داالذمم ال
  ٥٢٫٢٩١٫٣٦٤  ١٠٢٬٢٣٢٬٤٨٥    خارج اإلمارات العربية المتحدة  –الذمم الدائنة 

     ------ ----------   --------- ------  
    ٦٠٫٤٩٣٫٠٨٢  ١٢٣٬٨٩٥٬٠٨٣  
    =========  ========  

        داخل اإلمارات العربية المتحدة: 
  ٧٫٣٤٨٫٠٨٣  ١٧٬٣٠٠٬٥٥٨    افل ت التأمين والتكشركا إلى المستحق

  ٨٥٣٫٦٣٥  ٤٬٣٦٢٬٠٤٠    شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل  المستحق إلى
     ----------------   --------------  
    ٨٫٢٠١٫٧١٨  ٢١٬٦٦٢٬٥٩٨  
    =========  ========  

        خارج اإلمارات العربية المتحدة: 
  ٢٠٫٣٥٦٫٦١٠  ٥٤٬٩١٦٬٧٩٩    تكافل أمين واللتشركات ا المستحق إلى

  ٣١٫٩٣٤٫٧٥٤  ٤٧٬٣١٥٬٦٨٦    شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل  ق إلىالمستح
     ----------------  ---------- -----  
    ٥٢٫٢٩١٫٣٦٤  ١٠٢٬٢٣٢٬٤٨٥  
    =========  ========  

  
  (فيما يتعلق بعمليات التكافل)   – األخرى ذمم التكافل الدائنة  ١٦

  (مدققة)  دققة)(غير م    

    
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  رمبديس ٣١

٢٠١٩  
  درهم   درهم     
        

  ٩٫٣٢٠٫٣٤٩  ١٬٥٦٦٬٠٢٣     المستحق لحملة الوثائق
  ١٠٫٦٠٤٫٣٠٩  ١٣٬٥٢٧٬١٩٣    خرينق إلداريين آالمستح

  ١٠٫٩٥٠٫٥٢١  ٢٬٦٩١٬٢٣٩    المستحق لوسطاء ووكالء
  ٣٫٤٧٥٫٨٥٧  ٩٬٩٠٧٬٥٦٦    الذمم الدائنة األخرى

     ------ ----------  -------- ---------  
    ٣٤٫٣٥١٫٠٣٦  ٢٧٬٦٩٢٬٠٢١  
    =========  ========  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٦ 
 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) 
  (تابع)إيضاحات 

  (تابع) زة)المالية المرحلية الموج معلوماتال(تُشكل جزءاً من 
  
  القرض الحسن  ١٧

  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  سمبردي ٣١

٢٠١٩  
  درهم   م دره  

      الوثائق  حاملي  لاالعجز في أمو
  )٤١٫٠٦٠٫٨٥٤(  )٧٨٬١٨٢٬٩٢٦(  يناير  ١كما في 

  )٣٧٫١٢٢٫٠٧٢(  )٤٢٬٢٢٦٬١٤٦(  السنة  / الفترة العجز خالل
   - -- --------- - --- - -   ------ -- - ---------  
  )٧٨٫١٨٢٫٩٢٦(  )١٢٠٬٤٠٩٬٠٧٢(  
  ==========  -------- ----------  
      الحسنصص مقابل القرض مخ

  ٤١٫٠٦٠٫٨٥٤  ٧٨٬١٨٢٬٩٢٦  ريينا ١كما في 
  ٣٧٫١٢٢٫٠٧٢  ٤٢٬٢٢٦٬١٤٦  السنة / المخصص خالل الفترة

   ------------- -- -   -----------------  
  ٧٨٫١٨٢٫٩٢٦  ١٢٠٬٤٠٩٬٠٧٢  
  =========  ========  

  
  رأس المال وعالوة األسهم    ١٨

  )(مدققة  )(غير مدققة  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  درهم  همدر  

      ال الُمصدر والمدفوعملارأس 
      

  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  درهم للسهم  ١٠٠سهم بقيمة  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ عددها بالكامل ةمدفوعة ومصدرأسهم 
  ١٫١٩٨٫٣٩٠  ١٫١٩٨٫٣٩٠  ماحتياطي عالوة األسه

   -----------------   ----------------  
  ٢٠١٫١٩٨٫٣٩٠  ٢٠١٫١٩٨٫٣٩٠  
  ==========  =========  
  

 عامالت مع األطراف ذات العالقةملا  ١٩
  

 كةالشردارة الرئيسيين لدى إلوأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اوالشركات الزميلة  المساهمينتتألف األطراف ذات العالقة من 
 ميت. رة جوهريةبصو طرافتتأثر بهؤالء األ أو التي مشتركة تهم بصورةلسيطرأو  هؤالء األطراف ةلمنشآت التي تخضع لسيطروا
  .وفقاً لشروط متفق عليها الشركة إدارةتسعير هذه المعامالت من قبل  وأحكامعتماد سياسات ا

  
  :زالمرحلي الموج خسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان األرباح أو الطراف ذات العالقة المدرجة في ألفيما يلي المعامالت الهامة مع ا

  

  
   ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ في منتهيةال تسعة أشهرة الفتر

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

  المساهمين  
الشركات الزميلة 

  اإلجمالي   نميللمساه
  مدره  درهم  درهم  
        

  ٦٩٬٢٩٣٬٧٨٨  ١٤٬١٨١٬١٤٠  ٥٥٬١١٢٬٦٤٨  همات المكتتبة إجمالي المسا
  ٣٩٬١٩٦٬٢٠١  -   ٣٩٬١٩٦٬٢٠١  لات إعادة التكافمساهم

  ١٫٧٣٣٫٢٢٠  ١٫٧٣٣٫٢٢٠  -   اإلداريةالمصروفات العمومية و
  ٣٠٬٣٣١٬١٧٣  ١٢٬٨١٢٬٧٥٤  ١٧٬٥١٨٬٤١٩  البات التي تم اإلبالغ عنهاالمط

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



 

١٧ 
 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) 
  (تابع)إيضاحات 

  (تابع) )ةرحلية الموجزة المماليال المعلوماتمن ل جزءاً (تُشك
  

  (تابع)   ت مع األطراف ذات العالقةالمعامال  ١٩
  

  
   ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  المنتهية تسعة أشهرفترة ال

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

  المساهمين  
الشركات الزميلة 

  مالياإلج  مينللمساه
  همدر  مدره  درهم  
        

  ٦٢٬٤٣٥٬٨٠٧  ٢٥٬٣١٦٬٠٢١  ٣٧٬١١٩٬٧٨٦  المساهمات المكتتبة  إجمالي
  ١١٬٠٢٩٬٦١٩  ٤٬٩٥٠٬٥٤٩  ٦٬٠٧٩٬٠٧٠  مساهمات إعادة التكافل

  ٥٨٨٫٦٢٣  ٥٨٨٫٦٢٣  -   ريةداالمصروفات العمومية واإل
  ٤٣٬٦٠٢٬٤٦٧  ١٥٬٢٤٨٬٤١٨  ٢٨٬٣٥٤٬٠٤٩  المطالبات التي تم اإلبالغ عنها

  ١٬٠١٧٬٦٠٠  -   ١٬٠١٧٬٦٠٠  ةالع الوكح من ودائاألربا
  ========  ========  ========  

  

  :الموجز ليالمرح مدرجة في بيان المركز الماليلاعالقة الطراف ذات األرصدة لدى ألا فيما يلي  
  

  )(مدققة  )(غير مدققة  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  درهم  درهم  

      لتكافل) ا مليات متعلقة بعالقة (الالمستحق من أطراف ذات ع
  ٤١١٫٦٩٧  ٢٢٬٣٣٦٬٥٩٥  رينت للتأمين مساهمة عامةوا

  ٩٫٩٧٥٫٨٦٤  ٨٬٤٩٦٬٣٧٩  الفطيم للسيارات
  ٢٫٤١٩٫٧٧٩  ١٬٠٦٥٬٣٥٧  م ويلز ذ.م.ميالفط
  ٩٫٩٥١٫٤٠٥  ٧٬١٨٥٬٨٤٩  طراف أخرى ذات عالقةأ

   -- --------------   --- ----- - ------  
  ٢٢٫٧٥٨٫٧٤٥  ٣٩٬٠٨٤٬١٨٠  
  =========  ========  

      طراف ذات عالقة (المتعلقة بعمليات التكافل) أإلى  المستحق
  ١٬٧٨٦٬٥٤٩  -   شركة الوفاق للتمويل

  ٨٢٬٠٦٧  -  عقارية ذ.م.ملالوفاق ا
  -   ٨٧٨٬٧٩٣  ش.م.عي التجاري بنك أبوظب

   ------ - -- ------   - -- - ------ ---  
  ١٬٨٦٨٬٦١٦  ٨٧٨٬٧٩٣  
  ========  =======  

      المساهمين)مليات عب(المتعلقة  أطراف ذات عالقة منالمستحق 
  ١٬٣١٤٬٣٠٢  ١٬٣٢٤٬٦١٠  فطيم للسياراتلا

  ٣٥٠٬١٦٥  ٤٣٢٬٩٧١  أوتومول
  ١٢٣٬٢٠٨  ٣٤١٬٧٧٤  شركة المشروعات التجارية

   --------------   -------------  
  ١٬٧٨٧٬٦٧٥  ٢٬٠٩٩٬٣٥٥  
  ========  =======    

 

  
  ه ما يعادللنقد وا

  

ديسمبر  ٣١مليون ( ١ .٢بمبلغ  لوشركة الوفاق للتموي .عش.مأبوظبي التجاري ية لدى بنك رلى حسابات جايشتمل النقد وما يعادله ع  
  في الشركة. مساهمين امليون درهم) وهم ١ .٧: ٢٠١٩

  
  
  
  
  



 

١٨ 
 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) 
  (تابع)إيضاحات 

  (تابع) ة المرحلية الموجزة)يالمال اتلمعلومازءاً من (تُشكل ج
  

  (تابع)   ت مع األطراف ذات العالقةالمعامال  ١٩
  

  ات عالقة (المتعلقة بالمساهمين)ذأطراف  إلىالمستحق 
  )(مدققة  )ر مدققةغي(  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  درهم  درهم  
      

  ٦٫٦٧٥  ٦٬٦٧٥  ةاورينت للتأمين مساهمة عام
  ٣٫٦٠٥٫٥٢٤  ١٬٦٧٠٬٧٣٦  تلسياراالفطيم ل مركز

  ١٥٩٫٦٩٦  ١٠٥٬٣٩٣  يةرالفطيم التجامشاريع 
  ٣٣٢٫٠٧٥  ٢٣٢٬٩٠٢  أطراف أخرى ذات عالقة

   --------------   -- ---- -- -----  
  ٤٫١٠٣٫٩٧٠  ٢٬٠١٥٬٧٠٦  
  ========  =======  

   معلومات حول القطاعات  ٢٠
  

  ات التشغيليةمعلومات حول القطاع  
  

والصحي وأعمال متنوعة. تشكل هذه القطاعات  والحريقت ال هي؛ السيارإلى أربعة قطاعات أعما م الشركةم تقسيت، إلدارةألغراض ا  
  مات حول قطاعاتها األساسية.لوذي تستند إليه الشركة في إصدار معالاألساس 

  
  (غير مدققة) ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠في  المنتهية تسعة أشهرفترة ال  
   ------------ -- ------ ------ --- --- --- -------- - ------------------- ------------ - -----------------  
  الي اإلجم  ة متنوع  الصحي  الحريق  السيارات  
  درهم  درهم  درهم  درهم  رهمد  
            
  ٢٦٦٬٠٦٢٬٩٤٥  ٧١٬٤٨٦٬٧٦٩  ١٠٠٬٦٥٣٬٥٨٦ ٦٧٬٧٢٢٬٧٧٨  ٢٦٬١٩٩٬٨١٢  مالي المساهمات المكتتبة إج
  ========  ========  ========  =========  ==========  

  ٧٧٬٦٢٧٬٧٣٠          لتكافلإجمالي إيرادات ا
  )٢٦٬٧٣١٬٨٤٦(          صافي مصروفات االكتتاب 

           ---- - -- -- - ------ -  
  ٥٠٬٨٩٥٬٨٨٤          الةم الوكسونتائج التكافل قبل ر

  )٩٣٬١٢٢٬٠٣٠(          سوم الوكالةر
           -----------------  

  )٤٢٬٢٢٦٬١٤٦(          افل ات التكيصافي العجز من عمل
          ==========  
  (غير مدققة) ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  المنتهية تسعة أشهرفترة ال                 
   --- --- ------------------------------- -- ------ ------------------- -----------------------  
  اإلجمالي  متنوع  الصحي  الحريق  السيارات  
  درهم  رهمد  درهم  مدره  درهم  
            

  ٢١٦٬٤٤٥٬٣٠٥  ٥٢٬٥٦٥٬٢٥٢  ٨٧٬٩٦٨٬٦١٢  ٤٤٬١٩٧٬٥٨٧  ٣١٬٧١٣٬٨٥٤  بة المساهمات المكتت يإجمال
  ========  =======  ========  ========  =========  
  ٧١٬٠٣٥٬١٩٧          رادات التكافلالي إيجمإ

  )٣٣٬٠٩٤٬٢٠٠(          صافي مصروفات االكتتاب 
          ---------- - ------  
  ٣٧٬٩٤٠٬٩٩٧          ةلوم الوكاقبل رسالتكافل ائج نت

  )٧٥٬٧٥٥٬٨٤٦(          ةرسوم الوكال
           -----------------  

  )٣٧٬٨١٤٬٨٤٩(          التكافل ات ليصافي العجز من عم
          ==========  
ً القطاعات مطلوبات ن موجودات وع معلوماتالإن    ت لقطاعاا عن ماتمعلوعرض األعمال أعاله غير متاحة. لم يتم  ألنشطةوفقا

  ة محلياً. كعمليات الشر ية حيث ترتكز كافةفالجغرا



 

١٩ 
 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) 
  (تابع)يضاحات إ
  (تابع) لية الموجزة)لمرحا المالية المعلوماتتُشكل جزءاً من (
    

  إجمالي المساهمات المكتتبة   ٢١
  مدققة)(غير               (غير مدققة)              
  ثة أشهر ترة الثاللف             

  ________لمنتهية فيا_______
   تسعة أشهراللفترة           

  _________ة فيالمنتهي ______
  سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
          

  ٣١٬٧١٣٬٨٥٤  ٢٦٬١٩٩٬٨١٢  ١٠٬٣٣٤٬٧٢٩  ٩٬٩٣٩٬٤٥٧  السيارات
  ٨٧٬٩٦٨٬٦١٢  ١٠٠٬٦٥٣٬٥٨٦  ٩٬٩٨٢٬٦٦٤  ١٥٬٨٦٥٬٦٦٦  الصحي

  ٤٤٬١٩٧٬٥٨٧  ٦٧٬٧٢٢٬٧٧٨  ٢٢٬٢٤٩٬٠٢١  ٣١٬٥٧٥٬٩٨١  حريقال
  ٨٬٠٢٣٬٦٩٢  ١١٬٢٩٦٬٤١٥  ٤٩٥٬٣١٨  ١٬٢٧٦٬٩٩٢  يالهندس
  ١٠٬٢٠٩٬٠٢٩  ١٣٬١٧٩٬٥٦٢  ٢٬٢٠٢٬٠٢١  ٣٬٥٩٠٬٣٧٠  البحري
  ٣٤٬٣٣٢٬٥٣١  ٤٧٬٠١٠٬٧٩٢  ٩٬٤٠٢٬١٩٣  ١٨٬١٠٤٬٦٠١  أخرى

   ----------- ---- -   ------ ----- --- --   --- -------- - ----   ------- ---------  
  ٢١٦٬٤٤٥٬٣٠٥  ٢٦٦٬٠٦٢٬٩٤٥  ٥٤٬٦٦٥٬٩٤٦  ٨٠٬٣٥٣٬٠٦٧  
  =========  ==========  ==========  ==========  

  
  السهم )ةارخسربح / (  ٢٢

  
خالل  القائمة األسهمجح لعدد وسط المرتالفترة على الم )خسائر( أرباح /األساسية للسهم من خالل قسمة  )الخسارة( الربح / يتم احتساب

  التالي:  وترة على النحالف
  
  (غير مدققة)              (غير مدققة)              
  فترة الثالثة أشهر ل            

  ________فية المنتهي ______
   تسعة أشهرال لفترة            

  _______المنتهية في ______
  سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
          

  الفترة العائدة إلى   خسائر)(أرباح / 
  ٣٬٨٥٦٬٧٤٨  ٢٬٢٣٨٬٤٢٠  ٢٬٥٥٧٬٦٦٥  المساهمين (درهم)  

  
)٢٬٢٧١٬٨٠٣(  

  =======  =======  =========  =========  
  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  خالل الفترة  
  

٢٫٠٠٠٫٠٠٠  
  

٢٫٠٠٠٫٠٠٠  
  

٢٫٠٠٠٫٠٠٠  
  =======  =======  ========  ========  

  )١ .١٤(  ١ .٩٣  ١ .١٢  ١ .٢٨  السهم (درهم) )خسارةربح / (
  ===== ===== ===== ===== 
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