
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 

 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
   ۲۰۱۹ مارس ۳۱المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر

 
 
 



 

 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة) 
 

   المالیة المرحلیة الموجزة  المعلومات
   ۲۰۱۹ مارس ۳۱المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر

 
 
 

 الصفحة   المحتویات
 

  ۱   الموجزة المرحلیة مراجعة المعلومات المالیة حول  مدققي الحسابات المستقلین تقریر
 

  ۳      المرحلي الموجز  بیان المركز المالي
 

  ٥      المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرىبیان 
 

 ٦      المرحلي الموجز  الملكیةبیان التغیرات في حقوق 
 

 ۷      المرحلي الموجز بیان التدفقات النقدیة 
 

  ۸   إیضاحات 
 
 
 







 

۳ 
 
 

 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 

 الموجز المرحلي بیان المركز المالي 
 كما في 

 
 (مدققة) (غیر مدققة)  

  
 مارس ۳۱

 ۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۱۸ 
 درھم درھم إیضاح 
    

    دات عملیات التكافلموجو
 ۹٫۱۷۱٫۱۳۹ ۲۹٫٤۳۱٫۷۱۲ ۸ لدى البنوك ةالنقد واألرصد

 ۱٥٦٫۱٦۹٫٤۰٤ ۲۲۲٫۸٤٦٫۰۷۹ ۹ موجودات عقود إعادة التكافل
 ۲۲٫۳۸٥٫۸٦۱ ٤۸٫۳۹۹٫٤۷٤ ۱۰ ذمم التكافل وإعادة التكافل المدینة
 ٥۹٫۲٦۲٫۲۳۹ ٦۲٫۹۸۲٫۸۸٥ ۲۰ المستحق من أطراف ذات عالقة

ً الذمم المدینة ا  ٤٫۹۷۲٫٤٦۳ ٤٫٤۰۸٫۷۲۸ ۱۱ ألخرى والمصروفات المدفوعة مقدما
 ۱٦٫۳٦۳٫۳۳۰ ۱۸٫۹۱۸٫۸۳۹ ۱۲ المستحق من مساھمین

  ----------------- ---------------- 
 ۲٦۸٫۳۲٤٫٤۳٦ ۳۸٦٫۹۸۷٫۷۱۷  إجمالي موجودات عملیات التكافل

  ---------------- ---------------- 
    نموجودات المساھمی

    
 ٥٫۰٤٥٫۸۳۷ ۱٫۰٤۸٫۸٦٥ ۸ النقد واألرصدة لدى البنوك

 ً  ۱٫٤۰۳٫۹۷۱ ۳٫۰۷٥٫۷۳۰ ۱۳ ذمم مدینة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما
 ۱۹٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٤ ودیعة الوكالة
 ٦٫۲۰۳٫۲۱۱ ٦٫۲۰۳٫۲۱۱ ۱٥ ودیعة قانونیة

 ۱٫۸۳۰٫۹۹۹ ۲٫٥۷۸٫۸٥۰ ۲۰ المستحق من أطراف ذات عالقة
 ۱٫۱۸۸٫۰۳٤ ٤٫٥۲٦٫۰٥۲  والمعداتالممتلكات 

 ٦۸٥٫٥۹۸ ٦٥٤٫۹۱۷  الموجودات غیر الملموسة
  ----------------- ---------------- 

 ۲۱۱٫۳٥۷٫٦٥۰ ۲۱۳٫۰۸۷٫٦۲٥  إجمالي موجودات المساھمین
  ----------------- ---------------- 

 ٤۷۹٫٦۸۲٫۰۸٦ ٦۰۰٫۰۷٥٫۳٤۲  إجمالي الموجودات
  ========== ========= 
    

    مطلوبات وعجز عملیات التكافل
    مطلوبات عملیات التكافل

 ۱۹٦٫٥۲۱٫۳٦۱ ۲۸۲٫۸٦۰٫۷۷۳ ۹ مطلوبات عقود التكافل
 ٥۹٫٦٤۱٫۳٥۳ ۹۲٫۸۲۲٫٦۰٥ ۱٦ ذمم شركات التكافل والتأمین وإعادة التأمین وإعادة التكافل الدائنة

 ۱۲٫۱٦۱٫۷۲۲ ۱۱٫۳۰٤٫۳۳۹ ۱۷ ذمم التكافل الدائنة األخرى
  ----------------- ----------------- 

 ۲٦۸٫۳۲٤٫٤۳٦ ۳۸٦٫۹۸۷٫۷۱۷  إجمالي مطلوبات عملیات التكافل
  ----------------- ---------------- 

    عجز عملیات التكافل
 )٤۱٫۰٦۰٫۸٥٤( )۷۰٫٥۸۳٫۰۸۲( ۱۸ الوثائق  حامليالعجز في محفظة 

 ٤۱٫۰٦۰٫۸٥٤ ۷۰٫٥۸۳٫۰۸۲ ۱۸ مخصص مقابل القرض الحسن
  ---------------- -------------- 

 - -  إجمالي عجز عملیات التكافل
  ----------------- ---------------- 

 ۲٦۸٫۳۲٤٫٤۳٦ ۳۸٦٫۹۸۷٫۷۱۷  إجمالي مطلوبات وعجز عملیات التكافل 
  ----------------- ---------------- 
 
 





 

٥ 
 
 

 یو ان بي تكافل (مساھمة عامة) اورینت
 

   المرحلي الموجز  واإلیرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائربیان 
 (غیر مدققة) مارس ۳۱المنتھیة في  الثالثة أشھر لفترة

 ۲۰۱۸مارس  ۳۱ ۲۰۱۹مارس  ۳۱  
 درھم درھم إیضاح 

    العائدة إلى حاملي الوثائق
 ٥٤٫٦٤۷٫۰۷۹ ۱۱۱٫۷۸۳٫۱۱٤ ۲۲ إجمالي المساھمات المكتتبة 

 )۳٥٫۹۸۷٫۷٥٤( )٥٥٫۳۱۱٫۹٦۳(  التغیرات في احتیاطي المساھمات غیر المكتسبة
  ------------------ ---------------- 

 ۱۸٫٦٥۹٫۳۲٥ ٥٦٫٤۷۱٫۱٥۱  مساھمات التكافل المكتسبة
  ---------------- -------------- 

 ۳۸٫٤۳٤٫٦٤۱ ۸۳٫۲٥۳٫٥٥٥  مساھمات إعادة التكافل
 )۲٤٫۹۳۹٫۱۱۲( )٤۲٫٦۸۹٫۱۸۳(  التغیرات في حصة إعادة التكافل من المساھمات غیر المكتسبة 

  ----------------- ---------------- 
 ۱۳٫٤۹٥٫٥۲۹ ٤۰٫٥٦٤٫۳۷۲  حصة إعادة التكافل من المساھمات المكتسبة

  ---------------- -------------- 
 ٥٫۱٦۳٫۷۹٦ ۱٥٫۹۰٦٫۷۷۹  صافي المساھمات المكتسبة

 ۳٫۰۹۲٫۲٥۷ ٥٫۸٦۱٫٥۰۰  العموالت المكتسبة
  --------------- ------------- 

 ۸٫۲٥٦٫۰٥۳ ۲۱٫۷٦۸٫۲۷۹  إجمالي إیرادات التكافل
  ----------------- -------------- 

 )۱٫٦۲٦٫۳٦۳( )۱٦٫۱٥٤٫۸۹٦(  إجمالي المطالبات المدفوعة
 ۸۲۹٫٤۸۲ ۱۱٫۰۲۸٫٤٤۳  لبات المدفوعةحصة إعادة التأمین من المطا

  ---------------- -------------- 
 )۷۹٦٫۸۸۱( )٥٫۱۲٦٫٤٥۳(  المطالبات المدفوعةصافي 

 )۲٫۰٥۳٫٦٤۸( )۲٤٫۳۳٤٫٥۳۲(  الزیادة في احتیاطي المطالبات قید التسویة
 ۱٫۲٥۸٫۹٥٥ ۲۰٫۱۰۰٫۲۲٦  الزیادة في احتیاطي حصة إعادة التكافل من المطالبات قید التسویة

 )٦٫٦۳۹٫۰۸۰( )٦٫٦۹۲٫۹۱۷(  الزیادة في احتیاطي المطالبات المستحقة ولم یتم اإلبالغ عنھا
 الزیادة في احتیاطي حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة ولم 

 ٥٫۲۱۰٫۹۸۸ ۳٫۸۸۷٫۲٦٦  یتم اإلبالغ عنھا   
  ------------------ --------------- 

 )۳٫۰۱۹٫٦٦٦( )۱۲٫۱٦٦٫٤۱۰(  لبات المستحقة إجمالي المطا
  ----------------- --------------- 

 ٥٫۲۳٦٫۳۸۷ ۹٫٦۰۱٫۸٦۹  نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة
 )۱۹٫۱۲٦٫٤۷۸( )۳۹٫۱۲٤٫۰۹۷( ۱-۱۲ رسوم الوكالة

  ------------------ ----------------- 
 )۱۳٫۸۹۰٫۰۹۱( )۲۹٫٥۲۲٫۲۲۸(  صافي العجز من عملیات التكافل

  ------------------ ----------------- 
    العائدة إلى المساھمین

 ۱۹٫۱۲٦٫٤۷۸ ۳۹٫۱۲٤٫۰۹۷  إیرادات رسوم الوكالة من حاملي الوثائق
 ۱٫٥۹۳٫۷۰۹ ۲٫۰٤۹٫٦۱۳  إیرادات الودائع
 ۸۱ ٦  إیرادات أخرى

 )۳٫۹٥۷٫۳۲٦( )٤٫۲٤٦٫۹۷۱(  المصروفات العمومیة واإلداریة
 )٤٫۳۹٤٫۱۱۸( )۹٫٤۰۳٫۹٤۲(  مصروفات العموالت

 )۱٫۱۰۱٫۷۳۹( )۲٫۸٤٤٫٤۹۰(  مصروفات تكافل أخرى
  ---------------- --------------- 

 ۱۱٫۲٦۷٫۰۸٥ ۲٤٫٦۷۸٫۳۱۳  أرباح الفترة قبل القرض الحسن
 )۱۳٫۸۹۰٫۰۹۱( )۲۹٫٥۲۲٫۲۲۸( ۱۸ مخصص مقابل قرض حسن إلى حاملي الوثائق

  ----------------- ----------------- 
 )۲٫٦۲۳٫۰۰٦( )٤٫۸٤۳٫۹۱٥(  خسائر الفترة العائدة إلى المساھمین

  ---------------- --------------- 
 - -  اإلیرادات الشاملة األخرى  

  ---------------- --------------- 
 )۲٫٦۲۳٫۰۰٦( )٤٫۸٤۳٫۹۱٥(  إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

  ========= ========= 
 )۱ .۳۱( )۲ .٤۲( ۲۳ خسارة السھم

  ===== ===== 
 

 الموجزة.المرحلیة المالیة  المعلوماتجزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۱۹إلى  ۸تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 . ۲ و ۱الصفحتین رج على مدالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة  إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة



 

٦ 
 

 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 

  التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجزبیان 
   (غیر مدققة)  مارس ۳۱المنتھیة في  الثالثة أشھر لفترة

 

 رأس المال 
 عالوة 
 األسھم

 الخسائر 
 اإلجمالي المتراكمة

 درھم درھم درھم درھم 
     

 ۱۹٥٫۱۹۱٫٤٥۱ )٦٫۰۰٦٫۹۳۹( ۱٫۱۹۸٫۳۹۰ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (مدققة) ۲۰۱۸ ایرین ۱كما في 
     

 )۲٫٦۲۳٫۰۰٦( )۲٫٦۲۳٫۰۰٦( - - إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
 ----------------- -------------- ---------------- ----------------- 

 ۱۹۲٫٥٦۸٫٤٤٥ )۸٫٦۲۹٫۹٤٥( ۱٫۱۹۸٫۳۹۰ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۸مارس  ۳۱كما في 
 ========= ======== ========= ========== 
     

 ۱۸٥٫۹٦۹٫۸۰٥ )۱٥٫۲۲۸٫٥۸٥( ۱٫۱۹۸٫۳۹۰ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دققة)(م ۲۰۱۹ینایر  ۱كما في 
     

 )٤٫۸٤۳٫۹۱٥( )٤٫۸٤۳٫۹۱٥( - - إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
 ------------------ -------------- ------------------ ----------------- 

 ۱۸۱٫۱۲٥٫۸۹۰ )۲۰٫۰۷۲٫٥۰۰( ۱٫۱۹۸٫۳۹۰ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في 
 ========== ======== ========== ========== 
 
 

 الموجزة.المرحلیة المالیة  المعلوماتجزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۱۹إلى  ۸تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 



 

۷ 
 

 فل (مساھمة عامة)اورینت یو ان بي تكا
 

  المرحلي الموجز  بیان التدفقات النقدیة 
  مارس (غیر مدققة)   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  
 ۲۰۱۸مارس  ۳۱ ۲۰۱۹مارس  ۳۱  
 درھم  درھم   

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 )۲٫٦۲۳٫۰۰٦( )٤٫۸٤۳٫۹۱٥(  خسائر الفترة

    لـ: تعدیل
 ٥۹٫٥۱۸ ۳۱۰٫۰۳۱  للممتلكات والمعداتستھالك اال

 ۳۰٫٦۸۰ ۳۰٫٦۸۱  إطفاء موجودات غیر ملموسة
 ٦٦٫٦۲۳ ۷۹٫٤۲۳  مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین
 - ۳٥٫۰۷٤  تكالیف التمویل المتعلقة بالتزامات اإلیجار

  ---------------- --------------- 
 )۲٫٤٦٦٫۱۸٥( )٤٫۳۸۸٫۷۰٦(  لحركات في رأس المال العاملالتدفقات النقدیة التشغیلیة قبل ا

    
    

    التغیرات في:
 )۳۱٫٤۰۹٫۰٥٥( )٦٦٫٦۷٦٫٦۷٥(  موجودات عقود إعادة التكافل

 )٥٫۸٤۹٫۰۲۲( )۲٦٫۰۱۳٫٦۱۳(  ذمم التكافل وإعادة التكافل المدینة
 )۳۹٫۹۳٥٫۰۳۳( )۳٫۷۲۰٫٦٤٦(  المستحق من أطراف ذات عالقة (فیما یتعلق بعملیات التكافل)

 )٤۲۰٫٥۳۰( ٥٦۳٫۷۳٥  ذمم مدینة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً (فیما یتعلق بعملیات التكافل)
 )۱٫٥۲٤٫۰۹٤( )۲٫۱۹۸٫۸۹۲(  ذمم مدینة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً (فیما یتعلق بالمساھمین)

 - )۷٤۷٫۸٥۱(  المستحق من أطراف ذات عالقة (فیما یتعلق بالمساھمین)
 ٤٤٫٦۸۰٫٤۸۲ ۸٦٫۳۳۹٫٤۱۲  مطلوبات عقود التكافل

 ۳۰٫۰٤٥٫۸۳۱ ۳۳٫۱۸۱٫۲٥۲  ذمم شركات التكافل والتأمین وإعادة التأمین وإعادة التكافل الدائنة
 ٥٫٥۲۰٫۷٤۷ )۸٥۷٫۳۸۳(  ذمم التكافل الدائنة األخرى

 ۱٫۹٤۱٫۳٥٦ ۱٫۸٥۱٫٦۱۸  المستحق ألطراف ذات عالقة
 ۹٥٥٫۰۸۷ )٤۱۱٫۸۹٥(  وذمم دائنة أخرىاستحقاقات ومخصصات 

  --------------- ------------- 
 ۱٫٥۳۹٫٥۸٤ ۱٦٫۹۲۰٫۳٥٦  األنشطة التشغیلیة الناتج مند صافي النق

 - )۹٫۲۷۲(  تعویضات نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
  --------------- ------------- 

 ۱٫٥۳۹٫٥۸٤ ۱٦٫۹۱۱٫۰۸٤  العملیات الناتج مند صافي النق
  --------------- ------------- 
    

    االستثماري النشاطالتدفقات النقدیة من 
 )۷٫۱۱٤( )۲٫۱٤۸(  شراء ممتلكات ومعدات

  ---------- ---------- 
 )۷٫۱۱٤( )۲٫۱٤۸(  االستثماري النشاطالمستخدم في صافي النقد 

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

    التمویلي  النشاطقدیة من التدفقات الن
 - )٦٤٥٫۳۳٥(  سداد التزامات إیجار

  ------------- ---------- 
 - )٦٤٥٫۳۳٥(  التمویلي النشاطالمستخدم في صافي النقد 

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

 ۱٫٥۳۲٫٤۷۰ ۱٦٫۲٦۳٫٦۰۱  صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ
 ۱۷٫۱۰۰٫۲۱۷ ۱٤٫۲۱٦٫۹۷٦  نایر ی ۱النقد وما یعادلھ في 

  ---------------- -------------- 
 ۱۸٫٦۳۲٫٦۸۷ ۳۰٫٤۸۰٫٥۷۷  )۸مارس (إیضاح  ۳۱النقد وما یعادلھ في 

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

 المالیة المرحلیة الموجزة. المعلوماتجزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۱۹إلى  ۸تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 . ۲ و ۱الصفحتین مدرج على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة  إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة



 

۸ 
 

 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات 

 المالیة المرحلیة الموجزة) المعلومات(تُشكل جزءاً من 
 
  الوضع القانوني واألنشطة ۱

 
االتحادي لدولة اإلمارات العربیة  بموجب القانون مساھمة عامةتكافل (مساھمة عامة) ("الشركة") كشركة یو ان بي  اورینت تأسست
بشأن تأسیس الشركات التجاریة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة والقانون االتحادي لدولة اإلمارات  ۲۰۱٥) لسنة ۲رقم ( المتحدة

، ۱۸۳۳٦۸إن العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب تھ) بشأن تأسیس شركات التأمین. (وتعدیال ۲۰۰۷) لسنة ٦العربیة المتحدة رقم (
 دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.

 
دیسمبر  ۲۸في  األسھم في سوق المالبینما تم االنتھاء من إجراءات إصدار وتخصیص  ۲۰۱٦نوفمبر  ۸تم تأسیس الشركة في 

ورخصة من ھیئة  ۲۰۱۷ینایر  ۲۳حصلت الشركة على الرخصة التجاریة في  . إن أسھم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي.۲۰۱٦
 .۲۰۱۷یولیو  ۱٦التأمین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة في 

 
والتأمین ضد الحریق  والمسؤولیةتتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في إصدار عقود التكافل قصیرة األجل المتعلقة بالتأمین ضد الحوادث 

 .ودائع الوكالةمخاطر النقل وغیرھا من أنواع التأمین باإلضافة إلى التأمین الصحي. كما تقوم الشركة باستثمار أموالھا في  والتأمین ضد
 

 أساس اإلعداد  ۲
 
   بیان التوافق   أ)

 
ً المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة تم إعداد ھذه  واألحكام ذات  ة المرحلیة"لمالی"التقاریر ا ۳٤رقم  المحاسبي الدولي لمعیارل وفقا

القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة و ۲۰۱٥لسنة  )۲(رقم الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 
، الكاملة السنویة لیةللبیانات الما الالزمةعلى كافة المعلومات المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة ھذه ال تشتمل . ۲۰۰۷لسنة  )٦(رقم 

 ً م إعدادھا وفقاً التي تو، ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  وللسنة المنتھیة فيالسنویة كما إلى جنب مع البیانات المالیة  ویتعین قراءتھا جنبا
تم فیھا تطبیق للشركة التي  المعلومات المالیة المرحلیة الموجزةھذه ھي النسخة األولى من  .لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةل

  التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة.  ۳یتضمن اإلیضاح رقم من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.  ۱٦المعیار رقم 
 

 أساس القیاس ب)
 

 .لتكلفة التاریخیةاعلى أساس المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة تم إعداد ھذه 
 

 البیانات المالیة  العملة الرسمیة وعملة عرض ج)
 

العملة الرسمیة  ، وھي)اإلماراتي" الدرھم"( بدرھم اإلمارات العربیة المتحدةالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة ھذه  عرضتم 
  ذكر خالف ذلك، تم عرض المعلومات المالیة بالدرھم اإلماراتي.للشركة. ما لم یُ 

 
 استخدام التقدیرات واألحكام  د)
 

التق�اریر المالی�ة یتطل�ب م�ن اإلدارة وض�ع األحك�ام والتق�دیرات  الدولی�ة إلع�داد لمعاییرلوفقاً لمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة اإن إعداد 
للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمص�روفات. ق�د تختل�ف  المسجلةالمحاسبیة والمبالغ  واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات

 ة عن تلك التقدیرات.النتائج الفعلی
 

تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. ی�تم االعت�راف بالتع�دیالت عل�ى التق�دیرات المحاس�بیة ف�ي الفت�رة الت�ي ت�م 
 فیھا تعدیل التقدیرات وفي الفترات المستقبلیة التي تتأثر بتلك التعدیالت.

 
تطبی�ق السیاس�ات المحاس�بیة  عن�داألحك�ام الھام�ة الموض�وعة م�ن قب�ل اإلدارة  كان�ت الم�وجزة،ی�ة المرحلالمالی�ة  المعلوماتعند إعداد ھذه 

 كم�ا ف�ي الُمدقق�ة ھي نفس السیاسات المحاسبیة المطبقة على البیان�ات المالی�ة الس�نویة لعدم الیقین في التقدیراتللشركة والمصادر الرئیسیة 
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ وللسنة المنتھیة في

 
  المحاسبیةاألحكام ووالتقدیرات السیاسات یرات في التغ ۳

 
ف�ي البیان�ات المالی�ة الس�نویة للس�نة  الش�ركةبتطبیق السیاسات المحاسبیة بصورة متسقة على النح�و ال�ذي ت�م تطبیق�ھ م�ن قب�ل  الشركةقامت 

 : ۲۰۱۹ینایر  ۱بیق اعتباراً من تصبح واجبة التطالتي  التالیة ، باستثناء السیاسات المحاسبیة۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
 



 

۹ 
 

 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 (تابع)إیضاحات 

 (تابع) المالیة المرحلیة الموجزة) المعلومات(تُشكل جزءاً من 
 

  (تابع)  المحاسبیةاألحكام ووالتقدیرات السیاسات التغیرات في  ۳
 

 "اإلیجارر المالیة "عقود من المعاییر الدولیة إلعداد التقاری ۱٦المعیار رقم 
 

على أن یكون ، ۲۰۱٦الصادر في ینایر  "اإلیجارمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "عقود  ۱٦رقم بتطبیق المعیار  الشركةقامت 
 عل��ى جوھری��ةتغیی��رات م��ن المع��اییر الدولی��ة إلع��داد التق��اریر المالی��ة  ۱٦رق��م المعی��ار . یق��دم ۲۰۱۹ین��ایر  ۱ت��اریخ التطبی��ق المب��دئي ھ��و 

ویتطل��ب م��ن  ۱۷المعی��ار المحاس��بي ال��دولي رق��م التش��غیلي والتم��ویلي بموج��ب  اإلیج��ارالتمیی��ز ب��ین عق��ود ، حی��ث یلغ��ي محاس��بة المس��تأجر
األجل باستثناء عقود اإلیجار قصیرة  اإلیجار،اإلیجار عند بدء عقد اإلیجار لجمیع عقود  االستخدام والتزامأصل حق بالمستأجر االعتراف 

 القیمة المنخفضة.الموجودات ذات  إیجاروعقود 
 

 محاسبة المستأجر
 

بالتكلف�ة ناقًص�ا االس�تھالك المت�راكم وخس�ائر انخف�اض القیم�ة، الحق�اً ی�تم قیاس�ھ و الس�تخدام بالتكلف�ةأص�ل ح�ق امب�دئیاً بقی�اس  الشركةتقوم 
 اإلیجار.التزام قیاس إعادة  بناء علىوالمعدلة 

 
عق�د التزام اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المستقبلیة مخص�ومة باس�تخدام مع�دل الخص�م الض�مني ف�ي یاً بقیاس مبدئ الشركةتقوم 

 أمور أخرى. ضمنوكذلك تأثیر تعدیالت اإلیجار،  واإلیجار،الفائدة  دفعاتمقابل  یتم تعدیل التزام اإلیجار ذلك،. بعد اإلیجار
 

العام�ة  متطلباتھب فیما یتعلقد التقاریر المالیة من المعاییر الدولیة إلعدا ۱٦لمسموح بھ بموجب المعیار رقم ا البدیلتطبیق  الشركةاختارت 
أو أق�ل) وعق�ود  اً ش�ھر ۱۲ العقد في تاریخ بدء اإلیجار وتصل مدةال یتضمن خیار شراء  الذي العقد عقود اإلیجار قصیرة األجل (أي على

كمص�روف عل�ى أس�اس ھ�ذه  اإلیج�اربعق�ود اإلیج�ار المرتبط�ة  ب�دفعات الش�ركةتعت�رف  وعلی�ھ،خفض�ة. منالقیمة الموجودات ذات الإیجار 
لمستأجر، على غ�رار المحاس�بة امتیازات االقسط الثابت على مدى فترة اإلیجار أو على أساس منھجي آخر إذا كان ھذا األساس یمثل نمط 

 .الحالیة لعقود اإلیجار التشغیلي
 

، وبالت�الي ل�م ت�تم منھجی�ة اس�ترجاعیة معدل�ةباس�تخدام  م�ن المع�اییر الدولی�ة إلع�داد التق�اریر المالی�ة ۱٦المعیار رق�م  بتطبیق الشركةقامت 
م�ادي عل�ى  ل�ھ ت�أثیر ل�یس م�ن المع�اییر الدولی�ة إلع�داد التق�اریر المالی�ة ۱٦أن المعی�ار رق�م  الش�ركة رأتإعادة بیان المعلومات المقارن�ة. 

تزام�ات ال’في ح�ین ت�م ع�رض  ‘الممتلكات والمعدات’ستخدام ضمن االق موجودات حوقامت بعرض باح المحتجزة رألالرصید االفتتاحي ل
 الموجز.المرحلي المركز المالي في بیان  ‘اإلیجار

 
 ة الموجزة یعلى المعلومات المالیة المرحلالتأثیر 

 
 إیج�ارالمص�نفة س�ابقاً كعق�ود  اإلیج�ارلتقاریر المالیة، فیما یتعلق بعق�ود من المعاییر الدولیة إلعداد ا ۱٦لتطبیق المبدئي للمعیار رقم ا نتیجة

مبلغ التزامات إیجار ب) ومدرجة ضمن الممتلكات والمعدات( درھمملیون  ۳ .۳۹بمبلغ موجودات حق االستخدام ب الشركة تفتشغیلي، اعتر
 .۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في  درھم ملیون ۲ .٥۱

 
االس�تھالك بب�االعتراف  الش�ركةمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، قامت  ۱٦ار بموجب المعیار رقم فیما یتعلق أیضاً بعقود اإلیج

 الش�ركة، اعترف�ت ۲۰۱۹م�ارس  ۳۱بدالً من مصروفات عقود اإلیجار التشغیلي. خالل فت�رة الثالث�ة أش�ھر المنتھی�ة ف�ي تكالیف التمویل و
 درھم. ملیون ۰ .۰۳٥ بمبلغ من عقود اإلیجار ذات الصلة وتكالیف تمویل رھمدملیون  ۰ .۲٤ بمبلغبتكالیف استھالك 

 
 إدارة المخاطر المالیة ٤

 
دارة المخ�اطر المالی�ة تتواف�ق م�ع تل�ك األھ�داف والسیاس�ات الت�ي ت�م اإلفص�اح عنھ�ا ف�ي إلالمتعلقة بأھ�داف وسیاس�ات الش�ركة  النواحيإن 

 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱وللسنة المنتھیة في  كما في الُمدققة البیانات المالیة السنویة
 

 القیاس المرحلي  ٥
 

ً لطبیعة أعمال  بأي شكل من أشكال الموسمیة. تم  مادیةیتم تحقیق اإلیرادات وتكبد المصروفات بطریقة ال تتأثر بصورة  الشركةوفقا
د اإلیرادات والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة ولیس وفقاً لمبدأ االستحقاق الذي یتطلب قیالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة إعداد ھذه 

 كمستلمة أو مدفوعة طوال الفترة. إال أن النتائج المرحلیة قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنویة نظراً للتغیر في المساھمات
 وإیرادات االستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. 

 
  
 



 

۱۰ 
 

 ة عامة)اورینت یو ان بي تكافل (مساھم
 (تابع)إیضاحات 

 (تابع) المالیة المرحلیة الموجزة) المعلومات(تُشكل جزءاً من 
 

 وجودات والمطلوبات المالیة تصنیفات وفئات الم ٦
 

 المسجلةیوضح الجدول أدناه تصنیف كل فئة من الموجودات والمطلوبات المالیة وقیمھا العادلة. فیما یتعلق بالموجودات والمطلوبات 
 بالتكلفة المطفأة، ترى اإلدارة أن التكلفة المطفأة لھذه األدوات تقارب قیمھا العادلة.

 
 (غیر مدققة) ۲۰۱۹ مارس ۳۱في 

 
 _____اإلجمالي التكلفة المطفأة الموجودات المالیة

 درھم درھم 
   

 ۳۰٫٤۸۰٫٥۷۷ ۳۰٫٤۸۰٫٥۷۷ النقد واألرصدة لدى البنوك
 ٤۸٫۳۹۹٫٤۷٤ ٤۸٫۳۹۹٫٤۷٤ لمدینةالتكافل وإعادة التكافل ا ذمم

 ٦۲٫۹۸۲٫۸۸٥ ٦۲٫۹۸۲٫۸۸٥ المستحق من أطراف ذات عالقة (فیما یتعلق بعملیات التكافل)
 ٤٫۲٤۱٫۲۸۱ ٤٫۲٤۱٫۲۸۱ الذمم المدینة األخرى (فیما یتعلق بعملیات التكافل)

 ۱۸٫۹۱۸٫۸۳۹ ۱۸٫۹۱۸٫۸۳۹ المستحق من المساھمین
 ۲٫۳٤۷٫٤۳٤ ۲٫۳٤۷٫٤۳٤ بالمساھمین) الذمم المدینة األخرى (فیما یتعلق

 ۱۹٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٥٫۰۰۰٫۰۰۰ الوكالة ودیعة
 ٦٫۲۰۳٫۲۱۱ ٦٫۲۰۳٫۲۱۱ القانونیة الودیعة

 ۲٫٥۷۸٫۸٥۰ ۲٫٥۷۸٫۸٥۰ المستحق من أطراف ذات عالقة (فیما یتعلق بالمساھمین)
 ------------------ ----------------- 
 ۳۷۱٫۱٥۲٫٥٥۱ ۳۷۱٫۱٥۲٫٥٥۱ 
 ========== ========== 

  
 _____اإلجمالي التكلفة المطفأة المطلوبات المالیة

 درھم درھم 
   

 ۹۲٫۸۲۲٫٦۰٥ ۹۲٫۸۲۲٫٦۰٥ ذمم شركات التكافل والتأمین وإعادة التأمین وإعادة التكافل الدائنة
 ۱۱٫۳۰٤٫۳۳۹ ۱۱٫۳۰٤٫۳۳۹ ذمم تكافل دائنة أخرى

 ٦٫۹۱۱٫۰۳۹ ٦٫۹۱۱٫۰۳۹ المستحق ألطراف ذات عالقة
 ۳٫۱۱۲٫۸٦۲ ۳٫۱۱۲٫۸٦۲ االستحقاقات والمخصصات وذمم دائنة أخرى

 ۱۸٫۹۱۸٫۸۳۹ ۱۸٫۹۱۸٫۸۳۹ عملیات التكافل –المستحق لحاملي الوثائق 
 ۲٫٥۰۸٫٥۰۷ ۲٫٥۰۸٫٥۰۷ التزامات اإلیجار 

 ---------------- ---------------- 
 ۱۳٥٫٥۷۸٫۱۹۱ ۱۳٥٫٥۷۸٫۱۹۱ 
 ========= ========= 

 



 

۱۱ 
 

 ینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)اور
 (تابع)إیضاحات 

 (تابع) المالیة المرحلیة الموجزة) المعلومات(تُشكل جزءاً من 
 

 تصنیفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالیة  ٦
 

 (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
   

 _____اإلجمالي التكلفة المطفأة  الموجودات المالیة
 درھم  درھم   
    
 ۱٤٫۲۱٦٫۹۷٦ ۱٤٫۲۱٦٫۹۷٦  نقد واألرصدة لدى البنوكال

 ۲۲٫۳۸٥٫۸٦۱ ۲۲٫۳۸٥٫۸٦۱  ذمم التكافل وإعادة التكافل المدینة
 ٥۹٫۲٦۲٫۲۳۹ ٥۹٫۲٦۲٫۲۳۹  المستحق من أطراف ذات عالقة (فیما یتعلق بعملیات التكافل)

 ٤٫۹۷۲٫٤٦۳ ٤٫۹۷۲٫٤٦۳  الذمم المدینة األخرى (فیما یتعلق بعملیات التكافل)
 ۱٦٫۳٦۳٫۳۳۰ ۱٦٫۳٦۳٫۳۳۰  المستحق من المساھمین

 ۲٦٥٫۸٤٦ ۲٦٥٫۸٤٦  الذمم المدینة األخرى (فیما یتعلق بالمساھمین)
 ۱۹٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٥٫۰۰۰٫۰۰۰  الوكالة ودیعة

 ٦٫۲۰۳٫۲۱۱ ٦٫۲۰۳٫۲۱۱  القانونیة الودیعة
 ۱٫۸۳۰٫۹۹۹ ۱٫۸۳۰٫۹۹۹  المستحق من أطراف ذات عالقة (فیما یتعلق بالمساھمین)

  ---------------- ---------------- 
  ۳۲۰٫٥۰۰٫۹۲٥ ۳۲۰٫٥۰۰٫۹۲٥ 
  ========= ========= 
    

 _____اإلجمالي التكلفة المطفأة  المطلوبات المالیة
 درھم  درھم   
    

 ٥۹٫٦٤۱٫۳٥۳ ٥۹٫٦٤۱٫۳٥۳  ذمم شركات التكافل والتأمین وإعادة التأمین وإعادة التكافل الدائنة
 ۱۲٫۱٦۱٫۷۲۲ ۱۲٫۱٦۱٫۷۲۲  ذمم تكافل دائنة أخرى

 ٥٫۰٥۹٫٤۲۱ ٥٫۰٥۹٫٤۲۱  المستحق ألطراف ذات عالقة
 ۳٫٥۲٤٫۷٥۷ ۳٫٥۲٤٫۷٥۷  االستحقاقات والمخصصات وذمم دائنة أخرى

 ۱٦٫۳٦۳٫۳۳۰ ۱٦٫۳٦۳٫۳۳۰  عملیات التكافل –المستحق لحملة الوثائق 
  --------------- --------------- 
  ۹٦٫۷٥۰٫٥۸۳ ۹٦٫۷٥۰٫٥۸۳ 
  ======== ======== 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة   ۷
 

 تتمثل "القیمة العادلة" في المبلغ الذي یمكن قبضھ مقابل بیع أصل ما، أو یتم دفعھ لتحویل التزام ما في معاملة منتظمة بین المشاركین
ً في السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسي أو، في ح في ذلك التاریخ. تعكس  للشركةالة عدم وجوده، أفضل سوق یكون متاحا

  القیمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
 

بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. یعتبر السوق أنھ  الشركةعندما یكون ذلك متاحاً، تقوم 
رار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحیث یتسنى الحصول على معلومات عن نشط في حال تك

 األسعار بصورة مستمرة.  
 

أسالیب التقییم بحیث تستفید من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  الشركةعندما ال یكون ھناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم 
ستخدام المدخالت غیر الملحوظة. یتضمن أسلوب التقییم الذي تم اختیاره كافة العوامل التي كان لیضعھا بأقصى قدر ممكن وتحد من ا

 باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعیر المعاملة.
 

لمستخدمة في تحدید بقیاس القیم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقیمة العادلة الذي یوضح أھمیة المدخالت ا الشركةتقوم 
 القیاسات. 



 

۱۲ 
 

 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 (تابع)إیضاحات 

 (تابع) المالیة المرحلیة الموجزة) المعلومات(تُشكل جزءاً من 
 

 (تابع)القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۷
 

 مطابقة. ) في سوق نشط ألداة ة(غیر المعدل ةالمدرجمدخالت تمثل أسعار السوق : ۱المستوى 
 

التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة غیر  ۱: المدخالت غیر األسعار المدرجة ضمن المستوى ۲المستوى 
مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي یتم تقییمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة 

لة، واألسعار السوقیة المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أسالیب تقییم أخرى تكون فیھا ألدوات مماث
 جمیع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من معطیات السوق.

 
وات التي تشتمل أسالیب تقییمھا على مدخالت ال ترتكز : المدخالت التي تكون غیر ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على كافة األد۳المستوى 

على تقییم األداة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي یتم تقییمھا  جوھريعلى بیانات ملحوظة ویكون للمدخالت غیر الملحوظة تأثیر 
بین  الفروقاتلملحوظة مطلوبة إلظھار بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حیث تكون التعدیالت أو االفتراضات الھامة غیر ا

 األدوات.
 

، تم بیان كافة الموجودات والمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة وتم تصنیفھا ضمن ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۹ مارس ۳۱كما في 
المطفأة ال تختلف بصورة جوھریة من النظام المتدرج للقیمة العادلة. إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بالتكلفة  ۳المستوى 

 عن قیمھا الدفتریة في تاریخ التقریر.
 

 النقد وما یعادلھ  ۸
 

 بیان المركز المالي:الواردة في  التالیة المبالغیشتمل النقد وما یعادلھ المدرج في بیان التدفقات النقدیة على 
  

 (غیر مدققة) ۲۰۱۹ مارس ۳۱ 
 --------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي عملیات المساھمین عملیات التكافل 
 درھم درھم درھم 
    

 ٤٫۲٤۷ ٤٫۲٤۷ - النقد في الصندوق
 ۳۰٫٤۷٦٫۳۳۰ ۱٫۰٤٤٫٦۱۸ ۲۹٫٤۳۱٫۷۱۲ حسابات جاریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

 --------------- -------------- ---------------- 
 ۲۹٫٤۳۱٫۷۱۲ ۱٫۰٤۸٫۸٦٥ ۳۰٫٤۸۰٫٥۷۷ 
 ======== ======== ========= 
    
 (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 --------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي عملیات المساھمین عملیات التكافل 
 درھم درھم درھم 
    

 ٥٫٥٤٥ ٥٫٥٤٥ - النقد في الصندوق
 ۱٤٫۲۱۱٫٤۳۱ ٥٫۰٤۰٫۲۹۲ ۹٫۱۷۱٫۱۳۹ سابات جاریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرىح
 ------------- -------------- --------------- 
 ۹٫۱۷۱٫۱۳۹ ٥٫۰٤٥٫۸۳۷ ۱٤٫۲۱٦٫۹۷٦ 
 ======= ======== ======== 

 



 

۱۳ 
 

 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 (تابع)إیضاحات 

 (تابع) المالیة المرحلیة الموجزة) اتالمعلوم(تُشكل جزءاً من 
 

 بعملیات التكافل)المتعلقة ( –أخرى لتكافل وإعادة التكافل المدینة وموجودات ذمم ا ۹
 

 (مدققة) (غیر مدققة)  

  
 مارس ۳۱

۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۸ 
 درھم  درھم   

    إجمالي مطلوبات عقود التكافل
 ۷٥٫۰٤۰٫۰۰۹ ۹۹٫۱٥۳٫۸۹۲  احتیاطي المطالبات قید التسویة

 ٤۲۸٫۹۲٥ ٦٤۹٫٥۷٤  غیر المخصصة  تسویة الخسائراحتیاطي مصروفات 
 ۲۰٫٥٥٦٫۷۰۲ ۲۷٫۲٤۹٫٦۱۹  احتیاطي المطالبات المستحقة التي لم یتم اإلبالغ عنھا

  ---------------- -------------- 
 احتیاطي المطالبات قید التسویة (بما في ذلك المطالبات المستحقة 

 ۹٦٫۰۲٥٫٦۳٦ ۱۲۷٫۰٥۳٫۰۸٥  ي لم یتم اإلبالغ عنھا)الت  
 ۱۰۰٫٤۹٥٫۷۲٥ ۱٥٥٫۸۰۷٫٦۸۸  احتیاطي المساھمات غیر المكتسبة

  ----------------- ---------------- 
 ۱۹٦٫٥۲۱٫۳٦۱ ۲۸۲٫۸٦۰٫۷۷۳  إجمالي مطلوبات عقود التكافل (المجموع)

  ========== ========= 
    ة التكافلناقصاً: موجودات عقود إعاد

 )٦۷٫٦۸۷٫٦٥۷( )۸۷٫۷۸۷٫۸۸۳(  احتیاطي حصة إعادة التكافل من المطالبات قید التسویة
 )۱٦٫۰٥۳٫۸۸۰( )۱۹٫۹٤۱٫۱٤٦(  احتیاطي حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة التي لم یتم اإلبالغ عنھا

  ----------------- ---------------- 
 ل من المطالبات قید التسویة (بما في ذلك المطالبات   احتیاطي حصة إعادة التكاف

 )۸۳٫۷٤۱٫٥۳۷( )۱۰۷٫۷۲۹٫۰۲۹(  المستحقة التي لم یتم اإلبالغ عنھا)  
 )۷۲٫٤۲۷٫۸٦۷( )۱۱٥٫۱۱۷٫۰٥۰(  حصة إعادة التكافل من المساھمات غیر المكتسبة

  ------------------- ----------------- 
 )۱٥٦٫۱٦۹٫٤۰٤( )۲۲۲٫۸٤٦٫۰۷۹(  كافلإجمالي موجودات إعادة الت

  =========== ========== 
 ٤۰٫۳٥۱٫۹٥۷ ٦۰٫۰۱٤٫٦۹٤  صافي مطلوبات عقود التكافل

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

 (متعلقة بعملیات التكافل)  -ذمم التكافل وإعادة التكافل المدینة   ۱۰
 

 (مدققة) (غیر مدققة)  

  
 مارس ۳۱

۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۸ 
 درھم  درھم   

    داخل اإلمارات العربیة المتحدة:
 ٥٦٦٫۸۹۱ ۷٫۱۲۹٫۰٦٥  المستحق من حاملي الوثائق  
 ۲٫۹۰۳٫۱٦۰ ٤٫۲۷۱٫۱۸۸  المستحق من شركات التكافل وإعادة التكافل  
 ۱۸٫۰٥۷٫۳۱۹ ۳٤٫٦۸۷٫٤۰٤  المستحق من الوسطاء والوكالء  
  --------------- --------------- 
  ٤٦٫۰۸۷٫٦٥۷ ۲۱٫٥۲۷٫۳۷۰ 
  --------------- -------------- 

    اإلمارات العربیة المتحدة: خارج
 ۸٥۸٫٤۹۱ ۲٫۳۱۱٫۸۱۷  المستحق من شركات التكافل وإعادة التكافل  
  -------------- ----------- 
  ۲٫۳۱۱٫۸۱۷ ۸٥۸٫٤۹۱ 
  ---------------- -------------- 

 ۲۲٫۳۸٥٫۸٦۱ ٤۸٫۳۹۹٫٤۷٤  عادة التكافل المدینةإجمالي ذمم التكافل وإ
  ========= ======== 

 



 

۱٤ 
 

 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 (تابع)إیضاحات 

 (تابع) المالیة المرحلیة الموجزة) المعلومات(تُشكل جزءاً من 
 

 (متعلقة بعملیات التكافل)  -ذمم مدینة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً   ۱۱
 

 (مدققة) ر مدققة)(غی  

  
 مارس ۳۱

۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۸ 
 درھم  درھم   
    

 ً  - ۱٦۷٫٤٤۷  مصروفات مدفوعة مقدما
 ۱۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰  ودائع

 ٤۲٥٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰  مبالغ مستحقة من إداریین آخرین
 ۲٫۰۲٦٫۷۹٦ ۳٫۳۳۱٫۲۸۱  صافي -ضریبة القیمة المضافة مستحقة القبض 

 ۲٫٥۱۰٫٦٦۷ -  ذمم مدینة أخرى
  -------------- ------------- 
  ٤٫٤۰۸٫۷۲۸ ٤٫۹۷۲٫٤٦۳ 
  ======== ======= 

 
 

 عملیات التكافل –الوثائق  حاملي مستحق إلىال)/ المستحق من((المستحق من)/ المستحق إلى المساھمین و ۱۲
 

 (مدققة) (غیر مدققة)  

  
 مارس ۳۱

۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۸ 
 درھم  درھم   
    

 )۳۱٦٫۰۰۱( ۱٦٫۳٦۳٫۳۳۰  ینایر  ۱كما في 
 )٦٦٫٦٤٤٫٦۸۹( )۳۹٫۱۲٤٫۰۹۷( ۱-۱۲  لسنةا / لفترةلوكالة  رسوم

 ۸۳٫۳۲٤٫۰۱۹ ٤۱٫٦۷۹٫٦۰٦  السنة/ الحساب خالل الفترة  في تغیر آخر
  ---------------- --------------- 
  ۱۸٫۹۱۸٫۸۳۹ ۱٦٫۳٦۳٫۳۲۹ 
  ========= ======== 

 
لجنة الوكالة من قبل  رسوممن إجمالي مساھمات التكافل. یتم اعتماد  ٪۳٥ا یتعلق بكافة وثائق التكافل، یتم تحمیل أتعاب وكالة بنسبة فیم  ۱۲-۱

 ویتم تحمیلھا على بیان األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى عند تكبدھا. الفتوى والرقابة الشرعیة
 

 (متعلقة بالمساھمین)  -مدفوعة مقدماً ذمم مدینة أخرى ومصروفات   ۱۳
 

 (مدققة) (غیر مدققة)  

  
 مارس ۳۱

۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۸ 
 درھم  درھم   
    

 ۱٦۰٫۲۹٤ ۲٫۲۰۹٫۹۰٦  أرباح مستحقة على ودائع وكالة
 ً  ۱٫۱۳۸٫۱۲٥ ۷۲۸٫۲۹٦  مصروفات مدفوعة مقدما

 ۱۰٥٫٥٥۲ ۱۳۷٫٥۲۸  ذمم مدینة أخرى
  -------------- ------------- 
  ۳٫۰۷٥٫۷۳۰ ۱٫٤۰۳٫۹۷۱ 
  ======== ======= 

 
 ودیعة الوكالة ۱٤

 
مؤسسة مالیة إسالمیة بدولة اإلمارات العربیة و قطاع المعامالت اإلسالمیة بأحد البنوك التجاریة آلجل لدىوكالة  ودائعتتألف من  

: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۱۹٥ بقیمةسنویاً)  ٪٤ .۱٥ :۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(سنویاً  ٪٤ .۱٥المتحدة، وتخضع لمعدل ربح بنسبة 
 .۲۰۱۹، وتستحق في دیسمبر ملیون درھم) ۱۹٥

 



 

۱٥ 
 

 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 (تابع)إیضاحات 

 (تابع) المالیة المرحلیة الموجزة) المعلومات(تُشكل جزءاً من 
 

 قانونیة ودیعة  ۱٥
 
ً  ٪۳ .٤۰دى مصرف إسالمي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، وتخضع لمعدل ربح بنسبة تتألف من ودیعة ثابتة مرھونة ل   ۳۱(سنویا

 لغرض تجدید الرخصة من قبل ھیئة التأمین. ۲۰۱۹وتستحق في دیسمبر سنویاً)،  ٪۳ .٤۰: ۲۰۱۸دیسمبر 
 

 علق بعملیات التكافل) (فیما یت –ذمم شركات التكافل والتأمین وإعادة التأمین وإعادة التكافل الدائنة  ۱٦
 

 (مدققة) (غیر مدققة)  

  
 مارس ۳۱

۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۸ 
 درھم  درھم   
    

 ۱۰٫۲٥۳٫۸۰٦ ٤۷٫٦٥٥٫۸۳۹  داخل اإلمارات العربیة المتحدة –الذمم الدائنة 
 ٤۹٫۳۸۷٫٥٤۷ ٤٥٫۱٦٦٫۷٦٦  خارج اإلمارات العربیة المتحدة –الذمم الدائنة 

  ---------------- -------------- 
  ۹۲٫۸۲۲٫٦۰٥ ٥۹٫٦٤۱٫۳٥۳ 
  ========= ======== 

    داخل اإلمارات العربیة المتحدة:
 ۹٫۲۷۲٫۲۸۹ ٤٥٫٤۳۹٫۹۷۰  ذمم شركات التأمین والتكافل الدائنة

 ۹۸۱٫٥۱۷ ۲٫۲۱٥٫۸٦۹  ذمم شركات إعادة التأمین وإعادة التكافل الدائنة
  ---------------- -------------- 
  ٤۷٫٦٥٥٫۸۳۹ ۱۰٫۲٥۳٫۸۰٦ 
  ========= ======== 

    خارج اإلمارات العربیة المتحدة:
 ۸٫۷۱۰٫۷٤٦ ۱۸٫۸٦۳٫۳٥۲  ذمم شركات التأمین والتكافل الدائنة

 ٤۰٫٦۷٦٫۸۰۱ ۲٦٫۳۰۳٫٤۱٤  ذمم شركات إعادة التأمین وإعادة التكافل الدائنة
  ---------------- -------------- 
  ٤٥٫۱٦٦٫۷٤ ٦٦۹٫۳۸۷٫٥٤۷ 
  ========= ======== 

 
 (فیما یتعلق بعملیات التكافل)  – األخرى ذمم التكافل الدائنة ۱۷

 (مدققة) (غیر مدققة)  

  
 مارس ۳۱

۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۸ 
 درھم  درھم   
    

 ۸٦٦٫۱۹۰ ۲٫٦۱۳٫٥٥۲  المستحق لحملة الوثائق
 ۱۰٫۱۱۳٫۸٥٥ ٦٫۹۹٦٫٤۱۱  خرینالمستحق إلداریین آ
 ۱٫۱۸۱٫٦۷۷ ۱٫٦۹٤٫۳۷٦  الذمم الدائنة األخرى

  ---------------- --------------- 
  ۱۱٫۳۰٤٫۳۳۹ ۱۲٫۱٦۱٫۷۲۲ 
  ========= ======== 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱٦ 
 

 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 (تابع)إیضاحات 

 (تابع) المالیة المرحلیة الموجزة) المعلومات(تُشكل جزءاً من 
 

 القرض الحسن ۱۸
 (مدققة) (غیر مدققة) 

 
 مارس ۳۱

۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۸ 
 درھم  درھم  

   الوثائق حامليل االعجز في أمو
 )٥٫٥۸٦٫٦٦۱( )٤۱٫۰٦۰٫۸٥٤( ینایر  ۱كما في 

 )۳٥٫٤۷٤٫۱۹۳( )۲۹٫٥۲۲٫۲۲۸( السنة / الفترة العجز خالل
 ------------------ ----------------- 
 )۷۰٫٥۸۳٫۰۸۲( )٤۱٫۰٦۰٫۸٥٤( 
 ========== ========== 

   مخصص مقابل القرض الحسن
 ٥٫٥۸٦٫٦٦۱ ٤۱٫۰٦۰٫۸٥٤ ینایر ۱كما في 

 ۳٥٫٤۷٤٫۱۹۳ ۲۹٫٥۲۲٫۲۲۸ السنة / المخصص خالل الفترة
 ---------------- --------------- 
 ۷۰٫٥۸۳٫۰۸۲ ٤۱٫۰٦۰٫۸٥٤ 
 ========= ======== 

 
 وة األسھم رأس المال وعال ۱۹

 )(مدققة )(غیر مدققة 

 
 مارس ۳۱

۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۸ 
 درھم درھم 

   رأس المال الُمصدر والمدفوع
   

 ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ درھم للسھم  ۱۰۰سھم بقیمة  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰المصدر والمدفوع بالكامل 
 ۱٫۱۹۸٫۳۹۰ ۱٫۱۹۸٫۳۹۰ احتیاطي عالوة األسھم

 ----------------- ---------------- 
 ۲۰۱٫۱۹۸٫۳۹۰ ۲۰۱٫۱۹۸٫۳۹۰ 
 ========== ========= 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۲۰
 

والمنشآت  الشركةوأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین لدى والشركات الزمیلة  المساھمینتتألف األطراف ذات العالقة من 
یتم اعتماد سیاسات . بصورة جوھریة تتأثر بھؤالء األطراف أو التي مشتركة تھم بصورةلسیطرأو  ھؤالء األطراف ةالتي تخضع لسیطر

 وشروط تسعیر ھذه المعامالت من قبل مساھمي الشركة.
 
 :موجزالمرحلي ال فیما یلي المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى 
 

 
  ۲۰۱۹ مارس ۳۱المنتھیة في أشھر  الثالثةفترة 

 (غیر مدققة)
 ------------------------------------------------------------------ 

 المساھمین 
الشركات الزمیلة 

 اإلجمالي للمساھمین
 درھم درھم درھم 
    

 ٤۳٫۳۷۰٫۰۸۱ ۱۹۸٫۱٤۳ ٤۳٫۱۷۱٫۹۳۸ إجمالي المساھمات المكتتبة
 ٤۱٫٤۲٤٫۹۰٤ - ٤۱٫٤۲٤٫۹۰٤ مساھمات إعادة التكافل

 ۸۳٦٫۱۳۹ ۷۸۰٫۸۲۰ ٥٥٫۳۱۹ المصروفات العمومیة واإلداریة
 ۳٦٫۱٥۰٫۸۰۹ ۳٫٥۲۰٫٥۲۰ ۳۲٫٦۳۰٫۲۸۹ المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا

 ۱٫۰۱۷٫٦۱۱ - ۱٫۰۱۷٫٦۱۱ األرباح من ودائع الوكالة
 ----------------- -------------- ---------------- 
 ۱۱۸٫۳۰۰٫۰٦۱ ٤٫٤۹۹٫٤۸۳ ۱۲۲٫۷۹۹٫٥٤٤ 
 ========= ======== ========= 



 

۱۷ 
 

 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 (تابع)إیضاحات 

 (تابع) المالیة المرحلیة الموجزة) المعلومات(تُشكل جزءاً من 
 

 (تابع)  المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۲۰
 

 
  ۲۰۱۸مارس  ۳۱لمنتھیة في فترة الثالثة أشھر ا

 (غیر مدققة)
 --------------------------------------------------------------- 

 المساھمین 
الشركات الزمیلة 

 اإلجمالي للمساھمین
 درھم درھم درھم 
    

 ٤٤٫۱٦۳٫٤۱۸ ۸٫٥۱۸٫۹۷۰ ۳٥٫٦٤٤٫٤٤۸ إجمالي المساھمات المكتتبة
 ٥٫۱٦٦٫۲۰۱ - ٥٫۱٦٦٫۲۰۱ مساھمات إعادة التكافل

 ۱٫٦۰٥٫۸۰۰ ۱٫٦۰٥٫۸۰۰ - المصروفات العمومیة واإلداریة
 ۱٫٤٤٤٫٤۰۸ ۱٫٤۲٤٫۷۱۱ ۱۹٫٦۹۷ المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا

 ۱٫٥٥۸٫۱۱٥ ۱٫٥٥۸٫۱۱٥ - األرباح من ودائع الوكالة
 --------------- --------------- --------------- 
 ٤۰٫۸۳۰٫۳٤٦ ۱۳٫۱۰۷٫٥۹٥ ٦۳٫۹۳۷٫۹٤۲ 
 ======== ======== ======== 

 
 :المرحلي الموجز مدرجة في بیان المركز الماليالعالقة الطراف ذات األرصدة لدى األ فیما یلي 
 

 )(مدققة )(غیر مدققة 

 
 مارس ۳۱

۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۸ 
 درھم درھم 

   (المتعلقة بعملیات التكافل) المستحق من أطراف ذات عالقة
 ٥۹٫۲٦۲٫۲۳۹ ٦۲٫۹۸۲٫۸۸٥ لتكافل وإعادة التكافل المستحقة من أطراف ذات عالقةذمم ا  
 ========= ======== 

   (المتعلقة بعملیات المساھمین) المستحق من أطراف ذات عالقة
 ٤۸٫٦٤٤ - اورینت للتأمین مساھمة عامة  
 ۱٫۳٥۲٫۷۱۳ ۱٫۸٦۸٫۸۲۸ مركز الفطیم للسیارات  
 ٤۲۹٫٦٤۲ ۷۱۰٫۰۲۲ قةأطراف أخرى ذات عال  
 -------------- ------------- 
 ۲٫٥۷۸٫۸٥۰ ۱٫۸۳۰٫۹۹۹ 
 ======== ======== 
 

 النقد وما یعادلھ
 
دیسمبر  ۳۱(ملیون  ۱ .۷یشتمل النقد وما یعادلھ على حسابات جاریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، مساھمین في الشركة، بمبلغ  

 .ملیون درھم) ٥ .۳: ۲۰۱۸
 

 ودیعة الوكالة (المتعلقة بالمساھمین)
 
شركة إسالمیة، في مؤسسة مالیة  ملیون درھم) ۱۰۰: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۱۰۰ التي تبلغ قیمتھاوكالة التم استثمار ودیعة ی 

 الوفاق للتمویل، مساھم في الشركة.
 

 المستحق إلى أطراف ذات عالقة (المتعلقة بالمساھمین)
 )(مدققة )(غیر مدققة 

 
 مارس ۳۱

۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۸ 
 درھم درھم 
   

 ٤٫٦۱٥٫۹۸۸ ٥٫٦٤٦٫۹٥٦ مركز الفطیم للسیارات
 ٤٤۳٫٤۳۳ ۱٫۲٦٤٫۰۸۳ أطراف أخرى ذات عالقة

 -------------- -------------- 
 ٦٫۹۱۱٫۰۳۹ ٥٫۰٥۹٫٤۲۱ 
 ======== ======== 



 

۱۸ 
 

 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 تابع)(إیضاحات 

 (تابع) المالیة المرحلیة الموجزة) المعلومات(تُشكل جزءاً من 
 

 معلومات حول القطاعات  ۲۱
 
 ات التشغیلیةمعلومات حول القطاع 
 
تم تقسیم الشركة إلى أربعة قطاعات أعمال ھي؛ السیارات والبحري والصحي وأعمال متنوعة. تشكل ھذه القطاعات ، ألغراض اإلدارة 

 تند إلیھ الشركة في إصدار معلومات حول قطاعاتھا األساسیة.األساس الذي تس
 
 (غیر مدققة) ۲۰۱۹ مارس ۳۱المنتھیة في أشھر  الثالثةفترة  
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي ةمتنوع الصحي البحري السیارات 
 درھم درھم درھم درھم درھم 
      

 ۱۱۱٫۷۸۳٫۱۱٤ ۲۱٫۳۲٦٫۰۲۰ ۷٦٫۸٥٦٫۷۷۰ ۳٫۲٤۰٫٥٦۲ ۱۰٫۳٥۹٫۷٦۲ إجمالي المساھمات المكتتبة
 ======== ======== ========= ========= ========= 

 ۲۱٫۷٦۸٫۲۷۹     إجمالي إیرادات التكافل
 )۱۲٫۱٦٦٫٤۱۰(     صافي مصروفات االكتتاب

     ----------------- 
 ۹٫٦۰۱٫۸٦۹     نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة

 )۳۹٫۱۲٤٫۰۹۷(     رسوم الوكالة
     ----------------- 

 )۲۹٫٥۲۲٫۲۲۸(     صافي العجز من عملیات التكافل
     ========== 

 
 (غیر مدققة) ۲۰۱۸مارس  ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي متنوع الصحي البحري السیارات 
 درھم درھم درھم درھم درھم 
      

 ٥٤٫٦٤۷٫۰۷۹ ۹٫۷۲۸٫٥۹٤ ۳۷٫٥۰۹٫۷٦۲ ٤٦۲٫۲۲٦ ٦٫۹٤٦٫٤۹۷ إجمالي المساھمات المكتتبة
 ======== ====== ======== ======= ========= 

 ۸٫۲٥٦٫۰٥۳     إجمالي إیرادات التكافل
 )۳٫۰۱۹٫٦٦٦(     صافي مصروفات االكتتاب

     ---------------- 
 ٥٫۲۳٦٫۳۸۷     نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة

 )۱۹٫۱۲٦٫٤۷۸(     رسوم الوكالة
     ----------------- 

 )۱۳٫۸۹۰٫۰۹۱(     صافي العجز من عملیات التكافل
     ========== 

 
ً القطاعات مطلوبات عن موجودات و معلوماتالإن  القطاعات  عن األعمال أعاله غیر متاحة. لم یتم عرض معلومات ألنشطةوفقا

 الجغرافیة حیث ترتكز كافة عملیات الشركة محلیاً. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱۹ 
 

 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 (تابع)إیضاحات 

 (تابع) المالیة المرحلیة الموجزة) ماتالمعلو(تُشكل جزءاً من 
   

 إجمالي المساھمات المكتتبة ۲۲
 (غیر مدققة)             
  لفترة الثالثة أشھر            

 المنتھیة في              
 ----------------------------------- 
 مارس ۳۱  مارس ۳۱ 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
   

 ٤٦۲٫۲۲٦ ۳٫۲٤۰٫٥٦۲ البحري
 ٦٫۹٤٦٫٤۹۷ ۱۰٫۳٥۹٫۷٦۲ یاراتالس

 ۳۷٫٥۰۹٫۷٦۲ ۷٦٫۸٥٦٫۷۷۰ الصحي
 ٤٫٦۱۱٫۳٤۰ ۹٫۹۰٦٫۷۲۲ الحریق
 ٥۲۱٫۳۲٤ ۲٫۳۸۲٫۸۱۰ يالھندس
 ٤٫٥۹٥٫۹۳۰ ۹٫۰۳٦٫٤۸۸ أخرى

 ---------------- -------------- 
 ۱۱۱٫۷۸۳٫۱۱٥٤٫٦٤ ٤۷٫۰۷۹ 
 ========= ======== 

 
 خسارة السھم ۲۳

 
ساسیة للسھم من خالل قسمة خسائر الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة على النحو یتم احتساب الخسارة األ

 التالي:

 

 (غیر مدققة)                        
                لفترة الثالثة أشھر            

  المنتھیة في               
 مارس ۳۱ مارس  ۳۱ 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
   
 )۲٫٦۲۳٫۰۰٦( )٤٫۸٤۳٫۹۱٥( سارة الفترة العائدة إلى المساھمین (درھم)خ
 ========= ========= 

 ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة
 ======== ======= 

 )۱ .۳۱( )۲ .٤۲( خسارة السھم (درھم)
 ===== ==== 
 
 

 بحیة السھم األساسیة.ال یوجد أي تأثیر للتخفیض على ر
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