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شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
بيان المركز المالي المرحلي الموجز

كما في

إيضاح
موجودات عمليات التكافل
النقد واألرصدة البنكية
موجودات عقود إعادة التكافل
ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة والموجودات األخرى

8
10
9

إجمالي موجودات عمليات التكافل

(غير مدققة)
 31مارس
2018
درهم

(مدققة)
 31ديسمبر
2017
درهم

6.576.099
57.764.443
60.360.666
----------------124.701.208
----------------

1.545.028
26.355.388
14.156.081
--------------42.056.497
---------------

موجودات المساهمين

8
11
12
13

النقد واألرصدة البنكية
ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما ً
وديعة الوكالة
وديعة إلزامية
الممتلكات والمعدات
الموجودات غير الملموسة
الذمم المدينة من حاملي وثائق التكافل – عمليات التكافل

14

إجمالي موجودات المساهمين
إجمالي الموجودات
مطلوبات وعجز عمليات التكافل
مطلوبات عمليات التكافل
مطلوبات عقود التكافل
ذمم دائنة إلى شركات التكافل والتأمين ومعيدي
التأمين ومعيدي التكافل
ذمم التكافل الدائنة األخرى
ذمم دائنة إلى المساهمين

10

79.980.926

35.300.444

15

35.606.157
6.400.473
2.713.652
----------------124.701.208
-----------------

5.560.326
879.726
316.001
-------------42.056.497
--------------

17
17

()19.476.752
19.476.752
------------------------------124.701.208
-----------------

()5.586.661
5.586.661
--------------------------42.056.497
--------------

14

إجمالي مطلوبات عمليات التكافل
عجز عمليات التكافل
العجز في محفظة حامي الوثائق
مخصص مقابل قرض حسن
إجمالي عجز عمليات التكافل
إجمالي مطلوبات وعجز عمليات التكافل

3

12.056.588
2.601.292
183.400.000
6.058.850
1.293.222
779.344
2.713.652
----------------208.902.948
----------------333.604.156
-----------------

15.555.189
1.077.198
183.400.000
6.058.850
1.345.626
810.024
316.001
---------------208.562.888
---------------250.619.385
----------------
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شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز
للفترة المنتهية في  31مارس

إيضاح
العائدة إلى حاملي الوثائق
إجمالي المساهمات المكتتبة
التغيرات في احتياطي المساهمات غير المكتسبة
مساهمات التكافل المكتسبة
مساهمات إعادة التكافل
التغيرات في حصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة
حصة إعادة التكافل من المساهمات المكتسبة
صافي المساهمات المكتسبة
العموالت المكتسبة
إجمالي دخل التكافل
إجمالي المطالبات المدفوعة
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الزيادة في احتياطي المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها
الزيادة في احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة ولم
يتم اإلبالغ عنها
إجمالي المطالبات المستحقة
نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة
رسوم الوكالة

1-14

صافي العجز من عمليات التكافل
العائدة إلى المساهمين
دخل رسوم الوكالة من حاملي الوثائق
دخل من ودائع
دخل آخر
المصاريف العمومية واإلدارية
مصاريف العموالت
مصاريف تكافل أخرى
أرباح الفترة قبل القرض الحسن
مخصص مقابل قرض حسن إلى حاملي الوثائق
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خسائر الفترة العائدة إلى المساهمين
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

19

خسارة السهم

لفترة الثالثة أشهر
المنتـــــــــهية في
 31مارس 2018
درهم
(غير مدققة)
54.647.079
()35.987.754

-

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

---------

18.659.325

-

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

---------

38.434.641
()24.939.112

-

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

---------

13.495.529

-

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

---------

5.163.796
3.092.257

-

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

---------

8.256.053

-

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

---------

()1.626.363
829.482

-

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

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

()796.881
()2.053.648
1.258.955
()6.639.080

-

5.210.988

-

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

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

()3.019.666

-

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

-----------

5.236.387
()19.126.478

-

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

-----------

()13.890.091

-

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

-----------

19.126.478
1.593.709
81
()3.957.326
()4.394.118
()1.101.739

-

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

-----------

11.267.085
()13.890.091

-

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

-----------

()2.623.006

-

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

-----------

-

-

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

-----------

()2.623.006

-

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

=======

()1 .31

-

========

=======

ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  8إلى  17جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة مدرج على الصفحتين  1و.2
5

لفترة الثالثة أشهر
المنتــــــــهية في
 31مارس 2017
درهم
(غير مدققة)

شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز
للفترة المنتهية في  31مارس

رأس المال
درهم

عالوة األسهم
درهم

الخسائر
المتراكمة
درهم

اإلجمالي
درهم

كما في  29ديسمبر ( 2016مدققة)

200.000.000

1.249.765

-

201.249.765

إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

----------------200.000.000
=========

------------1.249.765
=======

-----------=======

----------------201.249.765
=========

كما في  1يناير ( 2018مدققة)

200.000.000

1.198.390

()6.006.939

195.191.451

إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

---------------200.000.000
=========

------------1.198.390
=======

()2.623.006
--------------()8.629.945
=========

()2.623.006
---------------192.568.445
=========

كما في  31مارس 2017

كما في  31مارس 2018

ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  8إلى  17جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.

6

شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز

للفترة المنتهية في  31مارس

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2018
درهم
(غير مدققة)
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
خسائر الفترة

تعديل لـ:

االستهالك للممتلكات والمعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل
"التغيرات في":
موجودات عقود إعادة التكافل
ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة والموجودات األخرى
ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما ً
ذمم مدينة من حاملي الوثائق
مطلوبات عقود التكافل
ذمم دائنة لشركات التكافل ومعيدي التأمين ومعيدي التكافل
ذمم تكافل دائنة أخرى
ذمم دائنة للمساهمين
المستحق ألطراف ذات عالقة
استحقاقات ومخصصات وذمم دائنة أخرى
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
ودائع لدى مؤسسات مالية
شراء ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
صافي الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في  1يناير
النقد وما يعادله في  31مارس (إيضاح )8

()2.623.006

-

59.518
30.680
66.623
---------------()2.466.185
----------------

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

()31.409.055
()46.204.585
()1.524.094
()2.397.651
44.680.482
30.045.831
5.520.747
2.397.651
1.941.356
955.087
-------------1.539.584
--------------

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

()7.114
 ----------()7.114
-------------1.532.470
17.100.217
--------------18.632.687
=========

()180.000.000
-----------------()180.000.000
-----------------()180.000.000
202.000.000
---------------22.000.000
========

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة مدرج على الصفحتين  1و.2
ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  8إلى  17جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.

7

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2017
درهم
(غير مدققة)

شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
إيضاحات

( ُتشكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية الموجزة)
1

الوضع القانوني واألنشطة
تأسست شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) ("الشركة") كشركة مساهمة عامة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015بشأن تأسيس الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والقانون االتحادي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )6لسنة ( 2007وتعديالته) بشأن تأسيس شركات التأمين .إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب
 ،183368دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
تم تأسيس الشركة في  8نوفمبر  2016بينما تم االنتهاء من إجراءات تخصيص حصص رأس المال في  28ديسمبر  .2016إن أسهم
الشركة مدرجة في سوق دبي المالي .حصلت الشركة على الرخصة التجارية في  23يناير  2017ورخصة من هيئة التأمين بدولة
اإلمارات العربية المتحدة في  16يوليو .2017
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إصدار عقود التكافل قصيرة األجل المتعلقة بالتأمين ضد الحوادث العامة وااللتزامات والتأمين ضد
الحريق والتأمين ضد مخاطر النقل وغيرها من أنواع التأمين باإلضافة إلى التأمين الصحي .كما تقوم الشركة باستثمار أموالها في ودائع.

2

أساس اإلعداد

أ)

بيان التوافق
تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم " 34التقارير المالية المرحلية" .ال تشتمل هذه
المعلومات المالية المرحلية الموجزة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الكاملة ،ويتعين قراءتها جنبا ً إلى جنب مع
البيانات المالية السنوية كما في  31ديسمبر  2017وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،والتي تم إعدادها وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية.

ب)

أساس القياس
تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية.

ج)

العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية
تم عرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") ،وهو العملة الرسمية للشركة.
ما لم يذكر خالف ذلك ،تم عرض المعلومات المالية بالدرهم اإلماراتي.

د)

استخدام التقديرات واألحكام
إن إعداد المعلومات الماليةة المرحليةة المةوجزة وفقةا ً للمعةايير الدوليةة إلعةداد التقةارير الماليةة يتطلةب مةن اإلدارة وضةع األحكةام والتقةديرات
واالفتراضات التي تؤثر على تطبيةق السياسةات المحاسةبية والمبةالا المُعلنةة للموجةودات والمطلوبةات واإليةرادات والمصةروفات .قةد تختلةف
النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التةي تةم فيهةا
تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.
عنةةد إعةةداد هةةذه المعلومةةات الماليةةة المرحليةةة المةةوجزة ،كانةةت األحكةةام الهامةةة الموضةةوعة مةةن قبةةل اإلدارة عنةةد تطبيةةق السياسةةات المحاسةةبية
للشركة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على البيانات المالية السنوية المُدققة كما في 31
ديسمبر  2017وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

3

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المُطبقة من قبل الشركة عند إعةداد هةذه المعلومةات الماليةة المرحليةة المةوجزة تتوافةق مةع تلةك السياسةات المحاسةبية
المُطبقة من قبةل الشةركة فةي بياناتهةا الماليةة السةنوية المُدققةة كمةا فةي  31ديسةمبر  2017وللسةنة المنتهيةة فةي ذلةك التةاريخ باسةتثناء تطبيةق
المعايير الجديدة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي أصبحت سارية اعتباراً من  1يناير .2018
يظهر تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسةيرات فةي هةذه المعلومةات الماليةة المرحليةة المةوجزة حيثمةا يكةون مناسةبا ً مةن
خالل اإلفصاحات دون أن يكون لها تأثير على المركز أو األداء المالي للشركة خالل الفترة.

8

شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
إيضاحات

( ُتشكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية الموجزة)
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إدارة المخاطر المالية
إن النةةواحي المتعلقةةة بأهةةداف وسياسةةات الشةةركة إلدارة المخةاطر الماليةةة تتوافةةق مةةع تلةةك األهةةداف والسياسةةات التةةي تةةم اإلفصةةاح عنهةةا فةةي
البيانات المالية السنوية المُدققة كما في  31ديسمبر  2017وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

5

القياس المرحلي
وفقا ً لطبيعة أعمال الشركة يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بصورة هامة بأي شكل من أشكال الموسمية .تم إعداد
هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا ً لمبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة وليس كمستلمة
أو مدفوعة طوال الفترة .إال أن النتائج المرحلية قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنوية نظراً للتغير في المساهمات وإيرادات
االستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات.

6

تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية
يوضح الجدول أدناه تصنيف كل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها العادلة .فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المسجلة
بالتكلفة المطفأة ،ترى اإلدارة أن التكلفة المطفأة لهذه األدوات تقارب قيمها العادلة.
في  31مارس ( 2018غير مدققة)

الموجودات المالية

النقد واألرصدة البنكية
ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة وموجودات أخرى
(باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً)
ذمم مدينة أخرى
وديعة الوكالة
وديعة إلزامية
ذمم مدينة من حاملي الوثائق

المطلوبات المالية

ذمم دائنة إلى شركات التكافل والتأمين ومعيدي
التأمين ومعيدي التكافل
ذمم تكافل دائنة أخرى
ذمم دائنة إلى المساهمين
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
استحقاقات ومخصصات وذمم دائنة أخرى

القيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخسائر
----------------درهم

التكلفة المطفأة
--------------درهم

اإلجمالي
----------------درهم

-

18.632.687

18.632.687

---------------=========

60.205.866
1.917.513
183.400.000
6.058.850
2.713.652
----------------272.928.568
=========

60.205.866
1.917.513
183.400.000
6.058.850
2.713.652
----------------272.928.568
=========

القيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخسائر
----------------درهم

التكلفة المطفأة
--------------درهم

اإلجمالي
----------------درهم

---------------=========

35.606.157
6.400.473
2.713.652
13.127.490
2.992.315
---------------60.840.087
=========

35.606.157
6.400.473
2.713.652
13.127.490
2.992.315
---------------60.840.087
=========
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شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
إيضاحات

( ُتشكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية الموجزة)
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تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية
في  31ديسمبر ( 2017مدققة)

الموجودات المالية

النقد واألرصدة البنكية
ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة وموجودات أخرى
(باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً)
ذمم مدينة أخرى
وديعة الوكالة
وديعة إلزامية
ذمم مدينة من حاملي الوثائق

المطلوبات المالية

ذمم دائنة إلى شركات التكافل والتأمين ومعيدي
التأمين ومعيدي التكافل
ذمم تكافل دائنة أخرى
ذمم دائنة إلى المساهمين
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
االستحقاقات والمخصصات والذمم الدائنة األخرى

7

القيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخسائر
----------- ----درهم

التكلفة المطفأة
-------------درهم

اإلجمالي
----------- ---درهم

-

17.100.217

17.100.217

-------------========

13.807.481
182.995
183.400.000
6.058.850
316.001
---------------220.865.544
=========

13.807.481
182.995
183.400.000
6.058.850
316.001
---------------220.865.544
=========

القيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخسائر
------------- --درهم

التكلفة المطفأة
-------------درهم

اإلجمالي
--------------درهم

-------------========

5.560.326
879.726
316.001
11.186.134
2.037.228
--------------19.979.415
========

5.560.326
879.726
316.001
11.186.134
2.037.228
--------------19.979.415
========

القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل "القيمة العادلة" في المبلا الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما ،أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو ،في حالة عدم وجوده ،أفضل سوق يكون متاحا ً للشركة في ذلك التاريخ .تعكس القيمة
العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
عندما يكون ذلك متاحاً ،تقوم الشركة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة .يعتبر السوق أنه نشط
في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كا ٍ
ف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار
بصورة مستمرة.
عندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط ،تستخدم الشركة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة بأقصى
قدر مم كن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة .يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها باالعتبار
األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
تقوم الشركة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في تحديد القياسات.

10

شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
إيضاحات

( ُتشكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية الموجزة)
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)
المستوى  :1مدخالت تمثل أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط ألداة مطابقة.
المستوى  :2المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى  1التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة غير
مباشرة (أي مستمدة من األسعار) .تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام :أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة
ألدوات مماثلة ،واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها جميع
المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.
المستوى  :3المدخالت التي تكون غير ملحوظة .تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال ترتكز
على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة .تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بنا ًء على
األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار الفروقات بين األدوات.
كما في  31مارس  2018و 31ديسمبر  ، 2017تم بيان كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة وتم تصنيفها ضمن
المستوى  3من النظام المتدرج للقيمة العادلة .إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة جوهرية
عن قيمها الدفترية في تاريخ التقرير.

8

النقد وما يعادله
يشتمل النقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات النقدية على القيم التالية لبيان المركز المالي:
 31مارس ( 2018غير مدققة)
--------------------- -----------------------------------------اإلجمالي
عمليات المساهمين
عمليات التكافل
درهم
درهم
درهم
النقد في الصندوق
حسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

6.576.099
------------6.576.099
=======

5.166
12.051.422
--------------12.056.588
========

5.166
18.627.521
--------------18.632.687
========

 31ديسمبر ( 2017مدققة)
--------------------------------------------------------------اإلجمالي
عمليات المساهمين
عمليات التكافل
درهم
درهم
درهم
النقد في الصندوق
حسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1.545.028
------------1.545.028
=======

11

6.353
15.548.836
--------------15.555.189
========

6.353
17.093.864
--------------17.100.217
========

شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
إيضاحات

( ُتشكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية الموجزة)
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ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة وموجودات أخرى – (المتعلقة بعمليات التكافل)

ذمم التكافل المدينة من أطراف ذات عالقة
ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )18
المصاريف المدفوعة مقدما ً
ذمم مدينة من أطراف إدارية أخرى
ذمم مدينة أخرى

10

(غير مدققة)
 31مارس 2018
درهم

(مدققة)
 31ديسمبر 2017
درهم

12.156.756
47.134.780
154.800
300.000
614.330
---------------60.360.666
=========

6.307.734
7.199.747
348.600
300.000
-------------14.156.081
========

مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل – (المتعلقة بعمليات التكافل)

إجمالي مطلوبات عقود التكافل
احتياطي المطالبات تحت التسوية
احتياطي تكافل مشترك
احتياطي المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها
احتياطي المطالبات تحت التسوية (بما في ذلك المطالبات المستحقة ولم يتم
اإلبالغ عنها)
احتياطي المساهمات غير المكتسبة
إجمالي مطلوبات عقود التكافل
ناقصاً :موجودات عقود إعادة التكافل
احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات تحت التسوية
احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها
احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية (بما في ذلك المطالبات
المستحقة ولم يتم اإلبالغ عنها)
حصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة
موجودات عقود إعادة التكافل
صافي مطلوبات عقود التكافل

12

(غير مدققة)
 31مارس 2018
درهم

(مدققة)
 31ديسمبر 2017
درهم

3.095.463
144.334
9.470.086
-------------

1.164.534
21.615
2.831.006
-------------

12.709.883
67.271.043
--------------79.980.926
========

4.017.155
31.283.289
-------------35.300.444
========

()1.797.628
()7.814.547
-----------------

()538.673
()2.603.559
----------------

()9.612.175
()48.152.268
-----------------()57.764.443
==========
22.216.483
=========

()3.142.232
()23.213.156
-----------------()26.355.388
==========
8.945.056
========

شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
إيضاحات

( ُتشكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية الموجزة)
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ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما ً – (المتعلقة بالمساهمين)

ربح مستحق على ودائع وكالة
المصاريف المدفوعة مقدما ً
ذمم مدينة أخرى

12

(غير مدققة)
 31مارس 2018
درهم

(مدققة)
 31ديسمبر 2017
درهم

1.717.988
683.779
199.525
-------------2.601.292
========

124.278
894.203
58.717
------------1.077.198
=======

وديعة الوكالة

تتألف من وديعة مربوطة ألجل لدى مؤسسة مالية إسالمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتخضع لمعدل ربح بواقع 31( ٪3 .40
ديسمبر  ٪3.40 :2017سنوياً) بقيمة  183.4مليون ( 31ديسمبر  183 .4 :2017مليون) ،وتستحق في ديسمبر .2018
13

وديعة إلزامية

تتألف من وديعة ثابتة محتجزة لدى مصرف إسالمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتخضع لمعدل ربح بواقع  31( ٪2 .35ديسمبر
 ٪2.35 :2017سنوياً) ،لغرض تجديد الرخصة لدى هيئة التأمين.
14

الذمم المدينة من حاملي الوثاق – عمليات التكافل  /ذمم دائنة للمساهمين

كما في  1يناير
رسوم الوكالة للفترة
الحركات األخرى في الحساب خالل الفترة

1-14

(غير مدققة)
 31مارس 2018
درهم

(مدققة)
 31ديسمبر 2017
درهم

316.001
19.126.478
()16.728.827
-----------------2.713.652
========

13.203.042
()12.887.041
----------------316.001
=======

 1-14فيما يتعلق بكافة وثائق التكافل ،تم تحميل رسوم وكالة بنسبة  ٪35من إجمالي مساهمات التكافل .يتم اعتماد رسوم الوكالة من قبل هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية ويتم تحميلها على بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل عند استحقاقها.
15

ذمم دائنة لشركات التكافل والتأمين ومعيدي التأمين ومعيدي التكافل – (تتعلق بعمليات التكافل)

ذمم دائنة لشركات التأمين والتكافل
ذمم دائنة لمعيدي التأمين ومعيدي التكافل

13

(غير مدققة)
 31مارس 2018
درهم

(مدققة)
 31ديسمبر 2017
درهم

5.421.508
30.184.649
---------------35.606.157
========

3.502.607
2.057.719
------------5.560.326
=======

شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
إيضاحات

( ُتشكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية الموجزة)
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رأس المال وعالوة األسهم

رأس المال المُصدر والمدفوع
المصدر والمدفوع بالكامل  2.000.000سهم بقيمة  100درهم للسهم
احتياطي عالوة األسهم

17

(غير مدققة)
 31مارس 2018
درهم

(مدققة)
 31ديسمبر 2017
درهم

200.000.000
1.198.390
----------------201.198.390
==========

200.000.000
1.198.390
---------------201.198.390
=========

قرض حسن

العجز في أمول حاملي الوثائق
كما في  1يناير
العجز خالل الفترة

مخصص مقابل القرض الحسن
كما في  1يناير
المخصص خالل الفترة

14

(غير مدققة)
 31مارس 2018
درهم

(مدققة)
 31ديسمبر 2017
درهم

()5.586.661
()13.890.091
----------------()19.476.752
==========

()5.586.661
---------------()5.586.661
=========

5.586.661
13.890.091
--------------19.476.752
--------------========

5.586.661
-------------5.586.661
------------=======

شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
إيضاحات

( ُتشكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية الموجزة)
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معامالت األطراف ذات العالقة
تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى الشركة والمنشآت
التي تخضع لسيطرة أو لسيطرة مشتركة من قبلهم أو التي يمكن لهؤالء األطراف ممارسة تأثير هام عليها .يتم اعتماد سياسات وشروط
تسعير هذه المعامالت من قبل مساهمي الشركة.
فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز:
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير مدققة)
--------------------------------------------------------------الشركات الزميلة
اإلجمالي
للمساهمين
المساهمين
درهم
درهم
درهم
إجمالي المساهمات المكتتبة
مساهمات إعادة التكافل
المصاريف العمومية واإلدارية
المطالبات التي تم اإلبالغ عنها
ربح على ودائع وكالة

35.644.448
5.166.201
19.697
---------------40.830.346
=========

8.518.970
1.605.800
1.424.711
1.558.115
--------------13.107.596
========

44.163.418
5.166.201
1.605.800
1.444.408
1.558.115
--------------53.937.942
========

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

المستحق من أطراف ذات عالقة
ذمم تكافل وإعادة تكافل مدينة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )9

(غير مدققة)
 31مارس
2018
درهم

(مدققة)
 31ديسمبر
2017
درهم

47.134.780
=========

7.199.747
=======

تم استثمار وديعة وكالة بقيمة  183 .4مليون درهم ( 31ديسمبر  183 .4 :2017مليون درهم) في مؤسسة مالية ،شركة الوفاق للتمويل،
شركة خاضعة لسيطرة مشتركة من قبل أحد المساهمين.
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
اورينت للتأمين مساهمة عامة
مركز الفطيم للسيارات
أطراف أخرى ذات عالقة

9.989.293
1.529.690
1.608.507
--------------13.127.490
========
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9.990.992
533.021
662.121
--------------11.186.134
========

شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
إيضاحات

( ُتشكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية الموجزة)
19

خسارة السهم
يتم احتساب الخسارة األساسية للسهم من خالل قسمة خسائر للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو
التالي:

خسارة الفترة العائدة إلى المساهمين (درهم)
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
خسارة السهم (درهم)

(غير مدققة)
 31مارس
2018

(غير مدققة)
 31مارس
2017

()2.623.006
=========
2.000.000
=========
()1 .31
=====

=======
2.000.000
=======
====

ال يوجد تأثير مخفف على الربح األساسي للسهم.
20

معلومات حول القطاع

معلومات حول القطاعات التشغيلية
ألغراض اإلدارة  ،يتم تقسيم الشركة إلى أربعة قطاعات أعمال هي؛ السيارات والبحري والصحي وأعمال متنوعة .تشكل هذه القطاعات
األساس الذي تستند إليه الشركة في إصدار معلومات حول قطاعاتها األساسية.
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
--------------------------------------------------------------------------------------اإلجمالي
متنوع
الصحي
البحري
السيارات
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
إجمالي المساهمات المكتتبة

6.946.497
========

462.226
======

إجمالي دخل التكافل
صافي مصرفات االكتتاب
نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة
رسوم الوكالة
صافي العجز من عمليات التكافل

37.509.762
========

9.728.594
=======

54.647.079
=========
8.256.053
()3.019.666
---------------5.236.387
()19.126.478
----------------()13.890.091
==========

إن معلومات القطاعات للموجودات والمطلوبات وفقا ً لخطوط األعمال أعاله غير متاحة .لم يتم عرض معلومات القطاعات الجغرافية
حيث ترتكز كافة عمليات الشركة محلياً.
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شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
إيضاحات

( ُتشكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية الموجزة)
21

أرقام المقارنة
توصلت الشركة خالل الفترة الحالية إلى أن إجمالي موجودات عمليات التكافل ال تتوافق مع إجمالي مطلوبات عمليات التكافل في بيان
المركز المالي كما في  31ديسمبر  .2017يرجع الفرق إلى إعادة تصنيف تسوية في الذمم المدينة من حاملي الوثائق والذمم الدائنة إلى
المساهمين تتعلق بالفترة من  8نوفمبر  2016إلى السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017والتي تم احتسابها بعد إصدار البيانات المالية.
فيما يلي مخلص لتأثير إعادة التصنيف على المعلومات المالية المرحلية الموجزة.

كما في  31ديسمبر 2017

ذمم مدينة من حاملي الوثائق – عمليات التكافل
ذمم دائنة إلى المساهمين

وفقا ً للبيان
السابق
درهم

التسوية
درهم

إعادة البيان
درهم

14.469.226
14.469.226

()14.153.225
()14.153.225

316.001
316.001

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