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   كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

  ١، برج بوليفارد بالزا ١٣الطابق 
  دبي، اإلمارات العربية المتحدة بوليفارد محمد بن راشد، وسط مدينة

  +٩٧١) ٤( ٣٣٠ ١٥١٥+، فاكس: ٩٧١) ٤( ٤٠٣ ٠٣٠٠هاتف: 
  

 
  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي 

  سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.انترناشيونال كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة 
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  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  
  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) السادة مساهمي

  
   البيانات المالية تدقيق التقرير حول

  
  الرأي 

  
لتي تتألف من بيان ("الشركة")، ا اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)لـ  البيانات الماليةلقد قمنا بتدقيق 
واإليرادات الشاملة األخرى،  ، وبيانات األرباح أو الخسائر٢٠١٨ديسمبر  ٣١ما في ك المركز المالي

والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات 
  خرى. تتضمن السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أ

  
 عبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز الماليتُ  المرفقة البيانات الماليةن إرأينا، في 

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً  وتدفقاتها النقدية أدائها الماليعن و ،٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  للشركة
  التقارير المالية. إلعداد معايير الدوليةلل

  
  إبداء الرأيأساس 

  
ً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤولي تنا بموجب هذه المعايير في فقرة القد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقا

وفقاً  شركةالمن هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن  "البيانات المالية"مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق 
لقانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين لقواعد السلوك المهني للمحاسبين ا

، وقد في اإلمارات العربية المتحدة باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية
ً لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبي ن القانونيين استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا

الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية 
  ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. 

  
  أمور التدقيق الرئيسية

  
ألمور أهمية في تدقيقنا للبيانات األمور التي نراها، وفقاً ألحكامنا المهنية، أكثر اهي أمور التدقيق الرئيسية  إن

بشكل  البيانات الماليةللفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين رأينا حول  المالية
  مجمل، وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.
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  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

 (تابع) البيانات الماليةحول 
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  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
  
  التأمينتقييم التزامات عقود  .١

  
  .البيانات المالية حول ٩و ٥راجع اإليضاحين 

  
ى تطلب وضع عدد من االفتراضات التي تنطوي عللمطلوبات على أحكام هامة كما أنه يينطوي تقييم هذه ا

فيما ينطبق ذلك بشكل خاص على تلك المطلوبات التي يتم االعتراف بها تقديرات. عدم يقين جوهري في ال
التي لم يتم اإلبالغ يتم احتساب المطالبات المتكبدة  .إبالغ الشركة بهاالتي لم يتم يتعلق بالمطالبات المتكبدة 

  .شركةخارجي مستقل ومؤهل لدى الاكتواري عنها من قبل خبير تقييم 
  

الجوهرية في االفتراضات المستخدمة لتقييم المطلوبات، بصورة محددة االفتراضات  إن التغيرات غير
المتعلقة بقيمة وتوقيت المطالبات المستقبلية، قد تؤثر بشكل مادي على تقييم هذه المطلوبات كما تؤثر بشكل 

الحتياطي معدالت فتراضات الرئيسية التي يعتمد عليها احتساب اتتضمن اال .مماثل على األرباح أو الخسائر
الخسائر والتقديرات الخاصة بتكرار وحجم المطالبات، حيثما كان ذلك مناسباً، معدالت الخصم لفئات 

  األعمال طويلة األجل.
  

إن تقييم هذه المطالبات يرتكز على دقة البيانات حول حجم وقيمة ونوع المطالبات الحالية والسابقة حيث أنها 
ً لتوقع المطاتُ  عدم اكتمال لبات المستقبلية. قد تتأثر عملية تقييم المطلوبات بشكل مادي في حال ستخدم غالبا

  البيانات المستخدمة في احتساب مطالبات التأمين أو لوضع أحكام حول االفتراضات الرئيسية. ودقة
  

  لي:ما ياالكتواري التقييم  خبيرتتضمن إجراءات التدقيق المدعومة من قبل : التي قمنا بهااإلجراءات 
  
 شركةتقييم واختبار النظم الرقابية الرئيسية حول إجراءات سداد المطالبات وتحديد االحتياطي لدى ال .

تطبيق النظم الرقابية على إجراءات تقييم االحتياطي الفردي للمطالبات قيد التسوية وتحديد  فحص أدلة
 مالئم؛ بشكل البيانات الماليةما إذا كان قد تم تقييم المبالغ المقيدة في 

 
  ؛الرئيسية المطبقة من قبل اإلدارةفهم وتقييم اآللية واالفتراضات 
  
 والتحديات التي تمت مواجهتها عند تحديد  شركةلدى ال االكتواري تقييم خبرة وكفاءة خبير التقييم

 االحتياطيات؛
  
 قدرة فحص عينة من االحتياطيات الخاصة بالمطالبات قيد التسوية من خالل مقارنة القيمة الم

 مقيمو الخسائر؛ و الحتياطيات المطالبات قيد التسوية بالوثائق المناسبة، مثل تقارير
  
 فيما يتعلق بهذه المطالبات بما في ذلك جدول تطور المطالبات. شركةمة إفصاحات التقييم مدى مالء  
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  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

 المالية (تابع) حول البيانات
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

 
  

  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
  

 المدينة التكافلاسترداد أرصدة  إمكانية .٢
  

  .البيانات المالية حول ٢١و ١٠و ٥و ٤راجع اإليضاحات 
  

مساهمات هامة وأرصدة تكافل مدينة تتعلق بسياسات أقساط التأمين المكتتبة. هناك مخاطر  شركةلدى ال
استرداد هذه الذمم المدينة. إن تحديد مخصص انخفاض القيمة ذات الصلة يخضع للتقديرات  نيةبإمكاتتعلق 

  تعثر في السداد.الويتأثر باألحكام المتعلقة باحتمالية التعثر والخسائر المحتملة في حال 
  

  : التي قمنا بهااإلجراءات 
  
  فل المدينة تقييم واختبار النظم الرقابية استرداد المساهمات وأرصدة التكا إمكانية إجراءاتنا بشأنتضمنت

 الرئيسية على اإلجراءات الموضوعة لتسجيل ومراقبة أرصدة التكافل المدينة؛
 

  ما إذا كان قد تم تحديدها بشكل دقيق. اختبار م للتحققأرصدة التكافل المدينة  فترات استحقاقفحص
لتي لم يتم رصد مخصص انخفاض قيمة لها عينة من أرصدة التكافل المدينة القائمة لفترات طويلة، وا

 استرداد هذه األرصدة؛ إمكانيةباألدلة الداعمة لدى اإلدارة على  مقارنةً 
  

  وثائق التأمين والوكالء  حملةالحصول على تأكيدات باألرصدة من األطراف المقابلة ذات الصلة مثل
 والوسطاء؛

  

 ة بعد نهاية السنة؛التحقق من الدفعات المستلمة من هذه األطراف المقابل 
  

  عمليات  لديون المعدومة لكبار العمالء، مع األخذ باالعتبارلتقييم مدى كفاية المخصصات المرصودة
على  نزاعاتمخاطر االئتمان لكل عميل على حدة بناًء على فترة التأخر عن السداد ومدى وجود  تقييم

ً  المستحقة األرصدةتسوية األرصدة القائمة وسجل   نفس األطراف المقابلة؛ و من سابقا
  

  ما إذا كان قد تم م والتحقق نزاعمناقشة اإلدارة ومراجعة المراسالت، حيثما كان ذلك مناسباً، لتحديد أي
 أخذها باالعتبار بشكل مناسب عند تحديد مخصص انخفاض القيمة.

  
  أمر آخر

        

شركة تدقيق حسابات تم تدقيقها من قبل  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ حتى ٢٠١٦نوفمبر  ٨للفترة من  إن البيانات المالية
  .٢٠١٧فبراير  ١٤البيانات المالية بتاريخ حول تلك غير معدل رأي أخرى، والتي أبدت 

  
  المعلومات األخرى

  
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير؛ 

بعد  ٢٠١٨، ونتوقع الحصول على األجزاء المتبقية من التقرير السنوي للشركة لسنة تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
  .تاريخ هذا التقرير

  

المعلومات األخرى، كما أننا لم نُعبر عن أي استنتاجات تدقيقية بشأن هذه  البيانات الماليةال يشمل رأينا حول 
  المعلومات.

  

نضع في تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك،  ،فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية
التي تم  المعلوماتأو مع  البيانات الماليةبصورة مادية مع  متسقةما إذا كانت المعلومات األخرى غير  باراالعت

مادي في  خطأإلى وجود  خلصنافي حال  .ما إذا كانت تشوبها أخطاء ماديةالحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو 
. لم يسترع انتباهنا أي باإلبالغ عن هذا األمر ملزموننا المعلومات األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا بها، فإن

  في هذا الشأن. أمر يستدعي اإلبالغ عنه
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  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 حول البيانات المالية (تابع)

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  
  

   البيانات الماليةمسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن 
  

بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  البيانات الماليةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض 
) لسنة ٢وإعدادها بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

، وعن الرقابة الداخلية التي ترى ٢٠٠٧) لسنة ٦بية المتحدة رقم (والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العر ٢٠١٥
بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو  البيانات الماليةاإلدارة أنها ضرورية إلعداد 

  الخطأ.
  

ً لمبدأ على مواصلة أعما شركة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الالبيانات الماليةعند إعداد  لها وفقا
االستمرارية، واإلفصاح، حيثما يكون مناسباً، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية 

أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديها بديل فعلي غير  شركةكأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية ال
  ذلك.

  
  .شركةللولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤ

  
   البيانات الماليةمسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق 

  
، بشكل مجمل، خالية من البيانات الماليةتتمثل أهداف تدقيقنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت 

، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ
المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقاً للمعايير 

الخطأ وتُعتبر هذه  الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال أو
األخطاء مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية 

  .البيانات الماليةالتي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه 
  

باع مبدأ الشك المهني خالل كجزء من أعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بوضع أحكام مهنية مع ات
  عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:

  
  سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ  ،البيانات الماليةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في

إلبداء رأينا.  إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتزويدنا بأساس
إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة عن 
الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة 

 الداخلية.
  
 عمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأ

 .شركةللالراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية 
  
  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة

  الموضوعة من قبل اإلدارة.
  
  من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان هناك التحقق

عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد 
االستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود  على مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ شركةتُثير شك جوهري حول قدرة ال

عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في 
أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق  ،البيانات المالية

صول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد التي تم الح
 عن مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية. شركةتتسبب في توقف ال

  



 

  
  

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي
  ل كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.انترناشيونا

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

 

٥

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 حول البيانات المالية (تابع)

  ٢٠١٨ر ديسمب ٣١

 
  

  (تابع) البيانات الماليةمسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق 
  
  البيانات ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت  وهيكلها البيانات الماليةتقييم عرض

 عادلة. بصورة البيانات الماليةالمعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض  تمثل المالية
  

اصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد لها نتو
والنتائج الجوهرية المترتبة على أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة 

  الداخلية خالل أعمال التدقيق.
  

ؤكد بموجبه التزامنا بقواعد السلوك المهني فيما يتعلق باالستقاللية، ونطلعهم نُقدم أيضاً إقراراً لمسؤولي الحوكمة ن
على كافة العالقات واألمور األخرى التي قد يُعتقد بصورة معقولة أنها تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات 

  الصلة، إن وجدت.
  

البيانات مور األكثر أهمية أثناء تدقيق في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، نحدد األ
للفترة الحالية، وبذلك تُعتبر هذه األمور هي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باستعراض هذه األمور في تقرير  المالية

مدققي الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة محظوراً بموجب القوانين أو التشريعات أو عندما 
الت نادرة للغاية، أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من المتوقع أن تكون نرى، في حا

  التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من المنافع التي تعود على المصلحة العامة نتيجة هذا اإلفصاح.
 

  التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
  

  :ننوه بما يلي، فإننا ٢٠١٥) لسنة ٢ادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (كما يقتضي القانون االتح
  
 ؛تدقيقناألغراض  التي نعتبرها ضروريةقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات ل )١
 
لة ، من كافة النواحي المادية، بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدوالبيانات الماليةتم إعداد  )٢

 ؛ ٢٠١٥لسنة ) ٢(اإلمارات العربية المتحدة رقم 
  
 باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛ شركةالقامت  )٣
  
 ، معالبيانات الماليةيتعلق بهذه  وبحدود ماالمعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة،  تتفق )٤

 ؛شركةللالسجالت المحاسبية  ما جاء في
  
 ؛٢٠١٨ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  أسهم لم تقم الشركة بشراء أي )٥
  
عالقة والشروط التي تم الطراف ذات األالمعامالت المادية مع  البيانات الماليةحول  ٢١يبين اإليضاح رقم  )٦

  بموجبها تنفيذ هذه المعامالت؛
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  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

   بيان المركز المالي
  ديسمبر ٣١ي كما ف

  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١    
  درهم  درهم  إيضاح  
        

        موجودات عمليات التكافل
  ١٫٥٤٥٫٠٢٨  ٩٫١٧١٫١٣٩  ٨  لدى البنوك ةالنقد واألرصد

  ٢٦٫٣٥٥٫٣٨٨  ١٥٦٫١٦٩٫٤٠٤  ٩  موجودات عقود إعادة التكافل
  ٦٫٣٠٧٫٧٣٤  ٢٢٫٣٨٥٫٨٦١  ١٠  ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة
  ٧٫١٩٩٫٧٤٧  ٥٩٫٢٦٢٫٢٣٩  ٢١  المستحق من أطراف ذات عالقة

 ً   ٦٤٨٫٦٠٠  ٤٫٩٧٢٫٤٦٣  ١١  الذمم المدينة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدما
  -   ١٦٫٣٦٣٫٣٣٠  ١٧  المستحق من مساهمين

     - -- ---- - - --- -- -- -   - -- --- ----- -- --  
  ٤٢٫٠٥٦٫٤٩٧  ٢٦٨٫٣٢٤٫٤٣٦    إجمالي موجودات عمليات التكافل

     -----------------   - -- --- ---- -- -- -  
        نموجودات المساهمي

        

  ١٥٫٥٥٥٫١٨٩  ٥٫٠٤٥٫٨٣٧  ٨  النقد واألرصدة لدى البنوك
 ً   ١٫٠٧٧٫١٩٨  ١٫٤٠٣٫٩٧١  ١٣  ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما

  ١٨٣٫٤٠٠٫٠٠٠  ١٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٣  يعة الوكالةود
  ٦٫٠٥٨٫٨٥٠  ٦٫٢٠٣٫٢١١  ١٤  وديعة قانونية

  -   ١٫٨٣٠٫٩٩٩  ٢١  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ١٫٣٤٥٫٦٢٦  ١٫١٨٨٫٠٣٤  ١٥  الممتلكات والمعدات

  ٨١٠٫٠٢٤  ٦٨٥٫٥٩٨  ١٦  الموجودات غير الملموسة
  ٣١٦٫٠٠١  -  ١٧  عمليات التكافل –الوثائق  حملةالمبالغ المستحقة من 

     ------------------   - -------- -- -- ---  
  ٢٠٨٫٥٦٢٫٨٨٨  ٢١١٫٣٥٧٫٦٥٠    إجمالي موجودات المساهمين

     ------------------   - -------- -- -- ---  
  ٢٥٠٫٦١٩٫٣٨٥  ٤٧٩٫٦٨٢٫٠٨٦    إجمالي الموجودات

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

        مطلوبات وعجز عمليات التكافل
        عمليات التكافلمطلوبات 

  ٣٥٫٣٠٠٫٤٤٤  ١٩٦٫٥٢١٫٣٦١  ٩  مطلوبات عقود التكافل
  ٥٫٥٦٠٫٣٢٦  ٥٩٫٦٤١٫٣٥٣  ١٨  ذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة

  ٨٧٩٫٧٢٦  ١٢٫١٦١٫٧٢٢  ١٩  ذمم التكافل الدائنة األخرى
  ٣١٦٫٠٠١  -   ١٧  المبالغ المستحقة إلى المساهمين

     --- --------------   --------------  
  ٤٢٫٠٥٦٫٤٩٧ ٢٦٨٫٣٢٤٫٤٣٦    إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

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

  )٥٫٥٨٦٫٦٦١(  )٤١٫٠٦٠٫٨٥٤(  ٢٠  الوثائق  حملةالعجز في محفظة 
  ٥٫٥٨٦٫٦٦١  ٤١٫٠٦٠٫٨٥٤  ٢٠  مخصص مقابل القرض الحسن

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

     -----------------   --------------  
  ٤٢٫٠٥٦٫٤٩٧ ٢٦٨٫٣٢٤٫٤٣٦    إجمالي مطلوبات وعجز عمليات التكافل 

     -----------------   --------------  
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  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

   األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
   ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

    
  للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

 نوفمبر ٨للفترة من 
   حتى ٢٠١٦

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  درهم  درهم  إيضاح  

        الوثائق حملةإلى  العائدة
  ٣٧٫٧٢٢٫٩٧٩  ١٩٠٫٤١٣٫٣٩٧  ٢٤  إجمالي المساهمات المكتتبة 

  )٣١٫٢٨٣٫٢٨٩(  )٦٩٫٢١٢٫٤٣٦(    التغيرات في احتياطي المساهمات غير المكتسبة
     -----------------  ---------- ------  

  ٦٫٤٣٩٫٦٩٠  ١٢١٫٢٠٠٫٩٦١    كافل المكتسبةمساهمات الت
     -----------------   ---------------  

  ٢٨٫٨٨٢٫٧٥٠  ١٣٥٫٥٢٦٫٦٨٢    مساهمات إعادة التكافل
  )٢٣٫٢١٣٫١٥٦(  )٤٩٫٢١٤٫٧١١(    التغيرات في حصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة 

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

  ٥٫٦٦٩٫٥٩٤  ٨٦٫٣١١٫٩٧١    لتكافل من المساهمات المكتسبةحصة إعادة ا
     -----------------   -------- -----  

  ٧٧٠٫٠٩٦  ٣٤٫٨٨٨٫٩٩٠    صافي المساهمات المكتسبة
  ٨٫١٦٤٫٣٣١  ٢٢٫٧٦٧٫٦٤٧    العموالت المكتسبة

     -----------------   -------- -----  
  ٨٫٩٣٤٫٤٢٧  ٥٧٫٦٥٦٫٦٣٧    التكافل إيراداتإجمالي 

     ----------------  ---------- ---  
  )٨٨٠٫٥٠٧(  )٥٩٫٣٠٤٫٨٠٢(    إجمالي المطالبات المدفوعة

  ٤٣٧٫٣٨٤  ٤٤٫٢٢٧٫٨٣٧    حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة
    -----------------  ------ ------  

  )٤٤٣٫١٢٣(  )١٥٫٠٧٦٫٩٦٥(    المطالبات المدفوعةصافي 
  )١٫١٨٦٫١٤٩(  )٧٤٫٢٨٢٫٧٨٥(    التسوية قيدالزيادة في احتياطي المطالبات 

  ٥٣٨٫٦٧٣  ٦٧٫١٤٨٫٩٨٤   التسوية قيدالزيادة في احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات 
  )٢٫٨٣١٫٠٠٦(  )١٧٫٧٢٥٫٦٩٦(   يتم اإلبالغ عنها التي لمالزيادة في احتياطي المطالبات المستحقة 
  ٢٫٦٠٣٫٥٥٩  ١٣٫٤٥٠٫٣٢١   اإلبالغ عنها لم يتم البات المستحقة التي من المطالزيادة في احتياطي حصة إعادة التكافل 

    -----------------   --------------  
  )١٫٣١٨٫٠٤٦(  )٢٦٫٤٨٦٫١٤١(   صافي المطالبات المستحقة 

     -----------------   --------------  
  ٧٫٦١٦٫٣٨١  ٣١٫١٧٠٫٤٩٦    نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة

  )١٣٫٢٠٣٫٠٤٢(  )٦٦٫٦٤٤٫٦٨٩(  ١- ١٧  رسوم الوكالة
    -----------------   ---------- ------  

  )٥٫٥٨٦٫٦٦١(  )٣٥٫٤٧٤٫١٩٣(   صافي العجز من عمليات التكافل
    -----------------   --------------  

       إلى المساهمين العائدة
  ١٣٫٢٠٣٫٠٤٢  ٦٦٫٦٤٤٫٦٨٩  ١- ١٧  الوثائق حملةرسوم الوكالة من  إيرادات

  ٣٫٦٧٧٫٩٤٠  ٦٫٥٠٢٫٥٨١   الودائعدات إيرا
  -  ٢٠٧   إيرادات أخرى

  )٧٫٨٣٧٫٣٢١(  )١٤٫٨٦٨٫٩٦٩( ٢٥  العمومية واإلدارية مصروفاتال
  )٩٫٠٧٢٫٤٢٥(  )٢٨٫٣٩٢٫٢٦٩(   العموالت مصروفات
  )٣٩١٫٥١٤(  )٣٫٦٣٣٫٦٩٢(   تكافل أخرى مصروفات

    -----------------   ---------------  
  )٤٢٠٫٢٧٨(  ٢٦٫٢٥٢٫٥٤٧   ة/ الفترة قبل القرض الحسنأرباح/ (خسائر) السن

  )٥٫٥٨٦٫٦٦١(  )٣٥٫٤٧٤٫١٩٣( ٢٠  الوثائق حملةمخصص مقابل القرض الحسن إلى 
    -----------------   ---------------  

  )٦٫٠٠٦٫٩٣٩(  )٩٫٢٢١٫٦٤٦(   إلى المساهمين المنسوبةخسائر السنة/ الفترة 
    -----------------  ------------ ---  

  -  -    ىخرة األالشامل اإليرادات
    -----------------   ---------------  

  )٦٫٠٠٦٫٩٣٩(  )٩٫٢٢١٫٦٤٦(   إجمالي الخسائر الشاملة للسنة/ الفترة
   ========  =========  

  )٣ .٠٠(  )٤ .٦١( ٢٦  خسارة السهم
    ========  =====  
  

  البيانات المالية.جزءاً ال يتجزأ من هذه  ٤٦إلى  ١٢من اإليضاحات المدرجة على الصفحات  لتُشك
  
  

  .٦إلى  ١من الصفحات على  البيانات المالية مدرج إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة
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  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

   التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  همعالوة األس  رأس المال  
  الخسائر 
  اإلجمالي  المتراكمة

  درهم  درهم  درهم  درهم  
          

  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -   -   ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  إصدار رأس المال
          

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -   ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -   عالوة أسهم تم الحصول عليها
          

  )٨٠١٫٦١٠(  -   )٨٠١٫٦١٠(  -   تكلفة إصدار رأس المال
          

  )٦٫٠٠٦٫٩٣٩(  )٦٫٠٠٦٫٩٣٩(  -   -   إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
   ------------------   --------------   ----------------   -----------------  

  ١٩٥٫١٩١٫٤٥١  )٦٫٠٠٦٫٩٣٩(  ١٫١٩٨٫٣٩٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  ==========  ========  =========  ==========  
          

  ١٩٥٫١٩١٫٤٥١  )٦٫٠٠٦٫٩٣٩(  ١٫١٩٨٫٣٩٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٨يناير  ١كما في 
          

  )٩٫٢٢١٫٦٤٦(  )٩٫٢٢١٫٦٤٦(  -   -   إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
   ------------------   --------------   -----------------   -----------------  

  ١٨٥٫٩٦٩٫٨٠٥  )١٥٫٢٢٨٫٥٨٥(  ١٫١٩٨٫٣٩٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  ==========  ========  ==========  ==========  
  

  .البيانات الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٤٦إلى  ١٢من اإليضاحات المدرجة على الصفحات  لتُشك
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  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

   التدفقات النقديةبيان 
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

    
  للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

نوفمبر  ٨للفترة من 
  حتى  ٢٠١٦

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  درهم   درهم     

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  )٦٫٠٠٦٫٩٣٩(  )٩٫٢٢١٫٦٤٦(    خسائر السنة/ الفترة

        لـ: تعديل
  ١١٣٫٢١٠  ٢٤٤٫٩٣٩    للممتلكات والمعداتاالستهالك 

  ٦٠٫٩٦٤  ١٢٤٫٤٢٦    إطفاء موجودات غير ملموسة
  ١٤٨٫٠٧٥  ٢٩٦٫٧٧٣    ة للموظفينمخصص تعويضات نهاية الخدم

    ---------------   --------------  
  )٥٫٦٨٤٫٦٩٠(  )٨٫٥٥٥٫٥٠٨(    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

        التغيرات في:""
  )٢٦٫٣٥٥٫٣٨٨(  )١٢٩٫٨١٤٫٠١٦(    موجودات عقود إعادة التكافل

  )٦٫٣٠٧٫٧٣٤(  )١٦٫٠٧٨٫١٢٧(    نةذمم التكافل وإعادة التكافل المدي
  )٧٫١٩٩٫٧٤٧(  )٥٢٫٠٦٢٫٤٩٢(    المستحق من أطراف ذات عالقة (فيما يتعلق بعمليات التكافل)

  )٦٤٨٫٦٠٠(  )٤٫٣٢٣٫٨٦٣(    ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً (فيما يتعلق بعمليات التكافل)
  )١٫٠٧٧٫١٩٨(  )٣٢٦٫٧٧٣(    لمساهمين)ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً (فيما يتعلق با
  -  )١٫٨٣٠٫٩٩٩(    المستحق من أطراف ذات عالقة (فيما يتعلق بالمساهمين)

  ٣٥٫٣٠٠٫٤٤٤  ١٦١٫٢٢٠٫٩١٧    مطلوبات عقود التكافل
  ٥٫٥٦٠٫٣٢٦  ٥٤٫٠٨١٫٠٢٧    ذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة

  ٨٧٩٫٧٢٦  ١١٫٢٨١٫٩٩٦    ألخرىذمم التكافل الدائنة ا
  ١١٫١٨٦٫١٣٤  )٦٫١٢٦٫٧١٣(    المستحق ألطراف ذات عالقة

  ٢٫٠٣٧٫٢٢٨  ١٫٤٨٧٫٥٢٩    استحقاقات ومخصصات وذمم دائنة أخرى
    -------- ------   -------------  

  ٧٫٦٩٠٫٥٠١  ٨٫٩٥٢٫٩٧٨    األنشطة التشغيلية الناتج مند صافي النق
  -  )٤٫٥١١(    للموظفينتعويضات نهاية الخدمة المدفوعة 

    -------- ------   -------------  
  ٧٫٦٩٠٫٥٠١  ٨٫٩٤٨٫٤٦٧    العمليات الناتج مند صافي النق

    ========  =======  
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  )١٨٩٫٤٥٨٫٨٥٠(  )٢٠١٫٢٠٣٫٢١١(    ودائع لدى مؤسسات مالية
  -  ١٨٩٫٤٥٨٫٨٥٠    ت ماليةمتحصالت من استحقاق ودائع لدى مؤسسا

  )١٫٤٥٨٫٨٣٦(  )٨٧٫٣٤٧(    شراء ممتلكات ومعدات
  )٨٧٠٫٩٨٨(  -    شراء موجودات غير ملموسة

    ----------- ------   -----------------  
  )١٩١٫٧٨٨٫٦٧٤(  )١١٫٨٣١٫٧٠٨(    األنشطة االستثماريةالمستخدم في صافي النقد 

    - ---- ------ ------   -----------------  
        لتدفقات النقدية من األنشطة التمويليةا

        متحصالت من إصدار رأس مال
  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -    صافي المتحصالت مقابل عالوة األسهم

    -  ١٫١٩٨٫٣٩٠  
    -------- --------   ----------- -----  

  ٢٠١٫١٩٨٫٣٩٠  -    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    =========  =========  

  ١٧٫١٠٠٫٢١٧  )٢٫٨٨٣٫٢٤١(    في النقد وما يعادله )/ الزيادةالنقص( صافي
  -  ١٧٫١٠٠٫٢١٧    ٢٠١٦نوفمبر  ٨/ ٢٠١٨ يناير ١النقد وما يعادله في 

    ------ ------- ---  ------- --------  
  ١٧٫١٠٠٫٢١٧  ١٤٫٢١٦٫٩٧٦    )٨ديسمبر (إيضاح  ٣١النقد وما يعادله في 

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

  البيانات المالية.جزءاً ال يتجزأ من هذه  ٤٦إلى  ١٢من إليضاحات المدرجة على الصفحات ا لتُشك
  

  .٦إلى  ١من الصفحات على  البيانات المالية مدرج إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة



  

١٢ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  إيضاحات
  بع)(تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تا

  
  الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة  ١
  

يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) ("الشركة") كشركة مساهمة عامة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية  اورينت تأسست
التحادي لدولة اإلمارات بشأن تأسيس الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والقانون ا ٢٠١٥) لسنة ٢المتحدة رقم (

، دبي، ١٨٣٣٦٨(وتعديالته) بشأن تأسيس شركات التأمين. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب  ٢٠٠٧) لسنة ٦العربية المتحدة رقم (
  اإلمارات العربية المتحدة.

 

. إن ٢٠١٦ديسمبر  ٢٨في بينما تم االنتهاء من إجراءات إصدار وتخصيص حصص رأس المال  ٢٠١٦نوفمبر  ٨تم تأسيس الشركة في 
ورخصة من هيئة التأمين بدولة  ٢٠١٧يناير  ٢٣أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. حصلت الشركة على الرخصة التجارية في 

  .٢٠١٧يوليو  ١٦اإلمارات العربية المتحدة في 
  

تأمين ضد الحوادث وااللتزامات والتأمين ضد الحريق تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إصدار عقود التكافل قصيرة األجل المتعلقة بال
  .ودائع الوكالةوالتأمين ضد مخاطر النقل وغيرها من أنواع التأمين باإلضافة إلى التأمين الصحي. كما تقوم الشركة باستثمار أموالها في 

  
  أساس اإلعداد   ٢
  

  بيان التوافق     أ) 
  

ً تم إعداد هذه  ير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية، واألحكام ذات للمعاي البيانات المالية وفقا
والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ٢٠١٥لسنة  )٢(الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

  . ٢٠٠٧لسنة  )٦(
  

  أساس القياس  ب)
  

  .على أساس التكلفة التاريخيةالمالية  البياناتإعداد هذه تم 
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج)
  

، وهي العملة الرسمية للشركة. ما لم يذكر خالف بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي")المالية  البياناتتم عرض هذه 
   بالدرهم اإلماراتي. ذلك، تم عرض المعلومات المالية

  
  استخدام التقديرات واألحكام   د)

  

ً إن إعداد  ؤثر  الدولية إلعداد لمعاييرل البيانات المالية وفقا ي ت ديرات واالفتراضات الت ام والتق ب من اإلدارة وضع األحك التقارير المالية يتطل
ق السياسات ى تطبي ات عل ة للموجودات والمطلوب الغ الُمعلن بية والمب رادات وال المحاس ك مصروفاتواإلي ة عن تل ائج الفعلي ف النت د تختل . ق

  التقديرات.
  

م  ي ت رة الت ي الفت بية ف ا تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاس فيه
  عديالت.تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك الت

  

ة  ٥بصورة محددة، تم في اإليضاح رقم  ام الهام ديرات واألحك ي التق ين ف ى عدم اليق ي تنطوي عل ة الت ات حول المجاالت الهام ان معلوم بي
  المستخدمة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية.

  
   سة محاسبية هامةالتغير في سيا  )هـ

  

  )٢٠١٨يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "اإليرادات من العقود مع العمالء" (ساري اعتباراً من  ١٥المعيار رقم 
  

اإلير ١٥يضع المعيار رقم  راف ب ت االعت ة وحجم وتوقي د كيفي ذا من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار شامل لتحدي ادات. يحل ه
م  دولي رق بي ال ار المحاس ك المعي ي ذل ا ف اإليرادات بم االعتراف ب ة ب ة المتعلق ات الحالي ل التوجيه ار مح ار  ١٨المعي رادات" والمعي "اإلي

م  ١١المحاسبي الدولي رقم  ود اإلنشاءات" والتفسير رق رامج ١٣"عق ة "ب ارير المالي ة للتق ايير الدولي ة تفسيرات المع والء  الصادر عن لجن
ى البضائع  ١٥وفقاً للمعيار رقم العمالء".  ل عل دما يسيطر العمي اإليرادات عن راف ب تم االعت ة، ي ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي من المع

  والخدمات. يتطلب وضع أحكام لتحديد توقيت تحويل السيطرة في مرحلة زمنية محددة أو على مدى زمني.
  

ئة عن من  ١٥ال ينطبق المعيار رقم  رادات الناش ذلك اإلي ل وك المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على اإليرادات الناشئة عن عقود التكاف
  إن تأثير االعتراف باإليرادات من الخدمات األخرى المقدمة من قبل الشركة للعمالء ليس مادياً على البيانات المالية.األدوات المالية. 



  

١٣ 

  (مساهمة عامة)اورينت يو ان بي تكافل 
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  لسياسات المحاسبية الهامة  املخص   ٣
  

ـ( ٢باستثناء ما هو ُمبين في اإليضاح  ذه ه ي ه ة ف رات المقدم ة الفت ى كاف اه بصورة متسقة عل ة أدن ق السياسات المحاسبية المبين م تطبي )، ت
  .البيانات المالية

  
  قود التكافلع  أ)
  

 التصنيف  )١
  

ركة در الش ة. ال تص اطر المالي ل والمخ اطر التكاف ن مخ الً م ل أو ك اطر التكاف ل مخ ا تحوي ا إم تم بموجبه ود ي ركة عق در الش ود تص تم  عق ي
  بموجبها تحويل المخاطر المالية فقط. 

  

ى تعويض يتم تصنيف العقود التي تقبل الشركة بموجبها مخاطر التكافل الهامة من طرف آخر  ة عل أمين) من خالل الموافق ة الت ل وثيق (حام
ة  ل وثيق ى حام لبياً عل أثيراً س ؤثر ت أنه أن ي حامل وثيقة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد (الحدث المؤمن ضده) من ش

ى الحدث المؤمن ضده سداد الشر ب عل ة إذا ترت ل هام وع التكافل كعقود تكافل. تعتبر مخاطر التكاف ة نتيجة وق كة لتعويضات إضافية هام
  الحدث المؤمن ضده.    

  

ة.  ي من شأن عقود التكافل أيضاً تحويل بعض المخاطر المالي ة ف ل المخاطر المالي ي تتمث ل ف تقبلي المحتم ر المس المخاطر الناتجة عن التغي
دالت  ن مع ر م د أو أكث ربحواح لع أو أس ال عار الس هم أو أس عار األس ددة أو أس عار أو المح ر األس ة أو مؤش الت األجنبي رف العم عار ص

د  ق بأح الي، متعل ر الم ر غي ة التغي ي حال ر، ف ون التغي ى أال يك ر أخر، عل اني أو أي تغي ر االئتم اني أو المؤش نيف االئتم دالت أو التص المع
  أطراف العقد.

  

تم يتم تصنيف العقود التي ال تنطوي على مخاطر تكافل هامة كعقود استثمار. عند تص ى ي ل حت د تكاف ل يظل مصنفاً كعق نيف العقد كعقد تكاف
  الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أو يتم انتهاؤها.

  
 االعتراف والقياس  )٢
  

  عقود التكافل
  

رادات الشام ائر واإلي اح أو الخس ان األرب لة األخرى يتم االعتراف بإجمالي المساهمات المكتتبة، فيما يتعلق بوثائق التأمين السنوية، ضمن بي
ذه  ن ه ة م ر المنتهي تحقاقات غي تم إدراج االس ائق، وي دة الوث دى م ى م اوية عل اهمات بأقساط متس ع المس تم توزي أمين. ي ة الت ة وثيق د بداي عن

  المساهمات ضمن "احتياطي المساهمات غير المكتسبة" في بيان المركز المالي.
  
  احتياطي األقساط غير المكتسبة  )٣
  

أمي اط الت ألف أقس ار تت ي االعتب م وضعها ف ي ت بة الت ر المكتس الي  ضمنن غي ن إجم درة م بة المق ن النس بة م ر المكتس اط غي اطي األقس احتي
ة ل تغطية األقساط المكتتبة التي تتعلق بفترات بة التكافل الالحق ر المكتس أمين غي اطي أقساط الت تم احتساب احتي الي. ي ز الم ان المرك اريخ بي ت

ر المكتسبة للشحن البحري باس ١/٣٦٥باستخدام طريقة  أمين غي اطي أقساط الت راف باحتي تم االعت أمين الهندسي. ي تثناء الشحن البحري والت
م الصادرة بموجب القانون  الالئحة المالية وفقاً لمقتضياتكنسبة ثابتة من أقساط التأمين المكتتبة  دة رق ة المتح االتحادي لدولة اإلمارات العربي

ع فيما يتعل .٢٠٠٧لسنة  ٦ ت م زداد المخاطر بشكل ثاب ات الهندسية، من المفترض أن ت ال التأمين ر المكتسبة ألعم ق باحتياطي األقساط غي
ه األقساط  ٪١٠٠إلى  تتم مواجهتهافترة المشروع بحيث تصل المخاطر التي  ق بموجب بنهاية العقد. من المفترض أن يزداد المعدل الذي تتحق

  مواجهتها على مدى فترة سريان الوثيقة. بنفس معدل زيادة المخاطر التي تتم
  
 المطالبات   )٤
  

ي  رات ف ة والتغي ة المدفوع ة والخارجي ل الداخلي اليف التعام ى التسويات وتك دة عل ات المتكب تمل المطالب اطيتش د التسوية  احتي ات قي المطالب
   اع التعويضات واالستردادات المتعلقة بها.استقطيكون ممكناً، يتم  يثماالتي تقع خالل الفترة المالية. ح الناتجة عن األحداث

  

ن  تم رصدهتتألف المطالبات قيد التسوية م ذي ي اطي ال ة  االحتي ة لتسوية كاف ة النهائي ديرات الشركة للتكلف اً لتق اتوفق ر  المستحقة المطالب غي
تم م ي ا أم ل الغ عنه م اإلب ي ت ك الت واء تل ر س اريخ التقري ي ت ا ف ة كم ى  ،المدفوع افة إل روفاتلاباإلض ع  مص ل م ة للتعام ة والخارجي الداخلي

ة واالستردادات األخرىالمطالبات  ات بعد خصم التعويضات المتوقع ة المطالب د التسوية من خالل مراجع ات قي يم المطالب تم تقي م . ي ي ت الت
تم  اإلبالغ ة. ال ي ا بصورة فردي اطيعنه يض احتي ى  تخف ديالت عل ار التع تم إظه د التسوية. ي ات قي اطيالمطالب ات  احتي د التسوية المطالب قي

ة ضمنفي فترات سابقة  المرصود ديالت.للف البيانات المالي ا التع ي تمت فيه رة الت ديرات الموضوعة  ت ة الطرق المستخدمة والتق تم مراجع ت
  بصورة منتظمة.



  

١٤ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  بع)(تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تا

  
  (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةاملخص   ٣
  
  (تابع)عقود التكافل   أ)

  
  إجمالي المطالبات المدفوعة  )٥
  

اح أو الخسائر ان األرب ات المدفوعة ضمن بي املة األخرى يتم االعتراف بإجمالي المطالب رادات الش دما  واإلي ععن ة يستحق دف ة  قيم المطالب
  األخرى وفقاً لبنود عقود التكافل. ويتم تحديد األطراف وثائقال حملةل

  
  المدفوعةالمطالبات  حصة إعادة التكافل من  )٦
  

ل الشركة، وفق ا من قب م دفعه ي ت ات الت الي المطالب ق بإجم ا يتعل ل فيم اً تشمل المطالبات المستردة المبالغ المستردة من شركات إعادة التكاف
  . التعويضات واستردادات المطالبات المرتجعة األخرىمل أيضا لعقود إعادة التكافل التي تحتفظ بها الشركة، وهي تش

  
  التي لم يتم اإلبالغ عنها  المستحقةإجمالي المطالبات قيد التسوية والمطالبات   )٧
  

ا للمطالبات المستحقةيتألف إجمالي المطالبات قيد التسوية من التكاليف المقدرة  ز الم ق والتي لم يتم سدادها في تاريخ بيان المرك ا يتعل لي. فيم
تم  ى حدة،  رصدهابمخصصات المطالبات التي تم اإلبالغ عنها ولم يتم دفعها حتى تاريخ بيان المركز المالي، في ة عل ديرات كل حال اً لتق وفق

تم  ر مدفوعة، وي ة غي ي  رصدهاوتعتمد هذه المخصصات على تقدير الخسائر، التي سيتم حتماً دفعها عن كل مطالب ل اإلدارة ف ن قب ضوء م
اً  ة حالي ات المتاح اربالمعلوم ابقة.  والتج ً الس ا تم أيض د ي افي وف رص ص إضافي ص ديرات اإلدارة ألي مطالبمخص اً لتق تحقة ق تم ة مس م ي ل

اول اإليضاح  الي. يتن ز الم ان المرك اريخ بي ي ت ا ف الغ عنه د التسوية ٩اإلب ات قي دير المطالب ي تق ه ف تناد إلي م االس ذي ت  تفاصيل األساس ال
  لم يتم اإلبالغ عنها.مستحقة التي البات الوالمط

   
  يتم تقدير وبيان حصة إعادة التكافل في إجمالي المطالبات قيد التسوية بشكل منفصل.

  
  احتياطي العجز في المساهمات   )٨
  

ة  رصديتم  ة المتوقع د القيم دما تزي ة عن ل العام ود التكاف اتج عن عق ي المساهمات الن اتمخصص للعجز ف  المنسوبة مصروفاتوال للمطالب
الي عن لللفترات غير المنتهية ل اطيوثائق السارية في تاريخ بيان المركز الم ات المسجلة  احتي ات المطالب ر المكتسبة والتزام المساهمات غي

 ً ا ا مع تم إداراته ي ي ال الت ات األعم تناداً لفئ اهمات اس ي المس ز ف ص العج اب مخص تم احتس ائق. ي ذه الوث ق به ا يتعل ل فيم ع  بالفع ع الوض م
  . المطالباتباالعتبار عائد االستثمار المستقبلي لالستثمارات المحتفظ بها لدعم المساهمات غير المكتسبة ومخصصات 

  
  إعادة التكافل     )٩

    
ع  إعادة التكافل بإسناد عقود ،في سياق أعمالها االعتيادية، تقوم الشركة ة من خالل تنوي ائرها المحتمل المخاطر بغرض الحد من صافي خس

ات  رادات التي تتعرض لها. يتم عرض الموجودات والمطلوب ل  مصروفاتوالواإلي ادة التكاف ود إع ندةالناتجة عن عق بصورة منفصلة  المس
ي الشركة  مصروفاتوال واإليراداتعن الموجودات والمطلوبات  ل ال تعف الناتجة عن عقود التكافل ذات الصلة حيث أن ترتيبات إعادة التكاف

  . وثائقها حملةزاماتها المباشرة تجاه من الت
  

ى ومن  الغ المستحقة إل ق ميتم احتساب المب ة تتواف ل بطريق ل ذات المساهمات ذات الصلة ع سياسات إعادة التكاف ادة التكاف ود إع اً لعق ووفق
اطي  مصروفاتيتم تأجيل واحتساب مساهمات إعادة التكافل ك .الصلة ود استناداً إلى نفس أساس احتساب احتي بة لعق ر المكتس المساهمات غي

  ضمن موجودات عقود إعادة التكافل. المسندةالتكافل ذات الصلة. يتم إدراج االستحقاق المؤجل من مساهمات إعادة التكافل 
  

ل  نيتم تقييم موجودات إعادة التكاف ق م اض  للتحق د انخف ل ق ر موجودات إعادة التكاف الي. تعتب ز م ان مرك ل بي اريخ ك ي ت ة ف تعرضت القيم
ل موضوعي، نتيجة لحدث ا،  النخفاض في القيمة في حال وجود دلي دئي به راف المب د االعت ع بع ى وق تمكن من يشير إل د ال ت أن الشركة ق

تلمها الشركة من إعادة  ي سوف تس الغ الت ى المب ة عل ة موثوق تحصيل كافة المبالغ المستحقة لها ويكون لهذا الحدث تأثير يمكن قياسه بطريق
رادات الشاملة األخرى يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة موجودات إعادة التكافل ضمن بيان األرباح أو الخسائر . التكافل ي الواإلي رةف  فت

  التي تم تكبدها فيها. 
  

  يتم االعتراف بعموالت األرباح المتعلقة بعقود إعادة التكافل على أساس االستحقاق.



  

١٥ 

  )اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةاملخص   ٣
  
  (تابع)عقود التكافل   أ)

  
  المؤجلة     االستحواذتكلفة   )١٠

  

ي استحقاقالمؤجلة  االستحواذ، تتمثل تكلفة فيما يتعلق بعقود التكافل ادلاالستحواذ  اليفتك ف ا يع ب بم ة النس الي المساهمات المكتتب ة من إجم
  غير المكتسبة في تاريخ بيان المركز المالي. 

  
        ذمم التأمين المدينة والدائنة  )١١

      

ى  ن وإل الغ المستحقة م ل المب ةتتمث أمين وشركات ال حمل ائق ووكالء الت لوث ا  التكاف تم إدراجه ة ي ي أدوات مالي ل ف ادة التكاف م  ضمنوإع ذم
  إعادة التكافل.عقود عقود التكافل أو موجودات  ضمن مطلوباتوالدائنة وليس  التكافل المدينة

  
  وتعويضات اإلحالل   (قيمة الخردة) القيمة المتبقية  )١٢

  
ا ة). كم ة المتبقي ا (القيم ة م ا لتسوية مطالب م االستحواذ عليه ي ت ة) الت ادة التالف ات (ع د  تجيز بعض عقود التكافل للشركة بيع بعض الممتلك ق

اليف (ي ل التك داد بعض أو ك ة أطراف أخرى بس ي مطالب ون للشركة الحق ف ة اإلحاللك تردة الباقي الغ المس ديرات المب راف بتق تم االعت ). ي
  المطالبات.بالتكافل  التزاموتعويضات اإلحالل كمخصص عند قياس 

  
  اإليرادات (بخالف إيرادات التكافل)  ب)

  

  ) مما يلي:    تتألف اإليرادات (بخالف إيرادات التكافل
    

     رسوم الوكالة  )١
  

ة باإلنابة عنبإدارة عمليات التكافل  تقوم الشركة ل رسوم ال حمل ائق مقاب راف وث تم االعت ى أساس االستحقاق. ي ا عل راف به تم االعت ة ي وكال
  الوثائق. حملةل المنسوبة األرباح أو الخسائرضمن بيان  مصروفاتبمبلغ مماثل ك

  
  أرباح الودائع  )٢
  

  المطبق.الفعلي  العائدالقائم وسعر األصلي إلى المبلغ  استناداً على أساس زمني  أرباح الودائعتم االعتراف بي
  
  االستثمار إيرادات  )٣
  

ي استالم  إيراداتيتم االعتراف بأرباح الودائع االستثمارية على أساس االستحقاق الزمني. يتم احتساب  وت الحق ف د ثب توزيعات األرباح عن
دفع ة ال ات ومتوسط التكلف ين صافي متحصالت المبيع رق ب ا الف ى أنه تثمارات عل ع االس ن بي ة م ائر الناتج اح والخس تم احتساب األرب ات. ي

  المرجح، ويتم تسجيلها عند إتمام معاملة البيع.
  

  عقود اإليجار التشغيلي  ج)
  

تم مخاطر كافة التي يحتفظ بموجبها المؤجر ب إيجار الموجوداتيتم تصنيف عقود  ود إيجار تشغيلي. ي ة كعق ة بصورة فعلي ازات الملكي وامتي
دفعات  راف ب ب االعت ة بموج دات المكتبي ار المع ائر إيج اح أو الخس ان األرب من بي غيلي ض ار التش ود اإليج رى عق املة األخ رادات الش واإلي

الي يتم االعتراف بحوافز اإليجار المستلمة كجزعلى مدى فترة عقد اإليجار.  بأقساط متساوية ى  مصروفاتء ال يتجزأ من إجم اإليجار عل
  مدى فترة عقد اإليجار.

  
    الممتلكات والمعدات  د)

  

 االعتراف والقياس     )١
   

  بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.  المعداتالممتلكات وبنود  قياسيتم 
  

ة بصورة مباشرة ل المصروفات المنسوبةعلى  التكلفةتشتمل  ى تكلف اً عل يدة ذاتي ة الموجودات المش ى الموجودات. تشتمل تكلف الستحواذ عل
ى لالمواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى منسوبة مباشرة  ا باإلضافة إل ع له تهيئة الموجودات للحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام المزم

  وقع الذي تقع عليه تلك الموجودات إلى وضعه األصلي.تكاليف تفكيك وإزالة بنود الموجودات المعنية وإعادة الم
  



  

١٦ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةاملخص   ٣
  
    (تابع)الممتلكات والمعدات   د)

  
   (تابع) االعتراف والقياس  )١
   

  ن لبنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية متفاوتة، يتم احتسابها كبنود منفصلة (عناصر أساسية) من الممتلكات والمعدات.عندما يكو
  

ة للممت ة الدفتري ع القيم تبعاد م ات يتم تحديد األرباح أو الخسائر من استبعاد بنود الممتلكات واآلالت من خالل مقارنة المتحصالت من االس لك
  يتم االعتراف بها صافية ضمن اإليرادات األخرى/ المصروفات األخرى في بيان األرباح أو الخسائر.والمعدات، و

  
  التكاليف الالحقة      )٢
  

تقبلية  المنافعيتم االعتراف بتكلفة استبدال أجزاء أحد بنود المعدات ضمن القيمة الدفترية لهذا البند إذا كان من المحتمل تدفق  االقتصادية المس
ى المت زء إل ك الج ي ذل منة ف ركةض ة  الش يانة اليومي اليف الص راف بتك تم االعت ة. ي ورة موثوق ه بص اس تكلفت ان قي ان باإلمك ات لملوك متلك
  عند تكبدها.  األرباح أو الخسائربيان عدات ضمن والم

  
  االستهالك       )٣
  

ر ة صر الهامة لكل أصل على حديرتكز االستهالك على تكلفة األصل ناقصاً قيمته المتبقية. يتم تقييم العنا اجيوإذا كان ألحد العناصر عم  إنت
  مختلف عن باقي عناصر األصل المعني، يتم احتساب االستهالك على هذا العنصر بصورة منفصلة.

  
ان  من بي تهالك ض راف باالس تم االعت ائري اح أو الخس نب األرب ر م ل عنص درة لك ة المق ار اإلنتاجي دى األعم ى م اوية عل اط متس ود  أقس بن

  المعدات. الممتلكات و
  

اريخ  ي ت ة ف يم المتبقي ة والق ار اإلنتاجي يم طرق االستهالك واألعم اليتتم إعادة تقي ز الم ان المرك ديلها  بي تم تع ا يكونوي ً  حيثم با تم  .مناس ال ي
  لفة.احتساب استهالك على األرض المملوكة تملك حر واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز. يتم بيان األرض بالتك

       
  المعدات:الممتلكات وفئات  لمختلففيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة 

  
    سنوات    

    سنوات ٤    مكتبيةالمعدات ال
  سنوات ٧    األثاث والتجهيزات

  سنوات ٥    سياراتال
  

    الموجودات غير الملموسة  هـ)
  

ة. بالتكلفة  الشركةالتي تستحوذ عليها  الموجودات غير الملموسةيتم قياس  اض القيم ة النخف ائر متراكم راكم وأي خس اء المت تم تناقصاً اإلطف
تقبلية  تؤدي إلى زيادة المنافعرسملة المصروفات الالحقة فقط عندما  ياالقتصادية المس راف  المتضمنة ف تم االعت الموجودات ذات الصلة. ي

  عند تكبدها.  بكافة المصروفات األخرى
  

اء  تم إطف ةي ر الملموس ودات غي من الموج ان  ض ائربي اح أو الخس رى ب األرب املة األخ رادات الش دى واإلي ى م اوية عل اط متس اأقس  أعماره
ار جاهزة لالستخدام الموجوداتالمقدرة اعتباراً من التاريخ التي تكون فيه  اإلنتاجية ة. إن األعم درة  اإلنتاجي ةالمق ر الملموس  للموجودات غي

ل  روات. تتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعماسن بسبعالمقارنة تقدر والحالية  تينللفتر اريخ ك الياإلنتاجية والقيم المتبقية بت ز م ان مرك تم  بي وي
 ً   مناسباً. يكون تعديلها حيثما

  
    المخصصات  )و

  
ون من  ة، ويك ديره بصورة موثوق يتم االعتراف بمخصص إذا كان لدى الشركة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تق

ة ا دفقات النقدي م الت ق خص ن طري ات ع د المخصص تم تحدي زام. ي وية االلت ادية لتس افع االقتص ة للمن ة خارج دفقات نقدي زم ت رجح أن يل لم
  المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر التي ينطوي عليها هذا االلتزام.



  

١٧ 

  ساهمة عامة)اورينت يو ان بي تكافل (م
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةاملخص   ٣
  
    األدوات المالية  )ز

  
  الموجودات المالية غير المشتقة  )١
  

  االعتراف
  

  ف بكافة الموجودات المالية األخرى في تاريخ المتاجرة.تقوم الشركة مبدئياً باالعتراف بالذمم المدينة في تاريخ نشأتها. يتم مبدئياً االعترا
  

  التصنيف
  

  الذمم المدينة
  

دئي، ي راف المب اً لالعت ة. الحق اس يتم مبدئياُ االعتراف بهذه الموجودات بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعامل تم قي
م الربح الفعليهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  ة بصورة رئيسية من ذم ذمم المدين ألف ال ة. تت اض القيم ، ناقصاً خسائر انخف

  وذمم التكافل وإعادة التكافل المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة األخرى. التكافل وإعادة التكافل المدينة 
  

  النقد وما يعادله
  

ي الصندوق والنقد وما يعادله  يتألف ر المشروطة األرصدةمن النقد ف وك  غي دى البن ة السيولةل ة عالي رات  والموجودات المالي د فت ي تمت الت
ل ائتمان غير هامةاستحقاقها األصلية إلى ثالثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر  ا قصيرة األجل الشركة، وتستخدم من قب ي إدارة التزاماته . ف
تم إدراج السحب المص ة، ي دفقات النقدي ان الت ب ويشكل جزء ال ألغراض بي د الطل داد عن ذي يستحق الس د) ال ى المكشوف (إن وج رفي عل

  يتجزأ من إدارة النقد لدى الشركة كعنصر من النقد وما يعادله.
  
  المطلوبات المالية غير المشتقة  )٢
  

ه  بح في ذي تُص اريخ ال و الت اجرة، وه اريخ المت ي ت ة ف ات المالي ألداة  ةالشركيتم االعتراف مبدئياً بكافة المطلوب ة ل ام التعاقدي ي األحك اً ف طرف
  المعنية.

  
  إيقاف االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية  )٣
  

دما تنتهي حقوقه الشركةتقوم  الي عن دما  ابإيقاف االعتراف باألًصل الم الي أو عن ة من األصل الم دفقات نقدي ى ت ي الحصول عل ة ف التعاقدي
ي حال أو  ،كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية تحويلمن خالل معاملة يتم بموجبها  األصل المالي بالتنازل عنتقوم  ى ف م حت م تق ل

ة و بتحويلبموجبها  الشركة ة بصورة فعلي ازات الملكي ا أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتي ى األصل لكنه تم المحولال تحتفظ بسيطرتها عل . ي
وم  المحولةة االعتراف بأي حصص في الموجودات المالي ي تق ا كموجودات  الشركةالمؤهلة إليقاف االعتراف والت اظ به بتسجيلها أو االحتف

ة لألصل (أو  ة الدفتري ين القيم الفرق ب راف ب تم االعت الي، ي راف باألصل الم اف االعت د إيق أو مطلوبات منفصلة في بيان المركز المالي. عن
د  )حولمن األصل الم لجزءالقيمة الدفترية المخصصة  زام جدي ه ناقصاً أي الت والثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول علي

  . واإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائرمحتمل) ضمن بيان 
  

  بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتها التعاقدية أو يتم إلغاؤها أو انتهاؤها.الشركة تقوم 
  

  قياس القيمة العادلة  )ح
  

ين المشاركين ة ب ة منتظم ي معامل ا ف زام م ل الت ه لتحوي ي  تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفع ف
اً  ة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاح ي حال ي السوق الرئيسي أو، ف اس ف اريخ القي اريخ. للشركةالسوق في ت ك الت ي ذل ة  ف تعكس القيم

 العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
 

ه نشط  الشركةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم  ر السوق أن ك األداة. يعتب ي سوق نشط لتل درج ف بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر الم
اً لشروط في حال كانت األسعار المدرجة متاحة بسهولة وبصورة منتظمة وتمثل المعامال ة وفق ي تحدث بصورة منتظم ت السوقية الفعلية الت

  السوق االعتيادية.



  

١٨ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةاملخص   ٣
  

  (تابع)قياس القيمة العادلة   ح)
  

ن المدخالت الملحوظة ذات الصلة بأقصى  الشركةسعر مدرج في سوق نشط، تستخدم  عندما ال يكون هناك تفيد م ث تس يم بحي اليب التقي أس
ار  ان ليضعها باالعتب ي ك ل الت ة العوام اره كاف م اختي ذي ت يم ال قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقي

  ير المعاملة.األطراف المشاركة في السوق عند تسع
  

دئي راف المب د االعت ة عن ة ألداة مالي ة العادل ى القيم ل عل ل دلي و أفض ادةً ه ة ع عر المعامل ون س دفوع أو  -  يك غ الم ة للمبل ة العادل أي القيم
رر  دما تق وض. عن ركةالمقب ى القيم الش تدالل عل تم االس ة، ال ي ف عن سعر المعامل دئي تختل راف المب د االعت ة عن ة العادل ة أن القيم ة العادل

وق  ن الس ات م ط بيان تخدم فق يم تس اليب تقي ى أس تناد إل ة أو االس ات مماثل ودات أو مطلوب ط لموج وق نش ي س ة ف عار المدرج طة األس بواس
د  ة عن ة العادل ين القيم رق ب اة الف ديلها لمراع تم تع ة، وي ة العادل ة بالقيم اس األدوات المالي دئياً قي تم مب ة ي راف االعالملحوظة، وفي هذه الحال ت

اح أو الخسائرالمبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن بيان  رادات الشاملة األخرى األرب ى  واإلي ى أساس تناسبي عل عل
  مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعاملة.

  
وم في حال ك ب، تق ة سعر عرض وسعر طل ة العادل ة بالقيم ات المقاس ز  الشركةان ألحد الموجودات أو المطلوب اس الموجودات والمراك بقي

  طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.
  

ى أساس صافي  الشركةسوق ومخاطر االئتمان، التي تقوم إن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر ال بإدارتها عل
ل األجل (أو  ع صافي مركز طوي تم قبضه لبي ذي سوف ي غ ال ى أساس المبل التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسها عل

ز قص افي مرك ل ص دفوع لتحوي غ الم ددة. المبل اطر مح رض لمخ ل) للتع يص تلير األج تم تخص ى ي افظ إل توى المح ى مس ويات عل ك التس
  الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي عليها كل أداة في المحفظة. 

  
  ير التي حدث خاللها التغيير.باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقر الشركةتقوم 

  
  انخفاض القيمة  )ط

  
  انخفاض قيمة الموجودات المالية الُمسجلة بالتكلفة المطفأة

  
ة  ن الموجودات المالي الي أو مجموعة م تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة األصل الم

ل  المسجلة بالتكلفة المطفأة. يتم اك دلي ان هن ة إذا ك ي القيم اض ف د تعرضت النخف ة ق اعتبار أن األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالي
تقبلية  ة المس دفقات النقدي ى الت أثير عل ذه الخسارة ت ان له ذه الموجودات وك موضوعي يشير إلى وقوع حدث خسارة بعد االعتراف المبدئي له

   لهذا األصل يمكن تقديره بصورة موثوقة.
  

ر أو العجز عن  رض أو المصدر أو التعث ة للمقت ة الهام ة الصعوبات المالي ة الموجودات المالي اض قيم ى انخف تشتمل األدلة الموضوعية عل
دل  هيكلةالسداد من قبل المدين أو إعادة  ي ت المبلغ المستحق للشركة وفقاً لشروط ما كانت الشركة لتقبلها في ظروف أخرى أو المؤشرات الت

ل على أ ن الموجودات مث رتبط بمجموعة م ن المدين أو المصدر سيشهر إفالسه أو عدم وجود سوق نشطة للسند أو بيانات أخرى ملحوظة ت
  التغييرات السلبية في وضع المقترض أو المصدر أو الظروف االقتصادية التي تالزم حاالت التعثر في الشركة.

  
  انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة

  
ة تأخذ الشر رديسواء كة بعين االعتبار األدلة على انخفاض قيمة القروض والذمم المدين ى المستوى الف اعي عل ذمم والجم ة ال يم كاف تم تقي . ي

ة.  في حالتها الفرديةالمدينة الهامة  ي القيم اض محدد ف ق بللتحقق مما إذا كان هناك انخف ا يتعل ي فيم ة الت ة الهام ذمم المدين روض وال ة الق كاف
ةلم تتعرض النخفاض القيمة في حالتها الفردية وجد أنها اك  ، يتم تقييمها بصورة جماعي ان هن ا إذا ك ق مم اضأي للتحق ة دون  انخف ي القيم ف

ة أن يتم تحديده بعد. هذا و ذمم المدين ريتم تقييم القروض وال ق  غي ة للتحق ة بصورة جماعي ا الفردي ي حالته ة ف اك من هام ان هن ا إذا ك أي مم
  مخاطر.من حيث السمات مماثلة  التي تنطوي علىتجميع الموجودات  يمة، وذلك من خاللفي الق انخفاض

  
ذا األصل  بيان مركز ماليتقوم الشركة في تاريخ كل  ى تعرض ه ل موضوعي عل اك دلي ان هن ا إذا ك ق مم ى حدة للتحق بتقييم كل أصل عل

الي النخفاض في القيمة. يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجل ة لألصل الم ة الدفتري ين القيم رق ب ة بالتكلفة المطفأة على أنها الف
  الفعلي األصلي لهذا األصل.  الربحوالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل 

  



  

١٩ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  ع)(تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تاب

  
  (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةاملخص   ٣
  

  (تابع)انخفاض القيمة   ط)
  

  ة (تابع)انخفاض قيمة القروض والذمم المدين
  

ن تحصيل  دما ال يمك اعن رض م ة المق اض القيم ل مخصص انخف تم شطبه مقاب ذه رصود ، ي تم شطب ه ه. ي روضل ة  الق تكمال كاف د اس بع
ه  ارة. في حالة االسترداد الالحق للمبالغ التي تم شطبها سابقاً و/اإلجراءات الالزمة وتحديد مبلغ الخس ب علي وع أي حدث يترت يصأو وق  تقل

  . واإليرادات الشاملة األخرى في بيان األرباح أو الخسائر قيمة القرضخسائر انخفاض القيمة، يتم تخفيض قيمة مخصص انخفاض 
  

ة ضمن  اض القيم ان األريتم االعتراف بخسائر انخف اح أو الخسائربي رادات الشاملة األخرى ب ا ضمن حساب المخصص واإلي تم بيانه ، وي
ً مقابل  النخفاض القيمة من خالل عكس الخصم.  التي تعرضتعلى الموجودات  بالربحيستمر االعتراف  .القروض والمبالغ المدفوعة مقدما

تم عكس ال تقليص خسائرأدى حدث الحق إلى إذا  يصانخفاض القيمة، ي ي تقل ائر ف اح أو الخس ان األرب ة من خالل بي اض القيم  خسائر انخف
  .واإليرادات الشاملة األخرى

  
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

  
ة لموجوداتها الدفتريةمراجعة القيم تقوم الشركة بتاريخ كل بيان مركز مالي ب ق غير المالي ى م للتحق اك أي مؤشر عل ان هن ا إذا ك تعرضها م

  المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  ذلكة. في حالة وجود مثل نخفاض القيمال
  

تكون واختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر  لغرض
  األخرى.  األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات إلى أبعد الحدودمستقلة 

  
د  ا أو الوحدة المنتجة للنق ي تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل م هقيمف ن  ت هستخدام أو قيماالم ع ت اليف البي ة ناقصاً تك ر، العادل ا أكب . أيهم

ى بعد تخفيضها التدفقات النقدية المستقبلية المقدرةترتكز القيمة من االستخدام على  ة باستخدام معدل خصم إل ا الحالي ل الضريبة قيمته ا قب  م
   . والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقدللقيمة الزمنية للمال يعكس التقييمات السوقية الحالية 

  
   ن قيمته القابلة لالسترداد.يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد ع

  
ة ضمن  اض القيم ان يتم االعتراف بخسائر انخف اح أو الخسائربي رادات الشاملة األخرى األرب ة واإلي اض القيم تم تخصيص خسائر انخف . ي

ي لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة تجارية مخصصة للوحدات المنتجة للنقد ثم لتخفيض القيم الدفترية ل المعترف أوالً  لموجودات األخرى ف
  الوحدة المنتجة للنقد على أساس تناسبي.

  
ي  فقط يتم عكس خسائر انخفاض القيمة ة الت ة الدفتري ة للموجودات عن القيم انإلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفتري تم ل ك دهاي د  ،تحدي بع

  ض القيمة.االعتراف بخسائر انخفالم يكن قد تم  االستهالك أو اإلطفاء، في حال خصم
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية  ي)
  

  لصرف السائدة في تاريخ المعاملة.يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي وفقاً ألسعار ا
  

ي ائدة ف اً ألسعار الصرف الس اراتي وفق درهم اإلم ى ال ة إل العمالت األجنبي ة ب ات المالي اريخ  يتم تحويل الموجودات والمطلوب ز ت ان المرك بي
ل المالي تم تحوي ود. ي تم  البن ي ي ة، الت العمالت األجنبي ة ب ر المالي اً ألسعار الصرف  قياسهاغي اراتي وفق درهم اإلم ى ال ة، إل ة التاريخي بالتكلف

ان ا بشكل عام يتم تاريخ المعاملة.في السائدة  ل ضمن بي ة الناتجة عن التحوي روق صرف العمالت األجنبي ائر االعتراف بف اح أو الخس ألرب
  .واإليرادات الشاملة األخرى



  

٢٠ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةاملخص   ٣
  
  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  )ك

    
  خطة التعويضات المحددة

  
ه،  لموظفيهات نهاية الخدمة تقدم الشركة تعويضا دة خدمت ب الموظف وم الوافدين، ويرتكز استحقاق الحصول على هذه التعويضات على رات

 الحد األدنى لمدة الخدمة. يتم استحقاق التكاليف المتوقعة لتلك التعويضات على مدى مدة خدمة الموظف. انقضاءبشرط 
  

  خطة المساهمات المحددة
  

ا ي برن ة ف ذا تساهم المجموع ل ه اعي. يتمث انون المعاشات والضمان االجتم اً لق ة المتحدة وفق ارات العربي ة اإلم واطني دول مج المعاشات لم
رادات الشاملة  ضمن بيان األرباح أو الخسائر الشركةالمساهمات المحددة، ويتم تحميل مساهمة معاشات ترتكز على البرنامج في خطة  واإلي

دى في الفترة ذات الصلة. وفق األخرى امج، ل ذا البرن د  الشركةاً له د استحقاقها، وال توج ة عن انوني وضمني بسداد المساهمة المالي زام ق الت
  التزامات بسداد التعويضات المستقبلية.

  
  ربحية السهم  )ل

    
ائراألساسية والمخففة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية ب السهمبعرض بيانات ربحية  الشركةتقوم  اح أو الخس  تقسيم األرب

ى مساهمي  السنوية ة السهم  الشركةالمنسوبة إل د ربحي تم تحدي نة. ي ة خالل الس ة القائم دد األسهم العادي ى المتوسط المرجح لع اديين عل الع
اديين  بتعديل األرباح أو ةالمخفف ة القاوالخسائر المنسوبة إلى المساهمين الع دد األسهم العادي ان المتوسط المرجح لع ة لبي رئم ف أث ة تخفي  كاف

  األسهم العادية المحتملة. 
  

  التقارير حول القطاعات   )م
  

  التكافل العام. مجموعة أعمالترتكز التقارير حول قطاعات الشركة على 
  

يارات وال ى الس أمين عل ام الت ل الع ات التكاف من منتج ركات. تتض راد والش ام لألف ل الع ن التكاف ام م ل الع اع التكاف ألف قط ري يت أمين البح ت
ت وتأمينات أخرى متنوعةالصحي  والتأمين ي تحمل ة وتعويض األطراف األخرى الت ل الوثيق ة لموجودات حام . توفر هذه المنتجات الحماي

توس.  وظفين واألسبس ؤولية الم ات مس ل مطالب ة، مث ل الوثيق ادث حام ن ح ة ع رار ناتج أأض اع  تنش ذا القط رادات ه ي إي كل أساس ن بش م
 العموالت. وإيراداتافل مساهمات التك

 
  المقاصة   )ن

    
الي ،تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ز الم ك و، ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المرك دما يكون ذل ط عن انوني  للشركةفق حق ق

غ أو تحصيل الم ى أساس صافي المبل ي تسويتها عل ا ف ة إم ات في مقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها الرغب وجودات وتسوية المطلوب
  بصورة متزامنة.  

  
 الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعدوالتفسيرات  المعايير  )س

  
د  و  ١تسري بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات على الفترات السنوية التي تبدأ بع ل  ٢٠١٨يولي ا قب ويجوز تطبيقه

  م بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة التالية بشكل مسبق عند إعداد هذه البيانات المالية. ذلك التاريخ، إال أن الشركة لم تق
  

رات الم ي الفت ركة ف ة للش ات المالي ى البيان أثير عل ا ت ون له ع أن يك ي يُتوق ايير الت ى المع ديالت عل دة والتع ايير الجدي ق بالمع ا يتعل ة فيم الي
ايير. ال تخطط ال التحول والتأثير المحتمل على بياناتها المالية عند المستقبلية، قامت الشركة بتقييم خيارات ذه تطبيق هذه المع ق ه شركة تطبي

  المعايير بشكل مسبق.



  

٢١ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةاملخص   ٣
  

 (تابع)والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  عاييرالم  )س
    

م  ٩تطبيق المعيار رقم   )١ ار رق ع المعي ة" م ة "األدوات المالي ارير المالي ة إلعداد  ٤من المعايير الدولية إلعداد التق ايير الدولي ن المع م
  التقارير المالية "عقود التأمين"

  
م تقدم هذه التعديالت منهجين للمؤسسات ل ة ٤تطبيق المعيار رق ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع ات  م أثير اختالف يض ت بغرض تخف

م  ١٧تواريخ التفعيل مع المعيار رقم  ار رق أمين" والمعي ة إلعداد  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " عقود الت ايير الدولي ن المع م
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩واعفاء مؤقت من تطبيق المعيار رقم  مركبلية": منهج التقارير المالية " األدوات الما

  
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: ٤المعيار المعدل رقم 

  
    راف ار االعت أمين خي ق المعيبيمنح كافة الشركات التي تصدر عقود الت د تطبي د ينشأ عن ذي ق م التغير ال ة  ٩ار رق ايير الدولي ن المع م

ن  ")مركبمنهج عقود التأمين ("الخاص ب الجديد معيارالإصدار إلعداد التقارير المالية قبل  دالً م رادات الشاملة األخرى، ب ضمن اإلي
 ؛ واألرباح أو الخسائر

 
   ي نح الشركات الت رتبط أنشطتها يم ى ت ن الدرجة األول ت م اء مؤق ار إعف أمين خي م ق من تطبي بالت ار رق ة  ٩المعي ايير الدولي ن المع م

م أو  ٢٠٢١يناير  ١فترات التقارير السنوية التي تبدأ قبل إلعداد التقارير المالية حتى  ار رق ا المعي ي يسري فيه من  ١٧حتى الفترة الت
م التي تؤجل تطبيق  إن المنشآت. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، أيهما أوالً  ارير  ٩المعيار رق داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع م

  حتى ذلك الوقت. ٣٩المحاسبي الدولي رقم  المعيار - األدوات المالية الخاص ب الحالي معيارالتطبيق ستستمر في  المالية
  

  لي:اإلفصاح عن معلومات لتمكين مستخدم البيانات المالية من فهم ما ي المركبيتعين على شركة التأمين التي تطبق المنهج 
  
  كيفية احتساب إجمالي المبلغ المعاد تصنيفه فيما بين األرباح أو الخسائر وبين اإليرادات الشاملة األخرى في فترة التقرير؛ و  أ)
  

  تأثير إعادة التصنيف على البيانات المالية.  ب)
  

م عند قيام شركة التأمين بتطبيق الالمركب المنهج استخدام تنطبق هذه التعديالت التي تجيز  ار رق ارير  ٩معي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع م
  المالية ألول مرة.

  
م  ة اإلفصاح عن  ٩يتعين على شركة التأمين التي اختارت االعفاء المؤقت من تطبيق المعيار رق ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع م

  معلومات لتمكين مستخدم البيانات المالية من فهم ما يلي:
  
  ؛ وشركة التأمين لإلعفاء المؤقتكيفية تأهل  فهم  أ)
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩المعيار رقم التي تطبق  المنشآتب) مقارنة شركات التأمين التي تطبق اإلعفاء المؤقت مع 
  

ي المركب تسري التعديالت التي تجيز استخدام المنهج  دأ ف اير  ١على الفترات السنوية التي تب اريخ. يمكن استخدام  ٢٠١٨ين ك الت د ذل أو بع
ل  اير  ١االعفاء المؤقت لفترات التقارير السنوية التي تبدأ قب م ٢٠٢١ين ار رق ل المعي ه بمجرد تفعي ينتهي تفعيل ة  ١٧، وس ايير الدولي ن المع م

  إلعداد التقارير المالية.
  

  التأثير المحتمل على البيانات المالية
  

ة من المتوقع أن يكون  ى كيفي ار عل ذا المعي ؤثر ه د ي لمعيار محاسبة التأمين الجديد قيد الدراسة تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة. ق
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩المعيار رقم المالية بموجب  األدواتتصنيف وقياس متطلبات 

  
ث  ٩معيار رقم المن تطبيق  إن الشركة مؤهلة لإلعفاء المؤقت م يسبقمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، حي ا ل ق أي  له نسخة تطبي

ى  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، كما أن أنشطتها ٩من المعيار رقم  ن الدرجة األول أمينمرتبطة م ة بالت ة الدفتري ا أن القيم ، كم
م  ار رق ار المعي ي إط ا ف ن ٤لمطلوباته ن  م ر م ل أكث ة تمث ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ة ل ٪٩٠المع ة الدفتري الي القيم ن إجم ة م كاف

  دون أي تغيير الحق في أنشطتها. ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  مطلوباتها



  

٢٢ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (تابع) ات المحاسبية الهامةلسياساملخص   ٣
  

 (تابع)والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  المعايير  )س
    

م  ٩تطبيق المعيار رقم   )١ ار رق ع المعي ة" م ة "األدوات المالي ارير المالي ة إلعداد  ٤من المعايير الدولية إلعداد التق ايير الدولي ن المع م
  بع)(تاالتقارير المالية "عقود التأمين" 

  
ي  ا ف دى الشركة كم ا مباشرة ل ة المحتفظ به ة للموجودات المالي ة العادل ات القيم ان معلوم ى  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تم أدناه بي ي تنطوي عل الت

م  ار رق اً للمعي دة وفق غ األصلي والفائ ات المبل ط دفع ة ٩شروط تعاقدية ينشأ عنها تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمثل فق ايير الدولي ن المع  م
ا و تم إدارته ا إلعداد التقارير المالية، باستثناء الموجودات األخرى التي تستوفي تعريف الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة أو تلك التي ت تقييمه

م  ار رق اً للمعي ة وفق ة العادل اس القيم ى أس ة،  ٩عل ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع عم ب م ى جن اً إل ودات ا جنب ة الموج ة كاف لمالي
  األخرى:

  

  

الموجودات المالية التي خضعت الختبار دفعات 
المبلغ األصلي والفائدة فقط، باستثناء 

الموجودات األخرى التي تستوفي تعريف 
الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة أو تلك التي 

تتم إدارتها وتقييمها على أساس القيمة العادلة 
ية إلعداد من المعايير الدول ٩وفقاً للمعيار رقم 

  كافة الموجودات المالية األخرى    التقارير المالية

  
 ٣١القيمة العادلة في 

  ٢٠١٨ ديسمبر
الحركة في القيمة 
    العادلة خالل السنة

القيمة العادلة في 
 ٢٠١٨ ديسمبر ٣١

الحركة في القيمة 
  العادلة خالل السنة

 درهم درهم   درهم درهم  
            موجودات عمليات التكافل

  -   -     -   ٩٫١٧١٫١٣٩  لدى البنوكاألرصدة 
  -   -     -   ٢٢٫٣٨٥٫٨٦١  ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة
  -   -     -   ٥٩٫٢٦٢٫٢٣٩  المستحق من أطراف ذات عالقة

  -   -     -   ٤٫٩٧٢٫٤٦٣  الذمم المدينة األخرى
  -   -     -   ١٦٫٣٦٣٫٣٣٠  المبالغ المستحقة من المساهمين

   ------- - ---- - -- ---   ----------- ---     --------------   --------------  
  ١١٢٫١٥٥٫٠٣٢   -     -   -  
  ==========  ========    ========  ========  

            موجودات المساهمين
  -   -     -   ٥٫٠٤٥٫٨٣٧  لدى البنوكالنقد واألرصدة 

  -   -     -   ٢٦٥٫٨٤٦  الذمم المدينة األخرى
  -   -     -   ١٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ودائع الوكالة

  -   -     -   ٦٫٢٠٣٫٢١١  الودائع القانونية
  -   -     -   ١٫٨٣٠٫٩٩٩  المستحق من أطراف ذات عالقة

   ------------- -- ---   --------------     --------------   --------------  
  ٢٠٨٫٣٤٥٫٨٩٣   -     -   -  
  ==========  ========    ========  ========  
  



  

٢٣ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  من البيانات المالية) (تابع) (تشكل جزءاً 

  
  (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةاملخص   ٣
  

 (تابع)والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  المعايير  )س
    

م  ٩تطبيق المعيار رقم   )١ ار رق ع المعي ة" م ة "األدوات المالي ارير المالي ة ٤من المعايير الدولية إلعداد التق ايير الدولي ن المع إلعداد  م
  (تابع)التقارير المالية "عقود التأمين" 

  
ف  توفي تعري ي تس رى الت ودات األخ تثناء الموج ط، باس دة فق لي والفائ غ األص ات المبل ار دفع اوزت اختب ي تج ة الت ودات المالي إن الموج

ة وف م الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة أو تلك التي تتم إدارتها وتقييمها على أساس القيمة العادل ار رق اً للمعي ة إلعداد  ٩ق ايير الدولي ن المع م
م  دولي رق ار المحاسبي ال اً للمعي أة وفق ي ٣٩التقارير المالية، على النحو المبين في الجدول أعاله تم تصنيفها على أنها بالتكلفة المطف ا يل . فيم

  :لألرصدة والودائع لدى البنوكالتصنيف االئتماني 
  
   ً       لتصنيفات ستاندرد أند بورز أو ما يعادلها) التصنيفات االئتمانية (وفقا

  AAA  
 AA+ إلى
AA-  A+ إلىA- 

 BBB+ إلى
BBB- 

أقل من 
BBB-  أو

  اإلجمالي    غير مصنفة
                موجودات عمليات التكافل

  ٩٫١٧١٫١٣٩    -   ٨٫٤٧٣٫١١٧  ٥٠٤٫٧٤٤  -   ١٩٣٫٢٧٨  لدى البنوكاألرصدة 
   ------ -----   ----- -----   ------------   ----- - - ------   ------------     ---- -- --------  
  ٩٫١٧١٫١٣٩    -   ٨٫٤٧٣٫١١٧  ٥٠٤٫٧٤٤  -   ١٩٣٫٢٧٨  
  ======  ====== =======  ========  =======    ========  

                موجودات المساهمين
  ٥٫٠٤٥٫٨٣٧    -   -   ٥٫٠٤٠٫٢٩٢  -   ٥٫٥٤٥  لدى البنوكاألرصدة 

  ١٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠    -   ٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -   -   ودائع الوكالة
  ٦٫٢٠٣٫٢١١    -   ٦٫٢٠٣٫٢١١  -   -   -   الودائع القانونية

   ----- ----   ---- ------   ------- ---- -----   ------- ---- -----   ------------     ----- ---- -------  
  ٢٠٦٫٢٤٩٫٠٤٨    -   ١٠١٫٢٠٣٫٢١١  ١٠٥٫٠٤٠٫٢٩٢  -   ٥٫٥٤٥  
  =====  ====== =========  =========  =======    =========  
  

  كافة الموجودات المالية المفصح عنها أعاله تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة كما في نهاية سنة التقرير.إن 
  
  "عقود اإليجار"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦المعيار رقم   )٢
  

اير  ١ة اعتباراً من من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي ١٦تطبيق المعيار رقم  الشركةيتعين على  م  .٢٠١٩ين ار رق دم المعي من  ١٦يق
اال وم المستأجر ب ة. يق ة العمومي ي الميزاني ود اإليجار ف عتراف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عق

ات باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلض ه بسداد دفع ل التزام ذي يمث زام اإليجار ال افة إلى الت
ة االحتساب  ى طريق ة المنخفضة. تبق ود اإليجار للموجودات ذات القيم ود اإليجار قصيرة األجل وعق ة لعق اءات اختياري اإليجار. توجد إعف

الي  ار الح ابهه للمعي ؤجر مش ن الم ة م ار –المتبع ود اإليج نيف عق ي تص ؤجرون ف تمر الم ار  أي يس ود إيج ويلي أو عق ار تم ود إيج ى عق إل
  تشغيلي. 

  
ار المحاسبي  ١٦يحل المعيار رقم  ا المعي ا فيه ود اإليجار بم ة بعق ة المتعلق ات الحالي من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيه

م  دولي رق م  ١٧ال ير رق ار" والتفس ود اإليج ايير ٤"عق يرات المع ة تفس ان  الصادر عن لجن ا إذا ك د م ة "تحدي ارير المالي داد التق ة إلع الدولي
ـم  –الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "عقود اإليجار التشغيلي  ١٥االتفاق يشمل إيجار" والتفسير رقم  الصادر  ٢٧الحوافز" والتفسير رق

  لعقد اإليجار".عن لجنة التفسيرات الدائمة "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني 



  

٢٤ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةاملخص   ٣
  

 (تابع)والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  المعايير  )س
    

  (تابع) "عقود اإليجار"اد التقارير المالية من المعايير الدولية إلعد ١٦المعيار رقم   )٢
  
  بصفتها مستأجر الشركةعقود اإليجار،   - ١
  

تتغير والمطلوباتباالعتراف بالموجودات  الشركةستقوم  ار تشغيلي. س ود إيج ة  األن الجديدة فيما يتعلق بمكاتبها المستأجرة بموجب عق طبيع
ث  ار حي ود اإليج ة بعق روفات المتعلق ركالمص تقوم الش االعتراف بس ى ة ب دة عل روفات الفائ اع ومص ق االنتف ودات ح تهالك موج اليف اس تك

  التزامات اإليجار.
  

رف بمص ابقاً تعت ركة س ت الش رف روكان ت تعت ار، وكان رة اإليج دى فت ى م ت عل ط الثاب اس القس ى أس غيلي عل ار التش ود اإليج فات عق
  دفعات اإلجار الفعلية والمصروفات المعترف بها.بالموجودات والمطلوبات فقط عندما يكون هناك فارق زمني بين 

  
ات.  ة بالتزام ود مثقل ا عق ى أنه دها عل م تحدي ي ت غيلي الت ود اإليجار التش االعتراف بمخصصات لعق وم الشركة ب عالوة على ذلك، لن تعد تق

  يجار.عوضاً عن ذلك، ستقوم الشركة بإدراج الدفعات المستحقة بموجب عقد اإليجار ضمن التزامات عقد اإل
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على بياناتها المالية. ١٦تباشر الشركة أعمال تقييم التأثير المحتمل لتطبيق المعيار رقم 
   

  التحول  - ٢
  

ق ركة لتطبي ط الش م  تخط ار رق دئي  ١٦المعي كل مب ة بش ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع ي م اير ١ف ة ، ٢٠١٩ ين تخدام منهجي باس
ى  ١٦استرجاعية معدلة. ولذلك، سيتم االعتراف باألثر المتراكم لتطبيق المعيار رقم  ديل عل ة كتع ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع م

  ، بدون إعادة بيان المعلومات المقارنة.٢٠١٩يناير  ١االفتتاحي لألرباح المحتجزة في  لرصيدا
  
  "عقود التأمين"المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ١٧المعيار رقم   )٣
  

ة  ١٧يتطلب المعيار رقم  ة الحالي أمين بالقيم ات الت اس مطلوب ة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قي دم الالزم ا يق االلتزام كم اء ب للوف
ى  ات إل ذه المتطلب امين. تهدف ه ود الت ة عق أمين. منهج موحد لقياس وعرض كاف ود الت ادئ الحتساب عق ى مب ائم عل وضع أساس متسق وق

ة  ١٧المعيار رقم  يسود ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع ىم م  عل ار رق ود  ٤المعي ة "عق ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع م
  .٢٠٢٢يناير  ١التأمين" اعتباراً من 

  
ايير الدو ١٧يسرى المعيار رقم  ن المع ي م دأ ف ي تب ر السنوية الت رات التقري ى فت ة عل ارير المالي داد التق ة إلع اير  ١لي د  ٢٠٢٢ين ك أو بع ذل

ارين التاريخ  ق المعي ايير  ١٥و  ٩مع ضرورة بيان أرقام المقارنة. يجوز تطبيق هذا المعيار بشكل مسبق شريطة قيام الشركة بتطبي ن المع م
م الدولية إلعداد التقارير المالية في أو قب ار رق ق  ١٧ل تاريخ التطبيق المبدئي للمعي ين تطبي ة. يتع ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع م

ة  ار منهجي ى الشركة اختي ين عل أمين، يتع ود الت ل لمجموعة من عق هذا المعيار بأثر رجعي. إال أنه إذا تعذر التطبيق بأثر رجعي بشكل كام
 دلة.معدلة أو طريقة القيمة العااسترجاعية 

  
دأ  ١٧تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعيار رقم  ي تب رة السنوية الت ة للشركة للفت ات المالي ي البيان ة ف من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي

ي  اير  ١ف م ٢٠٢٢ين ار رق ق المعي ون لتطبي د يك ا ١٧. ق ى المب وهري عل أثير ج ة ت ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع ة م لغ المعلن
ود  ق بعق ا يتعل لواإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية للشركة فيم ار بصورة التكاف ذا المعي ق ه أثير تطبي دير ت اً تق ه ال يمكن عملي . إال أن

  معقولة حتى تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية.
  
  المعايير األخرى  )٤
  

 )؛من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩تعديالت على المعيار رقم ال( خصائص الدفع مقدماً مع التعويض عن اآلثار السلبية - 
  )؛٢٨تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم الالحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة ( - 
 )؛ ١٩ تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقمالتعديل الخطة والتقليص أو التسوية ( - 
  و معايير متعددة؛ – ٢٠١٧ -  ٢٠١٥الفترة  –التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  - 
  .التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية - 

  



  

٢٥ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  شكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)(ت
  
  إدارة المخاطر   ٤

    
والمخاطر المالية. ال تقوم الشركة بإصدار  التكافلأو كالً من مخاطر  التكافلمخاطر إما تقوم الشركة بإصدار عقود يتم بموجبها تحويل 

  ريقة إدارة الشركة لها. عقود يتم بموجبها تحويل المخاطر المالية فقط. يلخص هذا القسم هذه المخاطر وط
  

  اإلطار العام للحوكمة    )١
  

المستدام ألهداف  التحقيقإن الهدف األساسي من إدارة الشركة للمخاطر المالية هو حماية مساهمي الشركة من التعرض ألحداث تعوق 
  تطبيق أنظمة فعالة إلدارة المخاطر. ل البالغة هميةاألشمل اإلخفاق في استغالل الفرص. تدرك اإلدارة العليا ت التي األداء المالي

  
  اإلطار العام إلدارة المخاطر  )٢

 
هيكل وجود . ويدعم ذلك له بتنفيذ المهام المتعلقة بإدارة المخاطر التي تواجهها الشركة التابعةاللجان  يقوم مجلس اإلدارة بالتنسيق مع

   ومن ينوب عنه.  للشركة التنفيذي رئيسالاإلدارة إلى تفويض موثق بالصالحيات والمسؤوليات من مجلس  يتضمنتنظيمي واضح 
  

 في إطار التنفيذي للشركة رئيسالوتنظيمية. يقوم ورقابية أية قرارات تجارية  العتماديجتمع كبار موظفي اإلدارة بصورة منتظمة 
لموجودات ا جودةضمان ل نظام ووضع وتحليلها الشركةطر التي تواجهها االصالحيات الممنوحة له من مجلس اإلدارة بتحديد المخ

  وتحديد متطلبات إعداد التقارير. وأهداف الشركة المواءمة بين استراتيجية التأمين وإعادة التأمين تحقيق باإلضافة إلى وتنوعها
  

  اإلطار العام إلدارة رأس المال  )٣
  

 هاضمان احتفاظلي دولة اإلمارات العربية المتحدة ف التنظيميةهو االلتزام بالمتطلبات  الشركةإن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال 
  ممكنة للمساهم. عائداتوتحقيق أعلى  هابنسب جيدة لرأس المال لدعم أعمال

  
ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. من أجل المحافظة على هيكل  في عليهبإدارة هيكل رأسمالها وإجراء التعديالت  الشركةتقوم 

للمساهمين أو إصدار أسهم  العائد على رأس المالبتعديل دفعات توزيعات األرباح للمساهمين أو  الشركةد تقوم رأس المال أو تعديله، ق
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي السنةجديدة. لم يتم إجراء أيه تغييرات في األهداف أو السياسات أو العمليات خالل 

  
  اإلطار العام التنظيمي  )٤

  
األسهم العامة ومراقبتها عن كثب وذلك لضمان إدارة  حملةووثائق التأمين  حملةبصورة أساسية بحماية حقوق تهتم الجهات التنظيمية 

بمركز مالي  الشركةلهذه األمور بشكل مرضي لصالحهم. في الوقت ذاته، تحرص الجهات التنظيمية على التأكد من احتفاظ  الشركة
  . ن األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعيةعقعة الناشئة نها من الوفاء بالمطالبات غير المتومناسب يمكّ 

  
األنشطة  الموافقة علىللمتطلبات التنظيمية المطبقة في الدول التي تعمل بها. ال تتطلب هذه اللوائح التنظيمية  الشركةتخضع عمليات 

ً بعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر  وذلك  التأمينلسداد والتعثر من جانب شركات عن ا العجزومراقبتها فقط ولكنها تفرض أيضا
 للوفاء بالمطالبات غير المتوقعة عند حدوثها.

 
  إدارة مطلوبات الموجودات   )٥

  
عامة  لتغيراتومنتجات العمالت األجنبية واألسهم وجميعها تتعرض  معدالت الربحتنتج المخاطر المالية عن المراكز المفتوحة في 

لتحقيق عوائد  الذي تم وضعه دارة الموجودات والمطلوباتإل ضمن اإلطار العام بإدارة هذه المراكز كةالشرتقوم  .وخاصة في السوق
  . التكافلالتزاماتها بموجب عقود  تفوقاستثمارية طويلة األجل 

  
ً دمج اإلطار العام بالموجودات المالية لدى الشركة مع إدارة المخاطر المالية المرتبطة  دارة الموجودات والمطلوباتإل كما تم أيضا

  األخرى لدى الشركة والمطلوبات التي ال ترتبط بشكل مباشر بمطلوبات التكافل. 
  

كما يشكل إطار إدارة الموجودات والمطلوبات لدى الشركة جزءاً ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر التكافل لضمان توفر التدفقات النقدية 
  مات المترتبة على عقود التكافل.الكافية في كافة الفترات للوفاء بااللتزا

  
  



  

٢٦ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (تابع) إدارة المخاطر   ٤

  
   (تابع) إدارة مطلوبات الموجودات  )٥
  
   مخاطر التكافل  أ)

   
لمخاطر الشكوك التي تحيط بتوقيت وتكرار وحجم المطالبات  الشركة تتعرضكتتبة. الم التكافلبموجب عقود  التكافلمخاطر  الشركةتقبل 

  : التكافلاألنواع التالية من عقود  باكتتاب الشركةبموجب هذه العقود. تقوم 
  
 التأمين ضد المسؤولية 
 الممتلكاتعلى تأمين ال 
 السياراتعلى تأمين ال 
 ضد الحريقتأمين ال  

 التأمين الصحي 
 التأمين البحري 
 التأمين الهندسي  

  
  كما هو مبين أدناه.  التكافلواستراتيجية إعادة  التكافلهما استراتيجية  الشركةلدى  التكافلإن العنصرين الرئيسيين إلطار إدارة مخاطر 

  
   التكافلاستراتيجية 

  
كبير من المخاطر المماثلة. يؤدي هذا  هو تكوين محافظ متوازنة مرتكزة على عدد الشركةالتي تتبعها  التكافلإن الهدف من استراتيجية 

  األمر إلى تقليل تقلبات نتائج هذه المحافظ. 
  

التي يتم التأمين عليها والدول التي يتم فيها التأمين على األعمال  األعمال التجاريةحدد فئات تُ  تكافلبوضع استراتيجية  الشركةتقوم 
في  التكافلي التأمين شركات علىهذه االستراتيجية يتم تعميم  .التكافلي ت التأمينمستعدة لتقديم خدما الشركةوالقطاعات التي تكون فيها 

ً لهاالتأمين التي تقوم بوضع الحدود التي تتم  هيئاتوحدات األعمال المختلفة من خالل  ً لحجم وفئة األعمال  طبقا أعمال التأمين وفقا
، التكافلبرم كافة عقود مان انتقاء المخاطر المناسبة ضمن المحفظة. تُ والدولة التي تتم فيها األعمال وقطاع األعمال وذلك بهدف ض

  رفض التجديد أو تغيير شروط وبنود العقد عند التجديد.  التكافلالبحري، لمدة سنة ويحق لشركات  التكافلي التأمين عقود باستثناء
  

ف دفعات المطالبات والتعويضات الفعلية أو توقيتها عن بموجب عقود التكافل في اختال تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة
التوقعات. يتأثر ذلك بتكرار حدوث المطالبات وحجمها والتعويضات الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. ولذلك، 

  هو ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.  فإن هدف الشركة
  

لتعرض للمخاطر المذكورة أعاله من خالل تنويع محفظة عقود التكافل. يمكن أيضاً التغلب على مشكلة تغير المخاطر عن يتم الحد من ا
  طريق االختيار الدقيق وتنفيذ توجيهات الستراتيجية التأمين فضالً عن استخدام ترتيبات إعادة التكافل.   

  
 مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها

 
من المقبولة كما قامت بنفس الشيء داخل كل فئة  التكافلمخاطر  طبيعة تنويع بغرض التكافل الخاصة بهايجية ستراتا الشركةوضعت 

العديد ب وتكرار حدوثها النتيجة المتوقعة. يمكن أن تتأثر مبالغ المطالبات للحد من التقلبات فيإليجاد تنوع كبير من المخاطر يكفي  الفئات
مال التأمين التكافلي على الممتلكات والسيارات والتأمين ضد اإلصابات والتأمين الصحي والتأمين البحري. بأع تقوم الشركة عوامل.المن 

  تعتبر أعمال التأمين هذه عقود تأمين قصيرة األجل حيث تتم دراسة المطالبات وتسويتها خالل سنة واحدة من وقوع الحدث المؤمن ضده.
  
  ممتلكاتال
  

إلى أربع على الممتلكات  التكافلي الممتلكات مجموعة متنوعة من المخاطر، وبالتالي تنقسم عقود التأمين على التكافلي التأمينيغطي 
  .والسرقة الناتجة عن العوامل الجوية وتوقف األعمال واألضرار ، وهى مخاطر الحريقالمخاطرمن مجموعات 

  
تكلفة إعادة بناء  تمثل .عليها المؤمن محتوياتالو للممتلكاتال التجارية إلى قيمة االستبد استناداً  التكافلعقود  هذه األنواع من يتم إبرام

رئيسية ال هي العوامل األعمال التي تعرضت للتوقف محتويات والوقت المستغرق إلعادة تشغيلعن الستبدال والتعويض الممتلكات واال
ً التي تؤثر في مستوى المطالبات  العواصف والفيضانات أو هذه العقود من  منخسائر كبيرة قوع لوأكبر احتمال ينشأ  هذه السياسات.ل وفقا

  الحوادث األخرى المتعلقة بالظروف الجوية.
  



  

٢٧ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
 

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (تابع) إدارة المخاطر   ٤

  
   (تابع) إدارة مطلوبات الموجودات  )٥
  
  (تابع) اطر التكافلمخ  أ)

  
 مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها (تابع) 

  
  السيارات

  
واإلصابات التي يتعرض لها  بالسياراتعن الضرر الذي يلحق  العقود حملةتعويض إلى  على السيارات التكافلي عقود التأمينتهدف 

  سياراتهم.ب التي تلحق سرقةال أو حاالت الحريقالحوادث و أطراف أخرى نتيجة
  

  يتم تطبيق الحدود والتوجيهات المرتبطة بأعمال التأمين التكافلي لوضع معايير مناسبة الختيار المخاطر.
  

في  انؤثري ان اللذانالرئيسي هما العامالن تكاليف استبدال السياراتإن درجة األحكام القضائية فيما يتعلق بحاالت الوفيات واإلصابات و
 .مستوى المطالبات

  
  لي البحريالتأمين التكاف

  
عقود التأمين التكافلي عن األضرار وااللتزامات التي تترتب على فقدان أو تلف  حملةتهدف عقود التأمين التكافلي البحري إلى تعويض 

  وسيلة النقل البحري والحوادث البحرية التي يترتب عليها خسارة كلية أو جزئية للشحنات.
  

ثل المخاطر الرئيسية في فقدان أو تلف وسيلة النقل البحري والحوادث التي يترتب عليها خسارة فيما يتعلق بالتأمين التكافلي البحري، تتم
  كلية أو جزئية للشحنات.

  
تهدف استراتيجية التأمين التكافلي البحري إلى ضمان التنويع الجيد لوثائق التأمين التكافلي من حيث السفن وطرق الشحن التي تخضع 

  للتأمين التكافلي.
  

  ين التكافلي ضد الحوادثالتأم
  

فيما يتعلق بفئة التأمين التكافلي ضد الحوادث، مثل تعويض العمال والحوادث الشخصية وااللتزام العام تجاه طرف أخر وفقدان األموال، 
  فإن مستوى الخسائر أو الضرر واألحكام القضائية المحتملة تمثل العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات.

  
بإدارة هذه المخاطر من خالل استراتيجية التأمين التكافلي الخاصة بها وترتيبات مناسبة إلعادة التكافل والتعامل الفعال مع  قوم الشركةت

المطالبات. تسعى استراتيجية التأمين التكافلي إلى ضمان التنوع الجيد لمخاطر التأمين التكافلي حسب طبيعة وقيمة المخاطر. يتم وضع 
  لتأمين التكافلي لضمان اختيار المخاطر المناسبة.حدود ل

  
  بإدارة المطالبات والسعي إلى إجراء تسوية مبكرة لها من أجل الحد من تعرضها لمخاطر تطور األحداث بشكل غير متوقع. تبادر الشركة

  
  افة فئات أعمال التأمين التكافلي. ترتيبات إعادة تكافل كافية لحماية قدرتها المالية مقابل المطالبات المتعلقة بك لدى الشركة

  
على تغطية إعادة تكافل كافية على أساس غير تناسبي لكافة فئات أعمال التأمين التكافلي بغرض الحد من خسائرها إلى  حصلت الشركة

  المبلغ الذي تراه اإلدارة مناسباً. 



  

٢٨ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
 

  (تابع) إيضاحات
  البيانات المالية) (تابع) (تشكل جزءاً من

  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤

  
   (تابع) إدارة مطلوبات الموجودات  )٥
  
  (تابع) مخاطر التكافل  أ)

  
 مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها (تابع) 

  
  التأمين الصحي

  
لتعكس  التكافلي ها تحميل أقساط التأمينوالتي يتم بموجب الشركةلدى  التكافلي المتبعة االنتقاء الطبي جزءاً من إجراءات التأمين يعتبر

االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحياة  بعض الطبي عن عائلته. ترتكز األسعار على والتاريخالحالة الصحية للمتقدم بطلب التأمين 
مانات لتحديد إمكانية تحقيق والتي تستند على الخبرة السابقة والتوجهات الحالية. يتم تقييم العقود التي تنطوي على مخاطر محددة وض

  أرباح وفقاً لإلجراءات الموضوعة مسبقاً قبل اعتمادها. 
  

تتم مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال بصورة سنوية للتأكد أن االفتراضات الخاصة بالتسعير التزال مناسبة. يتم إجراء تحليل 
تغير مادي في النتائج الفعلية عما كان متوقع. يؤكد هذا التحليل مدى  لتغيرات اإليرادات والمطلوبات لمعرفة ما هو مصدر توقع أي

  .    تحديد األسعارو إعداد عقود التأمين التكافليمة االفتراضات المستخدمة في ءمال
  

  تركز المخاطر
  

  خرى.تقوم الشركة بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول الشرق األوسط األ
  

   التكافلإعادة  مخاطر
  

شأنها شأن شركات التكافل وإعادة التكافل األخرى، ولتقليل التعرض لصافي المخاطر الناشئة عن المطالبات الكبيرة، تقوم الشركة، في 
افل هذه على توفير سياق األعمال االعتيادية، بالدخول في اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التكافل. تساعد ترتيبات إعادة التك

تنوع أكبر من األعمال كما تسمح لإلدارة بالتحكم في التعرض للخسائر المحتملة الناشئة عن المخاطر الكبيرة كما توفر قدرة أكبر على 
  النمو. 

  
لية لشركات إعادة لتقليل تعرضها للخسائر الكبيرة الناشئة عن التعثر من قبل شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الظروف الما

التأمين التي تتعامل معها ومراقبة تركزات المخاطر االئتمانية الناشئة من مناطق جغرافية أو أنشطة أو خصائص اقتصادية مماثلة 
  لشركات إعادة التأمين. 

  
نفصلة عن الموجودات يتم بيان الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة من عقود إعادة التأمين المسندة بصورة م

والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة من عقد التأمين ذات الصلة نظراً ألن عقود إعادة التكافل المسندة ال تعفي الشركة من 
ة إعادة التزاماتها وبالتالي تظل الشركة مسؤولة عن الجزء من المطالبات قيد التسوية المؤمن عليها إلى المدى الذي ال تتمكن معه شرك

  التأمين من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات إعادة التكافل.
  
  



  

٢٩ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
 

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤

  
   (تابع) إدارة مطلوبات الموجودات  )٥
  

  المخاطر المالية   ب) 
  

  : والعمليات الخاصة بها للمخاطر األساسية التالية من جراء استخدامها لألدوات الماليةركة الش تتعرض
  
 مخاطر االئتمان؛ 
 مخاطر السيولة؛ 
  ومخاطر السوق؛ 
 .المخاطر التشغيلية 
  

 جراءاتواإلوسياساتها  الشركةأغراض  ويوضحلكل من المخاطر المذكورة أعاله  الشركةيقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض 
لرأس المال. تم إدراج المزيد من اإلفصاحات الكمية ضمن هذه  الشركةمن قبلها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة  المتبعة

  البيانات المالية. 
  
  مخاطر االئتمان  )١
  

 عجزه عنخر نتيجة للطرف اآل مالية رةالمخاطر الناتجة عن تسبب أحد األطراف في أداة مالية ما في خسافي تتمثل مخاطر االئتمان 
تحديد من أجل  واإلخاللالتعرض حاالت ويتم بصفة منتظمة مراجعة  الموضوعة السياسةبتتم متابعة مدى االلتزام  الوفاء بالتزاماته.

  المخاطر. إدارة في بيئة المطلوب إجراؤها يراتيوالتغ األسباب المرتبطة بها
  

في البيانات المالية في تاريخ  التي يتم اإلفصاح عنهاالقيمة الدفترية  الشركة في تواجههاالتي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان يتمثل 
تكافلي شركات إعادة تأمين  مع التكافلي إعادة التأمين إبرام عقود. يتم الشركةجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها ل وذلك التقرير

  ولية ذات سمعة جيدة.معتمدة من قبل اإلدارة وتكون عادة شركات د
  

بتقييم الوضع  الشركةتقوم التكافلي،  لخسائر كبيرة نتيجة عدم الوفاء بالسداد من قبل شركات إعادة التأمينمن أجل الحد من تعرضها 
المماثلة أو  أو األنشطةتركزات مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية  ومراقبةالمعنية  التكافلي المالي لشركة إعادة التأمين

  السمات االقتصادية لشركات إعادة التأمين التكافلي. 
  

والتأكد  التكافلي تحديث استراتيجية إعادة التأمينالتكافلي و لجدارة االئتمانية لشركات إعادة التأميناتاريخ كل تقرير بتقييم ب تقوم اإلدارة
  مناسب النخفاض القيمة إذا لزم األمر.المخصص ال تكوينمن 

  
  عرض لمخاطر االئتمانالت
  

القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في نهاية فترة  تمثل
 التقرير:

  
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  درهم  درهم  

      موجودات عمليات التكافل
  ١٫٥٤٥٫٠٢٨  ٩٫١٧١٫١٣٩  األرصدة لدى البنوك

  ٦٫٣٠٧٫٧٣٤  ٢٢٫٣٨٥٫٨٦١  ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة
  ٧٫١٩٩٫٧٤٧  ٥٩٫٢٦٢٫٢٣٩  المستحق من أطراف ذات عالقة 

  ٣٠٠٫٠٠٠  ٤٫٩٧٢٫٤٦٣  الذمم المدينة األخرى
  -   ١٦٫٣٦٣٫٣٣٠  المستحق من المساهمين

   -----------------   ----------------  
  ١٥٫٣٥٢٫٥٠٩  ١١٢٫١٥٥٫٠٣٢  
  ==========  =========  
   



  

٣٠ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
 

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (تابع) إدارة المخاطر   ٤

  
   (تابع) إدارة مطلوبات الموجودات  )٥
  

    (تابع) المخاطر المالية  ب) 
  

    (تابع) مخاطر االئتمان )١
  

   (تابع)التعرض لمخاطر االئتمان 
  
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  درهم  درهم  

      موجودات المساهمين
  ١٥٫٥٤٨٫٨٣٦  ٥٫٠٤٠٫٢٩٢  األرصدة لدى البنوك
  ١٨٢٫٩٩٥  ٢٦٥٫٨٤٦  الذمم المدينة األخرى

  ١٨٣٫٤٠٠٫٠٠٠  ١٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ودائع الوكالة
  ٦٫٠٥٨٫٨٥٠  ٦٫٢٠٣٫٢١١  الودائع القانونية

  -   ١٫٨٣٠٫٩٩٩  المستحق من أطراف ذات عالقة 
  ٣١٦٫٠٠١  -   عمليات التكافل –الوثائق  حملةالمستحق من 

   -----------------   ----------------  
  ٢٠٥٫٥٠٦٫٦٨٢  ٢٠٨٫٣٤٠٫٣٤٨  
  ==========  =========  
  

  يظهر الجدول التالي تحليالً لفترات استحقاق ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة:
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  درهم  درهم  
      

  ١١٫٣٦٩٫٦١٨  -   مبالغ لم يحن موعد استحقاقها بعد 
      

      متأخرة السداد 
  ٢٫١٣٧٫٨٦٣  ٥٩٫٧١٣٫٣٠٩  يوماً  ٣٠ – ٠

  -   ٢١٫٩٣٤٫٧٩١  يوماً  ١٨٠ – ٣١
   ----------------   --------------  
  ١٣٫٥٠٧٫٤٨١  ٨١٫٦٤٨٫١٠٠  
  =========  ========  
  

ذات وذات سمعة طيبة  مؤسسات مالية بالتعامل معالمالية  الموجوداتفي  من خالل االستثمار االئتمانخاطر تسعى الشركة للحد من م
لدى مؤسسات مالية  واألرصدة لدى البنوك القانونيةيتم إيداع ودائع الوكالة والودائع  العربية المتحدة. اإلماراتفي دولة  جدارة ائتمانية

  .جيد استثماري تصنيفذات 
  

ليس الحد األقصى وفإن المبالغ المبينة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان  ،ل األدوات المالية بالقيمة العادلةيتسج يتم حينما
  للتعرض والذي يمكن أن ينتج في المستقبل كنتيجة للتغيرات في القيم.

  
   السيولة مخاطر  )٢
  

الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية. تتم مراقبة متطلبات السيولة صعوبة في  الشركةمخاطر مواجهة في تتمثل مخاطر السيولة 
  عند استحقاقها.  تالتزاما بأيالكافية للوفاء  السيولة توفربصورة يومية وتحرص اإلدارة على ضمان 

  
  



  

٣١ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
 

  (تابع) إيضاحات
  تابع)(تشكل جزءاً من البيانات المالية) (

  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤

  
   (تابع) إدارة مطلوبات الموجودات  )٥
  

    (تابع) المخاطر المالية  ب) 
  

   (تابع) السيولة مخاطر  )٢
  

  فترات االستحقاق
  

المخصومة المطلوبات المالية للمجموعة استناداً إلى االلتزامات التعاقدية غير الموجودات المالية و استحقاق يلخص الجدول التالي فترات
  طابقة مع بيان المركز المالي.تفي الجدول م المبالغ اإلجمالية الواردةليس لديها مطلوبات تترتب عليها فوائد فإن  الشركةالمتبقية. وبما أن 

  
  اإلجمالي  المدة محددة غير  من سنة أكثر  سنةأقل من    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  درهم  درهم  درهم  درهم  
          عمليات التكافل  موجودات

  ٩٫١٧١٫١٣٩  -   -   ٩٫١٧١٫١٣٩  النقد واألرصدة لدى البنوك
  ٢٢٫٣٨٥٫٨٦١  -   -   ٢٢٫٣٨٥٫٨٦١  ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة

 ذمم تكافل وإعادة تكافل مدينة مستحقة من أطراف   
  ٥٩٫٢٦٢٫٢٣٩  -   -   ٥٩٫٢٦٢٫٢٣٩  ذات عالقة   

  ٤٫٩٧٢٫٤٦٣  -   -   ٤٫٩٧٢٫٤٦٣  مدفوعة مقدماً  ومصروفاتذمم مدينة أخرى 
  ١٦٫٣٦٣٫٣٣٠  -   -   ١٦٫٣٦٣٫٣٣٠  مبالغ مستحقة من مساهمين

  ١١٢٫١٥٥٫٠٣٢  -   -  ١١٢٫١٥٥٫٠٣٢  عمليات التكافل إجمالي موجودات
          

          موجودات المساهمين 
  ٥٫٠٤٥٫٨٣٧  -   -   ٥٫٠٤٥٫٨٣٧  النقد واألرصدة لدى البنوك

  ١٫٤٠٣٫٩٧١  -   -   ١٫٤٠٣٫٩٧١  مدفوعة مقدماً  ومصروفاتذمم مدينة أخرى 
  ١٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠  -   -  ١٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ودائع وكالة

  ٦٫٢٠٣٫٢١١  ٦٫٢٠٣٫٢١١  -   -   ودائع قانونية
  ١٫٨٣٠٫٩٩٩  -   -   ١٫٨٣٠٫٩٩٩  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٢٠٩٫٤٨٤٫٠١٨  ٦٫٢٠٣٫٢١١  -  ٢٠٣٫٢٨٠٫٨٠٧  المساهمين إجمالي موجودات
          

         عمليات التكافلمطلوبات 
  لتأمين وإعادة ذمم شركات التكافل وا

  ٥٩٫٦٤١٫٣٥٣  -   -   ٥٩٫٦٤١٫٣٥٣  التأمين وإعادة التكافل الدائنة  
  ١٢٫١٦١٫٧٢٢  -   -   ١٢٫١٦١٫٧٢٢  ذمم تكافل دائنة أخرى 

  ٧١٫٨٠٣٫٠٧٥  -   -   ٧١٫٨٠٣٫٠٧٥  عمليات التكافلمطلوبات إجمالي 
          

          مطلوبات المساهمين
  ٥٫٠٥٩٫٤٢١  -   -   ٥٫٠٥٩٫٤٢١  المستحق ألطراف ذات عالقة

  ٣٫٥٢٤٫٧٥٧  -   -   ٣٫٥٢٤٫٧٥٧  االستحقاقات والمخصصات والذمم الدائنة األخرى
  ١٦٫٣٦٣٫٣٣٠  -   -   ١٦٫٣٦٣٫٣٣٠  عمليات التكافل –المستحق لحملة الوثائق 

  ٢٤٫٩٤٧٫٥٠٨  -   -   ٢٤٫٩٤٧٫٥٠٨  إجمالي مطلوبات المساهمين



  

٣٢ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
 

  (تابع) إيضاحات
  من البيانات المالية) (تابع)(تشكل جزءاً 

  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤

  
  (تابع)  إدارة مطلوبات الموجودات  )٥
  

    (تابع) المخاطر المالية  ب) 
  

    (تابع)السيولة مخاطر  )٢
  

  اإلجمالي  المدة محددة غير  من سنة أكثر  سنةأقل من    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  درهم  درهم  درهم  درهم  

          عمليات التكافل  موجودات
  ١٫٥٤٥٫٠٢٨  -   -   ١٫٥٤٥٫٠٢٨  النقد واألرصدة لدى البنوك

  ٦٫٣٠٧٫٧٣٤  -   -   ٦٫٣٠٧٫٧٣٤  ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة
 ذمم تكافل وإعادة تكافل مدينة مستحقة من أطراف   

  ذات عالقة   
٧٫١٩٩٫٧٤٧  -   -   ٧٫١٩٩٫٧٤٧  

  ٦٤٨٫٦٠٠  -   -   ٦٤٨٫٦٠٠  مدفوعة مقدماً  ومصروفاتذمم مدينة أخرى 
  ١٥٫٧٠١٫١٠٩  -   -   ١٥٫٧٠١٫١٠٩  عمليات التكافل إجمالي موجودات

          
          موجودات المساهمين 

  ١٥٫٥٥٥٫١٨٩  -   -   ١٥٫٥٥٥٫١٨٩  النقد واألرصدة لدى البنوك
  ١٫٠٧٧٫١٩٨  -   -   ١٫٠٧٧٫١٩٨  مدفوعة مقدماً  ومصروفاتذمم مدينة أخرى 

  ١٨٣٫٤٠٠٫٠٠٠  -   -   ١٨٣٫٤٠٠٫٠٠٠  ودائع وكالة
  ٦٫٠٥٨٫٨٥٠  ٦٫٠٥٨٫٨٥٠  -   -   نونيةودائع قا

  ٣١٦٫٠٠١  -   -   ٣١٦٫٠٠١  عمليات التكافل –الوثائق  حملةالمستحق من 
  ٢٠٦٫٤٠٧٫٢٣٨  ٦٫٠٥٨٫٨٥٠  -   ٢٠٠٫٣٤٨٫٣٨٨  المساهمين إجمالي موجودات

          
         عمليات التكافلمطلوبات 

  ذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة 
  ٥٫٥٦٠٫٣٢٦  التأمين وإعادة التكافل الدائنة  

 -   -  
٥٫٥٦٠٫٣٢٦  

  ٨٧٩٫٧٢٦  -   -   ٨٧٩٫٧٢٦  ذمم تكافل دائنة أخرى 
  ٣١٦٫٠٠١  -   -   ٣١٦٫٠٠١  المستحق للمساهمين

  ٦٫٧٥٦٫٠٥٣  -   -   ٦٫٧٥٦٫٠٥٣  عمليات التكافلمطلوبات إجمالي 
     -   -    

    -   -     مطلوبات المساهمين
  ١١٫١٨٦٫١٣٤  -   -   ١١٫١٨٦٫١٣٤  المستحق ألطراف ذات عالقة

  ٢٫٠٣٧٫٢٢٨  -   -   ٢٫٠٣٧٫٢٢٨  قات والمخصصات والذمم الدائنة األخرىاالستحقا
  ١٣٫٢٢٣٫٣٦٢  -   -   ١٣٫٢٢٣٫٣٦٢  إجمالي مطلوبات المساهمين

 



  

٣٣ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
 

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤

  
   (تابع) داتإدارة مطلوبات الموجو  )٥
  

    (تابع) المخاطر المالية  ب) 
  
  مخاطر السوق  )٣
  

نوعين من تتألف مخاطر السوق من  .لتغيرات في أسعار السوقان تقلب قيمة أداة مالية نتيجة ع الناتجةتتمثل مخاطر السوق في المخاطر 
  .معدالت الربحمخاطر مخاطر العمالت وهي: المخاطر و

  
  مخاطر العمالت األجنبية  أ)
  

صرف العمالت األجنبية، لتغيرات في أسعار امالية نتيجة الداة األمن تقلب قيمة  الناتجةتتمثل مخاطر العمالت األجنبية في المخاطر 
  وتنشأ هذه المخاطر من األدوات المالية المقومة بعملة أجنبية. تتمثل العملة الرسمية للشركة في الدرهم اإلماراتي.

  
  مخاطر معدالت الربح  ب)
  
 معدالتلتغيرات في اتدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة  أوفي المخاطر التي قد تنتج من تقلب قيمة أداة مالية  معدالت الربحتمثل مخاطر ت

 تتعرضالمتغيرة بينما  معدالت الربحاألدوات المالية ذات معدالت الربح المتعلقة بالتدفقات النقدية من  لمخاطر الشركة تتعرض الربح.
  الثابتة. معدالت الربحاألدوات المالية ذات  معدالت الربح المتعلقة بالقيمة العادلة من لمخاطر كةالشر

  
معدالت بالحد من مخاطر  الشركةتقوم ودائع الوكالة والودائع القانونية. في  هاباستثمار معدالت الربحلمخاطر  الشركةتعرض  يتعلق
  تخضع ودائع الوكالة والودائع القانونية لمعدل ربح ثابت. .الستثماراتها ربحمعدالت المراقبة التغيرات في  من خالل الربح

  
  المخاطر التشغيلية  )٤
  

أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو أحداث خارجية. في حال  تعطل النظامتتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر الخسارة التي قد تنتج عن 
أو قد يكون لها تبعات  الشركةمهام المطلوبة، يمكن أن تسبب المخاطر التشغيلية ضرراً لسمعة عدم قدرة األنظمة الرقابية على أداء ال

  مالية. رةخسا قد تؤدي إلىقانونية أو تنظيمية أو 
  

 محكمخالل وضع نظام رقابي  ولكن يمكنها إدارة تلك المخاطر منالقضاء على كافة المخاطر التشغيلية،  الشركةال يمكن أن تتوقع 
  بة ومواجهة المخاطر المحتملة.ومراق

  
دليل تفصيلي للنظم واإلجراءات تتضمن كيفية الفصل الفعال بين المهام والتحكم في الدخول على األنظمة وتحديد ب الشركةتحتفظ 

تتم  الداخلي.مع التركيز على اإلطار العام لاللتزام والتدقيق  الصالحيات وإجراءات التسوية وتدريب الموظفين وإجراءات التقييم إلخ
األعمال من خالل التخطيط  قطاعمراقبة مخاطر األعمال مثل التغيرات في بيئة األعمال والتغيرات التكنولوجية والتغيرات في 

  .للشركة التقديرية الموازنةاالستراتيجي وإعداد 
  
  
  
  

  

  



  

٣٤ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  المالية) (تابع)(تشكل جزءاً من البيانات 

  
  استخدام التقديرات واألحكام    ٥

    
، التكافلعقود  مطلوباتالتقديرات تشتمل على قياس  فيعلى مصادر رئيسية لعدم اليقين التي تنطوي مجاالت أعمال الشركة  إن  

قيمة ذمم التكافل المدينة واختبار وتصنيف عقود التكافل، والمخصص للمطالبات قيد التسوية سواء التي تم اإلبالغ عنها أم ال، وانخفاض 
  . كفاية المطلوبات

    
  عقود التكافل  مطلوباتقياس 

  
لشركة المتعلقة باحتساب عقود التكافل. إن االفتراضات الرئيسية ل(أ) المزيد من التفاصيل حول السياسة المحاسبية ٣يتضمن اإليضاح 

  . ٩يضاح الموضوعة فيما يتعلق بمطلوبات عقود التكافل مدرجة في اإل
  

  تصنيف عقود التكافل
  

  عندما يتم بموجبها تحويل مخاطر التكافل الهامة من حامل عقد التكافل إلى الشركة.  تكافليتم تصنيف العقود كعقود 
 

يم هناك عدد من العقود التي تم بيعها والتي تقوم الشركة بموجبها بوضع أحكام حول مستوى مخاطر التكافل التي تم تحويلها. يتم تقي
مستوى مخاطر التكافل من خالل األخذ باالعتبار إمكانية وجود سيناريوهات ذات طبيعة تجارية تكون الشركة ملتزمة فيها بدفع 
تعويضات إضافية هامة. تتمثل هذه التعويضات بتلك التي تزيد عن المبالغ مستحقة الدفع فيما لو لم يكن قد وقع الحدث المؤمن عليه. 

 مقابلحامل العقد  فرض رسوم علىالقدرة على  فقداناإلضافية مطلوبات التعويضات وتكاليف التقييم وال تتضمن تتضمن هذه المبالغ 
  الخدمات المستقبلية.   

  
  سواء تم اإلبالغ عنها أو لم يتم  المطالبات قيد التسوية مخصص 

  
والناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل.  قودعال حملةيتطلب من اإلدارة وضع أحكام هامة عند تقدير المبالغ المستحقة إلى 

على افتراضات هامة حول العديد من العوامل التي تنطوي على درجات مختلفة وهامة من األحكام وعدم  بالضرورة ترتكز هذه التقديرات
  ية في المطلوبات المقدرة.  اليقين وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد يترتب عليه تغيرات مستقبل

  

 لتكلفةوا المتوقعة للتعويضات التي تم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي النهائية لتكلفةلوبصورة محددة، يجب وضع تقديرات 
لتكلفة النهائية المتوقعة . يتم وضع تقديرات لفي تاريخ بيان المركز المالي المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها المتوقعة للتعويضات النهائية

يانات للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها باستخدام مجموعة من األساليب االكتوارية المعيارية لتوقع المطالبات، وذلك استناداً إلى ب
  .٩تجريبية وافتراضات حالية قد تتضمن هامشاً للخطأ، وتم بيانها في اإليضاح 

  
 تسوية خبراء اكتواريين مستقلين في مجاليقوم ما  أحكام قضائية أو قرارات تحكيم بصورة منفردة. عادةً  طلبتتيتم تقدير المطالبات التي 

 المتكبدة ومطالبات بمطالبات التعويضالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها المتعلقة ب المتعلقة تعويضاتالمطالبات بتقدير ال
  ها.  لم يتم اإلبالغ عنوالمتكبدة  التعويض

 
    انخفاض قيمة ذمم التكافل المدينة

  
تقوم اإلدارة بصورة ربع سنوية بمراجعة ذمما المدينة لتقييم مدى تعرضها لالنخفاض في القيمة. لتحديد مدى ضرورة قيد خسائر 

ما إذا كان هناك بيانات انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى، تقوم الشركة بوضع أحكام لتحديد 
ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من الذمم المدينة. يتم وضع مخصص النخفاض قيمة 

مستحقة لها أقساط إعادة التكافل والذمم المدينة األخرى في حال وجود دليل موضوعي على عدم قدرة الشركة على تحصيل كافة المبالغ ال
  وفقاً للشروط الخاصة بها.

  
  اختبار كفاية المطلوبات

  
. تستفيد الشركة من التكافلمالي من أجل ضمان كفاية مطلوبات عقود الركز المبيان لتاريخ في كل إجراء اختبارات كفاية المطلوبات يتم 

مطالبات والمصروفات اإلدارية باإلضافة إلى إيرادات االستثمار لتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية وإدارة الل الموضوعة تقديراتالأفضل 
 األرباح أو الخسائر بيان تحميل أي عجز على على الفور من الموجودات التي تغطي تلك المطلوبات، عند تقييم كفاية المطلوبات. يتم

  .واإليرادات الشاملة األخرى



  

٣٥ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  ع)(تاب إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
   فئات ومجموعات الموجودات المالية والمطلوبات المالية   ٦

    
يوضح الجدول أدناه تصنيف كل فئة من الموجودات المالية والمطلوبات المالية باإلضافة إلى قيمها العادلة. فيما يتعلق بالموجودات 

  ة، ترى اإلدارة أن التكلفة المطفأة لهذه األدوات تقارب قيمها العادلة.والمطلوبات المسجلة بالتكلفة المطفأ
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  

  اإلجمالي  التكلفة المطفأة    الموجودات المالية
  درهم   درهم     
        

  ١٤٫٢١٦٫٩٧٦  ١٤٫٢١٦٫٩٧٦    النقد واألرصدة لدى البنوك
  ٢٢٫٣٨٥٫٨٦١  ٢٢٫٣٨٥٫٨٦١    ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة

  ٥٩٫٢٦٢٫٢٣٩  ٥٩٫٢٦٢٫٢٣٩    المستحق من أطراف ذات عالقة (فيما يتعلق بعمليات التكافل)
  ٤٫٩٧٢٫٤٦٣  ٤٫٩٧٢٫٤٦٣    الذمم المدينة األخرى (فيما يتعلق بعمليات التكافل)

  ١٦٫٣٦٣٫٣٣٠  ١٦٫٣٦٣٫٣٣٠    المستحق من المساهمين
  ٢٦٥٫٨٤٦  ٢٦٥٫٨٤٦    الذمم المدينة األخرى (فيما يتعلق بالمساهمين)

  ١٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ودائع الوكالة
  ٦٫٢٠٣٫٢١١  ٦٫٢٠٣٫٢١١    الودائع القانونية

  -   -     الوثائق حملةالمستحق من 
  ١٫٨٣٠٫٩٩٩  ١٫٨٣٠٫٩٩٩    المستحق من أطراف ذات عالقة (فيما يتعلق بالمساهمين)

     ------------------   ------------------  
    ٣٢٠٫٥٠٠٫٩٢٥  ٣٢٠٫٥٠٠٫٩٢٥  
    ==========  ==========  
        

  اإلجمالي  التكلفة المطفأة    المطلوبات المالية
  درهم   درهم     
        

  ٥٩٫٦٤١٫٣٥٣  ٥٩٫٦٤١٫٣٥٣    ذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة
  ١٢٫١٦١٫٧٢٢  ١٢٫١٦١٫٧٢٢    ذمم تكافل دائنة أخرى

  -   -     المستحق للمساهمين
  ٥٫٠٥٩٫٤٢١  ٥٫٠٥٩٫٤٢١    لمستحق ألطراف ذات عالقةا

  ٣٫٥٢٤٫٧٥٧  ٣٫٥٢٤٫٧٥٧    االستحقاقات والمخصصات وذمم دائنة أخرى
  ١٦٫٣٦٣٫٣٣٠  ١٦٫٣٦٣٫٣٣٠    عمليات التكافل –الوثائق  حملةالمستحق ل

     ----------------   ----------------  
    ٩٦٫٧٥٠٫٥٨٣  ٩٦٫٧٥٠٫٥٨٣  
    =========  =========  
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

  اإلجمالي  التكلفة المطفأة    الموجودات المالية
  درهم   درهم     
        

  ١٧٫١٠٠٫٢١٧  ١٧٫١٠٠٫٢١٧    النقد واألرصدة لدى البنوك
  ٦٫٣٠٧٫٧٣٤  ٦٫٣٠٧٫٧٣٤    ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة

  ٧٫١٩٩٫٧٤٧  ٧٫١٩٩٫٧٤٧    المستحق من أطراف ذات عالقة (فيما يتعلق بعمليات التكافل)
  ٣٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠    الذمم المدينة األخرى (فيما يتعلق بعمليات التكافل)

  ١٨٢٫٩٩٥  ١٨٢٫٩٩٥    الذمم المدينة األخرى (فيما يتعلق بالمساهمين)
  ١٨٣٫٤٠٠٫٠٠٠  ١٨٣٫٤٠٠٫٠٠٠    ودائع الوكالة

  ٦٫٠٥٨٫٨٥٠  ٦٫٠٥٨٫٨٥٠    الودائع القانونية
  ٣١٦٫٠٠١  ٣١٦٫٠٠١    الوثائق حملةالمستحق من 

     ----------------   ----------------  
    ٢٢٠٫٨٦٥٫٥٤٤  ٢٢٠٫٨٦٥٫٥٤٤  
    =========  =========  



  

٣٦ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (تابع) فئات ومجموعات الموجودات المالية والمطلوبات المالية   ٦
  

  اإلجمالي  التكلفة المطفأة    ت الماليةالمطلوبا
  درهم   درهم     
        

  ٥٫٥٦٠٫٣٢٦  ٥٫٥٦٠٫٣٢٦    الدائنة شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل ذمم
  ٨٧٩٫٧٢٦  ٨٧٩٫٧٢٦    ذمم تكافل دائنة أخرى

  ٣١٦٫٠٠١  ٣١٦٫٠٠١    لمساهمينالمستحق ل
  ١١٫١٨٦٫١٣٤  ١١٫١٨٦٫١٣٤    طراف ذات عالقةالمستحق أل

  ٢٫٠٣٧٫٢٢٨  ٢٫٠٣٧٫٢٢٨    االستحقاقات والمخصصات وذمم دائنة أخرى
     ----------------   ----------------  
    ١٩٩٫٩٧٩٫٤١٥  ١٩٩٫٩٧٩٫٤١٥  
    =========  =========  
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية    ٧
  

ل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أص
السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة 

  العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام. 
  

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

  بصورة مستمرة.  
  

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

  تسعير المعاملة. باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند
  

تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في تحديد 
  القياسات. 

  
 : مدخالت تمثل أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط ألداة مطابقة. ١المستوى 

 
التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة غير  ١ت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى : المدخال٢المستوى 

مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة 
ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها جميع  ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة

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

ا على مدخالت ال ترتكز : المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمه٣المستوى 
على على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بناًء 

  بين األدوات. األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار الفروقات
  

، تم بيان كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة كما تم تصنيفها ٢٠١٧ديسمبر  ٣١و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
يمها من النظام المتدرج للقيمة العادلة. إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن ق ٣ضمن المستوى 

  الدفترية في تاريخ التقرير.



  

٣٧ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  النقد وما يعادله   ٨
  

  يتضمن النقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات النقدية على المبالغ التالية الواردة في بيان المركز المالي:
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التكافل  
  درهم  درهم  درهم  
        

  ٥٫٥٤٥  ٥٫٥٤٥  -   النقد في الصندوق
  ١٤٫٢١١٫٤٣١  ٥٫٠٤٠٫٢٩٢  ٩٫١٧١٫١٣٩  حسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية اسالمية

   ---------------   --------------   ---------------  
  ١٤٫٢١٦٫٩٧٦  ٥٫٠٤٥٫٨٣٧  ٩٫١٧١٫١٣٩  
  ========  ========  ========  
        
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التكافل  
  درهم  درهم  درهم  
        

  ٦٫٣٥٣  ٦٫٣٥٣  -   النقد في الصندوق
  ١٧٫٠٩٣٫٨٦٤  ١٥٫٥٤٨٫٨٣٦  ١٫٥٤٥٫٠٢٨  حسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية اسالمية

   -------------   -- ------------   ----------------  
  ١٧٫١٠٠٢٫٢١٧  ١٥٫٥٥٥٫١٨٩  ١٫٥٤٥٫٠٢٨  
  =======  ========  =========  
  

  (المتعلقة بعمليات التكافل) - مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل    ٩
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    
  درهم   درهم     

        إجمالي مطلوبات عقود التكافل
  ١٫١٦٤٫٥٣٤  ٧٥٫٠٤٠٫٠٠٩    احتياطي المطالبات قيد التسوية

  ٢١٫٦١٥  ٤٢٨٫٩٢٥    مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصةاحتياطي 
  ٢٫٨٣١٫٠٠٦  ٢٠٫٥٥٦٫٧٠٢    التي لم يتم اإلبالغ عنها المستحقةاحتياطي المطالبات 

     ------------ ----   ----- ---------  
   المستحقةبما في ذلك المطالبات احتياطي المطالبات قيد التسوية (

  ٤٫٠١٧٫١٥٥  ٩٦٫٠٢٥٫٦٣٦    التي لم يتم اإلبالغ عنها)  
  ٣١٫٢٨٣٫٢٨٩  ١٠٠٫٤٩٥٫٧٢٥    احتياطي المساهمات غير المكتسبة

     -----------------   ----------------  
  ٣٥٫٣٠٠٫٤٤٤  ١٩٦٫٥٢١٫٣٦١    إجمالي مطلوبات عقود التكافل (المجموع)

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

  )٥٣٨٫٦٧٣(  )٦٧٫٦٨٧٫٦٥٧(    احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية
  )٢٫٦٠٣٫٥٥٩(  )١٦٫٠٥٣٫٨٨٠(    التي لم يتم اإلبالغ عنهاالمستحقة احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات 

     -----------------   -------------- --  
احتياطي حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية (بما في ذلك المطالبات  

  )٣٫١٤٢٫٢٣٢(  )٨٣٫٧٤١٫٥٣٧(    التي لم يتم اإلبالغ عنها)المستحقة   
  )٢٣٫٢١٣٫١٥٦(  )٧٢٫٤٢٧٫٨٦٧(    حصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة

     ---- -- -------------   -----------------  
  )٢٦٫٣٥٥٫٣٨٨(  )١٥٦٫١٦٩٫٤٠٤(    إجمالي موجودات إعادة التكافل

    ===========  ==========  
  ٨٫٩٤٥٫٠٥٦  ٤٠٫٣٥١٫٩٥٧    صافي مطلوبات عقود التكافل

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



  

٣٨ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (تابع)(المتعلقة بعمليات التكافل)  - مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل    ٩
  

  االفتراضات والحساسيات  
  

  اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات   
    
التوصل إلى تقديرات  إن الهدف من اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات الخاصة باحتساب احتياطي المطالبات قيد التسوية هو  

وتعتمد على داخلية مصادر . إن مصادر البيانات المستخدمة كمدخالت لالفتراضات تعتبر حدوثهاالمحتمل أو المتوقع للنتائج  ُمحايدة
يتم أو أي معلومات أخرى  الملحوظةتفصيلية يتم إجراؤها سنوياً. تتم مراجعة االفتراضات لضمان توافقها مع ممارسات السوق  دراسات
  نشرها. 

  
التي إن طبيعة األعمال تجعل من الصعب للغاية التنبؤ بشكل مؤكد بالمبالغ المحتمل دفعها نتيجة مطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات   

ار ظروف على حدة مع األخذ بعين االعتب حالةتم اإلبالغ عنها. يتم تقييم كل مطالبة تم اإلبالغ عنها بطريقة مستقلة على أساس كل 
المطالبة والمعلومات المتاحة من القائمين على تسوية الخسائر واألدلة التاريخية لحجم المطالبات المماثلة. تتم بصورة منتظمة مراجعة 

  تقديرات القضايا ويتم تحديثها عند ظهور أية معلومات جديدة. 
  

لتزامات النهائية قد تختلف نتيجة للتطورات الالحقة أو في حال ترتكز المخصصات على المعلومات المتاحة في الوقت الحالي. إال أن اال  
  حدوث أية كوارث. إن تأثير العديد من البنود التي تؤثر على التكاليف النهائية للخسائر يصعب تقديرها.  

  
ً لطبيعة األعمال وذلك نظراً لالختالفات في عقود التكافل الم   عنية ومدى تعقيد المطالبة كما تختلف درجة صعوبة تقدير المخصص وفقا

  وحجم والصعوبة الفردية للمطالبات وتحديد تاريخ حدوث المطالبة واإلبالغ عن التأخيرات. 
  

ند إن الطريقة المتبعة من قبل المجموعة تأخذ في االعتبار البيانات التاريخية والتقديرات السابقة وتفاصيل برنامج إعادة التكافل وذلك ع  
باستخدام لم يتم اإلبالغ عنها التي المستحقة مخصصات المطالبات يتم تقدير ع للمبالغ المستردة من إعادة التكافل. تقييم الحجم المتوق

 ً  مجموعة من األساليب االكتوارية المعيارية لتوقع المطالبة، بناًء على البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامشا
  للخطأ.

  
 السنوات التيمعدالت الخسارة المتوقعة ألقرب  في التكافلعقود  مخصصاتعلى قياس  التأثير األكبرات التي يكون لها االفتراض تتمثل  

  وقعت فيها الحوادث. 
  

عتبر مؤشر على دقة عملية التقدير المتبعة من قبل الشركة. ترى الشركة أن االلتزامات مختلف التصورات يُ إن تحليل الحساسية حول   
في بيان المركز المالي كافية، إال أنها تعترف بأن عملية التقدير ترتكز على بعض المتغيرات  المعلن عنهاالمطالبات الخاصة ب

  واالفتراضات التي قد تختلف عند تسوية المطالبات بصورة نهائية.
  

  تطور سير المطالبات  
  سنة التأمين  
  اإلجمالي  ٢٠١٨  ٢٠١٧  
  درهم  درهم  درهم  

        اإلجمالي
        دير صافي تكاليف المطالبات المتكبدةتق
  ٩٢٫٤١٧٫٩٩٠  ٩٢٫١٧٥٫٦٤٨  ٢٤٢٫٣٤٢  في نهاية سنة التأمين - 
  ٣٫٦٠٧٫٦٤٦  -   ٣٫٦٠٧٫٦٤٦  بعد سنة واحدة - 
   --------------   ----------------   ----------------  

  ٩٦٫٠٢٥٫٦٣٦  ٩٢٫١٧٥٫٦٤٨  ٣٫٨٤٩٫٩٨٨  إجمالي المطالبات المدرجة في بيان المركز المالي 
  ========  =========  =========  

        صافي
        تقدير صافي تكاليف المطالبات المتكبدة

  ١١٫٨٨٣٫٦٨٥  ١١٫٨٤٦٫٦٢٠  ٣٧٫٠٦٥  في نهاية سنة التأمين - 
  ٤٠٠٫٤١٤  -   ٤٠٠٫٤١٤  بعد سنة واحدة - 
   ---------------   --------------   ---------------  

  ١٢٫٢٨٤٫٠٩٩  ١١٫٨٤٦٫٦٢٠  ٤٣٧٫٤٧٩  ز المالي إجمالي المطالبات المدرجة في بيان المرك
  ========  ========  ========  

  



  

٣٩ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  (متعلقة بعمليات التكافل)  - ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة    ١٠

  

  ٢٠١٧مبر ديس ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    
  درهم   درهم     

        داخل اإلمارات العربية المتحدة:
  ٧٢١٫٤١٩  ٥٦٦٫٨٩١    الوثائق حملةالمستحق من 

  -   ٢٫٩٠٣٫١٦٠    المستحق من شركات التكافل وإعادة التكافل
  ٥٫٥٨٦٫٣١٥  ١٨٫٠٥٧٫٣١٩    المستحق من الوسطاء والوكالء

     ---------------   -------------  
    ٦٫٣٠٧٫٧٣٤  ٢١٫٥٢٧٫٣٧٠  
     ---------------   -------------  

        خارج اإلمارات العربية المتحدة:
  -   ٨٥٨٫٤٩١    المستحق من شركات التكافل وإعادة التكافل

     -----------   ---------  
    ٨٥٨٫٤٩١   -  
     ----------------   --------------  

  ٦٫٣٠٧٫٧٣٤  ٢٢٫٣٨٥٫٨٦١    إجمالي ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة
    =========  ========  

  
  ) بعمليات التكافل(متعلقة  - مدفوعة مقدماً  ومصروفاتذمم مدينة أخرى    ١١

  
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    
  درهم   درهم     
        

ً  مصروفات   ٣٤٨٫٦٠٠  -     مدفوعة مقدما
  -   ١٠٫٠٠٠    ودائع

  ٣٠٠٫٠٠٠  ٤٢٥٫٠٠٠    مبالغ مستحقة من إداريين أخرين
  -   ٢٫٠٢٦٫٧٩٦    صافي - ضريبة القيمة المضافة مستحقة القبض 

  -   ٢٫٥١٠٫٦٦٧    ذمم مدينة أخرى
     --------------   ---- -------  
    ٦٤٨٫٦٠٠  ٤٫٩٧٢٫٤٦٣  
    ========  ======  

  
  (متعلقة بالمساهمين)  - ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً    ١٢

  
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    
  درهم   درهم     
        

  ١٢٤٫٢٧٨  ١٦٠٫٢٩٤    أرباح مستحقة على ودائع وكالة
 ً   ٨٩٤٫٢٠٣  ١٫١٣٨٫١٢٥    مصروفات مدفوعة مقدما

  ٥٨٫٧١٧  ١٠٥٫٥٥٢    ذمم مدينة أخرى
     --------------   -------------  
    ١٫٠٧٧٫١٩٨  ١٫٤٠٣٫٩٧١  
    ========  =======  

  
  وديعة الوكالة   ١٣

  
مؤسسة مالية إسالمية بدولة اإلمارات العربية و قطاع المعامالت اإلسالمية بأحد البنوك التجارية آلجل لدىوكالة  ودائعتتألف من   

: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ١٩٥ بقيمةسنوياً)  ٪٣ .٤٠: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(سنوياً  ٪٤ .١٥المتحدة، وتخضع لمعدل ربح بنسبة 
  .٢٠١٩، وتستحق في ديسمبر مليون درهم) ١٨٣ .٤

  
  



  

٤٠ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  وديعة قانونية   ١٤

  
 ٣١(سنوياً  ٪٣ .٤٠تتألف من وديعة ثابتة مرهونة لدى مصرف إسالمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتخضع لمعدل ربح بنسبة   

  لغرض تجديد الرخصة من قبل هيئة التأمين. ٢٠١٩، وتستحق في ديسمبر ياً)سنو ٪٢ .٣٥: ٢٠١٧ديسمبر 
  

  الممتلكات والمعدات   ١٥
  

  اإلجمالي  المعدات المكتبية  األثاث والتجهيزات  السيارات  
  درهم  درهم  درهم  درهم  
          

          التكلفة
  ١٫٤٥٨٫٨٣٦  ٩٧٫٠١٤٠  ١٫٢٠٩٫٦٦٦  ١٥٢٫١٦٠  اإلضافات خالل السنة

  ---------- -   ---- - --------   -----------   ----- - -------  
  ١٫٤٥٨٫٨٣٦  ٩٧٫٠١٤٠  ١٫٢٠٩٫٦٦٦  ١٥٢٫١٦٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

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

  ١٫٤٥٨٫٨٣٦  ٩٧٫٠١٤٠  ١٫٢٠٩٫٦٦٦  ١٥٢٫١٦٠  ٢٠١٨يناير  ١في 
  ٨٧٫٣٤٧  ٤٫٧٤٥  ٢٩٫١٠٢  ٥٣٫٥٠٠  اإلضافات خالل السنة

   -----------   --------------   -----------   -------------  
  ١٫٥٤٦٫١٨٣  ١٠١٫٧٥٥  ١٫٢٣٨٫٧٦٨  ٢٠٥٫٦٦٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

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

          االستهالك المتراكم
  )١١٣٫٢١٠(  )١٩٫٩٨٥(  )٨٧٫٦١٩(  )٥٫٦٠٦(  المحمل للفترة

   ------- ----   ------------   -----------   ------------  
  )١١٣٫٢١٠(  )١٩٫٩٨٥(  )٨٧٫٦١٩(  )٥٫٦٠٦(  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

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

  )١١٣٫٢١٠(  )١٩٫٩٨٥(  )٨٧٫٦١٩(  )٥٫٦٠٦(  ٢٠١٨يناير  ١في 
  )٢٤٤٫٩٣٩(  )٢٢٫٨٦٦(  )١٨٩٫١٧٢(  )٣٢٫٩٠١(  المحمل للسنة

   -----------   ------------   -----------   --- - ---------  
  )٣٥٨٫١٤٩(  )٤٢٫٨٥١(  )٢٧٦٫٧٩١(  )٣٨٫٥٠٧(  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

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

          صافي القيمة الدفترية
  ١٫٣٤٥٫٦٢٦  ٧٧٫٠٢٥  ١٫١٢٢٫٠٤٧  ١٤٦٫٥٥٤  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  ======  ========  ======  ========  
  ١٫١٨٨٫٠٣٤  ٥٨٫٩٠٤  ٩٦١٫٩٧٧  ١٦٧٫١٥٣  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

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



  

٤١ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
   (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  

  وتربرامج الكمبي – الموجودات غير الملموسة   ١٦
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  درهم   درهم  

      التكلفة
  -   ٨٧٠٫٩٨٨  ٢٠١٦نوفمبر  ٨/ ٢٠١٨يناير  ١في 

  ٨٧٠٫٩٨٨  -   اإلضافات خالل الفترة
   -----------   -----------  

  ٨٧٠٫٩٨٨  ٨٧٠٫٩٨٨  ديسمبر ٣١في 
  ======  ======  

      المتراكم اإلطفاء
  -   )٦٠٫٩٦٤(  ٢٠١٦نوفمبر  ٨/ ٢٠١٨يناير  ١في 

  )٦٠٫٩٦٤(  )١٢٤٫٤٢٦(  المحمل للسنة/ الفترة
   ------------  ----------  

  )٦٠٫٩٦٤(  )١٨٥٫٣٩٠(  ديسمبر ٣١في 
  =======  ======  

      صافي القيمة الدفترية
  ٨١٠٫٠٢٤  ٦٨٥٫٥٩٨  ديسمبر ٣١في 

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

  عمليات التكافل –الوثائق  حملةمستحق إلى) / (المستحق إلى المساهمين والمستحق من/ ال(المستحق من)  ١٧
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    
  درهم   درهم     
        

  -   ٣١٦٫٠٠١    يناير  ١كما في 
  ١٣٫٢٠٣٫٠٤٢  ٦٦٫٦٤٤٫٦٨٩  ١- ١٧  / الفترةأتعاب وكالة للسنة

  )١٢٫٨٨٧٫٠٤١(  )٨٣٫٣٢٤٫٠١٩(    / الفترةالحساب خالل السنةتغيرات على 
     ------------ -- ---   ----------------  
    )٣١٦٫٠٠١  )١٦٫٣٦٣٫٣٢٩  
    ==========  ======  

  

لجنة من إجمالي مساهمات التكافل. يتم اعتماد أتعاب الوكالة من قبل  ٪٣٥فيما يتعلق بكافة وثائق التكافل، يتم تحميل أتعاب وكالة بنسبة    ١- ١٧
  ح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى عند تكبدها.ويتم تحميلها على بيان األربا الفتوى والرقابة الشرعية

  

  (فيما يتعلق بعمليات التكافل)  –الدائنة شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل  ذمم  ١٨
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    
  درهم   درهم     
        

  ١٫١٨٨٫٣٤٧  ١٠٫٢٥٣٫٨٠٦    داخل اإلمارات العربية المتحدة –الذمم الدائنة 
  ٤٫٣٧١٫٩٧٩  ٤٩٫٣٨٧٫٥٤٧    خارج اإلمارات العربية المتحدة –الذمم الدائنة 

    ---------- -- ----   ------------ - -  
    ٥٫٥٦٠٫٣٢٦  ٥٩٫٦٤١٫٣٥٣  
    =========  ========  

        داخل اإلمارات العربية المتحدة:
  ١٫٠٠٦٫٠٩٨  ٩٫٢٧٢٫٢٨٩    ذمم شركات التأمين والتكافل الدائنة

  ١٨٢٫٢٤٩  ٩٨١٫٥١٧    ذمم شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الدائنة
     ----------------   --------------  
    ١٫١٨٨٫٣٤٧  ١٠٫٢٥٣٫٨٠٦  
    =========  ========  

        خارج اإلمارات العربية المتحدة:
  ٢٫٤٩٦٫٥٠٩  ٨٫٧١٠٫٧٤٦    ذمم شركات التأمين والتكافل الدائنة

  ١٫٨٧٥٫٤٧٠  ٤٠٫٦٧٦٫٨٠١    دة التأمين وإعادة التكافل الدائنةذمم شركات إعا
     ----------------   --------------  
    ٤٫٣٧١٫٩٧٩  ٤٩٫٣٨٧٫٥٤٧  
    =========  ========  



  

٤٢ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  

  (فيما يتعلق بعمليات التكافل)  –ألخرى ذمم التكافل الدائنة ا  ١٩
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    
  درهم   درهم     
        

  ٤٩٦٫٦٦١  ٨٦٦٫١٩٠    الوثائق حملةالمستحق ل
  -   ١٠٫١١٣٫٨٥٥    المستحق إلداريين أخرين

  ٣٨٣٫٠٦٥  ١٫١٨١٫٦٧٧    الذمم الدائنة األخرى
     ----------------   ------------  
    ٨٧٩٫٧٢٦  ١٢٫١٦١٫٧٢٢  
    =========  =======  

  

  القرض الحسن  ٢٠
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١  
  درهم  درهم  

      الوثائق حملةالعجز في أمول 
  -   )٥٫٥٨٦٫٦٦١(  يناير  ١كما في 

  )٥٫٥٨٦٫٦٦١(  )٣٥٫٤٧٤٫١٩٣(  العجز خالل السنة/ الفترة
   ------------- --- -   --------------  
  )٥٫٥٨٦٫٦٦١(  )٤١٫٠٦٠٫٨٥٤(  
  ==========  ========  

      مخصص مقابل القرض الحسن
  -   ٥٫٥٨٦٫٦٦١  يناير ١كما في 

  ٥٫٥٨٦٫٦٦١  ٣٥٫٤٧٤٫١٩٣  المخصص خالل السنة/ الفترة
   ----------------   -------------  
  ٥٫٥٨٦٫٦٦١  ٤١٫٠٦٠٫٨٥٤  
  =========  =======  

  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢١
  

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

  مساهمي الشركة. تسعير هذه المعامالت من قبل
  

  فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى:  
  

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   

  المساهمين  
الشركات الزميلة 

  اإلجمالي  للمساهمين
  درهم  درهم  درهم  

        

  ٨٣٫٨٦٨٫٤١٤  ٣٧٫٩٧٩٫٤٦١  ٤٥٫٨٨٨٫٩٥٣  تبةإجمالي المساهمات المكت
  ٣٠٫١٩٠٫٤٦١  -   ٣٠٫١٩٠٫٤٦١  مساهمات إعادة التكافل

  ١٢٫٦٨٧٫٠٠٩  ١١٫٣١٧٫٠٨٣  ١٫٣٦٩٫٩٢٦  المصروفات العمومية واإلدارية
  ٦٫٨٢٥٫٠٩١  ١٢٫٠٦٨٫٠٦٢  )٥٫٢٤٢٫٩٧١(  المطالبات التي تم اإلبالغ عنها

  ٦٫٢٨٠٫٥٤٧  -   ٦٫٢٨٠٫٥٤٧  األرباح من ودائع الوكالة
  =========  =========  =========  

  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى  ٢٠١٦ نوفمبر ٨للفترة من   

  المساهمين  
الشركات الزميلة 

  اإلجمالي  للمساهمين
  درهم  درهم  درهم  

        

  ٢٤٫٦٢٨٫٩٢٢  ٢٠٫٣٣٠٫٢١٨  ٤٫٢٩٨٫٧٠٤  إجمالي المساهمات المكتتبة
  ١١٫٨٧٧٫٣١٨  -   ١١٫٨٧٧٫٣١٨  مساهمات إعادة التكافل

  ٨٫٢٢٦٫١٧١  ٧٫٤٥٩٫٦١٨  ٧٦٦٫٥٥٣  المصروفات العمومية واإلدارية
  ١٫٣٣٧٫٦٢٠  ٩٣٣٫٦٠٩  ٤٠٤٫٠١١  المطالبات التي تم اإلبالغ عنها

  ٣٫٦١٦٫٣٥٩  -   ٣٫٦١٦٫٣٥٩  األرباح من ودائع الوكالة
  ========  ========  ========  



  

٤٣ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  من البيانات المالية) (تابع) (تشكل جزءاً 

  
  (تابع)المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ٢١

  

  
  للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

 نوفمبر ٨للفترة من 
ديسمبر  ٣١حتى  ٢٠١٦
٢٠١٧  

  درهم  درهم  
      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

  ١٫٢٠٨٫٣١٣  ١٫٨٢٢٫٢٨٤  التعويضات قصيرة األجل
  ٣٤٫٣٩٨  ١١١٫٨٣٦  ة الخدمةتعويضات نهاي

   ----------- - --   -------------  
  ١٫٢٤٢٫٧١١  ١٫٩٣٤٫١٢٠  
  ========  =======  

  
  عالقة في بيان المركز المالي على النحو التالي:الطراف ذات األ معاألرصدة  تم بيان

  
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١  
  درهم  درهم  
      

      متعلقة بعمليات التكافل)(ال المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٧٫١٩٩٫٧٤٧  ٥٩٫٢٦٢٫٢٣٩  من أطراف ذات عالقة المستحقةذمم التكافل وإعادة التكافل 

  =========  ========  
      المستحق من أطراف ذات عالقة (المتعلقة بالمساهمين)

  -   ٤٨٫٦٤٤  اورينت للتأمين مساهمة عامة
  -   ١٫٣٥٢٫٧١٣  مركز الفطيم للسيارات

  -   ٤٢٩٫٦٤٢  رى ذات عالقةأطراف أخ
   --------------   --------------  
  ١٫٨٣٠٫٩٩٩   -  
  ========  ========  

  
  النقد وما يعادله

  
ديسمبر  ٣١مليون ( ٥ .٣بمبلغ  في الشركة، مساهمين، مالية إسالمية بنوك ومؤسساتيشتمل النقد وما يعادله على حسابات جارية لدى 

  .مليون درهم) ١٥ .٥: ٢٠١٧
  
  ائع الوكالة (المتعلقة بالمساهمين)ود
  

، شركة الوفاق اسالمية في مؤسسة ماليةمليون درهم)  ١٨٣ .٤: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ١٠٠تم استثمار وديعة وكالة بقيمة 
  .مساهم في الشركةللتمويل، 

  
  (المتعلقة بالمساهمين) المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  ٩٫٩٩٠٫٩٩٢  -   اورينت للتأمين مساهمة عامة
  ٥٣٣٫٠٢١  ٤٫٦١٥٫٩٨٨  مركز الفطيم للسيارات

  ٦٦٢٫١٢١  ٤٤٣٫٤٣٣  أطراف أخرى ذات عالقة
   --------------   ---------------  
  ١١٫١٨٦٫١٣٤  ٥٫٠٥٩٫٤٢١  
  ========  ========  

  



  

٤٤ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  بع)(تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تا

  
  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  ٢٢

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  درهم  درهم  
      

  -   ١٤٨٫٠٧٥  يناير ١في 
  ١٤٨٫٠٧٥  ٢٩٦٫٧٧٣  المحمل للسنة/ الفترة

  -   )٤٫٥١١(  المدفوع خالل السنة/ الفترة
   -----------  ----------  

  ١٤٨٫٠٧٥  ٤٤٠٫٣٣٧  ديسمبر ٣١في 
  ======  ======  

  
  رأس المال وعالوة األسهم  ٢٣

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  درهم  درهم  

      رأس المال المصدر والمدفوع
  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  درهم للسهم ١٠٠سهم مصدر ومدفوع بالكامل بقيمة  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

  ١٫١٩٨٫٣٩٠  ١٫١٩٨٫٣٩٠  احتياطي عالوة األسهم
   -----------------   --------------- --  
  ٢٠١٫١٩٨٫٣٩٠  ٢٠١٫١٩٨٫٣٩٠  
  ==========  ==========  

  
  إجمالي المساهمات المكتتبة  ٢٤

  
  للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

 نوفمبر ٨للفترة من 
ديسمبر  ٣١حتى  ٢٠١٦
٢٠١٧  

  درهم  درهم  
      

  ٧٣٦٫٨٥١  ٩٫٩٠٩٫٢٢٣  البحري
  ١٣٫٧٣٩٫٩٦٠  ٤٠٫٧٧٤٫٣٧٣  السيارات
  ١٫٧١٣٫٠٤٧  ٦٣٫٣٧٢٫٧٣٧  الصحي
  ١٠٫٥٣٠٫٦٥٧  ٣٥٫٩١٩٫٦٤٤  الحريق
  ١٫٤٧٠٫٤٥٨  ٧٫٦٠١٫٣٨٠  الهندسة
  ٩٫٥٣٢٫٠٠٦  ٣٢٫٨٣٦٫٠٤٠  متنوعة

   ----------- ----- --   - -- ------------  
  ٣٧٫٧٢٢٫٩٧٩  ١٩٠٫٤١٣٫٣٩٧  
  ==========  ========  

  
  المصروفات العمومية واإلدارية  ٢٥

  
  للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

نوفمبر  ٨من للفترة 
ديسمبر  ٣١حتى  ٢٠١٦
٢٠١٧  

  درهم  درهم  
      

  ٥٫٤٢١٫٣٧٥  ١١٫١٦٧٫٣٢٥  تكاليف الموظفين
  ٧٥٠٫١٥٧  ١٫٠١٢٫٤٤١  اإليجار

  ١٧٤٫١٧٤  ٣٦٩٫٣٦٥  االستهالك واإلطفاء
  ١٫٤٩١٫٦١٥  ٢٫٣١٩٫٨٣٨  أخرى

   --------- --- ----   -------------  
  ٧٫٨٣٧٫٣٢١  ١٤٫٨٦٨٫٩٦٩  
  =========  =======  

  

  .: ال شيء)٢٠١٧(قامت الشركة خالل السنة بإجراء مساهمات مجتمعية بقيمة ال شيء   ١- ٢٥
  



  

٤٥ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  خسارة السهم  ٢٦

  

ة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة/ الفترة يتم احتساب خسارة السهم األساسية من خالل تقسيم خسائر السنة/ الفتر
  على النحو التالي:

  
  للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

 نوفمبر ٨للفترة من 
ديسمبر  ٣١حتى  ٢٠١٦
٢٠١٧  

  درهم  درهم  
      

  )٦٫٠٠٦٫٩٣٩(  )٩٫٢٢١٫٦٤٦(  خسارة السنة/ الفترة المنسوبة إلى المساهمين (درهم)
  ========  ========  

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة/ الفترة
  ========  ========  

  )٣ .٠٠(  )٤ .٦١(  خسارة السهم (درهم)
  ====  ====  

  

  ال يوجد تأثير تخفيف على ربحية السهم األساسية.
  

  المعلومات حول القطاعات   ٢٧
  

  لتشغيليةالمعلومات حول القطاعات ا  
  

ألغراض اإلدارة، تم 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.

  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  اإلجمالي  تنوعةم  الصحي  البحري  السيارات  
  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
            

  ١٩٠٫٤١٣٫٣٩٧  ٧٦٫٣٥٧٫٠٦٤  ٦٣٫٣٧٢٫٧٣٧  ٩٫٩٠٩٫٢٢٣  ٤٠٫٧٧٤٫٣٧٣  إجمالي المساهمات المكتتبة
  ========  ========  =========  =========  =========  

  ٥٧٫٦٥٦٫٦٣٧          التكافل إيراداتإجمالي 
  )٢٦٫٤٨٦٫١٤١(          فات االكتتابوصافي مصر

           -----------------  
  ٣١٫١٧٠٫٤٩٦          نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة

  )٦٦٫٦٤٤٫٦٨٩(          رسوم الوكالة
           -----------------  

  )٣٥٫٤٧٤٫١٩٣(          صافي العجز من عمليات التكافل
          ==========  
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حتى  ٢٠١٦ نوفمبر ٨للفترة من   
  اإلجمالي  متنوعة  الصحي  البحري  السيارات  
  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
            

  ٣٧٫٧٢٢٫٩٧٩  ٢١٫٥٣٣٫١٢١  ١٫٧١٣٫٠٤٧  ٧٣٦٫٨٥١  ١٣٫٧٣٩٫٩٦٠  إجمالي المساهمات المكتتبة
  ========  ========  =========  =========  =========  

  ٨٫٩٣٤٫٤٢٧          إجمالي إيرادات التكافل
  )١٫٣١٨٫٠٤٦(          صافي مصروفات االكتتاب

          ---------- ------  
  ٧٫٦١٦٫٣٨١          نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة

  )١٣٫٢٠٣٫٠٤٢(          رسوم الوكالة
          ---------- ------  

  )٥٫٥٨٦٫٦٦١(          صافي العجز من عمليات التكافل
          =========  

  

 تتم. لم يتم عرض معلومات القطاعات الجغرافية حيث الهحول الموجودات والمطلوبات حسب قطاعات األعمال أعمعلومات  ال تتوفر
  كافة عمليات الشركة محلياً. 

  



  

٤٦ 

  اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة)
  

  (تابع) إيضاحات
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) (تابع)

  
  

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢٨
  

بناًء على استشارة قانونية ة في سياق أعمالها االعتيادية في دعاوى قضائية. ، تدخل الشركالحال مع معظم شركات التأمين كما هو
  أن نتائج هذه الدعاوى القضائية لن يكون لها تأثير مادي على إيرادات الشركة أو مركزها المالي.اإلدارة ، ترى مستقلة

   
  زكاةال  

  
 ، بما يعادلمن عائد استثمارات رأس المال ٪١٠الزكاة بنسبة  التزام تم تقييمعن المساهمين. باإلنابة تقوم الشركة بدفع زكاة ال 

  .درهم للسهم) ٠ .١٧: ٢٠١٧(درهم للسهم  ٠ .٣٣، بواقع درهم) ٣٤٦٫٨٨٩: ٢٠١٧(درهم  ٦٥٠٫٢٥٨
  

  أرقام المقارنة  ٢٩
  

ت التكافل في بيان المركز تم خالل السنة الحالية اكتشاف أن إجمالي موجودات عمليات التكافل ال تتوافق مع إجمالي مطلوبات عمليا
الوثائق والمبالغ  حملة. يرجع هذا الفرق إلى تعديل ناتج عن إعادة تصنيف المبالغ المستحقة من ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المالي كما في 

  ت المالية.، والتي تم احتسابها بعد إصدار البيانا٢٠١٧ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٦نوفمبر  ٨المستحقة إلى المساهمين فيما يتعلق بالفترة من 
  

  فيما يلي مخلص تأثير إعادة التصنيف على البيانات المالية:
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  
   ً   معاد بيانها  التعديل  كما هو معلن سابقا
  درهم  درهم  درهم  
        

  ٣١٦٫٠٠١  )١٤٫١٥٣٫٢٢٥(  ١٤٫٤٦٩٫٢٢٦  عمليات التكافل –الوثائق  حملةمن  مبالغ مستحقة
  ٣١٦٫٠٠١  )١٤٫١٥٣٫٢٢٥(  ١٤٫٤٦٩٫٢٢٦  همينإلى المسا مبالغ مستحقة

  
  بيان المركز المالي للشركة في بداية الفترة السابقة. ليس من شأن التعديالت أعاله أن تؤثر على




