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 31/12/2017تقرير أعضاء مجلس اإلدارة للعام المنتهي 

 

 استعراض عام للسوق

فط يواصل اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة اتباع مسار تنويع مصادر الدخل القومي. ومن ثمَّ، فقد تم تعويض تأثير تقلبات أسعار الن
من خالل التنويع المستمر لالقتصاد في مختلف القطاعات. من ناحية أخرى، كانت هناك بعض التصحيحات في قطاعي  2017خالل عام 

المخطط قبل  األولية لالستهالكالجهات  اعطت تلكارتفاعا في تجارة التجزئة حيث  2017اء. وشهد الربع األخير من عام العقارات والبن
 .2017ديسمبر  31إدخال ضريبة القيمة المضافة بعد 

 بيئة العمل

 فقد تمكنت، 2017 يوليوتنافسية للغاية، حيث بدأت الشركة أعمالها منذ أواخر  تكافل/وعلى الرغم من كوننا مشاركين جدد في سوق تأمين
الشركة من تحقيق نجاحات صغيرة ولكنها شقت طريقها بقوة بفضل الشراكات االستراتيجية مع كبار المستثمرين في السوق. والشركة واثقة 

 .األخرى لعمالئها التكافلية/م بالتأمين التكافلي واالحتياجات التأمينيةيهت اتصبح كيانًا مهيمنً لكي من قدراتها في توسيع قاعدة عمالئها 

 األداء الفعلي للشركة 

مليون درهم إماراتي.   37عملها، تمكنت الشركة من تحقيق حجم أعمال بقيمة األولى منخالل األشهر الخمسة و، 2017 يوليومنذ أواخر 
مليون درهم  5. 6صل إلىيمتماشية بشكل متوقع مع عجز معتدل في صناديق التكافل  جديدة، فإن نتائج الشركة تكافلوباعتبارها شركة 

المتوقع في العمليات، فإن الشركة واثقة من  النمو الملحوظماليين درهم إماراتي. وبالنظر إلى  6إماراتي مع خسائر إجمالية للشركة بقيمة 
 عن إدارة المطالبات بطريقة حكيمة. فضالً  ،تسم بالحصافةت عمليات اكتتابمن خالل  مع الوقتجيا من العجز التخلص تدري

 

 التكافل/ترتيبات إعادة التأمين

يتبعها وتترأسها شركة سكور للخدمات التأمينية ذات السمعة العالمية،  التكافل/قوية إلعادة التأمين ترتيبات من إتمام تمكَّنت الشركةوقد 
 وأليانز،. وبالنسبة لقطاعنا الطبي، فقد تعاقدننا مع شركات تأمين رائدة مثل ميونخ ري، لفريقأخرى في اقوية  تكافل/شركات إعادة تأمين
توفر لنا دعًما قويًا ألنشطة االكتتاب من خالل الطرف اإلداري  التكافل/. تالك الترتيبات إلعادة التأمينوأكسيس ري ووردويد، وبارتنرز

 .وميدنيت وناس ،نكست كيرالثالث في شبكة شركة 

 

 

 

 

 



المعطيات المالية البارزة

 (000اإلماراتي،  )بالدرهمالمبلغ        

2017التفاصيل

37,722إجمالي المساهمات المكتوبة

8,840صافي المساهمات المكتوبة

770صافي المساهمات المكتسبة

1,318صافي المطالبات المحققة 

7,616رسوم الوكالة خصم الفائض / )العجز( من عمليات التكافل قبل

)5,587)صافي العجز من عمليات التكافل

3,678الدخل من ودائع الوكالة

)صافي الربح / )الخسارة( بعد القرض حسن لحاملي الوثائق )

200,000رأس المال

195,191حقوق المساهمين

التوقعات الُمستقبلية للشركة

عام كامل من العمليات لشركتنا، فإننا واثقون من أننا قادرون على الوصول إلى شريحة أكبر من سيكون أول  2018بالنظر إلى أن عام 
 العمالء وتوسيع أقدامنا من خالل المبادرات االستراتيجية والشراكات المفيدة.

شكر وتقدير

من السلطات على  االجهات الرقابية وغيرهون بالنيابة عن مجلس اإلدارة، نتقدم بخالص الشكر إلى عمالئنا وشركائنا في العمل والمساهمي
 دعمهم لنا.

٦,۰۰۷



  

 
 
 
 
 

 مساھميإلى السادة  المستقلین تقریر مدققي الحسابات
 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)

 
 البیانات المالیة تقریر حول

 
 الرأي

 ۳۱كما في  اليلمركز المبیان ا تتضمنوالتي  )،الشركة"ورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة) ("الفقة المر لقـد دققنا البیانات المالیة
في  المنتھیة ترةللفلنقدیة والتدفقات ا والتغیرات في حقوق الملكیةاألخرى  الشاملاألرباح أو الخسائر وبنود الدخل  وبیانات ،۲۰۱۷ دیسمبر

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.، بما في ذلك ات المالیةاإلیضاحات حول البیانذلك التاریخ و
 

 دیسمبر ۳۱ في كما ةللشرك المالي المركز عن الجوھریة، النواحي كافة من عادلة، بصورة المرفقة تعبر المالیة البیانات في رأینا إن
ً  التاریخ ذلك في المنتھیة للفترة النقدیة وتدفقاتھا المالي أدائھا وعن ،۲۰۱۷  المالیة. لتقاریرا إلعداد الدولیة للمعاییر وفقا

 
 أساس إبداء الرأي

ً لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر  ات عن دققي الحسابمسؤولیة م"في فقرة  تم توضیحھالقد قمنا بتدقیقنا وفقا
ً  الشركةمستقلون عن من ھذا التقریر. نحن  "تدقیق البیانات المالیة س صادرة عن مجلالنونیین القا للمحاسبینلقواعد السلوك المھني  وفقا

ت العربیة ولة اإلمارافي د لیةذات الصلة بتدقیقنا للبیانات الماأخالقیات المھنة المعاییر األخالقیة الدولیة للمحاسبین إلى جانب متطلبات 
ادرة عن الص قانونیینال سبینللمحا قواعد السلوك المھنيلو المتطلبات، وقد استوفینا جمیع مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لھذه المتحدة

بداء رأینا حول نا األساس إلوفر للت ناسبةمجلس المعاییر األخالقیة الدولیة للمحاسبین. وباعتقادنا أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة وم
 البیانات المالیة.

 
 أمور التدقیق الھامة

. وقد تم التعامل ةالحالی لفترةل الیةھامة ھي تلك األمور التي، في رأینا المھني، كان لھا أكثر أھمیة في تدقیقنا للبیانات المإن أمور التدقیق ال
ً منفص إجماليمع تلك األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة بشكل  . ھذه األمور الً حولوعند تكوین رأینا حولھا، وال نبدي رأیا

 تدقیقنا لھذا األمر موضح في ھذا السیاق. معالجةمن األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكیفیة وبخصوص كل أمر 
 

لق بتلك یتع امبما في ذلك  من تقریرنا، لقد قمنا بتنفیذ مسؤولیاتنا الموضحة في فقرة مسؤولیة مدققي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة
الیة. لبیانات الموھریة في اتقییمنا لمخاطر األخطاء الجإلى تنفیذ اإلجراءات المصممة لالستجابة  تدقیقنااألمور. وبناًء علیھ، فقد تضمن 

 ء رأینا حولساساً إلبداأدناه، أوتوفر لنا نتائج إجراءات التدقیق التي قمنا بھا، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة 
 المرفقة. البیانات المالیة تدقیق



  

 
 
 
 
 

 مساھميإلى السادة  المستقلین تقریر مدققي الحسابات
 (تتمة) اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)

 
 

 (تتمة) أمور التدقیق الھامة
 التكافلوموجودات إعادة  التكافلتقییم مطلوبات عقود 

درھم كما في  ۲٦٫۳٥٥٫۳۸۸عادة التكافل درھم، وبلغت موجودات عقود إ ۳٥٫۳۰۰٫٤٤٤مبلغ  الشركةلدى  التكافلبلغت مطلوبات عقود 
 حول البیانات المالیة. ٥، وھي موضحة بالتفصیل في اإلیضاح رقم ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 
التي  ن االفتراضات، یتطلب تقییم ھذه المطلوبات إجراء األحكام المھنیة وكذلك استخدام عدد م۳-۲و ۲-۲كما ھو موضح في اإلیضاحین 

جھ وكافل، وعلى دة التوجودات عقود إعادة التكافل المبالغ التي یحق للشركة الحصول علیھا بموجب عقود إعاتتضمن م قامت بھا اإلدارة.
 التحدید حصة التكافل في مطلوبات عقود التكافل المسجلة بواسطة الشركة.

 
نھائیة التكلفة ال تتضمن الفنیة التي وھذا على وجھ التحدید ھو الحال بالنسبة لتلك المطلوبات التي تعتمد على أفضل تقدیر لالحتیاطیات

ذات  ة المطالباتمعالج لجمیع المطالبات المستحقة لكن لم یتم تسویتھا في تاریخ معین، سواء تم اإلبالغ عنھا أم ال، إلى جانب تكالیف
واري ق وخبیر اكتالطر موعة منالعالقة واالحتیاطیات الفنیة ذات العالقة مع استردادات إعادة التكافل الخاصة بھا. تستخدم اإلدارة مج

ط متوقع وأنماویة المستقل لتحدید تلك المخصصات. وتتضمن ھذه الطرق عدد من االفتراضات الصریحة أو الضمنیة التي تتعلق بمبلغ التس
 جوھریاً على تقییم ھذه المطالبات. تأثیراً تسویة المطالبات. وقد ینتج عن التغیرات في ھذه االفتراضات 

 
 :بتقییم حساب اإلدارة لمطلوبات التأمین وموجودات إعادة التأمین من خالل القیام باإلجراءات التالیةوقد قمنا 

شركة، بما للالحتیاطي اتحدید وتقییم واختبار اإلجراءات الرئیسیة للرقابة الداخلیة فیما یتعلق بعملیات التعامل مع المطالبات قمنا ب -
 ادة التكافل؛في ذلك تخصیص جزء المطالبات الخاص بإع

ة تحدید ي عملیفقمنا بتقییم واختبار اإلجراءات الرئیسیة للرقابة الداخلیة المصممة لضمان اكتمال البیانات المستخدمة  -
 االحتیاطیات االكتواریة؛

مة من المقد قاریرثل التمقمنا بفحص عینات احتیاطیات المطالبات من خالل مقارنة المبلغ المقدر لالحتیاطي مع الوثائق المناسبة،  -
 وعقود إعادة التكافل؛ مقیمي الخسائر

في حسابات  ستخدمةراجعنا تسویة اإلدارة لبیانات الشركة المعنیة المسجلة في أنظمة إدارة وثائق التأمین مع البیانات الم -
 االحتیاطیات االكتواریة.

 ؛ و۲۰۱۷مبر دیس ۳۱ د التكافل الحالیة كما فيغیر المكتسبة بناًء على فترة االكتساب في عقو المساھماتأعدنا حساب احتیاطي  -
اس لصلة على أسات ذات اوتحققنا من التفاصیل الواردة في الموجز مقابل االتفاقی للفترة التكافلحصلنا على موجز اتفاقیة إعادة  -

 العینات.



  

 
 
 
 
 

 مساھميإلى السادة  المستقلین تقریر مدققي الحسابات
 (تتمة) امة)اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة ع

 
 

 (تتمة) أمور التدقیق الھامة
 تقییم مطلوبات عقود التكافل وموجودات إعادة التكافل (تتمة)

 
 وعالوة على ذلك، قمنا بما یلي بدعم من فریق الخبراء االكتواریین لدینا:

 إجراء المراجعات الالزمة للتأكد مما إذا كانت النتائج مناسبة لإلفصاحات المالیة؛ -
لمخصصات، ابھذه  قریر االكتواري الصادر عن الخبیر االكتواري الخارجي المستقل عن الشركة والحسابات المتعلقةمراجعة الت -

 وخصوصاً في الجوانب التالیة:
 مدى مالءمة منھجیة وطرق الحساب (أفضل الممارسات االكتواریة)؛ •
 مراجعة االفتراضات؛ •
 الحساسیة بالنسبة لالفتراضات األساسیة؛ •
 خاطر؛نوعیات الم •
 التوافق بین فترات التقییم؛ و •
 التطبیق العام للقواعد المالیة والحسابیة. •

 
 ۲۰۱۷المعلومات األخرى الواردة في التقریر السنوي للشركة لسنة 

 ف البیاناتي، بخالالمعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر السنو تتحمل اإلدارة المسؤولیة عن المعلومات األخرى. تتضمن
لخاص بنا، الحسابات ا، قبل تاریخ تقریر مدققي الشركةوقد حصلنا على تقریر مجلس إدارة الخاص بنا.  المالیة وتقریر مدققي الحسابات

 بعد تاریخ تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. ۲۰۱۷لسنة  للشركةونتوقع الحصول على باقي أجزاء التقریر السنوي 
 

 .حولھانبدي أي استنتاج تدقیق  المعلومات األخرى وإننا ال یشملال  إن رأینا حول البیانات المالیة
 

یر متسقة ات األخرى غلمعلوماوفیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة، تتمثل مسؤولیتنا في قراءة المعلومات األخرى والتحقق مما إذا كانت 
نا في حال توصلوجوھریة.  أخطاءً التي یبدو أنھا تتضمن اء التدقیق أو المعرفة التي حصلنا علیھا أثنأو بشكل جوھري مع البیانات المالیة 

. ولیس ارة إلى ذلكنا اإلشإنھ علی، أن ھناك أخطاًء جوھریة في تلك المعلومات األخرى، فھاالتي قمنا باإلجراءات ، بناًء على إلى استنتاج
 لدینا ما نبلغ عنھ في ھذا الصدد.

 
 الحوكمة عن ھذه البیانات المالیةوالمسؤولین عن  مسؤولیة اإلدارة

ً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر الملإن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل  النظام  نیة منألحكام المعالیة والبیانات المالیة وفقا
ات العربیة المتحدة، دولة اإلمار في ۲۰۰۷) لسنة ٦والقانون االتحادي رقم (  ۲۰۱٥) لسنة ۲القانون االتحادي رقم (األساسي للشركة و

 .و خطأأةً الحتیال لك نتیجذخالیة من أخطاء جوھریة، سواًء كان  وعن الرقابة الداخلیة التي تعتبرھا اإلدارة ضروریة إلعداد بیانات مالیة



  

 
 
 
 
 

 مساھميإلى السادة  المستقلین تقریر مدققي الحسابات
 ة)(تتم اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)

 
 

 والمسؤولین عن الحوكمة عن ھذه البیانات المالیة (تتمة) مسؤولیة اإلدارة
ا ھو كماإلفصاح، راریة وعلى االستمرار على أساس مبدأ االستم الشركةعند إعداد البیانات المالیة، تتحمل اإلدارة مسؤولیة تقییم قدرة 

ذا حاسبة إال إأساس للمكس مبدأ االستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة على أساالشركة ، عن األمور ذات العالقة بمواصلة أعمال مناسب
 أو إیقاف أعمالھا أو لیس لدیھا أي بدیل واقعي لذلك.الشركة كانت اإلدارة تنوي تصفیة 

 
 .للشركةمسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة مسؤولي الحوكمة تحمل ی
 

 دقیق البیانات المالیةمسؤولیة مدققي الحسابات عن ت
 انكریة، سواًء ء الجوھخالیة من األخطا بشكل إجمالي، ،إن أھدافنا ھي الحصول على تأكیدات معقولة حول ما إذا كانت البیانات المالیة

بارة عمعقولة ھي لاكیدات نتیجةً الحتیال أو خطأ، وإصدار تقریر مدققي الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البیانات المالیة. وإن التأ ذلك
ألخطاء اتشف دائماً سوف یك من التأكیدات، لكنھا لیست ضماناً بأن التدقیق الذي تم إجراؤه وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة عاليعن مستوى 

 جتمعة، بشكلمنفردة أو محتیال أو خطأ، وتعتبر جوھریة إذا كان من المتوقع أن تؤثر، األخطاء نتیجة التنشأ وقد الجوھریة عند وجودھا. 
 البیانات المالیة. ھذهتم اتخاذھا بناًء على یمعقول على القرارات االقتصادیة للمستخدمین والتي 

 
التدقیق.  ملیةعخالل لمھني الشك ا مبدأ مع إبقاءتم وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، نقوم بإجراء األحكام المھنیة تي تعملیة التدقیق ال في إطار

 ي:كما نقوم بما یل
 
لتدقیق ایذ إجراءات م وتنفنتیجةً الحتیال أو خطأ، وتصمی ذلك تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة، سواًء كان •

طر عدم لیة. إن مخات الماأساس إلبداء رأینا حول البیانا لنا المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة لتوفر
واطؤ أو تضمن الت، نظراً ألن االحتیال قد یالمخاطر الناتجة عن األخطاءمن  أعلىف الخطأ الجوھري الناتج عن االحتیال اكتشا

 أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلیة. الحذف المتعمدالتزویر أو 
 
اء یس بھدف إبدروف، ولتدقیق مناسبة للظ الرقابة الداخلیة المعني بتدقیق البیانات المالیة لتصمیم إجراءات فھم نظامالحصول على  •

 .للشركةم الرقابة الداخلیة ارأي حول فعالیة نظ
 
 دارة.امت بھا اإلقالتي  تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة •



  

 
 
 
 
 

 ساھميمإلى السادة  المستقلین تقریر مدققي الحسابات
 (تتمة) اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)

 
 

 (تتمة) مسؤولیة مدققي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة
لحصول ایق التي تم دلة التدقأمبدأ االستمراریة وتقییم، بناًء على وفقاً للمحاسبة طریقة امدى مالءمة استخدام اإلدارة لحول ستنتاج اال •

على  لشركةال قدرة جوھري فیما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزید من الشكوك حو یقینعدم  علیھا، ما إذا كان ھناك
قریر تالنتباه في ان نلفت جوھري، فإنھ یتعین علینا أ یقینمواصلة أعمالھا على أساس مبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن ھناك عدم 

یر كافیة. غفصاحات أو تعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإل في البیانات المالیة الصلةت ذات مدققي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحا
و ث أان األحدأ. إال استنتاجاتنا على أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ إصدار تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا وتعتمد

 مبدأ االستمراریة.فقاً لوعن االستمرار  الشركةالظروف المستقبلیة قد تتسبب في توقف 
 
حداث لمعامالت واألاتمثل  ةوھیكل ومحتوى البیانات المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البیانات المالی العامتقییم العرض  •

 بشكل یحقق العرض العادل للبیانات المالیة. المتضمنة
 

 ریة، بما فيالجوھ اق واإلطار الزمني المخطط للتدقیق ونتائج التدقیقنتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص، من بین أموٍر أخرى، النط
 م الرقابة الداخلیة نحددھا خالل عملیة التدقیق.اذلك أي عیوب جوھریة في نظ

 
واألمور  اتقالعالكافة ببلغھم ، ونفیما یتعلق باالستقاللیةكما نقدم إقراراً لمسؤولي الحوكمة یفید بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك المھني 

 .في حال وجدت، الصلةذات  والضوابطنا، یتاألخرى التي قد یُعتقد بشكل معقول بأنھا تؤثر على استقالل
 

 ت المالیةقیق البیانایة في تدتلك األمور التي نرى أنھا كانت أكثر أھم یتم تحدیدمسؤولي الحوكمة، یتم اإلبالغ عنھا لومن بین األمور التي 
نون أو ذا كان القانا إال إتقریر مدققي الحسابات الخاص ب في أمور التدقیق الھامة. ونقوم بوصف تلك األمور تعتبر بذلكوالحالیة،  للفترة

نھ من أحیث قریرنا مر في تأنھ یجب عدم اإلفصاح عن ھذا األ نرىاللوائح تمنع اإلفصاح عن ھذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة للغایة، 
 .اإلفصاحھذا  الناتجة عنالمصلحة العامة  فوائدالتداعیات السلبیة للقیام بذلك بشكل معقول  المتوقع أن تتجاوز



  

 
 
 
 
 

 مساھميإلى السادة  المستقلین تقریر مدققي الحسابات
 (تتمة) اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)

 
 

 تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى
 

 ي:إلى ما یل المتحدة، العربیة اإلمارات دولة في ۲۰۱٥ لسنة) ۲( رقم االتحادي بات القانون، وفقاً لمتطلنشیركما 
 

 بسجالت محاسبیة منتظمة؛ الشركةتحتفظ  )۱
 التي رأیناھا ضروریة ألغراض تدقیقنا؛ لقد حصلنا على جمیع المعلومات )۲
ً لألحكام ال )۳ حادي رقم لقانون االتاركة ومعنیة من النظام األساسي للشتم إعداد البیانات المالیة، من كافة النواحي الجوھریة، وفقا

 ؛في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ۲۰۱٥) لسنة ۲(
 ؛للشركةالواردة في تقریر أعضاء مجلس اإلدارة مع السجالت المحاسبیة  تتفق المعلومات المالیة )٤
 ؛۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لمالیة المنتھیة في ا الفترةخالل  األوراق المالیة وأفي األسھم  لم تقم الشركة باالستثمار )٥
 ؛التي اعتمدت علیھا المعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقة والشروط ۱٤إیضاح  یبین )٦
لمالیة الل السنة ا، ختلفقد خا الشركةاستناداً إلى المعلومات التي تم توفیرھا لنا، لم یسترع انتباھنا ما یستوجب االعتقاد بأن  )۷

إلمارات العربیة في دولة ا ۲۰۱٥) لسنة ۲، أي من األحكام المعنیة من القانون االتحادي رقم (۲۰۱۷سمبر دی ۳۱المنتھیة في 
یسمبر د ۳۱ي فكما  المالي اأو مركزھ اعلى وجھ قد یكون لھ تأثیر جوھري على أنشطتھللشركة  المتحدة أو النظام األساسي

 ؛ و۲۰۱۷
 .فترةالمساھمات اجتماعیة خالل لم تقدم الشركة أي  )۸

 
 

 ارنست ویونغعن 
 
 

 وقعت من قبل :
 ثودال ھاري جوبال

 شریك
 ٦۸۹رقم التسجیل : 

 
 ۲۰۱۸فبرایر  ۱٤

 مارات العربیة المتحدةاإلدبي، 
 



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)

 

 بیان المركز المالي
 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 
 
   ۲۰۱۷ 
  درھم  إیضاح 
 

 عملیات التكافل موجودات
  ۱٫٥٤٥٫۰۲۸    ۳ نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

  ۲٦٫۳٥٥٫۳۸۸    ٥ موجودات عقود إعادة التكافل
  ۱٤٫۱٥٦٫۰۸۰    ٦ تكافل مدینة وموجودات أخرىوإعادة ذمم تكافل 

 
  ٤۹٦٫۰٥٦٫٤۲     عملیات التكافل إجمالي موجودات

 
 المساھمین موجودات

  ۱٥٫٥٥٥٫۱۸۹    ۳ نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
ً ذمم مدینة أخرى ومصاریف مدفو   ۱٫۰۷۷٫۱۹۹    ۷ عة مقدما

  ۱۸۳٫٤۰۰٫۰۰۰    ۸ ودیعة وكالة
  ٦٫۰٥۸٫۸٥۰    ۹ ودیعة قانونیة

  ۱٫۳٤٥٫٦۲٦    ۱۰ ممتلكات ومعدات
  ۸۱۰٫۰۲٤    ۱۱ موجودات غیر ملموسة

  ۱۳٫۲۰۳٫۰٤۲    ٤ ذمم رسوم الوكالة المدینة
  ۱۸٤٫۲٦٦٫۱     ذمم مدینة من حاملي الوثائق

 
  ۱۱٤٫۷۱٦٫۲۲۲     اھمینالمس إجمالي موجودات

 
  ٦۱۰٫۷۷۲٫۲٦٤     إجمالي الموجودات

 
 مطلوبات عملیات التكافل والعجز

 مطلوبات عملیات التكافل
  ۳٥٫۳۰۰٫٤٤٤    ٥ مطلوبات عقود التكافل

  ٥٫٥٦۰٫۳۲٦    ۱۲ لشركات التكافل والتأمین وإعادة التأمین وإعادة التكافلذمم دائنة 
  ۸۷۹٫۷۲٦     ذمم تكافل دائنة أخرى
  ۱۳٫۲۰۳٫۰٤۲    ٤ ذمم رسوم وكالة دائنة 

  ۱۸٤٫۲٦٦٫۱      ذمم دائنة للمساھمین
 

  ۷۲۲٫۲۰۹٫٥٦     إجمالي مطلوبات عملیات التكافل
 

 عملیات التكافلالعجز في 
  )٥٫٥۸٦٫٦٦۱(   ۱٦ العجز في أموال حاملي الوثائق

  ٦٦۱٫٥۸٦٫٥    ۱٦ المخصص مقابل القرض الحسن
 

  -     جز في عملیات التكافلإجمالي الع
 

  ۷۲۲٫۲۰۹٫٥٦     إجمالي مطلوبات عملیات التكافل والعجز



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)

 

 (تتمة)بیان المركز المالي 
 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 
 
   ۲۰۱۷ 
  درھم  إیضاح 
 

 مطلوبات وحقوق ملكیة المساھمین
 مطلوبات المساھمین

  ۱۱٫۱۸٦٫۱۳٤    ۱٤ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
  ۲٫۰۳۷٫۲۲۸     قات ومخصصات وذمم دائنة أخرىمستح

  ۰۷٥٫۱٤۸    ۱٥ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 

  ٤۳۷٫۳۷۱٫۱۳     إجمالي مطلوبات المساھمین
 

 حقوق ملكیة المساھمین
  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰    ۱۳ رأس المال

  ۱٫۱۹۸٫۳۹۰    ۱۳ عالوة إصدار
  )۹۳۹٫٦٫۰۰٦(    خسائر متراكمة

 
  ٤٥۱٫۱۹۱٫۱۹٥     ة المساھمینإجمالي حقوق ملكی

 
  ۸۸۸٫٥٦۲٫۲۰۸     مطلوبات وحقوق ملكیة المساھمینإجمالي 

 
  ٦۱۰٫۷۷۲٫۲٦٤     إجمالي مطلوبات عملیات التكافل والعجز ومطلوبات وحقوق ملكیة المساھمین

 
 
 
 
 

 ت نیابة عنھم من قبل:ووقع ۲۰۱۸ ۲/۱٤/ من قبل مجلس اإلدارة بتاریختمت الموافقة على البیانات المالیة 
 

 

 

 

 

______________________ ______________________ ___________________ 
 المدیر المالي التنفیذيالرئیس  رئیس مجلس اإلدارة



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)

 

 األخرى الشامل الدخلاألرباح أو الخسائر وبنود بیان 
 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱للفترة المنتھیة في 

 
 للفترة من  
 نوفمبر ۸  
 إلى ۲۰۱٦  
 دیسمبر ۳۱  
  ۲۰۱۷ 
 درھم  إیضاح 
 

  ۳۷٫۷۲۲٫۹۷۹     إجمالي المساھمات المكتتبة
  )۲۸۹٫۲۸۳٫۳۱(    التغیرات في المساھمات غیر المكتسبة

 
  ٦۹۰٫٦٫٤۳۹     مساھمات التكافل المكتسبة

 
  ۲۸٫۸۸۲٫۷٥۰     مساھمات إعادة التكافل

  )۱٥٦٫۲۱۳٫۲۳(    ةالتغیرات في مساھمات إعادة التكافل غیر المكتسب
 

  ٥۹٤٫٦٦۹٫٥     حصة إعادة التكافل من المساھمات المكتسبة
 

  ۷۷۰٫۰۹٦     صافي المساھمات المكتسبة
  ۳۳۱٫۸٫۱٦٤     عموالت مكتسبة

 
  ٤۲۷٫۸٫۹۳٤     إجمالي دخل التكافل

 
  )٤٫٤٦۰٫۲۷۷(    إجمالي المطالبات المحققة

  ۲۳۱٫۳٫۱٤۲     ةحصة إعادة التكافل من المطالبات المحقق
 

  )۰٤٦٫۱٫۳۱۸(    صافي المطالبات المحققة
 

  )۰٤٦٫۱٫۳۱۸(    إجمالي مصاریف التكافل
 

  ۷٫٦۱٦٫۳۸۱     نتائج التكافل قبل رسوم الوكالة
  )۰٤۲٫۲۰۳٫۱۳(   ٤ رسوم الوكالة

 
  )٦٦۱٫٥۸٦٫٥(   ۱٦ العجز من عملیات التكافلصافي 

 
 العائد إلى المساھمین

  ۱۳٫۲۰۳٫۰٤۲     كالة من حاملي الوثائقدخل رسوم الو
  ۳٫٦۷۷٫۹٤۰     الدخل من ودیعة الوكالة

  )۷٫۸۳۷٫۳۲۱(    مصاریف عمومیة وإداریة
  )۹٫۰۷۲٫٤۲٥(    مصاریف العموالت

  )٥۱٤٫۳۹۱(    مصاریف التكافل األخرى
 

  )٤۲۰٫۲۷۸(    خسائر الفترة قبل القرض الحسن
  )٦٦۱٫٥۸٦٫٥(   ۱٦ ي الوثائقالمخصص مقابل القرض الحسن لحامل

 
  )۹۳۹٫۰۰٦٫٦(    إلى المساھمین ةالفترة العائدخسائر 

 
  -     بنود الدخل الشامل األخرى

 
  )۹۳۹٫٦٫۰۰٦(    للفترة النتائج الموحدة إجمالي

 
  )۰۰٫۳(   ۱۷ العائد إلى حاملي حقوق ملكیة الشركة (درھم) الربح األساسي والمخفف للسھم



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)

 

 ات في حقوق الملكیةبیان التغیر
 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱للفترة المنتھیة في 

 
 
  
    الخسائر   
 المجموع المتراكمة عالوة اإلصدار رأس المال 
 درھم درھم درھم درھم 
 

    ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰   -   -   ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )۱۳إصدار رأس المال (إیضاح 
 

   ۲٫۰۰۰٫۰۰۰    -   ۲٫۰۰۰٫۰۰۰   - )۱۳(إیضاح  محصلة عالوة إصدار
 

   )۸۰۱٫٦۱۰(  -   )۸۰۱٫٦۱۰(  - )۱۳(إیضاح  إصدار رأس المال ةفلتك
 

   )٦٫۰۰٦٫۹۳۹(  )٦٫۰۰٦٫۹۳۹(  -   - للفترة ةالشامل الخسائرإجمالي 
 

    ۱۹٥٫۱۹۱٫٤٥۱   )٦٫۰۰٦٫۹۳۹(  ۱٫۱۹۸٫۳۹۰   ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (غیر مدققة) ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 
 
 



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)

 

 التدفقات النقدیة بیان
 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱نتھیة في للفترة الم

  
 للفترة من   
 نوفمبر ۸   
 إلى ۲۰۱٦   
 دیسمبر ۳۱   
   ۲۰۱۷ 
  درھم   
 

 األنشطة التشغیلیة
  )٦٫۰۰٦٫۹۳۹(    الخسائر للفترة

 التعدیالت للبنود التالیة:
  ۱۱۳٫۲۱۰     استھالك الموجودات الثابتة 
  ٦۰٫۹٦٤     اطفاء الموجودات غیر الملموسة 
  ۱٤۸٫۰۷٥     مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مخصص 
 

  )٥٫٦۸٤٫٦۹۰(    الخسائر التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل
 
 رأس المال العامل:في تغیرات ال
  )۲٦٫۳٥٥٫۳۸۸(    التغیرات في موجودات عقود إعادة التكافل 
  )۱٫۰۷۷٫۱۹۹(    التغیرات في ذمم التكافل المدینة والذمم المدینة األخرى 
  )۱٤٫۱٥٦٫۰۸۰(    خرىاألموجودات الو المدینةذمم التكافل وإعادة التكافل التغیرات في  
  ۳٥٫۳۰۰٫٤٤٤     التغیرات في مطلوبات عقود التكافل 
  ۸٫٤۷۷٫۲۸۰     التغیرات في ذمم التكافل الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
  ۱۱٫۱۸٦٫۱۳٤     ت عالقةالتغیرات في المبالغ المستحقة ألطراف ذا 
 

  ۷٫٦۹۰٫٥۰۱     التشغیلیة صافي التدفقات النقدیة من األنشطة
 

 األنشطة االستثماریة
  )۱۸۹٫٤٥۸٫۸٥۰(    القانونیةودائع الوكالة والودائع 
  )۱٫٤٥۸٫۸۳٦(    شراء موجودات ثابتة

  )۸۷۰٫۹۸۸(    شراء موجودات غیر ملموسة
 

  )۱۹۱٫۷۸۸٫٦۷٤(    االستثماریةاألنشطة  فيخدمة المستصافي التدفقات النقدیة 
 

 األنشطة التمویلیة
  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰     أسھم رأس المالمبالغ محصلة من إصدار 

  ۱٫۱۹۸٫۳۹۰     صداراإلعالوة محصلة مقابل المبالغ صافي ال
 

  ۲۰۱٫۱۹۸٫۳۹۰     صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 

  ۱۷٫۱۰۰٫۲۱۷     دیة وشبھ النقدیةالنقفي صافي الزیادة 
 

  ۱۷٫۱۰۰٫۲۱۷     في نھایة الفترة النقدیة وشبھ النقدیة
 
 



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

 

 
 

 األنشطة -۱
 

 ۲۰۱٥) لسنة ۲وتم تسجیلھا بموجب القانون االتحادي رقم (ھي شركة مساھمة عامة  ("الشركة") اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
إلم�ارات العربی�ة الدول�ة  ۲۰۰۷لس�نة  )٦(الق�انون االتح�ادي رق�م و في دول�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة الشركات التجاریةبتأسیس المتعلق 
  بیة المتحدة.، اإلمارات العردبي ۱۸۳۳٦۸إن العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب . المتعلق بإنشاء شركات التأمین(وتعدیالتھ)  المتحدة

 
ن أسھم إ. ۲۰۱٦دیسمبر  ۲۸في  للعمومالنتھاء من إجراءات إصدار وتخصیص األسھم ، في حین تم ا۲۰۱٦نوفمبر  ۸تأسست الشركة في 

ة م�ن ھیئ�ة الت�أمین ف�ي دول� وت�رخیص ۲۰۱۷ین�ایر  ۲۳خیص تج�اري ف�ي حصلت الشركة عل�ى ت�روالشركة مدرجة في سوق دبي المالي. 
 ۳۱إل�ى  ۲۰۱٦بر ن�وفم ۸ل�ى للش�ركة، وتغط�ي الفت�رة م�ن ھذه ھي البیانات المالی�ة األوإن  .۲۰۱۷یولیو  ۱٦اإلمارات العربیة المتحدة في 

 . وبناء على ذلك، لم یتم عرض أیة معلومات مقارنة.۲۰۱۷دیسمبر 
 

 لحری��قالت��أمین م��ن او الت��أمین م��ن الح��وادث والمس��ئولیةقص��یرة األج�ل بخص��وص  تكاف��لعق��ود إن األنش�طة الرئیس��یة للش��ركة ھ��ي إص��دار 
 .ودائعالأموالھا في  كما تقوم الشركة باستثمار .التأمین الصحياألخرى وانواع التأمین و حري والجويالتأمین من اخطار النقل البري والبو
 
 

 أسس إعداد البیانات المالیة -۲
 

 العرف المحاسبي
 .بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة عرض البیانات المالیة یتم .وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة تعد البیانات المالیة

 
لتحص�یل أو االس�یولة، م�ع التمیی�ز اس�تناداً عل�ى التوقع�ات بخص�وص  حسببعرض بیان المركز المالي الخاص بھا بشكل عام الشركة  تقوم

ي) الذي ت�م عرض�ھ ف�ي (غیر الحالالتقریر المالي بعد تاریخ  اً شھر ۱۲(الحالي) وأكثر من  التقریر الماليبعد تاریخ  اً شھر ۱۲السداد خالل 
 اإلیضاحات.

 
 ن التوافقبیا

ً  ۲۰۱۷دیس�مبر  ۳۱في  المنتھیةلفترة لالبیانات المالیة تم إعداد  متطلب�ات الس�اریة المفع�ول الوالتق�اریر المالی�ة  إلع�دادلمع�اییر الدولی�ة ل وفق�ا
 دولة االمارات العربیة المتحدة. لقوانین

 
 

 المعاییر الصادرة لكن لم یسر مفعولھا بعد ۲-۱
 

ع�دم اختی�ار ، م�ع ۲۰۱۷ دیس�مبر ۳۱للفترة المنتھی�ة ف�ي ال یسري مفعولھا لتعدیالت على المعاییر والتفسیرات االجدیدة ومعاییر إن بعض ال
 یتم تطبیقھا في إعداد ھذه البیانات المالیة.لم  ،وبالتاليفي وقت مبكر.  اتباعھاالشركة 

 
 األدوات المالیة ۹المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

وات األد – ۹ی�ة رق�م ، أصدر مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة اإلصدار النھ�ائي م�ن المعی�ار ال�دولي إلع�داد التق�اریر المال۲۰۱٤في یولیو 
بقة م�ن المعی�ار ال�دولي األدوات المالیة: التثبیت والقیاس وجمیع اإلصدارات السا - ۳۹المالیة الذي یحل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم 

محاس�بة لمش�روع األدوات یجم�ع كاف�ة الجوان�ب الثالث�ة لل ۹المعی�ار ال�دولي إلع�داد التق�اریر المالی�ة رق�م إن . ۹یر المالی�ة رق�م إلعداد التقار
فت�رات لل ۹لی�ة رق�م . یس�ري مفع�ول المعی�ار ال�دولي إلع�داد التق�اریر الماالمالیة: التصنیف والقیاس واالنخفاض في القیمة ومحاس�بة التح�وط

ثر رجع�ي، ولك��ن یج��ب التطبی�ق ب�أباس�تثناء محاس�بة التح�وط،  التطبیق المبك�ر.ب��، م�ع الس�ماح ۲۰۱۸ین�ایر  ۱دأ ف�ي أو بع��د الس�نویة الت�ي تب�
ً بات عموممتطله الیتم تطبیق ھذمحاسبة التحوط، بخصوص  معلومات المقارنة غیر إلزامیة.  اءات المحدودة.، مع بعض االستثنبالمستقبل ا

 
لمس�ائل لمعالج�ة ا ٤ق�م لمعاییر المحاسبیة الدولیة التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ر، أصدر مجلس ا۲۰۱٦في سبتمبر 

لعق�ود الت�أمین (المعی�ار  والمعی�ار الجدی�د قی�د اإلص�دار ۹الناتجة عن تواریخ السریان المختلفة للمعی�ار ال�دولي إلع�داد التق�اریر المالی�ة رق�م 
لح�ین ت�اریخ س�ریان  ۹ لتأجی�ل تطبی�ق المعی�ار ال�دولي إلع�داد التق�اریر المالی�ة رق�مالش�ركة ). تخطط ۱۷لمالیة رقم الدولي إلعداد التقاریر ا

س�تثناء المؤق�ت م�ن أو تطبی�ق اال ۲۰۲۱ین�ایر  ۱) ف�ي ۱۷مفعول معیار عقود الت�أمین الجدی�د (المعی�ار ال�دولي إلع�داد التق�اریر المالی�ة رق�م 
 وفقاً للتعدیالت، أیھما أقرب. ۹التقاریر المالیة رقم تطبیق المعیار الدولي إلعداد 



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

 

 
 

 (تتمة) المعاییر الصادرة لكن لم یسر مفعولھا بعد ۲-۱
 

األدوات المالی�ة م�ع  ۹ تطبی�ق المعی�ار ال�دولي إلع�داد التق�اریر المالی�ة رق�م ٤التعدیالت على المعیار ال�دولي إلع�داد التق�اریر المالی�ة رق�م 
 عقود التأمین ٤د التقاریر المالیة رقم المعیار الدولي إلعدا

لمعی�ار ال�دولي إلع�داد خیارین بدیلین للمنشآت التي تصدر عقود ضمن نط�اق ا ٤للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم توفر التعدیالت 
ل للمنشآت المؤھل�ة تأجی� االستثناء المؤقت وھما على وجھ التحدید االستثناء المؤقت ومنھجیة إعادة التصنیف. ویتیح، ٤التقاریر المالیة رقم 

ى. ویمك�ن للمنش�أة تطبی�ق بحد أقص ۲۰۲۱ینایر  ۱للفترات السنویة التي تبدأ قبل  ۹تاریخ تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
المعی�ار ال�دولي إلع�داد ن تطبق أي نسخة سابقة م� ) لم۱إذا كانت: ( ۹خیار االستثناء المؤقت من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 ۲۰۱٦أبری�ل  ۱ریخ ) أنش�طتھا مرتبط�ة إل�ى ح�ٍد كبی�ر بالت�أمین ف�ي ت�اریخ تقریرھ�ا الس�نوي الس�ابق لت�ا۲من قبل، و( ۹التقاریر المالیة رقم 
ص�نیف مبل�غ ی�ؤدي إل�ى ع�ادة تإل ۹لمالی�ة رق�م مباشرةً. ویتیح خیار منھجیة إعادة التصنیف للمنشأة تطبیق المعی�ار ال�دولي إلع�داد التق�اریر ا

نف�س  باعتب�اره خ�رى،المعنی�ة ب�ین األرب�اح أو الخس�ائر وبن�ود ال�دخل الش�امل األربح أو خسارة في نھایة فترة المحاسبة للموج�ودات المالی�ة 
 المعنیة.على تلك الموجودات المالیة  ۳۹المبلغ إذا ما قامت المنشأة بتطبیق المعیار المحاسبي الدولي رقم 

 
. ۲۰۱۸ینایر  ۱دأ في أو بعد للفترات السنویة التي تب ۹یمكن للمنشأة تطبیق االستثناء المؤقت من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 ة.ول مرأل ۹لتقاریر المالیة رقم ویجوز للمنشأة البدء في تطبیق منھجیة إعادة التصنیف عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد ا
 
 اإلیرادات من عقود العمالء ۱٥عداد التقاریر المالیة رقم الدولي إلمعیار ال

ً  ۲۰۱٤مایو في  ۱٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تم إصدار  یتم تطبیقھ على س والذيمن خمس خطوات  جدیداً  ویؤسس نموذجا
تعك�س المبل�غ ال�ذي تتوق�ع  تثبت اإلیرادات بقیمة ۱٥إلعداد التقاریر المالیة رقم عقود العمالء. بموجب المعیار الدولي  الناتجة مناإلیرادات 

 .العمیلالمنشأة أن یحق لھا مقابل نقل البضاعة أو الخدمات إلى 
 

 یل�زمة. ق�اریر المالی�ع�داد التالمع�اییر الدولی�ة إلمعیار اإلیرادات الجدید سوف یحل محل جمیع متطلبات تثبیت اإلیرادات الحالیة بموج�ب  إن
بتطبی�ق المعی�ار  ركةس�وف تق�وم الش� .۲۰۱۸ین�ایر  ۱تطبیق إما المعیار بالكامل أو المعدل بأثر رجعي للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 ر المالی�ة رق�معداد التق�اریإلنظراً ألنھ تم استثناء عقود التأمین من المعیار الدولي . معدل أثر رجعيب ۱٥الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
 ، ویجب أن یكون تأثیر المعیار الجدید جوھریاً.۱٥

 
 عقود اإلیجار ۱٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

عق�ود اإلیج�ار،  ۱۷ویح�ل مح�ل المعی�ار المحاس�بي ال�دولي رق�م  ۲۰۱٦ف�ي ین�ایر  ۱٦تم إصدار المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
 ۱٥م یجار، والق�رار رق�الذي یحدد ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إ لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیةالصادر عن  ٤ والتفسیر رقم

یر المع�اییر الص�ادر ع�ن لجن�ة تفس� ۲۷الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الخاص بالخصومات عل�ى عق�ود اإلیج�ار التش�غیلیة، والق�رار رق�م 
مب�ادئ  ۱٦لمالی�ة رق�م المعامالت التي تتضمن الشكل القانوني لعقد اإلیجار. ویوضح المعیار الدولي إلعداد التقاریر والخاص بتقییم طبیعة ا

ة عمومی�ة التثبیت والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار، ویطالب المستأجرین بحساب جمی�ع عق�ود اإلیج�ار ض�من نم�وذج میزانی�
تثبی��ت بالنس��بة . ویتض��من المعی��ار اس��تثناءین لل۱۷لتمویلی��ة بموج��ب المعی��ار المحاس��بي ال��دولي رق��م واح��د مماث��ل لمحاس��بة عق��ود اإلیج��ار ا

 عق�ود اإلیج�ار(للمستأجرین، وھما عقود إیجار الموجودات "األقل قیمة" (مثل أجھزة الكمبیوتر الشخص�یة) وعق�ود اإلیج�ار قص�یرة األج�ل 
لوب�ات ت اإلیجار (بن�د مطیة عقد اإلیجار، سیقوم المستأجر بتثبیت بند مطلوبات لسداد دفعاشھراً أو أقل). وفي تاریخ بدا ۱۲التي تبلغ مدتھا 

أجرون طالَ�ب المس�تاإلیجار) وبند موجودات یمثل الحق في استخدام العقار المعني خالل مدة اإلیجار (بند موجودات ح�ق االس�تخدام). كم�ا یُ 
 ل.ر ومصاریف االستھالك على بند موجودات حق االستخدام بشكٍل منفصبتثبیت مصاریف الفوائد على بند مطلوبات عقد اإلیجا

 
ع�ات تغیی�ر ف�ي دف كما یُطالَب المستأجر بإعادة قیاس بند مطلوبات اإلیجار عقب وقوع بعض الحاالت (مثل حدوث تغییر في مدة اإلیج�ار أو

ی�ت مبل�غ عموم�اً بتثب لتحدید تلك الدفعات). وسیقوم المس�تأجر اإلیجار المستقبلیة والذي ینتج عن حدوث تغیر في المؤشر أو السعر المستخدم
 إعادة قیاس بند مطلوبات عقد اإلیجار كتسویة لبند موجودات حق االستخدام.

 



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

 

 
 

 (تتمة) لكن لم یسر مفعولھا بعدالمعاییر الصادرة  ۲-۱
 

 (تتمة)عقود اإلیجار  ۱٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
موج�ب المعی�ار ببش�كٍل ج�وھري ع�ن المحاس�بة الحالی�ة  ۱٦محاسبة الم�ؤجر بموج�ب المعی�ار ال�دولي إلع�داد التق�اریر المالی�ة رق�م  ال تتغیر

لمحاس�بي ا. یس�تمر الم�ؤجرون ف�ي تص�نیف جمی�ع عق�ود اإلیج�ار باس�تخدام نف�س مب�دأ التص�نیف كم�ا ف�ي المعی�ار ۱۷المحاسبي الدولي رقم 
 نوعین من عقود اإلیجار: عقود اإلیجار التشغیلیة وعقود اإلیجار التمویلیة.ویفرقون بین ، ۱۷الدولي رقم 

 
لة أكث��ر مم��ا ھ��و المس��تأجرین والم��ؤجرین بتق��دیم مزی��د م�ن اإلفص��احات الش��ام ۱٦كم�ا یطال��ب المعی��ار ال��دولي إلع��داد التق��اریر المالی�ة رق��م 

ت الس�نویة الت�ي تب�دأ للفترا ۱٦الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  یسري مفعول المعیار .۱۷مطلوب بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 
مك�ن . وی۱٥لمالی�ة رق�م . ویسمح بالتطبیق المبكر، لكن لیس قبل أن تطبق المنشأة المعیار الدولي إلع�داد التق�اریر ا۲۰۱۹ینایر  ۱في أو بعد 

نتق�ال إل�ى مح أحكام االل بأثر رجعي أو التطبیق المعدل بأثر رجعي. وتسللمستأجر اختیار تطبیق المعیار باستخدام إما منھجیة التطبیق الكام
على  ۱٦ر المالیة رقم لتقییم األثر المحتمل للمعیار الدولي إلعداد التقاری الشركة، تخطط ۲۰۱۷المعیار الجدید ببعض اإلعفاءات. وفي عام 

 بیاناتھا المالیة.
 

معی�ار ال�دولي التع�دیالت عل�ى ال –تص�نیف وقی�اس مع�امالت ال�دفعات عل�ى أس�اس األس�ھم  ۲المعیار الدولي إلع�داد التق�اریر المالی�ة رق�م 
 ۲إلعداد التقاریر المالیة رقم 

أس�اس األس�ھم الت�ي  ال�دفعات عل�ى ۲التع�دیالت عل�ى المعی�ار ال�دولي إلع�داد التق�اریر المالی�ة رق�م أصدر مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة 
، وتص�نیف س األس�ھم الت�ي تم�ت تس�ویتھا نق�داً تأثیرات شروط المنح عل�ى قی�اس مع�امالت ال�دفعات عل�ى أس�ا: تتضمن ثالثة جوانب رئیسیة

ا إذا م�، وحس�اب المقتطع�ة عل�ى أس�اس الص�افيض�ریبة التس�ویة اللتزام�ات التي لھا خص�ائص إحدى معامالت الدفعات على أساس األسھم 
 ھم.باألس ةإلى تسوی یةنقد ةعلى أساس األسھم یغیر تصنیفھا من تسوی أحكام إحدى معامالت الدفعاتكان التعدیل على شروط و

 
ی�اره لجمی�ع ي إذا ت�م اختعند االتباع، یتعین على المنشآت تطبیق التعدیالت دون إعادة إدراج الفترات السابقة، لكن یُسمح بالتطبیق بأثر رجع

، م�ع الس�ماح ۲۰۱۸ن�ایر ی ۱عدیالت للفترات السنویة الت�ي تب�دأ ف�ي أو بع�د التعدیالت الثالثة وتم استیفاء المعاییر األخرى. یسري مفعول الت
 المالیة. ھذه البیاناتللتعدیالت على  وال یوجد أي تأثیربالتطبیق المبكر. 

 
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ۲-۲
 

لموج��ودات لن��ة ام وتق��دیرات وافتراض��ات ت��ؤثر عل��ى المب��الغ المعللش��ركة یتطل��ب م��ن اإلدارة إص��دار أحك��لإن إع��داد ھ��ذه البیان��ات المالی��ة 
 مك�ن أن یترت�بوالمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. إن عدم التأك�د ح�ول ھ�ذه االفتراض�ات والتق�دیرات ی

سیاس�ات لی�ة تطبی�ق الالفترات المستقبلیة. خ�الل عم لموجودات والمطلوبات المتأثر فيلعلیھ نتائج تتطلب تعدیالت جوھریة للمبالغ المدرجة 
غ المثبت�ة ف�ي المب�ال عل�ىب�ر األك الت�أثیرلشركة ، قامت اإلدارة باألحكام التالیة باستثناء تلك التي تشتمل على تقدیرات، والت�ي لھ�ا لالمحاسبیة 

 البیانات المالیة:
 

 األحكام
 تصنیف االستثمارات

ة العادلة من یظھر بالقیم ثمار فیما إذا كان یجب تصنیفھ على أنھ محتفظ بھ لتاریخ االستحقاق أو للمتاجرة أوتقرر اإلدارة عند استحواذ االست
 خالل األرباح أو الخسائر أو متوفر للبیع.

 
م اس�تیفائھا ت� ۳۹م ولي رق�بالنسبة لالستثمارات التي تعتبر محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق، تتأكد اإلدارة من أن متطلبات المعیار المحاسبي ال�د

 لدیھا النیة والقدرة على االحتفاظ باالستثمارات لتاریخ استحقاقھا. الشركةوباألخص أن 
 

 بتصنیف االستثمارات على أنھا للمتاجرة إذا تم استحواذھا بصورة أساسیة لغرض تحقیق ربح قصیر األجل. الشركةتقوم 
 



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

 

 
 

 (تتمة) الھامةاألحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة  ۲-۲
 

 (تتمة) األحكام
 (تتمة) تصنیف االستثمارات

ما ال س�تثمارات. عن�دیعتم�د عل�ى كیفی�ة مراقب�ة اإلدارة ألداء ھ�ذه اال الخس�ائر وأاألرب�اح إن تصنیف االستثمارات بالقیمة العادل�ة م�ن خ�الل 
إدراجھ�ا  ة العادل�ة ت�موموثوق بھا وأن التغیرات في القیم� تكون مصنفة على أنھا محتفظ بھا للمتاجرة ولكن لدیھا قیمة عادلة متوفرة وجاھزة

 ر.أو الخسائ خالل األرباحكجزء من األرباح أو الخسائر في الحسابات اإلداریة، عندھا یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من 
 

 األخرى على أنھا متوفرة للبیع. یتم تصنیف جمیع االستثمارات
 

 كة كمستأجرالشر –التزامات اإلیجار التشغیلي 
ش�كل ج�زءاً تاإلیج�ار ال  أبرمت الشركة اتفاقیة إیجار لمقر مكتبھا. وقد حددت الشركة بناًء على تقییم لشروط وأحكام االتفاقیات، مثل أن مدة

تق��وم ولمق��ر ملكی��ة الكبی�راً م��ن العم��ر االقتص��ادي للمق�ر والقیم��ة العادل��ة لبن��د الموج��ودات، أنھ�ا تح��تفظ بجمی��ع المخ��اطر والمزای�ا الجوھری��ة 
 بمحاسبة العقد على أنھ إیجار تشغیلي.

 
 مبدأ االستمراریة

یھا الم��وارد ل��د الش��ركةاالس��تمرار عل��ى أس��اس مب��دأ االس��تمراریة، وھ��ي مقتنع��ة أن عل��ى  الش��ركةب��إجراء تقی��یم لق��درة  الش��ركةقام��ت إدارة 
ك�ن أن ھری�ة م�ن الممل�دیھا علم�اً بع�دم تأكی�دات تق�دیرات جو لالستمرار في األعمال في المستقبل المنظور. باإلضافة ل�ذلك، إن اإلدارة ل�یس

 الی�ة عل�ى أس�اسفي االستمرار على أساس مبدأ االس�تمراریة. وبن�اء علی�ھ، یس�تمر إع�داد البیان�ات الم الشركةتسبب شكوك مھمة حول قدرة 
 مبدأ االستمراریة.

 
 التقدیرات غیر المؤكدة

تشكل مخاطر  لمالیة، التيقبل والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة بتاریخ إعداد التقاریر اإن االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق بالمست
 ه:ناقشتھا أدناجوھریة في التسبب بتعدیالت جوھریة على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة التالیة، تمت م

 
 التكافلمقدمة بموجب عقود المطلوبات النھائیة الناشئة عن المطالبات ال

م�ن  . ھن�اك ع�ددركةالتكاف�ل أھ�م التق�دیرات المحاس�بیة للش�یُعد تقدیر بند المطلوب�ات النھ�ائي الناش�ئ ع�ن المطالب�ات المقدم�ة بموج�ب عق�ود 
ق�د ت�م وذه المطالب�ات. ھ�مقابل  هفي النھایة بسدادستقوم الشركة مصادر عدم التأكد یجب أخذھا بعین االعتبار عند تقدیر بند المطلوبات الذي 

لمتوقع�ة للمطالب�ات النھائی�ة ا والتكلف�ة عمل التقدیرات لكٍل من التكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنھا في نھایة كل فترة تق�اریر مالی�ة
 المحققة التي لم یتم اإلبالغ عنھا في نھایة كل فترة تقاریر مالیة.

 
كة عنھ�ا م إب�الغ الش�رت�طالبات المبلغ عنھا غیر المدفوعة باستخدام مدخالت تقی�یم الح�االت الفردی�ة الت�ي ویتم تقدیر المطلوبات الخاصة بالم

م إع�ادة تقی�یم قری�ر م�الي، ی�تللمطالبات المحققة التي لم یتم اإلبالغ عنھا. وفي كل تاریخ ت نسبة الخسائر المتوقعةبناًء على وتقدیرات اإلدارة 
 السنة السابقة للتحقق من كفایتھا، ویتم إجراء التغییرات على المخصص.التقدیرات الخاصة بمطالبات 

 
 المطالبات المحققة التي لم یتم اإلبالغ عنھا

اطي التي راجعة االحتیمیتم تحدید مخصص للمطالبات المحققة التي لم یتم اإلبالغ عنھا بناًء على أفضل تقدیرات اإلدارة وبعد مراعاة نتائج 
 اكتواري مستقل.تمت من جانب خبیر 

 
 تمثل االحتیاطیات أفضل تقدیرات اإلدارة على أساس:

 المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا خالل السنة )أ(
 التأخر في اإلبالغ عن ھذه المطالبات )ب(
 تأثیر نسب الخسائر المتوقعة )ج(

 



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

 

 
 

 (تتمة) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ۲-۲
 

 تمة)التقدیرات غیر المؤكدة (ت
 

 االنخفاض في قیمة ذمم التكافل وإعادة التكافل المدینة
قیم�ة نخف�اض ف�ي التقوم الشركة بمراجعة ذممھا المدینة لتقییم االنخفاض في قیمتھ�ا بش�كٍل رب�ع س�نوي. وعن�د تحدی�د م�ا إذا كان�ت خس�ائر اال

ل�ى أن ھن�اك كان�ت ھن�اك أي بیان�ات ملحوظ�ة تش�یر إیجب إدراجھا في بیان الدخل الشامل، تقوم الش�ركة ب�إجراء األحك�ام بخص�وص م�ا إذا 
إع�ادة المس�اھمات و انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة من الذمم المدینة ویتم تكوین مخص�ص لالنخف�اض ف�ي قیم�ة

تحقة وفق�اً یل جمی�ع المب�الغ المس�التكافل وال�ذمم المدین�ة األخ�رى عن�دما یك�ون ھن�اك دلی�ل موض�وعي عل�ى أن الش�ركة ل�ن ت�تمكن م�ن تحص�
 لشروطھا.

 
 

 ات المحاسبیة الھامةملخص السیاس ۲-۳
 

 تحقق اإلیرادات
 

 عقود التكافل
 التثبیت والقیاس

 یتم تصنیف عقود التكافل إلى فئتین رئیسیتین ھما عقود التكافل قصیرة األجل وطویلة األجل.
 

 عقود التكافل قصیرة األجل
اس�بیة، الفت�رة المح من إجمالي المساھمات المدینة عن كامل فترة التغطیة المقدم�ة م�ن عق�ود التكاف�ل المبرم�ة خ�اللتتألف مساھمات التكافل 

ل س�نة والت�ي المس�اھمات المدرج�ة خ�الحص�ص  عب�ارة ع�نویتم تثبیتھا في تاریخ بدایة وثیقة التكاف�ل. وإن المس�اھمات غی�ر المكتس�بة ھ�ي 
 ر المكتسبة.قریر المالي. ویتم تأجیل الحصة العائدة إلى السنة الالحقة كمخصص للمساھمات غیتتعلق بفترة المخاطر بعد تاریخ الت

 
 ال تقوم الشركة في الوقت الراھن بإصدار عقود تكافل طویلة األجل.

 
 مساھمات إعادة التكافل

دة التكاف�ل اً لعق�ود إع�اأمین وإع�ادة الت�أمین وفق�إن مساھمة إعادة التكافل المتنازل عنھا ھي عبارة عن تلك المبالغ المدفوعة إل�ى ش�ركات الت�
الش�امل وفق�اً  ي بی�ان ال�دخلشركة. فیما یتعلق بعقود إعادة التكافل النسبیة وعقود إعادة التكافل غی�ر النس�بیة، ی�تم تثبی�ت المب�الغ ف�الخاصة بال

 لبنود ھذه العقود.
 

 رسوم الوكالة
ل�غ مماث�ل بموی�تم إدراج  حاملي الوثائق نظیر رسوم وكالة یتم تثبیتھا على أساس االستحقاق. تقوم الشركة بإدارة عملیات الوكالة بالنیابة عن

 العائد إلى حاملي الوثائق. الشامل كمصروف في بیان الدخل
 

 رباح على الودائعاأل
 .المطبقالفعلي  العائدعلى أساس زمني، بالرجوع إلى المبلغ القائم وسعر  رباح على الودائعاألیتم تثبیت 

 
 دخل االستثمار

لح�ق ف�ي عن�د إثب�ات ا یتم تثبیت األرباح من الودائع االستثماریة على أساس زمني تناسبي. وتتم المعالجة المحاسبیة لدخل توزیع�ات األرب�اح
یع�ات ن المبحص�لة م�استالم المدفوعات. ویتم حساب األرباح والخسائر الناتجة من بیع االستثمارات على أنھ�ا الف�رق ب�ین ص�افي المب�الغ الم

 والتكلفة المتوسطة المرجحة، ویتم إدراجھا عند إتمام صفقة البیع.
 



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

 

 
 

 (تتمة) ات المحاسبیة الھامةملخص السیاس ۲-۳
 

 المطالبات
تم س�تردادات، وی�تتألف المطالبات من المب�الغ المس�تحقة ال�دفع إل�ى المش�اركین ومص�اریف تس�ویة الخس�ائر ذات العالق�ة، مخص�وماً منھ�ا اال

ع�ن  ، والت�ي تنش�ألھا إلى بیان الدخل الشامل عند تحملھا. وتتضمن تلك المصاریف تكالیف تس�ویة المطالب�ات المباش�رة وغی�ر المباش�رةتحمی
لمدفوع�ة. امطالب�ات غی�ر ال تقوم الشركة بخص�م مطلوباتھ�ا للالحاالت التي تقع حتى تاریخ المیزانیة العمومیة حتى وإن لم یتم اإلبالغ عنھا. 

ي للمطالب�ات حلیل اإلحصائغیر المدفوعة باستخدام مدخالت تقییم الحاالت الفردیة التي تم اإلبالغ عنھا والت یم المطلوبات للمطالباتویتم تقی
لت�ي تم�ت م�ن الحتیاطی�ات ااالمحققة والتي لم یتم اإلبالغ عنھا التي یتم تحدیدھا بناًء على أفضل تقییمات اإلدارة وبعد مراعاة نتائج مراجع�ة 

 جانب خبیر اكتواري مستقل.
 

 حصة إعادة التكافل من المطالبات المحققة
 ة بالشركة.لتكافل الخاصاوفقاً لبنود عقود إعادة یتم تثبیت حصة إعادة التكافل من المطالبات عندما یتم تثبیت إجمالي المطالبة ذي العالقة 

 
 تكالیف االستحواذ على الوثیقة

عل�ى مس�اھمة  تجدی�د العق�ود الحالی�ة عل�ى م�دى فت�رات الوث�ائق عن�د الحص�ولیتم إطفاء العموالت التي تتعلق بالحصول على عقود جدی�دة و
 .تحققھاالتكافل. ویتم تثبیت جمیع التكالیف األخرى كمصروف عند 

 
 عقود اإلیجار

 الشركة كمستأجر
ملكی��ة لبن��د زای��ا لأی��ة عق��ود إیج��ار تمویلی��ة. إن عق��ود اإلیج��ار حی��ث یح��تفظ الم��ؤجر بص��ورة كبی��رة بجمی��ع المخ��اطر والمالش��ركة ل��یس ل��دى 

قسط ساس طریقة الأالموجودات یتم تصنیفھا كعقود إیجار تشغیلیة. یتم تثبیت دفعات عقود اإلیجار التشغیلیة كمصروف في بیان الدخل على 
 الثابت على مدى فترة العقد.

 
 تحویل العمالت األجنبیة

لت�ي تعم�ل بھ�ا ایة الرئیس�یة عربیة المتحدة باعتباره عمل�ة البیئ�ة االقتص�ادتقاس البنود المدرجة في البیانات المالیة للشركة بدرھم اإلمارات ال
 ركة.لعرض لدى الشاالشركة ("العملة المستخدمة"). یتم إعداد البیانات المالیة بالدرھم اإلماراتي، باعتباره العملة المستخدمة وعملة 

 
 .رالتقریتاریخ بمة لعملة المستخدبأسعار الصرف الفوریة ل اد تحویلھایُعبالعمالت األجنبیة المصنفة الموجودات والمطلوبات النقدیة إن 

 
م��ن المص��نفة كج��زء  باس��تثناء البن��ود النقدی��ةبی��ان ال��دخل الش��امل ف��ي تثب��ت الفروق��ات الناتج��ة م��ن تس��ویة أو تحوی��ل البن��ود النقدی��ة  جمی��ع إن

ص��افي  اداس��تبعف��ي بن��ود ال��دخل الش��امل األخ��رى إل��ى ح��ین  ف��ي العملی��ات األجنبی��ة. وی��تم تثبیتھ��ا الش��ركةالتحوط��ات لص��افي اس��تثمارات 
ق�ات لعائ�دة إل�ى فرواواإلعف�اءات الض�ریبیة مصاریف ال. إن بیان الدخل الشاملاالستثمارات، وعندھا یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم إلى 

 التحویل لتلك البنود النقدیة تسجل أیضاً في بنود الدخل الشامل األخرى.
 

إن . ألولی�ةا یخ المع�امالتالعمالت األجنبیة یتم تحویلھ�ا باس�تخدام أس�عار الص�رف بت�واربالتكلفة التاریخیة بیر النقدیة التي تقاس إن البنود غ
. إن األرب�اح لقیم�ة العادل�ةاباستخدام أسعار الص�رف بت�اریخ تحدی�د تحول البنود غیر النقدیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة بالعمالت األجنبیة 

رب�اح أو الخس�ائر م�ع تثبی�ت األ تحویل البنود غیر النقدیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة یتم معاملتھ�ا بم�ا یتواف�قإعادة و الخسائر الناتجة من أ
ن�ود ال�دخل بلھا ض�من عادلة فروقات التحویل على البنود التي تم تثبیت أرباح أو خسائر القیمة الأن من التغیرات في القیمة العادلة للبند (أي 

 لتوالي).اعلى  ،بیان الدخل الشاملبنود الدخل الشامل األخرى أو ضمن یتم تثبیتھا أیضاً بیان الدخل الشامل الشامل األخرى أو 
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 (تتمة) ات المحاسبیة الھامةملخص السیاس ۲-۳
 

 الموجودات الثابتة
موج�ودات دراج تكلف�ة الحساب االستھالك باستخدام طریقة القس�ط الثاب�ت إلیتم تظھر الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم. 

 إلى قیمتھا المتبقیة المقدرة على مدى أعمار االستخدام االقتصادیة المتوقعة كما یلي:
 

 سنوات ٤ معدات مكتبیة
 سنوات ۷ أثاث وتركیبات

 سنوات ٥ سیارات
 

، وھ�ي ك�ن تحص�یلھاالممالمق�درة، ی�تم إدراج�ھ ف�وراً بالقیم�ة الممك�ن تحص�یلھا قیمت�ھ م�ن عندما تكون القیمة المدرجة لبند الموجودات أعل�ى 
مدرج�ة، ل�ى قیمتھ�ا الإصافي سعر البیع والقیمة قید االستخدام أیھما أعلى. ویتم تحدی�د أرب�اح وخس�ائر اس�تبعاد الموج�ودات الثابت�ة ب�الرجوع 

 وتُدرج في بیان الدخل الشامل.
 

 الموجودات غیر الملموسة
ر مت��راكم وخس��ائبالتكلف��ة ناقص��اً اإلطف��اء المث��ل الموج��ودات غی��ر الملموس��ة البرمجی��ات الت��ي قام��ت الش��ركة بش��رائھا، والت��ي ت��م إدراجھ��ا ت

 االنخفاض في القیمة، إن ُوجدت. وتمثل تكلفة البرمجیات التكالیف المتكبدة لشراء البرمجیات وتوفیرھا لالستخدام.
 

تخدام یُق�در عم�ر اس�قسط الثابت على مدى عمر استخدام البرمجیات، ابت�داًء م�ن ت�اریخ ت�وفیره لالس�تخدام. ویتم تثبیت اإلطفاء على أساس ال
 سنوات. ۷البرمجیات بعدد 

 
 الموجودات المالیة

 
 التثبیت األولي والقیاس

ت�اریخ داة. م�ن ذل�ك الم التعاقدی�ة ل�ألطرف�ا ف�ي األحك�ا الشركةالموجودات والمطلوبات المالیة في بیان المركز المالي عندما تصبح تثبیت یتم 
ائر أو األرب�اح أو الخس� بالقیمة العادلة من خ�اللالمصنفة وخسائر ناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات أرباح  ةأیفإن 

 .لشركةاقبل تستحوذ من أو إلى التاریخ الذي تحول فیھ في المدینة الذمم تثبیت . یتم یتم تثبیتھا للبیعالمتوفرة الموجودات 
 

لس�ائد ف�ي اإن مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تس�لیم الموج�ودات ض�من إط�ار زمن�ي مح�دد بحس�ب األنظم�ة أو الع�رف 
 .موجوداتبند  بشراء أو بیع الشركةالسوق (المتاجرة بالطریقة العادیة) یتم تثبیتھا بتاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ 

 
 .نةالمدیوإعادة التكافل وذمم التكافل  على األرصدة لدى البنوك والودائع قصیرة األجل للشركةتشتمل الموجودات المالیة 

 
 القیاس الالحق

المالی�ة غی�ر  ب�اتی�ة أو المطلو، ف�ي حال�ة الموج�ودات المالزائ�داً  العادل�ةفي البدایة بقیمتھا أو المطلوبات المالیة  ةمالیتثبیت الموجودات الیتم 
مالی�ة أو الموج�ودات الإص�دار أو اس�تحواذ إل�ى  مباش�رةً العائ�دة ، تك�الیف المع�امالت الخس�ائرأو األرب�اح المدرجة بالقیمة العادل�ة م�ن خ�الل 

 المطلوبات المالیة.
 

س المت�وفرة للبی�ع تق�ا الموج�وداتوجمی�ع  الخس�ائرأو األرب�اح مالیة بالقیمة العادل�ة م�ن خ�الل الموجودات الجمیع فإن ، الحقاً للتثبیت األولي
دراجھ�ا ل موث�وق ی�تم إال یمك�ن قی�اس قیمتھ�ا العادل�ة بش�كوأداة ال یكون لھا سعر سوقي مدرج في سوق نشط  ةباستثناء أن أیبالقیمة العادلة، 

 القیمة.في نخفاض االمخصصات ناقصاً بالتكلفة، بما في ذلك تكالیف المعامالت، 
 

ض نخف�ااالمخصص�ات ص�اً ناقیتم قیاس�ھا بالتكلف�ة المطف�أة التي ال یتم المتاجرة بھا المطلوبات المالیة األخرى ولمالیة االموجودات جمیع إن 
 القیمة.في 
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 (تتمة) ات المحاسبیة الھامةملخص السیاس ۲-۳
 

 تثبیتالالتوقف عن 
ي ف� وقالحق�م�ت بتحوی�ل قا، أو بند الموجوداتفقات النقدیة من عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتد الموجودات المالیةعن تثبیت  الشركة تتوقف

 .یةالماللموجودات اكافة مخاطر ومزایا ملكیة حیث یتم تحویل  ما الحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة في معاملة
 

 .تھایصالحانتھاء أو أو إلغائھا التعاقدیة  االتزاماتھ اإلعفاء منعند  المطلوبات المالیةالتوقف عن تثبیت ب الشركةتقوم 
 

 النقدیة وشبھ النقدیة
الت�ي  لقص�یرة األج�لتتألف النقدیة وشبھ النقدیة المدرجة في بیان المرك�ز الم�الي م�ن األرص�دة ل�دى البن�وك والنق�د ف�ي الص�ندوق والودائ�ع ا

 تستحق في األصل خالل ثالثة أشھر أو أقل.
 

 مالیةلااالنخفاض في قیمة الموجودات 
ي ع�رض النخف�اض ف�تالمالی�ة ق�د  الموجوداتمالي لتحدید فیما إذا كان یوجد دلیل موضوعي بأن أحد تم إجراء تقییم بتاریخ كل بیان مركز ی

 یلي:كما  في القیمةفاض . یحدد االنخالشاملبیان الدخل قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل فإن خسائر االنخفاض في القیمة یتم تثبیتھا في 
 
اً أی�ة لعادل�ة، ناقص�ف�ة والقیم�ة االتي أظھ�رت بالقیم�ة العادل�ة ف�إن االنخف�اض ف�ي القیم�ة یمث�ل الف�رق م�ا ب�ین التكل للموجوداتبالنسبة  )أ(

 .الدخلخسائر لالنخفاض في القیمة تم تثبیتھا سابقاً في بیان 
ت النقدی�ة لحالی�ة للت�دفقاالمبلغ المدرج والقیمة ا ما بینق التي أظھرت بالتكلفة فإن االنخفاض في القیمة یمثل الفرللموجودات بالنسبة  )ب(

 مالي مشابھ. بند موجوداتالمستقبلیة المخصومة حسب سعر السوق الحالي للعائد من 
 للت�دفقات القیمة الحالیةالمبلغ المدرج و ما بینالتي أظھرت بالتكلفة المطفأة فإن االنخفاض في القیمة یمثل الفرق للموجودات بالنسبة  )ج(

 .یةالنقدیة المستقبل
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
ال تخض�ع  إن الموجودات غی�ر الملموس�ة الت�ي ل�یس لھ�ا عم�ر اس�تخدام مح�دد أو الموج�ودات غی�ر الملموس�ة الت�ي لیس�ت ج�اھزة لالس�تخدام

ض ف�ي القیم�ة بخصوص االنخفا ي تخضع لالطفاءالموجودات التیتم مراجعة لإلطفاء ویتم اختبارھا سنویاً بخصوص االنخفاض في القیمة. 
لثابت�ة اة للموج�ودات عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى عدم إمكانیة تحصیل القیمة المدرجة بھا. عندما تزید القیم�ة المدرج�

وج�ودات دل�ة لبن�د المیلھ ھ�و القیم�ة العا. یك�ون المبل�غ الممك�ن تحص�تثبیت خسائر االنخفاض ف�ي القیم�ة عن القیمة الممكن تحصیلھا، فإنھ یتم
 ناقصاً تكالیف االستبعاد والقیمة قید االستخدام، أیھما أعلى.

 
 المطلوبات المالیة

 التثبیت األولي والقیاس
أو  ل�دخلبی�ان االل خ�یتم تصنیفھا كمطلوبات مالی�ة بالقیم�ة العادل�ة م�ن  ۳۹إن المطلوبات المالیة ضمن نطاق المعیار المحاسبي الدولي رقم 

لمالی�ة عن�د بتحدید تص�نیف مطلوباتھ�ا ا الشركةقروض وسلفیات أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال، كما ھو مالئم. تقوم 
 التثبیت األولي.

 
 ة مباشرة إلیھا.العائدامالت یتم تثبیت جمیع المطلوبات المالیة في البدایة بالقیمة العادلة وفي حالة القروض والسلفیات بعد تنزیل تكالیف المع

 
ن�ة األخ�رى التكاف�ل الدائ شركات التكاف�ل والت�أمین وإع�ادة الت�أمین وإع�ادة التكاف�ل وذم�مالذمم الدائنة لعلى  للشركةتشتمل المطلوبات المالیة 

 .والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
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 (تتمة) ات المحاسبیة الھامةملخص السیاس ۲-۳
 

 القیاس الالحق
 القیاس الالحق للمطلوبات المالیة على تصنیفھا كما یلي:یعتمد 

 
 المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

المص�نفة عن�د  وبات المالیةإن المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل تتضمن المطلوبات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والمطل
 لقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.التثبیت األولي با

 
 یتم تصنیف المطلوبات المالیة على أنھا محتفظ بھا للمتاجرة إذا تم استحواذھا بغرض البیع على المدى القریب. 

 
ر معی�االمن قب�ل  أدوات تحوط في عالقات التحوط على النحو المحددوھي غیر مصنفة ك الشركةتشمل ھذه الفئة أدوات مالیة مشتقة أبرمتھا 

فعالة. یتم تحوط دوات محتفظ بھا للمتاجرة إال إذا تم تصنیفھا كأكمنفصلة أیضا الالمشتقات المتضمنة . یتم تصنیف ۳۹الدولي رقم  المحاسبي
 .بیان الدخلأو الخسائر الناتجة عن المطلوبات المحتفظ بھا للمتاجرة في األرباح تثبیت 

 
 .بیان الدخلاألولي بالقیمة العادلة من خالل عند التثبیت مالیة مطلوبات أیة بتصنیف  الشركةتقم لم 

 
 مطلوبات عقود التكافل

 المساھمات غیر المكتسبة
م احتس��اب المس��اھمات المكتتب��ة ف��ي الس��نة الت��ي تتعل��ق بفت��رة المخ��اطر بع��د ت��اریخ التقری��ر. ی��ت حص��صإن المس��اھمات غی��ر المكتس��بة ھ��ي 

دی�ة (الت�ي ی�تم الش�حنات الفر –الش�حن البح�ري " لجمی�ع الفئ�ات باس�تثناء ۱/۳٦٥أو بنس�بة " بش�كٍل تناس�بي ی�وميالمساھمات غیر المكتس�بة 
ت�أمین ف�ي دول�ة ) والھندس�ة (الت�ي ی�تم حس�ابھا عل�ى أس�اس المخ�اطر المتزای�دة)، وفق�اً للتوجیھ�ات الص�ادرة ع�ن ھیئ�ة ال%۲٥حسابھا بنسبة 

ائ�د لعل المخص�ص احتیاطي التي تمت من جانب خبیر اكتواري مستقل. وی�تم تأجی�وبعد مراعاة نتائج مراجعة اال اإلمارات العربیة المتحدة،
 إلى السنة الالحقة كمخصص للمساھمات غیر المكتسبة.

 
 القائمةالمطالبات 

خ التقری�ر، بتاری م یتم سدادھالكن لالمحققة لجمیع المطالبات المقدرة أساس التكلفة النھائیة على المطالبات القائمة التي تم اإلبالغ عنھا تستند 
 عرف�ة التكلف�ةاإلع�الن ع�ن وتس�ویة بع�ض أن�واع المطالب�ات، وبالت�الي فإن�ھ ال یمك�ن مبعد خصم التحصیالت. یمكن مواجھة التأخیرات عن�د 

 خص�صم تثبی�ت أي مالمطلوبات بخصوص القیمة الزمنی�ة لألم�وال. ال ی�تبند . ال یتم خصم التقریریة للمطالبات بصورة مؤكدة بتاریخ ئالنھا
 إلغائھا. أواإلعفاء منھا عند انتھاء صالحیة العقود أو المطلوبات بند التوقف عن تثبیت حتیاطیات التسویة أو الكوارث. یتم ال
 

 المستحقة الدفع والمبالغ اآلخرونالدائنون 
 م تستلم.لموردین أو لافواتیر من  شركةلببضاعة أو خدمات سواء استلمت ا الشركةیتم تثبیت المبالغ المستحقة الدفع في المستقبل لقاء تزوید 

 
 المخصصات

تمل�ة وقابل�ة نتیج�ة ح�دث س�ابق وتك�ون تك�الیف س�داد االلت�زام مح الش�ركة) على ضمنيیتم تثبیت المخصصات عند وجود التزام (قانوني أو 
 للتحدید بشكل موثوق.
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 (تتمة) ات المحاسبیة الھامةملخص السیاس ۲-۳
 

 وظفینمكافأة نھایة الخدمة للم
ھ�ا الع�املین ف�ي راتي ولموظفیتقدم الشركة مكافأة نھایة الخدمة لموظفیھا العاملین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وفقاً لقانون العم�ل اإلم�ا

ھذه المكافأة  حقاقتوقف استیفقاً لقوانین العمل المعنیة الساریة في المناطق التي توجد بھا الفروع. فروع الشركة األجنبیة وشركاتھا التابعة و
تل�ك ف المتوقع�ة لعلى راتب الموظف النھائي وطول مدة الخدمة، ویخضع ذلك إلتمام الحد األدنى لطول م�دة الخدم�ة. وی�تم اس�تحقاق التك�الی

 المزایا على مدى فترة الخدمة.
 

ویتم  دول المعنیة،الجتماعي الذي تؤسسھ الفیما یتعلق بموظفیھا المواطنین، تقوم الشركة بدفع مساھمات في صندوق المعاشات أو الضمان ا
 ستحقاقھا.حساب ھذه المساھمات كنسبة من رواتب الموظفین. وتقتصر التزامات الشركة على ھذه المساھمات، والتي یتم صرفھا عند ا

 
 العجز في أموال حاملي الوثائق أو الفائض
دموا ال�ذین ل�م یق� كین، فجیب أن توزع نسب من الفائض ب�ین المش�اریكفيبما  في نھایة السنة كبیراً  أموال حاملي الوثائقفي  الفائضاذا كان 
 ھیئ�ة الرقاب�ة ب�لس�وف ت�تم الموافق�ة عل�ى التوزیع�ات م�ن ق بعد حساب االحتیاطیات. األموالالمخاطر في  نسبتھم منمع  بما یتناسبمطالبة 

 .الوثائق أموال حامليفي الشرعیة للشركة. وسوف یظل أي فائض متبقي بعد التوزیع 
 

 نم� الق�رض وی�تم تس�دید ھ�ذاالمس�اھمین.  أم�والی�تم ع�ن طری�ق ق�رض ب�دون رب�ح (ق�رض حس�ن) م�ن  في أموال حاملي الوث�ائق العجزإن 
ً القرض ھذا  فحصیتم و. األولویةأساس  على التكافل عملیاتعن  الناتجة المستقبلیة الفوائض وی�تم  ض ف�ي القیم�ة للتحق�ق م�ن االنخف�اس�نویا

 الدخل الشامل. في بیانء من القرض الذي یعتبر منخفض القیمة تحمیل الجز
 

تس�دید ل�ك ذمات (بما في ، إن وجدت، بعد استیفاء كافة االلتزاموال حاملي الوثائقوعند تصفیة األموال، سیتم التعامل مع الفائض المتراكم أل
ن�د قرض حسن ق�ائم ع أيلن یتم سداد وفي حالة العجز المتراكم، ھیئة الرقابة الشرعیة للشركة. ) بعد التشاور مع للقرض حسن القائمالمبلغ 

 .أموال المساھمینمن قبل  القائمعن ھذا المبلغ  وسیتم التخلي أموال حاملي الوثائقالتصفیة من قبل 
 

س�اھمین ع�ن من قبل الم یلھ، باستثناء العجز الناتج عن انخفاض القیمة العادلة لألوراق المالیة، یتم تموفي أموال حاملي الوثائق إن أي عجز
 تحتفظ الشركة بمخصص كامل مقابل القرض حسن.طریق القرض الحسن. 

 
 اختبار كفایة المطلوبات

یة المس�تقبلیة لیة للتدفقات النقدالمثبتة كافیة باستخدام التقدیرات الحاالتكافل مطلوبات بتقییم فیما إذا كانت تقریر مالي بتاریخ كل الشركة تقوم 
ت��دفقات النقدی��ة ك��اٍف عل��ى ض��وء الالتكاف��ل الخاص��ة بھ��ا غی��ر لمطلوب��ات ل��دیھا. إذا أظھ��ر التقی��یم أن المبل��غ الم��درج التكاف��ل  بموج��ب عق��ود

ھ�ا مطلوباتبخص�م كة الش�ر. ال تقوم ویتم تكوین احتیاطي إضافيالدخل كرسوم مقابل المستقبلیة المقدرة فإن كل النقص یتم تحمیلھ في الحال 
 المالي.التقریر ر المدفوعة نظراً ألن جمیع المطالبات من المتوقع تسدیدھا خالل سنة من تاریخ بخصوص المطالبات غی

 
 موجودات عقود إعادة التكافل

شركات  المستحقة من تتنازل الشركة عن مخاطر التكافل أثناء سیر األعمال العادیة لجمیع أعمالھا. وتمثل موجودات إعادة التكافل األرصدة
ل�م ی�تم اإلب�الغ ات المحقق�ة و. ویتم تقییم المبالغ الممكن تحصیلھا بشكٍل متسق مع المطالبات المبلغ عنھا ولم ی�تم دفعھ�ا والمطالب�إعادة التكافل

 عنھا والمساھمات غیر المكتسبة واالحتیاطیات الحسابیة، وھي متماشیة مع عقود إعادة التكافل.
 

الل خ�ض ف�ي القیم�ة تقریر مالي أو بشكٍل أكثر تكراراً عند وج�ود دالل�ة عل�ى االنخف�ا یتم إجراء مراجعة لالنخفاض في القیمة في كل تاریخ
ً السنة المالیة. یحدث االنخفاض في القیمة عند وج�ود دلی�ل موض�وعي عل�ى أن الش�ركة  ، وعن�د لبن�ود العق�د ق�د ال تس�ترد المب�الغ القائم�ة وفق�ا

ی�ان بي القیم�ة ف�ي ف�ركة من عقد التكالیف بشكٍل موث�وق. تُ�درج خس�ائر االنخف�اض إمكانیة قیاس التأثیر على المبالغ التي ستحصل علیھا الش
 الدخل الشامل. إن ترتیبات إعادة التكافل المتنازل عنھا ال تعفي الشركة من التزاماتھا تجاه حاملي الوثائق.

 
 ھا والمتحملة.یتم عرض المساھمات والمطالبات بشكٍل إجمالي لكٍل من مخاطر إعادة التكافل المتنازل عن

 
رف العق�د إل�ى ط� یتم التوقف عن تثبیت موجودات ومطلوبات إعادة التكافل عند إبط�ال أو انتھ�اء ص�الحیة الحق�وق التعاقدی�ة أو عن�د تحوی�ل

 آخر.



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

 

 
 

 (تتمة) ات المحاسبیة الھامةملخص السیاس ۲-۳
 

 التسویة
الغ لتس�ویة المب� بی�ان المرك�ز الم�الي فق�ط عن�د وج�ود ح�ق مل�زم قانونی�ایتم تسویة الموجودات والمطلوبات المالیة وی�درج ص�افي المبل�غ ف�ي 

ن ذل�ك إال إذا ك�ا لالش�ام والمص�روفات ال ی�تم تس�ویتھا ف�ي بی�ان ال�دخل ال�دخلالمثبتة أو لتحقیق الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامن. إن 
 متوجباً أو مسموحاً بھ حسب معیار أو تفسیر محاسبي.

 
 لة لألدوات المالیةقیاس القیمة العاد

ف��ي  ار المتداول��ةعن�دما ال یمك��ن قی�اس القیم��ة العادل��ة للموج�ودات والمطلوب��ات المالی�ة المس��جلة ف��ي بی�ان المرك��ز الم�الي عل��ى أس��اس األس�ع
ذه النم�اذج ت لھ�الم�دخال األسواق النشطة، یتم قیاس القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم بما في ذلك نم�وذج خص�م الت�دفقات النقدی�ة. تؤخ�ذ

. تش�مل قیم�ة العادل�ةمن األسواق الممكن مالحظتھا حیثما أمكن ذلك، ولكن عندما ال یكون ذلك ممكنا، فإن درجة من الحكم مطلوبة لتحدی�د ال
 األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات.

 
ى أس�عار ة ب�الرجوع إل�ا في أسواق نش�طة، تح�دد القیم�ة العادل�ة بت�اریخ إع�داد التق�اریر المالی�بخصوص األدوات المالیة التي تتم المتاجرة بھ

 العطاءات المتداولة في سوق األوراق المالیة دون أي خصم على تكالیف المعاملة.
 

ات مش�ابھة أو ی�ة الس�تثمارالسوق الحال بالنسبة لألدوات المالیة غیر المتداولة في األسواق النشطة، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع ألسعار
 معامالت السوق االعتیادیة أو استناداً إلى التدفقات النقدیة المخصومة المتوقعة أو أیة نماذج تقییم أخرى.

 
 التقاریر القطاعیة

 ستثمار.یتوقف إعداد التقاریر القطاعیة للشركة على القطاعات التشغیلیة التالیة: قطاع التأمینات العامة وقطاع اال
 

ن عل��ى الس��یارات الع��ام المقدم��ة الت��أمیالتكاف��ل لألف��راد والش��ركات. تتض��من منتج��ات  التكاف��ل الع��امم��ن  التكاف��ل الع��امیت��ألف قط��اع  )أ
ت الحمای��ة والت��أمین البح��ري والت��أمین ض��د الحرائ��ق والت��أمین الھندس��ي والت��أمین ض��د الح��وادث والمس��ؤولیة. ت��وفر ھ��ذه المنتج��ا

الب��ات مطوتق��وم بتع��ویض األط�راف األخ��رى الت��ي تحمل��ت أض��راراً نتیج�ةً لح��ادث حام��ل الوثیق��ة، مث��ل ة لموج�ودات حام��ل الوثیق��
 ودخل العموالت.التكافل مسؤولیة الموظفین واألسبستوس. تُشتق إیرادات ھذا القطاع في األساس من مساھمات 

 
ل لثابت��ة وال��دخخل الثاب��ت مث�ل الس��ندات والودائ��ع ایتض�من قط��اع االس��تثمار االس��تثمارات ف��ي حق�وق الملكی��ة واألوراق المالی��ة لل��د )ب

 اآلخر.
 
 

 النقدیة وشبھ النقدیة -۳
 

 المركز المالي التالیة: بیان المدرجة في بیان التدفقات النقدیة من بنود تتألف النقدیة وشبھ النقدیة
 
 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ 
  درھم  
  عملیات عملیات 
  المساھمین التكافل 
 درھم درھم 
 

  ۱٥٫٥٥٥٫۱۸۹  ۱٫٥٤٥٫۰۲۸ ي الصندوق واألرصدة لدى البنوكالنقد ف
 
 



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

 

 
 

 رسوم الوكالة -٤
 

 درھم. ۱۳٫۲۰۳٫۰٤۲مبلغ  ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱تبلغ رسوم الوكالة للفترة المنتھیة في 
 

الوكال�ة م�ن قب�ل  وممن إجمالي مساھمات التكافل. تمت الموافقة على رس %۳٥بالنسبة لجمیع وثائق التكافل، تم حساب رسوم الوكالة بنسبة 
 ھیئة الرقابة الشرعیة وتم تحمیلھا إلى بیان الدخل الشامل عند تحققھا.

 
 

 مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل -٥
 
   ۲۰۱۷ 
  درھم  
 

 إجمالي مطلوبات عقود التكافل
  ۱٫۱٦٤٫٥۳٤    عنھا ولم یتم دفعھامبلغ مطالبات 

  ۲۱٫٦۱٥    األخرى التكافلحصة شركات 
  ۲٫۸۳۱٫۰۰٦    مطالبات محققة لم یتم اإلبالغ عنھا

  ۳۱٫۲۸۳٫۲۸۹    مساھمات غیر مكتسبة
 
    ۳٥٫۳۰۰٫٤٤٤  
 

 موجودات عقود إعادة التكافل
  ٥۳۸٫٦۷۳    من المطالبات المبلغ عنھا إعادة التكافلحصة 

  ۲٫٦۰۳٫٥٥۹    حصة إعادة التكافل من المطالبات المحققة التي لم یتم اإلبالغ عنھا
  ۲۳٫۲۱۳٫۱٥٦    حصة إعادة التكافل من المساھمات غیر المكتسبة

 
    ۲٦٫۳٥٥٫۳۸۸  
 
 

 والموجودات األخرى المدینة التكافل وإعادة التكافلذمم  -٦
   ۲۰۱۷ 
  درھم  
 

  ٦٫۳۰۷٫۷۳۳    المدینة من أطراف خارجیةالتكافل ذمم 
  ۷٫۱۹۹٫۷٤۷    )۱٤راف ذات عالقة (إیضاح المدینة من أطالتكافل وإعادة التكافل ذمم 

 ً   ۳٤۸٫٦۰۰    المصاریف المدفوعة مقدما
  ۳۰۰٫۰۰۰    خارجیین نمستحقات من مدیری

 
 
    ۱٤٫۱٥٦٫۰۸۰  
 



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

 

 
 

۷-  ً  الذمم المدینة األخرى والمصاریف المدفوعة مقدما
   ۲۰۱۷ 
  درھم  
 

  ۱۲٤٫۲۷۸    أرباح مستحقة على ودائع الوكالة
  ۸۹٤٫۲۰۳    وعة مقدماً مصاریف مدف

  ٥۸٫۷۱۸    ذمم مدینة أخرى
 
    ۱٫۰۷۷٫۱۹۹  
 
 

  وكالةالودائع  -۸
بمبل�غ  %۳.٤۰رب�ح  بمع�دل، اإلم�ارات العربی�ة المتح�دةف�ي دول�ة  إس�المیةل�دى مؤسس�ة مالی�ة  األج�لقص�یرة  یع�ةھذه الودائع من ود تتألف

  .۲۰۱۸والتي تستحق في دیسمبر  درھم ۱۸۳٫٤۰۰٫۰۰۰
 

  قانونیة یعةدو -۹
ً  %۲٫۳٥ بنس�بة العربی�ة المتح�دة بمع�دل رب�ح اإلم�اراتف�ي دول�ة  إس�الميل�دى بن�ك قید ال�رھن ثابتة ودیعة من  تتألف غ�رض تجدی�د ل س�نویا

  .من ھیئة التأمین الترخیص
 

 الموجودات الثابتة -۱۰
 
 معدات أثاث   
 المجموع مكتبیة وتركیبات سیارات  
 درھم درھم درھم درھم  

 فة:التكل
   ۱٫٤٥۸٫۸۳٦   ۹۷٫۰۱۰   ۱٫۲۰۹٫٦٦٦   ۱٥۲٫۱٦۰   المشتریات خالل الفترة 
 
   ۱٫٤٥۸٫۸۳٦   ۹۷٫۰۱۰  ۱٫۲۰۹٫٦٦٦   ۱٥۲٫۱٦۰   ۷۲۰۱ دیسمبر ۳۱في  
 

 :المتراكم االستھالك
   )۱۱۳٫۲۱۰(  )۱۹٫۹۸٥(  )۸۷٫٦۱۹(  )٥٫٦۰٦(  للفترة 
 

   )۱۱۳٫۲۱۰(  )۱۹٫۹۸٥(  )۸۷٫٦۱۹(  )٥٫٦۰٦(  ۷۲۰۱ دیسمبر ۳۱في 
 

 صافي القیمة المدرجة:
  ۱٫۳٤٥٫٦۲٦   ۷۷٫۰۲٥  ۱٫۱۲۲٫۰٤۷   ۱٤٦٫٥٥٤   ۷۲۰۱ دیسمبر ۳۱في  
 
 



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

 

 
 

 الموجودات غیر الملموسة -۱۱
   ۲۰۱۷ 
   درھم  

 التكلفة:
   ۸۷۰٫۹۸۸    المشتریات خالل الفترة 
  ۸۷۰٫۹۸۸    ۷۲۰۱دیسمبر  ۳۱في  
 

 :المتراكم االستھالك
   )۹٦٤٦۰٫(   للفترة 
  )٦۰٫۹٦٤(   ۷۲۰۱دیسمبر  ۳۱في  
 

 صافي القیمة المدرجة:
  ۸۱۰٫۰۲٤    ۷۲۰۱دیسمبر  ۳۱في  
 
 

  ذمم دائنة لشركات التكافل وإعادة التأمین وإعادة التكافل -۱۲
   ۲۰۱۷ 
   درھم  

  ۳٫٥۰۲٫٦۰۷    ذمم دائنة لشركات التكافل
   ۲٫۰٥۷٫۷۱۹    إعادة التكافل/ذمم دائنة لشركات إعادة التأمین

    ٥٫٥٦۰٫۳۲٦  
 
 

  وعالوة اإلصدار رأس المال -۱۳
  ۲۰۱۷ 
  درھم  

 المصدر والمدفوعرأس المال 
 ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰   درھم ۱۰۰سھم قیمة كل سھم  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰بالكامل  المصدر والمدفوع

  ۱۹۸٫۳۹۰۱٫   عالوة اإلصداراحتیاطي 
 
   ۱۹۸٫۳۹۰۲۰۱٫  
 

بمبل��غ   س��ھماألتك��الیف المعامل��ة المتكب��دة عن��د إص��دار  تثبی��تی��تم . درھ��م لك��ل س��ھم ۱ول��ي األع��ام الاب كتت��اال عن��د ع��الوة اإلص��دار بلغ��ت
 .عالوة اإلصدارعلى  ھالیحمم تتیفي حقوق الملكیة ودرھم  ۸۰۱٫٦۱۰

 
 

  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة -۱٤
ل��ى جان��ب إمجل��س اإلدارة وم��وظفي اإلدارة العلی��ا بالش��ركة،  تت��ألف األط��راف ذات العالق��ة م��ن المس��اھمین والش��ركات الش��قیقة وأعض��اء

 ار وش�روط ھ�ذهالشركات التي تخضع للسیطرة أو السیطرة المشتركة لتلك األطراف أو تتأثر بھا بشكٍل جوھري. ویتم اعتماد سیاس�ات أس�ع
 المعامالت من قبل مساھمي الشركة.

 
 قة والتي تم تضمینھا في بیان الدخل الشامل:وفیما یلي المعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العال



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

 

 
 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تتمة) -۱٤
  ۲۰۱۷ 
   درھم  

 تعویضات موظفي اإلدارة العلیا
  ۱٫۲۰۸٫۳۱۳   مزایا قصیرة األجل

   ۳٤٫۳۹۸   مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
   ۱٫۲٤۲٫۷۱۱  
 
   الشركات الشقیقة  
 جمالياإل ساھمینللم المساھمین 
  درھم درھم درھم 
 

   ۲٤٫٦۲۸٫۹۲۲  ۲۰٫۳۳۰٫۲۱۸  ٤٫۲۹۸٫۷۰٤ إجمالي المساھمات المكتتبة
   ۱۱٫۸۷۷٫۳۱۸  -  ۱۱٫۸۷۷٫۳۱۸ مساھمات إعادة التكافل

   ۸٫۲۲٦٫۱۷۱  ۷٫٤٥۹٫٦۱۸  ۷٦٦٫٥٥۳ مصاریف عمومیة وإداریة
   ۱٫۳۳۷٫٦۲۰  ۹۳۳٫٦۰۹  ٤۰٤٫۰۱۱ مطالبات مبلغ عنھا

   ۳٫٦۱٦٫۳٥۹  -  ۳٫٦۱٦٫۳٥۹ ى ودائع وكالةأرباح عل
 

   ٤۹٫٦۸٦٫۳۹۰  ۲۸٫۷۲۳٫٤٤٥  ۲۰٫۹٦۲٫۹٤٥ المجموع
 

 المركز المالي ھي كما یلي: المدرجة في بیانإن األرصدة مع األطراف ذات العالقة 
 
  ۲۰۱۷ 
   درھم  

 المستحق من أطراف ذات عالقة
  ۷٫۱۹۹٫۷٤۷   )٦راف ذات عالقة (إیضاح المدینة المستحقة من أط التكافل وإعادة التكافلذمم 

 
ن درھ��م ف��ي مؤسس��ة مالی��ة ش��ركة الوف��اق للتموی��ل الت��ي تخض��ع لس��یطرة مش��تركة م�� ۱۸۳٫٤۰۰٫۰۰۰ی��تم اس��تثمار ودیع��ة وكال��ة بقیم��ة 

 المساھمین.
 
  ۲۰۱۷ 
  درھم  

 المستحق ألطراف ذات عالقة
  ۹٫۹۹۰٫۹۹۲   أورینت للتأمین (ش.م.ع)

  ٥۳۳٫۰۲۱   رسنت اوتوموتور الفطیم 
   ٦٦۲٫۱۲۱   أطراف أخرى ذات عالقة

   ۱۱٫۱۸٦٫۱۳٤  
 
 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین -۱٥
  ۲۰۱۷ 
  درھم  
 

  ۱٤۸٫۰۷٥   المخصص خالل الفترة
 

  ۱٤۸٫۰۷٥   ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
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 قرض حسن -۱٦
 
  ۲۰۱۷ 
  درھم  
 
 

  )٥٫٥۸٦٫٦٦۱(   العجز خالل الفترة
  ٥٫٥۸٦٫٦٦۱     فترةالمخصص خالل ال

 
  -    ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 

 
ش�روط  ب�دونورس�وم تموی�ل  ب�دونوفق�اً لسیاس�ة الش�ركة م�ن خ�الل ق�رض حس�ن ( أم�وال ح�املي الوث�ائققام المساھمون بتمویل العجز في 

 ).سداد
 
 

 األرباح األساسیة والمخففة للسھم -۱۷
 

 ي:كما یل الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل  فترةخسائر الیتم حساب األرباح األساسیة للسھم بقسمة 
 
 للفترة من  
 نوفمبر ۸  
 إلى ۲۰۱٦  
 دیسمبر ۳۱  
  ۲۰۱۷ 
  درھم  
 

  )٦٫۰۰٦٫۹۳۹(   للفترةالخسائر 
  ۰۰۰٫۰۰۰٫۲    الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 

 
  )۳٫۰۰(   األرباح للسھم (درھم)

 
الس��ھم عن��د  تم ع��رض أي أرق��ام لألرب��اح المخفف��ة للس��ھم نظ��راً ألن الش��ركة ل��م تُص��در أي أدوات ق��د یك��ون لھ��ا أي ت��أثیر عل��ى أرب��احل��م ی��

 استخدامھا.
 
 

 المعلومات القطاعیة -۱۸
 

ل كاف�ل م�ن أعم�االتألغراض اإلدارة، تنقسم أعمال الشركة إلى قطاعین رئیسیین ھما عملی�ات التكاف�ل وعملی�ات االس�تثمار. تت�ألف عملی�ات 
وم بھ�ا لنق�د الت�ي تق�االتكافل التي تجریھا الش�ركة بالنیاب�ة ع�ن ح�املي الوث�ائق. وتت�ألف عملی�ات االس�تثمار م�ن االس�تثمارات وعملی�ات إدارة 

 الشركة لحسابھا الخاص. لم یتم تجمیع أي قطاعات تشغیلیة لتشكیل القطاعات التشغیلیة المعلن عنھا أعاله.
 

خس�ائر ف�ي ألرب�اح أو الااء القطاعات بناًء على األرباح أو الخسائر التي یتم قیاسھا في بعض الجوانب بشكٍل مختل�ف تمام�اً ع�ن ویتم تقییم أد
 البیانات المالیة.

 
 ، لم یتم إجراء أي معامالت أخرى بین القطاعات خالل الفترة. والقرض الحسنباستثناء رسوم الوكالة 
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 مة)المعلومات القطاعیة (تت -۱۸
 

 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱بعرض الجدول التالي المعلومات القطاعیة للفترة المنتھیة في 
 
  ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱  
  المساھمین   حاملي الوثائق  
 اإلجمالي أخرى االستثمارات اإلجمالي التكافل 
 درھم درھم درھم درھم درھم 
 

  ۱٦٫۸۸۰٫۹۸۲  ۱۳٫۲۰۳٫۰٤۲  ۳٫٦۷۷٫۹٤۰   ۸٫۸٤۰٫۲۲۹   ۸٫۸٤۰٫۲۲۹  صافي المساھمات المكتتبة
 

  ۱٦٫۸۸۰٫۹۸۲  ۱۳٫۲۰۳٫۰٤۲  ۳٫٦۷۷٫۹٤۰   ۷٫٦۱٦٫۳۸۱   ۷٫٦۱٦٫۳۸۱  نتائج القطاع
  -   -   -  )۱۳٫۲۰۳٫۰٤۲( )۱۳٫۲۰۳٫۰٤۲( رسوم الوكالة

 
  )۷٫۸۳۷٫۳۲۱( )۷٫۸۳۷٫۳۲۱(  -   -   -  مصاریف عمومیة وإداریة

  )۹٫۰۷۲٫٤۲٥( )۹٫۰۷۲٫٤۲٥(  -   -   -  مصاریف عمولة
   )۳۹۱٫٥۱٤(  )۳۹۱٫٥۱٤(  -   -   -  مصاریف تكافل أخرى

   )٥٫٥۸٦٫٦٦۱( )٥٫٥۸٦٫٦٦۱(  -   -   -  قرض حسن لحاملي الوثائق
 

 العائدة إلى الخسائر
  )٦٫۰۰٦٫۹۳۹( )۹٫٦۸٤٫۸۷۹( ۳٫٦۷۷٫۹٤۰   )٥٫٥۸٦٫٦٦۱(  )٥٫٥۸٦٫٦٦۱( المساھمینحاملي الوثائق/  
 
  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  
      المساھمین   وثائقحاملي ال  
 المجموع  اإلجمالي أخرى ستثماراتاال اإلجمالي التكافل 
 درھم درھم  درھم درھم درھم درھم 
 

  ۲٦٤٫۷۷۲٫٦۱۰ ۲۲۲٫۷۱٦٫۱۱٤  ۳۳٫۲٥۷٫۲٦٤  ۱۸۹٫٤٥۸٫۸٥۰   ٤۲٫۰٥٦٫٤۹٦   ٤۲٫۰٥٦٫٤۹٦  موجودات القطاع
 

  ٦۹٫٥۸۱٫۱٥۹ ۱۳٫۳۷۱٫٤۳۷  ۳۷۱۳٫۳۷۱٫٤   -   ٥٦٫۲۰۹٫۷۲۲   ٥٦٫۲۰۹٫۷۲۲  مطلوبات القطاع
 
 

 القیم العادلة لألدوات المالیة -۱۹
 

 تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. 
 

ق�ود وموج�ودات ع رىأخ وموجودات المدینة وإعادة التكافل وذمم التكافل الوكالة ودائعو الموجودات المالیة من األرصدة لدى البنوك تتألف
 ادة التكافل.إع
 

والمب�الغ  لدائن�ة األخ�رىوذم�م التكاف�ل ا مطلوبات عقود التكافل وال�ذمم الدائن�ة لش�ركات التكاف�ل وإع�ادة التكاف�ل من المطلوبات المالیةتتألف 
 .المستحقة ألطراف ذات عالقة

 
طلوب�ات المالی�ة موج�ودات والمعتب�ار القیم�ة العادل�ة للان القیمة العادلة لألدوات المالیة تختلف جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة. یتم االخذ ف�ي اال

اس�تخدام  التص�فیة. ت�م عند تحدید المبلغ الذي یمكن مقابلھ تبادل األداة في معاملة حالیة بین أط�راف راغب�ة، بخ�الف عملی�ة البی�ع القس�ري أو
 الطرق واالفتراضات التالیة لتقدیر القیمة العادلة:

 
ص�یرة األج�ل لھ�ذه تس�اوي تقریب�اً قیمتھ�ا الدفتری�ة وذل�ك بس�بب االس�تحقاقات قالت�ي  اآلخ�رینوال�دائنین والودائ�ع البن�وك  ل�دى ألرصدةا •

 األدوات.
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 إدارة المخاطر -۲۰
 

 والطرق التي تتبعھا اإلدارة بخصوص ھذه المخاطر ملخصةً أدناه: الشركةإن المخاطر التي واجھتھا 
 
 إطار عمل الحوكمة )أ(
 

الت�ي تعی�ق  م�ن األح�داث الش�ركةھ�و حمای�ة مس�اھمي  الش�ركةعم�ل إدارة المخ�اطر واإلدارة المالی�ة الخاص�ة ب إن الھدف الرئیسي من إطار
د أنظمة القصوى لوجو التحقیق المستدام ألھداف األداء المالي ویشمل ذلك اإلخفاق في استغالل الفرص. تتحقق اإلدارة الرئیسیة من األھمیة

 كافیة وفعالة إلدارة المخاطر.
 

 ود تفویض موث�ق. ویدعم ذلك ھیكل تنظیمي واضح مع وجمھمة إدارة مخاطر الشركةب مع اللجان المرتبطة بھبالتعاون مجلس اإلدارة  یقوم
 .الشركةاألول رئیس الرئیس ونائب البالصالحیات والمسؤولیات من مجلس اإلدارة إلى 

 
ة حیات الممنوح�حسب الصال الشركةرئیس یة وتنظیمیة وھیكلیة. یقوم یجتمع كبار المدیرین بصورة منتظمة للموافقة على أیة قرارات تجار

موازن�ة وتفسیرھا ووضع ح�دود ھیكلی�ة لض�مان وج�ود نوعی�ة مالئم�ة وتص�نیف للموج�ودات و الشركةلھ من مجلس اإلدارة بتحدید مخاطر 
 یر.وتحدید متطلبات إعداد التقار الشركةاستراتیجیة التأمین وإعادة التأمین لتحقیق أھداف 

 
 إطار عمل إدارة رأس المال )ب(
 

بنس�ب  مان االحتف�اظھو التقید بالمتطلبات القانونیة ف�ي دول�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة وض� الشركةإن الھدف الرئیسي من إدارة رأس مال 
 ألقصى حد ممكن. الملكیةوزیادة حقوق  الشركةجیدة لرأس المال لدعم أعمال 

 
فظ�ة عل�ى ھیك�ل ضوء التغیرات في الظروف االقتص�ادیة. وم�ن أج�ل المحافي ، علیھھا وإجراء التعدیالت بإدارة ھیكل رأسمال الشركةتقوم 

ھم أو إص�دار أس� بتعدیل دفعات توزیعات األرب�اح للمس�اھمین أو إع�ادة بع�ض رأس الم�ال للمس�اھمین الشركةرأس المال أو تعدیلھ، قد تقوم 
 .۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في  المنتھیة الفترةو السیاسات أو العملیات خالل جدیدة. لم یتم إجراء أیھ تغییرات في األھداف أ

 
 إطار العمل التنظیمي )ج(
 

ق�وم ب�إدارة ت الش�ركةیھتم المنظمون بصورة رئیس�یة بحمای�ة الحق�وق لح�املي الوث�ائق والمس�اھمین الع�امین ومراقبتھ�ا ع�ن كث�ب لض�مان أن 
ئم�ة للوف�اء تح�تفظ  بالس�یولة المال الش�ركةھ�تم المنظم�ون أیض�اً بض�مان أن شؤونھم بصورة كافیة م�ن أج�ل مص�لحتھم. وف�ي نف�س الوق�ت، ی

 بالتزاماتھا غیر المنظورة الناتجة من الصدمات االقتصادیة أو الكوارث الطبیعیة.
 

ومراقب�ة افق�ة لمتطلب�ات تنظیمی�ة حس�ب الق�وانین ف�ي أم�اكن عملھ�ا. ھ�ذه الق�وانین لیس�ت فق�ط تق�دم وص�فاً للمو الش�ركةكذلك تخضع عملیات 
ن الوف�اء م�األنشطة، ولكن أیضاً تفرض بعض النصوص المقیدة للتقلیل من مخ�اطر العج�ز واإلعس�ار م�ن جھ�ة ش�ركات الت�أمین ولتمكی�نھم 

 بالتزاماتھم غیر المنظورة عند استحقاقھا.
 
 المخاطر المالیة )د(
 

 أیة أدوات مالیة مشتقة. الشركةى تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. ال توجد لد
 

 ق�دماً ف المدفوع�ة موالمص�اری المدین�ة وإع�ادة التكاف�ل وذم�م التكاف�لعل�ى النقدی�ة وش�بھ النقدی�ة  الش�ركةتشتمل الموجودات المالیة الخاص�ة ب
 وودائع قانونیة وودائع وكالة.وموجودات عقود إعادة التكافل األخرى  والموجودات

 
عق�ود  اف�ل ومطلوب�اتال�ذمم الدائن�ة لش�ركات التكاف�ل والت�أمین وإع�ادة الت�أمین وإع�ادة التكعل�ى  الش�ركةی�ة الخاص�ة بتشتمل المطلوبات المال

 الذمم الدائنة األخرى والمبالغ المستحقة الدفع.التكافل و
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 (تتمة) إدارة المخاطر -۲۰
 
 (تتمة) المخاطر المالیة )د(
 

س�وق ومخ�اطر ومخ�اطر االئتم�ان ف�ي ال األرب�اح مع�دالتی�ة الخاص�ة بالش�ركة ھ�ي مخ�اطر إن المخاطر الرئیسیة الناتجة عن األدوات المال
 السیولة. یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السیاسات إلدارة كل من ھذه المخاطر وھي ملخصة كما یلي.

 
 األرباح معدالتمخاطر 

األدوات  . إناألرب�اح التمع�داتھا النقدیة المستقبلیة بسبب التغیرات ف�ي عن التقلبات في قیمة أداة مالیة أو تدفقاألرباح  معدالتتنتج مخاطر 
ركة لمخ�اطر ت�ة تع�ّرض الش�التدفق النقدي، بینما األدوات المالیة بأسعار فائ�دة ثاب أرباحالمالیة بأسعار فائدة متغیرة تعّرض الشركة لمخاطر 

 القیمة العادلة.أرباح  معدالت
 

 ة بالح�د م�ن مخ�اطر. تق�وم الش�ركقانونی�ةالودائ�ع الودائ�ع الوكال�ة وباس�تثماراتھا ف�ي یتعل�ق فق�ط األرباح  إن تعرض الشركة الوحید لمخاطر
 .معدل ربح ثابت ةوالودائع القانونی یترتب على ودائع الوكالة االستثمارات.في معدالت أرباح وذلك بمراقبة التغیرات األرباح  معدالت

 
 مخاطر االئتمان

ص اآلخ�ر. بخص�و مخاطر التي یفشل فیھا أحد طرفي أداة مالیة في تسدید أي التزام ویتسبب في خسارة مالیة للطرفمخاطر االئتمان ھي ال
ة ف�ي مدرج�ة ال�واردجمیع فئات الموجودات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة، فإن أقصى حد لتعرض الشركة للمخاطر االئتمانیة ھ�ي القیم�ة ال

 بیان المركز المالي.
 

 تعرض الشركة لمخاطر االئتمان عن مكونات بیان المركز المالي:الحد األقصى لل أدناه یظھر الجدو
  ۲۰۱۷ 
  درھم  

 الموجودات
 ۱۸۳٫٤۰۰٫۰۰۰    وكالةودائع 
  ٦٫۰٥۸٫۸٥۰    قانونیةودائع 

  ۱۷٫۰۹۳٫۸٦٤    أرصدة لدى البنوك
  ۲٦٫۳٥٥٫۳۸۸    موجودات عقود إعادة التكافل

  ۱٤٫۱٥٦٫۰۸۰    مدینة وموجودات أخرىوإعادة تكافل ذمم تكافل 
  ۱۸۲٫۹۹٦    على ودائع الوكالة محققةأرباح و ذمم مدینة أخرى

 
  ۲٤۷٫۲٤۷٫۱۷۸    التعرض لمخاطر االئتمان إجمالي

 
 :المدینةوإعادة التكافل تكافل الذمم ل یظھر الجدول التالي تحلیالً 

 
  ۲۰۱۷ 
  درھم  
 

  ۱۱٫۳٦۹٫٦۱۸    لم تستحق ولم تنخفض قیمتھا
ً  ۳۰أقل من    ۱٫۰۲۳٫۹۷٤    یوما

ً  ٦۰إلى  ۳۰   ۲۹۹٫٥۸۰    یوما
ً  ۹۰إلى  ٦۰   ۸۱٤٫۳۰۸    یوما

 
  ۰۱۳٫٥۰۷٫٤۸    اإلجمالي
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 (تتمة) إدارة المخاطر -۲۰
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان
 

ذات ویب�ة طذات س�معة  مؤسس�ات مالی�ة بالتعام�ل م�عالمالی�ة  الموج�وداتف�ي  م�ن خ�الل االس�تثمار االئتم�انتسعى الشركة للحد من مخاطر 
ی�ة ذات ل�دى مؤسس�ات مال ل�دى البن�وك واألرص�دة القانونی�ةیتم إیداع ودائع الوكالة والودائع  العربیة المتحدة. اإلماراتفي دولة مالءة مالیة 

 درجة استثماریة.
 

ص��ى یس الح��د األقل��ض الح��الي لمخ��اطر االئتم��ان ولك��ن ح��ین تس��جل األدوات المالی��ة بالقیم��ة العادل��ة ف��إن المب��الغ المبین��ة أع��اله تمث��ل التع��ر
 للتعرض والذي یمكن أن ینتج في المستقبل كنتیجة للتغیرات في القیم.

 
 مخاطر إعادة التأمین

كما ھو الحال مع ش�ركات الت�أمین األخ�رى، ولغ�رض تخف�یض التع�رض إل�ى خس�ائر مالی�ة ق�د تن�تج ع�ن المطالب�ات التأمینی�ة الكبی�رة، تق�وم 
في مج�ال  تنوعاً أكبر ضمن أعمالھا االعتیادیة بالدخول في اتفاقیات إعادة تأمین مع أطراف أخرى. توفر ترتیبات إعادة التأمین ھذه الشركة

ھم�اً م�ن . إن جزءاً معلى إمكانیة التعرض للخسائر نتیجة المخاطر الكبیرة كما توفر قدرة إضافیة على النمو سیطرةاألعمال وتؤمن لإلدارة 
 لتأمین یتأثر باالتفاقیات والعقود االختیاریة وفائض الخسائر المتعلقة بعقود إعادة التأمین.إعادة ا

 
ع�ن ج�زء س�ؤولة مالش�ركة ظ�ل ت، ونتیج�ة ل�ذلك ح�املي الوث�ائقم�ن التزاماتھ�ا تج�اه  الش�ركةإن عقود إعادة التأمین المتن�ازل عنھ�ا ال تعف�ي 

 لتأمین.ایخفق معھ معید التأمین في الوفاء بااللتزامات بموجب عقود إعادة  المطالبات القائمة المعاد تأمینھ إلى الحد الذي
 

ع�ة ومتابلت�أمین ولتقلیل تعرض�ھا لخس�ائر كبی�رة نتیج�ة إعس�ار ش�ركات إع�ادة الت�أمین، تق�وم الش�ركة بتقی�یم الوض�ع الم�الي لش�ركات إع�ادة ا
 أو خصائص اقتصادیة مماثلة لشركات التأمین. تركیزات المخاطر االئتمانیة التي تنشأ من مناطق جغرافیة أو أنشطة

 
 . ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱من الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في ٪ ٦۹نسبة أكبر خمس شركات إعادة تأمین تشكل 

 
 مخاطر السیولة

 ا.عند استحقاقھ المالیة ماتھابالتزاعلى الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة الشركة إن مخاطر السیولة ھي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة 
 

ل�دى قھا. ت عن�د اس�تحقایتم مراقبة متطلبات السیولة على أساس شھري وتتأكد اإلدارة م�ن ت�وفر األم�وال الس�ائلة الكافی�ة للوف�اء بأی�ة التزام�ا
ت قاق الموج��وداالحق��ة اس��تحیلخ��ص الج��دول الت�الي ف��ي الص��فحة ال مت��وفرة م��ن المس�اھمین للوف��اء بالتزاماتھ��ا المالی��ة. أم��وال كافی��ةالش�ركة 

علیھ�ا  طلوب�ات تترت�بمل�یس ل�دیھا  الشركةاستناداً إلى االلتزامات التعاقدیة غیر المخصومة المتبقیة. وبما أن  بالشركةوالمطلوبات الخاصة 
 فوائد فإن المجامیع في الجدول مطابقة مع بیان المركز المالي.

 
  بدون مدة أقل من سنة  
 المجموع دةمحد سنة واحدة واحدة  
 درھم درھم درھم درھم إیضاح 
 

 موجودات عملیات التكافل
   ۱٫٥٤٥٫۰۲۸  -  -  ۱٫٥٤٥٫۰۲۸ ۳ األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

   ۲٦٫۳٥٥٫۳۸۸  -  -  ۲٦٫۳٥٥٫۳۸۸ ٥ موجودات عقود إعادة التكافل
  ۱٤٫۱٥٦٫۰۸۰  -  -  ۱٤٫۱٥٦٫۰۸۰ ٦ مدینة وموجودات أخرى وإعادة تكافل وإعادة تكافل

 
  ٤۲٫۰٥٦٫٤۹٦  -  -  ٤۲٫۰٥٦٫٤۹٦  إجمالي موجودات عملیات التكافل

 



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

 

 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -۲۰
 

 (تتمة) مخاطر السیولة
 
  بدون مدة أقل من سنة  
 المجموع محددة سنة واحدة واحدة  
 درھم درھم درھم درھم إیضاح 
 

 المساھمینموجودات 
  ۱٥٫٥٥٥٫۱۸۹  -  -  ۱٥٫٥٥٥٫۱۸۹ ۳ الصندوقاألرصدة لدى البنوك والنقد في 

 ً   ۱٫۰۷۷٫۱۹۹  -  -  ۱٫۰۷۷٫۱۹۹ ۷ الذمم المدینة األخرى والمصاریف المدفوعة مقدما
   ۱۸۳٫٤۰۰٫۰۰۰ -  -  ۱۸۳٫٤۰۰٫۰۰۰ ۸ ودائع وكالة

  ٦٫۰٥۸٫۸٥۰  ٦٫۰٥۸٫۸٥۰  -  - ۹ ودائع قانونیة
  ۱٫۳٤٥٫٦۲٦  ۱٫۳٤٥٫٦۲٦  -  - ۱۰ موجودات ثابتة

  ۸۱۰٫۰۲٤  ۸۱۰٫۰۲٤  -  - ۱۱ دات غیر ملموسةموجو
  ۱۳٫۲۰۳٫۰٤۲  -  -  ۱۳٫۲۰۳٫۰٤۲ ٤ ذمم رسوم وكالة مدینة

  ۱٫۲٦٦٫۱۸٤  -  -  ۱٫۲٦٦٫۱۸٤  ذمم مدینة من حاملي الوثائق
 

  ٫۷۱٦٫۱۱٤۲۲۲  ۸٫۲۱٤٫٥۰۰  -  ۲۱٤٫٥۰۱٫٦۱٤  المساھمینموجودات إجمالي 
 

  ۲٦٤٫۷۷۲٫٦۱۰  ۱٤٫٥۰۰۸٫۲  -  ۲٥٦٫٥٥۸٫۱۱۰  موجوداتإجمالي ال
 
 عملیات التكافلوالعجز في  مطلوباتال

 مطلوبات عملیات التكافل
  ۳٥٫۳۰۰٫٤٤٤  -  -  ۳٥٫۳۰۰٫٤٤٤ ٥ مطلوبات عقود التكافل

 الذمم الدائنة لشركات التكافل والتأمین
  ٥٫٥٦۰٫۳۲٦  -  -  ٥٫٥٦۰٫۳۲٦ ۱۲ وإعادة التأمین وإعادة التكافل 

  ۸۷۹٫۷۲٦  -  -  ۸۷۹٫۷۲٦  خرىذمم التكافل الدائنة األ
  ۱۳٫۲۰۳٫۰٤۲  -  -  ۱۳٫۲۰۳٫۰٤۲ ٤ ذمم رسوم وكالة دائنة
  ۱٫۲٦٦٫۱۸٤    -  ۱٫۲٦٦٫۱۸٤  ذمم دائنة للمساھمین

 
  ٥٦٫۲۰۹٫۷۲۲  -  -  ٥٦٫۲۰۹٫۷۲۲  مطلوبات عملیات التكافلإجمالي 

 
 العجز في عملیات التكافل

   )٥٫٥۸٦٫٦٦۱( )٥٫٥۸٦٫٦٦۱(  -  - ۱٦ العجز في أموال حاملي الوثائق
   ٥٫٥۸٦٫٦٦۱  ٥٫٥۸٦٫٦٦۱   -  - ۱٦ مخصص مقابل القرض الحسن

 
  -   -  -  -  إجمالي العجز في عملیات التكافل

 
  ٥٦٫۲۰۹٫۷۲۲    -  ٥٦٫۲۰۹٫۷۲۲  إجمالي المطلوبات والعجز في عملیات التكافل

 



 اورینت یو ان بي تكافل (مساھمة عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

 

 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -۲۰
 

 (تتمة) مخاطر السیولة
 
  بدون مدة أقل من ةسن  
 المجموع محددة سنة واحدة واحدة  
 درھم درھم درھم درھم إیضاح 
 

 مطلوبات وحقوق ملكیة المساھمین 
 مطلوبات المساھمین

  ۱۱٫۱۸٦٫۱۳٤   -   -  ۱۱٫۱۸٦٫۱۳٤ ۱٤ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
  ۲٫۰۳۷٫۲۲۸   -   -  ۲٫۰۳۷٫۲۲۸  مستحقات ومخصصات وذمم دائنة أخرى

  ۱٤۸٫۰۷٥   -   ۱٤۸٫۰۷٥  - ۱٥ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 

   ۱۳٫۳۷۱٫٤۳۷   -   ۱٤۸٫۰۷٥  ۱۳٫۲۲۳٫۳٦۲  إجمالي مطلوبات المساھمین
 

 حقوق ملكیة المساھمین
  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰   -  - ۱۳ رأس المال

   ۱٫۱۹۸٫۳۹۰   ۱٫۱۹۸٫۳۹۰   -  - ۱۳ عالوة إصدار
   )٦٫۰۰٦٫۹۳۹(  )٦٫۰۰٦٫۹۳۹(  -  -  خسائر متراكمة

 
  ۱۹٥٫۱۹۱٫٤٥۱  ۱۹٥٫۱۹۱٫٤٥۱   -  -  إجمالي حقوق ملكیة المساھمین

 
  ۲۰۸٫٥٦۲٫۸۸۸  ۱۹٥٫۱۹۱٫٤٥۱   ۱٤۸٫۰۷٥  ۱۳٫۲۲۳٫۳٦۲  إجمالي مطلوبات وحقوق ملكیة المساھمین

 
 إجمالي مطلوبات عملیات التكافل والعجز 

  ۲٦٤٫۷۷۲٫٦۱۰  ۱۹٥٫۱۹۱٫٤٥۱   ۱٤۸٫۰۷٥  ۳۳٫۰۸٤٦۹٫٤  ومطلوبات وحقوق ملكیة المساھمین 
 
 

 المطلوبات الطارئة وااللتزامات -۲۱
 

ة استش�ارعل�ى ًء معرض�ة ل�دعاوى قانونی�ة أثن�اء س�یر األعم�ال العادی�ة. وبن�ا الش�ركةكما ھي الحال مع معظم شركات التأمین الرئیس�یة ف�إن 
 مالي.أو وضعھا ال الشركةالقضایا تأثیرات جوھریة على إیرادات  قانونیة مستقلة فإن اإلدارة ال تعتقد بأنھ سینتج عن ھذه

 
 زكاة

 ی�تم احتس�ابھال�ذي ول م�ن عائ�د اس�تثمارات رأس الم�ا %۱۰الت�زام الزك�اة بنس�بة  ی�تم تقی�یمتقوم الشركة بدفع الزكاة نیابة عن المساھمین. ال 
 .درھم ۰٫۱۷للسھم  الزكاة بلغوی درھم، ۳٤٦٫۸۸۹ بمبلغ
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