
اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(

  البيانات المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 



اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 

  البيانات المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 الصفحة المحتويات 

 1 مدققي الحسابات المستقلين رتقري

7 بيان المركز المالي

 9 واإليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو الخسائر بيان 

10 ةالملكيبيان التغيرات في حقوق 

11 بيان التدفقات النقدية

12 إيضاحات













08 March 2021



7

 ة عامة( )مساهم افل ي تكب  يو ان اورينت

  بيان المركز المالي
ديسمبر  31ي ف كما

2019ديسمبر  202031 ديسمبر 31 
درهمدرهم إيضاح

 
  موجودات عمليات التكافل 

8.668.300 53.176.260 9 وكالبنلدى  ةرصدالنقد واأل
234.816.797186.164.686 10 دة التكافلموجودات عقود إعا

56.310.218 55.978.050 11ى أخرمدينة ذمم و  ة التكافل المدينةل وإعادذمم التكاف
22.758.745 43.747.254 22 المستحق من أطراف ذات عالقة

6.466.058 7.753.922 12 الذمم المدينة األخرى 
53.419.455 34.813.645 18 المستحق من مساهمين

 ---------------------------------
430.285.928333.787.462 وجودات عمليات التكافل م ليإجما

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

  

108.757.6581.423.441 9 لبنوكالنقد واألرصدة لدى ا
1.204.274 2.045.002 13ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً 

116.000.000235.997.257 14 الوكالةعة ودي
6.000.000 6.000.000 15 نية وديعة قانو

1.787.675 3.620.333 22 المستحق من أطراف ذات عالقة
3.836.606 4.577.161 16 لمعداتاالممتلكات و
586.058 463.308 17 ملموسةت غير الالموجودا

 ---------------------------------
241.463.462250.835.311 مساهمينإجمالي موجودات ال

 ---------------------------------
671.749.390584.622.773 لموجوداتإجمالي ا

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

 ل التكافمليات عت وعجز  وبامطل
  مطلوبات عمليات التكافل 

292.127.729237.074.728 10 كافلمطلوبات عقود الت
101.334.19360.493.082 19 ائنة دلا لفل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكاافتككات الشرذمم 
34.351.036 35.945.213 20 تكافل الدائنة األخرىال ذمم

1.868.616 878.793 22 ذات عالقةأطراف قة إلى المستح المبالغ
 ---------------------------------

430.285.928333.787.462 يات التكافل إجمالي مطلوبات عمل
 ---------------------------------

  عجز عمليات التكافل 
(78.182.926)(119.498.232) 21الوثائق  ةحملالعجز في محفظة 

 78.182.926 119.498.232 21حسنمقابل القرض ال صصمخ
 --------------------------------

-- افل تكعمليات ال إجمالي عجز
---------------------------------

430.285.928333.787.462جز عمليات التكافلإجمالي مطلوبات وع
---------------------------------
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يو ان بي تكافل )مساهمة عامة(  تن ري و ا

 ىالشاملة األخردات خسائر واإليرااألرباح أو الن بيا 
 يسمبرد 31في   المنتهيةللسنة 

20202019
درهمدرهمإيضاح

 ثائقلوا حملةإلى  العائدة
300.639.766255.234.775 26 لي المساهمات المكتتبة ماإج
(21.565.637)(21.913.472)ير المكتسبةغ تهمامساات في احتياطي الغيرالت

----------------------------------
278.726.294233.669.138ة بالمكتسالتكافل مساهمات 

----------------------------------
229.410.188189.277.231 ت إعادة التكافلهمامسا

(19.741.445)(18.636.503)تسبة ر المكمات غيهاسالممن التغيرات في حصة إعادة التكافل 
----------------------------------

210.773.685169.535.786سبةالتكافل من المساهمات المكتعادة حصة إ
----------------------------------

67.952.60964.133.352سبة كتهمات الملمساصافي ا
32.349.60029.372.632 ةبكتسالمالعموالت 

--------------------------------
100.302.20993.505.984كافللتا راداتيإإجمالي 

------------------------------------
(123.411.208)(159.287.243) وعةالمدف مطالباتإجمالي ال

126.017.56590.849.205إعادة التكافل من المطالبات المدفوعةة حص
------------------------------------

(32.562.003)(33.269.678) ةفوع البات المدالمط فيصا
(11.841.270)(14.062.169) مخصصةغير الائر سوية الخسمصروفات تو التسوية قيدطي المطالبات الزيادة في احتيا

13.768.3876.149.954 التسوية قيدمطالبات لان ل مصة إعادة التكافحالزيادة في احتياطي 
(7.146.460)(19.077.360) يتم اإلبالغ عنها التي لمحقة  ي المطالبات المستالزيادة في احتياط

16.247.2214.103.883عنها  غاإلباليتم  مللبات المستحقة التي لمطامن االتكافل  ةالزيادة في احتياطي حصة إعاد
-----------------------------------

(41.295.896)(36.393.599) المدفوعةلمطالبات ي اصاف
------------------ -----------------

52.210.088 63.908.610لةنتائج التكافل قبل رسوم الوكا
(89.332.160)(105.223.918) 1-18 وم الوكالةسر

-----------------------------------
(37.122.072)(41.315.308)فلصافي العجز من عمليات التكا

-----------------------------------
 إلى المساهمين العائدة
105.223.91889.332.160 1-18قالوثائ حملةرسوم الوكالة من  إيرادات
7.014.7038.720.670 الودائعت إيرادا

12- أخرى إيرادات
(19.233.909)(20.453.112)27 العمومية واإلدارية تافومصرال

(35.741.724)(37.582.960) العموالت اتمصروف
(4.843.729)(6.725.424) تكافل أخرى فاتومصر

----------------------------------
47.477.12538.233.480 ض الحسنالقرقبل  السنة أرباح

(37.122.072)(41.315.308)21الوثائق حملةإلى  نلحسض االقرمخصص مقابل 
----------------------------------

6.161.8171.111.408المساهمين إلى المنسوبة السنةأرباح 
---------------------------

-- ىرخة األامللشا اإليرادات
---------------------------

6.161.8171.111.408للسنةالشاملة  تادارياإلإجمالي 
===============

0ج.356 .2808السهم حيةبر
=========

ات المالية.يانالبهذه  نزأ ميتج جزءاً ال 51إلى  12من الصفحات  على ةدرجحات الماإليضا لت شك

.6ى إل 1من الصفحات  على مدرجابات المستقلين الحس ر مدققيإن تقري
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 امة( )مساهمة ع فلكاو ان بي ت رينت ي و ا
 

  الملكيةفي حقوق  التغيراتبيان 
 سمبر دي 31  للسنة المنتهية في

 

 عالوة األسهم رأس المال  
 حتياطي  اال

 القانوني 
 ائر خسلا

 جمالي إلا المتراكمة
 درهم درهم درهم همرد مدره 
      

 185.969.805 (15.228.585) - 1.198.390 200.000.000 2019يناير  1 كما في
      

 1.111.408 1.111.408 - - - للسنةالشاملة  اإليرادات ي إجمال

      
المسجلة  المعامالت مع المالكين

      ة  مباشرة ضمن حقوق الملكي

      

 - (111.141) 111.141 - - اطيل إلى احتيحويالت
 ----------------- -------------- ----------- ----------------- ----------------- 

 187.081.213 (14.228.318) 111.141 1.198.390 200.000.000 2019ديسمبر  31كما في 
 ========= ======== ====== ========== ========== 
      

 187.081.213 (14.228.318) 111.141 1.198.390 200.000.000 2020يناير  1كما في 
      
 6.161.817 6.161.817 - - - للسنة الشاملة يرادات إلالي ماجإ
      
المسجلة  معامالت مع المالكينلا

      ة  مباشرة ضمن حقوق الملكي
      

 - (616.182) 616.182 - - التحويل إلى احتياطي
 ----------------- -------------- ------------ ----------------- ---------------- 
 193.243.030 (8.682.683) 727.323 1.198.390 200.000.000 2020ديسمبر  31في  اكم
 ========= ======== ======= ========== ========= 

  
 . ليةانات المابيلاجزءاً ال يتجزأ من هذه  51إلى  12من  على الصفحات اإليضاحات المدرجة لت شك
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 ة( )مساهمة عاماورينت يو ان بي تكافل 
 

  يةالتدفقات النقد نا بي
 ديسمبر  31ي  تهية فللسنة المن

 
  2020 2019 
 درهم   درهم   إيضاح 

    تشغيلية األنشطة ال لنقدية من التدفقات ا
 1.111.408 6.161.817  السنة  أرباح
    لـ: ل ديتع
 1.270.774 1.535.876 16 دات ت والمعتلكاللممستهالك الا

 125.244 130.094 17 ة ملموس ودات غير إطفاء موج
 362.786 418.074 23 موظفين هاية الخدمة للمخصص تعويضات ن

 126.988 186.913 24 ايجار ت عقود التزاما تمويل فة تكل
  --------------- --------------- 
 2.997.200 8.432.774  العامل ي رأس المال لتغيرات فالتشغيلية قبل اات النقدية فقتدلا
    ي: ات فتغيرلا

 (29.995.282) (48.652.111) 10 التكافلدة ود إعاقع موجودات 
 (33.924.357) 332.168 11 رى وذمم مدينة أخ لمدينةعادة التكافل اذمم التكافل وإ
 36.503.494 (20.988.509) 22 ليات التكافل(معلق بعفيما يتعالقة )ات ن أطراف ذالمستحق م

 (1.493.595) (1.287.864) 12 فل(اكالتات يتعلق بعملي)فيما ذمم مدينة أخرى 
 (327.436) (840.728) 13 ماً )فيما يتعلق بالمساهمين( قدم ومصروفات مدفوعة رىذمم مدينة أخ

 43.324 (1.832.658) 22 همين(مساباليتعلق  )فيما عالقة  تاالمستحق من أطراف ذ
 40.553.367 55.053.001 10 افل ود التكات عق مطلوب
 851.729 40.841.111 19 ن وإعادة التكافل الدائنة ميوالتأمين وإعادة التأل ف اتكلات ركاذمم ش

 22.189.314 1.594.177 20 ائنة األخرى دذمم التكافل ال
 1.868.616 (989.823) 22 فل(التكابعمليات ا يتعلق )فيم عالقةالمستحق ألطراف ذات 

 (955.451) (2.116.994) 22 (نهميبالمساا يتعلق )فيم عالقة طراف ذاتأل المستحق
 (675.148) 3.809.698  م دائنة أخرى وذمومخصصات  استحقاقات

  ---------------- --------------- 
 37.635.775 33.354.242  شغيلية ة التطألنش ا الناتج مند قالن صافي

 (22.480) (60.679) 23 فين ظولمدفوعة للم تعويضات نهاية الخدمة ا
  ---------------- --------------- 

 37.613.295 33.293.563  العمليات  نتج مالنا د قصافي الن
  ========= ======== 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 (273.445) (87.294) 16 اتشراء ممتلكات ومعد

 (25.704) (7.344) 17 لموسة شراء موجودات غير م
 (317.512.708) (116.000.000) 14  إسالميف مصر ى دودائع ل
 276.718.662 235.997.257 14   ةإسالمي مؤسسة ماليةلدى دائع قاق واستح
  ----------------- ----------------- 

 (41.093.195) 119.902.619  مارية االستث  األنشطة (يم فتخدمس الاتج من / )الن صافي النقد
  ----------------- ----------------- 
    ية من األنشطة التمويلية ت النقد تدفقالا
 (645.335) (1.354.005) 24 د ايجار اد التزامات عقودس
  ---------------- -------------- 

 (645.335) (1.354.005)  يلية األنشطة التمو المستخدم في صافي النقد 
  ---------------- --------------- 

 (4.125.235) 151.842.177  وما يعادله د قنال يف الزيادة / )النقص(صافي 
 14.216.976 10.091.741    يناير 1وما يعادله في قد الن
  ---------------- --------------- 

 10.091.741 161.933.918 9 سمبر  دي 31ي النقد وما يعادله ف
  ========= ======== 

 
 . ليةماال البياناتجزءاً ال يتجزأ من هذه  51لى  إ 12من فحات ص اإليضاحات المدرجة على ال لشكت  
 

 . 6لى إ 1من ت الصفحاعلى  مدرج إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
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 ( امةتكافل )مساهمة عاورينت يو ان بي 
 

 تإيضاحا 
 ة(  المالي نات من البيا)تشكل جزءاً 

 
 الرئيسية  ةطشنوني واألنالوضع القا 1
 

ارات العربية مة عامة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلماهمس مة( )"الشركة"( كشركة)مساهمة عا لفتكابي يو ان  نتياور تأسست
مارات  ن االتحادي لدولة اإلانوقة المتحدة والاإلمارات العربي لةأن تأسيس الشركات التجارية في دوشب 2015لسنة  (2قم )لمتحدة را

، دبي، 183368لمسجل للشركة هو ص.ب ن ااونعكات التأمين. إن البشأن تأسيس شر (تهديال)وتع 2007 ( لسنة6المتحدة رقم ) ةيالعرب
 تحدة. اإلمارات العربية الم

 

. إن 2016ديسمبر  28ال في الم تخصيص حصص رأسإجراءات إصدار و منبينما تم االنتهاء  2016نوفمبر  8كة في تأسيس الشر مت
ورخصة من هيئة التأمين بدولة  2017 ريينا 23التجارية في ة على الرخصة كرالشلت لمالي. حصاركة مدرجة في سوق دبي شلأسهم ا

 .2017وليو ي 16في  اإلمارات العربية المتحدة
 

والتأمين ضد الحريق  وااللتزاماتبالتأمين ضد الحوادث قة لة األجل المتعقود التكافل قصيرع ألنشطة الرئيسية للشركة في إصدارتتمثل ا
 .وكالةودائع الى التأمين الصحي. كما تقوم الشركة باستثمار أموالها في إل ةفاضأنواع التأمين باإلقل وغيرها من نلر اخاطأمين ضد متوال
 

 .2020 ديسمبر 31أسهم خالل السنة المنتهية في  يألم تقم الشركة بشراء 
 

 داد  اإلع ساأس 2
 

 وافق    بيان الت  أ( 
 

ً  اد هذه عدتم إ وتلتزم بالمتطلبات   الدولية  ةياسبلمحلمعايير ااالية الصادرة عن مجلس ملللمعايير الدولية إلعداد التقارير ا البيانات المالية وفقا
( لسنة 2رقم )تحادي والقانون االمالها ظيم أعمين وتنئة التأء هيإنشاشأن  في 2007ة ( لسن6رقم )التحادي القانون الة من ذات الص
التأمين وقرار  كاتلشراللوائح المالية بشأن  2014لسنة  (25وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ) ،الشركات التجارية بشأن 2015

 ين.  ة التأمإعادات ات المنظمة لعمليبشأن التعليم 2019( لسنة 23ين رقم )مجلس إدارة هيئة التأم
 

 س القيا أساس ب(
 

 . ةيفة التاريخس التكلعلى أساة المالي اناتبيالتم إعداد هذه 
 

   المالية تالعملة الرسمية وعملة عرض البيانا ج(
 

ر خالف لم يذك ية للشركة. ماالعملة الرسم ، وهيدرهم اإلماراتي"(بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"ال ليةالما البياناتتم عرض هذه 
  ماراتي.لية بالدرهم اإللماات اومعلتم عرض الم ذلك،
 

   حكاملتقديرات واألخدام ااست د(
 

ً إن إعداد  ر واالفتراضــات التــي تــؤث حكام والتقديراتمن اإلدارة وضع األ بليتطية التقارير المال دادإلع ةيالدول رييلمعال البيانات المالية وفقا
تلــك  يــة عــنلنتــائج الفعلختلــف اد ت. قــ مصــروفاتوالطلوبــات واإليــرادات ت والملنة للموجوداعلمبالغ الم  المحاسبية وا لسياساتعلى تطبيق ا
 التقديرات.

 

تي تــم فيهــا لمحاسبية في الفترة الالعتراف بالتعديالت على التقديرات اا يتمة. التابعة لها بصورة مستمر فتراضاتالتتم مراجعة التقديرات وا
 التعديالت.لك ر بتأثتتقبلية التي فترات المستوفي ال ديل التقديراتتع
 

مــة لهافــي التقــديرات واألحكــام ا اليقــين مداالت الهامة التي تنطوي علــى عــ ات حول المجمبيان معلو 5ح رقم في اإليضامحددة، تم رة بصو
 مالية.البيانات البها في بالغ المعترف ألكبر على المية التي لها التأثير امة عند تطبيق السياسات المحاسبمستخدلا
 

 19-دكوفي تأثير
 

فــي جميــع  19-سريع لكوفيدلا، وفي ضوء االنتشار باء عالميكو 19 – كوفيدمة الصحة العالمية رسمياً ، أعلنت منظ2020مارس  11في 
صــة ت المختاضطرابات وحاالت عــدم يقــين جوهريــة كمــا قامــت الحكومــات والســلطا طاعات المختلفةد واجه االقتصاد والققفم، عالأنحاء ال

 انتشار الفيروس. لتدابير الحتواء وعة من اتخاذ مجمبا
 

فــي دم اليقــين مدرجــة علرى ألخالمصادر المستقبلية وا شركة بشأنلاعلى االفتراضات التي وضعتها  19-إن المعلومات حول تأثيرات كوفيد
 ل البيانات المالية.لصلة حواإليضاحات ذات ا
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 ( امةتكافل )مساهمة عاورينت يو ان بي 
 

 ع()تاب اتيضاحإ
 ت المالية( )تابع(امن البيان تشكل جزءاً )

 
    2020ناير  ي  1 أ فيالمعايير والتفسيرات المطبقة للفترة المحاسبية التي تبد 3

 
 :شركةجوهري على البيانات المالية للة تأثير يير والتفسيرات المعدلة التاليلمعال نيكوأن  ليس من المتوقع

 
 . إلعداد التقارير الماليةولية الواردة في المعايير الد طار المفاهيميتعديالت على مراجع اإل -
 .(8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1ي الدولي رقم بالمعيار المحاستعديالت على ) األهمية النسبيةتعريف  -
 (. ماليةعايير الدولية إلعداد التقارير المن الم 3تعديالت على المعيار رقم ) لاعماأل تعريف -
 يبإلعداد التقارير المالية والمعيار المحاس من المعايير الدولية 9المعيار رقم ت على تعديال) الفائدة المعياريعلى معدل الت تعدي -

 (.قارير الماليةتلد اعداالمعايير الدولية إلمن  7والمعيار رقم  39رقم الدولي 
 

 .شركةى البيانات المالية للتأثير جوهري علرات لهذه التغي لم يكن
 

 ت المحاسبية الهامة  اسالسياملخص  4
 

باســتثناء التغيــرات  البيانات الماليــةه هذ فيمقدمة ال تاترعلى كافة الف ه بصورة متسقةتطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناقامت الشركة ب
 .3ي اإليضاح ف نةيلمبا
 

 فل التكاود قع أ(
 

 صنيفالت (1
 

يــتم  عقــود كةشــرلر اال تصــد. تكافــل والمخــاطر الماليــةفــل أو كــالً مــن مخــاطر الكاالتويل مخــاطر بها إما تحتصدر الشركة عقود يتم بموج
 .  طقبموجبها تحويل المخاطر المالية ف

 

ل الموافقــة علــى تعــويض ( من خالمينالتأ ل وثيقةم)حاخر الهامة من طرف آ لكافلتا راطبها مخكة بموجلتي تقبل الشرصنيف العقود ايتم ت
امــل وثيقــة تأثيراً سلبياً علــى حؤثر ي أنه نشأ ده( منضغير مؤكد )الحدث المؤمن وقوع حدث مستقبلي محدد و حاللتأمين في مل وثيقة احا
يجــة وقــوع هامــة نتية إضــاف تعويضــاتلكة لشــرمؤمن ضده ســداد الادث لحا ىعلترتب  امة إذااطر التكافل هافل. تعتبر مخكعقود تك لفالتكا

 ه.    الحدث المؤمن ضد
 
 عنــدبالوحــدات.  افــل مرتبطــةتك أي عقــودشــركة ر الال تصــدود اســتثمار. ة كعقــ امــ ه لافــ تكر اطعلى مخ التي ال تنطويد تصنيف العقوم يت
 ؤها.نتهاا تمي وت ألتزامافة الحقوق واالاكء بوفاد تكافل يظل مصنفاً كعقد تكافل حتى يتم القعالعقد كيف نصت
 
 ف والقياساالعترا (2 
 

 عقود التكافل
 

ألخــرى املة اشــ لائر واإليرادات اأو الخس باحاألر نة، ضمن بيامين السنويق التأبوثائ لقتعيما في، بةالمكتت جمالي المساهماتاالعتراف بإم يت
ذه ات غيــر المنتهيــة مــن هــ مــدة الوثــائق، ويــتم إدراج االســتحقاق مــدىلــى ع ط متســاويةاسبأقات ند بداية وثيقة التأمين. يتم توزيع المساهمع

 الي.كز المن المرياب ي" فبةتسمكالتياطي المساهمات غير من "احاهمات ضالمس
 

 ةالمكتسبير ساط غطي األقحتياا (3
 

تــاريخ بيــان التكافل الالحقة ل تغطية تتعلق بفتراتالتي ة بتكتملا األقساممقدرة من إجمالي النسبة المن سبة المكتغير  ساطقاأليتألف احتياطي 
. يــتم دســيلتــأمين الهنري واالبحــ  ء الشــحنباســتثنا 1/365قــة طري ماخدة باســتيــر المكتســبغســاط قاألي ب احتيــاطتم احتساالمركز المالي. ي

الصــادرة  الالئحــة الماليــة وفقاً لمقتضــياتكتتبة الم مينلتأمن أقساط االمكتسبة للشحن البحري كنسبة ثابتة ير غ ساطقاألتياطي باح االعتراف
تأمينات ال تسبة ألعمالالمك ط غيرحتياطي األقساتعلق باا يفيم .2007 ةلسن 6رقم ة المتحدة مارات العربياالتحادي لدولة اإلون بموجب القان

بنهايــة العقــد.  ٪100إلى  تتم مواجهتهاالتي  رطخامال ع بحيث تصلد المخاطر بشكل ثابت مع فترة المشروزدات نأ ضردسية، من المفتالهن
 يقة.سريان الوث لى مدى فترةجهتها عتتم مواتي الاطر المخ ادةعدل زيساط بنفس مق بموجبه األقداد المعدل الذي تتحقمن المفترض أن يز
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 ( امةع ةتكافل )مساهم اورينت يو ان بي 
 
 )تابع( يضاحاتإ

 (عب)تاة( ت الماليمن البيانا )تشكل جزءاً 

 
 )تابع(  اسبية الهامةمحالت اسلسيااملخص  4
 
 )تابع(فل عقود التكا أ(

 

  اتالمطالب (4
 

ســوية قيــد الت تالمطالبــا احتيــاطيلتغيــرات فــي واة اخليــة والخارجيــة المدفوعــ يات وتكاليف التعامل الدسوة على التكبدتملا مطالباتتشتمل ال
ً ممون يك ماثيح .ةياللماالتي تقع خالل الفترة  عن األحداثالناتجة    لقة بها.دات المتعواالستردالتعويضات استقطاع ا يتم، كنا

 

ر يــ غ المســتحقة المطالبــاتوية كافــة النهائيــة لتســ  الشــركة للتكلفــة وفقــاً لتقــديرات تم رصــدهحتياطي الــذي يــ الا منكبدة المتلبات مطالاتألف ت
يــة للتعامــل مــع الداخليــة والخارج توفامصــرالى ة إلــ افضــ اإلب ،ملــم يــت أم اهــ عن غالبــ تاريخ التقرير سواء تلك التــي تــم اإلالمدفوعة كما في 

التــي تــم ات اجعــة المطالبــ ة مــن خــالل مرالبات قيــد التســوي. يتم تقييم المطرىاألخاالستردادات و ةوقعتمالت ضاالتعوي مخص بعدات لبطاالم
ســوية قيــد التالمطالبــات  اطياحتيــ لــى ت عيالتعــدلاار م إظهــ تيــ . ةيتســولا يدالمطالبات ق تخفيض احتياطيال يتم  عنها بصورة فردية. غاإلبال

يرات الموضــوعة الطــرق المســتخدمة والتقــدراجعــة تــتم م الت.فيها التعدي ترة التي تمتفلل يةلاالم البيانات ضمن ةات سابقفي فتر مرصودال
 تظمة.بصورة من

 
 لي المطالبات المدفوعةماإج (5
 

 لبــةالمطا قيمــة يســتحق دفــععنــدما  األخــرىواإليرادات الشــاملة  ح أو الخسائرربااألن يابمن فوعة ضالمد باتطاليتم االعتراف بإجمالي الم
ً األ د األطرافويتم تحدي وثائقال ةلحمل  لتكافل.اود لبنود عق خرى وفقا
 

 عةمدفولاالمطالبات  فل منادة التكاإع حصة (6
 

ن قبــل الشــركة، وفقــاً ي تــم دفعهــا مــ إجمالي المطالبــات التــ لق بتعي مايل فالتكافدة اعت إركاتشمل المطالبات المستردة المبالغ المستردة من ش
 . ىرخاألطالبات دات المواستردايضات التعويضا تشمل أ ة، وهيبها الشركفظ تحتتي لا افللتكعادة اود إلعق
 

 ا التي لم يتم اإلبالغ عنه المستحقةتسوية والمطالبات ال ديإجمالي المطالبات ق (7
 

ق فيما يتعلــ لي. تاريخ بيان المركز الماي ف اهداسد يتم والتي لم للمطالبات المستحقةقدرة تكاليف المالتسوية من القيد  تاالبطلماجمالي ف إلأيت
 ،حــدةلــى وفقاً لتقديرات كل حالــة ع رصدها، فيتم لمركز المالين اايتاريخ بولم يتم دفعها حتى  نهالتي تم اإلبالغ عالمطالبات ا بمخصصات

ضــوء مــن قبــل اإلدارة فــي  رصدهاتم يو عة،دفومتم حتماً دفعها عن كل مطالبة غير التي سيتقدير الخسائر،  على اتصصمخله اتمد هذوتع
ً المتاحة  المعلومات ً أي يتمالسابقة.  اربوالتج حاليا ً قــ مخصــص إضــافي صــافي وف رصــد ضا لــم يــتم ة مســتحقة ات اإلدارة ألي مطالبــ تقــدير لا
 قيــد التســوية البــاتطمال رقــديت فــي صــيل األســاس الــذي تــم االســتناد إليــهتفا 9اول اإليضاح ي. يتنلمالا كزمرلن ايخ بياتار يا فعنهاإلبالغ 
 عنها. لم يتم اإلبالغي ة التمستحقت الالباوالمط

 

 وية بشكل منفصل.ي المطالبات قيد التسمالجإادة التكافل في بيان حصة إعر ويتم تقدي
 
 المساهمات   يز فلعجاحتياطي ا (8
 
 المنســوبة تافروصــ ملوا تاالبــ للمطة المتوقعــ  ا تزيــد القيمــةلناتج عن عقود التكافل العامــة عنــدممخصص للعجز في المساهمات ا رصديتم 

ة لجلمســ ت االبــاتســبة والتزامــات المطالمساهمات غير المك احتياطيعن  يالمالز ركمليان افي تاريخ بية وثائق السارلية لللفترات غير المنته
ً م ااتهــ م إدارالتــي يــت لفئــات األعمــالمخصــص العجــز فــي المســاهمات اســتناداً فيما يتعلق بهذه الوثائق. يتم احتســاب  بالفعل وضــع لامــع  عــا

 . باتالمطالة ومخصصات ير المكتسبت غاملمساها عمدلبها  محتفظات المارالمستقبلي لالستثاالعتبار عائد االستثمار ب
 
    إعادة التكافل (9

  
ي التــ  رطاخــ لمايــع ل تنوخــال لة مــنلمحتما سائرهاصافي خبغرض الحد من  التكافل عقود بإسناد ،في سياق أعمالها االعتيادية، وم الشركةقت

بصــورة منفصــلة عــن  ةالمســندإعــادة التكافــل ود قعالناتجة عن  تفاورمصوالدات يراواإل والمطلوبات ض الموجوداتلها. يتم عر تتعرض
كة مــن عفي الشرفل ال تالتكا إعادة التكافل ذات الصلة حيث أن ترتيبات الناتجة عن عقود مصروفاتوال واإليراداتت ابطلوالمالموجودات و

 . وثائقها حملةباشرة تجاه الم اهتامازالت
 
ات دة التكافــل ذاعــ د إعقــوووفقــاً لالمســاهمات ذات الصــلة  ع سياســاتيقة تتوافق مــ بطر لإعادة التكاف منو ستحقة إلىالمتساب المبالغ اح يتم

تســبة لعقــود ير المكت غامهاسلماطي احتيا س احتسابى نفس أسا إلناداً ستا مصروفاتمساهمات إعادة التكافل ك يتم تأجيل واحتساب .الصلة
 ودات عقود إعادة التكافل.موج ضمن المسندةفل تكالامن مساهمات ل ؤجملستحقاق ااال لصلة. يتم إدراجاالتكافل ذات 
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 ( امةتكافل )مساهمة عبي  نو ات ي اورين 
 

 )تابع( إيضاحات
 بع(ية( )تات المال من البيانا )تشكل جزءاً 

 
 ( عاب)ت اسبية الهامةمحالت اسالسياملخص  4
 
 )تابع(فل عقود التكا أ(

 
    بع()تا إعادة التكافل (9
 

ت ضــ تعرقــد فــل تعتبــر موجــودات إعــادة التكا .يالمــ كــز القيمة في تاريخ كل بيان مراض انخف للتحقق منالتكافل  ةديتم تقييم موجودات إعا
 ال تــتمكن مــن أن الشــركة قــدى يشــير إلــ ي بهــا، المبــدئ فراعتالد اوقع بع ، نتيجة لحدثييمة في حال وجود دليل موضوعالقفي ض افنخال

تســتلمها الشــركة مــن إعــادة  فوســ  يالتسه بطريقة موثوقة على المبالغ كن قياذا الحدث تأثير يمهلالمستحقة لها ويكون ة المبالغ تحصيل كاف
 فتــرةال يفشاملة األخرى واإليرادات ال الخسائر أوح ابألربيان ا التكافل ضمن ةقيمة موجودات إعاد سائر انخفاضبخ رافعتالام تي. افلالتك

 ا فيها. التي تم تكبده
 

 .قاقإعادة التكافل على أساس االستحبعقود األرباح المتعلقة  تيتم االعتراف بعموال
 
       ذمم التأمين المدينة والدائنة (10

   

ذمــم  نمضــ ا اجهــ ريــتم إد ادة التكافــل فــي أدوات ماليــةإعــ و افــلالتكوشــركات  أمينلتا ءالووكوثائق ال حملةتتمثل المبالغ المستحقة من وإلى 
 .إعادة التكافلعقود ات عقود التكافل أو موجود مطلوباتن مضس دائنة ولينة والالمدي لتكافلا
 
 وتعويضات اإلحالل   )قيمة الخردة( القيمة المتبقية (11
 

 دكمــا قــ قيــة(. المتب مــةلقي)ا اطالبــة مــ الستحواذ عليها لتســوية متم ا التي فة(ادة التالت )عكالتمملض ابيع بعتجيز بعض عقود التكافل للشركة 
عتــراف بتقــديرات المبــالغ المســتردة الباقيــة اال ميــت (.لاإلحــالو كــل التكــاليف )مطالبة أطراف أخرى بسداد بعــض أي ف حقالللشركة يكون 

 ات.مطالبلاب لفتكاال زامالتوتعويضات اإلحالل كمخصص عند قياس 
 

 ف إيرادات التكافل( )بخال راداتاإلي ب(
 

 ا يلي:    فل( مميرادات التكاف اإليرادات )بخالف إألتت
  

    لةالوكرسوم ا (1
 

ف العتــراأســاس االســتحقاق. يــتم اوكالة يتم االعتراف بهــا علــى ل رسوم بامقق ائوثال حملة عن بةانإلابل فبإدارة عمليات التكا لشركةم اتقو
 الوثائق. حملةل المنسوبة األرباح أو الخسائر بيان ضمن مصروفاتكمماثل  بمبلغ
 
 لودائعباح اأر (2
 

 .قبمطالي الفعل العائدعر سو ئمقالااألصلي إلى المبلغ  استناداً  زمني ساأس ىعل لودائعح اابأراف بالعتريتم ا
 
 االستثمار إيرادات (3
 

اســتالم ثبــوت الحــق فــي  ألرباح عنــدتوزيعات ا إيراداتب م احتسامني. يتالز التناسبأساس  ىستثمارية علح الودائع االراف بأربايتم االعت
ســط التكلفــة ومتو عــاتلمبيحصــالت اصــافي مت بــين رقلفــ اارات علــى أنهــا ســتثماال من بيعناتجة الر ئخسااح والبريتم احتساب األات. الدفع

 ع.ا عند إتمام معاملة البيالمرجح، ويتم تسجيله
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 ( ةامتكافل )مساهمة عان بي  اورينت يو 
 

 )تابع( إيضاحات
 )تابع( (ةالبيانات الماليتشكل جزءًا من )

 
 )تابع(  مةسبية الهااحلسياسات الماملخص  4

 
  )تابع(  الممتلكات والمعدات (ج

 
 والقياس    افرتعالا (1
  

 مة. القيض فانخا ئرم وخساكتراالماً االستهالك بالتكلفة ناقص المعداتالممتلكات وبنود  قياسيتم 
 

دة ذاتيــاً علــى تكلفــة لموجــودات المشــيا تشتمل تكلفــة على الموجودات. اذحوتسلالشرة بصورة مبا المنسوبةوفات رالمص لىع تكلفةلال تشتم
إلــى افة ضاإلب اهل المزمع دامالمناسبة لالستخ تهيئة الموجودات للحالة التشغيليةلوأي تكاليف أخرى منسوبة مباشرة  شرةمباالمواد والعمالة ال

 ضعه األصلي.و ع عليه تلك الموجودات إلىتق ذيال عقموالة ت المعنية وإعادالموجودا لة بنوديك وإزاكفت تكاليف
 

 كات والمعدات.حتسابها كبنود منفصلة )عناصر أساسية( من الممتلية متفاوتة، يتم اجاإنتار والمعدات أعم نود الممتلكاتعندما يكون لب
 
للممتلكــات  ةيلقيمة الدفتراالستبعاد مع ا منت الحصتالم قارنةواآلالت من خالل م تبنود الممتلكاد بعاائر من استالخس وأاح برألاحديد تم تي

 في بيان األرباح أو الخسائر. األخرى/ المصروفات األخرى داتيراف بها صافية ضمن اإلاالعترا، ويتم معداتوال
 
 حقة    يف الالالتكال (2
 
ة المستقبلية تصاديقاال المنافعق من المحتمل تدف انك ذاإ  دالبنلهذا ن القيمة الدفترية مود المعدات ضبن  أحددال أجزاء استبة لفتكب افتراالع  يتم

متلكــات لمليوميــة يــاس تكلفتــه بصــورة موثوقــة. يــتم االعتــراف بتكــاليف الصــيانة المكــان قإلبا نكــاو الشــركةفي ذلك الجزء إلى  المتضمنة
 عند تكبدها.  ئرلخساح أو ااألرباان يبمن عدات ضموال
 
      االستهالك (3
 
 إنتاجيد العناصر عمر حأل نكا ذاإوة كل أصل على حدلهامة لاعناصر تم تقييم اليمتبقية. لاته قيماً صقنا األصل ةلى تكلفستهالك عاال رتكزي

 بصورة منفصلة.ى هذا العنصر ألصل المعني، يتم احتساب االستهالك علاقي عناصر امختلف عن ب
 

د وة لكــل عنصــر مــن بنــ ردجيــة المقــ اتإلنر اعمــاألى اعلــى مــد ةمتســاويأقســاط ب ســائرالخ األربــاح أوتهالك ضمن بيان راف باالسيتم االعت
 المعدات. الممتلكات و

 
ً  حيثمــا يكــونيلها ويــتم تعــد مــاليبيــان المركــز النتاجية والقيم المتبقية في تاريخ تقييم طرق االستهالك واألعمار اإل ةادعإ متت ال يــتم  .مناســبا

 .لتكلفةان األرض بايز. يتم باجإلند اقي ةيمالالرأس لواألعماتملك حر وكة لمملاحتساب استهالك على األرض ا
      

 المعدات:الممتلكات وفئات  لمختلفرة المقد ةيجانتاإل فيما يلي األعمار
 

  سنوات  
  سنوات 4  مكتبية المعدات ال
 سنوات 7  زاتثاث والتجهيألا
 سنوات 5  سياراتال

 سنوات 6  موجودات حق االستخدام
 
 

  ملموسةلت غير االموجودا (د
 

ً صاقنفة بالتكل الشركةوذ عليها تحست التي ةسر الملموجودات غيومال ياسم قتي تم تــ مة النخفــاض القيمــة. تراكم وأي خسائر متراكإلطفاء الما ا
دات والموجــ  يالمتضــمنة فــ ة االقتصــادية المســتقبلي يادة المنافعإلى زتؤدي فقط عندما  الملوسة للموجودات غير رسملة المصروفات الالحقة

 . عند تكبدها رىخة المصروفات األافبكعتراف اليتم ا .صلةلا تذا
 

 أعمارهــا ى مــدىســاوية علــ أقســاط متواإليــرادات الشــاملة األخــرى ب ســائرأو الخ األربــاحبيــان  ضمن ت غير الملموسةادجووملااء إطفم يت
 الملموســة رللموجــودات غيــ رة قدلما جيةاتناإلار ألعماإن . خدامتلالسزة جاه موجوداتلاباراً من التاريخ التي تكون فيه رة اعتالمقد اإلنتاجية

ويــتم  ز مــاليمرك بيانتاريخ كل اإلنتاجية والقيم المتبقية ب رطفاء واألعمارق اإلاجعة طتتم مر سنوات. بسبعنة تقدر رقامالوية الحال تينترللف
ً تعديلها   مناسباً. يكون حيثما
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 ( امةتكافل )مساهمة عاورينت يو ان بي 
 

 )تابع( تاحا إيض
  من البيانات المالية( )تابع(جزءاً  )تشكل

 
 )تابع(  الهامة ةسبيمحالسياسات الاملخص  4

 
  المخصصات (هـ

 
ن موثوقــة، ويكــون مــ  ةوربصه قديرت كنيمنوني أو ضمني ام حالي قبق، التزااسث جة لحدي، نتكةشرال لدىا كان ذم االعتراف بمخصص إتي

ت النقديــة اقتــدفال يــتم تحديــد المخصصــات عــن طريــق خصــمادية لتســوية االلتــزام. صــ تنقديــة خارجــة للمنــافع االقات قفزم تدح أن يلالمرج
 زام.لتالا طوي عليها هذانر التي يل والمخاطاملللزمنية مة اقيللة يحالسوق اللمعدل يعكس تقييمات االمستقبلية المتوقعة ب

 
  األدوات المالية  (و

 
 مشتقةلغير ا لماليةجودات االمو (1
 
 فاعتراال
 
 الية األخرى في تاريخ المتاجرة.ت الموجوداافة المتراف بكمبدئياً االع ميت ا.هتشأيخ نفي تارلذمم المدينة ادئياً باالعتراف ببملشركة ا متقو
 

 التصنيف
 
 ذمم المدينةلا
 

اس يــ اف المبــدئي، يــتم قرتاً لالعقح. اللةاممعلة لمباشر ةة بصورتكاليف منسوب عادلة زائداً أيذه الموجودات بالقيمة اليتم مبدئيا  االعتراف به
ً ، نافعليح الالربقة باستخدام طري ةأفطلما فةلتكلدات باهذه الموجو ن ذمــم صــورة رئيســية مــ خسائر انخفاض القيمة. تتألف الذمم المدينة ب قصا

 ى. رخينة األدمم الذمالو ةالقذات ع فن أطرافل المستحقة موذمم التكافل وإعادة التكاكافل المدينة التكافل وإعادة الت
 

 دلهاالنقد وما يع
 

تــرات التــي تمتــد ف ةوالموجــودات الماليــة عاليــة الســيوللدى البنوك  روطةغير المش صدةقد في الصندوق واألرنلا نم هدلاعا يوم نقدال يتألف
. تها قصــيرة األجــلامتزاة الرافي إد كةشرلال من قب مستخدوت، ير هامةان غائتملى ثالثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر ها األصلية إاستحقاق

ال ي يســتحق الســداد عنــد الطلــب ويشــكل جــزء )إن وجــد( الــذعلى المكشــوف إدراج السحب المصرفي  متي، ةيقدالن تدفقاتاض بيان الغرأل
 نصر من النقد وما يعادله.دارة النقد لدى الشركة كعيتجزأ من إ

 
 ةتقالمشغير المالية  المطلوبات (2
 
ً ئيمبد ترافعااليتم  ً طر الشــركةت صــبح فيــه  يذلاخ يرتاو الرة، وهتاريخ المتاج يمطلوبات المالية فلابكافة  ا يــة لــألداة ام التعاقد فــي األحكــ فــا

 المعنية.
 
 ةلمالية والمطلوبات الماليبالموجودات ا إيقاف االعتراف (3
 

 عنــدما صــل المــالي أوألتــدفقات نقديــة مــن ا ىحصول علــ لاية في عاقدتال احقوقه تنتهي المالي عندما بإيقاف االعتراف باألًصل الشركةتقوم 
لم تقــم حتى في حال أو  ،بصورة فعليةكافة مخاطر وامتيازات الملكية  تحويلموجبها يتم بخالل معاملة األصل المالي من  عن لزانلتابم تقو
. يــتم المحــول لبســيطرتها علــى األصــ  ظال تحــتف الكنهو يةعلفرة ية بصوكت الملخاطر وامتيازاأو االحتفاظ بكافة م بتحويلبموجبها  ركةالش

كموجــودات  ااالحتفــاظ بهــ  بتسجيلها أو الشركةف االعتراف والتي تقوم ة إليقاالمؤهل ولةمحالالموجودات المالية  في صصحأي اف باالعتر
)أو  مــة الدفتريــة لألصــليقبــين ال قربــالفف راعتــ اال ي، يتملل الماالعتراف باألصصلة في بيان المركز المالي. عند إيقاف اأو مطلوبات منف

 ي التزام جديــدذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أ )بما فيلمقبوض ثمن ا( والحولمن األصل الم زءجل ةصخصالم دفتريةالقيمة ال
  .اإليرادات الشاملة األخرىأو  سائرأو الخ األرباحمحتمل( ضمن بيان 

 
 ا أو انتهاؤها.هؤغاإل مو يتقدية أزاماتها التعاتعندما تتم تسوية ال ت الماليةاطلوبملبا فراتعف االابإيقة الشركتقوم 
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 ( امةتكافل )مساهمة عاورينت يو ان بي 
 
 )تابع( يضاحاتإ

 )تابع( مالية(الن البيانات م )تشكل جزءاً 

 
 )تابع(  هامةبية الالمحاسسات لسياا ملخص 4
 
 لةد القيمة العس اقيا (ز

 
المشــاركين فــي ل التزام ما في معاملة منتظمــة بــين يولتحعه قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دف في المبلغ الذي يمكن "تتمثل "القيمة العادلة

ً متا ق يكــونجوده، أفضــل ســوودم حالة ع أو، في يسلرئيسوق اي الف اسقيلخ اي تاريفالسوق  س القيمــة فــي ذلــك التــاريخ. تعكــ  ركةللشــ  حــا
 ء بااللتزام.افلتزام مخاطر عدم الولة لالداالع
 

 نشــط ق أنــهالســور تبــ يع اة.ك األدلــ لمدرج في سوق نشط لتة لألداة باستخدام السعر اة العادلميالقاس بقي الشركةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم 
اً لشــروط قــ فتي تحدث بصورة منتظمة وال ةيالفعللسوقية امالت اتظمة وتمثل المعنمة وربصلة وة بسهوالمدرجة متاح رعاانت األسفي حال ك

 يادية.السوق االعت
 

ة بأقصــى أساليب التقييم بحيث تستفيد من المــدخالت الملحوظــة ذات الصــل الشركةدم نشط، تستخ سوق في جدرم عندما ال يكون هناك سعر
ار عها باالعتبــ ضــ يلالعوامــل التــي كــان  ةفــ ه كاتيارم اخت ذيال ييمب التقوالملحوظة. يتضمن أسلخالت غير مكن وتحد من استخدام المدقدر م
 .لةمعالمتسعير اة في السوق عند كرشالما طرافاأل
 
أو المــدفوع  أي القيمــة العادلــة للمبلــغ - اف المبــدئيسعر المعاملة عادةً هو أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة ألداة ماليــة عنــد االعتــر ونيك

 ةدلــ عاقيمــة الاالســتدالل علــى ال تميــ  اللــة، المعامتلــف عــن ســعر خت االعتراف المبــدئي دنعدلة العاة لقيمأن ا ركةالشرر قالمقبوض. عندما ت
م فقــط بيانــات مــن الســوق ب تقيــيم تســتخدعار المدرجة في سوق نشــط لموجــودات أو مطلوبــات مماثلــة أو االســتناد إلــى أســالياألس سطةاوب
 العتــرافة العادلــة عنــد امــ يلقا ينرق بــ اة الفــ ديلها لمراعــ عــ ت يمة العادلة، ويتمقلاية بلمالات ادوألا سقيادئياً بفي هذه الحالة يتم مملحوظة، وال
 علــى أســاس تناســبي علــى خرىة األات الشاملواإليراد األرباح أو الخسائرعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن بيان ر الموسع يدئبلما

ً دعوميم ملتقيا ونيك دماذلك عن األداة وليس أكثر منمدى عمر   المعاملة. اءنهإ يتم وظة أوالسوق الملح تابصورة كبيرة ببيان ا
 

راكــز ت والملموجــودابقيــاس ا الشــركةت أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلــب، تقــوم داوجلمواد حفي حال كان أل
 ب.لطلعر ال بساألجة يرقص اكزوالمر تن يتم قياس المطلوباعرض في حير الطويلة األجل بسع

 
بإدارتها على أساس صافي  الشركةان، التي تقوم مئتالر اطخاوملمخاطر السوق المعرضة  ةياللما وباتوالمطلات المالية دوجإن محافظ المو

 )أو جــلألا لطويــ مركــز  يف يتم قبضــه لبيــع صــافغ الذي سوتم قياسها على أساس المبلر االئتمان، يالتعرض إما لمخاطر السوق أو مخاط
المحــافظ إلــى  ســتوىم ىلــ ت عاويتســ يــتم تخصــيص تلــك الددة. محــ ر طالمخــ رض عــ ل( للتير األجــ ز قصــ كرمدفوع لتحويل صافي ملابلغ الم

 في المحفظة.  ا كل أداةالمخاطر التي تنطوي عليه ذ في االعتبارالموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخ
 

 تغيير.ها اللالخ دثحي لتتقرير افي نهاية فترة ال ماك لةلعادقيمة االمتدرج لل ماظل بين مستويات النيوحالت لياتف بعمارعتالبا الشركة تقوم
 

 انخفاض القيمة (ح
 

 فة المطفأةانخفاض قيمة الموجودات المالية الم سجلة بالتكل
 
 لماليــةالموجــودات ا نمالمالي أو مجموعة  لصاأل قيمةفاض نخا لىععي ل موضويما إذا كان هناك دل ير بتقييموم الشركة بتاريخ كل تقرقت
دليــل لي أو مجموعة الموجودات المالية قد تعرضت النخفاض فــي القيمــة إذا كــان هنــاك الما صلألان أر بايتم اعتتكلفة المطفأة. لاب لةسجالم

المســتقبلية  ةيــ علــى التــدفقات النقد رتأثيارة الخسه هذل نوكاجودات واف المبدئي لهذه المعد االعترشير إلى وقوع حدث خسارة بموضوعي ي
 قة. ديره بصورة موثوقتن مكي والذي ألصللهذا ا
 
 در أو التعثــر أو العجــز عــنمقتــرض أو المصــ لى انخفاض قيمة الموجودات المالية الصعوبات الماليــة الهامــة للالموضوعية عة لداألل متشت

ً ركة للشحق مستلالغ المب ةلهيكالمدين أو إعادة السداد من قبل  رات التي تدل شؤلما أوخرى ظروف أة لتقبلها في كشرلالشروط ما كانت  وفقا
لموجــودات مثــل بمجموعة من ا شهر إفالسه أو عدم وجود سوق نشطة للسند أو بيانات أخرى ملحوظة ترتبطدر سيمصلا أو ينمدى أن العل

 كة.رالش الت التعثر فياح الزمتي تة الديصاقتاال الظروف لمقترض أو المصدر أولسلبية في وضع االتغييرات ا
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 ( امةتكافل )مساهمة عاورينت يو ان بي 
 
 ع()تاب تاحا ضيإ
 انات المالية( )تابع(يبالن م زءاً ج لكتش)

 
 بع( )تا المحاسبية الهامةسات لسيااملخص  4
 
 )تابع(يمة ض القانخفا (ح

 
 المدينة مذمالو وضقريمة القانخفاض 

 
الــذمم  ةفــ كا يــيم. يــتم تقوالجماعي على المستوى الفرديسواء دينة وض والذمم المرقانخفاض قيمة ال ة علىاألدل عين االعتبارتأخذ الشركة ب

لهامــة التــي ة ادينــ مم الوالــذم ضكافــة القــروب قفيما يتعل. القيمة يفحدد اض منخفك اهنا نكا ما إذامللتحقق  فرديةتها الفي حالنة الهامة المدي
دون مــة يقلا فــي انخفــاضأي للتحقق مما إذا كان هناك  يتم تقييمها بصورة جماعية ،ا الفرديةحالتهمة في ض القيتتعرض النخفاوجد أنها لم 

أي اك هنــ  كــان اإذ ممــامــن  ماعيــة للتحقــقجصــورة ردية بها الفتلحا فية امه غير نةديمال والذمم يتم تقييم القروضا وأن يتم تحديده بعد. هذ
 مخاطر.من حيث السمات مماثلة  على يوالتي تنطوجودات ع المتجمي لوذلك من خال في القيمة، انخفاض

 
األصــل  اض هــذتعــر علــى عيضــومو ليــلهناك د للتحقق مما إذا كان بتقييم كل أصل على حدة ليز ماكرن مبياتقوم الشركة في تاريخ كل 

لمــالي الدفترية لألصــل ا ةمأنها الفرق بين القي ىأة علالمطفلتكلفة سجلة باة الموجودات المميق اضخفر انس خسائاقيمة. يتم قيلفي انخفاض ال
 ألصل. االفعلي األصلي لهذا  الربحالمقدرة مخصومة بمعدل  ةيقبلمستوالقيمة الحالية للتدفقات النقدية ال

 
ة ســتكمال كافــ د اعــ ب القــروضشــطب هــذه  متلــه. يــ ود صــ رالمة يمــ لقا ضاص انخفــ صشطبه مقابل مختم ، يقرض ماصيل عندما ال يمكن تح

 تقلــيصأو وقوع أي حدث يترتب عليه  اً و/قبسا بهاق للمبالغ التي تم شطسترداد الالحفي حالة اال غ الخسارة.مبل دية وتحدمزالالت راءاجاإل
  .ت الشاملة األخرىادواإليرا رالخسائأو  حابران األيفي ب قيمة القرض فاضة مخصص انخخسائر انخفاض القيمة، يتم تخفيض قيم

 
ص ن حســاب المخصــ مضــ هــا يان، ويــتم بيرادات الشــاملة األخــرىاإلو أو الخسائربيان األرباح  نملقيمة ضض اخفانئر اساف بخيتم االعترا

ً مقابل   .معكس الخصــ  اللن خة مميقلااض نخفال التي تعرضت داتوجوعلى الم بحبالريستمر االعتراف  .القروض والمبالغ المدفوعة مقدما
 رســائمــن خــالل بيــان األربــاح أو الخقيمة اض الئر انخففي خسا تقليصال سيتم عك مة،القيفاض نخا ئرتقليص خساإلى  أدى حدث الحقإذا 
 .يرادات الشاملة األخرىإلاو
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

رضــها عتى علــ ر مؤشــ  أيناك ما إذا كان هم للتحقق غير المالية وجوداتهامل تريةالدف ميقال جعةامرمركز مالي بان بي بتاريخ كل تقوم الشركة
 ابلة لالسترداد. قلل األصالمؤشر، يتم تقدير قيمة ا ذلكمثل ي حالة وجود خفاض القيمة. فنال
 

تكون و رمدام المستستخاالن م ةلخاقدية دنتنتج تدفقات  داتوجور مجموعة ماختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغ لغرض
 األخرى.  لنقدات المنتجة لخرى أو الوحدوجودات األللم ةلالداخ ةقديالن فقاتتدالن ع الحدود أبعد إلىمستقلة 

 
 .بــرأك همــايأ، عف البيــ ية ناقصــاً تكــالادلــ الع تــهأو قيم ســتخداماالمن  تهقيمفي لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد  القابلة ةملقيل اتتمث

 ةريبمــا قبــل الضــ  معدل خصــم لية باستخدامقيمتها الحا بعد تخفيضها إلى المقدرةية قبلتالمسة نقديالتدفقات الى لمة من االستخدام عيقترتكز ال
   .المنتجة للنقددة لوحاألصل أو اوالمخاطر المتعلقة بذلك للقيمة الزمنية للمال س التقييمات السوقية الحالية كعي
 
  رداد.لالستابلة مته القد عن قيلنقجة لتنته المدحو أوا صل مألرية القيمة الدفت دالقيمة عندما تزي ضاسائر انخفاف بخرتالعام تي
 

قيمــة ال فــاضخســائر انخ . يــتم تخصــيصواإليرادات الشــاملة األخــرى األرباح أو الخسائربيان القيمة ضمن  ضانخفر ايتم االعتراف بخسائ
في خرى ودات األة للموجتريالدف مض القييفتخل ثمنقد للتجة للوحدات المن ةشهرة تجارية مخصص يلدفترية ألمة اقيالض يفختل والً أالمعترف 

 .ياسبتن وحدة المنتجة للنقد على أساسال
 

 دبعــ  ،دهاديــ تحيــتم ل ناكــ  يترية التن القيمة الدفت عوداترية للموجإلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدف فقط يتم عكس خسائر انخفاض القيمة
 قيمة.ر انخفاض السائخبتراف عاال تم دكن قي لم لإلطفاء، في حاااالستهالك أو  خصم
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 ( امةتكافل )مساهمة عاورينت يو ان بي 
 
 )تابع( تاحا ضيإ
 انات المالية( )تابع(يبالن م زءاً تشكل ج)

 
 ع( )تاب ة الهامةالمحاسبيسات لسيااملخص  4
 
 ت األجنبية امالت بالعمالمعال (ط

 
 لة.ريخ المعامئدة في تالصرف الساوفقاً ألسعار اها ليويتم تسجم اإلماراتي يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدره

 
ً وفق ماراتيلى الدرهم اإلإبالعمالت األجنبية  ت الماليةوبامطلوال توداجولما ليتم تحوي  كــزبيــان المريخ فــي تــار ئدةر الصــرف الســااعســ أل ا

الصــرف  مــاراتي وفقــاً ألســعارريخيــة، إلــى الــدرهم اإلالتا ةفــ بالتكل قياســهاتي يتم غير المالية بالعمالت األجنبية، ال البنود. يتم تحويل لماليا
ر ائاح أو الخســ بيــان األربــ التحويــل ضــمن  نع جةاتالن جنبيةرف العمالت األصاالعتراف بفروق  عامبشكل  يتم .ةلاممعال خريات يف ةالسائد

 .واإليرادات الشاملة األخرى
 

 ن وظفيضات نهاية الخدمة للمتعوي (ي
  

 ةددحمت الاضلتعويخطة ا
 

وظف ومدة خدمتــه، ملالتعويضات على راتب ا على هذه ولحصلا اققستحا كزرتيالوافدين، و الموظفيهاية الخدمة هتقدم الشركة تعويضات ن
 .خدمة الموظف فترةمدى  كاليف المتوقعة لتلك التعويضات علىلتا يتم استحقاقدة الخدمة. د األدنى لملحا ءقضانابشرط 

 
 ةمحددمات الخطة المساه

 
ا يتمثــل هــذتمــاعي. ان االجمضــ لمعاشــات والدة وفقــاً لقــانون المتحــ اة يــ برعال راتمــالمعاشــات لمــواطني دولــة اإلفي برنامج ا الشركةتساهم 

دات رايــ اإلو األربــاح أو الخســائرضــمن بيــان  الشــركة اتتحميــل مســاهمويــتم ددة، ات المحالمساهمعلى  معاشات ترتكز في خطة جمبرناال
 ها، والاســتحقاق الماليــة عنــدني بســداد المســاهمة وضم ينوناق زامالت كةالشرهذا البرنامج، لدى في الفترة ذات الصلة. وفقاً ل ألخرىاملة االش

 لية.لمستقبويضات اداد التعت بسازامتوجد الت
 

 يجاراال عقود (ك
 
جار، أو يتضمن عقد ايجــار، فــي حــال تــم العقد عقد اي لث، عقد ايجار. يممنيتضأو عقد يمثل، البتقييم ما إذا كان  في بداية العقد الشركةم وقت

الســيطرة الحــق فــي  تحويلب العقد بموج يتم ا إذا كان. لتقييم مما نثمبل لفترة زمنية مقاأصل محدد دام استخ ىعل ةطريسال في تحويل الحق
 الدولية إلعداد التقارير المالية. ييراعمن الم 16لمعيار رقم تعريف عقد االيجار طبقاً ل الشركة تستخدمستخدام أصل محدد، اى عل
 
 كمستأجر .1
 
 هاس أســعارساعلى أر إيجار عنص للك ل في العقدبتخصيص المقاب شركةلا، تقوم إيجارنصر يتضمن ع ما عقد ليتعد عند أو عقدبداية ال في

 ذات الصلة. ة المستقل
 

ق االســتخدام داية عقد اإليجــار. يــتم قيــاس أصــل حــ ب اريخفي تر اجد اإليزام بموجب عقتلاالستخدام واالباالعتراف بأصل حق  الشركةتقوم 
ً دئيمب يــة تــاريخ بداو قبــل عنــد أ لتي تم سدادهاجار اعات اإليفلى داء ععديلها بنجار بعد تم عقد اإليئية اللتزاالقيمة المبدن ضمتتلتي ا كلفةلتاب ا

ة لالصــ عادة األصل ذو رة لحل وفك األصول ذات الصلة أو إقدالم اليفتكلابدها ومبدئية تم تك ةي تكاليف مباشرعقد اإليجار، باإلضافة إلى أ
 مة.ار المستلافز اإليجناقصاً حو ه األصلية،فيه إلى حالتد وجي الذي علموقا وأ
 
 ،يجاراإل مدة نهايةاإليجار حتى  ةياعتباراً من تاريخ بداعلى أساس طريقة القسط الثابت الحقاً ام ستخدحق اال ألصل الكستهالااحتساب يتم 

ســتخدام أن تكلفة أصــل حــق االوضح أن تأو اية فترة االيجار بنه شركةلاإلى ة لصال تذال ملكية األصل عقد االيجار تحويما لم يتم بموجب 
لألصل ذات  اإلنتاجي العمرعلى مدى االستخدام سوف يتم احتساب استهالك أصل حق  ،حالةهذه الر الشراء. في س خياسوف تماركة شرال
ام بشــكل دوري تخفيض أصل حق االستخديتم لك، على ذ ةوالع. تداعالملممتلكات وص باالخا األساسنفس تحديده وفقاً ليتم  الذية، وصللا

 س التزامات اإليجار.دة قياند إعايتم تعديلها عدت، وة، إن وجالقيمسائر انخفاض خمقابل 
 

ً يتم    ل د معم داختاسبها ، ويتم خصملعقدبدء ايجار التي لم يتم سدادها في تاريخ اإل اتعولقيمة الحالية لمدفابقياس التزام اإليجار مبدئيا
اإلضافي االقتراض  علىالفائدة  معدلتخدام م باسيتم الخص ،ولةبسهدل لك المعتحديد ذتعذر إذا  ،وأ في عقد اإليجار الضمني  ائدةالف

 معدل خصم.كافي ضإلا فائدة على االقتراضلامعدل  الشركةتستخدم  ،عام. بشكل للشركة
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 ( امةتكافل )مساهمة عاورينت يو ان بي 
 

 )تابع( تا حاضيإ
 المالية( )تابع(نات لبيامن ا)تشكل جزءًا 

 

 ( ع)تاب ةالهام  محاسبيةات اللسياساملخص  4
 
 (ع)تاب  يجارالد اعقو (ك

 

 (ابع)ت كمستأجر .1
 

إجراء وة تمويل خارجية مختلف ت الفائدة من مصادرمعدال على لحصولال الخ ي منافضلى االقتراض اإلتحدد الشركة معدل الفائدة ع
 ونوع األصل المؤجر.عقد االيجار  وطرشلتوضيح ت اليعدتالض بع
 

 :يليقد اإليجار على ما زام عة في قياس التإليجار المدرجتشتمل دفعات ا
 

 ؛الجوهريةة ثابتت البما في ذلك الدفعا بتة،اثدفعات  -
ة  اي بدكما في تاريخ ؤشر أو المعدل ملم اخدابداية باستم قياسها في الي يتوالت ،دلمعو شر أي تعتمد على مؤتلا جار المتغيرةاإلي دفعات -

 يجار؛ عقد اال
 تبقية؛ وة المب ضمان القيمجووقع دفعها بمالمبالغ المت -
    اي إذختيارترة التجديد االف في، ودفعات اإليجار بشكل معقول من ممارسته ةركلشاالشراء الذي تتأكد  رايسة بموجب خسعر الممار -

دة بشكل أكمت الشركةتكن ر ما لم لعقد اإليجاهاء المبكر ات اإلنام خيار التمديد، وغرامدخاستمن متأكدة بشكل معقول  شركةلا نتكا
 .عدم اإلنهاء المبكر ول منمعق

 

تغيير في دفعات ن هناك ويك دمانع يجارام اإلادة قياس التزإع متتلفائدة الفعلية. باستخدام طريقة ا طفأةالم بالتكلفة تزام االيجارال ياسيتم ق
قيمة مان الدفعه بموجب ض متوقعلمبلغ اللركة الش رفي تقدي أو تغييرالمعدالت،  المؤشرات أوفي أحد  مستقبلية نتيجة التغيرلاار يجاإل
في اك تغيير كان هن اإذ أو ءاهناإليد أو أو التمدلشراء ا ارستقوم بممارسة خي قييمها ما إذا كانتر تغييتب الشركة، أو إذا قامت ةيلمتبقا

 ة.يجار الثابتالاات دفعجوهر 
 

أو يتم تسجيلها ضمن  ،ستخدامق االصل حيمة الدفترية ألل الققابل تعديالم طريقة، يتم فيم اإليجار بهذه الزادة قياس التعندما تتم إعا
 ستخدام إلى صفر.الا حقصل أل تريةة الدفتم تخفيض القيم اإذ الشاملة األخرىت داواإليرا الخسائرأو  رباحاأل
 

 ركز المالي.يان المفي ب يجارت عقد االان مطلوبابيم يتبينما والمعدات"  "الممتلكات يان موجودات حق االستخدام ضمنبب ركةالشتقوم 
 

 خفضةلمن ات القيمة اودات ذلموجار األجل وعقود ايجقصيرة ا راعقود االيج
 

. ة األجلوعقود االيجار قصير خفضة القيمةنمت وداللموجاليجار لتزامات اوا دامخاالست ت حقموجودااالعتراف بم عد ةركقررت الش
 بت على مدى فترة االيجار.اثلا طسات على أساس القروفكمص دالعقوبتلك  طةالمرتباليجار ترف الشركة بدفعات اتع
 

 ربحية السهم  (ل
  

اح أو م األربــ ة بتقســيســيساألم الســهب ربحيــة ااحتســا ة. يــتمســهمها العاديــ ة ألخفضــ ســية والمسااأل مالسه ةبحيريانات بعرض ب ةالشركتقوم 
ل الســنة. يــتم تحديــد ربحيــة ائمــة خــالعادية القاألسهم الرجح لعدد مال سطتوى الميين علالعاد الشركة المنسوبة إلى مساهمي السنوية الخسائر
 كافــة أثــرلبيــان القائمــة  يــةداالعهم جح لعــدد األســ لمرط اتوسالموالعاديين إلى المساهمين بة نسومالر ئاالخس اح أوربيل األبتعد ةالمخففالسهم 

 . المخفضة المحتملة األسهم العادية
 

  اتعحول القطا التقارير (م
 

 هالدي التكافل العام أعمالاألعمال الخاصة بخطوط اعات الشركة على ز التقارير حول قطتكتر
 
 ين البحــروالتــأميالتــأمين علــى الســيارات م عــالافــل تكاضــمن منتجــات اللألفــراد والشــركات. تتم من التكافــل العــا لعامفل ااكلتا اعف قطيتأل

خــرى التــي تحملــت ة وتعــويض األطــراف األات حامل الوثيقدوجوة لماينتجات الحمه المفر هذوت. نوعةات أخرى متمينوتأالصحي  والتأمين
 الت.عموال تادايرإومن مساهمات التكافل بشكل أساسي طاع ذا القإيرادات ه شأنت .ةقيثالو ث حاملة عن حادأضرار ناتج

 
 المقاصة  (ن

  
ني حــق قــانو للشــركةفقط عندما يكــون ذلك و ،ليالمايان المركز بغ في المبل يرض صافويتم ع ،ةماليت الجودات والمطلوباتتم مقاصة المو

وبــات لمطلا ةيتســوو تاالموجــودصــافي المبلــغ أو تحصــيل أساس  ها علىي تسويتا فإم ةرغبلا اديهن ليكوا ورف بهاصة المبالغ المعتفي مق
 بصورة متزامنة.  
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 ( امةتكافل )مساهمة عاورينت يو ان بي 
 

 )تابع( تا حاإيض
 )تابع( لية(المانات لبيامن اًا زءل جتشك)

 
 ع( )تاب ةمحاسبية الهام ات اللسياساملخص  4
 

 بعد  ايدة التي لم يتم تطبيقهدجالوالتفسيرات  يرعايالم (س
 

قبــل تطبيقهــا  زويجو 2020 ايرني 1عد أ بوية التي تبدت على الفترات السنعلى المعايير والتفسيرا تيالتعدوال ديدةالج تسري بعض المعايير
 البيانات المالية.  هل مسبق عند إعداد هذالمعدلة التالية بشكأو ير الجديدة طبيق المعايتقم بت الشركة لم، إال أن ريخك التالذ
 
ماليــة ال راتتــ الف يفــ  ركةشــ لليــة مالالبيانــات ال يكــون لهــا تــأثير علــىايير التــي ي توقــع أن معــ لالــى ت عديالالتعدة ويتعلق بالمعايير الجدي امفي
هــذه  تطبيــقلشركة ال تخطط ال .رتطبيق هذه المعايي دمحتمل على بياناتها المالية عنر التأثيحول والرات التتقييم خياالشركة ب تقوملية، بلمستقا

 المعايير بشكل مسبق.
 
ة إلعداد  ير الدولييلمعامن ا 4ار رقم لمعيمع ا "يةل اات الم"األدوية مالال ية إلعداد التقاريرالدولمن المعايير  9 مرق يارتطبيق المع  (1)

 " تأمينود ال"عقتقارير المالية لا
 

ر اختالفــات يثتــأ فــيضبغــرض تخ ليــةالمااد التقارير ية إلعددوللاايير من المع 4رقم  راق المعيمؤسسات لتطبيعديالت منهجين للذه التتقدم ه
عــداد إل دوليــةير المن المعــاي 9ار رقم يععقود التأمين" والمية " لتقارير المالاد اإلعد ةليودر الييمن المعا 17 رقملتفعيل مع المعيار واريخ ات
 المالية. التقارير دادإلعية لدولير امعايمن ال 9رقم  المعياريق بطمن ت واعفاء مؤقت كبرم: منهج لمالية"وات ار المالية " األدلتقاريا
 
 ير المالية:تقارد الادإلع لدوليةلمعايير ان ام 4معيار المعدل رقم لا
 

ة ير الدوليــ المعــاي مــن 9قــم يــق المعيــار ري قد ينشأ عنــد تطبر الذالتغيباف العتريار اتصدر عقود التأمين خ ة الشركات التيكاف يمنح  •
مــن  دالً بــ  ى،رخــ لة األادات الشاميراإلضمن  "(مركبمنهج )"عقود التأمين الخاص ب ديدالج معيارالار إصد المالية قبل رلتقاريإلعداد ا

 ؛ وخسائراألرباح أو ال
 

الدوليــة  مــن المعــايير 9 مقــ يــار رمعالمــن تطبيــق  أمين خيــار إعفــاء مؤقــتلتبا ولىاألدرجة من ال ترتبط أنشطتها التي يمنح الشركات  •
يير الدوليــة لمعــامن ا 17 مقر رعياالمفعيل ن تيحل أو 2023يناير  1بل ة التي تبدأ قالسنوي راريلتقفترات احتى لتقارير المالية إلعداد ا

ستســتمر  التقــارير الماليــة دإلعداعايير الدولية من الم 9المعيار رقم التي تؤجل تطبيق  آتلمنشإن ا. ا أوالً أيهمتقارير المالية، ال دعداإل
 قت.لك الوى ذحت 39المحاسبي الدولي رقم  المعيار - اليةملت اواداألالخاص ب الحالي معيارالتطبيق في 

 
 من فهم ما يلي:ة يانات الماللبيم امستخد نعلومات لتمكيعن مصاح اإلف المركب نهجق المالتي تطبأمين شركة التعلى  يتعين
 
 التقرير؛ وة شاملة األخرى في فترلاات رادخسائر وبين اإليبين األرباح أو اليما يفه فنصد تمعاال بلغالم ييفية احتساب إجمالك أ(
 

 الية.البيانات الم إعادة التصنيف على رأثيت ب(
 

ير رالتقــ د اإلعــدا وليةدمن المعايير ال 9قم مين بتطبيق المعيار رأقيام شركة التد نعكب مرالالمنهج دام استخجيز يالت التي تدلتعهذه اتنطبق 
 ة ألول مرة.ماليال
 

صــاح عــن فاإلاليــة ارير المالتقــ  لدولية إلعدادمن المعايير ا 9 رقمار ت من تطبيق المعياختارت االعفاء المؤق يتال مينيتعين على شركة التأ
 يلي: اة من فهم ماليالميانات ين مستخدم البلتمكمات معلو

 

 و؛ ء المؤقتعفاإلشركة التأمين لتأهل فهم كيفية  أ(
 

 .ماليةرير الد التقاة إلعداير الدوليعايالممن  9معيار رقم الالتي تطبق  المنشآتمع  ؤقتالممين التي تطبق اإلعفاء كات التأمقارنة شر ب(
 

اء االعفــ اســتخدام كن ميبعد ذلك التاريخ. و أ 2018يناير  1بدأ في تي تلسنوية الت الفتراعلى ا ؤقتء المتثنااالسالتي تجيز  تيالالتعدتسري 
داد ة إلعــ ر الدوليــ معــاييمــن ال 17يــار رقــم لمعل اتفعيله بمجرد تفعي، وسينتهي 2023يناير  1بل أ قالمؤقت لفترات التقارير السنوية التي تبد

 لية.ماالر اريالتق
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 ( امةتكافل )مساهمة عي يو ان ب اورينت 
 
 )تابع( يضاحاتإ

 بع(ات) مالية( انات الالبي)تشكل جزءًا من 
 

 ع( )تاب ةمحاسبية الهام ات اللسياساملخص  4
 

 ()تابع بعد  االجديدة التي لم يتم تطبيقهات ريتفسوال  المعايير (س
 

من المعايير الدولية إلعداد   4ار رقم لمعيمع ا "اليةات المدوأل"ار المالية التقاريعداد ية إلالدولير من المعاي 9م تطبيق المعيار رق (1)
 )تابع("تأمينود الق"عالتقارير المالية 

 
 ةليت المالبياناعلى االمحتمل ير التأث

 

 كيفيــة تصــنيفثر هذا المعيار علــى قد يؤ الية للشركة.البيانات الم ىعلير راسة تأثد الدأن يكون لمعيار محاسبة التأمين الجديد قي عقتوملا من
 ة.اليارير المإلعداد التق ةيدولر المن المعايي 9المعيار رقم المالية بموجب  األدواتتطلبات وقياس م

 

نســخة تطبيــق أي  لها لم يسبقحيث  ،ماليةقارير الد التمن المعايير الدولية إلعدا 9المعيار رقم  قيتطبمن  تمؤقهلة لإلعفاء الركة مؤإن الش
 يــةة الدفترقيمــ مــا أن ال، كبالتــأمين ىلألوجة اة من الدرتبطمر عداد التقارير المالية، كما أن أنشطتهالية إلالمعايير الدو من 9معيار رقم من ال
فــة اكيــة لفترالقيمــة الدمــن إجمــالي  ٪90ر مــن تمثــل أكثــ اليــة مــن المعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الم 4 رقمر ايعالمفي إطار باتها لمطلو

 تغيير الحق في أنشطتها. دون أي 2017ر ديسمب 31في  مطلوباتها
 

 2019ديســمبر  31و 2020 مبرديســ  31ي فظ بها مباشرة لدى الشركة كمــا فــ مالية المحتلموجودات الل ةادلالع لومات القيمةتم أدناه بيان مع
مــن  9اً للمعيار رقــم ألصلي والفائدة وفقادفعات المبلغ  ل فقطة تمثدي تواريخ محدفقات نقدية فدتعنها ية ينشأ تعاقدالتي تنطوي على شروط 

التي تتم تاجرة أو تلك للم ابه تفظتي تستوفي تعريف الموجودات المحرى الموجودات األخناء الباستث ،الماليةرير اد التقالية إلعدعايير الدوالم
ة كافــ  جنبــاً إلــى جنــب مــعة، اد التقــارير الماليــ دير الدوليــة إلعــ لمعــايمــن ا 9للمعيــار رقــم عادلــة وفقــاً لاقيمــة أســاس ال ا علىإدارتها وتقييمه

 ة األخرى:الموجودات المالي
 

 

خضعت الختبار دفعات المبلغ  التي المالية  تاالموجود
خرى  ناء الموجودات األثتباسط، األصلي والفائدة فق

ا  لموجودات المحتفظ بهالتي تستوفي تعريف ا
س اأسعلى  تقييمهاتها و إدار  لك التي تتمت أومتاجرة لل

دولية لمعايير الن ام 9فقاً للمعيار رقم القيمة العادلة و
 دات المالية األخرىلموجوكافة ا  ةيقارير المالعداد التإل

 القيمة العادلة   
العادلة   ةملقيي االحركة ف

 القيمة العادلة    نةل السخال
في القيمة  ركةالح

 نةلة خالل السالعاد
 مدره درهم  درهم رهمد 

      2020سمبر دي 31
      

      فل موجودات عمليات التكا
 - -  - 53.176.260 لدى البنوك األرصدةالنقد و
 وإعادة التكافل المدينةكافل  ذمم الت

 - -  - 55.978.050 وذمم مدينة أخرى
 - -  - 43.747.254 مستحق من أطراف ذات عالقةلا

 - -  - 7.753.922 رىاألخ  مدينةم الالذم
 - -  - 34.813.645 نة من المساهميستحقالمبالغ الم

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

 195.469.131 -  - - 
 ==== == ======  ========  ===== ===  ======== 

      نموجودات المساهمي
 - -  - 108.757.658 وكبنلدى الاألرصدة النقد و

 - -  - 384.950 ألخرىامدينة لذمم الا
 - -  - 116.000.000 ئع الوكالةداو

 - -  - 6.000.000 قانونية الودائع ال
 - -  - 3.620.333 عالقةتحق من أطراف ذات المس
 --------------------- --------------  -------------- -------------- 

 234.762.941 -  - - 
 == == == ====== ======= =   === ===== ===== === 
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 ( امةتكافل )مساهمة عاورينت يو ان بي 
 

 )تابع( إيضاحات
 )تابع(مالية( انات ال من البياً ءجز )تشكل

 

 ع( )تاب ةمحاسبية الهام ات اللسياساملخص  4
 

 )تابع( بعد  االجديدة التي لم يتم تطبيقهوالتفسيرات  يريامعلا (س
 

إلعداد   ليةمن المعايير الدو 4ار رقم لمعيمع ا "اليةات الم"األدور المالية قاريعداد التإل يةمن المعايير الدول 9قم ق المعيار ربيتط  (1)
 )تابع("تأمينود ال"عقالمالية  التقارير

 
 )تابع( ةيلماال تلبياناعلى االمحتمل ير التأث

 

 

غ مبل خضعت الختبار دفعات ال التي المالية  الموجودات
ى  خرودات األقط، باستثناء الموجة ف ائدألصلي والفا

التي تستوفي تعريف الموجودات المحتفظ بها  
س أساعلى  تقييمهاتها و راإد  أو تلك التي تتمللمتاجرة 

 ةليدولمعايير الن ام 9فقاً للمعيار رقم القيمة العادلة و
 دات المالية األخرىلموجوكافة ا  قارير الماليةاد التدعإل

 العادلة   مةقيلا 
ي القيمة العادلة  كة فحرلا

 القيمة العادلة    نةخالل الس
الحركة في القيمة 

 نةالعادلة خالل الس
 مدره مهدر  درهم رهمد 

      2019ر ديسمب 31
      

      فل موجودات عمليات التكا
 - -  - 8.668.300 ى البنوكد ل دةصراألالنقد و
  دينةوإعادة التكافل المكافل ذمم الت

 - -  - 56.310.218 نة أخرىوذمم مدي
 - -  - 22.758.745 المستحق من أطراف ذات عالقة

 - -  - 6.466.058 الذمم المدينة األخرى
 - -  - 53.419.455 نالمستحقة من المساهميالغ المب
 --------------------- --------------  -------------- -------------- 

 147.622.776 -  - - 
 == == == ======  ========  ==== == ==  ======== 

      نموجودات المساهمي
 - -  - 1.423.441 لدى البنوكاألرصدة النقد و

 - -  - 311.818 ألخرىينة ادمال لذمما
 - -  - 235.997.257 ئع الوكالةداو

 - -  - 6.000.000 ة قانونيالودائع ال
 - -  - 1.787.675 عالقةتحق من أطراف ذات المس
 --------------------- --------------  -------------- -------------- 

 245.520.191 -  - - 
  ============ ===== ===  ==== ====  ======== 
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 ( امةتكافل )مساهمة عاورينت يو ان بي 
 
 )تابع( يضاحاتإ
 يانات المالية( )تابع(من الب زءاً جل شك)ت

 
 ع( )تاب ةالهام  محاسبيةات السلسيااملخص  4
 

 )تابع( د بعها تم تطبيقيدة التي لم يالجد سيراتوالتف ييرالمعا (س
  

إلعـداد  ةيـ دولال من المعـايير 4مع المعيار رقم  ات المالية""األدوية ة إلعداد التقارير المالليالدويير من المعا 9تطبيق المعيار رقم  (1)
 بع(ات)ود التأمين""عقالتقارير المالية 

 

تعريــف  يســتثناء الموجــودات األخــرى التــي تســتوفط، بافائــدة فقــ لــغ األصــلي والت المبدفعــابــار ت اختالتــي تجــاوزودات الماليــة جون المإ
د ادعــ من المعــايير الدوليــة إل 9عيار رقم اً للمقفة ولادلعييمها على أساس القيمة اوتقتتم إدارتها تي تلك الللمتاجرة أو  لمحتفظ بهاا وداتلموجا

لــي . فيمــا ي39لي رقــم ودالمطفأة وفقاً للمعيار المحاسبي ال تكلفةأنها بالتصنيفها على  اله تمل أعلجدوفي ا نحو المبينمالية، على اللاارير التق
 :كبنوودائع لدى الوالرصدة لألاالئتماني  التصنيف

 

ً و) يةالتصنيفات االئتمان    ( ات ستاندرد أند بورز أو ما يعادلهالتصنيف فقا

 AAA  AA+ىلإ AA-  A+لى إA- 
 BBB+إلى 
BBB- 

 من أقل
BBB-  أو

 اإلجمالي  غير مصنفة
 ---------- --------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 درهم درهم درهم درهم درهم مدره 2020 ديسمبر 31
       

ات يلعم داتموجو
       فل التكا

 53.176.260 - - 52.401.892 774.368 - بنوكلدى الاألرصدة 
 ---------- ----------- ---------------- ---------- ---------- --------------- 
 - 774.368 52.401.892 - - 53.176.260 
 ====== ====== ========= ====== ====== ========= 

       مينه المست اموجودا
 108.752.980 - - 43.300 108.709.680 - لدى البنوكاألرصدة 

 116.000.000 - 116.000.000 - - - ةلاكلوئع اودا
 6.000.000 - 6.000.000 - - - ة الودائع القانوني

 ---------- ----------------- ---------- ----------------- ---------- ---------------- 
 - 108.709.680 43.300 122.000.000 - 230.752.980 
 ====== ========== ===== ========== ====== ========= 
 

       2019ديسمبر  31
       

دات عمليات موجو
       التكافل 

 8.668.300 - 7.922.314 745.986 - - كبنولدى الاألرصدة 
 ---------- ---------- ----------- -------------- ---------- ------------- 
 - - 745.986 7.922.314 - 8.668.300 
 ====== ====== ====== ======== ====== ======= 

       مينموجودات المساه
 1.418.481 - - 948.324 470.157 - كلدى البنواألرصدة 

 235.997.257 - 120.997.257 - 115.000.000 - ةكالئع الوودا
 6.000.000 - 6.000.000 - - - ة نيالقانو ائعودال
 ---------- ---------------- ----------- ---------------- ---------- ---------------- 
 - 115.470.157 948.324 126.997.257 - 243.415.738 
 ====== ========= ====== ========= ====== ========= 
 

 نهاية سنة التقرير.ي ا فمنخفضة كم مخاطر ائتمان عنها أعاله تنطوي على المفصح ليةماال ة الموجوداتفإن كا
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 ( امةتكافل )مساهمة عنت يو ان بي ري او 
 
 (ابع)ت يضاحاتإ
 ( )تابع(ةيشكل جزءًا من البيانات المال ت)

 
 )تابع(  لهامةمحاسبية اسات اليالساملخص  4
 

 )تابع( بعد ها قيتطب م يت يدة التي لمدوالتفسيرات الج المعايير (س
 
 "عقود التأمين"ة يإلعداد التقارير المال يةدوللمعايير المن ا 17قم ر رالمعيا  (2)
 
للوفــاء بــااللتزام كمــا يقــدم الالزمة ية يمة الحالمين بالقتأية قياس مطلوبات اللاالدولية إلعداد التقارير الم ييرمن المعا 17طلب المعيار رقم تي

قــود التــأمين. ائم علــى مبــادت الحتســاب عســق وقــ لبات إلى وضع أســاس متمتطالتامين. تهدف هذه الود عق ةفكا رضوع اسموحد لقي جمنه
ير الماليــة "عقــود عــداد التقــارلدوليــة إلمعــايير االمــن  4المعيار رقــم  ىعلية إلعداد التقارير المالية دولمن المعايير ال 17عيار رقم لما يسود

 .2023اير ين 1اراً من بالتأمين" اعت
 
ك ذلــ  أو بعــد 2023ينــاير  1أ فــي تبــد لتقريــر الســنوية التــيرير المالية على فترات االتقاايير الدولية إلعداد لمعمن ا 17المعيار رقم  سرىي

عــايير الم مــن 15و 9 قيام الشركة بتطبيق المعيارين مسبق شريطة عيار بشكلهذا الم يقالمقارنة. يجوز تطب اممع ضرورة بيان أرقالتاريخ 
تطبيــق ين اد التقــارير الماليــة. يتعــ إلعدن المعايير الدولية م 17لمبدئي للمعيار رقم بيق افي أو قبل تاريخ التط يةإلعداد التقارير المالية دوللا

ة يــ ار منهجختيــ االشــركة  ىموعة من عقود التأمين، يتعــين علــ ل كامل لمجرجعي بشك تطبيق بأثرإال أنه إذا تعذر ال. هذا المعيار بأثر رجعي
 يمة العادلة.قالمعدلة أو طريقة جاعية سترا
 

تبــدأ  للفتــرة الســنوية التــية ة في البيانات المالية للشركاليولية إلعداد التقارير المالد من المعايير 17رقم  رة أن يتم تطبيق المعياراإلداتتوقع 
لــى المبــالغ المعلنــة عي ير الماليــة تــأثير جــوهرقــارالت إلعــداد ليــةوايير الدعــ مــن الم 17ن لتطبيــق المعيــار رقــم . قد يكو2023يناير  1في 
ورة طبيــق هــذا المعيــار بصــ ت ال يمكن عملياً تقــدير تــأثير أنه. إال التكافلتعلق بعقود ما يت المالية للشركة فياحات المدرجة في البيانااإلفصو

 جراء مراجعة تفصيلية.الشركة بإ حتى تقوم معقولة
 
 ىرايير األخعالم  (3)
 

 :شركةجوهري على البيانات المالية للير ة تأثسيرات المعدلة التالييير والتفلمعاأن يكون ل المتوقع ليس من
 

 اد التقارير المالية الدولية(.معايير الدولية إلعدالمن  16)تعديالت على المعيار رقم  19-كوفيداالمتيازات المتعلقة ب -
 .(37قم على المعيار المحاسبي الدولي ر ت)تعديالقد جاز العانتكلفة  –ملة بخسائر العقود المح -
 .2020-2018على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  سنويةالتحسينات ال -
 .(16ت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ديالدام المزمع )تعتخساال: المتحصالت من ت والمعداتالممتلكات واآلال -
 .ليةالتقارير الما إلعدادمن المعايير الدولية  3يار رقم ععلى المت ديال)تع ميمراجع اإلطار المفاهي -
 (.1ولي رقم لمعيار المحاسبي الدتصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على ا -

 
 إدارة المخاطر   5

  
يلخص  .اليةاطر المالمخويل حوجبها تبم م الشركة بإصدار عقود يتمال تقو. التكافلمخاطر د يتم بموجبها تحويل عقو تقوم الشركة بإصدار

  الشركة لها. ةارإدريقة لمخاطر وطقسم هذه االهذا 
 

 اإلطار العام للحوكمة   (1
 

اف المستدام ألهد التحقيقية مساهمي الشركة من التعرض ألحداث تعوق ماشركة للمخاطر المالية هو حة الهدف األساسي من إدارإن ال
 المخاطر. رة امة فعالة إلدظأنق تطبيل البالغة هميةاألا ليإلدارة العا دركص. تل الفرستغالافاق في إلخشمل ات التي  األداء المالي

 
 رة المخاطراإلطار العام إلدا (2

 
 هيكلوجود . ويدعم ذلك الشركة له بتنفيذ المهام المتعلقة بإدارة المخاطر التي تواجهها لتابعةا اللجان إلدارة بالتنسيق معلس ايقوم مج

   ومن ينوب عنه.  للشركة  يفيذنالت رئيسالى لإ رةاإلدامن مجلس  لمسؤولياتواالصالحيات ب وثقيض متفو ضمنيتح ضظيمي واتن
 

 ارفي إط التنفيذي للشركة رئيسال وتنظيمية. يقوم ورقابية ت تجارية راأية قرا العتمادرة منتظمة بصو كبار موظفي اإلدارة يجتمع
 داتولموجا جودةن اضمل نظام ووضع يلهاوتحل شركةالي تواجهها لتر اطامخحديد الة بترس اإلدامجلالصالحيات الممنوحة له من 

 وتحديد متطلبات إعداد التقارير. الشركة افوأهد تأمين وإعادة التأمينة الواءمة بين استراتيجيالم تحقيق باإلضافة إلى وتنوعها
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 ( امةتكافل )مساهمة عاورينت يو ان بي 
 

 بع()تا  إيضاحات
 ع(الية( )تابيانات الممن الب زءاً جشكل )ت

 
 ()تابعإدارة المخاطر  5

 
 رة رأس المال داإل ماإلطار العا (3

 
 هاضمان احتفاظلفي دولة اإلمارات العربية المتحدة  تنظيميةلا االلتزام بالمتطلبات هو كةالشررأس مال  ي من إدارةإن الهدف الرئيس

 ساهم.ممكنة للم عائداتعلى أوتحقيق  هابنسب جيدة لرأس المال لدعم أعمال
 
على هيكل  فظةحاالم ة. من أجلاالقتصادي ضوء التغيرات في الظروف في ليهع التيوإجراء التعد هاالرأسم بإدارة هيكل الشركةم تقو

 ار أسهمإصد واهمين ألمسل العائد على رأس المالبتعديل دفعات توزيعات األرباح للمساهمين أو  الشركةتعديله، قد تقوم  أورأس المال 
 .2020سمبر دي 31في  ةالمنتهي السنةخالل  اتمليعسياسات أو اللا أوهداف أيه تغييرات في األء م يتم إجراجديدة. ل

 
 التنظيميام لعار ااإلط (4

 
دارة ان إموذلك لضثب األسهم العامة ومراقبتها عن ك حملةووثائق التأمين  حملةلتنظيمية بصورة أساسية بحماية حقوق ات تهتم الجها

مالي  بمركز شركةالظيمية على التأكد من احتفاظ تن ال ت، تحرص الجهاهات ذ الوقتمرضي لصالحهم. في  كلاألمور بش لهذه شركةال
  .ن األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعيةعغير المتوقعة الناشئة  اتا من الوفاء بالمطالبنهمك  سب يمنا
 

األنشطة  على قةوافمالالتنظيمية  ئحواه اللل بها. ال تتطلب هذعمدول التي تبقة في الية المطنظيمتلبات المتطلل الشركةتخضع عمليات 
ً بعضكنها تفرض ومراقبتها فقط ول وذلك  التأمينعن السداد والتعثر من جانب شركات  لعجزار الملزمة للحد من مخاطام حكاأل أيضا

 2014( لسنة 25) مقارة رقرار مجلس اإلد بموجبمجلس إدارة هيئة التأمين،  رئيس أصدر ا.وثهللوفاء بالمطالبات غير المتوقعة عند حد
ارات العربية التي تأسست في دولة اإلم ينتي تنطبق على شركات التأمين اللمالية لشركات التأم، التعليمات ا2014ديسمبر  28ريخ تاب

  يماتلعلته االنقاط لهذخص أهم تتلاإلمارات العربية المتحدة. ولة دتها في نشطالمتحدة وشركات التأمين األجنبية المرخص لها مزاولة أ
 دول أدناه:  الجديدة في الج

 
 التعليمات 

 

 وثائقستثمار حقوق حملة الأسس ا   (أ

 ألدنى للضمانا تعليمات المالءة والمبلغ (ب

 احتساب المخصصات الفنية أسس  (ج

 ةقالمستح مينتحديد موجودات الشركة التي تستوفي التزامات التأ   (د

 تي يجب تزويد الهيئة بها نات والوثائق اللبيااوبها  تنظيمها واالحتفاظة بالسجالت التي تلتزم الشرك (هـ

وتحديد البيانات الواجب ادراجها في هذه الدفاتر كالء والوسطاء لوكل من الشركات والحسابية ال توالسجال نظيم الدفاترأسس ت   (و

 والسجالت

 مالية ير والبيانات التقارلاعرض إلى  باإلضافةادها اجب اعدالو من الشركة والنماذجعها ااجب اتبالوالسياسات المحاسبية      (ز

 
 ات  ت الموجودإدارة مطلوبا (5

 
عامة  تيرالتغميعها تتعرض ومنتجات العمالت األجنبية واألسهم وج ربحت الالمعدفي ة فتوحمة عن المراكز اللماليمخاطر اتنتج ال

لتحقيق عوائد  هالذي تم وضع باتمطلولات واموجوددارة الإل عامطار الضمن اإل ارة هذه المراكزبإد ةالشركم تقو .وخاصة في السوق
 . لالتكافوجب عقود ها بملتزاماتا تفوقاألجل ية طويلة استثمار

 
ً ديا تم أكم ودات المالية لموجا رتبطة بالمإدارة المخاطر المالية  مع لدى الشركة وباتدارة الموجودات والمطلإل مج اإلطار العامضا

 بات التكافل.  شكل مباشر بمطلوبط بتال ترالتي ة والمطلوبات ى الشركاألخرى لد
 

ات النقدية  ة إدارة مخاطر التكافل لضمان توفر التدفقسياس نتجزأ مي  الاً لدى الشركة جزء لوباتت والمطارة الموجودال إطار إدكما يشك
 ل.مترتبة على عقود التكافت الااللتزامبا في كافة الفترات للوفاء فيةالكا
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 ( امة)مساهمة ع تكافلاورينت يو ان بي 
 

 تابع() يضاحاتإ
 الية( )تابع(لميانات اشكل جزءًا من الب)ت
 

 )تابع(المخاطر دارة إ 4
 

 )تابع( ات ت الموجودرة مطلوباداإ (5
 

   مخاطر التكافل أ(
  

البات المط موحج تكرارت ويتحيط بتوقك التي مخاطر الشكول الشركة رضعتت .كتتبةلما لتكافالبموجب عقود  التكافلر خاطم الشركةتقبل 
 : تكافلالود نواع التالية من عقاأل باكتتاب الشركةالعقود. تقوم  بموجب هذه

 

 مسؤوليةالالتأمين ضد  -
 الممتلكاتعلى تأمين ال -
 راتالسياعلى تأمين ال -
 ريقالحضد تأمين ال -

 التأمين الصحي -
 ريلبحين االتأم -
 لهندسياين مالتأ -
 ادث د الحوالتأمين ض -

 

 دناه. أ كما هو مبين التكافل إعادةواستراتيجية  لتكافلاهما استراتيجية  الشركةلدى  افلكتالارة مخاطر دار إطين إلرئيسيالعنصرين ال نإ
 

  التكافلاستراتيجية 
 

ذا ماثلة. يؤدي هاطر المة على عدد كبير من المخرتكزمتوازنة ظ موين محافتك هو الشركةتبعها التي ت التكافلإن الهدف من استراتيجية 
 فظ. ج هذه المحاليل تقلبات نتائى تقلمر إاأل
 
لدول التي يتم فيها التأمين على األعمال تم التأمين عليها وايالتي  ةريجاتاألعمال الد فئات حدت   تكافلع استراتيجية ضبو الشركةم تقو

في  التكافلي نالتأمي شركات لىعية جتراتياالس هذهيتم تعميم  .كافليالت قديم خدمات التأمينة لتدمستع كةلشران فيها تكووالقطاعات التي 
ً لهاتتم  يدود التلحا عمين التي تقوم بوضالتأ هيئاتتلفة من خالل خاألعمال الموحدات  ً لحجم وفئة األعمال أعما طبقا ل التأمين وفقا
، لالتكافافة عقود رم كبة. ت  لمحفظلمناسبة ضمن امخاطر الك بهدف ضمان انتقاء الل وذاع األعمقطاألعمال وا الة التي تتم فيهوالدو

 لعقد عند التجديد.  تغيير شروط وبنود ا وتجديد أالض فر التكافللشركات  ويحق البحري، لمدة سنة يلالتكاف أمينالت عقود باستثناء
 

عن  يتهاقأو توعلية التعويضات الفالبات ول في اختالف دفعات المطتكافلعقود ا وجببم لشركةا اسية التي تواجههتتمثل المخاطر الرئي
ولذلك، البات طويلة األجل. طحق للملالا رة المدفوعة والتطولفعليحجمها والتعويضات ا والمطالبات  كرار حدوثتأثر ذلك بتالتوقعات. ي

 امات. لتزهذه اال طيةاطيات كافية لتغهو ضمان توفر احتي فإن هدف الشركة
 

المخاطر عن  رى مشكلة تغيالتغلب عليمكن أيضاً عقود التكافل.  حفظةمنويع الل ترة أعاله من خالمذكو الحد من التعرض للمخاطريتم 
  عن استخدام ترتيبات إعادة التكافل.    اتيجية التأمين فضالً رات الستيهوجتار الدقيق وتنفيذ الختيطريق ا

 

 اوثهتكرار حدت ومبالغ المطالبا
 

من   ةداخل كل فئ نفس الشيءكما قامت ب المقبولة لتكافلاطر امخ عةطبي عتنوي بغرض بهاالخاصة التكافل ستراتيجية ا كةالشر وضعت
عديد الب وتكرار حدوثها المتوقعة. يمكن أن تتأثر مبالغ المطالباتالنتيجة  لتقلبات فيالحد من ل فيككبير من المخاطر يتنوع إليجاد  الفئات
ي. رلتأمين البحالصحي وا ات والتأمينتأمين ضد اإلصابوال تسيارات والعلى الممتلكا لتكافليبأعمال التأمين ا لشركةوم اقت وامل.عالمن 

 المؤمن ضده. ت وتسويتها خالل سنة واحدة من وقوع الحدثتتم دراسة المطالبا ثألجل حيا رةيهذه عقود تأمين قصأمين تعتبر أعمال الت
 

 تلكاتمملا
 

ع بإلى أرلكات على الممت  التكافلي نقسم عقود التأميي تنلبالتاطر، ونوعة من المخاموعة متعلى الممتلكات مج كافليالت  نالتأمي غطيي
 .والسرقة العوامل الجوية الناتجة عن واألضرار األعمالف وقتو مخاطر الحريق هيو، طرالمخامن مجموعات 

 

بناء  تكلفة إعادة مثلت .اهعلي نالمؤم محتوياتالو تلممتلكالة االستبدال التجارية قيم ىإل اداً ستنا لتكافلاد عقو األنواع من هذه يتم إبرام
رئيسية ال هي العوامل التي تعرضت للتوقف لاألعما يلشغتالمستغرق إلعادة  الوقتمحتويات وعن الويض عستبدال والتلكات واالالممت

ً المطالبات التي تؤثر في مستوى  اصف والع قالحري ذه العقود منه منرة خسائر كبيلوقوع احتمال كبر أينشأ  .ساتذه السيا هل وفقا
 الجوية.روف علقة بالظلحوادث األخرى المتوالفيضانات أو ا
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 ( ةامتكافل )مساهمة عاورينت يو ان بي 
 

 )تابع( يضاحاتإ
 )تشكل جزءًا من البيانات المالية( )تابع(

 

 ( )تابعاطر المخإدارة  5
 

   )تابع( اتوجودمال ت  وبامطل إدارة (5
 

 )تابع( افلكلتمخاطر ا أ(
 

 راتالسيا
 

لتي يتعرض لها ا اتواإلصاب بالسيارات يلحق عن الضرر الذي لعقودا حملةتعويض ى لإ السيارات ىعل يالتكافل التأمينقود عتهدف 
 اراتهم.سيب التي تلحق سرقةال أو يقحاالت الحرادث والحو أطراف أخرى نتيجة

 

 ر.الختيار المخاط اسبةنيير مع معالي لوضالتكاف تأمينالبأعمال جيهات المرتبطة التووالحدود يق يتم تطب
 

في  انؤثري اللذان انالرئيسي هما العامالن دال السياراتتباستكاليف واإلصابات و فيات ما يتعلق بحاالت الوام القضائية فيكن درجة األحإ
 .مستوى المطالبات

 

 ريالبحالتكافلي ين التأم
 

أو تلف  االلتزامات التي تترتب على فقدانعن األضرار ولي تكافلامين التأ عقود حملةويض إلى تع لتأمين التكافلي البحريود اقتهدف ع
 للشحنات.تي يترتب عليها خسارة كلية أو جزئية الة ري والحوادث البحريبحلا يلة النقلسو
 

سارة ا خعليه بيترتالتي حري والحوادث نقل البفقدان أو تلف وسيلة ال ة فييالرئيس اطربحري، تتمثل المخلق بالتأمين التكافلي اليتعفيما 
 جزئية للشحنات. كلية أو

 

تي تخضع ال لسفن وطرق الشحنيد لوثائق التأمين التكافلي من حيث الجا ي إلى ضمان التنويعحربالالتكافلي  ة التأمينتهدف استراتيجي
 ي.للتأمين التكافل

 

 وادثحي ضد الافلالتأمين التك
 

 ،الدان األموقرف أخر وفالشخصية وااللتزام العام تجاه ط مال والحوادثالعويض عتمثل ادث، كافلي ضد الحومين التفيما يتعلق بفئة التأ
 البات.التي تؤثر في مستوى المطية العوامل الرئيس ضرر واألحكام القضائية المحتملة تمثلالو إن مستوى الخسائر أف
 

ع عادة التكافل والتعامل الفعال مبات مناسبة إلرتيا وتهباصة ي الختأمين التكافليجية الالمخاطر من خالل استراتهذه  بإدارة ركةتقوم الش
ضع عة وقيمة المخاطر. يتم وطبين التكافلي حسب إلى ضمان التنوع الجيد لمخاطر التأميي فليجية التأمين التكااترستت. تسعى ااالمطالب

 ة. اختيار المخاطر المناسبمان ضكافلي لالتحدود للتأمين 
 

 .داث بشكل غير متوقعحألا خاطر تطورمتعرضها ل تسوية مبكرة لها من أجل الحد من عي إلى إجراءالسات وبللمطاارة ابإد در الشركةتبا
 

 التكافلي.  أمينتعمال الت أمتعلقة بكافة فئاالية مقابل المطالبات الالملحماية قدرتها  ترتيبات إعادة تكافل كافية دى الشركةل
 

إلى ها رئلحد من خساالي بغرض فئات أعمال التأمين التكاف لبعض س غير تناسبيأساعلى  ةكافيكافل تغطية إعادة تعلى  كةحصلت الشر
 إلدارة مناسباً. ا راهالمبلغ الذي ت

 

 التأمين الصحي
 

 كسلتع افليالتك التأمين ل أقساطيتم بموجبها تحميوالتي  ركةشاللدى  بعةمتال التكافلي لتأميناالنتقاء الطبي جزءاً من إجراءات ا يعتبر
ل افتراضات الوفاة والحياة مثاالفتراضات  بعض على عارس. ترتكز األهعن عائلتالطبي  والتاريخدم بطلب التأمين قالصحية للمت لةالحا

مكانية تحقيق تحديد إمحددة وضمانات ل مخاطر على يتي تنطوال ودلعقية. يتم تقييم استند على الخبرة السابقة والتوجهات الحالوالتي ت
ً وف أرباح  مسبقاً قبل اعتمادها.  ةاءات الموضوعجرلإل قا

 

عير التزال مناسبة. يتم إجراء تحليل للتأكد أن االفتراضات الخاصة بالتسة ت األعمال بصورة سنويحداو جات من قبلتجعة المنتتم مرا
حليل مدى تيؤكد هذا ال ع.متوق انا كية عمالنتائج الفعلادي في ر توقع أي تغير مهو مصدما  ةت لمعرفوباطلالمرات اإليرادات ولتغي
 .    سعاراألتحديد و مين التكافليلتأا إعداد عقود تخدمة فيمة االفتراضات المسءمال
 

 تركز المخاطر
 

 األوسط األخرى.الشرق دول ولمتحدة ة ابيلعردولة اإلمارات اشركة بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي في تقوم ال
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 ( امةساهمة عفل )متكااورينت يو ان بي 
 

 ع(ب)تا  يضاحاتإ
 ع(بلية( )تاجزءًا من البيانات الما )تشكل

 
 )تابع( خاطر الم ةإدار 5

 
   ()تابع الموجوداتمطلوبات   رةإدا (5
 

 )تابع( التكافلمخاطر  أ(
 

 مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها )تابع( 
 

  كافلالت ةإعاد طرمخا
 

ي ، فةكتقوم الشر ،الكبيرة في المخاطر الناشئة عن المطالباتايل التعرض لصقلولت ،رىألخافل ال وإعادة التكالتكاف شأنها شأن شركات
 ى توفيرعل عادة التكافل هذهلتكافل. تساعد ترتيبات إة اخرى ألغراض إعاددية، بالدخول في اتفاقيات مع أطراف أياعتسياق األعمال اال

بر على كر قدرة أاشئة عن المخاطر الكبيرة كما توفنالمحتملة ال ئرلخسالض تعرفي الدارة بالتحكم سمح لإلأكبر من األعمال كما ت تنوع
 . ومالن
 

إعادة  كاتظروف المالية لشر، تقوم الشركة بتقييم المينركات إعادة التأالكبيرة الناشئة عن التعثر من قبل ش ئرسالتقليل تعرضها للخ
  ة ية مماثلغرافية أو أنشطة أو خصائص اقتصادجئة من مناطق اشالن ةنيتمااالئ ركزات المخاطرراقبة تين التي تتعامل معها وملتأما

 لتأمين. ة ادالشركات إع
 

 تلموجودان اة بصورة منفصلة عالمسند التكافلود إعادة عق وفات الناتجة منوجودات والمطلوبات واإليرادات والمصرلما يتم بيان
كة من رتعفي الشعقود إعادة التكافل المسندة ال  نصلة نظراً ألالذات  تكافلالقد الناتجة من ع مصروفاتمطلوبات واإليرادات والوال
ة ن معه شركة إعادإلى المدى الذي ال تتمكتسوية قيد الإعادة التكافل مطالبات مسؤولة عن الجزء من ة ركا وبالتالي تظل الشاتهماالتز
 ل.ات إعادة التكافتفاقيوفاء بالتزاماتها بموجب ان الم لتكافلا
 
 ستراتيجية إعادة التكافل ا
 

التي  التكافلعلى جزء من مخاطر  التكافلبإعادة  شركةال. تقوم تغطية الكوارثو والفائضة نسبيةالتغطية ال  التكافلتتضمن اتفاقيات إعادة 
 وحماية الموارد الرأسمالية.  ةللخسار ضهاتقوم بالتأمين عليها وذلك بهدف مراقبة تعر

 
قسم  الشركةالمالية. يوجد لدى تنازل عنه مخاطر االئتمان، كما هي مبينة في اإليضاح الخاص بإدارة المخاطر الم لالتكافيتضمن إعادة 

باإلضافة إلى متابعة شراء   ةالمقبول فلالتكاوالذي يتولى مسؤولية وضع الحد األدنى لمعايير الضمان المتعلقة بأعمال إعادة  التكافلادة إع
 ومدى كفاءته التكافلرنامج إعادة األعمال طبقاً لتلك المعايير. ويقوم هذا القسم أيضاً بمتابعة تطور سير بحدات من قبل و التكافلادة إع
 لى نحو مستمر.ع
 

ذلك، . عالوة على الشركةصافي تعرض  لتخفيض سبةالمتناسبة وغير المتنا لتكافلابشراء مجموعة من عقود إعادة  التكافلتقوم شركات 
  التكافل ة شراء ترتيبات إعادة شراء عقود إعادة تأمين اختيارية في ظل بعض الظروف المحددة. وتخضع عمليأمين يجوز لشركات الت

إعادة  قسمة من قبل مرة منتظبصواالختياري  التكافلوتتم مراقبة إجمالي نفقات إعادة لوحدات األعمال ارية إلى الموافقة المسبقة تياالخ
 . التكافل

 
 الخسائر المقدرة وفقاً لفئة األعمال للسنة الحالية والسنة السابقة هو كما يلي:دالت فيما يلي تحليل لمع

 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 نوع المخاطر 
 نسبة إجمالي   

 الخسائر   
 نسبة صافي

 الخسائر 
 نسبة إجمالي  
 الخسائر  

 في نسبة صا
 الخسائر

     
 %58 %60 %44 %70 الشركات العمالء من 

 %72 %43 %70 %39 األفراد ء منالعمال
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 ( امةتكافل )مساهمة عاورينت يو ان بي 
 

 ع(ب)تا  يضاحاتإ
 ع(بلية( )تاات الماانجزءًا من البي )تشكل

 
 )تابع( خاطر الم ةإدار 5

 
   ()تابع الموجوداتمطلوبات  رة إدا (5
 

 بع()تا كافلالتمخاطر  أ(

 
 )تابع( ن إعادة التأمي استراتيجية

 
 ألرباح والخسائر تاب ا حساسية اكت

 
ركة التأمين على توقع أي مطالبة ناتجة ش درجة يقينومتفق عليه هو احتمال وقوع الحدث المؤمن عليه  تكافلي عقد ألإن الخطر الكامن 

ة. لذلك مستحقبؤ بمبلغ المطالبة المكن حتى التنييان عشوائي وال من األح ثيرعن ذلك. وفقاً لطبيعة عقد التأمين، يكون هذا الخطر في ك
من هذا المبدأ، يظل خطر أن م كافة عمليات التسعيرات وتكوين المخصصات. على الرغ على مستوىبتطبيق مبدأ االحتمالية  الشركةتقوم 

ر مما ا أكبجسامة المطالبات كونهمن وتيرة أو  راً لعدم اليقينائماً نظق لالتكافتتجاوز مدفوعات المطالبات الفعلية القيمة المقدرة اللتزامات 
إلى المطالبات الفعلية تختلف ت المتوقعة، فإن األحداث التي أد مطالباتهالفهم  المحفظة طريقةل الشركةبالرغم من تطبيق كان مقدراً. 

  وي.وبالتالي تؤثر على الربحية، إما بشكل إيجابي أو سلبي على أساس سن
 

مستويات انخفاض ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى  ٪(26: 2019 يسمبرد 31)٪ 24مخاطر يبلغ الحتفاظ باللمستوى عام  لشركةالدى 
المنخفضة هذه في المجاالت التجارية،  االحتفاظري. وعلى الرغم من مستويات جاالمخاطر بشكل عام في مجاالت التأمين التاالحتفاظ ب

المخاطر إلى أطراف  تحويل الرغم منب ركةالشء األحداث الكبيرة أدا تضغطديدة، شلحداث وتقلباتها انبؤ باألالتبسبب عدم القدرة على 
مة من خالل العديد من برامج إعادة تأمين الخسائر للوقاية من ئلتغطية مال الشركةأخرى. بالنسبة لكافة مجاالت العمل األخرى، تخضع 

 أي آثار مالية جسيمة.
 

 :فلطر التكامخاعلى  19 –د كوفي تأثير
 
درت عمال. أصتوقف األمين ضد والتأائق المتعلقة بالتأمين الصحي ساسية لمخاطر من الوثورة أبص ةالشركتعرض مين، تع التأقطا يف

 كامحوأ بغض النظر عن شروط 19-كوفيدبول المطالبات الطبية المتعلقة لتأمين بقبتعليمات إلى جميع شركات اي ئات الصحية في دبالهي
ات  ءاإلجرا وتأجيل دخول المستشفى ري بسبب انخفاض معدلية غير جوهالطب لباتأثير المطايكون تأن  شركةال عأمين. تتوقتلية اغطت

 ارية المطلوبة.ة االختيالطبي
 

ت  قامة. ئيبالووا ةعدياءات من األمراض المنلديها وثائق تأمين تتضمن استث الشركةوقف األعمال، فإن وثائق التأمين ضد تب فيما يتعلق
  ص األوليعلى الفح. بناًء بشأنهات تعويضا إلى تكبد  الشركةد تضطر عمال التي قبتوقف األ ةتعلقئق السارية المالوثا ييم كافةتقب الشركة

دى  ل ينتأملة اارتفاع مستويات إعاد تأثير جوهري فيما يتعلق بصافي المطالبات المدفوعة بسببأنه لن يكون لها  ةركالشللوثائق، قررت 
السنة المنتهية في ل سيين خالء الرئيمن االحتفاظ بالعمال الشركةنت تمك ذلك،ة على عالو وثيقة التأمين.دة في ات المحداءنثواالست كةشرال

 د وأعمال جديدة عبر خطوط األعمال الرئيسية.كل عام عمليات تجديبش، وشهدت 2020ديسمبر  31
 

 لمالية  ا رلمخاطا ب(
 

 :  والعمليات الخاصة بها اليةدوات الملأل ستخدامهاء اان جرم ةير األساسية التالللمخاطة شركال رضتتع
 
 مخاطر االئتمان؛ (1
 مخاطر السيولة؛ (2
 ومخاطر السوق؛  (3
 المخاطر التشغيلية. (4
 

 راءاتإلجواها ساتوسيا شركةال أغراض ويوضحه ر المذكورة أعالطلكل من المخا الشركةعرض اح معلومات حول تيضإليقدم هذا ا
لرأس المال. تم إدراج المزيد من اإلفصاحات الكمية ضمن هذه  الشركةة إدار ضافة إلىاإلبالمخاطر رة اوإد اسيقمن قبلها ل متبعةال

 البيانات المالية.  
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 ( امةكافل )مساهمة عت  اورينت يو ان بي
 

 (ع)تاب يضاحاتإ
 بع(جزءًا من البيانات المالية( )تا )تشكل

 
 تابع( )ر إدارة المخاط 5

 
   (تابع) جوداتولما  مطلوباترة إدا (5
 

    )تابع( يةلمالااطر المخ ب( 
 

 ( 19-)كوفيد فيروس كوروناتفشي 
 

النصف األخير من الربع األول من اعتباراً من . عالمي كوباء 19-وفيدكأعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا  2020مارس  11في 
نخفاض باالا المقترن كورونالمسبوق لوباء فيروس لتفشي غير ا سريعة نتيجةيرات تغ لشركةال عماوأشهدت البيئة االقتصادية  ،2020

اضطرابات كبيرة  إلىحركة األشخاص وتجارة الالقيود على و اإلغالقو الصعبة ظروف السوقأدت  أسعار النفط الخام العالمية.الحاد في 
 عات األعمال.قطاستوى ى معلفي األعمال واألنشطة االقتصادية على مستوى العالم و

 
   ر االئتمانطامخ (1
 
 جزه عنعخر نتيجة مالية للطرف اآل رةاما في خس ليةاة مادفي أ فراتسبب أحد األط نالمخاطر الناتجة عي فمان مثل مخاطر االئتتت

تحديد  من أجل  اإلخاللوض التعرحاالت ويتم بصفة منتظمة مراجعة  الموضوعة السياسةبمتابعة مدى االلتزام  تمت اماته. التزب اءالوف
 المخاطر. ةرإدا في بيئة إجراؤهاطلوب الم يراتيوالتغ ة بهااب المرتبطبساأل
 

مالية في تاريخ في البيانات ال ح عنهاصافيتم اإللتي ا يةقيمة الدفترال الشركة في التي تواجهها ماناطر االئتلمختعرض  أقصى لمثيت
خرى أطراف أ معتكافل فقط ادة عإتكافل و إبرام عقودبركة وم الشقت. الشركةتفظ بها التي تح ليةجميع فئات الموجودات المال وذلك التقرير
دولية ذات   ركاتة شوتكون عاددارة اإل  ن قبلمة عتمدم إعادة تكافلالتكافل لدى شركات إعادة  يتم إيداع مانية. ة ائتات جدارذف بها ومعتر

 سمعة جيدة.
 

م الوضع بتقيي الشركةتقوم ي، تكافلال كات إعادة التأمينمن قبل شر داعدم الوفاء بالسدة نتيجة بيرئر كالخستعرضها  نمن أجل الحد م
طة المماثلة أو ألنشو اأجغرافية طق اللمناعن ا ةتج النان ر االئتمااطتركزات مخ ومراقبةالمعنية  التكافلي ينلتأمادة اشركة إعالمالي ل

 تكافلي. ال أمينتات إعادة الكالسمات االقتصادية لشر
 

والتأكد   التكافلي إعادة التأمينجية تراتيحديث استالتكافلي و أميننية لشركات إعادة التئتمالجدارة االاير بتقييم ريخ كل تقراتب تقوم اإلدارة
 .مرذا لزم األيمة إالق نخفاضال ناسبملامخصص ال ينتكومن 
 
  فترة الئتمان كما في نهايةض لمخاطر ارعي أقصى تلفيما ي مان.تالئر اللموجودات المالية أقصى تعرض لمخاط يمة الدفتريةالق مثلت

 التقرير:
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 درهم رهمد 

   كافل ت التا موجودات عملي
 8.668.300 53.176.260 دى البنوكصدة لألرا

 56.310.218 55.978.050 وذمم مدينة أخرى  المدينة كافلالت دةذمم التكافل وإعا
 22.758.745 43.747.254 ة قمن أطراف ذات عال المستحق

 6.466.058 7.753.922 ينة األخرىدم المالذم
 53.419.455 34.813.645 همينستحق من المساالم
 --------------------------- ------------------------- 

 195.469.131 147.622.776 
 =============== ============== 
  

   

   ات المساهمينموجود
 1.418.481 108.752.980 البنوكرصدة لدى ألا

 311.818 384.950 مدينة األخرىلالذمم ا
 235.997.257 116.000.000 ودائع الوكالة

 6.000.000 6.000.000 انونية قال عالودائ
 1.787.675 3.620.333 قة ات عالف ذق من أطراالمستح

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

 234.758.263 245.515.231 
 =============== ============== 
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 ( امةتكافل )مساهمة عت يو ان بي اورين 
 

 (ع)تاب يضاحاتإ
 لمالية( )تابع(انات ابيجزءًا من ال )تشكل

 
 )تابع(  إدارة المخاطر 5

 
   ()تابع جوداتالمومطلوبات  رة إدا (5
 

    )تابع( ةلماليار اطخالم ب( 
 

    تابع()  االئتمان رمخاط (1
 

ات ليمبع ا يتعلقفيمستحق من أطراف ذات عالقة والم وذمم مدينة أخرى  ينةمدوإعادة التكافل ال لستحقاق ذمم التكافرات ا فتفيما يلي 
 :كافلالت

 

 2019ر ديسمب 31 2020ديسمبر  31 
 درهم درهم 
   

 4.857.038 2.894.349 عد ب مبالغ لم يحن موعد استحقاقها
   

   داد رة الستأخم
ً يو 30 – 0  14.455.940 15.232.377  ما
 25.998.613 40.123.035 يوماً  90 – 31
 18.278.500 25.955.633 يوماً  180 – 91
 3.177.090 8.881.435 ماً وي 270 – 181
 12.016.167 3.631.416 يوماً  360 – 271

ً  360أكثر من   1.585.615 4.307.059 يوما
ً ن  (1.300.000) (1.300.000) ن المشكوك في تحصيلهاص الديومخص :اقصا
 -------------------------- ------------------------ 

 99.725.304 79.068.963 
 ============== ============= 

 
ذات وبة ات سمعة طيذ ليةسات ماسؤ م بالتعامل معية المال توداالموجفي  رالل االستثمامن خ االئتمانخاطر م حد منركة للتسعى الش

ية لمؤسسات ما لدى وكبنرصدة لدى الواأل يةقانوناللة والودائع يتم إيداع ودائع الوكا تحدة.العربية الم اإلماراتة دولفي  ئتمانيةاارة جد
 .جيد ياستثمار تصنيفذات 
 

قصى األليس الحد و نئتمااطر االلمخرض الحالي التع ه تمثلالمبالغ المبينة أعفإن ال ،لةقيمة العادالمالية بال دوات ل األيتسج يتم  حينما
 قيم.للتغيرات في الأن ينتج في المستقبل كنتيجة للتعرض والذي يمكن 

 
  ة جيدشركات دولية ذات سمعة والتي تمثل ، شركات إعادة تأمين معتمدةالمعامالت مع  من خالل دة التكافلعاإتتم إدارة مخاطر 

مع شركات ذات تصنيف ائتماني )أ( أو أعلى وفقاً للتصنيف االئتماني   فلتكا إعادةبإبرام اتفاقيات  ركةالشتقوم  ة.لومقب ةائتماني  اتفوتصني
 .ادلها من وكاالت التصنيفيعأو ما  ستاندرد آند بورزلوكالة 

 
المالي لشركات  تقييم الوضعب منتظمة بصورة ركةالشقوم ، تالتكافللخسائر جوهرية نتيجة تعسر شركات إعادة  الشركةللحد من تعرض 

المماثلة لشركات  يةالمعنية ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية أو األنشطة أو السمات االقتصاد فلاالتك إعادة
 . التكافلإعادة 

 
 االئتمان:على مخاطر   19-كوفيد تأثير
 

سمعة  اتدولية ذون شركات ادة ما تكوالتي ع ،دارةاإل معتمدة من قبل فلتكات إعادة اكدى الشركة إلى شرل تكافلال ةادعمال إعأ ناديتم إس
ولم  الشركة لي صراحةً عنبالتخ التكافلقم أي من شركات إعادة ت ، لم2020ديسمبر  31كما في ية عالية. ت ائتمانتصنيفات جيدة وذا
 .19-فيدكوبت الصلة اذت قبول المطالبا بتها فيرغ عدم فلاكتإعادة ت ركاي من شتبلغ أ
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 ( امةتكافل )مساهمة ع ان بيرينت يو و ا
 

 )تابع( إيضاحات
 بع(يانات المالية( )تاالب جزءًا من )تشكل

 

  )تابع(المخاطر  إدارة 5
 

   ()تابع الموجوداتمطلوبات  رة إدا (5
 

    )تابع( الماليةر المخاط ب( 
 

   لة السيور مخاط (2
 

  ةسيوللمالية. تتم مراقبة متطلبات الاالمرتبطة بمطلوباتها  ماتهاالتزاوفاء بفي الوبة صع الشركةة هجمخاطر موافي ولة طر السيامختتمثل 
 عند استحقاقها.   تاالتزام بأيالكافية للوفاء  لةيوالس توفرى ضمان اإلدارة عل صحربصورة يومية وت

 
 فترات االستحقاق

 

ة غير المخصومة يااللتزامات التعاقد  إلىداً استنا للشركةة ماليلمطلوبات الاوموجودات المالية ال حقاقتاس لتالي فتراتلجدول ايلخص ا
 ان المركز المالي.قة مع بيطابتلجدول مفي ا الواردةية مبالغ اإلجمالالعليها فوائد فإن  طلوبات تترتبليس لديها م الشركةن المتبقية. وبما أ

 
 اإلجمالي  دة ملا محددة غير سنة من أكثر ةنسأقل من   2020ديسمبر  31
 همدر درهم درهم درهم 
     ل  فعمليات التكا وجوداتم

 53.176.260 - - 53.176.260 أرصدة لدى البنوكنقد و
 55.978.050 - - 55.978.050 خرىوذمم مدينة أ  ل المدينةافتكالتكافل وإعادة الذمم 

 ف   طران أم ستحقةدينة مذمم تكافل وإعادة تكافل م
 43.747.254 - - 43.747.254 ت عالقة ذا  

ً  مدفوعة فاتومصروى أخر ةمدينذمم   7.753.922 - - 7.753.922 مقدما
 34.813.645 - - 34.813.645 ساهمينبالغ مستحقة من مم
 ---------------- -------------- -------------- ---------------- 

 195.469.131 - - 195.469.131 ل كاف لتيات اعمل ت إجمالي موجودا
 ========= ======== ======== ========= 
     المساهمين  وجوداتم

 108.757.658 - - 108.757.658 بنوكى الأرصدة لدنقد و
 384.950 - - 384.950 مدفوعة مقدماً  تصروفاومرى دينة أخذمم م

 116.000.000 - - 116.000.000 ودائع وكالة
 6.000.000 - - 6.000.000 نية انودائع قو
 3.620.333 - - 3.620.333 قةت عالذا فن أطراتحق ممس
 ---------------- -------------- -------------- ---------------- 

 234.762.941 - - 234.762.941 ساهمينلما موجودات إجمالي 
 ========= ======== ======== ========= 
     تكافل لا ليات عمطلوبات م

 ة وإعادن افل والتأميكتذمم شركات ال
 101.334.193 - - 101.334.193 لتكافل الدائنة ة اوإعادالتأمين   

 35.945.213 - - 35.945.213 خرى أ ة تكافل دائنذمم 
 878.793 - - 878.793 طراف ذات عالقةإلى أق مستح
 ---------------- -------------- -------------- ---------------- 

 138.158.199 - - 138.158.199 كافل التت ملياعبات  و لمطإجمالي 
 ========= ======== ======== ========= 

     المساهمين مطلوبات
 1.986.976 - - 1.986.976 ذات عالقة فألطرامستحق 

 6.659.307 - - 6.659.307 أخرى دائنةذمم مخصصات واستحقاقات و
 34.813.645 - - 34.813.645 لعمليات التكاف –ئق وثالة امستحق لحمل

 3.622.466 - 2.635.636 986.830 اليجارمات االتزا
 ---------------- ---------------- -------------- ---------------- 

 47.082.394 - 2.635.636 44.446.758 ي مطلوبات المساهمينإجمال
 ========= ======== ======== ========= 
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 ( ةامع ةهم ساتكافل )مبي  يو انورينت ا
 

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

 

 )تابع( إدارة المخاطر  5
 

   (عب)تا  وجوداتالممطلوبات  رة إدا (5
 

    )تابع( الماليةالمخاطر  ب( 
 

    )تابع(السيولة ر مخاط (2
 

 )تابع(  ترات االستحقاقف
 
 جمالياإل ةدلما محددة غير نةمن س أكثر سنةأقل من   1920 ديسمبر 31
 درهم درهم مهدر همدر 

     ل  فعمليات التكا موجودات
 8.668.300 - - 8.668.300 أرصدة لدى البنوكنقد و
 56.310.218 - - 56.310.218 خرىوذمم مدينة أ  افل المدينةتكوإعادة الل التكافذمم 

 من أطراف    ستحقةة مدينذمم تكافل وإعادة تكافل م
 22.758.745 - - 22.758.745 ت عالقة اذ  

ً  مدفوعة فاتومصروأخرى  مدينةذمم   6.466.058 - - 6.466.058 مقدما
 53.419.455 - - 53.419.455 ساهمينمستحقة من م مبالغ
 ---------------- -------------- -------------- ---------------- 

 147.622.776 - - 147.622.776 ل لتكاف يات اعمل ت اإجمالي موجود
 ========= ======== ======== ========= 

     المساهمين  موجودات
 1.423.441 - - 1.423.441 أرصدة لدى البنوكنقد و
 311.818 - - 311.818 رى ة أخيندذمم م

 235.997.257 - - 235.997.257 ودائع وكالة
 6.000.000 6.000.000 - - دائع قانونية و
 1.787.675 - - 1.787.675 قةالت عذا فأطرا تحق منمس
 ---------------- -------------- -------------- ---------------- 

 245.520.191 6.000.000 - 239.520.191 المساهمين موجودات إجمالي 
 ========= ======== ======== ========= 
     افل التكليات عمطلوبات م

 ة ادوإعوالتأمين ذمم شركات التكافل 
 60.493.082 - - 60.493.082 كافل الدائنة لتة االتأمين وإعاد  

 34.351.036 - - 34.351.036 خرى أ ة ذمم تكافل دائن
 1.868.616 - - 1.868.616 اف ذات عالقةطرأمستحق إلى 

 --------------- -------------- -------------- ---------------- 
 96.712.734 - - 96.712.734 افل كت التعمليا  مطلوباتإجمالي 

 ======== ======== ======== ========= 
     المساهمين مطلوبات
 4.103.970 - - 4.103.970 ذات عالقة فألطرامستحق 

 2.849.609 - - 2.849.609 رىأخدائنة ذمم مخصصات واستحقاقات و
 53.419.455 - - 53.419.455 لعمليات التكاف –ئق وثامستحق لحملة ال

 2.600.421 - 1.801.059 799.362 يجارالتزامات اال
 --------------- -------------- -------------- --------------- 

 62.973.455 - 1.801.059 61.172.396 لمساهمينمطلوبات اي إجمال
 ======== ======== ======== ======== 
     

 :سيولةلاخاطر على م 19-تأثير كوفيد
 

 تســتمرهــذا وميــع متطلبــات الســيولة المطروحــة. جبة لعملية المراقبة واالستجا الشركة تواصل ،19-وفيدلتفشي ك لشركةا ي إطار استجابةف
فــي ظــل الضــغط الشــديد  كةرشــ الألوضاع السوقية الراهنة من أجــل تقيــيم تــأثر غط مع الضر االسيناريوهات اختب معايرةإجراء ي ف ركةلشا
 حة.الجائ لناتجة عن هذهدارة والحد من التأثيرات ايمكنها من إولة لسيمن حيث اقوي  ركزبم كةشرالتع قرير، تتمريخ التي تاكما ف حالي.لا
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 همة عامة( بي تكافل )مسا اناورينت يو 
 

 )تابع( إيضاحات
 ( )تابع(ليةل جزءًا من البيانات الما)تشك

 

  (عتاب)ر طلمخااإدارة  5
 

   ()تابع داتالموجومطلوبات  رة اإد (5
 

    )تابع( لماليةااطر المخ (ب
 

 سوقمخاطر ال (3
 

نوعين من ق من تألف مخاطر السوت .ر السوقتغيرات في أسعالاالية نتيجة اة من تقلب قيمة أدع تجةلناااطر وق في المخلسمثل مخاطر اتت
 .حبلراالت دمعمخاطر العمالت و اطرمخهي: المخاطر و

 

 العمالت األجنبيةاطر مخ (أ
 

جنبية، ت األصرف العمالفي أسعار ات لتغيراية نتيجة المالداة األ لب قيمةمن تق الناتجةبية في المخاطر األجنعمالت لتتمثل مخاطر ا
 .اتيرمام اإلهمية للشركة في الدرلرسة أجنبية. تتمثل العملة ابعمل المالية المقومةن األدوات هذه المخاطر م شأوتن
 

ت لمخاطر العمالالشركة  عرضت نوعليه، فإ أمام الدرهم اإلماراتي رفهسعر صلمثبت ا، وريكير األمكة تعرضات بالدوالرالش لدى
  إلى هذا المدى. محدود

 

 الربح تمخاطر معدال (ب
 

 معدالت ات فيلتغيرانتيجة  ةقبليلمستاية دنقال هاتدفقات أوداة مالية ة أي قد تنتج من تقلب قيمفي المخاطر الت الربحمعدالت طر تتمثل مخا
 تعرضت متغيرة بينماال الربحمعدالت ذات المالية األدوات من  قات النقديةبالتدف المتعلقة معدالت الربح لمخاطر كةالشر عرضتت الربح.
 تة. بثاال بحالت الرمعدالية ذات الماألدوات  ة العادلة منلربح المتعلقة بالقيممعدالت ا رلمخاط الشركة

 

معدالت  لحد من مخاطربا الشركةم تقوية. ع القانونودائع الوكالة والودائ في هامارثباست عدالت الربحماطر لمخ الشركةرض عت لقيتع
 ربح ثابت.دل الودائع القانونية لمعتخضع ودائع الوكالة و .ثماراتهاالست معدالت الربحي ة التغيرات فمراقب لمن خال الربح

 

 ةيليغتشال طرالمخا (4
 

حال  رجية. فيأو أحداث خا أو االحتياللبشرية األخطاء اأو  تعطل النظامنتج عن قد ت لتياي مخاطر الخسارة لية فلمخاطر التشغيامثل تت
ات بعن لها تأو قد يكو كةلشراتشغيلية ضرراً لسمعة ن أن تسبب المخاطر الطلوبة، يمكى أداء المهام المعلمة الرقابية رة األنظعدم قد

 مالية. رةخسا  إلى قد تؤديية أو متنظيأو  ةونينقا
 

 حكمم ع نظام رقابيخالل وض المخاطر من دارة تلكلكن يمكنها إولتشغيلية، مخاطر اى كافة الالقضاء عل الشركةتتوقع ن أن يمك ال
 المحتملة. هة المخاطرومراقبة ومواج

 

 تحديدة ومالدخول على األنظم في المهام والتحك بين فعاللل اصلفة افيتضمن كيواإلجراءات تظم دليل تفصيلي للنب شركةالتحتفظ 
تتم   والتدقيق الداخلي.م لعام لاللتزااإلطار التركيز على مع ا إلخءات التقييم وظفين وإجراريب المتسوية وتدالصالحيات وإجراءات ال

لتخطيط الل ااألعمال من خ عقطا ت فياغيرتالة وجيلتكنولووالتغيرات ا مالالتغيرات في بيئة األعة مخاطر األعمال مثل مراقب
 .شركةلل التقديرية الموازنة إعدادي وجاالستراتي

 

 رأس المالمخاطر  إدارة  (5
 

( 6) رقمجب القانون االتحادي التأمين المطلوبة بمومال لشركات ل لمتطلبات رأس الثامال هي االمتكة عند إدارة رأس الإن أهداف الشر
 وتنظيم أعمالها. أمينة التئشاء هيأن إنم بش 2007لسنة 

 

لشركة ي يجب أن تحتفظ به اغ لرأس المال ونوع رأس المال الذدة، يحدد قانون التأمين المحلي أدنى مبل المتحفي اإلمارات العربية 
ى ت علاألوقاجميع  ه( فيوارد في الجدول أدنا)اللرأس المال المطلوب  حفاظ على الحد األدنىمين. يجب الالتأإلى مطلوبات  فةباإلضا

 مدار السنة.
 

ً نشر أمينالتالمالية لشركات  اللوائحتحدة ة التأمين في دولة اإلمارات العربية المت هيئ، أصدر2014ديسمبر  28في  ها في وتم الحقا
. 2015ناير ي 29في  نفيذودخلت حيز الت 2015 ايرين 28بتاريخ  575رقم ية المتحدة في العدد مارات العربالرسمية لدولة اإلة الجريد

االختبارات الشركة في سياساتها وإجراءاتها  وقد أدرجت. خالل السنةالتزمت بها والتي حلية ئح مالءة التأمين المتخضع الشركة للوا
ين مت التأشركا لتمتثل ى ثالث سنوات لإ تمتد مؤامةمين بفترة تسمح هيئة التأ. يماتع هذه التعلالمستمر والتام م اللضمان االمتثالالزمة 

 . ماتتعليلل
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 مة( ال )مساهمة عن بي تكافرينت يو ااو 
 

 )تابع( إيضاحات
 ت المالية( )تابع(زءًا من البيانا)تشكل ج

 

  تابع()طر المخاإدارة  5
 

 ()تابع المالس رأاطر مخإدارة   (5
 

 

يون مل 100ل امتطلبات رأس المل  دنىحد األلا يظل الها،تأمين وتنظيم أعمال يئةبشأن إنشاء ه 2007( لسنة 6)وفقاً للقانون االتحادي رقم 
 لتأمين.كات ادرهم لشر

 

 ه.ب لمحتفظوإجمالي رأس المال ا للشركةحد األدنى لرأس المال التنظيمي المتطلبات الجدول أدناه يتضمن 
 

 2019ديسمبر  31 2020مبر ديس 31 

 درهم درهم 
   

 200.000.000 200.000.000 ركةفظ به من قبل الشمحتال مالي رأس المالإج

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

 100.000.000 100.000.000 لرأس المال التنظيميدنى الحد األ

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

 حكام  استخدام التقديرات واأل  6
  
، التكافلد وعق باتلوطم ت تشتمل على قياسيراتقدال يفم اليقين رئيسية لعدر دمصاعلى التي تنطوي عمال الشركة مجاالت أ إن
 .  قيمة ذمم التكافل المدينة انخفاضاإلضافة إلى ب أم ال اإلبالغ عنهاتم ي ة سواء التويالتسقيد  تمخصص للمطالباو
  

 التقديرات الرئيسية:
 

 ل  كافعقود الت تمطلوباقياس 
 

  يةرئيسلالفتراضات ا. إن اد التكافلوساب عقباحت ركة المتعلقةشلل بيةحاسول السياسة المصيل حن التفا)أ( المزيد م4اح يضيتضمن اإل
 . 10اح افل مدرجة في اإليضلوبات عقود التكق بمطيتعل مالموضوعة فيا

 
   تم ي  أو لم عنهاسواء تم اإلبالغ التسوية  المطالبات قيدمخصص 

 

. لبموجب عقود التكافالمقدمة  تمطالباعن الوالناتجة  عقودال لةحم تحقة إلىغ المسر المبالتقديهامة عند  رة وضع أحكاممن اإلدا يتطلب
م وعد مختلفة وهامة من األحكام تالعوامل التي تنطوي على درجات هامة حول العديد من ضاترافعلى ا ضرورةبال تهذه التقديراتكز تر
   مقدرة.ات القبلية في المطلوبمستات ليه تغيرترتب عمما قد يارة  ديرات اإلدلفعلية عن تقالنتائج اد تختلف وق يناليق
 

 لتكلفةوا في تاريخ بيان المركز الماليالتي تم اإلبالغ عنها ت يضاومتوقعة للتعال يةالنهائ تكلفةللت ديراقمحددة، يجب وضع ت وبصورة
  متوقعةية الت للتكلفة النهائيراتقديتم وضع . ماليلمركز الان اي تاريخ بيف بالغ عنهالم يتم اإل متكبدة وال اتلتعويضعة لالمتوق النهائية

 إلى بيانات  اً توقع المطالبات، وذلك استنادالكتوارية المعيارية لا ليباوعة من األسمجمم عنها باستخداالغ اإلب المتكبدة ولم يتم للمطالبات
 .10ضاح ها في اإلي طأ، وتم بيانامشاً للختتضمن ه قد يةات حالتراضتجريبية واف

 
  سويةت جالممستقلين في  يناريخبراء اكتوم يقو ما ةً بصورة منفردة. عادات تحكيم رأو قراائية أحكام قض تتطلبي التات المطالبتقدير  يتم
كبدة المت تعويضبمطالبات ال المتعلقة خصصاتهام عةاجبمرمة بصورة منتظات. تقوم اإلدارة كالممتلب المتعلقة تعويضاتال رمطالبات بتقديال

   نها. لم يتم اإلبالغ عوة كبدالمت يضوالتع تومطالبا
 

   ةمم التكافل المديناض قيمة ذفانخ
 

لتحديد مدى ضرورة قيد خسائر  فاض في القيمة.ى تعرضها لالنخلتقييم مدنة ما المديجعة ذماع سنوية بمررة رباإلدارة بصو تقوم
ات هناك بيان ذا كانما إ وضع أحكام لتحديدة بشركتقوم ال ألخرى،ات الشاملة ار واإليراداح أو الخسائيان األربة ضمن بيملقا انخفاض

ص النخفاض قيمة صنة. يتم وضع مخمن الذمم المديالمقدرة  ليةالمستقب لنقديةاي التدفقات اسه فخفاض يمكن قيد انوجو ىملحوظة تشير إل
 قة لهالمستحل كافة المبالغ احصيى تشركة عللقدرة اوعي على عدم د دليل موضى في حال وجوينة األخرمم المدلذوال التكافأقساط إعادة 

 روط الخاصة بها.وفقاً للش
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 مة( اهمة عال )مسو ان بي تكافنت ي ري او 
 

 )تابع( إيضاحات
 من البيانات المالية( )تابع( زءاً )تشكل ج

 
 ماليةال  لمطلوباتوا يةل االم  فئات ومجموعات الموجودات  7

  

ت لق بالموجودايما يتعالعادلة. ف إلى قيمها ةإلضافية با الالم ية والمطلوباتمالكل فئة من الموجودات ال فنيناه تصيوضح الجدول أد
 أن التكلفة المطفأة لهذه األدوات تقارب قيمها العادلة. إلدارة رى اأة، تالمسجلة بالتكلفة المطفوبات مطلوال
 

 2020ر مبسدي 31
 

 مالي جإلا طفأةالتكلفة الم  ات الماليةودجالمو
 درهم  درهم   
    

 161.933.918 161.933.918  كالبنوى ة لد النقد واألرصد
 55.978.050 55.978.050  وذمم مدينة أخرى   ينةالمد لتكافلتكافل وإعادة امم الذ
 43.747.254 43.747.254  لمستحق من أطراف ذات عالقة )فيما يتعلق بعمليات التكافل(ا

 7.753.922 7.753.922  (فلات التكلياق بعم)فيما يتعلالذمم المدينة األخرى 
 34.813.645 34.813.645  همينلمسان ام قالمستح

 384.950 384.950  فيما يتعلق بالمساهمين() األخرىدينة ذمم الملا
 116.000.000 116.000.000  ودائع الوكالة
 6.000.000 6.000.000  ونية انالودائع الق

 3.620.333 3.620.333  (اهمينلمستعلق باالمستحق من أطراف ذات عالقة )فيما ي
  ----------------- ----------------- 
  430.232.072 430.232.072 
  ========== ========== 
    

 لي اإلجما التكلفة المطفأة  مالية البات والمطل
 درهم  درهم   
    

 101.334.193 101.334.193  ة ذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل الدائن
 35.945.213 35.945.213  نة أخرىائدتكافل  ذمم
 878.793 878.793  افل(ات التك)فيما يتعلق بعملي قةف ذات عالألطراستحق الم

 1.986.976 1.986.976  (ينهمسابالميتعلق  اف ذات عالقة )فيماالمستحق ألطر
 6.659.307 6.659.307  دائنة أخرىاالستحقاقات والمخصصات وذمم 

 34.813.645 34.813.645  التكافل عمليات – لوثائقا ةلحمحق لتمسال
 3.622.466 3.622.466  االيجار زاماتالت
  ------------------ ------------------ 
  185.240.593 185.240.593 
  ========== ========== 
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 رينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( او 
 

 )تابع( اتضاحإي
 لية( )تابع(ت المااانيمن البًا شكل جزء)ت
 

 تابع( ) ماليةال  ية والمطلوباتال الملموجودات  موعات اومج فئات  7
 

 2019مبر ديس 31
 

 اإلجمالي التكلفة المطفأة  الموجودات المالية
 م رهد درهم   
    

 10.091.741 10.091.741  ى البنوكة لدالنقد واألرصد
 56.310.218 56.310.218   نة أخرىديموذمم  ينةفل المدلتكاوإعادة افل مم التكاذ
 22.758.745 22.758.745  ت عالقة )فيما يتعلق بعمليات التكافل(اف ذالمستحق من أطرا

 6.466.058 6.466.058  فل(التكات ليا)فيما يتعلق بعمالذمم المدينة األخرى 
 53.419.455 53.419.455  لمساهمينن امالمستحق 

 311.818 311.818  بالمساهمين(يتعلق  مايف) خرىاأللمدينة لذمم اا
 235.997.257 235.997.257  الةودائع الوك
 6.000.000 6.000.000  انونيةالودائع الق

 1.787.675 1.787.675  (ق بالمساهمينعلتالمستحق من أطراف ذات عالقة )فيما ي
  ---------------- ---------------- 
  393.142.967 393.142.967 
  ========= ========= 
    

 اإلجمالي المطفأة تكلفةال  ماليةبات الومطللا
 درهم  درهم   
    

 60.493.082 60.493.082  ةئنذمم شركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين وإعادة التكافل الدا
 34.351.036 34.351.036  نة أخرىائدذمم تكافل 

 1.868.616 1.868.616  إلى المساهمين  ستحق الم
 4.103.970 4.103.970  (ينهممساالبعلق ف ذات عالقة )فيما يتاالمستحق ألطر

 2.849.609 2.849.609  االستحقاقات والمخصصات وذمم دائنة أخرى
 53.419.455 53.419.455  التكافل عمليات –لوثائق ا حملةل حقتالمس
 2.600.421 2.600.421  راااليج ماتالتزا
  ---------------- ---------------- 
  159.686.189 159.686.189 
  ========= ========= 

 

   لألدوات المالية ة العادلة القيم 8
 

لمشاركين في ا ظمة بين تملة منمعايل التزام ما في تحو ه لتم دفعأو ي ما، بيع أصل  لكن قبضه مقابمي مة العادلة" في المبلغ الذيقيل "التتمث
ً ق يكون متاضل سو، أفهجودم وأو، في حالة عد وق في تاريخ القياس في السوق الرئيسيالس تعكس القيمة التاريخ.  في ذلك للشركةحا
 خاطر عدم الوفاء بااللتزام. م لتزاملة لالدالعا
 

نشط نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه المدرج في سوق  لسعردام اخة باستدالقيمة العادلة لألس اقياب شركةالوم تق ك متاحاً،لندما يكون ذع
ومات عن األسعار علعلى ملحصول اكاٍف بحيث يتسنى وبات بشكل دات أو المطلبالموجولمتعلقة ت اعامالمدوث الر حي حال تكراف

  ة. بصورة مستمر
 

ت الملحوظة ذات الصلة بأقصى  ستفيد من المدخالبحيث ت يم ي ب التقاليأس الشركةتستخدم ط، نش في سوقج ر مدرسع يكون هناك عندما ال
ان ليضعها باالعتبار ك التي لعواملاتم اختياره كافة قييم الذي أسلوب الت ظة. يتضمنالملحوير الت غخدام المدستختحد من اممكن و قدر

 ة.عاملر المسعيسوق عند تلكة في اراالمش األطراف
 

 ات. قياسال تحديد مستخدمة فيال مدخالتأهمية ال تالي للقيمة العادلة الذي يوضحنظام المتدرج الدام الستخا ادلة بالعبقياس القيم  ركةالشوم تق
 

 ( في سوق نشط ألداة مطابقة. لةالمعد)غير  ةعار السوق المدرجخالت تمثل أس: مد1وى المست
 

سعار( أو بصورة غير مباشرة )أي كاألبصورة ما إلحوظة ن مالتي تكو 1مستوى ال ضمنمدرجة ر الألسعاغير امدخالت ل: ا2وى تسالم
اق نشطة سوفي أ لمدرجةاام: أسعار السوق ييمها باستخدي يتم تقاألدوات التعلى ئة ه الف ذ(. تشتمل هعارن األسمستمدة م مباشرة )أي

فيها جميع  تقييم أخرى تكونساليب و أأاطاً؛ نش أسواق ت عتبر أقلفي لة و مماثقة أمطاب دواتمدرجة أللسوقية الاسعار ألدوات مماثلة، واأل
 السوق. طياتمع رة منشأو غير مبارة ة مباشحوظة بصورالمدخالت الهامة مل
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 ساهمة عامة( رينت يو ان بي تكافل )ماو 
 

 )تابع( إيضاحات
 ع(تاب)  ت المالية()تشكل جزءًا من البيانا

 

 (تابع) ة اليات المألدولدلة ة العاالقيم 8
 

ت ال ترتكز دخالعلى م قييمهاتشتمل أساليب ت ه الفئة على كافة األدوات التيمل هذشتة. تظن غير ملحوتي تكوال تلمدخالا :3المستوى 
 لىعًء ها بناقييميتم تلتي ت ائة على األدوافلام على تقييم األداة. تشتمل هذه ار الملحوظة تأثير هبيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غي على

 ات.دوين األبروقات فبة إلظهار اللوتراضات الهامة غير الملحوظة مطاالف أوالت يتكون التعدة حيث اثلمدوات مأل األسعار المدرجة
 

ا  صنيفهتم تما لفة المطفأة ككتت المالية والمطلوبات المالية بالبيان كافة الموجودا، تم 2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31كما في 
ها معن قي ةبصورة جوهري لفدات والمطلوبات المالية ال تختلموجول ادلةعن القيم الدلة. إلعاالقيمة ل جمن النظام المتدر 3 توىن المسضم
 تقرير.رية في تاريخ الدفتال

 

 النقد وما يعادله   9
 

 :يز المالمركال ني بيادة فالوارلمبالغ التالية على ا ةنقديلبيان التدفقات ا ه المدرج فيلتضمن النقد وما يعادي
 

 2020بر يسمد 31 

 اإلجمالي  المساهمين عمليات التكافل  عمليات 
 درهم درهم درهم 
    

 4.678 4.678 - قوالنقد في الصند
 161.929.240 108.752.980 53.176.260 ؤسسات مالية اسالمية وم جارية لدى بنوك حسابات

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

 53.176.260 108.757.658 161.933.918 
 ================ ================== ================= 
    

 2019ديسمبر  31 

 ياإلجمال عمليات المساهمين يات التكافلعمل 
 رهمد درهم مدره 
    

 4.960 4.960 - قالنقد في الصندو
 10.086.781 1.418.481 8.668.300 ة اسالمية ليماات سسؤنوك ومب ىلد ريةات جاحساب

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

 8.668.300 1.423.441 10.091.741 
 =============== ============== ================ 

 
 التكافل(  )المتعلقة بعمليات -لتكافل د إعادة اودات عقوجومافل وبات عقود التكطلوم  10

 

 

 2019يسمبر د 31 2020ديسمبر  31  
 هم در  درهم  

    كافل لوبات عقود التإجمالي مط
 86.613.534 100.530.484  طالبات قيد التسوية لمي ااحتياط
 696.670 841.889   صصةسائر غير المختسوية الخ مصروفات طيااحتي
 27.703.162 46.780.522  التي لم يتم اإلبالغ عنها قةتحالمسلبات االمط يياطاحت

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

  المستحقةالتسوية )بما في ذلك المطالبات بات قيد ي المطالاحتياط
 115.013.366 148.152.895  بالغ عنها(ي لم يتم اإللتا  

 122.061.362 143.974.834  كتسبةر المت غيااهمسلماي ياطاحت
  ------------------------------- ------------------------------- 

 237.074.728 292.127.729  جموع(الم كافل )بات عقود التو إجمالي مطل
  ================= ================= 

    لة التكافعقود إعادات دصاً: موجوناق
 (73.837.611) (87.605.998)  لتكافل من المطالبات قيد التسويةدة ااإع ي حصةطيااحت
 (20.157.763) (36.404.984)  عنها بالغإلالتي لم يتم اقة المستحالتكافل من المطالبات  ادةصة إعح حتياطيا
  ------------------------------- ------------------------------- 

    من المطالبات قيد التسوية )بما في ذلك المطالبات للتكافدة ااة إعحصطي تيااح
 (93.995.374) (124.010.982)  غ عنها(بالم اإلالتي لم يتمستحقة ال  
 (92.169.312) (110.805.815)  تسبةمكمساهمات غير الالل من ادة التكافصة إعح
  ----------------------------------- ----------------------------------- 

 (186.164.686) (234.816.797)  فل تكادات إعادة الوجو إجمالي م
  ==================== ==================== 

 50.910.042 57.310.932  ل فصافي مطلوبات عقود التكا
  ================= ================= 
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 ة( عام فل )مساهمةكات  ين ب و ات ي ورين ا
 

 ع()تاب تا احضإي
 مالية( )تابع(جزءًا من البيانات ال)تشكل 

 

 )تابع(التكافل( ات )المتعلقة بعملي -تكافل ال عادةد إت عقووداعقود التكافل وموجمطلوبات   10
 

 ت والحساسياتاالفتراضا
 

 ضات يد االفتراحدمستخدمة في تات الراءاإلج
 

ديرات ل إلى تققيد التسوية هو التوصب احتياطي المطالبات احتساة بلخاصا تضافترااالحديد خدمة في تمستلا اتاءن اإلجرم إن الهدف
حايدة  وتعتمد علىية داخل ادرمصفتراضات تعتبر ادر البيانات المستخدمة كمدخالت لال. إن مصحدوثهاو المتوقع ل أحتمالم ج للنتائ م 

معلومات أخرى يتم  أو أي الملحوظةالسوق رسات ممامع  اهقافن توضماضات لة االفترااجعرم تمت سنوياً.ا يتم إجراؤهيلية تفص راساتد
 رها. نش
 

ي  لتة للمطالبات انهائيال بة معينة والتكلفةبالمبالغ المحتمل دفعها نتيجة مطال للغاية التنبؤ بشكل مؤكدب علص من ا مال تجعلن طبيعة األعإ
 ذ بعين االعتبار ظروفعلى حدة مع األخ حالةس كل أساعلى  ةلتقة مسريقها بطإلبالغ عن م ا ت بةلطاييم كل مقنها. يتم تالغ عتم اإلب
راجعة ظمة ممنتماثلة. تتم بصورة ألدلة التاريخية لحجم المطالبات المين على تسوية الخسائر وائمالقمن ا المتاحة ة والمعلوماتالمطالب
 يدة.  جد تاوملمعهور أية ظديثها عند  تم تحلقضايا ويا تقديرات

 

حقة أو في حال الال طوراتنتيجة للتة قد تختلف النهائي ي. إال أن االلتزاماتمتاحة في الوقت الحالات اللومالمع ىلع صصاتلمختكز اتر
 ها.  صعب تقديري هائية للخسائرف الناليلتي تؤثر على التككوارث. إن تأثير العديد من البنود ا حدوث أية

 

ً لالمخصص وفير دقة تبوف درجة صعلكما تخت لمطالبة تعقيد ا التكافل المعنية ومدىلالختالفات في عقود  نظراً لك ل وذامعألعة اطبيقا
 ت. خ حدوث المطالبة واإلبالغ عن التأخيراة للمطالبات وتحديد تاريردية الفجم والصعوبوح
 

ت قديراتلاو يةت التاريخناالبيا العتبارتأخذ في ا بدة ولكن لم يتم اإلبالغالمتك أن مخصص المطالباتبش الشركةن قبل بعة ملمتإن الطريقة ا
خصصات المطالبات مر قدييتم تالتكافل.  مستردة من إعادةمتوقع للمبالغ الجم الحل وذلك عند تقييم الفتكاال إعادة جامرنب صيلقة وتفاالساب
ة  جريبيتلات ناعلى البيا ، بناءً لمطالبةتوارية المعيارية لتوقع ااالك ليبمجموعة من األساباستخدام ا لم يتم اإلبالغ عنهالتي تحقة المس
 نحراف سلبي.امن تتضتي قد  لا يةالالحتراضات واالف

 

  ت التي واالسنت الخسارة المتوقعة ألقرب معدال في التكافلقود ع اتخصصمعلى قياس  كبرالتأثير األلها اضات التي يكون الفترا  تتمثل
 ث. قعت فيها الحوادو
 

ركة أن االلتزامات لشى اتر لشركة.ال قبن ة مالمتبع التقديرملية ع ةدقعلى ر مؤشر عتبات ي  التصور مختلفتحليل الحساسية حول إن 
تغيرات لمن عملية التقدير ترتكز على بعض اإال أنها تعترف بأ افية،ي كان المركز المالفي بي لن عنهاالمعبالمطالبات خاصة ال
 ئية. ورة نهاف عند تسوية المطالبات بصتختل قد االفتراضات التيو
 

 الي مإج – تابال المط طور سيرت
 

بدة ولكن لم يتم المتك الغ عنها والمطالباتتي تم اإلبطالبات الما في ذلك الم، بمةبات المتكبدة المتراكللمطااإجمالي  ياللتا دوليوضح الج
 اريخه.باإلضافة إلى الدفعات المتراكمة حتى ت، ل بيان مركز ماليفي تاريخ ك ادثحللكل سنة تالية اإلبالغ عنها ل

 

 يلاإلجما 2020 2019 2018 2017 ث حادلسنة ا
 درهم درهم مهدر درهم مدره 
      
 215.632.269 215.632.269 167.340.366 150.576.922 4.810.810 سنة الحادث  هايةن في

 152.433.758 - 152.433.758 121.727.642 2.340.676 حدةبعد سنة وا
 117.145.046 - - 117.145.046 1.916.365 عد سنتين  ب
 1.359.236 - - - 1.359.236  ثالث سنواتد عب

 ------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
 486.570.309 215.632.269 152.433.758 117.145.046 1.359.236 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

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

 ( 259.407.150) ( 93.935.195) ( 105.902.154) ( 58.757.468) ( 812.333) الحادث  سنة  هايةفي ن
 ( 42.692.615) - ( 23.534.135) ( 18.409.012) ( 749.468) بعد سنة واحدة

 ( 36.354.016) - - ( 36.435.815) 81.799 عد سنتين  ب
 36.367 - - - 36.367  ثالث سنواتعد ب

 ---------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
 ( 338.417.414) ( 93.935.195) ( 129.436.289) ( 113.602.295) ( 1.443.635) هتاريخحتى  الدفعات المتراكمة

 ---------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
 148.152.895 121.697.074 22.997.469 3.542.751 ( 84.399) جمالياإل
  == == = = =  ==== = == =  ==== === = =  ===== == = =  ===== == = = 
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 عامة(  فل )مساهمةكات  ت يو ان بيين ورا
 

 )تابع( ضاحاتإي
 يانات المالية( )تابع(بن الءًا م)تشكل جز

 
 )تابع(التكافل( ات عمليلقة ب)المتع -تكافل ال ادةود إعقودات عافل وموجمطلوبات عقود التك  10

 

 )تابع( ت والحساسياتاالفتراضا
 

 )تابع( ضاتمستخدمة في تحديد االفتراات الراءاإلج
 

 صافي  – تابل االمط طور سيرت
 

  م يتم بدة ولكن لالمتك لباتالمطاوعنها  الغاإلب تي تمطالبات الك المذل ، بما فيلبات المتكبدة المتراكمةالمطا صافي ياللت يوضح الجدول ا
 خه.رياباإلضافة إلى الدفعات المتراكمة حتى ت، ل بيان مركز ماليفي تاريخ ك ادثكل سنة تالية للحاإلبالغ عنها ل

 

 اإلجمالي 2020 2019 2018 2017 ث لحادسنة ا
 درهم درهم درهم مهدر مدره 
      

 43.372.245 43.372.245 47.731.070 27.826.697 1.262.568 نة الحادثس  ةهايفي ن
 37.528.276 - 37.528.276 24.150.944 814.060 حدةبعد سنة وا

 23.360.624 - - 23.360.624 796.688 عد سنتين  ب
 893.335 - - - 893.335  ثالث سنواتعد ب

 -------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 105.154.480 43.372.245 85.259.346 75.338.265 3.766.651 تراكمةمات الر الحالي للمطالبتقديال
  ======= = ==== === = = ==== === = = ==== = == = = ==== === = = 
      

 ( 68.309.494) ( 24.906.146) ( 27.597.082) ( 15.408.109) ( 398.157) سنة الحادث  هايةفي ن
 ( 11.968.291) - ( 5.856.589) ( 5.798.067) ( 313.635) ة واحدةبعد سن 

 ( 743.795) - - ( 777.237) 33.442 عد سنتين  ب
 9.013 - - - 9.013  ثالث سنواتعد ب

 -------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 ( 81.012.567) ( 24.906.146) ( 33.453.671) ( 21.983.413) ( 669.337) هتاريخحتى  مةراكالدفعات المت

 -------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 24.141.913 18.466.099 51.805.675 53.354.852 3.097.314 جماليإلا
  ======= = ==== === = =  ===== == = = ==== === = = ==== === = = 

 
   افل(لتكاات )المتعلقة بعملي - أخرىدينة ذمم مو ينة لمدفل اادة التكاوإع  ذمم التكافل   11

 
 2019يسمبر د 31 2020يسمبر د 31  
  درهم درهم   
    تحدة: لمة اربيالع  تامارإلخل ادا

 694.726 1.584.296  ثائقالو حملةمن المستحق 
 12.019.296 12.261.475  ل فاالتكعادة تكافل وإال شركات تحق منالمس

 39.854.321 37.568.555  والوكالءسطاء الومن  المستحق
  --------------- --------------- 
  51.414.326 52.568.343 
  --------------- --------------- 

    ة: حدلمتبية ارمارات العخارج اإل
 5.041.875 5.863.724  ل دة التكافإعاات التكافل ولمستحق من شركا
  -------------- ------------- 
  5.863.724 5.014.875 
  ---------------- -------------- 
 57.610.218 57.278.050  مدينة تكافل الفل وإعادة ال مالي ذمم التكاإج

 (1.300.000) (1.300.000)  صيلهافي تحخصص الديون المشكوك ناقصاً: م
  ---------------- --------------- 
  55.978.050 56.310.218 
  ========= ======== 
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 ة عامة( ورينت يو ان بي تكافل )مساهم ا
 

 )تابع( احاتإيض
 )تابع(( يةالمال نات لبياجزءًا من ا )تشكل

 
 (  كافلمليات التبع)متعلقة  -دينة أخرى ذمم م  12
 

 2019 ديسمبر 31 2020بر ديسم 31  
 درهم  درهم   
    

 10.000 10.000  ودائع
 975.000 1.025.000  ين أخرينيدارإن حقة ممستمبالغ 

 5.162.904 6.718.919  افيص -بض قلضافة مستحقة املة االقيمضريبة 
 318.154 3  أخرىة ذمم مدين

  -------------- ------------- 
  7.753.922 6.466.058 
  ======== ======= 

 
ً ات مدفوعة موفرى ومصرة أخذمم مدين  13  ن( ساهميلمبا قة)متعل - قدما
 

 2019سمبر دي 31 2020ديسمبر  31  
 درهم  درهم   
    

 131.075 -  الةائع وكدومستحقة على  أرباح
ً وفات مدفوعة مصرم  892.456 1.660.052  قدما

 180.743 384.950  مدينة أخرى ذمم
  -------------- ------------- 
  2.045.002 1.204.274 
  ======== ======= 

 

 يعة الوكالةود  14
 

لعربية بدولة اإلمارات ا وك التجاريةنلبأحد الدى مالت اإلسالمية لمعاقطاع اسالمية وك اإلالبنو أحد آلجل لدىالة كو ئعودان تتألف م 
ً  ٪3 .25إلى  ٪0 .25بين يتراوح بح ر لعدمتحدة، وتخضع لمال ً س ٪نوياً ٪ س3 .25٪ إلى 2 .90: 2019ديسمبر  31) سنويا  بقيمة( نويا

 .2021ر ديسمب تحق فيتسو، م(ن درهمليو 236: 2019 ديسمبر 31)مليون درهم  116
 

 قانونية  وديعة  15
 

ً سنوي ٪1 .6بة ح بنسدة، وتخضع لمعدل رباإلمارات العربية المتح لدى مصرف إسالمي بدولة  نةوديعة ثابتة مرهو منألف تت   31)ا
ً سن ٪1 .95: 2019 مبرسدي  مين.ة من قبل هيئة التأتجديد الرخصلغرض  2021مبر يسفي د وتستحق ،(ويا
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 عامة( ة ورينت يو ان بي تكافل )مساهم ا
 

 )تابع( احاتإيض
 )تابع(المالية( نات لبياجزءًا من ال شك)ت
 
 

 ت والمعداتتلكاالمم  16
 

 
موجودات حق  

 الي إلجما كتبية مال المعدات تزا األثاث والتجهي اتيارالس االستخدام
 درهم درهم درهم مدره مدره 
      

      التكلفة
 5.192.084 101.755 1.238.768 205.660 3.645.901 2019يناير  1في 

 273.445 4.180 262.534 6.731 - ت خالل السنةفااإلضا
 ------------- ----------- ------------- ----------- ------------- 

 5.465.529 105.935 1.501.302 212.391 3.645.901 2019ديسمبر  31في 
 ------------- ----------- ------------- ----------- ------------- 
      
 5.465.529 105.935 1.501.302 212.391 3.645.901 2020ر ايين 1 في

 2.276.431 16.035 71.259 - 2.189.137 سنةالل الاإلضافات خ
 -------------- ----------- -------------- ----------- -------------- 

 7.741.960 121.970 1.572.561 212.391 5.835.038 2020ديسمبر  31في 
 ------------- ----------- ------------- ----------- -------------- 
      

      اكمالمتر هالكاالست
 (358.149) (42.851) (276.791) (38.507) - 2019يناير  1في 

 (1.270.774) (23.052) (218.468) (42.758) (986.496) للسنةالمحمل 
 ------------ ------------ ------------- ------------ ---------------- 

 (1.628.923) (65.903) (495.259) (81.265) (986.496) 2019ديسمبر  31في 
 ------------ ------------ ------------- ------------ ---------------- 
      
 (1.628.923) (65.903) (495.259) (81.265) (986.496) 2020 نايري 1في 
 (1.164.799) (27.843) (240.919) (43.172) (1.223.942) للسنةل حممال
 ---------------- ------------ ------------- ------------ ---------------- 

 (3.164.799) (93.746) (736.178) (124.437) (2.210.438) 2020 يسمبرد 31في 
 ---------------- ------------ ------------- ------------ ---------------- 
      

      ريةالدفت ي القيمةفصا
 3.836.606 40.032 1.006.043 131.126 2.659.405 2019 رديسمب 31 في
 ======== ====== ======== ====== ======== 

 4.577.161 28.224 836.383 87.954 3.624.600 2020ديسمبر  31في 
 ======== ====== ======== ====== ======== 
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 ( همة عامةا)مس تكافلن بي ورينت يو اا
 

 تابع() اتاحإيض
  المالية( )تابع( ناتبيا)تشكل جزءًا من ال

 

 تر كمبيوالج رامب – لموسةالم موجودات غيرلا  17
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 درهم  درهم 

   التكلفة
 870.988 896.692 يناير  1في 

 25.704 7.344 السنةل اإلضافات خال
 ----------- ----------- 
 896.692 904.036 بريسمد 31 يف
 ====== ====== 

   المتراكم اإلطفاء
 (185.390) (310.634) ناير ي 1ي ف
 (125.244) (130.094) سنةل للممحال
 -------------- ------------- 

 (310.634) (440.728) ديسمبر 31في 
 ======== ======= 

   يةفترصافي القيمة الد
 586.058 463.308 مبرديس 31في 
 ====== ====== 

 

 فل التكا ياتعمل –الوثائق  ةحمل ىإل قالمساهمين والمستح نمق تحلمسا 18
 

 2019بر ديسم 31 2020 رمبديس 31  
 درهم  درهم   
    

 16.363.330 53.419.455  يناير  1كما في 
 (89.332.160) (105.223.918) 1-18 نة أتعاب وكالة للس

 126.388.285 86.618.108  خالل السنة حسابلالى تغيرات ع
  ---------------- ---------------- 
  34.813.645 53.419.455 
  ========= ========= 

 

  نةلجبل عاب الوكالة من قأت يتم اعتمادافل. لتكت ااهمامسمن إجمالي  ٪35الة بنسبة تم تحميل أتعاب وكثائق التكافل، يوفيما يتعلق بكافة   18-1
  .هابدتكعند  لة األخرىشاملت اااإليرادو رالخسائأو لى بيان األرباح ا عويتم تحميله ابة الشرعيةوالرق فتوىلا

 

 (  ما يتعلق بعمليات التكافل)في  –الدائنة  افل مين وإعادة التكألتأمين وإعادة التشركات التكافل وا مذم 19
 

 2019بر ديسم 31 2020بر ديسم 31  
 رهم د درهم   
    

 8.201.718 54.882.321  ية المتحدة عرباإلمارات الداخل  –ائنة مم الدالذ
 52.291.364 46.451.872  حدة العربية المتات ارمرج اإلخا –نة ائالد ذممال
  ---------------- --------------- 
  101.334.193 60.493.082 
  ========= ======== 

    ة: لمتحدربية ات الع داخل اإلمارا
 7.348.083 13.043.842  ة ائنافل الدلتكت التأمين وام شركاذم
 853.635 41.838.479  لدائنة ا كافللتادة اتأمين وإعة الشركات إعاد مذم
  ---------------- -------------- 
  54.882.321 8.201.718 
  ========= ======== 

    عربية المتحدة: ال ماراتخارج اإل
 20.356.610 43.006.466  دائنة افل الكلتاومين التأ ذمم شركات
 31.934.754 3.445.406  ة لدائنالتكافل اادة ن وإعالتأمي ات إعادةذمم شرك

  ---------------- --------------- 
  46.451.872 52.291.364 
  ========= ======== 
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 امة( عة تكافل )مساهم  اورينت يو ان بي
 

 ()تابع إيضاحات
 (ابع)ت نات المالية(البيا  مناً جزء )تشكل

 

 افل(  تكات الق بعمليعلا يت)فيم –خرى ئنة األلداذمم التكافل ا  20
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31  
  مدره درهم   
    

 9.320.349 1.173.156  الوثائق لةمحل المستحق
 10.604.309 20.526.024  نق إلداريين أخريتحمسال

 10.950.521 3.092.453   ءوكالطاء والمستحق لوس
 3.475.857 11.153.580  ائنة األخرىداللذمم ا
  ------------------ ----------------- 

  35.945.213 34.351.036 
   == ===== = = =  == = ==== = = 

 

 ض الحسنالقر 21
 2019ديسمبر  31 2020 رديسمب 31 
 درهم درهم 
   الوثائق  ملةح أمول لعجز في ا
 (41.060.854) (78.182.926) ر يناي 1ما في ك
 (37.122.072) (41.315.308) السنة لعجز خاللا
 --------------------- ------------------- 

 (119.498.234) (78.182.926) 
 --------------------- ------------------- 

   مخصص مقابل القرض الحسن
 41.060.854 78.182.926 يناير 1 في كما

 37.122.072 41.315.308 المخصص خالل السنة
 ------------------- ----------------- 

 119.498.234 78.182.926 
 ------------------- ----------------- 

 

 عالقةلاألطراف ذات ا معامالت معال 22
 

ت لمنشآاو الشركةئيسيين لدى الروموظفي اإلدارة ارة وأعضاء مجلس اإلد لةالزميوالشركات  مينالمساهف األطراف ذات العالقة من ألتت
وشروط اد سياسات عتم يتم اراف ممارسة تأثير هام عليها. طؤالء األلهمكن تي يأو ال قبلهممن  ةركشتة ملسيطرأو  ةيطرلسي تخضع تلا

 الشركة. إدارةمن قبل ت المعامال هتسعير هذ
 

 :خرىاأللشاملة ا داتإليرااألرباح أو الخسائر ون االمدرجة في بيا القةع األطراف ذات العم لهامةي المعامالت افيما يل 
 
 

 2020 ديسمبر 31 ية فينته لمة اللسن 

 مساهمينلا 
لشركات الزميلة ا

 اإلجمالي  للمساهمين
 درهم درهم درهم 

    

 69.293.788 14.181.140 55.112.648 المكتتبة  اتلي المساهماإجم
 39.196.201 - 39.196.201 كافلمساهمات إعادة الت

 2.388.247 2.333.834 54.413 ةيدارة واإلالعمومي المصروفات
 30.331.173 12.812.754 17.518.419 بالغ عنهاي تم اإلبات التلمطالا
  ====== ===  ===== ====  ====== === 

 

 2019 مبرديس 31ية في  نتهلمنة اللس 

 المساهمين 
الشركات الزميلة 

 اليمجإلا همينللمسا
 مدره درهم درهم 
    

 101.890.896 45.479.094 56.411.802 بة تتالمك اتالي المساهمإجم
 36.381.468 - 36.381.468 التكافل ادةإع مساهمات

 2.907.852 1.854.854 1.052.998 ةواإلداريات العمومية مصروفلا
 42.370.476 16.635.405 25.735.071 ت التي تم اإلبالغ عنهاالمطالبا

 4.070.411 - 4.070.411 لوكالةع ااألرباح من ودائ
  == = == = ==  ==== == ==  == == ==== 
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 افل )مساهمة عامة( تك ييو ان ب  ورينتا
 

 )تابع( إيضاحات
 ية( )تابع(انات المال زءًا من البيشكل جت)
 

 )تابع( لعالقة ذات األطراف ا معالت معاملا 22
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 درهم مهدر 
   دارة الرئيسييناإل عويضات موظفي ت

 2.070.743 1.931.547 قصيرة األجل التعويضات
 187.263 248.984 لخدمةة اايضات نهيتعو
 -------------- ------------- 
 2.180.531 2.258.006 
 ======== ======= 

 

 و التالي: ى النحعل يلمالركز االم نعالقة في بياالطراف ذات األ معرصدة  األ تم بيان
 

 2019ر مبديس 31 2020 ديسمبر 31 
 درهم درهم 
   

   ل( يات التكافعلقة بعمللمت)ا  القةع ف ذاتطرامن أ المستحق
 411.697 28.830.076 ةمساهمة عامأمين ينت للتاور
 9.957.865 7.974.519 لسياراتللفطيم ا

 2.419.779 999.013 ذ.م.م الفطيم ويلز
 9.969.404 5.943.646 قةخرى ذات عالأراف أط
 --------------- -------------- 
 43.747.254 22.758.745 
 ========= ======== 

   ( يات التكافل)المتعلقة بعمل ةالقراف ذات عأط ىإلالمستحق 
 1.786.549 - فاق للتمويلوشركة ال

 82.067 - الوفاق العقارية ذ.م.م
 - 878.793 م.عش.ي التجاري بنك أبوظب

 -------------- ------------- 
 878.793 1.868.616 
 ======== ======= 

   ة بالمساهمين()المتعلق طراف ذات عالقةأ منحق تسالم
 1.314.302 2.923 ياراتللس الفطيم

 473.373 696.689 ت عالقةاأطراف أخرى ذ
 -------------- ------------- 
 3.620.333 1.787.675 
 ======== ======= 

 
 النقد وما يعادله 

 

مبر ديس 31) ونليم 0 .7غ بمبلل فاق للتمويوالوشركة  أبوظبي التحاري ش.م.ع بنكى لد جارية ى حساباتعل د وما يعادلهشتمل النقي
 .الشركة همين فيسام اوهم ون درهم(ملي 1 .7: 2019

 
 ة بالمساهمين()المتعلق ف ذات عالقةاطرلى أالمستحق إ

 2019ر مبديس 31 2020 ديسمبر 31 
 مدره درهم 
   
 6.675 13.370 ة عامةاهمسم رينت للتأميناو

 3.605.524 1.961.443 الفطيم للسياراتمركز 
 159.696 - يةرالفطيم التجامشاريع 
 332.075 12.163 ةعالق ذات أخرى أطراف

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

 1.986.976 4.103.970 
 ======== ======= 



 

48 

 مة( اهمة ع)مساتكافل نت يو ان بي ي ورا
 
 تابع() تضاحا إي
 )تابع( (ليةلبيانات المامن ا اً ءجز كل)تش
 

 ة الخدمة للموظفين تعويضات نهاي 23
 

 2019بر ديسم 31 2020ديسمبر  31 
 مدره درهم 
   

 440.337 780.643 رايين 1في 
 362.786 418.074 المحمل للسنة

 (22.480) (60.679) المدفوع خالل السنة 
 -------------- ----------- 
 780.643 1.138.038 رديسمب 31 في
 ======== ====== 

 

 عقود االيجار 24
 

 ية إلعداد التقارير المالية(ولدر المعايي من ال 16ار رقم عقود االيجار كمستأجر )المعي )أ(
 

 سوف. ريخالتا ذلك بعديجار اإل دقعار تجديد ، مع خيسنوات 3لمدة ار اإليجعقود  تسريعادة ما اني المكاتب. بير متقوم الشركة بتأج
فيما ت السوق. راكس إيجاعتبداية عقد االيجار للالرابعة بداية السنة نها حيث أ  دوريةدفعات االيجار إلعادة التفاوض بصورة  تخضع

 .من الباطن ايجارحظر على الشركة إبرام عقود ي  يتعلق بعقود االيجار هذه، 
 
 جر.تأسرف مطا يهركة فالشتي تكون الر ود االيجات حول عقعلومالي مي ايمف
 
 دامحق االستخموجودات  .1
 

 ت.عداؤجرة ويتم بيانها كممتلكات ومالم قاراتتتعلق موجودات حق االستخدام بالع
 2019بر ديسم 31 2020سمبر دي 31 
 رهمد درهم 

   مباني المكاتب 
   

 - 2.659.405 2020 يناير 1في 
 3.645.901 2.189.137 إلضافات خالل السنةا
 (986.496) (1.223.942) نة سمحمل للالستهالك اال
 --------------- -------------- 
 3.624.600 2.659.405 
 ======== ======== 
 
 اليجار مات عقود ا ازالت .2
 2019بر ديسم 31 2020ديسمبر  31 
 درهم درهم 
   

 799.362 986.830 أقل من سنة
 1.801.059 2.635.636 نواتس 5من سنة إلى 

 -------------- ------------- 
 3.622.466 2.600.421 
 ======== ======= 
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 ورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( ا
 
 ع()تاب تضاحا إي

 ية( )تابع(ل المابيانات من ال جزءاً  )تشكل
 

 )تابع( عقود االيجار 24
 

  ى خرشاملة األال ر واإليراداتالخسائأو ها في بيان األرباح ب  فعترملاغ باللما .3
 
 ديسمبر 31 فينة المنتهية  للس   

 2020 2019 
 درهم درهم 

   يةارير المالالتقداد إلعة من المعايير الدولي 16عيار رقم طبقاً للمار ايجعقود 
 986.496 1.223.942 االستهالكمصروفات 

 126.988 186.913 اريجاال زاماتت ال تمويلتكاليف 
 ====== ====== 
 

 
   نقديةالتدفقات الان في بيترف بها بالغ المعالم .4
 
 ديسمبر 31في للسنة المنتهية     

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 645.335 1.354.005 يجارالود اة لعقنقديالقات إجمالي التدف
 ======= ====== 
 
   خيارات التمديد  .5
 
عقد غير القابلة م واحد قبل نهاية فترة التى عاالشركة ح لقب ة منرساممبلة للقاد ارات تمديخيإيجار الممتلكات  قودض عبع ضمنتت

ً  انلإللغاء. حيثما ك إن خيارات ية. فير المرونة التشغيلوة لتلجديداإليجار ا ودي عقيد فمدات التإلى إدراج خيارتسعى الشركة  ،مالئما
ما إذا كان من  بتقييمبداية عقد االيجار في ة وم الشركتق. ؤجرينلما لمن قب وليسط فقشركة المن قبل ة مارسللم بلةظ بها، قافالتمديد المحت

رات إذا كان معقول ممارسة الخيا لبشك لمؤكدا كان من اإذما  قييمت بإعادة الشركة تقوم. ممارسة خيارات التمديد لةوبدرجة معقالمؤكد 
 ا.طرتهع لسيتخضروف التي في الظ يرةيرات كبتغ أو هامهناك حدث 

 
 ياطي القانوني االحت و األسهمة ل وعالومالا رأس 25

 2019ديسمبر  31 2020 ديسمبر 31 
 درهم درهم 
   فوعأس المال المصدر والمدر

 200.000.000 200.000.000 رهم للسهمد 100ة قيمب الكاملر ومدفوع بصدم سهم 2.000.000
 1.198.390 1.198.390 اطي عالوة األسهماحتي
 ----------------- ----------------- 
 201.198.390 201.198.390 
 ========== ========== 

 ينون االحتياطي القا
 

األساسي للشركة، يجب تحويل  )"القانون"( والنظام 2015سنة ل( 2)رقم  رات العربية المتحدةمابدولة اإلات التجارية الشرك قانونلطبقاً 
٪ من 50إجمالي االحتياطي  هذه التحويالت عندما يبلغيقاف إللشركة يجوز ني. انوقي حتياطالى السنوية إ٪ من األرباح 10ته بنس ما

 ها القانون.يص علتي ينباستثناء الحاالت الع تياطي غير قابل للتوزيإن هذا االح. المدفوع مالرأس ال
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 اورينت يو ان بي تكافل )مساهمة عامة( 
 
 بع(ا )ت ضاحاتإي

 (عابت)  ة(ليالما اناتالبي جزءًا من )تشكل
 

 المكتتبة  اهماتالي المسإجم 26
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 درهم مدره 
   

 40.034.549 33.035.064 السيارات
 96.791.220 112.259.657 الصحي
 53.170.656 72.186.953 الحريق

 7.633.949 11.402.637 سةنداله
 13.193.085 15.060.474 البحري

 44.411.316 56.694.981 تنوعةم
 ------------------ ---------------- 
 300.639.766 255.234.775 
 ========== ========= 

 

 ية ارداإلفات العمومية وروصالم 27
 

 2019بر ديسم 31 2020ديسمبر  31 
 درهم درهم 
   

 14.412.208 14.662.177 لموظفينتكاليف ا
 171.465 38.900 والمرافق اإليجار
 1.396.018 1.665.970 ءطفااإلك وهالاالست
 1.954.218 4.086.065 أخرى

 ---------------- --------------- 
 20.453.112 19.233.909 
 ========= ======== 

 

 .شيء(ال : 2019)مة ال شيء مجتمعية بقي ماتساهة بإجراء منلسا خالل قامت الشركة 27-1
 

 هم السربحية  28
 

 

 : تاليلعلى النحو ا ل السنةئمة خالالمتوسط المرجح لعدد األسهم القاعلى نة السأرباح م قسيالل تسية من خساسهم األال ربحيةاحتساب يتم 
 
 2019مبر ديس 31 2020ديسمبر  31 
 درهم مدره 

   

 1.111.408 6.161.817 لى المساهمين )درهم(المنسوبة إالسنة  حيةرب
 ======== ======== 
 2.000.000 2.000.000 ة السن خالل القائمة األسهمد دلع متوسط المرجحال
 ======== ======== 
 0 .56 3 .08 (م )درهمهلساحية رب
 ==== ==== 
 

 ية السهم األساسية.بحرير تخفيف على أثت يوجد ال
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 ة عامة( افل )مساهم رينت يو ان بي تكاو 
 

 بع(تا ) إيضاحات
 )تابع( الية(يانات المب)تشكل جزءًا من ال

 
 ات لقطاعا  ات حولوملمعلا 29

 

 قطاعات التشغيليةالالمعلومات حول  
 

هذه القطاعات  حي وأعمال متنوعة. تشكلالصو والحريقيارات سلأعمال هي؛ ا اعاتقط عةأربى ة إلكالشرم تقسي تم ،ألغراض اإلدارة
 ساسية.اتها األعلومات حول قطادار معإص تند إليه الشركة فيساس الذي تساأل
 

 2020سمبر دي 31في ة نتهيالمنة للس 

 اإلجمالي  متنوعة  الصحي الحريق السيارات 
 مهدر مرهد رهمد مهدر درهم 
      

 300.639.766 83.158.092 112.259.657 72.186.953 33.035.064 تبة تكمساهمات المللي اجماإ
 ========= ========= ========== ========= ========== 
 100.302.209     لتكافلا ترادايإجمالي إ

 (36.393.599)     التكافلفات وصافي مصر
     ----------------- 
 63.908.610     الةكالو سومر  لتكافل قبلتائج ان

 (105.223.918)     رسوم الوكالة
     ----------------- 
 (41.315.308)     تكافل ال عمليات جز منافي العص
     ========== 
 2019سمبر دي 31تهية في  لسنة المنل 

 ماليجاإل تنوعةم الصحي الحريق ترالسياا 
 رهمد درهم درهم رهمد درهم 
      

 255.234.775 65.238.350 96.791.220 53.170.656 40.034.549 المكتتبة ت ما مساهإجمالي ال
 ========= ========= ========= ========= ========== 

 93.505.984     تكافلال تاداإيرإجمالي 
 (41.295.896)     لتكافلا فاتوصافي مصر

     ----------------- 
 52.210.088     وكالةقبل رسوم ال لتكافلنتائج ا

 (89.332.160)     رسوم الوكالة
     ----------------- 

 (37.122.072)     فل لتكات ايان عملعجز ملفي اصا
     ========== 
 

 تتمفية حيث الجغرامات القطاعات علوتم عرض ميلم  .عالهأ عمالحسب قطاعات األت باطلووجودات والملمحول امعلومات  توفرال ت
 ت الشركة محلياً. ايعملكافة 
 

 الطارئة واالرتباطات تزامات االل 30
 

 مليون درهم  0 .079مة  ، بقيصاتبمخص  لها  تفظالمحات  مطالبتعلقة بالالضمانات المخالف  ب  ،ات، تم اصدار ضمان2020يسمبر  د  31في  
 سياق األعمال االعتيادية.ي ف كوذل ،بها ركة من قبل البنك الخاصلشعن ا ةدرهم( باإلنابمليون  1 .38: 2019ديسمبر  31)
 

 مطالبات قانونية 
 

انونية ارة قعلى استشبناًء ة. ائيى قضوفي دعا عتياديةالق أعمالها اسيا ة فيشركل الخ، تدت التأمينشركا مالحال مع معظ كما هو
 مركزها المالي.و أ ةلشركت ادارالى إيتأثير مادي عها ل نن يكوقضائية لأن نتائج هذه الدعاوى ال إلدارةا، ترى مستقلة

 
 زكاةال 
 
 ادل، بما يعللمارأس اثمارات عائد است من ٪10نسبة اة بالزكام زالت متم تقييهمين. المسا عنباإلنابة تقوم الشركة بدفع زكاة  ال

 .لسهم(ل همدر 0 .44: 2019)للسهم  درهم 0 .35ع بواق، درهم( 872.067: 2019)رهم د 701.470
 
 




