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إن االنجــازات التــى حققتهــا الشــركة علــى مــدى 
لثقــة  مباشــرة  ثمــرة  هــي  الســابقة  االعــوام 
عملــت  حيــث  لهــم،  والمؤمــن  المســتثمرين 
الشــركة  بثبــات وحكمــة علــى تطويــر وتوســعة 
منتجاتهــا واســتثماراتها لضمــان تقديــم أفضــل 
الخدمــات لمجتمعهــا وجمهــور المؤمنيــن لديهــا. 
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شركة المشرق  للتأمين

تأسســت  شــركة  المشــرق  للتأميــن  كشــركة  مســاهمة  عامــة  عــام   1992،  بتضافــر  جهــود  العديــد  مــن 

 المؤسســات  الماليــة  واإلقتصاديــة  الفلســطينية،  وكان  األول  مــن  آذار 1993    نقطــة  انطالقــة  عمــل  الشــركة 

 والبــدء  فعليــً  بتقديــم  الخدمــات  للجمهــور.  وقــد احتفلــت المشــرق للتأميــن هــذ العــام بمــرور خمــس وعشــرون 

ــها. ــى تأسيس ــً عل عام

فعلــى  مــدى 25 عامــً  وصــواًل  إلــى  يومنــا  هــذا،  احتلــت  الشــركة  مركــزًا  رياديــً  فــي  قطــاع  التأميــن،  األمــر  الــذي 

 جعلهــا  تتميــز  فــي  تقديــم  أفضــل  الخدمــات  التأمينيــة،  والحفــاظ  علــى  ريادتهــا،  واإلســتفادة  مــن  فــرص 

 اســتثمارية  واعــدة  ضمــن  إطــار  مــن  األمــان  واإلهتمــام  والســهولة  فــي  الحصــول  علــى  الخدمــات  وتحقيــق  عائــد 

ــاهميها.   ــول  لمس ــتثماري  مقب  إس

كان  لخطــوة  انضمــام  الشــركة  األردنيــة  الفرنســية  للتأميــن  كشــريك  اســتراتيجي  فــي  أواســط  العــام  2000  مــع 

ــي  ــا  المهن ــار  تطوره ــركة  لمس ــادة  الش ــي  إع ــر  ف ــر  األث ــن،  أكب ــن  المتميزي ــال  واإلداريي ــال  األعم ــن  رج ــة  م  مجموع

 واإلقتصــادي،  رافقــه  خطــوات  كبــرى  علــى  صعيــد  البنيــة  الداخليــة  للشــركة  وصياغــة  اســتراتيجيات  عمــل  جديــدة 

 ســرعان  مــا  بــدأت  آثارهــا  اإليجابيــة  بالظهــور. 

كمــا  أن  حضورهــا  الفاعــل  وابتكارهــا  باقــة  مــن  الحلــول  التأمينيــة  المتنوعــة  والمتطــورة  يجعلهــا  الخيــار  األمثــل 

ــركات  ــرى  ش ــع  كب ــتراتيجية  م ــات  اس ــركة    بعالق ــع  الش ــا  وتتمت ــة.  كم ــع  كاف ــرائح  المجتم ــات  ش ــة  احتياج  لتلبي

 التأميــن  العالميــة  وشــركات  اعــادة  التأميــن،  باإلضافــة إلــى شــراكات  اســتراتيجية  محليــة  ودوليــة، وتســتثمر 

ــت  ــا  وثق ــن.  كم ــة  التأمي ــي  صناع ــن  ف ــن  والمختصي ــن  والتقنيي ــن  الفنيي ــن  م ــل  متمك ــق  عم ــي  فري ــركة  ف  الش

 الشــركة  العالقــة  بينهــا  وبيــن  وكالئهــا  فتميــزت  فــي  دعــم  وتوســيع  نطــاق  نشــاطاتهم  وأعمالهــم  التســويقية، 

 وقامــت  بتطويــر  باقــة  مــن  الخدمــات  التأمينيــة  الجديــدة  التــي  تلبــي  حاجــات  ورغبــات  كافــة  شــرائح  المجتمــع. 

ــل  تصــدر  قمــة  أولوياتهــا  تنميــة  لــم  يقتصــر  اهتمــام  الشــركة  علــى  الزبائــن  والمورديــن  والــوكالء  والمنتجيــن،  ب

 مواردهــا  البشــرية  والســعي  الدائــم  لتطويرهــا  وتزويدهــا  بأرقــى  األســاليب  اإلداريــة،  كمــا  أن  الشــركة  لــم 

 تغفــل  المســؤولية المجتمعيــة  الملقــاة  علــى  عاتقهــا  حيــث  تقــوم  بدعــم  العديــد  مــن  األنشــطة المســتدامة 

ــارض  ــبات  والمع ــن  المناس ــد  م ــة  العدي ــى رعاي ــة إل ــً،  باإلضاف ــل  حظ ــع  األق ــات  المجتم ــاه  فئ ــاهمات  تج  والمس

 والمهرجانــات. 

تقــّدم  شــركة  المشــرق  للتأميــن  خدماتهــا  التأمينيــة  مــن  خــالل  فروعهــا  ومكاتبهــا  ومكاتــب  وكالئهــا  المنتشــرة 

 فــي  جميــع  محافظــات  الوطــن،  كمــا  تحــرص  الشــركة  علــى  تطويــر  وتحديــث  هــذه  المكاتــب  باســتمرار  لمواكبــة 

 متطلبــات  وطموحــات مؤمنيها. 
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أهداف  المشرق  للتأمين

تســعى  شــركة  المشــرق  للتأميــن  إلــى  تحقيــق  رســالتها ورؤيتهــا  مــن  خــالل  تفعيــل  االســتراتيجيات  التســويقية 

 المالئمــة  والمســاهمة  الفاعلــة  فــي  تطويــر  صناعــة  التأميــن  فــي  فلســطين  والرقــي  بهــا  إلــى  أعلــى  المســتويات 

 والمشــاركة  فــي  بنــاء  ونهضــة  اإلقتصــاد  الوطنــي  الفلســطيني  وتطويــره  باعتبارهــا  أحــد  مكوناتــه،  كمــا 

ــة  ــاليب  التطبيقي ــر  واألس ــل  المعايي ــاد  أفض ــة  واعتم ــرية  الخالق ــوارد  البش ــي  الم ــتثمار  ف ــادة  االس ــى  زي ــعى  إل  تس

 والتكنولوجيــة  إلعطــاء  القيمــة  المضافــة  وتقديــم  مــا  هــو  أفضــل  لمعتمديهــا انطالقــً  مــن  قاعــدة  الشــراكة 

ــم.   ــم وممتلكاته ــان  لمصالحه ــة  أم ــا  مظل ــة  باعتباره  المتبادل

رؤية  المشرق  للتأمين

تحقيق  أعلى  درجات  رضا  المؤمن لهم.   

امتالك  محفظة  تأمين  متوازنة  وتطويرها  باستمرار.   

المحافظة  على  أفضل  الكوادر  البشرية  ذات  الخبرات  المتميزة  والعمل  على  تطويرها.   

استخدام  أحدث  الطرق  التكنولوجية  المتطورة  والمتميزة.   
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المقدم  لمساهمي  مجموعة  شركة  المشرق  للتأمين 
 عن  أعمال  السنة  المنتهية  2018 

حضرات  السّيدات  والسادة  مساهمي  مجموعة  شركة  المشرق  للتأمين  األفاضل،

تحية  واحترامً  وبعد،  

يســرني باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن زمالئــي فــي مجلــس اإلدارة أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي 

ــا،  ــي حققته ــازات الت ــم اإلنج ــتعرض أه ــرم ويس ــام المنص ــالل الع ــركة خ ــْل آداء الش ــذي ُيْجِم ــام 2018 وال للع

ــا علــى الوضــع االقتصــادي بشــكل عــام وانعــكاس ذلــك  إضافــة إلــى توضيــح تداعيــات الظــروف المحيطــة بن

علــى آداء قطــاع التأميــن وشــركتنا بشــكل خــاص.

لقــد احتفلنــا عــام 2018 بمناســبة تزيدنــا هّمــة نحــو العمــل الجــاد والــدؤوب أال وهــي مــرور 25 عــام علــى 

تأســيس شــركتكم، إن هــذه المناســبة إن دلــت علــى شــيء إنمــا تــدل علــى عراقــة الشــركة ورســوخها كإحــدى 

ــركاته. ــرق ش ــطيني وأع ــاد الفلس ــز االقتص ركائ

وبهــذه المناســبة فقــد اتخــذ مجلــس إدارة شــركتكم قــرارًا باالحتفــال بطريقــة غيــر اعتياديــة حيــث تــم 

المســؤولية  فــي  الشــركة  مســاهمة  لرفــع  الموازنــة  بتخصيــص  تقليــدي  حفــل  إقامــة  عــن  االســتعاضة 

المجتمعيــة مــن خــالل تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات الهادفــة لدعــم جهــات مجتمعيــة ُتعنــى بالمرأة والشــباب 

وذوي االحتياجــات الخاصــة ودور األيتــام عــن طريــق تقديــم الدعــم الــالزم لتأهيــل تلــك الجهــات لمســاعدتها 

ــتدامة. ــة المس ــا التنموي ــم خدماته ــيرتها لتقدي ــتمرار مس ــي اس ف

تقرير مجلس اإلدارة
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المساهمون الكرام،

المنصــرم وشــهدت المنطقــة أحداثــً متقلبــة  العــام  لقــد تصاعــدت صعوبــة األوضــاع السياســية خــالل 

انعكســت آثارهــا بشــكل مباشــر علــى اإلقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام وعلــى قطــاع التأميــن بشــكل 

خــاص، حيــث انخفــض معــدل نمــو الســوق مقارنــة مــع الســنوات الفائتــة ممــا أدى إلــى زيــادة حــدة المنافســة 

ــل. ــروع العم ــة ف ــد لكاف ــا تمت ــن وجعله ــركات التأمي ــن ش بي

وبالرغــم مــن العوامــل الخارجيــة المشــار لهــا ســابقً والمتعلقــة بالظــروف السياســية واالقتصاديــة وعوامــل 

المنافســة بيــن شــركات التأميــن إال أن شــركتكم اســتمرت فــي نهجهــا المتــوازن المرتكــز علــى العمــل المهنــي 

واالكتتــاب وفــق األســس المهنيــة الســليمة واالبتعــاد عــن المنافســة الســعرية، ممــا كان لــه عظيــم األثــر 

ــا  ــز موقفه ــتراتيجية بتعزي ــا االس ــق خطته ــن تحقي ــركة م ــت الش ــث تمكن ــة، حي ــركة اإليجابي ــج الش ــي نتائ ف

ــاح. ــبة األرب ــام ونس ــالل األرق ــن خ ــً م ــذا جلي ــر ه ــة ويظه ــراتها المالي ــين مؤش ــا وتحس واحتياطياته

 ختامــً، اســمحوا لــي أن أوجــه ُجــّل التقديــر واالمتنــان لمــا أوليتمونــا مــن ثقــة كانــت الحافــز األول لنحقــق 

مــا تحقــق مــن انجــازات، فشــكرنا موصــول لــكل الجهــات الرقابيــة والحكوميــة علــى دعمهــا، ونخــص بالذكــر 

رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية ومديــر عــام الهيئــة ومعالــي وزيــر اإلقتصــاد 

الوطنــي وعطوفــة مراقــب الشــركات ومديــر عــام اإلدارة العامــة للتأميــن ومديــر عــام اإلدارة العامــة لــأوراق 

الماليــة  وبورصــة فلســطين والمجلــس التنســيقي لمؤسســات القطــاع الخــاص واإلتحاد الفلســطيني لشــركات 

التأميــن وغيرهــا مــن المؤسســات ذات العالقــة علــى تعاونهــم جميعــً ووقوفهــم إلــى جانبنــا تأكيــدًا للعالقــة 

الوطيــدة القائمــة فيمــا بيننــا.

والّله  ولي  التوفيق...  

رئيس مجلس اإلدارة
وائل  أيوب  زعرب
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شــركة  بــال  ميــد  ســيرفس إلدارة التأمينــات الطبيــة  
 )PAL Med Service (

ــركات  ــة لش ــات الطبي ــال إدارة المطالب ــي مج ــل ف ــدة تعم ــركة رائ ــي ش ه

التأميــن، وصناديــق التأميــن الصحــي فــي فلســطين. حيــث تقــوم الشــركة 

ــظ  ــة لمحاف ــات التابع ــركات والمؤسس ــن الش ــتركين م ــة آالف المش بخدم

ــن  ــك م ــطين وذل ــي فلس ــي ف ــن الصح ــق التأمي ــن وصنادي ــركات التأمي ش

ــيرفيس األردن . ــد س ــركة مي ــع ش ــاون م ــور بالتع ــج متط ــالل برنام خ

تحــرص الشــركة علــى تقديــم خدماتهــا بأســلوب مهنــي مــن خــالل كــوادر 

والمالــي  الفنــي  التدقيــق  أمــور  فــي  والتخصــص  بالثبــات  تتميــز  بشــرية 

واإلداري وعلــى درجــة عاليــة مــن الخبــرة والكفــاءة حيــث يضــم الــكادر 

أطبــاء وممرضيــن وصيادلــة وفنيــي أســنان ومختبــرات ومهندســي كمبيوتــر 

ومبرمجيــن وإدارييــن ومــدراء إدارة الجــودة وذلــك لضمــان تقديــم أرقــى 

الخدمــات وأســرعها.

الشركة  العقارية  التجارية  لإلستثمار

 تمتلــك  شــركة  المشــرق  للتأميــن  الشــركة  العقاريــة  التجاريــة  لإلســتثمار 

 وهــي  شــركة  مســاهمة  عامــة  متخصصــة  فــي  مجــال  اإلســتثمار  العقــاري 

 وُتعنــى  بتطويــر  قطــاع  األراضــي  فــي  فلســطين. 

 وقــد  قامــت  الشــركة  بتنفيــذ  العديــد  مــن مشــاريع البنــاء  الســكنية  والتجاريــة 

وتطويــر األراضــي.  وعملــت  علــى  تقديــم  حلــول  اســتثمارية  عقاريــة  للســوق 

ــليمة.  ــة  الس ــر  اإلداري ــل  المعايي ــاد  أفض ــاري  باعتم  العق

الشركات  التابعة
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ــا  الجذعيــة   ــن  وتأميــن  الخالي شــركة  بيبــي  كــورد  لتخزي
 )Baby Cord (

تماشــيً  مــع  إســتراتيجية  مجموعــة  شــركة  المشــرق  للتأميــن  لتطويــر 

 الخدمــات  التــي  تقدمهــا  المجموعــة  للمواطنيــن  انضمــت شــركة  بيبــي  كــورد 

 لتخزيــن  وتأميــن  الخاليــا  الجذعيــة -   فلســطين  كإحــدى  شــركات  المجموعــة.  

 وتعتبــر  الشــركة  األولــى  والرائــدة  فــي  فلســطين  فــي  هــذا  المجــال  وذلــك  مــن 

 خــالل  التعــاون  مــع  بنــك  تكنولوجيــا  الخاليــا  الجذعيــة  فــي  األردن /  بيبــي  كــورد 

 األردن.  وتختــص  شــركة  بيبــي  كــورد  باإلحتفــاظ  فــي  الخاليــا  الجذعيــة   بكونهــا 

أحــد الخاليــا األساســية المكونــة لجميــع أجــزاء جســم اإلنســان، وهــي تتميــز 

بقدرتهــا علــى االنقســام لتجديــد نفســها وأيضــً االنقســام لتكويــن أكثــر 

مــن 200 نــوع مختلــف مــن الخاليــا المتخصصــة كخاليــا العضــالت وخاليــا 

الكبــد والخاليــا العصبيــة والخاليــا الجلديــة وغيرهــا التــي يمكــن اســتخدامها 

ــتقبل. ــي المس ــة ف ــراض عالجي ألغ
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مدقق  الحسابات  الخارجي

 يتولى  تدقيق  حسابات  الشركة  السادة 

ديلويت آند توش  )الشرق األوسط(.

إستثمارات  أخرى

شركة  تمكين  للتأمين  
هــي شــركة مســاهمة عامــة محدودة تقــدم باقــة مــن الخدمــات والحلــول التأمينيــة التــي تنســجم وأحــكام 

ــد  ــزة، وق ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــات الضف ــي محافظ ــرة ف ــع المنتش ــاط البي ــالل نق ــن خ ــالمية م ــريعة اإلس الش

تأسســت الشــركة فــي العــام 2017، مــن  قبــل  مجموعــة  مــن  رجــال  األعمــال  الفلســطينيين  وعــدد  مــن 

ــد  ــة  التقاع ــى  وهيئ ــوال  اليتام ــة  أم ــة  إدارة  وتنمي ــها  مؤسس ــى  رأس ــطينية  وعل ــركات  الفلس ــات  والش  المؤسس

 الفلســطينية،  وقــد  تــم  اختيــار  شــركة  المشــرق  للتأميــن  الحليــف  االســتراتيجي  لمســاندة  الشــركة فــي  اعمالهــا 

ــة.  ــرات الالزم ــا  بالخب وإمداده

  أعمال  ومجال  نشاط  الشركة

ــلطة  ــق  الس ــة  مناط ــي  كاف ــة،  ف ــات  العام ــواع  التأمين ــة  أن ــويق  كاف ــع  وتس ــن  بي ــرق  للتأمي ــركة  المش ــارس  ش ُتم

ــا  ــا  ومنتجيه ــا  ووكالئه ــبكة  فروعه ــا  وش ــالل  مكاتبه ــن  خ ــك  م ــدس  وذل ــا  الق ــا  فيه ــطينية  بم ــة  الفلس  الوطني

ــن.  ــات  الوط ــف  محافظ ــي  مختل ــرين  ف  المنتش

وفــي  هــذا  الســياق  فــإن  الشــركة  تســتقطب  مجموعــة  مميــزة  مــن  كبــرى  الشــركات  والمؤسســات  االقتصاديــة 

ــي  ــة  ف ــر  المتبع ــى  المعايي ــق  أرق ــة  وف ــا  التأميني ــم  خدماته ــوم  بتقدي ــث  تق ــن،  حي ــي  الوط ــة  ف ــة  العامل  واألهلي

ــة  ــراكة  المتبادل ــة  الش ــق  معادل ــة  وف ــروط  التأميني ــات  والش ــل  التغطي ــى  أفض ــتمل  عل ــي  تش ــال  والت ــذا  المج  ه

ــا  ــان  وفائه ــن،  ولضم ــات  الطرفي ــح  وغاي ــة  مصال ــق  وحماي ــدأ  تحقي ــى  مب ــوم  عل ــي  تق ــا  والت ــن  لديه ــع  المؤمني  م

ــي  ــن  ف ــادة  التأمي ــركات  إع ــهر  ش ــدى  أش ــودة  ل ــن  ج ــادة  التأمي ــات  إع ــر  اتفاقي ــى  أكث ــوز  عل ــا  تح ــا  فإنه  بالتزاماته

ــي.  ــوق  العالم  الس
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بمســؤولياتها  باإليفــاء  للتأميــن  المشــرق  شــركة  تلتــزم 
والتزاماتهــا المهنيــة، االمــر الــذي يعــود بالنفــع علــى ضمــان 
ــا  ــة لديه ــركات المؤمن ــات والش ــل المؤسس ــتمرارية عم اس
بقطاعاتهــا المختلفــة ويضمــن المحافظــة على االســتقرار 
والعامليــن  وأســرهم  للمؤمنيــن  واإلقتصــادي.  المالــي 

ــوادث.  ــن الح ــن م ــم والمتضرري لديه
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طولكرم

09 2682620
09 2683390

شارع جامعة القدس
 عمارة بيسان 

مقابل بنك فلسطين 
جنين

04 2504186
04 2501342

دوار الداخلية 
عمارة وداد السعد

قباطية
04 2512428
04 2512428

بجانب البنك اإلسالمي الفلسطيني
نور 

شمس
09 2696915
09 2696915

 طولكرم 
مخيم نور شمس الشارع الرئيسي

فروع ومكاتب الشركة

المقر 
الرئيسي

 رام الّله، الماصيون، حي النهضة
شارع اإلدريسي، بناية المشرق 

02-295809002-2958089

1600 – رام الّله

info@mashreqins.com

www.mashreqins.com

mashreq.pal

نابلس
09 2387176

 شارع فيصل - عمارة العكر  
مقابل محطة التميمي للمحروقات

09 2387178
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عتيل طوباس

09 2574116
09 2574317

الشارع الرئيسي
بجانب مسجد التوحيد

09 2664553
09 2664553

طولكرم - عتيل 
الشارع الرئيسي 

حوارةسلفيت
09 2517177
09 2517265

قرب الدفاع المدني

09 2591320
09 2591158

 الشارع الرئيسي  
مقابل بنك اإلستثمار الفلسطيني

بديا
09 2995205
09 2995205

بديا - مسحة 
 الشارع الرئيسي 

قرب شركة العامور
قلقيلية

09 2931676
09 2931696

شارع السبع  
فوق سوبر ماركت الشفاء

بيت 
لحم

02 2770672
02 2773831

 شارع جمال عبد الناصر 
عمارة أبو سرور البيرة

02 2980520
02 2980521

شارع القدس
عمارة البنك اإلسالمي الفلسطيني 

الطابق الثاني  

غزة
08 2827101
08 2827281

الرمال - شارع الوحدة 
مقابل معهد األمل الخليل

02 2221717
02 2214340

شارع السالم 
فوق معرض هونداي

)السالم موتورز(
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مجلس  إدارة  الشركة  وعدد  أسهم  كل  عضو  ونسبة  المساهمة

عدد المنصباالسم
 األسهم

نسبة 
 المساهمة

9.89 % 514,225رئيس  مجلس  اإلدارةالسّيد/  وائل  أيوب  زعرب

2.85 % 147,946نائب  رئيس  مجلس  اإلدارةالسّيد/  ياسر  محمود  عباس

10.88 % 565,539نائب  ثاني  لرئيس  مجلس  اإلدارةالسّيد/  جالل  كاظم  ناصر  الدين

21.68 % 1,127,161عضو  مجلس  إدارة  / الرئيس  التنفيذيالسّيد/  أيوب  وائل  زعرب

السادة/  شركة  سجاير  القدس
5.74 % 298,387عضو  مجلس  إدارةيمثلها  السيد/  عدنان  عادل  عبد  اللطيف

1.44 % 75,000عضو  مجلس  إدارةالسّيد/  وليد  وائل  زعرب

1.44 % 75,000عضو  مجلس  إدارةالسّيد/  وسيم  وائل  زعرب

0.19 % 10,000عضو  مجلس  إدارةالسيد/  “نادر  إلياس”  أحمد  مغربي

السادة/   صندوق  إدخار  موظفي 
 شركة  المشرق  للتأمين

يمثلها السّيد/ توفيق عيسى حبش
8.04 % 418,278عضو  مجلس  إدارة

السادة/  الشركة  األردنية  الفرنسية  للتأمين
يمثلها  السيد/  سهيل  توفيق  مرار

2.41 % 125,548عضو  مجلس  إدارة

السادة/  الشركة  األردنية  الفرنسية  للتأمين
يمثلها  السيد/ ناصر  احمد  العمري

64.56 % 3,357,084المجموع
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ملخص  السيرة  الذاتية  للسادة  أعضاء  مجلس  اإلدارة

تاريخ االسم  
الخبرات  العلميةالمؤهل  العلمي الميالد

السّيد/  وائل  أيوب  زعرب

رئيس  مجلس  اإلدارة
 بكالوريوس  إدارة  أعمال1939

وعلوم  سياسية
رئيس  مجلس  إدارة  الشركة  األردنية 

 الفرنسية  للتأمين

السّيد/  ياسر  محمود  عباس

نائب  رئيس  مجلس  اإلدارة
بكالوريوس  هندسة 1962

 ميكانيكية
رئيس  مجلس  إدارة

  شركة  مجموعة  فالكون

السّيد/  جالل  كاظم  ناصر  الدين

نائب  ثاني  لرئيس  مجلس  اإلدارة
رجل  أعمال  بكالوريوس  إدارة  أعمال1950

السّيد/  أيوب  وائل  زعرب

عضو  مجلس  إدارة  

الرئيس  التنفيذي

بكالوريوس  إدارة  أعمال  مالية1976

 الرئيس  التنفيذي  لشركة 
 المشرق  للتأمين

رئيس  مجلس  إدارة  الشركة  العقارية 
 التجارية  لإلستثمار

السّيد/  عدنان  عادل   عبد  اللطيف

عضو  مجلس  إدارة
 نائب  المدير  العام بكالوريوس  اقتصاد1946

 لشركة  سجاير  القدس

السّيد/  وليد  وائل  زعرب

عضو  مجلس  إدارة
بكالوريوس  إدارة  المخاطر 1967

 والتأمين  والتمويل
  المدير  العام  للشركة  األردنية 

 الفرنسية  للتأمين

السّيد/  توفيق عيسى حبش

عضو  مجلس  إدارة  
ماجستير إدارة اعمال1962

 مدير عام شركة حبش 
المطبعة التجارية 

نائب رئيس  مجلس  إدارة غرفة تجارة 
وصناعة القدس

السّيد/  وسيم  وائل  زعرب

عضو  مجلس  إدارة
بكالوريوس  إدارة  أعمال 1969

 وتسويق
العضو  المنتدب  للشركة  األردنية 

 لإلدارة  واإلستشارات  

السّيد/  “نادر  الياس” أحمد  مغربي

عضو  مجلس  إدارة
مستشار  قانونيبكالوريوس  حقوق1971

السّيد/  سهيل  توفيق  مرار

عضو  مجلس  إدارة
رجل  أعمالبكالوريوس  هندسة  مدنية1948

السّيد/  ناصر  أحمد  العمري

عضو  مجلس  إدارة
مستشار  قانونيبكالوريوس  حقوق1970
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أسهم  الشركة  وعدد  المساهمين

عام   2017عام   2018 التصنيف

5,200,0005,200,000عدد  أسهم  الشركة

101105عدد  المساهمين

فئات  المساهمين

فئة  المساهمة
عام    2017عام   2018

عدد  األسهمعدد  المساهمينعدد  األسهمعدد  المساهمين

100451,252471,358  سهم  فأقل

10192,49871,802  ولغاية  500  سهم

50164,15875,050  ولغاية 1,000  سهم

1,0011528,1861734,744  ولغاية 5,000  سهم

5,001969,911965,945  ولغاية 10,000  سهم

10,001254,891365,081  ولغاية 50,000  سهم

50,0014300,0004300,000  ولغاية 100,000  سهم

100,001114,739,104114,726,020  سهم  فأكثر

1015,200,0001055,200,000المجموع
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ــي  ــال فـ ــي وفعـ ــكل إيجابـ ــركة بشـ ــاركت الشـ شـ
ـــاس  ـــث يق ـــة حي ـــة االجتماعي ـــالت التوعي ـــج وحم برام
نجـــاح الشـــركة بالقيمـــة اإلجماليـــة للمنافـــع التـــي 
تعـــود علـــى العمـــالء والمســـاهمين والموظفيـــن 

ــره. ــع بأسـ والمجتمـ
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المسؤولية  المجتمعية  
لشركة المشرق للتأمين
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 تعمــل شــركة المشــرق للتأميــن  جاهــدة  علــى  تجســيد  التمّيــز  فــي  توطيــد  عالقاتهــا، و تطويــر  عملياتهــا 

 وإجراءاتهــا  الداخليــة،  وبنــاء  ثقافــة  الريــادة،  والثقــة  والشــفافية  واالبتــكار  والمحافظــة  عليها  والتحلــي  بأخالقيات 

 العمــل،  والمســؤولية  المجتمعيــة. لــذا وبمناســبة مــرور خمــس وعشــرون عامــً علــى تأسيســها رفعــت الشــركة 

مشــاركتها المجتمعيــة عبــر برنامــج خــاص ركــزت فيــه علــى القطاعــات المهمشــة واالقــل حظــً كالمســنين 

والمــرأة والشــباب واالطفــال وذوي االحتياجــات الخاصــة وغيرهــا. 

كمــا ركــزت ادارة الشــركة علــى التعــاون مــع كافــة محافظــات الوطــن عــن طريــق وضع خطــة للتدخــل وتنفيذ 

 برامــج  مجتمعيــة  ذات  أثــر  ايجابــي  وملمــوس  لتحقيــق  تنميــة  مســتدامة،  ودعــم  العديــد  مــن  المبــادرات  الحيويــة 

والهادفــة  فــي  مختلــف  القطاعات. 

مسؤوليتنا المجتمعية

المسنين
ــة  ــي/ دار العناي ــائي العرب ــاد النس ــة االتح ــا جمعي ــنين منه ــى بالمس ــات تعن ــدة جمعي ــركة ع ــت الش ــد دعم وق

ــق  ــن طري ــك ع ــن وذل ــة جني ــي محافظ ــة ف ــنين الخيري ــت المس ــة بي ــة رام اهلل وجمعي ــي محافظ ــنين ف للمس

المســاهمة فــي تلبيــة االحتياجــات األساســية، كالمســكن، والملبــس، والمــأكل. االمــر الــذي ســاهم فــي دعــم 

ــات،  ــة، و العالج ــة المالئم ــة الصحي ــر الرعاي ــم وتوفي ــز عطائه ــنين وتعزي ــي دور المس ــة ف ــم العامل َدور الطواق

ــة التــي ُتحّســن مــن صّحــة المســن النفســية، والجســدية علــى حــد ســواء. والخدمــات الطبّي
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األطفال وذوي االحتياجات الخاصة
وفــي إطـــار حـــرص المشــرق للتأميــن علـــى تمكيــن الشــرائح المجتمعية االكثر حاجـــة للدعـــم واإلســـناد، والتـــي 
تواجـــه ظروفً إســـتثنائية صعبـــة قدمت الشركة الدعـــم لمؤسســـة قريــــة األطفــــال - SOS  فلسطين تقديرًا 
 للجهــود  المعطــاءة  التــي  تقدمهــا  إدارة  القريــة فــي  رعايــة  األطفــال  األيتــام. وتعمــل المؤسســة العالميــة فــي 
اكثــر مــــن 130 دولــــة، بهــــدف تمكيــن االطفــال االيتــام وفاقــدي الرعايــة االســرية عــن طريــق برنامــج الرعايــة 
االســرية التــــي تنفــذه القريــة في مدينتـــي بيـــت لحم ورفـــح ليكونوا قادريــن على االســتقرار بحياتهــم وليكبروا 

فــي جــو أســري حقيقــي.

االوضــاع  بتحســين  الشــركة  ســاهمت  كمــا 
مــن  للعديــد  واالكاديميــة  والصحيــة  المعيشــية 
ــي  ــة ف ــات الخاص ــى وذوي االحتياج ــال اليتام االطف
فــي  لالنخــراط  لتهيئتهــم  المختلفــة  المناطــق 
مجتمعاتهــم مــن اجــل مســتقبل أفضــل مثــل 
جمعيــة دار اليتيــم العربــي الخيريــة فــي مدينــة 
طولكــرم و جمعيــة قباطيــة الخيريــة و جمعيــة 
المركــز اإلجتماعــي و جمعيــة هاجــر وجمعيــة ســند 
نابلــس  مدينــة  فــي  الخاصــة  االحتياجــات  لــذوي 
وجمعيــة الكفيــف الخيريــة فــي الخليــل، وجمعيــة 
الشــروق »االهليــة للمعاقيــن بصريــا« فــي بيــت لحــم.

التعليم والريادة واالبداع
فــي الوقــت الــذي يعتبــر فيــه التركيز علــى العملية 
ــأنها  ــن ش ــي م ــق الت ــة الطري ــو خارط ــة ه التعليمي
ــك  ــة، وذل ــج التعليمي ــتراتيجيات والبرام ــع االس وض
متميــزة  تعليميــة  منظومــة  إيجــاد  طريــق  عــن 
تحقيــق  شــأنها  مــن  قــدرات  بنــاء  علــى  قــادرة 
المشــرق  شــركة  قدمــت  المســتدامة،  التنميــة 
للتأميــن منحــً دراســية لعــدد مــن الطلبــة فــي 
لمســاعدتهم  وذلــك  الفلســطينية  الجامعــات 
كمــا  الجامعيــة،  دراســـتهم  اســـتكمال  علـــى 
الجامعــات  مــن  العديــد  أنشــطة  دعمــت 

التعليميــة. والمؤسســات 
ــة،  فقــد رعــت الشــركة  ــة  الحديث ــة  التربوي ــً  مــن  إدارة  المشــرق  للتأميــن  بأهميــة  دور  المعلــم  فــي  العملي وايمان

ــم  أفضــل  للطلبــة. ــر  مهاراتهــم  وتهيئــة  بيئــة  َتعُل ايامــً  تدريبيــة  لعــدد مــن المعلميــن،  لتمكينهــم  مــن  تطوي
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اإلقتصاد والصناعة المحلية
ولدعــم الجهــود التــي تبــذل لتطويــر كافــة القطاعــات الصناعيــة وتهيئــة المنــاخ  المناســب الــذي يســاهم فــي 

تنميــة الصناعــة المحليــة ويدعــم المنتــج الوطنــي،  رعــت الشــركة عــدة معــارض ومهرجانــات تعــود بالمنفعــة 

علــى المشــاركين مــن مصنعيــن محلييــن ومســتوردين، وكان العديــد منهــا قــد ركــز علــى المشــاريع اإلنتاجيــة 

النســائية كميــزة تنافســية، ومنهــا مهرجــان جنيــن للتســوق، ومعــرض القهــوة والشــوكالته.

كمــا ســاهمت المشــرق للتأميــن بانجــاح العديــد مــن المهرجانــات الثقافيــة كمهرجــان البيــرة الســادس 

ــة  ــة والتثقيفي ــج التوعوي ــن البرام ــد م ــة العدي ــي رعاي ــك ف ــركة كذل ــاركت الش ــي وش ــح الثان ــان الفص ومهرج

منهــا ايــام طبيــة مجانيــة. وتأتــي هــذه المبــادرات مــن ضمــن المســؤولية المجتمعيــة لشــركة المشــرق للتأميــن 

ايمانــً منهــا بأهميــة دور القطــاع الخــاص فــي دعــم مثــل هــذه القطاعــات والمبــادرات ورفــع مســتوى الوعــي 

واالدراك واإلســهام فــي التنميــة المســتدامة مــن خــالل العمــل مــع المجتمــع المحلي بهدف تحســين مســتوى 

معيشــة النــاس بأســلوب يخــدم االقتصــاد والتنميــة فــي آن واحــد.
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المرأة
كمــا  قامــت  الشــركة  برعايــة  ســباق  اليــوم  الــوردي  النســوي  الثانــي -   وتأتــي  أهميــة  الســباق  مــن  منطلــق  توعيــة 

ــص  ــة  الفح ــه،  وأهمي ــدي،  وتداعيات ــرطان  الث ــرض  س ــر  م ــطينيات  بمخاط ــاء  الفلس ــطيني  والنس ــع  الفلس  المجتم

 المبكــر.  كمــا بــادرت الشــركة لرعايــة حملــة »16 يــوم مــن النشــاط لمناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع 

ــاء  ــد النس ــه ض ــف الموج ــكال العن ــع أش ــة جمي ــدف مناهض ــة به ــرأة للتنمي ــة الم ــة لجمعي ــي« التابع اإلجتماع

ــف  ــطيني ينص ــخصية فلس ــوال ش ــون أح ــي قان ــطينيات ف ــاء الفلس ــق النس ــرة ح ــل مناص ــن أج ــات وم والفتي

ــي.  ــوع اإلجتماع ــى الن ــم عل ــز القائ ــاء التميي ــاواة وإلغ ــن المس ــرأة ويضم الم

الشباب
انطالقــً مــن رؤيتهــا فــي دعــم األنشــطة الشــبابية 

الشــركة  اســتراتيجية  مــع  ينســجم  بمــا  والرياضيــة 

علــى  قــادرًا  ليصبــح  الفلســطيني  الشــباب  وتمكيــن 

إقليميــً ودوليــً.  الرياضيــة  المحافــل  المشــاركة فــي 

ــواد رياضيــة للمســاهمة  رعــت المشــرق للتأميــن عــدة ن

ــات  ــق طموح ــة، و تحقي ــيرتها الناجح ــال مس ــي إكم ف

الرياضــي. الشــباب 

الشــباب  قــدرات  »تعزيــز  مشــروع  فعاليــات  ضمــن 

مركــز  ينفــذه  والــذي  شــباب(«  )يــال  والتغييــر  للريــادة 

ــاذ  ــة إنق ــع مؤسس ــراكة م ــً بالش ــوي/ مع ــل التنم العم

شــاركت  األوروبــي،  اإلتحــاد  مــن  وبتمويــل  الطفــل 

اســتهدف  الــذي  التوظيــف  بيــوم  للتأميــن  المشــرق 

معظــم  مــن  الفلســطينية  الجامعــات  خريجــي 

محافظــات الوطــن بهــدف تعريفهــم علــى الشــركات 

الوطــن. فــي  العاملــة  والمؤسســات 
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الدعم المدروس لمجاالت حيوية مؤثرة
وإللتزامهــا  تجــاه  المجتمــع  المدنــي  بكافــة  عناصــره  وطوائفــه،  رعــت  المشــرق  للتأميــن  البــازار  الميــالدي 

 للكنيســتين  األســقفية  واللوثريــة  فــي  مدينــة  رام  اهلل،  الــذي  كان  ريعــه  لدعــم  العائــالت  المحتاجــة  وبعــض 

ــذي  ــجرة ال ــارة الش ــل ان ــر وحف ــادي عش ــنوي الح ــالد الس ــازار المي ــن و ب ــي  الوط ــة  ف ــة  العامل ــات  الخيري  المؤسس

نظمــه النــادي األرثوذكســي والــذي شــمل تنظيــم ســوق صغيــر للبضائــع التــي تتعلــق بعيــد الميــالد، باالضافــة 

إلــى المطــرزات والمشــغوالت اليدويــة.

ــات  ــات والمؤسس ــن الجه ــد م ــع العدي ــة م ــا القوي ــف عالقاته ــن توظ ــرق للتأمي ــإن المش ــك   ف ــب  ذل ــى  جان إل

االهليــة وغيــر الربحيــة التــي تعمــل مــع مختلــف القطاعــات وبخاصــة االقــل حظــا منهــا، وذلــك مــن أجــل فتــح 

آفــاق جديــدة وتهيئــة الفــرص المناســبة للتشــبيك واالنفتــاح علــى بيئــة أكثــر تشــجيعً تســمح لهــم بالظهــور 

واالنطــالق لصناعــة قصــص النجــاح الخاصــة بهــم. وفــي هــذا المجــال،   رعــت   المشــرق للتأميــن مبــادرة »دّكان« 

ــادة  ــة إع ــي ثقاف ــى تبن ــع عل ــراد المجتم ــجيع اف ــي تش ــص ف ــي تتلخ ــة الت ــا المجتمعي ــة دالي ــة لمؤسس التابع

ــوث. ــادة التل ــا وزي ــص منه ــن التخل ــدل م ــم ب ــن حاجته ــض ع ــرع بالفائ ــة، والتب ــراض المختلف ــتخدام األغ اس

وفــي نفــس الســياق رعــت المشــرق للتأميــن حفــل عشــاء نقابــة موظفــي جامعــة بيــت لحــم، الــذي يهــدف إلــى 

تعزيــز االنتمــاء و روح الفريــق الواحــد. كمــا قدمــت الدعــم لمركــز الثقافــة والتعليــم االرثوذكســي فــي مدينــة 

بيــت جــاال النجــاح حملــة الــف هديــة وهديــة ميالديــة، التــي تــم توزيعهــا علــى االطفــال مــن العائــالت المســتورة 

الدخــال البهجــة إلــى قلوبهــم.

ايمانــا منهــا بأهميــة االلتــزام بتطبيــق قواعــد الســالمة المروريــة، رعــت شــركة المشــرق للتأميــن أســبوع المــرور 

ــدى  ــي ل ــتوى الوع ــع مس ــك لرف ــرور، وذل ــى للم ــس األعل ــع المجل ــاون م ــي بالتع ــرور العالم ــوم الم ــي وي العرب

المواطنيــن وتعزيــز الســالمة المروريــة. ويعتبــر أســبوع المــرور مــن أضخــم األنشــطة التــي تقــام علــى مســتوى 

الوطــن العربــي فــي كل عــام، حيــث أنــه يعنــى بقضايــا التوعيــة والســالمة المروريــة عــن طريــق ابتــكار حمــالت 

توعيــة مروريــة وأنشــطة لإلرتقــاء بســلوك مرتــادي الطــرق مــن جميــع الفئــات العمريــة وحثهــم علــى اإللتــزام 

بقواعــد الســالمة المروريــة إضافــة إلــى برامــج التوعيــة المجتمعيــة لتفعيــل دور األســرة بالمخاطــر الناتجــة عــن 

عــدم اإللتــزام بقانــون الســير والمــرور.   
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اإلستثمار  في  األوراق  المالية

ــا  ــي  كم ــة 2,919,104  دوالر  أمريك ــي  األوراق  المالي ــتثمارية  ف ــركة  االس ــة  الش ــوقية  لمحفظ ــة  الس ــت  القيم بلغ

ــي 2017/ 12/ 31.  ــا  ف ــي  كم ــع 2,652,590  دوالر  أمريك ــة  م ــي 2018/ 12/ 31  بالمقارن  ف

كفاية  أنظمة  الضبط  الداخلي

تولــي  اإلدارة  التنفيذيــة  اهتمامــً  خاصــً  بأنظمــة  الضبــط  الداخلــي  مــن  خــالل  وضــع  السياســات  واإلجــراءات 

ــات  ــتمرة  لسياس ــة  مس ــة  بمراجع ــوم  اإلدارة  التنفيذي ــة،  وتق ــداف  الموضوع ــق  األه ــن  تحقي ــي  تضم ــة  الت  العملي

ــداف،  ــق  األه ــة  تحقي ــى  وخط ــا  لتتماش ــة  عليه ــالت  الالزم ــال  التعدي ــي  وإدخ ــط  الداخل ــة  والضب ــة  الرقاب  وأنظم

 وقــد  ســاهمت  هــذه  السياســات  فــي  بنــاء  نظــام  مالــي  وإداري  متكامــل  يتمتــع  بأقصــى  درجــات  المرونــة،  والــذي 

 بــدوره  قــام  بوضــع  وتنفيــذ  نظــام  رقابــي  بهــدف  قيــاس  واســتدراك  المخاطــر  والحــد  مــن  تفاقــم  أيــة  انحرافــات 

ــرة.  ــا  مباش  وتصويبه

السيطرة  على  الشركة

ال  توجد  أية  مؤشرات  قد  تشير  إلى  نية  أي  من  المساهمين  اتخاذ  إجراءات  للسيطرة  على  الشركة. 



شركة المشرق للتأمين 26

اللجان  المنبثقة  عن  مجلس  اإلدارة

 أواًل:  اللجنــة  التنفيذيــة  والمخولــة  بكافــة  صالحيــات  مجلــس  اإلدارة 
 وتتألف  من  السادة: 

عضو  مجلس  إدارة/  الرئيس  التنفيذي السّيد/  أيوب  وائل  زعرب 

نائب  ثاني  لرئيس  مجلس  اإلدارة السّيد/  جالل  كاظم  ناصر  الدين  

عضو  مجلس  إدارة السّيد/  عدنان  عبد  اللطيف /  شركة  سجاير  القدس 

ثانيًا:  لجنة  التدقيق  الداخلي  وتتألف  من  السادة: 

ممثل  عن  السادة /  الشركة  األردنية  الفرنسية  للتأمين

السّيد  عدنان  عبد  اللطيف /  شركة  سجاير  القدس

المدقق  الداخلي  للشركة  بصفته  الوظيفية

ثالثًا:  لجنة  الحوكمة  وتتألف  من  السادة: 

رئيس  مجلس  اإلدارة السّيد/  وائل  أيوب  زعرب 

عضو  مجلس  إدارة السّيد/  وسيم  وائل  زعرب 

عضو  مجلس  إدارة السّيد/  سهيل  توفيق  مرار 

اإلدارة  التنفيذية  العليا

عضو  مجلس  إدارة/  الرئيس  التنفيذي السّيد/  أيوب  وائل  زعرب 

المدير  العام السّيد/  نهاد  محمد  أسعد 

مساعد  المدير  العام  للشؤون المالية  السّيد/  نسيم أبو محمود 

إجتماعات  مجلس  اإلدارة

عقــد  مجلــس  إدارة  الشــركة  ســتة  إجتماعــات  خــالل  العــام  2018  ولــم  يتغيــب  أي  عضــو  مــن  أعضــاء  المجلــس 

 دون  إذن  مشــروع،  وقــد  تــم  اإلفصــاح  عــن  تواريــخ  عقــد  هــذه  اإلجتماعــات  ونتائجهــا  وفقــً  لأصــول،  كمــا  عقــدت 

 اللجنــة  التنفيذيــة  والمخولــة  بكامــل  صالحيــات  مجلــس  اإلدارة  إجتماعــان  لهــا  خــالل  العــام  2018.  

لم  يتقاضى  أعضاء  مجلس  اإلدارة  أية  بدالت  خالل  العام  2018  عن  حضور  إجتماعات  مجلس  اإلدارة. 
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إجتماعات  لجنة  التدقيق  الداخلي 

تعقــد  إجتماعــات  لجنــة  التدقيــق  الداخلــي  عــادة  علــى  هامــش  انعقــاد  إجتماعــات  مجلــس  إدارة  الشــركة،  حيــث 

 يتــم  التــداول  والتنســيق  بيــن  أعضــاء  اللجنــة  حــول  مجريــات  ونتائــج  اعمــال  دائــرة  التدقيــق  الداخلــي  فــي  الشــركة. 

الكادر  الوظيفي

عدد  الموظفين  عام  2017عدد  الموظفين  عام  2018المؤهل  العلمي# 

73ماجستير1

98100بكالوريوس2

3127دبلوم3

1713ثانوية  عامة4

67ما  دون  ثانوية  عامة5

159150المجموع

الحوكمة  الرشيدة

يولــي  مجلــس  اإلدارة  واإلدارة  التنفيذيــة  للشــركة  أهميــة  خاصــة  لمفهــوم  الحوكمــة  الرشــيدة  انطالقــً 

ــن  ــاح  ع ــان  اإلفص ــق  ف ــذا  المنطل ــن  ه ــفافية،  وم ــات  الش ــى  درج ــة  أقص ــة  ممارس ــخة  بأهمي ــة  الراس ــن  القناع  م

 المعلومــات  المتعلقــة  بالشــركة  ونتائــج  أعمالهــا  وبياناتهــا  الماليــة  ونشــاطاتها  وكافــة  أمورهــا  الجوهريــة 

 لمســاهمي  الشــركة  وكافــة  المســتثمرين  والمطلعيــن  يقــع  فــي  أعلــى  درجــات  االهتمــام  وذلــك  بهــدف  إرســاء 

ــاع  ــي  قط ــن  ف ــاهمين  والمتعاملي ــركة  والمس ــة  للش ــة  العام ــز  المصلح ــات  تعزي ــيد  لغاي ــل  الرش ــد  التعام  قواع

ــال.  ــذا  المج ــي  ه ــن  ف ــة  المهتمي ــة  وكاف  األوراق  المالي

الوضع  المالي

ــق  ــل  مدق ــن  قب ــة  م ــر  المالي ــداد  التقاري ــة  إلع ــر  الدولي ــق  المعايي ــة  وف ــة  المدقق ــة  الختامي ــات  المالي ــر  البيان ُتظه

 حســابات  الشــركة  الخارجــي  بوضــوح  تــام  كافــة  النواحــي  الجوهريــة  للمركــز  المالــي  للشــركة  ونتائــج  أعمالهــا 

ــخ 2018/ 31/12 ــي  تاري ــا  ف ــة  كم ــا  النقدي  وتدفقاته

وانطالقــً  مــن  تبنــي  الشــركة  ألســس  وقواعــد  الحوكمــة  الرشــيدة  بمضمونهــا  الشــمولي،  فــان  اإلفصاح  وبشــكل 

ــع  ــل  م ــة  والتواص ــا  الجوهري ــتثماراتها  وأموره ــركة  واس ــال  الش ــج  أعم ــاطات  ونتائ ــة  نش ــن  كاف ــح  ع ــم  وواض  دائ

 حملــة  أســهمها  ومســاهميها  يقــع  فــي  صلــب  أولوياتهــا.  
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آلية  إيصال  المعلومات  للمساهمين

ــجلين  ــركة  المس ــاهمي  الش ــة  مس ــنوي  لكاف ــادي  الس ــة  الع ــة  العام ــاع  الهيئ ــور  إجتم ــوة  لحض ــه  الدع توج  

ــاع.  ــاد  اإلجتم ــن  انعق ــً  م ــر  يوم ــة  عش ــل  خمس ــطين  قب ــة  فلس ــي  بورص ــل  ف ــداع  والتحوي ــز  اإلي ــدى  مرك  ل

نشر  إعالن  دعوة  الهيئة  العامة  في  صحيفتين  يوميتين  قبل  أسبوع  من  انعقاد  اإلجتماع.   

وضــع  التقريــر  الســنوي  لــدى  أمانــة  ســر  مجلــس  اإلدارة  فــي  مركــز  الشــركة  الرئيســي  وكذلــك  لــدى  فــروع   

ــاهمين.  ــن  المس ــب  م ــن  يرغ ــالع  م ــق  الط ــف  المناط ــي  مختل ــركة  ف  الش

البحث  والتطوير

لقــد  احتــل  موضــوع  البحــث  والتطويــر  خالل  العــام  2018  موقعــً  مميزًا  فــي  اهتمامــات  اإلدارة  التنفيذية  للشــركة، 

 حيــث  تركــزت  الجهــود  بهــذا  الســياق  علــى  تحديــث  أســاليب  العمــل  وتطويــر  آليــات  إصــدار  وثائــق  التأميــن  وأتمتتهــا 

 وتطويــر  وســائل  تقديــم  الخدمــات  التأمينيــة  وآليــات  التواصــل  مــع  الجمهــور،  األمــر  الــذي  أدى  إلــى  تفعيــل  عاملــي 

 الســرعة  والدقــة  فــي  عمليــات  اإلصــدار  تســهياًل  لجمهــور  مؤمنيهــا  وموظفيهــا  علــى  حــد  ســواء. 

ــدت   ــث  عق ــا  حي ــم  موظفيه ــا  وطاق ــب  كوادره ــى  تدري ــا  عل ــا  وتركيزه ــركة  اهتمامه ــت  الش ــد  واصل ــك  ق لذل

 العديــد  مــن  الــدورات  التدريبيــة  وورش  العمــل  الداخليــة  كمــا  انتدبــت  العديــد  مــن  الموظفيــن  للمشــاركة  فــي 

ــي  واإلداري  ــر  األداء  الفن ــة  وتطوي ــة  التأميني ــادة  الثقاف ــز  وزي ــدف  تعزي ــك  به ــرات  وذل ــة  والمؤتم ــدورات  الخارجي  ال

 لموظفــي  الشــركة  وتعزيــز  روح  االنتمــاء،  إيمانــً  بأهميــة  االســتثمار  فــي  الــكادر  البشــري  كونــه  الثــروة  الحقيقيــة 

ــتدام.  ــو  المس ــق  النم ــية  لتحقي ــركة  واألداة  الرئيس  للش

 اإلجراءات  القانونية  والقضايا

ــا  ــة  القضاي ــة  كاف ــي  معالج ــرًا  ف ــً  كبي ــركة  اهتمام ــة  للش ــالء  اإلدارة  التنفيذي ــام  2018  اي ــالل  الع ــتمر  خ ــد  اس لق

 المقامــة  علــى  الشــركة  والتــي  هــي  باألســاس  ال  تخــرج  عــن  نطــاق  اإلجــراءات  الطبيعيــة  المتعلقــة  بطبيعــة  أعمــال 

 الشــركة  والتــي  تنشــأ  كنتيجــة  مباشــرة  لنزاعــات  بشــأن  قيم  التعويضــات  واألضــرار  المترتبــة  على  حــوادث  مركبات 

 وتأمينــات  عامــة  مختلفــة،  والتــي  تؤكــد  الخبــرة  الفنيــة  للشــركة  علــى  مــدار  الســنوات  الماضيــة  إلــى  عــدم  وجــود 

 أي  تأثيــر  غيــر  طبيعــي  علــى  المركــز  المالــي  للشــركة  علــى  خلفيــة  هــذه  القضايــا  نتيجــة  وضــع  مخصصــات  ماليــة 

 كافيــة  لمقابلتهــا  فــي  البيانــات  الماليــة  للشــركة. 
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التغيرات  والمؤشرات  المستقبلية

لقــد  شــهدت  أوضــاع  قطــاع  التأميــن  فــي  فلســطين  خــالل  العــام  الماضــي  معانــاة  مــن  نفــس  المعوقــات  التــي 

 عانــى  منهــا  القطــاع  فــي  األعــوام  الســابقة.  و  اســتمرت  خروقــات  تعرفــة  التأمينــات  اإللزاميــة  المقــرة  مــن  قبــل 

 اإلدارة  العامــة  للتأميــن  فــي  هيئــة  ســوق  رأس  المــال  الفلســطينية  باإلضافــة  إلــى  اســتمرار  حــدة  المنافســة  بيــن 

 شــركات  التأميــن  الفلســطينية  العاملــة  فــي  الســوق  والوصــول  فــي  األســعار  بهــا  إلــى  حــدود  ُدنيــا.  باإلضافــة  إلــى  

 االســتمرار  فــي  المنافســة  علــى  صعيــد  الكفــاءات  والكــوادر  التأمينيــة  والــوكالء  والمنتجيــن. 

ــة  ــر  المدروس ــات  غي ــف  الممارس ــرار  خل ــدم  االنج ــة  بع ــتها  المعلن ــركة  بسياس ــة  للش ــتمرت  اإلدارة  التنفيذي واس

 المتبعــة  فــي  الســوق،  واســتطاعت  أن  تنــأى  بنفســها  عــن  تعريــض  الشــركة  لمجازفــات  ال  يمكــن  التكهــن 

 بعواقبهــا  مــن  خــالل  سياســتها  المتحفظــة  فــي  اإلكتتــاب  بأنــواع  معينــة  مــن  التأمينــات  المصنفــة  بالخطيــرة، 

  إال  أن  الشــركة  وضعــت  خطــة  نمــو  مدروســة  لمحفظــة  الشــركة  آخــذة  بعيــن  االعتبــار  كافــة  العوامــل 

 المؤثرة  في  السوق. 

ــة  للشــركة  خــالل  العــام  الماضــي  2018 علــى  إنجــاز  مــا  ــر  مــن  اهتمامــات  اإلدارة  التنفيذي لقــد  انصــب  جــزء  كبي

 تبقــى  مــن  خطــة  إعــادة  الهيكلــة  اإلداريــة  والماليــة  ووضــع  سياســات  االكتتــاب  الواضحــة  وإنجــاز  إجــراءات  العمــل 

 الداخليــة،  األمــر  الــذي  ســيمكن  طاقــم  العمــل  مــن  القيــام  بواجباتــه  علــى  أكمــل  وجــه  ويعــزز  مكانــة  الشــركة 

 واالنطــالق  بهــا  مــن  جديــد  نحــو  تبــوء  المكانــة  الحقيقيــة  للشــركة  فــي  ســوق  التأميــن  الفلســطيني.  

الوضع  التنافسي

ــدد  ــع ع ــة م ــوق، مقارن ــم الس ــر حج ــبب صغ ــك بس ــرة وذل ــة كبي ــطيني بمنافس ــن الفلس ــوق التأمي ــاز س يمت

الشــركات العاملــة فيــه.

هــذا وقــد اختــارت بعــض الشــركات مــن المنافســة الســعرية وســيلة للحصــول علــى حصــة ســوقية أكبــر، ممــا أثــر علــى 

اســتقرار الســوق وحجمــه وربحيتــه، حيــث امتــدت المنافســة لتشــمل كافــة أنــواع التأميــن وليــس تأميــن المركبــات فقــط.

ــة  ــات عالي ــن التأمين ــد ع ــظ بالبع ــي المتحف ــاب الفن ــى االكتت ــتند عل ــا المس ــي نهجه ــتمرت ف ــركتنا اس إال أن ش

الخطــورة والتركيــز علــى النتائــج وليــس اإلنتــاج فقــط معتمــدة علــى االســتمرار فــي تحســين خدمــات بعــد البيــع.

األمر الذي وضع الشركة في ريادة شركات التأمين وميزها بجودة وسرعة خدماتها.

إن  مجلــس  اإلدارة  واإلدارة  التنفيذيــة  للشــركة  مصممــون  علــى  المضــي  قدمــً  فــي  تحقيــق  قصــة  نجــاح  جديــدة 

 تضــاف  إلــى  رصيــد  وســمعة  الشــركة  التــي  تحظــى  بهــا  لــدى  قاعــدة  واســعة  مــن  كبــرى  الشــركات  والمؤسســات 

ــمعة  ــرية  والس ــات  البش ــة  بالطاق ــة  والمتمثل ــور  الممكن ــاح  والتط ــات  النج ــم  بمقوم ــً  منه ــطينية،  إيمان  الفلس

 الطيبــة  القائمــة  علــى  الخدمــة  المميــزة  والوفــاء  باإللتزامــات  المتحققــة. 

التوجه االستراتيجي
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 تطور األقساط المكتتبة والمطالبات المسددة و األرباح  
)ألف دوالر أمريكي(  

العام 2017العام 2018 السنة

25,62723,800األقساط المكتتبة

14,02910,520مطالبات مسددة

4,0843,762صافي أرباح أعمال التأمين

3,4224,592الربح قبل الضريبة
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 تطور إجمالي األصول ومطلوبات عقود التأمين وحقوق الملكية 
)ألف دوالر أمريكي(  

العام 2017العام 2018 السنة

47,08743,962إجمالي األصول

23,67524,153مطلوبات عقود التأمين

13,95611,220حقوق الملكية
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة 
العامة المحدودة فلسطين

القوائم المالية
وتقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018
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تقریر مدقق الحسـابات المسـتقل

المحترمینالمساھمین السـادة إلى 
مجموعة شــركة المشرق للتـأمیـن

المسـاھمة العامـة المحـدودة
فلسطین

الموحدةالقوائم المالیةتدقیقتقریر حول

الـرأي

(قمنا بتدقیق القوائم المالیة الموحدة المرفقة الشركة") والشركة "لشركة المشرق للتأمین المساھمة العامة المحدودة
) ًمیھشار إلویالتابعة لھا كانون األول ٣١قائمة المركز المالي الموحدة كما في تكون منوالتي ت"المجموعة")بـ ا معا

وقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحدة، وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة ،وكل من قائمة الدخل الموحدة٢٠١٨
الموحدة، وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ، وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة ومعلومات 

إیضاحیة أخرى.

المالي مركزورة عادلـة، من جمیع النواحي الجوھریـة، الن القوائم المالیـة الموحدة المرفقة تظھـر بصإفي رأینـا، 
، وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ الموحدوأدائھا المالي٢٠١٨كانون األول ٣١كما في لمجموعةل

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.وفقا

أساس الرأي

للمعاییر الد ً "مسؤولیة مدقق لقد قمنا بتدقیقنا وفقا ولیة للتدقیق. إن مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر موضحة في فقرة
. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معاییر السلوك ھذامن تقریرناقوائم المالیة الموحدةالحسابات" حول تدقیق ال

"قواعد السلوك للمحاسبین المھن قوائم المالیةالمھني والمتعلقة بتدقیقنا للین" وقواعد السلوك یالدولیة لمجلس المحاسبین
لھذه المتطلبات. ونعتقد بأن بیّنات التدقیق . ھذا، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاًفي فلسطینللمجموعة

ً لرأینا.الثبوتیة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفر أساسا

التدقیق الرئیسیةأمور

الرئیسیة بموجب تقدیرنا المھني، ھي األكثر أھمیة في تدقیقنا للقوائم المالیة للفترة المالیة الحالیة. وتم إن أمور التدقیق
.المالیة ككل، وفي تكوین رأینا حولھا، وال نبدي رأیا منفصال بشأنھاقوائماالمور في سیاق تدقیقنا للتناول ھذه

١

(الشرق األوسط) دیلویت آند توش
عمارة المشرق للتأمین

حي النھضة، الماصیون
٤٤٧رام هللا، صندوق برید

فلسطین

+      ٩٧٠) ٠(٠٠٤٨٢٩٨٢ھاتف: 
+٩٧٠) ٠(٩١٥٣٢٩٥٢فاكس: 

www.deloitte.com

"تتمة"تقریر مدقق الحسـابات المسـتقل

:الموحدةالتدقیق الرئیسیة المتعلقة بتدقیقنا للقوائم المالیةأمورفیما یلي 

كیف تناولت عملیة التدقیق التي قمنا بھا أمور التدقیق الرئیسیةالتدقیق الرئیسیةأمور

مطلوبات عقود التأمین-١

%٧١ھ تشكل مطلوبات عقود التأمین ما نسبت
من مجموع مطلوبات المجموعة كما في 

كما في %٧٤(الموحدةتاریخ القوائم المالیة 
، یتم تكوین )٢٠١٧كانون األول ٣١

احتیاطیات لعقود التأمین لإلدعاءات المبلغ 
عنھا وغیر المسددة، باإلضافة لالدعاءات 
المتكبدة وغیر المبلغ عنھا، واحتیاطي أقساط 

د تم أختیار التأمینات غیر المكتسبة. لق
مطلوبات عقود التأمین كأمر تدقیق رئیسي 
ألن تقییم تلك المطلوبات یخضع لتقدیرات 
جوھریة من قبل اإلدارة ویتطلب عدد من 
االفتراضات المحاسبیة وخاصة فیما یتعلق 

باإلدعاءات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا.

تقوم المجموعة بتقدیر المخصصات الفنیة 
لمتطلبات الم ً عاییر الدولیة للتقاریر وفقا

المالیة ومتطلبات الجھات الرقابیة حیث یتم 
على  احتساب المخصصات الفنیة بناًء
السیاسات المحاسبیة المتبعة وتقدیرات 
الشركة والمعلومات التاریخیة عن 
االدعاءات، كما یتم احتساب حصة معیدي 
التأمین من المخصصات الفنیة بناء على 

عھم. كذلك تقوم اإلدارة االتفاقیات المبرمة م
التنفیذیة بتعیین خبیر اكتواري معتمد من 
ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة لمراجعة 

مدى كفایة المخصصات بشكل دوري.

تضمنت إجراءات التدقیق التي قمنا بھا ما یلي:

قمنا باختبار نظام الضبط الداخلي الخاص بالمراقبة على -١
االدعاءات الموقوفة وتسجیلھا وكذلك تقییم معقولیة التقدیرات 
المعدة من قبل اإلدارة لمخصص اإلدعاءات المبلغ عنھا وغیر 
المسددة وقمنا بفھم ودراسة سیاسات المجموعة المتبعة في 

من اإلدعاءات احتساب المخصصات. كذلك قمنا بفحص عینات 
تقییم وتقدیر التكلفة النھائیة المقدرة معقولیةالموقوفة والتحقق من 

للمطالبات التي حدثت ولم تسدد كما في تاریخ القوائم المالیة 
الموحدة باإلعتماد على تقاریر الخبراء والمحامین بتحدید قیمة 

.التكالیف اإلجمالیة المتوقعة

أقساط التأمین غیر المكتسبة والذي قمنا بإعادة إحتساب احتیاطي -٢
ً یمثل الجزء الذي تم تقدیره من إجمالي األقساط المكتتبة منسوبا
إلى عدد األیام المتبقیة من كل وثیقة تأمین والتي تخص فترات 

التأمین الالحقة لتاریخ القوائم المالیة الموحدة.
تقریر الخبیر االكتواري المعین من قبل المجموعة منمراجعة -٣

التأكد من معقولیة بوالذي قامخالل الخبیر االكتواري الخاص بنا
فیما یتعلق التقدیرات واالفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة

الخبیر اإلكتواري ومراجعة توصیاتبتقدیر االحتیاطیات الفنیة
وأثرھا على القوائم المالیة الموحدة.الخاص بالمجموعة

٢
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تقریر مدقق الحسـابات المسـتقل

المحترمینالمساھمین السـادة إلى 
مجموعة شــركة المشرق للتـأمیـن

المسـاھمة العامـة المحـدودة
فلسطین

الموحدةالقوائم المالیةتدقیقتقریر حول

الـرأي

(قمنا بتدقیق القوائم المالیة الموحدة المرفقة الشركة") والشركة "لشركة المشرق للتأمین المساھمة العامة المحدودة
) ًمیھشار إلویالتابعة لھا كانون األول ٣١قائمة المركز المالي الموحدة كما في تكون منوالتي ت"المجموعة")بـ ا معا

وقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحدة، وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة ،وكل من قائمة الدخل الموحدة٢٠١٨
الموحدة، وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ، وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة ومعلومات 

إیضاحیة أخرى.

المالي مركزورة عادلـة، من جمیع النواحي الجوھریـة، الن القوائم المالیـة الموحدة المرفقة تظھـر بصإفي رأینـا، 
، وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ الموحدوأدائھا المالي٢٠١٨كانون األول ٣١كما في لمجموعةل

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.وفقا

أساس الرأي

للمعاییر الد ً "مسؤولیة مدقق لقد قمنا بتدقیقنا وفقا ولیة للتدقیق. إن مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر موضحة في فقرة
. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معاییر السلوك ھذامن تقریرناقوائم المالیة الموحدةالحسابات" حول تدقیق ال

"قواعد السلوك للمحاسبین المھن قوائم المالیةالمھني والمتعلقة بتدقیقنا للین" وقواعد السلوك یالدولیة لمجلس المحاسبین
لھذه المتطلبات. ونعتقد بأن بیّنات التدقیق . ھذا، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاًفي فلسطینللمجموعة

ً لرأینا.الثبوتیة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفر أساسا

التدقیق الرئیسیةأمور

الرئیسیة بموجب تقدیرنا المھني، ھي األكثر أھمیة في تدقیقنا للقوائم المالیة للفترة المالیة الحالیة. وتم إن أمور التدقیق
.المالیة ككل، وفي تكوین رأینا حولھا، وال نبدي رأیا منفصال بشأنھاقوائماالمور في سیاق تدقیقنا للتناول ھذه

١

(الشرق األوسط) دیلویت آند توش
عمارة المشرق للتأمین

حي النھضة، الماصیون
٤٤٧رام هللا، صندوق برید

فلسطین

+      ٩٧٠) ٠(٠٠٤٨٢٩٨٢ھاتف: 
+٩٧٠) ٠(٩١٥٣٢٩٥٢فاكس: 

www.deloitte.com
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:الموحدةالتدقیق الرئیسیة المتعلقة بتدقیقنا للقوائم المالیةأمورفیما یلي 

كیف تناولت عملیة التدقیق التي قمنا بھا أمور التدقیق الرئیسیةالتدقیق الرئیسیةأمور

مطلوبات عقود التأمین-١

%٧١ھ تشكل مطلوبات عقود التأمین ما نسبت
من مجموع مطلوبات المجموعة كما في 

كما في %٧٤(الموحدةتاریخ القوائم المالیة 
، یتم تكوین )٢٠١٧كانون األول ٣١

احتیاطیات لعقود التأمین لإلدعاءات المبلغ 
عنھا وغیر المسددة، باإلضافة لالدعاءات 
المتكبدة وغیر المبلغ عنھا، واحتیاطي أقساط 

د تم أختیار التأمینات غیر المكتسبة. لق
مطلوبات عقود التأمین كأمر تدقیق رئیسي 
ألن تقییم تلك المطلوبات یخضع لتقدیرات 
جوھریة من قبل اإلدارة ویتطلب عدد من 
االفتراضات المحاسبیة وخاصة فیما یتعلق 

باإلدعاءات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا.

تقوم المجموعة بتقدیر المخصصات الفنیة 
لمتطلبات الم ً عاییر الدولیة للتقاریر وفقا

المالیة ومتطلبات الجھات الرقابیة حیث یتم 
على  احتساب المخصصات الفنیة بناًء
السیاسات المحاسبیة المتبعة وتقدیرات 
الشركة والمعلومات التاریخیة عن 
االدعاءات، كما یتم احتساب حصة معیدي 
التأمین من المخصصات الفنیة بناء على 

عھم. كذلك تقوم اإلدارة االتفاقیات المبرمة م
التنفیذیة بتعیین خبیر اكتواري معتمد من 
ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة لمراجعة 

مدى كفایة المخصصات بشكل دوري.

تضمنت إجراءات التدقیق التي قمنا بھا ما یلي:

قمنا باختبار نظام الضبط الداخلي الخاص بالمراقبة على -١
االدعاءات الموقوفة وتسجیلھا وكذلك تقییم معقولیة التقدیرات 
المعدة من قبل اإلدارة لمخصص اإلدعاءات المبلغ عنھا وغیر 
المسددة وقمنا بفھم ودراسة سیاسات المجموعة المتبعة في 

من اإلدعاءات احتساب المخصصات. كذلك قمنا بفحص عینات 
تقییم وتقدیر التكلفة النھائیة المقدرة معقولیةالموقوفة والتحقق من 

للمطالبات التي حدثت ولم تسدد كما في تاریخ القوائم المالیة 
الموحدة باإلعتماد على تقاریر الخبراء والمحامین بتحدید قیمة 

.التكالیف اإلجمالیة المتوقعة

أقساط التأمین غیر المكتسبة والذي قمنا بإعادة إحتساب احتیاطي -٢
ً یمثل الجزء الذي تم تقدیره من إجمالي األقساط المكتتبة منسوبا
إلى عدد األیام المتبقیة من كل وثیقة تأمین والتي تخص فترات 

التأمین الالحقة لتاریخ القوائم المالیة الموحدة.
تقریر الخبیر االكتواري المعین من قبل المجموعة منمراجعة -٣

التأكد من معقولیة بوالذي قامخالل الخبیر االكتواري الخاص بنا
فیما یتعلق التقدیرات واالفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة

الخبیر اإلكتواري ومراجعة توصیاتبتقدیر االحتیاطیات الفنیة
وأثرھا على القوائم المالیة الموحدة.الخاص بالمجموعة

٢
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كیف تناولت عملیة التدقیق التي قمنا بھا أمور التدقیق التدقیق الرئیسیةأمور
الرئیسیة

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةكفایة مخصص -٢

٢٠١٨كانون األول ٣١بلغ رصید الذمم المدینة كما في 
مخصص دوالر، وبلغ رصید٨٫٤١٣٫٣٥٠مبلغ 

دوالر ١٫٦٧١٫٧٨٣مبلغ الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة
رصید الذمم المدینة. (مبلغ من اجمالي %٢٠بنسبة

دوالر ومخصص الخسائر اإلئتمانیة ٧٫٩٩١٫٧٢٢
كما في %٢٠دوالر بنسبة ١٫٦١٢٫٨٦٦المتوقعة مبلغ 

).٢٠١٧كانون األول ٣١

تدقیق أمركاإلئتمانیة المتوقعةالخسائرمخصص اعتبر 
رئیسي حیث یتطلب احتسابھ استخدام تقدیرات جوھریة 

على إلدارةمن قبل ا لتقدیر مدى قابلیتھا للتحصیل اعتماداً
أوضاع العمالء المالیة ومخاطر االئتمان وعوامل 

أخرى.

إن طبیعة وخصائص الذمم المدینة متنوعة حیث تتضمن 
الوكالء وذمم الوسطاء وذمم ذمم حملة البوالص وذمم 

أطراف ذات عالقة وأخرى مما یتطلب وضع فرضیات 
واستخدام تقدیرات الحتساب مخصص للتدني لقاء تلك 

الذمم.

قمنا بإختبار نظام الضبط الداخلي الخاص بإصدار •
وثائق التأمین وآلیة تسجیل وإدارة الذمم المدینة 

الذمم المشكوك والسیاسة المتبعة فیما یتعلق بتحدید 
في تحصیلھا وطریقة احتساب المخصص الالزم، 
حیث قمنا بالتأكد من مدى معقولیة ومالئمة السیاسات 

الموضوعة من قبل اإلدارة.

رصدة أحصلنا على دراسة تفصیلیة من اإلدارة تظھر •
الذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا والمخصص 
المرصود مقابل كل ذمة. حیث قمنا بمراجعة الدراسة 
ومطابقتھا مع السجالت المحاسبیة للتأكد من صحتھا 
ودقة البیانات الواردة فیھا، ومراجعة االفتراضات 
المحاسبیة التي استخدمت من قبل اإلدارة في تقدیر 

وكذلك .ة المتوقعةالخسائر اإلئتمانیمخصص 
مراجعة التحصیالت في الفترة الالحقة لتاریخ القوائم 
المالیة الموحدة ومدى أثرھا على تقدیر المخصص. 

قمنا بمراجعة مدى مالئمة اإلجراءات المطبقة من •
قبل اإلدارة مع متطلبات المعیار الدولي إلعداد 

) األدوات المالیة، حیث –) ٩التقاریر المالیة رقم
نا أن اإلدارة ملتزمة بمتطلبات المعیار الجدید وتم وجد

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وفقاًمخصص احتساب 
لمتطلباتھ.

٣
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معلومات أخرى

غیر في التقریر السنويالواردة . تتكون المعلومات األخرى من المعلوماتدارة مسؤولة عن المعلومات األخرىإن اإل
.إننا نتوقع أن یتم تزویدنا بالتقریر السنوي بتاریخ الحق لتقریرناالقوائم المالیة الموحدة وتقریر مدقق الحسابات حولھا.

وإننا ال نبدي اي نوع من التأكید او استنتاج حولھا.ال یشمل راینا حول القوائم المالیة الموحدة المعلومات األخرى 

المذكورة أعاله عندما تصبح ، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرىبتدقیق القوائم المالیة الموحدةلقفیما یتع
غیر متوافقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة الموحدة او حیث نقیّم فیما إذا كانت المعلومات األخرى ، متاحة لنا

.أن المعلومات األخرى تتضمن أخطاء جوھریةالمعلومات التي تم التوصل إلیھا من خالل تدقیقنا أو

الموحدة المالیةالقوائمإعدادعناإلدارةمسؤولیة

للمعاالموحدةةیإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه القوائم المال ً ةیالمالریللتقارةیالدولرییوعرضھا بصورة عادلة وفقا
للقوانین المحلیة النافذة في فلسط ً التي تجدھا اإلدارة مناسبة ةیاإلحتفاظ بالرقابة الداخلةیوتشمل ھذه المسؤولن،یووفقا

الیسواء كانت ناشئة عن إحتةیمن أخطاء جوھرةیبصورة عادلة خالالموحدةةیاللتمكنھا من إعداد وعرض القوائم الم
أو عن خطأ.

قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة، واإلفصاح مییفإن اإلدارة مسؤولة عن تق،الموحدةةیإعداد القوائم المالعند
المحاسبي ما لم تكن اإلدارة تنوي ةیكان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة باإلستمراریة واعتماد مبدأ اإلستمرارثمایح

ة عن اإلشراف على بذلك. تعتبر اإلدارة مسؤولامیأو ال یوجد لدیھا بدیل واقعي إال القاتیالشركة أو وقف العملةیتصف
.مجموعةار إعداد التقاریر المالیة للمس

الموحدةالمالیةالقوائمتدقیقحولالحساباتمدققمسؤولیة

خالیة بص�������ورة عامة من أخطاء الموحدةإن غایتنا تتمثل بالحص�������ول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة
جوھریة، س��واء كانت ناش��ئة عن احتیال أو عن خطأ، وإص��دار تقریر المدقق الذي یش��مل رأینا. إن التأكید المعقول ھو 
أي  للمعاییر الدولیة للتدقیق س���وف تكش���ف دائماً ً من التأكید، وال یض���من أن عملیة التدقیق التي تّمت وفقا مس���توى عاٍل

وجوده. وقد تنش����أ األخطاء عن اإلحتیال أو عن الخطأ، وتعتبر جوھریة بش����كل فردي أو ُمجّمع خطأ جوھري في حال
على ھذه القوائم المالیة فیما إذا كان من المتوقع تأ�یرھا على القرارات اإلقتص�������ادیة المتخذة من المس�������تخدمین بناًء

.الموحدة

لمعاییر التدقیق الدولیة،عملیةمنكجزء ً طوال فترةالمھنيالشكنحافظ علىوالمھنيتقدیرالإننا نمارسفالتدقیق وفقا
ًالتدقیق، :كما نقوم أیضا

، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ، الموحدةالمالیةقوائمبتحدید وتقییم مخاطر االخطاء الجوھریة في ال•
على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة توفر التصمیم والقیام بإجراءات التدقیق بما ینسجم مع تلك المخاطر والحصول و

أساسا لرأینا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوھري ناتج عن االحتیال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حیث یشمل 
.االحتیال التواطؤ، التزویر، الحذف المتعمد، سوء التمثیل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي

الصلة بالتدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب الظروف، باالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات •
.ولكن لیس بغرض إبداء رأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة

بتقییم مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واالیضاحات المتعلقة بھا المعدة من قبل •
.اإلدارة

٤
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كیف تناولت عملیة التدقیق التي قمنا بھا أمور التدقیق التدقیق الرئیسیةأمور
الرئیسیة

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةكفایة مخصص -٢

٢٠١٨كانون األول ٣١بلغ رصید الذمم المدینة كما في 
مخصص دوالر، وبلغ رصید٨٫٤١٣٫٣٥٠مبلغ 

دوالر ١٫٦٧١٫٧٨٣مبلغ الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة
رصید الذمم المدینة. (مبلغ من اجمالي %٢٠بنسبة

دوالر ومخصص الخسائر اإلئتمانیة ٧٫٩٩١٫٧٢٢
كما في %٢٠دوالر بنسبة ١٫٦١٢٫٨٦٦المتوقعة مبلغ 

).٢٠١٧كانون األول ٣١

تدقیق أمركاإلئتمانیة المتوقعةالخسائرمخصص اعتبر 
رئیسي حیث یتطلب احتسابھ استخدام تقدیرات جوھریة 

على إلدارةمن قبل ا لتقدیر مدى قابلیتھا للتحصیل اعتماداً
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أطراف ذات عالقة وأخرى مما یتطلب وضع فرضیات 
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الذمم.

قمنا بإختبار نظام الضبط الداخلي الخاص بإصدار •
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٣

"تتمة"تقریر مدقق الحسـابات المسـتقل

معلومات أخرى

غیر في التقریر السنويالواردة . تتكون المعلومات األخرى من المعلوماتدارة مسؤولة عن المعلومات األخرىإن اإل
.إننا نتوقع أن یتم تزویدنا بالتقریر السنوي بتاریخ الحق لتقریرناالقوائم المالیة الموحدة وتقریر مدقق الحسابات حولھا.

وإننا ال نبدي اي نوع من التأكید او استنتاج حولھا.ال یشمل راینا حول القوائم المالیة الموحدة المعلومات األخرى 

المذكورة أعاله عندما تصبح ، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرىبتدقیق القوائم المالیة الموحدةلقفیما یتع
غیر متوافقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة الموحدة او حیث نقیّم فیما إذا كانت المعلومات األخرى ، متاحة لنا

.أن المعلومات األخرى تتضمن أخطاء جوھریةالمعلومات التي تم التوصل إلیھا من خالل تدقیقنا أو

الموحدة المالیةالقوائمإعدادعناإلدارةمسؤولیة

للمعاالموحدةةیإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه القوائم المال ً ةیالمالریللتقارةیالدولرییوعرضھا بصورة عادلة وفقا
للقوانین المحلیة النافذة في فلسط ً التي تجدھا اإلدارة مناسبة ةیاإلحتفاظ بالرقابة الداخلةیوتشمل ھذه المسؤولن،یووفقا

الیسواء كانت ناشئة عن إحتةیمن أخطاء جوھرةیبصورة عادلة خالالموحدةةیاللتمكنھا من إعداد وعرض القوائم الم
أو عن خطأ.

قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة، واإلفصاح مییفإن اإلدارة مسؤولة عن تق،الموحدةةیإعداد القوائم المالعند
المحاسبي ما لم تكن اإلدارة تنوي ةیكان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة باإلستمراریة واعتماد مبدأ اإلستمرارثمایح

ة عن اإلشراف على بذلك. تعتبر اإلدارة مسؤولامیأو ال یوجد لدیھا بدیل واقعي إال القاتیالشركة أو وقف العملةیتصف
.مجموعةار إعداد التقاریر المالیة للمس

الموحدةالمالیةالقوائمتدقیقحولالحساباتمدققمسؤولیة

خالیة بص�������ورة عامة من أخطاء الموحدةإن غایتنا تتمثل بالحص�������ول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة
جوھریة، س��واء كانت ناش��ئة عن احتیال أو عن خطأ، وإص��دار تقریر المدقق الذي یش��مل رأینا. إن التأكید المعقول ھو 
أي  للمعاییر الدولیة للتدقیق س���وف تكش���ف دائماً ً من التأكید، وال یض���من أن عملیة التدقیق التي تّمت وفقا مس���توى عاٍل

وجوده. وقد تنش����أ األخطاء عن اإلحتیال أو عن الخطأ، وتعتبر جوھریة بش����كل فردي أو ُمجّمع خطأ جوھري في حال
على ھذه القوائم المالیة فیما إذا كان من المتوقع تأ�یرھا على القرارات اإلقتص�������ادیة المتخذة من المس�������تخدمین بناًء

.الموحدة

لمعاییر التدقیق الدولیة،عملیةمنكجزء ً طوال فترةالمھنيالشكنحافظ علىوالمھنيتقدیرالإننا نمارسفالتدقیق وفقا
ًالتدقیق، :كما نقوم أیضا

، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ، الموحدةالمالیةقوائمبتحدید وتقییم مخاطر االخطاء الجوھریة في ال•
على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة توفر التصمیم والقیام بإجراءات التدقیق بما ینسجم مع تلك المخاطر والحصول و

أساسا لرأینا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوھري ناتج عن االحتیال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حیث یشمل 
.االحتیال التواطؤ، التزویر، الحذف المتعمد، سوء التمثیل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي

الصلة بالتدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب الظروف، باالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات •
.ولكن لیس بغرض إبداء رأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة

بتقییم مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واالیضاحات المتعلقة بھا المعدة من قبل •
.اإلدارة

٤
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قائم��ة الم��ركز الم��الي الموح��دة

كم��ا ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠١٨
٢٠١٨٢٠١٧

دوالردوالرإيض���احات
المــوجـ����ودات

الموج���ودات غ���ير المتداول���ة
          ٦٤٬٦٦٠٬٠٠٣٤٬٥٠٦٬٦٢١ممتلك��ات ومع���دات
        ٧١١٬٦٣٣٬٨٤١١١٬٨٦٠٬٢٦٩اس��تثمارات عقاري��ة

          ٨١٬٦٠٧٬٧٠٢١٬٤٥٥٬١٩١موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��الل ال��دخل الش��امل اآلخ��ر
             ٩٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠ودائ��ع الزامي��ة

             ١٠٦٠١٬٧٥٣٥٦٧٬٩٤٦موج�ودات ض�ريبية مؤجل��ة
          ٨٣١٬٦٧٦١٬٢٥٩٬٧٥٨ش�يكات برس�م التحص�يل تس��تحق بع��د س��نة

١٩٬٥٨٤٬٩٧٥١٩٬٨٩٩٬٧٨٥مجم��وع الموج��ودات غ���ير المتداول���ة

الموج����ودات المتداول����ة
          ١١٦٬٧٤١٬٥٦٧٦٬٣٧٨٬٨٥٦ذم��م مدين��ة، بالص��افي

             ١٢٤٦٥٬٦٥٢٤٠٦٬٠٨٥ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت���أمين
          ١٣٣٬٥٦٩٬١٥٧٢٬٦٥٦٬٢٧٦موج��ودات عق��ود إع��ادة الت��أمين

          ١٤١٬٣١١٬٤٠٢١٬١٩٧٬٣٩٩موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��الل قائم��ة ال��دخل
          ١٥١٬٥٨٦٬١١٧١٬٤٦٨٬٧٠٣مخ��زون عق��اري

          ١٦٨٥٨٬٣٩٤١٬١٠٨٬٢٢٦أرص�دة مدين��ة أخ��رى
          ٦٬٩١٣٬١٦٦٦٬٩١٠٬٠٩٢ش�يكات برس�م التحص�يل تس��تحق خ��الل س��نة

          ١٧٢٬٢٨٠٬٩٨٢١٬٦٨١٬٦٠٧- بودائ�ع ل��دى البن��وك
          ١٧٣٬٧٧٥٬٦٧٩٢٬٢٥٤٬٧٩٧- أنقد وم�ا ف�ي حكم��ه

٢٧٬٥٠٢٬١١٦٢٤٬٠٦٢٬٠٤١مجم���وع الموج���ودات المتداول���ة

٤٧٬٠٨٧٬٠٩١٤٣٬٩٦١٬٨٢٦مجم���وع الموج���ودات

حق���وق الملكي���ة والمطلوب���ات
حق��وق الملكي��ة

          ٢٥٬٢٠٠٬٠٠٠٥٬٢٠٠٬٠٠٠رأس الم����ال
             ٤٨٩٠٬٩٣٠٦٤٥٬١٩٥-١١احتي��اطي إجب��اري

          ١٨١٬٣٦٢٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٢٠١التغ��ير ف��ي القيم��ة العادل��ة
            (٣٩٠٬١٤٤)١٥٥٬٢٦٣فروق��ات ترجم��ة الق��وائم المالي��ة

         (١٬٠٧٢٬٥٧٢)١٬١٣٩٬٠٤٧األرب��اح الم��دورة
٨٬٧٤٧٬٢٤٠٥٬٦٨٢٬٦٨٠ص��افي حق��وق الملكي��ة العائ��د لمس��اهمي الش��ركة األم

          ٥٬٢٠٨٬٧٥٩٥٬٥٣٧٬٣٢٤حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة
١٣٬٩٥٥٬٩٩٩١١٬٢٢٠٬٠٠٤مجم��وع حق��وق الملكي��ة

المطلوب���ات غ���ير المتداول���ة
             ١٩١٬٠٠٢٬٣٦٢٩٥٧٬٥٣٦مخص��ص تع��ويض ت��رك الخدم��ة للم��وظفين

١٬٠٠٢٬٣٦٢٩٥٧٬٥٣٦مجم��وع المطلوب��ات غ���ير المتداول���ة

المطلوب����ات المتداول����ة
          ٢٠٣٬٤٥٩٬٩٣٠٢٬٥٧٧٬٥٢٧دائن��ون مختلف��ون

             ٢١١٬٠٣٥٬٣٨٩٤٨٣٬٦١١ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت���أمين
          ٢٢١٬٢٥١٬٣٥٦١٬٣٤٥٬٨٢٥أرص�دة دائن��ة أخ��رى
          ٢٣١٬٣٨٧٬٤٦٦١٬١٥٠٬٨٠٧مخصص��ات أخ��رى

        ١٣٢٣٬٦٧٥٬١٧٤٢٤٬١٥٣٬١٦٩مطلوب��ات عق��ود الت��أمين
          ٩٤٠٬١٩١٢٬٠٧٣٬٣٤٧ش��يكات آجل��ة ال��دفع

                      -٣٧٩٬٢٢٤قروض بنكي��ة - الج�زء القص��ير األج��ل
        ٣١٬٧٨٤٬٢٨٦        ٣٢٬١٢٨٬٧٣٠مجم���وع المطلوب���ات المتداول���ة

٣٣٬١٣١٬٠٩٢٣٢٬٧٤١٬٨٢٢مجم���وع المطلوب���ات

٤٧٬٠٨٧٬٠٩١٤٣٬٩٦١٬٨٢٦مجم��وع المطلوب��ات وحق���وق الملكي���ة

 تش��كل االيض��احات المرفق��ة ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة الموح��دة
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        ١٣٢٣٬٦٧٥٬١٧٤٢٤٬١٥٣٬١٦٩مطلوب��ات عق��ود الت��أمين
          ٩٤٠٬١٩١٢٬٠٧٣٬٣٤٧ش��يكات آجل��ة ال��دفع

                      -٣٧٩٬٢٢٤قروض بنكي��ة - الج�زء القص��ير األج��ل
        ٣١٬٧٨٤٬٢٨٦        ٣٢٬١٢٨٬٧٣٠مجم���وع المطلوب���ات المتداول���ة

٣٣٬١٣١٬٠٩٢٣٢٬٧٤١٬٨٢٢مجم���وع المطلوب���ات

٤٧٬٠٨٧٬٠٩١٤٣٬٩٦١٬٨٢٦مجم��وع المطلوب��ات وحق���وق الملكي���ة

 تش��كل االيض��احات المرفق��ة ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة الموح��دة
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قائم��ة ال��دخل الموح��دة

للس��نة المنتهي��ة ف��ي ٣١ ك��انون األول ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧
دوالردوالرإيض���احات

   ٢٣٬٧٩٩٬٦٥١         ٢٤٢٥٬٦٢٧٬٠٧٦اجم��الي أقس��اط مكتتب��ة
    (١٬٠٦٤٬٤٧٧)             (٦٩١٬١٦٣)٢٤التغ�ير ف�ي مخص��ص أقس��اط غ��ير مكتس��بة

   ٢٢٬٧٣٥٬١٧٤         ٢٤٬٩٣٥٬٩١٣اي��رادات أقس��اط مكتس��بة

    (١٬٥١٩٬١٨٨)          (٢٬٠٢٦٬٩٧٨)٢٤أقس��اط معي���دي الت���أمين
           ٦٢٬٥٣٤                 ٢٤٥٤٬٨٥٦التغ�ير ف�ي مخص��ص أقس��اط غ��ير مكتس��بة

    (١٬٤٥٦٬٦٥٤)          (١٬٩٧٢٬١٢٢)ص��افي أقس��اط معي��دي الت��أمين

   ٢١٬٢٧٨٬٥٢٠         ٢٤٢٢٬٩٦٣٬٧٩١ص��افي أقس��اط الت��أمين المكتس��بة

        ٩٧٩٬٨٥٧              ٢٤٢٥٥٬٩٣١اجم��الي العم���والت المكتس���بة
    (١٬٢٠٢٬٥٧٨)          (١٬٣٢٢٬٧١٧)٢٤يط�رح : العم���والت المدفوع���ة

   ٢١٬٠٥٥٬٧٩٩         ٢١٬٨٩٧٬٠٠٥ص��افي أقس��اط الت��أمين المكتس��بة بع��د العم��والت

        ٢٥١٬٨٥١              ٢٢٥٬٥٤٧اي���رادات االس���تثمارات

المطالب����ات المتكب����دة
(١٣٬٩٣٢٬٤٣٨)       (١٤٬٥١٤٬٤٨٥)اجم���الي المطالب���ات المتكب���دة  

        ٨٩٨٬١٥٧           ١٬٤٢٧٬٥٠١حص��ة معي��دي الت��أمين
(١٣٬٠٣٤٬٢٨١)       (١٣٬٠٨٦٬٩٨٤)٢٤ص���افي المطالب���ات المتكب���دة  

٢٤٩٬٠٣٥٬٥٦٨٨٬٢٧٣٬٣٦٩ص��افي أرب��اح أعم��ال الت��أمين قب��ل المص��اريف اإلداري��ة
    (٤٬٥١١٬٧٥٩)          (٤٬٩٥١٬٦٢٠)٢٥مص��اريف إداري��ة وعمومي��ة متعلق��ة بأعم��ال الت��أمين

     ٣٬٧٦١٬٦١٠           ٢٤٤٬٠٨٣٬٩٤٨ص��افي أرب��اح أعم��ال الت��أمين بع��د المص��اريف اإلداري��ة

         (٨٨٬١٣٥)               (٦١٬٧٥٧)فوائ�د وعم�والت بنكي�ة
       (٢٩٩٬٤٧٢)              ١٢٧٬٦٥٣أرب��اح ( خس��ائر)  تقيي�م فروق�ات عمل��ة 

       (٣٤٧٬٢٢٢)             (١٥٦٬٦٦٧)١١مخص��ص الخس��ائر اإلئتماني��ة المتوقع��ة
             ٧٬٩٠٩               (١٣٬٤٢١)( خس��ائر)  أرب��اح بي��ع ممتلك��ات ومع��دات

       (٧٥٩٬٦٧٧)             (٧٩٣٬٩٩٨)٢٥مص�اريف إداري�ة وعمومي�ة غ�ير موزع��ة
        ٣٦٨٬١٩٠                 ٥٥٬٦٩٠اي�رادات أخ�رى غ��ير موزع��ة

           ٣٥٬٨٦٦             (١٥٤٬٧٩٦)( خس��ائر)  أرب��اح إع��ادة تقيي��م اس��تثمارات مالي��ة م��ن خ��الل قائم��ة ال��دخل
     ١٬٩١٣٬٣٠١              ٧٣٣٥٬٢٣٢أرب��اح إع��ادة تقيي��م االس��تثمارات العقاري��ة

     ٤٬٥٩٢٬٣٧٠           ٣٬٤٢١٬٨٨٤ص��افي ال��ربح للس��نة قب��ل الض��رائب
    (١٬٣١٩٬٣١٤)          (١٬٠٠٣٬٣٠٨)ضريبة دخ�ل وض�ريبة قيم�ة مض�افة عل�ى األرب��اح

     ٣٬٢٧٣٬٠٥٦           ٢٬٤١٨٬٥٧٦ص��افي ال��ربح للس��نة بع��د الض��رائب

العائ��د ال��ى: 
     ٢٬٤٧٥٬٨٣٤           ٢٬٤٥٧٬٣٥٤مس���اهمي الش���ركة األم

        ٧٩٧٬٢٢٢               (٣٨٬٧٧٨)٤-٣حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة
٣٬٢٧٣٬٠٥٦           ٢٬٤١٨٬٥٧٦     

               ٠٫٤٨                     ٢٧٠٫٤٧ال��ربح األساس��ي للس��هم الواح��د العائ��د ال��ى مس��اهمي الش��ركة األم

 تش��كل االيض��احات المرفق��ة ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة الموح��دة
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٨ 
 

 

قائم��ة ال��دخل وال��دخل الش��امل اآلخ��ر الموح��دة
للس��نة المنتهي��ة ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧
دوالردوالرإيض���احات

٢٬٤١٨٬٥٧٦ص�افي ال��ربح للس��نة  ٣٬٢٧٣٬٠٥٦  
بن��ود ال��دخل الش��امل اآلخ��ر

بن��ود ل��ن يت��م إع��ادة تص��نيفها الحق��ا ض��من األرب��اح أو الخس��ائر
    (٨٢٠٬٩٠٦)    ٥٤٥٬٤٠٧فروق��ات ترجم��ة الق��وائم المالي��ة

     ٧٢٢٬٠٨٣      ١٨٦١٬٧٩٩التغ��ير ف��ي القيم��ة العادل��ة
٣٬٠٢٥٬٧٨٢إجم��الي ال��دخل الش��امل اآلخ��ر للس��نة  ٣٬١٧٤٬٢٣٣  

العائ��د ال��ى : 
٣٬٠٦٤٬٥٦٠مس���اهمي الش���ركة األم  ٢٬٣٧٧٬٠١١  

     ٧٩٧٬٢٢٢     (٣٨٬٧٧٨)حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة
٣٬٠٢٥٬٧٨٢إجم��الي ال��دخل الش��امل اآلخ��ر للس��نة  ٣٬١٧٤٬٢٣٣  

تش��كل االيض��احات المرفق��ة ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة الموح��دة
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

٧ 
 

 
قائم��ة ال��دخل الموح��دة

للس��نة المنتهي��ة ف��ي ٣١ ك��انون األول ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧
دوالردوالرإيض���احات

   ٢٣٬٧٩٩٬٦٥١         ٢٤٢٥٬٦٢٧٬٠٧٦اجم��الي أقس��اط مكتتب��ة
    (١٬٠٦٤٬٤٧٧)             (٦٩١٬١٦٣)٢٤التغ�ير ف�ي مخص��ص أقس��اط غ��ير مكتس��بة

   ٢٢٬٧٣٥٬١٧٤         ٢٤٬٩٣٥٬٩١٣اي��رادات أقس��اط مكتس��بة

    (١٬٥١٩٬١٨٨)          (٢٬٠٢٦٬٩٧٨)٢٤أقس��اط معي���دي الت���أمين
           ٦٢٬٥٣٤                 ٢٤٥٤٬٨٥٦التغ�ير ف�ي مخص��ص أقس��اط غ��ير مكتس��بة

    (١٬٤٥٦٬٦٥٤)          (١٬٩٧٢٬١٢٢)ص��افي أقس��اط معي��دي الت��أمين

   ٢١٬٢٧٨٬٥٢٠         ٢٤٢٢٬٩٦٣٬٧٩١ص��افي أقس��اط الت��أمين المكتس��بة

        ٩٧٩٬٨٥٧              ٢٤٢٥٥٬٩٣١اجم��الي العم���والت المكتس���بة
    (١٬٢٠٢٬٥٧٨)          (١٬٣٢٢٬٧١٧)٢٤يط�رح : العم���والت المدفوع���ة

   ٢١٬٠٥٥٬٧٩٩         ٢١٬٨٩٧٬٠٠٥ص��افي أقس��اط الت��أمين المكتس��بة بع��د العم��والت

        ٢٥١٬٨٥١              ٢٢٥٬٥٤٧اي���رادات االس���تثمارات

المطالب����ات المتكب����دة
(١٣٬٩٣٢٬٤٣٨)       (١٤٬٥١٤٬٤٨٥)اجم���الي المطالب���ات المتكب���دة  

        ٨٩٨٬١٥٧           ١٬٤٢٧٬٥٠١حص��ة معي��دي الت��أمين
(١٣٬٠٣٤٬٢٨١)       (١٣٬٠٨٦٬٩٨٤)٢٤ص���افي المطالب���ات المتكب���دة  

٢٤٩٬٠٣٥٬٥٦٨٨٬٢٧٣٬٣٦٩ص��افي أرب��اح أعم��ال الت��أمين قب��ل المص��اريف اإلداري��ة
    (٤٬٥١١٬٧٥٩)          (٤٬٩٥١٬٦٢٠)٢٥مص��اريف إداري��ة وعمومي��ة متعلق��ة بأعم��ال الت��أمين

     ٣٬٧٦١٬٦١٠           ٢٤٤٬٠٨٣٬٩٤٨ص��افي أرب��اح أعم��ال الت��أمين بع��د المص��اريف اإلداري��ة

         (٨٨٬١٣٥)               (٦١٬٧٥٧)فوائ�د وعم�والت بنكي�ة
       (٢٩٩٬٤٧٢)              ١٢٧٬٦٥٣أرب��اح ( خس��ائر)  تقيي�م فروق�ات عمل��ة 

       (٣٤٧٬٢٢٢)             (١٥٦٬٦٦٧)١١مخص��ص الخس��ائر اإلئتماني��ة المتوقع��ة
             ٧٬٩٠٩               (١٣٬٤٢١)( خس��ائر)  أرب��اح بي��ع ممتلك��ات ومع��دات

       (٧٥٩٬٦٧٧)             (٧٩٣٬٩٩٨)٢٥مص�اريف إداري�ة وعمومي�ة غ�ير موزع��ة
        ٣٦٨٬١٩٠                 ٥٥٬٦٩٠اي�رادات أخ�رى غ��ير موزع��ة

           ٣٥٬٨٦٦             (١٥٤٬٧٩٦)( خس��ائر)  أرب��اح إع��ادة تقيي��م اس��تثمارات مالي��ة م��ن خ��الل قائم��ة ال��دخل
     ١٬٩١٣٬٣٠١              ٧٣٣٥٬٢٣٢أرب��اح إع��ادة تقيي��م االس��تثمارات العقاري��ة

     ٤٬٥٩٢٬٣٧٠           ٣٬٤٢١٬٨٨٤ص��افي ال��ربح للس��نة قب��ل الض��رائب
    (١٬٣١٩٬٣١٤)          (١٬٠٠٣٬٣٠٨)ضريبة دخ�ل وض�ريبة قيم�ة مض�افة عل�ى األرب��اح

     ٣٬٢٧٣٬٠٥٦           ٢٬٤١٨٬٥٧٦ص��افي ال��ربح للس��نة بع��د الض��رائب

العائ��د ال��ى: 
     ٢٬٤٧٥٬٨٣٤           ٢٬٤٥٧٬٣٥٤مس���اهمي الش���ركة األم

        ٧٩٧٬٢٢٢               (٣٨٬٧٧٨)٤-٣حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة
٣٬٢٧٣٬٠٥٦           ٢٬٤١٨٬٥٧٦     

               ٠٫٤٨                     ٢٧٠٫٤٧ال��ربح األساس��ي للس��هم الواح��د العائ��د ال��ى مس��اهمي الش��ركة األم

 تش��كل االيض��احات المرفق��ة ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة الموح��دة

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

٨ 
 

 

قائم��ة ال��دخل وال��دخل الش��امل اآلخ��ر الموح��دة
للس��نة المنتهي��ة ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧
دوالردوالرإيض���احات

٢٬٤١٨٬٥٧٦ص�افي ال��ربح للس��نة  ٣٬٢٧٣٬٠٥٦  
بن��ود ال��دخل الش��امل اآلخ��ر

بن��ود ل��ن يت��م إع��ادة تص��نيفها الحق��ا ض��من األرب��اح أو الخس��ائر
    (٨٢٠٬٩٠٦)    ٥٤٥٬٤٠٧فروق��ات ترجم��ة الق��وائم المالي��ة

     ٧٢٢٬٠٨٣      ١٨٦١٬٧٩٩التغ��ير ف��ي القيم��ة العادل��ة
٣٬٠٢٥٬٧٨٢إجم��الي ال��دخل الش��امل اآلخ��ر للس��نة  ٣٬١٧٤٬٢٣٣  

العائ��د ال��ى : 
٣٬٠٦٤٬٥٦٠مس���اهمي الش���ركة األم  ٢٬٣٧٧٬٠١١  

     ٧٩٧٬٢٢٢     (٣٨٬٧٧٨)حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة
٣٬٠٢٥٬٧٨٢إجم��الي ال��دخل الش��امل اآلخ��ر للس��نة  ٣٬١٧٤٬٢٣٣  

تش��كل االيض��احات المرفق��ة ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة الموح��دة
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٩  

 

قائم��ة التغ��يرات ف��ي حق��وق الملكي��ة الموح��دة
للس��نة المنتهي��ة ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠١٨

مجم�وع حق��وق
التغ�ير ف��ي

فروق�ات ترجم��ة
الملكي��ة العائ���د

حق��وق جه��ات
مجم�وع حق��وق

س الم���ال
رأ

احتي���اطي اجب���اري
القيم��ة العادل���ة

الق���وائم المالي���ة
األرب��اح الم���دورة / 

( الخس���ائر )  المتراكم��ة
لمس��اهمي الش��ركة األم

غ�ير مس�يطرة
الملكي��ة

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

ص�يد كم�ا ف�ي ١ ك��انون الث���اني ٢٠١٨
الر

٥٬٢٠٠٬٠٠٠
          

٦٤٥٬١٩٥
         

١٬٣٠٠٬٢٠١
          

 
(٣٩٠٬١٤٤)

         
 

(١٬٠٧٢٬٥٧٢)
          

 
٥٬٦٨٢٬٦٨٠

          
 

٥٬٥٣٧٬٣٢٤
   

 
١١٬٢٢٠٬٠٠٤

           
 

ص�افي أرب��اح الس��نة
-

                          
-

                      
-

                          
 

-
                        

 
٢٬٤٥٧٬٣٥٤

            
 

٢٬٤٥٧٬٣٥٤
          

 
(٣٨٬٧٧٨)

       
 

٢٬٤١٨٬٥٧٦
             

 
بن��ود ال��دخل الش��امل اآلخ��ر

-
                          

-
                      

٦١٬٧٩٩
                

 
٥٤٥٬٤٠٧

           
 

-
                            

 
٦٠٧٬٢٠٦

             
 

-
                   

 
٦٠٧٬٢٠٦

                
 

إجم��الي ال��دخل الش��امل اآلخ��ر للس��نة
-

                          
-

                      
٦١٬٧٩٩

                
 

٥٤٥٬٤٠٧
           

 
٢٬٤٥٧٬٣٥٤

            
 

٣٬٠٦٤٬٥٦٠
          

 
(٣٨٬٧٧٨)

       
 

٣٬٠٢٥٬٧٨٢
             

 

ت غ��ير مس��يطرة
التغ�ير ف�ي حق�وق جه�ا

-
                          

-
                      

-
                          

 
-

                        
 

-
                            

 
-

                          
 

(٢٨٩٬٧٨٧)
     

 
(٢٨٩٬٧٨٧)

               
 

المح��ول ال��ى االحتي��اطي االجب��اري
-

                          
٢٤٥٬٧٣٥

         
-

                          
 

-
                        

 
(٢٤٥٬٧٣٥)

             
 

-
                          

 
-

                   
 

-
                             

 
ص�يد كم�ا ف�ي ٣١ ك���انون األول ٢٠١٨

الر
٥٬٢٠٠٬٠٠٠

          
٨٩٠٬٩٣٠

         
١٬٣٦٢٬٠٠٠

          
 

١٥٥٬٢٦٣
           

 
١٬١٣٩٬٠٤٧

            
 

٨٬٧٤٧٬٢٤٠
          

 
٥٬٢٠٨٬٧٥٩

   
 

١٣٬٩٥٥٬٩٩٩
           

 

ص�يد كم�ا ف�ي ١ ك��انون الث���اني ٢٠١٧
الر

٥٬٢٠٠٬٠٠٠
          

٣٩٧٬٦١٢
         

٥٧٨٬١١٨
             

 
٤٣٠٬٧٦٢

           
 

(٣٬٣٠٠٬٨٢٣)
          

 
٣٬٣٠٥٬٦٦٩

          
 

٤٬٨٦٤٬٠٣٠
   

 
٨٬١٦٩٬٦٩٩

             
 

ص�افي أرب��اح الس��نة
-

                          
-

                      
-

                          
 

-
                        

 
٢٬٤٧٥٬٨٣٤

            
 

٢٬٤٧٥٬٨٣٤
          

 
٧٩٧٬٢٢٢

      
 

٣٬٢٧٣٬٠٥٦
             

 
بن��ود الخس��ارة الش��املة األخ��رى

-
                          

-
                      

٧٢٢٬٠٨٣
             

 
(٨٢٠٬٩٠٦)

         
 

-
                            

 
(٩٨٬٨٢٣)

              
 

-
                   

 
(٩٨٬٨٢٣)

                 
 

إجم��الي ال��دخل الش��امل اآلخ��ر للس��نة
-

                          
-

                      
٧٢٢٬٠٨٣

             
 

(٨٢٠٬٩٠٦)
         

 
٢٬٤٧٥٬٨٣٤

            
 

٢٬٣٧٧٬٠١١
          

 
٧٩٧٬٢٢٢

      
 

٣٬١٧٤٬٢٣٣
             

 

ت غ��ير مس��يطرة
التغ�ير ف�ي حق�وق جه�ا

-
                          

-
                      

-
                          

 
-

                        
 

-
                            

 
-

                          
 

(١٢٣٬٩٢٨)
     

 
(١٢٣٬٩٢٨)

               
 

المح��ول ال��ى االحتي��اطي االجب��اري
-

                          
٢٤٧٬٥٨٣

         
-

                          
 

-
                        

 
(٢٤٧٬٥٨٣)

             
 

-
                          

 
-

                   
 

-
                             

 
ص�يد كم�ا ف�ي ٣١ ك���انون األول ٢٠١٧

الر
٥٬٢٠٠٬٠٠٠

          
٦٤٥٬١٩٥

         
١٬٣٠٠٬٢٠١

          
 

(٣٩٠٬١٤٤)
         

 
(١٬٠٧٢٬٥٧٢)

          
 

٥٬٦٨٢٬٦٨٠
          

 
٥٬٥٣٧٬٣٢٤

   
 

١١٬٢٢٠٬٠٠٤
           

 

ض��احات المرفق��ة ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة الموح��دة
تش��كل االي

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

١٠ 
 

 
قائم��ة الت��دفقات النقدي��ة الموح��دة

للس��نة المنتهي��ة ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧
دوالردوالر

الت��دفق النق��دي م��ن عملي��ات التش��غيل
   ٤٬٥٩٢٬٣٧٠       ٣٬٤٢١٬٨٨٤ص��افي أرب��اح الس��نة قب��ل الض��ريبة

تع��ديالت: 
     (٩٤٥٬١٦٣)         (٩١٢٬٨٨١)( الزي���ادة)  ف��ي موج��ودات عق��ود إع��ادة الت��أمين
   ٦٬٤٨٤٬٣٧٩         (٤٧٧٬٩٩٥)( النق��ص)  الزي��ادة ف��ي مطلوب��ات عق��ود الت��أمين

      ٢٦٥٬٠٧٩          ٢١٦٬٧٨٨إس��تهالكات ممتلك���ات ومع���دات
      ٣٤٧٬٢٢٢          ١٥٦٬٦٦٧مخص��ص الخس��ائر اإلئتماني��ة المتوقع��ة

      ١٧٣٬٠٠١         (١٧٠٬٩١٧)فروق��ات عمل��ة
       (٩٨٬٧٦٢)           (٧٩٬٣٨٤)( أرب��اح)  بي��ع اس��تثمارات مالي��ة م��ن خ��الل قائم��ة ال��دخل

       (٣٥٬٨٦٦)          ١٥٤٬٧٩٦خس��ائر ( أرب��اح)  إع��ادة تقيي��م االس��تثمارات المالي��ة م��ن خ��الل قائم��ة ال��دخل
(١٬٩١٣٬٣٠١)         (٣٣٥٬٢٣٢)( أرب��اح)  إع��ادة تقيي��م االس��تثمارات العقاري��ة  

         (٩٬٨٣١)            ١٣٬٤٢١خس��ائر ( أرب��اح)  بي��ع ممتلك��ات ومع��دات
      ١٨٥٬٤٧٢          ٢٨٤٬٦٣٠مخص��ص انتفاع��ات الم��وظفين

   ٩٬٠٤٤٬٦٠٠       ٢٬٢٧١٬٧٧٧النق��د المت��دفق م��ن العملي��ات التش��غيلية قب���ل التغ���ير ف���ي الموج���ودات والمطلوب���ات
(٣٬١٦٢٬٣٣٠)          ٤٢٥٬٠٠٨النق��ص ( الزي���ادة)  ف�ي ش�يكات برس��م التحص��يل  

     (٥٠٤٬٤١٣)         (٤٢١٬٧٦٦)( الزي���ادة)  ف�ي ذم�م مدين�ة
     (١٦٩٬٥٧٤)           (٥٩٬٥٦٧)( الزي���ادة)  ف��ي ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت��أمين

      ٦٩٠٬٨١٩         (١١٧٬٤١٤)( الزي���ادة)  النق�ص ف�ي مخ��زون عق��اري
(١٬٥٧٣٬٥١٦)          ٥٦١٬٦٦٠النق��ص ( الزي���ادة)  ف��ي االس��تثمارات العقاري��ة  
     (٦٧٩٬٩٣٥)          ٢٤٩٬٨٣٢النق��ص ( الزي���ادة)  ف�ي أرص�دة مدين�ة أخ��رى

      ٢٨٥٬٢٢٣          ٨٨٢٬٤٠٣الزي��ادة ف��ي دائن��ون مختلف��ون
        ٢٦٬٥٢٥          ٥٥١٬٧٧٨الزي��ادة ف��ي ذم��م دائن��ة لش��ركات إع��ادة الت��أمين

     (٩٣٠٬٨٦٠)           (٩٤٬٤٦٩)( النق��ص)  ف�ي أرص�دة دائن�ة أخ��رى
     (٣٢٢٬٦٠٩)         (١٨٢٬٤٢٢)( النق��ص)  ف�ي مخصص�ات أخ��رى

   ٢٬٧٠٣٬٩٣٠       ٤٬٠٦٦٬٨٢٠النق��د المت��دفق م��ن العملي��ات التش���غيلية
       (٧٥٬٣٥٩)         (١٦٦٬٤٨٠)انتفاع��ات م��وظفين مدفوع��ة

     (٥٧٦٬٤٣٩)         (٦١٨٬٠٣٤)ض�رائب مدفوع��ة
   ٢٬٠٥٢٬١٣٢       ٣٬٢٨٢٬٣٠٦ص��افي النق��د المت��دفق م��ن العملي��ات التش��غيلية

الت��دفق النق��دي م��ن عملي��ات اإلس��تثمار
        ٤٣٬٥٩١            ٢٨٬٠٢٤المتحص��الت م��ن بي��ع ممتلك��ات ومع��دات

   ١٬٦٨٦٬٩٠١          ٧٦٠٬٠٨٨المتحص��الت م��ن بي��ع أوراق مالي��ة
(٢٬٨٢٦٬٧٧٧)     (١٬٠٤٠٬٢٣٤)ش��راء موج��ودات مالي��ة  

     (٣٢٧٬١٨٩)         (٤١١٬٦١٥)ش��راء ممتلك��ات ومع��دات
     (١٢٣٬٩٢٨)         (٢٨٩٬٧٨٧)التغ�ير ف�ي حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة

(١٬٥٤٧٬٤٠٢)         (٩٥٣٬٥٢٤)ص��افي النق��د ( المس��تخدم ف��ي)  عملي��ات االس��تثمار  
الت��دفق النق��دي م��ن عملي��ات التموي��ل

               -          ٣٧٩٬٢٢٤الزي��ادة ف��ي الق��روض البنكي��ة
      ٦٥٣٬٥٨٩         (٣٠٢٬٣١٧)( الزي���ادة)  النق�ص ف�ي ودائ�ع ل�دى البن�وك ال�تي تس�تحق بع�د ث�الث ش��هور

      ٧٠٢٬٧٧١     (١٬١٣٣٬١٥٦)الزي���ادة ( النق��ص)  ف��ي ش��يكات آجل��ة ال��دفع
   ١٬٣٥٦٬٣٦٠     (١٬٠٥٦٬٢٤٩)ص��افي النق��د ( المس��تخدم ف��ي)  المت��دفق م��ن عملي��ات التموي��ل

   ١٬٨٦١٬٠٩٠       ١٬٢٧٢٬٥٣٣ص�افي الزي�ادة ف�ي النق��د وم��ا ف��ي حكم��ه
     (٨٢٠٬٩٠٦)          ٥٤٥٬٤٠٧فروق��ات ترجم��ة الق��وائم المالي��ة

   ٢٬٣٤٢٬٢٨٧       ٣٬٣٨٢٬٤٧١النق�د وم�ا ف�ي حكم�ه ف�ي بداي�ة الس��نة
   ٣٬٣٨٢٬٤٧١       ٥٬٢٠٠٬٤١١النق�د وم�ا ف�ي حكم�ه ف��ي نهاي��ة الس��نة

ممث�ال فيم�ا يل�ي: 
   ٢٬٢٥٤٬٧٩٧       ٣٬٧٧٥٬٦٧٩نقد وم�ا ف�ي حكم��ه

   ١٬١٢٧٬٦٧٤       ١٬٤٢٤٬٧٣٢ودائ�ع ل�دى البن�وك تس�تحق خ�الل ث�الث ش��هور
   ٣٬٣٨٢٬٤٧١       ٥٬٢٠٠٬٤١١النق�د وم�ا ف�ي حكم�ه ف��ي نهاي��ة الس��نة

تش��كل االيض��احات المرفق��ة ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة الموح��دة
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

١٠ 
 

 
قائم��ة الت��دفقات النقدي��ة الموح��دة

للس��نة المنتهي��ة ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧
دوالردوالر

الت��دفق النق��دي م��ن عملي��ات التش��غيل
   ٤٬٥٩٢٬٣٧٠       ٣٬٤٢١٬٨٨٤ص��افي أرب��اح الس��نة قب��ل الض��ريبة

تع��ديالت: 
     (٩٤٥٬١٦٣)         (٩١٢٬٨٨١)( الزي���ادة)  ف��ي موج��ودات عق��ود إع��ادة الت��أمين
   ٦٬٤٨٤٬٣٧٩         (٤٧٧٬٩٩٥)( النق��ص)  الزي��ادة ف��ي مطلوب��ات عق��ود الت��أمين

      ٢٦٥٬٠٧٩          ٢١٦٬٧٨٨إس��تهالكات ممتلك���ات ومع���دات
      ٣٤٧٬٢٢٢          ١٥٦٬٦٦٧مخص��ص الخس��ائر اإلئتماني��ة المتوقع��ة

      ١٧٣٬٠٠١         (١٧٠٬٩١٧)فروق��ات عمل��ة
       (٩٨٬٧٦٢)           (٧٩٬٣٨٤)( أرب��اح)  بي��ع اس��تثمارات مالي��ة م��ن خ��الل قائم��ة ال��دخل

       (٣٥٬٨٦٦)          ١٥٤٬٧٩٦خس��ائر ( أرب��اح)  إع��ادة تقيي��م االس��تثمارات المالي��ة م��ن خ��الل قائم��ة ال��دخل
(١٬٩١٣٬٣٠١)         (٣٣٥٬٢٣٢)( أرب��اح)  إع��ادة تقيي��م االس��تثمارات العقاري��ة  

         (٩٬٨٣١)            ١٣٬٤٢١خس��ائر ( أرب��اح)  بي��ع ممتلك��ات ومع��دات
      ١٨٥٬٤٧٢          ٢٨٤٬٦٣٠مخص��ص انتفاع��ات الم��وظفين

   ٩٬٠٤٤٬٦٠٠       ٢٬٢٧١٬٧٧٧النق��د المت��دفق م��ن العملي��ات التش��غيلية قب���ل التغ���ير ف���ي الموج���ودات والمطلوب���ات
(٣٬١٦٢٬٣٣٠)          ٤٢٥٬٠٠٨النق��ص ( الزي���ادة)  ف�ي ش�يكات برس��م التحص��يل  

     (٥٠٤٬٤١٣)         (٤٢١٬٧٦٦)( الزي���ادة)  ف�ي ذم�م مدين�ة
     (١٦٩٬٥٧٤)           (٥٩٬٥٦٧)( الزي���ادة)  ف��ي ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت��أمين

      ٦٩٠٬٨١٩         (١١٧٬٤١٤)( الزي���ادة)  النق�ص ف�ي مخ��زون عق��اري
(١٬٥٧٣٬٥١٦)          ٥٦١٬٦٦٠النق��ص ( الزي���ادة)  ف��ي االس��تثمارات العقاري��ة  
     (٦٧٩٬٩٣٥)          ٢٤٩٬٨٣٢النق��ص ( الزي���ادة)  ف�ي أرص�دة مدين�ة أخ��رى

      ٢٨٥٬٢٢٣          ٨٨٢٬٤٠٣الزي��ادة ف��ي دائن��ون مختلف��ون
        ٢٦٬٥٢٥          ٥٥١٬٧٧٨الزي��ادة ف��ي ذم��م دائن��ة لش��ركات إع��ادة الت��أمين

     (٩٣٠٬٨٦٠)           (٩٤٬٤٦٩)( النق��ص)  ف�ي أرص�دة دائن�ة أخ��رى
     (٣٢٢٬٦٠٩)         (١٨٢٬٤٢٢)( النق��ص)  ف�ي مخصص�ات أخ��رى

   ٢٬٧٠٣٬٩٣٠       ٤٬٠٦٦٬٨٢٠النق��د المت��دفق م��ن العملي��ات التش���غيلية
       (٧٥٬٣٥٩)         (١٦٦٬٤٨٠)انتفاع��ات م��وظفين مدفوع��ة

     (٥٧٦٬٤٣٩)         (٦١٨٬٠٣٤)ض�رائب مدفوع��ة
   ٢٬٠٥٢٬١٣٢       ٣٬٢٨٢٬٣٠٦ص��افي النق��د المت��دفق م��ن العملي��ات التش��غيلية

الت��دفق النق��دي م��ن عملي��ات اإلس��تثمار
        ٤٣٬٥٩١            ٢٨٬٠٢٤المتحص��الت م��ن بي��ع ممتلك��ات ومع��دات

   ١٬٦٨٦٬٩٠١          ٧٦٠٬٠٨٨المتحص��الت م��ن بي��ع أوراق مالي��ة
(٢٬٨٢٦٬٧٧٧)     (١٬٠٤٠٬٢٣٤)ش��راء موج��ودات مالي��ة  

     (٣٢٧٬١٨٩)         (٤١١٬٦١٥)ش��راء ممتلك��ات ومع��دات
     (١٢٣٬٩٢٨)         (٢٨٩٬٧٨٧)التغ�ير ف�ي حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة

(١٬٥٤٧٬٤٠٢)         (٩٥٣٬٥٢٤)ص��افي النق��د ( المس��تخدم ف��ي)  عملي��ات االس��تثمار  
الت��دفق النق��دي م��ن عملي��ات التموي��ل

               -          ٣٧٩٬٢٢٤الزي��ادة ف��ي الق��روض البنكي��ة
      ٦٥٣٬٥٨٩         (٣٠٢٬٣١٧)( الزي���ادة)  النق�ص ف�ي ودائ�ع ل�دى البن�وك ال�تي تس�تحق بع�د ث�الث ش��هور

      ٧٠٢٬٧٧١     (١٬١٣٣٬١٥٦)الزي���ادة ( النق��ص)  ف��ي ش��يكات آجل��ة ال��دفع
   ١٬٣٥٦٬٣٦٠     (١٬٠٥٦٬٢٤٩)ص��افي النق��د ( المس��تخدم ف��ي)  المت��دفق م��ن عملي��ات التموي��ل

   ١٬٨٦١٬٠٩٠       ١٬٢٧٢٬٥٣٣ص�افي الزي�ادة ف�ي النق��د وم��ا ف��ي حكم��ه
     (٨٢٠٬٩٠٦)          ٥٤٥٬٤٠٧فروق��ات ترجم��ة الق��وائم المالي��ة

   ٢٬٣٤٢٬٢٨٧       ٣٬٣٨٢٬٤٧١النق�د وم�ا ف�ي حكم�ه ف�ي بداي�ة الس��نة
   ٣٬٣٨٢٬٤٧١       ٥٬٢٠٠٬٤١١النق�د وم�ا ف�ي حكم�ه ف��ي نهاي��ة الس��نة

ممث�ال فيم�ا يل�ي: 
   ٢٬٢٥٤٬٧٩٧       ٣٬٧٧٥٬٦٧٩نقد وم�ا ف�ي حكم��ه

   ١٬١٢٧٬٦٧٤       ١٬٤٢٤٬٧٣٢ودائ�ع ل�دى البن�وك تس�تحق خ�الل ث�الث ش��هور
   ٣٬٣٨٢٬٤٧١       ٥٬٢٠٠٬٤١١النق�د وم�ا ف�ي حكم�ه ف��ي نهاي��ة الس��نة

تش��كل االيض��احات المرفق��ة ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة الموح��دة



شركة المشرق للتأمين 46

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

١١ 
 

 

 التعريف واألعمال -١
 

وه�ي مس�جلة  ١٩٦٤) لس�نة ١٢أحكام ق�انون الش�ركات رق�م ( بمقتضى ١٩٩٢تأسست شركة المشرق للتأمين في عام  -أ
 ، ومركزها الرئيسي في رام هللا.٥٦٢٦٠٠٣٦١كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم 

تتعاطى الشركة كافة أعمال التأمين في إطار القوانين واألنظم�ة والتعليم�ات المتعلق�ة بأعم�ال الت�أمين المعم�ول به�ا ف�ي  -ب
 فلسطين.

ً ) فر١٥طاتها من خالل فروعها ومكاتبها المنتشرة في الضفة الغربية والبالغ عددها (تزاول الشركة نشا -ت ً  عا كم�ا  ومكتبا
ً ) فر١٥و( ٢٠١٨كانون األول  ٣١في  ً  عا  باإلض�افة إل�ى وك�الء بل�غ متوس�ط ٢٠١٧ك�انون األول  ٣١كم�ا ف�ي  ومكتبا

 .٢٠١٧سنة  ) وكيالً خالل٢٧(و ٢٠١٨خالل سنة ) وكيالً ٢٠(عددهم 
ك�انون األول  ٣١) موظف�ا كم�ا ف�ي ١٥٠و( ٢٠١٨ك�انون األول  ٣١) موظف�ا كم�ا ف�ي ١٥٩عدد موظفي الش�ركة (بلغ  -ث

٢٠١٧. 
، عل�ى ٢٠١٩ آذار ١١ من قبل اللجنة التنفيذية المنبثق�ة ع�ن مجل�س اإلدارة ف�ي ت�اريخالموحدة تم اعتماد القوائم المالية  -ج

 في اجتماعها السنوي القادم.أن يتم عرضها للموافقة عليها من قبل الهيئة العامة 
م�ن قب�ل هيئ�ة س�وق رأس الم�ال الفلس�طينية / اإلدارة العام�ة للت�أمين  مجموعةللالموحدة تم الموافقة على القوائم المالية  -ح

 .١٣٢٠٦/٢٠١٩/PCMA/DIWAN بموجب كتابهم إشارة رقم ٢٠١٩ آذار ٢٥بتاريخ 
 

 رأس مال الشركة -٢
 

س�هم بقيم�ة  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠دوالر موزع�ة عل�ى  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠والم�دفوع بالكام�ل يتألف رأس مال الشركة المكتت�ب ب�ه 
 ) دوالر لكل سهم.١(

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٢ 
 

 

 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة -٣
 

 المالي��ة ق��وائمالمعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـر جوهري عل��ى ال١-٣
   الموحدة

للتقارير المالية المعدلة والمعايير الدولية للتقارير المالي�ة الجدي�دة التالي�ة ف�ي إع�داد عايير الدولية مبتطبيق ال مجموعةقامت ال
 :٢٠١٨كانون الثاني  ١والتي أصبحت سارية المفعول إعتباراً من  الموحدة القوائم المالية

 

 تاريخ التطبيق  
 ٢٠١٨ ثانيالكانون  ١ "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ٢٠١٨ثاني الكانون  ١ "اإليرادات من عقود العمالء" ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ٢٠١٨ثاني الكانون  ١ "المدفوعات المبنية على األسهم" ٢التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
"التحويل من وإلى اإلستثمارات  ٤٠التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ٢٠١٨ثاني الكانون  ١ العقارية"

"االستثمار في شركات زميلة وشركات  ٢٨التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ٢٠١٨ثاني الكانون  ١ المشروع المشترك"

 ٢٠١٨ثاني الكانون  ١ "المعامالت بالعمالت األجنبية والمدفوع مقدماً" ٢٢التفسير رقم 
 

 إن تطبيق ما ورد أعاله لم ينتج عنه أي تغييرات على صافي الربح أو حقوق الملكية للشركة المسجلة سابقاً.
 
 "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )١(

 

، بتاريخ ٢٠١٤ تموزكما هو معدل في  ٩ر الدولي للتقارير المالية رقم المعيا النسخة النهائية من ة بتطبيقمجموعقامت ال
ً  ٢٠١٨ كانون الثاني ١االنتقال المحدد في  في القوائم  مما نتج عنه تغييرات في السياسات المحاسبية المعترف بها سابقا

 .٢٠١٧ كانون األول ٣١كما في وعن السنة المنتهية في  الموحدة المالية
 

تغييرات في السياسات المحاسبية الخاصة بتحديد وتصنيف وقياس  ٩رقم  نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
الموجودات والمطلوبات المالية واالنخفاض في قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط. كما يتولى المعيار الدولي 

ار الدولي للتقارير المالية رقم بشكل جوهري تعديل المعايير التي تتناول األدوات المالية مثل المعي ٩للتقارير المالية رقم 
 "األدوات المالية: اإلفصاحات". ٧
 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
ثالث فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية: تلك المقاسة بالتكلفة المطفأة  ٩يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لدخل الشامل اآلخر والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل. يعتمد تصنيف والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل ا
بشكل عام على نموذج األعمال الذي تدار من خالله  ٩الموجودات المالية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. يحذف المعيار الفئات الحالي
 والمتمثلة في الموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المتاحة للبيع. ٣٩

 
، فإن المشتقات المتضمنة في العقود التي يكون فيها العقد األصلي هو أصل ٩بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 مالي في نطاق المعيار وال يتم تشعبها أبداً. بدال من ذلك ، يتم تقييم أداة هجينة بأكملها ألغراض التصنيف.
 

 ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم لحالية في ت الباطبالمتر کبيل بشک ٩ رقم لماليةر ايرلي للتقادولر المعياظ ايحتف
، فقد تم إدراج جميع ٣٩للمعيار المحاسبي الدولي رقم  من أنه وفقًاومع ذلك، فعلى الرغم لمالية. ت اباولطلمف التصني

، ووفقًا للمعيار الدولي الموحدة الدخل قائمةضمن خيار القيمة العادلة في  تغيرات القيمة العادلة للمطلوبات المحددة
 ي:، يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة بشكل عام على النحو التال٩ رقم للتقارير المالية

 
مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي يعزى إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام ويتم عرضه في الدخل الشامل  -

 اآلخر؛ و
 الدخل. قائمةيتم عرض المبلغ المتبقي من تغيرات القيمة العادلة في  -
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

١١ 
 

 

 التعريف واألعمال -١
 

وه�ي مس�جلة  ١٩٦٤) لس�نة ١٢أحكام ق�انون الش�ركات رق�م ( بمقتضى ١٩٩٢تأسست شركة المشرق للتأمين في عام  -أ
 ، ومركزها الرئيسي في رام هللا.٥٦٢٦٠٠٣٦١كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم 

تتعاطى الشركة كافة أعمال التأمين في إطار القوانين واألنظم�ة والتعليم�ات المتعلق�ة بأعم�ال الت�أمين المعم�ول به�ا ف�ي  -ب
 فلسطين.

ً ) فر١٥طاتها من خالل فروعها ومكاتبها المنتشرة في الضفة الغربية والبالغ عددها (تزاول الشركة نشا -ت ً  عا كم�ا  ومكتبا
ً ) فر١٥و( ٢٠١٨كانون األول  ٣١في  ً  عا  باإلض�افة إل�ى وك�الء بل�غ متوس�ط ٢٠١٧ك�انون األول  ٣١كم�ا ف�ي  ومكتبا

 .٢٠١٧سنة  ) وكيالً خالل٢٧(و ٢٠١٨خالل سنة ) وكيالً ٢٠(عددهم 
ك�انون األول  ٣١) موظف�ا كم�ا ف�ي ١٥٠و( ٢٠١٨ك�انون األول  ٣١) موظف�ا كم�ا ف�ي ١٥٩عدد موظفي الش�ركة (بلغ  -ث

٢٠١٧. 
، عل�ى ٢٠١٩ آذار ١١ من قبل اللجنة التنفيذية المنبثق�ة ع�ن مجل�س اإلدارة ف�ي ت�اريخالموحدة تم اعتماد القوائم المالية  -ج

 في اجتماعها السنوي القادم.أن يتم عرضها للموافقة عليها من قبل الهيئة العامة 
م�ن قب�ل هيئ�ة س�وق رأس الم�ال الفلس�طينية / اإلدارة العام�ة للت�أمين  مجموعةللالموحدة تم الموافقة على القوائم المالية  -ح

 .١٣٢٠٦/٢٠١٩/PCMA/DIWAN بموجب كتابهم إشارة رقم ٢٠١٩ آذار ٢٥بتاريخ 
 

 رأس مال الشركة -٢
 

س�هم بقيم�ة  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠دوالر موزع�ة عل�ى  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠والم�دفوع بالكام�ل يتألف رأس مال الشركة المكتت�ب ب�ه 
 ) دوالر لكل سهم.١(

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٢ 
 

 

 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة -٣
 

 المالي��ة ق��وائمالمعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـر جوهري عل��ى ال١-٣
   الموحدة

للتقارير المالية المعدلة والمعايير الدولية للتقارير المالي�ة الجدي�دة التالي�ة ف�ي إع�داد عايير الدولية مبتطبيق ال مجموعةقامت ال
 :٢٠١٨كانون الثاني  ١والتي أصبحت سارية المفعول إعتباراً من  الموحدة القوائم المالية

 

 تاريخ التطبيق  
 ٢٠١٨ ثانيالكانون  ١ "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ٢٠١٨ثاني الكانون  ١ "اإليرادات من عقود العمالء" ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ٢٠١٨ثاني الكانون  ١ "المدفوعات المبنية على األسهم" ٢التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
"التحويل من وإلى اإلستثمارات  ٤٠التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ٢٠١٨ثاني الكانون  ١ العقارية"

"االستثمار في شركات زميلة وشركات  ٢٨التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ٢٠١٨ثاني الكانون  ١ المشروع المشترك"

 ٢٠١٨ثاني الكانون  ١ "المعامالت بالعمالت األجنبية والمدفوع مقدماً" ٢٢التفسير رقم 
 

 إن تطبيق ما ورد أعاله لم ينتج عنه أي تغييرات على صافي الربح أو حقوق الملكية للشركة المسجلة سابقاً.
 
 "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )١(

 

، بتاريخ ٢٠١٤ تموزكما هو معدل في  ٩ر الدولي للتقارير المالية رقم المعيا النسخة النهائية من ة بتطبيقمجموعقامت ال
ً  ٢٠١٨ كانون الثاني ١االنتقال المحدد في  في القوائم  مما نتج عنه تغييرات في السياسات المحاسبية المعترف بها سابقا

 .٢٠١٧ كانون األول ٣١كما في وعن السنة المنتهية في  الموحدة المالية
 

تغييرات في السياسات المحاسبية الخاصة بتحديد وتصنيف وقياس  ٩رقم  نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
الموجودات والمطلوبات المالية واالنخفاض في قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط. كما يتولى المعيار الدولي 

ار الدولي للتقارير المالية رقم بشكل جوهري تعديل المعايير التي تتناول األدوات المالية مثل المعي ٩للتقارير المالية رقم 
 "األدوات المالية: اإلفصاحات". ٧
 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
ثالث فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية: تلك المقاسة بالتكلفة المطفأة  ٩يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لدخل الشامل اآلخر والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل. يعتمد تصنيف والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل ا
بشكل عام على نموذج األعمال الذي تدار من خالله  ٩الموجودات المالية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. يحذف المعيار الفئات الحالي
 والمتمثلة في الموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المتاحة للبيع. ٣٩

 
، فإن المشتقات المتضمنة في العقود التي يكون فيها العقد األصلي هو أصل ٩بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 مالي في نطاق المعيار وال يتم تشعبها أبداً. بدال من ذلك ، يتم تقييم أداة هجينة بأكملها ألغراض التصنيف.
 

 ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم لحالية في ت الباطبالمتر کبيل بشک ٩ رقم لماليةر ايرلي للتقادولر المعياظ ايحتف
، فقد تم إدراج جميع ٣٩للمعيار المحاسبي الدولي رقم  من أنه وفقًاومع ذلك، فعلى الرغم لمالية. ت اباولطلمف التصني

، ووفقًا للمعيار الدولي الموحدة الدخل قائمةضمن خيار القيمة العادلة في  تغيرات القيمة العادلة للمطلوبات المحددة
 ي:، يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة بشكل عام على النحو التال٩ رقم للتقارير المالية

 
مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي يعزى إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام ويتم عرضه في الدخل الشامل  -

 اآلخر؛ و
 الدخل. قائمةيتم عرض المبلغ المتبقي من تغيرات القيمة العادلة في  -
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٣ 
 

 

 "تتمة" والمعدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة  -٣
 

 المالي��ة ق��وائمالمعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـر جوهري عل��ى ال١-٣
 "تتمة" الموحدة

 
 "األدوات المالية" "تتمة" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )١(
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
 ٣٩نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد بالمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٩الدولي للتقارير المالية رقم ر يستبدل المعيا

ً على بعض ارتباطات القروض  بالنموذج المستقبلي "لخسائر االئتمان المتوقعة". ينطبق نموذج االنخفاض الجديد أيضا
، يتم ٩لكية. ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم وعقود الضمان المالي ولكنه ال ينطبق على استثمارات حقوق الم

 .٣٩االعتراف بخسائر االئتمان في وقت أبكر على عكس المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

حيث لم ينتج عن ذلك أي  ة بتطبيق النهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات الماليةمجموعقامت ال
  تأثير مادي على األرصدة اإلفتتاحية وبالتي لم يتم تعديل أرقام المقارنة.

 
 محاسبة التحوط

باألنواع الثالثة من آليات محاسبة  ٩تحتفظ متطلبات محاسبة التحوط العامة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
. ومع ذلك، فقد تم إدخال قدر أكبر من المرونة على أنواع المعامالت ٣٩الدولي رقم التحوط الواردة بالمعيار المحاسبي 

المؤهلة لمحاسبة التحوط، وعلى وجه التحديد توسيع أنواع األدوات التي يتم تأهيلها كأدوات تحوط وأنواع مكونات 
، تم تعديل اختبار الفعالية واستبداله المخاطر الخاصة بالبنود غير المالية المؤهلة لمحاسبة التحوط. باإلضافة إلى ذلك

 بمبدأ "العالقة االقتصادية". ولم يعد تقييم فعالية التحوط بأثر رجعي مطلوبا.
 

 االنتقال 
بأثر رجعي مع العلم  ٩تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 أثير جوهري على أرقام المقارنة وبالتالي لم يتم تعديل أرقام المقارنة للسنة السابقة.أنه لم يكن هناك أي ت
 
 "اإليرادات من العقود مع العمالء" ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )٢(
 

المالية رقم  . يوفر المعيار الدولي للتقارير٢٠١٨ثاني الكانون  ١ة معيار االعتراف الجديد هذا اعتبارا من مجموعنفذت ال
١٥  ً يرتكز على مبادئ لالعتراف باإليرادات، ويقدم مفهوم االعتراف باإليرادات اللتزامات األداء عند استيفائها.  نهجا

وخلصت إلى أن المعيار ليس له تأثير مادي على  ١٥ة بتقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم مجموعقامت ال
االعتراف باإليرادات من الخدمات األخرى المقدمة إلى العمالء من قبل المجموعة فيما يتعلق ب ةمجموعالقوائم المالية لل

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ١٥إن اإليرادات من عقود التأمين تقع خارج نطاق المعيار رقم حيث 
 
 

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٤ 
 

 

 "تتمة" والمعدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة  -٣
 

 المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعولالمعاييـر  ٢-٣
 

ة بتطبيقها عند مجموعتم إصدار عدد من المعايير والتعديالت على المعايير ولكنها ليست سارية المفعول بعد ولم تقم ال
ة، ومع مجموعلل الموحدة قد يكون للمعايير التالية تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة. إعداد هذه القوائم المالية

ة هذه المعايير الجديدة في التواريخ مجموعة حاليًا بتقييم تأثير هذه المعايير الجديدة. وسوف تطبق المجموعذلك، تقوم ال
 الفعلية ذات الصلة.

 
 تطبيقتاريخ ال المعايير الدولية للتقارير المالية 

 ٢٠١٩ثاني الكانون  ١ عقود اإليجار - ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

للمعايير الدولية للتقاريرالمالية التي تتضمن  ٢٠١٧-٢٠١٥دورة التحسينات السنوية 
) دمج األعمال والمعيار الدولي ٣رقم (  التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية

) ١٢) الترتيبات المشتركة ومعايير المحاسبة الدولية رقم (١١المالية رقم (للتقارير 
 ) تكاليف القروض.٢٣حاسبة الدولي رقم (مضرائب الدخل ومعيار ال

 

 
 ٢٠١٩ثاني الكانون  ١

) عدم التيقن في معالجة ٢٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (
 ضريبة الدخل

 

 ٢٠١٩ثاني الكانون  ١

األدوات المالية المتعلقة بمميزات   )٩التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 الدفع المسبقة مع التعويضات السلبية.

 

 ٢٠١٩ثاني الكانون  ١

) منافع الموظيفن المتعلقة بتعديل خطة ١٩التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم (
 تقليصها أو تسويتهاالمنافع المحددة أو 

 

 ٢٠١٩ثاني الكانون  ١

 –تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
) والمعيار الدولي للتقارير ٣معيار الدولي إلعداد للتقارير المالية رقم (لتعديالت على ا

) والمعيار الدولي للتقارير المالية ٦رقم ()  والمعيار الدولي للتقارير المالية ٧المالية رقم (
) ومعيار ٨) والمعيار المحاسبي الدولي رقم (١) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (١٤رقم (

) ومعيار المحاسبة الدولي ٣٧الدولي رقم (  ) ومعيار المحاسبة٣٤المحاسبة الدولي رقم (
) ١٩) والتفسير رقم (١٢رقم ( ) وتفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية٣٨رقم (

) لتحديث تلك األراء فيما يتعلق باإلشارات إلى ٣٢)، وتفسير رقم (٢٠والتفسير رقم (
 واالقتباس من اإلطارالمفاهيمي أو لإلشارة إلى نسخة مختلفة من اإلطار المفاهيمي.

 

 ٢٠١٩ثاني الكانون  ١
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٣ 
 

 

 "تتمة" والمعدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة  -٣
 

 المالي��ة ق��وائمالمعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـر جوهري عل��ى ال١-٣
 "تتمة" الموحدة

 
 "األدوات المالية" "تتمة" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )١(
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
 ٣٩نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد بالمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٩الدولي للتقارير المالية رقم ر يستبدل المعيا

ً على بعض ارتباطات القروض  بالنموذج المستقبلي "لخسائر االئتمان المتوقعة". ينطبق نموذج االنخفاض الجديد أيضا
، يتم ٩لكية. ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم وعقود الضمان المالي ولكنه ال ينطبق على استثمارات حقوق الم

 .٣٩االعتراف بخسائر االئتمان في وقت أبكر على عكس المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

حيث لم ينتج عن ذلك أي  ة بتطبيق النهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات الماليةمجموعقامت ال
  تأثير مادي على األرصدة اإلفتتاحية وبالتي لم يتم تعديل أرقام المقارنة.

 
 محاسبة التحوط

باألنواع الثالثة من آليات محاسبة  ٩تحتفظ متطلبات محاسبة التحوط العامة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
. ومع ذلك، فقد تم إدخال قدر أكبر من المرونة على أنواع المعامالت ٣٩الدولي رقم التحوط الواردة بالمعيار المحاسبي 

المؤهلة لمحاسبة التحوط، وعلى وجه التحديد توسيع أنواع األدوات التي يتم تأهيلها كأدوات تحوط وأنواع مكونات 
، تم تعديل اختبار الفعالية واستبداله المخاطر الخاصة بالبنود غير المالية المؤهلة لمحاسبة التحوط. باإلضافة إلى ذلك

 بمبدأ "العالقة االقتصادية". ولم يعد تقييم فعالية التحوط بأثر رجعي مطلوبا.
 

 االنتقال 
بأثر رجعي مع العلم  ٩تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 أثير جوهري على أرقام المقارنة وبالتالي لم يتم تعديل أرقام المقارنة للسنة السابقة.أنه لم يكن هناك أي ت
 
 "اإليرادات من العقود مع العمالء" ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )٢(
 

المالية رقم  . يوفر المعيار الدولي للتقارير٢٠١٨ثاني الكانون  ١ة معيار االعتراف الجديد هذا اعتبارا من مجموعنفذت ال
١٥  ً يرتكز على مبادئ لالعتراف باإليرادات، ويقدم مفهوم االعتراف باإليرادات اللتزامات األداء عند استيفائها.  نهجا

وخلصت إلى أن المعيار ليس له تأثير مادي على  ١٥ة بتقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم مجموعقامت ال
االعتراف باإليرادات من الخدمات األخرى المقدمة إلى العمالء من قبل المجموعة فيما يتعلق ب ةمجموعالقوائم المالية لل

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ١٥إن اإليرادات من عقود التأمين تقع خارج نطاق المعيار رقم حيث 
 
 

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٤ 
 

 

 "تتمة" والمعدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة  -٣
 

 المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعولالمعاييـر  ٢-٣
 

ة بتطبيقها عند مجموعتم إصدار عدد من المعايير والتعديالت على المعايير ولكنها ليست سارية المفعول بعد ولم تقم ال
ة، ومع مجموعلل الموحدة قد يكون للمعايير التالية تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة. إعداد هذه القوائم المالية

ة هذه المعايير الجديدة في التواريخ مجموعة حاليًا بتقييم تأثير هذه المعايير الجديدة. وسوف تطبق المجموعذلك، تقوم ال
 الفعلية ذات الصلة.

 
 تطبيقتاريخ ال المعايير الدولية للتقارير المالية 

 ٢٠١٩ثاني الكانون  ١ عقود اإليجار - ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

للمعايير الدولية للتقاريرالمالية التي تتضمن  ٢٠١٧-٢٠١٥دورة التحسينات السنوية 
) دمج األعمال والمعيار الدولي ٣رقم (  التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية

) ١٢) الترتيبات المشتركة ومعايير المحاسبة الدولية رقم (١١المالية رقم (للتقارير 
 ) تكاليف القروض.٢٣حاسبة الدولي رقم (مضرائب الدخل ومعيار ال

 

 
 ٢٠١٩ثاني الكانون  ١

) عدم التيقن في معالجة ٢٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (
 ضريبة الدخل

 

 ٢٠١٩ثاني الكانون  ١

األدوات المالية المتعلقة بمميزات   )٩التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 الدفع المسبقة مع التعويضات السلبية.

 

 ٢٠١٩ثاني الكانون  ١

) منافع الموظيفن المتعلقة بتعديل خطة ١٩التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم (
 تقليصها أو تسويتهاالمنافع المحددة أو 

 

 ٢٠١٩ثاني الكانون  ١

 –تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
) والمعيار الدولي للتقارير ٣معيار الدولي إلعداد للتقارير المالية رقم (لتعديالت على ا

) والمعيار الدولي للتقارير المالية ٦رقم ()  والمعيار الدولي للتقارير المالية ٧المالية رقم (
) ومعيار ٨) والمعيار المحاسبي الدولي رقم (١) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (١٤رقم (

) ومعيار المحاسبة الدولي ٣٧الدولي رقم (  ) ومعيار المحاسبة٣٤المحاسبة الدولي رقم (
) ١٩) والتفسير رقم (١٢رقم ( ) وتفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية٣٨رقم (

) لتحديث تلك األراء فيما يتعلق باإلشارات إلى ٣٢)، وتفسير رقم (٢٠والتفسير رقم (
 واالقتباس من اإلطارالمفاهيمي أو لإلشارة إلى نسخة مختلفة من اإلطار المفاهيمي.

 

 ٢٠١٩ثاني الكانون  ١
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 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٥ 
 

 

 "تتمة" الجديدة والمعدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -٣
 

 المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعولالمعاييـر  ٢-٣
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية 
 

 تاريخ التطبيق
     

) دمج األعمال والمتعلق ٣التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 بتعريف األعمال

 ٢٠٢٠ثاني الكانون  ١

) المتعلق بتعريف ٨) ورقم (١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (
 المادية 

 ٢٠٢٠ثاني الكانون  ١

 ٢٠٢١كانون ثاني  ١ ) المتعلق بعقود التأمين١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 

الموحدة ) القوائم المالية ١٠التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
في الشركات الزميلة وشركات   ) اإلستثمارات٢٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم (

المتعلقة ببيع أو مساهمة المستثمر للموجودات في  ٢٠١١المشروع المشترك 
 المشروع المشترك. الشركة الزميلة وشركات

 
تاريخ سريان التطبيق إلى أجل غير 

 مسمى، التطبيق ما زال مسموح

 
ة متى كانت قابلة مجموعلل الموحدة اإلدارة أن يتم تبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم الماليةتتوقع 

كما هو  ١٦رقم للتطبيق، وإعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة، باستثناء المعايير الدولية للتقارير المالية 
ة في فترة التطبيق مجموعللالموحدة على القوائم المالية  تأثير مادي قد ال تحتوي على أي موضح في الفقرات التالية،

 .المبدئي
 

 ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

ثاني الكانون  ١"عقود اإليجار" بالتاريخ اإللزامي في  ١٦ة بتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم مجموعستقوم ال
، حيث يتم التمييز الوضع المالي من قبل المستأجرين سيؤدي هذا المعيار الى إقرار عقود اإليجار في بيانوالذي  ٢٠١٩

 .التمويليةبين اإليجارات التشغيلية و

بموجب هذا المعيار، سوف يتم التعرف على األصل (الحق في إستخدام البند المستأجر) واإللتزام المالي لدفع اإليجارات. 
 ة تطبيق نهج اإلنتقال والمجموعلوحيدة هي عقود اإليجار قصيرة األجل وذات القيم المنخفضة. تعتزم الاإلستثناءات ا

 ٢٠١٩بإجراءات تفصيلية خالل سنة القيام يتوقع إعادة إعداد أرقام المقارنة للسنة السابقة للتبني المبدئي. تعتزم اإلدارة 
 التأثير غير جوهري.تأثير تطبيق هذا المعيار وتتوقع أن يكون حتساب ال
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 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٦ 
 

 

 ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٤
 

 بيان االلتزام  ١-٤
 

 ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات القوانين المحلية السارية  تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا
 والتعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال / اإلدارة العامة للتأمين. ٢٠٠٥) لسنة ٢٠وقانون التأمين رقم (

 
 أسس اإلعداد  ٢-٤

 
ً الموحدة تم إعداد القوائم المالية  واالس�تثمارات العقاري�ة  األدوات المالي�ةدا بع�ض التاريخي�ة، فيم�ا ع�لتكلف�ة المب�دأ  وفق�ا

أو بالقيم�ة العادل�ة كم�ا ه�و موض�ح ف�ي السياس�ات المحاس�بية أدن�اه. إن التكلف�ة  التي تم قياسها بإعادة التقي�يم والممتلكات
 التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجودات.

 
إن القيم��ة العادل��ة ه��ي القيم��ة الت��ي س��يتم اس��تالمها لبي��ع أح��د الموج��ودات، أو دفعه��ا لتحوي��ل أي م��ن المطلوب��ات ض��من 
معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق ف�ي ت�ـاريخ القي�اس، بغ�ض النظ�ر عم�ا إذا ك�ان الس�عر يمك�ن تحقيق�ه بطريق�ة 

خ�ر. وعن�د تق�دير القيم�ة العادل�ة ألي م�ن الموج�ودات أو المطلوب�ات، تأخ�ذ آمباشرة أو أكان مقدراً بفضل أسلوب تقي�يم 
المجموعة بعين االعتبار تلك العوامل عند تسعير الموجودات أو المطلوبات إذا اخذ المتعاملين في السوق تلك العوام�ل 

ألغ��راض القي��اس و/أو  بالحس��بان عن��د تس��عير الموج��ودات أو المطلوب��ات ف��ي ت��اريخ القي��اس. ت��م تحدي��د القيم��ة العادل��ة
المالي�ة الموح�دة عل�ى ذل�ك األس�اس، باس�تثناء مع�امالت ال�دفع الت�ي تتش�ابه م�ع القيم�ة العادل�ة  الق�وائماإلفصاح في ه�ذه 

أو مث�ل الناتج�ة ع�ن  )٢(ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق في المعي�ار المحاس�بي ال�دولي رق�م 
 .)٣٦(اسبي الدولي رقم استخدام المعيار المح

 
بناًء على  ٣أو  ٢أو  اإضافة إلى ذلك، تُصنف قياسات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقارير المالية، إلى المستوى 

مدى وضوح المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل، وهي 
 محددة كما يـلي:

 
  المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات

 والمطلوبات المتطابقة في تاريخ القياس.
  المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى

 ول والتي يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.األ
 .المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة المستقاة من المدخالت غير المالحظة لألصول والمطلوبات 

 

فريق بين الجزء وذلك بالت ،بها بشكل عام حسب السيولة ةالخاص ةالمركز المالي الموحد قائمةتقوم المجموعة بعرض 
المركز المالي  قائمةشهراً بعد تاريخ  ١٢المتداول وغير المتداول إعتماداً على توقعات التحصيل أو السداد خالل 

ً بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ١٢ل) وأكثر من (المتداو ةالموحد (غير متداول) حيث تم إظهار ذلك  شهرا
 .الموحدة كي هو عملة اظهار القوائم الماليةن الدوالر االمريإ في اإليضاحات.
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٥ 
 

 

 "تتمة" الجديدة والمعدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -٣
 

 المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعولالمعاييـر  ٢-٣
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية 
 

 تاريخ التطبيق
     

) دمج األعمال والمتعلق ٣التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 بتعريف األعمال

 ٢٠٢٠ثاني الكانون  ١

) المتعلق بتعريف ٨) ورقم (١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (
 المادية 

 ٢٠٢٠ثاني الكانون  ١

 ٢٠٢١كانون ثاني  ١ ) المتعلق بعقود التأمين١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 

الموحدة ) القوائم المالية ١٠التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
في الشركات الزميلة وشركات   ) اإلستثمارات٢٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم (

المتعلقة ببيع أو مساهمة المستثمر للموجودات في  ٢٠١١المشروع المشترك 
 المشروع المشترك. الشركة الزميلة وشركات

 
تاريخ سريان التطبيق إلى أجل غير 

 مسمى، التطبيق ما زال مسموح

 
ة متى كانت قابلة مجموعلل الموحدة اإلدارة أن يتم تبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم الماليةتتوقع 

كما هو  ١٦رقم للتطبيق، وإعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة، باستثناء المعايير الدولية للتقارير المالية 
ة في فترة التطبيق مجموعللالموحدة على القوائم المالية  تأثير مادي قد ال تحتوي على أي موضح في الفقرات التالية،

 .المبدئي
 

 ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

ثاني الكانون  ١"عقود اإليجار" بالتاريخ اإللزامي في  ١٦ة بتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم مجموعستقوم ال
، حيث يتم التمييز الوضع المالي من قبل المستأجرين سيؤدي هذا المعيار الى إقرار عقود اإليجار في بيانوالذي  ٢٠١٩

 .التمويليةبين اإليجارات التشغيلية و

بموجب هذا المعيار، سوف يتم التعرف على األصل (الحق في إستخدام البند المستأجر) واإللتزام المالي لدفع اإليجارات. 
 ة تطبيق نهج اإلنتقال والمجموعلوحيدة هي عقود اإليجار قصيرة األجل وذات القيم المنخفضة. تعتزم الاإلستثناءات ا

 ٢٠١٩بإجراءات تفصيلية خالل سنة القيام يتوقع إعادة إعداد أرقام المقارنة للسنة السابقة للتبني المبدئي. تعتزم اإلدارة 
 التأثير غير جوهري.تأثير تطبيق هذا المعيار وتتوقع أن يكون حتساب ال

 
 

 

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٦ 
 

 

 ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٤
 

 بيان االلتزام  ١-٤
 

 ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات القوانين المحلية السارية  تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا
 والتعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال / اإلدارة العامة للتأمين. ٢٠٠٥) لسنة ٢٠وقانون التأمين رقم (

 
 أسس اإلعداد  ٢-٤

 
ً الموحدة تم إعداد القوائم المالية  واالس�تثمارات العقاري�ة  األدوات المالي�ةدا بع�ض التاريخي�ة، فيم�ا ع�لتكلف�ة المب�دأ  وفق�ا

أو بالقيم�ة العادل�ة كم�ا ه�و موض�ح ف�ي السياس�ات المحاس�بية أدن�اه. إن التكلف�ة  التي تم قياسها بإعادة التقي�يم والممتلكات
 التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجودات.

 
إن القيم��ة العادل��ة ه��ي القيم��ة الت��ي س��يتم اس��تالمها لبي��ع أح��د الموج��ودات، أو دفعه��ا لتحوي��ل أي م��ن المطلوب��ات ض��من 
معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق ف�ي ت�ـاريخ القي�اس، بغ�ض النظ�ر عم�ا إذا ك�ان الس�عر يمك�ن تحقيق�ه بطريق�ة 

خ�ر. وعن�د تق�دير القيم�ة العادل�ة ألي م�ن الموج�ودات أو المطلوب�ات، تأخ�ذ آمباشرة أو أكان مقدراً بفضل أسلوب تقي�يم 
المجموعة بعين االعتبار تلك العوامل عند تسعير الموجودات أو المطلوبات إذا اخذ المتعاملين في السوق تلك العوام�ل 

ألغ��راض القي��اس و/أو  بالحس��بان عن��د تس��عير الموج��ودات أو المطلوب��ات ف��ي ت��اريخ القي��اس. ت��م تحدي��د القيم��ة العادل��ة
المالي�ة الموح�دة عل�ى ذل�ك األس�اس، باس�تثناء مع�امالت ال�دفع الت�ي تتش�ابه م�ع القيم�ة العادل�ة  الق�وائماإلفصاح في ه�ذه 

أو مث�ل الناتج�ة ع�ن  )٢(ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق في المعي�ار المحاس�بي ال�دولي رق�م 
 .)٣٦(اسبي الدولي رقم استخدام المعيار المح

 
بناًء على  ٣أو  ٢أو  اإضافة إلى ذلك، تُصنف قياسات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقارير المالية، إلى المستوى 

مدى وضوح المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل، وهي 
 محددة كما يـلي:

 
  المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات

 والمطلوبات المتطابقة في تاريخ القياس.
  المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى

 ول والتي يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.األ
 .المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة المستقاة من المدخالت غير المالحظة لألصول والمطلوبات 

 

فريق بين الجزء وذلك بالت ،بها بشكل عام حسب السيولة ةالخاص ةالمركز المالي الموحد قائمةتقوم المجموعة بعرض 
المركز المالي  قائمةشهراً بعد تاريخ  ١٢المتداول وغير المتداول إعتماداً على توقعات التحصيل أو السداد خالل 

ً بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ١٢ل) وأكثر من (المتداو ةالموحد (غير متداول) حيث تم إظهار ذلك  شهرا
 .الموحدة كي هو عملة اظهار القوائم الماليةن الدوالر االمريإ في اإليضاحات.
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٧ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 أسس توحيد القوائم المالية  ٣-٤

 
للت�أمين المس�اهمة العام�ة المش�رق ش�ركة ب بالمجموعة من القوائم المالية الخاص�ة الموحدة الخاصة تتألف القوائم المالية

ح�ق  شركة المشرق للت�أمينفيها  التي تمتلك العقارية التجارية لالستثمار ةالخاصة بالشركمن القوائم المالية والمحدودة 
 التابعة لها). ةالسيطرة (الشرك

 
 :مجموعةتتحقق السيطرة عندما يكون لل

 
 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها، 
 و المستثمر بها،رتباطها بالمنشأة في العوائد المتغيرة نتيجة ال مجموعةنشوء حق لل 
 .القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائد المستثمر 

 
كان��ت الحق��ائق  إذام��ا وبإع��ادة تقي��يم م��ا إذا كان��ت تس��يطر عل��ى أي م��ن المنش��آت المس��تثمر به��ا أم ال،  مجموع��ةتق��وم ال

 رة المشار إليها أعاله.والظروف تشير إلى حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيط
 

في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها،  مجموعةقل حقوق التصويت الخاصة بالعندما ت
السيطرة على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية  مجموعةفيكون لل

 لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد.
 

حقوق التصويت في  مجموعةبعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لل مجموعةتأخذ ال
  أة المستثمر بها أم ال بشكل كاٍف لمنحها السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:المنش

 بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين، مجموعةحجم حقوق التصويت التي تمتلكها ال 
 خرى،وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األ مجموعةحقوق التصويت المحتلمة التي تمتلكها ال 
  و من الترتيبات التعاقدية األخرى،الحقوق الناشئة 
 ها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات ديل مجموعةأية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن ال

  الصلة وقت الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك  علىالسيطرة  من مجموعةال تمكنلية توحيد الشركة التابعة عندما تتبدأ عم

ة السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف مجموعالعملية عندما تفقد ال
الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ  دخلفي قائمة ال عدة خالل السنةالشركة التابعة المستحوذة أو المستب

 على الشركة التـابعة. مجموعةالسيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه سيطرة الحق على  مجموعةحصول ال
 

ومالكي الحصص  مجموعةموزعة على مالكي ال ل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخرإن الربح أو الخسارة وك
واألطراف غير المسيطرة حتى لو  مجموعةغير المسيطرة. إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة موزع على مالكي ال

 القوائمحيثما لزم األمر، يتم إجراء تعديالت على أدى ذلك إلى حدوث عجز في أرصدة األطراف غير المسيطرة. 
 .األم ةمع تلك المستخدمة من قبل الشرك ا المحاسبيةالتابعة لكي تتالئم سياساته المالية للشركة

 
يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك األصول وااللتزامات وحقوق الملكية واألرباح والمصاريف والتدفقات النقدية 

 التابعة لها عند التوحيد. الشركة األم والشركةالناتجة عن المعامالت الداخلية بين 
 
 

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٨ 
 

 
 سياسات المحاسبية "تتمة"ملخص بأهم ال -٤

 
 أسس توحيد القوائم المالية "تتمة"  ٣-٤

 
 :٢٠١٨كانون األول  ٣١التابعة كما في  ةفيما يلي تفاصيل الشرك

 
 

 إسم الشركة

 
 

 رقم السجل

 
نسبة 

 الملكية

 
 

رأس المال المصرح 
 به

 
 

 رأس المال المدفوع

 
 

 النشاط الرئيسي

 
الش����ركة العقاري����ة 

 لالستثمارالتجارية 

 
٥٦٢٦٠٠٧٣٤ 

 
٥٥٫٣٥٪ 

 
 دوالر ٧٫٧٥٧٫٤٠٥

 
 دوالر ٧٫٧٥٧٫٤٠٥

 
االس�����������������تثمارات 

 العقارية والتجارة

 :٢٠١٨كانون األول  ٣١فيما يلي ملخص قائمة المركز المالي للشركة التابعة كما في 
 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر 

 ١٫٣٩٨٫٠٩٦  ٢٫٠٣٠٫٣٣٨ موجودات متداولة
 ٩٫٨٩٨٫١٢٨  ٩٫٣٠٩٫٣١٦ متداولةموجودات غير 

 )١٫٤٦٦٫٦٢٧(  )١٫٦٤٣٫٧٦٠( مطلوبات متداولة
 )٥٣٫٥٨٣(  )٣٠٫٩٦١( مطلوبات غير متداولة
 ٩٫٧٧٦٫٠١٤  ٩٫٦٦٤٫٩٣٣ مجموع حقوق الملكية

 
 حقوق جهات غير مسيطرة

 
٥٫٢٠٨٫٧٥٩ 

  
٥٫٥٣٧٫٣٢٤ 

 
 

 :٢٠١٨كانون األول  ٣١التابعة للسنة المنتهية في للشركة  فيما يلي ملخص قائمة الدخل
 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر 

 ٣٤٠٫٢٠٦  ٣٠٫٦٢٩ ايرادات أخرى 
 )٢٥٨٫٣٧٠(  )٢٤٣٫٨١٨( مصاريف إدارية وعمومية

 ٤٢٫٤٦٨  )٤٦٫٥٠١( أرباح فروقات العملة(خسائر) 
 )٥٫٦٤٤(  )٩٫٨٧٣( (خسائر) إعادة تقييم استثمارات مالية من خالل قائمة الدخل

 ١٫٥٧٩٫٥١٣  ٢٠٣٫٥١٧ أرباح تقييم االستثمارات العقارية
 -  )١٠٫٤٠٢( (خسائر) بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 )٩٦٫٠٣٨(  )١٠٫٤٠٠( ضريبة الدخل
 ١٫٦٠٢٫١٣٥  )٨٦٫٨٤٨( للسنة (الخسارة) الربح

 ٨٠٤٫٩١٣  )٤٨٫٠٧٠( العائد لمساهمي الشركة األم 
 ٧٩٧٫٢٢٢  )٣٨٫٧٧٨( مسيطرةالعائد لجهات غير 
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٧ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 أسس توحيد القوائم المالية  ٣-٤

 
للت�أمين المس�اهمة العام�ة المش�رق ش�ركة ب بالمجموعة من القوائم المالية الخاص�ة الموحدة الخاصة تتألف القوائم المالية

ح�ق  شركة المشرق للت�أمينفيها  التي تمتلك العقارية التجارية لالستثمار ةالخاصة بالشركمن القوائم المالية والمحدودة 
 التابعة لها). ةالسيطرة (الشرك

 
 :مجموعةتتحقق السيطرة عندما يكون لل

 
 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها، 
 و المستثمر بها،رتباطها بالمنشأة في العوائد المتغيرة نتيجة ال مجموعةنشوء حق لل 
 .القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائد المستثمر 

 
كان��ت الحق��ائق  إذام��ا وبإع��ادة تقي��يم م��ا إذا كان��ت تس��يطر عل��ى أي م��ن المنش��آت المس��تثمر به��ا أم ال،  مجموع��ةتق��وم ال

 رة المشار إليها أعاله.والظروف تشير إلى حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيط
 

في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها،  مجموعةقل حقوق التصويت الخاصة بالعندما ت
السيطرة على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية  مجموعةفيكون لل

 لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد.
 

حقوق التصويت في  مجموعةبعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لل مجموعةتأخذ ال
  أة المستثمر بها أم ال بشكل كاٍف لمنحها السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:المنش

 بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين، مجموعةحجم حقوق التصويت التي تمتلكها ال 
 خرى،وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األ مجموعةحقوق التصويت المحتلمة التي تمتلكها ال 
  و من الترتيبات التعاقدية األخرى،الحقوق الناشئة 
 ها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات ديل مجموعةأية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن ال

  الصلة وقت الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك  علىالسيطرة  من مجموعةال تمكنلية توحيد الشركة التابعة عندما تتبدأ عم

ة السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف مجموعالعملية عندما تفقد ال
الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ  دخلفي قائمة ال عدة خالل السنةالشركة التابعة المستحوذة أو المستب

 على الشركة التـابعة. مجموعةالسيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه سيطرة الحق على  مجموعةحصول ال
 

ومالكي الحصص  مجموعةموزعة على مالكي ال ل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخرإن الربح أو الخسارة وك
واألطراف غير المسيطرة حتى لو  مجموعةغير المسيطرة. إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة موزع على مالكي ال

 القوائمحيثما لزم األمر، يتم إجراء تعديالت على أدى ذلك إلى حدوث عجز في أرصدة األطراف غير المسيطرة. 
 .األم ةمع تلك المستخدمة من قبل الشرك ا المحاسبيةالتابعة لكي تتالئم سياساته المالية للشركة

 
يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك األصول وااللتزامات وحقوق الملكية واألرباح والمصاريف والتدفقات النقدية 

 التابعة لها عند التوحيد. الشركة األم والشركةالناتجة عن المعامالت الداخلية بين 
 
 

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٨ 
 

 
 سياسات المحاسبية "تتمة"ملخص بأهم ال -٤

 
 أسس توحيد القوائم المالية "تتمة"  ٣-٤

 
 :٢٠١٨كانون األول  ٣١التابعة كما في  ةفيما يلي تفاصيل الشرك

 
 

 إسم الشركة

 
 

 رقم السجل

 
نسبة 

 الملكية

 
 

رأس المال المصرح 
 به

 
 

 رأس المال المدفوع

 
 

 النشاط الرئيسي

 
الش����ركة العقاري����ة 

 لالستثمارالتجارية 

 
٥٦٢٦٠٠٧٣٤ 

 
٥٥٫٣٥٪ 

 
 دوالر ٧٫٧٥٧٫٤٠٥

 
 دوالر ٧٫٧٥٧٫٤٠٥

 
االس�����������������تثمارات 

 العقارية والتجارة

 :٢٠١٨كانون األول  ٣١فيما يلي ملخص قائمة المركز المالي للشركة التابعة كما في 
 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر 

 ١٫٣٩٨٫٠٩٦  ٢٫٠٣٠٫٣٣٨ موجودات متداولة
 ٩٫٨٩٨٫١٢٨  ٩٫٣٠٩٫٣١٦ متداولةموجودات غير 

 )١٫٤٦٦٫٦٢٧(  )١٫٦٤٣٫٧٦٠( مطلوبات متداولة
 )٥٣٫٥٨٣(  )٣٠٫٩٦١( مطلوبات غير متداولة
 ٩٫٧٧٦٫٠١٤  ٩٫٦٦٤٫٩٣٣ مجموع حقوق الملكية

 
 حقوق جهات غير مسيطرة

 
٥٫٢٠٨٫٧٥٩ 

  
٥٫٥٣٧٫٣٢٤ 

 
 

 :٢٠١٨كانون األول  ٣١التابعة للسنة المنتهية في للشركة  فيما يلي ملخص قائمة الدخل
 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر 

 ٣٤٠٫٢٠٦  ٣٠٫٦٢٩ ايرادات أخرى 
 )٢٥٨٫٣٧٠(  )٢٤٣٫٨١٨( مصاريف إدارية وعمومية

 ٤٢٫٤٦٨  )٤٦٫٥٠١( أرباح فروقات العملة(خسائر) 
 )٥٫٦٤٤(  )٩٫٨٧٣( (خسائر) إعادة تقييم استثمارات مالية من خالل قائمة الدخل

 ١٫٥٧٩٫٥١٣  ٢٠٣٫٥١٧ أرباح تقييم االستثمارات العقارية
 -  )١٠٫٤٠٢( (خسائر) بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 )٩٦٫٠٣٨(  )١٠٫٤٠٠( ضريبة الدخل
 ١٫٦٠٢٫١٣٥  )٨٦٫٨٤٨( للسنة (الخسارة) الربح

 ٨٠٤٫٩١٣  )٤٨٫٠٧٠( العائد لمساهمي الشركة األم 
 ٧٩٧٫٢٢٢  )٣٨٫٧٧٨( مسيطرةالعائد لجهات غير 

 
 



شركة المشرق للتأمين 54

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٩ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤
 

 ندماج األعمالا ٤-٤
 

تتم محاسبة تملك األعمال التجارية باستخدام طريقة الشراء. وي�تم قي�اس الب�دل المنق�ول ض�من ان�دماج األعم�ال بالقيم�ة 
بت�اريخ التمل�ك، والمطلوب�ات  مجموع�ةلألص�ول الت�ي تنقله�ا الالعادلة، والتي يتم حسابها على أنها مجموع القيم العادل�ة 

إل�ى م�الكي المنش�أة المش�تراة الس��ابقين باإلض�افة إل�ى حص�ص حق�وق الملكي�ة الت�ي أص��درتها  مجموع�ةالت�ي تتحمله�ا ال
في مقابل الس�يطرة عل�ى المنش�أة المش�تراة. ي�تم االعت�راف بالتك�اليف المتعلق�ة بعملي�ات التمل�ك ف�ي ال�ربح أو  مجموعةال

 الخسارة عند تكبدها.
 

 .مطلوبات المضمونة بقيمها العادلةفي تاريخ التملك، يتم االعتراف باألصول المستملكة القابلة للتحديد وال
 

لبدل المنقول، ومقدار أي ملكية غير مسيطرة في المنشأة المشتراة، والقيمة العادلة يتم قياس الشهرة بتحديد الزيادة في ا
لحصة حقوق الملكية للشركة المشترية التي كانت تحتفظ بها سابقاً في المنشأة المشتراة (إن وجدت) على ص�افي مب�الغ 

ال، بع�د إع�ادة التقي�يم، تج�اوز ص�افي األصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المض�مونة بت�اريخ التمل�ك. ف�ي ح�
مبالغ األصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة بتاريخ التملك مجموع الب�دل المنق�ول ومب�الغ أي ملكي�ة 
غير مسيطرة في المنشأة المشتراة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية للشركة المش�ترية الت�ي كان�ت تح�تفظ به�ا س�ابقاً 

 منشأة المشتراة (إن وجدت)، يتم االعتراف بالزيادة مباشرةً في الربح أو الخسارة كربح شراء بسعر منخفض.في ال
 

إن الملكية غير المسيطرة والتي هي حصة ملكية حالية وتخول مالكيه�ا إل�ى حص�ة تناس�بية م�ن ص�افي أص�ول المنش�أة 
أو بالحص�ة التناس�بية للملكي�ة غي�ر المس�يطرة م�ن المب�الغ  في حالة التصفية يمكن قياسها بشكل أولي إما بالقيمة العادل�ة

المعترف بها لصافي األصول القابلة للتحديد في المنشأة المش�تراة. ي�تم اختي�ار أس�اس القي�اس عل�ى أس�اس المعامل�ة تل�و 
لمحددة في معيار المعاملة. يتم قياس األنواع األخرى من الملكية غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو على أساس المعايير ا

 دولي آخر للتقارير المالية، عندما يكون ذلك مناسباً.
 

عندما يشتمل البدل المنقول بواسطة المجموعة في إندماج األعمال على موجودات أو مطلوبات ناتجة ع�ن ترتي�ب ب�دل 
المنق�ول ف�ي ان�دماج  محتمل، يتم قي�اس الب�دل المحتم�ل بالقيم�ة العادل�ة ف�ي ت�اريخ تملك�ه وي�تم إدراج�ه كج�زء م�ن الب�دل

األعمال. يتم تعديل التغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي يمكن اعتبارها تعديالت فترة القي�اس ب�أثر رجع�ي، 
مع عمل تعديالت مقابلة عل�ى الش�هرة. إن تع�ديالت فت�رة القي�اس ه�ي التع�ديالت الت�ي تنش�أ ع�ن معلوم�ات إض�افية ي�تم 

القي�اس' (والت�ي ال يمك�ن أن تتج�اوز س�نة واح�دة اعتب�اراً م�ن ت�اريخ التمل�ك) ح�ول الوق�ائع الحصول عليها خالل 'فت�رة 
 والظروف السائدة بتاريخ التملك.

 
إن المحاسبة الالحقة للتغيرات في القيمة العادل�ة للب�دل المحتم�ل والت�ي ال يمك�ن اعتباره�ا تع�ديالت فت�رة القي�اس تعتم�د 

ت��تم إع�ادة قي��اس الب��دل المحتم�ل والمص��نف كحق��وق ملكي�ة ف��ي ت��واريخ تق��ارير  عل�ى كيفي��ة تص��نيف الب�دل المحتم��ل. ال
الحقة، ويتم حساب التسوية الالحقة له ضمن حقوق الملكية. ي�تم إع�ادة قي�اس الب�دل المحتم�ل والمص�نف عل�ى أن�ه أح�د 

) أو معي��ار ٩رق��م ( األص��ول أو المطلوب��ات ف��ي ت��واريخ تق��ارير الحق��ة وفق��ا للمعي��ار ال��دولي إلع��داد التق��ارير المالي��ة
) المخصص��ات، المطلوب��ات المحتمل��ة والموج��ودات المحتمل��ة، حس��بما يك��ون مالئم��اً، م��ع ٣٧المحاس��بة ال��دولي رق��م (

 االعتراف بالربح أو الخسارة المقابلة في األرباح أو الخسائر.

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 "تتمة" األعمال اندماج  ٤-٤

 
الس�ابقة ف�ي المنش�أة المس�تحوذ عليه�ا  مجموع�ةعملية اندماج األعمال على مراحل، يعاد قي�اس مص�الح الفي حال تمت 

)، وي�تم مجموعةلقيمتها العادلة كما في تاريخ االستحواذ (أي بتاريخ انتقال السيطرة على المنشأة المستحوذ عليها إلى ال
. يتم إعادة تصنيف المبالغ الناشئة عن المصالح في لموحدةا قائمة الدخلاالعتراف باألرباح والخسائر، إن وجدت، في 

، إل�ى أرب�اح آلخ�رالمنشأة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ، والتي تم االعتراف بها مسبقاً في بنود الدخل الشامل ا
 في حال تم استبعاد هذه المصالح.أو خسائر إذا كانت المعالجة مالئمة 

 
ة األولي��ة ع��ن ان��دماج األعم��ال لنهاي��ة الفت��رة المالي��ة الت��ي حص��ل فيه��ا االن��دماج، تس��جل ف��ي ح��ال ع��دم انته��اء المحاس��ب

لمب�الغ المؤقت�ة خ�الل فت�رة المبالغ المؤقتة للبنود الت�ي ل�م ي�تم إنته�اء عملي�ة المحاس�بة عنه�ا. ي�تم تع�ديل ه�ذه ا مجموعةال
ت الجدي�دة الت�ي ت�م الحص�ول عليه�ا ح�ول ، أو يتم االعت�راف بموج�ودات أو مطلوب�ات إض�افية ل�تعكس المعلوم�االقياس

الحقائق والظروف السائدة بتاريخ االستحواذ، إن توفرت، والتي م�ن ش�أنها الت�أثير عل�ى المب�الغ المعت�رف به�ا كم�ا ف�ي 
 ذلك التاريخ.
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

١٩ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤
 

 ندماج األعمالا ٤-٤
 

تتم محاسبة تملك األعمال التجارية باستخدام طريقة الشراء. وي�تم قي�اس الب�دل المنق�ول ض�من ان�دماج األعم�ال بالقيم�ة 
بت�اريخ التمل�ك، والمطلوب�ات  مجموع�ةلألص�ول الت�ي تنقله�ا الالعادلة، والتي يتم حسابها على أنها مجموع القيم العادل�ة 

إل�ى م�الكي المنش�أة المش�تراة الس��ابقين باإلض�افة إل�ى حص�ص حق�وق الملكي�ة الت�ي أص��درتها  مجموع�ةالت�ي تتحمله�ا ال
في مقابل الس�يطرة عل�ى المنش�أة المش�تراة. ي�تم االعت�راف بالتك�اليف المتعلق�ة بعملي�ات التمل�ك ف�ي ال�ربح أو  مجموعةال

 الخسارة عند تكبدها.
 

 .مطلوبات المضمونة بقيمها العادلةفي تاريخ التملك، يتم االعتراف باألصول المستملكة القابلة للتحديد وال
 

لبدل المنقول، ومقدار أي ملكية غير مسيطرة في المنشأة المشتراة، والقيمة العادلة يتم قياس الشهرة بتحديد الزيادة في ا
لحصة حقوق الملكية للشركة المشترية التي كانت تحتفظ بها سابقاً في المنشأة المشتراة (إن وجدت) على ص�افي مب�الغ 

ال، بع�د إع�ادة التقي�يم، تج�اوز ص�افي األصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المض�مونة بت�اريخ التمل�ك. ف�ي ح�
مبالغ األصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة بتاريخ التملك مجموع الب�دل المنق�ول ومب�الغ أي ملكي�ة 
غير مسيطرة في المنشأة المشتراة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية للشركة المش�ترية الت�ي كان�ت تح�تفظ به�ا س�ابقاً 

 منشأة المشتراة (إن وجدت)، يتم االعتراف بالزيادة مباشرةً في الربح أو الخسارة كربح شراء بسعر منخفض.في ال
 

إن الملكية غير المسيطرة والتي هي حصة ملكية حالية وتخول مالكيه�ا إل�ى حص�ة تناس�بية م�ن ص�افي أص�ول المنش�أة 
أو بالحص�ة التناس�بية للملكي�ة غي�ر المس�يطرة م�ن المب�الغ  في حالة التصفية يمكن قياسها بشكل أولي إما بالقيمة العادل�ة

المعترف بها لصافي األصول القابلة للتحديد في المنشأة المش�تراة. ي�تم اختي�ار أس�اس القي�اس عل�ى أس�اس المعامل�ة تل�و 
لمحددة في معيار المعاملة. يتم قياس األنواع األخرى من الملكية غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو على أساس المعايير ا

 دولي آخر للتقارير المالية، عندما يكون ذلك مناسباً.
 

عندما يشتمل البدل المنقول بواسطة المجموعة في إندماج األعمال على موجودات أو مطلوبات ناتجة ع�ن ترتي�ب ب�دل 
المنق�ول ف�ي ان�دماج  محتمل، يتم قي�اس الب�دل المحتم�ل بالقيم�ة العادل�ة ف�ي ت�اريخ تملك�ه وي�تم إدراج�ه كج�زء م�ن الب�دل

األعمال. يتم تعديل التغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي يمكن اعتبارها تعديالت فترة القي�اس ب�أثر رجع�ي، 
مع عمل تعديالت مقابلة عل�ى الش�هرة. إن تع�ديالت فت�رة القي�اس ه�ي التع�ديالت الت�ي تنش�أ ع�ن معلوم�ات إض�افية ي�تم 

القي�اس' (والت�ي ال يمك�ن أن تتج�اوز س�نة واح�دة اعتب�اراً م�ن ت�اريخ التمل�ك) ح�ول الوق�ائع الحصول عليها خالل 'فت�رة 
 والظروف السائدة بتاريخ التملك.

 
إن المحاسبة الالحقة للتغيرات في القيمة العادل�ة للب�دل المحتم�ل والت�ي ال يمك�ن اعتباره�ا تع�ديالت فت�رة القي�اس تعتم�د 

ت��تم إع�ادة قي��اس الب��دل المحتم�ل والمص��نف كحق��وق ملكي�ة ف��ي ت��واريخ تق��ارير  عل�ى كيفي��ة تص��نيف الب�دل المحتم��ل. ال
الحقة، ويتم حساب التسوية الالحقة له ضمن حقوق الملكية. ي�تم إع�ادة قي�اس الب�دل المحتم�ل والمص�نف عل�ى أن�ه أح�د 

) أو معي��ار ٩رق��م ( األص��ول أو المطلوب��ات ف��ي ت��واريخ تق��ارير الحق��ة وفق��ا للمعي��ار ال��دولي إلع��داد التق��ارير المالي��ة
) المخصص��ات، المطلوب��ات المحتمل��ة والموج��ودات المحتمل��ة، حس��بما يك��ون مالئم��اً، م��ع ٣٧المحاس��بة ال��دولي رق��م (

 االعتراف بالربح أو الخسارة المقابلة في األرباح أو الخسائر.

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 "تتمة" األعمال اندماج  ٤-٤

 
الس�ابقة ف�ي المنش�أة المس�تحوذ عليه�ا  مجموع�ةعملية اندماج األعمال على مراحل، يعاد قي�اس مص�الح الفي حال تمت 

)، وي�تم مجموعةلقيمتها العادلة كما في تاريخ االستحواذ (أي بتاريخ انتقال السيطرة على المنشأة المستحوذ عليها إلى ال
. يتم إعادة تصنيف المبالغ الناشئة عن المصالح في لموحدةا قائمة الدخلاالعتراف باألرباح والخسائر، إن وجدت، في 

، إل�ى أرب�اح آلخ�رالمنشأة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ، والتي تم االعتراف بها مسبقاً في بنود الدخل الشامل ا
 في حال تم استبعاد هذه المصالح.أو خسائر إذا كانت المعالجة مالئمة 

 
ة األولي��ة ع��ن ان��دماج األعم��ال لنهاي��ة الفت��رة المالي��ة الت��ي حص��ل فيه��ا االن��دماج، تس��جل ف��ي ح��ال ع��دم انته��اء المحاس��ب

لمب�الغ المؤقت�ة خ�الل فت�رة المبالغ المؤقتة للبنود الت�ي ل�م ي�تم إنته�اء عملي�ة المحاس�بة عنه�ا. ي�تم تع�ديل ه�ذه ا مجموعةال
ت الجدي�دة الت�ي ت�م الحص�ول عليه�ا ح�ول ، أو يتم االعت�راف بموج�ودات أو مطلوب�ات إض�افية ل�تعكس المعلوم�االقياس

الحقائق والظروف السائدة بتاريخ االستحواذ، إن توفرت، والتي م�ن ش�أنها الت�أثير عل�ى المب�الغ المعت�رف به�ا كم�ا ف�ي 
 ذلك التاريخ.
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢١ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية  ٥-٤
 

التي عند إعداد القوائم المالية لكل منشأة على حدة، يتم تسجيل المعامالت ، شيقل الجديدبال أساسيبشكل  ةشركتتعامل ال
 أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت. المنشأة علىبخالف العملة المستخدمة في تتم بالعمالت األجنبية 

 
المالي�ة والمطلوب�ات المالي�ة بأس�عار العم�الت االجنبي�ة ارص�دة الموج�ودات بتاريخ القوائم المالية الموح�دة، ي�تم تحوي�ل 

 .الجديدشيقل الوسطية السائدة بذلك التاريخ الى ال
عل�ى  الجدي�دش�يقل ال�ى البالعمالت األجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة  الماليةغير  الموجودات والمطلوباتيتم تحويل 

 العادلة لها. أساس أسعار الصرف السائدة عند تاريخ تحديد القيمة
 

، الموحدة ضمن قائمة الدخل الجديدشيقل الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية الى اليتم إدراج فروقات أسعار الصرف 
 فيما عدا: 

 
فروق��ات العمل��ة المتعلق��ة بأص��ول قي��د اإلنش��اء لمن��افع اس��تخدام مس��تقبلية، والمدرج��ة ض��من تكلف��ة ه��ذه األص��ول  -

 ائد نتيجة االقتراض بعمالت أجنبية.كتعديالت فروقات أسعار الع
 فروقات العملة الناتجة عن الدخول في معامالت بهدف التحوط من بعض مخاطر بعض العمالت األجنبية، وكذلك -
فروقات العملة الناتجة عن بنود مالية مدينة أو دائنة ناتجة ع�ن عملي�ات أجنبي�ة والت�ي ل�يس م�ن المحتم�ل وال يوج�د  -

تش��كل ج��زء م��ن ص��افي االس��تثمار ف��ي العم��الت األجنبي��ة والت��ي ي��تم االعت��راف به��ا ض��من تخط��يط لس��دادها وه��ي 
 وعند استبعاد صافي قيمة االستثمار. ةاحتياطي العمالت األجنبية ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل الموحد

 
عل��ى بن��اء ألمريك��ي ألغ��راض إع��داد الق��وائم المالي��ة الموح��دة، ت��م ع��رض موج��ودات ومطلوب��ات المجموع��ة بال��دوالر ا

أسعار الصرف السائدة كما في تاريخ القوائم المالية الموح�دة. ي�تم إع�ادة تحوي�ل اإلي�رادات والمص�روفات عل�ى أس�اس 
، ويتم إدراج فروق�ات أس�عار الص�رف الناتج�ة ع�ن تحوي�ل تل�ك البن�ود ال�ى سنةمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل ال

 .موحدةال الدوالر األمريكي ضمن قائمة الدخل
 

 كانت كما يلي: الموحدةالمالية  القوائماريخ في تكما  شيقل الجديدالأسعار الصرف مقابل إن 
    
    كانون األول ٣١  كانون األول ٣١  
  التغيير  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  %  دوالر  دوالر  

  %٨٫١  ٣٫٤٨  ٣٫٧٦  الدوالر األمريكي
  %٨٫٢  ٤٫٩١  ٥٫٣١  الدينار األردني

        
 
 

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٢ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 المصاريفتسجيل تحقق اإليرادات و  ٦-٤
 

 إيرادات عقود التأمين
 

ي��تم قي��اس إي��رادات عق��ود الت��أمين بموج��ب االعت��راف ب��اإليرادات المح��ددة ف��ي عق��ود الت��أمين والمدرج��ة ض��من ه��ذه 
 ).٧-٤اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة (إيضاح رقم 

 
 مينأتكاليف اقتناء بوالص الت

 
 مين جدي�دة، وي�تم قي�د تك�اليفأمقابل بيع او اكتتاب او بدء عقود ت ناء التكاليف التي تتكبدها المجموعةتمثل تكاليف االقت

 .الموحدة االقتناء في قائمة الدخل
 

 يف االخرىلالعموالت والتكا
 

 الموح�دة مين الجدي�دة او المج�ددة ف�ي قائم�ة ال�دخلأعلى بوالص التيتم قيد كافة العموالت والتكاليف االخرى للحصول 
 .االستحقاق أفي سنة حدوثها، ويتم االعتراف بالمصاريف االخرى وفقا لمبد

 
 إيرادات العموالت

 
مين بن�اًء عل�ى ش��روط ونس�ب مئوي�ة متف�ق عليه�ا م��ع أي�تم االعت�راف ب�إيرادات العم�والت عن�د إص��دار وثيق�ة إع�ادة الت�

 إعادة التأمين.شركات 
 

 ايرادات الفوائد
 

يتم قيد فوائد الودائع لدى البنوك وفقاً لمبدأ االستحقاق على أساس الفترات الزمني�ة المس�تحقة والمب�الغ األص�لية ومع�دل 
 الفائدة المكتسب.

 
 مصاريف الفوائد والعموالت البنكية

 
 المدين ضمن المص�اريف التمويلي�ة ف�ي قائم�ة ال�دخليتم تسجيل الفوائد والعموالت البنكية للقروض وحسابات الجاري 

 ووفقا لمبدأ االستحقاق. الموحدة
 

 توزيعات أرباح األسهم
 

يتم االعتراف بتوزيعات أرباح األس�هم عن�دما ينش�أ ح�ق للمس�اهمين باس�تالم دفع�ات ع�ن توزيع�ات األرب�اح وذل�ك عن�د  
 اقرارها من الهيئة العامة للمساهمين للشركة المستثمر بها.

 
 المصاريف اإلدارية والعمومية

 

 يتم توزيع المصاريف اإلدارية والعمومية للسنة على فروع التأمين المختلفة وذلك كما يلي:
 

 مباشرة. الموحدة منها لقائمة الدخل %١٠يحمل  -أ
 

 منها على فروع التأمين بنسبة األقساط األساسية لكل فرع منسوبة لمجموع األقساط األساسية. %٩٠يحمل  -ب
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢١ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية  ٥-٤
 

التي عند إعداد القوائم المالية لكل منشأة على حدة، يتم تسجيل المعامالت ، شيقل الجديدبال أساسيبشكل  ةشركتتعامل ال
 أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت. المنشأة علىبخالف العملة المستخدمة في تتم بالعمالت األجنبية 

 
المالي�ة والمطلوب�ات المالي�ة بأس�عار العم�الت االجنبي�ة ارص�دة الموج�ودات بتاريخ القوائم المالية الموح�دة، ي�تم تحوي�ل 

 .الجديدشيقل الوسطية السائدة بذلك التاريخ الى ال
عل�ى  الجدي�دش�يقل ال�ى البالعمالت األجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة  الماليةغير  الموجودات والمطلوباتيتم تحويل 

 العادلة لها. أساس أسعار الصرف السائدة عند تاريخ تحديد القيمة
 

، الموحدة ضمن قائمة الدخل الجديدشيقل الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية الى اليتم إدراج فروقات أسعار الصرف 
 فيما عدا: 

 
فروق��ات العمل��ة المتعلق��ة بأص��ول قي��د اإلنش��اء لمن��افع اس��تخدام مس��تقبلية، والمدرج��ة ض��من تكلف��ة ه��ذه األص��ول  -

 ائد نتيجة االقتراض بعمالت أجنبية.كتعديالت فروقات أسعار الع
 فروقات العملة الناتجة عن الدخول في معامالت بهدف التحوط من بعض مخاطر بعض العمالت األجنبية، وكذلك -
فروقات العملة الناتجة عن بنود مالية مدينة أو دائنة ناتجة ع�ن عملي�ات أجنبي�ة والت�ي ل�يس م�ن المحتم�ل وال يوج�د  -

تش��كل ج��زء م��ن ص��افي االس��تثمار ف��ي العم��الت األجنبي��ة والت��ي ي��تم االعت��راف به��ا ض��من تخط��يط لس��دادها وه��ي 
 وعند استبعاد صافي قيمة االستثمار. ةاحتياطي العمالت األجنبية ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل الموحد

 
عل��ى بن��اء ألمريك��ي ألغ��راض إع��داد الق��وائم المالي��ة الموح��دة، ت��م ع��رض موج��ودات ومطلوب��ات المجموع��ة بال��دوالر ا

أسعار الصرف السائدة كما في تاريخ القوائم المالية الموح�دة. ي�تم إع�ادة تحوي�ل اإلي�رادات والمص�روفات عل�ى أس�اس 
، ويتم إدراج فروق�ات أس�عار الص�رف الناتج�ة ع�ن تحوي�ل تل�ك البن�ود ال�ى سنةمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل ال

 .موحدةال الدوالر األمريكي ضمن قائمة الدخل
 

 كانت كما يلي: الموحدةالمالية  القوائماريخ في تكما  شيقل الجديدالأسعار الصرف مقابل إن 
    
    كانون األول ٣١  كانون األول ٣١  
  التغيير  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  %  دوالر  دوالر  

  %٨٫١  ٣٫٤٨  ٣٫٧٦  الدوالر األمريكي
  %٨٫٢  ٤٫٩١  ٥٫٣١  الدينار األردني

        
 
 

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٢ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 المصاريفتسجيل تحقق اإليرادات و  ٦-٤
 

 إيرادات عقود التأمين
 

ي��تم قي��اس إي��رادات عق��ود الت��أمين بموج��ب االعت��راف ب��اإليرادات المح��ددة ف��ي عق��ود الت��أمين والمدرج��ة ض��من ه��ذه 
 ).٧-٤اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة (إيضاح رقم 

 
 مينأتكاليف اقتناء بوالص الت

 
 مين جدي�دة، وي�تم قي�د تك�اليفأمقابل بيع او اكتتاب او بدء عقود ت ناء التكاليف التي تتكبدها المجموعةتمثل تكاليف االقت

 .الموحدة االقتناء في قائمة الدخل
 

 يف االخرىلالعموالت والتكا
 

 الموح�دة مين الجدي�دة او المج�ددة ف�ي قائم�ة ال�دخلأعلى بوالص التيتم قيد كافة العموالت والتكاليف االخرى للحصول 
 .االستحقاق أفي سنة حدوثها، ويتم االعتراف بالمصاريف االخرى وفقا لمبد

 
 إيرادات العموالت

 
مين بن�اًء عل�ى ش��روط ونس�ب مئوي�ة متف�ق عليه�ا م��ع أي�تم االعت�راف ب�إيرادات العم�والت عن�د إص��دار وثيق�ة إع�ادة الت�

 إعادة التأمين.شركات 
 

 ايرادات الفوائد
 

يتم قيد فوائد الودائع لدى البنوك وفقاً لمبدأ االستحقاق على أساس الفترات الزمني�ة المس�تحقة والمب�الغ األص�لية ومع�دل 
 الفائدة المكتسب.

 
 مصاريف الفوائد والعموالت البنكية

 
 المدين ضمن المص�اريف التمويلي�ة ف�ي قائم�ة ال�دخليتم تسجيل الفوائد والعموالت البنكية للقروض وحسابات الجاري 

 ووفقا لمبدأ االستحقاق. الموحدة
 

 توزيعات أرباح األسهم
 

يتم االعتراف بتوزيعات أرباح األس�هم عن�دما ينش�أ ح�ق للمس�اهمين باس�تالم دفع�ات ع�ن توزيع�ات األرب�اح وذل�ك عن�د  
 اقرارها من الهيئة العامة للمساهمين للشركة المستثمر بها.

 
 المصاريف اإلدارية والعمومية

 

 يتم توزيع المصاريف اإلدارية والعمومية للسنة على فروع التأمين المختلفة وذلك كما يلي:
 

 مباشرة. الموحدة منها لقائمة الدخل %١٠يحمل  -أ
 

 منها على فروع التأمين بنسبة األقساط األساسية لكل فرع منسوبة لمجموع األقساط األساسية. %٩٠يحمل  -ب
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٣ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 عقود التأمين ٧-٤

 
ن) قد قبلت مخاطر التأمين الجوهرية م�ن ط�رف آخ�ر عقود تكون فيها المجموعة (المؤمِّ  تعرف عقود التأمين على انها

) وذل���ك بالموافق���ة عل���ى تع���ويض حام���ل البوليص���ة إذا ك���ان هن���اك ح���دث مس���تقبلي غي���ر مؤك���د ومح���دد الم���ؤمن ل���ه(
. بص�ورة عام�ة، تق�وم المجموع�ة بتحدي�د فيم�ا إذا ك�ان ل�ديها مخ�اطر الم�ؤمن ل�ه) يؤثر سلباً عل�ى ضدهن المؤمَ الخطر(

لم يتحقق. يمكن لعق�ود الت�أمين ضده ن المؤمَّ الخطر تأمين جوهرية بمقارنة الفوائد المدفوعة مع المتوجبة الدفع إذا كان 
 أيضاً تحويل المخاطر المالية.

 
ساط التأمين الناتجة ع�ن عق�ود الت�أمين الم�ذكورة ك�إيرادات (أقس�اط ت�أمين مكتس�بة) عل�ى أس�اس الفت�رات يتم تسجيل أق

الزمنية المستحقة. يتم تسجيل أقساط التأمين المكتتبة من خالل عقود تأمين والمتعلقة بأخطار ال زالت قائمة كما بتاريخ 
ين غي�ر مكتس�بة. ي�تم إظه�ار أقس�اط الت�أمين ض�من األرب�اح قائمة المركز المالي الموحدة ضمن المطلوبات كأقساط ت�أم

 والخسائر قبل خصم العموالت.
 

ي��تم إدراج المطالب��ات ومص��اريف تس��ويات الخس��ائر المتكب��دة ض��من األرب��اح والخس��ائر عل��ى أس��اس االلت��زام المتوق��ع 
 لتعويض حاملي عقود التأمين أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود.

 
 ة التأمين المبرمةعقود إعاد

 
يتم تصنيف العقود المبرمة مع شركات إعادة التأمين والتي يتم بموجبها تعويض المجموعة عن الخسائر الناجمة عن 
واحد أو أكثر من عقود التأمين المصدرة من قبل المجموعة والمتفقة مع متطلبات التصنيف لعقود التأمين كعقود إعادة 

والتي تدخل بها المجموعة مع أطراف تأمين أخرى ضمن عقود التأمين. يتم اعتبار تأمين. تظهر العقود المبرمة 
في عقود إعادة تأمين مبرمة كموجودات إعادة تأمين. تقوم المجموعة بتقييم  مجموعةالمنافع الناتجة عن دخول ال

 مجموعةموجودات إعادة التأمين بشكل دوري. في حال وجود مؤشر عن خسائر في موجودات إعادة التأمين تقوم ال
ر التدني الناجمة ضمن بتخفيض القيمة الدفترية لموجودات إعادة التأمين إلى القيمة القابلة للتحصيل ويتم إدراج خسائ

. يتم قياس المبالغ المطلوبة من أو إلى معيدي التأمين بشكل مستمر، بالقيمة المتعلقة بعقود إعادة الموحدة قائمة الدخل
التأمين وحسب شروط كل عقد من تلك العقود على حدة. تتمثل المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين بشكل أساسي في 

 د إعادة التأمين ويتم االعتراف بها كمصروف عند استحقاقها. األقساط المستحقة عن عقو
 

تقوم المجموعة أيضاً بقبول مخاطر إعادة التأمين أثناء سير األعمال العادية لعقود التأمين حسب الحالة عندما ينطبق 
يقة عند اعتبار ذلك. يتم تثبيت األقساط والمطالبات عن إعادة التأمين المقبولة كإيرادات أو مصروفات بنفس الطر

إعادة التأمين كأعمال مباشرة مع األخذ في االعتبار تصنيف منتج أعمال إعادة التأمين. إن التزامات إعادة التأمين 
تمثل األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة الدفع بطريقة تتماثل مع عقود إعادة التأمين 

 المرتبطة بها.
 

تبعاد أصول والتزامات إعادة التأمين عند إلغاء أو انتهاء مدة سريان الحقوق التعاقدية أو عند تحويل العقد إلى يتم اس
 خر.آطرف 

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٤ 
 

 

 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤
 

 مطلوبات عقود التأمين  ٨-٤
 

 احتياطي االدعاءات الموقوفة
 

يتم تكوين احتياطيات لعقود التأمين فيما يتعلق باالدعاءات الموقوفة لكافة االدعاءات المبلغ عنها وغير المسددة حتى 
 تاريخ القوائم المالية الموحدة، باإلضافة لالدعاءات المتكبدة وغير المبلغ عنها كما بذلك التاريخ. 

 

مسددة يتم إثباتها عند إبرام العقود وتحميل األقساط كما بتاريخ إن مطلوبات عقود التأمين المتعلقة بالمطالبات غير ال
قائمة المركز المالي الموحدة. هذه االلتزامات تعرف بمخصص المطالبات تحت السداد وتستند على التكلفة النهائية 

خصم القيمة  المقدرة لجميع المطالبات التي حدثت ولم تسدد كما بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، وذلك بعد
المتوقعة للحطام والمبالغ المتوقع استردادها وكذلك المتوقع بقاؤها. قد تكون هناك تأخيرات في التبليغ والسداد لبعض 
أنواع المطالبات، لذلك فإن التكلفة النهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها بموثوقية عالية بتاريخ قائمة المركز المالي 

ة االلتزام لمقابلة القيمة المالية للزمن. يتم إلغاء االعتراف بااللتزام عند انتهائه، بطالنه أو الموحدة. ال يتم خصم قيم
 الغاءه.

 

تمثل االحتياطيات أفضل التقديرات من قبل اإلدارة للمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة. وتقدر 
باستخدام تقييم المدخالت للحاالت الفردية التي تم اإلبالغ عنها المطلوبات للمطالبات المبلغ عنها غير المسددة 

تسوية المطالبات السابقة  ةللمجموعة. إن تقديرات اإلدارة للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها تستند إلى وتير
رأس المال وحسب تعليمات هيئة سوق  للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها باستخدام طريقة التقييم االكتواري

. كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة، يتم إعادة تقييم تقدير المطالبات السابقة للتأكد من كفاية الفلسطينية وموافقتهم
 المخصص من قبل الخبير االكتواري للمجموعة ويتم إجراء التغييرات على هذا المخصص.

 
 احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة

 

ين غير المكتسبة والواردة ضمن مطلوبات عقود التأمين الج�زء ال�ذي ت�م تق�ديره م�ن إجم�الي األقس�اط تمثل أقساط التأم
. ي�تم تق�دير األقس�اط غي�ر المكتس�بة منس�وبة الموح�دة المالي�ة القوائمالمكتتبة والتي تخص فترات التأمين الالحقة لتاريخ 

. إن أقساط التأمين غير المكتس�بة والت�ي ت�م الموحدة المالية ائمالقوإلى عدد األيام المتبقية من كل وثيقة تأمين بعد تاريخ 
تق��ديرها حس��ب الطريق��ة أع��اله تغط��ي الح��د األدن��ى المطل��وب الحتي��اطي أقس��اط الت��أمين غي��ر المكتس��بة. إن احتي��اطي 

لى بوالص للحصول ع مجموعةاألقساط غير المكتسبة يأخذ في االعتبار تكاليف االستحواذ المقدرة والمتكبدة من قبل ال
 .لبوليصةالتأمين بحيث يتم استدراكها على مدى فترة ا

 

إن حصة إعادة التأمين فيما يخص االدع�اءات الموقوف�ة أع�اله ش�املة االدع�اءات المتكب�دة وغي�ر المبل�غ عنه�ا، وك�ذلك 
 .الموحدة ةالمالي القوائمحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة يتم تصنيفها كموجودات إعادة تأمين في 

 
 واالستردادات نازلتتعويضات الحطام وال

 

 تنزيلهاويتم  قياس االلتزام لمقابلة االدعاءاتيتم األخذ في االعتبار العائد المتوقع من الحطام وتعويضات التنازل عند 
تسمح بعض عقود التأمين للمجموعة ببيع حطام  .من احتياطي االدعاءات الموقوفة كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة

طوبة" والممتلكات المستحوذ عليها مقابل تسديد المطالبات كما يحق للمجموعة شالحوادث المسترد "سيارات م
الرجوع إلى أطراف ثالثة متسببة في الحوادث للتعويض عن المطالبات المدفوعة. إن مبلغ االسترداد يمثل القيمة 

السيارات أو الممتلكات ويتم تقديرها بناء على خبرة مقدري االضرار العاملين في حطام لة من بيع المعقولة المتحص
  المجموعة أو القيمة المتوقع تحصيلها من أطراف ثالثة بعد الرجوع إليهم. 

 
 تكاليف االستحواذ

 

التأمين القائمة تتفاوت من إن العموالت والتكاليف الخاصة بضمان الحصول على عقود تأمين جديدة وتجديد عقود 
 عقد إلى آخر حيث يتم إثباتها كمصاريف عند تكبدها.
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٣ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 عقود التأمين ٧-٤

 
ن) قد قبلت مخاطر التأمين الجوهرية م�ن ط�رف آخ�ر عقود تكون فيها المجموعة (المؤمِّ  تعرف عقود التأمين على انها

) وذل���ك بالموافق���ة عل���ى تع���ويض حام���ل البوليص���ة إذا ك���ان هن���اك ح���دث مس���تقبلي غي���ر مؤك���د ومح���دد الم���ؤمن ل���ه(
. بص�ورة عام�ة، تق�وم المجموع�ة بتحدي�د فيم�ا إذا ك�ان ل�ديها مخ�اطر الم�ؤمن ل�ه) يؤثر سلباً عل�ى ضدهن المؤمَ الخطر(

لم يتحقق. يمكن لعق�ود الت�أمين ضده ن المؤمَّ الخطر تأمين جوهرية بمقارنة الفوائد المدفوعة مع المتوجبة الدفع إذا كان 
 أيضاً تحويل المخاطر المالية.

 
ساط التأمين الناتجة ع�ن عق�ود الت�أمين الم�ذكورة ك�إيرادات (أقس�اط ت�أمين مكتس�بة) عل�ى أس�اس الفت�رات يتم تسجيل أق

الزمنية المستحقة. يتم تسجيل أقساط التأمين المكتتبة من خالل عقود تأمين والمتعلقة بأخطار ال زالت قائمة كما بتاريخ 
ين غي�ر مكتس�بة. ي�تم إظه�ار أقس�اط الت�أمين ض�من األرب�اح قائمة المركز المالي الموحدة ضمن المطلوبات كأقساط ت�أم

 والخسائر قبل خصم العموالت.
 

ي��تم إدراج المطالب��ات ومص��اريف تس��ويات الخس��ائر المتكب��دة ض��من األرب��اح والخس��ائر عل��ى أس��اس االلت��زام المتوق��ع 
 لتعويض حاملي عقود التأمين أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود.

 
 ة التأمين المبرمةعقود إعاد

 
يتم تصنيف العقود المبرمة مع شركات إعادة التأمين والتي يتم بموجبها تعويض المجموعة عن الخسائر الناجمة عن 
واحد أو أكثر من عقود التأمين المصدرة من قبل المجموعة والمتفقة مع متطلبات التصنيف لعقود التأمين كعقود إعادة 

والتي تدخل بها المجموعة مع أطراف تأمين أخرى ضمن عقود التأمين. يتم اعتبار تأمين. تظهر العقود المبرمة 
في عقود إعادة تأمين مبرمة كموجودات إعادة تأمين. تقوم المجموعة بتقييم  مجموعةالمنافع الناتجة عن دخول ال

 مجموعةموجودات إعادة التأمين بشكل دوري. في حال وجود مؤشر عن خسائر في موجودات إعادة التأمين تقوم ال
ر التدني الناجمة ضمن بتخفيض القيمة الدفترية لموجودات إعادة التأمين إلى القيمة القابلة للتحصيل ويتم إدراج خسائ

. يتم قياس المبالغ المطلوبة من أو إلى معيدي التأمين بشكل مستمر، بالقيمة المتعلقة بعقود إعادة الموحدة قائمة الدخل
التأمين وحسب شروط كل عقد من تلك العقود على حدة. تتمثل المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين بشكل أساسي في 

 د إعادة التأمين ويتم االعتراف بها كمصروف عند استحقاقها. األقساط المستحقة عن عقو
 

تقوم المجموعة أيضاً بقبول مخاطر إعادة التأمين أثناء سير األعمال العادية لعقود التأمين حسب الحالة عندما ينطبق 
يقة عند اعتبار ذلك. يتم تثبيت األقساط والمطالبات عن إعادة التأمين المقبولة كإيرادات أو مصروفات بنفس الطر

إعادة التأمين كأعمال مباشرة مع األخذ في االعتبار تصنيف منتج أعمال إعادة التأمين. إن التزامات إعادة التأمين 
تمثل األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة الدفع بطريقة تتماثل مع عقود إعادة التأمين 

 المرتبطة بها.
 

تبعاد أصول والتزامات إعادة التأمين عند إلغاء أو انتهاء مدة سريان الحقوق التعاقدية أو عند تحويل العقد إلى يتم اس
 خر.آطرف 

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٤ 
 

 

 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤
 

 مطلوبات عقود التأمين  ٨-٤
 

 احتياطي االدعاءات الموقوفة
 

يتم تكوين احتياطيات لعقود التأمين فيما يتعلق باالدعاءات الموقوفة لكافة االدعاءات المبلغ عنها وغير المسددة حتى 
 تاريخ القوائم المالية الموحدة، باإلضافة لالدعاءات المتكبدة وغير المبلغ عنها كما بذلك التاريخ. 

 

مسددة يتم إثباتها عند إبرام العقود وتحميل األقساط كما بتاريخ إن مطلوبات عقود التأمين المتعلقة بالمطالبات غير ال
قائمة المركز المالي الموحدة. هذه االلتزامات تعرف بمخصص المطالبات تحت السداد وتستند على التكلفة النهائية 

خصم القيمة  المقدرة لجميع المطالبات التي حدثت ولم تسدد كما بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، وذلك بعد
المتوقعة للحطام والمبالغ المتوقع استردادها وكذلك المتوقع بقاؤها. قد تكون هناك تأخيرات في التبليغ والسداد لبعض 
أنواع المطالبات، لذلك فإن التكلفة النهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها بموثوقية عالية بتاريخ قائمة المركز المالي 

ة االلتزام لمقابلة القيمة المالية للزمن. يتم إلغاء االعتراف بااللتزام عند انتهائه، بطالنه أو الموحدة. ال يتم خصم قيم
 الغاءه.

 

تمثل االحتياطيات أفضل التقديرات من قبل اإلدارة للمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة. وتقدر 
باستخدام تقييم المدخالت للحاالت الفردية التي تم اإلبالغ عنها المطلوبات للمطالبات المبلغ عنها غير المسددة 

تسوية المطالبات السابقة  ةللمجموعة. إن تقديرات اإلدارة للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها تستند إلى وتير
رأس المال وحسب تعليمات هيئة سوق  للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها باستخدام طريقة التقييم االكتواري

. كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة، يتم إعادة تقييم تقدير المطالبات السابقة للتأكد من كفاية الفلسطينية وموافقتهم
 المخصص من قبل الخبير االكتواري للمجموعة ويتم إجراء التغييرات على هذا المخصص.

 
 احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة

 

ين غير المكتسبة والواردة ضمن مطلوبات عقود التأمين الج�زء ال�ذي ت�م تق�ديره م�ن إجم�الي األقس�اط تمثل أقساط التأم
. ي�تم تق�دير األقس�اط غي�ر المكتس�بة منس�وبة الموح�دة المالي�ة القوائمالمكتتبة والتي تخص فترات التأمين الالحقة لتاريخ 

. إن أقساط التأمين غير المكتس�بة والت�ي ت�م الموحدة المالية ائمالقوإلى عدد األيام المتبقية من كل وثيقة تأمين بعد تاريخ 
تق��ديرها حس��ب الطريق��ة أع��اله تغط��ي الح��د األدن��ى المطل��وب الحتي��اطي أقس��اط الت��أمين غي��ر المكتس��بة. إن احتي��اطي 

لى بوالص للحصول ع مجموعةاألقساط غير المكتسبة يأخذ في االعتبار تكاليف االستحواذ المقدرة والمتكبدة من قبل ال
 .لبوليصةالتأمين بحيث يتم استدراكها على مدى فترة ا

 

إن حصة إعادة التأمين فيما يخص االدع�اءات الموقوف�ة أع�اله ش�املة االدع�اءات المتكب�دة وغي�ر المبل�غ عنه�ا، وك�ذلك 
 .الموحدة ةالمالي القوائمحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة يتم تصنيفها كموجودات إعادة تأمين في 

 
 واالستردادات نازلتتعويضات الحطام وال

 

 تنزيلهاويتم  قياس االلتزام لمقابلة االدعاءاتيتم األخذ في االعتبار العائد المتوقع من الحطام وتعويضات التنازل عند 
تسمح بعض عقود التأمين للمجموعة ببيع حطام  .من احتياطي االدعاءات الموقوفة كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة

طوبة" والممتلكات المستحوذ عليها مقابل تسديد المطالبات كما يحق للمجموعة شالحوادث المسترد "سيارات م
الرجوع إلى أطراف ثالثة متسببة في الحوادث للتعويض عن المطالبات المدفوعة. إن مبلغ االسترداد يمثل القيمة 

السيارات أو الممتلكات ويتم تقديرها بناء على خبرة مقدري االضرار العاملين في حطام لة من بيع المعقولة المتحص
  المجموعة أو القيمة المتوقع تحصيلها من أطراف ثالثة بعد الرجوع إليهم. 

 
 تكاليف االستحواذ

 

التأمين القائمة تتفاوت من إن العموالت والتكاليف الخاصة بضمان الحصول على عقود تأمين جديدة وتجديد عقود 
 عقد إلى آخر حيث يتم إثباتها كمصاريف عند تكبدها.
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٥ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤
 

 انتفاعات الموظفينمخصص  ٩-٤
 
 تعويض ترك الخدمة 

 

يتم احتساب مخصص لمواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية خدمة الموظفين عن فترة الخدمة 
وذلك بمعدل راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة  ٢٠٠٠) لسنة ٧المتراكمة للموظفين بحسب قانون العمل رقم (

اعتمادا على آخر راتب تقاضاه الموظف خالل السنة. يتم تسجيل المبالغ الواجب اقتطاعها سنويا في قائمة الدخل 
 ند نهاية خدماتهم أو تركهم العمل.الموحدة، ويتم تخفيض قيمة المخصص بالمبالغ المدفوعة للموظفين ع

 
 صندوق التوفير 

 

ً للنظام الخاص للصندوق في  تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق التوفير لموظفي شركة المشرق للتأمين وفقا
من الراتب األساسي، ويساهم موظفي المجموعة بنفس النسبة، وبذلك  %٥الشركة، حيث تساهم المجموعة بنسبة 

المساهمة في كورة أعاله ويتم إدراج تلك تكون التزامات المجموعة لهذا الصندوق محصورة بنسبة المساهمة المذ
 حيث يتم تحويل المساهمات بشكل شهري للجنة إدارة صندوق التوفير. قائمة الدخل الموحدة

 
 مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق ومخصص هيئة سوق رأس المال ١٠-٤

 

الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث  ومخصص الصندوق %٣يتم احتساب مخصص هيئة سوق رأس المال بنسبة 
 ٢٠٠٧) لسنة ٤من األقساط األساسية للتأمينات اإللزامية للمركبات حسب نظام الرسوم رقم ( %١٥الطرق بنسبة 

 وتعليمات اإلدارة العامة للتأمين. ٢٠٠٤) لسنة ١٣الصادر بمقتضى أحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (
 

 االحتياطيات ١١-٤
 

 احتياطي إجباري
 

من ربح السنة إلى أن يصل رصيد هذا االحتياطي إلى ربع  %١٠باقتطاع ما نسبته  اإلجبارييتم تكوين االحتياطي 
من رأس المال المدفوع، وذلك طبقاً لمتطلبات قانون  %١٠٠ما نسبته إلى رأس المال المدفوع ويجوز زيادته ليصل 

 .على المساهمين االحتياطي غير قابل للتوزيعوتعديالته. إن هذا  ١٩٦٤) لسنة ١٢الشركات رقم (
 

 احتياطي إختياري
 

لحساب االحتياطي االختياري. وفقاً  %١٠باقتطاع نسبة من أرباحها السنوية الصافية بواقع القيام  مجموعةالمن حق 
م التصرف في للقانون ال يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم االحتياطي االختياري نصف رأس المال. يت

 .مجموعةاالحتياطي االختياري وفق ما يقرره مجلس إدارة ال

 
 ممتلكات ومعدات ١٢-٤

 

 هاي�تم اس�تهالك حي�ث بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المت�راكم (باستثناء األراضي والمباني) تظهر الممتلكات والمعدات
 كما يلي:بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها وبمعدالت سنوية 

 
 %٢٠-%٦ األثاث والمفروشات

 %١٥ أجهزة الحاسوب
 %٢٠ السيارات

 %١٠-%٦ الديكورات والتحسينات
 %٢ المباني

 

الدفترية فإنه يتم تخف�يض قيمته�ا إل�ى عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من هذه الموجودات عن صافي قيمتها 
 .الموحدة القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٦ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 "تتمة"ممتلكات ومعدات  ١٢-٤

 
اإلنتاجي تختلف عن يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، فإذا كانت توقعات العمر 

 التقديرات المعدة سابقا، فإنه يتم تسجيل التغير في التقديرات للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
 

يتم قيد األرباح و/أو الخسائر الناتجة عن بيع أو استبعاد الممتلكات والمعدات، والتي تمثل الفرق ما بين متحصالت 
 .الموحدة ل في حساب أرباح (خسائر) بيع ممتلكات ومعدات ضمن قائمة الدخلالبيع والقيمة الدفترية لألص

 
ويتم االعتراف بها بالقيمة العادلة عند االقتناء. يتم  راضي والعقاراتألمبدأ القيمة العادلة في قيد ا مجموعةاعتمدت ال

اعتمادا على متوسط التقدير لتقارير مخمنين معتمدين،  الموحدة اعادة تقييمها بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية
 ويجري قيد الفروقات في القيمة العادلة في حساب التغير المتراكم في القيمة العادلة لألراضي ضمن حقوق الملكية.

 
 مخزون عقاري ١٣-٤

 
وهي الممتلكات واالس�تثمارات الت�ي قام�ت المجموع�ة بش�رائها أو إنش�ائها به�دف بيعه�ا م�ن خ�الل أنش�طة المجموع�ة 
االعتيادية وليس لغرض التأجير أو االحتفاظ بها لغرض االنتفاع من ارتفاع قيمتها في المستقبل. حيث تظه�ر بالتكلف�ة 

المدفوع��ة مقاب��ل حق��وق إم��تالك العق��ارات، والمب��الغ المدفوع��ة أو قيم��ة االس��ترداد أيهم��ا أق��ل. تش��مل التكلف��ة المب��الغ 
للمقاولين والمهندسين مقابل اإلنشاء والمبالغ المدفوعة مقابل تجهيز هذه العقارات من أتعاب قانونية وضرائب أمالك 

 ومصاريف أخرى غير مباشرة. 
 

ند االستبعاد من خ�الل تحدي�د قيم�ة التك�اليف يتم إثبات قيمة المخزون العقاري المعترف به في قائمة الدخل الموحدة ع
الفعلي��ة المس��جلة عل��ى العق��ارات المباع��ة مض��افا اليه��ا أي��ة تك��اليف أخ��رى مح��ددة نس��بيا بن��اء عل��ى مس��توى اإلنج��از 

 وباالستعانة بالتقارير الهندسية.
 

ون العقاري حيث ي�تم اثباته�ا عند االنتهاء من مشاريع قيد التنفيذ بحيث تصبح جاهزة للبيع فقط يتم تحويلها الى المخز
 كمخزون عقاري بالتكلفة الفعلية المثبتة في السجالت.

 
 استثمارات عقارية ١٤-٤

 
أو الحصول منها على إيرادات  محتفظ بها بهدف االستفادة من ارتفاع قيمتها السوقية بمرور الزمن استثماراتوهي 
 .الموحدة المالية القوائم، وتظهر بقيمتها العادلة كما في تاريخ تأجير

 
ً بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة استبدال جزء من  يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيا

عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة إلثباتها وهي ال تشمل التكاليف اليومية  اتاالستثمار
ثبات االستثمارات في العقارات بشكل مبدئي يتم إدراجها بالقيمة العادلة التي تعكس لصيانة تلك االستثمارات. الحقاً إل

أوضاع السوق بتاريخ القوائم المالية الموحدة. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة 
 ا.لالستثمارات في ممتلكات ضمن األرباح أو الخسائر للفترة التي نتجت فيه

 
يتم شطب االستثمارات العقارية عند استبعادها أو عند إيقاف استخدامها واالنتفاع منها بشكل دائم ولم يعد يتوقع منها 
أي منافع اقتصادية بصورة دائمة من االستخدام ولم يعد هناك مزايا اقتصادية مستقبلية متوقعة من استبعادها. يتم 

سحب أو استبعاد االستثمارات العقارية في األرباح أو الخسائر للفترة التي  االعتراف بأية خسائر أو أرباح ناتجة عن
 تم خاللها السحب أو االستبعاد.



61التقرير السنوي 2018

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٥ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤
 

 انتفاعات الموظفينمخصص  ٩-٤
 
 تعويض ترك الخدمة 

 

يتم احتساب مخصص لمواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية خدمة الموظفين عن فترة الخدمة 
وذلك بمعدل راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة  ٢٠٠٠) لسنة ٧المتراكمة للموظفين بحسب قانون العمل رقم (

اعتمادا على آخر راتب تقاضاه الموظف خالل السنة. يتم تسجيل المبالغ الواجب اقتطاعها سنويا في قائمة الدخل 
 ند نهاية خدماتهم أو تركهم العمل.الموحدة، ويتم تخفيض قيمة المخصص بالمبالغ المدفوعة للموظفين ع

 
 صندوق التوفير 

 

ً للنظام الخاص للصندوق في  تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق التوفير لموظفي شركة المشرق للتأمين وفقا
من الراتب األساسي، ويساهم موظفي المجموعة بنفس النسبة، وبذلك  %٥الشركة، حيث تساهم المجموعة بنسبة 

المساهمة في كورة أعاله ويتم إدراج تلك تكون التزامات المجموعة لهذا الصندوق محصورة بنسبة المساهمة المذ
 حيث يتم تحويل المساهمات بشكل شهري للجنة إدارة صندوق التوفير. قائمة الدخل الموحدة

 
 مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق ومخصص هيئة سوق رأس المال ١٠-٤

 

الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث  ومخصص الصندوق %٣يتم احتساب مخصص هيئة سوق رأس المال بنسبة 
 ٢٠٠٧) لسنة ٤من األقساط األساسية للتأمينات اإللزامية للمركبات حسب نظام الرسوم رقم ( %١٥الطرق بنسبة 

 وتعليمات اإلدارة العامة للتأمين. ٢٠٠٤) لسنة ١٣الصادر بمقتضى أحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (
 

 االحتياطيات ١١-٤
 

 احتياطي إجباري
 

من ربح السنة إلى أن يصل رصيد هذا االحتياطي إلى ربع  %١٠باقتطاع ما نسبته  اإلجبارييتم تكوين االحتياطي 
من رأس المال المدفوع، وذلك طبقاً لمتطلبات قانون  %١٠٠ما نسبته إلى رأس المال المدفوع ويجوز زيادته ليصل 

 .على المساهمين االحتياطي غير قابل للتوزيعوتعديالته. إن هذا  ١٩٦٤) لسنة ١٢الشركات رقم (
 

 احتياطي إختياري
 

لحساب االحتياطي االختياري. وفقاً  %١٠باقتطاع نسبة من أرباحها السنوية الصافية بواقع القيام  مجموعةالمن حق 
م التصرف في للقانون ال يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم االحتياطي االختياري نصف رأس المال. يت

 .مجموعةاالحتياطي االختياري وفق ما يقرره مجلس إدارة ال

 
 ممتلكات ومعدات ١٢-٤

 

 هاي�تم اس�تهالك حي�ث بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المت�راكم (باستثناء األراضي والمباني) تظهر الممتلكات والمعدات
 كما يلي:بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها وبمعدالت سنوية 

 
 %٢٠-%٦ األثاث والمفروشات

 %١٥ أجهزة الحاسوب
 %٢٠ السيارات

 %١٠-%٦ الديكورات والتحسينات
 %٢ المباني

 

الدفترية فإنه يتم تخف�يض قيمته�ا إل�ى عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من هذه الموجودات عن صافي قيمتها 
 .الموحدة القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٦ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 "تتمة"ممتلكات ومعدات  ١٢-٤

 
اإلنتاجي تختلف عن يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، فإذا كانت توقعات العمر 

 التقديرات المعدة سابقا، فإنه يتم تسجيل التغير في التقديرات للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
 

يتم قيد األرباح و/أو الخسائر الناتجة عن بيع أو استبعاد الممتلكات والمعدات، والتي تمثل الفرق ما بين متحصالت 
 .الموحدة ل في حساب أرباح (خسائر) بيع ممتلكات ومعدات ضمن قائمة الدخلالبيع والقيمة الدفترية لألص

 
ويتم االعتراف بها بالقيمة العادلة عند االقتناء. يتم  راضي والعقاراتألمبدأ القيمة العادلة في قيد ا مجموعةاعتمدت ال

اعتمادا على متوسط التقدير لتقارير مخمنين معتمدين،  الموحدة اعادة تقييمها بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية
 ويجري قيد الفروقات في القيمة العادلة في حساب التغير المتراكم في القيمة العادلة لألراضي ضمن حقوق الملكية.

 
 مخزون عقاري ١٣-٤

 
وهي الممتلكات واالس�تثمارات الت�ي قام�ت المجموع�ة بش�رائها أو إنش�ائها به�دف بيعه�ا م�ن خ�الل أنش�طة المجموع�ة 
االعتيادية وليس لغرض التأجير أو االحتفاظ بها لغرض االنتفاع من ارتفاع قيمتها في المستقبل. حيث تظه�ر بالتكلف�ة 

المدفوع��ة مقاب��ل حق��وق إم��تالك العق��ارات، والمب��الغ المدفوع��ة أو قيم��ة االس��ترداد أيهم��ا أق��ل. تش��مل التكلف��ة المب��الغ 
للمقاولين والمهندسين مقابل اإلنشاء والمبالغ المدفوعة مقابل تجهيز هذه العقارات من أتعاب قانونية وضرائب أمالك 

 ومصاريف أخرى غير مباشرة. 
 

ند االستبعاد من خ�الل تحدي�د قيم�ة التك�اليف يتم إثبات قيمة المخزون العقاري المعترف به في قائمة الدخل الموحدة ع
الفعلي��ة المس��جلة عل��ى العق��ارات المباع��ة مض��افا اليه��ا أي��ة تك��اليف أخ��رى مح��ددة نس��بيا بن��اء عل��ى مس��توى اإلنج��از 

 وباالستعانة بالتقارير الهندسية.
 

ون العقاري حيث ي�تم اثباته�ا عند االنتهاء من مشاريع قيد التنفيذ بحيث تصبح جاهزة للبيع فقط يتم تحويلها الى المخز
 كمخزون عقاري بالتكلفة الفعلية المثبتة في السجالت.

 
 استثمارات عقارية ١٤-٤

 
أو الحصول منها على إيرادات  محتفظ بها بهدف االستفادة من ارتفاع قيمتها السوقية بمرور الزمن استثماراتوهي 
 .الموحدة المالية القوائم، وتظهر بقيمتها العادلة كما في تاريخ تأجير

 
ً بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة استبدال جزء من  يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيا

عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة إلثباتها وهي ال تشمل التكاليف اليومية  اتاالستثمار
ثبات االستثمارات في العقارات بشكل مبدئي يتم إدراجها بالقيمة العادلة التي تعكس لصيانة تلك االستثمارات. الحقاً إل

أوضاع السوق بتاريخ القوائم المالية الموحدة. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة 
 ا.لالستثمارات في ممتلكات ضمن األرباح أو الخسائر للفترة التي نتجت فيه

 
يتم شطب االستثمارات العقارية عند استبعادها أو عند إيقاف استخدامها واالنتفاع منها بشكل دائم ولم يعد يتوقع منها 
أي منافع اقتصادية بصورة دائمة من االستخدام ولم يعد هناك مزايا اقتصادية مستقبلية متوقعة من استبعادها. يتم 

سحب أو استبعاد االستثمارات العقارية في األرباح أو الخسائر للفترة التي  االعتراف بأية خسائر أو أرباح ناتجة عن
 تم خاللها السحب أو االستبعاد.



شركة المشرق للتأمين 62

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٧ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 استثمارات عقارية "تتمة" ١٤-٤

 
نهاية فترة يتم إجراء التحويالت من أو إلى االستثمارات العقارية فقط عند حدوث تغيير في االستخدام مثبت في 

االستخدام للمالك عند بداية عقد التأجير التشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من استثمارات لعقار 
 يشغله المالك فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ التغير في االستخدام.

 
عر السوق بناءا على متوسط السعر لتقارير مخمنين معتمدين، وقيد يتم إعادة تقييم االستثمارات العقارية بحسب س

 .الموحدة الفرق في القيمة السوقية عن القيمة الدفترية في حساب أرباح إعادة تقييم االستثمارات ضمن قائمة الدخل
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية ١٥-٤
 

بمراجعة القيمة الحالية للموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان في تاريخ القوائم المالية الموحدة، تقوم المجموعة 
هناك أي مؤشر يدل على وجود انخفاض في القيمة الدفترية لتلك الموجودات، وفي حالة وجود ذلك المؤشر، فانه يتم 

مة (إن وجدت). تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات وذلك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجة عن انخفاض القي
وفي حال صعوبة تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل فردياً تقوم المجموعة بتقدير القيمة المستردة لوحدة توليد النقد 
التي ينتمي لها األصل. عند وجود أسس معقولة للتوزيع، فإنه يتم توزيع الموجودات على وحدات توليد النقد بشكل 

م توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد بناًء على أسس معقولة يمكن إفرادي وما دون ذلك فإنه يت
 تحديدها.

 
 إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة مطروحا منها تكلفة البيع والقيمة قيد االستخدام. 

 
ن قيمته الدفترية، فإنه يتم خفض القيمة الدفترية لألصل إلى أما إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل أقل م

القيمة التي يمكن استردادها. إن خسارة انخفاض القيمة تحمل مباشرة على قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان األصل قد 
 تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم.

 
في حال تم الحقاً استرداد خسارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى إن تصل للقيمة المقدرة التي 
يمكن استردادها على أال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األصل في 

ض في القيمة تدرج في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان األصل قد تم السنوات السابقة. إن استرداد خسارة االنخفا
 إعادة تقييمه، وفي هذه الحالة فإن استرداد خسارة االنخفاض في القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم.

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٨ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤
 

 الموجودات المالية ١٦-٤
 

 لوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في أحكام تعاقدية خاصة باألداة.يتم االعتراف بالموجودات المالية والمط
 

تُقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وتض�اف أو تخص�م تك�اليف المع�امالت الت�ي تع�ود 
والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة م�ن مباشرة إلى حيازة أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالية (عدا الموجودات 

خ��الل األرب��اح أو الخس��ائر) م��ن القيم��ة العادل��ة للموج��ودات المالي��ة أو المطلوب��ات المالي��ة، حس��ب االقتض��اء، عن��د 
االعتراف المبـدئي. ي�تم االعت�راف بتك�اليف المع�امالت المتعلق�ة مباش�رة بحي�ازة موج�ودات مالي�ة أو مطلوب�ات مالي�ة 

 .الموحدة لة من خالل األرباح والخسائر مباشرة في قائمة الدخلبالقيمة العاد
 

 تصنيف الموجودات المالية
 

نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل وأرصدة مدينة  مجموعةتشمل الموجودات المالية لل
المالية بالشكل المذكور يتم بناءا . إن تصنيف الموجودات للمتاجرةأخرى، باإلضافة الى استثمارات في أوراق مالية 

 على طبيعة وهدف اقتناء تلك الموجودات المالية ويتم قياسها في وقت إثباتها.
 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات في الموجودات المالية 
 

في أسهم وسندات الشركات تمثل الموجودات المالية وفق القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة االستثمارات 
ألغراض المتاجرة، وإن الهدف من االحتفاظ بها هو تحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل أو 

 هامش أرباح المتاجرة.
 

يتم إثبات الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الموحدة بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف االقتناء على 
ائمة الدخل الموحدة عند الشراء) ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل ق

الموحدة بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، 
 زء منها يتم أخذ األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة.وفي حال بيع هذه الموجودات أو ج

 
 يتم أخذ األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الموحدة. 
 

 اآلخر الشامل الدخل استثمارات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
 

 منها شركات أسهم في االستثمارات اآلخر الشامل الدخل قائمة خالل من العادلة القيمة وفق المالية الموجودات تمثل
 في متداول غير هو ما ومنها العادلة، قيمتها تمثل سوقية أسعار لها وبالتالي المالية األسواق في متداول هو ما

 .المقدرة العادلة بالقيمة وتظهر المالية األسواق
 

ً  تقييمها ويعاد الشراء عند العادلة بالقيمة اآلخر الشامل الدخل قائمة خالل من المالية الموجودات إثبات يتم  الحقا
 الناتج العادلة القيمة في التغير فيها بما اآلخر الشامل الدخل قائمة في العادلة القيمة في التغير ويظهر العادلة، بالقيمة

 يتم منها جزء أو الموجودات هذه بيع حال وفي األجنبية، بالعمالت النقدية غير الموجودات بنود تحويل فروقات عن
 الموحدة. الشامل اآلخر الدخل قائمة في ذلك عن الناتجة الخسائر أو األرباح أخذ

 
 الموحدة. الدخل قائمة في المتحققة الفوائد أو الموزعة األرباح أخذ يتم
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٧ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 استثمارات عقارية "تتمة" ١٤-٤

 
نهاية فترة يتم إجراء التحويالت من أو إلى االستثمارات العقارية فقط عند حدوث تغيير في االستخدام مثبت في 

االستخدام للمالك عند بداية عقد التأجير التشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من استثمارات لعقار 
 يشغله المالك فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ التغير في االستخدام.

 
عر السوق بناءا على متوسط السعر لتقارير مخمنين معتمدين، وقيد يتم إعادة تقييم االستثمارات العقارية بحسب س

 .الموحدة الفرق في القيمة السوقية عن القيمة الدفترية في حساب أرباح إعادة تقييم االستثمارات ضمن قائمة الدخل
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية ١٥-٤
 

بمراجعة القيمة الحالية للموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان في تاريخ القوائم المالية الموحدة، تقوم المجموعة 
هناك أي مؤشر يدل على وجود انخفاض في القيمة الدفترية لتلك الموجودات، وفي حالة وجود ذلك المؤشر، فانه يتم 

مة (إن وجدت). تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات وذلك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجة عن انخفاض القي
وفي حال صعوبة تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل فردياً تقوم المجموعة بتقدير القيمة المستردة لوحدة توليد النقد 
التي ينتمي لها األصل. عند وجود أسس معقولة للتوزيع، فإنه يتم توزيع الموجودات على وحدات توليد النقد بشكل 

م توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد بناًء على أسس معقولة يمكن إفرادي وما دون ذلك فإنه يت
 تحديدها.

 
 إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة مطروحا منها تكلفة البيع والقيمة قيد االستخدام. 

 
ن قيمته الدفترية، فإنه يتم خفض القيمة الدفترية لألصل إلى أما إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل أقل م

القيمة التي يمكن استردادها. إن خسارة انخفاض القيمة تحمل مباشرة على قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان األصل قد 
 تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم.

 
في حال تم الحقاً استرداد خسارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى إن تصل للقيمة المقدرة التي 
يمكن استردادها على أال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األصل في 

ض في القيمة تدرج في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان األصل قد تم السنوات السابقة. إن استرداد خسارة االنخفا
 إعادة تقييمه، وفي هذه الحالة فإن استرداد خسارة االنخفاض في القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم.

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٨ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤
 

 الموجودات المالية ١٦-٤
 

 لوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في أحكام تعاقدية خاصة باألداة.يتم االعتراف بالموجودات المالية والمط
 

تُقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وتض�اف أو تخص�م تك�اليف المع�امالت الت�ي تع�ود 
والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة م�ن مباشرة إلى حيازة أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالية (عدا الموجودات 

خ��الل األرب��اح أو الخس��ائر) م��ن القيم��ة العادل��ة للموج��ودات المالي��ة أو المطلوب��ات المالي��ة، حس��ب االقتض��اء، عن��د 
االعتراف المبـدئي. ي�تم االعت�راف بتك�اليف المع�امالت المتعلق�ة مباش�رة بحي�ازة موج�ودات مالي�ة أو مطلوب�ات مالي�ة 

 .الموحدة لة من خالل األرباح والخسائر مباشرة في قائمة الدخلبالقيمة العاد
 

 تصنيف الموجودات المالية
 

نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل وأرصدة مدينة  مجموعةتشمل الموجودات المالية لل
المالية بالشكل المذكور يتم بناءا . إن تصنيف الموجودات للمتاجرةأخرى، باإلضافة الى استثمارات في أوراق مالية 

 على طبيعة وهدف اقتناء تلك الموجودات المالية ويتم قياسها في وقت إثباتها.
 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات في الموجودات المالية 
 

في أسهم وسندات الشركات تمثل الموجودات المالية وفق القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة االستثمارات 
ألغراض المتاجرة، وإن الهدف من االحتفاظ بها هو تحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل أو 

 هامش أرباح المتاجرة.
 

يتم إثبات الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الموحدة بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف االقتناء على 
ائمة الدخل الموحدة عند الشراء) ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل ق

الموحدة بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، 
 زء منها يتم أخذ األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة.وفي حال بيع هذه الموجودات أو ج

 
 يتم أخذ األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الموحدة. 
 

 اآلخر الشامل الدخل استثمارات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
 

 منها شركات أسهم في االستثمارات اآلخر الشامل الدخل قائمة خالل من العادلة القيمة وفق المالية الموجودات تمثل
 في متداول غير هو ما ومنها العادلة، قيمتها تمثل سوقية أسعار لها وبالتالي المالية األسواق في متداول هو ما

 .المقدرة العادلة بالقيمة وتظهر المالية األسواق
 

ً  تقييمها ويعاد الشراء عند العادلة بالقيمة اآلخر الشامل الدخل قائمة خالل من المالية الموجودات إثبات يتم  الحقا
 الناتج العادلة القيمة في التغير فيها بما اآلخر الشامل الدخل قائمة في العادلة القيمة في التغير ويظهر العادلة، بالقيمة

 يتم منها جزء أو الموجودات هذه بيع حال وفي األجنبية، بالعمالت النقدية غير الموجودات بنود تحويل فروقات عن
 الموحدة. الشامل اآلخر الدخل قائمة في ذلك عن الناتجة الخسائر أو األرباح أخذ

 
 الموحدة. الدخل قائمة في المتحققة الفوائد أو الموزعة األرباح أخذ يتم
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٩ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 

 الموجودات المالية "تتمة" ١٦-٤
 

 التدني في قيمة الموجودات المالية 
 

 :٢٠١٧كانون األول  ٣١السياسات المحاسبية المطبقة لغاية 
 

لتحدي�د فيم�ا إذا  الموح�دة المالية القوائمبمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ  تقوم المجموعة
كانت هنالك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها افرادياً أو على شكل مجموع�ة، وف�ي حال�ة وج�ود مث�ل ه�ذه المؤش�رات 

 فانه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من اجل تحديد خسارة التدني.
 

 إن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة من الممكن أن يشتمل على ما يلي:
 

 وبات مالية هامة يوجهها المصدر أو الطرف المقابل.صع 
 .تخلف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات األساسية 
 .من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالساً أو إعادة هيكلة مالية 
 .اختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية 
 

المالية، مثل ذمم التأمين المدينة والموجودات التي ال ي�تم خف�ض قيمته�ا بش�كل إف�رادي بالنسبة لبعض فئات الموجودات 
حيث يتم فحصها النخفاض القيمة بشكل إجمالي. يتمثل الدليل الموضوعي النخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة بالخبرة 

خ�الل الفت�رة الس�ابقة، إض�افة إل�ى  السابقة للمجموعة في تحص�يل ال�ذمم، الزي�ادة ف�ي ع�دد ال�دفعات المس�تحقة للمحفظ�ة
 التغيرات الملحوظة في ظروف االقتصاد المحلي والتي لها عالقة بتحصيالت الذمم.

 

تتمثل خسارة انخفاض القيمة في الموجودات المالي�ة المدرج�ة ف�ي الف�رق ب�ين القيم�ة الدفتري�ة لتل�ك الموج�ودات المالي�ة 
ة المتوقع�ة منه�ا والت�ي تعك�س مق�دار الض�مان والكفال�ة مخص�وماً عل�ى س��عر والقيم�ة الحالي�ة للت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلي

 الفائدة الفعلي لتلك الموجودات المالية.
 

يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر انخفاض القيمة مباشرةً، باستثناء ذمم التأمين المدين�ة 
المش��كوك ف��ي تحص��يلها. ف��ي ح��ال اعتب��ار ذم��م الت��أمين المدين��ة غي��ر قابل��ة والت��ي ي��تم تخفيض��ها بأخ��ذ مخص��ص لل��ذمم 

للتحصيل، يتم إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. وفي حال استرداد ذم�م ت�أمين مدين�ة ق�د ت�م 
ير في القيمة الدفترية إقفالها من قبل فيتم إثباتها كتحصيالت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. يتم إثبات التغ

 لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ضمن األرباح أو الخسائر.
 

أنه في حال تم الحقاً استرداد خسارة انخفاض القيمة وكان ذلك االسترداد يعود إلى وقوع ح�دث موض�وعي بع�د ت�اريخ 
قاً من خالل األرب�اح أو الخس�ائر إثبات تلك الخسارة في انخفاض القيمـة، يتم عكس خسارة االنخفاض المعترف بها ساب

عل�ى أال تتج��اوز القيم��ة المدرج��ة لالس��تثمار بت�اريخ عك��س االنخف��اض لقيم��ة التكلف��ة المطف�أة فيم��ا ل��و ل��م ي��تم االعت��راف 
 باالنخفاض في القيمة.

 
 :٢٠١٨كانون الثاني  ١السياسات المحاسبية المطبقة من بداية 

 

الئتمان المتوقعة على األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، ة باإلعتراف بمخصصات خسائر امجموعتقوم ال
عة بشكل تمانية المتوقئ. يتم مراجعة مخصصات الخسائر اإلذمم شركات التأمين ومعيدي التأمينو الذمم التجارية المدينة

 تراف األولي لألصل المالي.وذلك لعرض التغيير الحاصل على مخاطر االئتمان منذ اإلع دوري في الفترات الالحقة
 

ذم�م ش�ركات الت�أمين و الذمم التجارية المدينةة دائما باحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة على فترة عمر مجموعتقوم ال
. كم��ا ي��تم تق��دير الخس��ارة اإلئتماني��ة المتوقع��ة له��ذه الموج��ودات المالي��ة بن��اًء عل��ى المعلوم��ات التاريخي��ة ومعي�دي الت��أمين

ة، وي��تم تع��ديلها بع��د األخ��ذ بع��ين اإلعتب��ار ع��دة عوام��ل متعلق��ة ب��األطراف مجموع��س��جالت ال االئتماني��ة حس��ب للخس��ائر
المدينة، وبالوضع اإلقتصادي القائم وبتقييم الوضع اإلقتصادي الح�الي والوض�ع اإلقتص�ادي المتوق�ع كم�ا بت�اريخ إع�داد 

 الحالية للنقد في ذلك الوقت أينما يلزم ذلك.مع األخذ بعين اإلعتبار القيمة  الموحدة القوائم المالية

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٣٠ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 الموجودات المالية "تتمة" ١٦-٤

 

 الغاء االعتراف بالموجودات المالية
 

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك 
الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات 
المالية إلى طرف آخر. إذا لم تقم المجموعة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب 

واستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية 
طرف آخر، فإن المجموعة تقوم باالعتراف بفوائدها المتبقية بالموجودات المالية وأي التزامات يتوجب عليها سدادها. 

تمر المجموعة إذا لم تقم المجموعة بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية، تس
 باالعتراف بالموجودات المالية باإلضافة إلى قرض مضمون مقابل عائدات مستلمة.

 

في حال تم استبعاد الموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة أو التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 
ومجموع المبالغ المستلمة وغير المستلمة مقابل ذلك  األرباح أو الخسائر، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات

 يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر.
 

خر، فإنه ال يتم إعادة في حال تم استبعاد الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآل
المالية،  ستثماراتتراكمة في القيمة العادلة لالالتغيرات المتصنيف الربح أو الخسارة والتي تم إثباتها سابقاً في حساب 

 .قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، ولكن يتم إعادة تصنيفها ضمن قائمة الدخل الموحدةضمن 
 

 النقد وما في حكمه
 

 خالل ثالثة أشهر أو أقل. والودائع لدى البنوك التي تستحقيتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق 
 

 ذمم تأمين مدينة
 

 هاي�تم قياس�تتألف ذمم التأمين المدينة من ذمم الوكالء، الوس�طاء وح�املي عق�ود الت�أمين وش�ركات إع�ادة الت�أمين حي�ث 
عل�ى إمكاني�ة  ش�كعند وجود الموحدة ضمن قائمة الدخل  للخسائر اإلئتمانية المتوقعة. يظهر التخصيص بالقيمة العادلة

 عدم تحصيل تلك الذمم.
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٩ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 

 الموجودات المالية "تتمة" ١٦-٤
 

 التدني في قيمة الموجودات المالية 
 

 :٢٠١٧كانون األول  ٣١السياسات المحاسبية المطبقة لغاية 
 

لتحدي�د فيم�ا إذا  الموح�دة المالية القوائمبمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ  تقوم المجموعة
كانت هنالك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها افرادياً أو على شكل مجموع�ة، وف�ي حال�ة وج�ود مث�ل ه�ذه المؤش�رات 

 فانه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من اجل تحديد خسارة التدني.
 

 إن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة من الممكن أن يشتمل على ما يلي:
 

 وبات مالية هامة يوجهها المصدر أو الطرف المقابل.صع 
 .تخلف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات األساسية 
 .من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالساً أو إعادة هيكلة مالية 
 .اختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية 
 

المالية، مثل ذمم التأمين المدينة والموجودات التي ال ي�تم خف�ض قيمته�ا بش�كل إف�رادي بالنسبة لبعض فئات الموجودات 
حيث يتم فحصها النخفاض القيمة بشكل إجمالي. يتمثل الدليل الموضوعي النخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة بالخبرة 

خ�الل الفت�رة الس�ابقة، إض�افة إل�ى  السابقة للمجموعة في تحص�يل ال�ذمم، الزي�ادة ف�ي ع�دد ال�دفعات المس�تحقة للمحفظ�ة
 التغيرات الملحوظة في ظروف االقتصاد المحلي والتي لها عالقة بتحصيالت الذمم.

 

تتمثل خسارة انخفاض القيمة في الموجودات المالي�ة المدرج�ة ف�ي الف�رق ب�ين القيم�ة الدفتري�ة لتل�ك الموج�ودات المالي�ة 
ة المتوقع�ة منه�ا والت�ي تعك�س مق�دار الض�مان والكفال�ة مخص�وماً عل�ى س��عر والقيم�ة الحالي�ة للت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلي

 الفائدة الفعلي لتلك الموجودات المالية.
 

يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر انخفاض القيمة مباشرةً، باستثناء ذمم التأمين المدين�ة 
المش��كوك ف��ي تحص��يلها. ف��ي ح��ال اعتب��ار ذم��م الت��أمين المدين��ة غي��ر قابل��ة والت��ي ي��تم تخفيض��ها بأخ��ذ مخص��ص لل��ذمم 

للتحصيل، يتم إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. وفي حال استرداد ذم�م ت�أمين مدين�ة ق�د ت�م 
ير في القيمة الدفترية إقفالها من قبل فيتم إثباتها كتحصيالت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. يتم إثبات التغ

 لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ضمن األرباح أو الخسائر.
 

أنه في حال تم الحقاً استرداد خسارة انخفاض القيمة وكان ذلك االسترداد يعود إلى وقوع ح�دث موض�وعي بع�د ت�اريخ 
قاً من خالل األرب�اح أو الخس�ائر إثبات تلك الخسارة في انخفاض القيمـة، يتم عكس خسارة االنخفاض المعترف بها ساب

عل�ى أال تتج��اوز القيم��ة المدرج��ة لالس��تثمار بت�اريخ عك��س االنخف��اض لقيم��ة التكلف��ة المطف�أة فيم��ا ل��و ل��م ي��تم االعت��راف 
 باالنخفاض في القيمة.

 
 :٢٠١٨كانون الثاني  ١السياسات المحاسبية المطبقة من بداية 

 

الئتمان المتوقعة على األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، ة باإلعتراف بمخصصات خسائر امجموعتقوم ال
عة بشكل تمانية المتوقئ. يتم مراجعة مخصصات الخسائر اإلذمم شركات التأمين ومعيدي التأمينو الذمم التجارية المدينة

 تراف األولي لألصل المالي.وذلك لعرض التغيير الحاصل على مخاطر االئتمان منذ اإلع دوري في الفترات الالحقة
 

ذم�م ش�ركات الت�أمين و الذمم التجارية المدينةة دائما باحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة على فترة عمر مجموعتقوم ال
. كم��ا ي��تم تق��دير الخس��ارة اإلئتماني��ة المتوقع��ة له��ذه الموج��ودات المالي��ة بن��اًء عل��ى المعلوم��ات التاريخي��ة ومعي�دي الت��أمين

ة، وي��تم تع��ديلها بع��د األخ��ذ بع��ين اإلعتب��ار ع��دة عوام��ل متعلق��ة ب��األطراف مجموع��س��جالت ال االئتماني��ة حس��ب للخس��ائر
المدينة، وبالوضع اإلقتصادي القائم وبتقييم الوضع اإلقتصادي الح�الي والوض�ع اإلقتص�ادي المتوق�ع كم�ا بت�اريخ إع�داد 

 الحالية للنقد في ذلك الوقت أينما يلزم ذلك.مع األخذ بعين اإلعتبار القيمة  الموحدة القوائم المالية

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٣٠ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 الموجودات المالية "تتمة" ١٦-٤

 

 الغاء االعتراف بالموجودات المالية
 

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك 
الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات 
المالية إلى طرف آخر. إذا لم تقم المجموعة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب 

واستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية 
طرف آخر، فإن المجموعة تقوم باالعتراف بفوائدها المتبقية بالموجودات المالية وأي التزامات يتوجب عليها سدادها. 

تمر المجموعة إذا لم تقم المجموعة بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية، تس
 باالعتراف بالموجودات المالية باإلضافة إلى قرض مضمون مقابل عائدات مستلمة.

 

في حال تم استبعاد الموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة أو التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 
ومجموع المبالغ المستلمة وغير المستلمة مقابل ذلك  األرباح أو الخسائر، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات

 يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر.
 

خر، فإنه ال يتم إعادة في حال تم استبعاد الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآل
المالية،  ستثماراتتراكمة في القيمة العادلة لالالتغيرات المتصنيف الربح أو الخسارة والتي تم إثباتها سابقاً في حساب 

 .قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، ولكن يتم إعادة تصنيفها ضمن قائمة الدخل الموحدةضمن 
 

 النقد وما في حكمه
 

 خالل ثالثة أشهر أو أقل. والودائع لدى البنوك التي تستحقيتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق 
 

 ذمم تأمين مدينة
 

 هاي�تم قياس�تتألف ذمم التأمين المدينة من ذمم الوكالء، الوس�طاء وح�املي عق�ود الت�أمين وش�ركات إع�ادة الت�أمين حي�ث 
عل�ى إمكاني�ة  ش�كعند وجود الموحدة ضمن قائمة الدخل  للخسائر اإلئتمانية المتوقعة. يظهر التخصيص بالقيمة العادلة

 عدم تحصيل تلك الذمم.
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  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٣١ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 وأدوات الملكية المطلوبات المالية ١٧- ٤

 
ي��تم تص��نيف ال��ديون وأدوات الملكي��ة المص��درة بواس��طة المجموع��ة كمطلوب��ات مالي��ة أو ك��أدوات ملكي��ة طبق��اً ألس��س 

 المالي وأي أداة ملكية.وجوهر الترتيبات التعاقديـة وتعريف المطلوب 
 

 أدوات الملكية
 

أداة الملكية ه�ي أي تعاق�د يثب�ت ح�ق مالكه�ا ف�ي أص�ول المجموع�ة المتبقي�ة بع�د ط�رح جمي�ع التزاماته�ا. أدوات حق�وق 
 المساهمين المصدرة من قبل المجموعة يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار المباشرة.

 
 المطلوبات المالية

 
يتم قياس المطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة بعد طرح تكاليف المعامالت فيما عدا المطلوب�ات المالي�ة بالقيم�ة 
العادلة من خالل األرباح والخسائر الت�ي ي�تم قياس�ها بش�كل أول�ي بالقيم�ة العادل�ة. وي�تم قي�اس المطلوب�ات المالي�ة الحق�اً 

ة معدل الفائدة الفعلي او بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. ان المجموعة ل�يس بالتكلفة المطفأة مستخدماً طريق
 لديها مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

 
 القروض البنكية

 
 ستحقاق.يتم تسجيل القروض من البنوك في السجالت بإجمالي قيمة القرض والفوائد المستحقة وفقاً لمبدأ اال

 
 ذمم تأمين دائنة 

 
 العادلة.تظهر ذمم التأمين الدائنة بالقيمة 

 
 المخصصات

 
لمنافع  نقدي للدفعوالتي قد تؤدي إلى تدفق  سابقة،يتم أخذ مخصصات عند وجود التزامات حالية مقابل أحداث 

 معقولة.اقتصادية يمكن تقديرها بدرجة 
 

للمصروفات المستقبلية لسداد االلتزامات كما بتاريخ القوائم المالية يتم احتساب المخصصات حسب أفضل التقديرات 
الموحدة مأخوذاً في عين االعتبار أية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة بااللتزام عند تحديد المخصص باستخدام 

ة الحالية لهذه التدفقات النقدية التدفقات النقدية المتوقعة لسداد االلتزام الحالي، فإن القيمة الدفترية لاللتزام تمثل القيم
 (حيث يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود مادية).

 
عند توقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث، فإنه يتم تسجيل المبالغ 

وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل المدينة كأصل إذا ما تم التأكد فعالً من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها 
 موثوق.

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٣٢ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤
 

 عقود اإليجار ١٨-٤
 

ي�تم تص��نيف عق��ود اإليج�ار كإيج��ارات تمويلي��ة عن��دما ي�تم، بموج��ب ش��روط عق��ود اإليج�ار، تحوي��ل المخ��اطر ومن��افع 
اإليج�ار األخ�رى في�تم تص�نيفها كعق�ود إيج�ار تش�غيلية. ال يوج�د التملك إلى المستأجر بشكل جوهري. أما أنواع عق�ود 

 .مجموعةعقود إيجارات تمويلية لدى ال
 

إال  ،يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيلية كمصروف على أساس القسط الثابت بناًء على فت�رة الت�أجير المتعلق�ة به�ا
ي ي�تم في�ه اس�تنفاد المن�افع اإلقتص�ادية م�ن األص�ل عندما يكون هناك أساس آخ�ر أكث�ر نموذجي�ة للمخط�ط الزمن�ي ال�ذ

 المؤجر. تدرج اإليجارات المحتملة الناشئة تحت عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
 

 تكاليف االقتراض ١٩-٤
 

للرس�ملة، والت�ي تحت�اج إل�ى يتم رسملة تكاليف اإلقتراض التي ترتبط مباش�رةً باقتن�اء أو بن�اء أو إنت�اج أص�ول مؤهل�ة 
فترة زمنية طويلة كي تصبح جاهزة لإلستعمال أو للبيع، حيث يتم إضافتها إلى تكلفة تلك األصول وذلك إلى أن تكون 

 تلك األصول وبشكل كبير جاهزة لإلستعمال أو للبيع.
 

الموج�ودات ي�تم خص�مها م�ن إن إيرادات اإلستثمار المؤقت المكتس�بة للق�روض المح�ددة أثن�اء إنفاقه�ا للحص�ول عل�ى 
 تكاليف اإلقتراض المؤهلة للرسملة.

 
 إن جميع تكاليف االقتراض األخرى تظهر كمصاريف في األرباح او الخسائر للفترة عند إستحقاقها.

 
 توزيع األرباح ٢٠١-٤

 
إق��رار تل��ك عن��د  مجموع��ةالمالي��ة الموح��دة لل ق��وائمي��تم اإلعت��راف بتوزي��ع أرب��اح عل��ى المس��اهمين كمطلوب��ات ف��ي ال

 التوزيعات وموافقة المساهمين عليها.
 

 الضرائب ٢١-٤
 

يتم إحتساب الضريبة الحالية على أساس رب�ح الس�نة الخاض�ع للض�ريبة. ه�ذا ويختل�ف ال�ربح الخاض�ع للض�ريبة ع�ن 
حيث ال يشمل بنود إيرادات ومصاريف تخضع للضريبة أو قابلة لالقتط�اع ف�ي  الموحدة الربح المبين في قائمة الدخل

 سنوات أخرى وكما ال يشمل على البنود التي لم تخضع قط للضريبة أو لالقتطاع.
 

 .٢٠١١) لسنة ٨يجري التخصيص لضريبة الدخل على األرباح بشكل سنوي استناداً إلى قانون ضريبة الدخل رقم (
 

يبة المك��وس المض��افة عل��ى األرب��اح بموج��ب نظ��ام المك��وس المض��افة س��اري المفع��ول ف��ي يج��ري التخص��يص لض��ر
 .الموحدة فلسطين، أما ضريبة المكوس المضافة على الرواتب فيجري إظهارها ضمن قائمة الدخل

 
 الضريبة المؤجلة ٢٢-٤

 
لت�ي ال تخض�ع للض�ريبة يتم احتساب موجودات ضريبية مؤجلة من فروق التوقي�ت الناش�ئة ل�بعض بن�ود المص�اريف ا

.)١٢عند تسجيلها وإنما تكون خاضعة كتنزيل مسموح به في سنوات الحقة وذلك وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رق�م (
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٣١ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 وأدوات الملكية المطلوبات المالية ١٧- ٤

 
ي��تم تص��نيف ال��ديون وأدوات الملكي��ة المص��درة بواس��طة المجموع��ة كمطلوب��ات مالي��ة أو ك��أدوات ملكي��ة طبق��اً ألس��س 

 المالي وأي أداة ملكية.وجوهر الترتيبات التعاقديـة وتعريف المطلوب 
 

 أدوات الملكية
 

أداة الملكية ه�ي أي تعاق�د يثب�ت ح�ق مالكه�ا ف�ي أص�ول المجموع�ة المتبقي�ة بع�د ط�رح جمي�ع التزاماته�ا. أدوات حق�وق 
 المساهمين المصدرة من قبل المجموعة يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار المباشرة.

 
 المطلوبات المالية

 
يتم قياس المطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة بعد طرح تكاليف المعامالت فيما عدا المطلوب�ات المالي�ة بالقيم�ة 
العادلة من خالل األرباح والخسائر الت�ي ي�تم قياس�ها بش�كل أول�ي بالقيم�ة العادل�ة. وي�تم قي�اس المطلوب�ات المالي�ة الحق�اً 

ة معدل الفائدة الفعلي او بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. ان المجموعة ل�يس بالتكلفة المطفأة مستخدماً طريق
 لديها مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

 
 القروض البنكية

 
 ستحقاق.يتم تسجيل القروض من البنوك في السجالت بإجمالي قيمة القرض والفوائد المستحقة وفقاً لمبدأ اال

 
 ذمم تأمين دائنة 

 
 العادلة.تظهر ذمم التأمين الدائنة بالقيمة 

 
 المخصصات

 
لمنافع  نقدي للدفعوالتي قد تؤدي إلى تدفق  سابقة،يتم أخذ مخصصات عند وجود التزامات حالية مقابل أحداث 

 معقولة.اقتصادية يمكن تقديرها بدرجة 
 

للمصروفات المستقبلية لسداد االلتزامات كما بتاريخ القوائم المالية يتم احتساب المخصصات حسب أفضل التقديرات 
الموحدة مأخوذاً في عين االعتبار أية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة بااللتزام عند تحديد المخصص باستخدام 

ة الحالية لهذه التدفقات النقدية التدفقات النقدية المتوقعة لسداد االلتزام الحالي، فإن القيمة الدفترية لاللتزام تمثل القيم
 (حيث يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود مادية).

 
عند توقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث، فإنه يتم تسجيل المبالغ 

وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل المدينة كأصل إذا ما تم التأكد فعالً من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها 
 موثوق.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٣٢ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤
 

 عقود اإليجار ١٨-٤
 

ي�تم تص��نيف عق��ود اإليج�ار كإيج��ارات تمويلي��ة عن��دما ي�تم، بموج��ب ش��روط عق��ود اإليج�ار، تحوي��ل المخ��اطر ومن��افع 
اإليج�ار األخ�رى في�تم تص�نيفها كعق�ود إيج�ار تش�غيلية. ال يوج�د التملك إلى المستأجر بشكل جوهري. أما أنواع عق�ود 

 .مجموعةعقود إيجارات تمويلية لدى ال
 

إال  ،يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيلية كمصروف على أساس القسط الثابت بناًء على فت�رة الت�أجير المتعلق�ة به�ا
ي ي�تم في�ه اس�تنفاد المن�افع اإلقتص�ادية م�ن األص�ل عندما يكون هناك أساس آخ�ر أكث�ر نموذجي�ة للمخط�ط الزمن�ي ال�ذ

 المؤجر. تدرج اإليجارات المحتملة الناشئة تحت عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
 

 تكاليف االقتراض ١٩-٤
 

للرس�ملة، والت�ي تحت�اج إل�ى يتم رسملة تكاليف اإلقتراض التي ترتبط مباش�رةً باقتن�اء أو بن�اء أو إنت�اج أص�ول مؤهل�ة 
فترة زمنية طويلة كي تصبح جاهزة لإلستعمال أو للبيع، حيث يتم إضافتها إلى تكلفة تلك األصول وذلك إلى أن تكون 

 تلك األصول وبشكل كبير جاهزة لإلستعمال أو للبيع.
 

الموج�ودات ي�تم خص�مها م�ن إن إيرادات اإلستثمار المؤقت المكتس�بة للق�روض المح�ددة أثن�اء إنفاقه�ا للحص�ول عل�ى 
 تكاليف اإلقتراض المؤهلة للرسملة.

 
 إن جميع تكاليف االقتراض األخرى تظهر كمصاريف في األرباح او الخسائر للفترة عند إستحقاقها.

 
 توزيع األرباح ٢٠١-٤

 
إق��رار تل��ك عن��د  مجموع��ةالمالي��ة الموح��دة لل ق��وائمي��تم اإلعت��راف بتوزي��ع أرب��اح عل��ى المس��اهمين كمطلوب��ات ف��ي ال

 التوزيعات وموافقة المساهمين عليها.
 

 الضرائب ٢١-٤
 

يتم إحتساب الضريبة الحالية على أساس رب�ح الس�نة الخاض�ع للض�ريبة. ه�ذا ويختل�ف ال�ربح الخاض�ع للض�ريبة ع�ن 
حيث ال يشمل بنود إيرادات ومصاريف تخضع للضريبة أو قابلة لالقتط�اع ف�ي  الموحدة الربح المبين في قائمة الدخل

 سنوات أخرى وكما ال يشمل على البنود التي لم تخضع قط للضريبة أو لالقتطاع.
 

 .٢٠١١) لسنة ٨يجري التخصيص لضريبة الدخل على األرباح بشكل سنوي استناداً إلى قانون ضريبة الدخل رقم (
 

يبة المك��وس المض��افة عل��ى األرب��اح بموج��ب نظ��ام المك��وس المض��افة س��اري المفع��ول ف��ي يج��ري التخص��يص لض��ر
 .الموحدة فلسطين، أما ضريبة المكوس المضافة على الرواتب فيجري إظهارها ضمن قائمة الدخل

 
 الضريبة المؤجلة ٢٢-٤

 
لت�ي ال تخض�ع للض�ريبة يتم احتساب موجودات ضريبية مؤجلة من فروق التوقي�ت الناش�ئة ل�بعض بن�ود المص�اريف ا

.)١٢عند تسجيلها وإنما تكون خاضعة كتنزيل مسموح به في سنوات الحقة وذلك وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رق�م (
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٣٣ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 الضريبة الحالية والمؤجلة للسنة ٢٣-٤

 
، إال إذا كان�ت متعلق�ة ببن�ود مدرج�ة مباش��رة بالض�ريبة الحالي�ة والمؤجل�ة ض�من قائم��ة ال�دخل الموح�دة ي�تم االعت�راف
او مباش��رة ف��ي حق��وق الملكي��ة، وف��ي ه��ذه الحال��ة، ي��تم أيض��اً االعت��راف  ال��دخل الش��امل اآلخ��ر الموح��دة ض��من قائم��ة

حق�وق الملكي�ة عل�ى الت�والي. عن�دما تنش�أ أو مباش�رة ف�ي  المؤجل�ة ف�ي بن�ود ال�دخل الش�امل اآلخ�ربالضريبة الحالي�ة و
الضريبة الحالية والمؤجلة من المحاسبة المبدئية الندماج األعمال يتم تضمين تأثير الضرائب في المحاس�بة عن�د دم�ج 

 األعمال.
 

 معلومات القطاعات والمعلومات الجغرافية ٢٤-٤
 

مع��ا ف��ي تق��ديم منتج��ات او خ��دمات خاض��عة قط��اع االعم��ال يمث��ل مجموع��ة م��ن الموج��ودات والعملي��ات الت��ي تش��ترك 
 ).٢٤لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال اخرى. معلومات القطاعات واردة في ايضاح رقم (

 
ألغراض إدارية، تم تنظيم أعمال المجموعة حسب قطاعات التأمين التشغيلية والتي تتكون من: قطاع تأمينات 

الحوادث العامة، قطاع التأمينات الهندسية، قطاع تأمينات العمال، قطاع تأمينات المسؤولية السيارات، قطاع تأمينات 
وقطاع التأمين البحري. تتألف اإلستثمارات من اإلستثمارات قطاع تأمين الحريق،  ،المدنية، قطاع التأمين الصحي

بإعداد تقاريرها  مجموعةوجبه تقوم الالخاصة. هذه القطاعات هي األساس الذي بم مجموعةوإدارة النقد لحسابات ال
 القطاعية.

 
 في فلسطين وال تعمل في أية مناطق جغرافية اخرى. مجموعةتعمل ال

 
 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -٥

 
ات وتقديرات وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بافتراض الموحدة إن إعداد القوائم المالية

تؤثر في مبالغ بعض الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، كما أن هذه االفتراضات 
والتقديرات تؤثر في اإليرادات والمصروفات والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة، وبشكل خاص 

قدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن هذه يتطلب من إدارة المجموعة إصدار أحكام واجتهادات هامة لت
التقديرات مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج 

 ل.الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقب
 

 االفتراضات المحاسبية الهامة
 

إن االفتراضات الهامة بمعزل عن تلك التي تتضمن تقديرات والتي وضعتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات 
 المحاسبية للمجموعة والتي لها تأثير جوهري على القيم المدرجة في القوائم المالية الموحدة تتمثل فيما يلي:

 
 تصنيف االستثمارات

 
تقوم إدارة المجموعة بتصنيف االستثمارات كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو كاستثمارات 

حكامها فيما إذا كانت هذه أعند شراء تلك االستثمارات عند اتخاذ  خربالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآل
الدخل الشامل ن خالل األرباح والخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل بنود االستثمارات هي استثمارات بالقيمة العادلة م

، أخذت اإلدارة بعين االعتبار الشروط التفصيلية لتحديد هذا التصنيف كما هي مبينة في المعيار الدولي للتقارير اآلخر
 صورة مناسبة.األدوات المالية. ترى اإلدارة أن االستثمارات قد تم تصنيفها ب –) ٩(المالية رقم 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٣٤ 
 

 
 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة "تتمة" -٥

 
 االفتراضات المحاسبية الهامة "تتمة"

 
 تصنيف الممتلكات

 
قامت اإلدارة في تصنيفها للممتلكات بعدد من االفتراضات. تلزم هذه االفتراضات في تحديد اهلية الممتلكات 

أو كمشاريع قيد اإلنشاء، أو كعقار محتفظ  ومعدات أو كمخزون عقاري،ممتلكات لتصنيفها كاستثمار في عقار أو ك
به للبيع. تقوم اإلدارة بوضع معايير تمكنها من تطبيق هذه االفتراضات باستمرار بما يتوافق مع تعريف االستثمار 

تفظ به للبيع. في طور والمشاريع قيد االنشاء، والعقار المح والمخزون العقاري، في عقار، الممتلكات ومعدات،
قيامها بهذه االفتراضات أخذت اإلدارة باالعتبار المعايير واإلرشادات المفصلة الواردة في المعيار المحاسبي الدولي 

)IAS) المخزون، والمعيار المحاسبي الدولي(٢) رقم (IAS) الممتلكات واآلالت والمعدات، والمعيار ١٦) رقم (
 ) االستثمارات في عقارات.٤٠) رقم (IASالمحاسبي الدولي (

 
 التقديرات غير المؤكدة

 
 في اعتقاد االدارة أن استخدامها للتقديرات ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:

 
الموقوف�ة تعتب�ر االلتزام�ات الناتج�ة ع�ن االدع�اءات تقييم االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوف�ة لعق�ود الت�أمين: 

لعقود التأمين هي أكثر التوقعات المحاسبية حساس�ية وذل�ك لوج�ود العدي�د م�ن العوام�ل غي�ر المؤك�دة الت�ي ت�ؤثر عل�ى 
 االلتزامات المقدرة وااللتزامات التي سوف يتم تسديدها.

 
الموح�دة يتم تقدير االلتزامات الناشئة عن االدعاءات غير المدفوعة التي تم اإلبالغ عنها كما في تاريخ القوائم المالي�ة 

لك�ل وتق�ديراتها بتحدي�د قيم�ة التك�اليف اإلجمالي�ة المتوقع�ة  مجموع�ةتق�ارير الخب�راء والمح�امين وخب�رة الاستنادا إل�ى 
مات الناشئة ع�ن االدع�اءات المتكب�دة وغي�ر المبل�غ عنه�ا كم�ا ف�ي ت�اريخ الق�وائم ادعاء على حدة. كما يتم تقدير االلتزا

ي�تم إع�ادة تقي�يم الموح�دة بالرجوع إلى معدل االدعاءات للفترات السابقة. كما في تاريخ القوائم المالي�ة  الموحدة المالية
 االلتزامات أعاله ويتم تعديل المخصص بناًء على ذلك.

 
المجموعة باإلعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التي يتم قياسها تقوم الذمم المدينة: 

بالتكلفة المطفأة، الذمم التجارية المدينة، ذمم شركات التأمين ومعيدي التأمين وموجودات عقود التامين وإعادة 
في الفترات الالحقة وذلك لعرض التغيير تمانية المتوقعة بشكل دوري ئالتأمين. يتم مراجعة مخصصات الخسائر اإل

 الحاصل على مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف األولي لألصل المالي.
 

تق��وم المجموع��ة دائم��ا باحتس��اب الخس��ارة االئتماني��ة المتوقع��ة عل��ى فت��رة عم��ر ال��ذمم التجاري��ة المدين��ة، ذم��م ش��ركات 
أمين. كم�ا ي�تم تق�دير الخس�ارة اإلئتماني�ة المتوقع�ة له�ذه التأمين ومعي�دي الت�أمين وموج�ودات عق�ود الت�امين وإع�ادة الت�

الموجودات المالي�ة بن�اًء عل�ى المعلوم�ات التاريخي�ة للخس�ائر االئتماني�ة حس�ب س�جالت المجموع�ة، وي�تم تع�ديلها بع�د 
ص�ادي األخذ بعين اإلعتبار عدة عوامل متعلق�ة ب�األطراف المدين�ة، وبالوض�ع اإلقتص�ادي الق�ائم وبتقي�يم الوض�ع اإلقت

الحالي والوضع اإلقتصادي المتوقع كما بتاريخ إعداد القوائم المالية الموح�دة م�ع األخ�ذ بع�ين اإلعتب�ار القيم�ة الحالي�ة 
 للنقد في ذلك الوقت أينما يلزم ذلك.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٣٣ 
 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٤

 
 الضريبة الحالية والمؤجلة للسنة ٢٣-٤

 
، إال إذا كان�ت متعلق�ة ببن�ود مدرج�ة مباش��رة بالض�ريبة الحالي�ة والمؤجل�ة ض�من قائم��ة ال�دخل الموح�دة ي�تم االعت�راف
او مباش��رة ف��ي حق��وق الملكي��ة، وف��ي ه��ذه الحال��ة، ي��تم أيض��اً االعت��راف  ال��دخل الش��امل اآلخ��ر الموح��دة ض��من قائم��ة

حق�وق الملكي�ة عل�ى الت�والي. عن�دما تنش�أ أو مباش�رة ف�ي  المؤجل�ة ف�ي بن�ود ال�دخل الش�امل اآلخ�ربالضريبة الحالي�ة و
الضريبة الحالية والمؤجلة من المحاسبة المبدئية الندماج األعمال يتم تضمين تأثير الضرائب في المحاس�بة عن�د دم�ج 

 األعمال.
 

 معلومات القطاعات والمعلومات الجغرافية ٢٤-٤
 

مع��ا ف��ي تق��ديم منتج��ات او خ��دمات خاض��عة قط��اع االعم��ال يمث��ل مجموع��ة م��ن الموج��ودات والعملي��ات الت��ي تش��ترك 
 ).٢٤لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال اخرى. معلومات القطاعات واردة في ايضاح رقم (

 
ألغراض إدارية، تم تنظيم أعمال المجموعة حسب قطاعات التأمين التشغيلية والتي تتكون من: قطاع تأمينات 

الحوادث العامة، قطاع التأمينات الهندسية، قطاع تأمينات العمال، قطاع تأمينات المسؤولية السيارات، قطاع تأمينات 
وقطاع التأمين البحري. تتألف اإلستثمارات من اإلستثمارات قطاع تأمين الحريق،  ،المدنية، قطاع التأمين الصحي

بإعداد تقاريرها  مجموعةوجبه تقوم الالخاصة. هذه القطاعات هي األساس الذي بم مجموعةوإدارة النقد لحسابات ال
 القطاعية.

 
 في فلسطين وال تعمل في أية مناطق جغرافية اخرى. مجموعةتعمل ال

 
 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -٥

 
ات وتقديرات وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بافتراض الموحدة إن إعداد القوائم المالية

تؤثر في مبالغ بعض الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، كما أن هذه االفتراضات 
والتقديرات تؤثر في اإليرادات والمصروفات والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة، وبشكل خاص 

قدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن هذه يتطلب من إدارة المجموعة إصدار أحكام واجتهادات هامة لت
التقديرات مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج 

 ل.الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقب
 

 االفتراضات المحاسبية الهامة
 

إن االفتراضات الهامة بمعزل عن تلك التي تتضمن تقديرات والتي وضعتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات 
 المحاسبية للمجموعة والتي لها تأثير جوهري على القيم المدرجة في القوائم المالية الموحدة تتمثل فيما يلي:

 
 تصنيف االستثمارات

 
تقوم إدارة المجموعة بتصنيف االستثمارات كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو كاستثمارات 

حكامها فيما إذا كانت هذه أعند شراء تلك االستثمارات عند اتخاذ  خربالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآل
الدخل الشامل ن خالل األرباح والخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل بنود االستثمارات هي استثمارات بالقيمة العادلة م

، أخذت اإلدارة بعين االعتبار الشروط التفصيلية لتحديد هذا التصنيف كما هي مبينة في المعيار الدولي للتقارير اآلخر
 صورة مناسبة.األدوات المالية. ترى اإلدارة أن االستثمارات قد تم تصنيفها ب –) ٩(المالية رقم 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٣٤ 
 

 
 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة "تتمة" -٥

 
 االفتراضات المحاسبية الهامة "تتمة"

 
 تصنيف الممتلكات

 
قامت اإلدارة في تصنيفها للممتلكات بعدد من االفتراضات. تلزم هذه االفتراضات في تحديد اهلية الممتلكات 

أو كمشاريع قيد اإلنشاء، أو كعقار محتفظ  ومعدات أو كمخزون عقاري،ممتلكات لتصنيفها كاستثمار في عقار أو ك
به للبيع. تقوم اإلدارة بوضع معايير تمكنها من تطبيق هذه االفتراضات باستمرار بما يتوافق مع تعريف االستثمار 

تفظ به للبيع. في طور والمشاريع قيد االنشاء، والعقار المح والمخزون العقاري، في عقار، الممتلكات ومعدات،
قيامها بهذه االفتراضات أخذت اإلدارة باالعتبار المعايير واإلرشادات المفصلة الواردة في المعيار المحاسبي الدولي 

)IAS) المخزون، والمعيار المحاسبي الدولي(٢) رقم (IAS) الممتلكات واآلالت والمعدات، والمعيار ١٦) رقم (
 ) االستثمارات في عقارات.٤٠) رقم (IASالمحاسبي الدولي (

 
 التقديرات غير المؤكدة

 
 في اعتقاد االدارة أن استخدامها للتقديرات ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:

 
الموقوف�ة تعتب�ر االلتزام�ات الناتج�ة ع�ن االدع�اءات تقييم االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوف�ة لعق�ود الت�أمين: 

لعقود التأمين هي أكثر التوقعات المحاسبية حساس�ية وذل�ك لوج�ود العدي�د م�ن العوام�ل غي�ر المؤك�دة الت�ي ت�ؤثر عل�ى 
 االلتزامات المقدرة وااللتزامات التي سوف يتم تسديدها.

 
الموح�دة يتم تقدير االلتزامات الناشئة عن االدعاءات غير المدفوعة التي تم اإلبالغ عنها كما في تاريخ القوائم المالي�ة 

لك�ل وتق�ديراتها بتحدي�د قيم�ة التك�اليف اإلجمالي�ة المتوقع�ة  مجموع�ةتق�ارير الخب�راء والمح�امين وخب�رة الاستنادا إل�ى 
مات الناشئة ع�ن االدع�اءات المتكب�دة وغي�ر المبل�غ عنه�ا كم�ا ف�ي ت�اريخ الق�وائم ادعاء على حدة. كما يتم تقدير االلتزا

ي�تم إع�ادة تقي�يم الموح�دة بالرجوع إلى معدل االدعاءات للفترات السابقة. كما في تاريخ القوائم المالي�ة  الموحدة المالية
 االلتزامات أعاله ويتم تعديل المخصص بناًء على ذلك.

 
المجموعة باإلعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التي يتم قياسها تقوم الذمم المدينة: 

بالتكلفة المطفأة، الذمم التجارية المدينة، ذمم شركات التأمين ومعيدي التأمين وموجودات عقود التامين وإعادة 
في الفترات الالحقة وذلك لعرض التغيير تمانية المتوقعة بشكل دوري ئالتأمين. يتم مراجعة مخصصات الخسائر اإل

 الحاصل على مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف األولي لألصل المالي.
 

تق��وم المجموع��ة دائم��ا باحتس��اب الخس��ارة االئتماني��ة المتوقع��ة عل��ى فت��رة عم��ر ال��ذمم التجاري��ة المدين��ة، ذم��م ش��ركات 
أمين. كم�ا ي�تم تق�دير الخس�ارة اإلئتماني�ة المتوقع�ة له�ذه التأمين ومعي�دي الت�أمين وموج�ودات عق�ود الت�امين وإع�ادة الت�

الموجودات المالي�ة بن�اًء عل�ى المعلوم�ات التاريخي�ة للخس�ائر االئتماني�ة حس�ب س�جالت المجموع�ة، وي�تم تع�ديلها بع�د 
ص�ادي األخذ بعين اإلعتبار عدة عوامل متعلق�ة ب�األطراف المدين�ة، وبالوض�ع اإلقتص�ادي الق�ائم وبتقي�يم الوض�ع اإلقت

الحالي والوضع اإلقتصادي المتوقع كما بتاريخ إعداد القوائم المالية الموح�دة م�ع األخ�ذ بع�ين اإلعتب�ار القيم�ة الحالي�ة 
 للنقد في ذلك الوقت أينما يلزم ذلك.
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٣٥ 
 

 
 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة "تتمة" -٥

 
 التقديرات غير المؤكدة "تتمة"

 
ً لألنظمة والقوانين المرعية والمعايير المحاسبية، الضرائب: يتم  تحميل السنة بما يخصها من نفقة الضرائب وفقا

 وإثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضرائب الالزم.
 

ً لقانون العمل الساري في مناطق  مخصص تعويضات الموظفين: يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقا
 طة الفلسطينية.السل

 
الممتلكات والمعدات: تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب 
االستهالكات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، 

 إن وجدت) إلى قائمة الدخل الموحدة.ويتم اخذ خسارة التدني (
 

تقييم الموجودات المالية: تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في 
 قيمتها ويتم أخذ التدني في قائمة الدخل الموحدة.

 
عة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من االلتزامات المحتملة: يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد المجمو

قبل محامي ومستشار المجموعة القانوني وبموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر 
 في تلك الدراسات بشكل دوري.

 
م�ن كفاي�ة التزام�ات عق�ود  كفاية االلتزام: بتاريخ القوائم المالية الموحدة، ي�تم تطبي�ق اختب�ارات كفاي�ة االلت�زام للتحق�ق

الت��أمين. تق��وم المجموع��ة باس��تخدام أفض��ل التق��ديرات للت��دفقات النقدي��ة التعاقدي��ة المس��تقبلية، االدع��اءات المس��تلمة، 
المصاريف اإلدارية وكذلك إيرادات االس�تثمارات م�ن األص�ول الت�ي ت�دعم تل�ك االلتزام�ات وذل�ك به�دف تقي�يم كفاي�ة 

وذل��ك م��ن خ��الل تك��وين مخص��ص للخس��ائر الناتج��ة ع��ن  الموح��دة ز ض��من قائم��ة ال��دخلااللت��زام. ي��تم إدراج أي عج��
 اختبارات كفاية االلتزام.
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 ٢٠١٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٣٥ 
 

 
 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة "تتمة" -٥

 
 التقديرات غير المؤكدة "تتمة"

 
ً لألنظمة والقوانين المرعية والمعايير المحاسبية، الضرائب: يتم  تحميل السنة بما يخصها من نفقة الضرائب وفقا

 وإثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضرائب الالزم.
 

ً لقانون العمل الساري في مناطق  مخصص تعويضات الموظفين: يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقا
 طة الفلسطينية.السل

 
الممتلكات والمعدات: تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب 
االستهالكات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، 

 إن وجدت) إلى قائمة الدخل الموحدة.ويتم اخذ خسارة التدني (
 

تقييم الموجودات المالية: تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في 
 قيمتها ويتم أخذ التدني في قائمة الدخل الموحدة.

 
عة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من االلتزامات المحتملة: يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد المجمو

قبل محامي ومستشار المجموعة القانوني وبموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر 
 في تلك الدراسات بشكل دوري.

 
م�ن كفاي�ة التزام�ات عق�ود  كفاية االلتزام: بتاريخ القوائم المالية الموحدة، ي�تم تطبي�ق اختب�ارات كفاي�ة االلت�زام للتحق�ق

الت��أمين. تق��وم المجموع��ة باس��تخدام أفض��ل التق��ديرات للت��دفقات النقدي��ة التعاقدي��ة المس��تقبلية، االدع��اءات المس��تلمة، 
المصاريف اإلدارية وكذلك إيرادات االس�تثمارات م�ن األص�ول الت�ي ت�دعم تل�ك االلتزام�ات وذل�ك به�دف تقي�يم كفاي�ة 

وذل��ك م��ن خ��الل تك��وين مخص��ص للخس��ائر الناتج��ة ع��ن  الموح��دة ز ض��من قائم��ة ال��دخلااللت��زام. ي��تم إدراج أي عج��
 اختبارات كفاية االلتزام.
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ضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
إي

 
للسنة المنتهية في 

٣١
 

كانون األول 
٢٠١٨

 

٣٦
 

  ٦-
 

ممتلكات ومعدات
 

كما في  
٣١

 
كانون األول 

٢٠١٨
 

  
المجم���وع

مب��اني وعق��ارات
ديك�ورات وتحس��ينات

الس���يارات
ف وش��بكة الكهرب��اء

أجه��زة التكيي��
أجه�زة حاس�وب

تجه��يزات واآلت 
أث��اث ومفروش��ات 

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

التكلف���ة/إع��ادة التقيي��م
٨٬٣٢٧٬١٣٨

    
٤٬٠٥٨٬٢٧٠

  
٧٠٠٬٣٧٥

          
٥٧٩٬٦٨٨
 

٣١٦٬٢٩٠
                          

٨٦٠٬٠٠٠
    

٩٩٦٬٣٢٦
      

٨١٦٬١٨٩
        

صيد كم�ا ف�ي ١ ك��انون الث��اني ٢٠١٨
الر

٤١١٬٦١٥
       

٩٨٬٥٦٨
       

١٤١٬٣٦٦
          

١١١٬٨٩٧
 

١٬٤٤٤
                              

-
            

٣٣٬٢٠٠
        

٢٥٬١٤٠
          

ت خ��الل الس��نة 
ض�افا

ا
(٨٨٬٥٣٩)

        
-

             
-

                  
(٦٧٬٦٤٦)

  
-

                                  
-

            
(٣٬٥١٠)

         
(١٧٬٣٨٣)

        
ت خ��الل الس��نة

االس��تبعادا
٨٬٦٥٠٬٢١٤

    
٤٬١٥٦٬٨٣٨

  
٨٤١٬٧٤١

          
٦٢٣٬٩٣٩
 

٣١٧٬٧٣٤
                          

٨٦٠٬٠٠٠
    

١٬٠٢٦٬٠١٦
   

٨٢٣٬٩٤٦
        

ص�يد كم�ا ف��ي ٣١ ك���انون األول ٢٠١٨
الر

اإلس���تهالك الم���تراكم 
٣٬٨٢٠٬٥١٧

    
٧٣٦٬٨٢٣

     
٤٥٨٬٥٦٦

          
١٩٩٬٠٩٧
 

٣٠٦٬٤٨٥
                          

٨٥٣٬٠٤٨
    

٧٢٦٬٣٤٦
      

٥٤٠٬١٥٢
        

صيد كم�ا ف�ي ١ ك��انون الث��اني ٢٠١٨
الر

٢١٦٬٧٨٨
       

٤١٬٤٨٢
       

٥٠٬٩٤٥
            

٦٨٬٤٤٩
   

١٬٧٢٩
                              

٦٬٠٨٨
        

٣٤٬٩٨٥
        

١٣٬١١٠
          

ت 
اس��تهالكا

(٤٧٬٠٩٤)
        

-
             

-
                  

(٢٦٬٧١٨)
  

-
                                  

-
            

(٣٬٥١٠)
         

(١٦٬٨٦٦)
        

ت خ��الل الس��نة
االس��تبعادا

٣٬٩٩٠٬٢١١
    

٧٧٨٬٣٠٥
     

٥٠٩٬٥١١
          

٢٤٠٬٨٢٨
 

٣٠٨٬٢١٤
                          

٨٥٩٬١٣٦
    

٧٥٧٬٨٢١
      

٥٣٦٬٣٩٦
        

ص�يد كم�ا ف��ي ٣١ ك���انون األول ٢٠١٨
الر

٤٬٦٦٠٬٠٠٣
    

٣٬٣٧٨٬٥٣٣
  

٣٣٢٬٢٣٠
          

٣٨٣٬١١١
 

٩٬٥٢٠
                              

٨٦٤
           

٢٦٨٬١٩٥
      

٢٨٧٬٥٥٠
        

ص��افي القيم��ة الدفتري��ة كم��ا ف��ي ٣١ ك���انون األول ٢٠١٨
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ضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
إي

 
للسنة المنتهية في 

٣١
 

كانون األول 
٢٠١٨

 

٣٧
 

  ٦-
 

ممتلكات ومعدات "تتمة"
 

كما في  
٣١
 

كانون األول 
٢٠١٧

 
 

 
المجم���وع

مب��اني وعق��ارات
ديك�ورات وتحس��ينات

الس���يارات
ف وش��بكة الكهرب��اء

أجه��زة التكيي��
أجه�زة حاس�وب

تجه��يزات واآلت 
أث��اث ومفروش��ات 

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

التكلف���ة/إع��ادة التقيي��م
٧٬٤٣١٬٧٣٤
 

٣٬٣٥٣٬٢٢٣
  

٦٣٧٬٦٦٠
          

٥٢٨٬٠٣١
 

٣١٦٬٢٩٠
                          

٨٦٠٬٠٠٠
    

٩٥٢٬٣٨٥
      

٧٨٤٬١٤٥
        

صيد كم�ا ف�ي ١ ك��انون الث��اني ٢٠١٧
الر

٣٢٧٬١٨٩
    

٦٨٬٧٣٨
       

٦٢٬٧١٥
            

١١٩٬٧٥١
 

-
                                  

-
            

٤٣٬٩٤١
        

٣٢٬٠٤٤
          

ت خ��الل الس��نة 
ض�افا

ا
٦٣٦٬٣٠٩

    
٦٣٦٬٣٠٩

     
-

                  
-

         
-

                                  
-

            
-

              
-

               
التغير ف�ي القيم�ة العادل��ة

(٦٨٬٠٩٤)
     

-
             

-
                  

(٦٨٬٠٩٤)
  

-
                                  

-
            

-
              

-
               

ت خ��الل الس��نة
االس��تبعادا

٨٬٣٢٧٬١٣٨
 

٤٬٠٥٨٬٢٧٠
  

٧٠٠٬٣٧٥
          

٥٧٩٬٦٨٨
 

٣١٦٬٢٩٠
                          

٨٦٠٬٠٠٠
    

٩٩٦٬٣٢٦
      

٨١٦٬١٨٩
        

ص�يد كم�ا ف��ي ٣١ ك���انون األول ٢٠١٧
الر

اإلس���تهالك الم���تراكم 
٣٬٥٨٩٬٧٧٢
 

٦٠٨٬٠٥٩
     

٤٢٢٬٠٩٣
          

١٧٩٬٠٢٥
 

٣٠٥٬٠٨٦
                          

٨٤٨٬٥٠٨
    

٧٠٣٬٣٥٥
      

٥٢٣٬٦٤٦
        

صيد كم�ا ف�ي ١ ك��انون الث��اني ٢٠١٧
الر

٢٦٥٬٠٧٩
    

١٢٨٬٧٦٤
     

٣٦٬٤٧٣
            

٥٤٬٤٠٦
   

١٬٣٩٩
                              

٤٬٥٤٠
        

٢٢٬٩٩١
        

١٦٬٥٠٦
          

ت 
اس��تهالكا

(٣٤٬٣٣٤)
     

-
             

-
                  

(٣٤٬٣٣٤)
  

-
                                  

-
            

-
              

-
               

ت خ��الل الس��نة
االس��تبعادا

٣٬٨٢٠٬٥١٧
 

٧٣٦٬٨٢٣
     

٤٥٨٬٥٦٦
          

١٩٩٬٠٩٧
 

٣٠٦٬٤٨٥
                          

٨٥٣٬٠٤٨
    

٧٢٦٬٣٤٦
      

٥٤٠٬١٥٢
        

ص�يد كم�ا ف��ي ٣١ ك���انون األول ٢٠١٧
الر

٤٬٥٠٦٬٦٢١
 

٣٬٣٢١٬٤٤٧
  

٢٤١٬٨٠٩
          

٣٨٠٬٥٩١
 

٩٬٨٠٥
                              

٦٬٩٥٢
        

٢٦٩٬٩٨٠
      

٢٧٦٬٠٣٧
        

ص��افي القيم��ة الدفتري��ة كم��ا ف��ي ٣١ ك���انون األول ٢٠١٧

  مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 

 القوائم المالية الموحدة "تتمة"إيضاحات حول 
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٨ 
 

 
 استثمارات عقارية -٧

 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر 

 ١٠٫٨٦٣٫٣٦٦  ١٠٫٦٥٠٫٣٥٠ أراضي
 ٩٩٦٫٩٠٣  ٩٨٣٫٤٩١ مباني وعقارات 

 ١١٫٨٦٠٫٢٦٩  ١١٫٦٣٣٫٨٤١ 
 

  استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض االنتفاع من زيادة تم تصنيف االستثمارات في أراضي الشركة األم على أنها
 قيمتها الرأسمالية باستثناء قيمة العقارات لمقر الشركة والمستخدمة ألغراض الشركة اإلدارية.

 

 بحسب  ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في التي حصل تغيير على قيمتها السوقية االستثمارات العقارية  تم إعادة تقييم
، وكان الفرق في من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية سعر السوق بناءا على متوسط السعر لتقارير مخمنين معتمدين

جرى إظهاره في حساب  )٢٠١٧لسنة  ١٫٩١٣٫٣٠١(مبلغ  دوالر ٣٣٥٫٢٣٢القيمة السوقية عن القيمة الدفترية مبلغ 
 .موحدةال أرباح إعادة تقييم االستثمارات ضمن قائمة الدخل

 
 كما يلي: ٢٠١٨كانون األول  ٣١والتسلسل للقيمة العادلة كما في للمجموعة إن تفاصيل االستثمارات العقارية 

 
   

المستوى 
 األول

  
 المستوى الثاني

  
 المستوى الثالث

القيمة العادلة كما في  
كانون األول  ٣١

٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  

 ١١٫٦٣٣٫٨٤١  -  ١١٫٦٣٣٫٨٤١  -  أراضي ومباني
  -  ١١٫٦٣٣٫٨٤١  -  ١١٫٦٣٣٫٨٤١ 

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -٨

 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر 

 ١٫٣٣٩٫٨٥٣  ١٫٤٩٢٫٣٦٤ * استثمارات في أسهم شركات مدرجة
 ١١٥٫٣٣٨  ١١٥٫٣٣٨ استثمارات في أسهم شركات غير مدرجة

 ١٫٤٥٥٫١٩١  ١٫٦٠٧٫٧٠٢ 
 

 ٣١دوالر كما في  ١٩٫٣٢٣مقابل عضوية مجلس اإلدارة بمبلغ * تشمل االستثمارات أعاله أسهم شركات محجوزة 
 ).٢٠١٧كانون األول  ٣١دوالر كما في  ١٩٫٠٤٨مبلغ ( ،٢٠١٨كانون األول 
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 القوائم المالية الموحدة "تتمة"إيضاحات حول 
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٨ 
 

 
 استثمارات عقارية -٧

 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر 

 ١٠٫٨٦٣٫٣٦٦  ١٠٫٦٥٠٫٣٥٠ أراضي
 ٩٩٦٫٩٠٣  ٩٨٣٫٤٩١ مباني وعقارات 

 ١١٫٨٦٠٫٢٦٩  ١١٫٦٣٣٫٨٤١ 
 

  استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض االنتفاع من زيادة تم تصنيف االستثمارات في أراضي الشركة األم على أنها
 قيمتها الرأسمالية باستثناء قيمة العقارات لمقر الشركة والمستخدمة ألغراض الشركة اإلدارية.

 

 بحسب  ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في التي حصل تغيير على قيمتها السوقية االستثمارات العقارية  تم إعادة تقييم
، وكان الفرق في من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية سعر السوق بناءا على متوسط السعر لتقارير مخمنين معتمدين

جرى إظهاره في حساب  )٢٠١٧لسنة  ١٫٩١٣٫٣٠١(مبلغ  دوالر ٣٣٥٫٢٣٢القيمة السوقية عن القيمة الدفترية مبلغ 
 .موحدةال أرباح إعادة تقييم االستثمارات ضمن قائمة الدخل

 
 كما يلي: ٢٠١٨كانون األول  ٣١والتسلسل للقيمة العادلة كما في للمجموعة إن تفاصيل االستثمارات العقارية 

 
   

المستوى 
 األول

  
 المستوى الثاني

  
 المستوى الثالث

القيمة العادلة كما في  
كانون األول  ٣١

٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  

 ١١٫٦٣٣٫٨٤١  -  ١١٫٦٣٣٫٨٤١  -  أراضي ومباني
  -  ١١٫٦٣٣٫٨٤١  -  ١١٫٦٣٣٫٨٤١ 

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -٨

 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر 

 ١٫٣٣٩٫٨٥٣  ١٫٤٩٢٫٣٦٤ * استثمارات في أسهم شركات مدرجة
 ١١٥٫٣٣٨  ١١٥٫٣٣٨ استثمارات في أسهم شركات غير مدرجة

 ١٫٤٥٥٫١٩١  ١٫٦٠٧٫٧٠٢ 
 

 ٣١دوالر كما في  ١٩٫٣٢٣مقابل عضوية مجلس اإلدارة بمبلغ * تشمل االستثمارات أعاله أسهم شركات محجوزة 
 ).٢٠١٧كانون األول  ٣١دوالر كما في  ١٩٫٠٤٨مبلغ ( ،٢٠١٨كانون األول 
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ضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
إي

 
للسنة المنتهية في 

٣١
 

كانون األول 
٢٠١٨

 

٣٩
 

 

 
٩-

 
ودائع الزامية

 
 

س المال
الودائع االلزامية تمثل ودائع لدى البنوك مربوطة ألمر هيئة سوق رأ

 
الفلسطينية
 

وفقاً 
 

س المال الفلسطينية رقم (
صادرة عن هيئة سوق رأ

ت ال
للقرارا

٢/
ت) لسنة 

٢٠٠٧
 

بشأن تحديد 
ب قانون التأمين رقم (

ت التأمين بموج
قيمة الوديعة المطلوبة من شركا

٢٠
) لسنة 

٢٠٠٥
ب من قبل الهيئة.

، وال يمكن استخدامها إال بموافقة مسبقة أو بإذن مكتو
 

 
١٠

-
 

ضريبية مؤجلة
موجودات 

 
 

ضريبة عند تسجيلها وإنما تكون خا
ضع لل

ف التي ال تخ
صاري

ض بنود الم
ت لبع

ضريبة الدخل الناشئة عن فروق التوقي
صيد هذا البند من 

ف ر
يتأل

ت الحق��ة، 
ضعة كتنزيل مسموح به في سنوا

ص 
ص

ت الموظفين ومخ
ص انتفاعا

ص
ف من مخ

وتتأل
ال

خسائر اإلئتمانية المتوقعة
 

صيل
للشركة األم. فيما يلي تفا

 
ب:

ت على هذا الحسا
الحركة التي تم

 
  

 
ص�����يد بداي�����ة 

ر
السنة

 
 

المبالغ المحررة
 

 
المب�����������الغ 

ضافة
الم

 
 

فروق���ات ترجم���ة 
ص������������������������يد 

الر
االفتتاحي

 

 
ص����يد نهاي����ة 

ر
السنة

 
 

ض������������������ريبة 
ال

المؤجلة
 ٢٠١٨
 

 
ض����������������ريبة 

ال
المؤجلة

 ٢٠١٧
 

 
 

دوالر
 

 
دوالر

 
 

دوالر
 

 
دوالر

 
 

دوالر
 

 
دوالر

 
 

دوالر
 

ص ال
ص���

مخ
خس���ائر اإلئتماني���ة 

المتوقعة
 

 
١٫٢٢١٫٢٦٤

 
 

- 
 

١٥٦٫٦٦٧
 

 
)

٩٧٫٦١٢
( 

 
١٫٢٨٠٫٣١٩

 
 

٣٤٢٫١٥٤
 

 
٣٢٦٫٣٧٢

 

ت الموظفين
ص انتفاعا

ص
مخ

 
 

٩٠٣٫٩٥٣
 

 
)

١٣٣٫٩٢٩
( 

 
٢٧٤٫٦٨٢

 
 

)
٧٣٫٣٠٥

( 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١المنتهية في للسنة 

٤٠ 
 

 
 موجودات ضريبية مؤجلة "تتمة" -١٠

 
 على حساب موجودات ضريبية مؤجلة خالل السنة هي كما يلي: إن الحركة

 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر 

 ٤٠١٫١٦٦  ٥٦٧٫٩٤٦ الرصيد في بداية السنة
 ١٦٦٫٧٨٠  ٣٣٫٨٠٧ للسنة الضريبة المؤجلة

 ٥٦٧٫٩٤٦  ٦٠١٫٧٥٣ الرصيد في نهاية السنة
 
 مم مدينة، بالصافيذ -١١
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٧٫١٠٤٫٩٩٣  ٧٫١٨١٫٠٣١  العمالءذمم 
 ٨٢٩٫١٨٥  ١٫٢٠١٫٥٨٨  ذمم الوكالء

 ٥٧٫٥٤٤  ٣٠٫٧٣١  ذمم الموظفين
  ٧٫٩٩١٫٧٢٢  ٨٫٤١٣٫٣٥٠ 

 )١٫٦١٢٫٨٦٦(  )١٫٦٧١٫٧٨٣(  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةينزل: مخصص 
  ٦٫٣٧٨٫٨٥٦  ٦٫٧٤١٫٥٦٧ 

 
 المدينة القائمة. وال يتم تحصيل فائدة على الذمم يوًما ٢١٠ تأمينات الصادرةيبلغ متوسط فترة االئتمان لل

 
 عمار الذمم وكشف تعمير المخصص:أالجدول التالي يبين توزيع المخاطر للذمم التجارية المدينة بناء على 

 

٣١ ك���انون االول ٢٠١٨
ال��ذمم المدين��ة / التعم��ير باألي���ام

المجم���وع> ٩١١٢٠ - ٦١١٢٠ - ٣١٩٠ - ٦٠< ٣٠ذم�م حالي��ة
دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

٪٣٩٪١٢٪١٠٪٨٪٦٪٢نس��بة الخس��ارة اإلئتماني��ة المتوقع��ة

٣٬٦٥٥٬٩٤٧     ٣٣٧٬٠٣٣    ٧٢٢٬٧٨٢  ٥٩٦٬٥٤٧ ٨٢٤٬٤٣١   ٢٬٢٧٦٬٦١٠رصيد ال�ذمم الق��ائم  ٨٬٤١٣٬٣٥٠  

١٬٤١٦٬٣٣٩       ٤٠٬٤٤٤       ٧٢٬٢٧٨     ٤٧٬٧٢٤    ٤٩٬٤٦٦        ٤٥٬٥٣٢الخس���ارة اإلئتماني���ة المتوقع���ة  ١٬٦٧١٬٧٨٣  

٣١ ك���انون االول ٢٠١٧
ال��ذمم المدين��ة / التعم��ير باألي���ام

المجم���وع> ٩١١٢٠ - ٦١١٢٠ - ٣١٩٠ - ٦٠< ٣٠ذم�م حالي��ة
دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

٪٤١٪١١٪٩٪٧٪٥٪٢نس��بة الخس��ارة اإلئتماني��ة المتوقع��ة

٣٬٤٢٨٬٣٨١     ٢٤٩٬٤٨٦    ٨١٦٬٩٥٧  ٤٣٥٬٢٥٨ ٧٣٧٬٤٨٩   ٢٬٣٢٤٬١٥١رصيد ال�ذمم الق��ائم  ٧٬٩٩١٬٧٢٢  

١٬٣٩٨٬٠٧٢       ٢٧٬٤٤٣       ٧٣٬٥٢٦     ٣٠٬٤٦٨    ٣٦٬٨٧٤        ٤٦٬٤٨٣الخس���ارة اإلئتماني���ة المتوقع���ة  ١٬٦١٢٬٨٦٦  
 



75التقرير السنوي 2018

  شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة مجموعة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١المنتهية في للسنة 

٤٠ 
 

 
 موجودات ضريبية مؤجلة "تتمة" -١٠

 
 على حساب موجودات ضريبية مؤجلة خالل السنة هي كما يلي: إن الحركة

 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر 

 ٤٠١٫١٦٦  ٥٦٧٫٩٤٦ الرصيد في بداية السنة
 ١٦٦٫٧٨٠  ٣٣٫٨٠٧ للسنة الضريبة المؤجلة

 ٥٦٧٫٩٤٦  ٦٠١٫٧٥٣ الرصيد في نهاية السنة
 
 مم مدينة، بالصافيذ -١١
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٧٫١٠٤٫٩٩٣  ٧٫١٨١٫٠٣١  العمالءذمم 
 ٨٢٩٫١٨٥  ١٫٢٠١٫٥٨٨  ذمم الوكالء

 ٥٧٫٥٤٤  ٣٠٫٧٣١  ذمم الموظفين
  ٧٫٩٩١٫٧٢٢  ٨٫٤١٣٫٣٥٠ 

 )١٫٦١٢٫٨٦٦(  )١٫٦٧١٫٧٨٣(  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةينزل: مخصص 
  ٦٫٣٧٨٫٨٥٦  ٦٫٧٤١٫٥٦٧ 

 
 المدينة القائمة. وال يتم تحصيل فائدة على الذمم يوًما ٢١٠ تأمينات الصادرةيبلغ متوسط فترة االئتمان لل

 
 عمار الذمم وكشف تعمير المخصص:أالجدول التالي يبين توزيع المخاطر للذمم التجارية المدينة بناء على 

 

٣١ ك���انون االول ٢٠١٨
ال��ذمم المدين��ة / التعم��ير باألي���ام

المجم���وع> ٩١١٢٠ - ٦١١٢٠ - ٣١٩٠ - ٦٠< ٣٠ذم�م حالي��ة
دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

٪٣٩٪١٢٪١٠٪٨٪٦٪٢نس��بة الخس��ارة اإلئتماني��ة المتوقع��ة

٣٬٦٥٥٬٩٤٧     ٣٣٧٬٠٣٣    ٧٢٢٬٧٨٢  ٥٩٦٬٥٤٧ ٨٢٤٬٤٣١   ٢٬٢٧٦٬٦١٠رصيد ال�ذمم الق��ائم  ٨٬٤١٣٬٣٥٠  

١٬٤١٦٬٣٣٩       ٤٠٬٤٤٤       ٧٢٬٢٧٨     ٤٧٬٧٢٤    ٤٩٬٤٦٦        ٤٥٬٥٣٢الخس���ارة اإلئتماني���ة المتوقع���ة  ١٬٦٧١٬٧٨٣  

٣١ ك���انون االول ٢٠١٧
ال��ذمم المدين��ة / التعم��ير باألي���ام

المجم���وع> ٩١١٢٠ - ٦١١٢٠ - ٣١٩٠ - ٦٠< ٣٠ذم�م حالي��ة
دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

٪٤١٪١١٪٩٪٧٪٥٪٢نس��بة الخس��ارة اإلئتماني��ة المتوقع��ة

٣٬٤٢٨٬٣٨١     ٢٤٩٬٤٨٦    ٨١٦٬٩٥٧  ٤٣٥٬٢٥٨ ٧٣٧٬٤٨٩   ٢٬٣٢٤٬١٥١رصيد ال�ذمم الق��ائم  ٧٬٩٩١٬٧٢٢  

١٬٣٩٨٬٠٧٢       ٢٧٬٤٤٣       ٧٣٬٥٢٦     ٣٠٬٤٦٨    ٣٦٬٨٧٤        ٤٦٬٤٨٣الخس���ارة اإلئتماني���ة المتوقع���ة  ١٬٦١٢٬٨٦٦  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١المنتهية في للسنة 

٤١ 
 

 
 "تتمة" ذمم مدينة، بالصافي -١١
 

 هي كما يلي: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعةإن الحركة على حساب 
 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ١٫١٧١٫٨٣٦  ١٫٦١٢٫٨٦٦  الرصيد في بداية السنة 
 ٣٤٧٫٢٢٢  ١٥٦٫٦٦٧  التخصيص للسنة 

 ٩٣٫٨٠٨  )٩٧٫٧٥٠(  فروقات ترجمة الرصيد االفتتاحي
 ١٫٦١٢٫٨٦٦  ١٫٦٧١٫٧٨٣  الرصيد في نهاية السنة

 
 عادة التأمينإذمم شركات التأمين و -١٢
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٤٠٦٫٠٥٨  ٤٦٥٫٦٥٢  ذمم شركات التأمين المحلية
  ٤٠٦٫٠٥٨  ٤٦٥٫٦٥٢ 

 
 
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -١٣
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

     اإلجمالي:
     مطلوبات عقود التأمين

 ١٩٫١٠٨٫٠٧١  ١٨٫٩٦٩٫٨٢٠  اجمالي احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 )٣٫٣١٢٫٧٨٤(  )٣٫٧١٠٫٥٠١(  ينزل: (صافي المشاركات واالسترادات)*
 ١٥٫٧٩٥٫٢٨٧  ١٥٫٢٥٩٫٣١٩  صافي احتياطي االدعاءات تحت التسوية

احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها 
)Pure( 

  
٢٥٠٫٠٠٠ 

  
٢٥٠٫٠٠٠ 

 ٨٫١٠٧٫٨٨٢  ٨٫١٦٥٫٨٥٥  احتياطي األخطار السارية
 ٢٤٫١٥٣٫١٦٩  ٢٣٫٦٧٥٫١٧٤  التأمينمجموع مطلوبات عقود 

     
     موجودات عقود التأمين

 ١٫٩٧٤٫٧٢٢  ٢٫٨٨٥٫٨٣٦  احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 ٦٨١٫٥٥٤  ٦٨٣٫٣٢١   احتياطي األخطار السارية

 ٢٫٦٥٦٫٢٧٦  ٣٫٥٦٩٫١٥٧  مجموع موجودات عقود التأمين
     

     صافي مطلوبات عقود التأمين
 ١٣٫٨٢٠٫٥٦٥  ١٢٫٣٧٣٫٤٨٣  االدعاءات تحت التسوية احتياطي

احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها 
)Pure( 

  
٢٥٠٫٠٠٠ 

  
٢٥٠٫٠٠٠ 

 ٧٫٤٢٦٫٣٢٨  ٧٫٤٨٢٫٥٣٤  احتياطي األخطار السارية
  ٢١٫٤٩٦٫٨٩٣  ٢٠٫١٠٦٫٠١٧ 

 

   شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة مجموعة
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١المنتهية في للسنة 

٤٢ 
 

  
  "تتمة" عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمينمطلوبات  -١٣

  
احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية للسيارات بالصافي من قيمة المشاركات واإلستردادات حسب * تم احتساب 

إجراء المخالصات النهائية مع األطراف  علىالمبالغ النهائية تعتمد تقديرات الفنيين والخبراء في المجموعة. 
من احتياطي اإلدعاءات تحت  التي تم تنزيلها بالصافي ذات العالقة. وقد كانت قيمة المشاركات واإلستردادات

  كما يلي: ٢٠١٧و ٢٠١٨كانون األول  ٣١التسوية كما في 
  

    ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  دوالر    دوالر    

تأمين  شركاتفراد وأالمشاركات والمستردات من 
  محلية

    
٢٫٣٥٢٫٧٨٦  

    
٢٫١٨١٫٧٧٢  

المستردات من الصندوق الفلسطيني لتعويض 
  مصابي حوادث الطرق

    
١٫٩٠٣٫٨٥٢  

    
١٫٨٥٥٫٤٥٧  

  ٢٫٣٦٥٫٧٥١    ٢٫٣٢٦٫٥٦٨    من جهات أخرىالمستردات 
  )٣٫٠٩٠٫١٩٦(   )٢٫٨٧٢٫٧٠٥(    مستردات تحت التسوية ال يمكن التكهن بها ينزل:

  ٣٫٣١٢٫٧٨٤    ٣٫٧١٠٫٥٠١    صافي المستردات والمشاركات
  
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -١٤
  
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  دوالر    دوالر  

  ١٫١٩٧٫٣٩٩    ١٫٣١١٫٤٠٢   استثمارات في أسهم شركات مدرجة
  ١٫١٩٧٫٣٩٩    ١٫٣١١٫٤٠٢  
 
 مخزون عقاري -١٥

  ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  دوالر    دوالر  

  ٦٢٤٫٦٤٧    ٧٤٣٫٤٧٢  أراضي
  ٨٤٤٫٠٥٦   ٨٤٢٫٦٤٥  شقق

  ١٫٤٦٨٫٧٠٣    ١٫٥٨٦٫١١٧  
  

  
  أرصدة مدينة أخرى -١٦
    ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  دوالر    دوالر    

 ً  ٥٧٫٣٣٠   ٥٥٫٩٢٧    مصاريف مدفوعة مقدما
  ١٥٣٫٥٢٦    ١٠٫١٤٠    قروض وسلفيات موظفين

  ٥٧٫١٥٤    ١٢٩٫٤٢٥    أمانات مقابل كفاالت وأخرى
  ٦٥١٫٤٤٧    ٦٦٢٫٩٠٢    دفعات مقدمة على حساب شراء استثمارات

  ١٨٨٫٧٦٩    -     اتحاد شركات التأمين –عموالت أقساط تأمين مستحقة 
    ١٫١٠٨٫٢٢٦   ٨٥٨٫٣٩٤ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١المنتهية في للسنة 

٤١ 
 

 
 "تتمة" ذمم مدينة، بالصافي -١١
 

 هي كما يلي: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعةإن الحركة على حساب 
 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ١٫١٧١٫٨٣٦  ١٫٦١٢٫٨٦٦  الرصيد في بداية السنة 
 ٣٤٧٫٢٢٢  ١٥٦٫٦٦٧  التخصيص للسنة 

 ٩٣٫٨٠٨  )٩٧٫٧٥٠(  فروقات ترجمة الرصيد االفتتاحي
 ١٫٦١٢٫٨٦٦  ١٫٦٧١٫٧٨٣  الرصيد في نهاية السنة

 
 عادة التأمينإذمم شركات التأمين و -١٢
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٤٠٦٫٠٥٨  ٤٦٥٫٦٥٢  ذمم شركات التأمين المحلية
  ٤٠٦٫٠٥٨  ٤٦٥٫٦٥٢ 

 
 
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -١٣
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

     اإلجمالي:
     مطلوبات عقود التأمين

 ١٩٫١٠٨٫٠٧١  ١٨٫٩٦٩٫٨٢٠  اجمالي احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 )٣٫٣١٢٫٧٨٤(  )٣٫٧١٠٫٥٠١(  ينزل: (صافي المشاركات واالسترادات)*
 ١٥٫٧٩٥٫٢٨٧  ١٥٫٢٥٩٫٣١٩  صافي احتياطي االدعاءات تحت التسوية

احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها 
)Pure( 

  
٢٥٠٫٠٠٠ 

  
٢٥٠٫٠٠٠ 

 ٨٫١٠٧٫٨٨٢  ٨٫١٦٥٫٨٥٥  احتياطي األخطار السارية
 ٢٤٫١٥٣٫١٦٩  ٢٣٫٦٧٥٫١٧٤  التأمينمجموع مطلوبات عقود 

     
     موجودات عقود التأمين

 ١٫٩٧٤٫٧٢٢  ٢٫٨٨٥٫٨٣٦  احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 ٦٨١٫٥٥٤  ٦٨٣٫٣٢١   احتياطي األخطار السارية

 ٢٫٦٥٦٫٢٧٦  ٣٫٥٦٩٫١٥٧  مجموع موجودات عقود التأمين
     

     صافي مطلوبات عقود التأمين
 ١٣٫٨٢٠٫٥٦٥  ١٢٫٣٧٣٫٤٨٣  االدعاءات تحت التسوية احتياطي

احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها 
)Pure( 

  
٢٥٠٫٠٠٠ 

  
٢٥٠٫٠٠٠ 

 ٧٫٤٢٦٫٣٢٨  ٧٫٤٨٢٫٥٣٤  احتياطي األخطار السارية
  ٢١٫٤٩٦٫٨٩٣  ٢٠٫١٠٦٫٠١٧ 

 

   شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة مجموعة
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١المنتهية في للسنة 

٤٢ 
 

  
  "تتمة" عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمينمطلوبات  -١٣

  
احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية للسيارات بالصافي من قيمة المشاركات واإلستردادات حسب * تم احتساب 

إجراء المخالصات النهائية مع األطراف  علىالمبالغ النهائية تعتمد تقديرات الفنيين والخبراء في المجموعة. 
من احتياطي اإلدعاءات تحت  التي تم تنزيلها بالصافي ذات العالقة. وقد كانت قيمة المشاركات واإلستردادات

  كما يلي: ٢٠١٧و ٢٠١٨كانون األول  ٣١التسوية كما في 
  

    ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  دوالر    دوالر    

تأمين  شركاتفراد وأالمشاركات والمستردات من 
  محلية

    
٢٫٣٥٢٫٧٨٦  

    
٢٫١٨١٫٧٧٢  

المستردات من الصندوق الفلسطيني لتعويض 
  مصابي حوادث الطرق

    
١٫٩٠٣٫٨٥٢  

    
١٫٨٥٥٫٤٥٧  

  ٢٫٣٦٥٫٧٥١    ٢٫٣٢٦٫٥٦٨    من جهات أخرىالمستردات 
  )٣٫٠٩٠٫١٩٦(   )٢٫٨٧٢٫٧٠٥(    مستردات تحت التسوية ال يمكن التكهن بها ينزل:

  ٣٫٣١٢٫٧٨٤    ٣٫٧١٠٫٥٠١    صافي المستردات والمشاركات
  
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -١٤
  
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  دوالر    دوالر  

  ١٫١٩٧٫٣٩٩    ١٫٣١١٫٤٠٢   استثمارات في أسهم شركات مدرجة
  ١٫١٩٧٫٣٩٩    ١٫٣١١٫٤٠٢  
 
 مخزون عقاري -١٥

  ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  دوالر    دوالر  

  ٦٢٤٫٦٤٧    ٧٤٣٫٤٧٢  أراضي
  ٨٤٤٫٠٥٦   ٨٤٢٫٦٤٥  شقق

  ١٫٤٦٨٫٧٠٣    ١٫٥٨٦٫١١٧  
  

  
  أرصدة مدينة أخرى -١٦
    ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  دوالر    دوالر    

 ً  ٥٧٫٣٣٠   ٥٥٫٩٢٧    مصاريف مدفوعة مقدما
  ١٥٣٫٥٢٦    ١٠٫١٤٠    قروض وسلفيات موظفين

  ٥٧٫١٥٤    ١٢٩٫٤٢٥    أمانات مقابل كفاالت وأخرى
  ٦٥١٫٤٤٧    ٦٦٢٫٩٠٢    دفعات مقدمة على حساب شراء استثمارات

  ١٨٨٫٧٦٩    -     اتحاد شركات التأمين –عموالت أقساط تأمين مستحقة 
    ١٫١٠٨٫٢٢٦   ٨٥٨٫٣٩٤ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١المنتهية في للسنة 

٤٣ 
 

 
 ما في حكمهنقد وأ -١٧

 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ١٩٠٫٤٤٣  ٤٨٫٢٧٩  نقد في الصندوق
 ١٫٠٧٢٫٥٩٣  ٢٫٢٧٣٫٣١١  شيكل اسرائيلي-حسابات جارية لدى البنوك 
 ٦٤٫٥٦٤  ١٤٤٫٢٣٤  دينار أردني-حسابات جارية لدى البنوك 
 ٩٠٢٫١٨٧  ١٫٣٠٤٫٢٤٠  دوالر أمريكي-حسابات جارية لدى البنوك 
 ٢٥٫٠١٠  ٥٫٦١٥  يورو-حسابات جارية لدى البنوك 

  ٢٫٢٥٤٫٧٩٧  ٣٫٧٧٥٫٦٧٩ 
 
 

 ب ودائع لدى البنوك-١٧
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

دوالر  -ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالث شهور 
 أمريكي

  
١٫٤٢٤٫٧٣٢ 

  
١٫١٢٧٫٦٧٤ 

دوالر  -ثالث شهور  بعدودائع لدى البنوك تستحق 
 أمريكي

  
٨٥٦٫٢٥٠ 

  
٥٥٣٫٩٣٣ 

  ١٫٦٨١٫٦٠٧  ٢٫٢٨٠٫٩٨٢ 
 

 .لدى أحد البنوك المحلية تأمينات نقدية مقابل حساب الجاري المدين تمثل دوالر ١٠٠٫٠٠٠مبلغ  البنكيةتشمل الودائع 
 

 القيمة العادلة لتغير فيا -١٨
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

(خسارة) فروقات تقييم االستثمارات المالية من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر

 
 

 
)٧٥٫٠٢١( 

  
)١٣٦٫٨٢٠( 

 ١٫٤٣٧٫٠٢١  ١٫٤٣٧٫٠٢١  أراضي وعقاراتتقييم  إعادةأرباح 
  ١٫٣٠٠٫٢٠١  ١٫٣٦٢٫٠٠٠ 

 
 إن الحركة التي تمت على هذا الحساب هي كما يلي:

  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٥٧٨٫١١٨  ١٫٣٠٠٫٢٠١  الرصيد في بداية السنة
 ٦٣٦٫٣٠٩  -  )٦لألراضي (ايضاح  التغير في القيمة العادلة

 ٨٥٫٧٧٤  ٦١٫٧٩٩  القيمة العادلة لالستثمارات الماليةالتغير في 
  ١٫٣٠٠٫٢٠١  ١٫٣٦٢٫٠٠٠ 

  شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة مجموعة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١المنتهية في للسنة 

٤٤ 
 

 
 لموظفينل تعويض ترك الخدمة مخصص -١٩
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٩٥٧٫٥٣٦  ١٫٠٠٢٫٣٦٢  تعويض ترك الخدمة
  ٩٥٧٫٥٣٦  ١٫٠٠٢٫٣٦٢ 

 
 هي كما يلي:إن الحركة الحاصلة على مخصص تعويض ترك الخدمة خالل السنة 

 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 دوالر  دوالر  

 ٧٦٨٫٢٣٠  ٩٥٧٫٥٣٦  الرصيد في بداية السنة
 ١٨٥٫٤٧٢  ٢٨٤٫٦٣٠  التخصيص للسنة

 )٧٥٫٣٥٩(  )١٦٦٫٤٨٠(  التعويضات المدفوعة خالل السنة
 ٧٩٫١٩٣  )٧٣٫٣٢٤(  الفتتاحيافروقات عملة ناتجة عن ترجمة الرصيد 

  ٩٥٧٫٥٣٦  ١٫٠٠٢٫٣٦٢ 
 

 دائنون مختلفون -٢٠
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٢٫١٠٨٫٣١٣  ٣٫٠٤١٫٩٠١  ووكالء موردين، عمالءذمم 
 ٤٦٩٫٢١٤  ٤١٨٫٠٢٩  ذمم الموظفين

  ٢٫٥٧٧٫٥٢٧  ٣٫٤٥٩٫٩٣٠ 
 

 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين -٢١
 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٩١٫٢٦٧  ٧٦٫٨٠٣  ذمم شركات التأمين المحلية
 ٣٩٢٫٣٤٤  ٩٥٨٫٥٨٦  ذمم معيدي التأمين الدائنة

  ٤٨٣٫٦١١  ١٫٠٣٥٫٣٨٩ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١المنتهية في للسنة 

٤٣ 
 

 
 ما في حكمهنقد وأ -١٧

 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ١٩٠٫٤٤٣  ٤٨٫٢٧٩  نقد في الصندوق
 ١٫٠٧٢٫٥٩٣  ٢٫٢٧٣٫٣١١  شيكل اسرائيلي-حسابات جارية لدى البنوك 
 ٦٤٫٥٦٤  ١٤٤٫٢٣٤  دينار أردني-حسابات جارية لدى البنوك 
 ٩٠٢٫١٨٧  ١٫٣٠٤٫٢٤٠  دوالر أمريكي-حسابات جارية لدى البنوك 
 ٢٥٫٠١٠  ٥٫٦١٥  يورو-حسابات جارية لدى البنوك 

  ٢٫٢٥٤٫٧٩٧  ٣٫٧٧٥٫٦٧٩ 
 
 

 ب ودائع لدى البنوك-١٧
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

دوالر  -ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالث شهور 
 أمريكي

  
١٫٤٢٤٫٧٣٢ 

  
١٫١٢٧٫٦٧٤ 

دوالر  -ثالث شهور  بعدودائع لدى البنوك تستحق 
 أمريكي

  
٨٥٦٫٢٥٠ 

  
٥٥٣٫٩٣٣ 

  ١٫٦٨١٫٦٠٧  ٢٫٢٨٠٫٩٨٢ 
 

 .لدى أحد البنوك المحلية تأمينات نقدية مقابل حساب الجاري المدين تمثل دوالر ١٠٠٫٠٠٠مبلغ  البنكيةتشمل الودائع 
 

 القيمة العادلة لتغير فيا -١٨
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

(خسارة) فروقات تقييم االستثمارات المالية من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر

 
 

 
)٧٥٫٠٢١( 

  
)١٣٦٫٨٢٠( 

 ١٫٤٣٧٫٠٢١  ١٫٤٣٧٫٠٢١  أراضي وعقاراتتقييم  إعادةأرباح 
  ١٫٣٠٠٫٢٠١  ١٫٣٦٢٫٠٠٠ 

 
 إن الحركة التي تمت على هذا الحساب هي كما يلي:

  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٥٧٨٫١١٨  ١٫٣٠٠٫٢٠١  الرصيد في بداية السنة
 ٦٣٦٫٣٠٩  -  )٦لألراضي (ايضاح  التغير في القيمة العادلة

 ٨٥٫٧٧٤  ٦١٫٧٩٩  القيمة العادلة لالستثمارات الماليةالتغير في 
  ١٫٣٠٠٫٢٠١  ١٫٣٦٢٫٠٠٠ 

  شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة مجموعة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١المنتهية في للسنة 

٤٤ 
 

 
 لموظفينل تعويض ترك الخدمة مخصص -١٩
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٩٥٧٫٥٣٦  ١٫٠٠٢٫٣٦٢  تعويض ترك الخدمة
  ٩٥٧٫٥٣٦  ١٫٠٠٢٫٣٦٢ 

 
 هي كما يلي:إن الحركة الحاصلة على مخصص تعويض ترك الخدمة خالل السنة 

 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 دوالر  دوالر  

 ٧٦٨٫٢٣٠  ٩٥٧٫٥٣٦  الرصيد في بداية السنة
 ١٨٥٫٤٧٢  ٢٨٤٫٦٣٠  التخصيص للسنة

 )٧٥٫٣٥٩(  )١٦٦٫٤٨٠(  التعويضات المدفوعة خالل السنة
 ٧٩٫١٩٣  )٧٣٫٣٢٤(  الفتتاحيافروقات عملة ناتجة عن ترجمة الرصيد 

  ٩٥٧٫٥٣٦  ١٫٠٠٢٫٣٦٢ 
 

 دائنون مختلفون -٢٠
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٢٫١٠٨٫٣١٣  ٣٫٠٤١٫٩٠١  ووكالء موردين، عمالءذمم 
 ٤٦٩٫٢١٤  ٤١٨٫٠٢٩  ذمم الموظفين

  ٢٫٥٧٧٫٥٢٧  ٣٫٤٥٩٫٩٣٠ 
 

 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين -٢١
 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٩١٫٢٦٧  ٧٦٫٨٠٣  ذمم شركات التأمين المحلية
 ٣٩٢٫٣٤٤  ٩٥٨٫٥٨٦  ذمم معيدي التأمين الدائنة

  ٤٨٣٫٦١١  ١٫٠٣٥٫٣٨٩ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١المنتهية في للسنة 

٤٥ 
 

 
 أرصدة دائنة أخرى -٢٢
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ١٦١٫٥٧١  ٢٨٦٫٠٤٧  مصاريف مستحقة غير مدفوعة
 ٣٤١٫٤١١  ٣٤١٫٢٩١  حقوق أصحاب صناديق االستثمار

 ٢٠٤٫٠٠١  ١٨٥٫٢٩٢  مستحقات المساهمين من تخفيض رأس المال
 ٨٢٫٦٥٠  ٨١٫١٤٨  توزيعات أرباح أسهم مستحقة
 ١٠٩٫٣٤٩  -  ضريبة قيمة مضافة مستحقة

 ٢٠٠٫٩٩٣  ٧٢٫٨٦٢  اتمام المشاريع للشركة التابعةمخصص 
 ٢٤٥٫٨٥٠  ٢٨٤٫٧١٦  أمانات وأرصدة دائنة أخرى

  ١٫٣٤٥٫٨٢٥  ١٫٢٥١٫٣٥٦ 
 

 مخصصات أخرى -٢٣
 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث 
 الطرق

  
١٠٢٫٦٣١ 

  
٩٥٫١٧٣ 

 ١٩٫٩٥٣  ٢١٫٣٨١  الفلسطينية المالمستحقات هيئة سوق رأس 
 ٤٫١٨٥  ٤٫٤١٥  مستحقات االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين

 ١٫٠٣١٫٤٩٦  ١٫٢٥٩٫٠٣٩  مخصصات الضرائب بالصافي من السلف المدفوعة*
  ١٫١٥٠٫٨٠٧  ١٫٣٨٧٫٤٦٦ 

 
، ٢٠١٦كانون األول  ٣١على مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة حتى  المجموعةحصلت *

 ً ، فإن مجموعة. برأي إدارة ال٢٠١٧ لسنة النهائيةة بمناقشة القوائم المالية للشركة للحصول على المخالص وتقوم حاليا
 .ةعن تلك السن بية المتوقع دفعهاالمخصصات المرصودة كافية لسداد األعباء الضري
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
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٤٥ 
 

 
 أرصدة دائنة أخرى -٢٢
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ١٦١٫٥٧١  ٢٨٦٫٠٤٧  مصاريف مستحقة غير مدفوعة
 ٣٤١٫٤١١  ٣٤١٫٢٩١  حقوق أصحاب صناديق االستثمار

 ٢٠٤٫٠٠١  ١٨٥٫٢٩٢  مستحقات المساهمين من تخفيض رأس المال
 ٨٢٫٦٥٠  ٨١٫١٤٨  توزيعات أرباح أسهم مستحقة
 ١٠٩٫٣٤٩  -  ضريبة قيمة مضافة مستحقة

 ٢٠٠٫٩٩٣  ٧٢٫٨٦٢  اتمام المشاريع للشركة التابعةمخصص 
 ٢٤٥٫٨٥٠  ٢٨٤٫٧١٦  أمانات وأرصدة دائنة أخرى

  ١٫٣٤٥٫٨٢٥  ١٫٢٥١٫٣٥٦ 
 

 مخصصات أخرى -٢٣
 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث 
 الطرق

  
١٠٢٫٦٣١ 

  
٩٥٫١٧٣ 

 ١٩٫٩٥٣  ٢١٫٣٨١  الفلسطينية المالمستحقات هيئة سوق رأس 
 ٤٫١٨٥  ٤٫٤١٥  مستحقات االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين

 ١٫٠٣١٫٤٩٦  ١٫٢٥٩٫٠٣٩  مخصصات الضرائب بالصافي من السلف المدفوعة*
  ١٫١٥٠٫٨٠٧  ١٫٣٨٧٫٤٦٦ 

 
، ٢٠١٦كانون األول  ٣١على مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة حتى  المجموعةحصلت *

 ً ، فإن مجموعة. برأي إدارة ال٢٠١٧ لسنة النهائيةة بمناقشة القوائم المالية للشركة للحصول على المخالص وتقوم حاليا
 .ةعن تلك السن بية المتوقع دفعهاالمخصصات المرصودة كافية لسداد األعباء الضري

 

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
  

 
 

 
 

 
 

 
 

ضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
إي

 
للسنة المنتهية في 

٣١
 

كانون األول 
٢٠١٨

 

٤٦
 

 

 

٢٤
-

 
صافي 

أرباح السنة
 

حسب القطاعات 
التشغيلية:

 
ب قطاع التأمين ل

ت ونتائج األعمال حس
ص إيرادا

يمثل الجدول التالي ملخ
ل

سنة
 

المنتهية في 
٣١
 

كانون األول
 

٢٠١٨
: 

 
تأمين��ات

مس��ؤولية
ت�أمين

ت�أمين
ت�أمين

قطاع
المجم��وع

س�يارات
عامة

عمال
هندس��ي

مدني��ة
الح��ريق

ص�حي
بح��ري

االس��تثمار والخزين��ة
٢٠١٨

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

اجم��الي أقس��اط مكتتب��ة
 ١٨٬٩٠٦٬٥٨٥

 ٢٥٠٬١١٢
 ١٬٨٨٩٬٥٨٢

 ٣١٠٬٤٣١
 ٣٤٣٬٦٧٣

 ٩٣٧٬٢٨٦
 ٢٬٦١٨٬٤٢٧

 ٣٧٠٬٩٨٠
                      -   

 ٢٥٬٦٢٧٬٠٧٦
ص أقس�اط غ�ير مكتس��بة

ص�
التغير ف�ي مخ

 (٧١٢٬٦٧٣ )
 (٤٬٨٧٩ )

 (٧٤٬٤٥٢ )
 ٢٢٬٥٣٣

 (٥٬٧٤٨ )
 (١٤٬٤٩٦ )

 ١١٨٬٧٠٦
 (٢٠٬١٥٤ )

                      -   
 (٦٩١٬١٦٣ )

اي��رادات أقس��اط مكتس��بة
 ١٨٬١٩٣٬٩١٢

 ٢٤٥٬٢٣٣
 ١٬٨١٥٬١٣٠

 ٣٣٢٬٩٦٤
 ٣٣٧٬٩٢٥

 ٩٢٢٬٧٩٠
 ٢٬٧٣٧٬١٣٣

 ٣٥٠٬٨٢٦
                      -   

 ٢٤٬٩٣٥٬٩١٣

أقس��اط معي��دي الت��أمين
 (٧٢١٬٥١٣ )

 (٤٣٬٤٨٨ )
 (٤٦٬٥١٩ )

 (١٨٣٬٧٨٤ )
 (٩٣٬٥٢٤ )

 (٦٧٧٬٧٤٩ )
                      -   

 (٢٦٠٬٤٠١ )
                      -   

 (٢٬٠٢٦٬٩٧٨ )
ص أقس�اط غ�ير مكتس��بة

ص�
التغير ف�ي مخ

 ٣٤٬٧٩٦
 ٢٬١٠٠

 ٣٬٦٣٥
 (١٦٬٩٢٣ )

 ٢٨١
 ١٢٬٤٩٨

                      -   
 ١٨٬٤٦٩

                      -   
 ٥٤٬٨٥٦

ص�افي أقس�اط معي�دي الت��أمين
 (٦٨٦٬٧١٧ )

 (٤١٬٣٨٨ )
 (٤٢٬٨٨٤ )

 (٢٠٠٬٧٠٧ )
 (٩٣٬٢٤٣ )

 (٦٦٥٬٢٥١ )
                      -   

 (٢٤١٬٩٣٢ )
                      -   

 (١٬٩٧٢٬١٢٢ )

ص�افي أقس�اط الت�أمين المكتس��بة
 ١٧٬٥٠٧٬١٩٥

 ٢٠٣٬٨٤٥
 ١٬٧٧٢٬٢٤٦

 ١٣٢٬٢٥٧
 ٢٤٤٬٦٨٢

 ٢٥٧٬٥٣٩
 ٢٬٧٣٧٬١٣٣

 ١٠٨٬٨٩٤
                      -   

 ٢٢٬٩٦٣٬٧٩١

ت المكتس��بة
اجم��الي العم��وال

                       ١٠٥ 
٩٬٤٣٥ 

                      -   
٤٩٬٣٥٨ 

                      -   
١٣٤٬٢٥٩ 

                      -   
٦٢٬٧٧٤ 

                      -   
٢٥٥٬٩٣١ 

ت المدفوع���ة
يطرح: العم��وال

(١٬٠٧٢٬٧٨٨)
(٦٢٬٣٤٤)

(٧٧٬٣٦١)
(١١٬٦٢٩)

(١٨٬٣٧٧)
(٤٥٬١٦٥)

                      -   
(٣٥٬٠٥٣)

                      -   
 (١٬٣٢٢٬٧١٧ )

ص�افي أقس�اط الت�أمين المكتس�بة بع�د العم��والت
١٦٬٤٣٤٬٥١٢ 

١٥٠٬٩٣٦ 
١٬٦٩٤٬٨٨٥ 

١٦٩٬٩٨٦ 
٢٢٦٬٣٠٥ 

٣٤٦٬٦٣٣ 
٢٬٧٣٧٬١٣٣ 

١٣٦٬٦١٥ 
                      -   

٢١٬٨٩٧٬٠٠٥ 

اي��رادات االس���تثمارات
١٦٥٬٢٥٨ 

١٬٧٨٢ 
١٦٬٢٣٣ 

٢٬٦٥٠ 
٢٬٩٠٧ 

٨٬٥٣٠ 
٢٤٬٩٥٥ 

٣٬٢٣٢ 
                      -   

٢٢٥٬٥٤٧ 

المطالب��ات المتكب��دة
ت المس���ددة

المطالب���ا
١٠٬٢٢٠٬٢١٤ 

٧٬٣٣٠ 
٥١٨٬٣٦٢ 

٥١٬٨٥٣ 
٤٠٬٤٤٣ 

٣١٥٬١١٧ 
٢٬٦٥٩٬٨٢٣ 

١٣٬١٦٦ 
                      -   

١٣٬٨٢٦٬٣٠٨ 
ت المس��ددة

ص��ة معي��دي الت��أمين م��ن المطالب��ا
ينزل: ح

                          -   
(١٧٬٠٢١)

                      -   
(٧٢٬٢٧٦)

                      -   
(٢٢١٬٤٨٦)

                      -   
(١١٬٥٢١)

                      -   
(٣٢٢٬٣٠٤)

ص�افي المطالب��ات المس��ددة
١٠٬٢٢٠٬٢١٤ 

(٩٬٦٩١)
٥١٨٬٣٦٢ 

(٢٠٬٤٢٣)
٤٠٬٤٤٣ 

٩٣٬٦٣١ 
٢٬٦٥٩٬٨٢٣ 

١٬٦٤٥ 
                      -   

١٣٬٥٠٤٬٠٠٤ 
ت الموقوف��ة

التغ��ير ف��ي االدع��اءا
٥٥٤٬٠٢١ 

(١٥٢٬٢٠٦)
١١٨٬٩٠١ 

٨٨٬٠٦٣ 
٣٢٬٥٣٨ 

٣٧٬٣١٦ 
                      -   

٩٬٥٤٤ 
                      -   

٦٨٨٬١٧٧ 
ص�ة معي��دي الت��أمين

التغ�ير ف�ي ح
(٥٩٢٬٠٩٨)

(٩٬٦٢١)
(٣٧٧٬٦١١)

(٧٥٬٩٧٢)
                      -   

(٤١٬٣٩٥)
                      -   

(٨٬٥٠٠)
                      -   

(١٬١٠٥٬١٩٧)
ص��افي المطالب��ات المتكب��دة

١٠٬١٨٢٬١٣٧ 
(١٧١٬٥١٨)

٢٥٩٬٦٥٢ 
(٨٬٣٣٢)

٧٢٬٩٨١ 
٨٩٬٥٥٢ 

٢٬٦٥٩٬٨٢٣ 
٢٬٦٨٩ 

                      -   
١٣٬٠٨٦٬٩٨٤ 

ف اإلداري��ة
ص��اري

ص�افي أرب�اح أعم�ال الت��أمين قب��ل الم
٦٬٤١٧٬٦٣٣ 

٣٢٤٬٢٣٦ 
١٬٤٥١٬٤٦٦ 

١٨٠٬٩٦٨ 
١٥٦٬٢٣١ 

٢٦٥٬٦١١ 
١٠٢٬٢٦٥ 

١٣٧٬١٥٨ 
                      -   

٩٬٠٣٥٬٥٦٨ 
ف اإلداري��ة والعمومي��ة متعلق��ة بأعم��ال الت��أمين

ص��اري
الم

(٣٬٦٢٨٬٠٤٩)
(٣٩٬١٢٩)

(٣٥٦٬٣٨٥)
(٥٨٬١٧٤)

(٦٣٬٨٢٥)
(١٨٧٬٢٥٩)

(٥٤٧٬٨٥٢)
(٧٠٬٩٤٧)

                      -   
(٤٬٩٥١٬٦٢٠)

ف اإلداري��ة
ص��اري

ص�افي أرب�اح أعم�ال الت��أمين بع��د الم
٢٬٧٨٩٬٥٨٤ 

٢٨٥٬١٠٧ 
١٬٠٩٥٬٠٨١ 

١٢٢٬٧٩٤ 
٩٢٬٤٠٦ 

٧٨٬٣٥٢ 
(٤٤٥٬٥٨٧)

٦٦٬٢١١ 
                      -   

٤٬٠٨٣٬٩٤٨ 
ف واالي��رادات غ��ير الموزع��ة

ص��اري
الم

ت بنكي��ة
فوائد وعم�وال

-
                     

-
               

-
                 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
(٦١٬٧٥٧)

(٦١٬٧٥٧)
ت عمل��ة

أرب�اح فروق��ا
-

                     
-

               
-

                 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

١٢٧٬٦٥٣ 
١٢٧٬٦٥٣ 

ص خس��ائر ائتماني��ة متوقع��ة
ص��

مخ
-

                     
-

               
-

                 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

(١٥٦٬٦٦٧)
(١٥٦٬٦٦٧)

ت
ت ومع��دا

( خسائر)  بي��ع ممتلك��ا
(١٣٬٤٢١)

(١٣٬٤٢١)
ف اداري�ة وعمومي�ة غ�ير موزع�ة

صاري
م

-
                     

-
               

-
                 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
(٧٩٣٬٩٩٨)

(٧٩٣٬٩٩٨)
ت أخ�رى غ�ير موزع��ة

ايرادا
-

                     
-

               
-

                 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

٥٥٬٦٩٠ 
٥٥٬٦٩٠ 

ت مالي��ة م��ن خ��الل قائم��ة ال��دخل
( خسائر)  إع�ادة تقيي�م اس�تثمارا

-
                     

-
               

-
                 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
(١٥٤٬٧٩٦)

(١٥٤٬٧٩٦)
ت العقاري��ة

أرب��اح إع��ادة تقيي��م االس��تثمارا
-

                     
-

               
-

                 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

٣٣٥٬٢٣٢ 
٣٣٥٬٢٣٢ 

ض��رائب
ص�افي أرب�اح  الس�نة قب�ل ال

٢٬٧٨٩٬٥٨٤
٢٨٥٬١٠٧

١٬٠٩٥٬٠٨١
١٢٢٬٧٩٤

٩٢٬٤٠٦
٧٨٬٣٥٢

(٤٤٥٬٥٨٧)
٦٦٬٢١١

(٦٦٢٬٠٦٤)
٣٬٤٢١٬٨٨٤

 



شركة المشرق للتأمين 82

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
  

 
 

 
 

 
 

 
 

ضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
إي

 
للسنة المنتهية في 

٣١
 

كانون األول 
٢٠١٨

 

٤٧
 

 

 ٢٤
-

 
صافي أرباح السنة حسب القطاعات التشغيلية "تتمة"

 
 

ب قطاع التأمين للسنة المنتهية في 
ت ونتائج األعمال حس

ص إيرادا
يمثل الجدول التالي ملخ

٣١
 

كانون األول 
٢٠١٧

: 
 

تأمين��ات
مس��ؤولية

ت�أمين
ت�أمين

ت�أمين
قطاع

المجم��وع
س�يارات

عامة
عمال

هندس��ي
مدني��ة

الح��ريق
ص�حي

بح��ري
االس��تثمار والخزين��ة

٢٠١٧
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
اجم��الي أقس��اط مكتتب��ة

 ١٧٬١٩٢٬٥٧٠
 ٢٠٢٬٠٧٧

 ١٬٦٩٠٬٨٤٥
 ٤٤٠٬٠٩٤

 ٣٣١٬٤١٧
 ٩٠٦٬٢٠٣

 ٢٬٧٠٥٬١٢٣
 ٣٣١٬٣٢٢

                      -   
 ٢٣٬٧٩٩٬٦٥١

ص أقس�اط غ�ير مكتس��بة
ص�

التغير ف�ي مخ
 (٥٩١٬١٨٣ )

 ١٤٬٥٨٩
 ٤٦٬٦٤٦

 (٢٦٬٥٠٨ )
 (٣٤٬٢٠٠ )

 (٢٢٬٩١٦ )
 (٤٦٢٬٠٦٩ )

 ١١٬١٦٤
                      -   

 (١٬٠٦٤٬٤٧٧ )
اي��رادات أقس��اط مكتس��بة

 ١٦٬٦٠١٬٣٨٧
 ٢١٦٬٦٦٦

 ١٬٧٣٧٬٤٩١
 ٤١٣٬٥٨٦

 ٢٩٧٬٢١٧
 ٨٨٣٬٢٨٧

 ٢٬٢٤٣٬٠٥٤
 ٣٤٢٬٤٨٦

                      -   
 ٢٢٬٧٣٥٬١٧٤

أقس��اط معي��دي الت��أمين
 (٤٢٦٬٣١١ )

 (٥٠٬٦٠٧ )
 (٢٧٬١٩٣ )

 (٢٤٣٬٥١٦ )
 (٣٤٬٨٩٧ )

 (٥٦٧٬٣٧٥ )
                      -   

 (١٦٩٬٢٨٩ )
                      -   

 (١٬٥١٩٬١٨٨ )
ص أقس�اط غ�ير مكتس��بة

ص�
التغير ف�ي مخ

 ٢٨٬٨٦٥
 (٤٢٥ )

 (٢٬٢٧٧ )
 ٢٣٬٤١٤

 ١٬٦٧٠
 ٢٣٬٤٥٧

                      -   
 (١٢٬١٧٠ )

                      -   
 ٦٢٬٥٣٤

ص�افي أقس�اط معي�دي الت��أمين
 (٣٩٧٬٤٤٦ )

 (٥١٬٠٣٢ )
 (٢٩٬٤٧٠ )

 (٢٢٠٬١٠٢ )
 (٣٣٬٢٢٧ )

 (٥٤٣٬٩١٨ )
                      -   

 (١٨١٬٤٥٩ )
                      -   

 (١٬٤٥٦٬٦٥٤ )

ص�افي أقس�اط الت�أمين المكتس��بة
 ١٦٬٢٠٣٬٩٤١

 ١٦٥٬٦٣٤
 ١٬٧٠٨٬٠٢١

 ١٩٣٬٤٨٤
 ٢٦٣٬٩٩٠

 ٣٣٩٬٣٦٩
 ٢٬٢٤٣٬٠٥٤

 ١٦١٬٠٢٧
                      -   

 ٢١٬٢٧٨٬٥٢٠

ت المكتس��بة * 
اجم��الي العم��وال

               ٧٦٠٬٩٤٧ 
١٧٬٢٦٦ 

                      -   
٦٥٬٠٦٤ 

                      -   
١٠٥٬٤٠٥ 

                      -   
٣١٬١٧٥ 

                      -   
٩٧٩٬٨٥٧ 

ت المدفوع���ة
يطرح: العم��وال

(٩٧٥٬٢٨٤)
(٦٢٬٣١٤)

(٧٧٬٧٢٧)
(٧٬٥٨٣)

(١٥٬٨٥٩)
(٣٤٬٣٩٧)

                      -   
(٢٩٬٤١٤)

                      -   
 (١٬٢٠٢٬٥٧٨ )

ص�افي أقس�اط الت�أمين المكتس�بة بع�د العم��والت
١٥٬٩٨٩٬٦٠٤ 

١٢٠٬٥٨٦ 
١٬٦٣٠٬٢٩٤ 

٢٥٠٬٩٦٥ 
٢٤٨٬١٣١ 

٤١٠٬٣٧٧ 
٢٬٢٤٣٬٠٥٤ 

١٦٢٬٧٨٨ 
                      -   

٢١٬٠٥٥٬٧٩٩ 

اي��رادات االس���تثمارات
١٧٩٬٤٥١ 

١٬٨١٧ 
١٧٬٢٩٧ 

٤٬٥٠٦ 
٣٬٣٤٢ 

٩٬٦١٤ 
٣٢٬٣٢٤ 

٣٬٥٠٠ 
                      -   

٢٥١٬٨٥١ 

المطالب��ات المتكب��دة
ت المس���ددة

المطالب���ا
٨٬٠٨٩٬٩٢١ 

٦٬٣٧٢ 
٨٠٠٬٢١٦ 

١٨٤٬٠٢٦ 
٣٤٬٦٧٧ 

٧٠٬٣٥٦ 
١٬٣١٥٬٩٠١ 

١٨٬٦٣٣ 
                      -   

١٠٬٥٢٠٬١٠٢ 
ت المس��ددة

ص��ة معي��دي الت��أمين م��ن المطالب��ا
ينزل: ح

                          -   
(٣٬٨٨٤)

                      -   
(١٤٧٬٢٣٤)

                      -   
(٥٢٬٤٧٤)

                      -   
(١٦٬٩٢٨)

                      -   
(٢٢٠٬٥٢٠)

ص�افي المطالب��ات المس��ددة
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٨٠٠٬٢١٦ 
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٣٤٬٦٧٧ 
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١٬٣١٥٬٩٠١ 
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                      -   
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ت الموقوف��ة
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١٦٬٤١٢ 
١١٨٬٧٦٧ 

(٨٬٠٥٣)
١٩٬٠٨٦ 

٨٢٬٦٨١ 
                      -   

(٦٬٨٠٧)
                      -   

٣٬٤١٢٬٣٣٦ 
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التغ�ير ف�ي ح
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(٦٧٬٥٠١)
                      -   
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                      -   
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                      -   
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١٩٧٬٧١٠ 

٣٨٦٬٩٢٩ 
٩٥٩٬٤٧٧ 
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ف اإلداري��ة والعمومي��ة متعلق��ة بأعم��ال الت��أمين

ص��اري
الم

(٣٬٢١٤٬٧٣٤)
(٣٢٬٥٤٨)

(٣٠٩٬٨٦٩)
(٨٠٬٧٣٠)

(٥٩٬٨٧٧)
(١٧٢٬٢٢٨)

(٥٧٩٬٠٧٠)
(٦٢٬٧٠٣)

                      -   
(٤٬٥١١٬٧٥٩)

ف اإلداري��ة
ص��اري

ص�افي أرب�اح أعم�ال الت��أمين بع��د الم
٢٬١٧٠٬٩٥٣ 

٨٢٬٠٧٥ 
٥٣٤٬٢٤٥ 

١٣٨٬٨٢٠ 
١٣٧٬٨٣٣ 

٢١٤٬٧٠١ 
٣٨٠٬٤٠٧ 

١٠٢٬٥٧٦ 
                      -   

٣٬٧٦١٬٦١٠ 
ف واالي��رادات غ��ير الموزع��ة

ص��اري
الم

ت بنكي��ة
فوائد وعم�وال

-
                     

-
               

-
                 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
(٨٨٬١٣٥)

(٨٨٬١٣٥)
ت عمل��ة

( خسائر)  فروق�ا
-

                     
-

               
-

                 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

(٢٩٩٬٤٧٢)
(٢٩٩٬٤٧٢)

ص��يلها
ص ذم�م مش�كوك ف�ي تح

ص�
مخ

-
                     

-
               

-
                 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
(٣٤٧٬٢٢٢)

(٣٤٧٬٢٢٢)
ت

ت ومع��دا
أرب��اح بي��ع ممتلك��ا

٧٬٩٠٩ 
٧٬٩٠٩ 

ف اداري�ة وعمومي�ة غ�ير موزع�ة
صاري

م
-

                     
-

               
-

                 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

(٧٥٩٬٦٧٧)
(٧٥٩٬٦٧٧)

ت أخ�رى غ�ير موزع��ة
ايرادا

-
                     

-
               

-
                 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
٣٦٨٬١٩٠ 

٣٦٨٬١٩٠ 
ت مالي��ة م��ن خ��الل قائم��ة ال��دخل

 أرب�اح إع�ادة تقيي�م اس��تثمارا
-

                     
-

               
-

                 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

٣٥٬٨٦٦ 
٣٥٬٨٦٦ 

ت العقاري��ة
أرب��اح إع��ادة تقيي��م االس��تثمارا

-
                     

-
               

-
                 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
-

                 
 

-
                 

 
١٬٩١٣٬٣٠١ 

١٬٩١٣٬٣٠١ 
ض��رائب

ص�افي أرب�اح الس�نة قب�ل ال
٢٬١٧٠٬٩٥٣

٨٢٬٠٧٥
٥٣٤٬٢٤٥

١٣٨٬٨٢٠
١٣٧٬٨٣٣

٢١٤٬٧٠١
٣٨٠٬٤٠٧

١٠٢٬٥٧٦
٨٣٠٬٧٦٠

٤٬٥٩٢٬٣٧٠

ت  الت��أمين بالتس��اوي.
ت عل��ى ش��ركا

س الم��ال الفلس��طينية رق��م ( ١)  لسنة ٢٠١٥ فيم�ا يتعل�ق بتوزي�ع إجم�الي محفظ��ة أقس��اط ت��أمين المركب��ا
ب ق�رار هيئ��ة س��وق رأ

ت خ�الل الس�نة وذل�ك بموج�
ض انت�اج ت�أمين المركب�ا

ض�من ه�ذا البن�د عمول�ة الش�ركة ع�ن ف�ائ
* يت

  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٨ 
 

 

  المصاريف اإلدارية والعمومية -٢٥
 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٣٫١٥٧٫٣٧٨  ٣٫٦٤٣٫٢٠٦  الرواتب واألجور وملحقاتها
 ٣٢٩٫٨٧١  ٥٤٣٫٠٨٧  تعويض نهاية الخدمة وانتفاعات واجازات الموظفين

 ٦٥٫٧٧٧  ٧٤٫٥٩٩  صندوق توفير الموظفين
 ٦٧٫٠٠٤  ٦١٫٩٢٧  ومطبوعاتقرطاسيه 

 ١٧٢٫٤١٤  ١٥٨٫٥٥٣  سفريات وتنقالت
 ٢١٩٫١٨٧  ٢٠٨٫٥٨٢  والمنافع اإليجارات

 ١٤٫٦٢٨  ٣٠٫٢٦٩  تبرعات
 ١٣٣٫٢٦٦  ١١٩٫٢١٠  بريد وبرق وهاتف

 ١٣٩٫٧٩٦  ١١٢٫٤١٩  مصاريف السيارات
 ٥٩٫٨٣٠  ٧٧٫٠٠٠  ضيافة

 ١٢٢٫٦٢٦  ٩٢٫٢٩٥  صيانة وتصليحات
 ٢٦٥٫٠٧٩  ٢١٦٫٧٨٨  استهالكات

 ٢٦٩٫٥٢٧  ١٩٣٫٧٠٤  أتعاب مهنية واستشارية
 ٢١١٫١٦١  ١٦٩٫٥٩٩  رسوم واشتراكات
 ٤٣٫٨٩٢  ٤٤٫٣٨٠  مصاريف أخرى

  ٥٫٢٧١٫٤٣٦  ٥٫٧٤٥٫٦١٨ 
  

على فروع التأمين  ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في للشركة األم تم توزيع المصاريف اإلدارية والعمومية 
 المصاريف اإلدارية والعمومية وذلك كما يلي: –) ٤/٦بحسب ايضاح رقم ( الموحدة المختلفة وقائمة الدخل

 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٣٫٢١٤٫٧٣٤  ٣٫٦٢٨٫٠٤٩  فرع تأمين السيارات
 ٣٢٫٥٤٨  ٣٩٫١٢٩  فرع تأمين الحوادث العامة

 ٨٠٫٧٣٠  ٥٨٫١٧٤  فرع التأمينات الهندسية
 ١٧٢٫٢٢٨  ١٨٧٫٢٥٩  فرع تأمين الحريق
 ٣٠٩٫٨٦٩  ٣٥٦٫٣٨٥  فرع تأمين العمال

 ٥٩٫٨٧٧  ٦٣٫٨٢٥  فرع تأمين المسؤولية المدنية
 ٥٧٩٫٠٧٠  ٥٤٧٫٨٥٢  فرع التأمين الصحي
 ٦٢٫٧٠٣  ٧٠٫٩٤٧  فرع التأمين البحري

  ٤٫٥١١٫٧٥٩  ٤٫٩٥١٫٦٢٠ 
 ٧٥٩٫٦٧٧  ٧٩٣٫٩٩٨  مباشرة الموحدة المحمل لقائمة الدخل

  ٥٫٢٧١٫٤٣٦  ٥٫٧٤٥٫٦١٨ 
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  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٩ 
 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -٢٦

 
وأعضاء مجلس اإلدارة  يمثل هذا البند العمليات التي تمت مع أطراف ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين،

ها. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط فيالقدرة على التأثير  تتواجدعليها أو  مسيطرواإلدارة العليا وأية شركات 
 .مجموعةالمتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة ال

 
 إلى األطراف ذات العالقة مدرجة ضمن الحسابات التالية كما يلي:/كما في نهاية السنة، كانت المبالغ المطلوبة من

  
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر 

 ٩٣٫١٧٣  ١٣٠٫٩٣٧ دائنة/ذمم مدينة
  

 كما تتضمن قائمة الدخل الموحدة المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة:
 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٢٨٩٫٩٣٠  ٣١٠٫٧٧٦  أقساط تأمين
 ٤٧٫٠١٤  ٥٣٫١٤١  مطالبات تحت التسوية

 ٤١٥٫٥٦٨  ٣٦١٫٢٠٥  التنفيذية للمجموعةرواتب اإلدارة العليا واإلدارة 
 
 

 العائد الى مساهمي الشركة األم الواحد الربح األساسي للسهم -٢٧
 

العادية األسهم  لعدد المرجحالمعدل  ح للسنة علىبقسمة الر تم احتساب الربح األساسي للسهم الواحد على أساس
 على النحو التالي:السنة المتداولة خالل 

 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 

 ٢٫٤٧٥٫٨٣٤  ٢٫٤٥٧٫٣٥٤ السنة العائد لمساهمي الشركة (دوالر)ربح 
    

 ٥٫٢٠٠٫٠٠٠  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠ المعدل المرجح لعدد األسهم (سهم)
    

الربح األساسي للسهم الواحد العائد الى مساهمي الشركة األم 
 (دوالر)

٠٫٤٨  ٠٫٤٧ 
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 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٠ 
 

 
 مجموعةقضايا ال -٢٨

 
) قضية كما ٣٨٤بالمقارنة مع ( ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في ) قضية ٣٩٦( مجموعةالقضايا المقامة ضد العدد بلغ 
وبحسب رأي  ،االدعاءات القائمة لعقود التأمينعلى خلفية النزاعات القانونية على وذلك  ٢٠١٧كانون األول  ٣١في 

األصول الفنية وضعت لها المخصصات المالية الكافية حسب  قد جميع هذه القضايا المستشار القانوني للشركة فإن
بهدف استعادة حقوق  ة) قضي٤٠٤على الغير ( مجموعةوالقانونية. مقابل ذلك بلغ عدد القضايا المقامة من قبل ال

كانون األول  ٣١كما في  لدى الغير على خلفية بوالص تأمين غير مسددة أو ملفات إسترداد أو شيكات راجعة المجموعة
 .٢٠١٧) قضية لعام ٣٣٥مقابل ( ٢٠١٨
 
 

 إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية -٢٩
 

 مخاطر التأمين 
 

تتمثل مخاطر أي عقد تأمين في إمكانية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من مبلغ االدعاء المتعلق بذلك الحدث 
ة تأمينية، حيث وذلك نظراً لطبيعة عقد التأمين حيث المخاطر متقلبة وغير متوقعة، بالنسبة لعقود التأمين المتعلقة بفئ

هي أن االدعاءات  لمجموعةيمكن تطبيق نظرية االحتماالت للتسعير واالحتياطي، فان المخاطر األساسية التي تواجه ا
خطورة المتكبدة والدفعات المتعلقة بها قد تزيد عن القيمة الدفترية اللتزامات التأمين، وهذا قد يحدث إذا كانت إمكانية و

، وألن أحداث التأمين غير ثابتة وتختلف من سنة ألخرى فان التقديرات قد تختلف عن وقعاالدعاءات اكبر من المت
 اإلحصائيات المتعلقة بها.

 
نه كلما كانت عقود التأمين متشابهة كلما قاربت التوقعات معدل الخسارة الفعلية، كما أن وجود أأظهرت الدراسات 

 إلى انخفاض احتماالت الخسارة الكلية للتأمين. التنويع في مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها يؤدي
 

بتطوير خطة اكتتاب التأمين لديها لتضمن تنويع مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها وتوزيعها على  مجموعةلقد قامت ال
أنواع التأمين المختلفة مما يساعد على تخفيض الخسائر التي قد تنتج من ادعاءات التأمين إذا ما تم التركيز على فئة 

 تأمين معينة.
 

المبلغ عنها خالل السنة. تقوم هذه الكوادر بالتحقيق ورفع التوصيات  ة كوادر فنية ومحققين لتقدير المطالباتمجموعلل
التي من خاللها يمكن الحد من مخاطر المطالبات. يتم مراجعة المخاطر بشكل دوري في نهاية كل سنة ويتم تعديلها 

بإدارة  مجموعةتقوم اللتعكس أحدث المعلومات عن الحقائق الكامنة، والقوانين المرعية، والشروط واألحكام التعاقدية. 
 ومتابعة تسديد أي مطالبات بشكل مبكر لتخفيض أي مخاطر قد تنتج عن تطورات غير متوقعة.

 
إن التكلفة المقدرة لتسوية المطالبات تتضمن صافي المصاريف المباشرة الواجب دفعها إلتمام التسوية بعد خصم أية 

يع اإلجراءات المعقولة لضمان أن لديها المعلومات المناسبة فيما بجم مجموعة. تقوم الاتمبالغ مستردة من تلك المطالب
يتعلق باإلدعاءات المقامة ضدها. نظرا لألخذ بتقديرات غير مؤكدة عند تكوين مخصص اإلدعاءات فإنه من المحتمل أن 

 تختلف النتيجة النهائية في تقدير االلتزام عن الذي تم تقديره في المرحلة األولى.
 

إن مبالغ مطالبات التأمين حساسة بشكل أساسي إلى القرارات والتطورات القانونية المتعلقة بها، باإلضافة لذلك فإن 
عقود التأمين تخضع إلى مخاطر ظهور أنواع جديدة من المطالبات غير الظاهرة والتي لم يتم تكوين مخصص لها كما 

 .الموحدة المالية القوائمفي تاريخ 
 

بإتباع عدة آليات لتقدير المستوى المطلوب للمخصصات، حيثما أمكن، وهذا يوفر درجة أكبر من الفهم  ةمجموعتقوم ال
وتعزيز الخبرة السابقة في تقدير المخصصات. إن التقديرات المستنبطة بناء على طرق مختلفة تساعد على توقع النتائج 

 لكل سنة. االدعاءاتار خصائص نوع التأمين ومدى تطور الممكنة. إن أفضل آليات التقدير المختارة تأخذ بعين االعتب
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  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٩ 
 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -٢٦

 
وأعضاء مجلس اإلدارة  يمثل هذا البند العمليات التي تمت مع أطراف ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين،

ها. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط فيالقدرة على التأثير  تتواجدعليها أو  مسيطرواإلدارة العليا وأية شركات 
 .مجموعةالمتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة ال

 
 إلى األطراف ذات العالقة مدرجة ضمن الحسابات التالية كما يلي:/كما في نهاية السنة، كانت المبالغ المطلوبة من

  
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر 

 ٩٣٫١٧٣  ١٣٠٫٩٣٧ دائنة/ذمم مدينة
  

 كما تتضمن قائمة الدخل الموحدة المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة:
 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 دوالر  دوالر  

 ٢٨٩٫٩٣٠  ٣١٠٫٧٧٦  أقساط تأمين
 ٤٧٫٠١٤  ٥٣٫١٤١  مطالبات تحت التسوية

 ٤١٥٫٥٦٨  ٣٦١٫٢٠٥  التنفيذية للمجموعةرواتب اإلدارة العليا واإلدارة 
 
 

 العائد الى مساهمي الشركة األم الواحد الربح األساسي للسهم -٢٧
 

العادية األسهم  لعدد المرجحالمعدل  ح للسنة علىبقسمة الر تم احتساب الربح األساسي للسهم الواحد على أساس
 على النحو التالي:السنة المتداولة خالل 

 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 

 ٢٫٤٧٥٫٨٣٤  ٢٫٤٥٧٫٣٥٤ السنة العائد لمساهمي الشركة (دوالر)ربح 
    

 ٥٫٢٠٠٫٠٠٠  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠ المعدل المرجح لعدد األسهم (سهم)
    

الربح األساسي للسهم الواحد العائد الى مساهمي الشركة األم 
 (دوالر)

٠٫٤٨  ٠٫٤٧ 

 

  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٠ 
 

 
 مجموعةقضايا ال -٢٨

 
) قضية كما ٣٨٤بالمقارنة مع ( ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في ) قضية ٣٩٦( مجموعةالقضايا المقامة ضد العدد بلغ 
وبحسب رأي  ،االدعاءات القائمة لعقود التأمينعلى خلفية النزاعات القانونية على وذلك  ٢٠١٧كانون األول  ٣١في 

األصول الفنية وضعت لها المخصصات المالية الكافية حسب  قد جميع هذه القضايا المستشار القانوني للشركة فإن
بهدف استعادة حقوق  ة) قضي٤٠٤على الغير ( مجموعةوالقانونية. مقابل ذلك بلغ عدد القضايا المقامة من قبل ال

كانون األول  ٣١كما في  لدى الغير على خلفية بوالص تأمين غير مسددة أو ملفات إسترداد أو شيكات راجعة المجموعة
 .٢٠١٧) قضية لعام ٣٣٥مقابل ( ٢٠١٨
 
 

 إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية -٢٩
 

 مخاطر التأمين 
 

تتمثل مخاطر أي عقد تأمين في إمكانية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من مبلغ االدعاء المتعلق بذلك الحدث 
ة تأمينية، حيث وذلك نظراً لطبيعة عقد التأمين حيث المخاطر متقلبة وغير متوقعة، بالنسبة لعقود التأمين المتعلقة بفئ

هي أن االدعاءات  لمجموعةيمكن تطبيق نظرية االحتماالت للتسعير واالحتياطي، فان المخاطر األساسية التي تواجه ا
خطورة المتكبدة والدفعات المتعلقة بها قد تزيد عن القيمة الدفترية اللتزامات التأمين، وهذا قد يحدث إذا كانت إمكانية و

، وألن أحداث التأمين غير ثابتة وتختلف من سنة ألخرى فان التقديرات قد تختلف عن وقعاالدعاءات اكبر من المت
 اإلحصائيات المتعلقة بها.

 
نه كلما كانت عقود التأمين متشابهة كلما قاربت التوقعات معدل الخسارة الفعلية، كما أن وجود أأظهرت الدراسات 

 إلى انخفاض احتماالت الخسارة الكلية للتأمين. التنويع في مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها يؤدي
 

بتطوير خطة اكتتاب التأمين لديها لتضمن تنويع مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها وتوزيعها على  مجموعةلقد قامت ال
أنواع التأمين المختلفة مما يساعد على تخفيض الخسائر التي قد تنتج من ادعاءات التأمين إذا ما تم التركيز على فئة 

 تأمين معينة.
 

المبلغ عنها خالل السنة. تقوم هذه الكوادر بالتحقيق ورفع التوصيات  ة كوادر فنية ومحققين لتقدير المطالباتمجموعلل
التي من خاللها يمكن الحد من مخاطر المطالبات. يتم مراجعة المخاطر بشكل دوري في نهاية كل سنة ويتم تعديلها 

بإدارة  مجموعةتقوم اللتعكس أحدث المعلومات عن الحقائق الكامنة، والقوانين المرعية، والشروط واألحكام التعاقدية. 
 ومتابعة تسديد أي مطالبات بشكل مبكر لتخفيض أي مخاطر قد تنتج عن تطورات غير متوقعة.

 
إن التكلفة المقدرة لتسوية المطالبات تتضمن صافي المصاريف المباشرة الواجب دفعها إلتمام التسوية بعد خصم أية 

يع اإلجراءات المعقولة لضمان أن لديها المعلومات المناسبة فيما بجم مجموعة. تقوم الاتمبالغ مستردة من تلك المطالب
يتعلق باإلدعاءات المقامة ضدها. نظرا لألخذ بتقديرات غير مؤكدة عند تكوين مخصص اإلدعاءات فإنه من المحتمل أن 

 تختلف النتيجة النهائية في تقدير االلتزام عن الذي تم تقديره في المرحلة األولى.
 

إن مبالغ مطالبات التأمين حساسة بشكل أساسي إلى القرارات والتطورات القانونية المتعلقة بها، باإلضافة لذلك فإن 
عقود التأمين تخضع إلى مخاطر ظهور أنواع جديدة من المطالبات غير الظاهرة والتي لم يتم تكوين مخصص لها كما 

 .الموحدة المالية القوائمفي تاريخ 
 

بإتباع عدة آليات لتقدير المستوى المطلوب للمخصصات، حيثما أمكن، وهذا يوفر درجة أكبر من الفهم  ةمجموعتقوم ال
وتعزيز الخبرة السابقة في تقدير المخصصات. إن التقديرات المستنبطة بناء على طرق مختلفة تساعد على توقع النتائج 

 لكل سنة. االدعاءاتار خصائص نوع التأمين ومدى تطور الممكنة. إن أفضل آليات التقدير المختارة تأخذ بعين االعتب
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  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥١ 
 

 
 إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية "تتمة" -٣٠

 
 مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية

 
مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عليها في  الحدث المؤمن عليه، إذ أن المجموعة تستحق مطالبات التأمين عند وقوع

حال وقوعها خالل فترة عقد التأمين، حتى إذا ما تم اكتشاف تلك الخسارة بعد انتهاء مدة عقد التأمين. نتيجة لذلك فإن 
 تسوية المطالبات تتم على فترة زمنية طويلة ولذلك يتم أخذ مخصص للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها.

 
 الحالية:الجدول التالي يبين نسبة الخسارة حسب نوع المخاطر المتعلقة بأقساط التأمين للسنة 

 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  نوع الخسارة

 %٦٧  %٥٨  تأمينات السيارات
 %٥٩  %٩٧  التأمين الصحي

 %٣٣  %٩  تأمينات الحوادث العامة وأخرى
 
 

 مخاطر إعادة التأمين
 

التأمين األخرى، ولغرض تخفيض التعرض إلى خسائر مالية قد تنتج عن المطالبات التأمينية كما هو الحال مع شركات 
ضمن أعمالها االعتيادية بالدخول في اتفاقيات إعادة تـأمين مع شركات إعادة تأمين عالمية ذات  مجموعةالكبيرة، تقوم ال

 مالءة ائتمانية عالية.
 

بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة  شركات إعادة التأمين، تقوم المجموعةولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إعسار 
التأمين التي تتعامل معها ورصد تركيز مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية واألنشطة أو المكونات 

 االقتصادية المماثلة لتلك الشركات.
 

 حساسية مخاطر التأمين:
 

الممكن المعقول في أسعار اإلكتتاب على صافي ايرادات التأمين مع بقاء جميع  فيما يلي جدول يوضح أثر التغير
المتغيرات االخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار أقساط اإلكتتاب مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة 

 أدناه:
 

    ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 
 

نسبة  
 التغير

األقساط  
 المكتتبة

األثر على صافي 
 مينأايرادات الت

 األقساط 
 المكتتبة 

األثر على صافي 
 مينأايرادات الت

 دوالر دوالر  دوالر دوالر  %  نوع التأمين
 ١٫٥٩٨٫٩٦٠ ١٫٧١٩٫٢٥٧  ١٫٦٤٣٫٤٥١ ١٫٨٩٠٫٦٥٩  ١٠-+/  تأمين السيارات
 ١٢٫٠٥٩ ٢٠٫٢٠٨  ١٥٫٠٩٤ ٢٥٫٠١١  ١٠-+/  الحوادث العامة

 ٢٥٫٠٩٧ ٤٤٫٠٠٩  ١٦٫٩٩٩ ٣١٫٠٤٣  ١٠-+/  التأمينات الهندسية
 ٤١٫٠٣٨ ٩٠٫٦٢٠  ٣٤٫٦٦٣ ٩٣٫٧٢٩  ١٠-+/  تأمين الحريق
 ١٦٣٫٠٢٩ ١٦٩٫٠٨٥  ١٦٩٫٤٨٩ ١٨٨٫٩٥٨  ١٠-+/  تأمين العمال

 ٢٤٫٨١٣ ٣٣٫١٤٢  ٢٢٫٦٣١ ٣٤٫٣٦٧  ١٠-+/  المسؤولية المدنية
 ٢٢٤٫٣٠٥ ٢٧٠٫٥١٢  ٢٧٣٫٧١٣ ٢٦١٫٨٤٣  ١٠-+/  التأمين الصحي

 ١٦٫٢٧٩ ٣٣٫١٣٢  ١٣٫٦٦٢ ٣٧٫٠٩٨  ١٠-+/  البحريالتأمين 
 ٢٫١٠٥٫٥٨٠ ٢٫٣٧٩٫٩٦٥  ٢٫١٨٩٫٧٠٢ ٢٫٥٦٢٫٧٠٨    المجموع

 

  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٢ 
 

 
 إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية "تتمة" -٣٠

 
 تتمة –حساسية مخاطر التأمين 

 
المطالبات المتكبدة مع بقاء جميع فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في تكلفة التعويضات على صافي 

 المتغيرات االخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في تكلفة التعويضات مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
 

    ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 
 

نسبة  
 لتغيرا

التعويضات  
 المدفوعة

األثر على صافي 
 المطالبات المتكبدة

التعويضات  
 المدفوعة

األثر على صافي 
 المتكبدة المطالبات

 دوالر دوالر  دوالر دوالر  %  نوع التأمين
 ١٫٠٧٨٫٣٣٧ ٨٠٨٫٩٩٢  ١٫٠١٨٫٢١٤ ١٫٠٢٢٫٠٢١  ١٠-+/  تأمين السيارات
 ٧٧٨ ٦٣٧  )١٧٫١٥٢( ٧٣٣  ١٠-+/  الحوادث العامة

 ٣٫٥٩٢ ١٨٫٤٠٣  )٨٣٣( ٥٫١٨٥  ١٠-+/  التأمينات الهندسية
 ٣٫٣٠٦ ٧٫٠٣٦  ٨٫٩٥٥ ٣١٫٥١٢  ١٠-+/  تأمين الحريق
 ٨٠٫٣٤٨ ٨٠٫٠٢٢  ٢٥٫٩٦٥ ٥١٫٨٣٦  ١٠-+/  تأمين العمال

 ٥٫٣٧٦ ٣٫٤٦٨  ٧٫٢٩٨ ٤٫٠٤٤  ١٠-+/  المسؤولية المدنية
 ١٣١٫٥٩٠ ١٣١٫٥٩٠  ٢٦٥٫٩٨٢ ٢٦٥٫٩٨٢  ١٠-+/  التأمين الصحي
 ١٠١ ١٫٨٦٣  ٢٦٩ ١٫٣١٧  ١٠-+/  التأمين البحري

 ١٫٣٠٣٫٤٢٨ ١٫٠٥٢٫٠١١  ١٫٣٠٨٫٦٩٨ ١٫٣٨٢٫٦٣٠    المجموع
 

 إدارة مخاطر رأس المال -٣١
 

 يلي:إدارة رأسمالها فيما  في مجموعةتتمثل أهداف ال
  والتعليمات والقرارات  ٢٠٠٥لسنة  ٢٠االلتزام بمتطلبات رأس مال شركات التأمين كما وردت ضمن قانون التأمين رقم

لتأمين فيما يتعلق باالحتفاظ بالحد األدنى لرأس المال العامة لدارة اإل / الفلسطينية الصادرة عن هيئة سوق رأس المال
باالختبارات الالزمة ضمن سياستها وإجراءاتها للتأكد من استمرارية  مجموعةالمطلوب في أي وقت خالل السنة. تقوم ال

 االلتزام بتلك األحكام والمتطلبات.
 

 على االستمرار وبالتالي قدرتها على تزويد المساهمين بعوائد األرباح المجدية. مجموعةضمان قدرة ال 
 

 .توفير العائد المناسب للمساهمين وإصدار عقود تأمين تتناسب مع مستوى المخاطر المتعلقة بتلك العقود 
 
 األدوات المالية -٣٢

 
، ونتيج��ة ل��ذلك تبق��ى مل��ة ب��والص الت��أمينزاماته��ا تج��اه حم��ن الت مجموع��ةإن عق��ود إع��ادة الت��أمين الص��ادرة ال تعف��ي ال

ملتزمة برصيد المطالبات المعاد تأمينها في حالة عدم تمكن معي�دي الت�أمين م�ن الوف�اء بالتزام�اتهم وفق�اً لعق�ود  مجموعةال
 إعادة التأمين.

 
ال�ى ه�امش م�ن المخ�اطر المالي�ة م�ن خ�الل موجوداته�ا ومطلوباته�ا المالي�ة، موج�ودات عق�ود إع�ادة  مجموع�ةتتعرض ال

تتمث��ل ف��ي إمكاني��ة ع��دم كفاي��ة  مجموع��ةالت��أمين ومطلوب��ات عق��ود الت��أمين. إن المخ��اطر األساس��ية الت��ي تتع��رض له��ا ال
لناشئة عن كل م�ن عق�ود الت�أمين واالس�تثمارات. المقبوضات المتعلقة باستثماراتها على األمد الطويل لتمويل االلتزامات ا

إن العناصر األكثر أهمية لهذه المخاطر المالية، تتمث�ل ف�ي ك�ل م�ن مخ�اطر مع�دل س�عر الفائ�دة، مخ�اطر أدوات الملكي�ة، 
 ومخاطر االئتمان. ، مخاطر أسعار السوق، مخاطر السيولةمخاطر أسعار العمالت األجنبية
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  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥١ 
 

 
 إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية "تتمة" -٣٠

 
 مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية

 
مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عليها في  الحدث المؤمن عليه، إذ أن المجموعة تستحق مطالبات التأمين عند وقوع

حال وقوعها خالل فترة عقد التأمين، حتى إذا ما تم اكتشاف تلك الخسارة بعد انتهاء مدة عقد التأمين. نتيجة لذلك فإن 
 تسوية المطالبات تتم على فترة زمنية طويلة ولذلك يتم أخذ مخصص للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها.

 
 الحالية:الجدول التالي يبين نسبة الخسارة حسب نوع المخاطر المتعلقة بأقساط التأمين للسنة 

 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  نوع الخسارة

 %٦٧  %٥٨  تأمينات السيارات
 %٥٩  %٩٧  التأمين الصحي

 %٣٣  %٩  تأمينات الحوادث العامة وأخرى
 
 

 مخاطر إعادة التأمين
 

التأمين األخرى، ولغرض تخفيض التعرض إلى خسائر مالية قد تنتج عن المطالبات التأمينية كما هو الحال مع شركات 
ضمن أعمالها االعتيادية بالدخول في اتفاقيات إعادة تـأمين مع شركات إعادة تأمين عالمية ذات  مجموعةالكبيرة، تقوم ال

 مالءة ائتمانية عالية.
 

بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة  شركات إعادة التأمين، تقوم المجموعةولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إعسار 
التأمين التي تتعامل معها ورصد تركيز مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية واألنشطة أو المكونات 

 االقتصادية المماثلة لتلك الشركات.
 

 حساسية مخاطر التأمين:
 

الممكن المعقول في أسعار اإلكتتاب على صافي ايرادات التأمين مع بقاء جميع  فيما يلي جدول يوضح أثر التغير
المتغيرات االخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار أقساط اإلكتتاب مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة 

 أدناه:
 

    ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 
 

نسبة  
 التغير

األقساط  
 المكتتبة

األثر على صافي 
 مينأايرادات الت

 األقساط 
 المكتتبة 

األثر على صافي 
 مينأايرادات الت

 دوالر دوالر  دوالر دوالر  %  نوع التأمين
 ١٫٥٩٨٫٩٦٠ ١٫٧١٩٫٢٥٧  ١٫٦٤٣٫٤٥١ ١٫٨٩٠٫٦٥٩  ١٠-+/  تأمين السيارات
 ١٢٫٠٥٩ ٢٠٫٢٠٨  ١٥٫٠٩٤ ٢٥٫٠١١  ١٠-+/  الحوادث العامة

 ٢٥٫٠٩٧ ٤٤٫٠٠٩  ١٦٫٩٩٩ ٣١٫٠٤٣  ١٠-+/  التأمينات الهندسية
 ٤١٫٠٣٨ ٩٠٫٦٢٠  ٣٤٫٦٦٣ ٩٣٫٧٢٩  ١٠-+/  تأمين الحريق
 ١٦٣٫٠٢٩ ١٦٩٫٠٨٥  ١٦٩٫٤٨٩ ١٨٨٫٩٥٨  ١٠-+/  تأمين العمال

 ٢٤٫٨١٣ ٣٣٫١٤٢  ٢٢٫٦٣١ ٣٤٫٣٦٧  ١٠-+/  المسؤولية المدنية
 ٢٢٤٫٣٠٥ ٢٧٠٫٥١٢  ٢٧٣٫٧١٣ ٢٦١٫٨٤٣  ١٠-+/  التأمين الصحي

 ١٦٫٢٧٩ ٣٣٫١٣٢  ١٣٫٦٦٢ ٣٧٫٠٩٨  ١٠-+/  البحريالتأمين 
 ٢٫١٠٥٫٥٨٠ ٢٫٣٧٩٫٩٦٥  ٢٫١٨٩٫٧٠٢ ٢٫٥٦٢٫٧٠٨    المجموع

 

  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٢ 
 

 
 إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية "تتمة" -٣٠

 
 تتمة –حساسية مخاطر التأمين 

 
المطالبات المتكبدة مع بقاء جميع فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في تكلفة التعويضات على صافي 

 المتغيرات االخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في تكلفة التعويضات مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
 

    ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 
 

نسبة  
 لتغيرا

التعويضات  
 المدفوعة

األثر على صافي 
 المطالبات المتكبدة

التعويضات  
 المدفوعة

األثر على صافي 
 المتكبدة المطالبات

 دوالر دوالر  دوالر دوالر  %  نوع التأمين
 ١٫٠٧٨٫٣٣٧ ٨٠٨٫٩٩٢  ١٫٠١٨٫٢١٤ ١٫٠٢٢٫٠٢١  ١٠-+/  تأمين السيارات
 ٧٧٨ ٦٣٧  )١٧٫١٥٢( ٧٣٣  ١٠-+/  الحوادث العامة

 ٣٫٥٩٢ ١٨٫٤٠٣  )٨٣٣( ٥٫١٨٥  ١٠-+/  التأمينات الهندسية
 ٣٫٣٠٦ ٧٫٠٣٦  ٨٫٩٥٥ ٣١٫٥١٢  ١٠-+/  تأمين الحريق
 ٨٠٫٣٤٨ ٨٠٫٠٢٢  ٢٥٫٩٦٥ ٥١٫٨٣٦  ١٠-+/  تأمين العمال

 ٥٫٣٧٦ ٣٫٤٦٨  ٧٫٢٩٨ ٤٫٠٤٤  ١٠-+/  المسؤولية المدنية
 ١٣١٫٥٩٠ ١٣١٫٥٩٠  ٢٦٥٫٩٨٢ ٢٦٥٫٩٨٢  ١٠-+/  التأمين الصحي
 ١٠١ ١٫٨٦٣  ٢٦٩ ١٫٣١٧  ١٠-+/  التأمين البحري

 ١٫٣٠٣٫٤٢٨ ١٫٠٥٢٫٠١١  ١٫٣٠٨٫٦٩٨ ١٫٣٨٢٫٦٣٠    المجموع
 

 إدارة مخاطر رأس المال -٣١
 

 يلي:إدارة رأسمالها فيما  في مجموعةتتمثل أهداف ال
  والتعليمات والقرارات  ٢٠٠٥لسنة  ٢٠االلتزام بمتطلبات رأس مال شركات التأمين كما وردت ضمن قانون التأمين رقم

لتأمين فيما يتعلق باالحتفاظ بالحد األدنى لرأس المال العامة لدارة اإل / الفلسطينية الصادرة عن هيئة سوق رأس المال
باالختبارات الالزمة ضمن سياستها وإجراءاتها للتأكد من استمرارية  مجموعةالمطلوب في أي وقت خالل السنة. تقوم ال

 االلتزام بتلك األحكام والمتطلبات.
 

 على االستمرار وبالتالي قدرتها على تزويد المساهمين بعوائد األرباح المجدية. مجموعةضمان قدرة ال 
 

 .توفير العائد المناسب للمساهمين وإصدار عقود تأمين تتناسب مع مستوى المخاطر المتعلقة بتلك العقود 
 
 األدوات المالية -٣٢

 
، ونتيج��ة ل��ذلك تبق��ى مل��ة ب��والص الت��أمينزاماته��ا تج��اه حم��ن الت مجموع��ةإن عق��ود إع��ادة الت��أمين الص��ادرة ال تعف��ي ال

ملتزمة برصيد المطالبات المعاد تأمينها في حالة عدم تمكن معي�دي الت�أمين م�ن الوف�اء بالتزام�اتهم وفق�اً لعق�ود  مجموعةال
 إعادة التأمين.

 
ال�ى ه�امش م�ن المخ�اطر المالي�ة م�ن خ�الل موجوداته�ا ومطلوباته�ا المالي�ة، موج�ودات عق�ود إع�ادة  مجموع�ةتتعرض ال

تتمث��ل ف��ي إمكاني��ة ع��دم كفاي��ة  مجموع��ةالت��أمين ومطلوب��ات عق��ود الت��أمين. إن المخ��اطر األساس��ية الت��ي تتع��رض له��ا ال
لناشئة عن كل م�ن عق�ود الت�أمين واالس�تثمارات. المقبوضات المتعلقة باستثماراتها على األمد الطويل لتمويل االلتزامات ا

إن العناصر األكثر أهمية لهذه المخاطر المالية، تتمث�ل ف�ي ك�ل م�ن مخ�اطر مع�دل س�عر الفائ�دة، مخ�اطر أدوات الملكي�ة، 
 ومخاطر االئتمان. ، مخاطر أسعار السوق، مخاطر السيولةمخاطر أسعار العمالت األجنبية
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  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٣ 
 

 
 األدوات المالية "تتمة" -٣٢
 

 تصنيف األدوات المالية
 

 :٢٠١٨كانون األول  ٣١
 

موج���ودات 
مالي��ة

موج��ودات عق��ود إع���ادة 
الت���أمين ( المعي���ار ال���دولي 
للتق��ارير المالي��ة رق��م ( ٤) ) 

موج���ودات 
المجم��وعغ�ير مالي�ة

دوالردوالردوالردوالرالموج����ودات 
    ٤٬٦٦٠٬٠٠٣    ٤٬٦٦٠٬٠٠٣                           -              -ممتلك��ات ومع���دات
١١٬٦٣٣٬٨٤١                           -              -اس��تثمارات عقاري��ة  ١١٬٦٣٣٬٨٤١  

    ١٬٦٠٧٬٧٠٢               -                           -    ١٬٦٠٧٬٧٠٢موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��الل ال��دخل الش��امل اآلخ��ر
       ٦٠١٬٧٥٣       ٦٠١٬٧٥٣                           -              -موج�ودات ض�ريبية مؤجل��ة

    ٦٬٧٤١٬٥٦٧               -                           -    ٦٬٧٤١٬٥٦٧ذم��م مدين��ة، بالص��افي
       ٤٦٥٬٦٥٢               -                           -       ٤٦٥٬٦٥٢ذم��م ش��ركات الت��أمين واع��ادة الت���أمين

    ٣٬٥٦٩٬١٥٧               -               ٣٬٥٦٩٬١٥٧              -موج��ودات عق��ود إع��ادة الت��أمين
    ١٬٣١١٬٤٠٢               -                           -    ١٬٣١١٬٤٠٢موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��الل قائم��ة ال��دخل

    ١٬٥٨٦٬١١٧    ١٬٥٨٦٬١١٧                           -              -مخ��زون عق��اري
       ٨٥٨٬٣٩٤               -                           -       ٨٥٨٬٣٩٤أرص�دة مدين��ة أخ��رى

    ٧٬٧٤٤٬٨٤٢               -                           -    ٧٬٧٤٤٬٨٤٢ش��يكات برس��م التحص��يل
    ٢٬٥٣٠٬٩٨٢               -                           -    ٢٬٥٣٠٬٩٨٢ودائ�ع ل��دى البن��وك
    ٣٬٧٧٥٬٦٧٩               -                           -    ٣٬٧٧٥٬٦٧٩نقد وم�ا ف�ي حكم��ه

١٨٬٤٨١٬٧١٤               ٣٬٥٦٩٬١٥٧ ٢٥٬٠٣٦٬٢٢٠  ٤٧٬٠٨٧٬٠٩١  

مطلوب��ات مالي���ة

مطلوب��ات عق���ود الت���أمين 
( المعي���ار ال���دولي للتق���ارير

المجم��وعالمالي�ة رق��م ( ٤) 

دوالردوالردوالر
المطلوب����ات

    ١٬٠٠٢٬٣٦٢                           -    ١٬٠٠٢٬٣٦٢مخص��ص تع��ويض ت��رك الخدم��ة للم��وظفين
    ٣٬٤٥٩٬٩٣٠                           -    ٣٬٤٥٩٬٩٣٠دائن��ون مختلف��ون

    ١٬٠٣٥٬٣٨٩                           -    ١٬٠٣٥٬٣٨٩ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت���أمين
    ١٬٢٥١٬٣٥٦                           -    ١٬٢٥١٬٣٥٦أرص�دة دائن��ة أخ��رى
    ١٬٣٨٧٬٤٦٦                           -    ١٬٣٨٧٬٤٦٦مخصص��ات أخ��رى

٢٣٬٦٧٥٬١٧٤             ٢٣٬٦٧٥٬١٧٤              -مطلوب��ات عق��ود الت��أمين  
       ٩٤٠٬١٩١                           -       ٩٤٠٬١٩١ش��يكات آجل��ة ال��دفع

       ٣٧٩٬٢٢٤                           -       ٣٧٩٬٢٢٤قروض بنكي��ة
٣٣٬١٣١٬٠٩٢             ٢٣٬٦٧٥٬١٧٤    ٩٬٤٥٥٬٩١٨  

 
 

  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٤ 
 

 

 األدوات المالية "تتمة" -٣٢
 

 تصنيف األدوات المالية "تتمة"
 

 :٢٠١٧ كانون األول ٣١
 

موج���ودات 
مالي��ة

موج��ودات عق��ود إع���ادة 
الت���أمين ( المعي���ار ال���دولي 
للتق��ارير المالي��ة رق��م ( ٤) ) 

موج���ودات 
المجم��وعغ�ير مالي�ة

دوالردوالردوالردوالرالموج����ودات 
    ٤٬٥٠٦٬٦٢١    ٤٬٥٠٦٬٦٢١                           -              -ممتلك��ات ومع���دات
١١٬٨٦٠٬٢٦٩                           -              -اس��تثمارات عقاري��ة  ١١٬٨٦٠٬٢٦٩  

    ١٬٤٥٥٬١٩١               -                           -    ١٬٤٥٥٬١٩١موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��الل ال��دخل الش��امل اآلخ��ر
       ٥٦٧٬٩٤٦       ٥٦٧٬٩٤٦                           -              -موج�ودات ض�ريبية مؤجل��ة

    ٦٬٣٧٨٬٨٥٦               -                           -    ٦٬٣٧٨٬٨٥٦ذم��م مدين��ة، بالص��افي
       ٤٠٦٬٠٨٥               -                           -       ٤٠٦٬٠٨٥ذم��م ش��ركات الت��أمين واع��ادة الت���أمين

    ٢٬٦٥٦٬٢٧٦               -               ٢٬٦٥٦٬٢٧٦              -موج��ودات عق��ود إع��ادة الت��أمين
    ١٬١٩٧٬٣٩٩               -                           -    ١٬١٩٧٬٣٩٩موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��الل قائم��ة ال��دخل

    ١٬٤٦٨٬٧٠٣    ١٬٤٦٨٬٧٠٣                           -              -مخ��زون عق��اري
    ١٬١٠٨٬٢٢٦               -                           -    ١٬١٠٨٬٢٢٦أرص�دة مدين��ة أخ��رى

    ٨٬١٦٩٬٨٥٠               -                           -    ٨٬١٦٩٬٨٥٠ش��يكات برس��م التحص��يل
    ١٬٩٣١٬٦٠٧               -                           -    ١٬٩٣١٬٦٠٧ودائ�ع ل��دى البن��وك
    ٢٬٢٥٤٬٧٩٧               -                           -    ٢٬٢٥٤٬٧٩٧نقد وم�ا ف�ي حكم��ه

١٨٬٤٠٣٬٥٣٩               ٢٬٦٥٦٬٢٧٦ ٢٢٬٩٠٢٬٠١١  ٤٣٬٩٦١٬٨٢٦  

مطلوب��ات مالي���ة

مطلوب��ات عق���ود الت���أمين 
( المعي���ار ال���دولي للتق���ارير

المجم��وعالمالي�ة رق��م ( ٤) 

دوالردوالردوالر
المطلوب����ات

       ٩٥٧٬٥٣٦                           -       ٩٥٧٬٥٣٦مخص��ص تع��ويض ت��رك الخدم��ة للم��وظفين
    ٢٬٥٧٧٬٥٢٧                           -    ٢٬٥٧٧٬٥٢٧دائن��ون مختلف��ون

       ٤٨٣٬٦١١                           -       ٤٨٣٬٦١١ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت���أمين
    ١٬٣٤٥٬٨٢٥                           -    ١٬٣٤٥٬٨٢٥أرص�دة دائن��ة أخ��رى
    ١٬١٥٠٬٨٠٧                           -    ١٬١٥٠٬٨٠٧مخصص��ات أخ��رى

٢٤٬١٥٣٬١٦٩             ٢٤٬١٥٣٬١٦٩              -مطلوب��ات عق��ود الت��أمين  
    ٢٬٠٧٣٬٣٤٧                           -    ٢٬٠٧٣٬٣٤٧ش��يكات آجل��ة ال��دفع

٣٢٬٧٤١٬٨٢٢             ٢٤٬١٥٣٬١٦٩    ٨٬٥٨٨٬٦٥٣  
 

 
 
 

 إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في القوائم المالية الموحدة مساوية تقريبا لقيمتها العادلة.
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  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٣ 
 

 
 األدوات المالية "تتمة" -٣٢
 

 تصنيف األدوات المالية
 

 :٢٠١٨كانون األول  ٣١
 

موج���ودات 
مالي��ة

موج��ودات عق��ود إع���ادة 
الت���أمين ( المعي���ار ال���دولي 
للتق��ارير المالي��ة رق��م ( ٤) ) 

موج���ودات 
المجم��وعغ�ير مالي�ة

دوالردوالردوالردوالرالموج����ودات 
    ٤٬٦٦٠٬٠٠٣    ٤٬٦٦٠٬٠٠٣                           -              -ممتلك��ات ومع���دات
١١٬٦٣٣٬٨٤١                           -              -اس��تثمارات عقاري��ة  ١١٬٦٣٣٬٨٤١  

    ١٬٦٠٧٬٧٠٢               -                           -    ١٬٦٠٧٬٧٠٢موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��الل ال��دخل الش��امل اآلخ��ر
       ٦٠١٬٧٥٣       ٦٠١٬٧٥٣                           -              -موج�ودات ض�ريبية مؤجل��ة

    ٦٬٧٤١٬٥٦٧               -                           -    ٦٬٧٤١٬٥٦٧ذم��م مدين��ة، بالص��افي
       ٤٦٥٬٦٥٢               -                           -       ٤٦٥٬٦٥٢ذم��م ش��ركات الت��أمين واع��ادة الت���أمين

    ٣٬٥٦٩٬١٥٧               -               ٣٬٥٦٩٬١٥٧              -موج��ودات عق��ود إع��ادة الت��أمين
    ١٬٣١١٬٤٠٢               -                           -    ١٬٣١١٬٤٠٢موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��الل قائم��ة ال��دخل

    ١٬٥٨٦٬١١٧    ١٬٥٨٦٬١١٧                           -              -مخ��زون عق��اري
       ٨٥٨٬٣٩٤               -                           -       ٨٥٨٬٣٩٤أرص�دة مدين��ة أخ��رى

    ٧٬٧٤٤٬٨٤٢               -                           -    ٧٬٧٤٤٬٨٤٢ش��يكات برس��م التحص��يل
    ٢٬٥٣٠٬٩٨٢               -                           -    ٢٬٥٣٠٬٩٨٢ودائ�ع ل��دى البن��وك
    ٣٬٧٧٥٬٦٧٩               -                           -    ٣٬٧٧٥٬٦٧٩نقد وم�ا ف�ي حكم��ه

١٨٬٤٨١٬٧١٤               ٣٬٥٦٩٬١٥٧ ٢٥٬٠٣٦٬٢٢٠  ٤٧٬٠٨٧٬٠٩١  

مطلوب��ات مالي���ة

مطلوب��ات عق���ود الت���أمين 
( المعي���ار ال���دولي للتق���ارير

المجم��وعالمالي�ة رق��م ( ٤) 

دوالردوالردوالر
المطلوب����ات

    ١٬٠٠٢٬٣٦٢                           -    ١٬٠٠٢٬٣٦٢مخص��ص تع��ويض ت��رك الخدم��ة للم��وظفين
    ٣٬٤٥٩٬٩٣٠                           -    ٣٬٤٥٩٬٩٣٠دائن��ون مختلف��ون

    ١٬٠٣٥٬٣٨٩                           -    ١٬٠٣٥٬٣٨٩ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت���أمين
    ١٬٢٥١٬٣٥٦                           -    ١٬٢٥١٬٣٥٦أرص�دة دائن��ة أخ��رى
    ١٬٣٨٧٬٤٦٦                           -    ١٬٣٨٧٬٤٦٦مخصص��ات أخ��رى

٢٣٬٦٧٥٬١٧٤             ٢٣٬٦٧٥٬١٧٤              -مطلوب��ات عق��ود الت��أمين  
       ٩٤٠٬١٩١                           -       ٩٤٠٬١٩١ش��يكات آجل��ة ال��دفع

       ٣٧٩٬٢٢٤                           -       ٣٧٩٬٢٢٤قروض بنكي��ة
٣٣٬١٣١٬٠٩٢             ٢٣٬٦٧٥٬١٧٤    ٩٬٤٥٥٬٩١٨  

 
 

  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٤ 
 

 

 األدوات المالية "تتمة" -٣٢
 

 تصنيف األدوات المالية "تتمة"
 

 :٢٠١٧ كانون األول ٣١
 

موج���ودات 
مالي��ة

موج��ودات عق��ود إع���ادة 
الت���أمين ( المعي���ار ال���دولي 
للتق��ارير المالي��ة رق��م ( ٤) ) 

موج���ودات 
المجم��وعغ�ير مالي�ة

دوالردوالردوالردوالرالموج����ودات 
    ٤٬٥٠٦٬٦٢١    ٤٬٥٠٦٬٦٢١                           -              -ممتلك��ات ومع���دات
١١٬٨٦٠٬٢٦٩                           -              -اس��تثمارات عقاري��ة  ١١٬٨٦٠٬٢٦٩  

    ١٬٤٥٥٬١٩١               -                           -    ١٬٤٥٥٬١٩١موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��الل ال��دخل الش��امل اآلخ��ر
       ٥٦٧٬٩٤٦       ٥٦٧٬٩٤٦                           -              -موج�ودات ض�ريبية مؤجل��ة

    ٦٬٣٧٨٬٨٥٦               -                           -    ٦٬٣٧٨٬٨٥٦ذم��م مدين��ة، بالص��افي
       ٤٠٦٬٠٨٥               -                           -       ٤٠٦٬٠٨٥ذم��م ش��ركات الت��أمين واع��ادة الت���أمين

    ٢٬٦٥٦٬٢٧٦               -               ٢٬٦٥٦٬٢٧٦              -موج��ودات عق��ود إع��ادة الت��أمين
    ١٬١٩٧٬٣٩٩               -                           -    ١٬١٩٧٬٣٩٩موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��الل قائم��ة ال��دخل

    ١٬٤٦٨٬٧٠٣    ١٬٤٦٨٬٧٠٣                           -              -مخ��زون عق��اري
    ١٬١٠٨٬٢٢٦               -                           -    ١٬١٠٨٬٢٢٦أرص�دة مدين��ة أخ��رى

    ٨٬١٦٩٬٨٥٠               -                           -    ٨٬١٦٩٬٨٥٠ش��يكات برس��م التحص��يل
    ١٬٩٣١٬٦٠٧               -                           -    ١٬٩٣١٬٦٠٧ودائ�ع ل��دى البن��وك
    ٢٬٢٥٤٬٧٩٧               -                           -    ٢٬٢٥٤٬٧٩٧نقد وم�ا ف�ي حكم��ه

١٨٬٤٠٣٬٥٣٩               ٢٬٦٥٦٬٢٧٦ ٢٢٬٩٠٢٬٠١١  ٤٣٬٩٦١٬٨٢٦  

مطلوب��ات مالي���ة

مطلوب��ات عق���ود الت���أمين 
( المعي���ار ال���دولي للتق���ارير

المجم��وعالمالي�ة رق��م ( ٤) 

دوالردوالردوالر
المطلوب����ات

       ٩٥٧٬٥٣٦                           -       ٩٥٧٬٥٣٦مخص��ص تع��ويض ت��رك الخدم��ة للم��وظفين
    ٢٬٥٧٧٬٥٢٧                           -    ٢٬٥٧٧٬٥٢٧دائن��ون مختلف��ون

       ٤٨٣٬٦١١                           -       ٤٨٣٬٦١١ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت���أمين
    ١٬٣٤٥٬٨٢٥                           -    ١٬٣٤٥٬٨٢٥أرص�دة دائن��ة أخ��رى
    ١٬١٥٠٬٨٠٧                           -    ١٬١٥٠٬٨٠٧مخصص��ات أخ��رى

٢٤٬١٥٣٬١٦٩             ٢٤٬١٥٣٬١٦٩              -مطلوب��ات عق��ود الت��أمين  
    ٢٬٠٧٣٬٣٤٧                           -    ٢٬٠٧٣٬٣٤٧ش��يكات آجل��ة ال��دفع

٣٢٬٧٤١٬٨٢٢             ٢٤٬١٥٣٬١٦٩    ٨٬٥٨٨٬٦٥٣  
 

 
 
 

 إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في القوائم المالية الموحدة مساوية تقريبا لقيمتها العادلة.
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  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٥ 
 

 
 المالية "تتمة"األدوات  -٣٢

 
 قياس القيمة العادلة

 
 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

 
  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بشروط معينة ويتم تداولها في أسواق مالية نشطة

 في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.بناء على اسعار التداول بالسوق في ختام األعمال 
 

  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقاً لنماذج التسعير المتعارف عليها والمعتمدة على
 تحليل التدفق النقدي بإستخدام األسعار الحالية والمعمول بها في حركات األسواق المالية ألدوات مالية مشابهة.

 
 والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر: مجموعةالقيمة العادلة للموجودات المالية لل

 
يتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يبين الجدول 

 الموجودات المالية:التالي معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه 
 

القيم��ة العادل��ة كم��ا ف��ي
٣١ ك���انون األول٣١ ك���انون األول

٢٠١٨٢٠١٧
دوالردوالر

الموج���ودات المالي���ة
م�ن خ�الل ال��دخل الش��امل االخ��ر:

أسعار الع�رض ف�ي الس��وق المس���توى االول     ١٬٣٣٩٬٨٥٣     ١٬٤٩٢٬٣٦٤أس�هم ش�ركات مدرج�ة
النش��طة

ال ينطب��قال ينطب��ق

نم�اذج تقيي�م داخلي��ة تعتم��د المس�توى الثال��ث        ١١٥٬٣٣٨        ١١٥٬٣٣٨أس�هم ش�ركات غ�ير مدرج�ة
عل�ى ص�افي قيم�ة األص�ول

ص�افي قيم�ة 
الموج�ودات

كلم�ا ازداد ص�افي قيم�ة 
الموج��ودات للش��ركات المس��تثمر 

فيه�ا ارتفع�ت القيم�ة العادل�ة

م�ن خ�الل قائم�ة ال��دخل:

أسعار الع�رض ف�ي الس��وق المس���توى االول     ١٬١٩٧٬٣٩٩     ١٬٣١١٬٤٠٢أس�هم ش�ركات مدرج�ة
النش��طة

ال ينطب��قال ينطب��ق

االس���تثمارات العقاري����ة

متوس��ط الس��عر لتق��ارير المس��توى الث��اني   ١١٬٨٦٠٬٢٦٩   ١١٬٦٣٣٬٨٤١اس��تثمارات عقاري���ة
ث�الث مخمني�ن معتم�دين

ال ينطب��قال ينطب��ق

    ١٤٬٥١٢٬٨٥٩   ١٤٬٥٥٢٬٩٤٥المجم���وع

 
مس��توى القيم��ة  

العادل���ة

 
طـ��ريقة التقيي��م والم��دخالت 

المس���تخدمة

م�دخالت 
هام��ة  غ��ير 
ملموس���ة

العالق��ة بي��ن الم��دخالت الهام��ة  
غ��ير الملموس���ة والقيم���ة العادل���ة

 
 

لم تكن هنالك أية تحويالت بين المستويات خالل السنة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي 
 .٣لم يتم إدراج أية ايضاحات للجدول أعاله. لم تطرأ أي تغيرات على القيمة العادلة المدرجة ضمن مستوى 

  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٦ 
 

 
 مة"األدوات المالية "تت -٣٢

 
 مخاطر السوق

 
تمثل هذه المخاطر احتمال التغير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق، أو التغيرات التي تطرأ على 

معرضة لمخاطر السوق نتيجة الستثمارها في أدوات  مجموعةأسعار العمالت األجنبية أو على معدالت أسعار الفائدة. ال
 مالية.

 
 أسعار السوقإدارة مخاطر 

 
تمثل هذه المخاطر احتمال التغيير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق، والتي تعزى ألسباب تعود إلى 

معرضة لمخاطر السوق نتيجة  مجموعةأداة مالية معينة أو للجهة المصدرة لها أو لسوق األوراق المالية بشكل عام. إن ال
على تخفيض هذه المخاطر وذلك بتنويع االستثمارات ومتابعة  مجموعةة مدرجة، وتعمل الالستثمارها في أدوات مالي

تطورات السوق، إضافة إلى ذلك تقوم اإلدارة بمتابعة فعالة للعناصر الرئيسية التي تؤثر على األسهم وحركة السوق 
 ويشمل ذلك تحليل األداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها.

 
 ر العمالت األجنبيةإدارة مخاط

 
متعلقة بتغيير أسعار تحويل العم�الت حي�ث أن معظ�م الموج�ودات والمطلوب�ات  مجموعةال يوجد مخاطر جوهرية على ال

 .مجموعةالمالية مثبتة بالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األساس لكافة معامالت ال
 

 ات أسعار صرف العمالت هي في حدها األدنى.تعتقد اإلدارة أن احتمال وجود خسائر جوهرية ناتجة عن تقلب
 

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة
 

. مجموع�ةتنتج مخاطر أسعار الفائدة من إحتم�ال التغي�رات ف�ي أس�عار الفائ�دة الت�ي ت�ؤثر عل�ى إي�رادات وتكلف�ة التموي�ل لل
لمخاطر أسعار الفائدة على اإلستثمارات المالية ف�ي الس�ندات والودائ�ع ألج�ل واإلقت�راض م�ن البن�وك  مجموعةتتعرض ال

  والمتغيرة.والتي تخضع كل منها إلى الفوائد الثابتة 
 

عام��ة أن تخف��ف مخ��اطر س��عر الفائ��دة بمراقب��ة حثيث��ة ألس��عار الفائ��دة ف��ي الس��وق واإلس��تثمار ف��ي تل��ك  مجموع��ةتح��اول ال
 الموجودات المالية التي يتوقع أن تكون مخاطرها في حدها األدنى.
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  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٥ 
 

 
 المالية "تتمة"األدوات  -٣٢

 
 قياس القيمة العادلة

 
 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

 
  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بشروط معينة ويتم تداولها في أسواق مالية نشطة

 في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.بناء على اسعار التداول بالسوق في ختام األعمال 
 

  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقاً لنماذج التسعير المتعارف عليها والمعتمدة على
 تحليل التدفق النقدي بإستخدام األسعار الحالية والمعمول بها في حركات األسواق المالية ألدوات مالية مشابهة.

 
 والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر: مجموعةالقيمة العادلة للموجودات المالية لل

 
يتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يبين الجدول 

 الموجودات المالية:التالي معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه 
 

القيم��ة العادل��ة كم��ا ف��ي
٣١ ك���انون األول٣١ ك���انون األول

٢٠١٨٢٠١٧
دوالردوالر

الموج���ودات المالي���ة
م�ن خ�الل ال��دخل الش��امل االخ��ر:

أسعار الع�رض ف�ي الس��وق المس���توى االول     ١٬٣٣٩٬٨٥٣     ١٬٤٩٢٬٣٦٤أس�هم ش�ركات مدرج�ة
النش��طة

ال ينطب��قال ينطب��ق

نم�اذج تقيي�م داخلي��ة تعتم��د المس�توى الثال��ث        ١١٥٬٣٣٨        ١١٥٬٣٣٨أس�هم ش�ركات غ�ير مدرج�ة
عل�ى ص�افي قيم�ة األص�ول

ص�افي قيم�ة 
الموج�ودات

كلم�ا ازداد ص�افي قيم�ة 
الموج��ودات للش��ركات المس��تثمر 

فيه�ا ارتفع�ت القيم�ة العادل�ة

م�ن خ�الل قائم�ة ال��دخل:

أسعار الع�رض ف�ي الس��وق المس���توى االول     ١٬١٩٧٬٣٩٩     ١٬٣١١٬٤٠٢أس�هم ش�ركات مدرج�ة
النش��طة

ال ينطب��قال ينطب��ق

االس���تثمارات العقاري����ة

متوس��ط الس��عر لتق��ارير المس��توى الث��اني   ١١٬٨٦٠٬٢٦٩   ١١٬٦٣٣٬٨٤١اس��تثمارات عقاري���ة
ث�الث مخمني�ن معتم�دين

ال ينطب��قال ينطب��ق

    ١٤٬٥١٢٬٨٥٩   ١٤٬٥٥٢٬٩٤٥المجم���وع

 
مس��توى القيم��ة  

العادل���ة

 
طـ��ريقة التقيي��م والم��دخالت 

المس���تخدمة

م�دخالت 
هام��ة  غ��ير 
ملموس���ة

العالق��ة بي��ن الم��دخالت الهام��ة  
غ��ير الملموس���ة والقيم���ة العادل���ة

 
 

لم تكن هنالك أية تحويالت بين المستويات خالل السنة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي 
 .٣لم يتم إدراج أية ايضاحات للجدول أعاله. لم تطرأ أي تغيرات على القيمة العادلة المدرجة ضمن مستوى 

  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٦ 
 

 
 مة"األدوات المالية "تت -٣٢

 
 مخاطر السوق

 
تمثل هذه المخاطر احتمال التغير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق، أو التغيرات التي تطرأ على 

معرضة لمخاطر السوق نتيجة الستثمارها في أدوات  مجموعةأسعار العمالت األجنبية أو على معدالت أسعار الفائدة. ال
 مالية.

 
 أسعار السوقإدارة مخاطر 

 
تمثل هذه المخاطر احتمال التغيير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق، والتي تعزى ألسباب تعود إلى 

معرضة لمخاطر السوق نتيجة  مجموعةأداة مالية معينة أو للجهة المصدرة لها أو لسوق األوراق المالية بشكل عام. إن ال
على تخفيض هذه المخاطر وذلك بتنويع االستثمارات ومتابعة  مجموعةة مدرجة، وتعمل الالستثمارها في أدوات مالي

تطورات السوق، إضافة إلى ذلك تقوم اإلدارة بمتابعة فعالة للعناصر الرئيسية التي تؤثر على األسهم وحركة السوق 
 ويشمل ذلك تحليل األداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها.

 
 ر العمالت األجنبيةإدارة مخاط

 
متعلقة بتغيير أسعار تحويل العم�الت حي�ث أن معظ�م الموج�ودات والمطلوب�ات  مجموعةال يوجد مخاطر جوهرية على ال

 .مجموعةالمالية مثبتة بالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األساس لكافة معامالت ال
 

 ات أسعار صرف العمالت هي في حدها األدنى.تعتقد اإلدارة أن احتمال وجود خسائر جوهرية ناتجة عن تقلب
 

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة
 

. مجموع�ةتنتج مخاطر أسعار الفائدة من إحتم�ال التغي�رات ف�ي أس�عار الفائ�دة الت�ي ت�ؤثر عل�ى إي�رادات وتكلف�ة التموي�ل لل
لمخاطر أسعار الفائدة على اإلستثمارات المالية ف�ي الس�ندات والودائ�ع ألج�ل واإلقت�راض م�ن البن�وك  مجموعةتتعرض ال

  والمتغيرة.والتي تخضع كل منها إلى الفوائد الثابتة 
 

عام��ة أن تخف��ف مخ��اطر س��عر الفائ��دة بمراقب��ة حثيث��ة ألس��عار الفائ��دة ف��ي الس��وق واإلس��تثمار ف��ي تل��ك  مجموع��ةتح��اول ال
 الموجودات المالية التي يتوقع أن تكون مخاطرها في حدها األدنى.
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  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٧ 
 

 
 األدوات المالية "تتمة" -٣٢

 
 مخاطر االئتمان

 
لى تسديد التزاماتها التعاقدية والذي ينتج عنها ع مجموعةتتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة الجهات األخرى المدينة لل

 إلى مخاطر االئتمان تحديدا فيما يلي: مجموعة. تتعرض المجموعةخسارة مالية لل
 .حصة معيدي التأمين من التزامات التأمين 
 مجموعةمن قبل ال المبالغ المستحقة من معيدي التأمين عن إدعاءات تم دفعها. 
 البوالص. ةالمبالغ المستحقة من حمل 
 .المبالغ المستحقة من الوكالء 

 
سياسة تقوم على إبرام اتفاقيات تعاقدية مع أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تخفيف الخسارة التي  مجموعةتتبنى ال

 من الممكن أن تنتج عن عدم القدرة على سداد تلك االلتزامات.
 

نقد وودائع اللمخاطر تركيز ائتماني تتمثل بشكل رئيسي في  مجموعةالمالية والتي قد تعرض ال مجموعةإن موجودات ال
 وذمم تأمين مدينة. للمتاجرةلدى البنوك، واستثمارات عقارية وموجودات مالية 

 
 لدى البنوك مودعة لدى مؤسسات مالية ذات مالءة ائتمانية عالية. مجموعةإن حسابات ال 
  يمة السوقية، ويتم إظهار الفرق ما بين القيمة الدفترية والقيمة بالق للمتاجرةتظهر االستثمارات في األوراق المالية

 .الموحدة أرباح تقييم االستثمارات المالية للمتاجرة في قائمة الدخلالسوقية في حساب 
  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةتظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تنزيل مخصص. 
  والوكالء موزعة على مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، ويتم تتألف الذمم المدينة من عدد كبير من العمالء

 تقييم المحفظة االئتمانية بشكل دوري بناءا على الوضع المالي لذمم التأمين المدينة.
 نشاطها. مجموعةداخل أو خارج قطاع التأمين والذي تمارس به ال مجموعةال يوجد تركز هام لمخاطر االئتمان بال 
 أنشطتها التأمينية داخل األراضي الفلسطينية. جميع مجموعةتمارس ال 

  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٨ 
 

 
 األدوات المالية "تتمة" -٣٢

 
 مخاطر السيولة

 
إطارا مالئما إلدارة مخاطر  أنشأتقع المسؤولية النهائية فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي 
، باإلضافة إلى متطلبات مجموعةالسيولة، وذلك بهدف إدارة األمور المتعلقة بالتمويل قصير، ومتوسط، وطويل األمد لل

بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات مناسبة من خالل المراقبة المستمرة  مجموعةتقوم ال .إدارة السيولة
يتم تحديد االستحقاق التعاقدي  نقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.للتدفقات ال

 مجموعة. تقوم إدارة الالموحدة المالية القوائملألدوات المالية بناءا على المدة المتبقية الستحقاق األداة المالية من تاريخ 
فيما يلي استحقاق الموجودات  .مجموعةلتأكد من توفر السيولة الالزمة في البمراقبة استحقاق األدوات المالية بهدف ا

 على ترتيبات الدفعات التعاقدية. بناءً  الموحدة المالية القوائموالمطلوبات المالية كما في تاريخ 
 

 :٢٠١٨كانون األول  ٣١
خاض��عة لمخ��اطر الس��يولة

المجم���وعب�دون اس��تحقاقأك�ثر م�ن س��نةخالل س��نة
دوالردوالردوالردوالر

       ١٬٦٠٧٬٧٠٢      ١٬٦٠٧٬٧٠٢            -                         -موج�ودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�الل ال�دخل الش�امل اآلخ��ر
       ٦٬٧٤١٬٥٦٧                 -            -              ٦٬٧٤١٬٥٦٧ذم�م مدين�ة، بالص��افي

          ٤٦٥٬٦٥٢                 -            -                 ٤٦٥٬٦٥٢ذم�م ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
       ٣٬٥٦٩٬١٥٧                 -            -              ٣٬٥٦٩٬١٥٧موج�ودات عق�ود إع�ادة الت�أمين

       ١٬٣١١٬٤٠٢      ١٬٣١١٬٤٠٢            -                         -موج�ودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�الل قائم�ة ال��دخل
          ٨٥٨٬٣٩٤                 --                 ٨٥٨٬٣٩٤أرص�دة مدين�ة أخ��رى

       ٧٬٧٤٤٬٨٤٢                 -    ٨٣١٬٦٧٦              ٦٬٩١٣٬١٦٦ش��يكات برس��م التحص��يل
       ٢٬٥٣٠٬٩٨٢                 -    ٢٥٠٬٠٠٠              ٢٬٢٨٠٬٩٨٢ودائ�ع ل�دى البن�وك
       ٣٬٧٧٥٬٦٧٩                 -            -              ٣٬٧٧٥٬٦٧٩نقد وما ف�ي حكم�ه

١٬٠٨١٬٦٧٦            ٢٤٬٦٠٤٬٥٩٧مجم��وع الموج��ودات المالي���ة  ٢٨٬٦٠٥٬٣٧٧      ٢٬٩١٩٬١٠٤     

       ١٬٠٠٢٬٣٦٢      ١٬٠٠٢٬٣٦٢            -                         -مخص�ص تع�ويض ت�رك الخدم��ة للم��وظفين
       ٣٬٤٥٩٬٩٣٠                 -            -              ٣٬٤٥٩٬٩٣٠دائن�ون مختلف��ون

       ١٬٠٣٥٬٣٨٩                 -            -              ١٬٠٣٥٬٣٨٩ذم�م ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
       ١٬٢٥١٬٣٥٦                 -            -              ١٬٢٥١٬٣٥٦أرص�دة دائن�ة أخ��رى
       ١٬٣٨٧٬٤٦٦                 -            -              ١٬٣٨٧٬٤٦٦مخصص�ات أخ�رى

     ٢٣٬٦٧٥٬١٧٤                 -            -            ٢٣٬٦٧٥٬١٧٤مطلوب�ات عق�ود الت��أمين
          ٩٤٠٬١٩١                 -            -                 ٩٤٠٬١٩١شيكات آجل�ة ال�دفع

          ٣٧٩٬٢٢٤                 -            -                 ٣٧٩٬٢٢٤ق��روض بنكي��ة
     ٣٣٬١٣١٬٠٩٢      ١٬٠٠٢٬٣٦٢            -            ٣٢٬١٢٨٬٧٣٠مجم��وع المطلوب���ات المالي���ة
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  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٧ 
 

 
 األدوات المالية "تتمة" -٣٢

 
 مخاطر االئتمان

 
لى تسديد التزاماتها التعاقدية والذي ينتج عنها ع مجموعةتتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة الجهات األخرى المدينة لل

 إلى مخاطر االئتمان تحديدا فيما يلي: مجموعة. تتعرض المجموعةخسارة مالية لل
 .حصة معيدي التأمين من التزامات التأمين 
 مجموعةمن قبل ال المبالغ المستحقة من معيدي التأمين عن إدعاءات تم دفعها. 
 البوالص. ةالمبالغ المستحقة من حمل 
 .المبالغ المستحقة من الوكالء 

 
سياسة تقوم على إبرام اتفاقيات تعاقدية مع أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تخفيف الخسارة التي  مجموعةتتبنى ال

 من الممكن أن تنتج عن عدم القدرة على سداد تلك االلتزامات.
 

نقد وودائع اللمخاطر تركيز ائتماني تتمثل بشكل رئيسي في  مجموعةالمالية والتي قد تعرض ال مجموعةإن موجودات ال
 وذمم تأمين مدينة. للمتاجرةلدى البنوك، واستثمارات عقارية وموجودات مالية 

 
 لدى البنوك مودعة لدى مؤسسات مالية ذات مالءة ائتمانية عالية. مجموعةإن حسابات ال 
  يمة السوقية، ويتم إظهار الفرق ما بين القيمة الدفترية والقيمة بالق للمتاجرةتظهر االستثمارات في األوراق المالية

 .الموحدة أرباح تقييم االستثمارات المالية للمتاجرة في قائمة الدخلالسوقية في حساب 
  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةتظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تنزيل مخصص. 
  والوكالء موزعة على مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، ويتم تتألف الذمم المدينة من عدد كبير من العمالء

 تقييم المحفظة االئتمانية بشكل دوري بناءا على الوضع المالي لذمم التأمين المدينة.
 نشاطها. مجموعةداخل أو خارج قطاع التأمين والذي تمارس به ال مجموعةال يوجد تركز هام لمخاطر االئتمان بال 
 أنشطتها التأمينية داخل األراضي الفلسطينية. جميع مجموعةتمارس ال 

  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٨ 
 

 
 األدوات المالية "تتمة" -٣٢

 
 مخاطر السيولة

 
إطارا مالئما إلدارة مخاطر  أنشأتقع المسؤولية النهائية فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي 
، باإلضافة إلى متطلبات مجموعةالسيولة، وذلك بهدف إدارة األمور المتعلقة بالتمويل قصير، ومتوسط، وطويل األمد لل

بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات مناسبة من خالل المراقبة المستمرة  مجموعةتقوم ال .إدارة السيولة
يتم تحديد االستحقاق التعاقدي  نقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.للتدفقات ال

 مجموعة. تقوم إدارة الالموحدة المالية القوائملألدوات المالية بناءا على المدة المتبقية الستحقاق األداة المالية من تاريخ 
فيما يلي استحقاق الموجودات  .مجموعةلتأكد من توفر السيولة الالزمة في البمراقبة استحقاق األدوات المالية بهدف ا

 على ترتيبات الدفعات التعاقدية. بناءً  الموحدة المالية القوائموالمطلوبات المالية كما في تاريخ 
 

 :٢٠١٨كانون األول  ٣١
خاض��عة لمخ��اطر الس��يولة

المجم���وعب�دون اس��تحقاقأك�ثر م�ن س��نةخالل س��نة
دوالردوالردوالردوالر

       ١٬٦٠٧٬٧٠٢      ١٬٦٠٧٬٧٠٢            -                         -موج�ودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�الل ال�دخل الش�امل اآلخ��ر
       ٦٬٧٤١٬٥٦٧                 -            -              ٦٬٧٤١٬٥٦٧ذم�م مدين�ة، بالص��افي

          ٤٦٥٬٦٥٢                 -            -                 ٤٦٥٬٦٥٢ذم�م ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
       ٣٬٥٦٩٬١٥٧                 -            -              ٣٬٥٦٩٬١٥٧موج�ودات عق�ود إع�ادة الت�أمين

       ١٬٣١١٬٤٠٢      ١٬٣١١٬٤٠٢            -                         -موج�ودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�الل قائم�ة ال��دخل
          ٨٥٨٬٣٩٤                 --                 ٨٥٨٬٣٩٤أرص�دة مدين�ة أخ��رى

       ٧٬٧٤٤٬٨٤٢                 -    ٨٣١٬٦٧٦              ٦٬٩١٣٬١٦٦ش��يكات برس��م التحص��يل
       ٢٬٥٣٠٬٩٨٢                 -    ٢٥٠٬٠٠٠              ٢٬٢٨٠٬٩٨٢ودائ�ع ل�دى البن�وك
       ٣٬٧٧٥٬٦٧٩                 -            -              ٣٬٧٧٥٬٦٧٩نقد وما ف�ي حكم�ه

١٬٠٨١٬٦٧٦            ٢٤٬٦٠٤٬٥٩٧مجم��وع الموج��ودات المالي���ة  ٢٨٬٦٠٥٬٣٧٧      ٢٬٩١٩٬١٠٤     
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       ١٬٢٥١٬٣٥٦                 -            -              ١٬٢٥١٬٣٥٦أرص�دة دائن�ة أخ��رى
       ١٬٣٨٧٬٤٦٦                 -            -              ١٬٣٨٧٬٤٦٦مخصص�ات أخ�رى

     ٢٣٬٦٧٥٬١٧٤                 -            -            ٢٣٬٦٧٥٬١٧٤مطلوب�ات عق�ود الت��أمين
          ٩٤٠٬١٩١                 -            -                 ٩٤٠٬١٩١شيكات آجل�ة ال�دفع
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  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٩ 
 

 
 األدوات المالية "تتمة" -٣٢

 
 مخاطر السيولة "تتمة"

 
 :٢٠١٧كانون األول  ٣١

خاض��عة لمخ��اطر الس��يولة
المجم���وعب�دون اس��تحقاقأك�ثر م�ن س��نةخالل س��نة

دوالردوالردوالردوالر
       ١٬٤٥٥٬١٩١      ١٬٤٥٥٬١٩١            -                         -موج�ودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�الل ال�دخل الش�امل اآلخ��ر

       ٦٬٣٧٨٬٨٥٦                 -            -              ٦٬٣٧٨٬٨٥٦ذم�م مدين�ة، بالص��افي
          ٤٠٦٬٠٨٥                 -            -                 ٤٠٦٬٠٨٥ذم�م ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين

       ٢٬٦٥٦٬٢٧٦                 -            -              ٢٬٦٥٦٬٢٧٦موج�ودات عق�ود إع�ادة الت�أمين
       ١٬١٩٧٬٣٩٩                 -            -              ١٬١٩٧٬٣٩٩موج�ودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�الل قائم�ة ال��دخل

       ١٬١٠٨٬٢٢٦                 -            -              ١٬١٠٨٬٢٢٦أرص�دة مدين�ة أخ��رى
١٬٢٥٩٬٧٥٨              ٦٬٩١٠٬٠٩٢ش��يكات برس��م التحص��يل  -                 ٨٬١٦٩٬٨٥٠       

       ١٬٩٣١٬٦٠٧                 -    ٢٥٠٬٠٠٠              ١٬٦٨١٬٦٠٧ودائ�ع ل�دى البن�وك
       ٢٬٢٥٤٬٧٩٧                 --              ٢٬٢٥٤٬٧٩٧نقد وما ف�ي حكم�ه

١٬٥٠٩٬٧٥٨            ٢٢٬٥٩٣٬٣٣٨مجم��وع الموج��ودات المالي���ة  ٢٥٬٥٥٨٬٢٨٧      ١٬٤٥٥٬١٩١     

          ٩٥٧٬٥٣٦         ٩٥٧٬٥٣٦            -                         -مخص�ص تع�ويض ت�رك الخدم��ة للم��وظفين
       ٢٬٥٧٧٬٥٢٧                 -            -              ٢٬٥٧٧٬٥٢٧دائن�ون مختلف��ون

          ٤٨٣٬٦١١                 -            -                 ٤٨٣٬٦١١ذم�م ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
       ١٬٣٤٥٬٨٢٥                 -            -              ١٬٣٤٥٬٨٢٥أرص�دة دائن�ة أخ��رى
       ١٬١٥٠٬٨٠٧                 -            -              ١٬١٥٠٬٨٠٧مخصص�ات أخ�رى

     ٢٤٬١٥٣٬١٦٩                 -            -            ٢٤٬١٥٣٬١٦٩مطلوب�ات عق�ود الت��أمين
       ٢٬٠٧٣٬٣٤٧                 -            -              ٢٬٠٧٣٬٣٤٧شيكات آجل�ة ال�دفع

     ٣٢٬٧٤١٬٨٢٢         ٩٥٧٬٥٣٦            -            ٣١٬٧٨٤٬٢٨٦مجم��وع المطلوب���ات المالي���ة

  
 

 مخاطر تغير أسعار االستثمارات
 

تمثل هذه المخاطر احتمال التغير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات ف�ي أس�عار الس�وق والت�ي تع�زى ألس�باب تع�ود إل�ى 
معرض�ة لمخ�اطر الس�وق نتيج�ة  مجموع�ةأداة مالية معينة أو للجهة المصدرة لها أو لسوق األوراق المالي�ة بش�كل ع�ام. ال

على تخفيض هذه المخاطر وذل�ك بتنوي�ع االس�تثمارات ومتابع�ة تط�ورات  مجموعةا في أدوات مالية، وتعمل الالستثماره
السوق، إضافة إلى ذلك، تقوم اإلدارة بمتابعة فعالة للعناصر الرئيسية التي تؤثر على األسهم وحركة السوق ويش�مل ذل�ك 

 تحليل األداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها.
 

  للتأمين المساهمة العامة المحدودةمجموعة شركة المشرق 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٠ 
 

 
 األدوات المالية "تتمة" -٣٢

 
 تحليل الحساسية

 
بالزيادة او بالنقص كما ه�و مفت�رض أدن�اه  %١٠ذا ما تغير سعر االستثمارات بنسبة إ، الموحدة المالية القوائمكما بتاريخ 

وحق�وق الملكي�ة يتمث�ل بالزي�ادة أو ب�النقص  مجموع�ةفي ظل ثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن اث�ر ذل�ك عل�ى أرب�اح ال
 .أمريكي دوالر ٢٩١٫٩١٠بواقع 
 

 االفتراضات وطرق اختبار الحساسية:
 

  الموحدة المالية القوائمتم إعداد تحليل الحساسية بناءا على أسعار االستثمارات كما بتاريخ. 
  ع��ن القيم��ة الس��وقية  %١٠االس��تثمارات بنس��بة ذا م��ا زادت أو نقص��ت أس��عار إ، الموح��دة المالي��ة الق��وائمكم��ا بت��اريخ

بشكل موحد لجميع االستثمارات وذلك في ظل ثبات جميع المتغيرات األخرى، ف�إن أث�ر ذل�ك عل�ى أرب�اح أو خس�ائر 
 وكذلك على حقوق الملكية تم توضيحه فيما سبق. مجموعةال

  يث أن ذلك التغير من الممكن وقوعه.كتغير في أسعار االستثمارات لتعطي تقييم واقعي ح %١٠تم استخدام نسبة 
 
 

 مطلوبات محتملة -٣٣
 

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في  دوالر ٣٤٦٫٢٥١القوائم المالية الموحدة مبلغ  فيبلغ رصيد المطلوبات المحتملة 
 . )٢٠١٧كانون األول  ٣١كما في  ٣٠١٫٧٧٩(مبلغ  تمثل كفاالت بنكية صادرة بإسم الغيرو
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