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شركة المشرق للتأمين

إن االنجــازات التــى حققتهــا الشــركة علــى مــدى
االعــوام الســابقة هــي ثمــرة مباشــرة لثقــة
المســتثمرين والمؤمــن لهــم ،حيــث عملــت
الشــركة بثبــات وحكمــة علــى تطويــر وتوســعة
منتجاتهــا واســتثماراتها لضمــان تقديــم أفضــل
الخدمــات لمجتمعهــا وجمهــور المؤمنيــن لديهــا.
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شركة المشرقللتأمين
تأسســت شــركة المشــرق للتأميــن كشــركة مســاهمة عامــة عــام  ،1992بتضافــر جهــود العديــد مــن
المؤسســاتالماليــةواإلقتصاديــةالفلســطينية،وكاناألولمــنآذار   1993نقطــة انطالقــة عمــل الشــركة
والبــدءفعليــًبتقديــمالخدمــاتللجمهــور .وقــد احتفلــت المشــرق للتأميــن هــذ العــام بمــرور خمــس وعشــرون
عامــً علــى تأسيســها.
فعلــىمــدى  25عامــً وصــو ً
ال 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
اســتثماريةواعــدةضمــنإطــارمــناألمــانواإلهتمــاموالســهولةفــيالحصــولعلــىالخدمــاتوتحقيــقعائــد
إســتثماري مقبــول لمســاهميها .
كانلخطــوةانضمــامالشــركةاألردنيــةالفرنســيةللتأميــنكشــريكاســتراتيجيفــيأواســطالعــام 2000مــع
مجموعــةمــنرجــالاألعمــالواإلدارييــنالمتميزيــن،أكبــراألثــرفــيإعــادةالشــركةلمســارتطورهــاالمهنــي
واإلقتصــادي،رافقــهخطــواتكبــرىعلــىصعيــدالبنيــةالداخليــةللشــركةوصياغــةاســتراتيجياتعمــلجديــدة
ســرعان مــا بــدأت آثارهــا اإليجابيــة بالظهــور.
كمــاأنحضورهــاالفاعــلوابتكارهــاباقــةمــنالحلــولالتأمينيــةالمتنوعــةوالمتطــورةيجعلهــاالخيــاراألمثــل
لتلبيــةاحتياجــاتشــرائحالمجتمــعكافــة.كمــاوتتمتــعالشــركةبعالقــاتاســتراتيجيةمــعكبــرىشــركات
التأميــنالعالميــةوشــركاتاعــادةالتأميــن،باإلضافــة إلــى شــراكاتاســتراتيجيةمحليــةودوليــة ،وتســتثمر
الشــركةفــيفريــقعمــلمتمكــنمــنالفنييــنوالتقنييــنوالمختصيــنفــيصناعــةالتأميــن .كمــاوثقــت
الشــركةالعالقــةبينهــاوبيــنوكالئهــافتميــزتفــيدعــموتوســيعنطــاقنشــاطاتهموأعمالهــمالتســويقية،
وقامــت بتطويــر باقــة مــن الخدمــات التأمينيــة الجديــدة التــي تلبــي حاجــات ورغبــات كافــة شــرائح المجتمــع.
لــميقتصــراهتمــامالشــركةعلــىالزبائــنوالمورديــنوالــوكالءوالمنتجيــن،بــلتصــدرقمــةأولوياتهــاتنميــة
مواردهــا البشــرية والســعي الدائــم لتطويرهــا وتزويدهــا بأرقــى األســاليب اإلداريــة ،كمــا أن الشــركة لــم
تغفــلالمســؤولية المجتمعيــةالملقــاةعلــىعاتقهــاحيــثتقــومبدعــمالعديــدمــناألنشــطة المســتدامة
والمســاهماتتجــاهفئــاتالمجتمــعاألقــلحظــً،باإلضافــة إلــى رعايــةالعديــدمــنالمناســباتوالمعــارض
والمهرجانــات.
ـدمشــركةالمشــرقللتأميــنخدماتهــاالتأمينيــةمــنخــالفروعهــاومكاتبهــاومكاتــبوكالئهــاالمنتشــرة
تقـ ّ
فــيجميــعمحافظــاتالوطــن،كمــاتحــرصالشــركةعلــىتطويــروتحديــثهــذهالمكاتــبباســتمرارلمواكبــة
متطلبــات وطموحــات مؤمنيها.
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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.

أهداف المشرق للتأمين
تســعىشــركةالمشــرقللتأميــنإلــىتحقيــقرســالتها ورؤيتهــامــنخــالتفعيــلاالســتراتيجياتالتســويقية
المالئمــةوالمســاهمةالفاعلــةفــيتطويــرصناعــةالتأميــنفــيفلســطينوالرقــيبهــاإلــىأعلــىالمســتويات
والمشــاركة فــي بنــاء ونهضــة اإلقتصــاد الوطنــي الفلســطيني وتطويــره باعتبارهــا أحــد مكوناتــه ،كمــا
تســعىإلــىزيــادةاالســتثمارفــيالمــواردالبشــريةالخالقــةواعتمــادأفضــلالمعاييــرواألســاليبالتطبيقيــة
والتكنولوجيــةإلعطــاءالقيمــةالمضافــةوتقديــممــاهــوأفضــللمعتمديهــا انطالقــًمــنقاعــدةالشــراكة
المتبادلــةباعتبارهــامظلــةأمــانلمصالحهــم وممتلكاتهــم.

التقرير السنوي 2018

5

تقرير مجلس اإلدارة
المقدملمساهميمجموعةشركةالمشرقللتأمين
عنأعمالالسنةالمنتهية2018

حضرات الس ّيدات والسادة مساهمي مجموعة شركة المشرق للتأمين األفاضل،
تحية واحترامًا وبعد ،
يســرني باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن زمالئــي فــي مجلــس اإلدارة أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي
ُج ِمـ ْ
ـل آداء الشــركة خــال العــام المنصــرم ويســتعرض أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا،
للعــام  2018والــذي ي ْ
إضافــة إلــى توضيــح تداعيــات الظــروف المحيطــة بنــا علــى الوضــع االقتصــادي بشــكل عــام وانعــكاس ذلــك
علــى آداء قطــاع التأميــن وشــركتنا بشــكل خــاص.
همــة نحــو العمــل الجــاد والــدؤوب أال وهــي مــرور  25عــام علــى
لقــد احتفلنــا عــام  2018بمناســبة تزيدنــا ّ
تأســيس شــركتكم ،إن هــذه المناســبة إن دلــت علــى شــيء إنمــا تــدل علــى عراقــة الشــركة ورســوخها كإحــدى
ركائــز االقتصــاد الفلســطيني وأعــرق شــركاته.
وبهــذه المناســبة فقــد اتخــذ مجلــس إدارة شــركتكم قــرارًا باالحتفــال بطريقــة غيــر اعتياديــة حيــث تــم
االســتعاضة عــن إقامــة حفــل تقليــدي بتخصيــص الموازنــة لرفــع مســاهمة الشــركة فــي المســؤولية
المجتمعيــة مــن خــال تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات الهادفــة لدعــم جهــات مجتمعيــة ُتعنــى بالمرأة والشــباب
وذوي االحتياجــات الخاصــة ودور األيتــام عــن طريــق تقديــم الدعــم الــازم لتأهيــل تلــك الجهــات لمســاعدتها
فــي اســتمرار مســيرتها لتقديــم خدماتهــا التنمويــة المســتدامة.
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المساهمون الكرام،
لقــد تصاعــدت صعوبــة األوضــاع السياســية خــال العــام المنصــرم وشــهدت المنطقــة أحداثــً متقلبــة
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
بيــن شــركات التأميــن وجعلهــا تمتــد لكافــة فــروع العمــل.
وبالرغــم مــن العوامــل الخارجيــة المشــار لهــا ســابقًا 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
فــي نتائــج الشــركة اإليجابيــة ،حيــث تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق خطتهــا االســتراتيجية بتعزيــز موقفهــا
واحتياطياتهــا وتحســين مؤشــراتها الماليــة ويظهــر هــذا جليــً مــن خــال األرقــام ونســبة األربــاح.
ختامــً ،اســمحوا لــي أن أوجــه ُج ّ
ــل 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.

وال ّله ولي التوفيق ...

وائل أيوب زعرب
رئيس مجلس اإلدارة
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الشركة العقارية التجارية لإلستثمار
تمتلــك شــركة المشــرق للتأميــن الشــركة العقاريــة التجاريــة لإلســتثمار
وهــيشــركةمســاهمةعامــةمتخصصــةفــيمجــالاإلســتثمارالعقــاري
و ُتعنــىبتطويــرقطــاعاألراضــيفــيفلســطين.
وقــدقامــتالشــركةبتنفيــذالعديــدمــن مشــاريع البنــاءالســكنيةوالتجاريــة
وتطويــر األراضــي.وعملــتعلــىتقديــمحلــولاســتثماريةعقاريــةللســوق
العقــاري باعتمــاد أفضــل المعاييــر اإلداريــة الســليمة.

شــركةبــالميــدســيرفس إلدارة التأمينــات الطبيــة
()PAL Med Service
هــي شــركة رائــدة تعمــل فــي مجــال إدارة المطالبــات الطبيــة لشــركات
التأميــن ،وصناديــق التأميــن الصحــي فــي فلســطين .حيــث تقــوم الشــركة
بخدمــة آالف المشــتركين مــن الشــركات والمؤسســات التابعــة لمحافــظ
شــركات التأميــن وصناديــق التأميــن الصحــي فــي فلســطين وذلــك مــن
خــال برنامــج متطــور بالتعــاون مــع شــركة ميــد ســيرفيس األردن .
تحــرص الشــركة علــى تقديــم خدماتهــا بأســلوب مهنــي مــن خــال كــوادر
بشــرية تتميــز بالثبــات والتخصــص فــي أمــور التدقيــق الفنــي والمالــي
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.
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شــركة بيبــي كــورد لتخزيــن وتأميــن الخاليــا الجذعيــة
()Baby Cord
تماشــيًا مــع إســتراتيجية مجموعــة شــركة المشــرق للتأميــن لتطويــر
الخدمــاتالتــيتقدمهــاالمجموعــةللمواطنيــنانضمــت شــركةبيبــيكــورد
لتخزيــن وتأميــن الخاليــا الجذعيــة  -فلســطين كإحــدى شــركات المجموعــة.
وتعتبــرالشــركةاألولــىوالرائــدةفــيفلســطينفــيهــذاالمجــالوذلــكمــن
خــالالتعــاونمــعبنــكتكنولوجيــاالخاليــاالجذعيــةفــياألردن /بيبــيكــورد
األردن.وتختــصشــركةبيبــيكــوردباإلحتفــاظفــيالخاليــاالجذعيــة بكونهــا
أحــد الخاليــا األساســية المكونــة لجميــع أجــزاء جســم اإلنســان ،وهــي تتميــز
بقدرتهــا علــى االنقســام لتجديــد نفســها وأيضــً االنقســام لتكويــن أكثــر
مــن  200نــوع مختلــف مــن الخاليــا المتخصصــة كخاليــا العضــات وخاليــا
الكبــد والخاليــا العصبيــة والخاليــا الجلديــة وغيرهــا التــي يمكــن اســتخدامها
ألغــراض عالجيــة فــي المســتقبل.

التقرير السنوي 2018
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إستثمارات أخرى
شركة تمكين للتأمين 
هــي شــركة مســاهمة عامــة محدودة تقــدم باقــة مــن الخدمــات والحلــول التأمينيــة التــي تنســجم وأحــكام
الشــريعة اإلســامية مــن خــال نقــاط البيــع المنتشــرة فــي محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وقــد
تأسســت الشــركة فــي العــام  ،2017مــن قبــل مجموعــة مــن رجــال األعمــال الفلســطينيين وعــدد مــن
المؤسســاتوالشــركاتالفلســطينيةوعلــىرأســهامؤسســةإدارةوتنميــةأمــوالاليتامــىوهيئــةالتقاعــد
الفلســطينية،وقــدتــماختيــارشــركةالمشــرقللتأميــنالحليــفاالســتراتيجيلمســاندةالشــركة فــياعمالهــا
وإمدادهــا بالخبــرات الالزمــة.

أعمال ومجال نشاط الشركة
ُتمــارسشــركةالمشــرقللتأميــنبيــعوتســويقكافــةأنــواعالتأمينــاتالعامــة،فــيكافــةمناطــقالســلطة
الوطنيــةالفلســطينيةبمــافيهــاالقــدسوذلــكمــنخــالمكاتبهــاوشــبكةفروعهــاووكالئهــاومنتجيهــا
المنتشــرين فــي مختلــف محافظــات الوطــن.
وفــيهــذاالســياقفــإنالشــركةتســتقطبمجموعــةمميــزةمــنكبــرىالشــركاتوالمؤسســاتاالقتصاديــة
واألهليــةالعاملــةفــيالوطــن،حيــثتقــومبتقديــمخدماتهــاالتأمينيــةوفــقأرقــىالمعاييــرالمتبعــةفــي
هــذاالمجــالوالتــيتشــتملعلــىأفضــلالتغطيــاتوالشــروطالتأمينيــةوفــقمعادلــةالشــراكةالمتبادلــة
مــعالمؤمنيــنلديهــاوالتــيتقــومعلــىمبــدأتحقيــقوحمايــةمصالــحوغايــاتالطرفيــن،ولضمــانوفائهــا
بالتزاماتهــافإنهــاتحــوزعلــىأكثــراتفاقيــاتإعــادةالتأميــنجــودةلــدىأشــهرشــركاتإعــادةالتأميــنفــي
الســوق العالمــي.

مدقق الحسابات الخارجي
يتولىتدقيقحساباتالشركةالسادة
ديلويت آند توش (الشرق األوسط).
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تلتــزم شــركة المشــرق للتأميــن باإليفــاء بمســؤولياتها
والتزاماتهــا المهنيــة ،االمــر الــذي يعــود بالنفــع علــى ضمــان
اســتمرارية عمــل المؤسســات والشــركات المؤمنــة لديهــا
بقطاعاتهــا المختلفــة ويضمــن المحافظــة على االســتقرار
المالــي واإلقتصــادي .للمؤمنيــن وأســرهم والعامليــن
لديهــم والمتضرريــن مــن الحــوادث.
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فروع ومكاتب الشركة
رام ال ّله ،الماصيون ،حي النهضة

المقر
الرئيسي

شارع اإلدريسي ،بناية المشرق
02-2958089

02-2958090
 – 1600رام ال ّله

info@mashreqins.com
www.mashreqins.com
mashreq.pal

شارع فيصل  -عمارة العكر
مقابل محطة التميمي للمحروقات

نابلس

09 2387176
09 2387178

جنين

دوار الداخلية
عمارة وداد السعد

طولكرم

04 2504186
04 2501342

طولكرم
مخيم نور شمس الشارع الرئيسي
09 2696915
09 2696915
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نور
شمس

شارع جامعة القدس
عمارة بيسان
مقابل بنك فلسطين

09 2682620
09 2683390

بجانب البنك اإلسالمي الفلسطيني

04 2512428
04 2512428

قباطية

الشارع الرئيسي
بجانب مسجد التوحيد

طوباس

09 2574116
09 2574317

سلفيت

09 2664553
09 2664553

قرب الدفاع المدني
09 2517177
09 2517265

شارع السبع
فوق سوبر ماركت الشفاء

قلقيلية

09 2931676
09 2931696

البيرة

طولكرم  -عتيل
الشارع الرئيسي

الشارع الرئيسي
مقابل بنك اإلستثمار الفلسطيني

حوارة

09 2591320
09 2591158

بديا  -مسحة
الشارع الرئيسي
قرب شركة العامور

02 2221717
02 2214340

بديا

09 2995205
09 2995205

شارع القدس
عمارة البنك اإلسالمي الفلسطيني
الطابق الثاني

بيت
لحم

شارع جمال عبد الناصر
عمارة أبو سرور
02 2770672
02 2773831

02 2980520
02 2980521

شارع السالم
فوق معرض هونداي
(السالم موتورز)

عتيل

الخليل

الرمال  -شارع الوحدة
مقابل معهد األمل

غزة

08 2827101
08 2827281

التقرير السنوي 2018
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مجلس إدارة الشركة وعدد أسهم كل عضو ونسبة المساهمة

االسم

المنصب

عدد
األسهم

نسبة
المساهمة

السيّد /وائل أيوب زعرب

رئيس مجلس اإلدارة

514,225

%
 9.89

السيّد /ياسر محمود عباس

نائب رئيس مجلس اإلدارة

147,946

%
 2.85

السيّد /جالل كاظم ناصر الدين

نائب ثاني لرئيس مجلس اإلدارة

565,539

%
 10.88

السيّد /أيوب وائل زعرب

عضومجلسإدارة /الرئيسالتنفيذي

1,127,161

%
 21.68

السادة /شركة سجاير القدس
يمثلها السيد /عدنان عادل عبد اللطيف

عضو مجلس إدارة

298,387

%
 5.74

السيّد /وليد وائل زعرب

عضو مجلس إدارة

75,000

%
 1.44

السيّد /وسيم وائل زعرب

عضو مجلس إدارة

75,000

%
 1.44

السيد“ /نادر إلياس” أحمد مغربي

عضو مجلس إدارة

10,000

%
 0.19

السادة /صندوقإدخارموظفي
شركة المشرق للتأمين
يمثلها السيّد /توفيق عيسى حبش

عضو مجلس إدارة

418,278

%
 8.04

السادة /الشركة األردنية الفرنسية للتأمين
يمثلها السيد /سهيل توفيق مرار
عضو مجلس إدارة

125,548

%
 2.41

السادة /الشركة األردنية الفرنسية للتأمين
يمثلها السيد/ناصر احمد العمري
المجموع
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3,357,084

%
 64.56

ملخص السيرة الذاتية للسادة أعضاء مجلس اإلدارة

االسم 
السيّ د /وائل أيوب زعرب
رئيس مجلس اإلدارة

السيّ د /ياسر محمود عباس
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيّ د /جالل كاظم ناصر الدين
نائب ثاني لرئيس مجلس اإلدارة

تاريخ
الميالد

المؤهل العلمي

الخبرات العلمية

1939

بكالوريوس إدارة أعمال
وعلوم سياسية

رئيسمجلسإدارةالشركةاألردنية
الفرنسية للتأمين

1962

بكالوريوسهندسة
ميكانيكية

رئيس مجلس إدارة
شركة مجموعة فالكون

1950

بكالوريوس إدارة أعمال

رجل أعمال 

السيّ د /أيوب وائل زعرب
عضو مجلس إدارة 

بكالوريوس إدارة أعمال مالية

الرئيسالتنفيذيلشركة
المشرق للتأمين
رئيسمجلسإدارةالشركةالعقارية
التجارية لإلستثمار

1946

بكالوريوس اقتصاد

نائبالمديرالعام
لشركة سجاير القدس

1967

بكالوريوسإدارةالمخاطر
والتأمين والتمويل

المدير العام للشركة األردنية
الفرنسية للتأمين

1962

ماجستير إدارة اعمال

مدير عام شركة حبش
ة
المطبعة التجاري 
نائب رئيسمجلسإدارة غرفة تجارة
وصناعة القدس

1969

بكالوريوسإدارةأعمال
وتسويق

العضوالمنتدبللشركةاألردنية
لإلدارة واإلستشارات 

1971

بكالوريوس حقوق

مستشار قانوني

1948

بكالوريوس هندسة مدنية

رجل أعمال

1970

بكالوريوس حقوق

مستشار قانوني

1976

الرئيس التنفيذي
السيّ د/عدنانعادل عبداللطيف
عضو مجلس إدارة

السيّ د /وليد وائل زعرب
عضو مجلس إدارة

السيّ د/توفيق عيسى حبش
عضو مجلس إدارة 

السيّ د /وسيم وائل زعرب
عضو مجلس إدارة

السيّ د“/نادرالياس” أحمدمغربي
عضو مجلس إدارة

السيّ د /سهيل توفيق مرار
عضو مجلس إدارة

السيّ د /ناصر أحمد العمري
عضو مجلس إدارة
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أسهم الشركة وعدد المساهمين
التصنيف

عام 2018

عام 2017

عدد أسهم الشركة

5,200,000

5,200,000

عدد المساهمين

101

105

فئات المساهمين
فئة المساهمة

16

عام 2017

عام 2018
عدد المساهمين

عدد األسهم

عدد المساهمين

عدد األسهم

 100سهم فأقل

45

1,252

47

1,358

 101ولغاية 500سهم

9

2,498

7

1,802

 501ولغاية  1,000سهم

6

4,158

7

5,050

 1,001ولغاية  5,000سهم

15

28,186

17

34,744

 5,001ولغاية  10,000سهم

9

69,911

9

65,945

 10,001ولغاية  50,000سهم

2

54,891

3

65,081

 50,001ولغاية  100,000سهم

4

300,000

4

300,000

 100,001سهم فأكثر

11

4,739,104

11

4,726,020

المجموع

101

5,200,000

105

5,200,000

شركة المشرق للتأمين

شـــاركت الشـــركة بشـــكل إيجابـــي وفعـــال فـــي
برام ــج وحم ــات التوعي ــة االجتماعي ــة حي ــث يق ــاس
نج ــاح الش ــركة بالقيم ــة اإلجمالي ــة للمناف ــع الت ــي
تعـــود علـــى العمـــاء والمســـاهمين والموظفيـــن
والمجتمـــع بأســـره.
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المسؤولية المجتمعية 
لشركة المشرق للتأمين
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شركة المشرق للتأمين
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مسؤوليتنا المجتمعية
تعمــل شــركة المشــرق للتأميــن جاهــدة علــى تجســيد التميّــز فــي توطيــد عالقاتهــا ،وتطويــر عملياتهــا
وإجراءاتهــاالداخليــة،وبنــاءثقافــةالريــادة،والثقــةوالشــفافيةواالبتــكاروالمحافظــةعليهاوالتحلــيبأخالقيات
العمــل،والمســؤوليةالمجتمعيــة .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
برامــجمجتمعيــةذاتأثــرايجابــيوملمــوسلتحقيــقتنميــةمســتدامة،ودعــمالعديــدمــنالمبــادراتالحيويــة
والهادفــة فــي مختلــف القطاعات.

المسنين
وقــد دعمــت الشــركة عــدة جمعيــات تعنــى بالمســنين منهــا جمعيــة االتحــاد النســائي العربــي /دار العنايــة
للمســنين فــي محافظــة رام اهلل وجمعيــة بيــت المســنين الخيريــة فــي محافظــة جنيــن وذلــك عــن طريــق
المســاهمة فــي تلبيــة االحتياجــات األساســية ،كالمســكن ،والملبــس ،والمــأكل .االمــر الــذي ســاهم فــي دعــم
دَ ور الطواقــم العاملــة فــي دور المســنين وتعزيــز عطائهــم وتوفيــر الرعايــة الصحيــة المالئمــة ،و العالجــات،
صحــة المســن النفســية ،والجســدية علــى حــد ســواء.
حســن مــن
والخدمــات الطب ّيــة التــي ُت ّ
ّ
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التعليم والريادة واالبداع
فــي الوقــت الــذي يعتبــر فيــه التركيز علــى العملية
التعليميــة هــو خارطــة الطريــق التــي مــن شــأنها
وضــع االســتراتيجيات والبرامــج التعليميــة ،وذلــك
عــن طريــق إيجــاد منظومــة تعليميــة متميــزة
قــادرة علــى بنــاء قــدرات مــن شــأنها تحقيــق
التنميــة المســتدامة ،قدمــت شــركة المشــرق
للتأميــن منحــً دراســية لعــدد مــن الطلبــة فــي
الجامعــات الفلســطينية وذلــك لمســاعدتهم
علـــى اســـتكمال دراســـتهم الجامعيــة ،كمــا
دعمــت أنشــطة العديــد مــن الجامعــات
والمؤسســات التعليميــة.
وايمانــًمــنإدارةالمشــرقللتأميــنبأهميــةدورالمعلــمفــيالعمليــةالتربويــةالحديثــة،فقــد رعــت الشــركة
ايامــً تدريبيــةلعــدد مــن المعلميــن،لتمكينهــممــنتطويــرمهاراتهــموتهيئــةبيئــة َتع ُلــمأفضــلللطلبــة.

األطفال وذوي االحتياجات الخاصة
وفــي إطـــار حـــرص المشــرق للتأميــن علـــى تمكيــن الشــرائح المجتمعية االكثر حاجـــة للدعـــم واإلســـناد ،والتـــي
تواجـــه ظروفًا إســـتثنائية صعبـــة قدمت الشركة الدعـــم لمؤسســـة قريــــة األطفــــال SOS -فلسطين تقديرًا
للجهــودالمعطــاءةالتــيتقدمهــاإدارةالقريــة فــيرعايــةاألطفــالاأليتــام .وتعمــل المؤسســة العالميــة فــي
اكثــر مــــن  130دولــــة ،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.
كمــا ســاهمت الشــركة بتحســين االوضــاع
المعيشــية والصحيــة واالكاديميــة للعديــد مــن
االطفــال اليتامــى وذوي االحتياجــات الخاصــة فــي
المناطــق المختلفــة لتهيئتهــم لالنخــراط فــي
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
لــذوي االحتياجــات الخاصــة فــي مدينــة نابلــس
وجمعيــة الكفيــف الخيريــة فــي الخليــل ،وجمعيــة
الشــروق «االهليــة للمعاقيــن بصريــا» فــي بيــت لحــم.
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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
ومهرجــان الفصــح الثانــي وشــاركت الشــركة كذلــك فــي رعايــة العديــد مــن البرامــج التوعويــة والتثقيفيــة
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 خــال العمــل مــع المجتمــع المحلي بهدف تحســين مســتوى
معيشــة النــاس بأســلوب يخــدم االقتصــاد والتنميــة فــي آن واحــد.
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المرأة
كمــاقامــتالشــركةبرعايــةســباقاليــومالــورديالنســويالثانــي -وتأتــيأهميــةالســباقمــنمنطلــقتوعيــة
المجتمــعالفلســطينيوالنســاءالفلســطينياتبمخاطــرمــرضســرطانالثــدي،وتداعياتــه،وأهميــةالفحــص
المبكــر .كمــا بــادرت الشــركة لرعايــة حملــة « 16يــوم مــن النشــاط لمناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع
اإلجتماعــي» التابعــة لجمعيــة المــرأة للتنميــة بهــدف مناهضــة جميــع أشــكال العنــف الموجــه ضــد النســاء
والفتيــات ومــن أجــل مناصــرة حــق النســاء الفلســطينيات فــي قانــون أحــوال شــخصية فلســطيني ينصــف
المــرأة ويضمــن المســاواة وإلغــاء التمييــز القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي.

الشباب
انطالقــً مــن رؤيتهــا فــي دعــم األنشــطة الشــبابية
والرياضيــة بمــا ينســجم مــع اســتراتيجية الشــركة
وتمكيــن الشــباب الفلســطيني ليصبــح قــادرًا علــى
المشــاركة فــي المحافــل الرياضيــة إقليميــً ودوليــً.
رعــت المشــرق للتأميــن عــدة نــواد رياضيــة للمســاهمة
فــي إكمــال مســيرتها الناجحــة ،و تحقيــق طموحــات
الشــباب الرياضــي.
ضمــن فعاليــات مشــروع «تعزيــز قــدرات الشــباب
للريــادة والتغييــر (يــا شــباب)» والــذي ينفــذه مركــز
العمــل التنمــوي /معــً بالشــراكة مــع مؤسســة إنقــاذ
الطفــل وبتمويــل مــن اإلتحــاد األوروبــي ،شــاركت
المشــرق للتأميــن بيــوم التوظيــف الــذي اســتهدف
خريجــي الجامعــات الفلســطينية مــن معظــم
محافظــات الوطــن بهــدف تعريفهــم علــى الشــركات
والمؤسســات العاملــة فــي الوطــن.
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الدعم المدروس لمجاالت حيوية مؤثرة
وإللتزامهــا تجــاه المجتمــع المدنــي بكافــة عناصــره وطوائفــه ،رعــت المشــرق للتأميــن البــازار الميــادي
للكنيســتيناألســقفيةواللوثريــةفــيمدينــةراماهلل،الــذيكانريعــهلدعــمالعائــاتالمحتاجــةوبعــض
المؤسســاتالخيريــةالعاملــةفــيالوطــن و بــازار الميــاد الســنوي الحــادي عشــر وحفــل انــارة الشــجرة الــذي
نظمــه النــادي األرثوذكســي والــذي شــمل تنظيــم ســوق صغيــر للبضائــع التــي تتعلــق بعيــد الميــاد ،باالضافــة
إلــى المطــرزات والمشــغوالت اليدويــة.
إلــىجانــبذلــك فــإن المشــرق للتأميــن توظــف عالقاتهــا القويــة مــع العديــد مــن الجهــات والمؤسســات
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 تشــجيعًا تســمح لهــم بالظهــور
واالنطــاق لصناعــة قصــص النجــاح الخاصــة بهــم .وفــي هــذا المجــال ،رعــت المشــرق للتأميــن مبــادرة ّ
«دكان»
التابعــة لمؤسســة داليــا المجتمعيــة التــي تتلخــص فــي تشــجيع افــراد المجتمــع علــى تبنــي ثقافــة إعــادة
اســتخدام األغــراض المختلفــة ،والتبــرع بالفائــض عــن حاجتهــم بــدل مــن التخلــص منهــا وزيــادة التلــوث.
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 العائــات المســتورة
الدخــال البهجــة إلــى قلوبهــم.
ايمانــا منهــا بأهميــة االلتــزام بتطبيــق قواعــد الســامة المروريــة ،رعــت شــركة المشــرق للتأميــن أســبوع المــرور
العربــي ويــوم المــرور العالمــي بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للمــرور ،وذلــك لرفــع مســتوى الوعــي لــدى
المواطنيــن وتعزيــز الســامة المروريــة .ويعتبــر أســبوع المــرور مــن أضخــم األنشــطة التــي تقــام علــى مســتوى
الوطــن العربــي فــي كل عــام ،حيــث أنــه يعنــى بقضايــا التوعيــة والســامة المروريــة عــن طريــق ابتــكار حمــات
توعيــة مروريــة وأنشــطة لإلرتقــاء بســلوك مرتــادي الطــرق مــن جميــع الفئــات العمريــة وحثهــم علــى اإللتــزام
بقواعــد الســامة 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
بلغــتالقيمــةالســوقيةلمحفظــةالشــركةاالســتثماريةفــياألوراقالماليــة  2,919,104دوالرأمريكــيكمــا
فــي  31/12/2018بالمقارنــة مــع  2,652,590دوالر أمريكــي كمــا فــي .31/12/2017

كفاية أنظمة الضبط الداخلي
تولــياإلدارةالتنفيذيــةاهتمامــًخاصــًبأنظمــةالضبــطالداخلــيمــنخــالوضــعالسياســاتواإلجــراءات
العمليــةالتــيتضمــنتحقيــقاألهــدافالموضوعــة،وتقــوماإلدارةالتنفيذيــةبمراجعــةمســتمرةلسياســات
وأنظمــةالرقابــةوالضبــطالداخلــيوإدخــالالتعديــاتالالزمــةعليهــالتتماشــىوخطــةتحقيــقاألهــداف،
وقــدســاهمتهــذهالسياســاتفــيبنــاءنظــاممالــيوإداريمتكامــليتمتــعبأقصــىدرجــاتالمرونــة،والــذي
بــدورهقــامبوضــعوتنفيــذنظــامرقابــيبهــدفقيــاسواســتدراكالمخاطــروالحــدمــنتفاقــمأيــةانحرافــات
وتصويبهــا مباشــرة.

السيطرة على الشركة
ال توجد أية مؤشرات قد تشير إلى نية أي من المساهمين اتخاذ إجراءات للسيطرة على الشركة.
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أو ً
ال :اللجنــة التنفيذيــة والمخولــة بكافــة صالحيــات مجلــس اإلدارة
وتتألف من السادة :
السيّد /أيوب وائل زعرب

عضو مجلس إدارة /الرئيس التنفيذي

السيّد /جالل كاظم ناصر الدين

نائب ثاني لرئيس مجلس اإلدارة

السيّد/عدنانعبداللطيف /شركةسجايرالقدس

عضو مجلس إدارة

ثانيًا :لجنة التدقيق الداخلي وتتألف من السادة :
ممثلعنالسادة /الشركةاألردنيةالفرنسيةللتأمين
السيّدعدنانعبداللطيف /شركةسجايرالقدس
المدقق الداخلي للشركة بصفته الوظيفية

ثالثًا :لجنة الحوكمة وتتألف من السادة :
السيّد /وائل أيوب زعرب

رئيس مجلس اإلدارة

السيّد /وسيم وائل زعرب

عضو مجلس إدارة

السيّد /سهيل توفيق مرار

عضو مجلس إدارة

اإلدارة التنفيذية العليا
السيّد /أيوب وائل زعرب

عضو مجلس إدارة /الرئيس التنفيذي

السيّد /نهاد محمد أسعد

المدير العام

السيّد/نسيم أبو محمود

مساعدالمديرالعامللشؤون المالية

إجتماعات مجلس اإلدارة
عقــدمجلــسإدارةالشــركةســتةإجتماعــاتخــالالعــام 2018ولــم يتغيــب أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس
دونإذنمشــروع،وقــدتــماإلفصــاحعــنتواريــخعقــدهــذهاإلجتماعــاتونتائجهــاوفقــًلألصــول،كمــاعقــدت
اللجنــةالتنفيذيــةوالمخولــةبكامــلصالحيــاتمجلــساإلدارةإجتماعــانلهــاخــالالعــام .2018
لميتقاضىأعضاءمجلساإلدارةأيةبدالتخاللالعام 2018عن حضور إجتماعات مجلس اإلدارة.
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إجتماعاتلجنةالتدقيقالداخلي
تعقــدإجتماعــاتلجنــةالتدقيــقالداخلــيعــادةعلــىهامــشانعقــادإجتماعــاتمجلــسإدارةالشــركة،حيــث
يتــم التــداول والتنســيق بيــن أعضــاء اللجنــة حــول مجريــات ونتائــج اعمــال دائــرة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة.

الكادر الوظيفي
#

المؤهل العلمي

عددالموظفينعام2018

عددالموظفينعام2017

1

ماجستير

7

3

2

بكالوريوس

98

100

3

دبلوم

31

27

4

ثانوية عامة

17

13

5

ما دون ثانوية عامة

6

7

159

150

المجموع

الحوكمة الرشيدة
يولــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة أهميــة خاصــة لمفهــوم الحوكمــة الرشــيدة انطالقــً
مــنالقناعــةالراســخةبأهميــةممارســةأقصــىدرجــاتالشــفافية،ومــنهــذاالمنطلــقفــاناإلفصــاحعــن
المعلومــاتالمتعلقــةبالشــركةونتائــجأعمالهــاوبياناتهــاالماليــةونشــاطاتهاوكافــةأمورهــاالجوهريــة
لمســاهميالشــركةوكافــةالمســتثمرينوالمطلعيــنيقــعفــيأعلــىدرجــاتاالهتمــاموذلــكبهــدفإرســاء
قواعــدالتعامــلالرشــيدلغايــاتتعزيــزالمصلحــةالعامــةللشــركةوالمســاهمينوالمتعامليــنفــيقطــاع
األوراق الماليــة وكافــة المهتميــن فــي هــذا المجــال.

الوضع المالي
ُتظهــرالبيانــاتالماليــةالختاميــةالمدققــةوفــقالمعاييــرالدوليــةإلعــدادالتقاريــرالماليــةمــنقبــلمدقــق
حســاباتالشــركةالخارجــيبوضــوحتــامكافــةالنواحــيالجوهريــةللمركــزالمالــيللشــركةونتائــجأعمالهــا
وتدفقاتهــاالنقديــةكمــافــيتاريــخ 31/12/2018
وانطالقــًمــنتبنــيالشــركةألســسوقواعــدالحوكمــةالرشــيدةبمضمونهــاالشــمولي،فــاناإلفصاحوبشــكل
دائــموواضــحعــنكافــةنشــاطاتونتائــجأعمــالالشــركةواســتثماراتهاوأمورهــاالجوهريــةوالتواصــلمــع
حملــة أســهمها ومســاهميها يقــع فــي صلــب أولوياتهــا .
التقرير السنوي 2018
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آلية إيصال المعلومات للمساهمين
توجــهالدعــوةلحضــورإجتمــاعالهيئــةالعامــةالعــاديالســنويلكافــةمســاهميالشــركةالمســجلين
لــدى مركــز اإليــداع والتحويــل فــي بورصــة فلســطين قبــل خمســة عشــر يومــً مــن انعقــاد اإلجتمــاع.
نشر إعالن دعوة الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين قبل أسبوع من انعقاد اإلجتماع.
وضــعالتقريــرالســنويلــدىأمانــةســرمجلــساإلدارةفــيمركــزالشــركةالرئيســيوكذلــكلــدىفــروع
الشــركة فــي مختلــف المناطــق الطــاع مــن يرغــب مــن المســاهمين.

البحث والتطوير
لقــداحتــلموضــوعالبحــثوالتطويــرخاللالعــام 2018موقعــً مميزًا فــي اهتمامــات اإلدارة التنفيذية للشــركة،
حيــثتركــزتالجهــودبهــذاالســياقعلــىتحديــثأســاليبالعمــلوتطويــرآليــاتإصــداروثائــقالتأميــنوأتمتتهــا
وتطويــروســائلتقديــمالخدمــاتالتأمينيــةوآليــاتالتواصــلمــعالجمهــور،األمــرالــذيأدىإلــىتفعيــلعاملــي
الســرعة والدقــة فــي عمليــات اإلصــدار تســهي ً
ال لجمهــور مؤمنيهــا وموظفيهــا علــى حــد ســواء.
لذلــكقــدواصلــتالشــركةاهتمامهــاوتركيزهــاعلــىتدريــبكوادرهــاوطاقــمموظفيهــاحيــثعقــدت
العديــدمــنالــدوراتالتدريبيــةوورشالعمــلالداخليــةكمــاانتدبــتالعديــدمــنالموظفيــنللمشــاركةفــي
الــدوراتالخارجيــةوالمؤتمــراتوذلــكبهــدفتعزيــزوزيــادةالثقافــةالتأمينيــةوتطويــراألداءالفنــيواإلداري
لموظفــيالشــركةوتعزيــزروحاالنتمــاء،إيمانــًبأهميــةاالســتثمارفــيالــكادرالبشــريكونــهالثــروةالحقيقيــة
للشــركة واألداة الرئيســية لتحقيــق النمــو المســتدام.

اإلجراءات القانونية والقضايا
لقــداســتمرخــالالعــام 2018ايــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة اهتمامــً كبيــرًا فــي معالجــة كافــة القضايــا
المقامــةعلــىالشــركةوالتــيهــيباألســاسالتخــرجعــننطــاقاإلجــراءاتالطبيعيــةالمتعلقــةبطبيعــةأعمــال
الشــركةوالتــيتنشــأكنتيجــةمباشــرةلنزاعــاتبشــأنقيمالتعويضــاتواألضــرارالمترتبــةعلىحــوادثمركبات
وتأمينــاتعامــةمختلفــة،والتــيتؤكــدالخبــرةالفنيــةللشــركةعلــىمــدارالســنواتالماضيــةإلــىعــدموجــود
أيتأثيــرغيــرطبيعــيعلــىالمركــزالمالــيللشــركةعلــىخلفيــةهــذهالقضايــانتيجــةوضــعمخصصــاتماليــة
كافيــة لمقابلتهــا فــي البيانــات الماليــة للشــركة.
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التغيرات والمؤشرات المستقبلية
لقــدشــهدتأوضــاعقطــاعالتأميــنفــيفلســطينخــالالعــامالماضــيمعانــاةمــننفــسالمعوقــاتالتــي
عانــىمنهــاالقطــاعفــياألعــوامالســابقة.واســتمرتخروقــاتتعرفــةالتأمينــاتاإللزاميــةالمقــرةمــنقبــل
اإلدارةالعامــةللتأميــنفــيهيئــةســوقرأسالمــالالفلســطينيةباإلضافــةإلــىاســتمرارحــدةالمنافســةبيــن
شــركاتالتأميــنالفلســطينيةالعاملــةفــيالســوقوالوصــولفــياألســعاربهــاإلــىحــدوددُ نيــا.باإلضافــةإلــى
االســتمرار فــي المنافســة علــى صعيــد الكفــاءات والكــوادر التأمينيــة والــوكالء والمنتجيــن.
واســتمرتاإلدارةالتنفيذيــةللشــركةبسياســتهاالمعلنــةبعــدماالنجــرارخلــفالممارســاتغيــرالمدروســة
المتبعــةفــيالســوق،واســتطاعتأنتنــأىبنفســهاعــنتعريــضالشــركةلمجازفــاتاليمكــنالتكهــن
بعواقبهــامــنخــالسياســتهاالمتحفظــةفــياإلكتتــاببأنــواعمعينــةمــنالتأمينــاتالمصنفــةبالخطيــرة،
إال أن الشــركة وضعــت خطــة نمــو مدروســة لمحفظــة الشــركة آخــذة بعيــن االعتبــار كافــة العوامــل
المؤثرة في السوق.
لقــدانصــبجــزءكبيــرمــناهتمامــاتاإلدارةالتنفيذيــةللشــركةخــالالعــامالماضــي 2018علــىإنجــازمــا
تبقــىمــنخطــةإعــادةالهيكلــةاإلداريــةوالماليــةووضــعسياســاتاالكتتــابالواضحــةوإنجــازإجــراءاتالعمــل
الداخليــة،األمــرالــذيســيمكنطاقــمالعمــلمــنالقيــامبواجباتــهعلــىأكمــلوجــهويعــززمكانــةالشــركة
واالنطــاق بهــا مــن جديــد نحــو تبــوء المكانــة الحقيقيــة للشــركة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني .

الوضع التنافسي
يمتــاز ســوق التأميــن الفلســطيني بمنافســة كبيــرة وذلــك بســبب صغــر حجــم الســوق ،مقارنــة مــع عــدد
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.
إال أن شــركتنا اســتمرت فــي نهجهــا المســتند علــى االكتتــاب الفنــي المتحفــظ بالبعــد عــن التأمينــات عاليــة
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.

التوجه االستراتيجي
إنمجلــساإلدارةواإلدارةالتنفيذيــةللشــركةمصممــونعلــىالمضــيقدمــًفــيتحقيــققصــةنجــاحجديــدة
تضــافإلــىرصيــدوســمعةالشــركةالتــيتحظــىبهــالــدىقاعــدةواســعةمــنكبــرىالشــركاتوالمؤسســات
الفلســطينية،إيمانــًمنهــمبمقومــاتالنجــاحوالتطــورالممكنــةوالمتمثلــةبالطاقــاتالبشــريةوالســمعة
الطيبــةالقائمــةعلــىالخدمــةالمميــزةوالوفــاءباإللتزامــاتالمتحققــة.
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تطور األقساط المكتتبة والمطالبات المسددة و األرباح
(ألف دوالر أمريكي)

السنة

العام 2018

العام 2017

األقساط المكتتبة

25,627

23,800

مطالبات مسددة

14,029

10,520

صافي أرباح أعمال التأمين

4,084

3,762

الربح قبل الضريبة

3,422

4,592

30,000

العام 2018
العام 2017

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
األقساط
المكتتبة
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مطالبات
مسددة

صافي أرباح
أعمال التأمين

الربح قبل
الضريبة

تطور إجمالي األصول ومطلوبات عقود التأمين وحقوق الملكية
(ألف دوالر أمريكي)

السنة

العام 2018

العام 2017

إجمالي األصول

47,087

43,962

مطلوبات عقود التأمين

23,675

24,153

حقوق الملكية

13,956

11,220

50,000

العام 2018

45,000

العام 2017

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
إجمالي
األصول

مطلوبات
عقود التأمين

حقوق
الملكية
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الهيكل التنظيمي

دائرة الشؤون
اإلدارية

دائرة شؤون
الموظفين

دائرة الكمبيوتر

الدائرة القانونية

قسم
البرمجة

قسم
الشبكات

دائرة التأمين
الصحي

قسم
التعويضات

دائرة انتاج
التأمينات العامة

قسم اإلصدار
واإلدخال
قسم
التدقيق

قسم
االصدار
قسم اإلدخال
والتدقيق

دائرة التدقيق الداخلي

دائرة إعادة
التأمين
دائرة
التسويق

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المدير العام

دائرة اإلتصاالت
التسويقية
دائرة المركبات

أمانة السر

سكرتاريا مكتب اإلدارة العامة

قسم اصدار
المركبات
قسم
التدقيق

دائرة التعويضات
المادية
دائرة تعويضات
التأمينات العامة
قسم
التحقيق

قسم اسناد
الفروع والوكالء

مساعد المدير العام
للشؤون المالية

الفروع
الموازنات التقديدية
واالحصائيات
قسم حسابات
الوكالء
قسم التحصيل

قسم الحسابات
العامة والبنوك

دائرة التعويضات
الجسدية

قسم
المعاينات

قسم حسابات
العمالء والفروع
محاسبي الفروع

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة
العامة المحدودة فلسطين
القوائم المالية
وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

التقرير السنوي 2018

35

دﯾﻠﻮﯾﺖ آﻧﺪ ﺗﻮش )اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(
ﻋﻤﺎرة اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺣﻲ اﻟﻨﮭﻀﺔ ،اﻟﻤﺎﺻﯿﻮن
رام ﷲ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﯾﺪ ٤٤٧
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ھﺎﺗﻒ+٩٧٠ (٠) ٢ ٢٩٨ ٠٠٤٨ :
ﻓﺎﻛﺲ+٩٧٠ (٠) ٢ ٢٩٥ ٩١٥٣ :
www.deloitte.com

ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻘﻞ
إﻟﻰ اﻟﺴـﺎدة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘـﺄﻣﯿـﻦ
اﻟﻤﺴـﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﻤﺤـﺪودة
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻟـﺮأي
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( واﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ )وﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ ً ﺑـ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
 ٢٠١٨وﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،وﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
إﯾﻀﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى.
ﻓﻲ رأﯾﻨـﺎ ،إ ن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﻈﮭـﺮ ﺑﺼ ﻮرة ﻋﺎدﻟـﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻮھﺮﯾـﺔ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٨وأداﺋﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ،وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
أﺳﺎس اﻟﺮأي
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﻗﯿﻘﻨﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪ وﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ .إن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻨﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة "ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺪﻗﻖ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت" ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ ھﺬا  .ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ "ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ" وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .ھﺬا ،وﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﻨﺎ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت .وﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن ﺑﯿّﻨﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﺮأﯾﻨﺎ.
أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
إن أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎ اﻟﻤﮭﻨﻲ ،ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .وﺗﻢ
ﺗﻨﺎول ھﺬه اﻻﻣﻮر ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻜﻞ ،وﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأﯾﻨﺎ ﺣﻮﻟﮭﺎ ،وﻻ ﻧﺒﺪي رأﯾﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ.
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ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻘﻞ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
 -١ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ %٧١
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ) %٧٤ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ،(٢٠١٧ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ
اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻺدﻋﺎءات اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻋﻨﮭﺎ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪدة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼدﻋﺎءات
اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ ،واﺣﺘﯿﺎطﻲ أﻗﺴﺎط
اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ .ﻟﻘﺪ ﺗﻢ أﺧﺘﯿﺎر
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﺄﻣﺮ ﺗﺪﻗﯿﻖ رﺋﯿﺴﻲ
ﻷن ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﯾﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮات
ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة وﯾﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹدﻋﺎءات اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ وﺗﻘﺪﯾﺮات
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻦ
اﻻدﻋﺎءات ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻌﮭﻢ .ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ ﺧﺒﯿﺮ اﻛﺘﻮاري ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﺪى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺸﻜﻞ دوري.

ﻛﯿﻒ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -١ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ وﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات
اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻟﻤﺨﺼﺺ اﻹدﻋﺎءات اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ وﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺴﺪدة وﻗﻤﻨﺎ ﺑﻔﮭﻢ ودراﺳﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت .ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻔﺤﺺ ﻋﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻹدﻋﺎءات
اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ وﻟﻢ ﺗﺴﺪد ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
 -٢ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻋﺎدة إﺣﺘﺴﺎب اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﺬي
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ ً
إﻟﻰ ﻋﺪد اﻷﯾﺎم اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻓﺘﺮات
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 -٣ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻻﻛﺘﻮاري اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻻﻛﺘﻮاري اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺎ واﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻹﻛﺘﻮاري
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻘﻞ "ﺗﺘﻤﺔ"
أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
 -٢ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺑﻠﻎ رﺻﯿﺪ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٨
ﻣﺒﻠﻎ  ٨٫٤١٣٫٣٥٠دوﻻر ،وﺑﻠﻎ رﺻﯿﺪ ﻣﺨﺼﺺ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ١٫٦٧١٫٧٨٣دوﻻر
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %٢٠ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ رﺻﯿﺪ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ) .ﻣﺒﻠﻎ
 ٧٫٩٩١٫٧٢٢دوﻻر وﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ١٫٦١٢٫٨٦٦دوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ  %٢٠ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .(٢٠١٧

ﻛﯿﻒ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
• ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺧﺘﺒﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺈﺻﺪار
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وآﻟﯿﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ وإدارة اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺸﻜﻮك
ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ وطﺮﯾﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻼزم،
ﺣﯿﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة.
•

ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻹدارة ﺗﻈﮭﺮ أرﺻﺪة
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ واﻟﻤﺨﺼﺺ
اﻟﻤﺮﺻﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ذﻣﺔ .ﺣﯿﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﮭﺎ
ودﻗﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﯿﮭﺎ ،وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .وﻛﺬﻟﻚ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻣﺪى أﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ.

•

ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) – (٩اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ
وﺟﺪ ﻧﺎ أن اﻹدارة ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪ وﺗﻢ
اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ.

اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛﺄﻣﺮ ﺗﺪﻗﯿﻖ
رﺋﯿﺴﻲ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺣﺘﺴﺎﺑﮫ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﺪﯾﺮات ﺟﻮھﺮﯾﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ اﻋﺘﻤﺎدا ً ﻋﻠﻰ
أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻋﻮاﻣﻞ
أﺧﺮى.
إن طﺒﯿﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ذﻣﻢ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺒﻮاﻟﺺ وذﻣﻢ اﻟﻮﻛﻼء وذﻣﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء وذﻣﻢ
أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ وأﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ ﻓﺮﺿﯿﺎت
واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺪﻧﻲ ﻟﻘﺎء ﺗﻠﻚ
اﻟﺬﻣﻢ.
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ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻘﻞ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى
إن اﻹ دارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى .ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻏﯿﺮ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮﻟﮭﺎ .إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻻﺣﻖ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮﻧﺎ .
ﻻ ﯾﺸﻤﻞ راﯾﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى وإﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺒﺪي اي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ او اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺣﻮﻟﮭﺎ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة  ،ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻨﺎ ھﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻨﺎ ،ﺣﯿﺚ ﻧﻘﯿّﻢ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة او
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ أو أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺧﻄﺎء ﺟﻮھﺮﯾﺔ.
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹدارة ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
إن اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪھﺎ اﻹدارة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ إﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ إﺣﺘﯿﺎل
أو ﻋﻦ ﺧﻄﺄ.
ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة ،واﻹﻓﺼﺎح
ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ،ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻹﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻹدارة ﺗﻨﻮي
ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أو ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺑﺪﯾﻞ واﻗﻌﻲ إﻻ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ .ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎر إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠ ﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
إن ﻏﺎﯾﺘﻨﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺤﺼ�������ﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺧﺎﻟﯿﺔ ﺑﺼ�������ﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء
ﺟﻮھﺮﯾﺔ ،ﺳ��ﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷ��ﺌﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﯿﺎل أو ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ،وإﺻ��ﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺬي ﯾﺸ��ﻤﻞ رأﯾﻨﺎ .إن اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ھﻮ
ﻣﺴ���ﺘﻮى ﻋﺎ ٍل ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ،وﻻ ﯾﻀ���ﻤﻦ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻤﺖ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﺳ���ﻮف ﺗﻜﺸ���ﻒ داﺋﻤﺎ ً أي
ﺧﻄﺄ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮده .وﻗﺪ ﺗﻨﺸ����ﺄ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻦ اﻹﺣﺘﯿﺎل أو ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﺸ����ﻜﻞ ﻓﺮدي أو ُﻣﺠ ّﻤﻊ
ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺄ�ﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻹﻗﺘﺼ�������ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ اﻟﻤﺴ�������ﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻤﺎرس اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻚ اﻟﻤﮭﻨﻲ طﻮال ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮم أﯾﻀﺎ ً:
•

ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﯿﺎل أو ﻋﻦ ﺧﻄﺄ،
و اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻮﻓﺮ
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺮأﯾﻨﺎ .ان ﻣﺨﺎطﺮ ﻋﺪم اﻛﺘﺸﺎف ﺧﻄﺄ ﺟﻮھﺮي ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎل ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻤﻞ
اﻻﺣﺘﯿﺎل اﻟﺘﻮاطﺆ ،اﻟﺘﺰوﯾﺮ ،اﻟﺤﺬف اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ،ﺳﻮء اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ أو ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ .

•

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

•

ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻹدارة .
٤
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شركة المشرق للتأمين

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
ﻗائم��ة الم��ركز الم��الﻲ الموح��دة
كم��ا ف��ﻲ  ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٨
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إيض���احات دوﻻر

المــوجـ����ودات
الموج���ودات غ���ير المتداول���ة
ممتلك��ات ومع���دات
اس��تثمارات عقاري��ة
موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��ﻼل ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر
ودائ��ع الزامي��ة
موج�ودات ض�ريبية مؤجل��ة
ش�يكات برس�م التحص�يل تس��تحق بع��د س��نة
مجم��وع الموج��ودات غ���ير المتداول���ة
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١٬٣١١٬٤٠٢
١٬٥٨٦٬١١٧
٨٥٨٬٣٩٤
٦٬٩١٣٬١٦٦
٢٬٢٨٠٬٩٨٢
٣٬٧٧٥٬٦٧٩
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١٬٦٨١٬٦٠٧
٢٬٢٥٤٬٧٩٧
٢٤٬٠٦٢٬٠٤١

مجم���وع الموج���ودات

٤٧٬٠٨٧٬٠٩١

٤٣٬٩٦١٬٨٢٦

حق���وق الملكي���ة والمطلوب���ات
حق��وق الملكي��ة
رأس الم����ال
احتي��اطي إجب��اري
التغ��ير ف��ي القيم��ة العادل��ة
فروق��ات ترجم��ة الق��وائم المالي��ة
اﻷرب��اح الم��دورة
ص��افﻲ حق��وق الملكي��ة العائ��د لمس��اهمﻲ الش��ركة اﻷم
حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة
مجم��وع حق��وق الملكي��ة
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١٬٠٠٢٬٣٦٢
١٬٠٠٢٬٣٦٢
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١٬١٥٠٬٨٠٧
٢٤٬١٥٣٬١٦٩
٢٬٠٧٣٬٣٤٧
٣١٬٧٨٤٬٢٨٦

مجم���وع المطلوب���ات
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٣٢٬٧٤١٬٨٢٢

مجم��وع المطلوب��ات وحق���وق الملكي���ة

٤٧٬٠٨٧٬٠٩١

٤٣٬٩٦١٬٨٢٦

الموج����ودات المتداول����ة
ذم��م مدين��ة ،بالص��افي
ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت���أمين
موج��ودات عق��ود إع��ادة الت��أمين
موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��ﻼل قائم��ة ال��دخل
مخ��زون عق��اري
أرص�دة مدين��ة أخ��رى
ش�يكات برس�م التحص�يل تس��تحق خ��ﻼل س��نة
ودائ�ع ل��دى البن��وك
نقد وم�ا ف�ي حكم��ه
مجم���وع الموج���ودات المتداول���ة

 -١٧ب
 -١٧أ

المطلوب���ات غ���ير المتداول���ة
مخص��ص تع��ويض ت��رك الخدم��ة للم��وظفين
مجم��وع المطلوب��ات غ���ير المتداول���ة
المطلوب����ات المتداول����ة
دائن��ون مختلف��ون
ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت���أمين
أرص�دة دائن��ة أخ��رى
مخصص��ات أخ��رى
مطلوب��ات عق��ود الت��أمين
ش��يكات آجل��ة ال��دفع
قروض بنكي��ة  -الج�زء القص��ير اﻷج��ل
مجم���وع المطلوب���ات المتداول���ة

٥٬٢٠٠٬٠٠٠
٦٤٥٬١٩٥
١٬٣٠٠٬٢٠١
)(٣٩٠٬١٤٤
)(١٬٠٧٢٬٥٧٢
٥٬٦٨٢٬٦٨٠
٥٬٥٣٧٬٣٢٤
١١٬٢٢٠٬٠٠٤
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

ﻗائم��ة ال��دخل الموح��دة
للس��نة المنتهي��ة ف��ﻲ  ٣١ك��انون اﻷول ٢٠١٨
٢٠١٨
دوﻻر

٢٠١٧
دوﻻر

اجم��الي أقس��اط مكتتب��ة
التغ�ير ف�ي مخص��ص أقس��اط غ��ير مكتس��بة
اي��رادات أﻗس��اط مكتس��بة

٢٤
٢٤

٢٥٬٦٢٧٬٠٧٦
)(٦٩١٬١٦٣
٢٤٬٩٣٥٬٩١٣

٢٣٬٧٩٩٬٦٥١
)(١٬٠٦٤٬٤٧٧
٢٢٬٧٣٥٬١٧٤

أقس��اط معي���دي الت���أمين
التغ�ير ف�ي مخص��ص أقس��اط غ��ير مكتس��بة
ص��افﻲ أﻗس��اط معي��دي الت��أمين

٢٤
٢٤

)(٢٬٠٢٦٬٩٧٨
٥٤٬٨٥٦
)(١٬٩٧٢٬١٢٢

)(١٬٥١٩٬١٨٨
٦٢٬٥٣٤
)(١٬٤٥٦٬٦٥٤

ص��افﻲ أﻗس��اط الت��أمين المكتس��بة

٢٤

٢٢٬٩٦٣٬٧٩١

٢١٬٢٧٨٬٥٢٠

اجم��الي العم���وﻻت المكتس���بة
يط�رح  :العم���وﻻت المدفوع���ة
ص��افﻲ أﻗس��اط الت��أمين المكتس��بة بع��د العم��وﻻت

٢٤
٢٤

٢٥٥٬٩٣١
)(١٬٣٢٢٬٧١٧
٢١٬٨٩٧٬٠٠٥

٩٧٩٬٨٥٧
)(١٬٢٠٢٬٥٧٨
٢١٬٠٥٥٬٧٩٩

إيض���احات

٢٢٥٬٥٤٧

اي���رادات اﻻس���تثمارات
المطالب����ات المتكب����دة
اجم���الي المطالب���ات المتكب���دة
حص��ة معي��دي الت��أمين
ص���افﻲ المطالب���ات المتكب���دة

٢٤

)(١٤٬٥١٤٬٤٨٥
١٬٤٢٧٬٥٠١
)(١٣٬٠٨٦٬٩٨٤

)(١٣٬٩٣٢٬٤٣٨
٨٩٨٬١٥٧
)(١٣٬٠٣٤٬٢٨١

ص��افﻲ أرب��اح أعم��ال الت��أمين ﻗب��ل المص��اريف اﻹداري��ة
مص��اريف إداري��ة وعمومي��ة متعلق��ة بأعم��ال الت��أمين
ص��افﻲ أرب��اح أعم��ال الت��أمين بع��د المص��اريف اﻹداري��ة

٢٤
٢٥
٢٤

٩٬٠٣٥٬٥٦٨
)(٤٬٩٥١٬٦٢٠
٤٬٠٨٣٬٩٤٨

٨٬٢٧٣٬٣٦٩
)(٤٬٥١١٬٧٥٩
٣٬٧٦١٬٦١٠

)(٦١٬٧٥٧
١٢٧٬٦٥٣
)(١٥٦٬٦٦٧
)(١٣٬٤٢١
)(٧٩٣٬٩٩٨
٥٥٬٦٩٠
)(١٥٤٬٧٩٦
٣٣٥٬٢٣٢
٣٬٤٢١٬٨٨٤
)(١٬٠٠٣٬٣٠٨
٢٬٤١٨٬٥٧٦

)(٨٨٬١٣٥
)(٢٩٩٬٤٧٢
)(٣٤٧٬٢٢٢
٧٬٩٠٩
)(٧٥٩٬٦٧٧
٣٦٨٬١٩٠
٣٥٬٨٦٦
١٬٩١٣٬٣٠١
٤٬٥٩٢٬٣٧٠
)(١٬٣١٩٬٣١٤
٣٬٢٧٣٬٠٥٦

٢٬٤٥٧٬٣٥٤
)(٣٨٬٧٧٨
٢٬٤١٨٬٥٧٦

٢٬٤٧٥٬٨٣٤
٧٩٧٬٢٢٢
٣٬٢٧٣٬٠٥٦

فوائ�د وعم�وﻻت بنكي�ة
أرب��اح )خس��ائر( تقيي�م فروق�ات عمل��ة
مخص��ص الخس��ائر اﻹئتماني��ة المتوقع��ة
)خس��ائر( أرب��اح بي��ع ممتلك��ات ومع��دات
مص�اريف إداري�ة وعمومي�ة غ�ير موزع��ة
اي�رادات أخ�رى غ��ير موزع��ة
)خس��ائر( أرب��اح إع��ادة تقيي��م اس��تثمارات مالي��ة م��ن خ��ﻼل قائم��ة ال��دخل
أرب��اح إع��ادة تقيي��م اﻻس��تثمارات العقاري��ة
ص��افﻲ ال��ربح للس��نة ﻗب��ل الض��رائب
ضريبة دخ�ل وض�ريبة قيم�ة مض�افة عل�ى اﻷرب��اح
ص��افﻲ ال��ربح للس��نة بع��د الض��رائب

١١
٢٥
٧

العائ��د ال��ى:
مس���اهمي الش���ركة اﻷم
حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة

٣-٤

ال��ربح اﻷساس��ﻲ للس��هم الواح��د العائ��د ال��ى مس��اهمﻲ الش��ركة اﻷم

٢٧
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ﻗائم��ة ال��دخل وال��دخل الش��امل اﻵخ��ر الموح��دة
للس��نة المنتهي��ة ف��ﻲ  ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٨

ص�افي ال��ربح للس��نة
بن��ود ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر
بن��ود ل��ن يت��م إع��ادة تص��نيفها ﻻحق��ا ض��من اﻷرب��اح أو الخس��ائر
فروق��ات ترجم��ة الق��وائم المالي��ة
التغ��ير ف��ي القيم��ة العادل��ة
إجم��الﻲ ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر للس��نة

إيض���احات

٢٠١٨
دوﻻر
٢٬٤١٨٬٥٧٦

٢٠١٧
دوﻻر
٣٬٢٧٣٬٠٥٦

١٨

٥٤٥٬٤٠٧
٦١٬٧٩٩
٣٬٠٢٥٬٧٨٢

)(٨٢٠٬٩٠٦
٧٢٢٬٠٨٣
٣٬١٧٤٬٢٣٣

العائ��د ال��ى :
مس���اهمي الش���ركة اﻷم
حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة
إجم��الﻲ ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر للس��نة

٣٬٠٦٤٬٥٦٠
)(٣٨٬٧٧٨
٣٬٠٢٥٬٧٨٢

٢٬٣٧٧٬٠١١
٧٩٧٬٢٢٢
٣٬١٧٤٬٢٣٣
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شركة المشرق للتأمين
التغ�ير ف��ﻲ
القيم��ة العادل���ة

احتي���اطﻲ اجب���اري

رأس الم���ال

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

ﻗائم��ة التغ��يرات ف��ﻲ حق��وق الملكي��ة الموح��دة
للس��نة المنتهي��ة ف��ﻲ  ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٨
فروﻗ�ات ترجم��ة
الق���وائم المالي���ة

حق��وق جه��ات
غ�ير مس�يطرة

مجم�وع حق��وق
الملكي��ة العائ���د
لمس��اهمﻲ الش��ركة اﻷم

مجم�وع حق��وق

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

ص�افي أرب��اح الس��نة
بن��ود ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر
إجم��الﻲ ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر للس��نة

التغ�ير ف�ي حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة
المح��ول ال��ى اﻻحتي��اطي اﻻجب��اري
الرص�يد كم�ا ف�ﻲ  ٣١ك���انون اﻷول ٢٠١٨

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

ص�افي أرب��اح الس��نة
بن��ود الخس��ارة الش��املة اﻷخ��رى
إجم��الﻲ ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر للس��نة

التغ�ير ف�ي حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة
المح��ول ال��ى اﻻحتي��اطي اﻻجب��اري
الرص�يد كم�ا ف�ﻲ  ٣١ك���انون اﻷول ٢٠١٧

دوﻻر
٥٬٢٠٠٬٠٠٠
٥٬٢٠٠٬٠٠٠
٥٬٢٠٠٬٠٠٠
٥٬٢٠٠٬٠٠٠

دوﻻر
٦٤٥٬١٩٥
٢٤٥٬٧٣٥
٨٩٠٬٩٣٠
٣٩٧٬٦١٢
٢٤٧٬٥٨٣
٦٤٥٬١٩٥

دوﻻر
١٬٣٠٠٬٢٠١
٦١٬٧٩٩
٦١٬٧٩٩
١٬٣٦٢٬٠٠٠
٥٧٨٬١١٨
٧٢٢٬٠٨٣
٧٢٢٬٠٨٣
١٬٣٠٠٬٢٠١

دوﻻر
)(٣٩٠٬١٤٤
٥٤٥٬٤٠٧
٥٤٥٬٤٠٧
١٥٥٬٢٦٣
٤٣٠٬٧٦٢
)(٨٢٠٬٩٠٦
)(٨٢٠٬٩٠٦
)(٣٩٠٬١٤٤

اﻷرب��اح الم���دورة /
)الخس���ائر ( المتراكم��ة
دوﻻر
)(١٬٠٧٢٬٥٧٢
٢٬٤٥٧٬٣٥٤
٢٬٤٥٧٬٣٥٤
)(٢٤٥٬٧٣٥
١٬١٣٩٬٠٤٧
)(٣٬٣٠٠٬٨٢٣
٢٬٤٧٥٬٨٣٤
٢٬٤٧٥٬٨٣٤
)(٢٤٧٬٥٨٣
)(١٬٠٧٢٬٥٧٢

دوﻻر
٥٬٦٨٢٬٦٨٠
٢٬٤٥٧٬٣٥٤
٦٠٧٬٢٠٦
٣٬٠٦٤٬٥٦٠
٨٬٧٤٧٬٢٤٠
٣٬٣٠٥٬٦٦٩
٢٬٤٧٥٬٨٣٤
)(٩٨٬٨٢٣
٢٬٣٧٧٬٠١١
٥٬٦٨٢٬٦٨٠

دوﻻر
٥٬٥٣٧٬٣٢٤
)(٣٨٬٧٧٨
)(٣٨٬٧٧٨
)(٢٨٩٬٧٨٧
٥٬٢٠٨٬٧٥٩
٤٬٨٦٤٬٠٣٠
٧٩٧٬٢٢٢
٧٩٧٬٢٢٢
)(١٢٣٬٩٢٨
٥٬٥٣٧٬٣٢٤

الملكي��ة
دوﻻر
١١٬٢٢٠٬٠٠٤
٢٬٤١٨٬٥٧٦
٦٠٧٬٢٠٦
٣٬٠٢٥٬٧٨٢
)(٢٨٩٬٧٨٧
١٣٬٩٥٥٬٩٩٩
٨٬١٦٩٬٦٩٩
٣٬٢٧٣٬٠٥٦
)(٩٨٬٨٢٣
٣٬١٧٤٬٢٣٣
)(١٢٣٬٩٢٨
١١٬٢٢٠٬٠٠٤
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ﻗائم��ة الت��دفقات النقدي��ة الموح��دة
للس��نة المنتهي��ة ف��ﻲ  ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٨
٢٠١٧
دوﻻر

٢٠١٨
دوﻻر

الت��دفﻖ النق��دي م��ن عملي��ات التش��غيل
ص��افﻲ أرب��اح الس��نة ﻗب��ل الض��ريبة
تع��ديﻼت:
) الزي���ادة( ف��ي موج��ودات عق��ود إع��ادة الت��أمين
) النق��ص( الزي��ادة ف��ي مطلوب��ات عق��ود الت��أمين
إس��تهﻼكات ممتلك���ات ومع���دات
مخص��ص الخس��ائر اﻹئتماني��ة المتوقع��ة
فروق��ات عمل��ة
) أرب��اح( بي��ع اس��تثمارات مالي��ة م��ن خ��ﻼل قائم��ة ال��دخل
خس��ائر )أرب��اح( إع��ادة تقيي��م اﻻس��تثمارات المالي��ة م��ن خ��ﻼل قائم��ة ال��دخل
) أرب��اح( إع��ادة تقيي��م اﻻس��تثمارات العقاري��ة
خس��ائر )أرب��اح( بي��ع ممتلك��ات ومع��دات
مخص��ص انتفاع��ات الم��وظفين
النق��د المت��دفﻖ م��ن العملي��ات التش��غيلية ﻗب���ل التغ���ير ف���ﻲ الموج���ودات والمطلوب���ات

٣٬٤٢١٬٨٨٤

٤٬٥٩٢٬٣٧٠

)(٩١٢٬٨٨١
)(٤٧٧٬٩٩٥
٢١٦٬٧٨٨
١٥٦٬٦٦٧
)(١٧٠٬٩١٧
)(٧٩٬٣٨٤
١٥٤٬٧٩٦
)(٣٣٥٬٢٣٢
١٣٬٤٢١
٢٨٤٬٦٣٠
٢٬٢٧١٬٧٧٧

)(٩٤٥٬١٦٣
٦٬٤٨٤٬٣٧٩
٢٦٥٬٠٧٩
٣٤٧٬٢٢٢
١٧٣٬٠٠١
)(٩٨٬٧٦٢
)(٣٥٬٨٦٦
)(١٬٩١٣٬٣٠١
)(٩٬٨٣١
١٨٥٬٤٧٢
٩٬٠٤٤٬٦٠٠

النق��ص )الزي���ادة( ف�ي ش�يكات برس��م التحص��يل
) الزي���ادة( ف�ي ذم�م مدين�ة
) الزي���ادة( ف��ي ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت��أمين
) الزي���ادة( النق�ص ف�ي مخ��زون عق��اري
النق��ص )الزي���ادة( ف��ي اﻻس��تثمارات العقاري��ة
النق��ص )الزي���ادة( ف�ي أرص�دة مدين�ة أخ��رى
الزي��ادة ف��ي دائن��ون مختلف��ون
الزي��ادة ف��ي ذم��م دائن��ة لش��ركات إع��ادة الت��أمين
) النق��ص( ف�ي أرص�دة دائن�ة أخ��رى
) النق��ص( ف�ي مخصص�ات أخ��رى
النق��د المت��دفﻖ م��ن العملي��ات التش���غيلية
انتفاع��ات م��وظفين مدفوع��ة
ض�رائب مدفوع��ة
ص��افﻲ النق��د المت��دفﻖ م��ن العملي��ات التش��غيلية

٤٢٥٬٠٠٨
)(٤٢١٬٧٦٦
)(٥٩٬٥٦٧
)(١١٧٬٤١٤
٥٦١٬٦٦٠
٢٤٩٬٨٣٢
٨٨٢٬٤٠٣
٥٥١٬٧٧٨
)(٩٤٬٤٦٩
)(١٨٢٬٤٢٢
٤٬٠٦٦٬٨٢٠
)(١٦٦٬٤٨٠
)(٦١٨٬٠٣٤
٣٬٢٨٢٬٣٠٦

)(٣٬١٦٢٬٣٣٠
)(٥٠٤٬٤١٣
)(١٦٩٬٥٧٤
٦٩٠٬٨١٩
)(١٬٥٧٣٬٥١٦
)(٦٧٩٬٩٣٥
٢٨٥٬٢٢٣
٢٦٬٥٢٥
)(٩٣٠٬٨٦٠
)(٣٢٢٬٦٠٩
٢٬٧٠٣٬٩٣٠
)(٧٥٬٣٥٩
)(٥٧٦٬٤٣٩
٢٬٠٥٢٬١٣٢

الت��دفﻖ النق��دي م��ن عملي��ات اﻹس��تثمار
المتحص��ﻼت م��ن بي��ع ممتلك��ات ومع��دات
المتحص��ﻼت م��ن بي��ع أوراق مالي��ة
ش��راء موج��ودات مالي��ة
ش��راء ممتلك��ات ومع��دات
التغ�ير ف�ي حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة
ص��افﻲ النق��د )المس��تخدم ف��ﻲ( عملي��ات اﻻس��تثمار

٢٨٬٠٢٤
٧٦٠٬٠٨٨
)(١٬٠٤٠٬٢٣٤
)(٤١١٬٦١٥
)(٢٨٩٬٧٨٧
)(٩٥٣٬٥٢٤

٤٣٬٥٩١
١٬٦٨٦٬٩٠١
)(٢٬٨٢٦٬٧٧٧
)(٣٢٧٬١٨٩
)(١٢٣٬٩٢٨
)(١٬٥٤٧٬٤٠٢

الت��دفﻖ النق��دي م��ن عملي��ات التموي��ل
الزي��ادة ف��ي الق��روض البنكي��ة
) الزي���ادة( النق�ص ف�ي ودائ�ع ل�دى البن�وك ال�تي تس�تحق بع�د ث�ﻼث ش��هور
الزي���ادة ) النق��ص( ف��ي ش��يكات آجل��ة ال��دفع
ص��افﻲ النق��د )المس��تخدم ف��ﻲ( المت��دفﻖ م��ن عملي��ات التموي��ل

٣٧٩٬٢٢٤
)(٣٠٢٬٣١٧
)(١٬١٣٣٬١٥٦
)(١٬٠٥٦٬٢٤٩

٦٥٣٬٥٨٩
٧٠٢٬٧٧١
١٬٣٥٦٬٣٦٠

ص�افﻲ الزي�ادة ف�ﻲ النق��د وم��ا ف��ﻲ حكم��ه
فروق��ات ترجم��ة الق��وائم المالي��ة
النق�د وم�ا ف�ي حكم�ه ف�ي بداي�ة الس��نة
النق�د وم�ا ف�ﻲ حكم�ه ف��ﻲ نهاي��ة الس��نة

١٬٢٧٢٬٥٣٣
٥٤٥٬٤٠٧
٣٬٣٨٢٬٤٧١
٥٬٢٠٠٬٤١١

١٬٨٦١٬٠٩٠
)(٨٢٠٬٩٠٦
٢٬٣٤٢٬٢٨٧
٣٬٣٨٢٬٤٧١

ممث�ﻼ فيم�ا يل�ﻲ:
نقد وم�ا ف�ي حكم��ه
ودائ�ع ل�دى البن�وك تس�تحق خ�ﻼل ث�ﻼث ش��هور
النق�د وم�ا ف�ﻲ حكم�ه ف��ﻲ نهاي��ة الس��نة

٣٬٧٧٥٬٦٧٩
١٬٤٢٤٬٧٣٢
٥٬٢٠٠٬٤١١

٢٬٢٥٤٬٧٩٧
١٬١٢٧٬٦٧٤
٣٬٣٨٢٬٤٧١

تش��كل اﻻيض��احات المرفق��ة ج��زءا ً ﻻ يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة الموح��دة
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -١التعريف واﻷعمال
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

تأسست شركة المشرق للتأمين في عام  ١٩٩٢بمقتضى أحكام ق�انون الش�ركات رق�م ) (١٢لس�نة  ١٩٦٤وه�ي مس�جلة
كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم  ،٥٦٢٦٠٠٣٦١ومركزها الرئيسي في رام ﷲ.
تتعاطى الشركة كافة أعمال التأمين في إطار القوانين واﻷنظم�ة والتعليم�ات المتعلق�ة بأعم�ال الت�أمين المعم�ول به�ا ف�ي
فلسطين.
ً
ً
تزاول الشركة نشاطاتها من خﻼل فروعها ومكاتبها المنتشرة في الضفة الغربية والبالغ عددها ) (١٥فرعا ومكتبا كم�ا
في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨و) (١٥فرعا ً ومكتبا ً كم�ا ف�ي  ٣١ك�انون اﻷول  ٢٠١٧باﻹض�افة إل�ى وك�ﻼء بل�غ متوس�ط
عددهم ) (٢٠وكيﻼً خﻼل سنة  ٢٠١٨و) (٢٧وكيﻼً خﻼل سنة .٢٠١٧
بلغ عدد موظفي الش�ركة ) (١٥٩موظف�ا كم�ا ف�ي  ٣١ك�انون اﻷول  ٢٠١٨و) (١٥٠موظف�ا كم�ا ف�ي  ٣١ك�انون اﻷول
.٢٠١٧
تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل اللجنة التنفيذية المنبثق�ة ع�ن مجل�س اﻹدارة ف�ي ت�اريخ  ١١آذار  ،٢٠١٩عل�ى
أن يتم عرضها للموافقة عليها من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي القادم.
تم الموافقة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة م�ن قب�ل هيئ�ة س�وق رأس الم�ال الفلس�طينية  /اﻹدارة العام�ة للت�أمين
بتاريخ  ٢٥آذار  ٢٠١٩بموجب كتابهم إشارة رقم .PCMA/DIWAN/١٣٢٠٦/٢٠١٩

 -٢رأس مال الشركة
يتألف رأس مال الشركة المكتت�ب ب�ه والم�دفوع بالكام�ل  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠دوﻻر موزع�ة عل�ى  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠س�هم بقيم�ة
) (١دوﻻر لكل سهم.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٣تطبيﻖ المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

١-٣المعاييـر الدولية ﻹعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـر جوهري عل��ى الق��وائم المالي��ة
الموحدة
قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة والمعايير الدولية للتقارير المالي�ة الجدي�دة التالي�ة ف�ي إع�داد
القوائم المالية الموحدة والتي أصبحت سارية المفعول إعتبارا ً من  ١كانون الثاني :٢٠١٨
تاريخ التطبيﻖ
 ١كانون الثاني ٢٠١٨
 ١كانون الثاني ٢٠١٨
 ١كانون الثاني ٢٠١٨

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٩اﻷدوات المالية"
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٥اﻹيرادات من عقود العمﻼء"
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٢المدفوعات المبنية على اﻷسهم"
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٤٠التحويل من وإلى اﻹستثمارات
 ١كانون الثاني ٢٠١٨
العقارية"
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٢٨اﻻستثمار في شركات زميلة وشركات
 ١كانون الثاني ٢٠١٨
المشروع المشترك"
 ١كانون الثاني ٢٠١٨
التفسير رقم " ٢٢المعامﻼت بالعمﻼت اﻷجنبية والمدفوع مقدما ً"
إن تطبيق ما ورد أعﻼه لم ينتج عنه أي تغييرات على صافي الربح أو حقوق الملكية للشركة المسجلة سابقا ً.
) (١المعيار الدولﻲ للتقارير المالية رﻗم " ٩اﻷدوات المالية"
قامت المجموعة بتطبيق النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩كما هو معدل في تموز  ،٢٠١٤بتاريخ
اﻻنتقال المحدد في  ١كانون الثاني  ٢٠١٨مما نتج عنه تغييرات في السياسات المحاسبية المعترف بها سابقا ً في القوائم
المالية الموحدة كما في وعن السنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٧
نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩تغييرات في السياسات المحاسبية الخاصة بتحديد وتصنيف وقياس
الموجودات والمطلوبات المالية واﻻنخفاض في قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط .كما يتولى المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  ٩بشكل جوهري تعديل المعايير التي تتناول اﻷدوات المالية مثل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
" ٧اﻷدوات المالية :اﻹفصاحات".
تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩ثﻼث فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية :تلك المقاسة بالتكلفة المطفأة
والمقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل ا لدخل الشامل اﻵخر والمقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل .يعتمد تصنيف
الموجودات المالية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩بشكل عام على نموذج اﻷعمال الذي تدار من خﻼله
الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية .يحذف المعيار الفئات الحالية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم
 ٣٩والمتمثلة في الموجودات المحتفﻆ بها حتى تاريخ اﻻستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المتاحة للبيع.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،٩فإن المشتقات المتضمنة في العقود التي يكون فيها العقد اﻷصلي هو أصل
مالي في نطاق المعيار وﻻ يتم تشعبها أبداً .بدﻻ من ذلك  ،يتم تقييم أداة هجينة بأكملها ﻷغراض التصنيف.
يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩بشﮐل ﮐبير بالمتطلبات الحالية في المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩
لتصنيف المطلوبات المالية .ومع ذلك ،فعلى الرغم من أنه وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،٣٩فقد تم إدراج جميع
تغيرات القيمة العادلة للمطلوبات المحددة ضمن خيار القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة ،ووفقًا للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  ،٩يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة بشكل عام على النحو التالي:
 مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي يعزى إلى التغيرات في المخاطر اﻻئتمانية لﻼلتزام ويتم عرضه في الدخل الشاملاﻵخر؛ و
 -يتم عرض المبلغ المتبقي من تغيرات القيمة العادلة في قائمة الدخل.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٣تطبيﻖ المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة "تتمة"

١-٣المعاييـر الدولية ﻹعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـر جوهري عل��ى الق��وائم المالي��ة
الموحدة "تتمة"
) (١المعيار الدولﻲ للتقارير المالية رﻗم " ٩اﻷدوات المالية" "تتمة"
انخفاض ﻗيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد بالمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩
بالنموذج المستقبلي "لخسائر اﻻئتمان المتوقعة" .ينطبق نموذج اﻻنخفاض الجديد أيضا ً على بعض ارتباطات القروض
وعقود الضمان المالي ولكنه ﻻ ينطبق على استثمارات حقوق الملكية .ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،٩يتم
اﻻعتراف بخسائر اﻻئتمان في وقت أبكر على عكس المعيار المحاسبي الدولي رقم .٣٩
قامت المجموعة بتطبيق النهج المبسط لقياس خسائر اﻻئتمان المتوقعة من الموجودات المالية حيث لم ينتج عن ذلك أي
تأثير مادي على اﻷرصدة اﻹفتتاحية وبالتي لم يتم تعديل أرقام المقارنة.
محاسبة التحوط
تحتفﻆ متطلبات محاسبة التحوط العامة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩باﻷنواع الثﻼثة من آليات محاسبة
التحوط الواردة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم  .٣٩ومع ذلك ،فقد تم إدخال قدر أكبر من المرونة على أنواع المعامﻼت
المؤهلة لمحاسبة التحوط ،وعلى وجه التحديد توسيع أنواع اﻷدوات التي يتم تأهيلها كأدوات تحوط وأنواع مكونات
المخاطر الخاصة بالبنود غير المالية المؤهلة لمحاسبة التحوط .باﻹضافة إلى ذلك ،تم تعديل اختبار الفعالية واستبداله
بمبدأ "العﻼقة اﻻقتصادية" .ولم يعد تقييم فعالية التحوط بأثر رجعي مطلوبا.
اﻻنتقال
تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩بأثر رجعي مع العلم
أنه لم يكن هناك أي ت أثير جوهري على أرقام المقارنة وبالتالي لم يتم تعديل أرقام المقارنة للسنة السابقة.
) (٢المعيار الدولﻲ للتقارير المالية رﻗم " ١٥اﻹيرادات من العقود مع العمﻼء"
نفذت المجموعة معيار اﻻعتراف الجديد هذا اعتبارا من  ١كانون الثاني  .٢٠١٨يوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 ١٥نهجا ً يرتكز على مبادئ لﻼعتراف باﻹيرادات ،ويقدم مفهوم اﻻعتراف باﻹيرادات ﻻلتزامات اﻷداء عند استيفائها.
قامت المجموعة بتقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٥وخلصت إلى أن المعيار ليس له تأثير مادي على
القوائم المالية للمجموعة فيما يتعلق باﻻعتراف باﻹيرادات من الخدمات اﻷخرى المقدمة إلى العمﻼء من قبل المجموعة
حيث إن اﻹيرادات من عقود التأمين تقع خارج نطاق المعيار رقم  ١٥من المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٣تطبيﻖ المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة "تتمة"
 ٢-٣المعاييـر المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول
تم إصدار عدد من المعايير والتعديﻼت على المعايير ولكنها ليست سارية المفعول بعد ولم تقم المجموعة بتطبيقها عند
إعداد هذه القوائم المالية الموحدة .قد يكون للمعايير التالية تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة ،ومع
ذلك ،تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير هذه المعايير الجديدة .وسوف تطبق المجموعة هذه المعايير الجديدة في التواريخ
الفعلية ذات الصلة.
المعايير الدولية للتقارير المالية
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - ١٦عقود اﻹيجار

تاريخ التطبيﻖ
 ١كانون الثاني ٢٠١٩

دورة التحسينات السنوية  ٢٠١٧-٢٠١٥للمعايير الدولية للتقاريرالمالية التي تتضمن
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (٣دمج اﻷعمال والمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ) (١١الترتيبات المشتركة ومعايير المحاسبة الدولية رقم )(١٢
ضرائب الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) (٢٣تكاليف القروض.

 ١كانون الثاني ٢٠١٩

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

 ١كانون الثاني ٢٠١٩

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

 ١كانون الثاني ٢٠١٩

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

 ١كانون الثاني ٢٠١٩

تعديﻼت على مراجع اﻹطار المفاهيمي في المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية –
تعديﻼت على المعيار الدولي ﻹعداد للتقارير المالية رقم ) (٣والمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ) (٧والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (٦والمعيار الدولي للتقارير المالية
رقم ) (١٤ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) (١والمعيار المحاسبي الدولي رقم ) (٨ومعيار
المحاسبة الدولي رقم ) (٣٤ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) (٣٧ومعيار المحاسبة الدولي
رقم ) (٣٨وتفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ) (١٢والتفسير رقم )(١٩
والتفسير رقم ) ،(٢٠وتفسير رقم ) (٣٢لتحديث تلك اﻷراء فيما يتعلق باﻹشارات إلى
واﻻقتباس من اﻹطارالمفاهيمي أو لﻺشارة إلى نسخة مختلفة من اﻹطار المفاهيمي.

 ١كانون الثاني ٢٠١٩
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٣تطبيﻖ المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة "تتمة"
 ٢-٣المعاييـر المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول
تاريخ التطبيﻖ

المعايير الدولية للتقارير المالية
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (٣دمج اﻷعمال والمتعلق
بتعريف اﻷعمال
التعديﻼت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ) (١ورقم ) (٨المتعلق بتعريف
المادية
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (١٧المتعلق بعقود التأمين

 ١كانون الثاني ٢٠٢٠
 ١كانون الثاني ٢٠٢٠
 ١كانون ثاني ٢٠٢١

التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (١٠القوائم المالية الموحدة تاريخ سريان التطبيق إلى أجل غير
والمعيار المحاسبي الدولي رقم ) (٢٨اﻹستثمارات في الشركات الزميلة وشركات مسمى ،التطبيق ما زال مسموح
المشروع المشترك  ٢٠١١المتعلقة ببيع أو مساهمة المستثمر للموجودات في
الشركة الزميلة وشركات المشروع المشترك.
تتوقع اﻹدارة أن يتم تبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديﻼت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة متى كانت قابلة
للتطبيق ،وإعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديﻼت الجديدة ،باستثناء المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  ١٦كما هو
موضح في الفقرات التالية ،قد ﻻ تحتوي على أي تأثير مادي على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق
المبدئي.
المعيار الدولﻲ للتقارير المالية رﻗم ١٦
ستقوم المجموعة بتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٦عقود اﻹيجار" بالتاريخ اﻹلزامي في  ١كانون الثاني
 ٢٠١٩والذي سيؤدي هذا المعيار الى إقرار عقود اﻹيجار في بيان الوضع المالي من قبل المستأجرين ،حيث يتم التمييز
بين اﻹيجارات التشغيلية والتمويلية.
بموجب هذا المعيار ،سوف يتم التعرف على اﻷصل )الحق في إستخدام البند المستأجر( واﻹلتزام المالي لدفع اﻹيجارات.
اﻹستثناءات ا لوحيدة هي عقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل وذات القيم المنخفضة .تعتزم المجموعة تطبيق نهج اﻹنتقال وﻻ
يتوقع إعادة إعداد أرقام المقارنة للسنة السابقة للتبني المبدئي .تعتزم اﻹدارة القيام بإجراءات تفصيلية خﻼل سنة ٢٠١٩
ﻻحتساب تأثير تطبيق هذا المعيار وتتوقع أن يكون التأثير غير جوهري.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية
 ١-٤بيان اﻻلتزام
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا ً للمعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية ومتطلبات القوانين المحلية السارية
وقانون التأمين رقم ) (٢٠لسنة  ٢٠٠٥والتعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال  /اﻹدارة العامة للتأمين.
 ٢-٤أسس اﻹعداد
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفق�ا ً لمب�دأ التكلف�ة التاريخي�ة ،فيم�ا ع�دا بع�ض اﻷدوات المالي�ة واﻻس�تثمارات العقاري�ة
والممتلكات التي تم قياسها بإعادة التقي�يم أو بالقيم�ة العادل�ة كم�ا ه�و موض�ح ف�ي السياس�ات المحاس�بية أدن�اه .إن التكلف�ة
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��تﻼمها لبي��ع أح��د الموج��ودات ،أو دفعه��ا لتحوي��ل أي م��ن المطلوب��ات ض��من
معامﻼت 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
مباشرة أو أكان مقدرا ً بفضل أسلوب تقي�يم آخ�ر .وعن�د تق�دير القيم�ة العادل�ة ﻷي م�ن الموج�ودات أو المطلوب�ات ،تأخ�ذ
المجموعة بعين اﻻعتبار تلك العوامل عند تسعير الموجودات أو المطلوبات إذا اخذ المتعاملين في السوق تلك العوام�ل
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 ﻷغ��راض القي��اس و/أو
اﻹفصاح في ه�ذه الق�وائم المالي�ة الموح�دة عل�ى ذل�ك اﻷس�اس ،باس�تثناء مع�امﻼت ال�دفع الت�ي تتش�ابه م�ع القيم�ة العادل�ة
ولكنها ليست قيمة عادلة ،مثل صافي القيمة القابلة للتحقق في المعي�ار المحاس�بي ال�دولي رق�م ) (٢أو مث�ل الناتج�ة ع�ن
استخدام المعيار المحاسبي الدولي رقم ).(٣٦
إضافة إلى ذلك ،تُصنف قياسات القيمة العادلة ،ﻷغراض إعداد التقارير المالية ،إلى المستوى ا أو  ٢أو  ٣بنا ًء على
مدى وضوح المدخﻼت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخﻼت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل ،وهي
محددة كما يـلي:




المستوى اﻷول :قياسات القيمة العادلة المستقاة من اﻷسعار المدرجة )غير المعدلة( في اﻷسواق النشطة للموجودات
والمطلوبات المتطابقة في تاريخ القياس.
المستوى الثاني :قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخﻼت بخﻼف اﻷسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى
اﻷول والتي يمكن مﻼحظتها لﻸصول والمطلوبات إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى الثالث :قياسات القيمة العادلة المستقاة من المدخﻼت غير المﻼحظة لﻸصول والمطلوبات.
تقوم المجموعة بعرض قائمة المركز المالي الموحدة الخاصة بها بشكل عام حسب السيولة ،وذلك بالتفريق بين الجزء
المتداول وغير المتداول إعتماداً على توقعات التحصيل أو السداد خﻼل  ١٢شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي
الموحدة )المتداول( وأكثر من  ١٢شهرا ً بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة )غير متداول( حيث تم إظهار ذلك
في اﻹيضاحات .إن الدوﻻر اﻻمريكي هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٣-٤أسس توحيد القوائم المالية
تتألف القوائم المالية الموحدة الخاصة بالمجموعة من القوائم المالية الخاص�ة بش�ركة المش�رق للت�أمين المس�اهمة العام�ة
المحدودة ومن القوائم المالية الخاصة بالشركة العقارية التجارية لﻼستثمار التي تمتلك فيها شركة المشرق للت�أمين ح�ق
السيطرة )الشركة التابعة لها(.
تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة:
 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها،
 نشوء حق للمجموعة في العوائد المتغيرة نتيجة ﻻرتباطها بالمنشأة المستثمر بها ،و
 القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائد المستثمر.
تق��وم المجموع��ة بإع��ادة تقي��يم م��ا إذا كان��ت تس��يطر عل��ى أي م��ن المنش��آت المس��تثمر به��ا أم ﻻ ،وم��ا إذا كان��ت الحق��ائق
والظروف تشير إلى حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعﻼه.
عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها،
فيكون للمجموعة السيطرة على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية
لتوجيه اﻷنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد.
تأخذ المجموعة بعين اﻻعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للمجموعة حقوق التصويت في
المنشأة المستثمر بها أم ﻻ بشكل كافٍ لمنحها السيطرة .تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
 حجم حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اﻵخرين،
 حقوق التصويت المحتلمة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اﻵخرين واﻷطراف اﻷخرى،
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اﻷخرى ،و
 أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن المجموعة لديها ،أو ليست لديها ،القدرة الحالية على توجيه اﻷنشطة ذات
الصلة وقت الحاجة ﻻتخاذ قرارات ،بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة ،بينما تتوقف تلك
العملية عندما تفقد المجموع ة السيطرة على الشركة التابعة .وعلى وجه الخصوص ،يتم تضمين إيرادات ومصاريف
الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خﻼل السنة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ
حصول المجموعة على حق السيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه سيطرة المجموعة على الشركة التـابعة.
إن الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اﻵخر موزعة على مالكي المجموعة ومالكي الحصص
غير المسيطرة .إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة موزع على مالكي المجموعة واﻷطراف غير المسيطرة حتى لو
أدى ذلك إلى حدوث عجز في أرصدة اﻷطراف غير المسيطرة .حيثما لزم اﻷمر ،يتم إجراء تعديﻼت على القوائم
المالية للشركة التابعة لكي تتﻼئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل الشركة اﻷم.
يتم إستبعاد جميع المعامﻼت بما في ذلك اﻷصول واﻻلتزامات وحقوق الملكية واﻷرباح والمصاريف والتدفقات النقدية
الناتجة عن المعامﻼت الداخلية بين الشركة اﻷم والشركة التابعة لها عند التوحيد.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٣-٤أسس توحيد القوائم المالية "تتمة"
فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة كما في  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٨
إسم الشركة

رﻗم السجل

نسبة
الملكية

الش����ركة العقاري����ة
التجارية لﻼستثمار

٥٦٢٦٠٠٧٣٤

٥٥٫٣٥٪

رأس المال المصرح
به

رأس المال المدفوع

النشاط الرئيسﻲ

 ٧٫٧٥٧٫٤٠٥دوﻻر

 ٧٫٧٥٧٫٤٠٥دوﻻر

اﻻس�����������������تثمارات
العقارية والتجارة

فيما يلي ملخص قائمة المركز المالي للشركة التابعة كما في  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٨

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مجموع حقوق الملكية

٢٠١٨
دوﻻر
٢٫٠٣٠٫٣٣٨
٩٫٣٠٩٫٣١٦
)(١٫٦٤٣٫٧٦٠
)(٣٠٫٩٦١
٩٫٦٦٤٫٩٣٣

٢٠١٧
دوﻻر
١٫٣٩٨٫٠٩٦
٩٫٨٩٨٫١٢٨
)(١٫٤٦٦٫٦٢٧
)(٥٣٫٥٨٣
٩٫٧٧٦٫٠١٤

حقوق جهات غير مسيطرة

٥٫٢٠٨٫٧٥٩

٥٫٥٣٧٫٣٢٤

فيما يلي ملخص قائمة الدخل للشركة التابعة للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٨

ايرادات أخرى
مصاريف إدارية وعمومية
)خسائر( أرباح فروقات العملة
)خسائر( إعادة تقييم استثمارات مالية من خﻼل قائمة الدخل
أرباح تقييم اﻻستثمارات العقارية
)خسائر( بيع ممتلكات وآﻻت ومعدات
ضريبة الدخل
)الخسارة( الربح للسنة
العائد لمساهمﻲ الشركة اﻷم
العائد لجهات غير مسيطرة

١٨

٢٠١٨
دوﻻر
٣٠٫٦٢٩
)(٢٤٣٫٨١٨
)(٤٦٫٥٠١
)(٩٫٨٧٣
٢٠٣٫٥١٧
)(١٠٫٤٠٢
)(١٠٫٤٠٠
)(٨٦٫٨٤٨
)(٤٨٫٠٧٠
)(٣٨٫٧٧٨

٢٠١٧
دوﻻر
٣٤٠٫٢٠٦
)(٢٥٨٫٣٧٠
٤٢٫٤٦٨
)(٥٫٦٤٤
١٫٥٧٩٫٥١٣
)(٩٦٫٠٣٨
١٫٦٠٢٫١٣٥
٨٠٤٫٩١٣
٧٩٧٫٢٢٢
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٤-٤اندماج اﻷعمال
تتم محاسبة تملك اﻷعمال التجارية باستخدام طريقة الشراء .وي�تم قي�اس الب�دل المنق�ول ض�من ان�دماج اﻷعم�ال بالقيم�ة
العادلة ،والتي يتم حسابها على أنها مجموع القيم العادل�ة لﻸص�ول الت�ي تنقله�ا المجموع�ة بت�اريخ التمل�ك ،والمطلوب�ات
الت�ي تتحمله�ا المجموع�ة إل�ى م�الكي المنش�أة المش�تراة الس��ابقين باﻹض�افة إل�ى حص�ص حق�وق الملكي�ة الت�ي أص��درتها
المجموعة في مقابل الس�يطرة عل�ى المنش�أة المش�تراة .ي�تم اﻻعت�راف بالتك�اليف المتعلق�ة بعملي�ات التمل�ك ف�ي ال�ربح أو
الخسارة عند تكبدها.
في تاريخ التملك ،يتم اﻻعتراف باﻷصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة بقيمها العادلة.
يتم قياس الشهرة بتحديد الزيادة في البدل المنقول ،ومقدار أي ملكية غير مسيطرة في المنشأة المشتراة ،والقيمة العادلة
لحصة حقوق الملكية للشركة المشترية التي كانت تحتفﻆ بها سابقا ً في المنشأة المشتراة )إن وجدت( على ص�افي مب�الغ
اﻷصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المض�مونة بت�اريخ التمل�ك .ف�ي ح�ال ،بع�د إع�ادة التقي�يم ،تج�اوز ص�افي
مبالغ اﻷصول 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�ابقا ً
في ال منشأة المشتراة )إن وجدت( ،يتم اﻻعتراف بالزيادة مباشرة ً في الربح أو الخسارة كربح شراء بسعر منخفض.
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
في حالة التصفية يمكن قياسها بشكل أولي إما بالقيمة العادل�ة أو بالحص�ة التناس�بية للملكي�ة غي�ر المس�يطرة م�ن المب�الغ
المعترف بها لصافي اﻷصول القابلة للتحديد في المنشأة المش�تراة .ي�تم اختي�ار أس�اس القي�اس عل�ى أس�اس المعامل�ة تل�و
المعاملة .يتم قياس اﻷنواع اﻷخرى من الملكية غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو على أساس المعايير المحددة في معيار
دولي آخر للتقارير المالية ،عندما يكون ذلك مناسباً.
عندما يشتمل البدل المنقول بواسطة المجموعة في إندماج اﻷعمال على موجودات أو مطلوبات ناتجة ع�ن ترتي�ب ب�دل
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 المنق�ول ف�ي ان�دماج
اﻷعمال .يتم تعديل التغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي يمكن اعتبارها تعديﻼت فترة القي�اس ب�أثر رجع�ي،
مع عمل تعديﻼت مقابلة عل�ى الش�هرة .إن تع�ديﻼت فت�رة القي�اس ه�ي التع�ديﻼت الت�ي تنش�أ ع�ن معلوم�ات إض�افية ي�تم
الحصول عليها خﻼل 'فت�رة القي�اس' )والت�ي ﻻ يمك�ن أن تتج�اوز س�نة واح�دة اعتب�اراً م�ن ت�اريخ التمل�ك( ح�ول الوق�ائع
والظروف السائدة بتاريخ التملك.
إن المحاسبة الﻼحقة للتغيرات في القيمة العادل�ة للب�دل المحتم�ل والت�ي ﻻ يمك�ن اعتباره�ا تع�ديﻼت فت�رة القي�اس تعتم�د
عل�ى كيفي��ة تص��نيف الب�دل المحتم��ل .ﻻ ت��تم إع�ادة قي��اس الب��دل المحتم�ل والمص��نف كحق��وق ملكي�ة ف��ي ت��واريخ تق��ارير
ﻻحقة ،ويتم حساب التسوية الﻼحقة له ضمن حقوق الملكية .ي�تم إع�ادة قي�اس الب�دل المحتم�ل والمص�نف عل�ى أن�ه أح�د
اﻷص��ول أو المطلوب��ات ف��ي ت��واريخ تق��ارير ﻻحق��ة وفق��ا للمعي��ار ال��دولي ﻹع��داد التق��ارير المالي��ة رق��م ) (٩أو معي��ار
المحاس��بة ال��دولي رق��م ) (٣٧المخصص��ات ،المطلوب��ات المحتمل��ة والموج��ودات المحتمل��ة ،حس��بما يك��ون مﻼئم �اً ،م��ع
اﻻعتراف بالربح أو الخسارة المقابلة في اﻷرباح أو الخسائر.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٤-٤اندماج اﻷعمال "تتمة"
في حال تمت عملية اندماج اﻷعمال على مراحل ،يعاد قي�اس مص�الح المجموع�ة الس�ابقة ف�ي المنش�أة المس�تحوذ عليه�ا
لقيمتها العادلة كما في تاريخ اﻻستحواذ )أي بتاريخ انتقال السيطرة على المنشأة المستحوذ عليها إلى المجموعة( ،وي�تم
اﻻعتراف باﻷرباح والخسائر ،إن وجدت ،في قائمة الدخل الموحدة .يتم إعادة تصنيف المبالغ الناشئة عن المصالح في
المنشأة المستحوذ عليها قبل تاريخ اﻻستحواذ ،والتي تم اﻻعتراف بها مسبقا ً في بنود الدخل الشامل اﻵخ�ر ،إل�ى أرب�اح
أو خسائر إذا كانت المعالجة مﻼئمة في حال تم استبعاد هذه المصالح.
ف��ي ح��ال ع��دم انته��اء المحاس��بة اﻷولي��ة ع��ن ان��دماج اﻷعم��ال لنهاي��ة الفت��رة المالي��ة الت��ي حص��ل فيه��ا اﻻن��دماج ،تس��جل
المجموعة المبالغ المؤقتة للبنود الت�ي ل�م ي�تم إنته�اء عملي�ة المحاس�بة عنه�ا .ي�تم تع�ديل ه�ذه المب�الغ المؤقت�ة خ�ﻼل فت�رة
القياس ،أو يتم اﻻعت�راف بموج�ودات أو مطلوب�ات إض�افية ل�تعكس المعلوم�ات الجدي�دة الت�ي ت�م الحص�ول عليه�ا ح�ول
الحقائق والظروف السائدة بتاريخ اﻻستحواذ ،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"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٥-٤المعامﻼت بالعمﻼت اﻷجنبية
تتعامل الشركة بشكل أساسي بالشيقل الجديد ،عند إعداد القوائم المالية لكل منشأة على حدة ،يتم تسجيل المعامﻼت التي
تتم بالعمﻼت اﻷجنبية بخﻼف العملة المستخدمة في المنشأة على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامﻼت.
بتاريخ القوائم المالية الموح�دة ،ي�تم تحوي�ل ارص�دة الموج�ودات المالي�ة والمطلوب�ات المالي�ة بأس�عار العم�ﻼت اﻻجنبي�ة
الوسطية السائدة بذلك التاريخ الى الشيقل الجديد.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمﻼت اﻷجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة ال�ى الش�يقل الجدي�د عل�ى
أساس أسعار الصرف السائدة عند تاريخ تحديد القيمة العادلة لها.
يتم إدراج فروقات أسعار الصرف الناتجة عن تحويل العمﻼت اﻷجنبية الى الشيقل الجديد ضمن قائمة الدخل الموحدة،
فيما عدا:
 فروق��ات العمل��ة المتعلق��ة بأص��ول قي��د اﻹنش��اء لمن��افع اس��تخدام مس��تقبلية ،والمدرج��ة ض��من تكلف��ة ه��ذه اﻷص��ولكتعديﻼت فروقات أسعار العائد نتيجة اﻻقتراض بعمﻼت أجنبية.
 فروقات العملة الناتجة عن الدخول في معامﻼت بهدف التحوط من بعض مخاطر بعض العمﻼت اﻷجنبية ،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 وﻻ يوج�دتخط��يط لس��دادها وه��ي تش��كل ج��زء م��ن ص��افي اﻻس��تثمار ف��ي العم��ﻼت اﻷجنبي��ة والت��ي ي��تم اﻻعت��راف به��ا ض��من
احتياطي العمﻼت اﻷجنبية ويتم اﻻعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة وعند استبعاد صافي قيمة اﻻستثمار.
ﻷغ��راض إع��داد الق��وائم المالي��ة الموح��دة ،ت��م ع��رض موج��ودات ومطلوب��ات المجموع��ة بال��دوﻻر اﻷمريك��ي بن��اء عل��ى
أسعار الصرف السائدة كما في تاريخ القوائم المالية الموح�دة .ي�تم إع�ادة تحوي�ل اﻹي�رادات والمص�روفات عل�ى أس�اس
متوسط أسعار الصرف السائدة خﻼل السنة ،ويتم إدراج فروق�ات أس�عار الص�رف الناتج�ة ع�ن تحوي�ل تل�ك البن�ود ال�ى
الدوﻻر اﻷمريكي ضمن قائمة الدخل الموحدة.
إن أسعار الصرف مقابل الشيقل الجديد كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة كانت كما يلي:

الدوﻻر اﻷمريكي
الدينار اﻷردني
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 ٣١كانون اﻷول
٢٠١٨
دوﻻر
٣٫٧٦
٥٫٣١

 ٣١كانون اﻷول
٢٠١٧
دوﻻر
٣٫٤٨
٤٫٩١
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%
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%٨٫٢

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٦-٤تحقﻖ اﻹيرادات وتسجيل المصاريف
إيرادات عقود التأمين
ي��تم قي��اس إي��رادات عق��ود الت��أمين بموج��ب اﻻعت��راف ب��اﻹيرادات المح��ددة ف��ي عق��ود الت��أمين والمدرج��ة ض��من ه��ذه
اﻹيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )إيضاح رقم .(٧-٤
تكاليف اقتناء بوالص التأمين
تمثل تكاليف اﻻقتناء التكاليف التي تتكبدها المجموعة مقابل بيع او اكتتاب او بدء عقود تأمين جدي�دة ،وي�تم قي�د تك�اليف
اﻻقتناء في قائمة الدخل الموحدة.
العموﻻت والتكاليف اﻻخرى
يتم قيد كافة العموﻻت والتكاليف اﻻخرى للحصول على بوالص التأمين الجدي�دة او المج�ددة ف�ي قائم�ة ال�دخل الموح�دة
في سنة حدوثها ،ويتم اﻻعتراف بالمصاريف اﻻخرى وفقا لمبدأ اﻻستحقاق.
إيرادات العموﻻت
ي�تم اﻻعت�راف ب�إيرادات العم�وﻻت عن�د إص��دار وثيق�ة إع�ادة الت�أمين بن�ا ًء عل�ى ش��روط ونس�ب مئوي�ة متف�ق عليه�ا م��ع
شركات إعادة التأمين.
ايرادات الفوائد
يتم قيد فوائد الودائع لدى البنوك وفقا ً لمبدأ اﻻستحقاق على أساس الفترات الزمني�ة المس�تحقة والمب�الغ اﻷص�لية ومع�دل
الفائدة المكتسب.
مصاريف الفوائد والعموﻻت البنكية
يتم تسجيل الفوائد والعموﻻت البنكية للقروض وحسابات الجاري المدين ضمن المص�اريف التمويلي�ة ف�ي قائم�ة ال�دخل
الموحدة ووفقا لمبدأ اﻻستحقاق.
توزيعات أرباح اﻷسهم
يتم اﻻعتراف بتوزيعات أرباح اﻷس�هم عن�دما ينش�أ ح�ق للمس�اهمين باس�تﻼم دفع�ات ع�ن توزيع�ات اﻷرب�اح وذل�ك عن�د
اقرارها من الهيئة العامة للمساهمين للشركة المستثمر بها.
المصاريف اﻹدارية والعمومية
يتم توزيع المصاريف اﻹدارية والعمومية للسنة على فروع التأمين المختلفة وذلك كما يلي:
أ -يحمل  %١٠منها لقائمة الدخل الموحدة مباشرة.
ب -يحمل  %٩٠منها على فروع التأمين بنسبة اﻷقساط اﻷساسية لكل فرع منسوبة لمجموع اﻷقساط اﻷساسية.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٧-٤عقود التأمين
تعرف عقود التأمين على انها عقود تكون فيها المجموعة )المؤ ِ ّمن( قد قبلت مخاطر التأمين الجوهرية م�ن ط�رف آخ�ر
)الم���ؤمن ل���ه( 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
)الخطرالمؤ َمن ضده( يؤثر سلبا ً عل�ى الم�ؤمن ل�ه .بص�ورة عام�ة ،تق�وم المجموع�ة بتحدي�د فيم�ا إذا ك�ان ل�ديها مخ�اطر
تأمين جوهرية بمقارنة الفوائد المدفوعة مع المتوجبة الدفع إذا كان الخطر المؤ ﱠمن ضده لم يتحقق .يمكن لعق�ود الت�أمين
أيضا ً تحويل المخاطر المالية.
يتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة ع�ن عق�ود الت�أمين الم�ذكورة ك�إيرادات )أقس�اط ت�أمين مكتس�بة( عل�ى أس�اس الفت�رات
الزمنية المستحقة .يتم تسجيل أقساط التأمين المكتتبة من خﻼل عقود تأمين والمتعلقة بأخطار ﻻ زالت قائمة كما بتاريخ
قائمة المركز المالي الموحدة ضمن المطلوبات كأقساط ت�أمين غي�ر مكتس�بة .ي�تم إظه�ار أقس�اط الت�أمين ض�من اﻷرب�اح
والخسائر قبل خصم العموﻻت.
ي��تم إدراج المطالب��ات ومص��اريف تس��ويات الخس��ائر المتكب��دة ض��من اﻷرب��اح والخس��ائر عل��ى أس��اس اﻻلت��زام المتوق��ع
لتعويض حاملي عقود التأمين أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود.
عقود إعادة التأمين المبرمة
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
تأمين .تظهر العقود المبرمة والتي تدخل بها المجموعة مع أطراف تأمين أخرى ضمن عقود التأمين .يتم اعتبار
المنافع الناتجة عن دخول المجموعة في عقود إعادة تأمين مبرمة كموجودات إعادة تأمين .تقوم المجموعة بتقييم
موجودات إعادة التأمين بشكل دوري .في حال وجود مؤشر عن خسائر في موجودات إعادة التأمين تقوم المجموعة
بتخفيض القيمة الدفترية لموجودات إعادة التأمين إلى القيمة القابلة للتحصيل ويتم إدراج خسائر التدني الناجمة ضمن
قائمة الدخل الموحدة  .يتم قياس المبالغ المطلوبة من أو إلى معيدي التأمين بشكل مستمر ،بالقيمة المتعلقة بعقود إعادة
التأمين وحسب شروط كل عقد من تلك العقود على حدة .تتمثل المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين بشكل أساسي في
اﻷقساط المستحقة عن عقود إعادة التأمين ويتم اﻻعتراف بها كمصروف عند استحقاقها.
تقوم المجموعة أيضا ً بقبول مخاطر إعادة التأمين أثناء سير اﻷعمال العادية لعقود التأمين حسب الحالة عندما ينطبق
ذلك .يتم تثبيت اﻷقساط والمطالبات عن إعادة التأمين المقبولة كإيرادات أو مصروفات بنفس الطريقة عند اعتبار
إعادة التأمين كأعمال مباشرة مع اﻷخذ في اﻻعتبار تصنيف منتج أعمال إعادة التأمين .إن التزامات إعادة التأمين
تمثل اﻷرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين .يتم تقدير المبالغ المستحقة الدفع بطريقة تتماثل مع عقود إعادة التأمين
المرتبطة بها.
يتم اس تبعاد أصول والتزامات إعادة التأمين عند إلغاء أو انتهاء مدة سريان الحقوق التعاقدية أو عند تحويل العقد إلى
طرف آخر.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٨-٤مطلوبات عقود التأمين
احتياطي اﻻدعاءات الموقوفة
يتم تكوين احتياطيات لعقود التأمين فيما يتعلق باﻻدعاءات الموقوفة لكافة اﻻدعاءات المبلغ عنها وغير المسددة حتى
تاريخ القوائم المالية الموحدة ،باﻹضافة لﻼدعاءات المتكبدة وغير المبلغ عنها كما بذلك التاريخ.
إن مطلوبات عقود التأمين المتعلقة بالمطالبات غير المسددة يتم إثباتها عند إبرام العقود وتحميل اﻷقساط كما بتاريخ
قائمة المركز المالي الموحدة .هذه اﻻلتزامات تعرف بمخصص المطالبات تحت السداد وتستند على التكلفة النهائية
المقدرة لجميع المطالبات التي حدثت ولم تسدد كما بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ،وذلك بعد خصم القيمة
المتوقعة للحطام والمبالغ المتوقع استردادها وكذلك المتوقع بقاؤها .قد تكون هناك تأخيرات في التبليغ والسداد لبعض
أنواع المطالبات ،لذلك فإن التكلفة النهائية للمطالبات ﻻ يمكن معرفتها بموثوقية عالية بتاريخ قائمة المركز المالي
الموحدة .ﻻ يتم خصم قيم ة اﻻلتزام لمقابلة القيمة المالية للزمن .يتم إلغاء اﻻعتراف باﻻلتزام عند انتهائه ،بطﻼنه أو
الغاءه.
تمثل اﻻحتياطيات أفضل التقديرات من قبل اﻹدارة للمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة .وتقدر
المطلوبات للمطالبات المبلغ عنها غير المسددة باستخدام تقييم المدخﻼت للحاﻻت الفردية التي تم اﻹبﻼغ عنها
للمجموعة .إن تقديرات اﻹدارة للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها تستند إلى وتيرة تسوية المطالبات السابقة
للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها باستخدام طريقة التقييم اﻻكتواري وحسب تعليمات هيئة سوق رأس المال
الفلسطينية وموافقتهم .كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة ،يتم إعادة تقييم تقدير المطالبات السابقة للتأكد من كفاية
المخصص من قبل الخبير اﻻكتواري للمجموعة ويتم إجراء التغييرات على هذا المخصص.
احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
تمثل أقساط التأمين غير المكتسبة والواردة ضمن مطلوبات عقود التأمين الج�زء ال�ذي ت�م تق�ديره م�ن إجم�الي اﻷقس�اط
المكتتبة والتي تخص فترات التأمين الﻼحقة لتاريخ القوائم المالي�ة الموح�دة .ي�تم تق�دير اﻷقس�اط غي�ر المكتس�بة منس�وبة
إلى عدد اﻷيام المتبقية من كل وثيقة تأمين بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة .إن أقساط التأمين غير المكتس�بة والت�ي ت�م
تق��ديرها حس��ب الطريق��ة أع��ﻼه تغط��ي الح��د اﻷدن��ى المطل��وب ﻻحتي��اطي أقس��اط الت��أمين غي��ر المكتس��بة .إن احتي��اطي
اﻷقساط غير المكتسبة يأخذ في اﻻعتبار تكاليف اﻻستحواذ المقدرة والمتكبدة من قبل المجموعة للحصول على بوالص
التأمين بحيث يتم استدراكها على مدى فترة البوليصة.
إن حصة إعادة التأمين فيما يخص اﻻدع�اءات الموقوف�ة أع�ﻼه ش�املة اﻻدع�اءات المتكب�دة وغي�ر المبل�غ عنه�ا ،وك�ذلك
حصة معيدي التأمين من اﻷقساط غير المكتسبة يتم تصنيفها كموجودات إعادة تأمين في القوائم المالية الموحدة.
تعويضات الحطام والتنازل واﻻستردادات
يتم اﻷخذ في اﻻعتبار العائد المتوقع من الحطام وتعويضات التنازل عند قياس اﻻلتزام لمقابلة اﻻدعاءات ويتم تنزيلها
من احتياطي اﻻدعاءات الموقوفة كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة .تسمح بعض عقود التأمين للمجموعة ببيع حطام
الحوادث المسترد "سيارات مشطوبة" والممتلكات المستحوذ عليها مقابل تسديد المطالبات كما يحق للمجموعة
الرجوع إلى أطراف ثالثة متسببة في الحوادث للتعويض عن المطالبات المدفوعة .إن مبلغ اﻻسترداد يمثل القيمة
المعقولة المتحصلة من بيع حطام السيارات أو الممتلكات ويتم تقديرها بناء على خبرة مقدري اﻻضرار العاملين في
المجموعة أو القيمة المتوقع تحصيلها من أطراف ثالثة بعد الرجوع إليهم.
تكاليف اﻻستحواذ
إن العموﻻت والتكاليف الخاصة بضمان الحصول على عقود تأمين جديدة وتجديد عقود التأمين القائمة تتفاوت من
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"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٩-٤مخصص انتفاعات الموظفين


تعويض ترك الخدمة
يتم احتساب مخصص لمواجهة اﻻلتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية خدمة الموظفين عن فترة الخدمة
المتراكمة للموظفين بحسب قانون العمل رقم ) (٧لسنة  ٢٠٠٠وذلك بمعدل راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة
اعتمادا على آخر راتب تقاضاه الموظف خﻼل السنة .يتم تسجيل المبالغ الواجب اقتطاعها سنويا في قائمة الدخل
الموحدة ،ويتم تخفيض قيمة المخصص بالمبالغ المدفوعة للموظفين عند نهاية خدماتهم أو تركهم العمل.



صندوق التوفير
تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق التوفير لموظفي شركة المشرق للتأمين وفقا ً للنظام الخاص للصندوق في
الشركة ،حيث تساهم المجموعة بنسبة  %٥من الراتب اﻷساسي ،ويساهم موظفي المجموعة بنفس النسبة ،وبذلك
تكون التزامات المجموعة لهذا الصندوق محصورة بنسبة المساهمة المذكورة أعﻼه ويتم إدراج تلك المساهمة في
قائمة الدخل الموحدة حيث يتم تحويل المساهمات بشكل شهري للجنة إدارة صندوق التوفير.

 ١٠-٤مخصص الصندوق الفلسطينﻲ لتعويض ضحايا حوادث الطرق ومخصص هيئة سوق رأس المال
يتم احتساب مخصص هيئة سوق رأس المال بنسبة  %٣ومخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث
الطرق بنسبة  %١٥من اﻷقساط اﻷساسية للتأمينات اﻹلزامية للمركبات حسب نظام الرسوم رقم ) (٤لسنة ٢٠٠٧
الصادر بمقتضى أحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم ) (١٣لسنة  ٢٠٠٤وتعليمات اﻹدارة العامة للتأمين.
 ١١-٤اﻻحتياطيات
احتياطﻲ إجباري
يتم تكوين اﻻحتياطي اﻹجباري باقتطاع ما نسبته  %١٠من ربح السنة إلى أن يصل رصيد هذا اﻻحتياطي إلى ربع
رأس المال المدفوع ويجوز زيادته ليصل إلى ما نسبته  %١٠٠من رأس المال المدفوع ،وذلك طبقا ً لمتطلبات قانون
الشركات رقم ) (١٢لسنة  ١٩٦٤وتعديﻼته .إن هذا اﻻحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.
احتياطﻲ إختياري
من حق المجموعة القيام باقتطاع نسبة من أرباحها السنوية الصافية بواقع  %١٠لحساب اﻻحتياطي اﻻختياري .وفقا ً
للقانون ﻻ يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم اﻻحتياطي اﻻختياري نصف رأس المال .يتم التصرف في
اﻻحتياطي اﻻختياري وفق ما يقرره مجلس إدارة المجموعة.
 ١٢-٤ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات )باستثناء اﻷراضي والمباني( بالتكلفة بعد تنزيل اﻻستهﻼك المت�راكم حي�ث ي�تم اس�تهﻼكها
بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اﻹنتاجي المتوقع لها وبمعدﻻت سنوية كما يلي:
اﻷثاث والمفروشات
أجهزة الحاسوب
السيارات
الديكورات والتحسينات
المباني

%٢٠-%٦
%١٥
%٢٠
%١٠-%٦
%٢

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من هذه الموجودات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخف�يض قيمته�ا إل�ى
القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
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 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ١٢-٤ممتلكات ومعدات "تتمة"
يتم مراجعة العمر اﻹنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام ،فإذا كانت توقعات العمر اﻹنتاجي تختلف عن
التقديرات المعدة سابقا ،فإنه يتم تسجيل التغير في التقديرات للسنوات الﻼحقة باعتباره تغير في التقديرات.
يتم قيد اﻷرباح و/أو الخسائر الناتجة عن بيع أو استبعاد الممتلكات والمعدات ،والتي تمثل الفرق ما بين متحصﻼت
البيع والقيمة الدفترية لﻸص ل في حساب أرباح )خسائر( بيع ممتلكات ومعدات ضمن قائمة الدخل الموحدة.
اعتمدت المجموعة مبدأ القيمة العادلة في قيد اﻷراضي والعقارات ويتم اﻻعتراف بها بالقيمة العادلة عند اﻻقتناء .يتم
اعادة تقييمها بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة اعتمادا على متوسط التقدير لتقارير مخمنين معتمدين،
ويجري قيد الفروقات في القيمة العادلة في حساب التغير المتراكم في القيمة العادلة لﻸراضي ضمن حقوق الملكية.
 ١٣-٤مخزون عقاري
وهي الممتلكات واﻻس�تثمارات الت�ي قام�ت المجموع�ة بش�رائها أو إنش�ائها به�دف بيعه�ا م�ن خ�ﻼل أنش�طة المجموع�ة
اﻻعتيادية وليس لغرض التأجير أو اﻻحتفاظ بها لغرض اﻻنتفاع من ارتفاع قيمتها في المستقبل .حيث تظه�ر بالتكلف�ة
أو قيم��ة اﻻس��ترداد أيهم��ا أق��ل .تش��مل التكلف��ة المب��الغ المدفوع��ة مقاب��ل حق��وق إم��تﻼك العق��ارات ،والمب��الغ المدفوع��ة
للمقاولين والمهندسين مقابل اﻹنشاء والمبالغ المدفوعة مقابل تجهيز هذه العقارات من أتعاب قانونية وضرائب أمﻼك
ومصاريف أخرى غير مباشرة.
يتم إثبات قيمة المخزون العقاري المعترف به في قائمة الدخل الموحدة عند اﻻستبعاد من خ�ﻼل تحدي�د قيم�ة التك�اليف
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 اﻹنج��از
وباﻻستعانة بالتقارير الهندسية.
عند اﻻنتهاء من مشاريع قيد التنفيذ بحيث تصبح جاهزة للبيع فقط يتم تحويلها الى المخزون العقاري حيث ي�تم اثباته�ا
كمخزون عقاري بالتكلفة الفعلية المثبتة في السجﻼت.
 ١٤-٤استثمارات عقارية
وهي استثمارات محتفﻆ بها بهدف اﻻستفادة من ارتفاع قيمتها السوقية بمرور الزمن أو الحصول منها على إيرادات
تأجير ،وتظهر بقيمتها العادلة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
يتم قياس اﻻستثمارات العقارية مبدئيا ً بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة .تتضمن التكلفة تكلفة استبدال جزء من
اﻻستثمارات عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة ﻹثباتها وهي ﻻ تشمل التكاليف اليومية
لصيانة تلك اﻻستثمارات .ﻻحقا ً ﻹ ثبات اﻻستثمارات في العقارات بشكل مبدئي يتم إدراجها بالقيمة العادلة التي تعكس
أوضاع السوق بتاريخ القوائم المالية الموحدة .يتم إدراج اﻷرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة
لﻼستثمارات في ممتلكات ضمن اﻷرباح أو الخسائر للفترة التي نتجت فيها.
يتم شطب اﻻستثمارات العقارية عند استبعادها أو عند إيقاف استخدامها واﻻنتفاع منها بشكل دائم ولم يعد يتوقع منها
أي منافع اقتصادية بصورة دائمة من اﻻستخدام ولم يعد هناك مزايا اقتصادية مستقبلية متوقعة من استبعادها .يتم
اﻻعتراف بأية خسائر أو أرباح ناتجة عن سحب أو استبعاد اﻻستثمارات العقارية في اﻷرباح أو الخسائر للفترة التي
تم خﻼلها السحب أو اﻻستبعاد.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
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 ١٤-٤استثمارات عقارية "تتمة"
يتم إجراء التحويﻼت من أو إلى اﻻستثمارات العقارية فقط عند حدوث تغيير في اﻻستخدام مثبت في نهاية فترة
اﻻستخدام للمالك عند بداية عقد التأجير التشغيلي لطرف آخر .بخصوص التحويﻼت التي تتم من استثمارات لعقار
يشغله المالك فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الﻼحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ التغير في اﻻستخدام.
يتم إعادة تقييم اﻻستثمارات العقارية بحسب سعر السوق بناءا على متوسط السعر لتقارير مخمنين معتمدين ،وقيد
الفرق في القيمة السوقية عن القيمة الدفترية في حساب أرباح إعادة تقييم اﻻستثمارات ضمن قائمة الدخل الموحدة.
 ١٥-٤انخفاض ﻗيمة الموجودات غير المالية
في تاريخ القوائم المالية الموحدة ،تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الحالية للموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان
هناك أي مؤشر يدل على وجود انخفاض في القيمة الدفترية لتلك الموجودات ،وفي حالة وجود ذلك المؤشر ،فانه يتم
تقدير القيمة القابلة لﻼسترداد للموجودات وذلك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة )إن وجدت(.
وفي حال صعوبة تقدير القيمة القابلة لﻼسترداد لﻸصل فرديا ً تقوم المجموعة بتقدير القيمة المستردة لوحدة توليد النقد
التي ينتمي لها اﻷصل .عند وجود أسس معقولة للتوزيع ،فإنه يتم توزيع الموجودات على وحدات توليد النقد بشكل
إفرادي وما دون ذلك فإنه يت م توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد بنا ًء على أسس معقولة يمكن
تحديدها.
إن القيمة القابلة لﻼسترداد هي القيمة اﻷعلى ما بين القيمة العادلة مطروحا منها تكلفة البيع والقيمة قيد اﻻستخدام.
أما إذا كانت القيمة القابلة لﻼسترداد المقدرة لﻸصل أقل من قيمته الدفترية ،فإنه يتم خفض القيمة الدفترية لﻸصل إلى
القيمة التي يمكن استردادها .إن خسارة انخفاض القيمة تحمل مباشرة على قائمة الدخل الموحدة إﻻ إذا كان اﻷصل قد
تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة اﻻنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم.
في حال تم ﻻحقا ً استرداد خسارة انخفاض القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لﻸصل إلى إن تصل للقيمة المقدرة التي
يمكن استردادها على أﻻ تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة اﻷصل في
السنوات السابقة .إن استرداد خسارة اﻻنخفا ض في القيمة تدرج في قائمة الدخل الموحدة إﻻ إذا كان اﻷصل قد تم
إعادة تقييمه ،وفي هذه الحالة فإن استرداد خسارة اﻻنخفاض في القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم.
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 ١٦-٤الموجودات المالية
يتم اﻻعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا ً في أحكام تعاقدية خاصة باﻷداة.
تُقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،وتض�اف أو تخص�م تك�اليف المع�امﻼت الت�ي تع�ود
مباشرة إلى حيازة أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالية )عدا الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة م�ن
خ��ﻼل اﻷرب��اح أو الخس��ائر( م��ن القيم��ة العادل��ة للموج��ودات المالي��ة أو المطلوب��ات المالي��ة ،حس��ب اﻻقتض��اء ،عن��د
اﻻعتراف المبـدئي .ي�تم اﻻعت�راف بتك�اليف المع�امﻼت المتعلق�ة مباش�رة بحي�ازة موج�ودات مالي�ة أو مطلوب�ات مالي�ة
بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح والخسائر مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
تصنيف الموجودات المالية
تشمل الموجودات المالية للمجموعة نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل وأرصدة مدينة
أخرى ،باﻹضافة الى استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة .إن تصنيف الموجودات المالية بالشكل المذكور يتم بناءا
على طبيعة وهدف اقتناء تلك الموجودات المالية ويتم قياسها في وقت إثباتها.

استثمارات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
تمثل الموجودات المالية وفق القيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل الموحدة اﻻستثمارات في أسهم وسندات الشركات
ﻷغراض المتاجرة ،وإن الهدف من اﻻحتفاظ بها هو تحقيق اﻷرباح من تقلبات اﻷسعار السوقية قصيرة اﻷجل أو
هامش أرباح المتاجرة.
يتم إثبات الموجودات المالية من خﻼل قائمة الدخل الموحدة بالقيمة العادلة عند الشراء )تقيد مصاريف اﻻقتناء على
ق ائمة الدخل الموحدة عند الشراء( ويعاد تقييمها ﻻحقا ً بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل
الموحدة بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمﻼت اﻷجنبية،
وفي حال بيع هذه الموجودات أو ج زء منها يتم أخذ اﻷرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة.
يتم أخذ اﻷرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الموحدة.

استثمارات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
تمثل الموجودات المالية وفق القيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل الشامل اﻵخر اﻻستثمارات في أسهم شركات منها
ما هو متداول في اﻷسواق المالية وبالتالي لها أسعار سوقية تمثل قيمتها العادلة ،ومنها ما هو غير متداول في
اﻷسواق المالية وتظهر بالقيمة العادلة المقدرة.
يتم إثبات الموجودات المالية من خﻼل قائمة الدخل الشامل اﻵخر بالقيمة العادلة عند الشراء ويعاد تقييمها ﻻحقا ً
بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل اﻵخر بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج
عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمﻼت اﻷجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم
أخذ اﻷرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل اﻵخر الموحدة.
يتم أخذ اﻷرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الموحدة.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
١٦-٤

الموجودات المالية "تتمة"

التدني في قيمة الموجودات المالية

السياسات المحاسبية المطبقة لغاية  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٧
تقوم المجموعة بمراجعة القيم المثبتة في السجﻼت للموجودات المالية في تاريخ القوائم المالية الموح�دة لتحدي�د فيم�ا إذا
كانت هنالك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها افراديا ً أو على شكل مجموع�ة ،وف�ي حال�ة وج�ود مث�ل ه�ذه المؤش�رات
فانه يتم تقدير القيمة القابلة لﻼسترداد من اجل تحديد خسارة التدني.
إن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة من الممكن أن يشتمل على ما يلي:





صعوبات مالية هامة يوجهها المصدر أو الطرف المقابل.
تخلف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات اﻷساسية.
من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفﻼسا ً أو إعادة هيكلة مالية.
اختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية.

بالنسبة لبعض فئات الموجودات المالية ،مثل ذمم التأمين المدينة والموجودات التي ﻻ ي�تم خف�ض قيمته�ا بش�كل إف�رادي
حيث يتم فحصها ﻻنخفاض القيمة بشكل إجمالي .يتمثل الدليل الموضوعي ﻻنخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة بالخبرة
السابقة للمجموعة في تحص�يل ال�ذمم ،الزي�ادة ف�ي ع�دد ال�دفعات المس�تحقة للمحفظ�ة خ�ﻼل الفت�رة الس�ابقة ،إض�افة إل�ى
التغيرات الملحوظة في ظروف اﻻقتصاد المحلي والتي لها عﻼقة بتحصيﻼت 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
والقيم�ة الحالي�ة للت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلية المتوقع�ة منه�ا والت�ي تعك�س مق�دار الض�مان والكفال�ة مخص�وما ً عل�ى س��عر
الفائدة الفعلي لتلك الموجودات المالية.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر انخفاض القيمة مباشرةً ،باستثناء ذمم التأمين المدين�ة
والت��ي ي��تم تخفيض��ها بأخ��ذ مخص��ص لل��ذمم المش��كوك ف��ي تحص��يلها .ف��ي ح��ال اعتب��ار ذم��م الت��أمين المدين��ة غي��ر قابل��ة
للتحصيل ،يتم إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها .وفي حال استرداد ذم�م ت�أمين مدين�ة ق�د ت�م
إقفالها من قبل فيتم إثباتها كتحصيﻼت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها .يتم إثبات التغير في القيمة الدفترية
لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ضمن اﻷرباح أو الخسائر.
أنه في حال تم ﻻحقا ً استرداد خسارة انخفاض القيمة وكان ذلك اﻻسترداد يعود إلى وقوع ح�دث موض�وعي بع�د ت�اريخ
إثبات تلك الخسارة في انخفاض القيمـة ،يتم عكس خسارة اﻻنخفاض المعترف بها سابقا ً من خﻼل اﻷرب�اح أو الخس�ائر
عل�ى أﻻ تتج��اوز القيم��ة المدرج��ة لﻼس��تثمار بت�اريخ عك��س اﻻنخف��اض لقيم��ة التكلف��ة المطف�أة فيم��ا ل��و ل��م ي��تم اﻻعت��راف
باﻻنخفاض في القيمة.

السياسات المحاسبية المطبقة من بداية  ١كانون الثانﻲ :٢٠١٨
تقوم المجموعة باﻹعتراف بمخصصات خسائر اﻻئتمان المتوقعة على اﻷدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة،
الذمم التجارية المدينة وذمم شركات التأمين ومعيدي التأمين .يتم مراجعة مخصصات الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة بشكل
دوري في الفترات الﻼحقة وذلك لعرض التغيير الحاصل على مخاطر اﻻئتمان منذ اﻹعتراف اﻷولي لﻸصل المالي.
تقوم المجموعة دائما باحتساب الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة على فترة عمر الذمم التجارية المدينة وذم�م ش�ركات الت�أمين
ومعي�دي الت��أمين .كم��ا ي��تم تق��دير الخس��ارة اﻹئتماني��ة المتوقع��ة له��ذه الموج��ودات المالي��ة بن��ا ًء عل��ى المعلوم��ات التاريخي��ة
للخس��ائر اﻻئتماني��ة حس��ب س��جﻼت المجموع�ة ،وي��تم تع��ديلها بع��د اﻷخ��ذ بع��ين اﻹعتب��ار ع��دة عوام��ل متعلق��ة ب��اﻷطراف
المدينة ،وبالوضع اﻹقتصادي القائم وبتقييم الوضع اﻹقتصادي الح�الي والوض�ع اﻹقتص�ادي المتوق�ع كم�ا بت�اريخ إع�داد
القوائم المالية الموحدة مع اﻷخذ بعين اﻹعتبار القيمة الحالية للنقد في ذلك الوقت أينما يلزم ذلك.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ١٦-٤الموجودات المالية "تتمة"
الغاء اﻻعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اﻻعتراف 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
والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية واستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى
طرف آخر ،فإن المجموعة تقوم باﻻعتراف بفوائدها المتبقية بالموجودات المالية وأي التزامات يتوجب عليها سدادها.
إذا لم تقم المجموعة بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية ،تستمر المجموعة
باﻻعتراف بالموجودات المالية باﻹضافة إلى قرض مضمون مقابل عائدات مستلمة.
في حال تم استبعاد الموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة أو التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خﻼل
اﻷرباح أو الخسائر ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات ومجموع المبالغ المستلمة وغير المستلمة مقابل ذلك
يتم اﻻعتراف بها في اﻷرباح أو الخسائر.
في حال تم استبعاد الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻵخر ،فإنه ﻻ يتم إعادة
تصنيف الربح أو الخسارة والتي تم إثباتها سابقا ً في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لﻼستثمارات المالية،
ضمن قائمة الدخل الموحدة ،ولكن يتم إعادة تصنيفها ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك التي تستحق خﻼل ثﻼثة أشهر أو أقل.
ذمم تأمين مدينة
تتألف ذمم التأمين المدينة من ذمم الوكﻼء ،الوس�طاء وح�املي عق�ود الت�أمين وش�ركات إع�ادة الت�أمين حي�ث ي�تم قياس�ها
بالقيمة العادلة .يظهر التخصيص للخسائر اﻹئتمانية المتوقعة ضمن قائمة الدخل الموحدة عند وجود ش�ك عل�ى إمكاني�ة
عدم تحصيل تلك الذمم.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ١٧- ٤المطلوبات المالية وأدوات الملكية
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 �ا ً ﻷس��س
وجوهر الترتيبات التعاقديـة وتعريف المطلوب المالي وأي أداة ملكية.
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 اﻹصدار المباشرة.
المطلوبات المالية
يتم قياس المطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة بعد طرح تكاليف المعامﻼت فيما عدا المطلوب�ات المالي�ة بالقيم�ة
العادلة من خﻼل اﻷرباح والخسائر الت�ي ي�تم قياس�ها بش�كل أول�ي بالقيم�ة العادل�ة .وي�تم قي�اس المطلوب�ات المالي�ة ﻻحق�ا ً
بالتكلفة المطفأة مستخدما ً طريق ة معدل الفائدة الفعلي او بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح والخسائر .ان المجموعة ل�يس
لديها مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح والخسائر.
القروض البنكية
يتم تسجيل القروض من البنوك في السجﻼت بإجمالي قيمة القرض والفوائد المستحقة وفقا ً لمبدأ اﻻستحقاق.
ذمم تأمين دائنة
تظهر ذمم التأمين الدائنة بالقيمة العادلة.
المخصصات
يتم أخذ مخصصات عند وجود التزامات حالية مقابل أحداث سابقة ،والتي قد تؤدي إلى تدفق نقدي للدفع لمنافع
اقتصادية يمكن تقديرها بدرجة معقولة.
يتم احتساب المخصصات حسب أفضل التقديرات للمصروفات المستقبلية لسداد اﻻلتزامات كما بتاريخ القوائم المالية
الموحدة مأخوذا ً في عين اﻻعتبار أية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة باﻻلتزام عند تحديد المخصص باستخدام
التدفقات النقدية المتوقعة لسداد اﻻلتزام الحالي ،فإن القيمة الدفترية لﻼلتزام تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية
)حيث يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود مادية(.
عند توقع استرداد بعض أو جميع المنافع اﻻقتصادية المطلوبة لتسديد اﻻلتزام من طرف ثالث ،فإنه يتم تسجيل المبالغ
المدينة كأصل إذا ما تم التأكد فعﻼً من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل
موثوق.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ١٨-٤عقود اﻹيجار
ي�تم تص��نيف عق��ود اﻹيج�ار كإيج��ارات تمويلي��ة عن��دما ي�تم ،بموج��ب ش��روط عق��ود اﻹيج�ار ،تحوي��ل المخ��اطر ومن��افع
التملك إلى المستأجر بشكل جوهري .أما أنواع عق�ود اﻹيج�ار اﻷخ�رى في�تم تص�نيفها كعق�ود إيج�ار تش�غيلية .ﻻ يوج�د
عقود إيجارات تمويلية لدى المجموعة.
يتم اﻹعتراف بدفعات اﻹيجار التشغيلية كمصروف على أساس القسط الثابت بنا ًء على فت�رة الت�أجير المتعلق�ة به�ا ،إﻻ
عندما يكون هناك أساس آخ�ر أكث�ر نموذجي�ة للمخط�ط الزمن�ي ال�ذي ي�تم في�ه اس�تنفاد المن�افع اﻹقتص�ادية م�ن اﻷص�ل
المؤجر .تدرج اﻹيجارات المحتملة الناشئة تحت عقود اﻹيجار التشغيلية كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
 ١٩-٤تكاليف اﻻﻗتراض
يتم رسملة تكاليف اﻹقتراض التي ترتبط مباش�رة ً باقتن�اء أو بن�اء أو إنت�اج أص�ول مؤهل�ة للرس�ملة ،والت�ي تحت�اج إل�ى
فترة زمنية طويلة كي تصبح جاهزة لﻺستعمال أو للبيع ،حيث يتم إضافتها إلى تكلفة تلك اﻷصول وذلك إلى أن تكون
تلك اﻷصول وبشكل كبير جاهزة لﻺستعمال أو للبيع.
إن إيرادات اﻹستثمار المؤقت المكتس�بة للق�روض المح�ددة أثن�اء إنفاقه�ا للحص�ول عل�ى الموج�ودات ي�تم خص�مها م�ن
تكاليف اﻹقتراض المؤهلة للرسملة.
إن جميع تكاليف اﻻقتراض اﻷخرى تظهر كمصاريف في اﻷرباح او الخسائر للفترة عند إستحقاقها.
 ٢٠١-٤توزيع اﻷرباح
ي��تم اﻹعت��راف بتوزي��ع أرب��اح عل��ى المس��اهمين كمطلوب��ات ف��ي الق��وائم المالي��ة الموح��دة للمجموع��ة عن��د إق��رار تل��ك
التوزيعات وموافقة المساهمين عليها.
 ٢١-٤الضرائب
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
الربح المبين في قائمة الدخل الموحدة حيث ﻻ يشمل بنود إيرادات ومصاريف تخضع للضريبة أو قابلة لﻼقتط�اع ف�ي
سنوات أخرى وكما ﻻ يشمل على البنود التي لم تخضع قط للضريبة أو لﻼقتطاع.
يجري التخصيص لضريبة الدخل على اﻷرباح بشكل سنوي استناداً إلى قانون ضريبة الدخل رقم ) (٨لسنة .٢٠١١
يج��ري التخص��يص لض��ريبة المك��وس المض��افة عل��ى اﻷرب��اح بموج��ب نظ��ام المك��وس المض��افة س��اري المفع��ول ف��ي
فلسطين ،أما ضريبة المكوس المضافة على الرواتب فيجري إظهارها ضمن قائمة الدخل الموحدة.
 ٢٢-٤الضريبة المؤجلة
يتم احتساب موجودات ضريبية مؤجلة من فروق التوقي�ت الناش�ئة ل�بعض بن�ود المص�اريف الت�ي ﻻ تخض�ع للض�ريبة
عند تسجيلها وإنما تكون خاضعة كتنزيل مسموح به في سنوات ﻻحقة وذلك وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رق�م ).(١٢
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٢٣-٤الضريبة الحالية والمؤجلة للسنة
ي�تم اﻻعت�راف بالض�ريبة الحالي�ة والمؤجل�ة ض�من قائم��ة ال�دخل الموح�دة ،إﻻ إذا كان�ت متعلق�ة ببن�ود مدرج�ة مباش��رة
ض��من قائم��ة ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر الموح��دة او مباش��رة ف��ي حق��وق الملكي��ة ،وف��ي ه��ذه الحال��ة ،ي��تم أيض �ا ً اﻻعت��راف
بالضريبة الحالي�ة والمؤجل�ة ف�ي بن�ود ال�دخل الش�امل اﻵخ�ر أو مباش�رة ف�ي حق�وق الملكي�ة عل�ى الت�والي .عن�دما تنش�أ
الضريبة الحالية والمؤجلة من المحاسبة المبدئية ﻻندماج اﻷعمال يتم تضمين تأثير الضرائب في المحاس�بة عن�د دم�ج
اﻷعمال.
 ٢٤-٤معلومات القطاعات والمعلومات الجغرافية
قط��اع اﻻعم��ال يمث��ل مجموع��ة م��ن الموج��ودات والعملي��ات الت��ي تش��ترك مع��ا ف��ي تق��ديم منتج��ات او خ��دمات خاض��عة
لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال اخرى .معلومات القطاعات واردة في ايضاح رقم ).(٢٤
ﻷغراض إدارية ،تم تنظيم أعمال المجموعة حسب قطاعات التأمين التشغيلية والتي تتكون من :قطاع تأمينات
السيارات ،قطاع تأمينات الحوادث العامة ،قطاع التأمينات الهندسية ،قطاع تأمينات العمال ،قطاع تأمينات المسؤولية
المدنية ،قطاع التأمين الصحي ،قطاع تأمين الحريق ،وقطاع التأمين البحري .تتألف اﻹستثمارات من اﻹستثمارات
وإدارة النقد لحسابات المجموعة الخاصة .هذه القطاعات هي اﻷساس الذي بموجبه تقوم المجموعة بإعداد تقاريرها
القطاعية.
تعمل المجموعة في فلسطين وﻻ تعمل في أية مناطق جغرافية اخرى.
 -٥اﻻفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بافتراضات وتقديرات
تؤثر في مبالغ بعض الموجودات والمطلوبات واﻹفصاح عن اﻻلتزامات المحتملة ،كما أن هذه اﻻفتراضات
والتقديرات تؤثر في اﻹيرادات والمصروفات والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة ،وبشكل خاص
يتطلب من إدارة المجموعة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها .إن هذه
التقديرات مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج
الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
اﻻفتراضات المحاسبية الهامة
إن اﻻفتراضات الهامة بمعزل عن تلك التي تتضمن تقديرات والتي وضعتها اﻹدارة في عملية تطبيق السياسات
المحاسبية للمجموعة والتي لها تأثير جوهري على القيم المدرجة في القوائم المالية الموحدة تتمثل فيما يلي:
تصنيف اﻻستثمارات
تقوم إدارة المجموعة بتصنيف اﻻستثمارات كاستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح والخسائر أو كاستثمارات
بالقيمة العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻵخر عند شراء تلك اﻻستثمارات عند اتخاذ أحكامها فيما إذا كانت هذه
اﻻستثمارات هي استثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح والخسائر أو بالقيمة العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل
اﻵخر  ،أخذت اﻹدارة بعين اﻻعتبار الشروط التفصيلية لتحديد هذا التصنيف كما هي مبينة في المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ) – (٩اﻷدوات المالية .ترى اﻹدارة أن اﻻستثمارات قد تم تصنيفها بصورة مناسبة.
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٥اﻻفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة "تتمة"
اﻻفتراضات المحاسبية الهامة "تتمة"
تصنيف الممتلكات
قامت اﻹدارة في تصنيفها للممتلكات بعدد من اﻻفتراضات .تلزم هذه اﻻفتراضات في تحديد اهلية الممتلكات
لتصنيفها كاستثمار في عقار أو كممتلكات ومعدات أو كمخزون عقاري ،أو كمشاريع قيد اﻹنشاء ،أو كعقار محتفﻆ
به للبيع .تقوم اﻹدارة بوضع معايير تمكنها من تطبيق هذه اﻻفتراضات باستمرار بما يتوافق مع تعريف اﻻستثمار
في عقار ،الممتلكات ومعدات ،والمخزون العقاري ،والمشاريع قيد اﻻنشاء ،والعقار المحتفﻆ به للبيع .في طور
قيامها بهذه اﻻفتراضات أخذت اﻹدارة باﻻعتبار المعايير واﻹرشادات المفصلة الواردة في المعيار المحاسبي الدولي
) (IASرقم ) (٢المخزون ،والمعيار المحاسبي الدولي) (IASرقم ) (١٦الممتلكات واﻵﻻت والمعدات ،والمعيار
المحاسبي الدولي ) (IASرقم ) (٤٠اﻻستثمارات في عقارات.
التقديرات غير المؤكدة
في اعتقاد اﻻدارة أن استخدامها للتقديرات ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:
تقييم اﻻلتزامات الناتجة عن اﻻدعاءات الموقوف�ة لعق�ود الت�أمين :تعتب�ر اﻻلتزام�ات الناتج�ة ع�ن اﻻدع�اءات الموقوف�ة
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
اﻻلتزامات المقدرة واﻻلتزامات التي سوف يتم تسديدها.
يتم تقدير اﻻلتزامات الناشئة عن اﻻدعاءات غير المدفوعة التي تم اﻹبﻼغ عنها كما في تاريخ القوائم المالي�ة الموح�دة
استنادا إل�ى تق�ارير الخب�راء والمح�امين وخب�رة المجموع�ة وتق�ديراتها بتحدي�د قيم�ة التك�اليف اﻹجمالي�ة المتوقع�ة لك�ل
ادعاء على حدة .كما يتم تقدير اﻻلتزامات الناشئة ع�ن اﻻدع�اءات المتكب�دة وغي�ر المبل�غ عنه�ا كم�ا ف�ي ت�اريخ الق�وائم
المالية الموحدة بالرجوع إلى معدل اﻻدعاءات للفترات السابقة .كما في تاريخ القوائم المالي�ة الموح�دة ي�تم إع�ادة تقي�يم
اﻻلتزامات أعﻼه ويتم تعديل المخصص بنا ًء على ذلك.
الذمم المدينة :تقوم المجموعة باﻹعتراف بمخصصات خسائر اﻻئتمان المتوقعة على اﻷدوات المالية التي يتم قياسها
بالتكلفة المطفأة ،الذمم التجارية المدينة ،ذمم شركات التأمين ومعيدي التأمين وموجودات عقود التامين وإعادة
التأمين .يتم مراجعة مخصصات الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة بشكل دوري في الفترات الﻼحقة وذلك لعرض التغيير
الحاصل على مخاطر اﻻئتمان منذ اﻹعتراف اﻷولي لﻸصل المالي.
تق��وم المجموع��ة دائم��ا باحتس��اب الخس��ارة اﻻئتماني��ة المتوقع��ة عل��ى فت��رة عم��ر ال��ذمم التجاري��ة المدين��ة ،ذم��م ش��ركات
التأمين ومعي�دي الت�أمين وموج�ودات عق�ود الت�امين وإع�ادة الت�أمين .كم�ا ي�تم تق�دير الخس�ارة اﻹئتماني�ة المتوقع�ة له�ذه
الموجودات المالي�ة بن�ا ًء عل�ى المعلوم�ات التاريخي�ة للخس�ائر اﻻئتماني�ة حس�ب س�جﻼت المجموع�ة ،وي�تم تع�ديلها بع�د
اﻷخذ بعين اﻹعتبار عدة عوامل متعلق�ة ب�اﻷطراف المدين�ة ،وبالوض�ع اﻹقتص�ادي الق�ائم وبتقي�يم الوض�ع اﻹقتص�ادي
الحالي والوضع اﻹقتصادي المتوقع كما بتاريخ إعداد القوائم المالية الموح�دة م�ع اﻷخ�ذ بع�ين اﻹعتب�ار القيم�ة الحالي�ة
للنقد في ذلك الوقت أينما يلزم ذلك.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٥اﻻفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة "تتمة"
التقديرات غير المؤكدة "تتمة"
الضرائب :يتم تحميل السنة بما يخصها من نفقة الضرائب وفقا ً لﻸنظمة والقوانين المرعية والمعايير المحاسبية،
وإثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضرائب الﻼزم.
مخصص تعويضات الموظفين :يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقا ً لقانون العمل الساري في مناطق
السلطة الفلسطينية.
الممتلكات والمعدات :تقوم اﻹدارة بإعادة تقدير اﻷعمار اﻹنتاجية للموجودات الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب
اﻻستهﻼكات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات اﻷعمار اﻹنتاجية المتوقعة في المستقبل،
ويتم اخذ خسارة التدني )إن وجدت( إلى قائمة الدخل الموحدة.
تقييم الموجودات المالية :تقوم اﻹدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في
قيمتها ويتم أخذ التدني في قائمة الدخل الموحدة.
اﻻلتزامات المحتملة :يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد المجموعة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من
قبل محامي ومستشار المجموعة القانوني وبموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر
في تلك الدراسات بشكل دوري.
كفاية اﻻلتزام :بتاريخ القوائم المالية الموحدة ،ي�تم تطبي�ق اختب�ارات كفاي�ة اﻻلت�زام للتحق�ق م�ن كفاي�ة التزام�ات عق�ود
الت��أمين .تق��وم المجموع��ة باس��تخدام أفض��ل التق��ديرات للت��دفقات النقدي��ة التعاقدي��ة المس��تقبلية ،اﻻدع��اءات المس��تلمة،
المصاريف اﻹدارية وكذلك إيرادات اﻻس�تثمارات م�ن اﻷص�ول الت�ي ت�دعم تل�ك اﻻلتزام�ات وذل�ك به�دف تقي�يم كفاي�ة
اﻻلت��زام .ي��تم إدراج أي عج�ز ض��من قائم��ة ال��دخل الموح��دة وذل��ك م��ن خ��ﻼل تك��وين مخص��ص للخس��ائر الناتج��ة ع��ن
اختبارات كفاية اﻻلتزام.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

 -٦ممتلكات ومعدات

٤٬٠٥٨٬٢٧٠
٩٨٬٥٦٨
٤٬١٥٦٬٨٣٨

٧٣٦٬٨٢٣
٤١٬٤٨٢
٧٧٨٬٣٠٥
٣٬٣٧٨٬٥٣٣

٧٠٠٬٣٧٥
١٤١٬٣٦٦
٨٤١٬٧٤١

٤٥٨٬٥٦٦
٥٠٬٩٤٥
٥٠٩٬٥١١
٣٣٢٬٢٣٠

الس���يارات
دوﻻر

٥٧٩٬٦٨٨
١١١٬٨٩٧
)(٦٧٬٦٤٦
٦٢٣٬٩٣٩

١٩٩٬٠٩٧
٦٨٬٤٤٩
)(٢٦٬٧١٨
٢٤٠٬٨٢٨
٣٨٣٬١١١

أجه�زة حاس�وب أجه��زة التكيي��ف وش��بكة الكهرب��اء
دوﻻر
دوﻻر

٣١٦٬٢٩٠
١٬٤٤٤
٣١٧٬٧٣٤

٣٠٦٬٤٨٥
١٬٧٢٩
٣٠٨٬٢١٤
٩٬٥٢٠

٨٦٠٬٠٠٠
٨٦٠٬٠٠٠

٨٥٣٬٠٤٨
٦٬٠٨٨
٨٥٩٬١٣٦
٨٦٤

تجه��يزات واﻵت
دوﻻر

٩٩٦٬٣٢٦
٣٣٬٢٠٠
)(٣٬٥١٠
١٬٠٢٦٬٠١٦

٧٢٦٬٣٤٦
٣٤٬٩٨٥
)(٣٬٥١٠
٧٥٧٬٨٢١
٢٦٨٬١٩٥

أث��اث ومفروش��ات
دوﻻر

٨١٦٬١٨٩
٢٥٬١٤٠
)(١٧٬٣٨٣
٨٢٣٬٩٤٦

٥٤٠٬١٥٢
١٣٬١١٠
)(١٦٬٨٦٦
٥٣٦٬٣٩٦
٢٨٧٬٥٥٠

التكلف���ة/إع��ادة التقيي��م
الرصيد كم�ا ف�ي  ١ك��انون الث��اني ٢٠١٨
اض�افات خ��ﻼل الس��نة
اﻻس��تبعادات خ��ﻼل الس��نة
الرص�يد كم�ا ف��ﻲ  ٣١ك���انون اﻷول ٢٠١٨

اﻹس���تهﻼك الم���تراكم
الرصيد كم�ا ف�ي  ١ك��انون الث��اني ٢٠١٨
اس��تهﻼكات
اﻻس��تبعادات خ��ﻼل الس��نة
الرص�يد كم�ا ف��ﻲ  ٣١ك���انون اﻷول ٢٠١٨

ص��افﻲ القيم��ة الدفتري��ة كم��ا ف��ﻲ  ٣١ك���انون اﻷول ٢٠١٨

كما فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
ديك�ورات وتحس��ينات مب��انﻲ وعق��ارات المجم���وع
دوﻻر
دوﻻر
دوﻻر

٨٬٣٢٧٬١٣٨
٤١١٬٦١٥
)(٨٨٬٥٣٩
٨٬٦٥٠٬٢١٤

٣٬٨٢٠٬٥١٧
٢١٦٬٧٨٨
)(٤٧٬٠٩٤
٣٬٩٩٠٬٢١١
٤٬٦٦٠٬٠٠٣
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

 -٦ممتلكات ومعدات "تتمة"

٣٬٣٥٣٬٢٢٣
٦٨٬٧٣٨
٦٣٦٬٣٠٩
٤٬٠٥٨٬٢٧٠

٦٠٨٬٠٥٩
١٢٨٬٧٦٤
٧٣٦٬٨٢٣
٣٬٣٢١٬٤٤٧

٦٣٧٬٦٦٠
٦٢٬٧١٥
٧٠٠٬٣٧٥

٤٢٢٬٠٩٣
٣٦٬٤٧٣
٤٥٨٬٥٦٦
٢٤١٬٨٠٩

الس���يارات
دوﻻر

٥٢٨٬٠٣١
١١٩٬٧٥١
)(٦٨٬٠٩٤
٥٧٩٬٦٨٨

١٧٩٬٠٢٥
٥٤٬٤٠٦
)(٣٤٬٣٣٤
١٩٩٬٠٩٧
٣٨٠٬٥٩١

أجه�زة حاس�وب أجه��زة التكيي��ف وش��بكة الكهرب��اء
دوﻻر
دوﻻر

٣١٦٬٢٩٠
٣١٦٬٢٩٠

٣٠٥٬٠٨٦
١٬٣٩٩
٣٠٦٬٤٨٥
٩٬٨٠٥

٨٦٠٬٠٠٠
٨٦٠٬٠٠٠

٨٤٨٬٥٠٨
٤٬٥٤٠
٨٥٣٬٠٤٨
٦٬٩٥٢

تجه��يزات واﻵت
دوﻻر

٩٥٢٬٣٨٥
٤٣٬٩٤١
٩٩٦٬٣٢٦

٧٠٣٬٣٥٥
٢٢٬٩٩١
٧٢٦٬٣٤٦
٢٦٩٬٩٨٠

أث��اث ومفروش��ات
دوﻻر

٧٨٤٬١٤٥
٣٢٬٠٤٤
٨١٦٬١٨٩

٥٢٣٬٦٤٦
١٦٬٥٠٦
٥٤٠٬١٥٢
٢٧٦٬٠٣٧

التكلف���ة/إع��ادة التقيي��م
الرصيد كم�ا ف�ي  ١ك��انون الث��اني ٢٠١٧
اض�افات خ��ﻼل الس��نة
التغير ف�ي القيم�ة العادل��ة
اﻻس��تبعادات خ��ﻼل الس��نة
الرص�يد كم�ا ف��ﻲ  ٣١ك���انون اﻷول ٢٠١٧

اﻹس���تهﻼك الم���تراكم
الرصيد كم�ا ف�ي  ١ك��انون الث��اني ٢٠١٧
اس��تهﻼكات
اﻻس��تبعادات خ��ﻼل الس��نة
الرص�يد كم�ا ف��ﻲ  ٣١ك���انون اﻷول ٢٠١٧

ص��افﻲ القيم��ة الدفتري��ة كم��ا ف��ﻲ  ٣١ك���انون اﻷول ٢٠١٧

كما فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٧
ديك�ورات وتحس��ينات مب��انﻲ وعق��ارات المجم���وع
دوﻻر
دوﻻر
دوﻻر

٧٬٤٣١٬٧٣٤
٣٢٧٬١٨٩
٦٣٦٬٣٠٩
)(٦٨٬٠٩٤
٨٬٣٢٧٬١٣٨

٣٬٥٨٩٬٧٧٢
٢٦٥٬٠٧٩
)(٣٤٬٣٣٤
٣٬٨٢٠٬٥١٧
٤٬٥٠٦٬٦٢١
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٧استثمارات عقارية

٢٠١٨
دوﻻر
١٠٫٦٥٠٫٣٥٠
٩٨٣٫٤٩١
١١٫٦٣٣٫٨٤١

أراضي
مباني وعقارات

٢٠١٧
دوﻻر
١٠٫٨٦٣٫٣٦٦
٩٩٦٫٩٠٣
١١٫٨٦٠٫٢٦٩



تم تصنيف اﻻستثمارات في أراضي الشركة اﻷم على أنها استثمارات عقارية محتفﻆ بها بغرض اﻻنتفاع من زيادة
قيمتها الرأسمالية باستثناء قيمة العقارات لمقر الشركة والمستخدمة ﻷغراض الشركة اﻹدارية.



تم إعادة تقييم اﻻستثمارات العقارية التي حصل تغيير على قيمتها السوقية كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨بحسب
سعر السوق بناءا على متوسط السعر لتقارير مخمنين معتمدين من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ،وكان الفرق في
القيمة السوقية عن القيمة الدفترية مبلغ  ٣٣٥٫٢٣٢دوﻻر )مبلغ  ١٫٩١٣٫٣٠١لسنة  (٢٠١٧جرى إظهاره في حساب
أرباح إعادة تقييم اﻻستثمارات ضمن قائمة الدخل الموحدة.
إن تفاصيل اﻻستثمارات العقارية للمجموعة والتسلسل للقيمة العادلة كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨كما يلي:

أراضي ومباني

المستوى
اﻷول
دوﻻر
-

المستوى الثاني

المستوى الثالث

دوﻻر
١١٫٦٣٣٫٨٤١
١١٫٦٣٣٫٨٤١

دوﻻر
-

القيمة العادلة كما في
 ٣١كانون اﻷول
٢٠١٨
دوﻻر
١١٫٦٣٣٫٨٤١
١١٫٦٣٣٫٨٤١

 -٨موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
٢٠١٨
دوﻻر
١٫٤٩٢٫٣٦٤
١١٥٫٣٣٨
١٫٦٠٧٫٧٠٢

استثمارات في أسهم شركات مدرجة *
استثمارات في أسهم شركات غير مدرجة

٢٠١٧
دوﻻر
١٫٣٣٩٫٨٥٣
١١٥٫٣٣٨
١٫٤٥٥٫١٩١

* تشمل اﻻستثمارات أعﻼه أسهم شركات محجوزة مقابل عضوية مجلس اﻹدارة بمبلغ  ١٩٫٣٢٣دوﻻر كما في ٣١
كانون اﻷول ) ،٢٠١٨مبلغ  ١٩٫٠٤٨دوﻻر كما في  ٣١كانون اﻷول .(٢٠١٧
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

 -٩ودائع الزامية

الودائع اﻻلزامية تمثل ودائع لدى البنوك مربوطة ﻷمر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وفقا ً للقرارات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم )/٢ت( لسنة  ٢٠٠٧بشأن تحديد
قيمة الوديعة المطلوبة من شركات التأمين بموجب قانون التأمين رقم ) (٢٠لسنة  ،٢٠٠٥وﻻ يمكن استخدامها إﻻ بموافقة مسبقة أو بإذن مكتوب من قبل الهيئة.

 -١٠موجودات ضريبية مؤجلة

دوﻻر
١٫٢٨٠٫٣١٩

فروﻗ���ات ترجم���ة
الرص������������������������يد
اﻻفتتاحﻲ
دوﻻر
)(٩٧٫٦١٢
)(٧٣٫٣٠٥
)(١٧٠٫٩١٧

دوﻻر
١٥٦٫٦٦٧
٢٧٤٫٦٨٢
٤٣١٫٣٤٩

المبالغ المحررة
دوﻻر
)(١٣٣٫٩٢٩
)(١٣٣٫٩٢٩

رص�����يد بداي�����ة
السنة

دوﻻر
١٫٢٢١٫٢٦٤

٩٠٣٫٩٥٣
٢٫١٢٥٫٢١٧

المب�����������الغ
المضافة

الض������������������ريبة
المؤجلة
٢٠١٨
دوﻻر
٣٤٢٫١٥٤

٩٧١٫٤٠١
٢٫٢٥١٫٧٢٠

رص����يد نهاي����ة
السنة

الض����������������ريبة
المؤجلة
٢٠١٧
دوﻻر
٣٢٦٫٣٧٢
٢٥٩٫٥٩٩
٦٠١٫٧٥٣

يتألف رصيد هذا البند من ضريبة الدخل الناشئة عن فروق التوقيت لبعض بنود المصاريف التي ﻻ تخضع للضريبة عند تسجيلها وإنما تكون خاضعة كتنزيل مسموح به في سنوات ﻻحق��ة،
وتتألف من مخصص انتفاعات الموظفين ومخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة للشركة اﻷم .فيما يلي تفاصيل الحركة التي تمت على هذا الحساب:

مخص���ص الخس���ائر اﻹئتماني���ة
المتوقعة
مخصص انتفاعات الموظفين

٢٤١٫٥٧٤
٥٦٧٫٩٤٦

٣٩

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

-١٠

موجودات ضريبية مؤجلة "تتمة"

إن الحركة على حساب موجودات ضريبية مؤجلة خﻼل السنة هي كما يلي:
٢٠١٨
دوﻻر
٥٦٧٫٩٤٦
٣٣٫٨٠٧
٦٠١٫٧٥٣

٢٠١٧
دوﻻر
٤٠١٫١٦٦
١٦٦٫٧٨٠
٥٦٧٫٩٤٦

٢٠١٨
دوﻻر
٧٫١٨١٫٠٣١
١٫٢٠١٫٥٨٨
٣٠٫٧٣١
٨٫٤١٣٫٣٥٠
)(١٫٦٧١٫٧٨٣
٦٫٧٤١٫٥٦٧

٢٠١٧
دوﻻر
٧٫١٠٤٫٩٩٣
٨٢٩٫١٨٥
٥٧٫٥٤٤
٧٫٩٩١٫٧٢٢
)(١٫٦١٢٫٨٦٦
٦٫٣٧٨٫٨٥٦

الرصيد في بداية السنة
الضريبة المؤجلة للسنة
الرصيد فﻲ نهاية السنة

-١١

ذمم مدينة ،بالصافﻲ

ذمم العمﻼء
ذمم الوكﻼء
ذمم الموظفين
ينزل :مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة

يبلغ متوسط فترة اﻻئتمان للتأمينات الصادرة  ٢١٠يو ًما وﻻ يتم تحصيل فائدة على الذمم المدينة القائمة.
الجدول التالي يبين توزيع المخاطر للذمم التجارية المدينة بناء على أعمار الذمم وكشف تعمير المخصص:
 ٣١ك���انون اﻻول ٢٠١٨
ذم�م حالي��ة
دوﻻر

> ٣٠
دوﻻر

٦٠ - ٣١
دوﻻر

ال��ذمم المدين��ة  /التعم��ير باﻷي���ام
١٢٠ - ٩١
٩٠ - ٦١
دوﻻر
دوﻻر

< ١٢٠
دوﻻر

المجم���وع
دوﻻر

نس��بة الخس��ارة اﻹئتماني��ة المتوقع��ة

٢٪

٦٪

٨٪

١٠٪

١٢٪

٣٩٪

رصيد ال�ذمم الق��ائم

٢٬٢٧٦٬٦١٠

٨٢٤٬٤٣١

٥٩٦٬٥٤٧

٧٢٢٬٧٨٢

٣٣٧٬٠٣٣

٣٬٦٥٥٬٩٤٧

٨٬٤١٣٬٣٥٠

الخس���ارة اﻹئتماني���ة المتوقع���ة

٤٥٬٥٣٢

٤٩٬٤٦٦

٤٧٬٧٢٤

٧٢٬٢٧٨

٤٠٬٤٤٤

١٬٤١٦٬٣٣٩

١٬٦٧١٬٧٨٣

 ٣١ك���انون اﻻول ٢٠١٧
ذم�م حالي��ة
دوﻻر

> ٣٠
دوﻻر

٦٠ - ٣١
دوﻻر

ال��ذمم المدين��ة  /التعم��ير باﻷي���ام
١٢٠ - ٩١
٩٠ - ٦١
دوﻻر
دوﻻر

< ١٢٠
دوﻻر

المجم���وع
دوﻻر

نس��بة الخس��ارة اﻹئتماني��ة المتوقع��ة

٢٪

٥٪

٧٪

٩٪

١١٪

٤١٪

رصيد ال�ذمم الق��ائم

٢٬٣٢٤٬١٥١

٧٣٧٬٤٨٩

٤٣٥٬٢٥٨

٨١٦٬٩٥٧

٢٤٩٬٤٨٦

٣٬٤٢٨٬٣٨١

٧٬٩٩١٬٧٢٢

الخس���ارة اﻹئتماني���ة المتوقع���ة

٤٦٬٤٨٣

٣٦٬٨٧٤

٣٠٬٤٦٨

٧٣٬٥٢٦

٢٧٬٤٤٣

١٬٣٩٨٬٠٧٢

١٬٦١٢٬٨٦٦

٤٠
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

-١١

ذمم مدينة ،بالصافﻲ "تتمة"

إن الحركة على حساب مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة هي كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
التخصيص للسنة

٢٠١٨
دوﻻر
١٫٦١٢٫٨٦٦
١٥٦٫٦٦٧

٢٠١٧
دوﻻر
١٫١٧١٫٨٣٦
٣٤٧٫٢٢٢

فروقات ترجمة الرصيد اﻻفتتاحي
الرصيد فﻲ نهاية السنة

)(٩٧٫٧٥٠
١٫٦٧١٫٧٨٣

٩٣٫٨٠٨
١٫٦١٢٫٨٦٦

-١٢

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

٢٠١٨
دوﻻر
٤٦٥٫٦٥٢
٤٦٥٫٦٥٢

٢٠١٧
دوﻻر
٤٠٦٫٠٥٨
٤٠٦٫٠٥٨

اﻹجمالﻲ:
مطلوبات عقود التأمين
اجمالي احتياطي اﻻدعاءات تحت التسوية
ينزل) :صافي المشاركات واﻻسترادات(*
صافﻲ احتياطﻲ اﻻدعاءات تحت التسوية
احتياطي اﻻدعاءات غير المبلغ عنها
)(Pure
احتياطي اﻷخطار السارية
مجموع مطلوبات عقود التأمين

٢٠١٨
دوﻻر

٢٠١٧
دوﻻر

١٨٫٩٦٩٫٨٢٠
)(٣٫٧١٠٫٥٠١
١٥٫٢٥٩٫٣١٩

١٩٫١٠٨٫٠٧١
)(٣٫٣١٢٫٧٨٤
١٥٫٧٩٥٫٢٨٧

٢٥٠٫٠٠٠
٨٫١٦٥٫٨٥٥
٢٣٫٦٧٥٫١٧٤

٢٥٠٫٠٠٠
٨٫١٠٧٫٨٨٢
٢٤٫١٥٣٫١٦٩

موجودات عقود التأمين
احتياطي اﻻدعاءات تحت التسوية
احتياطي اﻷخطار السارية
مجموع موجودات عقود التأمين

٢٫٨٨٥٫٨٣٦
٦٨٣٫٣٢١
٣٫٥٦٩٫١٥٧

١٫٩٧٤٫٧٢٢
٦٨١٫٥٥٤
٢٫٦٥٦٫٢٧٦

١٢٫٣٧٣٫٤٨٣

١٣٫٨٢٠٫٥٦٥

٢٥٠٫٠٠٠
٧٫٤٨٢٫٥٣٤
٢٠٫١٠٦٫٠١٧

٢٥٠٫٠٠٠
٧٫٤٢٦٫٣٢٨
٢١٫٤٩٦٫٨٩٣

ذمم شركات التأمين المحلية

-١٣

مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين

صافﻲ مطلوبات عقود التأمين
احتياطي اﻻدعاءات تحت التسوية
احتياطي اﻻدعاءات غير المبلغ عنها
)(Pure
احتياطي اﻷخطار السارية
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ شركﺔ الﻤشرق للتأﻣين الﻤساهﻤﺔ العاﻣﺔ الﻤحدودة
إيضاحات حﻮل القﻮائم الﻤاليﺔ الﻤﻮحدة "تتﻤﺔ"
للسﻨﺔ الﻤﻨتهيﺔ في  ٣١كانﻮن اﻷول ٢٠١٨
 -١٣ﻣطلﻮبات ﻋقﻮد التأﻣين وﻣﻮجﻮدات ﻋقﻮد إﻋادة التأﻣين "تتﻤﺔ"
* تم احتساب احتياطي اﻹدعاءات تحت التسوية للسيارات بالصافي من قيمة المشاركات واﻹستردادات حسب
تقديرات الفنيين والخبراء في المجموعة .تﻌتمد المبالغ النهائية علﻰ إجراء المخالصات النهائية مع اﻷطراف
ذات الﻌﻼقة .وقد كانت قيمة المشاركات واﻹستردادات بالصافي التي تم تنزيلها من احتياطي اﻹدعاءات تحت
التسوية كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨و ٢٠١٧كما يلي:

المشاركات والمستردات من أفراد وشركات تأمين
محلية
المستردات من الصندوق الفلسطيني لتﻌويض
مصابي حوادث الطرق
المستردات من جهات أخرى
ينزل :مستردات تحت التسوية ﻻ يمكن التكهن بها
صافي الﻤستردات والﻤشاركات

٢٠١٨
دوﻻر

٢٠١٧
دوﻻر

٢٫٣٥٢٫٧٨٦

٢٫١٨١٫٧٧٢

١٫٩٠٣٫٨٥٢
٢٫٣٢٦٫٥٦٨
)(٢٫٨٧٢٫٧٠٥
٣٫٧١٠٫٥٠١

١٫٨٥٥٫٤٥٧
٢٫٣٦٥٫٧٥١
)(٣٫٠٩٠٫١٩٦
٣٫٣١٢٫٧٨٤

 -١٤ﻣﻮجﻮدات ﻣاليﺔ بالقيﻤﺔ العادلﺔ ﻣن خﻼل قائﻤﺔ الدخل

استثمارات في أسهم شركات مدرجة
 -١٥ﻣخزون ﻋقاري
أراضي
شقﻖ

 -١٦أرصدة ﻣديﻨﺔ أخرى
مصاريف مدفوعة مقدما ً
قروض وسلفيات موظفين
أمانات مقابل كفاﻻت وأخرى
دفﻌات مقدمة علﻰ حساب شراء استثمارات
عموﻻت أقساط تأمين مستحقة – اتحاد شركات التأمين

٤٢

٢٠١٨
دوﻻر
١٫٣١١٫٤٠٢
١٫٣١١٫٤٠٢

٢٠١٧
دوﻻر
١٫١٩٧٫٣٩٩
١٫١٩٧٫٣٩٩

٢٠١٨
دوﻻر
٧٤٣٫٤٧٢
٨٤٢٫٦٤٥
١٫٥٨٦٫١١٧

٢٠١٧
دوﻻر
٦٢٤٫٦٤٧
٨٤٤٫٠٥٦
١٫٤٦٨٫٧٠٣

٢٠١٨
دوﻻر
٥٥٫٩٢٧
١٠٫١٤٠
١٢٩٫٤٢٥
٦٦٢٫٩٠٢
٨٥٨٫٣٩٤

٢٠١٧
دوﻻر
٥٧٫٣٣٠
١٥٣٫٥٢٦
٥٧٫١٥٤
٦٥١٫٤٤٧
١٨٨٫٧٦٩
١٫١٠٨٫٢٢٦
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
-١٧أ نقد وما فﻲ حكمه

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك -شيكل اسرائيلي
حسابات جارية لدى البنوك -دينار أردني
حسابات جارية لدى البنوك -دوﻻر أمريكي
حسابات جارية لدى البنوك -يورو

-١٧ب ودائع لدى البنوك
ودائع لدى البنوك تستحق خﻼل ثﻼث شهور  -دوﻻر
أمريكي
ودائع لدى البنوك تستحق بعد ثﻼث شهور  -دوﻻر
أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر
٤٨٫٢٧٩
٢٫٢٧٣٫٣١١
١٤٤٫٢٣٤
١٫٣٠٤٫٢٤٠
٥٫٦١٥
٣٫٧٧٥٫٦٧٩

٢٠١٧
دوﻻر
١٩٠٫٤٤٣
١٫٠٧٢٫٥٩٣
٦٤٫٥٦٤
٩٠٢٫١٨٧
٢٥٫٠١٠
٢٫٢٥٤٫٧٩٧

٢٠١٨
دوﻻر

٢٠١٧
دوﻻر

١٫٤٢٤٫٧٣٢

١٫١٢٧٫٦٧٤

٨٥٦٫٢٥٠
٢٫٢٨٠٫٩٨٢

٥٥٣٫٩٣٣
١٫٦٨١٫٦٠٧

تشمل الودائع البنكية مبلغ  ١٠٠٫٠٠٠دوﻻر تمثل تأمينات نقدية مقابل حساب الجاري المدين لدى أحد البنوك المحلية.
 -١٨التغير فﻲ القيمة العادلة
)خسارة( فروقات تقييم اﻻستثمارات المالية من
خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
أرباح إعادة تقييم أراضي وعقارات
إن الحركة التي تمت على هذا الحساب هي كما يلي:
الرصيد في بداية السنة
التغير في القيمة العادلة لﻸراضي )ايضاح (٦
التغير في القيمة العادلة لﻼستثمارات المالية
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٢٠١٨
دوﻻر

٢٠١٧
دوﻻر

)(٧٥٫٠٢١
١٫٤٣٧٫٠٢١
١٫٣٦٢٫٠٠٠

)(١٣٦٫٨٢٠
١٫٤٣٧٫٠٢١
١٫٣٠٠٫٢٠١

٢٠١٨
دوﻻر
١٫٣٠٠٫٢٠١
٦١٫٧٩٩
١٫٣٦٢٫٠٠٠

٢٠١٧
دوﻻر
٥٧٨٫١١٨
٦٣٦٫٣٠٩
٨٥٫٧٧٤
١٫٣٠٠٫٢٠١

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

-١٩

مخصص تعويض ترك الخدمة للموظفين

٢٠١٨
دوﻻر
١٫٠٠٢٫٣٦٢
١٫٠٠٢٫٣٦٢

تعويض ترك الخدمة

٢٠١٧
دوﻻر
٩٥٧٫٥٣٦
٩٥٧٫٥٣٦

إن الحركة الحاصلة على مخصص تعويض ترك الخدمة خﻼل السنة هي كما يلي:
٢٠١٨
دوﻻر
٩٥٧٫٥٣٦
٢٨٤٫٦٣٠
)(١٦٦٫٤٨٠
)(٧٣٫٣٢٤
١٫٠٠٢٫٣٦٢

الرصيد في بداية السنة
التخصيص للسنة
التعويضات المدفوعة خﻼل السنة
فروقات عملة ناتجة عن ترجمة الرصيد اﻻفتتاحي
 -٢٠دائنون مختلفون

٢٠١٨
دوﻻر
٣٫٠٤١٫٩٠١
٤١٨٫٠٢٩
٣٫٤٥٩٫٩٣٠

ذمم موردين ،عمﻼء ووكﻼء
ذمم الموظفين

٢٠١٧
دوﻻر
٧٦٨٫٢٣٠
١٨٥٫٤٧٢
)(٧٥٫٣٥٩
٧٩٫١٩٣
٩٥٧٫٥٣٦
٢٠١٧
دوﻻر
٢٫١٠٨٫٣١٣
٤٦٩٫٢١٤
٢٫٥٧٧٫٥٢٧

 -٢١ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين
٢٠١٨
دوﻻر
٧٦٫٨٠٣
٩٥٨٫٥٨٦
١٫٠٣٥٫٣٨٩

ذمم شركات التأمين المحلية
ذمم معيدي التأمين الدائنة

٤٤

٢٠١٧
دوﻻر
٩١٫٢٦٧
٣٩٢٫٣٤٤
٤٨٣٫٦١١
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للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

-٢٢

أرصدة دائنة أخرى

٢٠١٨
دوﻻر
٢٨٦٫٠٤٧
٣٤١٫٢٩١
١٨٥٫٢٩٢
٨١٫١٤٨
٧٢٫٨٦٢
٢٨٤٫٧١٦
١٫٢٥١٫٣٥٦

مصاريف مستحقة غير مدفوعة
حقوق أصحاب صناديق اﻻستثمار
مستحقات المساهمين من تخفيض رأس المال
توزيعات أرباح أسهم مستحقة
ضريبة قيمة مضافة مستحقة
مخصص اتمام المشاريع للشركة التابعة
أمانات وأرصدة دائنة أخرى

-٢٣

٢٠١٧
دوﻻر
١٦١٫٥٧١
٣٤١٫٤١١
٢٠٤٫٠٠١
٨٢٫٦٥٠
١٠٩٫٣٤٩
٢٠٠٫٩٩٣
٢٤٥٫٨٥٠
١٫٣٤٥٫٨٢٥

مخصصات أخرى

مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث
الطرق
مستحقات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
مستحقات اﻻتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
مخصصات الضرائب بالصافي من السلف المدفوعة*

٢٠١٨
دوﻻر

٢٠١٧
دوﻻر

١٠٢٫٦٣١
٢١٫٣٨١
٤٫٤١٥
١٫٢٥٩٫٠٣٩
١٫٣٨٧٫٤٦٦

٩٥٫١٧٣
١٩٫٩٥٣
٤٫١٨٥
١٫٠٣١٫٤٩٦
١٫١٥٠٫٨٠٧

*حصلت المجموعة على مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة حتى  ٣١كانون اﻷول ،٢٠١٦
وتقوم حاليا ً بمناقشة القوائم المالية للشركة للحصول على المخالصة النهائية لسنة  .٢٠١٧برأي إدارة المجموعة ،فإن
المخصصات المرصودة كافية لسداد اﻷعباء الضريبية المتوقع دفعها عن تلك السنة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

ت�أمين
الح��ريﻖ
دوﻻر
٩٣٧٬٢٨٦
) (١٤٬٤٩٦
٩٢٢٬٧٩٠

٢٥٧٬٥٣٩

مس��ؤولية
مدني��ة
دوﻻر
٣٤٣٬٦٧٣
) (٥٬٧٤٨
٣٣٧٬٩٢٥
) (٩٣٬٥٢٤
٢٨١
)(٩٣٬٢٤٣
٢٤٤٬٦٨٢

هندس��ﻲ
دوﻻر
٣١٠٬٤٣١
٢٢٬٥٣٣
٣٣٢٬٩٦٤
) (١٨٣٬٧٨٤
) (١٦٬٩٢٣
)(٢٠٠٬٧٠٧
١٣٢٬٢٥٧

عمال
دوﻻر
١٬٨٨٩٬٥٨٢
) (٧٤٬٤٥٢
١٬٨١٥٬١٣٠
) (٤٦٬٥١٩
٣٬٦٣٥
)(٤٢٬٨٨٤
١٬٧٧٢٬٢٤٦

تأمين��ات
عامة
دوﻻر
٢٥٠٬١١٢
) (٤٬٨٧٩
٢٤٥٬٢٣٣
) (٤٣٬٤٨٨
٢٬١٠٠
)(٤١٬٣٨٨
٢٠٣٬٨٤٥

س�يارات
دوﻻر
١٨٬٩٠٦٬٥٨٥
) (٧١٢٬٦٧٣
١٨٬١٩٣٬٩١٢
) (٧٢١٬٥١٣
٣٤٬٧٩٦
)(٦٨٦٬٧١٧
١٧٬٥٠٧٬١٩٥

اجم��الي أقس��اط مكتتب��ة
التغير ف�ي مخص�ص أقس�اط غ�ير مكتس��بة
اي��رادات أﻗس��اط مكتس��بة

أقس��اط معي��دي الت��أمين
التغير ف�ي مخص�ص أقس�اط غ�ير مكتس��بة
ص�افﻲ أﻗس�اط معي�دي الت��أمين

ص�افﻲ أﻗس�اط الت�أمين المكتس��بة

 -٢٤صافﻲ أرباح السنة حسب القطاعات التشغيلية:
يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج اﻷعمال حسب قطاع التأمين للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٨
ت�أمين
ص�حﻲ
دوﻻر
٢٬٦١٨٬٤٢٧
١١٨٬٧٠٦
٢٬٧٣٧٬١٣٣
) (٦٧٧٬٧٤٩
١٢٬٤٩٨
)(٦٦٥٬٢٥١

اي��رادات اﻻس���تثمارات

ت�أمين
بح��ري
دوﻻر

ﻗطاع
اﻻس��تثمار والخزين��ة
دوﻻر

المجم��وع
٢٠١٨
دوﻻر

اجم��الي العم��وﻻت المكتس��بة
يطرح :العم��وﻻت المدفوع���ة
ص�افﻲ أﻗس�اط الت�أمين المكتس�بة بع�د العم��وﻻت

٣٧٠٬٩٨٠
) (٢٠٬١٥٤
٣٥٠٬٨٢٦

١٦٥٬٢٥٨

-

١٠٥
)(١٬٠٧٢٬٧٨٨
١٦٬٤٣٤٬٥١٢

٢٥٬٦٢٧٬٠٧٦
) (٦٩١٬١٦٣
٢٤٬٩٣٥٬٩١٣

١٬٧٨٢

٢٬٧٣٧٬١٣٣

٩٬٤٣٥
)(٦٢٬٣٤٤
١٥٠٬٩٣٦

١٠٨٬٨٩٤

١٦٬٢٣٣

) (٢٦٠٬٤٠١
١٨٬٤٦٩
)(٢٤١٬٩٣٢

)(٧٧٬٣٦١
١٬٦٩٤٬٨٨٥

-

٢٬٦٥٠

-

٤٩٬٣٥٨
)(١١٬٦٢٩
١٦٩٬٩٨٦

٢٢٬٩٦٣٬٧٩١

٢٬٩٠٧

) (٢٬٠٢٦٬٩٧٨
٥٤٬٨٥٦
) (١٬٩٧٢٬١٢٢

)(١٨٬٣٧٧
٢٢٦٬٣٠٥

١٠٬٢٢٠٬٢١٤
١٠٬٢٢٠٬٢١٤
٥٥٤٬٠٢١
)(٥٩٢٬٠٩٨
١٠٬١٨٢٬١٣٧

٨٬٥٣٠

٧٬٣٣٠
)(١٧٬٠٢١
)(٩٬٦٩١
)(١٥٢٬٢٠٦
)(٩٬٦٢١
)(١٧١٬٥١٨

١٣٤٬٢٥٩
)(٤٥٬١٦٥
٣٤٦٬٦٣٣

٥١٨٬٣٦٢
٥١٨٬٣٦٢
١١٨٬٩٠١
)(٣٧٧٬٦١١
٢٥٩٬٦٥٢

٢٤٬٩٥٥

٥١٬٨٥٣
)(٧٢٬٢٧٦
)(٢٠٬٤٢٣
٨٨٬٠٦٣
)(٧٥٬٩٧٢
)(٨٬٣٣٢

٢٬٧٣٧٬١٣٣

٤٠٬٤٤٣
٤٠٬٤٤٣
٣٢٬٥٣٨
٧٢٬٩٨١

٣٬٢٣٢

٣١٥٬١١٧
)(٢٢١٬٤٨٦
٩٣٬٦٣١
٣٧٬٣١٦
)(٤١٬٣٩٥
٨٩٬٥٥٢

٦٢٬٧٧٤
)(٣٥٬٠٥٣
١٣٦٬٦١٥

٢٬٦٥٩٬٨٢٣
٢٬٦٥٩٬٨٢٣
٢٬٦٥٩٬٨٢٣

-

١٣٬١٦٦
)(١١٬٥٢١
١٬٦٤٥
٩٬٥٤٤
)(٨٬٥٠٠
٢٬٦٨٩

٦٬٤١٧٬٦٣٣
)(٣٬٦٢٨٬٠٤٩
٢٬٧٨٩٬٥٨٤

-

٣٢٤٬٢٣٦
)(٣٩٬١٢٩
٢٨٥٬١٠٧

٢٢٥٬٥٤٧
١٣٬٨٢٦٬٣٠٨
)(٣٢٢٬٣٠٤
١٣٬٥٠٤٬٠٠٤
٦٨٨٬١٧٧
)(١٬١٠٥٬١٩٧
١٣٬٠٨٦٬٩٨٤

١٬٤٥١٬٤٦٦
)(٣٥٦٬٣٨٥
١٬٠٩٥٬٠٨١

-

١٨٠٬٩٦٨
)(٥٨٬١٧٤
١٢٢٬٧٩٤

-

١٥٦٬٢٣١
)(٦٣٬٨٢٥
٩٢٬٤٠٦

-

٢٦٥٬٦١١
)(١٨٧٬٢٥٩
٧٨٬٣٥٢

-

١٠٢٬٢٦٥
)(٥٤٧٬٨٥٢
)(٤٤٥٬٥٨٧

-

١٣٧٬١٥٨
)(٧٠٬٩٤٧
٦٦٬٢١١

-

١٢٢٬٧٩٤

-

-

-

٩٢٬٤٠٦

)(٦١٬٧٥٧
١٢٧٬٦٥٣
)(١٥٦٬٦٦٧
)(١٣٬٤٢١
)(٧٩٣٬٩٩٨
٥٥٬٦٩٠
)(١٥٤٬٧٩٦
٣٣٥٬٢٣٢
)(٦٦٢٬٠٦٤

)(٦١٬٧٥٧
١٢٧٬٦٥٣
)(١٥٦٬٦٦٧
)(١٣٬٤٢١
)(٧٩٣٬٩٩٨
٥٥٬٦٩٠
)(١٥٤٬٧٩٦
٣٣٥٬٢٣٢
٣٬٤٢١٬٨٨٤

٩٬٠٣٥٬٥٦٨
)(٤٬٩٥١٬٦٢٠
٤٬٠٨٣٬٩٤٨

٢٥٥٬٩٣١
) (١٬٣٢٢٬٧١٧
٢١٬٨٩٧٬٠٠٥

المطالب��ات المتكب��دة
المطالب���ات المس���ددة
ينزل :حص��ة معي��دي الت��أمين م��ن المطالب��ات المس��ددة
ص�افﻲ المطالب��ات المس��ددة
التغ��ير ف��ي اﻻدع��اءات الموقوف��ة
التغ�ير ف�ي حص�ة معي��دي الت��أمين
ص��افﻲ المطالب��ات المتكب��دة

ص�افﻲ أرب�اح أعم�ال الت��أمين ﻗب��ل المص��اريف اﻹداري��ة
المص��اريف اﻹداري��ة والعمومي��ة متعلق��ة بأعم��ال الت��أمين
ص�افﻲ أرب�اح أعم�ال الت��أمين بع��د المص��اريف اﻹداري��ة
المص��اريف واﻻي��رادات غ��ير الموزع��ة
فوائد وعم�وﻻت بنكي��ة
أرب�اح فروق��ات عمل��ة

مخص��ص خس��ائر ائتماني��ة متوقع��ة

) خسائر( بي��ع ممتلك��ات ومع��دات
مصاريف اداري�ة وعمومي�ة غ�ير موزع�ة
ايرادات أخ�رى غ�ير موزع��ة
) خسائر( إع�ادة تقيي�م اس�تثمارات مالي��ة م��ن خ��ﻼل قائم��ة ال��دخل
أرب��اح إع��ادة تقيي��م اﻻس��تثمارات العقاري��ة
ص�افﻲ أرب�اح الس�نة ﻗب�ل الض��رائب
٢٬٧٨٩٬٥٨٤

٧٨٬٣٥٢

٢٨٥٬١٠٧

)(٤٤٥٬٥٨٧

١٬٠٩٥٬٠٨١

٦٦٬٢١١

٤٦
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صافﻲ أرباح السنة حسب القطاعات التشغيلية "تتمة"
ت�أمين
الح��ريﻖ
دوﻻر
٩٠٦٬٢٠٣
) (٢٢٬٩١٦
٨٨٣٬٢٨٧

٣٣٩٬٣٦٩

مس��ؤولية
مدني��ة
دوﻻر
٣٣١٬٤١٧
) (٣٤٬٢٠٠
٢٩٧٬٢١٧
) (٣٤٬٨٩٧
١٬٦٧٠
)(٣٣٬٢٢٧
٢٦٣٬٩٩٠

هندس��ﻲ
دوﻻر
٤٤٠٬٠٩٤
) (٢٦٬٥٠٨
٤١٣٬٥٨٦
) (٢٤٣٬٥١٦
٢٣٬٤١٤
)(٢٢٠٬١٠٢
١٩٣٬٤٨٤

عمال
دوﻻر
١٬٦٩٠٬٨٤٥
٤٦٬٦٤٦
١٬٧٣٧٬٤٩١
) (٢٧٬١٩٣
) (٢٬٢٧٧
)(٢٩٬٤٧٠
١٬٧٠٨٬٠٢١

تأمين��ات
عامة
دوﻻر
٢٠٢٬٠٧٧
١٤٬٥٨٩
٢١٦٬٦٦٦
) (٥٠٬٦٠٧
) (٤٢٥
)(٥١٬٠٣٢
١٦٥٬٦٣٤

س�يارات
دوﻻر
١٧٬١٩٢٬٥٧٠
) (٥٩١٬١٨٣
١٦٬٦٠١٬٣٨٧
) (٤٢٦٬٣١١
٢٨٬٨٦٥
) (٣٩٧٬٤٤٦
١٦٬٢٠٣٬٩٤١

اجم��الي أقس��اط مكتتب��ة
التغير ف�ي مخص�ص أقس�اط غ�ير مكتس��بة
اي��رادات أﻗس��اط مكتس��بة

أقس��اط معي��دي الت��أمين
التغير ف�ي مخص�ص أقس�اط غ�ير مكتس��بة
ص�افﻲ أﻗس�اط معي�دي الت��أمين

ص�افﻲ أﻗس�اط الت�أمين المكتس��بة

يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج اﻷعمال حسب قطاع التأمين للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٧
ت�أمين
ص�حﻲ
دوﻻر
٢٬٧٠٥٬١٢٣
) (٤٦٢٬٠٦٩
٢٬٢٤٣٬٠٥٤
) (٥٦٧٬٣٧٥
٢٣٬٤٥٧
)(٥٤٣٬٩١٨

اي��رادات اﻻس���تثمارات

ت�أمين
بح��ري
دوﻻر

ﻗطاع
اﻻس��تثمار والخزين��ة
دوﻻر

المجم��وع
٢٠١٧
دوﻻر

اجم��الي العم��وﻻت المكتس��بة *
يطرح :العم��وﻻت المدفوع���ة
ص�افﻲ أﻗس�اط الت�أمين المكتس�بة بع�د العم��وﻻت

٣٣١٬٣٢٢
١١٬١٦٤
٣٤٢٬٤٨٦

١٧٩٬٤٥١

-

٧٦٠٬٩٤٧
)(٩٧٥٬٢٨٤
١٥٬٩٨٩٬٦٠٤

٢٣٬٧٩٩٬٦٥١
) (١٬٠٦٤٬٤٧٧
٢٢٬٧٣٥٬١٧٤

١٬٨١٧

٢٬٢٤٣٬٠٥٤

١٧٬٢٦٦
)(٦٢٬٣١٤
١٢٠٬٥٨٦

١٦١٬٠٢٧

١٧٬٢٩٧

) (١٦٩٬٢٨٩
) (١٢٬١٧٠
)(١٨١٬٤٥٩

)(٧٧٬٧٢٧
١٬٦٣٠٬٢٩٤

-

٤٬٥٠٦

-

٦٥٬٠٦٤
)(٧٬٥٨٣
٢٥٠٬٩٦٥

٢١٬٢٧٨٬٥٢٠

٣٬٣٤٢

) (١٬٥١٩٬١٨٨
٦٢٬٥٣٤
) (١٬٤٥٦٬٦٥٤

)(١٥٬٨٥٩
٢٤٨٬١٣١

٨٬٠٨٩٬٩٢١
٨٬٠٨٩٬٩٢١
٣٬١٩٠٬٢٥٠
)(٤٩٦٬٨٠٣
١٠٬٧٨٣٬٣٦٨

٩٬٦١٤

٦٬٣٧٢
)(٣٬٨٨٤
٢٬٤٨٨
١٦٬٤١٢
)(١١٬١٢٠
٧٬٧٨٠

١٠٥٬٤٠٥
)(٣٤٬٣٩٧
٤١٠٬٣٧٧

٨٠٠٬٢١٦
٨٠٠٬٢١٦
١١٨٬٧٦٧
)(١١٥٬٥٠٦
٨٠٣٬٤٧٧

٣٢٬٣٢٤

١٨٤٬٠٢٦
)(١٤٧٬٢٣٤
٣٦٬٧٩٢
)(٨٬٠٥٣
٧٬١٨٢
٣٥٬٩٢١

٢٬٢٤٣٬٠٥٤

٣٤٬٦٧٧
٣٤٬٦٧٧
١٩٬٠٨٦
٥٣٬٧٦٣

٣٬٥٠٠

٧٠٬٣٥٦
)(٥٢٬٤٧٤
١٧٬٨٨٢
٨٢٬٦٨١
)(٦٧٬٥٠١
٣٣٬٠٦٢

٣١٬١٧٥
)(٢٩٬٤١٤
١٦٢٬٧٨٨

١٬٣١٥٬٩٠١
١٬٣١٥٬٩٠١
١٬٣١٥٬٩٠١

-

١٨٬٦٣٣
)(١٦٬٩٢٨
١٬٧٠٥
)(٦٬٨٠٧
٦٬١١١
١٬٠٠٩

٥٬٣٨٥٬٦٨٧
)(٣٬٢١٤٬٧٣٤
٢٬١٧٠٬٩٥٣

-

١١٤٬٦٢٣
)(٣٢٬٥٤٨
٨٢٬٠٧٥

٢٥١٬٨٥١
١٠٬٥٢٠٬١٠٢
)(٢٢٠٬٥٢٠
١٠٬٢٩٩٬٥٨٢
٣٬٤١٢٬٣٣٦
)(٦٧٧٬٦٣٧
١٣٬٠٣٤٬٢٨١

٨٤٤٬١١٤
)(٣٠٩٬٨٦٩
٥٣٤٬٢٤٥

-

٢١٩٬٥٥٠
)(٨٠٬٧٣٠
١٣٨٬٨٢٠

-

٨٢٬٠٧٥

١٩٧٬٧١٠
)(٥٩٬٨٧٧
١٣٧٬٨٣٣

-

٥٣٤٬٢٤٥

٣٨٦٬٩٢٩
)(١٧٢٬٢٢٨
٢١٤٬٧٠١

-

١٣٨٬٨٢٠

٩٥٩٬٤٧٧
)(٥٧٩٬٠٧٠
٣٨٠٬٤٠٧

-

١٣٧٬٨٣٣

١٦٥٬٢٧٩
)(٦٢٬٧٠٣
١٠٢٬٥٧٦

-

٢١٤٬٧٠١

-

-

-

٣٨٠٬٤٠٧

)(٨٨٬١٣٥
)(٢٩٩٬٤٧٢
)(٣٤٧٬٢٢٢
٧٬٩٠٩
)(٧٥٩٬٦٧٧
٣٦٨٬١٩٠
٣٥٬٨٦٦
١٬٩١٣٬٣٠١
٨٣٠٬٧٦٠

)(٨٨٬١٣٥
)(٢٩٩٬٤٧٢
)(٣٤٧٬٢٢٢
٧٬٩٠٩
)(٧٥٩٬٦٧٧
٣٦٨٬١٩٠
٣٥٬٨٦٦
١٬٩١٣٬٣٠١
٤٬٥٩٢٬٣٧٠

٨٬٢٧٣٬٣٦٩
)(٤٬٥١١٬٧٥٩
٣٬٧٦١٬٦١٠

٩٧٩٬٨٥٧
) (١٬٢٠٢٬٥٧٨
٢١٬٠٥٥٬٧٩٩

المطالب��ات المتكب��دة
المطالب���ات المس���ددة
ينزل :حص��ة معي��دي الت��أمين م��ن المطالب��ات المس��ددة
ص�افﻲ المطالب��ات المس��ددة
التغ��ير ف��ي اﻻدع��اءات الموقوف��ة
التغ�ير ف�ي حص�ة معي��دي الت��أمين
ص��افﻲ المطالب��ات المتكب��دة

ص�افﻲ أرب�اح أعم�ال الت��أمين ﻗب��ل المص��اريف اﻹداري��ة
المص��اريف اﻹداري��ة والعمومي��ة متعلق��ة بأعم��ال الت��أمين
ص�افﻲ أرب�اح أعم�ال الت��أمين بع��د المص��اريف اﻹداري��ة
المص��اريف واﻻي��رادات غ��ير الموزع��ة
فوائد وعم�وﻻت بنكي��ة
) خسائر( فروق�ات عمل��ة
مخص�ص ذم�م مش�كوك ف�ي تحص��يلها
أرب��اح بي��ع ممتلك��ات ومع��دات
مصاريف اداري�ة وعمومي�ة غ�ير موزع�ة
ايرادات أخ�رى غ�ير موزع��ة
أرب�اح إع�ادة تقيي�م اس��تثمارات مالي��ة م��ن خ��ﻼل قائم��ة ال��دخل
أرب��اح إع��ادة تقيي��م اﻻس��تثمارات العقاري��ة
ص�افﻲ أرب�اح الس�نة ﻗب�ل الض��رائب
٢٬١٧٠٬٩٥٣

١٠٢٬٥٧٦

* يتض�من ه�ذا البن�د عمول�ة الش�ركة ع�ن ف�ائض انت�اج ت�أمين المركب�ات خ�ﻼل الس�نة وذل�ك بموج�ب ق�رار هيئ��ة س��وق رأس الم��ال الفلس��طينية رق��م )  (١لسنة  ٢٠١٥فيم�ا يتعل�ق بتوزي�ع إجم�الي محفظ��ة أقس��اط ت��أمين المركب��ات عل��ى ش��ركات الت��أمين بالتس��اوي.
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المصاريف اﻹدارية والعمومية
٢٠١٨
دوﻻر
٣٫٦٤٣٫٢٠٦
٥٤٣٫٠٨٧
٧٤٫٥٩٩
٦١٫٩٢٧
١٥٨٫٥٥٣
٢٠٨٫٥٨٢
٣٠٫٢٦٩
١١٩٫٢١٠
١١٢٫٤١٩
٧٧٫٠٠٠
٩٢٫٢٩٥
٢١٦٫٧٨٨
١٩٣٫٧٠٤
١٦٩٫٥٩٩
٤٤٫٣٨٠
٥٫٧٤٥٫٦١٨

الرواتب واﻷجور وملحقاتها
تعويض نهاية الخدمة وانتفاعات واجازات الموظفين
صندوق توفير الموظفين
قرطاسيه ومطبوعات
سفريات وتنقﻼت
اﻹيجارات والمنافع
تبرعات
بريد وبرق وهاتف
مصاريف السيارات
ضيافة
صيانة وتصليحات
استهﻼكات
أتعاب مهنية واستشارية
رسوم واشتراكات
مصاريف أخرى

٢٠١٧
دوﻻر
٣٫١٥٧٫٣٧٨
٣٢٩٫٨٧١
٦٥٫٧٧٧
٦٧٫٠٠٤
١٧٢٫٤١٤
٢١٩٫١٨٧
١٤٫٦٢٨
١٣٣٫٢٦٦
١٣٩٫٧٩٦
٥٩٫٨٣٠
١٢٢٫٦٢٦
٢٦٥٫٠٧٩
٢٦٩٫٥٢٧
٢١١٫١٦١
٤٣٫٨٩٢
٥٫٢٧١٫٤٣٦

تم توزيع المصاريف اﻹدارية والعمومية للشركة اﻷم للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨على فروع التأمين
المختلفة وقائمة الدخل الموحدة بحسب ايضاح رقم ) – (٦/٤المصاريف اﻹدارية والعمومية وذلك كما يلي:
٢٠١٨
دوﻻر
٣٫٦٢٨٫٠٤٩
٣٩٫١٢٩
٥٨٫١٧٤
١٨٧٫٢٥٩
٣٥٦٫٣٨٥
٦٣٫٨٢٥
٥٤٧٫٨٥٢
٧٠٫٩٤٧
٤٫٩٥١٫٦٢٠
٧٩٣٫٩٩٨
٥٫٧٤٥٫٦١٨

فرع تأمين السيارات
فرع تأمين الحوادث العامة
فرع التأمينات الهندسية
فرع تأمين الحريق
فرع تأمين العمال
فرع تأمين المسؤولية المدنية
فرع التأمين الصحي
فرع التأمين البحري
المحمل لقائمة الدخل الموحدة مباشرة

٤٨

٢٠١٧
دوﻻر
٣٫٢١٤٫٧٣٤
٣٢٫٥٤٨
٨٠٫٧٣٠
١٧٢٫٢٢٨
٣٠٩٫٨٦٩
٥٩٫٨٧٧
٥٧٩٫٠٧٠
٦٢٫٧٠٣
٤٫٥١١٫٧٥٩
٧٥٩٫٦٧٧
٥٫٢٧١٫٤٣٦

التقرير السنوي 2018
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معامﻼت مع أطراف ذات عﻼﻗة

يمثل هذا البند العمليات التي تمت مع أطراف ذات عﻼقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين ،وأعضاء مجلس اﻹدارة
واﻹدارة العليا وأية شركات مسيطر عليها أو تتواجد القدرة على التأثير فيها .يتم اعتماد سياسات اﻷسعار والشروط
المتعلقة بالمعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة من قبل مجلس إدارة المجموعة.
كما في نهاية السنة ،كانت المبالغ المطلوبة من /إلى اﻷطراف ذات العﻼقة مدرجة ضمن الحسابات التالية كما يلي:
٢٠١٨
دوﻻر
١٣٠٫٩٣٧

ذمم مدينة/دائنة

٢٠١٧
دوﻻر
٩٣٫١٧٣

كما تتضمن قائمة الدخل الموحدة المعامﻼت التالية مع الجهات ذات العﻼقة:
٢٠١٨
دوﻻر
٣١٠٫٧٧٦
٥٣٫١٤١
٣٦١٫٢٠٥

أقساط تأمين
مطالبات تحت التسوية
رواتب اﻹدارة العليا واﻹدارة التنفيذية للمجموعة

-٢٧

٢٠١٧
دوﻻر
٢٨٩٫٩٣٠
٤٧٫٠١٤
٤١٥٫٥٦٨

الربح اﻷساسﻲ للسهم الواحد العائد الى مساهمﻲ الشركة اﻷم

تم احتساب الربح اﻷساسي للسهم الواحد على أساس قسمة الربح للسنة على المعدل المرجح لعدد اﻷسهم العادية
المتداولة خﻼل السنة على النحو التالي:
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ربح السنة العائد لمساهمي الشركة )دوﻻر(

٢٠١٨
٢٫٤٥٧٫٣٥٤

٢٠١٧
٢٫٤٧٥٫٨٣٤

المعدل المرجح لعدد اﻷسهم )سهم(

٥٫٢٠٠٫٠٠٠

٥٫٢٠٠٫٠٠٠

الربح اﻷساسي للسهم الواحد العائد الى مساهمي الشركة اﻷم
)دوﻻر(

٠٫٤٧

٠٫٤٨

شركة المشرق للتأمين

٤٩

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

-٢٨

ﻗضايا المجموعة

بلغ عدد القضايا المقامة ضد المجموعة ) (٣٩٦قضية كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨بالمقارنة مع ) (٣٨٤قضية كما
في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٧وذلك على خلفية النزاعات القانونية على اﻻدعاءات القائمة لعقود التأمين ،وبحسب رأي
المستشار القانوني للشركة فإن جميع هذه القضايا قد وضعت لها المخصصات المالية الكافية حسب اﻷصول الفنية
والقانونية .مقابل ذلك بلغ عدد القضايا المقامة من قبل المجموعة على الغير ) (٤٠٤قضية بهدف استعادة حقوق
المجموعة لدى الغير على خلفية بوالص تأمين غير مسددة أو ملفات إسترداد أو شيكات راجعة كما في  ٣١كانون اﻷول
 ٢٠١٨مقابل ) (٣٣٥قضية لعام .٢٠١٧

-٢٩

إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية

مخاطر التأمين
تتمثل مخاطر أي عقد تأمين في إمكانية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من مبلغ اﻻدعاء المتعلق بذلك الحدث
وذلك نظراً لطبيعة عقد التأمين حيث المخاطر متقلبة وغير متوقعة ،بالنسبة لعقود التأمين المتعلقة بفئة تأمينية ،حيث
يمكن تطبيق نظرية اﻻحتماﻻت للتسعير واﻻحتياطي ،فان المخاطر اﻷساسية التي تواجه المجموعة هي أن اﻻدعاءات
المتكبدة والدفعات المتعلقة بها قد تزيد عن القيمة الدفترية ﻻلتزامات التأمين ،وهذا قد يحدث إذا كانت إمكانية وخطورة
اﻻدعاءات اكبر من المتوقع ،وﻷن أحداث التأمين غير ثابتة وتختلف من سنة ﻷخرى فان التقديرات قد تختلف عن
اﻹحصائيات المتعلقة بها.
أظهرت الدراسات أنه كلما كانت عقود التأمين متشابهة كلما قاربت التوقعات معدل الخسارة الفعلية ،كما أن وجود
التنويع في مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها يؤدي إلى انخفاض احتماﻻت الخسارة الكلية للتأمين.
لقد قامت المجموعة بتطوير خطة اكتتاب التأمين لديها لتضمن تنويع مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها وتوزيعها على
أنواع التأمين المختلفة مما يساعد على تخفيض الخسائر التي قد تنتج من ادعاءات التأمين إذا ما تم التركيز على فئة
تأمين معينة.
للمجموعة كوادر فنية ومحققين لتقدير المطالبات المبلغ عنها خﻼل السنة .تقوم هذه الكوادر بالتحقيق ورفع التوصيات
التي من خﻼلها يمكن الحد من مخاطر المطالبات .يتم مراجعة المخاطر بشكل دوري في نهاية كل سنة ويتم تعديلها
لتعكس أحدث المعلومات عن الحقائق الكامنة ،والقوانين المرعية ،والشروط واﻷحكام التعاقدية .تقوم المجموعة بإدارة
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 ﻹتمام التسوية بعد خصم أية
مبالغ مستردة من تلك المطالبات .تقوم المجموعة بجميع اﻹجراءات المعقولة لضمان أن لديها المعلومات المناسبة فيما
يتعلق باﻹدعاءات المقامة ضدها .نظرا لﻸخذ بتقديرات غير مؤكدة عند تكوين مخصص اﻹدعاءات فإنه من المحتمل أن
تختلف النتيجة النهائية في تقدير اﻻلتزام عن الذي تم تقديره في المرحلة اﻷولى.
إن مبالغ مطالبات التأمين حساسة بشكل أساسي إلى القرارات والتطورات القانونية المتعلقة بها ،باﻹضافة لذلك فإن
عقود التأمين تخضع إلى مخاطر ظهور أنواع جديدة من المطالبات غير الظاهرة والتي لم يتم تكوين مخصص لها كما
في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
تقوم المجموعة بإتباع عدة آليات لتقدير المستوى المطلوب للمخصصات ،حيثما أمكن ،وهذا يوفر درجة أكبر من الفهم
وتعزيز الخبرة السابقة في تقدير المخصصات .إن التقديرات المستنبطة بناء على طرق مختلفة تساعد على توقع النتائج
الممكنة .إن أفضل آليات التقدير المختارة تأخذ بعين اﻻعتبار خصائص نوع التأمين ومدى تطور اﻻدعاءات لكل سنة.

٥٠
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مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها فﻲ تقدير المطالبات المستقبلية
تستحق مطالبات التأمين عند وقوع الحدث المؤمن عليه ،إذ أن المجموعة مسؤولة عن جميع اﻷحداث المؤمن عليها في
حال وقوعها خﻼل 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.
الجدول التالي يبين نسبة الخسارة حسب نوع المخاطر المتعلقة بأقساط التأمين للسنة الحالية:
٢٠١٨
%٥٨
%٩٧
%٩

نوع الخسارة
تأمينات السيارات
التأمين الصحي
تأمينات الحوادث العامة وأخرى

٢٠١٧
%٦٧
%٥٩
%٣٣

مخاطر إعادة التأمين
كما هو الحال مع شركات التأمين اﻷخرى ،ولغرض تخفيض التعرض إلى خسائر مالية قد تنتج عن المطالبات التأمينية
الكبيرة ،تقوم المجموعة ضمن أعمالها اﻻعتيادية بالدخول في اتفاقيات إعادة تـأمين مع شركات إعادة تأمين عالمية ذات
مﻼءة ائتمانية عالية.
ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين ،تقوم المجموعة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة
التأمين التي تتعامل معها ورصد تركيز مخاطر اﻻئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية واﻷنشطة أو المكونات
اﻻقتصادية المماثلة لتلك الشركات.
حساسية مخاطر التأمين:
فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في أسعار اﻹكتتاب على صافي ايرادات التأمين مع بقاء جميع
المتغيرات اﻻخرى المؤثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار أقساط اﻹكتتاب مساوي ومعاكس ﻷثر الزيادة المبينة
أدناه:

نوع التأمين
تأمين السيارات
الحوادث العامة
التأمينات الهندسية
تأمين الحريق
تأمين العمال
المسؤولية المدنية
التأمين الصحي
التأمين البحري
المجموع
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نسبة
التغير
%
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+

٢٠١٨
اﻷثر على صافﻲ
اﻷﻗساط
ايرادات التأمين
المكتتبة
دوﻻر
دوﻻر
١٫٦٤٣٫٤٥١ ١٫٨٩٠٫٦٥٩
١٥٫٠٩٤
٢٥٫٠١١
١٦٫٩٩٩
٣١٫٠٤٣
٣٤٫٦٦٣
٩٣٫٧٢٩
١٦٩٫٤٨٩
١٨٨٫٩٥٨
٢٢٫٦٣١
٣٤٫٣٦٧
٢٧٣٫٧١٣
٢٦١٫٨٤٣
١٣٫٦٦٢
٣٧٫٠٩٨
٢٫١٨٩٫٧٠٢ ٢٫٥٦٢٫٧٠٨

٥١

٢٠١٧
اﻷثر على صافﻲ
اﻷﻗساط
ايرادات التأمين
المكتتبة
دوﻻر
دوﻻر
١٫٥٩٨٫٩٦٠
١٫٧١٩٫٢٥٧
١٢٫٠٥٩
٢٠٫٢٠٨
٢٥٫٠٩٧
٤٤٫٠٠٩
٤١٫٠٣٨
٩٠٫٦٢٠
١٦٣٫٠٢٩
١٦٩٫٠٨٥
٢٤٫٨١٣
٣٣٫١٤٢
٢٢٤٫٣٠٥
٢٧٠٫٥١٢
١٦٫٢٧٩
٣٣٫١٣٢
٢٫١٠٥٫٥٨٠ ٢٫٣٧٩٫٩٦٥

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
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إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية "تتمة"

حساسية مخاطر التأمين – تتمة
فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في تكلفة التعويضات على صافي المطالبات المتكبدة مع بقاء جميع
المتغيرات اﻻخرى المؤثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في تكلفة التعويضات مساوي ومعاكس ﻷثر الزيادة المبينة أدناه:

نوع التأمين
تأمين السيارات
الحوادث العامة
التأمينات الهندسية
تأمين الحريق
تأمين العمال
المسؤولية المدنية
التأمين الصحي
التأمين البحري
المجموع

-٣١


نسبة
التغير
%
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+

٢٠١٨
التعويضات
المدفوعة
دوﻻر
١٫٠٢٢٫٠٢١
٧٣٣
٥٫١٨٥
٣١٫٥١٢
٥١٫٨٣٦
٤٫٠٤٤
٢٦٥٫٩٨٢
١٫٣١٧
١٫٣٨٢٫٦٣٠

اﻷثر على صافﻲ
المطالبات المتكبدة
دوﻻر
١٫٠١٨٫٢١٤
)(١٧٫١٥٢
)(٨٣٣
٨٫٩٥٥
٢٥٫٩٦٥
٧٫٢٩٨
٢٦٥٫٩٨٢
٢٦٩
١٫٣٠٨٫٦٩٨

٢٠١٧
التعويضات
المدفوعة
دوﻻر
٨٠٨٫٩٩٢
٦٣٧
١٨٫٤٠٣
٧٫٠٣٦
٨٠٫٠٢٢
٣٫٤٦٨
١٣١٫٥٩٠
١٫٨٦٣
١٫٠٥٢٫٠١١

اﻷثر على صافﻲ
المطالبات المتكبدة
دوﻻر
١٫٠٧٨٫٣٣٧
٧٧٨
٣٫٥٩٢
٣٫٣٠٦
٨٠٫٣٤٨
٥٫٣٧٦
١٣١٫٥٩٠
١٠١
١٫٣٠٣٫٤٢٨

إدارة مخاطر رأس المال

تتمثل أهداف المجموعة في إدارة رأسمالها فيما يلي:
اﻻلتزام بمتطلبات رأس مال شركات التأمين كما وردت ضمن قانون التأمين رقم  ٢٠لسنة  ٢٠٠٥والتعليمات والقرارات
الصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية  /اﻹدارة العامة للتأمين فيما يتعلق باﻻحتفاظ بالحد اﻷدنى لرأس المال
المطلوب في أي وقت خﻼل السنة .تقوم المجموعة باﻻختبارات الﻼزمة ضمن سياستها وإجراءاتها للتأكد من استمرارية
اﻻلتزام بتلك اﻷحكام والمتطلبات.



ضمان قدرة المجموعة على اﻻستمرار وبالتالي قدرتها على تزويد المساهمين بعوائد اﻷرباح المجدية.



توفير العائد المناسب للمساهمين وإصدار عقود تأمين تتناسب مع مستوى المخاطر المتعلقة بتلك العقود.

-٣٢

اﻷدوات المالية

إن عق��ود إع��ادة الت��أمين الص��ادرة ﻻ تعف��ي المجموع��ة م��ن التزاماته��ا تج��اه حمل��ة ب��والص الت��أمين ،ونتيج��ة ل��ذلك تبق��ى
المجموعة ملتزمة برصيد المطالبات المعاد تأمينها في حالة عدم تمكن معي�دي الت�أمين م�ن الوف�اء بالتزام�اتهم وفق�ا ً لعق�ود
إعادة التأمين.
تتعرض المجموع�ة ال�ى ه�امش م�ن المخ�اطر المالي�ة م�ن خ�ﻼل موجوداته�ا ومطلوباته�ا المالي�ة ،موج�ودات عق�ود إع�ادة
الت��أمين ومطلوب��ات عق��ود الت��أمين .إن المخ��اطر اﻷساس��ية الت��ي تتع��رض له��ا المجموع��ة تتمث��ل ف��ي إمكاني��ة ع��دم كفاي��ة
المقبوضات المتعلقة باستثماراتها على اﻷمد الطويل لتمويل اﻻلتزامات الناشئة عن كل م�ن عق�ود الت�أمين واﻻس�تثمارات.
إن العناصر اﻷكثر 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،
مخاطر أسعار العمﻼت اﻷجنبية ،مخاطر أسعار السوق ،مخاطر السيولة ومخاطر اﻻئتمان.
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تصنيف اﻷدوات المالية
 ٣١كانون اﻷول :٢٠١٨
موج���ودات
مالي��ة
الموج����ودات
ممتلك��ات ومع���دات
اس��تثمارات عقاري��ة
موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��ﻼل ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر
موج�ودات ض�ريبية مؤجل��ة
ذم��م مدين��ة ،بالص��افي
ذم��م ش��ركات الت��أمين واع��ادة الت���أمين
موج��ودات عق��ود إع��ادة الت��أمين
موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��ﻼل قائم��ة ال��دخل
مخ��زون عق��اري
أرص�دة مدين��ة أخ��رى
ش��يكات برس��م التحص��يل
ودائ�ع ل��دى البن��وك
نقد وم�ا ف�ي حكم��ه

دوﻻر

١٬٦٠٧٬٧٠٢
٦٬٧٤١٬٥٦٧
٤٦٥٬٦٥٢
١٬٣١١٬٤٠٢
٨٥٨٬٣٩٤
٧٬٧٤٤٬٨٤٢
٢٬٥٣٠٬٩٨٢
٣٬٧٧٥٬٦٧٩
٢٥٬٠٣٦٬٢٢٠

مطلوب��ات مالي���ة

المطلوب����ات
مخص��ص تع��ويض ت��رك الخدم��ة للم��وظفين
دائن��ون مختلف��ون
ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت���أمين
أرص�دة دائن��ة أخ��رى
مخصص��ات أخ��رى
مطلوب��ات عق��ود الت��أمين
ش��يكات آجل��ة ال��دفع
قروض بنكي��ة
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دوﻻر
١٬٠٠٢٬٣٦٢
٣٬٤٥٩٬٩٣٠
١٬٠٣٥٬٣٨٩
١٬٢٥١٬٣٥٦
١٬٣٨٧٬٤٦٦
٩٤٠٬١٩١
٣٧٩٬٢٢٤
٩٬٤٥٥٬٩١٨

٥٣

موج��ودات عق��ود إع���ادة
الت���أمين )المعي���ار ال���دولﻲ
للتق��ارير المالي��ة رﻗ��م ) ((٤
دوﻻر
٣٬٥٦٩٬١٥٧
٣٬٥٦٩٬١٥٧

مطلوب��ات عق���ود الت���أمين
)المعي���ار ال���دولﻲ للتق���ارير
المالي�ة رﻗ��م )(٤
دوﻻر
٢٣٬٦٧٥٬١٧٤
٢٣٬٦٧٥٬١٧٤

موج���ودات
غ�ير مالي�ة

المجم��وع

دوﻻر
٤٬٦٦٠٬٠٠٣
١١٬٦٣٣٬٨٤١
٦٠١٬٧٥٣
١٬٥٨٦٬١١٧
١٨٬٤٨١٬٧١٤

دوﻻر
٤٬٦٦٠٬٠٠٣
١١٬٦٣٣٬٨٤١
١٬٦٠٧٬٧٠٢
٦٠١٬٧٥٣
٦٬٧٤١٬٥٦٧
٤٦٥٬٦٥٢
٣٬٥٦٩٬١٥٧
١٬٣١١٬٤٠٢
١٬٥٨٦٬١١٧
٨٥٨٬٣٩٤
٧٬٧٤٤٬٨٤٢
٢٬٥٣٠٬٩٨٢
٣٬٧٧٥٬٦٧٩
٤٧٬٠٨٧٬٠٩١

المجم��وع
دوﻻر
١٬٠٠٢٬٣٦٢
٣٬٤٥٩٬٩٣٠
١٬٠٣٥٬٣٨٩
١٬٢٥١٬٣٥٦
١٬٣٨٧٬٤٦٦
٢٣٬٦٧٥٬١٧٤
٩٤٠٬١٩١
٣٧٩٬٢٢٤
٣٣٬١٣١٬٠٩٢
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تصنيف اﻷدوات المالية "تتمة"
 ٣١كانون اﻷول :٢٠١٧
موج���ودات
مالي��ة
الموج����ودات
ممتلك��ات ومع���دات
اس��تثمارات عقاري��ة
موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��ﻼل ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر
موج�ودات ض�ريبية مؤجل��ة
ذم��م مدين��ة ،بالص��افي
ذم��م ش��ركات الت��أمين واع��ادة الت���أمين
موج��ودات عق��ود إع��ادة الت��أمين
موج��ودات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��ﻼل قائم��ة ال��دخل
مخ��زون عق��اري
أرص�دة مدين��ة أخ��رى
ش��يكات برس��م التحص��يل
ودائ�ع ل��دى البن��وك
نقد وم�ا ف�ي حكم��ه

دوﻻر

١٬٤٥٥٬١٩١
٦٬٣٧٨٬٨٥٦
٤٠٦٬٠٨٥
١٬١٩٧٬٣٩٩
١٬١٠٨٬٢٢٦
٨٬١٦٩٬٨٥٠
١٬٩٣١٬٦٠٧
٢٬٢٥٤٬٧٩٧
٢٢٬٩٠٢٬٠١١

مطلوب��ات مالي���ة

المطلوب����ات
مخص��ص تع��ويض ت��رك الخدم��ة للم��وظفين
دائن��ون مختلف��ون
ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت���أمين
أرص�دة دائن��ة أخ��رى
مخصص��ات أخ��رى
مطلوب��ات عق��ود الت��أمين
ش��يكات آجل��ة ال��دفع

دوﻻر
٩٥٧٬٥٣٦
٢٬٥٧٧٬٥٢٧
٤٨٣٬٦١١
١٬٣٤٥٬٨٢٥
١٬١٥٠٬٨٠٧
٢٬٠٧٣٬٣٤٧
٨٬٥٨٨٬٦٥٣

موج��ودات عق��ود إع���ادة
الت���أمين )المعي���ار ال���دولﻲ
للتق��ارير المالي��ة رﻗ��م ) ((٤
دوﻻر
٢٬٦٥٦٬٢٧٦
٢٬٦٥٦٬٢٧٦

مطلوب��ات عق���ود الت���أمين
)المعي���ار ال���دولﻲ للتق���ارير
المالي�ة رﻗ��م )(٤
دوﻻر
٢٤٬١٥٣٬١٦٩
٢٤٬١٥٣٬١٦٩

موج���ودات
غ�ير مالي�ة

المجم��وع

دوﻻر
٤٬٥٠٦٬٦٢١
١١٬٨٦٠٬٢٦٩
٥٦٧٬٩٤٦
١٬٤٦٨٬٧٠٣
١٨٬٤٠٣٬٥٣٩

دوﻻر
٤٬٥٠٦٬٦٢١
١١٬٨٦٠٬٢٦٩
١٬٤٥٥٬١٩١
٥٦٧٬٩٤٦
٦٬٣٧٨٬٨٥٦
٤٠٦٬٠٨٥
٢٬٦٥٦٬٢٧٦
١٬١٩٧٬٣٩٩
١٬٤٦٨٬٧٠٣
١٬١٠٨٬٢٢٦
٨٬١٦٩٬٨٥٠
١٬٩٣١٬٦٠٧
٢٬٢٥٤٬٧٩٧
٤٣٬٩٦١٬٨٢٦

المجم��وع
دوﻻر
٩٥٧٬٥٣٦
٢٬٥٧٧٬٥٢٧
٤٨٣٬٦١١
١٬٣٤٥٬٨٢٥
١٬١٥٠٬٨٠٧
٢٤٬١٥٣٬١٦٩
٢٬٠٧٣٬٣٤٧
٣٢٬٧٤١٬٨٢٢

إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في القوائم المالية الموحدة مساوية تقريبا لقيمتها العادلة.

٥٤
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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
بناء على اسعار التداول بالسوق في ختام اﻷعمال في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.



يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية اﻷخرى وفقا ً لنماذج التسعير المتعارف عليها والمعتمدة على
تحليل التدفق النقدي بإستخدام اﻷسعار الحالية والمعمول بها في حركات اﻷسواق المالية ﻷدوات مالية مشابهة.

القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر:
يتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .يبين الجدول
التالي معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:
القيم��ة العادل��ة كم��ا ف��ﻲ
 ٣١ك���انون اﻷول  ٣١ك���انون اﻷول
٢٠١٧
٢٠١٨
دوﻻر
دوﻻر

مس��توى القيم��ة
العادل���ة

طـ��ريقة التقيي��م والم��دخﻼت
المس���تخدمة

م�دخﻼت
العﻼﻗ��ة بي��ن الم��دخﻼت الهام��ة
هام��ة غ��ير
غ��ير الملموس���ة والقيم���ة العادل���ة
ملموس���ة

الموج���ودات المالي���ة
م�ن خ�ﻼل ال��دخل الش��امل اﻻخ��ر:
أس�هم ش�ركات مدرج�ة

١٬٤٩٢٬٣٦٤

١٬٣٣٩٬٨٥٣

المس���توى اﻻول

أسعار الع�رض ف�ي الس��وق
النش��طة

أس�هم ش�ركات غ�ير مدرج�ة

١١٥٬٣٣٨

١١٥٬٣٣٨

المس�توى الثال��ث

نم�اذج تقيي�م داخلي��ة تعتم��د
عل�ى ص�افي قيم�ة اﻷص�ول

م�ن خ�ﻼل ﻗائم�ة ال��دخل:
أس�هم ش�ركات مدرج�ة

١٬٣١١٬٤٠٢

١٬١٩٧٬٣٩٩

اس��تثمارات عقاري���ة

١١٬٦٣٣٬٨٤١

المجم���وع

١٤٬٥٥٢٬٩٤٥

١٤٬٥١٢٬٨٥٩

كلم�ا ازداد ص�افي قيم�ة
ص�افي قيم�ة
الموج��ودات للش��ركات المس��تثمر
الموج�ودات
فيه�ا ارتفع�ت القيم�ة العادل�ة

المس���توى اﻻول

أسعار الع�رض ف�ي الس��وق
النش��طة

ﻻ ينطب��ق

المس��توى الث��اني

متوس��ط الس��عر لتق��ارير
ث�ﻼث مخمني�ن معتم�دين

ﻻ ينطب��ق

اﻻس���تثمارات العقاري����ة
١١٬٨٦٠٬٢٦٩

ﻻ ينطب��ق

ﻻ ينطب��ق

ﻻ ينطب��ق

ﻻ ينطب��ق

لم تكن هنالك أية تحويﻼت بين المستويات خﻼل السنة .ﻻ يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي
لم يتم إدراج أية ايضاحات للجدول أعﻼه .لم تطرأ أي تغيرات على القيمة العادلة المدرجة ضمن مستوى .٣

90

شركة المشرق للتأمين

٥٥

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

-٣٢

اﻷدوات المالية "تتمة"

مخاطر السوق
تمثل هذه المخاطر احتمال التغير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق ،أو التغيرات التي تطرأ على
أسعار العمﻼت اﻷجنبية أو على معدﻻت أسعار الفائدة .المجموعة معرضة لمخاطر السوق نتيجة ﻻستثمارها في أدوات
مالية.
إدارة مخاطر أسعار السوق
تمثل هذه المخاطر احتمال التغيير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق ،والتي تعزى ﻷسباب تعود إلى
أداة مالية معينة أو للجهة المصدرة لها أو لسوق اﻷوراق المالية بشكل عام .إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق نتيجة
ﻻستثمارها في أدوات مالية مدرجة ،وتعمل المجموعة على تخفيض هذه المخاطر وذلك بتنويع اﻻستثمارات ومتابعة
تطورات السوق ،إضافة إلى ذلك تقوم اﻹدارة بمتابعة فعالة للعناصر الرئيسية التي تؤثر على اﻷسهم وحركة السوق
ويشمل ذلك تحليل اﻷداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها.
إدارة مخاطر العمﻼت اﻷجنبية
ﻻ يوجد مخاطر جوهرية على المجموعة متعلقة بتغيير أسعار تحويل العم�ﻼت حي�ث أن معظ�م الموج�ودات والمطلوب�ات
المالية مثبتة بالدوﻻر اﻷمريكي والذي يمثل عملة اﻷساس لكافة معامﻼت المجموعة.
تعتقد اﻹدارة أن احتمال وجود خسائر جوهرية ناتجة عن تقلبات أسعار صرف العمﻼت هي في حدها اﻷدنى.
إدارة مخاطر أسعار الفائدة
تنتج 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 للمجموع�ة.
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على اﻹستثمارات المالية ف�ي الس�ندات والودائ�ع ﻷج�ل واﻹقت�راض م�ن البن�وك
والتي تخضع كل منها إلى الفوائد الثابتة والمتغيرة.
تح��اول المجموع��ة عام��ة أن تخف��ف مخ��اطر س��عر الفائ��دة بمراقب��ة حثيث��ة ﻷس��عار الفائ��دة ف��ي الس��وق واﻹس��تثمار ف��ي تل��ك
الموجودات المالية التي يتوقع أن تكون مخاطرها في حدها اﻷدنى.

٥٦
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مخاطر اﻻئتمان
تتمثل مخاطر اﻻئتمان في عدم قدرة الجهات اﻷخرى المدينة للمجموعة على تسديد التزاماتها التعاقدية والذي ينتج عنها
خسارة مالية للمجموعة .تتعرض المجموعة إلى مخاطر اﻻئتمان تحديدا فيما يلي:
 حصة معيدي التأمين من التزامات التأمين.
 المبالغ المستحقة من معيدي التأمين عن إدعاءات تم دفعها من قبل المجموعة.
 المبالغ المستحقة من حملة البوالص.
 المبالغ المستحقة من الوكﻼء.
تتبنى المجموعة سياسة تقوم على إبرام اتفاقيات تعاقدية مع أطراف ذات مﻼءة مالية عالية بهدف تخفيف الخسارة التي
من الممكن أن تنتج عن عدم القدرة على سداد تلك اﻻلتزامات.
إن موجودات المجموعة المالية والتي قد تعرض المجموعة لمخاطر تركيز ائتماني تتمثل بشكل رئيسي في النقد وودائع
لدى البنوك ،واستثمارات عقارية وموجودات مالية للمتاجرة وذمم تأمين مدينة.
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إن حسابات المجموعة لدى البنوك مودعة لدى مؤسسات مالية ذات مﻼءة ائتمانية عالية.
تظهر اﻻستثمارات في اﻷوراق المالية للمتاجرة بالقيمة السوقية ،ويتم إظهار الفرق ما بين القيمة الدفترية والقيمة
السوقية في حساب أرباح تقييم اﻻستثمارات المالية للمتاجرة في قائمة الدخل الموحدة.
تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تنزيل مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة.
تتألف الذمم المدينة من عدد كبير من العمﻼء والوكﻼء موزعة على مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية ،ويتم
تقييم المحفظة اﻻئتمانية بشكل دوري بناءا على الوضع المالي لذمم التأمين المدينة.
ﻻ يوجد تركز هام لمخاطر اﻻئتمان بالمجموعة داخل أو خارج قطاع التأمين والذي تمارس به المجموعة نشاطها.
تمارس المجموعة جميع أنشطتها التأمينية داخل اﻷراضي الفلسطينية.
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مخاطر السيولة
تقع المسؤولية النهائية فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اﻹدارة الذي أنشأ إطارا مﻼئما ﻹدارة مخاطر
السيولة ،وذلك بهدف إدارة اﻷمور المتعلقة بالتمويل قصير ،ومتوسط ،وطويل اﻷمد للمجموعة ،باﻹضافة إلى متطلبات
إدارة السيولة .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خﻼل اﻻحتفاظ باحتياطيات مناسبة من خﻼل المراقبة المستمرة
للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية .يتم تحديد اﻻستحقاق التعاقدي
لﻸدوات المالية بناءا على المدة المتبقية ﻻستحقاق اﻷداة المالية من تاريخ القوائم المالية الموحدة .تقوم إدارة المجموعة
بمراقبة استحقاق اﻷدوات المالية بهدف التأكد من توفر السيولة الﻼزمة في المجموعة .فيما يلي استحقاق الموجودات
والمطلوبات المالية كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة بنا ًء على ترتيبات الدفعات التعاقدية.
 ٣١كانون اﻷول :٢٠١٨

خاض��عة لمخ��اطر الس��يولة
خﻼل س��نة
دوﻻر
موج�ودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�ﻼل ال�دخل الش�امل اﻵخ��ر
٦٬٧٤١٬٥٦٧
ذم�م مدين�ة ،بالص��افي
٤٦٥٬٦٥٢
ذم�م ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
٣٬٥٦٩٬١٥٧
موج�ودات عق�ود إع�ادة الت�أمين
موج�ودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�ﻼل قائم�ة ال��دخل
٨٥٨٬٣٩٤
أرص�دة مدين�ة أخ��رى
٦٬٩١٣٬١٦٦
ش��يكات برس��م التحص��يل
٢٬٢٨٠٬٩٨٢
ودائ�ع ل�دى البن�وك
٣٬٧٧٥٬٦٧٩
نقد وما ف�ي حكم�ه
٢٤٬٦٠٤٬٥٩٧
مجم��وع الموج��ودات المالي���ة
مخص�ص تع�ويض ت�رك الخدم��ة للم��وظفين
دائن�ون مختلف��ون
ذم�م ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
أرص�دة دائن�ة أخ��رى
مخصص�ات أخ�رى
مطلوب�ات عق�ود الت��أمين
شيكات آجل�ة ال�دفع
ق��روض بنكي��ة
مجم��وع المطلوب���ات المالي���ة

٣٬٤٥٩٬٩٣٠
١٬٠٣٥٬٣٨٩
١٬٢٥١٬٣٥٦
١٬٣٨٧٬٤٦٦
٢٣٬٦٧٥٬١٧٤
٩٤٠٬١٩١
٣٧٩٬٢٢٤
٣٢٬١٢٨٬٧٣٠

٥٨

أك�ثر م�ن س��نة ب�دون اس��تحقاق
دوﻻر
دوﻻر
١٬٦٠٧٬٧٠٢
١٬٣١١٬٤٠٢
٨٣١٬٦٧٦
٢٥٠٬٠٠٠
٢٬٩١٩٬١٠٤ ١٬٠٨١٬٦٧٦

المجم���وع
دوﻻر
١٬٦٠٧٬٧٠٢
٦٬٧٤١٬٥٦٧
٤٦٥٬٦٥٢
٣٬٥٦٩٬١٥٧
١٬٣١١٬٤٠٢
٨٥٨٬٣٩٤
٧٬٧٤٤٬٨٤٢
٢٬٥٣٠٬٩٨٢
٣٬٧٧٥٬٦٧٩
٢٨٬٦٠٥٬٣٧٧

١٬٠٠٢٬٣٦٢
١٬٠٠٢٬٣٦٢

١٬٠٠٢٬٣٦٢
٣٬٤٥٩٬٩٣٠
١٬٠٣٥٬٣٨٩
١٬٢٥١٬٣٥٦
١٬٣٨٧٬٤٦٦
٢٣٬٦٧٥٬١٧٤
٩٤٠٬١٩١
٣٧٩٬٢٢٤
٣٣٬١٣١٬٠٩٢

-
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 -٣٢اﻷدوات المالية "تتمة"
مخاطر السيولة "تتمة"
 ٣١كانون اﻷول :٢٠١٧

خاض��عة لمخ��اطر الس��يولة
أك�ثر م�ن س��نة ب�دون اس��تحقاق
خﻼل س��نة
دوﻻر
دوﻻر
دوﻻر
١٬٤٥٥٬١٩١
موج�ودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�ﻼل ال�دخل الش�امل اﻵخ��ر
٦٬٣٧٨٬٨٥٦
ذم�م مدين�ة ،بالص��افي
٤٠٦٬٠٨٥
ذم�م ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
٢٬٦٥٦٬٢٧٦
موج�ودات عق�ود إع�ادة الت�أمين
١٬١٩٧٬٣٩٩
موج�ودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�ﻼل قائم�ة ال��دخل
١٬١٠٨٬٢٢٦
أرص�دة مدين�ة أخ��رى
١٬٢٥٩٬٧٥٨
٦٬٩١٠٬٠٩٢
ش��يكات برس��م التحص��يل
٢٥٠٬٠٠٠
١٬٦٨١٬٦٠٧
ودائ�ع ل�دى البن�وك
٢٬٢٥٤٬٧٩٧
نقد وما ف�ي حكم�ه
١٬٤٥٥٬١٩١ ١٬٥٠٩٬٧٥٨
٢٢٬٥٩٣٬٣٣٨
مجم��وع الموج��ودات المالي���ة
مخص�ص تع�ويض ت�رك الخدم��ة للم��وظفين
دائن�ون مختلف��ون
ذم�م ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
أرص�دة دائن�ة أخ��رى
مخصص�ات أخ�رى
مطلوب�ات عق�ود الت��أمين
شيكات آجل�ة ال�دفع
مجم��وع المطلوب���ات المالي���ة

٢٬٥٧٧٬٥٢٧
٤٨٣٬٦١١
١٬٣٤٥٬٨٢٥
١٬١٥٠٬٨٠٧
٢٤٬١٥٣٬١٦٩
٢٬٠٧٣٬٣٤٧
٣١٬٧٨٤٬٢٨٦

-

٩٥٧٬٥٣٦
٩٥٧٬٥٣٦

المجم���وع
دوﻻر
١٬٤٥٥٬١٩١
٦٬٣٧٨٬٨٥٦
٤٠٦٬٠٨٥
٢٬٦٥٦٬٢٧٦
١٬١٩٧٬٣٩٩
١٬١٠٨٬٢٢٦
٨٬١٦٩٬٨٥٠
١٬٩٣١٬٦٠٧
٢٬٢٥٤٬٧٩٧
٢٥٬٥٥٨٬٢٨٧
٩٥٧٬٥٣٦
٢٬٥٧٧٬٥٢٧
٤٨٣٬٦١١
١٬٣٤٥٬٨٢٥
١٬١٥٠٬٨٠٧
٢٤٬١٥٣٬١٦٩
٢٬٠٧٣٬٣٤٧
٣٢٬٧٤١٬٨٢٢

مخاطر تغير أسعار اﻻستثمارات
تمثل هذه المخاطر احتمال التغير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات ف�ي أس�عار الس�وق والت�ي تع�زى ﻷس�باب تع�ود إل�ى
أداة مالية معينة أو للجهة المصدرة لها أو لسوق اﻷوراق المالي�ة بش�كل ع�ام .المجموع�ة معرض�ة لمخ�اطر الس�وق نتيج�ة
ﻻستثمارها في أدوات مالية ،وتعمل المجموعة على تخفيض هذه المخاطر وذل�ك بتنوي�ع اﻻس�تثمارات ومتابع�ة تط�ورات
السوق ،إضافة إلى ذلك ،تقوم اﻹدارة بمتابعة فعالة للعناصر الرئيسية التي تؤثر على اﻷسهم وحركة السوق ويش�مل ذل�ك
تحليل اﻷداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها.
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اﻷدوات المالية "تتمة"

تحليل الحساسية
كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة ،إذا ما تغير سعر اﻻستثمارات بنسبة  %١٠بالزيادة او بالنقص كما ه�و مفت�رض أدن�اه
في ظل ثبات جميع المتغيرات اﻷخرى ،فإن اث�ر ذل�ك عل�ى أرب�اح المجموع�ة وحق�وق الملكي�ة يتمث�ل بالزي�ادة أو ب�النقص
بواقع  ٢٩١٫٩١٠دوﻻر أمريكي.
اﻻفتراضات وطرق اختبار الحساسية:
 تم إعداد تحليل الحساسية بناءا على أسعار اﻻستثمارات كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة.
 كم��ا بت��اريخ الق��وائم المالي��ة الموح��دة ،إذا م��ا زادت أو نقص��ت أس��عار اﻻس��تثمارات بنس��بة  %١٠ع��ن القيم��ة الس��وقية
بشكل موحد لجميع اﻻستثمارات وذلك في ظل ثبات جميع المتغيرات اﻷخرى ،ف�إن أث�ر ذل�ك عل�ى أرب�اح أو خس�ائر
المجموعة وكذلك على حقوق الملكية تم توضيحه فيما سبق.
 تم استخدام نسبة  %١٠كتغير في أسعار اﻻستثمارات لتعطي تقييم واقعي حيث أن ذلك التغير من الممكن وقوعه.

-٣٣

مطلوبات محتملة
بلغ رصيد المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة مبلغ  ٣٤٦٫٢٥١دوﻻر كما في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
وتمثل كفاﻻت بنكية صادرة بإسم الغير )مبلغ  ٣٠١٫٧٧٩كما في  ٣١كانون اﻷول .(٢٠١٧
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