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شركة المشرق للتأمين المساھمة العامة المحدودة
بيــان المركز المالي

كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٠

٣١ كانون األول٣١ كانون األول
٢٠١٠٢٠٠٩

دوالردوالرإيضاح
المــوجـودات

الموجودات غير المتداولة: 
٥٣,١٤٠,٨٦٤٣,١٩٨,٧٩٣عقارات وآالت ومعدات

٦٤,٤٨١,٤٢٧٣,٨٧٧,٠٢٣استثمارات عقارية
٧١,٥٢٢,١٩٩٢,٥٧٦,٠٧٥موجودات مالية متوفرة للبيع
٨٥٨٨,٩٦٧٦٤٨,٤٧٨موجودات ضريبية مؤجلة

٧٤,٩٩٢٦,٧١٤شيكات برسم التحصيل تستحق بعد اكثر من سنة
٩,٨٠٨,٤٤٩١٠,٣٠٧,٠٨٣مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
٩٢,٦٩٧,٤١٧٣,٣٠١,٩٢٦ذمم مدينة، بالصافي

١٠٢٢٢,٨٧٣١,٣٧٥,٤٥٦ذمم شركات التأمين واعادة التأمين
١١٧١٤,٦٧٩٧٥٨,١٢٤موجودات عقود إعادة التأمين

١٢٥٦,٧٤٣٣٥,١٠٤أرصدة مدينة أخرى
١,٢٤٢,٤١٨١,٤٢٠,٤٦٢شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

١٣٥٠٠,٠٠٠٧٦٣,١٩٨ودائع لدى البنوك 
١٤٩٠,٤٨٣١٥٧,٢٧٤نقد وأشباه النقد

٥,٥٢٤,٦١٣٧,٨١١,٥٤٤   مجموع الموجودات المتداولة

١٥,٣٣٣,٠٦٢١٨,١١٨,٦٢٧   مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية: 

رأس المال المصرح به ٧,٢٠٠,٠٠٠ دوالر موزعة
   على ٧,٢٠٠,٠٠٠ سھم بواقع دوالر أمريكي واحد لكل سھم

٢٧,٢٠٠,٠٠٠٧,٢٠٠,٠٠٠رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل
٢١٥,٥٥٨٢١٥,٥٥٨احتياطي إجباري

(٤٣٧,٧١٢)(١,٣٤٠,١٣٨)١٥التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات

(٥,١٧٧,٨٣٩)(٦,٩٥٢,٢٨٦)الخسائر المتراكمة
١,٨٠٠,٠٠٧(٨٧٦,٨٦٦)مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة: 
         ١٦٩٦,٢٤٧٣٤٩,٢٨١قروض طويلة األجل

١٧١,١٢٢,٥٥٩١,١٧٣,٣٩٨مخصصات انتفاعات الموظفين
١,٢١٨,٨٠٦١,٥٢٢,٦٧٩مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة: 
١٨١,٩٦٢,٧٧٧٣,٦٣٢,٩٦٩الذمم الدائنة

٥٧٠,٥٣٣٦,٥٢٩ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين
١٩٢٠٤,١٣٢٢٣٧,٦٧٧أرصدة دائنة أخرى
٢٠١,١٠٩,٠٣٦١,٢٦٠,٤١٣مخصصات أخرى

١١٨,٩٠٩,٥٦٣٨,٩٧٠,٧٦٦مطلوبات عقود التأمين
١,٢١٦,٤٦٦٩,٧٥٢بنوك دائنة

٧٩٦,٦١٥٤٥٥,٨٣٥شيكات آجلة الدفع
١٦٢٢٢,٠٠٠٢٢٢,٠٠٠قروض دائنة - الجزء قصير األجل

١٤,٩٩١,١٢٢١٤,٧٩٥,٩٤١   مجموع المطلوبات المتداولة

١٥,٣٣٣,٠٦٢١٨,١١٨,٦٢٧   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية

 عضو مجلس اإلدارة / الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة
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شركة المشرق للتأمين المساھمة العامة المحدودة
بيان الدخل

للسنة المنتھية في ٣١ كانون األول ٢٠١٠

٢٠١٠٢٠٠٩ايضاح
دوالردوالر

      ١٤,٠٥٧,٤٢٠     ٢١١٢,٩٨٤,٥٥١اجمالي أقساط مكتتبة
          (٨٧٤,٢٥٤)          ٢١٧١٢,٤٣٤التغير في مخصص أقساط غير مكتسبة

      ١٣,١٨٣,١٦٦     ١٣,٦٩٦,٩٨٥ايرادات أقساط مكتسبة

       (١,١٨٦,٥٨٦)      (١,٢٩٩,٥١٢)٢١أقساط معيدي التأمين
           ١١٩,٩٠٩         (١٠١,١١٠)٢١التغير في مخصص أقساط غير مكتسبة

(١,٠٦٦,٦٧٧)(١,٤٠٠,٦٢٢)صافي أقساط معيدي التأمين

      ١٢,١١٦,٤٨٩     ٢١١٢,٢٩٦,٣٦٣صافي أقساط التأمين المكتسبة

           ٢١٧,٢٣٠          ٢١١٤٨,٠٧٥اجمالي عموالت إعادة التأمين المكتسبة
          (٥٤٤,١٤٢)         (٣٣٥,٨٩٩)٢١يطرح : العموالت المدفوعة

      ١١,٧٨٩,٥٧٧     ١٢,١٠٨,٥٣٩صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

             ٥١,١٢٣            ٥٢,٩٣٩ايرادات االستثمارات

المطالبات المتكبدة
     (١٠,٥٧٧,٠٨٩)    (١٠,٢٨٥,٩١٩)اجمالي المطالبات المتكبدة

        ٢,١٢٨,٥٦٧          ١٢٥,٩٤٨حصة معيدي التأمين
       (٨,٤٤٨,٥٢٢)    (١٠,١٥٩,٩٧١)٢١صافي المطالبات المتكبدة

٢١٢,٠٠١,٥٠٧٣,٣٩٢,١٧٨صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية
       (٣,١١٦,١٩٧)      (٣,٢٥٣,١٢٤)٢٢مصاريف إدارية وعمومية متعلقة بأعمال التأمين

            (١٥,٦١٢)          ٣١٨,٢٥٨أرباح فروقات عملة ناتجة عن ترجمة االحتياطيات الفنية للدوالر األمريكي

           ٢٦٠,٣٦٩         (٩٣٣,٣٥٩)٢١صافي (خسائر) أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية

            (٩٤,٨٦٤)         (١٤٣,٥٥٩)فوائد وعموالت بنكية
             ٤٠,٥٦١         (٧٦٥,٢٨٢) (خسائر) أرباح فروقات عملة 

          (١١٩,٢٤٢)           (٩٣,٨٠٤)٩مخصص ذمم مشكوك في تحصيلھا
             ٦٨,٠٠٢             (٣,٩٥٤)(خسائر) أرباح بيع موجودات ثابتة

          (٣٤٦,٢٤٤)         (٣٦١,٤٥٨)٢٢مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
               ٥,٦٨٠              ٥,٨٨٢أيرادات أخرى غير موزعة

        ١,١١٦,٣١٩          ٢٣٤١٤,٢٧٥أرباح بيع وإعادة تقييم االستثمارات
             ٨٤,٥٣٧          ٢٠٨,١٠٢أرباح فروقات عملة ناتجة عن ترجمة المركز المالي للدوالر األمريكي

        ١,٠١٥,١١٨      (١,٦٧٣,١٥٧)صافي (خسارة) أرباح السنة قبل الضرائب
            (٣١,٠٥٩)         (١٠١,٢٩٠)ضرائب مؤجلة االستحقاق

            (٦٤,١٦٣)                  -ضريبة قيمة مضافة وضريبة دخل على األرباح
٩١٩,٨٩٦(١,٧٧٤,٤٤٧)صافي (خسارة) أرباح السنة بعد الضرائب

٠,١٣(٠,٢٥)٢٤صافي (الخسارة) الربح للسھم الواحد

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية
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شركة المشرق للتأمين المساھمة العامة المحدودة
بيان الدخل الشامل

للسنة المنتھية في ٣١ كانون األول ٢٠١٠

٢٠١٠٢٠٠٩ايضاح
دوالردوالر

      ٩١٩,٨٩٦     (١,٧٧٤,٤٤٧)(الخسارة) الربح للسنة

     (٣٨٧,٦٦٧)        (٩٣١,٨٨٤)التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتوفرة للبيع
      ١٢٧,٩٩٩           ٢٩,٤٥٨التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أرض الشركة

(٩٠٢,٤٢٦)        (٢٥٩,٦٦٨)     

٦٦٠,٢٢٨(٢,٦٧٦,٨٧٣)مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للسنة المتعلق بالمساھمين

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية
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شركة المشرق للتأمين المساھمة العامة المحدودة

بيان التغير في حقوق الملكية
للسنة المنتھية في ٣١ كانون األول ٢٠١٠

أرباحاحتياطياحتياطي
المجموع( خسائر)  مدورةإعادة التقييماجباريرأس المال
دوالردوالردوالردوالردوالر

١,٨٠٠,٠٠٧(٥,١٧٧,٨٣٩)(٤٣٧,٧١٢)٧,٢٠٠,٠٠٠٢١٥,٥٥٨الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٠
بنود الدخل الشامل : 
(١,٧٧٤,٤٤٧)(١,٧٧٤,٤٤٧)               -                -                 -صافي خسارة السنة

(٩٠٢,٤٢٦)                   -(٩٠٢,٤٢٦)                -                 -التغير المتراكم في القيمة العادلة الستثمارات مالية متوفرة للبيع
(٢,٦٧٦,٨٧٣)(١,٧٧٤,٤٤٧)(٩٠٢,٤٢٦)                -                 -مجموع بنود الدخل الشامل

(٨٧٦,٨٦٦)(٦,٩٥٢,٢٨٦)(١,٣٤٠,١٣٨)٧,٢٠٠,٠٠٠٢١٥,٥٥٨الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٠

١٥٤,٤٦٩(٦,٠٩٧,٧٣٥)(١٧٨,٠٤٤)٦,٢١٤,٦٩٠٢١٥,٥٥٨الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠٠٩

بنود الدخل الشامل : 
٩١٩,٨٩٦٩١٩,٨٩٦               -                -                 -صافي أرباح السنة

(٢٥٩,٦٦٨)                   -(٢٥٩,٦٦٨)                -                 -التغير المتراكم في القيمة العادلة الستثمارات مالية متوفرة للبيع
٩١٩,٨٩٦٦٦٠,٢٢٨(٢٥٩,٦٦٨)                -                 -مجموع بنود الدخل الشامل

٩٨٥,٣١٠                   -               -                -٩٨٥,٣١٠الزيادة في رأس المال

       ١,٨٠٠,٠٠٧       (٥,١٧٧,٨٣٩)      (٤٣٧,٧١٢)        ٢١٥,٥٥٨      ٧,٢٠٠,٠٠٠الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

 تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية
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شركة المشرق للتأمين المساھمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتھية في ٣١ كانون األول ٢٠١٠

٢٠١٠٢٠٠٩

دوالردوالر
التدفق النقدي من عمليات التشغيل

١,٠١٥,١١٨(١,٦٧٣,١٥٧)صافي ربح (خسارة) السنة قبل الضريبة
تعديالت لتسوية صافي الربح (الخسارة) لصافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

بنود غير نقدية :

٤٣,٤٤٥٢٩,٨٥٩النقص (الزيادة) في موجودات عقود إعادة التأمين
١,٤٢٤,٦٨٣(٦١,٢٠٣)الزيادة (النقص) في مطلوبات عقود التأمين

١٦٨,٣١٩١٦٣,١٠٥إستھالكات وإطفاءات
٩٣,٨٠٤١١٩,٢٤٢التخصيص للديون المشكوك في تحصيلھا

(٤٢,٧٢٨)(٩٣,٨٠٤)ديون معدومة
(٤١٩,٠٣٠)(٤٩٨,٣٨٩)أرباح إعادة تقييم االستثمارات العقارية

(٦٨,٠٠٢)٣,٩٥٤خسائر (أرباح) بيع عقارات وآالت ومعدات
٣١١,٨٠٨٤٠٧,٢٤٩التخصيص لتعويضات ترك الخدمة للموظفين

٢,٦٢٩,٤٩٦(١,٧٠٥,٢٢٣)التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

(١,٤٣٤,٧٧٤)١,٨٠٣,٤٣٩(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة
١,٢٩٠,٠٩٥(١,٢٩١,١١٠)(النقص) في المطلوبات المتداولة

٢,٤٨٤,٨١٧(١,١٩٢,٨٩٤)التدفق النقدي المتدفق من (المستخدم في) العمليات التشغيلية قبل االنتفاعات المدفوعة
(٢١١,٦٦٤)(٣٦٢,٦٤٧)انتفاعات موظفين مدفوعة

٢,٢٧٣,١٥٣(١,٥٥٥,٥٤١)صافي التدفق النقدي المتدفق من (المستخدم في) العمليات التشغيلية

التدفق النقدي من عمليات اإلستثمار
٢٦٣,١٩٨٨١٢,٤٥٥صافي االستثمار في الودائع لدى البنوك

٦٤,٤٤٤١٥٠,١١٧المتحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات
(٤,١٣١,٣٢٤)(٤٦٥,٤٦٠)شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
٥٨٧,٤٥٣١,٧٧٠,٧٨١بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

(٤٠٩,١٤٦)(١٠٦,٠١٥)شراء أراضي 
(١٥٠,٢٣٠)(١٤٩,٣٣٠)شراء أثاث وآالت ومعدات

(١,٩٥٧,٣٤٧)١٩٤,٢٩٠صافي التدفق النقدي المتدفق من (المستخدم في) عمليات االستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل
(١,٢٦١,٣٠٩)٩٥٣,٦٨٠الزيادة (النقص) في بنوك دائنة وقروض طويلة االجل

٩٨٥,٣١٠               -الزيادة في رأس المال المدفوع
٣٤٠,٧٨٠٧٠,٢١٤الزيادة (النقص) في شيكات آجلة الدفع

(٢٠٥,٧٨٥)١,٢٩٤,٤٦٠صافي التدفق النقدي المتدفق من (المستخدم في) عمليات التمويل

        ١١٠,٠٢١        (٦٦,٧٩١)صافي الزيادة (النقص) في النقد وأشباه النقد
          ١٥٧,٢٧٤٤٧,٢٥٣النقد وأشباه النقد في بداية السنة

٩٠,٤٨٣١٥٧,٢٧٤النقد وأشباه النقد في نھاية السنة

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية 
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 شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٠كانون األول  ٣١لمنتهية في اللسنة 

  

 
 التعريف واألعمال -١

 
 ١٩٦٤لســنة ) ١٢(بمقتضــى أحكــام قــانون الشــركات رقــم  ١٩٩٢تأسســت شــركة المشــرق للتــأمين فــي عــام  -أ

 .، ومركزها الرئيسي في رام اهللا٥٦٢٦٠٠٣٦١وهي مسجلة كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم 
ال التـــأمين تـــأمين فـــي إطـــار القـــوانين واألنظمـــة والتعليمـــات المتعلقـــة بأعمـــتتعـــاطى الشـــركة كافـــة أعمـــال ال -ب

 .فلسطينالمعمول بها في 
فـروع باإلضـافة الـى  عشـرةتزاول الشركة نشـاطاتها مـن خـالل فروعهـا المنتشـرة فـي فلسـطين والبـالغ عـددها  -ج

 .في العام الماضي) ١٩(وكيال مقابل ) ١٩(السنة وكالء بلغ متوسط عددهم خالل 

 .٢٠٠٦تموز  ٩تم إدراج أسهم الشركة للتداول في سوق فلسطين لألوراق المالية ابتداءا من تاريخ  -د
 ٣١موظفــا كمــا فــي ) ١٠٢(و ٢٠١٠كــانون األول  ٣١موظفــا كمــا فــي ) ١١٧(بلــغ عــدد مــوظفي الشــركة  هـ

 .٢٠٠٩كانون األول 
 

 :رأس مال الشركة -٢
 

 عملـة رأس  ر، تغييـ٢٠٠٧تشـرين ثـاني  ١٤فـي اجتماعهـا المنعقـد بتـاريخ  قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة
من عقد التأسيس ليصبح نصـها كمـا ) ٣(مال الشركة من الدينار األردني إلى الدوالر األمريكي وتعديل المادة رقم 

 :يلي

ســهم قيمــة كــل ســهم  ٦,٢١٤,٦٩٠دوالر أمريكــي مقســمة إلــى  ٦,٢١٤,٦٩٠يتـألف رأس مــال الشــركة مــن "
 ."سهم صوت واحد في الهيئة العامة والر أمريكي واحد ويكون لكلد

بموجب هذا التعديل الذي نفذ بعد الحصـول علـى موافقـة هيئـة سـوق رأس المـال ومراقـب الشـركات، فقـد تـم 
سهم وتغيير القيمة االسمية للسهم من  ٦,٢١٤,٦٩٠لى اسهم  ٤,٤٠٠,٠٠٠تعديل عدد أسهم الشركة من 

ى الدوالر األمريكـي دون أن تتـأثر القيمـة االسـمية اإلجماليـة أو القيمـة السـوقية اإلجماليـة الدينار األردني إل
 .لمجموع األسهم التي يمتلكها المساهم في الشركة أو حقوق المساهمين

  زيــادة  رأس مــال الشــركة  ٢٠٠٩نيســان  ٢بتــاريخ قــررت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة فــي اجتماعهــا المنعقــد
ســهم  ٧,٢٠٠,٠٠٠دوالر موزعــة علــى  ٧,٢٠٠,٠٠٠دوالر أمريكــي ليصــبح رأس مــال الشــركة  ٩٨٥,٣١٠بقيمــة 
 .دوالر لكل سهم) ١(بقيمة 

 
 
 



 

 ٩

 :البيانات المالية -٣
 

  تم إعداد البيانات المالية المرفقة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات أحكام قـانون الشـركات
ــــم  ١٩٦٤لســــنة ) ١٢(رقــــم  ــــانون التــــأمين رق والتعليمــــات الصــــادرة عــــن اإلدارة العامــــة  ٢٠٠٥لســــنة ) ٢٠(وق

 .للتأمين

  على أن يتم عرضها للموافقة عليها من ٢٠١١شباط  ٩تم اعتماد البيانات المالية من قبل اإلدارة في تاريخ ،
 .قبل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي القادم

 لتأمين اإلدارة العامة ل/ لية للشركة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تم الموافقة على البيانات الما
 .١١/٣/٢٨١٠/IDبموجب كتابهم إشارة رقم  ٢٠١١آذار  ١٦بتاريخ 

 

 :أهم السياسات المحاسبية المتبعة -٤
 

 : السياسات المحاسبية المطبقة في تجهيز البيانات المالية هي كما يلي -أ 
 

يتم والتي دا األدوات المالية واالستثمارات العقارية يانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عتم إعداد الب
 .العادلة قياسها بالقيمة

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية- ب

 
مالت الموجـودات والمطلوبـات المتداولـة بـالع تحويلتتعامل الشركة بشكل أساسي بالشيقل اإلسرائيلي الجديد، ويتم 

أمـا المعـامالت التـي . الشيقل اإلسرائيلي الجديد حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ البيانـات الماليـة ىلااألخرى 
تم تحويلهـا إلــى الشـيقل اإلســرائيلي الجديـد حســب أسـعار الصــرف الســائدة يــف السـنةتمـت بــالعمالت األجنبيـة خــالل 

 .بيان الدخلفقد جرى قيدها في  التحويلاتجة عن عملية بتاريخ تلك المعامالت، أما األرباح أو الخسائر الن
 

 :ترجمة البيانات المالية
خــالل الســنة علــى أســاس ســعر الصــرف الســائد بتــاريخ إجــراء  األجنبيــةيــتم تســجيل المعــامالت المحــددة بــالعمالت 

بالسـعر السـائد  ألمريكـيالـدوالر الـى غيـر الـدوالر إالمحـددة بعمـالت  البنود المالية ترجمةيتم ، كما تلك المعامالت
للبنـود الماليـة وكـذلك للبنـود غيـر الماليـة الظـاهرة بالقيمـة العادلـة فروقـات القطـع  إدراجيـتم  .البيانات الماليةبتاريخ 

 .ترجمة المركز المالي ضمن بيان الدخل) خسائر(في أرباح 
 

 :ية فقد كانت كما يلي أسعار الصرف مقابل الشيقل اإلسرائيلي الجديد كما بتاريخ البيانات المال
 

  كانون األول ٣١       
  التغيير        ٩٢٠٠     ١٠٢٠  
  %          شيقل       شيقل   

 )%٦,٠٥( ٣,٨٠ ٣,٥٧ الدوالر األمريكي
 )%٦,١٥( ٥,٣٧ ٥,٠٤ الدينار األردني



 

 ١٠

 
 
 تتمة - أهم السياسات المحاسبية المتبعة -٤
 
 تحقق اإليرادات والمصاريف - ج

 

 التأمين عقود: 
على أساس ) أقساط تأمين مكتسبة(يتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين كإيرادات للسنة  

يتم تسجيل أقساط التأمين المكتتبة من . الفترات الزمنية المستحقة وبما يتناسب مع فترة التغطية التأمينية
ضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير  بيانات الماليةالخالل عقود تأمين والمتعلقة بأخطار سارية كما بتاريخ 

 . مكتسبة 
يــتم إدراج االدعــاءات ومصــاريف تســويات الخســائر المتكبــدة ضــمن بيــان الــدخل علــى أســاس االلتــزام المتوقــع 

 .للتعويض العائد إلى حملة عقد التأمين أو أطراف أخرى متضررة من حملة العقد 
 
 ايرادات الفوائد: 

على أساس الفترات الزمنية المستحقة والمبالغ األصلية  ودائع لدى البنوك وفقًا لمبدأ االستحقاقيتم قيد فوائد ال
 .ومعدل الفائدة المكتسب

 
 إيرادات اإليجارات: 

يتم احتساب إيرادات اإليجارات من االسـتثمارات فـي الممتلكـات المـؤجرة بعقـود إيجـار تشـغيلية بطريقـة القسـط 
 .قودالثابت وبحسب شروط تلك الع

 

 مصاريف الفوائد والعموالت البنكية: 

يتم تسجيل الفوائد والعموالت البنكية للقروض وحسابات الجـاري المـدين ضـمن المصـاريف التمويليـة فـي بيـان 
 .ووفقا لمبدأ االستحقاق الدخل

 

  ستثماراتاالإيرادات: 

م توزيـع ايـرادات االسـتثمارات علـى فـروع يـت. األسـهم وٕايـرادات اإليجـارات أرباحتوزيعات تمثل  االستثماراتيرادات ا 
بنســبة األقســاط منهــا علــى فــروع التــأمين % ٩٠منهــا لبيــان الــدخل مباشــرة، و% ١٠التــأمين للســنة بحيــث يحمــل 

 .خالل السنة األساسية منسوبة لمجموع األقساط فرعلكل  األساسية
 

 المصاريف اإلدارية والعمومية: 

 :كما يليالتأمين المختلفة وذلك  فروعية للسنة على المصاريف اإلدارية والعموم يتم توزيع
 .منها لبيان الدخل مباشرة% ١٠حمل ي -أ
 منسوبة لمجموع األقساط فرعلكل  األساسيةبنسبة األقساط منها على فروع التأمين % ٩٠يحمل  -ب

 .خالل السنة األساسية



 

 ١١

 
 
 تتمة - أهم السياسات المحاسبية المتبعة -٤
 
 مين المبرمةعقود إعادة التأ -د

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

بها الشركة مع أطراف تأمين أخرى ضمن  تظهر العقود المبرمة والتي تدخل. التأمين كعقود إعادة تأمين
يتم اعتبار المنافع الناتجة عن دخول الشركة في عقود إعادة تأمين مبرمة كموجودات إعادة . التأمينعقود 
في حال وجود مؤشر عن خسائر في . تقوم الشركة بتقييم موجودات إعادة التأمين بشكل دوري . تأمين

بتخفيض القيمة الدفترية لموجودات إعادة التأمين إلى القيمة القابلة موجودات إعادة التأمين تقوم الشركة 
 .للتحصيل ويتم إدراج الخسائر الناجمة ضمن بيان الدخل 

 
 مطلوبات عقود التأمين - ه

يتم تكوين احتياطيات لعقود التأمين فيما يتعلق باالدعاءات الموقوفة لكافة االدعاءات المبلغ عنها وغير 
. يخ البيانات المالية، باإلضافة لإلدعاءات المتكبدة وغير المبلغ عنها كما بذلك التاريخ المسددة حتى تار 

تمثل أقساط التأمين غير المكتسبة والواردة ضمن مطلوبات عقود التأمين الجزء الذي تم تقديره من إجمالي 
يتم تقدير األقساط غير . البيانات الماليةاألقساط المكتتبة والتي تخص فترات التأمين الالحقة لتاريخ 

إن أقساط التأمين . المكتسبة منسوبة إلى عدد األيام المتبقية من كل وثيقة تأمين بعد تاريخ البيانات المالية
ياطي أقساط التأمين غير المكتسبة والتي تم تقديرها حسب الطريقة أعاله تغطي الحد األدنى المطلوب الحت

ر المكتسبة يأخذ في االعتبار تكاليف االستحواذ المقدرة والمتكبدة إن احتياطي األقساط غي. غير المكتسبة
 .من قبل الشركة للحصول على بوالص التأمين بحيث يتم استدراكها على مدى فترة البوليصة 

 
، مبلغ عنهاإن حصة إعادة التأمين فيما يخص االدعاءات الموقوفة أعاله شاملة االدعاءات المتكبدة وغير ال

انات بيتأمين في ال إعادةالمكتسبة يتم تصنيفها كموجودات قساط غير يدي التأمين من األحصة معوكذلك 
 .المالية 

 

 تعويضات الحطام والتنازل
 .يتم األخذ في االعتبار العائد المتوقع من الحطام وتعويضات التنازل عند قياس االلتزام لمقابلة اإلدعاءات 

 
 كفاية االلتزام 

يتم إدراج أي . ية، يتم تطبيق اختبارات كفاية االلتزام للتحقق من كفاية التزامات العقود بتاريخ البيانات المال
 .عجز ضمن بيان الدخل وذلك من خالل تكوين مخصص للخسائر الناتجة عن اختبارات كفاية االلتزام



 

 ١٢

 
 تتمة - أهم السياسات المحاسبية المتبعة -٤
 
 مخصص تعويض ترك الخدمة -و

لمواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية خدمة الموظفين عن فترة  يتم احتساب مخصص
وذلك بمعدل راتب شهر واحد عن كل  ٢٠٠٠لسنة ) ٧(للموظفين بحسب قانون العمل رقم الخدمة المتراكمة 

ها يتم تسجيل المبالغ الواجب اقتطاع. اعتمادا على آخر راتب تقاضاه الموظف خالل السنةسنة خدمة 
بيان الدخل، ويتم تخفيض قيمة المخصص بالمبالغ المدفوعة للموظفين عند نهاية خدماتهم أو  فيسنويا 

 .تركهم العمل
 

 الموظفين صندوق توفير -ز
للنظام الخاص للصندوق في الشركة والموافق لموظفيها وفقًا  صندوق التوفير فيتقوم الشركة بالمساهمة 

هم موظفي ويسا ،الراتب األساسيمن % ٥تساهم الشركة بنسبة ، ينيقبل وزير العمل الفلسطعليه من 
 أعالهوبذلك تكون التزامات الشركة لهذا البرنامج محصورة بنسبة المساهمة المذكورة  ،بنفس النسبةالشركة 

 .ويتم إدراج تلك المساهمة في بيان الدخل 
 

 :يئة سوق رأس المال مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق ومخصص ه -ح
مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا و  %٣يتم احتساب مخصص هيئة سوق رأس المال بنسبة 

) ٤(نظام الرسوم رقم حسب  مركباتلل ةاإللزامي اتتأميناألساسية للقساط األمن % ١٥حوادث الطرق بنسبة 
دارة اإلتعليمات و  ٢٠٠٤لسنة ) ١٣(الصادر بمقتضى أحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم  ٢٠٠٧لسنة 
 .تأمينلل العامة

 
 اجباري احتياطي -ط

 االحتياطيلسنة إلى أن يصل رصيد هذا امن ربح % ١٠ما نسبته  باقتطاعالقانوني  االحتياطييتم تكوين 
، وذلك طبقًا المدفوعمن رأس المال % ١٠٠ما نسبته ربع رأس المال المدفوع ويجوز زيادته ليصل إلى 
 .غير قابل للتوزيع االحتياطيإن هذا . وتعديالته ١٩٦٤لسنة ) ١٢(رقم ات قانون الشركات لمتطلب



 

 ١٣

 

 تتمة - أهم السياسات المحاسبية المتبعة -٤
 
 اإلستثمارات في الممتلكات - ي

 

 عقارات وآالت ومعدات  -
  باســــتثناء ( هاكتهالســــيــــتم او بعــــد تنزيــــل االســــتهالك المتــــراكم، كلفــــة تبال العقــــارات واآلالت والمعــــداتتظهــــر

% ٦بـين مـا سـنوية تتـراوح  توبمعدالعلى مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها بطريقة القسط الثابت ) األراضي
 %.٢باستثناء مقر الشركة الجديد والذي يتم استهالكه بواقع  %٢٠إلى 

 سنويا، إن وجدت% ١٠لخلو والمفتاحية بواقع يتم إطفاء تكاليف ا. 

 الموجـودات عـن صـافي قيمتهـا الدفتريـة فإنـه يـتم تخفـيض قيمتهـا  هـذهلممكـن اسـترداده مـن عندما يقل المبلغ ا
 .إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل

  يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات الثابتة في نهاية كل عام، فإذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي تختلف
ة سابقا، فإنه يتم تسجيل التغير في التقديرات للسنوات الالحقة باعتباره تغير في عن التقديرات المعد

 .التقديرات

 والتي تمثل الفرق ما العقارات واآلالت والمعداتأو الخسائر الناتجة عن بيع أو استبعاد /يتم قيد األرباح و ،
ضمن بيان موجودات ثابتة  بيع) خسائر(في حساب أرباح بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل 

 .الدخل

  يتم إعادة تقييم االستثمارات في أرض الشركة بحسب سعر السوق بناءا على متوسط السعر لتقارير ثالث
إعادة التقييم ضمن  مخمنين معتمدين، ويتم إظهار الفرق ما بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية في حساب

فلم يتم تقييمه حيث أن سياسة الشركة تقتضي عدم تقييم هذا  حقوق الملكية، أما بخصوص مبنى الشركة
 .االستثمار

 

 عقارية استثمارات  -
بمرور الزمن، وتظهر بقيمتها العادلة السوقية قيمتها  ارتفاعمن  االستفادةبهدف محتفظ بها وهي ممتلكات 
سب سعر السوق بناءا على تم إعادة تقييم االستثمارات في األراضي بح .البيانات الماليةكما في تاريخ 

، وتم إظهار الفرق ما بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية في ينمعتمد ينمخمنمتوسط السعر لتقارير ثالث 
 .ضمن بيان الدخلإعادة تقييم االستثمارات ) خسائر(حساب أرباح 

 

 قيمة الموجودات انخفاض 
الحالية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر في تاريخ البيانات المالية تقوم الشركة بمراجعة القيم 

يدل على انخفاض في قيمة الموجودات، وفي حالة وجود ذلك المؤشر ، فإنه يتم تقدير القيمة القابلة 
 ).إن وجدت(جة عن انخفاض القيمة لالسترداد للموجودات وذلك بهدف تحديد مدى الخسارة النات

القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة ، مطروحا منها تكلفة البيع، والقيمة قيد  إن القيمة القابلة لالسترداد هي
عند تقدير القيمة قيد االستخدام، فإن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل يتم خصمها . االستخدام

المخاطر المرتبطة للنقود في ضوء  الحاليةلقيمتها الحالية باستخدام سعر خصم يعكس تقديرات السوق للقيمة 
 .بذلك األصل 
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 تتمة - أهم السياسات المحاسبية المتبعة -٤

 
 :المالية الموجودات -ك

وأرصدة مدينة تشمل الموجودات المالية للشركة نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل 
الموجودات المالية بالشكل المذكور إن تصنيف . أخرى، باإلضافة الى استثمارات في أوراق مالية معدة للبيع

 .يتم بناءا على طبيعة وهدف اقتناء تلك الموجودات المالية ويتم قياسها في وقت إثباتها
 

  استثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع 
حيـــث أن شــــراء أو بيـــع االســـتثمارات يحـــدث مــــن خـــالل عقـــود ُتلــــزم فــــي تـــاريخ التعامـــل بهـــا  االعتـــرافيـــتم 

التقيد بالوقت الذي يحدده السـوق ، ويـتم قياسـها بشـكل أولـي بالقيمـة العادلـة مضـافًا إليهـا تكـاليف المتعاقدين ب
الحقــًا ، ويــتم قياســها للبيــع وفرةمتــ كموجــودات ماليــة االســتثماراتلقــد قامــت الشــركة بتصــنيف جميــع  .الشــراء 

 .بالقيمة العادلة
بيان الدخل الشامل ومن ثم التغير في القيمة العادلة حققة الناتجة عن تيتم إدراج األرباح والخسائر غير الم

حتى يتخذ قرار باستبعادها أو تخفيض  لقيمة العادلة ضمن حقوق الملكيةفي حساب التغير المتراكم في ا
 .في بيان الدخل تي تم تسجيلها ضمن حقوق الملكيةقيمتها وعندها يتم تسجيل األرباح والخسائر المتراكمة ال

 
 ة لألدوات الماليةالقيمة العادل: 

ات المالية التي لها إن أسعار اإلغالق بتاريخ البيانات المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة للموجود
في حال كان هناك مؤشرات لدى اإلدارة على أن القيمة السوقية كما في تاريخ البيانات . أسعار سوقية

 .م اعتماد القيمة العادلة لألدوات الماليةالمالية قد تختلف عن القيمة العادلة، فإنه يت
 

 : بعدة طرق منها يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية 
 

 .اة مالية مشابهة لها إلى حد كبيرمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألد -

 .مالية مشابهة ستخدمة في أداةتحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة م -

 .نماذج تسعير الخيارات  -
 

تهدف طرق التقييم الى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية 
في حال وجود موجودات مالية يتعذر قياس . ند تقدير قيمة الموجودات الماليةوأية مخاطر أو منافع متوقعة ع

 .لفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتهاعليه يتم إظهارها بالتكقيمتها العادلة بشكل يعتمد 
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 :تتمة - المالية الموجودات -ك
 

  التدني في قيمة الموجودات المالية 
يد فيما إذا كانت لتحد ةالمالي اتبيانالبمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ  الشركةقوم ت

، وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فانـه متها افراديًا أو على شكل مجموعةهنالك مؤشرات تدل على تدني في قي
 .يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من اجل تحديد خسارة التدني

 

 :يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي 
بين القيمة المثبتة في السجالت ما يمثل الفرق و : كلفة المطفأةتدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالت -

 .األصليبسعر الفائدة الفعلي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة 
بين القيمة المثبتة في ما يمثل الفرق و : بالقيمة العادلة التي تظهرتدني الموجودات المالية المتوفرة للبيع  -

 .العادلةالسجالت والقيمة 
القيمة بين القيمة المثبتة في السجالت و ما يمثل الفرق و : بالتكلفة التي تظهرتدني قيمة الموجودات المالية  -

 .على موجودات مالية مشابهة للعائدسائد الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر السوق ال
سـجيل أي وفـر فـي الفتـرة الالحقـة نتيجـة التـدني السـابق يتم تسجيل التدني في القيمة في بيان الدخل كمـا يـتم ت -

ناء أســهم الشــركات المتــوفرة للبيــع حيــث يــتم تســجيل التــدني فــي فــي الموجــودات الماليــة فــي بيــان الــدخل باســتث
ة لالســـتثمارات ضـــمن حقـــوق التغيـــر المتـــراكم فـــي القيمـــة العادلـــبيـــان الـــدخل الشـــامل ومـــن ثـــم فـــي القيمـــة فـــي 

 .الملكية
 

 ين مدينةذمم تأم 
ضـمن بيـان  المشكوك فـي تحصـيلها التخصيص للديونيظهر . بالقيمة العادلة  يتم قياس ذمم التأمين المدينة

ـــد وجـــود دليـــل  ـــدخل عن ـــأن سياســـة الشـــركة فـــي احتســـاب ال ـــذمم، علمـــا ب علـــى إمكانيـــة عـــدم تحصـــيل تلـــك ال
 :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كانت على النحو التالي

 
 النسبة        لذممأعمار ا     

 %٥ يوم ٩٠الى  ١من 
 %١٥ يوم ١٨٠الى  ٩١من 
 %٢٥ يوم ٢٧٠الى  ١٨١من 
 %٣٠ يوم ٣٦٠الى  ٢٧١من 

 )بعد استثناء كافة القضايا التي فيها أحكام أو ضمانات عينية أو نقدية% (١٠٠ يوم ٣٦١أكثر من 
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 ليةمطلوبات الماال -ل
يتم . يتم تصنيف المطلوبات المالية من خالل الترتيبات التعاقدية الجوهرية الداخلية وتحديد المطلوب المالي

 .تطبيق معايير محاسبية لمطلوبات مالية معينة والظاهرة أدناه 
 

 القروض البنكية 
يتم . ول عليهامصاريف الحصبعد طرح المبالغ المستلمة صافي بفوائد من البنوك بيتم تسجيل القروض 

 .االستحقاقوفقًا لمبدأ  السجالتتسجيل التكاليف التمويلية في 
 

  دائنة تأمين ذمم 
 . العادلةالدائنة بالقيمة التأمين تظهر ذمم 

 
 

 المخصصات 
حالية مقابل أحداث سابقة ، والتي قد تؤدي إلى تدفق خارجي  التزاماتيتم أخذ مخصصات عند وجود 

 .ديرها بدرجة معقولة يمكن تق اقتصاديةلمنافع 
 

 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة - م
تقــوم الشــركة بتــاريخ البيانــات الماليــة بتقــديرات وافتراضــات متعلقــة بالمســتقبل قــد تــؤثر علــى قيمــة موجــودات 

خـــر المعلومـــات يـــتم تقيـــيم هـــذه التقـــديرات بشـــكل متواصـــل بنـــاًء علـــى الخبـــرة التاريخيـــة وآ. ومطلوبـــات الشـــركة
 .ات المعقولة لألحداث المستقبليةالمتاحة بما في ذلك التوقع

 

 :ضمن البيانات المالية معقولة ومفصلة على النحو التاليأن استخدامها للتقديرات  اإلدارةفي اعتقاد 
 

 .والقوانين المرعية لألنظمةوفقًا  الضرائبيتم تحميل السنة بما يخصها من نفقة  -

تعــــويض نهايــــة الخدمــــة وفقــــًا لقــــانون العمــــل ســــاري المفعــــول فــــي منــــاطق الســــلطة  يــــتم احتســــاب مخصــــص -
 .الفلسطينية

للموجودات الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االسـتهالكات  اإلنتاجية األعمارتقدير  بإعادة اإلدارةتقوم  -
المتوقعــة فــي  اإلنتاجيــة األعمــارواالطفــاءات الســنوية اعتمــادا علــى الحالــة العامــة لتلــك الموجــودات وتقــديرات 

 .إلى بيان الدخل) إن وجدت(المستقبل ، ويتم اخذ خسارة التدني 

بالكلفــة لتقــدير أي تــدني فــي بالقيمــة العادلــة أو بمراجعــة دوريــة للموجــودات الماليــة والتــي تظهــر  اإلدارةتقــوم  -
 .قيمتها ويتم أخذ التدني في بيان الدخل

اعتمادًا على أسس وفرضيات معتمدة من قبل ي تحصيلها المشكوك فيتم تكوين مخصص لقاء الديون  -
 .دارة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةاإل
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 تتمة - االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة - م

 
 اللتزامات الناتجة عن اإلدعاءات الموقوفة لعقود التأمينتقييم ا

تعتبر االلتزامات الناتجة عن اإلدعاءات الموقوفة لعقود التأمين هي أكثر التوقعات المحاسبية حساسـية وذلـك 
لتزامـــات التـــي ســـوف يـــتم لوجـــود العديـــد مـــن العوامـــل غيـــر المؤكـــدة التـــي تـــؤثر علـــى االلتزامـــات المقـــدرة واال

 .تسديدها
يــتم تقــدير االلتزامــات الناشــئة عــن اإلدعــاءات غيــر المدفوعــة التــي تــم اإلبــالغ عنهــا كمــا فــي تــاريخ البيانــات 

تقـــارير الخبــــراء والمحـــامين وخبـــرة الشـــركة وتقــــديراتها بتحديـــد قيمـــة التكـــاليف اإلجماليــــة الماليـــة اســـتنادا إلـــى 
اشئة عن اإلدعـاءات المتكبـدة وغيـر المبلـغ عنهـا كما يتم تقدير االلتزامات الن. لكل ادعاء على حدة المتوقعة 

كما فـي تـاريخ البيانـات الماليـة . كما في تاريخ البيانات المالية بالرجوع إلى معدل اإلدعاءات للفترات السابقة 
 .يتم إعادة تقييم االلتزامات أعاله ويتم تعديل المخصص بناًء على ذلك

 

قساط أمين بدراسة اكتوارية لفحص مدى كفاية أاإلدارة العامة للت /لقد قامت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 
لزامي والطرف الثالث وتأمينات العمال ومدى كفاية االحتياطي الفني لالدعاءات تحت اإلمين المركبات أت

المجازة لبيع هذه الفروع من التأمين لقد استندت الدراسة إلى معطيات مالية تم جمعها من شركات . التسوية
 .تأمين والعاملة في فلسطين والى المنهجيات والمعايير الدولية المعتمدةال

تشير النتائج األولية لهذه الدراسة إلى إمكان وجود نقص في مستوى االحتياطي لالدعاءات تحت التسوية 
 .التي تم رصدها من قبل الشركات لمواجهة تلك المخاطر

 

مين ومــع كــل شــركة علــى حــدة بتقيــيم أســتقوم اإلدارة العامــة للتــ بعــد اكتمــال الدراســة وٕاعــالن نتائجهــا النهائيــة،
التعــديالت المطلوبــة لالحتيــاطي ووضــع خطــة عمــل تفصــيلية لتلــك الشــركة لمعالجــة الفــرو قــات وأثرهــا علــى 

 .البيانات المالية
 

 الضرائب -ن
  لسنة  )١٧(رقم  استنادًا إلى قانون ضريبة الدخلبشكل سنوي يجري التخصيص لضريبة الدخل على األرباح

٢٠٠٤. 
   يجري التخصيص لضـريبة المكـوس المضـافة علـى األربـاح بموجـب نظـام المكـوس المضـافة سـاري المفعـول

 .دخلفي فلسطين، أما ضريبة المكوس المضافة على الرواتب فيجري إظهارها ضمن بيان 
 خسـارة ألغـراض ضـريبة  تستطيع الشركة استرداد ضـريبة القيمـة المضـافة المدفوعـة علـى الرواتـب عنـد تحقـق

 .أقل أيهماالدخل وذلك بواقع الضريبة المضافة المدفوعة على الرواتب أو الخسارة 
 تم احتسـاب ضـريبة الـدخل المؤجلـة مـن فـروق التوقيـت الناشـئة لـبعض بنـود المصـاريف : ضريبة دخل مؤجلة

 .نوات الحقةالتي ال تخضع للضريبة عند تسجيلها وٕانما تكون خاضعة كتنزيل مسموح به في س
 



 

 ١٨

 
 عقارات وآالت ومعدات -٥

 

 : ١٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   أثاث تجهيزات أجهزة أجهزة شبكة  تحسينات مباني  
 التكلفة  ومفروشات وآالت الحاسوب التكييف الكهرباء السيارات المأجور وعقارات  المجموع

 السنةرصيد أول   ٦٥٥,٩٧٧ ٧٣٧,٧٠٥ ٨٤٢,٥٥٥ ١٣٥,٧٦٦ ١٧٥,٤٢٦ ٥١٨,٠٨٥ ٣٨٨,٠٩٦ ٢,٥٥٢,٠٨٥  ٦,٠٠٥,٦٩٥
 خالل السنة إضافات  ٩,٤٨٨ ٢٢,٧٠٦ -    -    -    ١١٦,٦٢٦ ٥١١ ٢٩,٤٥٨  ١٧٨,٧٨٩

 استبعادات   -     -    -     -     -    )١٠٤,٠٠٩(  -     -      )١٠٤,٠٠٩(
 السنةرصيد آخر    ٦٦٥,٤٦٥ ٧٦٠,٤١١ ٥٥٥,٨٤٢ ١٣٥,٧٦٦ ٤٢٦,١٧٥ ٥٣٠,٧٠٢ ٣٨٨,٦٠٧ ٢,٥٨١,٥٤٣  ٦,٠٨٠,٤٧٥

 المتراكم االستهالك                       
 السنةرصيد أول   ٤١١,٦٦٢ ٥٢٧,٣٧٤ ٨٤٠,٤١٥ ١٢٠,٨٩٧ ١٧٥,٤٢٦ ٢٣٨,٤١٨ ٣٢٥,٣٣٠ ١٦٧,٣٨٠  ٢,٨٠٦,٩٠٢
 إستهالكات  ١٤,٢١٨ ٤١,١٨١ ٢٠١ ٢,١٥٠ -    ٤٣,٠٤٧ ٥,٠٦٠ ٦٢,٤٦٢  ١٦٨,٣١٩

 استبعادات   -     -     -     -     -     )٣٥,٦١٠(  -     -      )٣٥,٦١٠(
 السنةرصيد آخر   ٤٢٥,٨٨٠ ٥٦٨,٥٥٥ ٨٤٠,٦١٦ ١٢٣,٠٤٧ ١٧٥,٤٢٦ ٢٤٥,٨٥٥  ٣٣٠,٣٩٠  ٢٢٩,٨٤٢  ٢,٩٣٩,٦١١

            
٣,١٤٠,٨٦٤ 

 
٢٣٩,٥٨٥  ١٩١,٨٥٦ ١,٩٣٩  ١٢,٧١٩  -     ٢٨٤,٨٤٧  ٥٨,٢١٧ ٢,٣٥١,٧٠١  

في القيمة الدفترية صا 
 ٢٠١٠كانون األول  ٣١

 

  مليون  ١,٢مقابل تسهيالت قروض ممنوحة للشركة لمدة خمس سنوات بقيمة رهنية من الدرجة األولى نك العربي لبالماصيون لحي تم رهن أرض ومقر الشركة الجديد في
 .دوالر أمريكي ٣١٨,٢٤٧مبلغ  ٢٠١٠ن األول كانو  ٣١بلغ رصيد القرض الممنوح للشركة كما في  .%٦,٨٢دوالر بفائدة سنوية 

 
 



 

 ١٩

 
 تتمة -عقارات وآالت ومعدات  -٥

 

 : ٩٢٠٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   أثاث تجهيزات أجهزة أجهزة شبكة  تحسينات مباني  
 التكلفة  ومفروشات وآالت الحاسوب التكييف الكهرباء السيارات المأجور وعقارات  المجموع

 السنةرصيد أول   ٦١٩,٤٠٨ ٦٩٧,١٢٢ ٨٤٢,٥٥٥ ١٢٧,٨٥١ ١٧٥,٤٢٦ ٥٢٢,٩٣٦ ٣٥٧,٤٥٢ ٢,٥٠٣,٥٧١  ٥,٨٤٦,٣٢١
 خالل السنة إضافات  ٣٧,١٣١ ٤٠,٥٨٣ -    ٧,٩١٥ -    ٣٣,٩٥٦ ٣٠,٦٤٤ ١٢٨,٠٠٠  ٢٧٨,٢٢٩

 استبعادات   )٥٦٢(  -    -     -     -    ) ٣٨,٨٠٧(  -     )٧٩,٤٨٦(   )١١٨,٨٥٥(
 السنةرصيد آخر    ٦٥٥,٩٧٧ ٧٣٧,٧٠٥ ٨٤٢,٥٥٥ ١٣٥,٧٦٦ ١٧٥,٤٢٦ ٥١٨,٠٨٥ ٣٨٨,٠٩٦ ٢,٥٥٢,٠٨٥  ٩٥٦,٠٠٥,٦

 المتراكم االستهالك                       
 السنةرصيد أول   ٣٩٩,٧١٤ ٤٨٥,٤٢٩ ٨٤٠,٢٢٤ ١١٩,١٨٧ ١٧٥,٤٢٦ ٢٣٣,٣٣٦ ٣٢٠,٤٢٦ ١٠٨,٠٣٥  ٢,٦٨١,٧٧٧
 إستهالكات  ١٢,٥١٠ ٤١,٩٤٥ ١٩١ ١,٧١٠ -    ٤١,٢٦٠ ٤,٩٠٤ ٥٩,٣٤٥  ١٦١,٨٦٥

 استبعادات   )٥٦٢(  -     -     -     -    )٣٦,١٧٨(  -     -      )٣٦,٧٤٠(
 السنةرصيد آخر   ٤١١,٦٦٢ ٥٢٧,٣٧٤ ٨٤٠,٤١٥ ١٢٠,٨٩٧ ١٧٥,٤٢٦ ٢٣٨,٤١٨ ٣٢٥,٣٣٠  ١٦٧,٣٨٠  ٢,٨٠٦,٩٠٢

            
٣,١٩٨,٧٩٣ 

 
٢٧٩,٦٦٧  ٦٢,٧٦٦ ٢,٣٨٤,٧٠٥    -  ٢٤٤,٣١٥  ٢١٠,٣٣١ ٢,١٤٠  ١٤,٨٦٩  

صافي القيمة الدفترية  
 ٢٠٠٩كانون األول  ٣١

 

  مليون  ١,٢مقابل تسهيالت قروض ممنوحة للشركة لمدة خمس سنوات بقيمة رهنية من الدرجة األولى بنك العربي لالماصيون لحي تم رهن أرض ومقر الشركة الجديد في
 .دوالر أمريكي ٥٧١,٢٨١مبلغ  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١بلغ رصيد القرض الممنوح للشركة كما في  .%٦,٨٢دوالر بفائدة سنوية 

 
 



 

 ٢٠

 
 
 استثمارات عقارية -٦

 

 :يتألف االستثمار في األراضي مما يلي 
 

  كانون األول ٣١             

     ٩٢٠٠      ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ١,٧٠٢,٣٠٠ ١,٧٩٦,٢٢٠ عين مصباح –أرض رام اهللا 
 ١٥٠,٥٩٠ ١٦٤,٢٨٠ ١ أرض بيرزيت

 ٢,٨٢٧ ٨,٠٥٦ أرض عصيرة الشمالية
 ٨٢٠,٠٠٠ ٨٢٠,٠٠٠ ١أرض مادبا 

 ١١٢,١٦٠ ١٣٣,٢٦٩ ٢أرض بيرزيت 
 ٦٨٠,٠٠٠ ٦٨٠,٠٠٠ جبيل-٢أرض مادبا 

 ١٣٠,٣٦٦ ١٧٤,٧٥٠ جنين –أرض خلة الصوصة 
 ٦٩,٧٢٨ ١٠٣,٧٣٢ جنين –أرض خلة النخرور 

 ٤٧,٣٥١ ٨٩,٦٥١ جنين –أرض المرحان 
 ٩٣,٦٣٤ ١٨٣,٢٧٣ أرض برقين

 ٦٨,٠٦٧ ٦٢,٠٧٣ جنين - ١أرض دير غزالة 
 -    ٥٧,٠٢٨ جنين - ٢أرض دير غزالة 
  -       ٢٠٩,٠٩٥ جنين - ٣أرض دير غزالة 

  ٠٢٣,٨٧٧,٣ ٤,٤٨١,٤٢٧  
 

ض االنتفــاع مــن زيــادة  تــم تصــنيف االســتثمارات فــي أراضــي الشــركة علــى أنهــا اســتثمارات عقاريــة محــتفظ بهــا بغــر 
الماصــــيون والمســــتخدمة ألغــــراض الشــــركة  –قيمتهــــا الرأســــمالية باســــتثناء قيمــــة االســــتثمارات فــــي أرض الشــــركة 

تم إعادة تقييم االستثمارات في أراضي الشـركة والمصـنفة كاسـتثمارات عقاريـة بحسـب سـعر السـوق بنـاءا  .اإلدارية
، وكــان الفــرق فــي القيمــة الســوقية عــن القيمــة الدفتريــة مبلــغ يندمعتمــ ينمخمنــثــالث رير اتقــمتوســط الســعر لعلــى 

أنظـر إيضـاح رقـم  - في حساب أرباح إعادة تقييم االستثمارات ضمن بيـان الـدخل جرى إظهارهدوالر  ٤٩٨,٣٨٩
)٢٣.( 

ة مقابل تسهيالت جاري مدين ممنوحـرهنية من الدرجة األولى بنك العربي لعين مصباح ل –تم رهن أرض رام اهللا 
 %.١١ون شيقل وبفائدة سنوية بواقع ملي ٣,٥للشركة بسقف 

 
 



 

 ٢١

 

 مالية متوفرة للبيع موجودات -٧
 

 :يتألف هذا البند مما يلي
 

القيمة السوقية

سعر السوق التكلفـةعدد األســــھم
 اعادة التقييم 
المتراكم

٢٠١٠٢٠٠٩

دوالردوالردوالرالعملةالقيمةآخر السنةفروقات عملةاستبعاداتاضافاتأول السنةآخر السنةاستبعاداتاضافاتأول السنة

           ٦,٧٢٤            ٦,٧٨٠            (٦,٣٦٢)دوالر  ١.٢٠         ١٣,١٤٢           (٢٦٠)                 -                -         ١٣,٤٠٢         ٥,٦٥٠               -             -         ٥,٦٥٠شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار

           ٥,٠٠٠                    -            (٥,٣١٦)دوالر    -           ٥,٣١٦           (١٠٥)                 -                -           ٥,٤٢١         ٥,٠٠٠               -             -         ٥,٠٠٠الشركه الوطنيه للكھرباء 

                   -          ٤٥,٩٩٠            (٣,٦٧٦)دوالر  ٠.٧٠         ٤٩,٦٦٦        (١,٨٣٨)                 -      ٥١,٥٠٤                  -       ٦٥,٧٠٠               -    ٦٥,٧٠٠            -البنك التجاري الفلسطيني

         ٦٩,٢٤٥          ٧٥,١٤١          (٣٣,٩٧٤)دينار  ٠.٧٦       ١٠٩,١١٥        (٢,١٥٤)                 -                -       ١١١,٢٦٩       ٧٠,٠٠٠               -             -       ٧٠,٠٠٠الشركه الفلسطينيه لمركز التسوق بالزا  * 

       ٣٩٩,١٧٥        ٣٥٠,٧٢١        (٣٤٣,١٤١)دينار  ٠.٦٢       ٦٩٣,٨٦٢      (١٣,٤٩٩)                 -      ٨٥,٢٢٠       ٦٢٢,١٤١     ٤٠٠,٥٠٠               -  ١٠٠,٠٠٠     ٣٠٠,٥٠٠االردنيه الفرنسيه للتامين 

           ٤,٣٢٠          ١٤,٤٧٧          (١٧,٥٨٧)دينار  ٠.٤١         ٣٢,٠٦٤        (٢,٤٢٠)    (٢١٢,٥٧٦)    ٢٣١,٧٩٨         ١٥,٢٦٢       ٢٥,٠٠٠  (١٥٢,١٠٩)  ١٧٠,٠٠٠         ٧,١٠٩المستثمرون العرب المتحدون 

           ١,٨٠٤            ١,٢٨١          (٧٣,٥٧٣)دينار  ٠.٨١         ٧٤,٨٥٤        (١,٤٧٧)                 -                -         ٧٦,٣٣١         ١,١٢٠               -             -         ١,١٢٠االردنيه االمارتيه للتامين

       ١٣٢,٢٧٢        ١٤٢,٣٧٣          (٧٠,٢١٣)دينار  ١.٦٨       ٢١٢,٥٨٦        (٤,١٩٦)                 -                -       ٢١٦,٧٨٢       ٦٠,٠٠٠               -             -       ٦٠,٠٠٠االتحاد لتطوير االراضي 

           ٧,٠٠٥            ٥,٧٩١             ١,٠٩٠دينار  ١.٣٤           ٤,٧٠١             (٩٢)                 -                -           ٤,٧٩٣         ٣,٠٦٠               -             -         ٣,٠٦٠االتحاد لالستثمارات الماليه 

       ١٢٢,٩٤٥        ١٢٥,٠٠٠           ١٠,٧٤٢دينار  ١.١٨       ١١٤,٢٥٨        (٢,٢٥٥)                 -                -       ١١٦,٥١٣       ٧٥,٠٠٠               -             -       ٧٥,٠٠٠الشركه االردنيه لالدارة واالستشارات  * 

         ٢٦,٧٧٥          ٢٩,٨٨٣          (٢٣,٣٤١)دينار  ٢.٠١         ٥٣,٢٢٤        (١,٠٥٠)                 -                -         ٥٤,٢٧٤       ١٠,٥٢٦               -             -       ١٠,٥٢٦بنك االتحاد لالدخار واالستثمار 

                   -          ١٤,١٢٤          (١٦,٥٧٣)دينار  ٠.٤٠         ٣٠,٦٩٧        (١,٦١٦)      (٦٤,٦٢٥)      ٩٦,٩٣٨                  -       ٢٥,٠٠٠    (٥٠,٠٠٠)    ٧٥,٠٠٠            -االردنيه للتعمير 

         ٦١,٧٢٧          ٦٩,٠٦١          (١٧,٧١١)دينار  ١.٥٤         ٨٦,٧٧٢        (١,٧١٣)                 -                -         ٨٨,٤٨٥       ٣١,٧٥٠               -      ٣,٧٥٠       ٢٨,٠٠٠بنك المال االردني 

    ١,٢٧٨,٨٢٣        ٥٤٠,٣٦٤        (٨٤١,٥٣٩)دينار  ٠.٥٢    ١,٣٨١,٩٠٣      (٢٧,٢٧٤)                 -                -    ١,٤٠٩,١٧٧     ٧٣٥,٧٢٤               -             -     ٧٣٥,٧٢٤شركه داركم للتمويل واالستثمار  * 

       ٤٣١,٤١٤          ٧٩,٠٩٧        (٢٣١,٨٢٢)دينار  ٠.٧٠       ٣١٠,٩١٩      (١٤,٣٣١)    (٢٣٤,٨٨٧)                -       ٥٦٠,١٣٧       ٨٠,٠٠٠    (٦١,٣٣٥)             -     ١٤١,٣٣٥الصقر لالسثمار والخدمات الماليه 

         ١١,٥١٠            ٨,٥٣٥          (١٧,٥٩٩)دينار  ٠.٦٩         ٢٦,١٣٤           (٥١٦)                 -                -         ٢٦,٦٥٠         ٨,٧٥٨               -             -         ٨,٧٥٨الشرق العربي لالستثمارات الماليه واالقتصاديه 

         ١٧,٣٣٦          ١٣,٥٨١          (١٥,٢٠٠)دينار  ٠.٥٨         ٢٨,٧٨١           (٥٦٨)                 -                -         ٢٩,٣٤٩       ١٦,٥٧٨               -             -       ١٦,٥٧٨شركه دارات االردنيه القابضه 

٢,٥٧٦,٠٧٥     ١,٥٢٢,١٩٩     (١,٧٠٥,٧٩٥)    ٣,٢٢٧,٩٩٤      (٧٥,٣٦٤)    (٥١٢,٠٨٨)    ٤٦٥,٤٦٠    ٣,٣٤٩,٩٨٦ ١,٦١٩,٣٦٦  (٢٦٣,٤٤٤)  ٤١٤,٤٥٠ ١,٤٦٨,٣٦٠    

 

 ٦٥,٥٩٧، ومبلـغ ٢٠١٠كـانون األول  ٣١ي كمـا فـ دوالر ٢١,٤١٢مبلـغ ب أسـهم شـركات محجـوزة مقابـل عضـوية مجلـس اإلدارةفي موجودات مالية متـوفرة للبيـع شمل االستثمارات ت 
 .٢٠٠٩كانون األول  ٣١دوالر كما في 



 

 ٢٢

 
 

 موجودات ضريبية مؤجلة -٨
 

ن فــروق التوقيــت لــبعض بنــود المصــاريف التــي ال تخضــع عــيتــألف رصــيد هــذا البنــد مــن ضــريبة الــدخل الناشــئة 
، وتتــألف مــن تعويضــات تــرك ةللضــريبة عنــد تســجيلها وٕانمــا تكــون خاضــعة كتنزيــل مســموح بــه فــي ســنوات الحقــ

أمـا تفاصـيل الحركـة التـي تمـت علـى هـذا الحسـاب فهـي كمـا  .الخدمة ومخصص الديون المشكوك فـي تحصـيلها
 :يلي

 
  كانون األول ٣١           

     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ٦٨٤,٩٤٥ ٦٤٨,٤٧٨ الرصيد أول السنة
 )٣١,٠٥٩( )١٠١,٢٩٠( السنة) استبعادات(

     )  ٤٠٨,٥(     ٤١,٧٧٩ فروقات ترجمة الرصيد االفتتاحي
     ٦٤٨,٤٧٨   ٥٨٨,٩٦٧ الرصيد في نهاية السنة

 
 
 ، بالصافيذمم مدينة -٩

 
 :يتألف هذا البند مما يلي

  كانون األول ٣١             

     ٩٢٠٠      ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ٢,٩٤٧,٢١٢ ٢,٥٩٠,٣٨٧ ذمم العمالء
 ١,٥٨٥,٢١٨ ١,٤٨١,٥٦١ ذمم الوكالء

      ٦٠١,١١١      ٥٤,٠٤٠ ذمم الموظفين
 ٤,٦٤٤,٠٣١ ٤,١٢٥,٩٨٨ 

  )١٠٥,٣٤٢,١( )١,٤٢٨,٥٧١( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: ينزل 
 ٣,٣٠١,٩٢٦  ٢,٦٩٧,٤١٧   
 



 

 ٢٣

 
 
 تتمة - ، بالصافيذمم مدينة -٩

 
 هي كما يليتحصيلها  حركة مخصص الديون المشكوك في: 
  كانون األول ٣١             

     ٩٢٠٠      ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ١,٢٧٣,٢٩١ ١,٣٤٢,١٠٥ السنةلرصيد في بداية ا
 ١١٩,٢٤٢ ٩٣,٨٠٤ التخصيص للسنة

 حملت مباشرة على  ديون معدومة
 )٤٢,٧٢٨( )٩٣,٨٠٤( مخصص الديون المشكوك فيها    

       )٧٠٠,٧(      ٨٦,٤٦٦ جمة الرصيد االفتتاحيفروقات تر 
  ١٠٥,٣٤٢,١ ١,٤٢٨,٥٧١ السنةالرصيد في نهاية 

 
 

 شركات التأمين وٕاعادة التأمين ذمم -١٠
 

 :يتألف هذا البند مما يلي
  كانون األول ٣١             

     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ١٦٥,٥٣٢ ٢٢٢,٨٧٣ محليةتأمين ذمم شركات 
    ٧٣٥,٢٩٨,١     ٨٨,٨١١ عادة التأمينإذمم شركات 

 ١,٤٦٤,٢٦٧ ٣١١,٦٨٤  
      )٨١١,٨٨(   )٨٨,٨١١( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: ينزل 

 ٤٥٦,٣٧٥,١   ٢٢٢,٨٧٣   
 
 



 

 ٢٤

 
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -١١

 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 
  كانون األول ٣١             

     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 :االجمالي
 :مطلوبات عقود التأمين

 ٧,٢٥٨,٤٢٠ ٦,٦٩٥,٥٠٢ إجمالي مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 ٣٢٨,٩٤٧ ٩٦٥,٠٤٢ مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 )٨٧,٠١٤٣,١( )٢,٦٠٨,٩٥٩( * مشاركات واستردادات: ينزل
 ٤,٤٠٠,٣٥٣ ٥,٠٥١,٥٨٥ مسددةالمبلغ عنها وغير المطالبات صافي ال

    ٤١٣,٥٧٠,٤  ٣,٨٥٧,٩٧٨ احتياطي أخطار سارية
   ٧٦٦,٩٧٠,٨ ٨,٩٠٩,٥٦٣ مطلوبات عقود التأمين مجموع

 
 :مسترد من معيدي التأمين

  ٣٠١,٨٤٨ ٣٥٩,٥١٢ مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
      ٢٧٦,٤٥٦     ١٦٧,٥٣٥ احتياطي أخطار سارية

     ٤١٢,٧٥٨    ٧١٤,٦٧٩ مجموع موجودات عقود إعادة التأمين
 

 :الصافي
  ٣,٧٦٩,٥٥٨ ٣,٧٢٧,٠٣١ مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
  ٣٢٨,٩٤٧ ٩٦٥,٠٤٢ مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

  ١٣٧,١١٤,٤  ٣,٥٠٢,٨١١ احتياطي أخطار سارية
 ٦٤٢,٢١٢,٨ ٨,١٩٤,٨٨٤  

 
وقد بلغت . ساب احتياطي االدعاءات تحت التسوية للسيارات بالصافي من قيمة المشاركات واالسترداداتتم احت* 

 ٢,٦٠٨,٩٥٩إجمالي قيمة المشاركات واالستردادات التي تم تنزيلها من احتياطي االدعاءات تحت التسوية مبلغ 
الغ النهائية التي يمكن تحصيلها ال يمكن إن المب .أمريكي حسب أفضل تقديرات الفنيين والخبراء في الشركة دوالر

تقديرها إال عند إجراء المخالصات النهائية مع األطراف ذات العالقة من قبل اإلدارة والفنيين والخبراء لدى الشركة 
 .والتي يمكن أن تختلف مع التقديرات الحالية

 

 



 

 ٢٥

 

 تتمة -مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  -١١
 

 :التغيرات في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين خالل السنة كانت كما يلي إن
  ٩٢٠٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في               ١٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           
  صافي     نحصة المعيدي اجمالي         صافي          حصة المعيدين اجمالي         

  دوالر       دوالر           دوالر           دوالر           دوالر           دوالر           المطالبات
 ٣,٣٢٩,٣٤٢ )٤٥١,٦١٦( ٣,٧٨٠,٩٥٨ ٣,٧٦٩,٥٥٨ )٣٠١,٨٤٨( ٤,٠٧١,٤٠٦ مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة في بداية السنة

 )٨,٠٠٨,٣٠٦( ٢,٢٧٨,٣٣٥ )١٠,٢٨٦,٦٤١( )١٠,٢٠٢,٤٩٨( ٦٨,٢٨٤ )١٠,٢٧٠,٧٨٢( مطالبات مسددة خالل السنة
  ٨,٤٤٨,٥٢٢ )  ٢,١٢٨,٥٦٧(   ١٠,٥٧٧,٠٨٩  ١١٠,١٥٩,٩٧ )  ٨١٢٥,٩٤(   ١٠,٢٨٥,٩١٩ المطالبات المتكبدة

  ٥٥٨٣,٧٦٩, ) ٣٠١,٨٤٨(  ٤,٠٧١,٤٠٦   ٣,٧٢٧,٠٣١  )٣٥٩,٥١٢(   ٤,٠٨٦,٥٤٣ مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة في نهاية السنة
 

  ٣٢٨,٩٤٧          -          ٣٢٨,٩٤٧      ٩٦٥,٠٤٢             -         ٩٦٥,٠٤٢ مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 

 أقساط تأمين غير مكتسبة
  ٣,٣٥٩,٧٩٢ )٣٣٦,٣٦٧( ٣,٦٩٦,١٥٩   ٤,١١٤,١٣٧ )٤٥٦,٢٧٦( ٤,٥٧٠,٤١٣ أقساط تأمين غير مكتسبة في بداية السنة

 

 ٤,١١٤,١٣٧ )٤٥٦,٢٧٦( ٤,٥٧٠,٤١٣ ٣,٥٠٢,٨١١ )٣٥٥,١٦٧( ٣,٨٥٧,٩٧٨ السنةالزيادة خالل 

 )٣,٣٥٩,٧٩٢(    ٣٣٦,٣٦٧ )٣,٦٩٦,١٥٩( )٤,١١٤,١٣٧(    ٤٥٦,٢٧٦ )٤,٥٧٠,٤١٣( المرتجع خالل السنة

  ٧٥٤,٣٤٥ )  ١١٩,٩٠٩(   ٨٧٤,٢٥٤  ) ٦١١,٣٢٦(   ١٠١,١٠٩   )٧١٢,٤٣٥( صافي التغير خالل السنة
 

  ٤,١١٤,١٣٧ ) ٤٥٦,٢٧٦(   ٤,٥٧٠,٤١٣   ٣,٥٠٢,٨١١ ) ٣٥٥,١٦٧(  ٣,٨٥٧,٩٧٨ غير مكتسبة في نهاية السنةأقساط تأمين 
 موجودات/مجموع مطلوبات عقود التأمين

  ٨,٢١٢,٦٤٢ )  ٧٥٨,١٢٤(  ٨,٩٧٠,٧٦٦  ٨,١٩٤,٨٨٤ )  ٧١٤,٦٧٩(  ٨,٩٠٩,٥٦٣ عقود إعادة التأمين    



 

 ٢٦

 
 أرصدة مدينة أخرى -١٢

 

 :بند مما يلييتألف هذا ال
  كانون األول ٣١           

     ٩٢٠٠      ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ١٤,٤٦٩ ٢٠,٠٠٠ مصاريف مدفوعة مقدما
 ٦,٠٢٢ ١٣,٥٣٣ قروض وسلفيات موظفين

 ٨,٥٦٦ ١٣,٨٩٩ كفاالت حسن تنفيذ
       ٠٤٧,٦      ٩,٣١١ أمانات مقابل كفاالت وأخرى

 ١٠٤,٣٥    ٥٦,٧٤٣     
 
 
 ودائع لدى البنوك -١٣

 

 :يتألف هذا البند مما يلي
  كانون األول ٣١           

     ٩٢٠٠      ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ٥٠٨,٩٧٧ ٥٠٠,٠٠٠ ودائع مربوطة بالدوالر األمريكي
      ١٢٢,٢٥٤          -    ودائع مربوطة بالدينار األردني

 ٨١٩,٧٦٣   ٥٠٠,٠٠٠     
 
  دوالر أمريكي مربوطة ألمر هيئة سوق رأس المال  ٥٠٠,٠٠٠الودائع وديعة لدى البنوك المحلية بمبلغ تتضمن

بشأن تحديد قيمة الوديعة  ٢٠٠٧لسنة ) ت/٢(وفقا للتعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم 
، وال يمكن استخدامها إال بموافقة  ٢٠٠٥ لسنة) ٢٠(المطلوبة من شركات التأمين بموجب قانون التأمين رقم 

 .مسبقة أو بإذن مكتوب من قبل الهيئة
 

 
 



 

 ٢٧

 

 وأشباه النقدنقد -١٤
 

 :يتألف هذا البند مما يلي
  كانون األول ٣١           

     ٩٢٠٠      ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ٨,٠٦٠ ٦,٣٥٦ نقد في الصندوق
 )٤٠٨,٥٢٣( ٧٧,١٨٦ يقل إسرائيليش -حسابات جارية لدى البنوك 
 )٥,٨٤٩( ٥,٣١٥ )مكشوف( دينار أردني –حسابات جارية لدى البنوك 
      ٥٨٦,٥٦٣      ٦١,٦٢ دوالر أمريكي -حسابات جارية لدى البنوك 

 ١٥٧,٢٧٤    ٩٠,٤٨٣     
 

 التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات-١٥
 

 :يتألف هذا البند مما يلي
  كانون األول ٣١           

     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 )٧٧٣,٩١١( )١,٧٠٥,٧٩٥( فروقات التقييم الناتجة عن أوراق مالية متوفرة للبيع
      ١٩٩,٣٣٦      ٣٦٥,٦٥٧ فروقات التقييم الناتجة عن أرض الشركة

 )٤٣٧,٧١٢( )٨١,٣٤٠,١٣(    
 

 قروض طويلة األجل-١٦
 

 :يتألف هذا البند مما يلي
  كانون األول ٣١           

     ٩٢٠٠      ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ٥٧١,٢٨١ ٣١٨,٢٤٧ قرض البنك العربي
  )  ٠٠٠,٢٢٢( )٢٢٢,٠٠٠( الجزء قصير األجل: ينزل

 ٣٤٩,٢٨١    ٩٦,٢٤٧      

 :فيما يلي جدول بالمبالغ مستحقة الدفع سنويا 
 

  ٢٢٢,٠٠٠ -    ٢٠١١سنة 
      ١٢٧,٢٨١    ٩٦,٢٤٧ ٢٠١٢سنة 

 ٣٤٩,٢٨١    ٩٦,٢٤٧     



 

 ٢٨

 
 

 انتفاعات الموظفينمخصصات  -١٧
 

 :يتألف هذا البند مما يلي
  كانون األول ٣١             

     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ٧٧٠,٦٧٦ ٧٦٣,٦٣٤ تعويض ترك الخدمة
      ٧٢٢,٤٠٢    ٥٣٥٨,٩٢ يرصندوق التوف

 ٣٩٨,١٧٣,١ ٥٩١,١٢٢,٥  
 

 حركة مخصص تعويض ترك الخدمة : 
  كانون األول ٣١             

     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ٦٢٤,٤٩١ ٧٧٠,٦٧٦ لسنةالرصيد في بداية ا
 ٢٤٣,٥٢٣ ٢٢٠,٢٤٦ للسنة التخصيص

 )٩٦,٩١٣( )٢٧٤,٦٣٦( السنة التعويضات المدفوعة خالل
  )      ٥٤٢(     ٨٤٧,٣٤ فروقات عملة ناتجة عن الترجمة للدوالر األمريكي

  ٦٧٦,٧٧٠   ٤٧٦٣,٦٣ سنةالرصيد في نهاية ال
 
 

 حركة صندوق التوفير : 
  كانون األول ٣١             

     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ١٨١,٠٢١ ٢٠٣,٥٢١ سنةال الرصيد في بداية
  ٤٢,٥١٩ ٩١,٥٦١ مساهمة الشركة للسنة

  )١٩,٣٠٣( )١٢٢,٥٧١( ل السنةخالالمدفوعات 
        )٧١٦(      ١١,٧٩٨ فروقات عملة ناتجة عن الترجمة للدوالر األمريكي

  ٢٠٣,٥٢١ ١٨٤,٣٠٩ حصة الشركة – سنةال الرصيد في نهاية
     ٢٠١,١٩٩    ٦١٧٤,٦١ حصة الموظف – سنةال الرصيد في نهاية

 ٧٢٢,٤٠٢   ٥٣٥٨,٩٢    



 

 ٢٩

 

 الذمم الدائنة-١٨
 

 :يتألف هذا البند مما يلي
  كانون األول ٣١             

     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ٣,٦١٠,٣١٨ ١,٦٩٢,٩٢٨ ذمم العمالء والوكالء
  ٦٥١,٢٢    ٢٦٩,٨٤٩ ذمم الموظفين

 ٦٣٢٣,,٩٩٦ ١,٩٦٢,٧٧٧ 
 

 أرصدة دائنة أخرى -١٩
 

 :يتألف هذا البند مما يلي
  كانون األول ٣١             

     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ٦٤,٥٤٨ ١٥٦,٩٦٥ مصاريف مستحقة غير مدفوعة
 ١٢٥,١٣٤ -    رسوم تسجيل وٕاصدار تأمين صحي مقبوضة مقدما

       ٩٩٥,٤٧     ٤٧,١٦٧ وأرصدة دائنة أخرى أمانات
 ٦٧٧,٢٣٧   ٢٠٤,١٣٢     

 

 مخصصات أخرى-٢٠
 

 :يتألف هذا البند مما يلي
  كانون األول ٣١             

     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر           

 ٣٧,٤٩٢ ٢٨,٦١٠ مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق
 ٧,٥١٠ ٥.٧٤٣ مستحقات هيئة سوق رأس المال

 ١,٨٢٠ ١,٤٠٣ مستحقات االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
 ١,٢١٠,٠١٨ ١,٠٦٩,٤٧٧ * مخصصات الضرائب
        ٥٧٣,٣         ٣,٨٠٣ مخصصات أخرى

 ١,٢٦٠,٤١٣ ١,١٠٩,٠٣٦  
 

  كانون األول  ٣١حصلت الشركة على مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة حتى
وهي على وشك التوقيع ، ٢٠٠٩وحتى  ٢٠٠١، وتقوم حاليا بمناقشة البيانات المالية للشركة من السنوات ٢٠٠٠

 – ٢٠٠٥والبدء في استكمال الجلسات للسنوات من  ٢٠٠٤ – ٢٠٠١للسنوات من على المخالصات النهائية 
٢٠٠٩. 



 

 ٣٠

 

 : السنة قبل الضرائب حسب القطاعات التشغيلية) خسائر(صافي أرباح  -٢١
 

 :يتألف هذا البند مما يلي
المجموع

٣١ كانون األول٣١ كانون األولقطاعتأمينتأمينتأمينتأمينات
٢٠١٠٢٠٠٩االستثمار والخزينةبحريصحيالحريقعامةسيارات

١٢,٩٨٤,٥٥١١٤,٠٥٧,٤٢٠    -                     ٥,٨٦٨,١٧٧١,٣٣٣,٣٠٣٧٥٧,٦٩٧٤,٨٠٠,٣٣٨٢٢٥,٠٣٦ اجمالي أقساط مكتتبة
(٨٧٤,٢٥٤)٧١٢,٤٣٤    -                     ٢,٩٠١(١١١,٨٥٤)٦٢٠,٥٢٨١٢٣,٨٠٩٧٧,٠٥٠ التغير في مخصص أقساط غير مكتسبة

١٣,١٨٣,١٦٦ ١٣,٦٩٦,٩٨٥    -                     ٦,٤٨٨,٧٠٥١,٤٥٧,١١٢٨٣٤,٧٤٧٤,٦٨٨,٤٨٤٢٢٧,٩٣٧ ايرادات أقساط مكتسبة

(١,١٨٦,٥٨٦)(١,٢٩٩,٥١٢)   -                     (١١٤,٣٨٣)   -                  (٤٩٦,٤٩٨)(٣٥١,٤٨٢)(٣٣٧,١٤٩)أقساط معيدي التأمين
١١٩,٩٠٩(١٠١,١١٠)   -                     (٢,٦١١)   -                  (٧١,٩٤٢)٥٨,١٠٢(٨٤,٦٥٩)التغير في مخصص أقساط غير مكتسبة

( ١,٠٦٦,٦٧٧) ( ١,٤٠٠,٦٢٢)    -                     (١١٦,٩٩٤)   -                  (٥٦٨,٤٤٠)( ٢٩٣,٣٨٠)(٤٢١,٨٠٨) صافي أقساط معيدي التأمين

١٢,١١٦,٤٨٩ ١٢,٢٩٦,٣٦٣    -                     ٦,٠٦٦,٨٩٧١,١٦٣,٧٣٢٢٦٦,٣٠٧٤,٦٨٨,٤٨٤١١٠,٩٤٣ صافي أقساط التأمين المكتسبة

٢١٧,٢٣٠ ١٤٨,٠٧٥   -                      ٢٢,٩٧٠   -                   ٨٨,٠٠٠ ٣٧,١٠٥   -                   اجمالي عموالت إعادة التأمين المكتسبة
العموالت المدفوعة (٥٤٤,١٤٢)(٣٣٥,٨٩٩)   -                     (٣٣٤)(٩,٠٠١)(١٣,٧٠١)(٣٧,٥٤٩)(٢٧٥,٣١٤)يطرح:

 ١١,٧٨٩,٥٧٧ ١٢,١٠٨,٥٣٩   -                      ١٣٣,٥٧٩ ٤,٦٧٩,٤٨٣ ٣٤٠,٦٠٦ ١,١٦٣,٢٨٨ ٥,٧٩١,٥٨٣صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

 ٥١,١٢٣ ٥٢,٩٣٩   -                      ٨٠١ ١٩,٠٧٥ ٢,٦٦١ ٤,٧٥٢ ٢٥,٦٥٠ايرادات االستثمارات

المطالبات المتكبدة
١٠,٢٨٦,٦٤١ ١٠,٢٧٠,٧٨٢   -                      ١٣,٨٥٦ ٤,٨٤٤,٣٢٨ ٢٥,٨٨٩ ٥٠٥,٦٥٤ ٤,٨٨١,٠٥٥المطالبات المسددة

حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة (٢,٢٧٨,٣٣٥)(٦٨,٢٨٤)   -                     (١٠,٤٣٠)   -                  (٢٠,٥٨٢)(٣٧,٢٧٢)   -                   ينزل:
 ٨,٠٠٨,٣٠٦ ١٠,٢٠٢,٤٩٨   -                      ٣,٤٢٦ ٤,٨٤٤,٣٢٨ ٥,٣٠٧ ٤٦٨,٣٨٢ ٤,٨٨١,٠٥٥صافي المطالبات المسددة

٢٩٠,٤٤٨ ١٥,١٣٧   -                      ١٨,١٨٥(١٨٩,١٦٧) ٣٣,٩٣١ ٦١١,٨٢٩(٤٥٩,٦٤١)التغير في االدعاءات الموقوفة
١٤٩,٧٦٨(٥٧,٦٦٤)   -                     (١٦,٣٦٦)   -                  (٣٧,٥٩٠)(٣,٧٠٨)   -                   التغير في حصة معيدي التأمين

 ٨,٤٤٨,٥٢٢ ١٠,١٥٩,٩٧١   -                      ٥,٢٤٥ ٤,٦٥٥,١٦١ ١,٦٤٨ ١,٠٧٦,٥٠٣ ٤,٤٢١,٤١٤صافي المطالبات المتكبدة

 ٣,٣٩٢,١٧٨ ٢,٠٠١,٥٠٧   -                      ١٢٩,١٣٥ ٤٣,٣٩٧ ٣٤١,٦١٩ ٩١,٥٣٧ ١,٣٩٥,٨١٩صافي أرباح أعمال التامين قبل المصاريف اإلدارية
(٣,١١٦,١٩٧)(٣,٢٥٣,١٢٤)   -                     (٤٩,٢٢١)(١,١٧٢,١٤٥)(١٦٣,٥١٢)(٢٩٢,٠٢٤)(١,٥٧٦,٢٢٢)المصاريف اإلدارية والعمومية متعلقة بأعمال التأمين

فروقات عملة ناتجة عن ترجمة االحتياطيات الفنية للدوالر (١٥,٦١٢) ٣١٨,٢٥٨   -                      ٢٦٦ ٥٤,٤٨٨ ٨٦٧ ٩٢,٦٣٠ ١٧٠,٠٠٧(خسائر)
أرباح أعمال التامين بعد المصاريف اإلدارية (خسائر)  ٢٦٠,٣٦٩(٩٣٣,٣٥٩)   -                      ٨٠,١٨٠(١,٠٧٤,٢٦٠) ١٧٨,٩٧٤(١٠٧,٨٥٧)(١٠,٣٩٦)صافي

المصاريف وااليرادات غير الموزعة
(٩٤,٨٦٤)(١٤٣,٥٥٩)(١٤٣,٥٥٩)                 -                 -                 -                -                -فوائد وعموالت بنكية
٤٠,٥٦١(٧٦٥,٢٨٢)(٧٦٥,٢٨٢)                 -                 -                 -                -                -أرباح فروقات عملة

(١١٩,٢٤٢)(٩٣,٨٠٤)         (٩٣,٨٠٤)                 -                 -                 -                -                -مخصص ذمم مشكوك في تحصيلھا
٦٨,٠٠٢(٣,٩٥٤)(٣,٩٥٤)                 -                 -                 -                -                -أرباح بيع موجودات ثابتة

(٣٤٦,٢٤٤)(٣٦١,٤٥٨)(٣٦١,٤٥٨)                 -                 -                 -                -                -مصاريف أدارية وعمومية غير موزعة
٥,٦٨٠ ٥,٨٨٢ ٥,٨٨٢                 -                 -                 -                -                -ايرادات أخرى غير موزعة

١,١١٦,٣١٩ ٤١٤,٢٧٥٤١٤,٢٧٥                 -                 -                 -                -                -أرباح بيع وإعادة تقييم االستثمارات
٨٤,٥٣٧ ٢٠٨,١٠٢٢٠٨,١٠٢                 -                 -                 -                -                -أرباح فروقات عملة ناتجة عن ترجمة المركز المالي للدوالر

أرباح السنة قبل الضرائب (خسارة) ١,٠١٥,١١٨(١,٦٧٣,١٥٧)(٧٣٩,٧٩٨)٨٠,١٨٠(١,٠٧٤,٢٦٠)١٧٨,٩٧٤(١٠٧,٨٥٧)(١٠,٣٩٦)صافي
 



 

 ٣١

 
 

  المصاريف اإلدارية والعمومية -٢٢
 

 :يتألف هذا البند مما يلي
     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  

  دوالر      دوالر           

 ٢,٢٥٧,٠٢٩ ٢,٣٠٧,٤٦٠ االرواتب واألجور وملحقاته
 ٣٠٠,٣٠٢ ٤٣٠,٧١٥ ظفينالمو وٕاجازات تعويض نهاية الخدمة وانتفاعات 

 ٧٧,٥٤٣ ٤٩,٢٤٦ صندوق توفير الموظفين
 ٨٩,٠١٨ ٧١,٩٣٣ قرطاسيه ومطبوعات

 ٧٤,١٩٦ ٦٦,٥٦٣ سفريات وتنقالت
 ١٤٣,٤٨٦ ١٤٤,٠٢٨  اإليجارات
 ١٠,٤٤٠ ١١,٧١٣ تبرعات

 ٩١,٢٣٠ ٩٤,٢٢٠ بريد وبرق وهاتف
 ٨٦,٠٣٦ ٩٤,٦٦٥ مصاريف السيارات

 ١٧,٦٦٢ ١٣,٦٤٥ ضيافة
 ٦٣,٠٤٤ ٤٥,٩٠٨ اتتصليحصيانة و 

 ١٦٣,١٠٥ ١٦٨,٣١٩ استهالكات واطفاءات
 ٥٨,٥٠٨ ٥٤,٦٨٥ أتعاب مهنية واستشارية

 ٢٠,٧٤١ ٥٨,٩٦٤ رسوم واشتركات
       ١٠١,١٠       ٨٢,٥١ مصاريف أخرى

 ٤٤١,٤٦٢,٣ ٢٣,٦١٤,٥٨  
 

 ٣,٦١٤,٥٨٢لغة والبا ٢٠١٠كانون األول  ٣١تم توزيع المصاريف اإلدارية والعمومية للسنة المنتهية في 
المصاريف اإلدارية والعمومية  –) د/٤(دوالر على فروع التأمين المختلفة وبيان الدخل بحسب ايضاح رقم 

 :وذلك كما يلي 
     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  

  دوالر      دوالر           

 ١,٨٧٧,٦٢٤ ١,٥٧٦,٢٢٢ فرع تأمين المركبات
 ٤٢٣,٣٦٠ ٢٩٢,٠٢٤ فرع تأمين الحوادث العامة

 ٢٠٥,٣٦٩ ١٦٣,٥١٢ رع تأمين الحريقف
 ٥٦٠,٩١٥ ١,١٧٢,١٤٥ فرع التأمين الصحي
      ٩٢٩,٤٨     ٤٩,٢٢١ فرع التأمين البحري

 ٣,١١٦,١٩٧ ٣,٢٥٣,١٢٤  
      ٢٤٤,٣٤٦    ٣٦١,٤٥٨ %١٠المحمل لبيان الدخل مباشرة بواقع 

 ٤٤١,٤٦٢,٣ ٢٣,٦١٤,٥٨   



 

 ٣٢

 
 ٕاعادة تقييم االستثماراتو أرباح بيع  -٢٣

 

 :يتألف هذا البند مما يلي
     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  

  دوالر      دوالر           

 ٦٩٦,٣٨٤ )٩٤,٨٣٦( أرباح بيع أسهم/  )خسائر(
  ٤١٩,٠٣٠    ٤٩٨,٣٨٩ العقارية أرباح إعادة تقييم االستثمارات

  ٩٠٥     ١٠,٧٢٢ ايرادات أخرى
  ١,١١٦,٣١٩   ٢٧٥,٤١٤ ٕاعادة تقييم االستثماراتبيع و أرباح مجموع 

 
 الربح األساسي للسهم) الخسارة(-٢٤

 
الربح األساسي للسهم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة ) الخسارة(تم احتساب 

 :خالل السنة على النحو التالي 
     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  

  دوالر      دوالر           
 

  ٦٩١٩,٨٩ )١,٧٧٤,٤٤٧( )أ(للسنة  الربح )الخسارة(صافي 
 

   ٠٠٠,٢٠٠,٧   ٧,٢٠٠,٠٠٠ )ب( عدد األسهم المصدرة
 

          ١٣٠,    )    ٥٠,٢( )ب/ أ ( األساسي للسهم الواحد) الخسارة(الربح 
 
 



 

 ٣٣

 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة-٢٥
 

 :إلدارة التنفيذية وأجور ومكافآت ارواتب  - أ
 
  الرواتب والمكافآت         

  ٢٠٠٩       ٢٠١٠     الوظيفة                      
 ١٠٦,٧٣٨ ١٠٦,٧٣٨  الرئيس التنفيذي

 ٦٢,٨٦٨ ٦٦,١٧٠ تأمين وحوادث المركبات/ نائب المدير العام 
 -    ٣١,٣٥٠ نائب المدير العام للشؤون المالية

 -    ٢٠,٤٣٣ نائب المدير العام لشؤون التأمينات العامة وٕاعادة التأمين
 ٣٧,٥٧٨ ٤٠,٨٩٠  اليالمدير الم
  ٤٨,٢١٨   ٥٠,٧٥٤  أمين السر

  ٢٥٥,٤٠٢ ٣١٦,٣٣٥  
 

 
 : عضو مجلس اإلدارة –شراء أراضي من السيد راغب العارف  -ب 

     ٩٢٠٠       ١٠٢٠  
  دوالر      دوالر          

      ٥١٢,٣١٥     ١٠٦,٠١٥  شراء أراضي
 
 

 

 القضايا-٢٦
 

وذلك على خلفية  ٢٠١٠كانون األول  ٣١قضية كما في ) ٣٢٤(ة بلغ عدد القضايا المقامة على الشرك
نزاعات قانونية على الحوادث الموقوفة، مع العلم بان جميع هذه القضايا قد وضع لها المخصصات المالية 

قضية ) ١٨٠(مقابل ذلك، بلغ عدد القضايا المقامة من قبل الشركة على اآلخرين . الكافية بحسب األصول
 .حقوق الشركة لدى الغير على خلفية بوالص تأمين غير مسددة أو ملفات استرداداتبهدف استعادة 

 
 



 

 ٣٤

 
 إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية-٢٧

 

 :التأمين  مخاطر
تتمثل مخاطر أي عقد تأمين في إمكانية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من مبلغ االدعاء المتعلق 

عة عقد التأمين حيث المخاطر متقلبة وغير متوقعة، بالنسبة لعقود التأمين بذلك الحدث وذلك نظرًا لطبي
المتعلقة بفئة تأمينية، حيث يمكن تطبيق نظرية االحتماالت للتسعير واالحتياطي، فان المخاطر األساسية 

اللتزامات  التي تواجه الشركة هي أن االدعاءات المتكبدة والدفعات المتعلقة بها قد تزيد عن القيمة الدفترية
التأمين، وهذا قد يحدث إذا كانت إمكانية وخطورة االدعاءات اكبر من المتوقع ، وألن أحداث التأمين غير 

 .ثابتة وتختلف من سنة ألخرى فان التقديرات قد تختلف عن اإلحصائيات المتعلقة بها
 

معدل الخسارة الفعلية، كما أن أظهرت الدراسات انه كلما كانت عقود التأمين متشابهة كلما قاربت التوقعات 
 .احتماالت الخسارة الكلية للتأمينوجود التنويع في مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها يؤدي إلى انخفاض 

 

لقد قامت الشركة بتطوير خطة اكتتاب التأمين لديها لتضمن تنويع مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها وتوزيعها 
تم  يساعد على تخفيض الخسائر التي قد تنتج من ادعاءات التأمين إذا ما على أنواع التأمين المختلفة مما
 .التركيز على فئة تأمين معينة

 

تقوم هذه الكوادر بالتحقيق ورفع . للشركة كوادر فنية ومحققين لتقدير المطالبات المبلغ عنها خالل السنة
جعة المخاطر بشكل دوري في نهاية يتم مرا. التوصيات التي من خاللها يمكن الحد من مخاطر المطالبات

كل سنة ويتم تعديلها لتعكس أحدث المعلومات عن الحقائق الكامنة، والقوانين المرعية، والشروط واألحكام 
تقوم الشركة بإدارة ومتابعة تسديد أي مطالبات بشكل مبكر لتخفيض أي مخاطر قد تنتج عن . التعاقدية

 .تطورات غير متوقعة
 

رة لتسوية المطالبات تتضمن صافي المصاريف المباشرة الواجب دفعها إلتمام التسوية بعد إن التكلفة المقد
بجميع اإلجراءات المعقولة لضمان أن لديها  تقوم الشركة. ة من تلك المطالبةخصم أية مبالغ مسترد

عند تكوين نظرا لألخذ بتقديرات غير مؤكدة . المعلومات المناسبة فيما يتعلق باإلدعاءات المقامة ضدها
مخصص اإلدعاءات فإنه من المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية في تقدير االلتزام عن الذي تم تقديره في 

 .المرحلة األولى
 

إن مبالغ مطالبات التأمين حساسة بشكل أساسي إلى القرارات والتطورات القانونية المتعلقة بها، باإلضافة 
ر ظهور أنواع جديدة من المطالبات غير الظاهرة والتي لم يتم لذلك فإن عقود التأمين تخضع إلى مخاط

 .تكوين مخصص لها كما في تاريخ البيانات المالية
 

عدة آليات لتقدير المستوى المطلوب للمخصصات، حيثما أمكن، وهذا يوفر درجة أكبر  بإتباعتقوم الشركة 
يرات المستنبطة بناء على طرق مختلفة إن التقد. من الفهم وتعزيز الخبرة السابقة في تقدير المخصصات

إن أفضل آليات التقدير المختارة تأخذ بعين االعتبار خصائص نوع . تساعد على توقع النتائج الممكنة
 .التأمين ومدى تطور الحوادث لكل سنة



 

 ٣٥

 
 تتمة -إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية -٢٧

 
 تتمة -مخاطر التأمين 

قساط أمين بدراسة اكتوارية لفحص مدى كفاية أاإلدارة العامة للت/ لمال الفلسطينية لقد قامت هيئة سوق رأس ا
لزامي والطرف الثالث وتأمينات العمال ومدى كفاية االحتياطي الفني لالدعاءات تحت اإلمين المركبات أت

هذه الفروع من  المجازة لبيعالتأمين لقد استندت الدراسة إلى معطيات مالية تم جمعها من شركات . التسوية
 .التأمين والعاملة في فلسطين والى المنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة

تشير النتائج األولية لهذه الدراسة إلى إمكان وجود نقص في مستوى االحتياطي لالدعاءات تحت التسوية 
 .التي تم رصدها من قبل الشركات لمواجهة تلك المخاطر

 

مين ومــع كــل شــركة علــى حــدة بتقيــيم أنتائجهــا النهائيــة، ســتقوم اإلدارة العامــة للتــبعــد اكتمــال الدراســة وٕاعــالن 
التعــديالت المطلوبــة لالحتيــاطي ووضــع خطــة عمــل تفصــيلية لتلــك الشــركة لمعالجــة الفــرو قــات وأثرهــا علــى 

 .البيانات المالية
 

 مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية
تحق مطالبات التأمين عند وقوع الحدث المؤمن عليه، إذ أن الشركة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن تس

عليها في حال وقوعها خالل فترة عقد التأمين، حتى إذا ما تم اكتشاف تلك الخسارة بعد انتهاء مدة عقد 
يتم أخذ مخصص للمطالبات  نتيجة لذلك فإن تسوية المطالبات تتم على فترة زمنية طويلة ولذلك. التأمين

 .المستحقة وغير المبلغ عنها
عند احتساب التكلفة التقديرية للمطالبات غير المدفوعة، تقوم الشركة باستخدام آليات تقدير تعتبر مزيج ما 
بين االعتماد على تقدير نسبة الخسارة والتقدير بناءا على الخبرة السابقة للمطالبات الفعلية باستخدام معادلة 

إن التقدير المبدئي لنسبة الخسارة تعتبر فرضية . تم االعتماد فيها على الخبرة السابقة للمطالبات الفعليةي
مهمة في آليات التقدير حيث تعتمد على الخبرة السابقة، بعد األخذ بعين االعتبار عوامل مثل تغير أسعار 

الجدول التالي يبين نسبة . الزمنية السابقةأقساط التأمين، الخبرة السوقية وتضخم المطالبات خالل الفترات 
 :الخسارة حسب نوع المخاطر المتعلقة باألقساط للسنة الحالية والسنة السابقة

 

  ٩٢٠٠             ١٠٢٠               نوع الخسارة       
 %٦٧ %٧٣ تأمينات السيارات

 %٣٢ %٧٠ تأمينات عامة وأخرى

 %٨٨ %٩٩ الصحيالتأمين 



 

 ٣٦

 
 تتمة -خاطر التأمين والمخاطر المالية إدارة م-٢٧

 
 تتمة -مخاطر التأمين 

 
تتمثــل مخــاطر التــأمين قبــل وبعــد إعــادة . تمــارس الشــركة معظــم أنشــطتها التأمينيــة فــي األراضــي الفلســطينية

 ) :تظهر المبالغ أدناه بآالف الدوالرات: (التأمين فيما يلي
  جميع أنواع التأمين              
       ٩٢٠٠             ١٠٢٠  
  دوالر     دوالر             

 ٧٩٥,٩٥١ ٥١٨,٦٠٠ اإلجمالي
 ٤٦,٨٨٤ ٣٣,٨٢٠ الصافي

 

 :مخاطر إعادة التأمين
كما هو الحال مع شركات التأمين األخرى، ولغرض تخفيض التعرض إلى خسائر مالية قد تنتج عن 

عتيادية بالدخول في اتفاقيات إعادة تـأمين مع المطالبات التأمينية الكبيرة، تقوم الشركة ضمن أعمالها اال
عالمية ذات مالءة ائتمانية عالية، ومن هذه الشركات شركة ناسكو إلعادة التأمين، شركات إعادة تأمين 

 .وغيرها SwissReشركة هانوفر إلعادة التأمين و شركة 
شركة بتقييم الوضع المالي ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم ال

لشركات إعادة التأمين التي تتعامل معها ورصد تركز مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية 
 .واألنشطة أو المكونات االقتصادية المماثلة لتلك الشركات

 

 األدوات المالية-٢٨
 

حملــة بــوالص التــأمين ، ونتيجــة لــذلك  إن عقــود إعــادة التــأمين الصــادرة ال تعفــي الشــركة مــن التزاماتهــا تجــاه
ـــأمين مـــن الوفـــاء  ـــة عـــدم تمكـــن معيـــدي الت تبقـــى الشـــركة ملتزمـــة برصـــيد المطالبـــات المعـــاد تأمينهـــا فـــي حال

 .بالتزاماتهم وفقًا لعقود إعادة التأمين
تتعرض الشـركة الـى هـامش مـن المخـاطر الماليـة مـن خـالل موجوداتهـا ومطلوباتهـا الماليـة، موجـودات عقـود 

إن المخـاطر األساســية التـي تتعـرض لهـا الشــركة تتمثـل فـي إمكانيــة  .إعـادة التـأمين ومطلوبـات عقــود التـأمين
عدم كفاية المقبوضات المتعلقة باستثماراتها على األمد الطويل لتمويل االلتزامـات الناشـئة عـن كـل مـن عقـود 

ماليــة، تتمثــل فــي كــل مــن مخــاطر معــدل إن العناصــر األكثــر أهميــة لهــذه المخــاطر ال .التــأمين واالســتثمارات
 .سعر الفائدة، مخاطر أدوات الملكية، مخاطر أسعار العمالت األجنبية ومخاطر االئتمان



 

 ٣٧

 

 تتمة - األدوات المالية-٢٨
 

 :تصنيف األدوات المالية
 

 : ١٠٢٠كانون األول  ٣١
 
 
 
 
 

 
 ودائع لدى 

البنوك 
وموجودات 
 متداولة أخرى

 
 

 موجودات
  مالية

  للبيع رةتوفم 

 
 
 

  موجودات عقود 
  )إعادة التأمين

 
 
 

 أدوات غير 
  مالية     

 
 
 
 

  المجموع  
  دوالر      دوالر      دوالر      دوالر      دوالر      الموجودات      

 ٣,١٤٠,٨٦٤ ٣,١٤٠,٨٦٤ -    -    -    عقارات وآالت ومعدات
 ٤,٤٨١,٤٢٧ ٤,٤٨١,٤٢٧ -    -    -    عقاريةاستثمارات 
ــــوفرة  اســــتثمارات ــــة مت مالي

 للبيع
 

   - 
 

١,٥٢٢,١٩٩ 
 

   - 
 

   - 
 

١,٥٢٢,١٩٩ 
 ٥٨٨,٩٦٧ -    -    -    ٥٨٨,٩٦٧ موجودات ضريبية مؤجلة

 ٢,٦٩٧,٤١٧ -    -    -    ٢,٦٩٧,٤١٧ ذمم مدينة، بالصافي
ذمـــــــــم شـــــــــركات التـــــــــأمين 

 وٕاعادة التأمين
 

٢٢٢,٨٧٣ 
 

   - 
 

   - 
 

   - 
 

٢٢٢,٨٧٣ 
موجــــــودات عقــــــود إعــــــادة 

 التأمين
 

   - 
 

   - 
 

٧١٤,٦٧٩ 
 

   - 
 

٧١٤,٦٧٩ 
 ٥٦,٧٤٣ -    -    -    ٥٦,٧٤٣ أرصدة مدينة أخرى

 ١,٣١٧,٤١٠ -    -    -    ١,٣١٧,٤١٠ شيكات برسم التحصيل
 ٥٠٠,٠٠٠ -    -    -    ٥٠٠,٠٠٠ ودائع لدى البنوك

  ٩٠,٤٨٣  -     -     -     ٩٠,٤٨٣ وأشباه النقدنقد 
 ١٥,٣٣٣,٠٦٢ ٧,٦٢٢,٢٩١  ٧١٤,٦٧٩ ١,٥٢٢,١٩٩ ٥,٤٧٣,٨٩٣ 
 



 

 ٣٨

 

 
 تتمة -األدوات المالية -٢٨

 
 تتمة -تصنيف األدوات المالية 

 
 : ١٠٢٠كانون األول  ٣١

 
 
 
 

 
 

 بالتكلفة المطفئة

 
 مطلوبات عقود

  أمينـالت         

 
 

  المجموع      
  دوالر          دوالر            دوالر         المطلوبات              

 ٩٦,٢٤٧ -    ٩٦,٢٤٧ قروض طويلة األجل
 ١,١٢٢,٥٥٩ -    ١,١٢٢,٥٥٩ مخصصات انتفاعات الموظفين

 ١,٩٦٢,٧٧٧ -    ١,٩٦٢,٧٧٧ ةدائنالذمم ال
 ٥٧٠,٥٣٣ -    ٥٧٠,٥٣٣ ذمم شركات التأمين وٕاعادة التأمين

 ٢٠٤,١٣٢ -    ٢٠٤,١٣٢ أرصدة دائنة أخرى
 ١,١٠٩,٠٣٦ -    ١,١٠٩,٠٣٦ مخصصات مختلفة

 ٨,٩٠٩,٥٦٣ ٨,٩٠٩,٥٦٣ -    مطلوبات عقود التأمين
 ١,٢١٦,٤٦٦ -    ١,٢١٦,٤٦٦ بنوك دائنة

 ٧٩٦,٦١٥ -    ٧٩٦,٦١٥ شيكات آجلة الدفع
  ٢٢٢,٠٠٠  -     ٢٢٢,٠٠٠ الجزء قصير األجل –قروض دائنة 

 ٨١٦,٢٠٩,٩٢  ٨,٩٠٩,٥٦٣  ٧,٣٠٠,٣٦٥  
 



 

 ٣٩

 

 
 تتمة -األدوات المالية -٢٨

 
 تتمة -تصنيف األدوات المالية 

 
 : ٩٢٠٠كانون األول  ٣١

 
 
 
 
 

 
 ودائع لدى 

البنوك 
وموجودات 
 متداولة أخرى

 
 

 موجودات
  مالية

  للبيع توفرةم 

 
 
 

  موجودات عقود
  إعادة التأمين

 
 
 

 أدوات غير 
  مالية     

 
 
 
 

  المجموع  
  دوالر      دوالر      دوالر      دوالر      دوالر      الموجودات      

 ٣,١٩٨,٧٩٣ ٣,١٩٨,٧٩٣ -    -    -    عقارات وآالت ومعدات
 ٣,٨٧٧,٠٢٣ ٣,٨٧٧,٠٢٣ -    -    -    عقاريةاستثمارات 
ــــوفرة  اســــتثمارات ــــة مت مالي

 للبيع
 

   - 
 

٢,٥٧٦,٠٧٥ 
 

   - 
 

   - 
 

٢,٥٧٦,٠٧٥ 
  موجودات ضريبية مؤجلة

٦٤٨,٤٧٨ 
 

   - 
 

   - 
 

   - 
 

٦٤٨,٤٧٨ 
 ٣,٣٠١,٩٢٦ -    -    -    ٣,٣٠١,٩٢٦ ذمم مدينة، بالصافي

ذمـــــــــم شـــــــــركات التـــــــــأمين 
 وٕاعادة التأمين

 
١,٣٧٥,٤٥٦ 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
١,٣٧٥,٤٥٦ 

موجــــــودات عقــــــود إعــــــادة 
 التأمين

 
   - 

 
   - 

 
٧٥٨,١٢٤ 

 
   - 

 
٧٥٨,١٢٤ 

  ٣٥,١٠٤  -     -     -     ٣٥,١٠٤ أرصدة مدينة أخرى
 ١,٤٢٧,١٧٦ -    -    -    ١,٤٢٧,١٧٦ شيكات برسم التحصيل

 ٧٦٣,١٩٨ -    -    -    ٧٦٣,١٩٨ ودائع لدى البنوك
  ٢٧٤,١٥٧  -     -     -     ٢٧٤,١٥٧ وأشباه النقدنقد 

 ١٨,١١٨,٦٢٧ ٨١٦,٠٧٥,٧  ١٢٤,٧٥٨ ٢,٥٧٦,٠٧٥ ٦١٢,٧٠٨,٧ 
 



 

 ٤٠

 

 تتمة -ة األدوات المالي-٢٨
 

 تتمة -تصنيف األدوات المالية 
 

 : ٩٢٠٠كانون األول  ٣١
 

 
 
 

 
 

 بالتكلفة المطفئة

 
 مطلوبات عقود 

  التأمين        

 
 

  المجموع      
  دوالر          دوالر            دوالر         المطلوبات              

 ٣٤٩,٢٨١ -    ٣٤٩,٢٨١ قروض طويلة األجل
 ١,١٧٣,٣٩٨ -    ١,١٧٣,٣٩٨ فاعات الموظفينمخصصات انت

 ٣,٦٣٢,٩٦٩ -    ٣,٦٣٢,٩٦٩ ةدائنالذمم ال
 ٦,٥٢٩ -    ٦,٥٢٩ ذمم شركات التأمين وٕاعادة التأمين

  ٢٣٧,٦٧٧  -     ٢٣٧,٦٧٧ أرصدة دائنة أخرى
 ١,٢٦٠,٤١٣ -    ١,٢٦٠,٤١٣ مخصصات مختلفة

 ٨,٩٧٠,٧٦٦ ٨,٩٧٠,٧٦٦ -    مطلوبات عقود التأمين
 ٩,٧٥٢ -    ٩,٧٥٢ بنوك دائنة

 ٤٥٥,٨٣٥ -    ٤٥٥,٨٣٥ شيكات آجلة الدفع
  ٠٠٠,٢٢٢  -     ٠٠٠,٢٢٢ الجزء قصير األجل –قروض دائنة 

 ١٦,٣١٨,٦٢٠  ٧٦٦,٩٧٠,٨  ٧,٣٤٧,٨٥٤  
 

 .قيمتها العادلةن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في البيانات المالية مساوية تقريبا لإ
 

 :مخاطر السوق 
أو التغيرات التي تمثل هذه المخاطر احتمال التغير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق، 

الشركة معرضة لمخاطر السوق نتيجة  .تطرأ على أسعار العمالت األجنبية أو على معدالت أسعار الفائدة
 .الستثمارها في أدوات مالية

 

 :االئتمان مخاطر
تتمثل مخاطر االئتمان فـي عـدم قـدرة الجهـات األخـرى المدينـة للشـركة علـى تسـديد التزاماتهـا التعاقديـة والـذي 

 :تتعرض الشركة إلى مخاطر االئتمان تحديدا فيما يلي .خسارة مالية للشركة اينتج عنه
 مين من التزامات التأمينأحصة معيدي الت. 
 تأمين عن إدعاءات تم دفعهاالمبالغ المستحقة من معيدي ال. 
 البوالص ةالمبالغ المستحقة من حمل. 
 المبالغ المستحقة من الوكالء. 

 

تتبنــى الشــركة سياســة تقــوم علــى إبــرام اتفاقيــات تعاقديــة مــع أطــراف ذات مــالءة ماليــة عاليــة بهــدف تخفيــف 
 .الخسارة التي من الممكن أن تنتج عن عدم القدرة على سداد تلك االلتزامات



 

 ٤١

 
 تتمة -األدوات المالية -٢٨

 
 تتمة -مخاطر االئتمان 

 
نقــد الإن موجــودات الشــركة الماليــة والتــي قــد تعــرض الشــركة لمخــاطر تركــز ائتمــاني تتمثــل بشــكل رئيســي فــي 

 .للبيع وذمم تأمين مدينة توفرةمالية م موجوداتو  عقاريةوودائع لدى البنوك، واستثمارات 
 
 ودعة لدى مؤسسات مالية ذات مالءة ائتمانية عاليةإن حسابات الشركة لدى البنوك م. 
 للبيــع بالقيمــة الســوقية، ويــتم إظهــار الفــرق مــا  تــوفرةتظهــر االســتثمارات فــي األراضــي واألوراق الماليــة الم

بــين القيمــة الدفتريــة والقيمــة الســوقية فــي حســاب التغيــر المتــراكم فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات ضــمن 
 .لكيةحقوق الم

 بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها البيانات الماليةر الذمم المدينة بالصافي في تظه. 

  تتـــألف الـــذمم المدينـــة مـــن عـــدد كبيـــر مـــن العمـــالء والـــوكالء موزعـــة علـــى مختلـــف القطاعـــات والمنـــاطق
 .ين المدينةمأبشكل دوري بناءا على الوضع المالي لذمم الت االئتمانيةالجغرافية، ويتم تقييم المحفظة 

  ال يوجــد تركــز هــام لمخــاطر االئتمــان بالشــركة داخــل أو خــارج قطــاع التــأمين والــذي تمــارس بــه الشــركة
 .نشاطها

 تمارس الشركة معظم أنشطتها التأمينية داخل األراضي الفلسطينية. 
 
 

 :مخاطر السيولة
 

اإلدارة الـذي انشـأ إطـارا مالئمـا  تقع المسـؤولية النهائيـة فيمـا يتعلـق بـإدارة مخـاطر السـيولة علـى عـاتق مجلـس
إلدارة مخاطر السيولة، وذلك بهدف إدارة األمور المتعلقـة بالتمويـل قصـير، ومتوسـط، وطويـل األمـد للشـركة، 
باإلضــافة إلــى متطلبــات إدارة الســيولة، تقــوم الشــركة بــإدارة مخــاطر الســيولة مــن خــالل االحتفــاظ باحتياطيــات 

رة للتــــدفقات النقديــــة المتوقعــــة والفعليــــة ومقارنــــة اســــتحقاق الموجــــودات مناســــبة مــــن خــــالل المراقبــــة المســــتم
 .والمطلوبات المالية

 
يــتم تحديــد االســتحقاق التعاقــدي لــألدوات الماليــة  .يوضــح الجــدول التــالي ملخــص الســتحقاق األدوات الماليــة

دارة الشـــركة بمراقبـــة إتقـــوم  .البيانـــات الماليـــةاألداة الماليـــة مـــن تـــاريخ  قبنـــاءا علـــى المـــدة المتبقيـــة الســـتحقا
 .استحقاق األدوات المالية بهدف التأكد من توفر السيولة الالزمة في الشركة



 

 ٤٢

 
 تتمة -األدوات المالية -٢٨

 
 تتمة -مخاطر السيولة 

 
بنـاءا علـى ترتيبـات الـدفعات  البيانات الماليـةفيما يلي استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في تاريخ 

 .ديةالتعاق
 

 : ١٠٢٠كانون األول  ٣١
 

  وعمالمج      يوم ٣٦٠أكثر من  يوم ٣٦٠ – ١٨١ يوم ١٨٠ – ٩١  يوم ٩٠-١  الموجودات         
 ١,٥٢٢,١٩٩ ١,٥٢٢,١٩٩ -    -    -    مالية متوفرة للبيع موجودات

 ٥٨٨,٩٦٧ ٥٨٨,٩٦٧ -    -    -    موجودات ضريبية مؤجلة
 ١,٣١٧,٤١٠ ٧٤,٩٩٢ ١٧٥,٣٥٢ ٣٣٩,٦٣٦ ٧٢٧,٤٣٠ شيكات برسم التحصيل
 ٢,٦٩٧,٤١٧ -    -    -    ٢,٦٩٧,٤١٧ ذمم مدينة، بالصافي

ـــــأمين وٕاعـــــادة  ذمـــــم شـــــركات الت
 التأمين

 
٢٢٢,٨٧٣ 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
٢٢٢,٨٧٣ 

 ٥٦,٧٤٣ -    -    ٢٢,٦٩٨ ٣٤,٠٤٥ أرصدة مدينة أخرى
 ٥٠٠,٠٠٠ -    ٥٠٠,٠٠٠ -    -    لدى البنوك ودائع
  ٩٠,٤٨٣  -     -     -     ٩٠,٤٨٣ وأشباه النقدنقد 

 ٦,٩٩٦,٠٩٢  ٢,١٨٦,١٥٨  ٦٧٥,٣٥٢ ٣٦٢,٣٣٤ ٣,٧٧٢,٢٤٨  
      

      المطلوبات          
 ٩٦,٢٤٧ ٩٦,٢٤٧ -    -    -    قروض طويلة األجل

مخصصـــــــــــــــــــــات انتفاعـــــــــــــــــــــات 
 الموظفين

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
١,١٢٢,٥٥٩ 

 
١,١٢٢,٥٥٩ 

 ١,٩٦٢,٧٧٧ ١٦٥,٠٠٠ ٨٦٥,٠٠٠ ٩١٠,٠٠٠ ٢٢,٧٧٧ ةدائنالذمم ال
 ٧٧٤,٦٦٥ -    -    ٢٠٠,٠٠٠ ٥٧٤,٦٦٥ أرصدة دائنة أخرى
 ١,١٠٩,٠٣٦ -    ١,١٠٩,٠٣٦ -    -    مخصصات أخرى

 ١,٢١٦,٤٦٦ -    -    -    ١,٢١٦,٤٦٦ بنوك دائنة
 ٧٩٦,٦١٥ -    -    -    ٧٩٦,٦١٥ شيكات آجلة الدفع

  ٢٢٢,٠٠٠  -     ١١١,٠٠٠  ٥٥,٥٠٠  ٥٥,٥٠٠ ض دائنة قصيرة األجلقرو 
 ٧,٣٠٠,٣٦٥  ١,٣٨٣,٨٠٦  ٢,٠٨٥,٠٣٦  ١,١٦٥,٥٠٠ ٢,٦٦٦,٠٢٣  
      

  )٣٠٤,٢٧٣(  ٨٠٢,٣٥٢  )١,٤٠٩,٦٨٤(  )٨٠٣,١٦٦( ١,١٠٦,٢٢٥ الفرق
  )٣٠٤,٢٧٣(  )١,١٠٦,٦٢٥(  ٣٠٣,٠٥٩ ١,١٠٦,٢٢٥ تراكمي



 

 ٤٣

 
 

 تتمة -ة األدوات المالي-٢٨
 

 تتمة -مخاطر السيولة 
 

 : ٩٢٠٠كانون األول  ٣١
 

  وعمالمج      يوم ٣٦٠أكثر من  يوم ٣٦٠ – ١٨١ يوم ١٨٠ – ٩١ يوم ٩٠-١  الموجودات         
 ٢,٥٧٦,٠٧٥ ٢,٥٧٦,٠٧٥ -    -    -    مالية متوفرة للبيع موجودات

 ٦٤٨,٤٧٨ ٦٤٨,٤٧٨ -    -    -    موجودات ضريبية مؤجلة
 ١,٤٢٧,١٧٦ ٦,٧١٤ ٢٠٣,٠٧١ ٤٣٣,٧٨٨ ٧٨٣,٦٠٣ شيكات برسم التحصيل
 ٣,٣٠١,٩٢٦ -    -    -    ٣,٣٠١,٩٢٦ ذمم مدينة، بالصافي

ـــــأمين وٕاعـــــادة  ذمـــــم شـــــركات الت
 التأمين

 
١,٢٩٨,٧٣٥ 

 
   - 

 
   - 

 
٧٦,٧٢١ 

 
١,٣٧٥,٤٥٦ 

 ٣٥,١٠٤ -    -    ١٤,٦١٣ ٢٠,٤٩١ أرصدة مدينة أخرى
 ٧٦٣,١٩٨ -    ٥٠٠,٠٠٠ -    ٢٦٣,١٩٨ وكلدى البن ودائع
 ٢٧٤,١٥٧  -     -     -     ٢٧٤,١٥٧ وأشباه النقدنقد 

 ١٠,٢٨٤,٦٨٧  ٣,٣٠٧,٩٨٨  ٠٧١,٧٠٣  ٤٠١,٤٤٨ ٢٢٧,٨٢٥,٥ 
      

      المطلوبات          
 ٣٤٩,٢٨١ ٣٤٩,٢٨١ -    -    -    قروض طويلة األجل

مخصصـــــــــــــــــــــات انتفاعـــــــــــــــــــــات 
 الموظفين

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
١,١٧٣,٣٩٨ 

 
١,١٧٣,٣٩٨ 

 ٣,٦٣٢,٩٦٩ -    ١,٨٠٥,١٥٩ ١,٨٠٥,١٥٩ ٢٢,٦٥١ ةدائنالذمم ال
 ٢٤٤,٢٠٦ -    -    -    ٢٤٤,٢٠٦ أرصدة دائنة أخرى
 ١,٢٦٠,٤١٣ -    ١,٢١٠,٠١٨ -    ٥٠,٣٩٥ مخصصات أخرى

 ٩,٧٥٢ -    -    -    ٩,٧٥٢ بنوك دائنة
 ٤٥٥,٨٣٥ -    -    -    ٤٥٥,٨٣٥ شيكات آجلة الدفع

 ٠٠٠,٢٢٢  -     ١١١,٠٠٠  ٥٠٠,٥٥  ٥٠٠,٥٥ قروض دائنة قصيرة األجل
 ٨٥٤,٣٤٧,٧  ١,٥٢٢,٦٧٩  ٣,١٢٦,١٧٧  ٦٥٩,٨٦٠,١  ٣٣٩,٨٣٨ 

 
  ٢,٩٣٦,٨٣٣    ١,٧٨٥,٣٠٩  )٢,٤٢٣,١٠٦( )٢٥٨,٤١٢,١( ٨٨٨,٩٨٦,٤ الفرق
  ٩٣٦,٨٣٣٢,     ١,١٥١,٥٢٤  ٠٣,٥٧٤,٦٣   ٤,٩٨٦,٨٨٨ تراكمي

 



 

 ٤٤

 
 تتمة -األدوات المالية -٢٨

 
 تتمة -مخاطر السيولة 

 
 :ير أسعار االستثماراتغمخاطر ت

 

تمثـــل هـــذه المخـــاطر احتمـــال التغيـــر فـــي قيمـــة أدوات ماليـــة نتيجـــة للتقلبـــات فـــي أســـعار الســـوق والتـــي تعـــزى 
الشـــركة  .لماليـــة بشـــكل عـــامألســـباب تعـــود إلـــى أداة ماليـــة معينـــة أو للجهـــة المصـــدرة لهـــا أو لســـوق األوراق ا

معرضــة لمخــاطر الســوق نتيجــة الســتثمارها فــي أدوات ماليــة، وتعمــل الشــركة علــى تخفــيض هــذه المخــاطر 
وذلــك بتنويــع االســتثمارات ومتابعــة تطــورات الســوق، إضــافة إلــى ذلــك، تقــوم اإلدارة بمتابعــة فعالــة للعناصــر 

لك تحليل األداء المالي والتشغيلي للجهـات المسـتثمر الرئيسية التي تؤثر على األسهم وحركة السوق ويشمل ذ
 .فيها

 
 :تحليل الحساسية 

 
بالزيادة او بالنقص كما هـو مفتـرض % ١٠ذا ما تغير سعر االستثمارات بنسبة إ، البيانات الماليةكما بتاريخ 

يتمثـل بالزيـادة  لكيـةن اثر ذلك على أربـاح الشـركة وحقـوق المإأدناه في ظل ثبات جميع المتغيرات األخرى، ف
 .دوالر ١٥٢,٢١٩أو بالنقص بمبلغ 

 
 :الحساسية اختباراالفتراضات وطرق 

 
  البيانات الماليةتم إعداد تحليل الحساسية بناءا على أسعار االستثمارات كما بتاريخ. 

  عــن القيمــة % ١٠كمــا بتــاريخ البيانــات الماليــة، أذا مــا زادت أو نقصــت أســعار االســتثمارات بنســبة
بشــكل موحــد لجميــع االســتثمارات وذلــك فــي ظــل ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى، فــإن أثــر  الســوقية

 .تم توضيحه فيما سبق لكيةأو خسائر الشركة وكذلك على حقوق الم رباحأذلك على 

  ذلــك التغيــر  أنكتغيــر فــي أســعار االســتثمارات لتعطــي تقيــيم واقعــي حيــث % ١٠تــم اســتخدام نســبة
 .من الممكن وقوعه

 
 



 

 ٤٥

 
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة -٢٩

 
 
 :المالية التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائممعايير  -أ
 

في إعداد هذه القوائم ) حيثما تنطبق على الشركة(تم إتباع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية 
المالية والتي لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ الواردة في هذه القوائم المالية والتي من الممكن أن تؤثر على 

 .الت أو الترتيبات المستقبليةاألساليب المحاسبية للمعام
 

تـــــوفر التعـــــديالت اثنـــــين مـــــن اإلعفـــــاءات عنـــــد تطبيـــــق 
معـــايير التقـــارير الماليـــة الدوليـــة ألول مـــرة والتـــي تتعلـــق 
بأصـــول الـــنفط والغـــاز ، وتحديـــد فيمـــا إذا كـــان الترتيـــب 

 .يشمل عقد إيجار

التعــديالت علــى معيــار التقــارير الماليــة الــدولي رقــم 
ير التقــارير الماليــة الدوليــة ألول تطبيــق معــاي) : ١(

 .إعفاءات اضافيه لمتبعي المعايير ألول مرة –مرة 

توضــح التعــديالت نطــاق معيــار التقــارير الماليــة الــدولي 
، باإلضـــــافة إلـــــى التســـــويات النقديـــــة للشـــــركة ) ٢(رقـــــم 

للــدفعات علــى أســاس األســهم فــي القــوائم الماليــة للشــركة 
ــــ دما يكــــون لشــــركة التــــي تســــتلم بضــــائع أو خــــدمات عن

 .أخرى أو مساهم في الشركة التزام لتسوية المكافأة

التعــديالت علــى معيــار التقــارير الماليــة الــدولي رقــم 
التســـــــويات  –الـــــــدفع علـــــــى أســـــــاس األســـــــهم ) : ٢(

 .النقدية للشركة للدفعات على أساس األسهم

ـــــــع  ـــــــه يتوجـــــــب  تصـــــــنيف جمي توضـــــــح التعـــــــديالت بأن
التابعـــــة كموجـــــودات  الموجـــــودات والمطلوبـــــات للشـــــركة

ومطلوبات متاحة للبيع عندما تلتـزم الشـركة بخطـة  بيـع 
تـــؤدي الـــى فقـــدان للســـيطرة علـــى تلـــك الشـــركة التابعـــة ، 
بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت الشـــركة ســـتحتفظ بحقـــوق 

 .غير المسيطرين في الشركة التابعة بعد البيع

تعـــديالت علـــى معيـــار التقـــارير الماليـــة الـــدولي رقـــم 
موجــــودات غيــــر المتداولــــة  المتــــوفرة للبيــــع ال) : ٥(

كجــــزء مــــن التحســــينات (والعمليــــات غيــــر المســــتمرة 
علـــى معـــايير التقـــارير الماليـــة الدوليـــة الصـــادرة فـــي 

 ) .٢٠٠٨عام 

تــــوفر  التعــــديالت توضــــيح بشــــأن جــــانبين مــــن جوانــــب 
تحديد التضخم كخطر متحوط لـه أو : محاسبة التحوط 

 .جزء منه، والتحوط بالخيارات 

) ٣٩(التعــديالت علــى معيــار المحاســبة الــدولي رقــم 
البنـــــــــود / االعتـــــــــراف والقيـــــــــاس : األدوات الماليـــــــــة 
 .المؤهلة للتحوط 

يـــــوفر التفســـــير إرشــــــادات بشـــــأن المعالجـــــة المحاســــــبية 
المناسبة عنـدما تقـوم الشـركة بتوزيـع أصـول خالفـا للنقـد 

 .كأرباح على المساهمين

ول غيـــر النقديـــة توزيـــع األصـــ) : ١٧(التفســـير رقـــم 
 .للمالكين 

 



 

 ٤٦

 
 

 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة -٢٩
 

 :تتمة -التقارير المالية الدولية  الجديدة والمعدلة والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية  معايير  -أ
 

يتنــاول التفســير المحاســبة مــن قبــل  الجهــة المســتلمة 
للممتلكــات والمعــدات واآلالت المحولــة مــن العمــالء 
وعنــدما يتــوفر فــي بنــد الممتلكــات والمعــدات واآلالت 
تعريــــف األصـــــل مــــن وجهـــــة نظــــر المســـــتلم ، فإنـــــه 
يتوجـــب علـــى المســـتلم قيـــد األصـــل بالقيمـــة العادلـــة 
بتــــاريخ التحويــــل ، مــــع االعتــــراف بــــاإليرادات وفقــــا 

 ).١٨(لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

تحويالت  الموجودات مـن العمـالء ) : ١٨(تفسير ال
. 
 

) ٢٧(و) ٢٣(و) ١(معــــــايير المحاســــــبة الدوليــــــة رقــــــم 
ومعــايير المنشــآت الصــغيرة ومتوســطة ) ٣٩(و) ٣٢(و

) ٣(و) ٢(الحجم والمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 
 ) .٨(و) ٧(و

ـــــة الدوليـــــة  ـــــارير المالي ـــــى معـــــايير التق تحســـــينات عل
 .٢٠٠٩عام  الصادرة في

) ١(التعـــديالت علـــى المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم 
توضـــــح بـــــأن التســـــوية المحتملـــــة لاللتـــــزام مـــــن خـــــالل 
اصــــــدار أدوات ملكيــــــة ال صــــــلة لهــــــا بتصــــــنيف تلــــــك 

لـــم يكـــن لهـــذا . المطلوبـــات كمتداولـــة أو غيـــر متداولـــة 
ــــــائج  ــــــى الوضــــــع المــــــالي أو نت ــــــأثير عل التعــــــديل أي ت

الســـنوات الســـابقة كـــون أن  األعمـــال للســـنة الحاليـــة أو
 .الشركة لم تقم بإصدار أدوات من هذا النوع

) ١(التعديــالت على المعيار المحاسـبي الـدولي رقـم 
كجـزء مـن التحسـينات علـى (عرض القوائم المالية : 

معـــايير التقـــارير الماليــــة الدوليـــة الصــــادرة فـــي عــــام 
٢٠٠٩.( 

 

ارًا مـن إعتبـ) ٣(يسري تطبيق هذا المعيار المعدل رقـم 
الســنة الحاليــة علــى انــدماج األعمــال منــذ ومــا بعــد أول 

ـــــا لألحكـــــام االنتقاليـــــة ذات  ٢٠١٠كـــــانون الثـــــاني  وفق
 .الصلة

المعـدل فـي ) (٣(معيار التقارير المالية الدولي رقـم  
 .اندماج األعمال ) : ٢٠٠٨عام 

 

ال يـــؤدي تطبيـــق هـــذا المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم 
تغييـــــــــر علـــــــــى )  ٢٠٠٨ المعـــــــــدل فـــــــــي عـــــــــام) (٢٧(

 .السياسات المحاسبية للشركة 

المعـــدل فـــي ) (٢٧(المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم 
 . القوائم المالية الموحدة والمنفصلة) : ٢٠٠٨عام 

 



 

 ٤٧

 
 

 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة -٢٩
 

 :تتمة -والمعدلة والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية  التقارير المالية الدولية  الجديدة معايير  -أ
 

تم تمديد مبـدأ اسـتبعاد أو إعـادة اقتنـاء أيـة حقـوق 
محتفظ بهـا بالقيمـة العادلـة نتيجـة لفقـدان السـيطرة 

وفقــا " شــركة حليفــة " علــى الشــركة المســتثمر بهــا 
) ٢٠٠٨) (٢٧(للمعيــــار المحاســــبي الــــدولي رقــــم 

ت متتاليـــة للمعيـــار المحاســـبي مـــن خـــالل تعـــديال
، وكجــزء مــن التحســينات علــى )٢٨(الــدولي رقــم 

معــــايير التقــــارير الماليــــه الدوليــــه الصــــادرة خــــالل 
، فأنـــه تـــم تعـــديل معيـــار المحاســـبه  ٢٠١٠العـــام 

لتوضــيح بــأن يتوجــب )  ٢٠٠٨( ٢٨الــدولي رقــم 
تطبيــق التعــديالت علــى معيــار المحاســبه الــدولي 

ـــــم  ـــــه بالم ٢٨رق ـــــد مـــــن المتعلق ـــــي يفق عـــــامالت الت
خاللهــا المســتثمر التــأثير الجــوهري علــى الشــركة 

 .الحليفة بأثر مستقبلي 

المعدل في عـام ) (٢٨(المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 . اإلستثمار في شركات حليفة) ٢٠٠٨

 

 :معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد  -ب
 

 :م تطبق الشركة معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية صادرة وغير سارية المفعول ل
 

  سارية المفعول للسنوات منذ وبعد
تعــديالت علــى معيــار التقــارير الماليــة الــدولي رقــم  . ٢٠١١أول تموز 

ـــــــار ) : ١( إعفـــــــاء محـــــــدود مـــــــن  افصـــــــاحات معي
لســـنوات المقارنـــة ) ٧(م التقـــارير الماليـــة الـــدولي رقـــ

 .لمتبعي المعايير الدولية للتقارير المالية الول مرة
تعــديالت علــى معيــار التقــارير الماليــة الــدولي رقــم  . ٢٠١١أول تموز 

 .تحويالت الموجودات المالية -أفصاحات) : ٧(
 . ٢٠١٣كانون الثاني أول 

 
ــــدولي رقــــم  األدوات ) ٩(معيــــار التقــــارير الماليــــة ال

 ). ٢٠١٠المعدل في عام (ة المالي
 . ٢٠١١أول كانون الثاني 

 
المعــدل فــي ) (٢٤(المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم 

 .إفصاحات أطراف ذات عالقة) ٢٠٠٩عام 
 . ٢٠١١شباط أول 

 
تعـــــديالت علـــــى المعيـــــار المحاســـــبي الـــــدولي رقـــــم 

 .تصنيف أدوات حقوق الملكية ) ٣٢(



 

 ٤٨

 

 التقارير المالية الجديدة والمعدلة تطبيق المعايير الدولية إلعداد -٢٩
 

 :تتمة -معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد  -ب
 

أول كانون الثاني 
٢٠١١ . 

الحـــــــد االدنـــــــى ) ١٤(تعـــــــديالت علـــــــى التفســـــــير رقـــــــم 
 .لمتطلبات التمويل

وبـــات الماليـــة بـــأدوات اطفـــاء المطل) ١٩(التفســـير رقـــم  . ٢٠١١أول تموز 
 .الملكية

 

والمعدل في  ٢٠٠٩الصادر في تاريخ تشرين الثاني " األدوات المالية) "٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم  -ج
 ٢٠١٠تشرين األول 

 

وعـدل فـي تشـرين األول  ٢٠٠٩صـدر فـي تشـرين الثـاني " (األدوات الماليـة) "٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 .متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية والتخلص منها ليقدم) ٢٠١٠

 

  قياس جميع األصول المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ) ٩(يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم
على وجه التحديد، االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة و " اإلعتراف والقياس) : "٣٩(رقم 

ضمن نماذج أعمال تهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بدفعات من أصل الدين والفائدة 
كما يتم قياس جميع . على رصيد الدين القائم والتي تقاس بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة

 .بقيمتها العادلة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة) أدوات الملكية والدين(األخرى االستثمارات 
 

  بشأن تصنيف وقياس المطلوبات المالية، يتعلق بمحاسبة ) ٩(إن أهم  تأثير لمعيار التقارير المالية الدولي رقم
والمتعلق في ) ل الربح أو الخسارةتصنف بالقيمة العادلة من خال(التغيرات في القيمة العادلة لاللتزام المالي 

مخاطر االئتمان لذلك االلتزام، وعلى وجه التحديد، االلتزامات المالية التي تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة ، فأنه يتم االعتراف بمقدار التغير في القيمة العادلة لاللتزامات المالية المتعلقة بالتغيرات في 

االئتمان لذلك االلتزام ضمن بنود الدخل الشامل األخرى، إال إذا كان االعتراف بآثار التغيرات في مخاطر مخاطر 
ائتمان االلتزام ضمن بنود الدخل الشامل األخرى من شأنه أن يخلق أو يضخم عدم التطابق المحاسبي في الربح 

يمة العادلة المتعلقة بمخاطر االئتمان لاللتزام كما ال يجوز إعادة التصنيف الحقا للتغيرات في الق .أو الخسارة
، فأنه يتم االعتراف بكامل المبلغ من )٣٩(وبموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  .المالي إلى الربح أو الخسارة

 .التغيير في القيمة العادلة لاللتزام المالــي بالقيمـة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الدخل للسنة
 

خالل الفترات المالية التي تبدأ منذ وما بعد أول كـانون الثـاني ) ٩(يسري مفعول معيار التقارير المالية الدولي رقم 
فــي ) ٩(تتوقــع إدارة الشــركة بــأن تطبيــق معيــار التقــارير الماليــة الــدولي رقــم  .، مــع إمكانيــة التطبيــق المبكــر٢٠١٣

الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة والــواردة فــي القــوائم  ى مبــالغالقــوائم الماليــة لــن يكــون لــه تــأثير جــوهري علــ
 .للشركة المالية



 

 ٤٩

 
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة -٢٩

 
 يةالمتعلق بإفصاحات التحويالت من زيادة األصول المال) ٧(التعديالت على معيار التقارير الماليه الدولي رقم  -د

متطلبات إالفصاح عن تلك  -افصاحات) ٧(تضيف التعديالت على معيار التقارير المالية  الدولي رقم 
وتهدف هذه التعديالت إلى توفير قدر أكبر من الشفافية حول التعرض للمخاطر عندما يتم نقل ، المعامالت

طلب التعديــالت أيضا افصاحات كما تت .األصول المالية ولكن المحول يحتفظ بمستوى من التعرضات المالية 
 .عندما ال يتم توزيع عمليات نقل األصول المالية بالتساوي طوال الفترة 

 
تــأثير كبيــر علــى ) ٧(ال تتوقــع إدارة الشــركة بــأن يكــون لهــذه التعــديالت علــى معيــار التقــارير الماليــة الــدولي رقــم 

 .الشركةافصاحات 
 
يعدل تعريف ) ٢٠٠٩المعدل في عام " (افصاحات اطراف ذات عالقة) "٢٤(المعيار المحاسبي الدولي رقم  -هـ

 األطراف ذات العالقة ويبسط االفصاحات حول الجهات الحكومية ذات الصلة
) ٢٠٠٩المعدل في عام ) (٢٤(ال تؤثر اإلعفاءات من االفصاحات المقدمة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ا، ومع ذلك فأن االفصاحات حول العمليات مع األطراف ذات العالقة ليس كيانا حكوميالشركة ألن  على الشركة
واألرصدة في هذه القوائم المالية قد تتأثر عندما يتم تطبيق المعيار المعدل في الفترات المحاسبية الالحقة ألن 

 .يارالمعهذا  بعض األطراف المقابلة التي لم تفي سابقا بتعريف األطراف ذات العالقة قد تدخل في نطاق
 
 "تصنيف حقوق اإلصدار) "٣٢(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -و

تعالج تصنيف تلك الحقوق بالعمالت األجنبية كأداة ملكية ) ٣٢(التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
في أية اصدارات   كةلم تدخل الشركة بأية ترتيبات ضمن نطاق هذه التعديالت، ومع ذلك إذا دخلت الشر  .أو دين

ضمن نطاق التعديالت على المعيار في الفترات المحاسبية الالحقة ، فإن بعض التعديالت على المعيار 
 .سيكون لها تأثير على تصنيف تلك اإلصدارات) ٣٢(المحاسبي الدولي رقم 

 
 "إطفاء االلتزام المالي بأدوات الملكية) "١٩(التفسير رقم  -ز

ــ) ١٩(يقــدم التفســير رقــم  ة توجيهــات بشــأن المحاســبة حــول اطفــاء االلتــزام  المــالي مــن خــالل إصــدار أدوات ملكي
في معامالت من هذا النوع، ومع ذلك إذا دخلـت الشـركة بصـفقات مـن هـذا القبيـل  ولغاية تاريخه، لم تدخل الشركة

قيـــاس أدوات الملكيـــة  ســـيؤثر علـــى المعالجـــة المحاســـبية وبالتحديـــد يمكـــن) ١٩(فـــي المســـتقبل ، فـــأن التفســـير رقـــم 
الصادرة في إطار هذه الترتيبات بقيمتها العادلة ، بحيث يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية لاللتـزام المـالي 

 .المطفأ والقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الصادرة في قائمة الدخل 
 

 قام المقارنةأر -٣٠
 

 .الحالية ابقة لتتماشى مع عرض أرقام السنةتم إعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة الس


